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Περίληψη 

 Η παρούσα διατριβή ειδίκευσης εκπονήθηκε στα πλαίσια του Π.Μ.Σ του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην 

κατεύθυνση της Διά Βίου Μάθησης και Ειδικής Αγωγής. 

 Το κύριο αντικείμενο έρευνας της εργασίας αποτελούν οι μαθησιακές δυσκολίες 

που παρουσιάζουν οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθησιακού τους βίου στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους τρόπους αντιμετώπισής τους 

από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ζητούμενο παραμένει η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών 

σε ότι αφορά την έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών γραφής και ανάγνωσης, όπως η 

δυσλεξία και η ΔΕΠ-Υ.   

 Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ανώνυμου ερωτηματολογίου (37 

ερωτήσεων) του Καθηγητή Δρ. Παυλίδη. Συλλέχτηκαν 181 ερωτηματολόγια δασκάλων 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η στατιστική ανάλυση των ερωτηματολογίων έγινε με τη 

χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μη παραμετρικοί 

έλεγχοι, όπως ο συντελεστής συσχέτισης Spearman και το κριτήριο Mann- Whitney. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας βρίσκονται σε συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία. 

 

Λέξεις κλειδιά: γνώσεις εκπαιδευτικών, διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας, ΔΕΠ-Υ, δυσλεξία, ειδικής αγωγής. 
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Abstract 
 

 This specialization thesis was prepared under the P.M.S of the Department of 

Educational and Social Policy, University of Macedonia, in the direction of Lifelong 

Learning and Special Education. 

 The main objective of the thesis at hand is to investigate the learning difficulties of 

students during their lifetimes learning in primary education. Particular emphasis is given 

to ways that educational staff are dealing with the issue. The main challenge is the 

readiness of teachers in terms of timely diagnosis of writing and reading disorders such as 

dyslexia and ADHD. 

 For the purpose of this paper, the research used was that of anonymous 

questionnaire (37 questions) developed by Professor Dr. Pavlidis. 181 questionnaires were 

collected from primary school teachers. The statistical analysis of questionnaires was 

performed using the statistical package SPSS. Non-parametric tests were mainly used such 

as the Spearman correlation coefficient and the Mann- Whitney test. The survey results are 

consistent with the international literature. 

 

Keywords: educational knowledge, split attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, 

dyslexia, special education. 
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Εισαγωγή 

 Οι μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στα σχολεία αποτελούν 

ένα ευρύ πεδίο συζητήσεων της επιστημονικής κοινότητας. Ένα από τα ενδιαφέροντά της 

είναι τόσο η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση της μαθησιακής διαταραχής, όσο και η 

επιτυχημένη παρέμβαση από πλευράς των φορέων που ασχολούνται με την εκπαίδευση 

του παιδιού, μόλις αυτή διαγνωστεί. Από τα πρώτα κιόλας στάδια της μαθητικής ζωής του 

παιδιού, τον σπουδαιότερο ρόλο διαδραματίζει αδιαμφισβήτητα η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να βοηθά και να εμπνέει τον μαθητή, ώστε ο τελευταίος να ξεπεράσει τις 

όποιες δυσκολίες συναντήσει στην πορεία την μάθησής του. Για να είναι όμως 

επιτυχημένη η παρέμβαση του εκπαιδευτικού, αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση η 

επαρκής γνώση του γύρω από τα θέματα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Στην 

παρούσα εργασία μελετάμε, αυτήν ακριβώς τη γνώση των εκπαιδευτικών σχετικά με δύο 

από τις σημαντικότερες, από άποψη συχνότητας εμφάνισης, διαταραχές συμπεριφοράς, 

γραφής και ανάγνωσης⋅ της δυσλεξίας και της διάσπασης ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας.  

 Η εργασία δομείται σε τρία μέρη. Στα πρώτα δύο κεφάλαια μελετάμε 

βιβλιογραφικά και κατά σειρά προηγούμενες διεθνείς μελέτες που αναφέρονται στη 

δυσλεξία και στη διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Στο τρίτο 

μέρος ακολουθεί εκτενής έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον 

επιβλέποντα Καθηγητή Δρ. Παυλίδη. Η έρευνα ασχολείται και με τις δύο διαταραχές που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Στο τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα της έρευνας και ο 

σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Τα ευρήματα της έρευνας συμπίπτουν σε αρκετά σημεία 

με τα αντίστοιχα συμπεράσματα άλλων προηγούμενων σχετικών ερευνών. 
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1. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία 

1.1 Η Δυσλεξία στη μαθητική ζωή 

 Η Δυσλεξία είναι μια νευροβιολογικής φύσης  ειδική μαθησιακή δυσκολία (Lyon, 

Shaywitz, & Shaywitz, 2003). Σύμφωνα με τον Παυλίδη (2000) η δυσλεξία είναι "μια 

βιολογική, κληρονομική δυσκολία, με κύρια συμπτώματα την υπερβολική δυσκολία στην 

ανάγνωση, στην ορθογραφία, στα φιλολογικά - γλωσσικά μαθήματα και κυρίως στα γραπτά". 

Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμά της είναι η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ της 

υψηλής προφορικής και χαμηλής γραπτής επίδοσης του μαθητή. Τα παιδιά με δυσλεξία 

δυσκολεύονται πολύ στην ακριβή ανάγνωση και γραφή μεμονωμένων λέξεων. Η δυσλεξία 

συνήθως συγχέεται με κάποια γενική μαθησιακή δυσκολία που μπορεί να προέρχεται από 

νοητική υστέρηση ή από αρνητικούς ψυχο-περιβαλλοντικούς παράγοντες του παιδιού 

(Pavlidis, 2000). Παρόλα αυτά η δυσλεξία μπορεί να παρουσιάζεται σαν μεμονωμένη 

διαταραχή σε άτομα με δείκτη νοημοσύνης αρκετά υψηλότερου του μέσου όρου. Τα 

άτομα αυτά μπορούν με την έγκαιρη διάγνωση και τη στοχευμένη αντιμετώπιση της 

διαταραχής να ενταχθούν ομαλά στην κλασική εκπαιδευτική διαδικασία, απ' όπου έχουν 

τις δυνατότητες να ξεχωρίσουν θετικά σε διάφορους τομείς, όπως είναι οι φυσικές 

επιστήμες και οι τέχνες. Η δυσλεξία μπορεί να οφείλεται σε:  

i. Κληρονομικούς παράγοντες και παρουσιάζεται με αναλογία τρία αγόρια 

 προς ένα κορίτσι (Pavlidis, 2000) ή κατά άλλους ερευνητές με περίπου ίδια 

 αναλογία μεταξύ των δύο φύλων (Wadlington & Wadlington, 2005), κατά 

 γενική ομολογία όμως στο 15-20% του πληθυσμού παγκοσμίως (Washburn, 

 Joshi & Cantrell, 2010). 

ii. Άλλες νευρολογικές ή οργανικές δυσλειτουργίες. 

iii. Φωνολογικά ή γλωσσικά προβλήματα. 

iv. Βλάβη στη σωστή λειτουργία της βραχυχρόνιας μνήμης (οπτικής ή 

 ακουστικής). 

 Από τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι κάποιες φορές είναι 

δύσκολο να φτάσουμε σε μια σωστή διάγνωση, ειδικά όταν τα δυσλεκτικά άτομα έχουν 

πολλά συμπτώματα κατά την εκμάθηση και την αποτύπωση της νέας γνώσης. Σε αυτό το 

σημείο είναι χρήσιμος και καταλυτικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Ο δάσκαλος θα πρέπει 

να διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις διαταραχές της ανάγνωσης και της 
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γραφής. Όπως παρατηρεί η Moats (2003), οι εκπαιδευτικοί που έχουν εξειδικευμένη 

γνώση σχετικά με τη φωνολογική κατασκευαστική δομή της γλώσσας, μπορούν 

ευκολότερα να εντοπίσουν ένα γλωσσικό πρόβλημα στο μαθητή τους και να προχωρήσουν 

με στοχευμένες ενέργειες προς τη διόρθωση του λάθους. Στο παρόν κεφάλαιο θα 

εξετάσουμε βιβλιογραφικά την επάρκεια των γνώσεων των εκπαιδευτικών και τη στάση 

τους απέναντι στη δυσλεξία. 

1.2 Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 Θα μπορούσαμε αρχικά να παρατηρήσουμε ότι ο αριθμός των μελετών που έχουν 

σαν αντικειμενικό σκοπό τη μέτρηση της γνώσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

δυσλεξία είναι πιο περιορισμένος σε αντίθεση με το πλήθος των μελετών που ερευνούν 

την γνώση τους για την Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και της Υπερκινητικότητας 

(ΔΕΠ-Υ).  

 Σε εργασία τους το 2010 οι Washburn, Joshi και Cantrell θέλησαν να μετρήσουν με 

χρήση ερωτηματολογίου τη γνώση των δασκάλων σχετικά με τη διαταραχή της δυσλεξίας. 

Το ζητούμενο της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί το κατά πόσο οι δάσκαλοι, χωρίς 

προϋπηρεσία, είναι έτοιμοι να διαχειριστούν καταστάσεις στο σχολικό περιβάλλον, όπου 

κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής. Θα πρέπει να 

αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι οι γνώσεις των δασκάλων για τη δυσλεξία είναι μόνο 

ένα μέρος από το φάσμα των γνώσεων που εξετάζονται, όχι μόνο στη συγκεκριμένη, αλλά 

σχεδόν στο σύνολο των εργασιών που διερευνούν αυτό το φαινόμενο. Όπως θα 

διαπιστώσουμε παρακάτω, στο πλαίσιο των μελετών που αφορούν τη γνώση των 

εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία μετρώνται παράλληλα και αυτές που έχουν να κάνουν με 

τη δομή της γλώσσας, την ικανότητά τους να διδάσκουν σε άτομα με ιδιαίτερες δυσκολίες 

μάθησης, τη γνώση τους για φωνολογικά, αλφαβητικά και λεξιλογικά θέματα, καθώς και 

την αντίληψή τους γύρω από την ανάγνωση και τη γραφή. Κατά την Moats (1994), "το 

βασικό επίπεδο κυριότητας της γλώσσας", για έναν δάσκαλο, "είναι σημαντικό, όπως η 

ανατομία για τον γιατρό". Η ετοιμότητα λοιπόν και η επάρκεια των δασκάλων είναι το 

πρωταρχικό εργαλείο ανίχνευσης και στόχευσης ενός μαθησιακού προβλήματος του 

μαθητή. Αυτός είναι εν συντομία ο λόγος όπου οι περισσότερες έρευνες μελετούν, όπως 

αναφέραμε, όχι μόνο τη γνώση των εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία, αλλά και το βαθμό της 

γνώσης τους για γενικότερα γλωσσικά θέματα. Επιστρέφοντας στην εργασία των  

Washburn et al. (2010) διαπιστώνουμε ότι η μέτρηση της γνώσης ειδικά για τη δυσλεξία 
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γίνεται ουσιαστικά από πέντε ερωτήσεις που αποτελούν υπό-ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου των Joshi, Binks, Hougen, Dahlgren, Ocker-Dean και Smith (2009). Το 

ερωτηματολόγιο υιοθέτησε τον Δείκτη Πίστης Δυσλεξίας, στον οποίο θα αναφερθούμε 

στη συνέχεια (Dyslexia Belief Index- DBI; Wadlington et al., 2005), καθώς και τον 

εγκεκριμένο ορισμό της δυσλεξίας (IDA, 2007), έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με τα διεθνή 

πρότυπα. Οι πέντε υποκατηγορίες ερωτήσεων, της φωνητικής (phonemic) και 

φωνολογικής (phonological) επίγνωσης, της φωνολογίας (phonics), της μορφολογίας 

(morphology) και της δυσλεξίας (dyslexia), μπορούσαν να απαντηθούν με τη μέθοδο 

Likert, της διαβαθμισμένης απάντησης, όπου αντιστοιχούσαν από "1=σίγουρα ψευδές" 

μέχρι και "4=σίγουρα αληθές". Το δείγμα αποτελούνταν από ενενήντα ένα μη πτυχιούχους 

δασκάλους που δεν είχαν κάποια προηγούμενη διδακτική εμπειρία και παρακολουθούσαν 

πρόγραμμα κατάρτισης στις Νοτιοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ σημαντικό θεωρείται 

ότι απαριθμούσε ενενήντα γυναίκες και μόλις έναν άντρα. Οι συμμετέχοντες προορίζονταν 

να διδάξουν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επίσης, για τον λόγο ότι το συγκεκριμένο πτυχίο θα έδινε την δυνατότητα στους 

αποφοίτους της σχολής να διδάξουν σε γενικό σχολείο, δεν ήταν απαραίτητο οι φοιτητές, 

να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ειδικής αγωγής κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Ζητήθηκε όμως από όσους συμμετείχαν στην έρευνα και ανήκαν στο πρόγραμμα 

κατάρτισης να παρακολουθήσουν τέσσερα ειδικά μαθήματα, όπως ήταν αυτά της 

"διαδικασίας της ανάγνωσης", της "παιδικής λογοτεχνίας, της "αξιολόγησης και των 

προβλημάτων της ανάγνωσης" και της "ανάγνωσης και γλώσσας". Έτσι, θα υπήρχε μια 

πρώτη προσέγγιση των ερωτώμενων στα θέματα της ειδικής εκπαίδευσης, τα οποία 

εξετάζονται από το ερωτηματολόγιο και σχετίζονται συγκεκριμένα με τις διαταραχές 

ανάγνωσης. Όπως διαπιστώθηκε όμως στη συνέχεια, οι φοιτητές που τελικά 

παρακολούθησαν τουλάχιστον δύο από τα προσφερόμενα μαθήματα ήταν περίπου το 68% 

του συνόλου. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου διαπιστώθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά παρανοούν τη φύση της δυσλεξίας. Στην ερώτηση "Τα παιδιά 

με δυσλεξία μπορούν να βοηθηθούν αν χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό χρωματιστοί 

φακοί ή επικαλύψεις", οι απαντήσεις των φοιτητών ήταν μοιρασμένες με το 51% να 

δηλώνει "πιθανώς ή σίγουρα αληθές" και το 49% "πιθανώς ή σίγουρα ψευδές". Από τις 

τελευταίες απαντήσεις, αναδεικνύεται το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

έχουν ξεκάθαρη άποψη για την προέλευση της δυσλεξίας. Οι μισοί από τους ερωτώμενους 

πιστεύουν ότι η δυσλεξία οφείλεται σε κάποιο έλλειμμα οπτικής αντίληψης και όχι σε 
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νευρολογική αιτία, όπως έχει αποδειχθεί. Πιο ακριβείς φαίνονται να είναι οι 

συμμετέχοντες στις επόμενες τρεις απαντήσεις τους. Το 62% σημείωσε πως "πιθανώς ή 

σίγουρα αληθής" είναι η δήλωση ότι: "Οι δυσλεκτικοί αντιμετωπίζουν προβλήματα στην 

αποκωδικοποίηση και την ορθογραφία κειμένων, παρά στην κατανόηση του προφορικού 

λόγου". Το 86% απάντησε σωστά στην ερώτηση: " Εάν οι δυσλεκτικοί τείνουν να έχουν 

χαμηλότερα IQ scores απ' ότι οι μη δυσλεκτικοί", επιλέγοντας την ένδειξη "πιθανώς ή 

σίγουρα ψευδής". Στην τελευταία από τις ερωτήσεις της ομάδας που αφορούσαν τη 

δυσλεξία, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι την ελλειπή 

εκπαίδευση που τους παρέχεται τις περισσότερες φορές από τις σχολές γενικής 

εκπαίδευσης, αφού στη δήλωση: "Οι περισσότεροι δάσκαλοι λαμβάνουν εντατική 

εκπαίδευση για να μπορούν να δουλέψουν με δυσλεκτικά παιδιά", το 80% απάντησε πως 

αυτό είναι "πιθανώς ή σίγουρα ψευδές". Οι Washburn et al. (2010) καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι αναφορικά με τη δυσλεξία οι εκπαιδευτικοί μπορεί να διαθέτουν ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων, αλλά κάποιοι δημοφιλείς μύθοι γύρω από αυτή που 

τείνουν να επικρατούν τους επηρεάζουν στο διδακτικό τους έργο στην τάξη.  

 Σε μια αντίστοιχη μεταγενέστερη εργασία τους το 2013 οι Washburn et al. 

μελέτησαν και συνέκριναν ως προς τις γνώσεις τους σχετικά με τη δυσλεξία δύο δείγματα 

εκπαιδευόμενων ακόμη εκπαιδευτικών χωρίς εργασιακή εμπειρία, ηλικίας από δεκαοκτώ 

μέχρι εικοσιοκτώ ετών από τρία διαφορετικά πανεπιστήμια, τόσο της Νοτιοδυτικής 

περιοχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όσο και της Βόρειας Αγγλίας. Το 

δείγμα αποτελούνταν από εκατόν εβδομήντα ένα άτομα, με τους εκατόν ένα δασκάλους να 

προέρχονται από τις ΗΠΑ και τους εβδομήντα από την Αγγλία. Το αξιοσημείωτο και πάλι 

είναι ότι μεταξύ των ερωτώμενων υπήρχε μόνο ένας άντρας εκπαιδευτικός. Τα 

ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν στις δύο χώρες τροποποιήθηκαν κατάλληλα, έτσι 

ώστε να συμβαδίζουν με την εκπαιδευτική καθομιλουμένη σε κάθε χώρα, προς αποφυγή 

λανθασμένων εκτιμήσεων από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Το ερωτηματολόγιο 

κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους επιστήμονες για τους σκοπούς της έρευνας και 

αποτελούνταν από είκοσι δύο συνολικά ερωτήσεις, από τις οποίες οι τρεις είχαν 

δημογραφικό χαρακτήρα και οι δεκαεννέα στόχευαν αποκλειστικά στη μέτρηση των 

γνώσεων των δασκάλων για τη δυσλεξία. Από αυτές, οι οχτώ αφορούσαν τη φύση της 

δυσλεξίας και οι υπόλοιπες έντεκα προτάσεις αποτελούσαν κοινές παρανοήσεις γύρω από 

αυτή. Οι απαντήσεις δίνονταν στην κλίμακα Likert με το ίδιο εύρος (από 1 έως  4), όπως 

και στην πρώτη έρευνα. Στην επεξεργασία των δεδομένων και για την εξαγωγή 
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αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν ανάμεσα στα άλλα και οι μέσοι όροι των "scores" που 

πέτυχαν οι δάσκαλοι των δύο χωρών. Οι μέσοι όροι προέκυψαν από τις μεθόδους  

"scoring" και "reverse scoring". Με τον τρόπο αυτό πετυχαίνεται η εύκολη ανάγνωση των 

αποτελεσμάτων των δύο "group" με στόχο να βγουν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με 

την καλύτερη διδακτική ετοιμότητα των δασκάλων των δύο χωρών. Επίσης, η σύγκριση 

μεταξύ των επιμέρους και των συνολικών "scores" των δύο δειγμάτων δίνει μια εικόνα για 

το εάν ένα από τα δύο εκπαιδευτικά συστήματα παρέχει καλύτερη γνώση στους 

εκπαιδευόμενους δασκάλους του και αν ναι σε ποιους τομείς. Στα αποτελέσματα της 

έρευνας παρατηρούμε ότι το μέσο συνολικό "score" των Αμερικανών δασκάλων είναι 

66,63% και το αντίστοιχο των Άγγλων συναδέλφων τους είναι 58,31%. Η διαφορά των 

οχτώ ποσοστιαίων μονάδων βρέθηκε επίσης να είναι στατιστικά σημαντική. Σε οχτώ από 

τις δεκαεννέα ερωτήσεις οι φοιτητές από την Αμερική και οι συνάδελφοι τους από την 

Αγγλία παρουσίασαν ομοιότητες στον τρόπο απάντησής τους, είτε αυτές ήταν σωστές είτε 

λανθασμένες. Για παράδειγμα δόθηκαν σωστά από σχεδόν 75% των ερωτηθέντων και στα 

δύο δείγματα οι απαντήσεις "πιθανώς ή σίγουρα ψευδές" για τις προτάσεις: "Η δυσλεξία 

μπορεί να προκληθεί από ένα εκπαιδευτικά φτωχό περιβάλλον", "Η δυσλεξία αποτελεί μια 

διαταραχή αποκλειστικά της αγγλικής γλώσσας" και "Μία από τις κύριες αιτίες που 

προκαλούν τη δυσλεξία είναι τα προβλήματα όρασης". Λανθασμένες απαντήσεις όμως 

δόθηκαν από το 70% των φοιτητών και των δύο δειγμάτων στην ερώτηση: "Εάν πιστεύετε 

ότι οι πολύχρωμοι φακοί χρησιμεύουν στα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

δυσλεξίας". Επίσης, ένα μεγάλο ποσοστό κυρίως των δασκάλων από τις ΗΠΑ (90%), 

έδωσε τις απαντήσεις "πιθανώς ή σίγουρα αληθής" για την πρόταση: "Η εξάσκηση 

ευθύγραμμης όρασης είναι αποτελεσματική έναντι της δυσλεξίας", κάτι το οποίο 

προφανώς και δεν ισχύει. Από τις παραπάνω προτάσεις καθώς και την επιλογή των 

απαντήσεων συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών ξεκάθαρη άποψη, 

για το αν τελικά η δυσλεξία προέρχεται από οφθαλμολογικές παθήσεις και συνεπώς αν οι 

αντίστοιχες θεραπείες των ματιών μπορούν να βοηθήσουν προς την επίλυσή της. Οι 

εκπαιδευόμενοι δάσκαλοι φαίνεται να γνώριζαν ένα από τα συμπτώματα της δυσλεξίας, 

καθώς απάντησαν με ποσοστά 89% (ΗΠΑ) και 86% (Αγγλία) ότι η παρακάτω πρόταση 

είναι αληθής: "Τα παιδιά με δυσλεξία αντιμετωπίζουν και προβλήματα στον συλλαβισμό 

των λέξεων". Οι δάσκαλοι από την Αγγλία έδωσαν καλύτερες απαντήσεις στην ερώτηση 

που επιχειρεί να συνδέσει την ικανότητα ανάγνωσης με τη διανοητική σκέψη του παιδιού, 

με ποσοστά αρκετά ψηλότερα από αυτά των Αμερικανών φοιτητών 89% έναντι 71%. Στην 
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πρόταση ότι: "Τα παιδιά μπορούν να ξεπεράσουν την δυσλεξία", οι Βρετανοί φοιτητές 

πέτυχαν "score" 97% ενώ οι φοιτητές από τις ΗΠΑ "σκόραραν" μόνο 39%. Συνοπτικά, 

πάντως, η εικόνα που παρουσίασαν οι Αμερικανοί φοιτητές ήταν σαφώς καλύτερη. Η 

πλειοψηφία αυτών απάντησε σωστά σε ερωτήσεις που εξέταζαν την γνώση σχετικά με το 

λεξιλόγιο, την ανάγνωση των λέξεων, τη γραφή και την καθοδήγηση ατόμων με δυσλεξία, 

σε αντίθεση με τους Άγγλους δασκάλους που συγκέντρωσαν ποσοστά χαμηλότερα ακόμη 

και από 40% σε κάποιες από απαντήσεις τους. Συμπερασματικά, οι φοιτητές και στα δύο 

"groups" έδειξαν να γνωρίζουν κάποιες πληροφορίες για τη δυσλεξία, για παράδειγμα: "Η 

δυσλεξία δεν προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες", αλλά εκτίμησαν λάθος κάποιες 

άλλες προτάσεις όπως το ότι: "Η δυσλεξία προέρχεται από διαταραχή της όρασης και ότι 

είναι κάτι το παροδικό το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί, με κατάλληλες οπτικές ασκήσεις". 

Το τελευταίο είναι κάτι το οποίο παρατηρείται και σε αρκετές παλαιότερες χρονικά 

μελέτες, ενώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μια αντίληψη η οποία επικρατούσε λόγω 

κάποιων σχετικών ερευνών ακόμα και μέχρι τη δεκαετία του 1980 (Allington, 1982). Το 

γεγονός ότι παλαιότερα η δυσλεξία καλούνταν "τύφλωση των λέξεων", ενισχύει τους 

παραπάνω  ισχυρισμούς. 

 Η κατάσταση ετοιμότητας των δασκάλων να διδάξουν παιδιά με δυσλεξία, 

εξετάζεται από μια διαφορετική οπτική στα πλαίσια άλλων εργασιών, όπως είναι αυτή των 

Bos, Mather, Dickson, Podhajski και Chard, το  2001. Οι Bos et al. (2001) εξετάζουν την 

ικανότητα των δασκάλων, τόσο των εργαζόμενων ήδη σε σχολεία, όσο και αυτών που δεν 

έχουν ακόμα ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους. Η έρευνα αντιστοίχιζε εμμέσως τις 

γλωσσικές και φωνολογικές αντιλήψεις και γνώσεις των εκπαιδευτικών με τις απόψεις 

τους για τη δυσλεξία. Χωρίς να εμβαθύνουμε περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα, θα αναφερθούμε μόνο σε κάποια από τα γενικά 

συμπεράσματά της. Οι Bos et al. παρατηρούν ότι οι δάσκαλοι γενικής εκπαίδευσης 

ανεξαρτήτως της εμπειρίας στη σχολική τάξη αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στο να 

καθοδηγήσουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικότερα δυσλεξίας. Ο λόγος 

σύμφωνα με τους συγγραφείς είναι ότι δεν έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα από τις σχολές 

που έχουν αποφοιτήσει. Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής του δείγματος ανταποκρίνονται 

καλύτερα στις απαιτήσεις μαθησιακών δυσκολιών, αλλά και αυτοί φαίνεται να έχουν 

περιορισμένη γνώση σε πολλά από τα γλωσσικά θέματα και στην καθοδήγηση των 

μαθητών στο να διαβάζουν σωστά. Για τους ερευνητές πολύ σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η πολύ καλή γνώση της δομής της γλώσσας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, 
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ώστε να αντιληφθεί τα προβλήματα ανάγνωσης και γραφής. Ακόμα σημαντικότερο ρόλο 

στη γρήγορη και σαφή διάγνωση της δυσλεξίας ως διαταραχή της ανάγνωσης παίζει εκτός 

από τη γνώση του εκπαιδευτικού και η γνώμη που έχει για τα δυσλεκτικά άτομα.  

 Οι δάσκαλοι των πρώτων τάξεων του σχολείου ή ακόμα και οι προσχολικοί 

εκπαιδευτικοί, είναι αυτοί που θα εντοπίσουν μια διαταραχή ανάγνωσης ή γραφής στο 

παιδί. Οι ενέργειες τους στο επόμενο στάδιο, θα καθορίσουν την επιτυχή ή μη συνέχιση 

της μαθητικής ζωής του παιδιού. Πολλές φορές, όπως εντοπίζουν οι Wadlington, στην 

εργασία τους με τίτλο: "What educators really believe about dyslexia", (Wadlington et al., 

2005) τα δυσλεκτικά άτομα αντιμετωπίζουν ένα είδος διάκρισης από τους εκπαιδευτικούς 

τους σε σχέση με τους μη δυσλεκτικούς συμμαθητές τους. Σαν συνέπεια, όπως δυσλεκτικά 

άτομα κατά την ενήλικη πλέον ζωή τους αναφέρουν, η συμπεριφορά των δασκάλων προς 

το πρόσωπο τους ήταν ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους οι ίδιοι 

αντιμετώπισαν στην πορεία κοινωνικά και συναισθηματικά προβλήματα, όπως για 

παράδειγμα χαμηλή αυτοπεποίθηση, ανικανότητα, κατάθλιψη και κοινωνικό στιγματισμό. 

Τα προβλήματα γύρω από τη δυσλεξία επιδεινώνονται, γιατί πολλές φορές οι γονείς ενός 

δυσλεκτικού παιδιού αντιμετωπίζονται ως πελάτες παρά ως συνεργάτες σε μια 

εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα και όταν η διάγνωση της δυσλεξίας γίνει πρώτα από τους 

γονείς, οι οποίοι ενημερώνουν στη συνέχεια τους δασκάλους, οι ενέργειες των τελευταίων 

δεν είναι πάντα προς τη σωστή κατεύθυνση. Συχνό είναι το φαινόμενο όπου δάσκαλοι δεν 

παραδέχονται την υπάρχουσα δυσλεξία ως αναγνωρισμένο πρόβλημα, γιατί δεν έχουν τις 

γνώσεις και τα μέσα να καθοδηγήσουν ένα δυσλεκτικό παιδί. Προσπαθούν να κρύψουν, 

δηλαδή, πίσω από την προσωπική τους διδακτική ανικανότητα, τη διαταραχή γραφής ή 

ανάγνωσης του παιδιού. Έτσι, το δυσλεκτικό παιδί νιώθει να παραμερίζεται από την 

εκπαιδευτική διαδικασία και συνεπώς να απομακρύνεται από το σχολείο, 

αντιμετωπίζοντας συχνά προβλήματα συμπεριφοράς, εντός και εκτός του σχολικού χώρου. 

Με σκοπό να ερευνήσουν αυτού του είδους τις εκπαιδευτικές συμπεριφορές οι Wadlington 

et al. (2005), δημιούργησαν τον δείκτη "πίστης της δυσλεξίας" (DBI). Οι ερευνητές 

έθεσαν τρεις στόχους για την υποστήριξη της έρευνάς τους.  

i. Να δημιουργήσουν και να αξιολογήσουν μια κλίμακα που να έχει τη 

δυνατότητα να μετρά τις απόψεις για την δυσλεξία. 

ii. Να χρησιμοποιήσουν αυτή την κλίμακα για να διερευνήσουν τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών για την δυσλεξία.  
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iii. Να προτείνουν τελικά στους εκπαιδευτικούς τρόπους καλύτερης 

προετοιμασίας, ώστε να βοηθούν περισσότερο τους μαθητές με δυσλεξία στις 

σχολικές τους υποχρεώσεις. 

  Στην έρευνα, που έγινε με τη μορφή συμπλήρωσης ενός πρωτότυπου 

ερωτηματολογίου, πήραν μέρος καθηγητές πανεπιστημίου, φοιτητές παιδαγωγικών 

σχολών και πτυχιούχοι δάσκαλοι των νότιων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι 

οποίοι προετοιμάζονταν για να γίνουν διαχειριστές, σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λογοθεραπευτές και δάσκαλοι 

ειδικής αγωγής. Οι επιστήμονες θέλησαν να διερευνήσουν με τη συγκεκριμένη κλίμακα, 

εκτός από τις πεποιθήσεις των δασκάλων και αυτές των υπολοίπων ειδικών με τους 

οποίους έχει επαφή το παιδί, από τη στιγμή που θα διαγνωστεί με δυσλεξία. Το δείγμα 

αποτελούνταν από διακόσια πενήντα συνολικά άτομα, όλων των παραπάνω ειδικοτήτων. 

Το κλιμακωτό ερωτηματολόγιο περιείχε αρχικά εβδομήντα πέντε ερωτήσεις, που 

χρησιμοποιούσαν τη γνώση των δασκάλων συσχετίζοντας την με τα πιστεύω τους γύρω 

από τη δυσλεξία. Στην τελική του μορφή, τροποποιήθηκε και επιλέχθηκαν μόνο οι τριάντα 

τέσσερις από αυτές τις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις δίνονταν στη κλίμακα Likert και οι 

επιλογές ήταν οι εξής: "Γνωρίζω ότι είναι ψευδές", "πιθανώς ψευδές", "πιθανώς αληθές", 

"γνωρίζω ότι είναι αληθές". Ανάμεσα στα αποτελέσματα της έρευνας ήταν η επίδοση των 

εκπαιδευτικών με συνολικό μέσο "score" ενενήντα δύο, που είναι χαμηλότερο από το 

αναμενόμενο score των εκατόν οχτώ μονάδων της αρχικής υπόθεσης, με τίτλο: "Όλες οι 

κατηγορίες των εκπαιδευτικών έχουν ένα σημαντικό βαθμό παρανόησης ως προς τη 

δυσλεξία". Επίσης, οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της γενικής αγωγής 

συγκέντρωσαν καλύτερο "score" σε σχέση με τους συναδέλφους τους της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, τους δασκάλους ειδικής αγωγής και τους συμβούλους. Η μόνη ομάδα με 

μεγαλύτερο "score" ήταν αυτή των διαχειριστών. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα 

αποτελέσματα των φοιτητών και των πτυχιούχων δασκάλων, ενώ αντίθετα οι καθηγητές 

του πανεπιστημίου φαίνεται να έχουν καλύτερο μέσο "score" σχετικά με τους φοιτητές 

τους. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι οι φοιτητές που είχαν κάποια προηγούμενη 

εργασιακή εμπειρία σημείωσαν υψηλότερα "scores", από αυτούς που δεν είχαν, ενώ η 

επιλογή μαθημάτων σχετικών με τις διαταραχές γραφής και λόγου κατά τη διάρκεια των 

σπουδών τους δεν βοήθησε αυτούς τους φοιτητές στο να πετύχουν κάποιο καλύτερο 

"score" σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν παρακολούθησαν κάποιο τέτοιο 

μάθημα. Ακόμα, ενδιαφέρον θεωρείται το γεγονός ότι όσοι από τους συμμετέχοντες στην 
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έρευνα σημείωσαν ότι ενδιαφέρονται στο να δεχθούν περισσότερη πληροφόρηση γύρω 

από τη δυσλεξία (88%), πέτυχαν συνολικά υψηλότερο μέσο "score" από τους υπόλοιπους 

που δεν έκαναν αυτή την επιλογή. Το 87,8% από τους ερωτώμενους θεωρεί ότι δεν είχαν 

λάβει κατάλληλη προετοιμασία σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες κατά τη διάρκεια 

των σπουδών τους και οι περισσότεροι θα επιθυμούσαν να έχουν διδαχθεί κάποιο σχετικό 

μάθημα.  

 Η συνολική εικόνα του δείγματος που πήρε μέρος στην έρευνα έδειξε ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ανεξαρτήτως βαθμίδας έχουν σε μεγάλο βαθμό αρκετές παρανοήσεις 

αναφορικά με τη δυσλεξία. Οι παρανοήσεις αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα. Η 

αντιστροφή των λέξεων είναι το κατεξοχήν κριτήριο για την αναγνώριση της δυσλεξίας 

(69,6%). 

i.  Τα δυσλεκτικά άτομα συχνά εμφανίζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με άτομα που 

έχουν τον ίδιο βαθμό άλλων δυσκολιών (56%). 

ii. Δεν είναι αληθές ότι τα άτομα με δυσλεξία μπορούν να προφέρουν πολύ καλά 

λέξεις μέσα σε ένα κείμενο, αλλά δεν μπορούν να κατανοήσουν το κείμενο 

αυτό (54,8%). 

iii. Η δυσλεξία δεν είναι κληρονομικό χαρακτηριστικό (51,2%).  

 Δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν 

κατάφεραν υψηλά "scores" και έδειξαν να μην έχουν αρκετές γνώσεις για τη δυσλεξία, 

καθώς σε αυτή τη βαθμίδα οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εξειδικευμένοι στο 

διδακτικό τους αντικείμενο, παρά στην καθεαυτή εκπαίδευση του παιδιού. Το γεγονός 

όμως ότι οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής συγκέντρωσαν χαμηλότερα "scores" από αυτά των 

συναδέλφων τους της γενικής αγωγής, αποτελεί σίγουρα σημείο προβληματισμού, τόσο 

για τους ίδιους τους δασκάλους που θα κληθούν να εκπαιδεύσουν δυσλεκτικούς μαθητές, 

όσο και για τις σχολές ειδικής αγωγής για το επίπεδο ελέγχου των αποφοίτων τους. Οι 

συγγραφείς πιθανολογούν ότι το παραπάνω παράδοξο οφείλεται μάλλον σε συγκεκριμένα 

γεωγραφικά κριτήρια της έρευνας ή στην άποψη ότι οι δάσκαλοι που ειδικεύονται στην 

ειδική αγωγή έχουν λάβει ταχύρυθμα αρκετές γνώσεις για όλο το φάσμα των διαταραχών, 

με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργήσει μάλλον μια νεφελώδη εικόνα, παρά μια ξεκάθαρη 

άποψη για κάποιες από αυτές, όπως η δυσλεξία. Βέβαια, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η 

μεγάλη πλειοψηφία απάντησε σωστά σε κάποιες προτάσεις που αφορούσαν την ευφυΐα 

των δυσλεκτικών ατόμων, καθώς και την ανεξαρτησία της διαταραχής από τις 

περιβαλλοντικές και οικογενειακές συνθήκες.  
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 Η περιθωριοποίηση των δυσλεκτικών μαθητών, στην οποία αναφερθήκαμε 

παραπάνω, επιβεβαιώνεται από ανεξάρτητες τοπικά και χρονικά μεταξύ τους έρευνες. Μια 

ενδιαφέρουσα εργασία που διενεργήθηκε σε ευρωπαϊκά σχολεία  και δημοσιεύτηκε το 

2012 από τη Leite, είχε σαν σκοπό να "αφυπνίσει" τις εκπαιδευτικές αρχές της 

Πορτογαλίας στο θέμα της αντιμετώπισης της δυσλεξίας στα σχολεία. Η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα εκατό Πορτογάλων δασκάλων από σχολεία του Πόρτο, της 

Μπράγκα και της Λισσαβόνας. Στους επιμέρους στόχους ήταν να ελεγχθεί: 

i. Αν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των δασκάλων καλύπτει τις ανάγκες των 

 δυσλεκτικών παιδιών.  

ii. Εάν οι δάσκαλοι είναι ενημερωμένοι για τη φύση, τα συμπτώματα και την 

 αντιμετώπιση της δυσλεξίας. 

iii. Ποια είναι η αντιμετώπιση των δασκάλων σε άτομα που έχουν διαγνωστεί 

 με διαταραχές γραφής και ανάγνωσης. 

 Στα επιμέρους στοιχεία της έρευνας διακρίνουμε ότι το 12% ήταν άντρες 

εκπαιδευτικοί, δηλαδή ένα ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο σε σχέση με προηγούμενες 

έρευνες στις οποίες αναφερθήκαμε, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του δείγματος ήταν στα 40,5 

χρόνια. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δέκα ερωτήσεις σχετικές με τη δυσλεξία, 

καθώς και από τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία. Συνοπτικά, αναφέρεται στα 

αποτελέσματα ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν μια ξεκάθαρη άποψη και γνώση για τη δυσλεξία 

και γενικότερα για τις διαταραχές γραφής και ανάγνωσης, ενώ οι περισσότεροι ζητούν 

περισσότερη πληροφόρηση για τη διαταραχή. Ακόμη, πιστεύουν ότι οι ψυχολόγοι παίζουν 

σπουδαίο ρόλο στην αναγνώριση ενός δυσλεκτικού μαθητή. Αν και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί 

που πήραν μέρος στην έρευνα είχαν αναγνωρίσει περιστατικά δυσλεκτικών μαθητών στις 

τάξεις τους, εντούτοις δε γνώριζαν πως να τα αντιμετωπίσουν. Τέλος, η λανθασμένη 

αντίδραση που έχουν απέναντι στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσλεξία 

ή άλλες διαταραχές γραφής και ανάγνωσης, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που 

παρουσιάζεται στη σχολική ζωή των δυσλεκτικών παιδιών.  

 Ο ρόλος της ειδικής εκπαίδευσης του δασκάλου και η σημασία της σωστής 

πληροφόρησής του γύρω από τη διαταραχή της δυσλεξίας τονίζεται και στην εργασία των 

Soriano και Echegaray (2014), οι οποίοι δημιούργησαν ένα καινούριο ερωτηματολόγιο 

τριάντα έξι ερωτήσεων. Οι ερωτήσεις εξέταζαν αποκλειστικά τις γνώσεις και τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία. Κατά την άποψη των ερευνητών, η οποία 

είναι βεβαίως η κυρίαρχη άποψη της επιστημονικής κοινότητας, δεν αρκεί μόνο η 



 

18 

 

απευθείας αλληλεπίδραση του δασκάλου με τον δυσλεκτικό μαθητή, ώστε να επιτευχθεί 

το καλύτερο αποτέλεσμα. Παράλληλα, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να έχει πλήρη γνώση 

της δυσλεξίας και επιπλέον να έχει ξεπεράσει μέσα από την πληροφόρηση που του δίνεται, 

την όποια προκατάληψή του για τη διαταραχή.  

 Οι σχετικές δημοσιευμένες έρευνες που εξετάζουν τις γνώσεις και τις αντιλήψεις 

για τη δυσλεξία βασίζονται στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου ή μιας 

συνδυασμένης μορφής ερωτηματολογίου και "test" κυρίως από δασκάλους. Μία 

διαφορετική προσέγγιση στην έρευνά τους για τον προσδιορισμό των γνώσεων των 

εκπαιδευτικών, επιχείρησαν οι Regan και Woods (2000) στην εργασία τους με τίτλο: 

"Teacher's Understandings of Dyslexia: implications for educational psychology practice". 

Χρησιμοποίησαν αντί για ερωτηματολόγιο τη μέθοδο της συνέντευξης (συζήτησης) 

ανάμεσα σε μέλη μιας ομάδας δασκάλων. Η διαδικασία, συνοπτικά, είχε τα παρακάτω 

στάδια: 

i.  Διαχωρισμός δύο ομάδων εκπαιδευτικών. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν 

 από δεκαέξι δασκάλους γενικής αγωγής που προέρχονταν από ένα μεγάλο 

 σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η δεύτερη ομάδα από είκοσι 

 δασκάλους ειδικής αγωγής, οι οποίοι εργάζονταν σε μια υπηρεσία 

 παράλληλης μαθησιακής στήριξης. Πολλοί από τους δασκάλους της 

 δεύτερης ομάδας κατείχαν και δίπλωμα ειδικού εκπαιδευτικού  μαθησιακών 

 δυσκολιών. Ο διαχωρισμός των δύο ομάδων έγινε με σκοπό τη σύγκριση 

 των αποτελεσμάτων που θα προέκυπταν από τις συζητήσεις εντός αυτών. 

ii. Οι ερευνητές παρουσίασαν στους εκπαιδευτικούς μια περίληψη της 

 έκθεσης DECP (Division of Educational and Child Psychology) για τη 

 δυσλεξία.  

iii. Μετά τη σύντομη και χωρίς διακοπή για ερωτήσεις παρουσίαση οι 

 δάσκαλοι χωρίστηκαν σε ζεύγη, όπου τους ζητήθηκε να συζητήσουν 

 μεταξύ τους σχετικά με όσα άκουσαν στην παρουσίαση και να 

 προσθέσουν τις δικές στους παρατηρήσεις.  

iv. Αφού ολοκληρώθηκε και η συζήτηση μεταξύ των ζευγαριών ξεκίνησε η 

 ομαδική συζήτηση, όπου το κάθε ζευγάρι δασκάλων διατύπωσε τις απόψεις 

 του και ακολούθησε διάλογος εντός της ομάδας. Οι συνομιλίες 

 καταγράφηκαν και παρουσιάζονται από τους ερευνητές στην εργασία τους. 
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 Τα θέματα που μονοπώλησαν τις συζητήσεις θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε 

δύο ενότητες, αυτές του ορισμού της έννοιας της δυσλεξίας καθώς και της ψυχολογικής 

αξιολόγησης. Στα αποτελέσματα αναφέρεται ότι δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές, 

όπως θα περίμενε κανείς, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επίσης, συνήθως εντοπίζεται από 

τους εκπαιδευτικούς στην τάξη η διαφορά μεταξύ των δυσλεκτικών παιδιών και των 

παιδιών που αντιμετωπίζουν αποκλειστικά προβλήματα ανάγνωσης, λόγω διαφορετικών 

διαταραχών. Ο προβληματισμός για τους εκπαιδευτικούς εντοπίζεται συνήθως στην 

αξιολόγηση της επίδοσης των δυσλεκτικών ατόμων στα μαθήματα του σχολείου και στην 

ικανότητά τους να κατανοούν επαρκώς τις έννοιες που διδάσκονται. Ακόμη, συγχέονται 

συχνά οι αρμοδιότητες του δασκάλου στην τάξη. Πολλοί δάσκαλοι παρατηρούν μια 

αλληλοεπικάλυψη ρόλων με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς που αναμειγνύονται στην 

ειδική διδασκαλία των δυσλεκτικών μαθητών. Έτσι, οι συγγραφείς προτείνουν την 

προσπάθεια για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ομάδων. 

Μια άλλη σημαντική ομάδα μαθητών που διαγιγνώσκονται με διαταραχές γραφής και 

ανάγνωσης είναι τα "χαρισματικά παιδιά", όπως αποκαλούνται στην επιστημονική  

κοινότητα. Τα παιδιά αυτά μπορεί να φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στη γραφή 

και στο λόγο τους στην τάξη, αλλά στην πραγματικότητα το γλωσσικό και γραφολογικό 

τους επίπεδο είναι πολύ πιο ψηλό από το μέσο όρο των συμμαθητών τους. Οι 

"χαρισματικοί" μαθητές αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα "ειδικών μαθητών" που έχει 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή από τους 

καθηγητές. Είναι παιδιά που μπορούν να προσφέρουν πολλά πρωτίστως στον εαυτό τους 

και μετέπειτα στο κοινωνικό σύνολο, εφόσον διαγνωστεί έγκαιρα η φύση των 

εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων και προσαρμοστεί πάνω τους μια νέα εκπαιδευτική 

διαδικασία, πολύ πιο απαιτητική από την κλασική. 

1.3 Σύνοψη 

 Στο κεφάλαιο αυτό ανατρέξαμε στη σημαντικότερη βιβλιογραφία γύρω από τη 

διαταραχή της δυσλεξίας. Αναγνωρίσαμε επίσης τα συμπτώματα που εστιάζονται στην 

γραφή και στην ανάγνωση του δυσλεκτικού παιδιού. Στη συνέχεια αναφερθήκαμε σε 

σημαντικές εργασίες που μελετούν τον βαθμό αντίληψης και γνώσης των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης σχετικά με τη δυσλεξία. Παρατηρήσαμε ότι συχνά 

συμβαίνουν παρανοήσεις και λάθη από πλευράς των δασκάλων, τόσο στη διάγνωση, όσο 

και στην αντιμετώπιση των περιπτώσεων δυσλεξίας στη σχολική τάξη. Η έλλειψη γνώσης 
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των νέων δασκάλων συμπεραίνουμε ότι είναι το βασικό πρόβλημα αντιμετώπισης της 

συγκεκριμένης διαταραχής, η οποία τις περισσότερες φορές αντισταθμίζεται από τις 

εμπειρίες που αποκομίζουν και την τριβή τους με δυσλεκτικά παιδιά στην τάξη. Για τη 

βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, καθώς και την πλήρη ανάδειξη 

των ικανοτήτων των παιδιών με δυσλεξία, θα ήταν χρήσιμη η ειδική εκπαίδευση των 

δασκάλων γύρω από τα θέματα των διαταραχών γραφής και ανάγνωσης. Βέβαια, ο 

δάσκαλος δεν μπορεί και δεν πρέπει να ενεργεί σε ένα πλαίσιο αποκομμένο από τους 

κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης των δυσλεκτικών παιδιών. 

Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είδαμε παραπάνω, καλός συντονισμός όλων αυτών των φορέων.  

 Η δυσλεξία είναι μια διαταραχή που παρατηρείται πλέον όλο και περισσότερο στις 

σχολικές αίθουσες. Ένας από τους λόγους είναι ότι οι δάσκαλοι είναι όντως περισσότερο 

προσεκτικοί στη διάγνωσή τους από ότι παλαιότερα. Η έγκαιρη αντιμετώπιση του 

φαινομένου όμως είναι κάτι που χρειάζεται ειδικότερη γνώση, η οποία δεν παρέχεται, 

όπως διαπιστώσαμε στην πλειονότητα των κλασικών παιδαγωγικών σχολών. 

 Οι δυσλεκτικοί μαθητές μπορούν με τη βοήθεια των δασκάλων, των φορέων και 

των γονέων τους, να ξεπεράσουν το "πρόβλημα" τους σε μεγάλο βαθμό και να 

συμμετάσχουν κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βελτιώνοντας τη μαθησιακή 

πορεία του δυσλεκτικού ατόμου, βοηθάμε το άτομο αυτό στην κοινωνικοποίησή του και 

στην επαγγελματική του εξέλιξη στο μέλλον. 
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2. Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών για τη ΔΕΠ-Υ 

2.1 Η ανίχνευση της ΔΕΠ-Υ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 Η Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) είναι μια 

από τις πιο κοινές αναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας (Barkley, 2014; 

Κάκουρος, Παπαηλιού & Μπαδακιάν, 2006). Παρατηρείται περίπου στο 5% των μαθητών 

δημοτικού (καθώς η διάγνωση γίνεται συνήθως στην πρώτη βαθμίδα της εκπαίδευσης), 

δηλαδή σε αναλογία ενός παιδιού ανά τάξη (Barkley, 2014; DuPaul & Stoner, 2014). Η 

ΔΕΠΥ έχει συνήθως τρία κυρίαρχα συμπτώματα: απροσεξία, υπερκινητικότητα και 

παρορμητικότητα (Kos, Richdale & Jackson, 2004). Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης είναι συνήθως οι πρώτοι οι οποίοι αντιλαμβάνονται τα συμπτώματα αυτά 

κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην τάξη. Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

γιατί προλαβαίνει στις περισσότερες των περιπτώσεων τη διάγνωση του ψυχίατρου, του 

παιδίατρου ακόμα και της οικογένειας του μαθητή (Snider, Busch & Arrowood 2003; 

Tannock & Martinussen, 2001).  

 Τα παιδιά που διαγιγνώσκονται τελικά με ΔΕΠΥ έχουν ήδη κινήσει τις υποψίες 

των δασκάλων τους πολύ νωρίτερα, λόγω των μη φυσιολογικών επιδόσεων τους, τόσο σε 

μαθησιακό, όσο και σε συμπεριφοριστικό επίπεδο. Βέβαια, ακόμα και η διάγνωση 

καθεαυτή  είναι αρκετά περίπλοκη, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα στάδια της σχολικής ζωής του 

παιδιού (Sciutto, Terjesen & Frank 2000), γιατί: 

i. Πολλά από τα προβλήματα που σχετίζονται με τη ΔΕΠΥ αποτελούν 

 επίσης χαρακτηριστικά άλλων παιδικών διαταραχών συμπεριφοράς 

 (Contugno, 1993; Platzman, Stoy, Brown, Coles, Smith & Falek, 1992). 

ii. Η ΔΕΠΥ συνυπάρχει συνήθως με άλλες ψυχιατρικές και αναπτυξιακές 

 διαταραχές (Platzman et al., 1992). 

iii. Τα παιδιά με ΔΕΠΥ είναι ένας ετερογενής πληθυσμός στον οποίο τα 

 συμπτώματα διαφέρουν ως προς το είδος, την λαμβάνουσα φροντίδα και 

 την πολυπλοκότητα του έργου της αντιμετώπισης της διαταραχής (Barkley, 

 2014). 

 Λόγω λοιπόν των παραπάνω προβλημάτων που αφορούν την εξακριβωμένη και 

επιστημονικά τεκμηριωμένη πρώτη διάγνωση του παιδιού με ΔΕΠΥ είναι αναγκαίο οι 

δάσκαλοι να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για την έγκαιρη διάγνωση και τις μετέπειτα 
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ενέργειες για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων, ώστε να 

εξασφαλιστεί η προσαρμογή του παιδιού στην ομαλή λειτουργία της τάξης. Παρακάτω, 

κάνοντας μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας θα αναφερθούμε σε διεθνείς δημοσιευμένες 

μελέτες που πραγματεύονται το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης διαθέτουν τη ζητούμενη γνώση της διάγνωσης και αντιμετώπισης της 

διαταραχής.  

2.2 Έρευνες που εστιάζουν στις γνώσεις των δασκάλων για την ΔΕΠΥ 

 Οι περισσότερες μελέτες που θα παρουσιάσουμε παρακάτω βασίστηκαν στη 

συμπλήρωση δύο τύπων ερωτηματολογίου. Του "ADHD Knowledge Based 

Questionnaire" (Jerome, Gordon & Hustler 1994, όπως αναφέρεται στο Anderson, Watt, 

Noble και Shanley, 2012, σ.2), το οποίο μεταφράστηκε στα ελληνικά με την μέθοδο της 

διασταυρούμενης μετάφρασης (Birbili, 2000) και του "KADDS-Q, Knowledge About 

Attention Deficit Disorder Scale -Questionnaire" (Sciutto et al., 2000). Το πρώτο 

αποτελείται από τριάντα ερωτήσεις και είναι ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων που 

χρησιμοποιείται ευρέως σε τέτοιου είδους μελέτες. Το δεύτερο το οποίο είναι επίσης 

διαδεδομένο αποτελείται από τριάντα έξι ερωτήσεις, με διαβάθμιση τριών τύπων σχετικά 

με τις γνώσεις των δασκάλων για:  

i. Τα συνοδά χαρακτηριστικά της διαταραχής. 

ii.  Τη συμπτωματολογία και διάγνωση της ΔΕΠΥ. 

iii.  Τη θεραπεία που ακολουθείται μετά τη διάγνωση. 

  Ο αριθμός των ερωτήσεων που περιέχονται σε κάθε ερωτηματολόγιο μπορεί να 

διαφέρει από έρευνα σε έρευνα σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό των ερωτηματολογίων 

από τους ερευνητές που τα συνέταξαν, ανάλογα με τη χρονολογία της έρευνας, αλλά και 

τις γεωγραφικές και πολιτιστικές παραμέτρους του δείγματος. Τα ευρήματα, τέλος, των 

ερευνών, όπως θα διαπιστώσουμε, διαφέρουν μεταξύ τους. Ένας σημαντικός παράγοντας 

αυτής της διαφοράς είναι η ποικιλία των ερωτήσεων, ο τρόπος που αυτές είναι γραμμένες, 

αλλά και οι προσφερόμενες προς τον εκπαιδευτικό απαντήσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι έρευνες των Jerome et al. το 1994 (όπως αναφέρεται στο Anderson et 

al., 2012, σ.2) και των Snider, Busch & Arrowood (2003) που καταλήγουν σε εκ 

διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα σχετικά με την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών για τη 

διάγνωση και την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ.  
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2.3 Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας: Τι γνωρίζουν οι δάσκαλοι για την ΔΕΠΥ. 

 Οι περισσότερες έρευνες που εστιάζουν στη γνώση των δασκάλων για τη διάγνωση 

και αντιμετώπιση της συμπεριφοριστικής διαταραχής ενός μαθητή στη τάξης τους,  

εμφανίζουν τους δασκάλους να έχουν καλή γνώση αυτής της κατάστασης με ορισμένες 

όμως αδυναμίες σε συγκεκριμένους τομείς. Η πρώτη από τις σημαντικές  έρευνες έγινε το 

1994 από τους Jerome et al. (όπως αναφέρεται στο Anderson et al. 2012, σ.2), οι οποίοι 

εισήγαγαν για πρώτη φορά ένα ερωτηματολόγιο τύπου "σωστό - λάθος" που θα τους 

βοηθούσε να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν τα δεδομένα. Η έρευνά τους 

πραγματοποιήθηκε σε δείγμα τετρακοσίων τριάντα εννέα Αμερικανών δασκάλων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τις πολιτείες της Νέας Υόρκης και της Φλόριντα, όπως 

επίσης και οχτακοσίων πενήντα συναδέλφων τους από τον Καναδά. Η έρευνα 

αποτελούνταν από ένα αρκετά μεγάλο δείγμα, το οποίο καλούνταν να απαντήσει σωστά σε 

είκοσι ερωτήσεις που εστίαζαν αποκλειστικά στη γενική γνώση των δασκάλων γύρω από 

τη ΔΕΠΥ. Τα ποσοστά "γνώσεων" που κατέγραψε ήταν 77% και 78% για τους 

Αμερικανούς και τους Καναδούς δασκάλους αντίστοιχα. Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί 

το γεγονός ότι η επιλογή των σωστών απαντήσεων έγινε με πιθανότητα 50%, αφού το 

ερωτηματολόγιο είχε, όπως προαναφέραμε, μόνο δύο επιλογές (σωστό - λάθος). Τα 

περαιτέρω συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν, 

γνώριζαν περισσότερα σχετικά με τη συμπτωματολογία και τις αιτίες που προκαλούν την 

ΔΕΠΥ και πολύ λιγότερα σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισής της, εντός του σχολείου. 

Επίσης, τα 2/3 από αυτούς είχαν την λανθασμένη εντύπωση ότι οι διατροφικές συνήθειες 

των παιδιών και ιδιαίτερα η διατροφή με προϊόντα που περιείχαν πολλά πρόσθετα 

ευθύνονταν για την παρουσίαση της ΔΕΠΥ σε αυτά. Πίστευαν ότι μια δίαιτα με προϊόντα 

με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, θα αποτελούσε μια αποτελεσματική θεραπεία για 

παιδιά που παρουσιάζουν συμπτώματα ΔΕΠΥ ή ότι η τελευταία είναι ένα σύνδρομο το 

οποίο παρουσιάζεται μόνο κατά τα μαθητικά χρόνια του παιδιού και το οποίο ξεπερνιέται 

με την ενηλικίωση. Το παραπάνω ερωτηματολόγιο αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο στην 

πλειονότητα των σύγχρονων μελετών.  

 Κάποιες άλλες εξίσου σημαντικές και καινοτόμες έρευνες  πραγματοποιήθηκαν 

επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) στις αρχές της δεκαετίας του 2000, 

χρησιμοποιώντας τα ίδια ή εντελώς διαφοροποιημένα ερωτηματολόγια - εργαλεία για την 

συλλογή και την επεξεργασία νέων δεδομένων. Ορόσημο στον τομέα που μελετάμε στην 

παρούσα εργασία, αποτελεί η δημοσιοποίηση της έρευνας των Sciutto, Terjesen και Frank 
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το 2000. Σε ένα δείγμα εκατόν σαράντα εννέα δασκάλων επιλεγμένο από την πολιτεία της 

Νέα Υόρκης διέθεσαν ένα νέο πρότυπο ερωτηματολόγιο, τριάντα έξι ερωτήσεων, με την 

ονομασία KADDS-Q (Knowledge About Attention Deficit Disorder Scale -Questionnaire). 

Το ερωτηματολόγιο αυτό χρησιμοποιείται ακόμη σε πρόσφατες έρευνες. Η μορφή του 

διαφέρει από αυτό των Jerome et al. (1994) στο γεγονός ότι έχει προστεθεί στις 

απαντήσεις των ερωτώμενων, εκτός από αυτές των "σωστό" και  "λάθος" η επιλογή: "δεν 

γνωρίζω". Κύριο μέλημα ήταν να περιοριστεί κάπως η πιθανότητα των τυχαίων 

απαντήσεων (από το 50% στο 33%), γιατί οι τυχαίες απαντήσεις οδηγούν σε ποσοστά τα 

οποία προσδίδουν "επίπλαστη γνώση" στο δείγμα. Ακόμη, το ύφος των ερωτήσεων εκτός 

από τη γενική γνώση των εκπαιδευτικών για την ΔΕΠΥ και τον τρόπο που αυτή 

αποκτήθηκε διερευνούσε και τη γνώση τους σχετικά με τα συμπτώματα, τις θεραπείες, 

αλλά και κάποιες γενικές πληροφορίες για τη διαταραχή. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι το 62% του δείγματος απάντησε σωστά στις ερωτήσεις που αφορούσαν τα 

συμπτώματα και τη διάγνωση της ΔΕΠΥ, αλλά μόλις το 43% απάντησε σωστά στις 

ερωτήσεις που εξέταζαν κάποιες γενικότερες πληροφορίες ή και τους τρόπους 

αντιμετώπισης των συμπτωμάτων. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό γνώσης των 

εκπαιδευτικών μειώθηκε στη δεύτερη έρευνα στην οποία προστέθηκε η τρίτη επιλογή στις 

απαντήσεις από περίπου 78% σε 61%.  

 Το 2005 σε μία έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αυστραλία, από τους West, 

Taylor, Houghton και Hudyma, χρησιμοποιήθηκε μια επέκταση του ερωτηματολογίου των 

Sciutto et al. (2000) με εξήντα εφτά κλιμακωτές ερωτήσεις. Ανέφεραν ότι παρατηρήθηκε 

ποσοστό γνώσης 57,33% για τους διακόσιους πενήντα έξι εργαζόμενους εκπαιδευτικούς 

και γονείς που απάντησαν στις ερωτήσεις. Καλύτερες επιδόσεις σημειώθηκαν σχετικά με 

τις γνώσεις γύρω από τις αιτίες που προκαλούν την ΔΕΠΥ και λιγότερο για τις θεραπείες 

που ακολουθούνται. Παρατηρήθηκε επίσης καλή εσωτερική συνοχή, λόγω του υψηλού 

Cronbach’s alpha (훼 = 0.91	, 훼 = 0.93) για τις γνώσεις των δασκάλων και των γονέων 

αντίστοιχα. Σαν συνέπεια το KADD-Q θεωρήθηκε ένα αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα συνολικά "scores" των γονέων για τις γνώσεις τους σχετικά με 

τη ΔΕΠΥ ήταν σημαντικά υψηλότερα από αυτά των δασκάλων.      

 Παρόμοια αποτελέσματα με τους Sciutto et al. (2000) είχε η έρευνα των Herbert, 

Crittenden και Dalrymple το 2004, που πραγματοποιήθηκε στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Το 

ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησαν ήταν το: Knowledge of Social Anxiety Disorder 

Scale (KSADS), το οποίο προήλθε από μια διαφοροποίηση του ήδη υπάρχοντος KADDS.  
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Ακόμη μία αλλαγή στην έρευνα αυτή σε σχέση με τις προηγούμενες ήταν ότι το δείγμα 

αποτελούνταν από δασκάλους και καθηγητές δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, από 

σχολικούς συμβούλους και από σχολικούς ψυχολόγους. Ένα ιδιαίτερα ετερογενές, δηλαδή, 

δείγμα. Η μελέτη τους προσπαθούσε να εντοπίσει τον ισχυρισμό ότι οι επαγγελματίες της 

εκπαίδευσης συγχέουν συχνά λανθασμένα την έννοια της Διαταραχής Κοινωνικού Άγχους 

(ΔΚΑ) με αυτή της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) 

κατά την πρώτη διάγνωση στους μαθητές τους. Η έλλειψη γνώσης των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τις μαθησιακές διαταραχές που εμφανίζονται στα παιδιά εντοπίζεται πάλι και 

σε αυτή την εργασία. Αν και τα επιμέρους "scores" των συμμετεχόντων έδειξαν ότι 

γνωρίζουν καλύτερα την ΔΕΠΥ από την ΔΚΑ, αυτό φαίνεται να συμβαίνει γιατί η ΔΕΠΥ 

έχει πιο ορατά συμπτώματα από την ΔΚΑ και όχι γιατί γνωρίζουν πραγματικά τα 

συμπτώματα των διαταραχών και τις διαφορές μεταξύ τους. Το παραπάνω συμπέρασμα 

προκύπτει από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που έκαναν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και 

αφορά την ικανότητά τους να διαχωρίζουν τις δύο αυτές διαταραχές στα παιδιά. 

 Σε δείγμα δασκάλων σε σχολεία στις πολιτείες Πενσυλβάνια και Νιου Τζέρσεϊ 

στηρίχθηκαν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε το 2004 από τους Vereb 

και DiPenna (όπως αναφέρεται σε Ohan et al. 2008). Σε αυτή, χρησιμοποιήθηκε ένας νέος 

τύπος ερωτηματολογίου που πήρε το όνομα "KARE" (Knowledge of ADHD Rating 

Evaluation). Η δομή του KARE δε διέφερε από αυτή του KADDS, γιατί χρησιμοποιούσε 

και πάλι τρεις επιλογές απαντήσεων, τις: "σωστό", "λάθος" και "δεν γνωρίζω". Οι 

ερωτήσεις του όμως στόχευαν κυρίως στη βασική γνώση των δασκάλων για την ΔΕΠΥ 

και στην αντιμετώπισή της. Τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι δάσκαλοι για τις γνώσεις 

τους για την ΔΕΠΥ ήταν στο 70%, ενώ δε θα πρέπει να θεωρείται ικανοποιητική η εικόνα 

που παρουσίασαν όσον αφορά στις γνώσεις τους για την αντιμετώπιση ατόμων με ΔΕΠΥ. 

Σωστές απαντήσεις έδωσε μόνο το 54% του δείγματος. 

  Ένα βήμα περισσότερο έγινε από τους Guerra και Brown το 2012, οι οποίοι 

έθεσαν σαν δεύτερο στόχο της έρευνάς τους να μελετήσουν εάν οι διαφορές που 

προκύπτουν σε όλες τις προηγούμενες έρευνες με το ίδιο περιεχόμενο είναι στατιστικά 

σημαντικές. Συγκεκριμένα, μεταξύ των γνώσεων των εκπαιδευτικών για τη θεωρητική 

προσέγγιση και την αναγνώριση της συμπτωματολογίας της ΔΕΠΥ και της πρακτικής 

γνώσης που αφορά τη φροντίδα και τη θεραπεία αυτής στα παιδιά. Για την πρώτη φάση 

της έρευνας και τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το δοκιμασμένο από 

παλαιότερες μελέτες ερωτηματολόγιο KADDS, το οποίο μοιράστηκε σε πέντε δημόσια 
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σχολεία της πολιτείας του Τέξας. Οι δάσκαλοι που ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ήταν εκατόν εφτά και αποτελούσαν το 31% του δείγματος που 

επιλέχθηκε αρχικά για να συμμετάσχει. Τα αντίστοιχα επιμέρους επιτυχημένα 

αποτελέσματα ήταν: 46% για τις γενικές γνώσεις περί ΔΕΠΥ, 67% για τη διάγνωση των 

συμπτωμάτων και 57% για τις γνώσεις που αφορούν την φροντίδα ατόμων με ΔΕΠΥ. Οι 

διαφορές των μέσων όρων για τις τρεις κατηγορίες είναι στατιστικά σημαντικές σε στάθμη 

σημαντικότητας 5%. Οι ερευνητές καταλήγουν στο κοινό συμπέρασμα που έχουν 

καταδείξει και άλλες έρευνες ότι οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο έτοιμοι να 

εντοπίσουν ένα πρόβλημα διαταραχής ελλειμματικής προσοχής στην τάξη τους και 

λιγότερο στο να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες προς την εξάλειψη του φαινομένου. Το 

γεγονός αυτό έχει να κάνει εκτός των άλλων και με την έλλειψη συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών ενοτήτων, μαθημάτων και πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών 

των παιδαγωγικών σχολών. Τα μαθήματα αυτά θα έδιναν, ενδεχομένως, τη δυνατότητα 

στους φοιτητές να έχουν μια πρώτη επαφή με τις διαταραχές διάσπασης προσοχής και 

άλλων συγγενών προβλημάτων, που κατά μεγάλη πιθανότητα θα συναντήσουν στην τάξη  

κατά τον εκπαιδευτικό τους βίο. Χαρακτηριστικά είναι τα ποσοστά των ερωτώμενων που 

έχουν παρακολουθήσει μαθήματα στη σχολή τους σχετικά με την ΔΕΠ-Υ. Μόλις το 15% 

των εκπαιδευτικών έχει παρακολουθήσει περισσότερα από ένα μαθήματα, ενώ το 71% 

δηλώνει πως δεν έχει λάβει καμία τέτοια γνώση από την σχολή του, αφού δεν έτυχε να 

εξεταστεί σε κανένα σχετικό με την ΔΕΠΥ μάθημα. 

 Το παραπάνω γεγονός έχει μελετηθεί και από άλλους παιδαγωγικούς ερευνητές. Το 

2004 η Bekle δημοσίευσε την εργασία της με θέμα τη σύγκριση των γνώσεων μεταξύ των 

δασκάλων που ασκούν ήδη το επάγγελμά τους και αυτών που δεν έχουν ακόμα λάβει το 

πτυχίο τους, επικαιροποιώντας μια έρευνα των Jerome, Washington, Laine & Segal του 

1999 (όπως αναφέρεται στο Anderson et al. 2012, σ.2). Στόχος της Bekle ήταν να ελεγχθεί 

αν οι θεωρητικές γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές του παιδαγωγικού τμήματος στο 

αντικείμενο των μαθησιακών διαταραχών είναι ικανές να τους βοηθήσουν να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της δουλειάς τους. Επίσης, ελέγχει την υπόθεση ότι η 

διδακτική εμπειρία των εργαζομένων συναδέλφων τους είναι αυτή που τους βοηθάει να 

ανταπεξέρχονται καλύτερα σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Το ερωτηματολόγιο των 

Jerome et al. (1994) τροποποιήθηκε και διανεμήθηκε σε τριάντα εργαζόμενους δασκάλους 

από έξι δημόσια ιδρύματα στην περιοχή του Περθ της Αυστραλίας και σε σαράντα 

τελειόφοιτους της σχολής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του πανεπιστημίου του Περθ. Το 



 

27 

 

τελευταίο σκέλος του ερωτηματολογίου περιείχε μια ερώτηση σχετικά με το ποια είναι η 

στάση τους απέναντι σε παιδιά με ΔΕΠΥ. Οι ερωτώμενοι έπρεπε να βαθμολογήσουν τη 

στάση τους από ευνοϊκή έως καθόλου ευνοϊκή, επιλέγοντας από μια κλίμακα εφτά πόντων. 

Μεταξύ των εργαζόμενων και των τελειόφοιτων εκπαιδευτικών για τη γενική γνώση περί 

ΔΕΠΥ παρατηρήθηκε μια στατιστική σημαντικότητα στις διαφορές αυτές. H έρευνα αυτή 

καταλήγει στο γενικότερο συμπέρασμα ότι οι εργαζόμενοι δάσκαλοι έχουν καλύτερη 

γνώση από τους τελειόφοιτους της ίδιας ειδικότητας. 

 Παρόμοια έρευνα μπορούμε να βρούμε και το 2012 από τους Anderson et al., η 

οποία μελετά την υπόθεση ότι: Ο διαφορετικός βαθμός εμπειρίας των δασκάλων 

επηρεάζει τόσο τη γνώση τους, όσο και τη στάση τους απέναντι σε παιδιά με ΔΕΠΥ. Το 

δείγμα αποτελούνταν από εκατόν είκοσι εφτά διορισμένους δασκάλους δημοσίων 

σχολείων στην περιοχή της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία και από τριακόσιους 

είκοσι εφτά τελειόφοιτους των παιδαγωγικών σχολών των πανεπιστημίων New England 

University και Southern Cross University. Το "online" ερωτηματολόγιο περιείχε δέκα 

εξαρτημένες μεταβλητές σχετικά με τους τομείς της γνώσης, της αντίληψης και της 

συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για να συσχετισθούν οι 

επιμέρους διαφορές του βαθμού γνώσης και της στάσης τους απέναντι στην εκπαίδευση 

των παιδιών με ΔΕΠΥ, κατά τα διαφορετικά επίπεδα διδακτικής προϋπηρεσίας τους. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι ο βαθμός ετοιμότητας των εκπαιδευτικών απέναντι στην ΔΕΠΥ 

αυξάνεται όταν αυτοί αρχίζουν να διδάσκουν σε τάξεις, είναι δηλαδή κάτι το οποίο 

αποκτάται με την εμπειρία. Ωστόσο, πέρα από την εμπειρία, κρίνεται απαραίτητος από 

τους ερευνητές ο ρόλος του σχολικού ψυχολόγου στο να βοηθήσει να αποκομίσουν οι 

εκπαιδευτικοί θετική στάση απέναντι στα παιδιά με ΔΕΠΥ.  

 Οι Kos et al. (2004) χρησιμοποίησαν στη δική τους έρευνα ένα συνδυασμό των 

δύο ερωτηματολογίων, του ADHD και του KADDS. Το δείγμα της έρευνας ήταν 

συνολικά εκατόν είκοσι δάσκαλοι, με τις γυναίκες να είναι τριπλάσιες από τους άνδρες και 

σαράντα πέντε τελειόφοιτες γυναίκες της παιδαγωγικής σχολής. Η όλη διαδικασία έλαβε 

χώρα στη Βικτώρια της Αυστραλίας σε ιδιωτικά και καθολικά σχολεία καθώς και στο 

ομώνυμο πανεπιστημιακό ίδρυμα της πόλης. Τα ακριβή ποσοστά για τη γνώση που 

πιστεύουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ότι έχουν (ύστερα από συγκεκριμένες διαβαθμισμένες 

ερωτήσεις) ήταν 47,7% για τους εκπαιδευτικούς των σχολείων και 29,4% για τις 

φοιτήτριες της σχολής. Για την ακριβή γνώση (όπως αυτή ελέγχθηκε από την απάντηση 

των είκοσι εφτά ερωτήσεων) ήταν 60,7% για τους εκπαιδευτικούς και 52,6% για τις 
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φοιτήτριες. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν με μια πρώτη ματιά ότι οι δάσκαλοι, 

τόσο οι εργαζόμενοι σε σχολεία, όσο και οι φοιτητές δείχνουν να υποτιμούν τις γνώσεις 

τους σχετικά με την ΔΕΠΥ. Τα αποτελέσματα θεωρήθηκαν αρκετά πιο ενθαρρυντικά με 

βάση την αρχική υπόθεση ότι μόνο το 50% των εν ενεργεία δασκάλων θα μπορούσε να 

απαντήσει σωστά στις ερωτήσεις γνώσεων. Στο τελευταίο σκέλος της παραπάνω έρευνας 

αναφέρεται η καλύτερη επίδοση των εργαζόμενων δασκάλων σε σχέση με τις τελειόφοιτες 

του τμήματος, επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα και προηγούμενων ερευνών. Σύμφωνα 

με τους Ohan, Cormier, Hepp, Visser & Strain, (2008), αυτό που διαφέρει στη 

συγκεκριμένη  έρευνα των Kos et al. είναι ότι πραγματοποιήθηκε σε δάσκαλους ιδιωτικών 

και καθολικών σχολείων, κάτι το οποίο μπορεί να μην αντιπροσωπεύει όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

 Χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό από τους προηγούμενους τύπο 

ερωτηματολογίου οι Snider, Busch και Arrowood (2003) επιχείρησαν να διερευνήσουν τις 

γνώσεις δασκάλων των τριών βαθμίδων της εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο, δημοτικό, 

γυμνάσιο) και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα για τους δασκάλους γενικής και ειδικής 

αγωγής πάνω στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε 

ταχυδρομικά στην περιοχή του Γουισκόνσιν και σε αυτή πήραν μέρος διακόσιοι 

επιλεγμένα τυχαία δάσκαλοι από κάθε κατηγορία (γενικής και ειδικής αγωγής). Το 

ερωτηματολόγιο χωριζόταν σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιείχε κάποια 

δημογραφικά στοιχεία. Το δεύτερο περιείχε δεκατρείς ερωτήσεις σχετικά με τις βασικές 

γνώσεις για τη ΔΕΠΥ και οι απαντήσεις που θα έπρεπε να επιλέξουν οι ερωτώμενοι ήταν 

από μια κλίμακα με πέντε διαβαθμίσεις (0 για το "διαφωνώ απολύτως", 3 για το "ουδέτερη 

άποψη", 5 για το "συμφωνώ απολύτως"). Ομοίως το τρίτο μέρος, περιείχε είκοσι τρεις 

ερωτήσεις σχετικά με την επίδραση που έχει μια φαρμακευτική αγωγή σε μαθητές με 

ΔΕΠΥ στη συμπεριφορά τους στην τάξη. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος περιείχε 

ερωτήσεις που ερευνούσαν την εμπειρία των εκπαιδευτικών και τα μέσα από τα οποία 

αυτοί αντλούν τις πληροφορίες σχετικά με την ΔΕΠΥ. Από τους τετρακόσιους 

εκπαιδευτικούς που επιλέχθηκαν να συμμετάσχουν, τελικά μόνο οι εκατόν σαράντα πέντε 

δέχθηκαν να αποστείλουν συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο, δηλαδή ποσοστό 36,25%. 

Παρατηρούμε και σε αυτήν την έρευνα, παρόμοια με τις προηγούμενες, χαμηλά ποσοστά 

συμμετοχής. Στα αποτελέσματα διακρίνουμε ότι μόνο σε πέντε από τις δεκατρείς 

ερωτήσεις που αφορούν τη γνώση των εκπαιδευτικών για την ΔΕΠΥ απάντησε σωστά 

πάνω από 50% των ερωτηθέντων. Επίσης, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 
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διαφορές ανάμεσα σε δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής. Στις ερωτήσεις που 

αφορούσαν τη γνώμη τους για τη φαρμακευτική αγωγή, οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής 

φάνηκαν πιο εξοικειωμένοι και πιο θετικοί στη λήψη φαρμάκων από τους δασκάλους της 

γενικής αγωγής. Οι γνώσεις των τελευταίων για τη λήψη φαρμακευτικών σκευασμάτων 

από άτομα με ΔΕΠΥ φάνηκε να μην είναι επαρκείς. Σε ότι αφορά την εμπειρία, η γενική 

εικόνα δείχνει ότι οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής είναι πιο αποτελεσματικοί στο να 

χειρίζονται παιδιά με ΔΕΠΥ, ειδικότερα όταν αυτά λαμβάνουν χρόνια φαρμακευτική 

αγωγή. Επίσης, οι δάσκαλοι απάντησαν ότι εμπιστεύονται σε ποσοστό 32% άλλους 

επαγγελματίες σαν πηγή πληροφόρησής τους σχετικά με την ΔΕΠΥ, ενώ το 12% ότι 

εμπιστεύεται περισσότερο επιστημονικά περιοδικά. 

2.4 Σύνοψη 

 Αναφέραμε αρχικά κάποια γενικά χαρακτηριστικά της ΔΕΠΥ και υπογραμμίσαμε 

τον καταλυτικό ρόλο του εκπαιδευτικού, τόσο για τη διάγνωση όσο και για την 

αντιμετώπισή της στην τάξη. Επιχειρήσαμε στη συνέχεια, μια περιληπτική ανασκόπηση 

της κυριότερης αρθρογραφίας που είναι σχετική με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται στον χώρο της πρωτοβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης, για τη διάσπαση 

ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Αναφερθήκαμε σε έρευνες που 

εξετάζουν την επάρκεια αυτών των γνώσεων και τις πηγές από τις οποίες λαμβάνονται οι 

τελευταίες. Ακόμη, παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα εργασιών σχετικά με την ετοιμότητα 

των φοιτητών των παιδαγωγικών σχολών, για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών 

διαταραχών και ιδιαίτερα της ΔΕΠΥ. Συγκρίναμε την παραπάνω ετοιμότητα με την 

εμπειρία των εργαζομένων εκπαιδευτικών και διαχωρίσαμε τα αποτελέσματα αυτά για 

τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. Επισημάναμε τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις των επιστημόνων της εκπαίδευσης στη συλλογή δεδομένων και αναλύσαμε 

τους κυρίαρχους τύπους ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούνται σε αυτού του είδους τις 

έρευνες. Ακόμα, διαπιστώσαμε τις διαφορές στα συμπεράσματα των παραπάνω ερευνών 

και προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τους λόγους που αυτές παρατηρούνται. 

 Σε κάθε περίπτωση το κομμάτι που καταγράψαμε, δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος 

της σχετικής βιβλιογραφίας. Υπάρχει μια πληθώρα αξιόλογων εργασιών, που 

πραγματεύονται σημαντικές συνιστώσες του άκρως σημαντικού και πάντα επίκαιρου στην 

σχολική πραγματικότητα θέματος, της διάσπασης ελλειμματικής προσοχής στους μαθητές 

του δημοτικού. 
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3. Ερευνητικό μέρος 

3.1 Σκοπός της έρευνας και επιμέρους στόχοι 

 Πρωταρχικός σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών για τις μαθησιακές δυσκολίες – τη Δυσλεξία και τη Διάσπαση 

Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). 

  Επιπλέον, να αναδειχθούν οι ικανότητες που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον 

εντοπισμό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και διάθεση για συνεργασία με ειδικούς 

αναφορικά με την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. 

 Είναι ενδιαφέρον να αναδειχθεί το που βασίζεται η διδακτική προσέγγιση που 

επιλέγουν και αν η κατάρτισή τους από το πανεπιστήμιο είναι αρκετή για μια 

προσαρμοσμένη διδασκαλία στις ανάγκες των μαθητών με δυσλεξία ή διάσπαση 

προσοχής. 

3.2 Μεθοδολογία 

 Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει τις αναλυτικές τεχνικές της δειγματοληψίας και της 

στατιστικής ανάλυσης της έρευνας. 

3.2.1 Εργαλείο έρευνας 

 Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα ανώνυμο 

ερωτηματολόγιο του Καθηγητή Παυλίδη με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις και η 

στάση των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικής 

αγωγής και ειδικότερα των μαθησιακών δυσκολιών, της δυσλεξίας και της διάσπασης 

προσοχής (ΔΕΠΥ). Στην αρχή οι συμμετέχοντες καλούνταν να συμπληρώσουν τα 

δημογραφικά τους στοιχεία και στη συνέχεια να απαντήσουν σε ερωτήσεις κλειστού 

τύπου.  

 Το ερωτηματολόγιο είχε συνολικά τριάντα επτά ερωτήσεις. Το πρώτο μέρος 

περιελάμβανε είκοσι έξι ερωτήσεις, ενώ το δεύτερο έντεκα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

κοινές ερωτήσεις με ίδια εκφώνηση που αφορούσαν τη Δυσλεξία και τη ΔΕΠΥ 

διαχωρίστηκαν σε δύο σκέλη σε α και β αντίστοιχα.  

  Στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν με "Ναι", "Όχι" ή 

"Δε γνωρίζω" στην ερώτηση 7, "Ναι" ή "Όχι" στις ερωτήσεις 13 έως 20 και 22 έως 26, με 
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"Καθόλου", "Λίγο", "Πολύ" ή "Πάρα Πολύ" στις ερωτήσεις 3, 4, 6. Ακόμη, στις ερωτήσεις 

2, 8, και 9 μπορούσαν να δώσουν παραπάνω από μία απάντηση και στις ερωτήσεις 5 και 

21 να συμπληρώσουν έναν αριθμό. Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνταν να διαλέξουν μία 

απάντηση όσον αφορά στις γνωστικές ερωτήσεις 10 έως 12 και να επιλέξουν έναν αριθμό 

στην ερώτηση 1. 

 Στο δεύτερο μέρος οι συμμετέχοντες έπρεπε να απαντήσουν σύμφωνα με το βαθμό 

που τους αντιπροσώπευαν οι ερωτήσεις 27 έως 37 ("ΔΑ: Διαφωνώ Απόλυτα, Δ: Διαφωνώ, 

Σ: Συμφωνώ, ΣΑ: Συμφωνώ Απόλυτα, ΔΓ: Δε γνωρίζω"). 

3.2.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

 Για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η φόρμα του Google Drive 

μέσω ενός e-mail και το ερωτηματολόγιο μετατράπηκε πλέον σε ένα διαδραστικό 

ερωτηματολόγιο του Google Docs. Στη συνέχεια, στάλθηκε από προσωπικό e-mail ένας 

σύνδεσμος που παρέπεμπε στη φόρμα συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σε e-mails των 

δημοτικών σχολείων της Ελλάδας. Επιπλέον, στο μήνυμα δόθηκαν οι αναγκαίες 

υποδείξεις και οδηγίες για τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Αναφέρθηκε ο 

σκοπός της έρευνας και τονίστηκε η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων τους. Τέλος, 

επισημάνθηκε στους διευθυντές ή στον υπεύθυνο αλληλογραφίας κάθε σχολείου η ανάγκη 

προώθησης του e-mail στους δασκάλους του σχολείου,  η παράκληση για συνεργασία, 

καθώς και ευχαριστίες για το χρόνο που θα διέθεταν. Ο χρόνος υποβολής του 

ερωτηματολογίου ήταν από δέκα έως είκοσι λεπτά. Από τις εκατόν ογδόντα εννέα 

απαντήσεις που καταχωρήθηκαν οι εκατόν ογδόντα ένα χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα, 

καθώς τα υπόλοιπα ερωτηματολόγια δε συμπληρώθηκαν από εκπαιδευτικούς ΠΕ70, αλλά 

από άλλους κλάδους και για αυτόν το λόγο απομακρύνθηκαν από την ερευνητική 

διαδικασία. 

3.2.3 Δείγμα έρευνας 

 Οι συμμετέχοντες της έρευνας ήταν εκατόν ογδόντα ένα εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορους νομούς της Ελλάδας. 
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3.2.4 Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 Οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν σε αρχείο excel και στη συνέχεια έγινε η ανάλυση 

των δεδομένων της έρευνας με το στατιστικό πακέτο IBM SPSS (Statistical Package for 

Social Science, έκδοση 20). Στη συγκεκριμένη εργασία αρχικά πραγματοποιήθηκε 

περιγραφική ανάλυση όλων των μεταβλητών του ερωτηματολογίου με σκοπό να 

υπολογιστούν οι συχνότητες και οι σχετικές συχνότητες κάθε μίας μεταβλητής.  

Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως μη παραμετρικοί έλεγχοι, διότι οι μεταβλητές μας δεν 

ακολουθούσαν κανονική κατανομή, οι έλεγχοι που έγιναν είναι οι ακόλουθοι: 

1. Συντελεστής γραμμικής συσχέτισης Spearman 

 Αποτελεί έναν μη παραμετρικό έλεγχο για να ελεγχθεί εάν υπάρχει γραμμική 

συσχέτιση μεταξύ δυο μεταβλητών. Σε περίπτωση που η τιμή του συντελεστή συσχέτισης 

είναι αρνητική, τότε θα λέμε ότι υπάρχει αρνητική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των 

μεταβλητών. Εάν η τιμή του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης είναι θετική, τότε θα λέμε 

ότι υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών.  Η αρχική υπόθεση ενός 

τέτοιου ελέγχου είναι ότι δεν υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και η 

εναλλακτική υπόθεση ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. 

Θεωρήσαμε ως στάθμη σημαντικότητας το a=0.05, όταν το επίπεδο σημαντικότητας είναι 

(2 -tailed) θα πρέπει να συγκριθεί η p – value με το 0.10. Εάν  η τιμή της  p – value είναι 

μικρότερη της στάθμης σημαντικότητας, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι στατιστικά 

σημαντικό και απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχει γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Εάν η τιμή της p – value είναι 

μεγαλύτερη από την στάθμη σημαντικότητας θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι 

στατιστικά σημαντικό και δεχόμαστε την αρχική υπόθεση ότι υπάρχει γραμμική συσχέτιση 

μεταξύ των μεταβλητών. 

2. Κριτήριο Mann - Whitney 

 Το Κριτήριο Mann - Whitney ελέγχει κυρίως αν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές 

προέρχονται από πληθυσμούς που έχουν την ίδια διάμεσο. Είναι το αντίστοιχο του t- test 

για τους μέσους δύο ανεξάρτητων πληθυσμών. Στην συγκεκριμένη στατιστική ανάλυση 

χρησιμοποιήθηκε για τη σύγκριση μιας ποιοτικής μεταβλητής με 2 κατηγορίες και μία 

ποιοτικής διατακτικής (ordinal) μεταβλητής. Η αρχική υπόθεση του κριτηρίου Mann –

Whitney είναι ότι η διάμεσος της ποιοτικής διατακτικής μεταβλητής είναι ίδια και για τις 

δύο ομάδες της ποιοτικής μεταβλητής και η εναλλακτική υπόθεση είναι ότι η διάμεσος της 

ποιοτικής διατακτικής μεταβλητής δεν είναι ίδια και για τις δύο ομάδες της ποιοτικής 
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μεταβλητής. Θεωρούμε ως στάθμη σημαντικότητας το a=0.05, όταν  σε περίπτωση που η 

τιμή p – value είναι μικρότερη της στάθμης σημαντικότητας, θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα 

είναι στατιστικά σημαντικό και απορρίπτουμε την αρχική υπόθεση καταλήγοντας στο 

συμπέρασμα ότι η διατακτική μεταβλητή δεν έχει την διάμεσο για τις κατηγορίες της 

ποιοτικής μεταβλητής. Εάν η τιμή p-value είναι μεγαλύτερη της στάθμης σημαντικότητας, 

θεωρούμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά σημαντικό και δεχόμαστε την αρχική 

υπόθεση καταλήγοντας στο συμπέρασμα η διατακτική μεταβλητή έχει την ίδια διάμεσο 

για τις κατηγορίες της ποιοτικής μεταβλητής. 

3.3 Ενότητα Α: Περιγραφική Στατιστική 

3.3.1 Δημογραφικά στοιχεία έρευνας 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας 

για τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

Στην έρευνα συμμετείχαν εκατόν ογδόντα ένας εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης από τον κλάδο των δασκάλων. Στο δείγμα που λάβαμε οι γυναίκες (Ν=129) 

με ποσοστό 71,3% αποτελούν την πλειοψηφία των ερωτώμενων, ενώ οι άνδρες (Ν=52) 

αποτελούν το 28,7% του δείγματος.  

Πίνακας 1 

Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για το Φύλο 

 

 

 

 

 

 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Άνδρας 52 28,7 28,7 28,7 

Γυναίκα 129 71,3 71,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 1. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το φύλο. 

 

 Η ηλικία των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα κυμαίνεται από 24 

έως 61 ετών. Η μέση ηλικία των ερωτώμενων είναι 37,9 έτη με τυπική απόκλιση 9,604.  

Πίνακας 2 

Στατιστικά μέτρα για την  ηλικία των εκπαιδευτικών 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ετών 181 24 61 37,90 9,604 

Valid N (listwise) 181     

 

 
Γράφημα 2. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την ηλικία 

 ομαδοποιημένη σε πέντε κλάσεις. 

 

 Εξετάζοντας το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε ότι το 73,5% 

είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου, το 16,6% διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα 
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ειδίκευσης, το 7,7% έχει πραγματοποιήσει μετεκπαίδευση και το 2,2% διαθέτει 

διδακτορικό δίπλωμα.  

Πίνακας 3 

 Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για βασικές σπουδές 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διδακτορικό 4 2,2 2,2 2,2 

Διδασκαλείο/Μετεκπαίδε

υση 
14 7,7 7,7 9,9 

Μεταπτυχιακό 30 16,6 16,6 26,5 

Πτυχίο Πανεπιστημίου 133 73,5 73,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 3. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για βασικές σπουδές. 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 97,2% είναι εργαζόμενοι στο δημόσιο 

τομέα, ενώ το 2,8% μόνο των ερωτώμενων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.  

Πίνακας 4  

Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για τομέα εργασίας 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Δημόσιο τομέα 176 97,2 97,2 97,2 

Ιδιωτικό τομέα 5 2,8 2,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 4. Κυκλικό γράφημα σχετικών συχνοτήτων % για τομέα εργασίας. 

 Οι εκπαιδευτικοί έχουν κατά μέσο όρο 13,26 έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση 

με τυπική απόκλιση 8,353. Η μεγαλύτερη προϋπηρεσία που έχει καταγραφεί στο δείγμα 

είναι τα 36 έτη, ενώ η μικρότερη είναι η μηδενική. 

Πίνακας 5  

Στατιστικά μέτρα για τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Έτη υπηρεσίας 179 36 0 36 13,26 8,353 

Valid N 

(listwise) 
179 

     

 

 
Γράφημα 5. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την  

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών ομαδοποιημένη σε πέντε κλάσεις. 
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 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (64,6%) διδάσκει σε σχολεία τα οποία 

βρίσκονται σε πόλεις, ενώ το 35,4% των εκπαιδευτικών διδάσκει σε σχολεία τα οποία 

βρίσκονται σε χωριά. 

Πίνακας 6 

Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για την τοποθεσία του σχολείου 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Πόλη 117 64,6 64,6 64,6 

Χωριό 64 35,4 35,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 6. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την  

τοποθεσία του σχολείου. 

  

 Παρατηρούμε ότι το 65,2% των εκπαιδευτικών διδάσκει σε μία τάξη μόνο (βλ. 

Πίνακα 7  το άθροισμα των ποσοστών με κόκκινο χρώμα). Από αυτούς που διδάσκουν 

μόνο σε μία τάξη το μεγαλύτερο ποσοστό 14,9% των συμμετεχόντων διδάσκει στην Α΄ 

Τάξη. Το 9,2% των εκπαιδευτικών διδάσκει σε περισσότερες από μία τάξεις (βλ. Πίνακα 7 

το άθροισμα των ποσοστών με μπλε χρώμα.). Το 7,2% των εκπαιδευτικών έχουν 

διευθυντική θέση και το 9,4% διδάσκουν σε ολοήμερα σχολεία, ενώ ένα περίπου 9% 

διδάσκει σε ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, τμήματα αυτισμού κ.λπ.   

 

 

 

 



 

38 

 

Πίνακας 7 

Συχνότητες και σχετικές συχνότητες % για την τάξη που ανατέθηκε στους εκπαιδευτικούς 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

ΤΑΞΗ 

Α 27 14,9 14,9 14,9 

Α-Β 1 ,6 ,6 15,5 

Α-Β-Γ-Δ-Ε-ΣΤ 2 1,1 1,1 16,6 

Α-Γ-Δ 3 1,7 1,7 18,2 

Β 17 9,4 9,4 27,6 

Β-Δ-Ε 1 ,6 ,6 28,2 

Β-Ε-ΣΤ 1 ,6 ,6 28,7 

Γ 13 7,2 7,2 35,9 

Γ-Δ 1 ,6 ,6 36,5 

Γ-Δ-Ε-ΣΤ 3 1,7 1,7 38,1 

Γ-Ε 1 ,6 ,6 38,7 

Δ 14 7,7 7,7 46,4 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡ

ΙΑ 
13 7,2 7,2 53,6 

Ε 23 12,7 12,7 66,3 

Ε-ΣΤ 3 1,7 1,7 68,0 

ειδικό σχολείο 1 ,6 ,6 68,5 

μονοθέσιο 1 ,6 ,6 69,1 

Ολοήμερο 17 9,4 9,4 78,5 

παράλληλη στήριξη 3 1,7 1,7 80,1 

ΣΤ 24 13,3 13,3 93,4 

ΤΜΗΜΑ 

ΑΥΤΙΣΜΟΥ 
1 ,6 ,6 93,9 

Τμήμα Ένταξης 11 6,1 6,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 7. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την τάξη. 

 

 Παρατηρούμε ακόμη ότι υπάρχει μεγάλο εύρος στον αριθμό των μαθητών που 

αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών που καταγράφεται στο 

δείγμα μας είναι ένας μαθητής, ενώ ο μέγιστος είναι 313 μαθητές, δηλαδή το εύρος 

ανάμεσα στην μεγαλύτερη και τη μικρότερη τιμή είναι 312. Ο μέσος αριθμός μαθητών 

είναι γύρω στους 29 (29,32 η τιμή που υπολογίστηκε), με αρκετά μεγάλη τυπική απόκλιση 

43,940, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω του μεγάλου εύρους. 

 

Πίνακας 8 

Στατιστικά μέτρα για τον αριθμό των μαθητών 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Αριθμός μαθητών 181 1 313 29,32 43,940 

Valid N (listwise) 181     

 

 
Γράφημα 8. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την αριθμό μαθητών. 
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3.3.2  Ερωτήσεις (Μέρος Α) 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν διδαχθεί 

εξαμηνιαία ή ετήσια μαθήματα κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους 

σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, τη δυσλεξία και τη ΔΕΠΥ. Μόνο το 16% των 

συμμετεχόντων απάντησε  ότι δεν έχει διδαχθεί κανένα μάθημα.  

Πίνακας 9  

Ερώτηση 1. Πόσα εξαμηνιαία ή ετήσια μαθήματα διδαχτήκατε κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών σπουδών σας για τις Μαθησιακές δυσκολίες, τη Δυσλεξία και τη ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

0 29 16,0 16,0 16,0 

1 44 24,3 24,3 40,3 

2 56 30,9 30,9 71,3 

3 ή περισσότερα 52 28,7 28,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 9. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για προπτυχιακά μαθήματα. 

 

 Τα σεμινάρια εμφανίζονται ως κύρια πηγή των γνώσεων τους για τη δυσλεξία σε 

ποσοστό  70,7 %.  Την δεύτερη θέση έχουν τα βιβλία και τα επιστημονικά περιοδικά 

αφού το 66,9% δήλωσε ότι έχει αποκτήσει και από αυτά σχετικές γνώσεις δυσλεξίας και 

έπειτα ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά οι διαλέξεις, τα συνέδρια, τα μεταπτυχιακά, τα 
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προγράμματα ειδίκευσης και το μικρότερο ποσοστό έχει δηλώσει τίποτα από τα 

παραπάνω.  

Πίνακας 10 

Ερώτηση 2α.  Έχετε αποκτήσει σχετικές γνώσεις δυσλεξίας από: 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Σεμινάρια 

Όχι 53 29,3 29,3 29,3 

Ναι 128 70,7 70,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Διαλέξεις 

Όχι 110 60,8 60,8 60,8 

Ναι 71 39,2 39,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Συνέδρια 

Όχι 148 81,8 81,8 81,8 

Ναι 33 18,2 18,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Μεταπτυχια

κά 

Όχι 161 89,0 89,0 89,0 

Ναι 20 11,0 11,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Πρόγραμμα 

Ειδίκευσης 

Όχι 167 92,3 92,3 92,3 

Ναι 14 7,7 7,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Βιβλία 

Επιστημονικ

ά Περιοδικά 

Όχι 60 33,1 33,1 33,1 

Ναι 121 66,9 66,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Τίποτα από 

τα παραπάνω 

Όχι 175 96,7 96,7 96,7 

Ναι 6 3,3 3,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 10. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την πηγή γνώσεων δυσλεξίας. 

 

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 62,4% δήλωσε πως τα βιβλία και τα 

επιστημονικά περιοδικά αποτελούν την βασική πηγή των γνώσεων που έχουν αποκτήσει 

σχετικά με την ΔΕΠΥ, την δεύτερη θέση με ποσοστό 59,7% έχουν τα σεμινάρια και 

ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά οι διαλέξεις, τα συνέδρια, τα μεταπτυχιακά, το 

πρόγραμμα ειδίκευσης και το μικρότερο ποσοστό έχει δηλώσει τίποτα από τα παραπάνω.  

Πίνακας 11 

Ερώτηση 2β.  Έχετε αποκτήσει σχετικές γνώσεις ΔΕΠΥ από: 

 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Σεμινάρια 

Όχι 73 40,3 40,3 40,3 

Ναι 108 59,7 59,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Διαλέξεις 

Όχι 113 62,4 62,4 62,4 

Ναι 68 37,6 37,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Συνέδρια 

Όχι 151 83,4 83,4 83,4 

Ναι 30 16,6 16,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Μεταπτυχια

κά 

Όχι 162 89,5 89,5 89,5 

Ναι 19 10,5 10,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Πρόγραμμα Όχι 163 90,1 90,1 90,1 
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Ειδίκευσης Ναι 18 9,9 9,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Βιβλία 

Επιστημονικ

ά Περιοδικά 

Όχι 68 37,6 37,6 37,6 

Ναι 113 62,4 62,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Τίποτα από 

τα παραπάνω 

Όχι 164 90,6 90,6 90,6 

Ναι 17 9,4 9,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

  
Γράφημα 11. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για την πηγή γνώσεων ΔΕΠ-Υ. 

 

 Λίγοι παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς (55,2%) είναι ελάχιστα 

ικανοποιημένοι από το υπόβαθρο της εκπαίδευσή τους για την ανίχνευση παιδιών με 

Μαθησιακές δυσκολίες, ενώ 40 εκπαιδευτικοί (22,1%) δήλωσαν  πολύ ικανοποιημένοι με 

την εκπαίδευσή τους.     

Πίνακας 12 

Ερώτηση 3. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας ήταν ικανοποιητική για την ανίχνευση παιδιών 

με Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία - ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Καθόλου 37 20,4 20,4 20,4 

Λίγο 100 55,2 55,2 75,7 

Πάρα πολύ 4 2,2 2,2 77,9 

Πολύ 40 22,1 22,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 12. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για βαθμό ικανοποίησης της 

 εκπαίδευσής τους για την ανίχνευση παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες- Δυσλεξία - ΔΕΠΥ. 

 

 Την ίδια στάση έχουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ως προς τον  βαθμό που 

θεωρούν ότι η εκπαίδευσή τους είναι ικανοποιητική αναφορικά με την αντιμετώπιση 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Οι περισσότεροι (58%) είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι 

από την εκπαίδευσή τους για την αντιμετώπιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. 

Ωστόσο, κάποιοι εκπαιδευτικοί (16%) δήλωσαν ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι με την 

εκπαίδευσή τους.     

 

Πίνακας 13  

Ερώτηση 4. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας ήταν ικανοποιητική για την  

αντιμετώπιση παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία - ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Καθόλου 43 23,8 23,8 23,8 

Λίγο 105 58,0 58,0 81,8 

Πάρα πολύ 4 2,2 2,2 84,0 

Πολύ 29 16,0 16,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 13. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για βαθμό ικανοποίησης της εκπαίδευσής τους για την 

αντιμετώπιση παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες- Δυσλεξία - ΔΕΠΥ. 

 

 Το 23,8% των εκπαιδευτικών δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια, διαλέξεις, 

συνέδρια με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες τη δυσλεξία ή τη ΔΕΠΥ τα τελευταία 5 

χρόνια. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (27,1%) έχει παρακολουθήσει 2 σχετικές 

επιμορφώσεις ενώ είναι πολύ μικρά τα ποσοστά αυτών που έχουν παρακολουθήσει πάνω 

από 6 σχετικές επιμορφώσεις. 

Πίνακας 14 

Ερώτηση 5. Πόσα σεμινάρια/διαλέξεις/συνέδρια με θέμα τις Μαθ. Δυσκολίες, τη δυσλεξία ή 

τη ΔΕΠΥ έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία 5 χρόνια; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 43 23,8 23,8 23,8 

1 28 15,5 15,5 39,2 

2 49 27,1 27,1 66,3 

3 25 13,8 13,8 80,1 

4 11 6,1 6,1 86,2 

5 9 5,0 5,0 91,2 

6 1 ,6 ,6 91,7 

8 1 ,6 ,6 92,3 

9 1 ,6 ,6 92,8 

10 9 5,0 5,0 97,8 

15 1 ,6 ,6 98,3 

20 2 1,1 1,1 99,4 

28 1 ,6 ,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 14. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον αριθμό παρακολούθησης 

 σεμιναρίων/διαλέξεων/συνεδρίων με θέμα τις Μ. Δ., Δυσλεξία, ΔΕΠΥ τα τελευταία 5 χρόνια. 

 

 Διχασμένοι φαίνονται να είναι οι εκπαιδευτικοί ως προς  το εάν γνωρίζουν καλά τι 

είναι η δυσλεξία. Το 47% δήλωσε ότι γνωρίζει λίγο, συγκριτικά με το 45,3% το οποίο 

δήλωσε ότι γνωρίζει πολύ.  

Πίνακας 15 

Ερώτηση 6α. Γνωρίζετε τι είναι η Δυσλεξία; 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 15. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων  για το πόσο καλά γνωρίζουν τι είναι η Δυσλεξία. 

 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Λίγο 85 47,0 47,0 47,0 

Πάρα πολύ 14 7,7 7,7 54,7 

Πολύ 82 45,3 45,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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  Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δε γνωρίζουν καλά τι είναι η 

διάσπαση προσοχής. Συγκεκριμένα, Το 51,4% δήλωσε ότι γνωρίζει λίγο, το 2,8% δήλωσε 

ότι δε γνωρίζει καθόλου συγκριτικά με ένα 38,1% των εκπαιδευτικών το οποίο δήλωσε 

ότι γνωρίζει πολύ.  

Πίνακας 16 

Ερώτηση 6β. Γνωρίζετε τι είναι η ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Καθόλου 5 2,8 2,8 2,8 

Λίγο 93 51,4 51,4 54,1 

Πάρα πολύ 14 7,7 7,7 61,9 

Πολύ 69 38,1 38,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 15. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων  για το πόσο γνωρίζουν τι είναι η ΔΕΠΥ. 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει διδάξει σε παιδιά με Δυσλεξία (82,3%) και 

Διάσπαση Προσοχής (74%).  

Πίνακας 17 

Ερώτηση 7α. Έχετε διδάξει σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες - Δυσλεξία; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Δε γνωρίζω 2 1,1 1,1 1,1 

Ναι 149 82,3 82,3 83,4 

Όχι 30 16,6 16,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 17. Πίτα σχετικών συχνοτήτων % για το αν έχουν διδάξει σε παιδιά  

με Μ. Δ. - Δυσλεξία. 

 

Πίνακας 18 

Ερώτηση 7β. Έχετε διδάξει σε παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες - ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Δε γνωρίζω 6 3,3 3,3 3,3 

Ναι 134 74,0 74,0 77,3 

Όχι 41 22,7 22,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 18. Πίτα σχετικών συχνοτήτων % για το αν έχουν διδάξει σε παιδιά  

με Μ. Δ. - ΔΕΠΥ. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι στην περίπτωση που είχαν διδάξει σε μαθητές με 

δυσλεξία η διάγνωση έγινε τις περισσότερες φορές από το ΚΕΔΔΥ (65,2%). Η διάγνωση 



 

49 

 

έγινε από ειδικούς στο 29,3% των περιπτώσεων, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε 

ποσοστό 18,2%, από δημόσια νοσοκομεία (13,8%), από εκπαιδευτικούς συμβούλους 

(5,5%), ενώ το 9,9% δεν είχε διδάξει σε μαθητές με δυσλεξία. 

Πίνακας 19 

Ερώτηση 8α. Εάν έχετε διδάξει σε μαθητές με δυσλεξία, η «διάγνωση» έγινε από: 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Εσάς Όχι 148 81,8 81,8 81,8 

Ναι 33 18,2 18,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Σε συνεργασία με 

συναδέλφους 

Όχι 157 86,7 86,7 86,7 

Ναι 24 13,3 13,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Ειδικούς Όχι 128 70,7 70,7 70,7 

Ναι 53 29,3 29,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Εκπαιδευτικούς 

Συμβούλους 

Όχι 157 86,7 94,0 94,0 

Ναι 10 5,5 6,0 100,0 

Total 167 92,3 100,0  

ΚΕΔΔΥ Όχι 63 34,8 34,8 34,8 

Ναι 118 65,2 65,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Δημόσια Νοσοκομεία Όχι 156 86,2 86,2 86,2 

Ναι 25 13,8 13,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Δεν έχω διδάξει Όχι 163 90,1 90,1 90,1 

Ναι 18 9,9 9,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 19. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων  σχετικά με την προέλευση της διάγνωσης. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι στην περίπτωση που είχαν διδάξει σε μαθητές με 

ΔΕΠΥ η διάγνωση έγινε τις περισσότερες φορές από το ΚΕΔΔΥ (58,6%). Η διάγνωση 

έγινε από ειδικούς στο 27,1% των περιπτώσεων, από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε 

ποσοστό 18,2%, από δημόσια νοσοκομεία (11,6%), από εκπαιδευτικούς συμβούλους 

(7,7%), ενώ το 18,2% δεν είχε διδάξει σε μαθητές με δυσλεξία. 

Πίνακας 20 

Ερώτηση 8β. Εάν έχετε διδάξει σε μαθητές με ΔΕΠΥ, η «διάγνωση» έγινε από: 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Εσάς Όχι 148 81,8 81,8 81,8 

Ναι 33 18,2 18,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Σε συνεργασία με 

συναδέλφους 

Όχι 160 88,4 88,4 88,4 

Ναι 21 11,6 11,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Ειδικούς Όχι 132 72,9 72,9 72,9 

Ναι 49 27,1 27,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Εκπαιδευτικούς 

Συμβούλους 

Όχι 167 92,3 92,3 92,3 

Ναι 14 7,7 7,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

ΚΕΔΔΥ Όχι 75 41,4 41,4 41,4 

Ναι 106 58,6 58,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Δημόσια Νοσοκομεία Όχι 160 88,4 88,4 88,4 

Ναι 21 11,6 11,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Δεν έχω διδάξει Όχι 148 81,8 81,8 81,8 

Ναι 33 18,2 18,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 20. Ραβδόγραμμα συχνοτήτων  σχετικά με την προέλευση της διάγνωσης. 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 60,8% θεωρούν πως αρμόδιες για τη 

διάγνωση ή και αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και δυσλεξίας είναι οι 

λογοθεραπευτές, την επόμενη θέση με ποσοστό 58,6% έχουν οι ψυχολόγοι, ακολουθούν οι 

εργοθεραπευτές με ποσοστό 33,1% και έπειτα οι ειδικοί παιδαγωγοί με ποσοστό 27,6% 

Πίνακας 21 

Ερώτηση 9. Ποιες επιστημονικές ειδικότητες είναι αρμόδιες για τη διάγνωση ή και 

αντιμετώπιση των Μαθ. Δυσκολιών και δυσλεξίας; 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Ειδικούς 

Παιδαγωγούς 

Όχι 131 72,4 72,4 72,4 

Ναι 50 27,6 27,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Ψυχολόγους Όχι 74 40,9 41,1 41,1 

Ναι 106 58,6 58,9 100,0 

Total 180 99,4 100,0  

Λογοθεραπευτές Όχι 71 39,2 39,2 39,2 

Ναι 110 60,8 60,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

Εργοθεραπευτές Όχι 121 66,9 66,9 66,9 

Ναι 60 33,1 33,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 21. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % σχετικά με αρμόδιες επιστημονικές  

ειδικότητες για διάγνωση ή και αντιμετώπιση Μαθ. Δυσκολιών και δυσλεξίας. 

 

 Το 53,6% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η δυσλεξία είναι πρόβλημα μόνο γραπτού 

λόγου, ενώ το 45,9% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η δυσλεξία είναι πρόβλημα και 

γραπτού αλλά και προφορικού λόγου.  

Πίνακας 22 

Ερώτηση 10. Η Δυσλεξία είναι πρόβλημα: 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Γραπτού Λόγου 97 53,6 53,6 53,6 

Και των δύο 83 45,9 45,9 99,4 

Προφορικού Λόγου - 

Ομιλίας 
1 ,6 ,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 22. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον προσδιορισμό του προβλήματος της Δυσλεξίας. 



 

53 

 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 53% θεωρούν ότι για να διαγνωστεί η δυσλεξία ο 

μαθητής θα πρέπει να υστερεί σημαντικά στην ορθογραφία. Το 39,8% πιστεύει ότι θα 

πρέπει να υστερεί στην ανάγνωση. Ο τρόπος ομιλίας δεν αποτελεί ένδειξη δυσλεξίας για 

τους περισσότερους, αφού μόνο το 6,6% πιστεύει ότι τα προβλήματα ομιλίας αποτελούν 

ένδειξη, όπως επίσης και τα προβλήματα αριθμητικής δε θεωρούνται ότι αποτελούν 

ένδειξη. 

Πίνακας 23 

Ερώτηση 11.  Για να μπορεί να διαγνωστεί η δυσλεξία θα πρέπει ο μαθητής απαραίτητα να 

υστερεί σημαντικά στην: 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ανάγνωση 72 39,8 39,8 39,8 

Αριθμητική 1 ,6 ,6 40,3 

Ομιλία 12 6,6 6,6 47,0 

Ορθογραφία 96 53,0 53,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 23. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για τον προσδιορισμό που υστερεί 

 ο μαθητής, ώστε να διαγνωστεί η Δυσλεξία. 

  

 Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (92,3%) πιστεύει ότι η δυσλεξία 

προκαλείται από βιολογικά αίτια, το 6,6% πιστεύει ότι προκαλείται από αρνητικό 

περιβάλλον και το 1,1% από κακή διδασκαλία.  

Πίνακας 24 

Ερώτηση 12. Η δυσλεξία προκαλείται από: 
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 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Αρνητικό περιβάλλον 12 6,6 6,6 6,6 

Βιολογικά αίτια 167 92,3 92,3 98,9 

Κακή διδασκαλία 2 1,1 1,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 24. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το τι προκαλεί τη Δυσλεξία. 

  

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 97,2% πιστεύουν ότι σχολεία πρέπει 

να γίνουν περισσότερο φιλικά προς τους μαθητές που έχουν διαγνωστεί με Δυσλεξία – 

ΔΕΠΥ.  

Πίνακας 25 

Ερώτηση 13. Πιστεύετε ότι τα σχολεία πρέπει να γίνουν  περισσότερο “φιλικά” προς τους 

μαθητές που έχουν διαγνωστεί με Δυσλεξία - ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 176 97,2 97,2 97,2 

Όχι 5 2,8 2,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 25. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν ότι τα  

σχολεία πρέπει να γίνουν περισσότερο φιλικά στους μαθητές με Δυσλεξία – ΔΕΠΥ. 

 

 Το 89,5% των εκπαιδευτικών συμφωνεί με την ύπαρξη σχολείων τα οποία είναι 

«φιλικά» προς την δυσλεξία έναντι του 10,5% που διαφωνεί.   

Πίνακας 26 

Ερώτηση 14. Σε άλλες χώρες είναι διαδεδομένα τα σχολεία που είναι "φιλικά" προς τη 

Δυσλεξία (Dyslexia Friendly Schools) και έχουν ως βασική επιδίωξη να ενσωματώνουν 

μαθητές με δυσλεξία στα γενικά σχολεία. Συμφωνείτε με την ύπαρξή τους; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 162 89,5 89,5 89,5 

Όχι 19 10,5 10,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 
Γράφημα 26. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν συμφωνούν  

με την ύπαρξη σχολείων άλλων χωρών που είναι φιλικά στους μαθητές με Δυσλεξία. 
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 Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (98,3%)  θεωρεί 

απαραίτητη την ύπαρξη ενός Ειδικού Παιδαγωγού ή Σχολικού Ψυχολόγου σε κάθε 

σχολείο για την αντιμετώπιση μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξίας ή ΔΕΠΥ. 

Μόνο το 1,7% πιστεύει ότι δεν είναι απαραίτητη.  

Πίνακας 27 

Ερώτηση 15. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Ειδικού Παιδαγωγού ή 

Σχολικού Ψυχολόγου σε κάθε σχολείο για την αντιμετώπιση μαθητών με Μαθησιακές 

δυσκολίες, Δυσλεξίας ή ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 178 98,3 98,3 98,3 

Όχι 3 1,7 1,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 27. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Ειδικού 

Παιδαγωγού ή Σχολικού ψυχολόγου για την αντιμετώπιση μαθητών με Δυσλεξία – ΔΕΠΥ. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί παραπέμπουν τον μαθητή τους σε κάποιον ειδικό, μόλις 

αντιληφθούν ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση (89%), αντίθετα με το 11% των 

εκπαιδευτικών που δεν το κάνει.   

Πίνακας 28 

Ερώτηση 16. Εάν αντιληφθείτε ότι ένας μαθητής σας αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση, 

θα τον παραπέμψετε άμεσα σε κάποιον ειδικό; 
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 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 161 89,0 89,0 89,0 

Όχι 20 11,0 11,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 28. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν παραπέμπουν άμεσα 

 σε Ειδικό ένα μαθητή με δυσκολίες στη μάθηση. 

 

 Το 83,4% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι μαθητές με δυσλεξία δεν μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό. Παρόμοιο είναι 

και το ποσοστό των εκπαιδευτικών (84,7%) που θεωρεί ότι ούτε οι μαθητές με ΔΕΠΥ 

μπορούν να ανταπεξέλθουν.  

Πίνακας 29  

Ερώτηση 17α. Πιστεύετε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα 

και εκπαιδευτικό υλικό οι μαθητές με Δυσλεξία; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό Ποσοστό Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 30 16,6 16,6 16,6 

Όχι 151 83,4 83,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 29. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν ότι οι μαθητές με Δυσλεξία μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό. 

 

Πίνακας 30 

Ερώτηση 17β. Πιστεύετε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα 

και εκπαιδευτικό υλικό οι μαθητές με ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 28 15,5 15,5 15,5 

Όχι 153 84,5 84,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 30. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν  

πιστεύουν ότι οι μαθητές με ΔΕΠΥ μπορούν να ανταπεξέλθουν 

 στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό. 

 Το 97,8% των εκπαιδευτικών θεωρεί απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση-

επιμόρφωση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των γονέων σε θέματα Ειδικής Αγωγής-

Δυσλεξία και ΔΕΠΥ.  



 

59 

 

Πίνακας 31 

Ερώτηση 18. Θεωρείτε απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 

γονέων σε θέματα Ειδικής Αγωγής-Δυσλεξία και ΔΕΠY; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 177 97,8 97,8 97,8 

Όχι 4 2,2 2,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 31. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν θεωρούν  

απαραίτητη τη συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα Ειδικής Αγωγής. 

 

  Οι εκπαιδευτικοί (90,1%) πιστεύουν ότι το πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο δεν 

είναι αρκετό, ώστε να μπορούν να ανιχνεύσουν μαθητές με πιθανή δυσλεξία. Ομοίως, οι 

εκπαιδευτικοί με το ίδιο ποσοστό 90,1% πιστεύουν ότι το πρώτο πανεπιστημιακό πτυχίο  

δεν επαρκεί για την ανίχνευση μαθητών με πιθανή ΔΕΠΥ.  

Πίνακας 32 

Ερώτηση 19α. Πιστεύετε ότι η γνώση που πήρατε μόνο από το πρώτο πανεπιστημιακό σας 

πτυχίο είναι αρκετή για να μπορείτε να ανιχνεύσετε μαθητές με πιθανή Δυσλεξία; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 18 9,9 9,9 9,9 

Όχι 163 90,1 90,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 32. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν 

 ότι η γνώση από το Πανεπιστήμιο είναι αρκετή για την ανίχνευση μαθητών με Δυσλεξία.  

Πίνακας 33 

Ερώτηση 19β. Πιστεύετε ότι η γνώση που πήρατε μόνο από το πρώτο πανεπιστημιακό σας 

πτυχίο είναι αρκετή για να μπορείτε να ανιχνεύσετε μαθητές με πιθανή ΔΕΠΥ; 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 33. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν ότι η  

γνώση από το Πανεπιστήμιο είναι αρκετή για την ανίχνευση μαθητών με ΔΕΠΥ. 

 

 Τους περισσότερους εκπαιδευτικούς (92,3%) θα τους ενδιέφερε να αποκτήσουν 

εξειδικευμένες γνώσεις για την κατάλληλη εκπαίδευση των δυσλεκτικών παιδιών.  

 

 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 18 9,9 9,9 9,9 

Όχι 163 90,1 90,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Πίνακας 34 

Ερώτηση 20. Θα σας ενδιέφερε να αποκτήσετε εξειδικευμένες γνώσεις για την κατάλληλη 

εκπαίδευση των Δυσλεκτικών παιδιών; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 167 92,3 92,3 92,3 

Όχι 14 7,7 7,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 34. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν τους ενδιαφέρει να  

αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την κατάλληλη εκπαίδευση Δυσλεκτικών παιδιών. 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μαθητές στην τάξη τους με διαγνωσμένη 

δυσλεξία (66,9%), οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μαθητές με διαγνωσμένη δυσλεξία 

έχουν τις περισσότερες φορές έναν μαθητή (16%), ακολουθούν οι 2 μαθητές με ποσοστό 

7,7% και με πολύ μικρότερα ποσοστά περισσότεροι από 3 μαθητές, όπως παρατηρείται 

στον πίνακα και στο γράφημα που ακολουθεί. 

Πίνακας 35 

Ερώτηση 21α. Έχετε μαθητές με διαγνωσμένη δυσλεξία στην τάξη σας; Αν ναι, πόσοι; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 29 16,0 16,0 16,0 

2 14 7,7 7,7 23,8 

3 7 3,9 3,9 27,6 

4 7 3,9 3,9 31,5 
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5 1 ,6 ,6 32,0 

6 1 ,6 ,6 32,6 

8 1 ,6 ,6 33,1 

ΟΧΙ 121 66,9 66,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 35. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν  

έχουν μαθητές με διαγνωσμένη δυσλεξία και αν ναι, πόσους. 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μαθητές στην τάξη τους με διαγνωσμένη 

ΔΕΠΥ (76,8%), οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν μαθητές με διαγνωσμένη ΔΕΠΥ έχουν 

τις περισσότερες φορές έναν μαθητή (14,4%), ακολουθούν οι 2 μαθητές με ποσοστό 7,2% 

και με πολύ μικρότερα ποσοστά περισσότεροι από 3 μαθητές, όπως παρατηρείται στον 

πίνακα και στο γράφημα που ακολουθεί. 

Πίνακας 36 

Ερώτηση 21β. Έχετε μαθητές με διαγνωσμένη ΔΕΠΥ στην τάξη σας; Αν ναι, πόσοι; 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

1 26 14,4 14,4 14,4 

2 13 7,2 7,2 21,5 

3 1 ,6 ,6 22,1 

4 1 ,6 ,6 22,7 

5 1 ,6 ,6 23,2 

Οχι 139 76,8 76,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 36. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν έχουν 

 μαθητές με διαγνωσμένη ΔΕΠΥ και αν ναι, πόσους. 

 

 Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (91,7%) θεωρούν ότι είναι δυνατή η 

ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση.  

Πίνακας 37 

Ερώτηση 22. Πιστεύετε ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωση των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη γενική Εκπαίδευση; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 166 91,7 91,7 91,7 

Όχι 15 8,3 8,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 37. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν  

ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωση μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη γενική Εκπαίδευση.  
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 Το 95% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι η ένταξη των παιδιών με δυσλεξία θα 

επηρεάσει θετικά την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.  

Πίνακας 38 

Ερώτηση 23. Πιστεύετε ότι η ένταξη των παιδιών με Δυσλεξία θα επηρεάσει θετικά την 

ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη; 

 

 

  
Γράφημα 38. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν  

ότι η ένταξη των παιδιών με Δυσλεξία θα επηρεάσει την ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. 

 

 Πολύ μεγάλη προθυμία εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 99,4% να 

προσαρμόσουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών 

με Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία ή ΔΕΠΥ.  

Πίνακας 39 

Ερώτηση 24. Είστε διατεθειμένος/η να προσαρμόσετε τη μέθοδο διδασκαλίας σας, ώστε να 

καλύψετε τις ανάγκες των μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 180 99,4 99,4 99,4 

Όχι 1 ,6 ,6 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 172 95,0 95,0 95,0 

Όχι 9 5,0 5,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 39. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν είναι διατεθειμένοι 

 να προσαρμόσουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των 

 μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες. 

 

 Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 68% δηλώνουν πως έχουν 

συνεργαστεί με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση παιδιών με 

Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ, ενώ το 32% δηλώνει πως δεν έχει 

συνεργαστεί με εξειδικευμένο προσωπικό. 

Πίνακας 40 

Ερώτηση 25. Έχετε συνεργαστεί με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την 

αντιμετώπιση παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 123 68,0 68,0 68,0 

Όχι 58 32,0 32,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 40. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν έχουν συνεργαστεί με 

εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση παιδιών με Μαθησιακές 

δυσκολίες. 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 97,2% συμφωνεί ότι θα βοηθούσε η ύπαρξη 

ενός ειδικά καταρτισμένου παιδαγωγού σε μια τάξη με μαθητές με Μαθησιακές 

δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ, αντίθετα το 2,8% διαφωνεί.   

Πίνακας 41 

Ερώτηση 26. Πιστεύετε ότι θα βοηθούσε η ύπαρξη ενός ειδικά καταρτισμένου παιδαγωγού 

σε μια τάξη με μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Ναι 176 97,2 97,2 97,2 

Όχι 5 2,8 2,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 

 
Γράφημα 41. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν πιστεύουν ότι θα  

βοηθούσε η ύπαρξη ενός ειδικά καταρτισμένου παιδαγωγού σε μια τάξη με μαθητές με Μ.Δ. 
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3.3.3 Ερωτήσεις κλειστού τύπου (Μέρος Β) 

 Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθεί το μέρος της έρευνας στο οποίο οι εκπαιδευτικοί 

κλήθηκαν να εκφράσουν τον βαθμό συμφωνίας ή ασυμφωνίας τους με τους ισχυρισμούς 

που περιγράφονται σε κάθε ερώτηση επιλέγοντας μία από τις ακόλουθες επιλογές: 

"Διαφωνώ Απόλυτα, Διαφωνώ, Συμφωνώ, Συμφωνώ Απόλυτα, Δεν Γνωρίζω".  

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η σε βάθος 

μόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικής αγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών 

σπουδών τους αφού το 59,7% συμφωνεί απόλυτα με τον παραπάνω ισχυρισμό και το 

37,6% δήλωσε ότι συμφωνεί.  

Πίνακας 42 

Ερώτηση 27. Είναι απαραίτητη η σε βάθος μόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα  Ειδικής 

Αγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 42. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με το  

αν είναι απαραίτητη η μόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 4 2,2 2,2 2,2 

Δεν γνωρίζω 1 ,6 ,6 2,8 

Συμφωνώ 68 37,6 37,6 40,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 108 59,7 59,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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 Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να διαφωνούν με τον ισχυρισμό ότι η συνεχής σχολική 

αποτυχία κάποιου μαθητή προκαλεί την αρνητική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, αφού 

το 42% των εκπαιδευτικών διαφωνούν με τον παραπάνω ισχυρισμό και το 16% 

διαφωνούν απόλυτα. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι και ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 

31,5% συμφωνεί  με την παραπάνω άποψη.  

Πίνακας 43 

Ερώτηση 28. Η συνεχής σχολική αποτυχία του μαθητή προκαλεί την αρνητική συμπεριφορά 

του εκπαιδευτικού; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 76 42,0 42,0 42,0 

Διαφωνώ Απόλυτα 29 16,0 16,0 58,0 

Δεν γνωρίζω 8 4,4 4,4 62,4 

Συμφωνώ 57 31,5 31,5 93,9 

Συμφωνώ Απόλυτα 11 6,1 6,1 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 
Γράφημα 43. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας  με το αν η συνεχής  

σχολική αποτυχία του μαθητή προκαλεί την αρνητική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. 

 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι πρέπει να φοιτούν σε κανονικό 

σχολείο τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία, το 49,7% από τους 

εκπαιδευτικούς συμφωνεί απόλυτα με τον παραπάνω ισχυρισμό και το 45,3% δήλωσε ότι 

συμφωνεί. Την ίδια θετική στάση φαίνεται να έχουν και οι εκπαιδευτικοί για το εάν τα 

παιδιά με ΔΕΠΥ πρέπει να φοιτούν σε κανονικό σχολείο. Οι περισσότεροι από αυτούς 

(51,4%) δήλωσαν ότι συμφωνούν και το 37% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα.   
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Πίνακας 44 

Ερώτηση 29α. Πρέπει να φοιτούν σε κανονικό σχολείο τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες- 

Δυσλεξία; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 5 2,8 2,8 2,8 

Δεν γνωρίζω 4 2,2 2,2 5,0 

Συμφωνώ 82 45,3 45,3 50,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 90 49,7 49,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 
Γράφημα 44. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας  

με το αν πρέπει να φοιτούν τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες – Δυσλεξία σε κανονικό σχολείο. 

Πίνακας 45 

Ερώτηση 29β. Πρέπει να φοιτούν σε κανονικό σχολείο τα παιδιά με ΔΕΠΥ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 11 6,1 6,1 6,1 

Διαφωνώ Απόλυτα 1 ,6 ,6 6,6 

Δεν γνωρίζω 9 5,0 5,0 11,6 

Συμφωνώ 93 51,4 51,4 63,0 

Συμφωνώ Απόλυτα 67 37,0 37,0 100,0 

Total 181 100,0 100,0  



 

70 

 

 
Γράφημα 45. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με 

 το αν πρέπει να φοιτούν σε κανονικό σχολείο τα παιδιά με ΔΕΠΥ. 

 

 Η πρόταση ότι η ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν 

αποτυγχάνει η κανονική εκπαίδευση δε βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών, αφού οι περισσότεροι (51,4%) διαφωνούν και κάποιοι (15,5%) διαφωνούν 

απόλυτα με αυτόν τον ισχυρισμό. Ένα αξιοσημείωτο βέβαια ποσοστό (24,3%) συμφωνεί.  

Πίνακας 46 

Ερώτηση 30. Η Ενισχυτική Διδασκαλία πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν αποτυγχάνει 

η κανονική εκπαίδευση; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 93 51,4 51,4 51,4 

Διαφωνώ Απόλυτα 28 15,5 15,5 66,9 

Συμφωνώ 44 24,3 24,3 91,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 16 8,8 8,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 46. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με  

το αν η Ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν αποτυγχάνει η κανονική εκπαίδευση. 

 

 Η συνδιδασκαλία παιδιών με δυσλεξία και παιδιών χωρίς άλλες εκπαιδευτικές 

ανάγκες δε θεωρείται λόγος από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς (61,3%), ο οποίος  

μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της τάξης.   

Πίνακας 47 

Ερώτηση 31. Η συνδιδασκαλία παιδιών με Δυσλεξία και παιδιών χωρίς άλλες εκπαιδευτικές 

ανάγκες, μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της τάξης. 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 111 61,3 61,3 61,3 

Διαφωνώ Απόλυτα 36 19,9 19,9 81,2 

Δεν γνωρίζω 3 1,7 1,7 82,9 

Συμφωνώ 25 13,8 13,8 96,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 6 3,3 3,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 47. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με  

το αν η συνδιδασκαλία παιδιών με Δυσλεξία και παιδιών χωρίς άλλες εκπαιδευτικές  

ανάγκες, μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της τάξης. 

 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών με ποσοστό 71,8% δήλωσε ότι συμφωνεί 

απόλυτα στο να παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα εξειδίκευσης στην 

ειδική αγωγή, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.  

Πίνακας 48  

Ερώτηση 32. Πρέπει να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δωρεάν δυνατότητα 

μεταπτυχιακών σπουδών ή εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, για να μπορούν να 

ανταπεξέρχονται στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα; 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ Απόλυτα 2 1,1 1,1 1,1 

Δεν γνωρίζω 2 1,1 1,1 2,2 

Συμφωνώ 47 26,0 26,0 28,2 

Συμφωνώ Απόλυτα 130 71,8 71,8 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 48. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας  

με το αν πρέπει να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δωρεάν δυνατότητα  

μεταπτυχιακών σπουδών ή εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή. 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα σχολεία δε διαθέτουν την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαίδευση παιδιών με πιθανές μαθησιακές 

δυσκολίες. Μελετώντας τον ισχυρισμό ότι τα σχολεία διαθέτουν για την εκπαίδευση 

παιδιών με πιθανές Μαθησιακές δυσκολίες την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, το 

34,8% δήλωσε ότι διαφωνεί, το 28,2% δήλωσε ότι διαφωνεί απόλυτα, το 25,4% δήλωσε 

ότι συμφωνεί, το 4,4% ότι συμφωνεί απόλυτα και το 7,2% δήλωσε ότι δε γνωρίζει. 

Πίνακας 49 

Ερώτηση 33α. Το σχολείο σας διαθέτει για την εκπαίδευση παιδιών με πιθανές Μαθησιακές 

δυσκολίες ή ΔΕΠΥ την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή; 

 

 

 

 

 

 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 63 34,8 34,8 34,8 

Διαφωνώ Απόλυτα 51 28,2 28,2 63,0 

Δεν γνωρίζω 13 7,2 7,2 70,2 

Συμφωνώ 46 25,4 25,4 95,6 

Συμφωνώ 

Απόλυτα 
8 4,4 4,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 49. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με το  

αν το σχολείο τους διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαίδευση παιδιών με Μ.Δ. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται διχασμένοι αναφορικά με το αν το σχολείο που 

εργάζονται διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκπαίδευση μαθητών με 

πιθανές Μαθησιακές δυσκολίες. Όταν κλήθηκαν να απαντήσουν το βαθμό που διαφωνούν 

το 29,8% δήλωσε πως διαφωνεί και το 23,8%  ότι διαφωνεί απόλυτα. Από την άλλη 

πλευρά το 33,1% δήλωσε ότι συμφωνεί και το 12,2% δήλωσε ότι συμφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 50 

Ερώτηση 33β. Το σχολείο σας διαθέτει για την εκπαίδευση παιδιών με πιθανές Μαθησιακές 

δυσκολίες ή ΔΕΠΥ κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 54 29,8 29,8 29,8 

Διαφωνώ Απόλυτα 43 23,8 23,8 53,6 

Δεν γνωρίζω 2 1,1 1,1 54,7 

Συμφωνώ 60 33,1 33,1 87,8 

Συμφωνώ Απόλυτα 22 12,2 12,2 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 50. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με  

το αν το σχολείο τους διαθέτει την κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκπαίδευση παιδιών με Μ.Δ. 

 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ομαλή λειτουργία της τάξης δεν 

μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία. Το 56,4% 

δήλωσε ότι διαφωνεί με τον ισχυρισμό ότι η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να 

διαταραχθεί από παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία, το 13,3% διαφωνεί απόλυτα, 

ενώ το 24,9% συμφωνεί απόλυτα. Σε αντίθεση με την παραπάνω στάση αρκετοί 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από 

παιδιά με ΔΕΠΥ. Το 47,5 % δήλωσε ότι συμφωνεί με τον ισχυρισμό,  το 8,3%  συμφωνεί 

απόλυτα,  ενώ το 35,9% δήλωσε ότι διαφωνεί.  

Πίνακας 51 

Ερώτηση 34α. Η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με 

Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία. 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 102 56,4 56,4 56,4 

Διαφωνώ Απόλυτα 24 13,3 13,3 69,6 

Δεν γνωρίζω 2 1,1 1,1 70,7 

Συμφωνώ 45 24,9 24,9 95,6 

Συμφωνώ Απόλυτα 8 4,4 4,4 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 51. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με το 

 αν η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με Μ.Δ.- Δυσλεξία. 

 

Πίνακας 52 

Ερώτηση 34β. Η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με ΔΕΠΥ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γράφημα 60. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας με το  

αν η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με ΔΕΠΥ. 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 65 35,9 35,9 35,9 

Διαφωνώ Απόλυτα 9 5,0 5,0 40,9 

Δεν γνωρίζω 6 3,3 3,3 44,2 

Συμφωνώ 86 47,5 47,5 91,7 

Συμφωνώ Απόλυτα 15 8,3 8,3 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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 Παρόλα τα προβλήματα που εντοπίζουν οι εκπαιδευτικοί ως προς την 

υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία και την αβεβαιότητα για το εάν υπάρχει κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό,  οι περισσότεροι (62,4%) συμφωνούν ότι η φοίτηση των 

παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες στην κανονική τάξη, ωφελεί τα παιδιά αυτά. Ένα 

ποσοστό 30,9% των εκπαιδευτικών συμφωνεί απόλυτα, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό 

(4,4%) διαφωνεί και ένα ακόμα μικρότερο (2,2%) δε γνωρίζει.   

Πίνακας 53 

Ερώτηση 35. Η φοίτηση παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες στην κανονική τάξη ωφελεί τα 

παιδιά αυτά. 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 8 4,4 4,4 4,4 

Δεν γνωρίζω 4 2,2 2,2 6,6 

Συμφωνώ 113 62,4 62,4 69,1 

Συμφωνώ Απόλυτα 56 30,9 30,9 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 
Γράφημα 61. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας 

 με το αν η φοίτηση παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες στην κανονική τάξη ωφελεί τα παιδιά αυτά. 

 

 Το 56,4% των εκπαιδευτικών διαφωνεί ότι τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες 

πρέπει να διδάσκονται στο κανονικό σχολείο ξεχωριστά μόνον από ειδικό παιδαγωγό, το 

14,9% διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 20,4% συμφωνεί και το 5,5% συμφωνεί απόλυτα.  

Πίνακας 54 

Ερώτηση 36. Τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να διδάσκονται στο κανονικό 

σχολείο ξεχωριστά μόνον από Ειδικό Παιδαγωγό. 
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Γράφημα 62. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το αν τα παιδιά με Μ.Δ.  

πρέπει να διδάσκονται στο κανονικό σχολείο ξεχωριστά μόνον από Ειδικό Παιδαγωγό. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί γενικά δείχνουν διατεθειμένοι να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες 

μεθόδους της ειδικής διδασκαλίας, αφού το 54,7 % συμφωνεί απόλυτα και το 41,4% 

συμφωνεί, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό 3,3%  δηλώνει ότι διαφωνεί.  

Πίνακας 55 

Ερώτηση 37. Είμαι διατεθειμένος/η να εκπαιδευτώ στις σύγχρονες μεθόδους της ειδικής 

διδασκαλίας. 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 6 3,3 3,3 3,3 

Δεν γνωρίζω 1 ,6 ,6 3,9 

Συμφωνώ 75 41,4 41,4 45,3 

Συμφωνώ Απόλυτα 99 54,7 54,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Διαφωνώ 102 56,4 56,4 56,4 

Διαφωνώ Απόλυτα 27 14,9 14,9 71,3 

Δεν γνωρίζω 5 2,8 2,8 74,0 

Συμφωνώ 37 20,4 20,4 94,5 

Συμφωνώ Απόλυτα 10 5,5 5,5 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 63. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό συμφωνίας  

με το αν είναι διατεθειμένοι να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. 

3.4 Ενότητα Β: Ερευνητικές υποθέσεις εργασίας 

 Στην ενότητα αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα ακόλουθα 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Αν η παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών διαμορφώνει το βαθμό 

γνώσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη δυσλεξία.   

2. Αν η στάση των εκπαιδευτικών για το αν οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις του παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζεται από το βαθμό γνώσεων 

που έχουν για τη δυσλεξία. 

3. Αν τα άτομα που έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό ή σεμινάριο θεωρούν απαραίτητη τη 

συνεχή ενημέρωση - επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής. 

4. Αν υπάρχει συσχέτιση στα άτομα τα οποία πιστεύουν ότι έχουν ικανοποιητικό 

υπόβαθρο για ανίχνευση και αντιμετώπιση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ. και σε 

αυτά που έχουν ουσιαστική γνώση της δυσλεξίας. 

 Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε πως 

μετράται ο βαθμός γνώσης της δυσλεξίας. Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα τα οποία 

απάντησαν οι ερωτώμενοι στις ερωτήσεις 6α,6β,7α,7β,9,10,11,12 είναι αυτά που κρίνουν 

τον βαθμό των γνώσεων που κατέχουν οι ερωτώμενοι για τη δυσλεξία και ΔΕΠΥ. 

 Ο τρόπος που υπολογίζεται ο βαθμός γνώσης της δυσλεξίας ορίζουμε να είναι ο 

ακόλουθος.  
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 Στις ερωτήσεις 6α και 6β αντιστοιχούμε βαθμό 0,1,2,3 ανάλογα με το εάν 

απάντησαν οι εκπαιδευτικοί καθόλου, λίγο, πολύ ή πάρα πολύ αντίστοιχα. Στις ερωτήσεις 

7α και 7β  αντιστοιχούμε το βαθμό 3 εάν απαντήθηκε «ναι», το βαθμό 1 εάν απαντήθηκε 

«όχι» και το βαθμό 0 εάν απαντήθηκε «δε γνωρίζω». Στην ερώτηση 9 δίνεται ο βαθμός 1,5 

για τα άτομα τα οποία απάντησαν είτε ψυχολόγοι είτε ειδικό παιδαγωγό,  ενώ για τις 

υπόλοιπες απαντήσεις αντιστοιχούμε το βαθμό 0. Στην ερώτηση 10 βαθμολογείται με 3 η 

απάντηση «Γραπτού Λόγου», ενώ όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις βαθμολογούνται με 0. 

Ομοίως, στην ερώτηση 11 βαθμολογείται με 3 η απάντηση «ανάγνωση» και όλες οι 

υπόλοιπες απαντήσεις βαθμολογούνται με 0 και τέλος στην ερώτηση 12 δίνεται ο βαθμός 

0 για τα άτομα τα οποία απάντησαν «αρνητικό περιβάλλον», ο βαθμός 0 για τα άτομα τα 

οποία απάντησαν «κακή διδασκαλία» και ο βαθμός 3 για τα βιολογικά αίτια.  

 Ο μέγιστος βαθμός που λαμβάνει ένας εκπαιδευτικός εάν αθροίσουμε τα 

αποτελέσματα από τις απαντήσεις τους στις παραπάνω ερωτήσεις είναι 24, ενώ ο 

ελάχιστος αριθμός που μπορεί να λάβει από τις απαντήσεις του είναι 1. Ανάλογα με το 

σκορ που σημειώνει ο εκπαιδευτικός θα του αποδοθεί ο ακόλουθος χαρακτηρισμός. 

Εφόσον ο εκπαιδευτικός έχει σημειώσει αθροιστικά σκορ από 1 έως 8: ο εκπαιδευτικός 

έχει λιγοστές γνώσεις που σχετίζονται με τη δυσλεξία και ΔΕΠΥ. Εφόσον ο εκπαιδευτικός 

έχει σημειώσει αθροιστικά σκορ από 9 έως 16: ο εκπαιδευτικός έχει μόνο κάποιες βασικές 

γνώσεις που σχετίζονται με τη δυσλεξία και ΔΕΠΥ. Εφόσον ο εκπαιδευτικός έχει 

σημειώσει αθροιστικά σκορ από 17 έως 24: ο εκπαιδευτικός έχει μεγάλο βαθμό γνώσεων 

που σχετίζονται με τη δυσλεξία και ΔΕΠΥ. Στο δείγμα μας παρατηρήθηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος μας στην πλειοψηφία τους έχουν βασικές και μεγάλο βαθμό 

γνώσεων σχετικά με τη δυσλεξία, αφού το 49,7% διαπιστώθηκε πως έχει μεγάλο βαθμό 

γνώσεων και το 48,6% ότι έχει βασικές γνώσεις, ενώ μόνο το 1,7% έχει λιγοστές γνώσεις. 

Πίνακας 56 

Βαθμός γνώσης δυσλεξίας 

 Συχνότητα  

Ν 

Ποσοστό 

 % 

Σχετικό 

Ποσοστό 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

Valid 

Λιγοστές Γνώσεις 3 1,7 1,7 1,7 

Βασικές Γνώσεις 88 48,6 48,6 50,3 

Μεγάλο Βαθμό 

Γνώσεων 
90 49,7 49,7 100,0 

Total 181 100,0 100,0  
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Γράφημα 64. Ραβδόγραμμα σχετικών συχνοτήτων % για το βαθμό γνώσης της Δυσλεξίας. 

 

 Για να εξετάσουμε εάν η παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

διαμορφώνει το βαθμό γνώσεων που έχουν οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τη δυσλεξία, θα 

συγκρίνουμε ως προς τον βαθμό γνώσης των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι οι γνώσεις 

που έχουν αποκτήσει για τη δυσλεξία προέρχονται από την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 

ή όχι. Αρχικά, θα εξετάσουμε εάν και οι δύο μεταβλητές ακολουθούν κανονική κατανομή 

και για αυτόν τον λόγο θα εφαρμόσουμε το κριτήριο Kolmogorov- Smirnov.  

Πίνακας 57  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Βαθμός Γνώσης 

Δυσλεξίας 

Κάτοχοι Σχετικού 

Μεταπτυχιακό  

N 181 181 

Normal Parametersa,b 
Mean 16,1354 ,11 

Std. Deviation 3,34409 ,314 

Most Extreme Differences 

Absolute ,055 ,527 

Positive ,044 ,527 

Negative -,055 -,363 

Kolmogorov-Smirnov Z ,741 7,089 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,643 ,000 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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 Παρατηρούμε ότι για τη μεταβλητή που δείχνει το βαθμό γνώσης δυσλεξίας 

παρατηρούμε ότι κατανέμεται κανονικά, δηλαδή ακολουθεί κανονική κατανομή, αφού 

p=0.643>0.05. Η μεταβλητή όμως που αφορά το μεταπτυχιακό δεν κατανέμεται κανονικά 

αφού p=0<0.05. Συνεπώς, για να συγκρίνουμε τις μεταβλητές πρέπει να κάνουμε μη 

παραμετρικό έλεγχο Mann – Whitney, το οποίο είναι το αντίστοιχο μη παραμετρικό test 

του t-test.  

Πίνακας 58 

Ranks 

 
Μεταπτυχιακά N Mean Rank Sum of Ranks 

Βαθμός_γνώσης_Δυσλεξίας 

Όχι 161 84,93 13673,50 

Ναι 20 139,88 2797,50 

Total 181   

 

Πίνακας 59 

Test Statisticsa 

 Βαθμός γνώσης Δυσλεξίας 

Mann-Whitney U 632,500 

Wilcoxon W 13673,500 

Z -4,430 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: Μεταπτυχιακά 

 Διαπιστώνουμε εκτελώντας το test ότι p = 0 < 0.05 επομένως το αποτέλεσμα είναι 

στατιστικά σημαντικό και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός γνώσης δυσλεξίας 

είναι διαφορετικός σε αυτούς που έχουν μεταπτυχιακό, συγκριτικά με αυτούς που δεν 

έχουν.  

 Με παρόμοιο τρόπο εργαζόμαστε για να εξετάσουμε εάν η στάση των 

εκπαιδευτικών για το εάν οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 

παρόντος εκπαιδευτικού συστήματος επηρεάζεται από το βαθμό γνώσεων που έχουν για 

τη δυσλεξία.  
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 Διαπιστώθηκε ότι η μεταβλητή που σχετίζεται με τη στάση των εκπαιδευτικών για 

το εάν οι μαθητές μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παρόντος εκπαιδευτικού 

συστήματος δεν ακολουθεί κανονική κατανομή, οπότε θα κάνουμε πάλι τον μη 

παραμετρικό έλεγχο Mann-Whitney, τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν είναι τα 

ακόλουθα: 

Πίνακας 60 

Ranks 

 

 Πιστεύετε ότι μπορούν 

να ανταπεξέλθουν στο 

παρόν εκπαιδευτικό 

σύστημα και 

εκπαιδευτικό υλικό οι 

μαθητές με Δυσλεξία; 

N Mean Rank Sum of Ranks 

Βαθμός γνώσης 

δυσλεξίας 

Όχι 151 94,15 14216,50 

Ναι 30 75,15 2254,50 

Total 181   

 

Πίνακας 61 

Test Statistics a 

 Βαθμός γνώσης δυσλεξίας 

Mann-Whitney U 1789,500 

Wilcoxon W 2254,500 

Z -1,817 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,069 

a. Grouping Variable:  Πιστεύετε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παρόν 

εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό οι μαθητές με Δυσλεξία; 

 Η τιμή p=0,069>0,05 είναι μεγαλύτερη της στάθμης σημαντικότητας, θεωρούμε 

ότι το αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά σημαντικό, οπότε η στάση των εκπαιδευτικών για 

το εάν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα δεν επηρεάζεται 

από το βαθμό γνώσεων της δυσλεξίας.  
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 Για να εξεταστεί εάν τα άτομα που έχουν αποκτήσει γνώσεις για τη δυσλεξία από 

μεταπτυχιακό σχετικού αντικειμένου θεωρούν απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση - 

επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής, θα υπολογιστεί ο συντελεστής γραμμικής 

συσχέτισης Spearman για αυτές τις δύο μεταβλητές. Τα αποτελέσματα ακολουθούν: 

Πίνακας 62 
Correlations 

 Μεταπτυχιακά Θεωρείτε 

απαραίτητη τη 

συνεχή 

ενημέρωση-

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

και γονέων σε 

θέματα Ειδικής 

Αγωγής-

Δυσλεξία και 

ΔΕΠ-Υ; 

Spearman's rho 

Μεταπτυχιακά 

Correlation Coefficient 1,000 ,053 

Sig. (2-tailed) . ,479 

N 181 181 

Θεωρείτε απαραίτητη τη 

συνεχή ενημέρωση-

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών και γονέων 

σε θέματα Ειδικής Αγωγής-

Δυσλεξία και ΔΕΠ-Υ; 

Correlation Coefficient ,053 1,000 

Sig. (2-tailed) ,479 . 

N 181 181 

 

 Το p = 0.479 > 0.05, επομένως καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει 

θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών και καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

ότι εάν το είδος της βασικής εκπαίδευσης είναι μεταπτυχιακό ή διδασκαλείο, αυτό δεν 

επηρεάζει τη γνώμη των εκπαιδευτικών για το αν θεωρούν απαραίτητη τη συνεχή 

ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα Ειδικής Αγωγής-Δυσλεξία 

και ΔΕΠΥ. 

Η τιμή p=0,253>0,05 είναι μεγαλύτερη της στάθμης σημαντικότητας, θεωρούμε ότι το 

αποτέλεσμα δεν είναι στατιστικά σημαντικό και δεχόμαστε την αρχική υπόθεση 

καταλήγοντας ότι εάν το είδος της βασικής εκπαίδευσης είναι μεταπτυχιακό ή διδασκαλείο 

δεν επηρεάζει την γνώμη των εκπαιδευτικών για το εάν είναι απαραίτητη η συνεχή 
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ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα Ειδικής Αγωγής-Δυσλεξία 

και ΔΕΠΥ 

Πίνακας 63 

 
Ranks 

 Βασικές σπουδές N Mean Rank Sum of Ranks 

Θεωρείτε απαραίτητη τη 

συνεχή ενημέρωση-

επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

και γονέων σε θέματα 

Ειδικής Αγωγής-Δυσλεξία 

και ΔΕΠΥ; 

Πτυχίο ή διδακτορικό 137 90,36 12379,00 

Μεταπτυχιακό ή διδασκαλέιο 44 93,00 4092,00 

Total 181 

  

 

Πίνακας 64 

 

 
Test Statisticsa 

 Θεωρείτε 

απαραίτητη τη 

συνεχή 

ενημέρωση-

επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών 

και γονέων σε 

θέματα Ειδικής 

Αγωγής-

Δυσλεξία και 

ΔΕΠΥ; 

Mann-Whitney U 2926,000 

Wilcoxon W 12379,000 

Z -1,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,253 

a. Grouping Variable: Βασικές σπουδές 

 
 

 Με παρόμοιο τρόπο εργαζόμαστε για να εξετάσουμε εάν υπάρχει συσχέτιση στα 

άτομα τα οποία πιστεύουν ότι έχουν ικανοποιητικό υπόβαθρο για ανίχνευση και 

αντιμετώπιση παιδιών με Μαθησιακές δυσκολίες και σε αυτά που έχουν ουσιαστική 
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γνώση της δυσλεξίας διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θετική γραμμική συσχέτιση r = 0.461 με p 

= 0 < 0.05.  

 

Πίνακας 65 

Correlations 

 Βαθμός 

γνώσης 

Δυσλεξίας 

Πόσο καλά 

γνωρίζετε τι 

είναι η 

Δυσλεξία; 

Spearman's rho 

Βαθμός γνώσης 

Δυσλεξίας 

Correlation 

Coefficient 
1,000 ,461** 

Sig. (1-tailed) . ,000 

N 181 181 

 Πόσο καλά γνωρίζετε 

τι είναι η Δυσλεξία; 

Correlation 

Coefficient 
,461** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 . 

N 181 181 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

3.5 Συζήτηση - Συμπεράσματα 

 Στην έρευνά μας οι περισσότεροι συμμετέχοντες αποτελούνταν από γυναίκες 

(71%). Η συμμετοχή των γυναικών σε όλες σχεδόν τις έρευνες είναι πάντα μεγαλύτερη. 

Αυτό ενδεχομένως να έχει δύο πιθανές αιτίες, οι οποίες θα μπορούσαν να διερευνηθούν σε 

μεταγενέστερο χρόνο, πρώτον οι γυναίκες είναι περισσότερες στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση και δεύτερον είναι πιο δεκτικές στο να συμμετέχουν σε μια τέτοιου είδους 

έρευνα. Παρόλα αυτά το ποσοστό των αντρών εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

παρούσα έρευνα είναι αρκετά μεγαλύτερο, σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των 

ερευνών που είδαμε στη βιβλιογραφία. Όπως για παράδειγμα, στην έρευνα των Washburn 

et al. το 2013, όπου μόνο ένας από τους 171 ερωτώμενους εκπαιδευτικούς ήταν άντρας ή 

στην έρευνα της Leite, όπου το 12% συμμετοχής των αντρών εκπαιδευτικών θεωρείται ένα 

πολύ ικανοποιητικό για τα δεδομένα της έρευνας ποσοστό.   
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 Στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων αξίζει να τονιστεί ότι το εύρος της 

ηλικίας και κατ' επέκταση της προϋπηρεσία τους είναι αρκετά μεγάλο, οπότε με αυτό τον 

τρόπο θα λέγαμε ότι καλύπτονται οι απόψεις κάθε γενιάς.  

 Λίγοι είναι οι συμμετέχοντες (48) που έχουν επιμορφωθεί πέραν του 

πανεπιστημιακού τους πτυχίο σε διδασκαλείο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Σε γενικές 

γραμμές φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν διδαχθεί μαθήματα για τις μαθησιακές 

δυσκολίες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά έμαθαν για τη δυσλεξία και τη 

ΔΕΠΥ περισσότερο από σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει (70,7% και 59,7% 

αντίστοιχα)  και από βιβλία - επιστημονικά περιοδικά (66,9 και 62,4% αντίστοιχα). Τα 

αποτελέσματα μας διαφοροποιούνται σε αυτό το σημείο με τα αποτελέσματα της έρευνας 

των Snider et al. (2003), στην οποία αναφέρεται ότι μόλις το 12% των εκπαιδευτικών 

πληροφορούνται για τη δυσλεξία από επιστημονικά περιοδικά.  

 Στην ερώτηση αν γνωρίζουν τι είναι η ΔΕΠΥ, πάνω από τους μισούς 

εκπαιδευτικούς ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν λίγο, ενώ το 38,1% δηλώνει ότι γνωρίζει πολύ. 

Σχετικά με το αν γνωρίζουν τι είναι η δυσλεξία οι απόψεις διίστανται, από τη μια σχεδόν 

οι μισοί δηλώνουν ότι γνωρίζουν λίγο και από την άλλη οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι 

γνωρίζουν πολύ, εκτός από ένα μικρό ποσοστό που δήλωσε ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά 

τι είναι η δυσλεξία (7,7%).  

 Περισσότεροι από τους μισούς  δήλωσαν  λίγο ικανοποιημένοι από την εκπαίδευσή 

τους στο να μπορούν να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες, αν 

και υπήρξαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι. Οι πιο 

πολλοί δάσκαλοι έχουν διδάξει σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία ή ΔΕΠΥ. 

Τις φορές που χρειάστηκε να γίνει διάγνωση για δυσλεξία και ΔΕΠΥ, οι συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι έγινε από το ΚΕΔΔΥ (65,2% και 58,6%), από ειδικούς (29,3% και 27,1%) ή 

από τους ίδιους (18,2%) αντίστοιχα. Αρμόδιους για διάγνωση και αντιμετώπιση της 

δυσλεξίας θεωρούν τους λογοθεραπευτές (60,8%) και τους ψυχολόγους (58,6%). 

Ακολουθούν οι εργοθεραπευτές (33,10%) και ένα μικρό ποσοστό (27,6%) πιστεύει ότι 

αρμόδιοι είναι οι ειδικοί παιδαγωγοί.  

 Το 53,6% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η δυσλεξία είναι πρόβλημα μόνο γραπτού 

λόγου, ενώ το 45,9% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η δυσλεξία είναι πρόβλημα και 

γραπτού και προφορικού λόγου. Για τη διάγνωσή της οι περισσότεροι (53%) θεωρούν ότι 

ο μαθητής θα πρέπει να υστερεί σημαντικά στην ορθογραφία και αρκετοί (39,8%) 
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πιστεύουν ότι θα πρέπει να υστερεί στην ανάγνωση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εκπαιδευτικών (92,3%) πιστεύει σωστά ότι η δυσλεξία προκαλείται από βιολογικά αίτια.  

 Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί (97,2%) πιστεύουν ότι τα σχολεία πρέπει να γίνουν 

περισσότερο φιλικά προς τους μαθητές που έχουν διαγνωστεί με Δυσλεξία – ΔΕΠΥ. 

Επίσης, το 89,5% των εκπαιδευτικών συμφωνεί με την ύπαρξη σχολείων φιλικών προς τα 

παιδιά με δυσλεξία, τα οποία ενσωματώνονται στα γενικά σχολεία. 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (98,3%) κρίνει απαραίτητη την 

ύπαρξη ενός Ειδικού Παιδαγωγού ή Σχολικού Ψυχολόγου σε κάθε σχολείο για την 

αντιμετώπιση μαθητών με Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ. Ο ρόλος των 

σχολικών συμβούλων - ψυχολόγων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός και σε προηγούμενες 

εργασίες, όπως είναι αυτή της Leite (2012). Μόνο το 1,7% πιστεύει ότι δεν είναι 

απαραίτητη. Κατά συνέπεια οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παραπέμπουν τον μαθητή τους 

σε κάποιον ειδικό μόλις αντιληφθούν ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μάθηση (89%).  

 Γενικότερα οι εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται ότι οι μαθητές με δυσλεξία και ΔΕΠΥ 

δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό 

(83,4% και 84,7% αντίστοιχα). 

  Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες τάσσονται υπέρ της συνεχής επιμόρφωσή τους σε 

θέματα ειδικής αγωγής (97,8%), καθώς πιστεύουν ότι το πτυχίο τους δεν αρκεί για την 

ανίχνευση της δυσλεξίας και της ΔΕΠΥ (90,1%). Τους περισσότερους εκπαιδευτικούς 

(92,3%) θα τους ενδιέφερε να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για την κατάλληλη 

εκπαίδευση των δυσλεκτικών παιδιών.  

 Αρκετοί εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν μαθητές στην τάξη τους με 

διαγνωσμένη δυσλεξία (66,9%) ή ΔΕΠΥ (76,8%) και τις περισσότερες φορές έχουν έναν 

μαθητή (16%) ή (14,4%) αντίστοιχα.  

 Επίσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (91,7%) θεωρούν ότι είναι δυνατή η 

ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση. Το 

95% των εκπαιδευτικών κρίνει την ένταξη των παιδιών με δυσλεξία ιδιαίτερα ωφέλιμη 

στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.  

 Πολύ μεγάλη προθυμία εμφανίζουν οι εκπαιδευτικοί με ποσοστό 99,4% να 

προσαρμόσουν τη μέθοδο διδασκαλίας τους, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών 

με Μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία ή ΔΕΠΥ.  

 Πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς σε ποσοστό 68% δηλώνουν πως έχουν 

συνεργαστεί με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση παιδιών με 
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Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (97,2%) 

συμφωνεί ότι θα βοηθούσε η ύπαρξη ενός ειδικά καταρτισμένου παιδαγωγού σε μια τάξη 

με μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ.  

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν απαραίτητη τη μόρφωσή τους σε θέματα 

ειδικής αγωγής στις βασικές σπουδές τους, αφού το 59,7% συμφωνεί απόλυτα με τον 

παραπάνω ισχυρισμό και το 37,6% δηλώνει ότι συμφωνεί.  

 Παραπάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς διαφωνούν ότι η συνεχής σχολική 

αποτυχία κάποιου μαθητή μπορεί να τους προκαλέσει αρνητική συμπεριφορά, αν και ένα 

μη αμελητέο ποσοστό ενστερνίζεται αυτόν τον ισχυρισμό (31,5%). 

  Η πρόταση ότι η ενισχυτική διδασκαλία πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν 

αποτυγχάνει η κανονική εκπαίδευση δε βρίσκει σύμφωνους αρκετούς εκπαιδευτικούς σε 

ποσοστό περίπου ένα 65%. Αντίθετα, κάποιοι συμφωνούν με την παραπάνω πρόταση 

(24,3%). 

  Η συνδιδασκαλία παιδιών με δυσλεξία και παιδιών χωρίς άλλες εκπαιδευτικές 

ανάγκες δε θεωρείται λόγος, ο οποίος  μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της 

τάξης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι πρέπει να φοιτούν σε κανονικό 

σχολείο τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία - ΔΕΠΥ. 

 Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε ποσοστό 71,8% δήλωσε ότι συμφωνεί 

απόλυτα στο να παρέχεται δωρεάν στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα εξειδίκευσης στην 

ειδική αγωγή. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα σχολεία δε διαθέτουν την 

κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την εκπαίδευση παιδιών με πιθανές μαθησιακές 

δυσκολίες. Μόνο το 25,4% δήλωσε ότι συμφωνεί με τον ισχυρισμό ότι τα σχολεία 

διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. 

 Οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το σχολείο που εργάζονται διαθέτει 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την εκπαίδευση μαθητών με πιθανές 

Μαθησιακές δυσκολίες. 

 Ένα μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών περίπου 70% θεωρεί ότι δε διαταράσσεται η 

ομαλή λειτουργία της τάξης από παιδιά με δυσλεξία. Όσον αφορά όμως τα παιδιά με 

ΔΕΠΥ το ποσοστό εκπαιδευτικών που πιστεύει ότι δε διαταράσσεται μειώνεται στο 

40,9% . 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (93,3%) συμφωνούν ότι η φοίτηση των παιδιών με 

Μαθησιακές δυσκολίες στην κανονική τάξη ωφελεί τα παιδιά αυτά. 
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 Το 56,4% των εκπαιδευτικών διαφωνεί ότι τα παιδιά με Μαθησιακές δυσκολίες 

πρέπει να διδάσκονται στο κανονικό σχολείο ξεχωριστά μόνον από ειδικό παιδαγωγό, το 

14,9% διαφωνεί απόλυτα, ενώ το 20,4% συμφωνεί.  

 Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες 

μεθόδους της ειδικής διδασκαλίας. 

 Προκειμένου να απαντηθούν οι ερευνητικές υποθέσεις που τέθηκαν, ορίσαμε τα 

κριτήρια των βασικών γνώσεων των εκπαιδευτικών για τη δυσλεξία. Στο δείγμα μας 

παρατηρήθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μας στην πλειοψηφία τους έχουν 

βασικές και μεγάλο βαθμό γνώσεων σχετικά με τη δυσλεξία, αφού το 49,7% 

διαπιστώθηκε πως έχει μεγάλο βαθμό γνώσεων και το 48,6% ότι έχει βασικές γνώσεις. 

Διαπιστώσαμε λοιπόν, ότι όσοι έχουν μεταπτυχιακό, πράγματι έχουν μεγάλο βαθμό 

γνώσεων για τη δυσλεξία. Επιπλέον, βρέθηκε ότι οι βασικές γνώσεις των συμμετεχόντων 

δε διαφοροποιούν την άποψη που έχουν για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση. 

 Κλείνοντας θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε, λέγοντας πως η σωστή εκπαίδευση 

του δυσλεκτικού μαθητή ή του μαθητή με ΔΕΠΥ θα τον βοηθήσει να συνεχίσει την 

μαθησιακή του πορεία και δεν θα τον αποτρέψει από την συνέχιση των σπουδών του. 

Αυτονόητα, λοιπόν, συνεπάγεται ότι η καλύτερη εκπαίδευση και προετοιμασία του 

εκπαιδευτικού είναι το σημείο κλειδί για τη βελτίωση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

πρακτικών σε όλο το φάσμα των μαθητών με μαθησιακές διαταραχές. Παρόλα αυτά, η 

στάση των δασκάλων προς την Δυσλεξία ή την ΔΕΠΥ δεν αποτελεί μονότονη συνάρτηση 

της διδακτικής τους εμπειρίας, αλλά διακρίνεται από μια αμφίθυμη στάση που 

αντισταθμίζεται τόσο από δυσμενή συναισθήματα και πεποιθήσεις, όσο και από ευνοϊκές 

συμπεριφορές απέναντι στα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση στα 

θέματα των μαθησιακών δυσκολιών, γιατί αυτό θα κάνει το έργο τους στην τάξη πολύ πιο 

αποτελεσματικό απέναντι στους μαθητές που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. 

Πολύ σημαντικός όπως τονίσαμε είναι ο ρόλος του συμβούλου ψυχολόγου, τόσο ως προς 

την υποστηρικτική επαφή του με το παιδί, όσο και με την συνεργασία του με τους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου αλλά και τους γονείς. Η επιστήμη της ειδικής αγωγής στην 

εκπαίδευση προχωράει με γρήγορα βήματα, με στόχο την ένταξη στην ομαλή διδακτική 

διαδικασία όλο και μεγαλύτερου αριθμού μαθητών που έχουν κάποιο μαθησιακό 

πρόβλημα. Δικαίωμα και υποχρέωση του εκπαιδευτικού είναι να αναζητήσει αυτή τη 
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γνώση  και να την εφαρμόσει στην σχολική τάξη, προς όφελος της σύγχρονης εκπαίδευσης 

των μαθητών. 
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5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητέ/ -ή Δάσκαλε/ -α,  
Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και μας ενδιαφέρει μόνο η δική σας, ειλικρινή 
απάντηση. Μέσω αυτού θα διερευνηθούν οι απόψεις και η στάση των Ελλήνων 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο θέμα της Ειδικής Αγωγής και 
ειδικότερα των Μαθησιακών Δυσκολιών, της Δυσλεξίας και της Διάσπασης προσοχής 
(ΔΕΠΥ). Σας παρακαλούμε, να διαβάσετε και να απαντήσετε προσεχτικά και με 
ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. 

* Απαιτείται 
Ημερομηνία καταχώρησης * 
  
Φύλο * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 Άνδρας  
 Γυναίκα  

Ετών * 
 
Βασικές σπουδές * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 Πτυχίο Πανεπιστημίου  
 Διδασκαλείο/Μετεκπαίδευση  
 Μεταπτυχιακό  
 Διδακτορικό  

 
Άλλες σπουδές  
 
Εργασία στο * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 Δημόσιο τομέα  
 Ιδιωτικό τομέα  

 
Έτη υπηρεσίας * 
 
Πόλη - Χωριό Σχολείου * 
 
Τάξη * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 Α΄  
 Β΄  
 Γ΄  
 Δ΄  
 Ε΄  
 ΣΤ΄  
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Άλλο:  
 
Αριθμός μαθητών * 

Ερωτήσεις 

1. Πόσα εξαμηνιαία ή ετήσια μαθήματα διδαχτήκατε κατά τη διάρκεια των 
προπτυχιακών σπουδών σας για τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη Δυσλεξία και τη 
ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o 0 
o 1  
o 2  
o 3 ή περισσότερα  
2α. Έχετε αποκτήσει σχετικές γνώσεις για τη Δυσλεξία από: * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
o Σεμινάρια  
o Διαλέξεις  
o Συνέδρια  
o Μεταπτυχιακά  
o Προγράμματα Εξειδίκευσης  
o Βιβλία, Επιστημονικά περιοδικά και Άρθρα  
o Τίποτα από τα παραπάνω  
2β. Έχετε αποκτήσει σχετικές γνώσεις για τη ΔΕΠΥ από: * 
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
o Σεμινάρια  
o Διαλέξεις  
o Συνέδρια  
o Μεταπτυχιακά  
o Προγράμματα Εξειδίκευσης  
o Βιβλία, Επιστημονικά περιοδικά και Άρθρα  
o Τίποτα από τα παραπάνω  
3. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας ήταν ικανοποιητική για την ανίχνευση 

παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία - ΔΕΠΥ: * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Καθόλου  
o Λίγο  
o Πολύ  
o Πάρα πολύ  

4. Θεωρείτε ότι η εκπαίδευσή σας ήταν ικανοποιητική για την αντιμετώπιση 
παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία - ΔΕΠΥ: * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Καθόλου  
o Λίγο  
o Πολύ  
o Πάρα πολύ  

5. Πόσα σεμινάρια/διαλέξεις/συνέδρια με θέμα τις Μαθησιακές Δυσκολίες, τη 
Δυσλεξία ή τη ΔΕΠΥ έχετε παρακολουθήσει τα τελευταία 5 χρόνια; * 

6α. Πόσο καλά γνωρίζετε τι είναι η Δυσλεξία; * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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o Καθόλου  
o Λίγο  
o Πολύ  
o Πάρα πολύ  

6β. Πόσο καλά γνωρίζετε τι είναι η ΔΕΠΥ; * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Καθόλου  
o Λίγο  
o Πολύ  
o Πάρα πολύ  

7α. Έχετε διδάξει σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία; * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

o Ναι  
o Όχι  
o Δε γνωρίζω  

7β. Έχετε διδάξει σε παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες - ΔΕΠΥ; * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 

o Ναι  
o Όχι  
o Δε γνωρίζω  

8α. Εάν έχετε διδάξει σε μαθητές με Δυσλεξία, η "διάγνωση" έγινε από:  
            Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Εσάς  
o Ειδικούς  
o Σε συνεργασία με συναδέλφους  
o Εκπαιδευτικούς συμβούλους  
o ΚΕΔΔΥ  
o Δημόσια νοσοκομεία  
o Δεν έχω διδάξει  

8β. Εάν έχετε διδάξει σε μαθητές με ΔΕΠΥ, η "διάγνωση" έγινε από:  
Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

o Εσάς  
o Ειδικούς  
o Σε συνεργασία με συναδέλφους  
o Εκπαιδευτικούς συμβούλους  
o ΚΕΔΔΥ  
o Δημόσια νοσοκομεία  
o Δεν έχω διδάξει  

9. Ποιες επιστημονικές ειδικότητες είναι αρμόδιες για τη διάγνωση ή και 
αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της Δυσλεξίας; (Μπορείτε να 
επιλέξετε μία ή περισσότερες απαντήσεις) * 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 
o Ψυχολόγοι  
o Λογοθεραπευτές  
o Εργοθεραπευτές  
o Ειδικοί Παιδαγωγοί  

10. Η Δυσλεξία είναι πρόβλημα: * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Προφορικού Λόγου - Ομιλίας  
o Γραπτού Λόγου  
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o Και των δύο  
11. Για να μπορεί να διαγνωστεί η δυσλεξία θα πρέπει ο μαθητής απαραίτητα να 

υστερεί σημαντικά στην: * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ομιλία  
o Ορθογραφία  
o Ανάγνωση  
o Αριθμητική  

12. Η δυσλεξία προκαλείται από: * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Αρνητικό περιβάλλον  
o Κακή διδασκαλία  
o Βιολογικά αίτια  

13. Πιστεύετε ότι τα σχολεία πρέπει να γίνουν περισσότερο φιλικά προς τους 
μαθητές που έχουν διαγνωστεί με Δυσλεξία - ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

14. Σε άλλες χώρες είναι διαδεδομένα τα σχολεία που είναι "φιλικά" προς τη 
Δυσλεξία (Dyslexia Friendly Schools) και έχουν ως βασική επιδίωξη να 
ενσωματώνουν μαθητές με δυσλεξία στα γενικά σχολεία. Συμφωνείτε με την 
ύπαρξή τους; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

15. Πιστεύετε ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός Ειδικού Παιδαγωγού ή 
Σχολικού Ψυχολόγου σε κάθε σχολείο για την αντιμετώπιση μαθητών με 
Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξίας ή ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

16. Εάν αντιληφθείτε ότι ένας μαθητής σας αντιμετωπίζει δυσκολίες στη 
μάθηση, θα τον παραπέμψετε άμεσα σε κάποιον ειδικό; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

17α. Πιστεύετε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό 
σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό οι μαθητές με Δυσλεξία; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

17β. Πιστεύετε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στο παρόν εκπαιδευτικό 
σύστημα και εκπαιδευτικό υλικό οι μαθητές με ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

18. Θεωρείτε απαραίτητη τη συνεχή ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και 
γονέων σε θέματα Ειδικής Αγωγής-Δυσλεξία και ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
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o Όχι  
19α. Πιστεύετε ότι η γνώση που πήρατε μόνο από το πρώτο πανεπιστημιακό 

σας πτυχίο είναι αρκετή για να μπορείτε να ανιχνεύσετε μαθητές με πιθανή 
Δυσλεξία; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

19β. Πιστεύετε ότι η γνώση που πήρατε μόνο από το πρώτο πανεπιστημιακό 
σας πτυχίο είναι αρκετή για να μπορείτε να ανιχνεύσετε μαθητές με πιθανή ΔΕΠΥ; 
* 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

20. Θα σας ενδιέφερε να αποκτήσετε εξειδικευμένες γνώσεις για την κατάλληλη 
εκπαίδευση των Δυσλεκτικών παιδιών; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

21α. Έχετε μαθητές με διαγνωσμένη Δυσλεξία στην τάξη σας; Αν ναι, πόσοι; * 
Συμπληρώστε Όχι ή Ναι και τον αριθμό των διαγνωσμένων μαθητών σας 
 
21β. Έχετε μαθητές με διαγνωσμένη ΔΕΠΥ στην τάξη σας; Αν ναι, πόσοι; * 
Συμπληρώστε Όχι ή Ναι και τον αριθμό των διαγνωσμένων μαθητών σας 
 
22. Πιστεύετε ότι είναι δυνατή η ενσωμάτωση των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη γενική Εκπαίδευση; * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

23. Πιστεύετε ότι η ένταξη των παιδιών με Δυσλεξία θα επηρεάσει θετικά την 
ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

24. Είστε διατεθειμένος/η να προσαρμόσετε τη μέθοδο διδασκαλίας σας, ώστε 
να καλύψετε τις ανάγκες των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία ή 
ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

25. Έχετε συνεργαστεί με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό για την 
αντιμετώπιση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία ή ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
o Όχι  

26. Πιστεύετε ότι θα βοηθούσε η ύπαρξη ενός ειδικά καταρτισμένου 
παιδαγωγού σε μια τάξη με μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, Δυσλεξία ή 
ΔΕΠΥ; * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
o Ναι  
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o Όχι  
 

Στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέξτε μία μόνο απάντηση, αυτή που σας αντιπροσωπεύει:  

ΔΑ: Διαφωνώ Απόλυτα Δ: Διαφωνώ Σ: Συμφωνώ ΣΑ: Συμφωνώ Απόλυτα ΔΓ: 
Δεν Γνωρίζω 

 
27. Είναι απαραίτητη η σε βάθος μόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

Ειδικής Αγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

28. Η συνεχής σχολική αποτυχία του μαθητή προκαλεί την αρνητική 
συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

29α. Πρέπει να φοιτούν σε κανονικό σχολείο τα παιδιά με Μαθησιακές 
Δυσκολίες- Δυσλεξία. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

29β. Πρέπει να φοιτούν σε κανονικό σχολείο τα παιδιά με ΔΕΠΥ. * 
Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

30. Η Ενισχυτική Διδασκαλία πρέπει να πραγματοποιείται μόνον όταν 
αποτυγχάνει η κανονική εκπαίδευση. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

31. Η συνδιδασκαλία παιδιών με Δυσλεξία και παιδιών χωρίς άλλες 
εκπαιδευτικές ανάγκες, μπορεί να διαταράξει την ομαλή λειτουργία της τάξης. * 
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Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

32. Πρέπει να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δωρεάν δυνατότητα 
μεταπτυχιακών σπουδών ή εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή, για να μπορούν να 
ανταπεξέρχονται στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

33α. Το σχολείο σας διαθέτει για την εκπαίδευση παιδιών με πιθανές 
Μαθησιακές Δυσκολίες ή ΔΕΠΥ την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

33β. Το σχολείο σας διαθέτει για την εκπαίδευση παιδιών με πιθανές 
Μαθησιακές Δυσκολίες ή ΔΕΠΥ κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

34α. Η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με 
Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

34β. Η ομαλή λειτουργία της τάξης μπορεί να διαταραχθεί από παιδιά με 
ΔΕΠΥ. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  
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35. Η φοίτηση παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες στην κανονική τάξη ωφελεί 
τα παιδιά αυτά. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
 ΣΑ  
 ΔΓ  

36. Τα παιδιά με Μαθησιακές Δυσκολίες πρέπει να διδάσκονται στο κανονικό 
σχολείο ξεχωριστά μόνον από Ειδικό Παιδαγωγό * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
 ΔΑ  
 Δ  
 Σ  
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37. Είμαι διατεθειμένος/η να εκπαιδευτώ στις σύγχρονες μεθόδους της ειδικής 
διδασκαλίας. * 

Να επισημαίνεται μόνο μία έλλειψη. 
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Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλοπροαίρετη συνεργασία σας. 

Γεωργία Μπαλασάκη                                  Καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης 
Δασκάλα                                                      Καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών 
mpalasaki@gmail.com                                pavlidis@uom.gr .  

Με την υποστήριξη της  
 

 
Ενεργοποιήθηκε η υποστήριξη προγραμμάτων ανάγνωσης οθόνης. 

 


