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 Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν το 

ψυχοεκπαιδευτικό αποτέλεσμα  Προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης (Π.Σ) στο μάθημα της 

Φυσικής, μαθητών Λυκείου με ΔΑΦ. Η ανάδειξη δεν περιορίζεται στην καταγραφή και τον 

τονισμό της σημασίας των παραγόντων, αλλά επεκτείνεται στην αλληλεπίδρασή τους και στη 

συνδυαστική διαμόρφωση εκ μέρους τους του Οικοσυστήματος στο οποίο λαμβάνει χώρα η 

μαθησιακή διαδικασία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας μελετήθηκαν 5 τάξεις 

(Παιδαγωγικο-διδακτικά Οικοσυστήματα ) Λυκείου στις οποίες μαθητές με ΔΑΦ δέχτηκαν 

Παράλληλη στήριξη κατά το σχολικό έτος 2015-2016. 

Η Οικοσυστημική αξιολόγηση των ψυχοεκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της εν λόγω 

εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε με επίκεντρο τους μαθητές με ΔΑΦ, μελετώντας το περιβάλλον 

στο οποίο δρουν, το οποίο αποτελείται συνολικά από 89 συμμαθητές τους, 14 Εκπαιδευτικούς 

Φυσικών Επιστημών και 4 γονείς. 

Δημιουργήθηκαν 4 ερωτηματολόγια, που αξιολογούν τις στάσεις των παραπάνω 

πληθυσμών απέναντι στην αποτελεσματικότητα της Π.Σ. Οι 3 άξονες που αξιολογήθηκαν από τα 

ερωτηματολόγια ΕΜΟΠΣ, ΕΚΟΠΣ και ΕΓΟΠΣ είναι: α) Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, β) 

Προσωπική Ανάπτυξη  γ) Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων, ενώ του ΕΠΟΠΣ είναι οι  α) Λειτουργία 

Σχολικού Περιβάλλοντος, β) Προσωπική Ανάπτυξη  γ) Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν ότι το κάθε Οικοσύστημα διέπεται και λειτουργεί 

με ειδικούς και όχι γενικούς κανόνες, οι οποίοι πηγάζουν κυρίως από το ψυχοεκπαιδευτικό 

επίπεδο του εκάστοτε μαθητή με ΔΑΦ. Συνεπώς, παρατηρήθηκε ότι οι δυναμικές ισορροπίες που 

διαμορφώνονται τόσο μαθησιακά όσο και κοινωνικά σε καθένα από τα 5 Οικοσυστήματα είναι 

εντελώς διαφορετικές, έχοντας ως κοινό παρονομαστή μόνο τον έφηβο με ΔΑΦ. 

Ωστόσο, υπάρχουν σημεία στα οποία υπάρχει σύγκλιση των αποτελεσμάτων. Η πλειοψηφία 

των μαθητών με ΔΑΦ θεωρεί πως η Παράλληλη Στήριξη συμβάλλει ουσιαστικά στο γνωστικό-

μαθησιακό αλλά όχι στο κοινωνικό αποτέλεσμα. Επιπλέον, καταγράφονται απόψεις για 

στιγματισμό τους μέσα από αυτή τη διαδικασία, ακόμα και περιστατικά bulling. Παράλληλα, ενώ 

οι μαθητές με ΔΑΦ θεωρούν ότι οι ισορροπίες της τάξης δεν διαταράσσονται από την ύπαρξη του 

καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης μέσα στην αίθουσα, ως προς το μαθησιακό κέρδος δείχνουν μια 

αμφιθυμία, αφού θεωρούν ότι σε άλλο, χωριστό περιβάλλον και σε ατομική βάση μαζί με τον καθηγητή 

της Π.Σ μάλλον θα είχαν  καλύτερα αποτελέσματα. Οι συμμαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 

τους συγκλίνουν με αυτή τη θέση ως προς τα μαθησιακά οφέλη αλλά υποστηρίζουν ότι οι 

μαθητές με ΔΑΦ καλύπτουν μόνο ελαφρά τα κοινωνικά τους ελλείμματα μέσω της Παράλληλης 

Στήριξης. Επιπλέον, φάνηκε ότι επειδή οι εκπαιδευτικοί της Γενικής Εκπαίδευσης αισθάνονται 

ανέτοιμοι να υποστηρίξουν τους μαθητές με ΔΑΦ, αποφεύγουν να αλληλεπιδράσουν ουσιαστικά 

μαζί τους. Παρόλα αυτά, ισχυρίστηκαν ότι ακόμα και αν είχαν την κατάλληλη επιμόρφωση θα 

απέφευγαν να το επιχειρήσουν. Τέλος, αν και οι γονείς των υποστηριζόμενων μαθητών 

εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την ύπαρξη Παράλληλης Στήριξης, προσθέτουν ότι θα 

επιθυμούσαν να συμμετέχουν ενεργά στη στοχοθεσία του Προγράμματος, χωρίς όμως να είναι 

πρόθυμοι να συμβάλλουν στην υλοποίησή του. 
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Abstract 

 

The present thesis aims at the exploration of the factors affecting the psychoeducational 

outcome of Inclusive Programs by the form of Parallel Teaching, regarding the subject of Physics in 

High School students with ASD. This is not confined to the documentation and highlighting of the 

significance of each factor but expatiates on their interaction and their major interrelated role in 

the formation of the Ecosystem in which the Educational process is taking place. On the purpose 

of achieving the objectives of this thesis, 5 High School classes (Educational Ecosystems), within 

which there were the ASD students in an Inclusive setting, were studied during school years 2015-

2016. 

The ecosystemic assessment of the psychoeducational outcomes of the educational process 

in question, occurred by focusing on ASD students and studying the environment in which they 

act, which consists of 89 of their classmates in total, 14 Sciences Teachers and 4 parents. 

For this purpose 4 questionnaires were designed, assessing the attitudes of the 

aforementioned populations towards the effectiveness of Parallel Support as an Inclusive 

Program. The 3 dimensions assessed are: a) Function of School Environment, b) Personal 

Development, c) Interrelations among the factors. 

The findings of the study concluded that every Ecosystem is ruled by and functions according 

to specific and not general rules, which spring mainly out of the psychoeducational level of each 

student with ASD. Consequently, it has been observed that the dynamic balances that are formed 

on a cognitive as well as a social level in each of the 5 Ecosystems are inherently different, merely 

having the ASD student as a commonality. 

However, there are points at which there is convergence of the findings. The majority of 

students with ASD believe that Parallel Teaching contributes substantially to the cognitive-learning 

outcome but not to the social outcome. Furthermore, there have been registered claims for their 

stigmatization within this process, even cases of bullying. At the same time, although ASD students 

believe that class balance is not disturbed by the presence of the Parallel Teaching  teacher in the 

classroom, they display ambivalence as to the learning gain, since they think that they would have 

better cognitive results if they were placed in a separate environment in individual interaction 

with the Co-teacher. The classmates, the teachers and the students’ parents converge with this 

argument as far as learning gain is concerned, but support the fact that students with ASD only 

treat their social deficits to a small extent through Parallel Teaching. In addition, there was 

indication that due to the fact that school teachers feel unprepared to support their ASD students, 

they avoid interacting throughout the lesson with them. Nevertheless, they argued that even if 

they had the appropriate education on these matters, they would avoid the attempt to teach 

them. In conclusion, even though the supported students’ parents express gratitude regarding the 

existence of Parallel Teaching, they add that they wish they could have an active part in the 

objectives setting of the program, without however being eager to contribute to its 

implementation. 
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Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ολοένα και μεγαλύτερη ροπή προς την 

συμπερίληψη σε τάξεις Γενικής εκπαίδευσης τόσο των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) όσο και μαθητών που ανήκουν στο Φάσμα 

Διαταραχών Αυτισμού (ΦΔΑ). Μια μορφή συμπερίληψης είναι και η Παράλληλη 

Στήριξη, η οποία αφενός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί 

στις υψηλές εκπαιδευτικές ανάγκες του σχολείου και αφετέρου επηρεάζει την 

κοινωνική ένταξη του μαθητή, ειδικά όταν πρόκειται για εφήβους με ΔΑΦ. 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκαν 5 Οικοσυστήματα της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, στα οποία διδάσκονται σε πλαίσιο Παράλληλης Στήριξης  στο μάθημα 

της Φυσικής ισάριθμοι μαθητές με ΔΑΦ (σύνδρομο Asperger), με απώτερο στόχο 

την αξιολόγηση των ψυχοεκπαιδευτικών αποτελεσμάτων της εν λόγω 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη φιλοσοφία, τα χαρακτηριστικά και 

τους τύπους της από κοινού εκπαίδευσης ή Συμπερίληψης, μέσα από την 

ανασκόπηση της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας. Έπειτα, αναπτύσσονται τα 

υπάρχοντα μοντέλα Συνεκπαίδευσης, εστιάζοντας στην Παράλληλη Στήριξη και 

παρουσιάζεται το πλαίσιο στο οποίο εφαρμόζεται διεθνώς και στην Ελλάδα, 

ιδιαιτέρως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έννοια 

του Εκπαιδευτικού Οικοσυστήματος και αναλύονται οι επιμέρους παράγοντες που 

το αποτελούν, αφού η παρούσα έρευνα έγινε με Οικοσυστημική προσέγγιση. 

Συνεχίζοντας, παρατίθενται διάφορα Προγράμματα Συμπερίληψης που 

εφαρμόζονται παγκοσμίως και αφορούν μαθητές με ΔΑΦ, καθώς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των παιδιών αυτών που επηρεάζουν την εφαρμογή των 

Προγραμμάτων αυτών. Παρακάτω, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι στάση του 

κοινωνικού συνόλου μπορεί να επηρεάσει την συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ 

καθώς και η σημασία δημιουργίας κοινωνικών δικτύων ή το αίσθημα του «ανήκειν» 

σε κάποιο από αυτά, ειδικά στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν 

δηλαδή βρίσκονται στην εφηβεία. Τέλος, αναλύονται οι τυχόν κοινωνικο-

συναισθηματικές επιπτώσεις της Συμπερίληψης και της Παράλληλης Στήριξης στους 

μαθητές με ΔΑΦ, έτσι όπως βρέθηκαν από την διεθνή βιβλιογραφία. 

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία της έρευνας καθώς και το δείγμα 

που μελετήθηκε. Με επίκεντρο τους μαθητές με ΔΑΦ, μελετήθηκε το περιβάλλον 

στο οποίο δρουν, με δείγμα που αποτελείται συνολικά από 89 συμμαθητές τους, 14 

Εκπαιδευτικοί Φυσικών Επιστημών και 4 γονείς. Παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι 

διαδικασίες που ακολουθήθηκαν καθώς και οι άξονες των ερωτηματολογίων. 

Στο Τρίτο Κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, αρχικά χωριστά 

για κάθε Οικοσύστημα και έπειτα ομαδοποιημένα ανά πληθυσμό. 
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Τέλος, στο Τέταρτο Κεφάλαιο επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και γίνεται 

μια προσπάθεια εύρεσης κοινών συνιστωσών που ενδεχομένως συνδέουν τα 5 

Οικοσυστήματα μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας. Παρατίθενται προτάσεις για 

μελλοντικές έρευνες εστιασμένες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που θα 

μελετήσουν ενδελεχώς τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

της Παράλληλης Στήριξης στο ψυχοεκπαιδευτικό αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο 

και η εργασία ολοκληρώνεται παρουσιάζοντας το γενικό συμπέρασμα της 

παρούσας έρευνας. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1.1. Φιλοσοφία, χαρακτηριστικά  και τύποι συμπερίληψης ή από 

κοινού  εκπαίδευσης μαθητών χωρίς και με ειδικές ανάγκες 
 

Ο όρος συνεκπαίδευση ή συμπερίληψη εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1990 ενώ 

στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται ως « inclusion» ή «inclusive education».  Με 

αυτόν, περιγράφεται η ταυτόχρονη εκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην γενική τάξη (Σούλης, 2008). Με τον όρο συμπερίληψη  

δεν εννοείται απλώς η μετακίνηση των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(ΕΕΑ) μέσα στη γενική τάξη, αλλά προϋποθέτει θεσμικές αλλαγές τόσο 

εκπαιδευτικές, όσο κοινωνικές και πολιτικές. Συνεπώς, η συνεκπαίδευση ατόμων με 

και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες συνεπάγεται ριζική αναμόρφωση της 

εκπαίδευσης, με τη καθολική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων σε αυτήν. Για την 

εφαρμογή της είναι απαραίτητη  η αναδιοργάνωση του γενικού σχολείου, με τη 

δημιουργία κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών και την υιοθέτηση ειδικής 

παιδαγωγικής, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες όλων των 

μαθητών. Πρόκειται για μια διαδικασία διαρκούς αλλαγής που επιδιώκει την 

αναθεώρηση της κοινωνικής ιδεολογίας ( Σούλης, 2008) 

 Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η υποστήριξη όλων των µαθητών, ανεξάρτητα από 

γνωστικές, πολιτισµικές ή άλλες ιδιαιτερότητες και περιορίζονται τα φαινόµενα 

αποµάκρυνσης, περιθωριοποίησης και αρνητικών κοινωνικών αντιλήψεων και 

απόψεων.  

Ωστόσο, ο θεσµός της συνεκπαίδευσης πέρασε από διάφορα στάδια µέσα στο 

χρόνο, τα οποία διαμορφώθηκαν από την νοµοθεσία και τις διάφορες κοινωνικές, 

οικονοµικές και πολιτικές καταστάσεις. Συγκεκριµένα, µία από τις πιο σηµαντικές 

κινήσεις έγινε το 2000, όταν µετονοµάστηκαν οι ειδικές τάξεις σε Τµήµατα Ένταξης 

(ΤΕ). Αυτό έγινε ως ένδειξη λήψης µέτρων για τη διευκόλυνση της ένταξης των 

παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο του «Γενικού» Σχολείου. 
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Επίσης, δύο χρόνια αργότερα, το Π.∆.(1319/τ.Γ/10.10.2002) νοµιµοποίησε τη 

δυνατότητα του ειδικού παιδαγωγού να υποστηρίζει τον µαθητή µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της γενικής τάξης και για πρώτη φορά 

αναφέρεται η από κοινού συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών µε στόχο τη 

λειτουργία και την εκτέλεση συγκεκριµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος (Σούλης, 

2008).  Τέλος, το 2008 με τον Νόμο (3699/2008) ορίστηκε η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής αγωγής για την καλύτερη υποστήριξη του 

µαθητή µε ειδικές ανάγκες, ενώ για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στο ότι οι 

µαθητές µπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του «Γενικού» σχολείου µε επιπλέον 

υποστήριξή τους μέσω Παράλληλης Στήριξης- Συνεκπαίδευσης.   

Τρία είναι τα Μοντέλα Συνεκπαίδευσης που ακολουθούνται στην οργάνωση της 

καθηµερινής διδακτικής πράξης.  

α) η πλήρης συνεκπαίδευση του παιδιού στη Γενική τάξη µε ταυτόχρονη υποστήριξη 

του μόνιμου εκπαιδευτικού από περιοδεύοντα δάσκαλο,  

β) η πλήρης συνεκπαίδευση του παιδιού στη Γενική τάξη µε την ύπαρξη όµως δύο 

εκπαιδευτικών στην ίδια αίθουσα και 

 γ) η µερική συνεκπαίδευση του παιδιού στη Γενική τάξη με την ταυτόχρονη 

παρακολούθηση Τµήµατος Ένταξης ή σχολείου ή ενισχυτικής διδασκαλίας 

(Πολυχρονοπούλου, 2003α).  

Όσον αφορά τους σκοπούς της συνεκπαίδευσης, µια γενικότερη απάντηση που θα 

µπορούσαµε να λάβουµε από όλους είναι ότι αποσκοπεί στην γενικότερη βελτίωση 

των όρων ζωής ενός παιδιού µε ειδικές ανάγκες (Πολυχρονοπούλου, 2003α). Μέσα 

σε αυτή την γενικότερη βελτίωση συμπεριλαμβάνεται και η εκπαίδευσή τους 

(Μιχαηλίδης, 2009). Είναι δικαίωµα του κάθε παιδιού να αποτελεί ενεργό µέλος του 

σχολείου, να συµµετέχει στις εµπειρίες που δίνονται στη σχολική κοινότητα και να 

έχει πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Το εφαρμοζόμενο Εκπαιδευτικό 

Σύστημα οφείλει να διαµορφώνεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες του κάθε παιδιού (Farell, 2004).   

Συγκεκριµένα, η διαφορετικότητα ενός παιδιού, σε όποιο στάδιο ή επίπεδο της 

σχολικής ζωής κι αν εµφανιστεί, αντί για πρόβλημα, θα ήταν καλό να αποτελεί 
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αφορµή για µάθηση και περαιτέρω βελτίωση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. 

Μέσα από τη συνεκπαίδευση, εκτός από τον γνωστικό τομέα επιχειρείται να 

απαλειφθούν οι «ετικετοποιήσεις» και οι οµαδοποιήσεις/κατηγοριοποιήσεις που 

εμφανίζονται στο σχολείο και ίσως συνεχίζονται και μετά από αυτό. Η 

συνεκπαίδευση, εκτός από τη χωροταξική τοποθέτηση του µαθητή µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, προχωράει σε σηµαντικές αλλαγές όπως οργανωτικές και 

δοµικές, µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών όλων των µαθητών. 

Εξίσου σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι κατά τη συνεκπαίδευση υπάρχει η 

δυνατότητα εξατοµικευµένης διδασκαλίας σαν δικαίωµα του κάθε µαθητή και όχι 

μόνο αυτού που έπειτα από αξιολόγηση προέκυψε ότι χρήζει ιδιαίτερης βοήθειας.   

 Η εφαρµογή προγραµµάτων συνεκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες αυξάνει την ποιότητα της εκπαίδευσης αφενός γιατί 

επιτυγχάνεται η συνδιδασκαλία και η συνεργασία μέσω της αλληλεπίδρασης των 

παιδιών, και αφετέρου προωθείται το ενδιαφέρον όλων των µαθητών για 

αλληλοαποδοχή και βελτίωση των διαπροσωπικών τους σχέσεων (Allan, 1999. 

Armstrong, 2003).   

Για να επιτευχθεί όµως βελτίωση στην εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στην ζωή 

τους, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές που αφορούν στην 

συνεκπαίδευση. Πρώτα από όλα, η απόφαση για τη συµµετοχή του κάθε παιδιού σε 

τάξη συνεκπαίδευσης πρέπει να λαµβάνεται εξατοµικευµένα και έπειτα από  

κατάλληλη αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό. Έπειτα, εάν κριθεί ότι το παιδί πληροί 

τις προϋποθέσεις παρακολούθησης προγραµµάτων συνεκπαίδευσης, η ένταξή του 

θα πρέπει να γίνει σταδιακά έτσι ώστε να μη διαταραχτούν οι ισορροπίες τόσο του 

παιδιού όσο και της υπόλοιπης τάξης.  

Ακόµα, τόσο το Αναλυτικό Πρόγραµµα διδασκαλίας όσο και η εξατοµικευµένη 

αξιολόγηση θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα ώστε να διευκολύνεται η 

πορεία και εξέλιξη του παιδιού (Μιχαηλίδης, 2009).  

Στην περίπτωση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής από την 

εφαρμογή της αξιολόγησης, κυρίως στο στάδιο του σχεδιασμού της διδασκαλίας, 

εξαρτάται η δυνατότητα του χαρακτηρισμού της εκπαίδευσης που τους παρέχεται  

ως « Ειδική» (Αγαλιώτης, 2012). Αυτό συμβαίνει γιατί Ειδική Εκπαίδευση χωρίς 
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εξατομίκευση του Προγράμματος δε νοείται και εξατομίκευση χωρίς αξιολόγηση 

δεν είναι εφικτή ( Macfarlane, 1998. Rosenberg, O’Shea,& O’Shea, 1998). Συνεπώς, 

το ζητούμενο δεν είναι η εφαρμογή μιας οποιαδήποτε διαδικασίας αξιολόγησης, 

αλλά η υλοποίηση μιας υψηλού επιπέδου, με ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα 

επιτρέπουν την εξατομίκευση της διδασκαλίας μέσω των αποτελεσμάτων που θα 

προκύψουν από αυτή. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι η αξιοπιστία, η εγκυρότητα, η 

πρακτικότητα και η προσαρμοστικότητα και θα πρέπει να χαρακτηρίζουν την 

αξιολόγηση ανεξάρτητα από τη μορφή, τη δομή ή τη θεωρητική θεμελίωση 

(Kauchak & Eggen, 1998. Hogan, 2007).  

   

1.1.1   Μοντέλα Συνεκπαίδευσης  

 

Κατά καιρούς έχουν πραγματοποιηθεί αρκετά μοντέλα ή προγράµµατα 

συνεκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Τα πιο γνωστά µοντέλα συνεκπαίδευσης τα οποία είναι    

 «Κοινωνία της Μάθησης»,  

 «Προσαρµοσµένα Περιβάλλοντα Μάθησης» 

 «Επιτυχία για Όλους» 

 «Αρχάριοι και Προχωρηµένοι µαθητές»,  

 «Τάξη µέσα στην Τάξη»  

 «20/20 Ανάλυση: Ένα εργαλείο παιδαγωγικής αξιολόγησης και σχεδιασµού 

διδασκαλίας» (Σούλης, 2008).   

 

Για να υλοποιηθεί η συνεκπαίδευση ή η συμπερίληψη χρειάζονται νέες διδακτικές 

προσεγγίσεις, όπως είναι η συνεργατική διδασκαλία. 

 

1.1.2 Συνεργατική Διδασκαλία (Co-Teaching) 

 

Η συνεργατική διδασκαλία (co-teaching) είναι ένα µοντέλο διδασκαλίας το οποίο  

εφαρµόζεται σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα σε εκπαιδευτικές 

σχολικές δοµές/ τάξεις στις οποίες οι δάσκαλοι γενικής καi ειδικής αγωγής 

µοιράζονται την ευθύνη της οργάνωσης, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης των 
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εκπαιδευτικών πρακτικών για όλους τους µαθητές. Σύµφωνα µε τους Bauwens and 

Hourcade (1995) η συνεργατική διδασκαλία είναι «µια µορφή αναδόµησης των 

εκπαιδευτικών διαδικασιών κατά την οποία δύο ή παραπάνω εκπαιδευτικοί 

συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αντικειµένων συνεργάζονται για να στηρίξουν 

ακαδηµαϊκά και συµπεριφορικά ανοµοιογενείς οµάδες µαθητών σε ενταξιακά 

εκπαιδευτικά περιβάλλοντα» (Walter-Thomas, 1997).   

Μέσα από την µαθησιακή διαδικασία της συνδιδασκαλίας µπορούν να ωφεληθούν 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους ακαδηµαϊκούς τοµείς, στην 

αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους, αλλά και στη συναναστροφή τους µε 

συνοµηλίκους. Ακόµα, µπορούν να βοηθηθούν µαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο 

µαθησιακής αποτυχίας καθώς θα είναι δυνατόν να τους δίνεται εξατοµικευµένη 

προσοχή και αυξηµένος διδακτικός χρόνος (Fontana, 2005).   

 

1.1.2.1  Μοντέλα  Συνδιδασκαλίας  

  

Σύµφωνα µε τον Friend (Sileo and Garderen, 2010) υπάρχουν έξι βασικοί τύποι 

συνδιδασκαλίας στηριζόµενες σε έρευνες. Κάθε ένα από αυτά τα µοντέλα-τύπους 

µπορεί να προσαρµοστεί ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών και της 

συγκεκριµένης ενότητας του µαθήµατος.   

 1. Οµαδική διδασκαλία (Team teaching)   

Το συγκεκριµένο µοντέλο αναφέρεται στην περίπτωση που οι δάσκαλοι 

µοιράζονται ισότιµα όλες τις ευθύνες ενός προγράµµατος συνδιδασκαλίας όπως 

είναι για παράδειγµα ο χρόνος για το σχεδιασµό και την υλοποίηση όλων των 

συστατικών της µαθησιακής διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση και οι δυο 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν µια µεγάλη οµάδα µαθητών είτε στεκόµενοι δίπλα δίπλα 

µπροστά στην τάξη είτε όταν κάνουν πολύπλοκη την διδασκαλία.  Σύµφωνα µε τον 

Silberman (1996), η οµαδική διδασκαλία εφαρµόζεται όταν οι εκπαιδευτικοί 

χωρίζουν τον νέο διδακτικό υλικό σε µικρότερα κοµµάτια τα οποία τα 

διαχειρίζονται ώστε να βοηθήσουν τους µαθητές στην µαθησιακή διαδικασία και 

µετέπειτα οι µαθητές να διδάσκουν το νέο υλικό στους συµµαθητές τους (Sileo, & 

Garderen, 2010).  Με αυτό τον τρόπο κάθε µαθητής µαθαίνει κάτι, το οποίο όταν 
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συνδυάζεται µε υλικό διδαγµένο από άλλους, διαµορφώνει µια συγκροτηµένη 

µορφή γνώσης.    

 

2.  Ένας διδάσκει, ένας παρατηρεί (one teach, one observe)   

Σύµφωνα µ’ αυτό το µοντέλο ο ένας δάσκαλος διδάσκει όλη την οµάδα µαθητών 

και ο άλλος παρατηρεί. Για παράδειγµα η δασκάλα µπορεί να κατευθύνει µια 

ολόκληρη οµάδα συζήτησης πάνω σε ένα συγκεκριµένο µαθησιακό αντικείµενο, 

όπως π.χ. στο θέµα επίλυσης των µαθηµατικών προβληµάτων. Η άλλη 

εκπαιδευτικός παρατηρεί τους µαθητές, ώστε να καθοριστεί ποιος συµµετείχε στη 

συζήτηση, και παράλληλα µαγνητοφωνεί τα λεγόµενα των παιδιών. Οι δάσκαλοι 

στη συγκεκριµένη φάση δίνουν ιδιαίτερη σηµασία στο ποιος συµµετείχε κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, καθώς τα παιδιά µε ιδιαιτερότητες έχουν πρόβληµα 

επικοινωνίας και µάθησης, εποµένως αυτό εµποδίζει την κατανόησή τους.  Μέσα 

από αυτή τη µέθοδο γίνεται αντιληπτό ποιοι µαθητές χρειάζονται επιπλέον 

ενθάρρυνση και υποστήριξη, ώστε να συµβάλλουν στη διαδικασία της συζήτησης.  

Κατά τη διάρκειά του σχολικού έτους οι δάσκαλοι συνεχίζουν να χρησιµοποιούν 

αυτή τη µέθοδο, ώστε να συλλέξουν κάποια δεδοµένα/στοιχεία των µαθητών, να 

παρατηρήσουν και να υποστηρίξουν την συµπεριφορά τους καθώς και να τους 

αξιολογήσουν.   

 

 

3. Ένας διδάσκει ένας περιφέρεται (One teach, one drift)   

Αυτό το µοντέλο είναι παρόµοιο µε το µοντέλο «Ένας διδάσκει, ένας παρατηρεί» µε 

τη διαφορά ότι όταν ο ένας δάσκαλος διδάσκει ο άλλος περιφέρεται στην τάξη. 

Αυτό το µοντέλο δίνει τη δυνατότητα ελέγχου κατανόησης/αξιολόγησης των 

µαθητών. Προσφέρει τη δυνατότητα της ένας προς έναν προσέγγισης και 

διδασκαλίας όταν ένας µαθητής αντιµετωπίζει δυσκολίες σε µια συγκεκριµένη 

ακαδηµαϊκή έννοια (Sileo, & Garderen, 2010).   
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 4. Εναλλακτική διδασκαλία (Alternative teaching)  

Σε αυτό το µοντέλο ο ένας δάσκαλος διδάσκει µια µικρή οµάδα µαθητών, ενώ ο 

άλλος δάσκαλος όλη την τάξη (Sileo, & Garderen, 2010). Είναι ιδιαίτερη χρήσιµη 

µέθοδος που προωθεί τη συστηµατική και ατοµική διδασκαλία σε ένα 

συγκεκριµένο ακαδηµαϊκό τοµέα. Αποτελεί µια ευέλικτη µορφή διδασκαλίας που 

γίνεται για συγκεκριµένο σκοπό και στόχο (Friend & Bursuck, 1999).  

 

 5. ∆ιδασκαλία µε κέντρα µάθησης (Station teaching)  

Σύµφωνα µε τον Friend (2005) αυτό το µοντέλο χρησιµοποιείται όταν οι δάσκαλοι 

µοιράζουν τις ευθύνες στο περιεχόµενο διδασκαλίας. Σε αυτό το µοντέλο, οι 

εκπαιδευτικοί χωρίζουν την τάξη σε µικρές οµάδες και κάθε οµάδα  

ασχολείται µε διαφορετικές δραστηριότητες οι οποίες συµβάλλουν στους στόχους 

διδασκαλίας όλων των παιδιών (Sileo, & Garderen, 2010). Οι δραστηριότητες 

υλοποιούνται σε κατάλληλα διαµορφωµένα κέντρα µάθησης, που βρίσκονται σε 

διάφορα σηµεία της αίθουσας. Οι µαθητές περνούν µε τη σειρά από κέντρο σε 

κέντρο.   

5. Παράλληλη  Διδασκαλία  (Parallel teaching)  

Πρόκειται για την περίπτωση που οι δάσκαλοι σχεδιάζουν µαζί και ταυτόχρονα τη 

διδασκαλία ενός συγκεκριµένου ακαδηµαϊκού θέµατος σε δύο οµάδες. Η τάξη 

χωρίζεται σε δύο ισόποσες οµάδες και οι δάσκαλοι διδάσκουν το ίδιο περιεχόµενο, 

την ίδια χρονική στιγµή, σε µια οµάδα µαθητών ο καθένας (Friend, & Bursuck, 

1999). Το µοντέλο αυτό επιτρέπει του δασκάλους να ασχολούνται µε µια σχετικά 

µικρή οµάδα παιδιών και προσφέρει και στα άτοµα µε δυσκολίες µια πιο 

επικεντρωµένη και πρακτική διδασκαλία (Sileo, & Garderen, 2010).   
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1.3 Η Παράλληλη Στήριξη στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα, η πρώτη απόπειρα θεσμοθέτησης της ένταξης και της από κοινού 

εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τυπικών μαθητών έγινε 

το 2000 με τον Νόμο 2817. Ωστόσο, σημαντικοί παράγοντες της ενταξιακής 

εκπαίδευσης και της Παράλληλης Στήριξης αποσαφηνίστηκαν τα τελευταία χρόνια 

και έπειτα από τον μέχρι σήμερα ισχύοντα Νόμο 3699/2008, ο οποίος ξεκαθαρίζει 

πλήρως το πλάισιο της Παράλληλης Στήριξης.  Σύµφωνα µε τον ν.3699/2008, άρθρο 

6, οι µαθητές µπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του Γενικού σχολείου, µε 

Παράλληλη Στήριξη − Συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης. Το είδος και ο βαθµός των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του 

µαθητή που θα προκύψουν έπειτα από την κατάλληλη αξιολόγησή του θα 

καθορίσουν και το είδος υποστήριξής του.  Η Παράλληλη Στήριξη προορίζεται για 

µαθητές που µπορούν µε κατάλληλη ατοµική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το 

Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της τάξης, µαθητές µε σοβαρότερες 

εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικό σχολείο, τµήµα ένταξης) ή όταν η Παράλληλη 

Στήριξη καθίσταται απαραίτητη, βάσει της γνωµάτευσης του ΚΕ∆∆Υ, εξαιτίας των 

ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από 

ειδικό εκπαιδευτικό µπορεί να γίνεται σε µόνιµη και προγραµµατισµένη βάση. 

 

Συγκεκριμένα,  στο Άρθρο 7 / παράγραφος 4, που αφορά στην υποστήριξη παιδιών 

με Αυτισμό, ο Νόμος αναφέρει:  

«Για τους αυτιστικούς μαθητές με ή χωρίς λόγο, ως επίσημη γλώσσα 
αναγνωρίζεται η Νέα Ελληνική, η οποία προσλαμβάνεται και εκφέρεται με 
την προφορική της μορφή, με τη γραπτή της μορφή ή/και με τη μορφή 
συμβόλων-εικόνων. Επιθυμητή προϋπόθεση για την τοποθέτηση 
εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στις ειδικές σχολικές μονάδες για τον αυτισμό, 
επιπλέον των άλλων προσόντων, ορίζεται και η εξειδίκευση και κατάρτιση 
των εκπαιδευτικών σε τροποποιημένες-υποβοηθούμενες μορφές 
επικοινωνίας. 
Με βάση τους ιδιαίτερους κοινωνικούς περιορισμούς που επιβάλλει ο 
αυτισμός ως αναπηρία στους μαθητές, η φοίτησή τους στις εκπαιδευτικές 
δομές μπορεί να γίνεται ως εξής: 
α) Οι αυτιστικοί μαθητές υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο Asperger) 
μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του Γενικού Σχολείου 
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υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης και κατά περίπτωση, με 
βάση τη γνωμάτευση του οικείου ΚΕΔΔΥ, με παράλληλη στήριξη από 
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά προτίμηση εξειδίκευση 
στον αυτισμό. 
β) Οι αυτιστικοί μαθητές μέσης και χαμηλής λειτουργικότητας μπορούν να 
φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών Σχολείων και να παρακολουθούν 
κοινό και εξειδικευμένο αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από 
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των περιπτώσεων 
μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον 
αυτισμό. 
γ) Οι παράλληλες στηρίξεις των αυτιστικών μαθητών διακόπτονται μόνο 
κατόπιν γνωμοδότησης του οικείου ΚΕΔΔΥ και της γνώμης των γονέων. Η 
παράλληλη στήριξη των αυτιστικών μαθητών μπορεί επίσης να υλοποιείται 
και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, 
κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του 
Συλλόγου Διδασκόντων. 
δ) Σε περίπτωση αυτισμού που συνοδεύεται από βαριά νοητική υστέρηση, η 
φοίτηση των μαθητών εξυπηρετείται από τις δομές που περιγράφονται στο 
εδάφιο β' παράγραφος 4 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. » 
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1.4. Εκπαιδευτικό  Οικοσύστημα  και  Συμπερίληψη  μαθητών με 

ειδικές ανάγκες 
 

Η οικοσυµπεριφορική ανάλυση ή µελέτη αλληλεπίδρασης παιδιού- περιβάλλοντος 

στηρίζεται στην άποψη ότι η σχολική επίδοση και η συµπεριφορά ενός παιδιού 

αποτελούν τµήµα ενός συγκεκριµένου οικοσυστήµατος, το οποίο συντίθεται από 

ένα φυσικό περιβάλλον και ένα περιβάλλον δράσεων. Στο φυσικό περιβάλλον 

ανήκουν µεταβλητές όπως: ο χώρος στον οποίο υλοποιείται η διδασκαλία, ο 

αριθµός των µαθητών του τµήµατος, τα διαδακτικά αντικείµενα του προγράµµατος 

και τα υλικά που χρησιµοποιούνται για τη διευκόλυνση της µάθησης. Το 

περιβάλλον δράσεων συγκροτείται από παραµέτρους όπως: ο τρόπος που επιλέγει 

ο εκπαιδευτικός για να παρουσιάσει διάφορες πληροφορίες στους µαθητές του, το 

είδος των εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν οι µαθητές, οι µορφές 

συµπεριφοράς που εµφανίζονται µέσα στην αίθουσα και τα ειδικά χαρακτηριστικά 

των σχέσεων µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητών και των µαθητών µεταξύ τους 

(Elias & Dilworth, 2003). 

 Το τελευταίο διάστηµα έχει παρατηρηθεί ένα αυξηµένο ενδιαφέρον για την 

οικολογική προσέγγιση στη µελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης. Στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1970, ο Bronfenbrenner, υιοθετώντας µία ευρύτερη αντίληψη για την 

ανθρώπινη ανάπτυξη, δεν ενδιαφέρθηκε τόσο για την περιγραφή της ανάπτυξης 

του ατόµου, όπως επιχειρούν άλλες αναπτυξιακές θεωρίες, αλλά κυρίως για τα 

«πλαίσια» µέσα στα οποία αυτή συντελείται και το ρόλο που διαδραµατίζουν στην 

αναπτυξιακή διαδικασία (Πετρογιάννης, 2003). 

Σύµφωνα µε τον Bronfenbrenner, το αναπτυσσόµενο άτοµο δεν αντιµετωπίζεται 

απλώς ως µία µεµονωµένη µονάδα αλλά ως ένα «βιοψυχοκοινωνικό ον», που 

επηρεάζει τα συστήµατα που ελέγχουν τη συµπεριφορά του. Ωστόσο το επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος µετατοπίζεται στη λειτουργία εντός του «Συστήµατος» παρά σε 

ενδοατοµικές διαδικασίες. ∆εν έχει νόηµα να αποµονώσουµε το άτοµο αλλά να το 

µελετήσουµε σε σχέση µε το άµεσο ή έµµεσο κοινωνικό του περιβάλλον 

(Πετρογιάννης, 2003).  
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 Βάσει της θεωρίας του Bronfenbrenner, οι τελικές, εξωτερικές συμπεριφορές ενός 

ατόμου συνιστούν αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα ποικίλλα 

χαρακτηριστικά του ατόμου αυτού (κλίσεις, τάσεις, δυνατότητες, ελλείψεις) και στις 

μεταβλητές (οργάνωση, σχέσεις, απαιτήσεις, υποστήριξη, υλικά) των πολλαπλών 

περιβαλλόντων υπό των οποίων το άτομο ζει και αναπτύσσεται (Αγαλιώτης, 2012). 

Πιο συγκεκριμένα, ο Bronfenbrenner βλέπει το περιβάλλον ως μια σειρά από 

ένθετες δομές, κάθε μια από τις οποίες εμπεριέχεται στην επόμενη. Οι δομές αυτές 

περιλαμβάνουν το Μικροσύστημα, το Μεσοσύστημα, το Εξωσύστημα και το 

Μακροσύστημα.  

 

 

Εικόνα 4.1  Η Δομή του Περιβάλλοντος σύμφωνα με το Οικοσυστημικό Μοντέλο 

 

Το 1ο επίπεδο τους περιβάλλοντος είναι το Μικροσύστημα. Ο Bronfenbrenner 

ορίζει το μικροσύστημα ως «ένα μοτίβο δραστηριοτήτων, ρόλων και 

διαπροσωπικών σχέσεων που βιώνει το εξελισσόμενο άτομο, κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες.» Αυτό το περιβάλλον αποτελεί «ένα μέρος όπου τα άτομα 

μπορούν να εμπλακούν στην άμεση  επικοινωνία», όπως είναι το σπίτι ή  το 
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σχολείο. Τα στοιχεία του μικροσυστήματος είναι η δραστηριότητα, ο ρόλος και οι 

διαπροσωπικές σχέσεις.  

Το 2ο επίπεδο του περιβάλλοντος είναι το Μεσοσύστημα. Ένα μεσοσύστημα 

«περιλαμβάνει την αμοιβαία σχέση (αλληλοσυσχέτιση/αλληλεπίδραση) μεταξύ δύο 

ή περισσότερων από τα περιβάλλοντα στα οποία το άτομο συμμετέχει ενεργά 

(τέτοια είναι, για το παιδί, οι σχέσεις μεταξύ του σπιτιού, σχολείου ή και μιας  

παρέας συνομηλίκων από τη γειτονιά. Εναλλακτικά, έναν ενήλικο, οι σχέσεις μεταξύ 

οικογένειας, εργασίας και κοινωνικής ζωής)» (Bronfenbrenner, 1979). Το 

μεσοσύστημα είναι ένα σύστημα από μικροσυστήματα, και σχηματίζεται ή 

επεκτείνεται όταν το άτομο εισέρχεται σε μια καινούρια κατάσταση/περιβάλλον. 

Όταν συμβαίνει αυτό, απαιτούνται επιπρόσθετες μορφές διασυνδέσεων μεταξύ των 

επί μέρους μικροσυστημάτων . 

Το 3ο επίπεδο τους περιβάλλοντος είναι το Εξωσύστημα. Το εξωσύστημα 

αναφέρεται σε   μία ή περισσότερες καταστάσεις που δεν περιλαμβάνουν το άτομο 

ως ενεργό συμμετέχοντα, αλλά σε αυτές συμβαίνουν γεγονότα που επηρεάζουν ή 

επηρεάζονται από αυτά που συμβαίνουν στην κατάσταση στην οποία συμμετέχει το 

αναπτυσσόμενο άτομο. Παραδείγματα του συστήματος αυτού μπορεί να 

αποτελούν ο χώρος εργασία των γονέων, η τάξη ενός μεγαλύτερου αδερφού, καθώς 

και δραστηριότητες μέσα στην κοινότητα. 

Το 4ο επίπεδο του περιβάλλοντος είναι το Μακροσύστημα. Αυτό το σύστημα 

αναφέρεται σε «συγκλίσεις (consistencies), στη μορφή και το περιεχόμενο των 

υπόλοιπων συστημάτων (μικρό-, μέσο-, και έξω-), που υπάρχουν ή θα μπορούσαν 

να υπάρχουν, στο επίπεδο  της κουλτούρας ως ολότητας, μαζί με οποιοδήποτε 

σύστημα ιδεών ή ιδεολογίας. Επομένως το μακροσύστημα δεν έχει συγκεκριμένο 

γενικό πλαίσιο. Αντιθέτως περιλαμβάνει τις αξίες, τους νόμους, τα έθιμα και τους 

πόρους μια κουλτούρας.  

Η οικοσυµπεριφορική ανάλυση έχει σχεδιαστεί για να καταδείξει αλληλοδιαδοχικές 

και παράλληλες σχέσεις ανάµεσα σε ένα περιβαλλοντικό ερέθισµα και την 

ανταπόκριση του παιδιού. Μέσα στην τάξη, ο όρος «οικοσυµπεριφορική» 

αναφέρεται στη µέτρηση ενός ευρέος αριθμού ερεθισµάτων. Η τεχνική 

χρησιµοποιείται για να αναγνωρίσει τις αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στην 
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συµπεριφορά του µαθητή, τη συµπεριφορά του δασκάλου, την διάρκεια της 

διδασκαλίας, τις δοµές της φυσικής οµαδοποίησης, τους τύπους των ενεργειών / 

ασκήσεων που χρησιµοποιούνται και το περιεχόµενο της διδασκαλίας.  

Η αξία της οικοσυµπεριφορικής προσέγγισης είναι ότι προσδίδει νόηµα µε το οποίο 

οι επιδράσεις του πλαισίου και οι λειτουργικές επιδράσεις του περιβάλλοντος 

µπορούν να αξιολογηθούν (Simeonsson & Boyles, 2001). Η οικοσυµπεριφορική 

αξιολόγηση δίνει επίσης τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν 

ποιες φυσικές καταστάσεις της διδασκαλίας σχετίζονται µε ακαδηµαϊκή επιτυχία. 

Όλο και περισσότερο, η οικοσυµπεριφοριστική αξιολόγηση χρησιµοποιείται για να 

αναπτύξει και να αξιολογήσει συγκεκριµένες διαδικασίες διδασκαλίας, να 

αναπτύξει έναν αριθµό προσεγγίσεων για την µείωση προκλητικών συµπεριφορών 

και να βελτιώσει την κατανόηση των στοιχείων της αποτελεσµατικής διδασκαλίας.  

Σύµφωνα µε την οικοσυστηµική προσέγγιση, που είναι γνωστή και ως ολιστική, ο 

µαθητής αποτελεί µία ολότητα, που καθορίζεται από τη δυναµική σχέση και όχι από 

την απλή συνάθροιση κοινωνικών επιδράσεων, ατοµικών ικανοτήτων, κινήτρων και 

ειδικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος. Όσον αφορά ειδικά τη µάθηση, η 

οικοσυστηµική προσέγγιση υποστηρίζει ότι το παιδί είναι ένας 

αυτοκατευθυνόµενος κατασκευαστής νοηµατικών δοµών, που χρησιµοποιεί µία 

ατοµική βάση δεδοµένων. Αυτή η βάση δεδοµένων διαµορφώνεται από τις 

συνθήκες του ευρύτερου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος και από τα 

ενδιαφέροντα και τους στόχους του ατόµου. Ο κάθε µαθητής διαθέτει µεν έναν 

προσωπικό τρόπο ερµηνείας δεδοµένων και καταστάσεων, αλλά ο τρόπος αυτός 

είναι αποτέλεσµα των ποικίλων αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται στα πλαίσια 

του συγκεκριµένου συστήµατος σχέσεων, στο οποίο ανήκει ο µαθητής.  

Στηριζόµενοι στην παραπάνω βασική θέση, οι υπέρµαχοι της οικοσυστηµικής 

αντίληψης υποστηρίζουν το εξής: σε περίπτωση ύπαρξης µίας ειδικής ανάγκης, η 

µέθοδος που προέρχεται από τις φυσικές επιστήµες και που συνίσταται στη 

λεπτοµερή ανάλυση των γνωστικών δοµών του ατόµου σε µεµονωµένα συστατικά 

στοιχεία και στη συνακόλουθη διερεύνηση κάθε συστατικού, προκειµένου να 

βρεθούν οι αιτίες της δυσκολίας, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το πλαίσιο στο οποίο 

αναπτύχθηκαν αυτά τα συστατικά, δεν µπορεί να θεωρείται µία καρποφόρα 
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προσέγγιση του ζητήµατος. Το κάθε µεµονωµένο γνωστικό στοιχείο (π.χ. η 

αντίληψη για την έννοια µίας λέξης, ο τρόπος εκτέλεσης µίας αριθµητικής πράξης 

κλπ) που στα πλαίσια του σχολείου ίσως θεωρείται αναποτελεσµατικό, αποτελεί 

την αντίδραση του παιδιού στις απαιτήσεις του γενικότερου περιβάλλοντος και αν 

δεν αλλάξει το περιβάλλον δεν θα αλλάξει και το συγκεκριµένο στοιχείο. 

 Οι  αλληλεπιδράσεις που βιώνει το παιδί και που καθορίζουν τις ιδιαιτερότητες του 

µαθησιακού του µηχανισμού, είναι πολυσύνθετες και το περιεχόµενό τους δεν είναι 

δυνατό να αντιµετωπίζεται αδιαφοροποίητα στο πλαίσιο γενικών 

κατηγοριοποιήσεων (π.χ. χαµηλό, µέσο, ανώτερο κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο ή 

καλή, µέτρια, κακή µνήµη). Άρα,  µία οποιαδήποτε ειδική ανάγκη δεν είναι δυνατό 

να αποδίδεται αβασάνιστα µόνο σε µία έλλειψη του παιδιού, δηλαδή σε κάποιο 

εγγενές πρόβληµα, αλλά πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν αποτέλεσµα µίας 

ιδιαίτερης µορφής αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στα χαρακτηριστικά του παιδιού και 

στις συνθήκες στις οποίες αυτό λειτουργεί (Αγαλιώτης, 2004). 
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1.5. Συμπεριληπτικά προγράμματα για μαθητές με Διαταραχές 

Φάσματος Αυτισμού ( ΔΑΦ ) 
 

Η σχολική ζωή και η καθημερινότητα των εφήβων που βρίσκονται στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται κυρίως από την έμφαση που δίνεται 

στην δημιουργία σχέσεων μεταξύ τους, η οποία όμως εκτός από πλούσιες ευκαιρίες 

για κοινωνική ανάπτυξη, τους καθιστά ιδιαιτέρως ευάλωτους σε διάφορους τομείς 

(Steinberg & Morris, 2001). Οι εφηβικές φιλίες παρέχουν γόνιμο έδαφος για την 

απόκτηση  κοινωνικής υποστήριξης και συντροφικότητας μέσω της εφαρμογής 

κατάλληλων δεξιοτήτων για την κοινωνικογνωστική ανάπτυξη  του ατόμου (Hughes 

& Dunn, 1998). Μια πιθανή αποτυχία στην ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων με 

σκοπό  την δημιουργία υγιών φιλικών σχέσεων μπορεί να συνδεθεί με διαφόρων 

ειδών κινδύνους, όπως προσωπικούς, ακαδημαϊκούς και συμπεριφορικούς 

(Véronneau, Vitaro, Brendgen, Dishion, & Tremblay, 2010). Σε παιδιά που 

παρουσιάζουν κάποιου είδους κοινωνική ή επικοινωνιακή δυσκολία, και ειδικά σε 

αυτά που ανήκουν στο Αυτιστικό Φάσμα ( Autism Spectrum Disorder, ASD), τα ρίσκα 

αυτά μπορεί  να πολλαπλασιαστούν. Ο Αυτισμός σύμφωνα με τον τελευταίο ορισμό 

του APA  είναι μια νευροαναπτυξιακή αναπηρία που χαρακτηρίζεται από 

σημαντικές ελλείψεις στις κοινωνικοεπικοινωνιακές  αλληλεπιδράσεις  και μη 

τυπική περιοριστική ή επαναλαμβανόμενα  στερεοτυπική συμπεριφορά (American 

Psychiatric Association, 2013). 

Βάσει του Centers for Disease Control  το 2014 υπολογίστηκε πως η αναλογία του 

πληθυσμού των κοριτσιών έναντι των αγοριών που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού ανέρχεται σε 1:42, γεγονός που καθιστά αναγκαία την δημιουργία και την 

βελτιστοποίηση κοινωνικών ευκαιριών για αυτά τα άτομα. Οι σύγχρονες τάσεις 

στην εκπαίδευση, που αποβλέπουν στην προώθηση των κοινωνικών ευκαιριών για 

όλους τους εφήβους, επιβάλλουν μια στρατηγική όπου τόσο οι μαθητές με 

αναπηρίες όσο και αυτοί που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού συνυπάρχουν με 

τους τυπικούς μαθητές.  

Στις ΗΠΑ, , σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, το ποσοστό των μαθητών 

με ASD που ξοδεύουν περισσότερο από το 40% της ημέρας τους στην τυπική 

εκπαίδευση μέσα στη γενική τάξη παρουσίασε αύξηση από 47% σε 56% στη χρονική 
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περίοδο 2004-2009 και συνεχίζει να αυξάνεται με σταθερό ρυθμό ( U.S Department 

of Education, National Centre for Education Statistics, 2012). Τα στοιχεία αυτά 

ενδέχεται να αντανακλούν την ολοένα μεγαλύτερη κατανόηση των ικανοτήτων και 

των δυνατοτήτων των παιδιών με ASD, καθώς την αυξανόμενη αναγνώριση του 

γεγονότος ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των παιδιών με ASD με τυπικά 

αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους, μπορεί να ενισχύσουν τα 

κοινωνικοεπικοινωνιακά αποτελέσματα των μαθητών με ASD (Laushey & Heflin, 

2000). Γι’ αυτό και οι ερευνητές έχουν σχεδιάσει αρκετές ερευνητικά τεκμηριωμένες 

παρεμβάσεις για παιδιά με ASD, με σκοπό την διδασκαλία δεξιοτήτων που θα 

συμβάλλουν στην επιτυχία της ανάπτυξης των κοινωνικών ικανοτήτων τους όταν 

αλληλεπιδρούν με τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους  (Harrower & Dunlap, 

2001).  

Παρά τη ρουτίνα που ακολουθείται συνήθως στην συμπερίληψη των μαθητών με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος- ΔΑΦ (ASD)  με θεωρητικά ικανοποιητικό 

αποτέλεσμα, μελέτες που εξέτασαν τα κοινωνικοσυναισθηματικά αποτελέσματα 

της παραπάνω ένταξης έχουν παράξει αντιφατικά αποτελέσματα. Υπέρ της ένταξης 

τάσσονται  προγράμματα συμπερίληψης που εφαρμόζονται σε παιδιά με ASD  στα  

οποία έχουν παρατηρηθεί σημαντικές βελτιώσεις στη συμπεριφορά τους  που 

αφορούν στην προσαρμοστικότητα  και στα επίπεδα επικοινωνίας τους ( Stahmer, 

Akshoomoff, & Cunningham, 2011). Μάλιστα, έπειτα από την εφαρμογή 

προγραμμάτων εκπαίδευσης των συμμαθητών των παιδιών που βρίσκονται στο 

φάσμα του Αυτισμού, παρατηρήθηκε βελτίωση σε τομείς που έχουν να κάνουν με 

την συνολική επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Σε παρόμοιου μήκους 

κύματος  συμπεράσματα κατέληξε μια έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, βάσει 

των απόψεων των Εκπαιδευτικών/Ειδικών Παιδαγωγών, αναφορικά με την 

ενίσχυση της κοινωνικοποίησης παιδιών με ΔΑΦ που υποστηρίζονται με 

Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης (Πασχαλίδου, 2016).   

Ωστόσο, άλλες μελέτες που ασχολήθηκαν με την συμπερίληψη, έχουν καταδείξει 

αρνητικά  αποτελέσματα στον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα των εφήβων με 

ΔΑΦ. Ανάμεσα σε άλλα, καταγράφτηκαν στάσεις και συμπεριφορές όπως  

χαμηλότερα επίπεδα εμπιστοσύνης, αυξημένο βαθμό μοναξιάς και συχνότερη 
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χρήση  ουσιών καθώς μεγαλώνουν, σε σχέση με  συνομηλίκους τους τυπικής 

ανάπτυξης (Hogan, McLellan, & Baumann, 2000).  

Επιπλέον, τα παιδιά με ΔΑΦ που υποστηρίζονται με Παράλληλη Στήριξη στα 

πλαίσια της Γενικής τάξης (mainstreaming ), έχουν  δηλώσει ότι έχουν αρνητικότερη 

εικόνα του σώματός τους σε σχέση με αυτή που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, 

διατηρούν λιγότερο στενές φιλίες με συμμαθητές τους και κατέχουν χαμηλότερο 

κοινωνικό status συγκριτικά με τους τυπικής ανάπτυξης συνομηλίκους τους 

(Armstrong, Rosenbaum, & King, 1992).  

Η παρατήρηση και η καταγραφή των παραπάνω γεγονότων συνιστά ότι οι πρακτικές  

της συμπερίληψης δεν μπορούν να αποτρέψουν πλήρως τον  στιγματισμό και τις 

αρνητικές συμπεριφορές προς τα παιδιά με ΔΑΦ και γενικά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να  ευνοεί και 

στην δημιουργία συνθηκών και καταστάσεων  κατά τις οποίες παιδιά αυτά να  είναι 

ευάλωτα στην κοινωνική απόρριψη, μια και ίσως η ύπαρξη ενός καθηγητή 

Παράλληλης Στήριξης δίπλα του να αποτελεί παράγοντα στιγματισμού του παιδιού 

αυτού. 

Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι γενικά η συμπερίληψη και ειδικά η 

Παράλληλη Στήριξη παράγει αντιφατικά  αποτελέσματα στην προσπάθεια 

υποστήριξης ατόμων με ΔΑΦ και γενικά ατόμων με εκπαιδευτικές ανάγκες,  

δεδομένου αφενός της τεράστιας ποικιλομορφίας που παρατηρείται μεταξύ των 

παιδιών και αφετέρου την πολυπλοκότητα του κοινωνικού σχολικού 

περιβάλλοντος.  

Οι  Farmer, Pearl, and Van Acker Van Acker (1996) πρότειναν  τρεις κύριους 

παράγοντες που συμβάλλουν στις κοινωνικές δοκιμασίες που βιώνουν οι μαθητές 

με ειδικές ανάγκες:  

i) προβληματικά γνωστικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με 

την εκάστοτε αναπηρία 

ii) το στίγμα της αναπηρίας, και τέλος  

iii) τα κοινωνικά δίκτυα.  
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Το παραπάνω πλαίσιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα παιδιά με ASD, των οποίων η 

αναπηρία εκδηλώνεται περισσότερο μέσα από μια κοινωνική δυσλειτουργία που 

μπορεί να εμποδίζει την ανάπτυξη και την καθιέρωση φιλικών σχέσεων με τους 

συνομηλίκους τους.  

 

1.5.1 Χαρακτηριστικά του Αυτισμού που επηρεάζουν την Συμπερίληψη  

 

Η δυσκολία των παιδιών με ASD να προβλέψουν τις αντιδράσεις  των άλλων, συχνά 

συνοδεύεται από την ελλιπή κατανόηση  κοινωνικών συμβάσεων και την αδυναμία 

διαπραγμάτευσης για την λύση καθημερινών συγκρούσεων αφού απουσιάζει η 

ικανότητα ακριβούς ερμηνείας  των λέξεων και πράξεων άλλων ατόμων του 

περιβάλλοντός τους  (Shakoor et al., 2012).  

Η διαταραχή αυτή  χαρακτηρίζεται επίσης από ρεαλιστικά ελλείμματα και εμφάνιση 

εμμονικών ρουτίνων, που όταν συνδυάζονται μπορεί να οδηγήσουν σε έκφραση 

ακατάλληλων ερωτήσεων, επίμονη και άκαμπτη ομιλία, και στη δυσκολία 

αναγνώρισης της κατάλληλης στιγμής για να πάρουν το λόγο όταν συμμετέχουν σε 

μια συζήτηση (Baron-Cohen, 1988). Αυτές οι τάσεις μπορεί να επιδεινώνονται 

περαιτέρω από την επιφυλακτικότητά τους, που εκφράζεται ως ψυχρότητα, φτωχή 

βλεμματική επαφή, υπερκινητικότητα και επιθετικές συμπεριφορές που σχετίζονται 

με την αρνητική αντιμετώπιση των τυπικών μαθητών απέναντί τους  ( Coie, Dodge, 

& Coppotelli, 1982). 

 Έτσι, ανεξάρτητα από τις ισχύουσες προκαταλήψεις που σχετίζονται με την ύπαρξη 

μιας αναπηρίας γενικά, τυχόν αρνητικές κοινωνικές εμπειρίες που μπορεί να 

προϋπάρχουν μπορεί να επιδεινωθούν από συγκεκριμένες στάσεις και 

συμπεριφορές που σχετίζονται με τον φαινότυπο των εφήβων με ASD. Η έκφραση 

των χαρακτηριστικών των εφήβων με ΔΑΦ μπορεί να οδηγήσει σε μία ποικιλία 

κοινωνικών δυσκολιών, που κυμαίνονται από την απομόνωση και τη μοναξιά 

(Bauminger, Shulman, & Agam, 2003. Symes & Humphrey, 2010) μέχρι  τη 

συμμετοχή σε συγκρούσεις με συνομηλίκους και περιστατικά εκφοβισμού- bulling 

(Montes & Halterman, 2007. Symes & Humphrey, 2010).  
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Αποτελέσματα μη κλινικών ερευνών έδειξαν πως γενικώς η έλλειψη ανάπτυξης 

κοινωνικών αντανακλαστικών  κατά τη διάρκεια της πρώιμης παιδικής ηλικίας 

συνδέεται με την μετέπειτα συμμετοχή των ατόμων αυτών σε περιστατικά 

εκφοβισμού, είτε έχοντας το ρόλο του δράστη ή του θύματος (Shakoor et al., 2012). 

Ομοίως, ίσως σε πιο έντονο βαθμό ο εκφοβισμός στην περίπτωση των παιδιών με 

ΔΑΦ, που έχουν συνήθως τον ρόλο του θύματος, πιθανόν να πηγάζει από δύο 

παράγοντες, που έχουν να κάνουν αφενός με το ίδιο το παιδί και αφετέρου με τους 

συμμαθητές του (Montes & Halterman, 2007.  Symes & Humphrey, 2010).  

Επειδή τα συμπτώματα της ASD μπορεί να μην είναι άμεσα αντιληπτά και συχνά  να 

συνεπάγονται με τη μειωμένη κοινωνική διαίσθηση του παιδιού, οι συνομήλικοί 

του ενδέχεται να δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν μια φαινομενικά μη φυσιολογική 

ή ακατάλληλη κοινωνική συμπεριφορά του συμμαθητή τους με ASD, και να 

οδηγηθούν σε κοινωνικές συγκρούσεις (Van Roekel, Scholte, & Didden, 2010). 

 Για παράδειγμα, τα παιδιά με ASD μπορεί ακούσια να παραβιάζουν τους 

κοινωνικούς κανόνες, με αποτέλεσμα να δίνουν την εσφαλμένη εντύπωση ότι 

σκόπιμα εκφοβίζουν άλλους μαθητές. Οι συμμαθητές τους με τη σειρά τους μπορεί 

να ανταποδώσουν με bulling απέναντι στο παιδί με ΔΑΦ, διαιωνίζοντας έτσι τον 

κύκλο της επιθετικότητας και της οργής. Συνεπώς,  συνοψίζοντας αυτή την κυκλική 

ερμηνεία του bulling, διαφαίνεται πως τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του 

Αυτισμού παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα τόσο ως θύτες αλλά και ως θύματα 

εκφοβισμού εμφανίζοντας μεγάλα ποσοστά αυτοκτονικών τάσεων (Shtayermman, 

2007). 

 Παρόλο που η εκμάθηση και ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει 

τα παιδιά με ASD να αποφύγουν τη διαιώνιση αυτού του κύκλου, η επιτυχία της 

συμπερίληψης εξαρτάται επίσης από την κοινωνικές συνθήκες, αλλά και από 

άλλους παράγοντες που δεν επηρεάζονται από το παιδί με ΔΑΦ.  

 

1.5.2  Κοινωνικές Στάσεις  

 

Ανάμεσα στους πιο ισχυρούς παράγοντες που επηρεάζουν μια πετυχημένη 

κοινωνική συμπερίληψη των παιδιών με ASD είναι η αλληλεπίδραση με τους 
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συνομηλίκους τους. Ειδικότερα, η στάση των συμμαθητών απέναντι στο παιδί με 

ΔΑΦ είναι αυτή που παρακινεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και διαμορφώνει 

ένα κοινωνικό πλαίσιο δημιουργώντας ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς (Symes 

& Humphrey, 2010).  

Σύμφωνα με τον Triandis (1971), μια στάση είναι «μια ιδέα επιφορτισμένη με 

συναίσθημα, η οποία προδιαθέτει μια σειρά δράσεων σε μια συγκεκριμένη 

κατηγορία κοινωνικών καταστάσεων ». Συνεπώς, οι μαθητές που διατηρούν θετική 

στάση απέναντι στους συνομηλίκους τους με ASD, είναι πιθανό να τους 

συμπεριφέρονται με ενισχυτικό τρόπο, ενώ εκείνοι που έχουν αρνητική στάση είναι 

πιθανόν να τους απορρίψουν.  

Επειδή λοιπόν η στάση του ατόμου απέναντι σε ένα ζήτημα κινητοποιεί την 

συμπεριφορά του, ο εκ προοιμίου προσδιορισμός των παραγόντων που προκαλούν 

θετική στάση απέναντι στους συνομηλίκους με ASD μπορεί αποβεί καθοριστικός 

στην πετυχημένη σχολική και κοινωνική συμπερίληψή τους. Ωστόσο, κάποιες 

μελέτες έχουν καταδείξει πως οι συμπεριφορές των τυπικών μαθητών απέναντι 

στους συνομηλίκους τους με ASD ποικίλλουν. Οι στάσεις αυτές, που 

διαμορφώνονται απέναντι σε τέτοια ζητήματα φαίνεται ότι καθορίζονται από 

πολλαπλούς παράγοντες, τόσο δημογραφικούς όσο και βιωματικούς.  

Προηγούμενες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα που ανήκει στη  

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  δείχνουν ότι τα άτομα θηλυκού γένους και τα παιδιά 

με προηγούμενη έκθεση σε περιστατικά αναπηρίας έχουν  ευνοϊκότερη στάση προς 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες (Campbell, 2007. Siperstein, Parker, Norins Bardon, & 

Widaman, 2007).  

Αντίθετα, φτωχότεροι κοινωνικοσυναισθηματικά μαθητές είναι πιθανότερο να 

εκφράσουν αρνητική στάση απέναντι στα παιδιά με αυτισμό. Για παράδειγμα,  

περιστατικά μαθητών που έχουν αισθανθεί απόρριψη ή έχουν υποστεί bulling από 

τους συνομηλίκους τους έχουν συσχετιστεί με μετέπειτα χαμηλή αυτοεκτίμηση 

(Guerra, Williams, & Sadek, 2011), αρνητικές σχολικές εμπειρίες (Guerra et al., 

2011), και γενικά ανασφάλεια για την κοινωνική τους θέση (Hewstone, Rubin, & 

Willis, 2002).  
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1.5.3 Κοινωνικά δίκτυα.  

 

Η κοινωνική θέση ενός μαθητή με ASD σε περιβάλλον συμπερίληψης μπορεί να 

καθορίσει την συμπεριφορά των συνομηλίκων του προς το άτομό του. Επιπλέον, η 

ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων είναι ιδιαίτερα σημαντική στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και ειδικά στο Λύκειο, μια και οι μαθητές έχουν αποκτήσει σε μεγάλο 

βαθμό αυτεπίγνωση μέχρι αυτή την ηλικία. Έτσι, τείνουν να επενδύουν πολλά στην 

κοινωνική τους θέση και αναζητούν την παρέα συνομηλίκων τους που έχουν 

παρόμοιες αντιλήψεις με τις δικές τους (Kwon & Lease, 2009).  

Κοινωνιομετρικές έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά με ASD συχνά διατηρούν μια 

μάλλον περιφερειακή θέση στα κοινωνικά δίκτυα, σχολικά και μη, απολαμβάνουν 

χαμηλή κοινωνική αποδοχή, μικρή εώς καθόλου συντροφικότητα και φτωχό 

αίσθημα αμοιβαιότητας με τους συνομηλίκους τους (Chamberlain, Kasari, & 

Rotheram-Fuller, 2007).Η περιθωριοποίησή του παιδιού με αυτισμό στα σχολικά 

χρόνια μπορεί να συσχετίζεται εν μέρει με την  τάση  να αναζητεί την μετέπειτα 

συμμετοχή του σε συμβατά με αυτόν κοινωνικά δίκτυα, σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του (McPherson, Smith-Lovin, & Cook, 2001). Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι έφηβοι, 

κυρίως κορίτσια, με προηγούμενη επαφή με άτομα που ανήκουν στο Φάσμα του 

Αυτισμού είναι θετικά κείμενα απέναντι στους συμμαθητές τους με ΔΑΦ (Tonnsen, 

& Hahn, 2016). 

Επιπλέον, τα παιδιά με ASD μπορεί να παρουσιάζουν καθρεφτικές στάσεις και 

συμπεριφορές, παρόμοιες με αυτές των συνομηλίκων τους, έτσι ώστε να 

αποκτήσουν και να διατηρήσουν τη θέση τους σε ένα κοινωνικό δίκτυο ή 

περιβάλλον εντός και εκτός σχολείου. Μιμούμενοι τα υπόλοιπα τυπικά παιδιά που 

ξεχωρίζουν στην παρέα τους, συνηθίζουν  να είναι διστακτικοί  να αποκλίνουν από 

την κοινώς αποδεκτή συμπεριφορά της κοινωνικής ομάδας που επιθυμούν να 

συμμετέχουν. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν εξετάσει σε βάθος και έχουν καταδείξει 

το γεγονός ότι η συνολικά θετική στάση των συνομηλίκων τους είναι δυνατόν να 

επηρεάσει θετικά την εξέλιξη των παιδιών με ASD. Ένα τέτοιο συμπέρασμα μπορεί 

να ενισχύσει την ανάπτυξη βελτιωμένων πρακτικών για την στοχευμένη 

τροποποίηση της συμπεριφοράς των συνομηλίκων μαθητών με ASD,  έτσι ώστε να 
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επιτυγχάνεται η διευκόλυνση της συμμετοχής τους στα κοινωνικά δίκτυα που 

επιθυμούν, χωρίς αποκλεισμούς.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν αυξήσει την 

επίδραση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στην κοινωνική δικτύωση 

των όλων των μαθητών, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται και οι πληθυσμοί με ASD. 

Πράγματι, περισσότερο από το 81% των εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες 

συμμετέχουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και blog  (Madden et al., 2013). 

Δυστυχώς δεν υπάρχει ανάλογη στατιστική μελέτη στην Ελληνική βιβλιογραφία, 

έτσι ώστε να γνωρίζουμε το ακριβές ποσοστό των εφήβων που συμμετέχουν σε 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα βασικά κίνητρα για τη δημιουργία λογαριασμού 

στα μέσα αυτά είναι η προβολή του εαυτού τους χωρίς άμεση κριτική, καθώς και η 

ελεύθερη έκφραση των απόψεων και των στάσεών τους (Schmitt, Dayanim, & 

Matthias, 2008).  

Ωστόσο, αν και οι θετικές εμπειρίες που καταδεικνύουν αποδοχή του ατόμου από 

το σύνολο σε αυτά τα  εικονικά περιβάλλοντα μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική 

του εικόνα, τυχόν αρνητικές αντιδράσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης 

έχει αποδειχθεί ότι βλάπτει όχι μόνο τον αυτοσεβασμό αλλά και την ευημερία του 

ατόμου (Valkenburg, Peter, & Schouten, 2006). Η παραπάνω διαπίστωση ισχύει για 

όλους τους μαθητές αυτής της εφηβικής ηλικίας, τυπικής ανάπτυξης ή μη, με τους 

τελευταίους να επηρεάζονται πολλαπλάσια από μια αρνητική διαδικτυακή 

αντιμετώπιση από τους συνομηλίκους τους. Εφόσον τα παιδιά με ASD έχουν 

πολλαπλά ελλείμματα στην κοινωνική αντίληψη αλλά και στις εκφράσεις  τους, η 

απόρριψη, η επικριτική στάση και η επίθεση που μπορεί να δεχτούν από τους 

συνομηλίκους τους μπορεί να τους στιγματίσει σε επικίνδυνο βαθμό (Schmitt, 

Dayanim, & Matthias, 2008).  
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1.5.4  Κοινωνικο-Συναισθηματικές  Επιπτώσεις της  Συμπερίληψης και 

της Παράλληλης Στήριξης 

 

Υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη ροπή προς την συμπερίληψη σε τάξεις τυπικής 

εκπαίδευσης τόσο των μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) όσο και 

των  μαθητών που υπάγονται στο Φάσμα Διαταραχών Αυτισμού (ΦΔΑ), (DfES, 2001, 

2004). Στην Αγγλία το 55,6% που εκδηλώνουν ΕΕΑ φοιτούν πλέον σε τάξεις τυπικής 

εκπαίδευσης (DfCSF, 2009). Όσον αφορά τους μαθητές στο ΦΔΑ, οι Barnard, Prior, 

and Potter (2000) παρατηρούν πως το 50% αυτών των μαθητών είναι ενταγμένοι σε 

τάξεις τυπικής εκπαίδευσης, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 60% κατά τους  

Waddington and Reed (2010). Η συμπερίληψη των παιδιών που ανήκουν στο ΦΔΑ 

θεωρείται πως βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις 

και την κοινωνική τους ανάπτυξη (Zuurmond, & Potts, 2009). Η ενσωμάτωσή τους- 

από κοινού εκπαίδευσή τους  στην γενική τάξη (mainstreaming) θεωρείται επίσης 

πως αυξάνει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ανεκτικότητα των υπολοίπων 

τυπικών εφήβων, με τους οποίους άλλωστε αλληλεπιδρούν οι  μαθητές με ΔΑΦ.  

Αν και έχει προηγηθεί αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνών για την επίτευξη της 

εκπαίδευσης που βασίζεται στην συμπερίληψη, υπάρχει έλλειψη διαθέσιμων 

εμπειρικών στοιχείων για την  πετυχημένη προώθηση και εφαρμογή της 

(Humphreys, 2008.  Humphrey & Parkinson, 2006). Ενώ υπάρχουν στοιχεία ότι η 

τοποθέτηση κάποιων παιδιών με ΕΕΑ σε τυπικές τάξεις είναι ευεργετική για αυτά,  

εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα αυτής της πολιτικής στα παιδιά που ανήκουν στο ΦΔΑ. Οι 

ανησυχίες αυτές προέρχονται από τρείς διαφορετικές πηγές στοιχείων.  

 Πρώτον, υπάρχουν θεωρητικές/φιλοσοφικές ανησυχίες αναφορικά με την  

ατζέντα της συμπερίληψης, με ερωτήματα που ανακύπτουν για το κατά 

πόσο αυτή η πολιτική είναι ορθή για το σύνολο των παιδιών (Norwich, 2005.  

Norwich & Lewis, 2005.  Ofsted, 2006).  

 Δεύτερον, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός εμπειρικών ευρημάτων που 

εγείρει ανησυχίες για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής στα παιδιά που 

βρίσκονται στο ΦΔΑ. Αρκετές πρόσφατες μελέτες που συγκρίνουν τα 
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αποτελέσματα της τοποθέτησης των παιδιών με  Διαταραχές Αυτιστικού 

Φάσματος ( ΔΑΦ ) σε τυπική ή ειδική τάξη, δείχνουν για αυτά  που φοίτησαν  

σε ειδική τάξη μεγαλύτερη βελτίωση σε ένα πλήθος τομέων (Panerai et al., 

2009.  Reed, Osborne, & Waddington, 2010). Επιπρόσθετα, άλλες αναφορές 

δείχνουν ότι τα παιδιά με ΔΑΦ σε τυπικές τάξεις εμφανίζουν υψηλά επίπεδα 

συμπεριφορικών και συναισθηματικών  προβλημάτων (Ashburner, Ziviani, & 

Rodger, 2010). Αντίθετα, έρευνες που επικεντρώνονται ειδικά σε παιδιά στο 

ΦΔΑ  και στα οφέλη που αποκομίζουν όταν βρίσκονται σε ειδικές τάξεις, 

δείχνουν σημαντική βελτίωση στις κοινωνικές τους δεξιότητες (Reed, 2010.  

Reed et al., 2010).  

 Τρίτον, αρκετές ποιοτικές έρευνες έχουν δείξει πως τα ίδια τα παιδιά με 

ΔΑΦ βρίσκουν αρκετά στρεσογόνα την  εκπαίδευσή τους σε πλαίσιο 

συμπερίληψης  (Bellini, 2006.  Browning, Osborne, & Reed, 2009.  Humphrey 

&Lewis,2008). 

Έτσι, η τρέχουσα κατάσταση βάσει αυτών που γνωρίζουμε σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και τη σκοπιμότητα της συμπερίληψης των παιδιών με ΔΑΦ,  

παρουσιάζει κάποιες πιθανές αντενδείξεις όσον αφορά στην πολιτική που 

εφαρμόζεται προς το παρόν.  

Τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν επιδεινώνονται από τις μεγάλες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουν στην περίοδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι έφηβοι και  

ειδικά οι μαθητές με ΔΑΦ, οδηγώντας τους σε πιθανή απογοήτευση έπειτα  από την 

τοποθέτησή τους σε τυπική τάξη (Barnard et al., 2000 Humphreys, 2008). Κατ’ 

επέκταση, όπως καταγράφτηκε από σχετικές έρευνες, οδηγούνται σε κατάθλιψη, 

χαμηλή αυτοεκτίμηση, κακή απόδοση στις εξετάσεις, θυματοποίηση και μη 

συνέχιση των σπουδών τους  μετά το Λύκειο (Ashburner et al., 2010.  Browning et 

al., 2009.  Stewart, Barnard, Pearson,Hasan, & O’Brien, 2006).  

Παρόλα αυτά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εύρεση αρνητικών πληροφοριών μέσω 

της βιβλιογραφίας σχετικά με τα αποτελέσματα της τοποθέτησης των παιδιών με 

ΔΑΦ στην τυπική τάξη, δεν σημαίνει απαραιτήτως πως η πολιτική της 

συμπερίληψης πρέπει να εγκαταλειφθεί. Πράγματι, υπάρχουν αρκετά 

αποτελέσματα προόδου που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΑΦ  που φοιτούν σε τυπική 
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τάξη, απλά δεν είναι τόσο έντονα όσο αυτών που φοιτούν σε ειδικές τάξεις ή σε 

τμήματα ένταξης  (Reed et al., 2010). Υπάρχει λοιπόν ανάγκη περισσότερων 

στοιχείων για να συναχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Συνεπώς, όλα τα παραπάνω 

ευρήματα μπορεί να θεωρηθούν ως  κίνητρο για την ανάπτυξη καλύτερων μεθόδων 

με σκοπό τη βελτίωσης της συμπερίληψης των παιδιών με ΔΑΦ.   

Ως τώρα έχει διερευνηθεί  ένας μεγάλος αριθμός στρατηγικών για την διευκόλυνση 

της συμπερίληψης των παιδιών με ΔΑΦ στη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης  (Humphreys, 2008.  Preis, 2007). Αυτές οι αναφορές περιγράφουν την 

πιθανή  βελτίωση αρκετών παραγόντων που μπορούν να βοηθήσουν στη 

διαδικασία συμπερίληψης των παιδιών με ΔΑΦ, και  αρκετοί από αυτούς  μπορούν 

να συσχετιστούν και με την προετοιμασία του παιδιού με ΔΑΦ για την είσοδο και 

την υποστήριξή του στην γενική τάξη και σε πλαίσιο συμπερίληψης. Οι παράγοντες 

που αφορούν στο παιδί με ΔΑΦ και την προετοιμασία του για την από κοινού 

εκπαίδευση (mainstreaming) με τους τυπικούς μαθητές, έχουν διερευνηθεί σε 

αρκετά εκτεταμένο επίπεδο και συμπεριλαμβάνουν διάφορες κοινωνικές 

δεξιότητες καθώς και δεξιότητες λόγου (Frederickson, Osborne, & Reed, 2004. 

McGarrell, Healy, Leader, O’Connor, & Kenny, 2009. Waddington & Reed, 2009. 

Welton, 2004).  

Ένα άλλο σύνολο παραγόντων που ενδεχομένως επηρεάζει την συμπερίληψη των 

εφήβων  με ΔΑΦ,  αφορά  πτυχές του ίδιου του σχολείου, όπως το ήθος του 

σχολείου (Humphreys, 2008), τη φύση της διδασκαλίας που λαμβάνει χώρα 

καθημερινά μέσα σε αυτό (Ashburner, Ziviani & Rodger, 2008. Betts, Betts, & 

Gerber-Eckard, 2007) και τα επίπεδα  κατάρτισης των εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

σε αυτό ( Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003).  

Επιπλέον, οι Broer, Doyle, και Giangreco (2005) παρατήρησαν ότι η πρόσβαση κάθε 

εφήβου με ΔΑΦ στη παροχή υποστηρικτικής διδασκαλίας (π.χ. Ειδικοί 

Εκπαιδευτικοί και καθηγητές Παράλληλης Στήριξης) μπορεί να είναι σημαντική για 

την επιτυχία της  από κοινού  εκπαίδευσης  των εφήβων με ΔΑΦ (McConachie & 

Robinson, 2006). Ωστόσο, σε αντίθεση με τους παράγοντες που βασίζονται στο ίδιο 

το παιδί ή τον έφηβο, υπάρχουν λίγα δεδομένα που αξιολογούν τους παράγοντες 
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που αφορούν τα ίδια τα σχολεία, και αυτό παραμένει ένα σαφές και σημαντικό 

κενό στην ολοκληρωμένη μελέτη τέτοιων οικοσυστημάτων  (Davis et al., 2004). 

Συγκεκριμένα, η έλλειψη σαφών δεδομένων που αφορούν παράγοντες σχετικούς με 

τα σχολεία, προέρχεται από τις σημαντικές πρακτικές δυσκολίες στη μέτρηση,  τον 

υπολογισμό και την κατάλληλη αξιολόγηση πολλών από τις μεταβλητές που 

αναφέρονται σε έρευνες σχετικές με την από κοινού εκπαίδευση τυπικών μαθητών 

και μαθητών με ΔΑΦ στη γενική τάξη ( Humphreys, 2008. Preis, 2007). Ως εκ τούτου, 

τα υπάρχοντα δεδομένα είναι συχνά ελλιπή, και περιορίζονται σε πολύ βασικό 

επίπεδο.  

Τελευταίες έρευνες  διερεύνησαν  αυτούς τους βασικούς παράγοντες που έχουν 

σχέση αμιγώς με το ίδιο το σχολείο και αφορούν  στις επιπτώσεις της από κοινού 

εκπαίδευσης  των τυπικών μαθητών και των μαθητών με ΔΑΦ. Πιο συγκεκριμένα, 

εστιάζουν σε απλές πτυχές και χαρακτηριστικά της τυπικής τάξης, όπως: το μέγεθος 

του σχολείου, το μέγεθος της τάξης, το αριθμό του εκπαιδευτικού προσωπικού 

καθώς και τον αριθμό άλλων μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Osborne, 

& Reed, 2011) παράγοντες οι οποίοι ως τώρα έχουν λάβει ελάχιστη προσοχή σε 

σχέση με την συμπερίληψη  των παιδιών στο ΦΔΑ σε σχολεία τυπικής εκπαίδευσης. 

Από καιρό έχει προταθεί ότι τα μικρότερα σχολεία είναι ευεργετικά για την πρόοδο 

του μαθητή (Fowler & Walberg, 1991), αν και τα στοιχεία δείχνουν ότι στην 

πραγματικότητα τα μεσαίου μεγέθους σχολεία μπορούν να προσφέρουν 

μεγαλύτερο όφελος  στα παιδιά και τους εφήβους με ΕΕΑ ή ΔΑΦ (Weiss,  Carolan, & 

Baker-Smith, 2010. Garrett et al., 2004). Τέτοια ευρήματα είναι συχνά εξαρτώμενα 

από το είδος του υπό μελέτη μαθητή ( Newman et al., 2006), και ουσιαστικά δεν 

υπάρχουν πολλά διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις του εν λόγω 

παράγοντα στα παιδιά και τους εφήβους με ΔΑΦ που ακολουθούν από κοινού 

εκπαίδευση με τους τυπικούς μαθητές στη γενική εκπαίδευση.  

Ομοίως,  το μέγεθος της τάξης, υπό την έννοια του αριθμού των παιδιών/ εφήβων, 

θεωρείται συχνά ως σημαντικός παράγοντας, αν και τα στοιχεία επ’ αυτού είναι και 

πάλι κάπως διφορούμενα. Ο Blatchford (2009) σημείωσε ότι σε μικρές τάξεις μπορεί 

να προωθηθεί καλύτερα η συμμετοχή όλων των μαθητών, αλλά αυτό το 

αποτέλεσμα εξαρτάται από το ίδιο το παιδί/ έφηβο, και οι Woessmann and West 
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(2002) έδειξαν επίσης ότι το μέγεθος της τάξης δεν έχει απαραιτήτως σχέση με τις 

επιδόσεις του μαθητή, καθώς αυτές μπορεί να επηρεαστούν από πολλές 

μεταβλητές που δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς.  Κατά συνέπεια,  ακόμα λιγότερα 

στοιχεία είναι διαθέσιμα σχετικά με την επίδραση του μεγέθους της τάξης σε 

μαθητές  με ΔΑΦ. 

 Επιπλέον, συμπληρώνοντας τους παράγοντες που αφορούν στο ίδιο το σχολείο, 

πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν πραγματικά πολύ λίγα διαθέσιμα στοιχεία 

σχετικά με τα αποτελέσματα της Παράλληλης Στήριξης  στην πρόοδο των παιδιών/ 

εφήβων με ΔΑΦ (Broer et al., 2005. Giangreco, Edelman, Luiselli, & MacFarland, 

1997. Howes, 2003. McConachie & Robinson, 2006), όπως επίσης και για την 

επίδραση της ελλιπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης 

(Robertson et al., 2003). 

 Έχει καταγραφτεί ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με τον αποκλεισμό παιδιών με 

ΔΑΦ από το σχολείο, είναι συχνά πιο έντονες και πιο σημαντικές για το μέλλον τους, 

όταν αναφερόμαστε στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (Barnard et al, 2000.  

Humphrey & Lewis, 2008).  

Κάποιοι από τους παράγοντες  που επιλέγονται για τον έλεγχο της προόδου των 

παιδιών/εφήβων με ΔΑΦ εστιάζονται στην συμπεριφορική και τη συναισθηματική 

λειτουργία τους, αφού η τοποθέτηση τους στην τυπική τάξη σε μια από κοινού 

εκπαίδευση είναι συχνά πηγή μεγάλου άγχους και στρες  για αυτά (Bellini, 2006.  

Browning et al, 2009.  Humphrey & Lewis, 2008).  Άλλος παράγοντας που παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στους εφήβους με ΔΑΦ είναι η έννοια του «ανήκειν» σε ένα 

κοινωνικό σύνολο όπως είναι η τάξη ή το σχολείο, η έλλειψη του οποίου έχει άμεση 

σχέση με θέματα όπως τον αποκλεισμό ή την περιθωριοποίησή τους (Goodenow, 

1993). Οι παραπάνω δυσκολίες μπορεί επίσης να είναι αυτές που  επιδεινώνονται 

περισσότερο από τα συχνά  «απρόβλεπτα» περιβάλλοντα των Γενικών σχολείων 

(Ashburner et al, 2008, 2010. Humphrey & Lewis, 2008), και μπορεί να αποτελούν τη 

βάση των υψηλών επιπέδων προβληματικής  συμπεριφοράς που παρατηρούνται 

στα παιδιά/εφήβους με ΔΑΦ  στο Γενικό σχολείο (Ashburner et al., 2010). Έτσι, 

πρέπει να μας απασχολούν περισσότερο οι κοινωνικές και συμπεριφορικές πτυχές 

της λειτουργίας των παιδιών/ εφήβων με ΔΑΦ, παρά οι εν γένει  ακαδημαϊκές 
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δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν (Church, Alisanki, & Amanullah, 2000), και οι 

οποίες εν τέλει οδηγούν στα υψηλά ποσοστά αποκλεισμού τους από τα Γενικά 

σχολεία (Barnard et al., 2000.  Frederickson et al., 2004).  

Συμπερασματικά, η μελέτη και η ενδελεχής ανάλυση των παραγόντων που 

προκύπτουν από το σχολικό περιβάλλον, σε βαθύτερο επίπεδο από ότι 

επιχειρήθηκε στο παρελθόν, φαίνεται απαραίτητη για την περαιτέρω κατανόηση 

και βελτίωση των παραμέτρων του ζητήματος της συμπερίληψης, αφού έχει άμεσο 

αντίκτυπο στα παιδιά/εφήβους με ΔΑΦ (τόσο αυτών που διαγνώστηκαν με Αυτισμό 

αλλά και αυτών με σύνδρομο Asperger). Τα αποτελέσματα μπορεί να επιτρέψουν το 

σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλης κατάρτισης του διδακτικού προσωπικού 

των Γενικών σχολείων. Επιπλέον, θα αποτελούν μια ένδειξη για το βαθμό στον 

οποίο τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε σχολείου μπορεί να υποβοηθήσουν την 

επιτυχία της από κοινού εκπαίδευσης ή συμπερίληψης με τους τυπικούς μαθητές 

των παιδιών/εφήβων με ΔΑΦ. 

Έρευνες  κατέδειξαν  (Osborne & Reed, 2011) ότι οι μαθητές με ΔΑΦ που δέχονται 

από κοινού εκπαίδευση με τυπικούς μαθητές, καταλήγουν να έχουν συχνά 

συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα και δυσλειτουργίες, εύρημα που 

συμφωνεί με τους  Ashburner et al. (2010).  Ωστόσο σε άλλες έρευνες η  

αλληλεπίδραση των παιδιών /εφήβων με ΔΑΦ με άλλα παιδιά τυπικής  ανάπτυξης 

συσχετίστηκε με βελτιωμένες κοινωνικές συμπεριφορές (Connor, 1998). 

Παράλληλα, η πιθανή αλληλεπίδρασή τους με άλλα παιδιά/εφήβους με ΔΑΦ ή ΕΕΑ 

συσχετίστηκε θετικά με βελτιωμένες λειτουργίες σε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων,  

με μοναδική εξαίρεση την κοινωνική συμπεριφορά. Όσο δηλαδή μεγαλώνει ο 

αριθμός των μαθητών με ΕΕΑ και ΔΑΦ σε ένα σχολείο, τόσο το σχολείο και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό προσαρμόζονται και εξελίσσονται με τρόπο που βοηθά 

και τις 2 ομάδες μαθητών, με αυτή των ΔΑΦ να έχει τα μεγαλύτερα οφέλη  

(Blatchford, 2009.  Newman et al., 2006).  

Η υποστήριξη των μαθητών με ΔΑΦ από καθηγητές Παράλληλης Στήριξης  

συσχετίστηκε με βελτίωση στον συμπεριφορικό και στον συναισθηματικό τομέα 

αλλά  εμπόδισε την κοινωνική τους διάσταση, εύρημα που ισχύει  τόσο για τους 

εφήβους με Αυτισμό όσο και για αυτούς με σύνδρομο Asperger. Ωστόσο, οι υπό 
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μελέτη παράγοντες αναφορικά με τον αριθμό των μαθητών του σχολείου, το 

μέγεθος της τάξης, τον αριθμό των υπολοίπων παιδιών με ΕΕΑ και τον αριθμό του 

προσωπικού Παράλληλης Στήριξης τείνουν να συσχετίζονται περισσότερο με  

βελτιώσεις στον  συναισθηματικό και στον συμπεριφορικό τομέα για τους μαθητές 

με Αυτισμό, ενώ  στον  κοινωνικό τομέα για τους εφήβους με Asperger (Blatchford, 

2009).   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιπτώσεις ορισμένων παραγόντων που 

σχετίζονται με τους καθηγητές Παράλληλης Στήριξης, μια και τα αποτελέσματα της 

Παράλληλης Στήριξης αποτελούν εδώ και καιρό θέμα συζήτησης (Giangreco et al, 

1997. Howes, 2003) και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν τόσο 

θετικά όσο και αρνητικά αποτελέσματα.  

 Έρευνες έχουν καταδείξει ότι η Παράλληλη Στήριξη από τη μία βοηθά στη μείωση 

ορισμένων συναισθηματικών και συμπεριφορικών  προβλημάτων των εφήβων με 

ΔΑΦ, αλλά ταυτόχρονα  εμποδίζει την κοινωνικοποίησή τους. Όσον αφορά 

προηγούμενα αποτελέσματα, η μείωση των προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί 

ένα ζήτημα κλειδί που προβλέπει την επιτυχή ένταξη μαθητών με ΕΕΑ στα τυπικά 

σχολεία (Frederickson et al., 2004.  Humphreys, 2008). Ωστόσο,  τα  οφέλη  από την 

βελτίωση της συμπεριφοράς και των συναισθηματικών δυσκολιών των εφήβων με 

ΔΑΦ μπορεί να περιοριστούν από την δυσχέραινση των προ-κοινωνικών τους   

συμπεριφορών. Αυτές οι  περιοχές  ανάπτυξης  του  ατόμου  είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικές, αφού οι κοινωνικές δεξιότητες φαίνεται να προδιαθέτουν  θετικά 

ακαδημαϊκά αποτελέσματα (Bellini, 2006. McIntyre, Blacher, & Baker, 2006). 

Αντίθετα, μαθητές με συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα  

συμπεριφοράς οι οποίοι επιπλέον κατέχουν φτωχές κοινωνικές  δεξιότητες,  

πιθανόν να μην εξελιχτούν θετικά αν αποκτήσουν επιπλέον ακαδημαϊκές ή/και 

κοινωνικο-συμπεριφορικές δυσκολίες (Gresham, 1998. Kupersmidt & DeRosier, 

2004).  Ως εκ τούτου, κατά την τοποθέτησή του μαθητή με ΔΑΦ σε μία Γενική τάξη 

από κοινού εκπαίδευσης με τυπικούς μαθητές,  φαίνεται να είναι πολύ σημαντικό 

να δοθεί προσοχή  στις  επιπτώσεις  της Παράλληλης  Στήριξης  στην  

κοινωνικοποίηση  του μαθητή με ΔΑΦ, καθώς και στην προσπάθεια ανάπτυξης  της 

προ-κοινωνικής συμπεριφοράς  του. Σαφώς, αξίζει να σημειωθεί ότι  η  χρησιμότητα  

και  τα   πιθανά   οφέλη  της  Παράλληλης   Στήριξης  μπορεί   να   ποικίλλουν   
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ανάλογα με τον  έφηβο, και το σημείο στο οποίο βρίσκεται μέσα στο Φάσμα του 

Αυτισμού. 

Σύμφωνα με έρευνα των Burack, Root, and Zigler (1997), όσον αφορά στην 

κατάρτιση των καθηγητών της Γενικής Εκπαίδευσης σε θέματα Ειδικής Αγωγής και 

Συμπερίληψης, αποδεικνύεται ότι όσο πιο ενημερωμένοι  είναι οι εκπαιδευτικοί 

που διδάσκουν άτομα με ΔΑΦ, τόσο τα άτομα αυτά  φαίνεται  να  είναι  πιο  θετικά  

σε  θέματα  κοινωνικοποίησης  αλλά  και έχουν ισχυρό το αίσθημα ότι ανήκουν στο 

κοινωνικό σύνολο, πρωτίστως της τάξης και έπειτα του σχολείου. Επιπλέον οι 

Waddington and Reed (2006) και  Buracket al. (1997) έδειξαν ότι μόνο το 33.3% των 

εκπαιδευτικών χωρίς εξειδικευμένες σπουδές  είναι διατεθειμένο  να συμμετέχουν 

σε συμπεριληπτικά περιβάλλοντα τάξης. 

Τέλος,  βάσει  ερευνών  που  πραγματοποιήθηκαν  από  τους  Jindal-Snape, Douglas, 

Topping, Kerr & Smith (2005),  και τους Waddington and Reed (2006) οι γονείς 

θεωρούν ότι οι καθηγητές που απασχολούνται σε τάξεις συμπερίληψης  πρέπει να 

καταρτίζονται κατάλληλα σε θέματα Ειδικής Αγωγής και ειδικά Αυτισμού. Αυτό 

ενισχύεται από το συμπέρασμα στο οποίο  κατέληξαν οι  Barnard et al. (2000), όπου 

φάνηκε ότι αυτό που ζητούν να αλλάξει στα σχολεία οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ είναι 

να αποκτήσουν οι καθηγητές που διδάσκουν τα παιδιά τους εξειδικευμένες 

σπουδές  πάνω στο Αυτιστικό Φάσμα. 
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1.6  Σκοπός της  Έρευνας και  Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Έπειτα από τη συστηματική μελέτη της παραπάνω βιβλιογραφίας, δεν βρέθηκε στην 

διεθνή βιβλιογραφία έρευνα για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που να εξετάζει 

με Οικοσυστημική προσέγγιση  μαθητές με ΔΑΦ σε πλαίσιο Παράλληλης Στήριξης. 

Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμη η διεξαγωγή σχετικής έρευνας στο μάθημα της Φυσικής.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη 5 Οικοσυστημάτων στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο μάθημα της Φυσικής, στα οποία διδάσκονται σε 

πλαίσιο Παράλληλης Στήριξη ανάλογοι μαθητές  με ΔΑΦ, με απώτερο στόχο την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εν λόγω εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν είναι : 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κάθε Οικοσυστήματος ως προς τους Άξονες  α) 

Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, β) Προσωπική Ανάπτυξη  γ) Σχέσεις μεταξύ 

των παραγόντων ; 

2. Υπάρχουν  κοινά στοιχεία  μεταξύ των Οικοσυστημάτων και ποια είναι αυτά ; 

3. Υπάρχει  πιθανότητα τα προφίλ των Οικοσυστημάτων να επιτρέπουν τη 

διαμόρφωση κοινών προγραμμάτων. 

4. Υπάρχει συμβολή της Παράλληλης Στήριξης στις Κοινωνικές σχέσεις του μαθητή; 

5. Ποιος ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

από το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης; 
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2ο Κεφάλαιο 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ   ΤΗΣ   ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 

 

Η ερευνητική στρατηγική που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι η 

περιγραφική έρευνα. Περιγραφικές-διερευνητικές είναι οι επιστηµονικές έρευνες 

που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο χαµηλός  βαθµός περιοριστικών ελέγχων και 

ρυθµιστικών παρεµβάσεων εκ µέρους του ερευνητή. Αυτές οι έρευνες 

διενεργούνται στο φυσικό περιβάλλον των υποκειµένων, µε ευέλικτο µεθοδολογικό 

τρόπο. Το ζητούµενο στις περιγραφικές έρευνες περιορίζεται κυρίως στην 

καταγραφή των διαφόρων εκφάνσεων του φαινοµένου, καθώς και στην αναζήτηση 

και στον εντοπισµό διαφαινόµενων γενικών τάσεων και πιθανών σχέσεων των 

µεταβλητών του ερευνητικού προβλήµατος.  

 Οι περιγραφικές έρευνες εξαιτίας της µεθοδολογικής ευελιξίας  και  της  

διενέργειάς τους  σε φυσικό περιβάλλον είναι κατάλληλες για μελέτες:  

 που γίνονται πρώτες σε µια καινούργια γνωστική περιοχή για την οποία δεν 

έχουµε πολλές πληροφορίες,  

 που δίνεται έµφαση στη φυσική ροή των γεγονότων,  

 που δίνεται έµφαση στην απεικόνιση της παρούσας κατάστασης µορφών 

συµπεριφοράς και  

 που ελέγχουν την εγκυρότητα της γενίκευσης των αποτελεσµάτων άλλων 

ερευνών σε πραγµατικές-φυσικές καταστάσεις (Παρασκευόπουλος, 1993).   

 Στο σύνολό τους οι περιγραφικές έρευνες αναδεικνύουν σημαντικές παραμέτρους 

και δομικά στοιχεία των φαινομένων που μελετούν, άλλα δεν επιτρέπουν την 

διαπίστωση των αιτιωδών σχέσεων  μεταξύ των μεταβλητών (Cohen & Manion, 

2013). 
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Οι λόγοι για τους οποίους συνήθως χρησιμοποιούνται  περιγραφικές έρευνες είναι 

οι εξής 

1. Για να συγκεντρωθούν βασικές πληροφορίες πάνω σε ένα ζήτημα 

2. Για να σκιαγραφηθεί το προφίλ συγκεκριμένων τμημάτων του πληθυσμού 

3. Για να υπολογιστεί το ποσοστό ή η αναλογία του πληθυσμού που θα 

συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο 

4. Για να ποσοτικοποιηθεί η γνώμη ή η στάση του στατιστικού πληθυσμού 

απέναντι σε συγκεκριμένα θέματα.   

 

2.2. Οι συμμετέχοντες 
 

Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα ήταν  5 μαθητές με ΔΑΦ που δέχονται ΠΣ 

στο μάθημα της Φυσικής και τα Οικοσυστήματά τους, που αποτελούνται από  89 

εφήβους-συμμαθητές των εφήβων που δέχονται ΠΣ, 15 Εκπαιδευτικούς 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες ή Μαθηματικά 

στις τάξεις υποδοχής και 5 γονείς των μαθητών με ΔΑΦ. 

 

3.2.1 Οι Μαθητές 

 

Οι 5 μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα και αποτελούν το κέντρο του 

Οικοσυστήματος είναι αγόρια από την περιοχή της Θεσσαλονίκης που φοιτούν στην 

Α’  και Β’ Λυκείου. 

Ο Ν.Φ είναι 15 ετών και 10 μηνών και φοιτά στην Α’ Λυκείου. Η διάγνωσή του 

αναφέρει ότι βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού – Asperger. 

O Σ.Θ είναι 16 ετών και 10 μηνών, φοιτά στην Β’ Λυκείου  και η  διάγνωσή του 

αναφέρει ότι βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού – Asperger. 

Ο Δ.Θ είναι 16 ετών και 6 μηνών, φοιτά στην Α’ Λυκείου και η διάγνωσή του 

αναφέρει ότι βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού – Asperger. 
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Ο Γ.Α είναι 17 ετών και 2 μηνών, φοιτά στην Β’ Λυκείου και  διάγνωσή του αναφέρει 

ότι βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού – Asperger. 

Ο Μ.Κ είναι 16 ετών και 7 μηνών, φοιτά στην Β’ Λυκείου και η διάγνωσή του 

αναφέρει ότι βρίσκεται στο Φάσμα του Αυτισμού – Asperger. 

 

2.2.2    Οι  Συμμαθητές 

 

 Οι συμμαθητές  (41 αγόρια- 46% και  48 κορίτσια- 54%) που συμμετείχαν στην 

έρευνα ήταν 89 έφηβοι που προέρχονται από τα  5 σχολεία που φοιτούν οι μαθητές 

ΝΦ, ΣΘ, ΔΘ, ΓΑ και  ΜΚ.   

 Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο ΝΦ αποτελείται από 18 μαθητές, 8 αγόρια 

και 10 κορίτσια ( 44.4%  και  55.6% αντίστοιχα ). 

 Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο ΣΘ αποτελείται από 16 μαθητές, 9 αγόρια και 

7 κορίτσια ( 56.25%  και  43.75% αντίστοιχα ). 

 Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο ΔΘ αποτελείται από 20 μαθητές, 4 αγόρια και 

16 κορίτσια ( 20%  και  80% αντίστοιχα ). 

 Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο ΓΑ αποτελείται από 15 μαθητές, 10 αγόρια 

και 5 κορίτσια ( 66.7%  και  33.3% αντίστοιχα ). 

 Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο ΜΚ αποτελείται από 20 μαθητές, 10 αγόρια 

και 10 κορίτσια ( 50%  και  50% αντίστοιχα ). 

 

2.2.3    Οι  Καθηγητές 

 

Οι 14 καθηγητές των 5 παιδιών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι 4 Άνδρες 

(28.6%) και 11 Γυναίκες (71.4%), μόνιμοι εκπαιδευτικοί 38-60 ετών , με 

προϋπηρεσία 7- 33 έτη. Η ηλικιακή κατανομή είναι ως εξής : 

 35-45 ετών : 1 εκπαιδευτικός( 7%) 

 45-50 ετών : 3 εκπαιδευτικοί ( 21%) 

 50-55 ετών : 7 εκπαιδευτικοί (50%) 

 55-60 ετών : 3 εκπαιδευτικοί (22%) 
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Το επίπεδο σπουδών των καθηγητών αυτών ήταν 7 Π.Ε ( 50%), 5 με Μεταπτυχιακό 

(29.4%) και 2 με Διδακτορικό (14.3%). 

 

2.2.4    Οι  Γονείς 

 

Οι γονείς των 5 παιδιών με ΔΑΦ  είναι Γυναίκες 46-56 ετών και με επίπεδο σπουδών 

1 Δ.Ε (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), 1.Τ.Ε ( Τεχνολογικής Εκπαίδευσης), 2 Π.Ε ( 

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και 1 με Μεταπτυχιακό τίτλο. 

 

2.3. Τα εργαλεία και οι διαδικασίες της έρευνας 

 

Με σκοπό να συλλεχθούν δεδομένα από τα 5 παραπάνω Οικοσυστήματα  και τους 4 

παράγοντές του  (μαθητής , συμμαθητές, καθηγητές και γονείς) δημιουργήθηκαν 4 

εργαλεία : 2 για τους μαθητές, 1 για τους καθηγητές και 1 για τους γονείς. Το 1 από 

τα 2 ερωτηματολόγια των παιδιών ήταν κοινό και για τους συμμαθητές τους, ενώ 

υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις που ήταν κοινές και για τους 4 παράγοντες  του 

Οικοσυστήματος, με σκοπό να διερευνηθούν οι άξονες της έρευνας σε όλο το εύρος 

του.  

 

2.3.1. Ερωτηματολόγιο Μαθητών 

 

Το σύνολο των 5 μαθητών που συμμετείχαν  τη  χρονιά  2015-2016  στο Πρόγραμμα  

Παράλληλης Στήριξης στο μάθημα της Φυσικής συμπλήρωσε δύο ερωτηματολόγια 

τύπου Likert με 5-βαθμη κλίμακα, τα οποία ακολούθησε μια ημιδομημένη 

συνέντευξη.  

Το πρώτο, ΕΜΟΠΣ ( Ερωτηματολόγιο Μαθητών Οικοσυστήματος Παράλληλης 

Στήριξης) ήταν όμοιο με αυτό των συμμαθητών τους αποτελούμενο από 11 

ερωτήσεις που προέκυψε από την προσαρμογή του DIDDs ( Diversity, Individual 

Development, Differentiation surveys)  των Lupart and Judy (2008).  
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Οι ερωτήσεις αυτές κατανέμονταν σε 3 άξονες,  α) Λειτουργία Σχολικού 

Περιβάλλοντος, β) Προσωπική Ανάπτυξη  γ) Σχέσεις μεταξύ των παραγόντων. 

 Το δεύτερο ερωτηματολόγιο, ΕΠΟΠΣ ( Ειδικοί Παράγοντες Οικοσυστήματος 

Παράλληλης Στήριξης) 24 ερωτήσεων, προήλθε από το ερωτηματολόγιο των Allodi 

and Mitchell (2008) έπειτα από προσαρμογή του στα δεδομένα της έρευνας και  

συμπληρώθηκε αποκλειστικά από τους υποστηριζόμενους μαθητές.  

 Όπως  και το προηγούμενο ερωτηματολόγιο, είχε και αυτό 3  Άξονες: 

1. Ακαδημαϊκά Θέματα             2. Σχέσεις                3. Συμμετοχή στη Σχολική Ζωή 

 Οι υποστηριζόμενοι μαθητές κλήθηκαν επιπλέον της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου  να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους, γεγονός που απέφερε 

σαφώς περισσότερο ολοκληρωμένα αποτελέσματα τόσο για την πλήρη αξιολόγησή 

τους όσο και για την περαιτέρω μελέτη του Οικοσυστήματος στο οποίο ανήκουν και 

λειτουργούν. Οι φόρμες των ερωτηματολογίων παρατίθενται στο Παράρτημα. 

 

2.3.2. Ερωτηματολόγιο  Καθηγητών 

 

Το ερωτηματολόγιο των καθηγητών  ΕΚΟΠΣ (Ερωτηματολόγιο Καθηγητών 

Οικοσυστήματος Παράλληλης Στήριξης), είναι μια παραλλαγή του ΕΜΟΠΣ αλλά 

απαρτίζεται από 20 ερωτήσεις που χωρίζονται στους ίδιους άξονες,  

α) Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, β) Προσωπική Ανάπτυξη  γ) Σχέσεις 

μεταξύ των παραγόντων. 

2.3.3   Ερωτηματολόγιο   Γονέων 

 

Το ερωτηματολόγιο των γονέων  ΕΓΟΠΣ (Ερωτηματολόγιο Γονέων  

Οικοσυστήματος Παράλληλης Στήριξης), είναι μια παραλλαγή του ΕΜΟΠΣ αλλά 

απαρτίζεται  όπως  και το ΕΚΟΠΣ, από 20 ερωτήσεις που χωρίζονται στους ίδιους 

άξονες,  

α) Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, β) Προσωπική Ανάπτυξη  γ) Σχέσεις 

μεταξύ των παραγόντων. 
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2.4. Οι αναλύσεις των δεδομένων 

 

Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε τόσο το πρόγραμμα 

EXCEL όσο και το Statistical Package for Social Sciences- SPSS ( licensed από το 

ΑΠΘ), μέσω του οποίου μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

κατανομές συχνοτήτων. 
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3ο Κεφάλαιο 
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Κεφάλαιο 3ο   

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που 

πραγματοποιήθηκε στα Οικοσυστήματα  5 εφήβων με ΔΑΦ και αφορούσε στην 

συμμετοχή τους σε Πρόγραμμα  Παράλληλης Στήριξης στο μάθημα της Φυσικής . 

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη επιλέχθηκε να παρουσιαστεί αρχικά η εικόνα 

του κάθε περιβάλλοντος ξεχωριστά, ξεκινώντας και έχοντας ως άξονα το παιδί που 

υποστηρίζεται, έπειτα την τάξη στην οποία δέχεται Παράλληλη Στήριξη, τους 

καθηγητές της Γενικής τάξης που δρουν μαζί με τον καθηγητή της Παράλληλης 

Στήριξης και τέλος τον γονέα του παιδιού με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιαστούν και συνολικά τα 

αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα αυτή,  ομαδοποιώντας 

δηλαδή  τους ομώνυμους πληθυσμούς  που δημιουργήθηκαν από τους 5 μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τα Οικοσυστήματα στα οποία ανήκουν.  Θα 

παρουσιαστούν τα διαγράμματα που προέκυψαν από την στατιστική επεξεργασία 

των ερωτηματολογίων των 89 παιδιών της γενικής τάξης που αποτελούν τους 

συμμαθητές των 5 μαθητών με ΔΑΦ, τα συνολικά αποτελέσματα των καθηγητών 

Θετικών Επιστημών της Γενικής τάξης που υποδέχονται την Παράλληλη Στήριξη και 

τέλος των 5 γονέων των παιδιών που υποστηρίζονται από αυτή. 

Σε όλη την έκθεση των αποτελεσμάτων οι ερωτήσεις θα εμφανίζονται ομαδικά, 

ανάλογα με τον άξονα της έρευνας που εξυπηρετούν, και θα αποτελούνται από τα 

ποσοστά % που αντιστοιχούν σε κάθε βαθμό της 5βαθμης κλίμακας Likert, τον μέσο 

όρο (Mean) των απαντήσεων κάθε ερώτησης καθώς και την τυπική απόκλιση  

(Std.Deviation). Στο δεύτερο μέρους του κεφαλαίου αυτού εμφανίζονται οι 

απαντήσεις του συνόλου του εκάστοτε πληθυσμού (μαθητές με ΔΑΦ, συμμαθητές, 

καθηγητές και γονείς), ανεξαρτήτως σχολείου,  συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα 

διαγράμματα. 
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3.1  Αποτελέσματα της έρευνας του  Α’ Γενικού Λυκείου 

Θεσσαλονίκης 
 

Το σύνολο των 5 μαθητών που συμμετείχαν  τη  χρονιά  2015-2016  στο Πρόγραμμα 

της Παράλληλης Στήριξης στο μάθημα της Φυσικής συμπλήρωσαν αρχικά δύο 

ερωτηματολόγια τύπου Likert, και έπειτα ακολούθησε μια ημιδομημένη 

συνέντευξη. Το πρώτο ερωτηματολόγιο ΕΜΟΠΣ που κλήθηκαν να συμπληρώσουν, 

ήταν όμοιο με αυτό των συμμαθητών τους, αποτελούμενο από 11 ερωτήσεις που 

προέκυψαν από την προσαρμογή του DIDDs ( Diversity, Individual Development, 

Differentiation surveys, Lupart, Judy, 2008 ) στα δεδομένα της παρούσης έρευνας, 

καθώς και ένα επιπλέον ερωτηματολόγιο 24 ερωτήσεων, ΕΠΟΠΣ (Allodi, 2007. 

Mitchell 2008) που συμπληρώθηκε αποκλειστικά από τους μαθητές με ΔΑΦ. Οι 

υποστηριζόμενοι μαθητές κλήθηκαν επιπλέον να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις 

τους, γεγονός που απέφερε σαφώς περισσότερο ολοκληρωμένα αποτελέσματα 

τόσο για την πλήρη αξιολόγησή τους όσο και για την περαιτέρω μελέτη του 

Οικοσυστήματος στο οποίο ανήκουν και λειτουργούν. Οι φόρμες και των δύο 

ερωτηματολογίων παρατίθενται στο Παράρτημα. 

 

3.1.1  Ο Μαθητής  Ν. Φ 

 

Το ερωτηματολόγιο ΕΜΟΠΣ απαρτιζόταν από 11 ερωτήσεις, όπως αναφέρθηκε  στο 

2ο Κεφάλαιο της  Μεθοδολογίας, αποτελούνταν από 3 θεματικούς άξονες και 

απαντήθηκε εκτός από τους μαθητές με ΔΑΦ και από τους συμμαθητές τους,  

δίνοντας αποτελέσματα που θα παρουσιαστούν σε επόμενη παράγραφο. 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων του ΕΜΟΠΣ αφορά στην Λειτουργία Σχολικού 

Περιβάλλοντος, όπου ο μαθητής Ν. απαντώντας στις ερωτήσεις 1, 2, 3 και 6  

εξέφρασε τη γνώμη του για το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης το οποίο 

εξελίχτηκε παραπάνω από ικανοποιητικά βάσει των απαιτήσεών του και των 

προηγούμενων εμπειριών του αφού έχει Παράλληλη Στήριξη από την Στ’ 

Δημοτικού. 

Ο Ν. θεωρεί ότι δεν ενοχλούνται οι συμμαθητές του από το πρόγραμμα της 

Παράλληλης Στήριξης γιατί είναι διακριτικό, αλλά θα προτιμούσε το μάθημα να 
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πραγματοποιούταν σε χωριστή αίθουσα και σε ατομική βάση. Με αυτό τον τρόπο 

τόσο αυτός όσο και ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης δε θα ήταν αναγκασμένοι να 

ψιθυρίζουν για να μην ενοχλούν την τάξη  αλλά θα μπορούσαν να κάνουν το 

μάθημα κανονικά. Παρατήρησε επίσης ότι οι συμμαθητές του είναι πιο ήσυχοι όταν 

είναι μέσα στην τάξη οι καθηγητές της Παράλληλης γιατί όπως ανέφερε μάλλον 

ντρέπονται. Τέλος ανέφερε ότι οι καθηγητές δε δυσκολεύονται τεχνικά από την 

ύπαρξη του Προγράμματος Παράλληλης Στήριξης στην τάξη τους, αλλά η δυσφορία 

που ενδέχεται να εκφράζουν κάποιοι σχετίζεται μάλλον με την ιδιοσυγκρασία του 

καθενός.  

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων  αφορά στην Προσωπική Ανάπτυξη και στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9.  

Ο Ν. θεωρεί ότι έχει μεγάλη πρόοδο τόσο στα μαθήματα όσο και στην ψυχολογία 

του από τότε που άρχισε το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης.  Όπως μάλιστα 

ανέφερε ο ίδιος :  

« από τότε που άρχισε η Παράλληλη Στήριξη συμμετέχω περισσότερο στο μάθημα, 

έχω ενδιαφέρον για να γράφω και να σημειώνω τη θεωρία και τις ασκήσεις στην 

τάξη, καταλαβαίνω περισσότερα πράγματα και ασχολούμαι πιο πολύ και στο σπίτι 

κάνοντας τα μαθήματά μου » 

Παραδέχεται επίσης ότι τώρα, με την ύπαρξη της Παράλληλης Στήριξης τόσο στη 

Φυσική αλλά και σε άλλα μαθήματα όπως Μαθηματικά, Χημεία, Φιλολογικά 

αισθάνεται περισσότερη αυτοπεποίθηση αφού προηγουμένως ήταν μάλλον 

αποκομμένος από την κοινωνία της τάξης. Δεν πρόσεχε τον καθηγητή γιατί είχε 

ελλείψεις στην ύλη προηγούμενων ετών τις οποίες δε κατάφερε να καλύψει 

εγκαίρως έτσι ώστε να παρακολουθήσει φέτος τα μαθήματα με σχετική άνεση. 

Ωστόσο, αν και θεωρεί πως τη φετινή χρονιά έμαθε πολλά πράγματα, παραδέχεται 

ότι θα επιθυμούσε να είχε παραπάνω ώρες Παράλληλης Στήριξης σε όλα τα 

μαθήματα έτσι ώστε όπως είπε : 

« θα ήθελα να ξέρω παραπάνω πράγματα ώστε να “ φαίνομαι ” περισσότερο μέσα 

στην τάξη και να πάρω ακόμα καλύτερους βαθμούς. Γενικά πάντως χωρίς τη 

βοήθεια των καθηγητών της Παράλληλης Στήριξης δε θα τα κατάφερνα » 
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Τέλος επεσήμανε πως θα ήταν θετικός στο να υπάρχει και άλλος καθηγητής 

Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του που όμως να βοηθά κάποιον άλλο συμμαθητή 

του ή ακόμα  να μοιράζεται τους δικούς του καθηγητές Παράλληλης Στήριξης με τον 

υποτιθέμενο συμμαθητή του που θα το χρειαζόταν.  

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων αυτού του ερωτηματολογίου αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις  8 και 11 . 

Το αποτέλεσμα  των απαντήσεων  που δόθηκαν από τον Ν. σε αυτές τις ερωτήσεις 

συγκλίνει αφενός στο γεγονός ότι θα μπορούσε με ευκολία να κάνει παρέα με 

κάποιον συμμαθητή του που έχει και αυτός Παράλληλη Στήριξη αν ταίριαζαν ούτως 

ή άλλως, και όχι μόνο γιατί θα  είχαν την Παράλληλη Στήριξη ως κοινό σημείο. 

Επιπλέον επεσήμανε πως είναι καλό όλοι οι μαθητές, με μαθησιακά προβλήματα 

και μη, να διδάσκονται μέσα στην ίδια τάξη για να μην αποξενώνονται και 

περιθωριοποιούνται, αλλά σε μαθήματα όπως η Φυσική θα ήταν καλό να είναι 

ευέλικτο το πρόγραμμα και να πραγματοποιούνται σε άλλη αίθουσα και σε ατομική 

βάση με τον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. Τέλος πρόσθεσε πως θα ήθελε να 

υπάρχει  ένα άλλο σχολικό εγχειρίδιο για περιπτώσεις όπως η δική του, με λιγότερη 

ύλη και ατομικά προσαρμοσμένη στην κάθε περίπτωση παιδιού. 

Το 2ο ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ ( Ειδικοί Παράγοντες Οικοσυστήματος Παράλληλης 

Στήριξης) αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις και χωριζόταν σε 3 άξονες,  Ακαδημαϊκά 

Θέματα,  Κοινωνικές Σχέσεις και Συμμετοχή στη Σχολική Ζωή. 

Στις ερωτήσεις 1-8 που αφορούσαν στον άξονα των Ακαδημαϊκών Θεμάτων ο Ν. 

απάντησε ότι του αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο, στο οποίο θεωρεί ότι βελτιώνεται 

μαθησιακά, αλλά δε θέλει να διαβάζει στο σπίτι τα μαθήματά του. Ωστόσο από τότε 

που ξεκίνησε η Παράλληλη Στήριξη ο χρόνος που αφιερώνει στην προετοιμασία των 

μαθημάτων αφενός έχει αυξηθεί αλλά αφετέρου αφορά μόνο στις εργασίες που 

του αναθέτουν οι καθηγητές της Παράλληλης Στήριξης. Θεωρεί πως είναι καλός σε 

ότι έχει να κάνει με πράξεις και όχι με λέξεις. Χαίρεται όταν ασχολείται με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όταν γυμνάζεται, ενώ αποφεύγει να ζωγραφίζει 

γιατί όπως αναφέρει: « δεν είμαι πλέον στο Δημοτικό για να ζωγραφίζω ». Όσο 
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αφορά στο μαθησιακό φαίνεται πως από τα Θετικά μαθήματα τα  Μαθηματικά και 

η Βιολογία τον δυσκολεύουν πάρα πολύ ενώ η Φυσική και η Χημεία λίγο. 

Ακολούθησαν  οι ερωτήσεις 9-16 που αφορούσαν στις Κοινωνικές Σχέσεις του Ν. οι 

οποίες όπως ανέφερε περιορίζονται μόνο στο χώρο του σχολείου, έχοντας μάλιστα 

στο ίδιο τμήμα τον καλύτερό του φίλο από την Α’ Δημοτικού. Ο Ν. απολαμβάνει να 

δουλεύει σε ομάδες χωρίς να μπλέκει ποτέ σε καβγάδες και χωρίς να υπάρχει πλέον 

κάποιος που τον παρενοχλεί ή τον κοροϊδεύει. Θα ήθελε να έχει παρέες και εκτός 

σχολείου αλλά όπως αναφέρει χάθηκαν όταν άλλαξε Γυμνάσιο. 

Τέλος, στις ερωτήσεις 17-24 που αφορούν στη Συμμετοχή στην Σχολική Ζωή ο Ν. 

φαίνεται να ακολουθεί τους κανόνες που του επιβάλλονται. Αρέσκεται να λέει 

ανέκδοτα και να διασκεδάζει με τους συμμαθητές του οι οποίοι όμως δε 

μοιράζονται μαζί του τις δικές τους ιστορίες. Παρόλα αυτά δεν αισθάνεται 

αποκλεισμένος από το σύνολο της τάξης. Κλείνοντας, παραδέχτηκε πως δεν 

αισθάνεται άνετα να ανοιχθεί σε κανένα καθηγητή του σχολείου πέρα από τους 

καθηγητές της Παράλληλης Στήριξης. 
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3.1.2  Οι Συμμαθητές  

 

Οι συμμαθητές των παιδιών που δέχονται Παράλληλη Στήριξη απάντησαν στο 

ερωτηματολόγιο ΕΜΟΠΣ τύπου Likert που απαρτιζόταν από 11 ερωτήσεις όπως 

αναφέρθηκε στο 2ο Κεφάλαιο, παραλλαγή του οποίου απαντήθηκε και από τους 5 

μαθητές με ΔΑΦ που υποστηρίζονται από καθηγητές Παράλληλης Στήριξης. Εκτός 

όμως από απλή επιλογή μεταξύ των  Διαφωνώ Απόλυτα, Διαφωνώ, Δεν  Έχω 

Άποψη, Συμφωνώ και Συμφωνώ Απόλυτα, τα παιδιά κλήθηκαν να δικαιολογήσουν 

κατά περίπτωση την θέση τους αυτή, γεγονός που συντέλεσε στην δημιουργία μιας 

περισσότερο ξεκάθαρης εικόνας για το κλίμα που επικρατεί εντός και εκτός της 

τάξης.  

Σημειώνεται ότι σε όλους τους Πίνακες Τιμών που αναφέρονται στους συμμαθητές 

των παιδιών που υποστηρίζονται η % Συνολική Συμφωνία προκύπτει από αλγεβρικό 

άθροισμα των ποσοστών που συγκέντρωσαν οι επιλογές Συμφωνώ Απόλυτα και 

Συμφωνώ (4&5) στην 5βαθμη κλίμακα Likert, ενώ αντίστοιχα η % Συνολική 

Διαφωνία από το άθροισμα των επιλογών Διαφωνώ Απόλυτα και Διαφωνώ (1 & 2).  

Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο Ν. αποτελείται από 18 μαθητές, 8 αγόρια και 10 

κορίτσια ( 44.4%  και  55.6% αντίστοιχα ). 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων αφορά στην Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, 

στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 6 και 10. 

Ερώτηση 1  

Πιστεύω ότι τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης βοηθούν τους μαθητές να 

βελτιώσουν σημαντικά τη σχολική επίδοσή τους.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
94.4 

 
5.6 

 
0 

 
4.17 

 
0.71 
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Στην ερώτηση αυτή υπήρξε σχεδόν απόλυτη συμφωνία με ποσοστό που ανέρχεται 

στο 94.4 %. Από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών 

παρατηρήθηκε ότι εστιάζονται στα εξής σημεία: 

 α) Στην ικανότητα του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης να συγκεντρώνει την 

προσοχή του μαθητή στο μάθημα. 

β) Στην αδυναμία του καθηγητή της Γενικής τάξης να εξηγήσει με κατάλληλο τρόπο 

το μάθημα στον μαθητή με ASD. 

γ) Στην διευκόλυνση του μαθητή με ASD  να καταλάβει και να μάθει το μάθημα 

καλύτερα μέσω της Παράλληλης στήριξης. 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά της τάξης όταν τους 

ζητήθηκε να σχολιάσουν τις απαντήσεις τους ήταν  

« τα παιδιά χωρίς την Παράλληλη στήριξη αποσυντονίζονται», 

«απλά ο καθηγητής δεν είναι σε θέση να βοηθήσει κατάλληλα αυτόν τον μαθητή»,  

«ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτόν τον 

μαθητή και αυτό είναι που τον βοηθάει» 

« ο καθηγητής της Παράλληλης του κάνει το μάθημα να φαίνεται πιο εύκολο». 

 

Ερώτηση 2  

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων 

μαθητών. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
11.1 

 
77.8 

 
11.1 

 
2.27 

 
0.75 

 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών που φτάνει το 77.8% διαφώνησε με το γεγονός ότι 

διασπάται η προσοχή από την Παράλληλη Στήριξη. Επισημαίνεται ότι λόγω της 

(αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων 
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( 2.27 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η πλειοψηφία των μαθητών στοιχίζεται 

πίσω από την άποψη ότι δεν διασπάται η προσοχή τους από τα προγράμματα 

Παράλληλης Στήριξης.  

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από τον  πόλο της διακριτικής παρουσίας του 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης μέσα στην τάξη. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών  

« το πρόγραμμα Παράλληλης στήριξης είναι αρκετά διακριτικό, οπότε δεν διασπάται 

η προσοχή μας » 

« ο καθηγητής της Παράλληλης μαζί με τον μαθητή είναι απόλυτα ήσυχοι, και δε 

δίνουν δικαιώματα στην υπόλοιπη τάξη » 

« και οι 2 μιλάνε επίτηδες σιγά για να μη μας ενοχλήσουν » 

« ο μαθητής που θέλει να προσέξει θα προσέξει, και δε θα ασχοληθεί με το τι 

γίνεται γύρω του » 

Ωστόσο δεν λείπουν και οι αντίθετες απόψεις που προφανώς ενοχλούνται από την 

ύπαρξη του καθηγητή Παράλληλης στήριξης στην αίθουσα, και αναφέρουν ότι : 

« ενοχλούμαι κάποιες φορές, διότι έτσι όπως τα εξηγεί ο δάσκαλος στον μαθητή 

ακούγεται και μου αποσπά την προσοχή » 

« αναλόγως τον καθηγητή παράλληλης Στήριξης, αφού κάποιοι ακούγονται και 

κάποιοι όχι » 

Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το ζήτημα, με μια 

από αυτές τις δηλώσεις να είναι : 

« Δεν είμαι σίγουρη, γιατί όπως έχουμε συζητήσει μεταξύ μας κάποιοι μαθητές 

ενοχλούνται και κάποιοι όχι »  
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Ερώτηση 3 

Όσοι μαθητές δέχονται Παράλληλη Στήριξη στη Φυσική θα είχαν μάλλον 

μεγαλύτερο όφελος αν διδασκόταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
38.9 

 
27.8 

 
33.3 

 
3.33 

 
1.13 

 

Η ερώτηση αυτή όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα δεν έδωσε ξεκάθαρα 

συμπεράσματα, μια και όλες οι κατηγορίες απαντήσεων συγκέντρωσαν παρόμοια 

ποσοστά προτιμήσεων.  

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από θέματα όπως : 

1. Η καλύτερη ποιότητα μαθήματος όταν ο καθηγητής με τον μαθητή βρίσκονται 

μόνοι τους σε άλλη αίθουσα.  

2. Η απουσία φασαρίας τόσο από τον ίδιο τον μαθητή όσο και από την υπόλοιπη 

τάξη. 

Κάποιοι από τους μαθητές που δήλωσαν ότι θα ήταν προτιμότερο ο μαθητής να 

διδασκόταν το μάθημα της Φυσικής σε άλλη αίθουσα, ανάμεσα σε άλλα είπαν : 

«θα ήταν περισσότερο συγκεντρωμένος, θα πρόσεχε μόνο την καθηγήτριά του και 

δεν θα υπήρχαν τα άλλα παιδιά να του αποσπούν την προσοχή » 

« υπάρχουν κάποιοι μαθητές που έχουν αρνητική επίδραση στους μαθητές με 

δυσκολίες με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν το έργο και των καθηγητών αλλά και των 

μαθητών που θέλουν να μάθουν » 

« ο μαθητής θα μπορέσει να καταλάβει περισσότερα πράγματα αν είναι μόνος του 

με την καθηγήτρια και επίσης δε θα διασπάται η προσοχή του από την υπόλοιπη 

τάξη » 

Αυτοί που είναι υπέρ της παραμονής του μαθητή στην τάξη κατά την διάρκεια του 

μαθήματος της Φυσικής το δικαιολόγησαν με δηλώσεις όπως : 
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« όταν κάνουμε κάποιες ασκήσεις εμείς, θα μπορούσε να συμμετέχει και αυτός » 

« απομακρύνεται από μας, οπότε είναι καλό να είναι με τους συμμαθητές του σε 

όλα τα μαθήματα » 

« αν είναι εντός της τάξης θα αισθανθεί κοινωνικά καλύτερα και θα εξοικειωθεί με 

τα άλλα παιδιά »  

Δε λείπουν όμως και αρκετοί, συγκεκριμένα το 1/3 του πληθυσμού, που δεν 

μπορούν να αποφασίσουν αν είναι καλό να είναι εντός ή εκτός τάξης και το 

δικαιολογούν με προτάσεις όπως : 

« η απόδοση του καθενός είναι αναλόγως το κάθε παιδί, όποτε δε ξέρω » 

« θα έπρεπε να μπορεί να αποφασίσει ο μαθητής τι είναι καλύτερο γι’ αυτόν » 

Ερώτηση 6 

Πιστεύω ότι η Παράλληλη Στήριξη βοηθά τον μαθητή και στον κοινωνικό τομέα 

εκτός από το μαθησιακό. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
72.2 

 
5.6 

 
22.2 

 
3.72 

 
0.89 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών με 72.2% θεωρεί πως ο μαθητής με ASD 

εκτός από τον μαθησιακό εμφανίζει πρόοδο και στον κοινωνικό τομέα, αλλά δε 

λείπουν πάλι και αυτοί που δεν έχουν άποψη. 

Οι απαντήσεις των παιδιών τάχθηκαν πίσω από δύο κεντρικές ιδέες : 

1. Την αδυναμία του καθηγητή της γενικής τάξης να παραδώσει με κατανοητό 

τρόπο το μάθημα. 

2.  Την εξειδίκευση του καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης να εξηγήσει με 

κατάλληλο τρόπο το  μάθημα έτσι ώστε να βοηθηθούν περισσότεροι μαθητές. 

Το 72.2% που αποτελεί την πλειοψηφία στηρίζει την επιλογή της σε απόψεις όπως:  
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« αναπτύσσει μια πιο κοντινή σχέση με τον δάσκαλο της Παράλληλης Στήριξης και 

έτσι ανοίγεται και κοινωνικά » 

«τον μαθαίνει να είναι πιο κοινωνικός με τους συμμαθητές του και να ελέγχει τα 

νεύρα του» 

Υπάρχουν όμως και αυτοί που διαφωνούν, λέγοντας ότι : 

«υπάρχουν τέτοιοι μαθητές εδώ και δεν έχω παρατηρήσει καμία διαφορά » 

Ερώτηση 10 

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης δυσκολεύουν τον καθηγητή της γενικής 

τάξης να κάνει το μάθημα όπως θα ήθελε.  

 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
50 

 
50 

 
2.27 

 
0.82 

 

Λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 2.27 ) στην πραγματικότητα δηλώνει ότι δεν δυσκολεύεται ο 

καθηγητής της γενικής τάξης από την ύπαρξη Παράλληλης Στήριξης. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές σε ποσοστό 50%  είτε δεν έχουν παρατηρήσει κάποια 

διαφορά στη διδασκαλία του καθηγητή της γενικής τάξης με αποτέλεσμα να 

διαφωνούν, είτε να μην έχουν άποψη σε ποσοστό 50%. 

Αυτοί που δεν έχουν παρατηρήσει κάποια δυσκολία ή δυσφορία από μέρους του 

καθηγητή, δήλωσαν χαρακτηριστικά:  

« τις περισσότερες φορές ούτε που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και δεύτερος 

καθηγητής, οπότε δε τον δυσκολεύει » 

« κάνουν απόλυτη ησυχία όποτε αποκλείεται να δυσκολεύεται » 

Κάποιοι μαθητές με όχι τόσο ξεκάθαρη άποψη, θεώρησαν ότι 



64 
 

« δε μπορώ να γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο καθηγητής, αφού 

υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να λειτουργήσουν και με διαφορετικούς τρόπους 

μάθησης, αλλά και κάποιοι που μπορεί να ενοχλούνται ή ακόμα και να 

δυσκολεύονται »  

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτού αφορά στην 

Προσωπική Ανάπτυξη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9  

που αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 4 

Πιστεύω ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να βοηθήσει και 

μένα στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
33.4 

 
33.3 

 
33.3 

 
3.0 

 
1.0 

 

Τα παιδιά εμφανίζονται σε ίσα ποσοστά που ισοδυναμούν με 33.3% να συμφωνούν, 

να διαφωνούν και να μην έχουν άποψη, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή 

ασφαλούς  αποτελέσματος. 

Οι απαντήσεις τους συγκεντρώνονται γύρω από τους εξής άξονες : 

1. Πάντα η επιπλέον βοήθεια από έναν ειδικό είναι ευπρόσδεκτή και χρήσιμη 

2. Η ύπαρξη της Παράλληλης Στήριξης είναι αποκλειστικά για αυτόν τον ένα 

μαθητή. 

Ορισμένοι από τους μαθητές που θεωρούν ότι μπορούν να βοηθηθούν από την 

ύπαρξη καθηγητή Παράλληλης Στήριξης στην τάξη, ανέφεραν : 

«ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης δρα ως φροντιστηριακός καθηγητής, γι’ 

αυτό θα ήταν καλύτερα να κάνει μάθημα στο σύνολο της τάξης » 

« είμαι σίγουρη πως αν  ρωτούσα την καθηγήτρια της Παράλληλης Στήριξης θα 

ανταποκρινόταν με προθυμία»   
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«με ένα δεύτερο καθηγητή για βοήθεια υπάρχει πάντα μεγαλύτερη κατανόηση » 

Κάποια απ’ τα παιδιά που απάντησαν ότι δε θα μπορούσαν να βοηθηθούν  

τεκμηρίωσαν την απάντησή τους ως εξής : 

« ο καθηγητής αυτός είναι αρμόδιος αποκλειστικά για αυτόν τον μαθητή » 

« δεν έχω ανάγκη από βοήθεια αφού τα καταφέρνω μόνος μου » 

Ωστόσο αυτοί που δεν είχαν άποψη, και αποτελούν το 1/3 των ερωτώμενων 

αιτιολόγησαν την στάση τους λέγοντας πράγματα όπως : 

« δεν έχω άποψη γιατί λογικά αν ήθελα θα ρωτούσα κάτι και θα μου το έλεγε, αλλά 

υπάρχουν πολλές περιπτώσεις  μαθητών που θα το θεωρούσαν χρήσιμο » 

« δεν είμαι σίγουρη για το αν όντως μπορεί να με βοηθήσει » 

Ερώτηση 5  

Η συμπεριφορά μου στην τάξη επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 

καθηγητή στην αίθουσα. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
88.8 

 
11.2 

 
1.67 

 
0.68 

 

Άλλη μια φορά, λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο πολύ 

χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων ( 1.67 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η 

πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 88.8% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι 

δεν επηρεάζεται αρνητικά  η συμπεριφορά τους από τα προγράμματα Παράλληλης 

Στήριξης.  Μερικοί από αυτούς είπαν χαρακτηριστικά : 

Συνολικά οι απαντήσεις των μαθητών συγκεντρώθηκαν γύρω από την διακριτική 

παρουσία της Παράλληλης Στήριξης. 

« δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό γιατί έτσι και αλλιώς δεν ασχολείται με μας » 

« είναι σαν να μην υπάρχει, οπότε δε με ενοχλεί καθόλου »   
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Επίσης  11.2% τα ων μαθητών δεν είχε άποψη, χωρίς να έχουν δικαιολογήσει κάπως 

τη στάση τους. 

Ερώτηση 7 

Ακόμα και αν είχα σημαντική δυσκολία στη μάθηση δε θα ήθελα να συμμετέχω 

σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
16.7 

 
55.6 

 
27.8 

 
2.44 

 
0.98 

 

Άλλη μια ερώτηση με αρνητική διατύπωση στην οποία οι μαθητές με ποσοστό 

55.6%  διαφώνησαν. Αυτό το γεγονός  σημαίνει ότι στην πραγματικότητα σχεδόν οι 

μισοί μαθητές θα ήθελαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης αν 

έχρηζαν εκπαιδευτικής βοήθειας. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι οι αιτιολογήσεις των παιδιών που ανάμεσα στα 

υπόλοιπα ανέφεραν : 

 «έχω δυσκολία στα μαθήματα και θα χρειαζόμουν βοήθεια για να βελτιωθώ » 

« αυτό που προέχει είναι ο μαθητής να καταφέρει να διευκολυνθεί και να 

καταλάβει, άρα θα συμμετείχα » 

« αν θα ήθελε και ο Ν.  να με βοηθήσει και μένα η καθηγήτριά του, γιατί όχι » 

Αξίζει να επισημανθεί η απάντηση μιας μαθήτριας που όπως αναφέρει στο 

ερωτηματολόγιό της έχει μαθησιακό πρόβλημα, και τόνισε πως : 

« παρόλο που έχω δασκάλα στο σπίτι και τη των βοήθεια των γονέων μου με την 

ύπαρξη της Παράλληλης Στήριξης δίπλα μου θα μπορούσα να τα καταφέρω » 

Ωστόσο, το 1/3 των μαθητών που δεν έχουν άποψη ( 27.8%  ) το δικαιολόγησαν ως 

εξής: 

« δεν έχω κάποιο πρόβλημα, άρα δε ξέρω αν θα ήθελα » 
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Ερώτηση 9  

Δε θα ήθελα να υπάρχει Παράλληλη Στήριξη στην τάξη μου. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
83.3 

 
16.7 

 
1.83 

 
0.70 

 

Και σε αυτή την αντίστροφης διατύπωσης ερώτηση, όπως και στις προηγούμενες 

που παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο, ο αρκετά χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 1.83 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η καθολική πλειοψηφία 

των μαθητών με ποσοστό 83.3% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι θα ήθελε να 

υπάρχουν  προγράμματα Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του.  

Κάποιες από τις δηλώσεις που το πιστοποιούν είναι : 

« εφόσον υπάρχει ήδη και δε μου δημιουργεί κάποια δυσκολία, δε θα είχα 

πρόβλημα να συνεχιστεί »  

« αφού ο συμμαθητής μου την χρειάζεται, θέλω να συνεχιστεί » 

« αν ένα παιδί έχει μεγάλη δυσκολία δε θα ήθελα να αποτρέπω να του δοθεί 

κάποια βοήθεια » 

Ένα μικρό ποσοστό 16.7% εξακολουθεί να μην έχει άποψη και σε αυτό το ζήτημα. 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτού αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις  8 και 11  που αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 8 

Πιστεύω ότι μπορώ να έχω στενές φιλικές σχέσεις με ένα συμμαθητή μου που 

δέχεται παράλληλη Στήριξη  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
66.7 

 
16.7 

 
16.7 

 
3.67 

 
0.97 
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Τα  2/3 των μαθητών δήλωσαν ότι μπορούν να έχουν στενές φιλικές σχέσεις με τον 

συμμαθητή τους που δέχεται Παράλληλη Στήριξη, ενώ ίσα ποσοστά πληθυσμών  

16.7%  ακολούθησαν τις άλλες 2 επιλογές. 

Η πλειοψηφία η οποία δήλωσε θετική σε μια φιλική σχέση με το παιδί που 

υποστηρίζεται, στήριξε την θέση με προτάσεις όπως : 

« το γεγονός ότι κάποιο παιδί χρειάζεται επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια δε 

σημαίνει ότι επηρεάζεται η μεταξύ μας σχέση » 

« δεν πρέπει να απομονώνουμε αυτά τα παιδιά γιατί έχουν και αυτά ίσα 

δικαιώματα και είναι σαν κ εμάς » 

« φυσικά και θα μπορούσα αν ήθελε και εκείνος » 

« το ότι έχει Παράλληλη Στήριξη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω φιλικές σχέσεις 

μαζί του » 

Αντίθετα, το 1/6 των μαθητών  θεωρεί πως δε θα μπορούσε να έχει φιλικές σχέσεις 

με το παιδί που υποστηρίζεται, και το αιτιολογεί με δηλώσεις όπως : 

« δεν πιστεύω ότι θα ταίριαζα μαζί του για να κάνουμε παρέα »  

Επίσης δε λείπουν αυτοί που δεν έχουν άποψη, χωρίς να έχουν αιτιολογήσει την 

επιλογή τους. 

Ερώτηση 11 

Όλοι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους 

υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
66.6 

 
11.2 

 
22.2 

 
3.72 

 
1.0 
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Τα 2/3 των μαθητών θεωρούν πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να 

παραμένουν και να διδάσκονται μέσα στη γενική τάξη, υποστηριζόμενοι από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. 

Η θέση τους αυτή υποστηρίζεται από αιτιολογήσεις όπως : 

«ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης δρα ως φροντιστηριακός καθηγητής, γι’ 

αυτό θα ήταν καλύτερα να κάνει μάθημα στο σύνολο της τάξης για να βοηθηθούν 

όλοι » 

« η παραμονή του στην τάξη θα τον βοηθούσε να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τους 

υπολοίπους »  

Αντίθετα, όσοι θα προτιμούσαν οι μαθητές αυτοί να διδασκόταν έξω από τη γενική 

τάξη με ποσοστό που ανέρχεται μόλις σε 11.2%  στήριξαν αυτή τους τη θέση 

λέγοντας : 

« από τη μια άποψη μπορεί να βοηθήσει το παιδί αλλά μάλλον μπερδεύεται από 

τους υπόλοιπους και δε μπορεί να συγκεντρωθεί στο μάθημά του » 

« μπορεί οι συμμαθητές του να έχουν μια αρνητική επίδραση στον μαθητή  ή ακόμα 

να επηρεαστούν και οι  ίδιοι » 

Τέλος, από το 22.2% των μαθητών που δεν εξέφρασε γνώμη, κάποιος είπε 

χαρακτηριστικά : 

« δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει τι πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις » 

 

 

3.1.3 Οι καθηγητές του ΝΦ 

 

Στο επόμενο ερωτηματολόγιο ΕΚΟΠΣ, φαίνονται οι απαντήσεις των καθηγητών του 

Ν. στα Θετικά Μαθήματα, δηλαδή στην Φυσική , τη Χημεία και τη Βιολογία. Για να 

γίνουν πιο κατανοητά τα αποτελέσματα οι ερωτήσεις έχουν χρωματιστεί ανάλογα 

με τον άξονα στον οποίο ανήκουν. Ο άξονας της Λειτουργίας Σχολικού 

Περιβάλλοντος  αντιπροσωπεύεται από μωβ  χρώμα, ο άξονας της Προσωπικής 
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Ανάπτυξης αντιπροσωπεύεται από κόκκινο χρώμα και ο άξονας των Σχέσεων από 

πράσινο χρώμα.  

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων φαίνονται με τις Κωδικοποιήσεις 

Σ: Συμφωνώ               Δ: Διαφωνώ        ΔΕΑ : Δεν Έχω Άποψη 

Ο ίδιος  φορμαλισμός θα ακολουθηθεί και για όλα τα επόμενα ερωτηματολόγια των 

αποτελεσμάτων. 
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3.1.3 Ερωτηματολόγιο  καθηγητών του ΝΦ 

Ερωτήσεις Φυσικός/ 
Χημικός 

Μαθημα
-τικός  

Βιολόγος 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές 
να βελτιώσουν σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ Σ Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των 
υπόλοιπων μαθητών. 

Δ Δ Δ.Ε.Α 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα 
είχαν  μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή 
αίθουσα. 

Σ Δ.Ε.Α Σ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης μπορεί να έχει θετική 
συνεισφορά στο μάθημα που απευθύνεται στη γενική τάξη. 

Δ.Ε.Α Δ Δ 

5. Ο τρόπος που διδάσκω επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 
καθηγητή στην αίθουσα. 

Δ Δ.Ε.Α Δ.Ε.Α 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή και στον κοινωνικό 
τομέα εκτός από τον μαθησιακό. 

Δ.Ε.Α Δ Σ 

7. Αν είχα την κατάλληλη επιμόρφωση θα αναλάμβανα ο/η ίδιος/ίδια την 
διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς την 
παρουσία 2ου καθηγητή. 

Δ Σ Δ 

8.  Με τον μαθητή που δέχεται παράλληλη στήριξη  έχω  ίδιου επιπέδου  
επικοινωνία με αυτή που έχω με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Σ Δ Δ 

9. Θα προτιμούσα να μην  υπάρχει παράλληλη στήριξη στις τάξεις που διδάσκω. Δ Δ Δ.Ε.Α 
10. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης με δυσκολεύουν  στο να κάνω το 
μάθημα όπως θα ήθελα.  

Δ Δ Δ.Ε.Α 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με 
τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον 
από  καθηγητή παράλληλης στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Δ.Ε.Α Σ Σ 

12.  Έχω καλή επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού που δέχεται παράλληλη 
στήριξη. 

Σ Σ Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες 
πρέπει να καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής 
Αγωγής. 

Σ Σ Σ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές 
Επιστήμες  πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και 
ειδικής Αγωγής. 

Σ Σ Σ 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική 
ευθύνη του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. 

Δ.Ε.Α Δ.Ε.Α Δ 

16  Πιστεύω ότι έχω επαρκείς γνώσεις για να διδάξω μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Δ Δ Δ 

17.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών 
για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και 
τύπων. 

Δ.Ε.Α Δ Δ.Ε.Α 

18. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών 
για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση ορολογίας. 

Δ.Ε.Α Σ Δ.Ε.Α 

19.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών 
για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η κατανόηση της εξέλιξης των 
φαινομένων. 

Δ.Ε.Α Δ Σ 

20. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο του προγράμματος διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η 
έλλειψη συνοχής μεταξύ των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στην ύλη κάθε 
τάξης. 

Δ.Ε.Α Δ Δ.Ε.Α 
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3.1.4.  Ερωτηματολόγιο Γονέων   Ν.Φ 

 

 

 

 

Ερωτήσεις Μητέρα Ν. 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν 
σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων μαθητών. 
 

Δ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα είχαν  
μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

Σ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης  θα έπρεπε να συνεργάζεται περισσότερο  
μαζί μου για την κατάρτιση του προγράμματος υποστήριξής του στις Φυσικές Επιστήμες. 

Δ 

5. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω πιο ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την διδασκαλία 
του παιδιού μου από τον καθηγητή της γενικής τάξης. 

Δ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  και στον κοινωνικό τομέα εκτός από 
τον μαθησιακό. 

Σ 

7. Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τους  καθηγητές  Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης.  
 

Σ 

8.  Πιστεύω πως ο καθηγητής της γενικής τάξης έχει  ίδιου επιπέδου  επικοινωνία με το παιδί 
μου, όπως έχει και με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Δ.Ε.Α 

9. Το παιδί μου είναι ικανοποιημένο από το από  το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στις 
Φυσικές  Επιστήμες. 

Σ 

10. Πιστεύω πως θα έπρεπε το παιδί μου να υποστηρίζεται περισσότερες ώρες στις Φυσικές 
Επιστήμες από 2ο καθηγητή. 

Σ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους υπόλοιπους 
μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης 
στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Δ 

12.  Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών που διεξάγει το 
πρόγραμμα  παράλληλης στήριξης  του παιδιού μου. 

Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες πρέπει να 
καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Δ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές Επιστήμες  πρέπει να 
γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και ειδικής Αγωγής. 

Δ 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική ευθύνη του 
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.  

Σ 

16. Πιστεύω πως ο καθηγητής Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης  δεν αφιερώνει όσο 
χρόνο θα έπρεπε στη διδασκαλία του παιδιού μου. 

Δ 

17. Το παιδί μου παρενοχλείται από τα υπόλοιπα παιδιά επειδή δέχεται Παράλληλη Στήριξη 
 

Δ 

18. Το  απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και  τύπων. 

Δ.Ε.Α 

19. Το απαιτητικότερο  στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  
παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση  ορολογίας. 

Δ.Ε.Α 

20. Το απαιτητικότερο  χαρακτηριστικό του προγράμματος διδασκαλίας των  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η μεγάλη έκταση της ύλης.  

Δ 
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3.2  Αποτελέσματα της έρευνας του  Β’ Γενικού Λυκείου 
 

3.2.1   Ο Μαθητής   Σ.Θ 

 

Ο Σ.  απάντησε σε 2 ερωτηματολόγια όπως όλοι οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με το ερωτηματολόγιο ΕΜΟΠΣ, αποτελούμενο από 11 

ερωτήσεις  να προηγείται. 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων αφορά στην Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, 

όπου ο μαθητής απαντώντας στις ερωτήσεις 1, 2, 3 και 6  εξέφρασε την 

συγκρατημένη ικανοποίησή του για το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, που τον 

έχει βοηθήσει πολύ μαθησιακά από το Δημοτικό μέχρι τώρα που φοιτά στην Β’  

Λυκείου.  

Ο Σ. θεωρεί πως η τάξη δεν ενοχλείται από την ύπαρξη της Παράλληλης μια και οι 

καθηγητές της είναι εξαιρετικά διακριτικοί μιλώντας όσο πιο σιγά γίνεται, αλλά από 

τον ίδιο. Αυτό όπως παραδέχτηκε συμβαίνει γιατί θέλει να τραβάει την προσοχή 

των συμμαθητών του είτε υπάρχει μέσα στην τάξη ο καθηγητής της Παράλληλης 

είτε όχι  και όπως δήλωσε χαρακτηριστικά : 

« σηκώνομαι όρθιος στη μέση του μαθήματος και αρχίζω να λέω τη γνώμη μου 

(φωνάζοντας)  για κάτι σχετικό με το μάθημα ή όχι, ή διηγούμαι απλώς ιστορίες που 

με αφορούν . Μου αρέσει μέσα από αυτό που κάνω ότι ξαφνικά τα παιδιά 

σταματάνε τα μουρμουρητά και με ακούν, μια και γίνομαι το κέντρο του 

ενδιαφέροντος. Θέλω να έχω όλα τα βλέμματα πάνω μου »  

Παραδέχτηκε επίσης ότι θα προτιμούσε να διδάσκεται το μάθημα της Φυσικής σε 

ατομική βάση και σε άλλη αίθουσα με τον καθηγητή της Παράλληλης, αλλά πως 

αυτό θα του κόστιζε κοινωνικά, αφού έπειτα οι συμμαθητές του θα τον 

αντιμετώπιζαν ως διαφορετικό. Θεωρεί πως ωφελείται κοινωνικά από την 

Παράλληλη Στήριξη αφού στα διαλείμματα  ανταλλάσσουν ενδιαφέρουσες ιδέες με 

τους καθηγητές του. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι καθηγητές της γενικής τάξης συχνά 

επωφελούνται από τον καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης αφού συνεισφέρει στο 

μάθημα όταν χρειάζεται.  
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Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων  αφορά στην Προσωπική Ανάπτυξη και σε αυτόν 

υπάγονται  οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9.  

Ο Σ. ανέφερε ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης βοηθά όποιον μαθητή της 

τάξης έχει απορίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος, και πως αυτό το γεγονός όχι 

μόνο δεν τον ενοχλεί καθόλου, αλλά αισθάνεται και ανώτερός τους που μπορεί να 

έχει μια τόσο σημαντική βοήθεια δίπλα του όταν τη χρειάζεται. Αισθάνεται πως η 

συμπεριφορά του βελτιώνεται όταν είναι εκεί ο καθηγητής της Παράλληλης αφού 

δεν ανταποκρίνεται τόσο πολύ στα πειράγματα των συμμαθητών του, αλλά συνάμα 

αγχώνεται γιατί πρέπει να ανταποκριθεί τόσο στο μαθησιακό όσο και στο 

συμπεριφορικό πλαίσιο. Ανάμεσα στα άλλα εξήγησε πως αυτό το άγχος που 

συσχετίζεται με την Παράλληλη Στήριξη προέρχεται από το Γυμνάσιο, όπου όπως 

ομολόγησε : 

« η Καθηγήτρια που με υποστήριζε σε κάποια τάξη του Γυμνασίου μου έβαφε τα 

χέρια με στυλό και μαρκαδόρο σε κάθε περίπτωση που  έκανα κάποιο λάθος στο 

μάθημα ή δε συμπεριφερόμουν κατά τη γνώμη της σωστά. Το θεώρησα ως 

εξευτελισμό ή  τιμωρία, οπότε από τότε το έχω πάντα στο μυαλό μου » 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων αυτού του ερωτηματολογίου αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις  8 και 11 . 

Σε αυτές τις ερωτήσεις ο Σ. φάνηκε θετικός σε μια πιθανή φιλία με κάποιον που 

δυνητικά θα υποστηρίζεται από την Παράλληλη Στήριξη, αν βέβαια είχαν κοινά 

ενδιαφέροντα. Συνοψίζοντας λοιπόν, βρίσκει την Παράλληλη Στήριξη θετική  για τον 

μαθητή αλλά ακόμα και αν αποκομίζει λιγότερα οφέλη στον μαθησιακό τομέα, 

προτιμά να υποστηρίζεται εντός της τάξης. Έτσι, θα αποφύγει  να  στιγματιστεί ως 

προβληματικός, χαρακτηρισμό που θεωρεί ότι θα του αποδίδονταν αν 

πραγματοποιούσε το μάθημα εκτός της κανονικής αίθουσας συνοδεία του  

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. Για τον ίδιο λόγο θα επέλεγε και να χρησιμοποιεί 

το ίδιο σχολικό εγχειρίδιο με τους άλλους μαθητές.  
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Το 2ο ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις και  χωριζόταν σε 3 

άξονες, τις  Ακαδημαϊκά Θέματα,  Κοινωνικές Σχέσεις και Συμμετοχή στη Σχολική 

Ζωή. 

Στις ερωτήσεις 1-8 που αφορούσαν στον άξονα των Ακαδημαϊκών Θεμάτων ο Σ. 

απάντησε ότι γενικά του αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο, στο οποίο θεωρεί ότι 

βελτιώνεται μαθησιακά, αλλά αυτή η χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Είναι ένας 

μαθητής που λατρεύει τα Φιλολογικά μαθήματα, ενώ βρίσκει ιδιαίτερα δύσκολα τα 

Θετικά μαθήματα που περιέχουν πολλά σύμβολα και πράξεις όπως δηλαδή τα 

Μαθηματικά και η Φυσική. Αντιθέτως, η Χημεία (που δεν έχει τόσες πολλές 

απαιτήσεις χειρισμού συμβόλων) και η Βιολογία (που ουσιαστικά διδάσκεται ως 

θεωρητικό μάθημα) είναι στα αγαπημένα του, με συνέπεια να έχει πολύ καλή 

απόδοση. 

Ακολούθησαν  οι ερωτήσεις 9-16 που αφορούσαν στις Κοινωνικές Σχέσεις του Σ. οι 

οποίες όπως ανέφερε περιορίζονται μόνο στο χώρο του σχολείου και είναι πολύ 

επιφανειακές. Στα διαλείμματα δεν συναναστρέφεται με τα υπόλοιπα παιδιά και 

του λείπει ιδιαιτέρως η κοινωνική επαφή που θα μπορούσε να έχει τα απογεύματα 

με τους συνομηλίκους τους. Γι’ αυτό και τείνει να τους τραβάει την προσοχή 

φωνάζοντας ή απαγγέλλοντας στίχους της Αντιγόνης μέσα στο μάθημα, 

παριστάνοντας τον Κρέοντα. Ωστόσο ανέφερε ότι οι υπόλοιποι τον βοηθάνε στα 

μαθήματα όταν κάνουν εργασία σε ομάδες, με αποτέλεσμα να αντλεί από αυτό την 

ποθητή αποδοχή τους. 

Συνεχίζοντας, στις ερωτήσεις 17-24 που αφορούν στη Συμμετοχή στην Σχολική Ζωή 

ο Σ. φαίνεται να ακολουθεί τους κανόνες που του επιβάλλονται από τους καθηγητές 

της γενικής τάξης, αλλά δεν έχει ουσιαστική σχέση μαζί τους. Το πρόβλημά του θα 

το μοιραστεί μόνο με τους καθηγητές Παράλληλης Στήριξης, με τους οποίους 

αρέσκεται να μοιράζεται και τις ιστορίες του, πραγματικές ή φανταστικές. Νιώθει 

ξεκομμένος από το υπόλοιπο τμήμα αφού δεν αρχίζει κανείς κουβέντα μαζί του., 

αλλά ικανοποιείται όταν τον προσέχουν να μιλάει. Τέλος, στο σπίτι κάνει τα 

μαθήματά του με τη βοήθεια της μαμάς και του παππού του.  

 



76 
 

3.2.2  Οι Συμμαθητές  του  Σ.Θ  

 

Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο Σ. αποτελείται από 16 μαθητές, 9 αγόρια και 7 

κορίτσια ( 56.25%  και  43.75% αντίστοιχα ). 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων αφορά στην Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, 

στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 6 και 10. 

Ερώτηση 1  

Πιστεύω ότι τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης βοηθούν τους μαθητές να 

βελτιώσουν σημαντικά τη σχολική επίδοσή τους.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
100 

 
0 

 
0 

 
4.19 

 
0.40 

                                                      

 

Στην ερώτηση αυτή υπήρξε  απόλυτη συμφωνία με ποσοστό που ανέρχεται στο 100 

%. Ο μέσος όρος εμφανίζεται 4.19 και όχι 5 όπως θα περίμενε κάποιος από την  

100% Συμφωνία, γιατί η τιμή της % Συνολικής Συμφωνίας  του πίνακα τιμών 

προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμά των ποσοστών των απαντήσεων 4 & 5 της 

5βαθμης κλίμακας Likert, ενώ αντίστοιχα η Συνολική Διαφωνία από το άθροισμα 

των επιλογών 1 & 2.  

Από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών παρατηρήθηκε ότι 

εστιάζονται στα εξής σημεία: 

 α) Στην αδυναμία του καθηγητή της Γενικής τάξης να εξηγήσει με κατάλληλο τρόπο 

το μάθημα στον μαθητή με ASD. 

β) Στην ικανότητα του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης να συγκεντρώνει την 

προσοχή του μαθητή στο μάθημα, και να τον κρατάει πιο ήρεμο για να μην ενοχλεί 

την υπόλοιπη τάξη. 

 γ) Στην διευκόλυνση του μαθητή με ASD  να καταλάβει το μάθημα καλύτερα μέσω 

της Παράλληλης στήριξης. 
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Χαρακτηριστικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά της τάξης όταν τους 

ζητήθηκε να σχολιάσουν τις απαντήσεις τους ήταν  

« ο καθηγητής της Παράλληλης παραδίδει το μάθημα με άλλο τρόπο έτσι ώστε να το 

εμπεδώσει καλύτερα » 

« ο καθηγητής δεν έχει τις γνώσεις να βοηθήσει κατάλληλα τον μαθητή με 

πρόβλημα »,  

« αφού μέσω του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης επαναλαμβάνεται το μάθημα 

δεύτερη φορά, το καταλαβαίνει καλύτερα» 

«ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης έχει εξειδίκευση οπότε τον βοηθάει » 

« ο καθηγητής της Παράλληλης τον βοηθάει να είναι πιο ήσυχος και 

συγκεντρωμένος». 

 

Ερώτηση 2  

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων 

μαθητών. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
6.3 

 
75 

 
18.7 

 
2.00 

 
0.89 

 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών που φτάνει το 75% διαφώνησε με το γεγονός ότι 

διασπάται η προσοχή του από την Παράλληλη Στήριξη. Επισημαίνεται ότι λόγω της 

(αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων 

( 2.0 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η πλειοψηφία των μαθητών στοιχίζεται 

πίσω από την άποψη ότι δεν διασπάται η προσοχή τους από τα προγράμματα 

Παράλληλης Στήριξης.  

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από δύο πόλους: 

1.  Τη διακριτική παρουσία του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης μέσα στην τάξη. 
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2. Την θετική επιρροή του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης στην ηρεμία του παιδιού. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών 

που  εκπροσωπούν το 75% του συνόλου. 

« το πρόγραμμα Παράλληλης στήριξης είναι πολύ διακριτικό για να διασπάται η 

προσοχή μας » 

« ο καθηγητής της Παράλληλης μαζί με τον μαθητή είναι απόλυτα ήσυχοι, και δε 

ενοχλούν την υπόλοιπη τάξη » 

« ίσα ίσα που τον κρατάνε πιο ήσυχο, ώστε να μην ενοχλείται η τάξη » 

Ωστόσο δεν λείπει και οι αντίθετη άποψη με ποσοστό 6.3% που προφανώς 

ενοχλείται από την ύπαρξη του καθηγητή Παράλληλης στήριξης στην αίθουσα, και 

αναφέρει ότι : 

« με κάποιους από τους καθηγητές της Παράλληλης ενοχλούμαι, διότι ακούγονται 

και μου αποσπούν την προσοχή » 

 « ενοχλεί το ίδιο το παιδί όταν μιλάει στον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης, γιατί 

γενικά φωνάζει»  

« αυτό εξαρτάται από τον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης, αφού κάποιοι είναι 

διακριτικοί ενώ κάποιοι άλλοι επεμβαίνουν και στο κανονικό μάθημα, γεγονός που 

προσωπικά με ενοχλεί » 

Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το ζήτημα με 

ποσοστό 18.7%, που γενικά απέφυγαν να αιτιολογήσουν την απάντηση. Μια όμως 

χαρακτηριστική αιτιολόγηση είναι : 

« δεν τους δίνω σημασία ούτως ή άλλως » 

 

 Ερώτηση 3 

Όσοι μαθητές δέχονται Παράλληλη Στήριξη στη Φυσική θα είχαν μάλλον 

μεγαλύτερο όφελος αν διδασκόταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 
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Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
62.5 

 
18.8 

 
18.7 

 
3.68 

 
1.08 

 

Η ερώτηση αυτή όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα έδωσε αρκετά  

ξεκάθαρα αποτελέσματα. Τόσο αυτοί που είναι υπέρ της παραμονής του παιδιού 

στην τάξη όσο και αυτοί που δεν έχουν άποψη συγκέντρωσαν ποσοστά 18.7%, ενώ 

αυτοί που υποστηρίζουν την έξοδό του από την τάξη για να επιτευχθεί καλύτερο 

αποτέλεσμα αποτελούν την πλειοψηφία με ποσοστό 62.5%. 

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από θέματα όπως : 

1. Η καλύτερη ποιότητα μαθήματος όταν ο καθηγητής με τον μαθητή βρίσκονται 

μόνοι τους σε άλλη αίθουσα.  

2. Η απουσία φασαρίας τόσο από τον ίδιο τον μαθητή όσο και από την υπόλοιπη 

τάξη. 

Κάποιοι από τους μαθητές που ανήκουν στην πλειοψηφία οι οποίοι δήλωσαν ότι θα 

ήταν προτιμότερο ο μαθητής να διδασκόταν το μάθημα της Φυσικής σε άλλη 

αίθουσα, ανάμεσα σε άλλα είπαν : 

« η προσωπική επαφή δασκάλου-μαθητή βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του 

μαθήματος» 

«τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών για να γίνονται κατανοητά απαιτούν μεγάλη 

συγκέντρωση, οπότε θα ήταν προτιμότερο να γινόταν σε χωριστή αίθουσα» 

«αν είναι μέσα στην τάξη κάνει φασαρία και αποσπά την προσοχή των υπολοίπων 

εμποδίζοντάς τους να συγκεντρωθούν στο μάθημά τους, οπότε είναι καλύτερα για 

όλους σε αυτά τα μαθήματα να βγαίνει από την αίθουσα » 

« επειδή μέσα στην τάξη υπάρχει φασαρία, για τα μαθήματα της Κατεύθυνσης καλό 

είναι να πηγαίνει σε άλλη αίθουσα για να μην αποσπάται » 

« αν είναι εκτός της τάξης θα συγκεντρώνεται καλύτερα »  
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Αυτοί που είναι υπέρ της παραμονής του μαθητή στην τάξη κατά την διάρκεια του 

μαθήματος της Φυσικής το δικαιολόγησαν με δηλώσεις όπως : 

« θέλει να έχει και άλλους μαθητές γύρω του » 

« δε θα έχει διαφορά το  μάθημα εκτός τάξης οπότε καλύτερα να παραμείνει εντός» 

Δε λείπουν όμως και αρκετοί, με ποσοστό 18.7%  που δεν μπορούν να 

αποφασίσουν αν είναι καλό να είναι εντός ή εκτός της τάξης και το δικαιολογούν με 

προτάσεις όπως : 

« δε μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν καλύτερα » 

 

Ερώτηση 6 

Πιστεύω ότι η Παράλληλη Στήριξη βοηθά τον μαθητή και στον κοινωνικό τομέα 

εκτός από το μαθησιακό. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
62.6 

 
18.8 

 
18.6 

 
3.50 

 
0.89 

 

Η  πλειοψηφία των παιδιών με 62.6%  θεωρεί πως ο μαθητής με ASD εκτός από τον 

μαθησιακό εμφανίζει πρόοδο και στον κοινωνικό τομέα, αλλά δε λείπουν και αυτοί 

που διαφωνούν ή έχουν αντίθετη άποψη.  

Άλλη μια φορά οι απαντήσεις των παιδιών κινήθηκαν κυρίως γύρω από την ησυχία 

που επικρατεί από μέρους του μαθητή με ASD όταν παραβρίσκεται  δίπλα του ο 

καθηγητής Παράλληλης Στήριξης. 

Η πλειοψηφία αυτή στηρίζει την επιλογή της σε απόψεις όπως:  

« αφού επικοινωνεί στενά με τον δάσκαλο της Παράλληλης Στήριξης αναπτύσσεται 

και  κοινωνικά  » 

« ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης του μαθαίνει να είναι πιο κοινωνικός με τους 

συμμαθητές του και να ελέγχει τα νεύρα του» 
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« ο καθηγητής της Παράλληλης τον φέρνει με τον τρόπο του πιο κοντά στους 

υπόλοιπους » 

« αφού είναι πιο ήσυχος όταν βρίσκεται μαζί του η καθηγήτρια της Παράλληλης 

Στήριξης, γίνεται πιο συμπαθής και στους υπόλοιπους μαθητές» 

Υπάρχουν όμως και αυτοί που διαφωνούν με ποσοστό που φτάνει το 18.8%  

λέγοντας ότι : 

« ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης δεν έχει καμία σχέση με το κοινωνικό κομμάτι » 

« πολλές φορές ο μαθητής νιώθει μειονεκτικά επειδή μόνο δίπλα σε αυτόν κάθεται  

ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης, με αποτέλεσμα να φαίνεται διαφορετικός από 

τους υπόλοιπους » 

 

 

 

Ερώτηση 10 

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης δυσκολεύουν τον καθηγητή της γενικής 

τάξης να κάνει το μάθημα όπως θα ήθελε.  

 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
81.3 

 
18.7 

 
2.06 

 
0.57 

 

Λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 2.06 ) στην πραγματικότητα δηλώνει ότι δεν δυσκολεύεται ο 

καθηγητής της γενικής τάξης από την ύπαρξη Παράλληλης Στήριξης. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 81.3% δεν έχει  

παρατηρήσει κάποια διαφορά στη διδασκαλία του καθηγητή της γενικής τάξης με 

αποτέλεσμα να διαφωνεί, είτε να μην έχει άποψη σε ποσοστό 18.7%. 
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Αυτοί που δεν έχουν παρατηρήσει κάποια δυσκολία ή δυσφορία από μέρους του 

καθηγητή, δήλωσαν χαρακτηριστικά:  

« η καθηγήτρια της παράλληλης ηρεμεί τον συμμαθητή μου άρα ο κύριος καθηγητής 

προφανώς και διευκολύνεται » 

« τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και δεύτερος καθηγητής, 

οπότε ο καθηγητής δε  δυσκολεύεται από την ύπαρξη της Παράλληλης Στήριξης 

αλλά από την φασαρία της υπόλοιπης τάξης » 

« όχι μόνο δε τον δυσκολεύει αλλά τον συμπληρώνει και σε γνώσεις » 

« αφού δεν πρέπει να ασχοληθεί αυτός με τον μαθητή με το πρόβλημα μάλλον 

βοηθείται από την Παράλληλη » 

Κάποιοι από τους μαθητές, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες ερωτήσεις, ενώ 

απαντούν στις ερωτήσεις  τύπου Likert  «Διαφωνώ», στην δικαιολόγηση τις 

επιλογής τους επιχειρηματολογούν δίνοντας αντίθετο νόημα από αυτό που 

υποστήριξαν αρχικά. Ένας από αυτούς δήλωσε χαρακτηριστικά : 

« μάλλον σπαταλά περισσότερο χρόνο εξηγώντας πράγματα που δεν είχε στο νου 

του να διδάξει » 

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων αυτού του ερωτηματολογίου αφορά στην 

Προσωπική Ανάπτυξη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9  

που αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 4 

Πιστεύω ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να βοηθήσει και 

μένα στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
62.5 

 
6.3 

 
31.2 

 
3.5 

 
0.81 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 62.5% πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να 

βοηθηθούν και οι ίδιοι από τον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης κατά την παραμονή 
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του στην τάξη, και ακολουθούν αυτοί που δεν έχουν άποψη με ποσοστό 31.2%. 

Μόνο ένας μαθητής απάντησε πως διαφωνεί με αυτή τη δήλωση.  

Οι απαντήσεις των παιδιών τάχθηκαν πίσω από δύο κεντρικές ιδέες : 

1. Την αδυναμία του καθηγητή της γενικής τάξης να παραδώσει με κατανοητό 

τρόπο το μάθημα. 

2.  Την εξειδίκευση του καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης να εξηγήσει με 

κατάλληλο τρόπο το  μάθημα έτσι ώστε να βοηθηθούν περισσότεροι μαθητές. 

Ορισμένοι από τα 2/3 των μαθητών που θεωρούν ότι μπορούν να βοηθηθούν από 

την ύπαρξη καθηγητή Παράλληλης Στήριξης στην τάξη, ανέφεραν : 

« όλοι κατά βάθος θα ήθελαν να τους βοηθήσει » 

«ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να διδάξει το μάθημα με άλλο 

τρόπο μια δεύτερη φορά για να το καταλάβουμε καλύτερα » 

« είμαι σίγουρη πως αν  ρωτούσα την καθηγήτρια της Παράλληλης Στήριξης θα μου 

τα εξηγούσε πολύ καλά »   

« σίγουρα, γιατί ο καθηγητής δεν εξηγεί καλά το μάθημα » 

Μάλιστα, ένα κορίτσι παραδέχτηκε ότι έχει και η ίδια μαθησιακό πρόβλημα και 

τόνισε πως : 

« έχω και εγώ μαθησιακό πρόβλημα και πιστεύω πως όταν ακούς το μάθημα από 

εξειδικευμένο καθηγητή το καταλαβαίνεις καλύτερα » 

Ο μοναδικός μαθητής  που απάντησε ότι δε θα μπορούσε να βοηθηθεί από την 

ύπαρξη της Παράλληλης  Στήριξης στην τάξη του τεκμηρίωσε την απάντησή τους ως 

εξής : 

« θα πρέπει να συγκεντρώνεται μόνο στον μαθητή με ειδικές ανάγκες » 

Ωστόσο αυτοί που δεν είχαν άποψη, και αποτελούν το 1/3 των ερωτώμενων 

αιτιολόγησαν την στάση τους λέγοντας πράγματα όπως : 

« μπορεί το μάθημα να γινόταν κουραστικό » 
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« ο καθηγητής αυτός δε θα πρέπει να ασχολείται μαζί μου » 

« δεν έχω άποψη γιατί δε το έχω επιχειρήσει, αλλά λογικά αν ήθελα κάτι θα με 

βοηθούσε » 

« δεν είμαι σίγουρη για το αν όντως μπορεί να με βοηθήσει » 

Άλλη μια φορά λοιπόν περίπου το 1/4 των μαθητών που απάντησε πως « Δεν έχει 

Άποψη», βρίσκεται να αιτιολογεί αυτή την επιλογή του χρησιμοποιώντας 

επιχειρήματα που έχουν μάλλον αρνητικό νόημα. Μεθοδολογικά όμως δεν ήταν 

σωστό να προσμετρηθούν στην κλίμακα του «Διαφωνώ», οπότε αναφέρεται απλώς 

το γεγονός  χωρίς να αλλοιωθούν τα αποτελέσματα των ερωτώμενων. 

 

Ερώτηση 5  

Η συμπεριφορά μου στην τάξη επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 

καθηγητή στην αίθουσα. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
100 

 
0 

 
1.69 

 
0.48 

 

Άλλη μια φορά, λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο πολύ 

χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων ( 1.69 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η 

απόλυτη πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 100% στοιχίζεται πίσω από την 

άποψη ότι δεν επηρεάζεται αρνητικά  η συμπεριφορά τους από τα προγράμματα 

Παράλληλης Στήριξης.   

Συνολικά οι απαντήσεις των μαθητών συγκεντρώθηκαν γύρω από την διακριτική 

παρουσία της Παράλληλης Στήριξης μέσα στην τάξη. Μερικοί από αυτούς είπαν 

χαρακτηριστικά : 

«κάθε άλλο,  γίνομαι περισσότερο συνεπής » 

«η καθηγήτρια της Παράλληλης επικεντρώνεται αποκλειστικά στον μαθητή της 

οπότε δε με ενοχλεί καθόλου » 
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 είναι σαν να έχουμε άλλη μια μαθήτρια στην τάξη »  

«η καθηγήτρια της Παράλληλης δεν παρεμποδίζει τη ροή του μαθήματος όπως 

κάνουν άλλοι συνάδελφοί της, αλλά χαλιναγωγεί τον μαθητή της » 

 

Ερώτηση 7 

Ακόμα και αν είχα σημαντική δυσκολία στη μάθηση δεν θα ήθελα να συμμετέχω 

σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
6.2 

 
68.8 

 
25 

 
2.25 

 
0.77 

  

Άλλη μια ερώτηση με αρνητική διατύπωση στην οποία οι μαθητές με ποσοστό 

68.8%  διαφώνησαν. Αυτό το γεγονός  σημαίνει ότι στην πραγματικότητα 

περισσότεροι από τα 2/3 των  μαθητών  θα ήθελαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα 

Παράλληλης Στήριξης αν έχρηζαν εκπαιδευτικής βοήθειας. Μόνο μια μαθήτρια 

απάντησε πως δε θα συμμετείχε ενώ το 25% των μαθητών  δεν είχε άποψη. 

Οι απαντήσεις των μαθητών τάχθηκαν πίσω από τα αποτελέσματα που έχουν 

παρατηρήσει στον ίδιο τον συμμαθητή τους. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι οι αιτιολογήσεις των παιδιών που ανάμεσα στα 

υπόλοιπα ανέφεραν : 

« αν είχα κάποιο πρόβλημα σίγουρα θα ζητούσα τέτοια βοήθεια γιατί είναι για το 

καλό μου» 

« θα με βοηθούσε να βελτιωθώ και θα μου αύξανε την αυτοπεποίθηση  » 

« από όσο είδα η Παράλληλη Στήριξη αποφαίνεται επικερδής για τον μαθητή άρα 

θα συμμετείχα σίγουρα  » 

Ωστόσο, το 1/4 των μαθητών που δεν έχουν άποψη το δικαιολόγησαν ως εξής: 
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« κάθε μέρα μετά το σχολείο έχω μια σειρά φροντιστηριακών  μαθημάτων, συνεπώς 

δε ξέρω αν θα ήθελα κάτι τέτοιο και πως θα μου φαινόταν » 

« δε ξέρω πως θα αισθανόμουν αν είχα πρόβλημα » 

Η μια και μοναδική μαθήτρια όμως που απάντησε πως δε θα ήθελε να συμμετέχει 

σε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα χρησιμοποίησε ένα επιχείρημα που ανέφερε ότι : 

« ίσως ντρεπόμουν αν είχα έναν καθηγητή Παράλληλης Στήριξης δίπλα μου, οπότε 

δε θα ήθελα για να μη με βλέπουν οι υπόλοιποι ως διαφορετική » 

 

Ερώτηση 9  

Δε θα ήθελα να υπάρχει Παράλληλη Στήριξη στην τάξη μου. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
93.7 

 
6.3 

 
1.56 

 
0.63 

 

Και σε αυτή την αντίστροφης διατύπωσης ερώτηση, όπως και στις προηγούμενες 

που παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο, ο αρκετά χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 1.56 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η καθολική πλειοψηφία 

των μαθητών με ποσοστό 93.7% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι θα ήθελε να 

υπάρχουν  προγράμματα Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του. Μόνο ένας μαθητής 

συμφώνησε με  τη δήλωση πως δε θα ήθελε να υπάρχει η Παράλληλη Στήριξη. 

Κάποιες από τις δηλώσεις που το πιστοποιούν είναι : 

« εφόσον υπάρχει ήδη και δε μου δημιουργεί κάποια δυσκολία, δε θα είχα 

πρόβλημα να συνεχιστεί »  

« αφού ο συμμαθητής μου την χρειάζεται, θέλω να συνεχιστεί » 

« αν ένα παιδί έχει μεγάλη δυσκολία δε θα ήθελα να αποτρέπω να του δοθεί 

κάποια βοήθεια » 

Ένα μικρό ποσοστό 16.7% εξακολουθεί να μην έχει άποψη και σε αυτό το ζήτημα. 
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Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτού αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις  8 και 11  που αναλύονται παρακάτω. 

 

 

Ερώτηση 8 

Πιστεύω ότι μπορώ να έχω στενές φιλικές σχέσεις με ένα συμμαθητή μου που 

δέχεται παράλληλη Στήριξη  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
81.2 

 
12.5 

 
6.3 

 
3.87 

 
1.08 

 

Τα  2/3 των μαθητών δήλωσαν ότι μπορούν να έχουν στενές φιλικές σχέσεις με τον 

συμμαθητή τους που δέχεται Παράλληλη Στήριξη, ενώ ίσα ποσοστά πληθυσμών  

16.7%  ακολούθησαν τις άλλες 2 επιλογές. 

Η πλειοψηφία η οποία δήλωσε θετική σε μια φιλική σχέση με το παιδί που 

υποστηρίζεται, στήριξε την θέση με προτάσεις όπως : 

« το γεγονός ότι κάποιο παιδί χρειάζεται επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια δε 

σημαίνει ότι επηρεάζεται η μεταξύ μας σχέση » 

« δεν πρέπει να απομονώνουμε αυτά τα παιδιά γιατί έχουν και αυτά ίσα 

δικαιώματα και είναι σαν κ εμάς » 

« φυσικά και θα μπορούσα αν ήθελε και εκείνος » 

« το ότι έχει Παράλληλη Στήριξη δε σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω φιλικές σχέσεις 

μαζί του » 

Αντίθετα, το 1/6 των μαθητών  θεωρεί πως δε θα μπορούσε να έχει φιλικές σχέσεις 

με το παιδί που υποστηρίζεται, και το αιτιολογεί με δηλώσεις όπως : 
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« δεν πιστεύω ότι θα ταίριαζα μαζί του για να κάνουμε παρέα »  

Επίσης δε λείπουν αυτοί που δεν έχουν άποψη, χωρίς να έχουν αιτιολογήσει την 

άποψή τους. 

Ερώτηση 11 

Όλοι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους 

υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
62.4 

 
18.8 

 
18.8 

 
3.43 

 
1.03 

 

Τα 2/3 των μαθητών θεωρούν πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να 

παραμένουν και να διδάσκονται μέσα στη γενική τάξη, υποστηριζόμενοι από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. 

Η θέση τους αυτή υποστηρίζεται από αιτιολογήσεις όπως : 

«ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης δρα ως φροντιστηριακός καθηγητής, γι’ 

αυτό θα ήταν καλύτερα να κάνει μάθημα στο σύνολο της τάξης για να βοηθηθούν 

όλοι » 

« η παραμονή του στην τάξη θα τον βοηθούσε να αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τους 

υπολοίπους »  

Αντίθετα, όσοι θα προτιμούσαν οι μαθητές αυτοί να διδασκόταν έξω από τη γενική 

τάξη με ποσοστό που ανέρχεται μόλις σε 11.2%  στήριξαν αυτή τους τη θέση 

λέγοντας : 

« από τη μια άποψη μπορεί να βοηθήσει το παιδί αλλά μάλλον μπερδεύεται από 

τους υπόλοιπους και δε μπορεί να συγκεντρωθεί στο μάθημά του » 

« μπορεί οι συμμαθητές του να έχουν μια αρνητική επίδραση στον μαθητή  ή ακόμα 

να επηρεαστούν και οι ίδιοι»  
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3.2.3    Οι καθηγητές του Σ.Θ 

      

Ερωτήσεις Φυσικός Χημικός  Βιολόγος 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους 
μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ Σ Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των 
υπόλοιπων μαθητών. 

Σ Δ Δ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα 
είχαν  μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή 
αίθουσα. 

Δ Σ Δ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης μπορεί να έχει θετική 
συνεισφορά στο μάθημα που απευθύνεται στη γενική τάξη. 

Σ Δ.Ε.Α Σ 

5. Ο τρόπος που διδάσκω επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 
καθηγητή στην αίθουσα. 

Δ Δ Δ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  εκτός από τον 
μαθησιακό τομέα και στις κοινωνικές του σχέσεις.  

Σ Σ Σ 

7. Αν είχα την κατάλληλη επιμόρφωση θα αναλάμβανα ο/η ίδιος/ίδια την 
διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς την 
παρουσία 2ου καθηγητή. 

Δ Δ Δ 

8.  Με τον μαθητή που δέχεται παράλληλη στήριξη  έχω  ίδιου επιπέδου  
επικοινωνία με αυτή που έχω με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Δ Δ Σ 

9. Θα προτιμούσα να μην  υπάρχει παράλληλη στήριξη στις τάξεις που 
διδάσκω. 

Δ Δ Δ 

10. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης με δυσκολεύουν  στο να κάνω το 
μάθημα όπως θα ήθελα.  

Δ Δ Δ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με 
τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον 
από  καθηγητή παράλληλης στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Σ Δ Σ 

12.  Έχω καλή επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού που δέχεται 
παράλληλη στήριξη. 

Σ Σ Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές 
επιστήμες πρέπει να καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής 
και Ειδικής Αγωγής. 

Σ Σ Σ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές 
Επιστήμες  πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και 
ειδικής Αγωγής. 

Σ Σ Σ 

15 .Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 
αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. 

Δ Δ Δ 

16  Πιστεύω ότι έχω επαρκείς γνώσεις για να διδάξω μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Δ Δ Δ 

17.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση 
συμβόλων και τύπων. 

Σ Σ Δ.Ε.Α 

18. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών 
για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση ορολογίας. 

Σ Δ Σ 

19.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η κατανόηση 
της εξέλιξης των φαινομένων. 

Σ Δ Σ 

20. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο του προγράμματος διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η 
έλλειψη συνοχής μεταξύ των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στην ύλη 
κάθε τάξης. 

Σ Δ.Ε.Α Δ.Ε.Α 
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3.2.3    Οι γονείς του Σ.Θ      

 

  

 

Ερωτήσεις Μητέρα Σ. 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν 
σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ 

2. Αφιερώνω λιγότερο χρόνο στην προετοιμασία του παιδιού μου για το μάθημα της Φυσικής 
από τότε που ξεκίνησε η Παράλληλη Στήριξη. 

Δ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα είχαν  
μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

Σ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης  θα έπρεπε να συνεργάζεται περισσότερο  
μαζί μου για την κατάρτιση του προγράμματος υποστήριξής του στις Φυσικές Επιστήμες. 

Δ 

5. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω πιο ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την διδασκαλία 
του παιδιού μου από τον καθηγητή της γενικής τάξης. 

Δ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  εκτός από τον μαθησιακό τομέα και 
στις κοινωνικές του σχέσεις.  

Δ 

7. Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τους  καθηγητές  Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης.  
 

Δ 

8.  Πιστεύω πως ο καθηγητής της γενικής τάξης έχει  ίδιου επιπέδου  επικοινωνία με το παιδί 
μου, όπως έχει και με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Δ 

9. Το παιδί μου είναι ικανοποιημένο από το από  το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στις 
Φυσικές  Επιστήμες. 

Σ 

10. Πιστεύω πως θα έπρεπε το παιδί μου να υποστηρίζεται περισσότερες ώρες στις Φυσικές 
Επιστήμες  από 2ο καθηγητή. 

Σ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους υπόλοιπους 
μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης 
στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Σ 

12.  Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών που διεξάγει το 
πρόγραμμα  παράλληλης στήριξης  του παιδιού μου. 

Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες πρέπει να 
καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Δ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές Επιστήμες  πρέπει να 
γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και ειδικής Αγωγής. 

Σ 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική ευθύνη του 
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.  

Δ 

16. Πιστεύω πως ο καθηγητής Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης  δεν αφιερώνει όσο 
χρόνο θα έπρεπε στη διδασκαλία του παιδιού μου. 

Σ 

17. Το παιδί μου παρενοχλείται από τα υπόλοιπα παιδιά επειδή δέχεται Παράλληλη Στήριξη. 
 

Δ 

18. Το  απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και  τύπων. 

Σ 

19. Το απαιτητικότερο  στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  
παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση  ορολογίας. 

Δ 

20. Το απαιτητικότερο  χαρακτηριστικό του προγράμματος διδασκαλίας των  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η μεγάλη έκταση της ύλης.  

Δ 
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3.3  Αποτελέσματα της έρευνας του  Γ’ Γενικού Λυκείου 

Θεσσαλονίκης  

 

3.3.1. Ο μαθητής  Δ.Θ 

 

Ο Δ.  απάντησε σε 2 ερωτηματολόγια όπως όλοι οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με το ερωτηματολόγιο των 11 ερωτήσεων ΕΜΟΠΣ  να 

προηγείται. 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων  του ΕΜΟΠΣ αφορά στην Λειτουργία Σχολικού 

Περιβάλλοντος, όπου ο μαθητής απαντώντας στις ερωτήσεις 1, 2, 3 και 6  εξέφρασε 

την πλήρη ικανοποίησή του για το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, που τον έχει 

βοηθήσει πολύ μαθησιακά από το Δημοτικό μέχρι τώρα που φοιτά στην Α’  

Λυκείου.  

Ανέφερε ότι μέσω της Παράλληλης Στήριξης κατανοεί καλύτερα τόσο τις βασικές 

έννοιες όσο και τις ασκήσεις στη Φυσική, που μόνο από τον καθηγητή της τάξης δε 

θα συνέβαινε αυτό. Δεν πιστεύει ότι η Παράλληλη Στήριξη διασπά την προσοχή των 

υπόλοιπων μαθητών, αφού γίνεται ιδιαίτερα  ήσυχα το μάθημα, αλλά πως οι 

περισσότεροι δεν προσέχουν τη διδασκαλία του καθηγητή Γενικής Εκπαίδευσης 

ούτως ή άλλως. Ο καθηγητής της γενικής τάξης από την άλλη μεριά πολλές φορές 

βοηθείται από τον καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης, αλλά σε μια συγκεκριμένη 

περίπτωση η δυσφορία είναι φανερή. Παρόλο που θα μπορούσε να μιλάει με 

κανονικό τόνο φωνής και να λύνει περισσότερες ασκήσεις αν το μάθημα της 

Φυσικής γινόταν ατομικά με την Παράλληλη Στήριξη σε άλλη αίθουσα, θα το 

απέφευγε μια και προτιμά να ακούσει το μάθημα 2 φορές από τους 2 καθηγητές, 

της γενικής τάξης και της Παράλληλης Στήριξης. Παραδέχεται επίσης ότι από τη 

στιγμή που ήρθε η Παράλληλη Στήριξη στην τάξη, τα υπόλοιπα παιδιά του μιλάνε 

περισσότερο, οπότε κατά συνέπεια ωφελήθηκε κοινωνικά.  

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων  αφορά στην Προσωπική Ανάπτυξη και σε αυτόν 

υπάγονται  οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9.  

Ο Δ. υποστήριξε ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης βοηθά οποιονδήποτε 

μαθητή της τάξης έχει απορίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και κατά τη 



93 
 

διάρκεια του διαλείμματος, και πως αυτό το γεγονός δεν τον ενοχλεί πολύ, αλλά 

αισθάνεται πως χάνει την αποκλειστικότητα, και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά : 

« ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης έχει φοβερή μεταδοτικότητα και τα εξηγεί 

όλα με πολύ εύκολο τρόπο, αλλά δε θα ήθελα να βοηθάει πολύ τα άλλα παιδιά γιατί 

μετά θα γίνουν καλύτερα από μένα και δε το θέλω αυτό »  

Αισθάνεται πως η συμπεριφορά του βελτιώνεται όταν είναι εκεί ο καθηγητής της 

Παράλληλης Στήριξης αφού έχουν αναπτύξει μεταξύ τους έναν κώδικα για το πότε 

πρέπει να παίρνει το λόγο ή να σηκώνει χέρι, με αποτέλεσμα να μην “ πετάγεται” 

τόσο συχνά και να μην θυμώνουν οι υπόλοιποι συμμαθητές του. Επίσης για το 

ζήτημα του αν θα είχε αντίρρηση να υπάρχει και άλλος μαθητής στην ίδια αίθουσα 

που να χρειαζόταν την υποστήριξη της Παράλληλης ομολόγησε ότι : 

« δε θα είχα κανένα πρόβλημα να βοηθηθεί και άλλο παιδί από έναν καθηγητή 

Παράλληλης Στήριξης, αρκεί να μην ήταν ο δικός μου. Αυτός είναι εδώ μόνο για 

μένα » 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων αυτού του ερωτηματολογίου αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων,  στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 

οι ερωτήσεις  8 και 11 . 

Ο Δ. πιστός στις απόψεις του περί πρωτιάς, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να κάνει 

παρέα με κάποιο άλλο παιδί που βοηθείται και αυτό από Παράλληλη Στήριξη 

ανέφερε : 

« θα μπορούσα να γίνω φίλος του γιατί θα είχαμε κάτι κοινό και θα μου κέντριζε το 

ενδιαφέρον να δω πως είναι και πως σκέφτεται. Παρόλα αυτά δε θα ήθελα να είναι 

καλύτερος μαθητής από μένα, γιατί σε σχέση με πέρσι “έπεσα” αρκετά και δεν 

αισθάνομαι καλά με αυτό » 

Τέλος, συνολικά για την Παράλληλη Στήριξη θεωρεί πως πρέπει να παρέχεται σε 

κάθε μαθητή που έχει ανάγκη μέσα στην τάξη του, και συγκεκριμένα στο Λύκειο 

που δυσκολεύει πολύ η ύλη όλων των μαθημάτων και ειδικά στα Θετικά 

Μαθήματα. 
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Το 2ο ερωτηματολόγιο ΕΜΟΠΣ,  αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις  και  χωριζόταν σε 

3 άξονες, τις  Ακαδημαϊκά Θέματα,  Κοινωνικές Σχέσεις και Συμμετοχή στη Σχολική 

Ζωή. 

Στις ερωτήσεις 1-8 που αφορούσαν στον άξονα των Ακαδημαϊκών Θεμάτων ο Δ. 

απάντησε ότι δε του αρέσει να πηγαίνει φέτος στο σχολείο, στο οποίο θεωρεί μεν 

ότι βελτιώνεται μαθησιακά, αλλά τον στεναχωρεί που δε μπορεί να είναι εύκολα ο 

καλύτερος μαθητής. Του αρέσει να ασχολείται με τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή και 

να διαβάζει Ιστορία εκτός σχολείου. Δεν του αρέσουν τα Φιλολογικά μαθήματα αν 

και είναι πολύ καλός σε αυτά, βαριέται τη Γυμναστική κάθε είδους καθώς και τη 

ζωγραφική. Παραδέχεται επίσης ότι ενώ τα Θετικά Μαθήματα μέχρι πέρσι του 

άρεσαν πολύ και είχε άριστους βαθμούς φέτος είχε απελπιστεί μέχρι να έρθει η 

Παράλληλη Στήριξη. 

Ακολούθησαν  οι ερωτήσεις 9-16 που αφορούσαν στις Κοινωνικές Σχέσεις του Δ. οι 

οποίες όπως ανέφερε είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Ομολόγησε πως τα παιδιά συχνά 

παρεξηγούνται με αυτά που λέει. Στα διαλείμματα δε συναναστρέφεται με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές του και δεν του λείπει ιδιαιτέρως η κοινωνική επαφή που 

θα μπορούσε να έχει  με τους συνομηλίκους τους, μια και όπως παραδέχτηκε : 

« δεν τους μιλάω σχεδόν καθόλου. Δεν ξεκινάω κουβέντα, βαριέμαι να απαντήσω 

όταν μου μιλάνε και δεν έχω ανάγκη να κάνω παρέα με κανέναν ούτε στο σχολείο 

αλλά ούτε και εκτός σχολείου » 

Επίσης δε θέλει να δουλεύει σε ομάδες και αν τύχει καμιά φορά δε θέλει να 

βοηθήσει και να βοηθηθεί από κανέναν συμμαθητή του.  

Συνεχίζοντας, στις ερωτήσεις 17-24 που αφορούν στη Συμμετοχή στην Σχολική Ζωή 

ο Δ. φαίνεται συχνά να ακολουθεί τους κανόνες που του επιβάλλονται από τους 

καθηγητές της γενικής τάξης, αλλά κυρίως κάνει αυτό που θέλει ο ίδιος. Δεν έχει 

ουσιαστική σχέση μαζί τους με αποτέλεσμα το εκάστοτε πρόβλημά του να το 

μοιραστεί μόνο με τους καθηγητές  Παράλληλης Στήριξης, με τους οποίους επιθυμεί  

να μοιράζεται τις γνώσεις του, να μαθαίνει νέα πράγματα και να προσπαθεί να 

κάνει χιούμορ. 
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3.3.2  Οι Συμμαθητές  του  Δ.Θ  

 

Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο Δ. αποτελείται από 20 μαθητές, 4 αγόρια και 16 

κορίτσια ( 20%  και  80% αντίστοιχα ). 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων του ΕΜΟΠΣ αφορά στην Λειτουργία Σχολικού 

Περιβάλλοντος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 6 και 10. 

Ερώτηση 1  

Πιστεύω ότι τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης βοηθούν τους μαθητές να 

βελτιώσουν σημαντικά τη σχολική επίδοσή τους.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
85 

 
0 

 
15 

 
4.3 

 
0.73 

                                                      

 

Στην ερώτηση αυτή υπήρξε συμφωνία με ποσοστό που ανέρχεται στο 85 % και 

μόλις 15% των μαθητών να μην έχουν άποψη. Από την ποιοτική ανάλυση των 

απαντήσεων των μαθητών παρατηρήθηκε ότι εστιάζονται στα εξής σημεία: 

 α) Στην αδυναμία του καθηγητή της Γενικής τάξης να εξηγήσει με κατάλληλο τρόπο 

το μάθημα στον μαθητή με ASD. 

 β) Στην διευκόλυνση του μαθητή με ASD  να καταλάβει το μάθημα καλύτερα μέσω 

της Παράλληλης στήριξης. 

Κάποιες από τις χαρακτηριστικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά της τάξης  

όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν τις επιλογές τους ήταν  

 « ο καθηγητής δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να βοηθήσει τον μαθητή με 

μαθησιακή δυσκολία »  

« το παιδί μέσω του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης καταλαβαίνει το μάθημα πολύ 

καλύτερα γιατί το εξηγεί με τον κατάλληλο τρόπο » 
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«ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης λύνει τις απορίες του παιδιού άμεσα και με 

εμβάθυνση » 

Μια μαθήτρια που ανήκει στο 15% που δεν είχε άποψη, δικαιολόγησε την 

απάντηση της με την δήλωση : 

« προσωπικά δεν έχω παρατηρήσει καμία ιδιαίτερη βελτίωση » 

 

Ερώτηση 2  

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων 

μαθητών. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
10 

 
80 

 
10 

 
2.1 

 
0.85 

 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών που φτάνει το 80% διαφώνησε με το γεγονός ότι 

διασπάται η προσοχή του από την Παράλληλη Στήριξη. Επισημαίνεται ότι λόγω της 

(αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων 

( 2.1 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η πλειοψηφία των μαθητών στοιχίζεται 

πίσω από την άποψη ότι δεν διασπάται η προσοχή τους από τα προγράμματα 

Παράλληλης Στήριξης.  

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από δύο πόλους: 

1.  Τη διακριτική παρουσία του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης μέσα στην τάξη. 

2. Την θετική επιρροή του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης στην ηρεμία του παιδιού. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών 

που  εκπροσωπούν το 80% του συνόλου. 

« τόσο η καθηγήτρια της Παράλληλης όσο και ο μαθητής της μιλάνε τόσο αθόρυβα  

που ούτε τους καταλαβαίνουμε » 
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 « όταν βρίσκεται η  Παράλληλη Στήριξη στην τάξη ο μαθητής δεν “πετάγεται”  

οπότε δεν ενοχλείται η τάξη » 

Ωστόσο δεν λείπει και οι αντίθετη άποψη 2 μαθητών με ποσοστό 10% που 

προφανώς διασπάται η προσοχή του από την ύπαρξη του καθηγητή Παράλληλης 

στήριξης στην αίθουσα, και αναφέρει ότι : 

« ορισμένες  φορές ενοχλούμαι »  

Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το ζήτημα με 

ποσοστό επίσης 10%, που γενικά απέφυγαν να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. 

 

 Ερώτηση 3 

Όσοι μαθητές δέχονται Παράλληλη Στήριξη στη Φυσική θα είχαν μάλλον 

μεγαλύτερο όφελος αν διδασκόταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
70 

 
15 

 
15 

 
3.9 

 
1.07 

 

Η ερώτηση αυτή όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα έδωσε αρκετά  

ξεκάθαρα αποτελέσματα. Τόσο αυτοί που είναι υπέρ της παραμονής του παιδιού 

στην τάξη όσο και αυτοί που δεν έχουν άποψη συγκέντρωσαν ποσοστά 15%, ενώ 

αυτοί που υποστηρίζουν την έξοδό του από την τάξη για να επιτευχθεί καλύτερο 

αποτέλεσμα αποτελούν την πλειοψηφία με ποσοστό 70%. 

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από την καλύτερη ποιότητα μαθήματος όταν 

ο καθηγητής με τον μαθητή βρίσκονται μόνοι τους σε άλλη αίθουσα.  

Κάποιοι από τους μαθητές που ανήκουν στην πλειοψηφία του 70% και δήλωσαν ότι 

θα ήταν προτιμότερο ο μαθητής να διδασκόταν το μάθημα της Φυσικής σε άλλη 

αίθουσα, ανάμεσα σε άλλα είπαν : 
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« η προσωπική επαφή δασκάλου-μαθητή βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του 

μαθήματος» 

« στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών συχνά υπάρχουν απορίες οι οποίες θα 

λυθούν καλύτερα εκτός τάξης» 

Αυτοί που είναι υπέρ της παραμονής του μαθητή στην τάξη κατά την διάρκεια του 

μαθήματος της Φυσικής το δικαιολόγησαν με δηλώσεις όπως : 

« οι μαθητές αυτοί είναι σαν εμάς, οπότε δικαιούνται να συμμετέχουν σε 

συζητήσεις και άλλες απορίες που αν είναι εκτός τάξης θα χάνουν » 

Δε λείπουν όμως και 3 μαθητές  που δεν μπορούν να αποφασίσουν αν είναι καλό 

να είναι εντός ή εκτός της τάξης. 

 

Ερώτηση 6 

Πιστεύω ότι η Παράλληλη Στήριξη βοηθά τον μαθητή και στον κοινωνικό τομέα 

εκτός από το μαθησιακό. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
80 

 
5 

 
15 

 
4.1 

 
0.85 

 

Η  πλειοψηφία των παιδιών σε ποσοστό 80%  θεωρεί πως ο μαθητής με ASD εκτός 

από τον μαθησιακό εμφανίζει πρόοδο και στον κοινωνικό τομέα, αλλά δε λείπουν 

και αυτοί που διαφωνούν ή έχουν αντίθετη άποψη.  

Οι απαντήσεις των παιδιών κινήθηκαν κυρίως γύρω από την ησυχία που επικρατεί 

από μέρους του μαθητή με ASD όταν βρίσκεται  δίπλα του ο καθηγητής 

Παράλληλης Στήριξης. 

Η πλειοψηφία αυτή στηρίζει την επιλογή της σε απόψεις όπως:  
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 « η καθηγήτρια Παράλληλης Στήριξης του μαθαίνει να είναι πιο κοινωνικός με τους 

συμμαθητές του και ανοίγει συζητήσεις με μας στο διάλειμμα για να συμμετέχει και 

αυτός ο μαθητής » 

 « είναι πιο ήρεμος, δεν πετάγεται και δεν ενοχλεί όταν βρίσκεται μαζί του η 

καθηγήτρια της Παράλληλης Στήριξης » 

Υπάρχουν όμως και αυτοί που διαφωνούν σε ποσοστό 15%  και δεν δικαιολόγησαν 

την επιλογή τους. 

 

Ερώτηση 10 

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης δυσκολεύουν τον καθηγητή της γενικής 

τάξης να κάνει το μάθημα όπως θα ήθελε.  

 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
10 

 
75 

 
15 

 
1.85 

 
1.04 

 

Λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 1.85 ) στην πραγματικότητα δηλώνει ότι δεν δυσκολεύεται ο 

καθηγητής της γενικής τάξης από την ύπαρξη Παράλληλης Στήριξης. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 75% δεν έχει παρατηρήσει 

κάποια διαφορά στη διδασκαλία του καθηγητή της γενικής τάξης με αποτέλεσμα να 

διαφωνεί, είτε να μην έχει άποψη σε ποσοστό 15%. 

Αυτοί που δεν έχουν παρατηρήσει κάποια δυσκολία ή δυσφορία από μέρους του 

καθηγητή, δήλωσαν χαρακτηριστικά:  

 « τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η καθηγήτρια 

Παράλληλης Στήριξης, οπότε ο καθηγητής δε  δυσκολεύεται από την ύπαρξη της » 
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« όχι μόνο δε τον δυσκολεύει αλλά μπορεί να τον βοηθήσει κιόλας όταν δε θυμάται 

κάτι, όπως έχει ήδη γίνει » 

Κάποιες μαθήτριες που πιστεύουν ότι δυσκολεύονται οι καθηγητές της τάξης 

επιχειρηματολόγησε λέγοντας : 

« κάποιοι φαίνεται να μη θέλουν ξένους στην τάξη » 

« ιδιαιτέρως κάποια καθηγήτρια του σχολείου με το που μπαίνει στην τάξη ο 

καθηγητής της  Παράλληλης Στήριξης δυσανασχετεί » 

« ίσως νομίζουν ότι ελέγχονται από τον καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης » 

 

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτού αφορά στην 

Προσωπική Ανάπτυξη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9  

που αναλύονται παρακάτω. 

 

Ερώτηση 4 

Πιστεύω ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να βοηθήσει και 

μένα στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
70 

 
15 

 
15 

 
3.85 

 
1.04 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 70% πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να 

βοηθηθούν και οι ίδιοι από τον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης κατά την παραμονή 

του στην τάξη, και ακολουθούν αυτοί που Διαφωνούν και αυτοί που δεν έχουν 

άποψη με ποσοστό 15%.  

Οι απαντήσεις των παιδιών τάχθηκαν πίσω από δύο κεντρικές ιδέες : 

1. Την αδυναμία του καθηγητή της γενικής τάξης να παραδώσει με κατανοητό 

τρόπο το μάθημα κάποιες φορές. 
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2.  Την εξειδίκευση του καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης να εξηγήσει με 

κατάλληλο τρόπο το  μάθημα έτσι ώστε να βοηθηθούν περισσότεροι μαθητές. 

Ορισμένοι από το 70%  των μαθητών που θεωρούν ότι μπορούν να βοηθηθούν από 

την ύπαρξη καθηγητή Παράλληλης Στήριξης στην τάξη, ανέφεραν : 

 «ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να εξηγήσει το μάθημα με 

άλλο τρόπο  για να το καταλάβουμε καλύτερα  » 

« έχω  ρωτήσει την καθηγήτρια της Παράλληλης Στήριξης αρκετές φορές και μου τα 

εξήγησε πολύ καλά »   

 

Ερώτηση 5  

Η συμπεριφορά μου στην τάξη επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 

καθηγητή στην αίθουσα. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
10 

 
80 

 
10 

 
1.95 

 
0.94 

 

Άλλη μια φορά, λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο πολύ 

χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων ( 1.95 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η  

πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 80% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι δεν 

επηρεάζεται αρνητικά  η συμπεριφορά τους από τα προγράμματα Παράλληλης 

Στήριξης.   

Συνολικά οι απαντήσεις των μαθητών συγκεντρώθηκαν γύρω από την διακριτική 

παρουσία της Παράλληλης Στήριξης μέσα στην τάξη. Μερικοί από αυτούς που 

ανήκουν στην πλειοψηφία είπαν χαρακτηριστικά : 

 « η καθηγήτρια της Παράλληλης επικεντρώνεται αποκλειστικά στον μαθητή της 

χωρίς να  με ενοχλεί καθόλου » 

« αντιθέτως το κλίμα είναι ευχάριστο » 
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Οι υπόλοιποι μαθητές που συμφώνησαν με αυτή τη θέση ή δεν είχαν άποψη δεν 

επιχειρηματολόγησαν. 

 

Ερώτηση 7 

Ακόμα και αν είχα σημαντική δυσκολία στη μάθηση δε θα ήθελα να συμμετέχω 

σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
20 

 
75 

 
5 

 
2.2 

 
1.05 

  

Άλλη μια ερώτηση με αρνητική διατύπωση στην οποία οι μαθητές σε ποσοστό 75%  

διαφώνησαν. Αυτό το γεγονός  σημαίνει ότι στην πραγματικότητα τα 3/4 των  

μαθητών  θα ήθελαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης αν 

έχρηζαν εκπαιδευτικής βοήθειας. Το 20% των μαθητών απάντησαν πως δε θα 

συμμετείχαν  ενώ μόνο το 5% των μαθητών  δεν είχε άποψη. 

Οι απαντήσεις των μαθητών τάχθηκαν πίσω από τα αποτελέσματα που έχουν 

παρατηρήσει στον ίδιο τον συμμαθητή τους. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι οι αιτιολογήσεις των παιδιών που ανάμεσα στα 

υπόλοιπα ανέφεραν : 

« η Παράλληλη Στήριξη είναι μια ενέργεια που έχει εκπληρωθεί με σκοπό να 

βοηθήσει τα παιδιά που έχουν ανάγκη, άρα θα εκμεταλλευόμουν την ευκαιρία να 

υποστηριχτώ από αυτήν αν το χρειαζόμουν  » 

« έχω παρατηρήσει πως ο συμμαθητής μου έχει βελτιωθεί οπότε θα το δοκίμαζα » 

Οι υπόλοιποι μαθητές που συμφώνησαν με αυτή τη θέση ή δεν είχαν άποψη δεν 

επιχειρηματολόγησαν. 

Ερώτηση 9  

Δε θα ήθελα να υπάρχει Παράλληλη Στήριξη στην τάξη μου. 
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Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
80 

 
20 

 
1.9 

 
0.72 

 

Και σε αυτή την αντίστροφης διατύπωσης ερώτηση, όπως και στις προηγούμενες 

που παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο, ο αρκετά χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 1.9 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η καθολική πλειοψηφία των 

μαθητών με ποσοστό 80% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι θα ήθελε να 

υπάρχουν  προγράμματα Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του.  Κανένας μαθητής 

δεν επιθυμεί να μην υπάρχει Παράλληλη Στήριξη. 

Κάποιες από τις δηλώσεις που παραχώρησε το 80% των μαθητών  είναι : 

« εφόσον υπάρχει ήδη και δε με επηρεάζει, δε θα είχα πρόβλημα να συνεχιστεί »  

« αφού ο συμμαθητής μου την χρειάζεται, θέλω να υπάρχει » 

 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτού αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις  8 και 11  που αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 8 

Πιστεύω ότι μπορώ να έχω στενές φιλικές σχέσεις με ένα συμμαθητή μου που 

δέχεται παράλληλη Στήριξη  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
80 

 
5 

 
15 

 
3.9 

 
0.72 

 

Τα  4/5 των μαθητών δήλωσαν ότι μπορούν να έχουν στενές φιλικές σχέσεις με τον 

συμμαθητή τους που δέχεται Παράλληλη Στήριξη, ενώ μικρά ποσοστά πληθυσμών   

ακολούθησαν τις άλλες 2 επιλογές. 
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Η πλειοψηφία η οποία δήλωσε θετική σε μια φιλική σχέση με το παιδί που 

υποστηρίζεται, στήριξε την θέση με προτάσεις όπως : 

« φυσικά και μπορώ να είμαι φίλη του. Το γεγονός ότι κάποιο παιδί χρειάζεται 

επιπλέον εκπαιδευτική βοήθεια δε σημαίνει ότι δε μπορεί να δημιουργήσει φιλίες » 

« όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα μαθησιακά ή σωματικά ή ψυχολογικά, χωρίς 

να  είναι κάτι που τους εμποδίζει να κάνουν φιλίες  » 

 « ήδη είμαστε φίλοι από το Δημοτικό, και μιλάμε καμιά φορά » 

Ο ένας μαθητής που διαφώνησε στο θέμα της φιλίας αιτιολόγησε την επιλογή του 

ως εξής : 

« ίσως να μπορούσαμε να κάνουμε παρέα αλλά δεν μας πλησιάζει » 

Επίσης δε λείπουν αυτοί που δεν έχουν άποψη, χωρίς όμως να έχουν αιτιολογήσει 

την άποψή τους. 

 

Ερώτηση 11 

Όλοι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους 

υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
        60 

 
        25 

 
         15 

 
      3.55 

 
       1.1 

 

Τα 3/5 των μαθητών θεωρούν πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να 

παραμένουν και να διδάσκονται μέσα στη γενική τάξη, υποστηριζόμενοι από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης, ενώ το 1/4 διαφωνούν με αυτή την τοποθέτηση. 

Δε λείπουν όμως και 3 μαθητές που δεν εξέφρασαν άποψη πάνω σε αυτό το 

ζήτημα. 

Η θέση της πλειοψηφίας  υποστηρίζεται από αιτιολογήσεις όπως : 
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« είναι η καλύτερη λύση για τα παιδιά ώστε να μην αποκλείονται από την τάξη αλλά 

παράλληλα να βοηθούνται » 

« εφόσον με αυτόν τον τρόπο είναι καλύτερα ο συμμαθητής μου, είμαι θετική σε 

αυτό το εκπαιδευτικό σχήμα » 

Ωστόσο όσοι θα προτιμούσαν οι μαθητές αυτοί να διδασκόταν έξω από τη γενική 

τάξη με ποσοστό που ανέρχεται μόλις σε 25%  καθώς και όσοι δεν είχαν άποψη 

επέλεξαν να μην αιτιολογήσουν την επιλογή τους. 
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3.3.3  Καθηγητές Δ.Θ      

Ερωτήσεις Φυσικός Χημικός Βιολόγος Αλγ. Γεωμ. 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους 
μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ Σ Δ Σ Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των 
υπόλοιπων μαθητών. 

Σ Δ Δ Δ Δ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  
θα είχαν  μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε 
χωριστή αίθουσα. 

Σ Δ.Ε.Α Σ Δ.Ε.
Α 

Δ.Ε.Α 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης μπορεί να έχει θετική 
συνεισφορά στο μάθημα που απευθύνεται στη γενική τάξη. 

Δ.Ε.Α Σ Δ Δ.Ε.
Α 

Δ.Ε.Α 

5. Ο τρόπος που διδάσκω επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη 
δεύτερου καθηγητή στην αίθουσα. 

Δ Δ Δ Δ Δ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή και στον 
κοινωνικό τομέα εκτός από τον μαθησιακό. 

Σ Σ Δ Σ Σ 

7. Αν είχα την κατάλληλη επιμόρφωση θα αναλάμβανα ο/η ίδιος/ίδια 
την διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς 
την παρουσία 2

ου
 καθηγητή. 

Δ Σ Σ Δ Δ.Ε.Α 

8.  Με τον μαθητή που δέχεται παράλληλη στήριξη  έχω  ίδιου επιπέδου  
επικοινωνία με αυτή που έχω με την πλειοψηφία των μαθητών της 
τάξης. 

Σ Σ Σ Σ Δ 

9. Θα προτιμούσα να μην  υπάρχει παράλληλη στήριξη στις τάξεις που 
διδάσκω. 

Δ.Ε.Α Δ Σ Δ Δ.Ε.Α 

10. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης με δυσκολεύουν  στο να 
κάνω το μάθημα όπως θα ήθελα.  

Δ Δ Δ Δ Δ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί 
με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται 
επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης στήριξης ( 2

ο
 καθηγητή ).  

Δ Σ Δ Σ Σ 

12.  Έχω καλή επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού που δέχεται 
παράλληλη στήριξη. 

Σ Σ Σ Σ Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές 
επιστήμες πρέπει να καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές 
Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Σ Σ Δ Σ Δ.Ε.Α 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές 
Επιστήμες  πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής 
και ειδικής Αγωγής. 

Σ Σ Δ Σ Δ.Ε.Α 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 
αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. 

Δ Δ Δ Δ Δ 

16  Πιστεύω ότι έχω επαρκείς γνώσεις για να διδάξω μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Δ Δ Σ Δ Δ 

17.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση 
συμβόλων και τύπων. 

Δ Δ.Ε.Α Σ Δ Δ 

18. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση 
ορολογίας. 

Δ Σ Σ Σ Δ 

19.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η 
κατανόηση της εξέλιξης των φαινομένων. 

Σ Σ Σ Δ Δ.Ε.Α 

20. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο του προγράμματος διδασκαλίας 
των Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης 
είναι η έλλειψη συνοχής μεταξύ των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται 
στην ύλη κάθε τάξης. 

Δ.Ε.Α Δ.Ε.Α Δ Δ Δ 
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 3.3.3  Γονείς   Δ.Θ      

 

Ερωτήσεις Μητέρα Δ. 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν 
σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων μαθητών. 
 

Σ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα είχαν  
μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

Σ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης  θα έπρεπε να συνεργάζεται περισσότερο  
μαζί μου για την κατάρτιση του προγράμματος υποστήριξής του στις Φυσικές Επιστήμες. 

Σ 

5. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω πιο ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την διδασκαλία 
του παιδιού μου από τον καθηγητή της γενικής τάξης. 

Σ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  και στον κοινωνικό τομέα εκτός από 
τον μαθησιακό. 

Σ 

7. Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τους  καθηγητές  Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης.  
 

Δ 

8.  Πιστεύω πως ο καθηγητής της γενικής τάξης έχει  ίδιου επιπέδου  επικοινωνία με το παιδί 
μου, όπως έχει και με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Δ.Ε.Α 

9. Το παιδί μου είναι ικανοποιημένο από το από  το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στις 
Φυσικές  Επιστήμες. 

Σ 

10. Πιστεύω πως θα έπρεπε το παιδί μου να υποστηρίζεται περισσότερες ώρες  στις Φυσικές 
Επιστήμες από 2ο καθηγητή.  

Σ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους υπόλοιπους 
μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης 
στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Σ 

12.  Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών που διεξάγει το 
πρόγραμμα  παράλληλης στήριξης  του παιδιού μου. 

Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες πρέπει να 
καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Σ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές Επιστήμες  πρέπει να 
γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και ειδικής Αγωγής. 

Σ 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική ευθύνη του 
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.  

Δ.Ε.Α 

16. Πιστεύω πως ο καθηγητής Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης  δεν αφιερώνει όσο 
χρόνο θα έπρεπε στη διδασκαλία του παιδιού μου. 

Δ.Ε.Α 

17. Το παιδί μου παρενοχλείται από τα υπόλοιπα παιδιά επειδή δέχεται Παράλληλη Στήριξη 
 

Δ.Ε.Α 

18. Το  απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και  τύπων. 

Δ.Ε.Α 

19. Το απαιτητικότερο  στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  
παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση  ορολογίας. 

Δ.Ε.Α 

20. Το απαιτητικότερο  χαρακτηριστικό του προγράμματος διδασκαλίας των  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η μεγάλη έκταση της ύλης.  

Δ.Ε.Α 
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3.4  Αποτελέσματα της έρευνας του  Δ’ Γενικού Λυκείου 
 

3.4.1. Ο μαθητής  Γ.Α 

 

Ο Γ.Α  απάντησε σε 2 ερωτηματολόγια όπως όλοι οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με το ερωτηματολόγιο των 11 ερωτήσεων ΕΜΟΠΣ  να 

προηγείται. 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων αφορά στην Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, 

όπου ο μαθητής απαντώντας στις ερωτήσεις 1, 2, 3 και 6  εξέφρασε την πλήρη 

ικανοποίησή του για το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, που τον έχει βοηθήσει 

πολύ μαθησιακά από το Δημοτικό μέχρι τώρα που φοιτά στην Β’  Λυκείου.  

Ανέφερε ότι μέσω της Παράλληλης Στήριξης κατανοεί καλύτερα τόσο τις βασικές 

έννοιες όσο και τις ασκήσεις στη Φυσική και στη Χημεία, γεγονός που μόνο  από τον 

καθηγητή της γενικής τάξης δε θα μπορούσε να συμβεί. Έτσι φέτος αισθάνεται 

σίγουρος να σηκώσει το  χέρι του για να πει μάθημα, γεγονός που τον γεμίζει 

αυτοπεποίθηση.  Δεν πιστεύει ότι η Παράλληλη Στήριξη διασπά την προσοχή των 

υπόλοιπων μαθητών, αφού γίνεται ιδιαίτερα  ήσυχα το μάθημα, αλλά βρίσκει ότι οι 

συμμαθητές του “απαξιούν ” όπως είπε χαρακτηριστικά για το τι κάνει. Οι 

καθηγητές της γενικής τάξης όχι μόνο δεν ενοχλούνται από την ύπαρξη της 

Παράλληλης Στήριξης αλλά  ρωτάνε  και τη γνώμη της καθηγήτριας της ΠΣ πολύ 

συχνά για τις ασκήσεις. Αν και θα γινόταν περισσότερο ολοκληρωμένα το μάθημα 

της Φυσικής με την καθηγήτρια της ΠΣ εκτός τάξης, θα ήταν μια “ έμμεση παραδοχή 

του προβλήματός του” όπως είπε, με αποτέλεσμα να αισθάνεται το “ μαύρο 

πρόβατο“ της τάξης. Για την συνεισφορά της Παράλληλης Στήριξης στον κοινωνικό 

τομέα της σχολική ζωής του, ομολόγησε ότι : 

« με βοήθησε κοινωνικά ότι ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης με την 

μεταδοτικότητά του και την διάθεσή του βοήθησε και τα υπόλοιπα παιδιά που 

δυσκολεύονται, με αποτέλεσμα να γίνω περισσότερο αρεστός στους υπόλοιπους 

συμμαθητές μου, με τους οποίους πλέον μιλούσα στο διάλειμμα » 



110 
 

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων  αφορά στην Προσωπική Ανάπτυξη και σε αυτόν 

υπάγονται  οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9.  

Ο Γ.  ομολόγησε ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης βοηθά οποιονδήποτε 

μαθητή της τάξης έχει απορίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αλλά και στο 

διάλειμμα. Όπως μάλιστα είπε χαρακτηριστικά : 

« αν και αρχικά έβλεπα την Παράλληλη Στήριξη ως βάρος και επαναστατούσα 

εναντίον της, τώρα συνειδητοποίησα ότι είναι προσόν, και θα ήθελα κάθε παιδί με 

μαθησιακό πρόβλημα να μπορεί να έχει αυτή τη βοήθεια, είτε με τον δικό μου 

καθηγητή ή με άλλον » 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων αυτού του ερωτηματολογίου αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων ( Allodi 2007, Mitchell, 2008, ), στον 

οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  8 και 11 . 

Για το αν θα μπορούσε να είναι φίλος με έναν μαθητή που υποστηρίζεται και αυτός 

από Παράλληλη Στήριξη ανέφερε : 

« αν ήμασταν φίλοι από πριν τότε θα μπορούσα να συνεχίσω να κάνω παρέα μαζί 

του, αλλά αν όχι θα προτιμούσα να έχω μια ελαφριά επαφή μαζί του, έτσι ώστε να 

μην διακινδυνέψω την εικόνα μου και να χαρακτηριστώ  “ σπαστικός ” ή ” φυτό ” »  

Το 2ο ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις  και  χωριζόταν σε 3 

άξονες, τις  Ακαδημαϊκά Θέματα,  Κοινωνικές Σχέσεις και Συμμετοχή στη Σχολική 

Ζωή. 

Στις ερωτήσεις 1-8 που αφορούσαν στον άξονα των Ακαδημαϊκών Θεμάτων ο Δ. 

απάντησε ότι δε του αρέσει να πηγαίνει φέτος στο σχολείο, στο οποίο θεωρεί μεν 

ότι βελτιώνεται μαθησιακά, αλλά τον στεναχωρεί που έγινε τόσο δύσκολο. Του 

αρέσει να ασχολείται με τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά η ύλη της Πληροφορικής 

του σχολείου τον δυσκολεύει. Του αρέσουν τα Φιλολογικά μαθήματα και είναι πολύ 

καλός σε αυτά. Τα Θετικά μαθήματα τα βρίσκει δύσκολα, αν και όπως είπε: 

« φέτος η Φυσική απέκτησε ένα νόημα και μια λογική μέσα από την Παράλληλη 

Στήριξη» 

Αποφεύγει τη Γυμναστική, γιατί όπως δήλωσε : 
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« μόνο περιστασιακά παίζω στο σχολείο ομαδικά αθλήματα γιατί αφενός τα παιδιά 

δε μου δίνουν τη μπάλα και αφετέρου φοβάμαι πολύ μήπως πέσω και σπάσω κάτι, 

αφού δεν είχα ποτέ καλό συντονισμό κινήσεων » 

Θα του άρεσε να ζωγραφίζει αλλά νιώθει ότι δεν έχει έμπνευση, παρά μόνο αν είναι 

να δημιουργήσει ένα γεωμετρικό σχέδιο ή το αγαπημένο του σύμβολο του καλού 

και του κακού « γιν & γιάν » 

Ακολούθησαν  οι ερωτήσεις 9-16 που αφορούσαν στις Κοινωνικές Σχέσεις του Γ. οι 

οποίες όπως ανέφερε είναι “ πιεσμένες ” από μέρους του, εκτός από τον κολλητό 

του που είναι σε άλλο σχολείο. Στα διαλείμματα επειδή συνήθως τον αγνοούν 

ακολουθεί μια τακτική που όπως ανέφερε τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα : 

« ακολουθώ διακριτικά τους συμμαθητές μου στο διάλειμμα εκεί που κάνουν 

“πηγαδάκια” και προσπαθώ να κρυφακούσω αυτά που λένε, έτσι ώστε να 

βεβαιωθώ πως δε μιλάνε για μένα. Επιπλέον, εφόσον δε κάνω παρέα με τους 

υπόλοιπους νιώθω μέσα από τα “ νέα ” που μαθαίνω ότι ανήκω στο σύνολο της 

τάξης και του σχολείου »   

Αποφεύγει να  συμμετέχει σε ομάδες εργασίας μέσα στην τάξη αφού όπως είπε : 

« πάντα είμαι στο περιθώριο και ποτέ δε μετράει η γνώμη μου » 

Στην ερώτηση που αφορούσε το Bulling  παραδέχτηκε πως κάποια μερίδα παιδιών 

τον πείραζε έντονα αποκαλώντας τον “ καθυστερημένο ” και “ φρικιό ”από το 

Δημοτικό μέχρι και πέρσι. Αυτό σταμάτησε όταν ο Φιλόλογος και ο Φυσικός του 

σχολείου επενέβησαν δραστικά μαλώνοντας έντονα τα παιδιά. Έπειτα από αυτό το 

περιστατικό όπως ομολόγησε : 

« αποφάσισα να καλύψω το χαμένο έδαφος και να κάνω ότι δεν ακούω τα 

πειράγματα. Ακόμα και τώρα θίγομαι και στεναχωριέμαι αλλά θέλω να φαίνομαι 

άνετος και μάγκας αντί υπερευαίσθητος κλαψιάρης. Επιπλέον νομίζω πως είμαι πιο 

αποδεκτός από πέρσι τον Ιούνιο που βοήθησα κάποιους μαθητές στις εξετάσεις και 

από τότε σταμάτησαν να με πειράζουν πολύ » 

Τέλος, παραδέχτηκε πως τον ενοχλεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι δε χτυπάει ποτέ το 

τηλέφωνο για να τον καλέσου κάπου οι συμμαθητές του, και πως “ πέταξε στα 
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σύννεφα ” όπως είπε, όταν συνάντησε φέτος την Άνοιξη μια ομάδα συμμαθητών 

του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και του είπαν να πάει μαζί τους στο σινεμά. 

Συνεχίζοντας, στις ερωτήσεις 17-24 που αφορούν στη Συμμετοχή στην Σχολική Ζωή 

ο Γ. φαίνεται συχνά να ακολουθεί τους κανόνες που του επιβάλλονται από τους 

καθηγητές του, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί τους. Οι καθηγητές 

Παράλληλης Στήριξης είναι πρόθυμοι να μιλήσουν μαζί του για διάφορα πράγματα, 

οπότε και αυτός τους επιλέγει για να κάνει τις μιμήσεις του ή τους λέει ανέκδοτα 

για να τους διασκεδάσει. Οι συμμαθητές του δεν μοιράζονται τις εμπειρίες τους 

μαζί του, και όταν  προσπαθεί αυτός να εξιστορήσει κάτι δείχνουν ενδιαφέρον μόνο 

αν τους αφορά. Ωστόσο από τότε που κρυφακούει τι λένε δε νιώθει ξεκομμένος, και 

δεν είναι ανάγκη πλέον να ρωτήσει κάτι για να το μάθει. Είναι αυτός που όπως λέει 

χαρακτηριστικά και με μεγάλη περηφάνια : 

« τα ξέρω όλα για όλους »  
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3.4.2  Οι Συμμαθητές  του  Γ.Α  

 

Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο Γ. αποτελείται από 15 μαθητές, 10 αγόρια και 5 

κορίτσια ( 66.7%  και  33.3% αντίστοιχα ). 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων  του ΕΜΟΠΣ αφορά στην Λειτουργία Σχολικού 

Περιβάλλοντος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 6 και 10. 

Ερώτηση 1  

Πιστεύω ότι τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης βοηθούν τους μαθητές να 

βελτιώσουν σημαντικά τη σχολική επίδοσή τους.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
73.3 

 
6.7 

 
20 

 
4 

 
0.93 

                                                      

 

Στην ερώτηση αυτή υπήρξε συμφωνία με ποσοστό που ανέρχεται στο 73.3 %  ενώ 

το 15% των μαθητών δεν είχε άποψη. Από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων 

των μαθητών παρατηρήθηκε ότι εστιάζονται στα εξής σημεία: 

 α) Στην αδυναμία του καθηγητή της Γενικής τάξης να εξηγήσει με κατάλληλο τρόπο 

το μάθημα στον μαθητή με ASD, λόγω έλλειψης χρόνου και γνώσεων. 

 β) Στην διευκόλυνση του μαθητή με ASD  να καταλάβει το μάθημα καλύτερα μέσω 

της Παράλληλης στήριξης. 

Κάποιες από τις χαρακτηριστικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα παιδιά της τάξης  

όταν τους ζητήθηκε να σχολιάσουν τις επιλογές τους ήταν  

 « ο καθηγητής δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να βοηθήσει τον μαθητή με 

μαθησιακή δυσκολία »  

« το παιδί μέσω του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης μάλλον καταλαβαίνει το 

μάθημα  καλύτερα γιατί το εξηγεί με τον κατάλληλο τρόπο » 
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«ο καθηγητής της τάξης δεν έχει τον χρόνο να ασχοληθεί προσωπικά με τον 

συμμαθητή μου ( όπως έχουν οι καθηγητές της Παράλληλης Στήριξης) για να του 

εξηγήσει αυτά που δεν έχει καταλάβει  » 

« έχω παρατηρήσει ότι συμμετέχει περισσότερο στο μάθημα και δεν ντρέπεται να 

πάρει το λόγο όταν είναι δίπλα του οι καθηγητές της  Παράλληλης Στήριξης » 

« έχω παρατηρήσει ότι έχει βελτιωθεί εκτός από τα Θετικά  και στα υπόλοιπα 

μαθήματα στα οποία έχει Παράλληλη » 

Ένας  μαθητής ο οποίος ανήκει στο 20% που δεν είχε άποψη, δικαιολόγησε την 

απάντηση του με την εξής δήλωση : 

« δεν έχω παρατηρήσει καμία ιδιαίτερη βελτίωση στα μαθήματα » 

 

Ερώτηση 2  

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων 

μαθητών. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
     13.3 

 
80 

 
          6.7 

 
          2 

 
         1.0 

 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών που φτάνει το 80% διαφώνησε με το γεγονός ότι 

διασπάται η προσοχή του από την Παράλληλη Στήριξη. Επισημαίνεται ότι λόγω της 

(αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων 

( 2 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η πλειοψηφία των μαθητών στοιχίζεται 

πίσω από την άποψη ότι δεν διασπάται η προσοχή του από τα προγράμματα 

Παράλληλης Στήριξης.  

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από τον πόλο της διακριτικής παρουσίας του 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης μέσα στην τάξη. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι κάποιες χαρακτηριστικές απαντήσεις των μαθητών 

που  εκπροσωπούν τα 4/5 του συνόλου. 
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« και η καθηγήτρια της Παράλληλης και ο μαθητής της μιλάνε τόσο αθόρυβα  που 

ούτε τους καταλαβαίνουμε » 

Ωστόσο δεν λείπει και οι αντίθετη άποψη 2 μαθητών με ποσοστό 13.3% που 

προφανώς διασπάται η προσοχή τους από την ύπαρξη του καθηγητή Παράλληλης 

στήριξης στην αίθουσα, αλλά και ενός μαθητή  που δεν έχει ξεκάθαρη άποψη για το 

ζήτημα, οι  οποίοι  απέφυγαν να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. 

 

 Ερώτηση 3 

Όσοι μαθητές δέχονται Παράλληλη Στήριξη στη Φυσική θα είχαν μάλλον 

μεγαλύτερο όφελος αν διδασκόταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
        40 

 
       20 

 
         40 

 
3.33 

 
0.97 

 

Η ερώτηση αυτή όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα δεν έδωσε αρκετά  

ξεκάθαρα αποτελέσματα. Τόσο αυτοί που είναι υπέρ της εξόδου του παιδιού από 

την τάξη κατά το μάθημα της Φυσικής όσο και αυτοί που δεν έχουν άποψη 

συγκέντρωσαν υψηλά ποσοστά 40%. Αντίθετα, αυτοί που υποστηρίζουν την 

παραμονή του στην τάξη για να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα  αποτελούν την 

μειοψηφία με ποσοστό 20%. 

Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν γύρω από την ενδεχόμενα καλύτερη ποιότητα 

μαθήματος όταν   

Κάποια από τα παιδιά που ανήκουν στο 40% το οποίο δήλωσε ότι θα ήταν 

προτιμότερο ο μαθητής να διδασκόταν το μάθημα της Φυσικής σε άλλη αίθουσα, 

ανάμεσα σε άλλα είπαν : 

 « στο μάθημα της Φυσικής συχνά υπάρχουν θέματα που ίσως εξηγηθούν καλύτερα 

εκτός τάξης» 
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Το 1/5 των μαθητών  που είναι υπέρ της παραμονής του μαθητή στην τάξη κατά την 

διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής το δικαιολόγησαν με δηλώσεις όπως : 

« οι μαθητές αυτοί είναι σαν εμάς, οπότε δικαιούνται να συμμετέχουν σε όλα μέσα 

στην τάξη » 

Δε λείπουν όμως και 6 μαθητές  που δεν μπορούν να αποφασίσουν αν είναι καλό 

να είναι εντός ή εκτός της τάξης, με έναν από αυτούς να δηλώνει χαρακτηριστικά : 

« η προσωπική επαφή δασκάλου-μαθητή βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του 

μαθήματος, αλλά σκοπός είναι να υπάρχει η συνεργασία όλων μάσα στην τάξη ώστε 

τα παιδιά αυτά να μην περιθωριοποιούνται » 

 

Ερώτηση 6 

Πιστεύω ότι η Παράλληλη Στήριξη βοηθά τον μαθητή και στον κοινωνικό τομέα 

εκτός από το μαθησιακό. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
         40 

 
        33.3 

 
         26.7 

 
         3 

 
      1.28 

 

Η οριακή πλειοψηφία των παιδιών σε ποσοστό 40%  θεωρεί πως ο μαθητής με ASD 

εκτός από τον μαθησιακό εμφανίζει πρόοδο και στον κοινωνικό τομέα και 

ακολουθούν αυτοί που διαφωνούν με 33.3% ή έχουν αντίθετη άποψη με 26.7%. 

Όπως φαίνεται οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 στρατόπεδα χωρίς να μπορεί να 

προκύψει ασφαλές συμπέρασμα για την γενική τάση της τάξης σε αυτό το ζήτημα. 

Οι απαντήσεις των παιδιών κινήθηκαν κυρίως γύρω από την κινητικότητα που 

υπάρχει από μέρους του μαθητή με ASD όταν βρίσκεται  δίπλα του ο καθηγητής 

Παράλληλης Στήριξης. 

Υπήρξαν διάφορες  απόψεις όπως:  
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 « η καθηγήτρια Παράλληλης Στήριξης του μαθαίνει να είναι πιο κοινωνικός με τους 

συμμαθητές του και ανοίγει συζητήσεις με μας στο διάλειμμα για να συμμετέχει και 

αυτός ο μαθητής » 

« είναι πιο άνετος μέσα στην τάξη » 

« μας πλησιάζει περισσότερο »  

« έχει κάνει περισσότερες παρέες » 

Τα 3/5 που ερωτώμενου πληθυσμού που διαφωνεί ή δεν έχει άποψη  απέφυγε να 

δικαιολογήσει την επιλογή του. 

 

Ερώτηση 10 

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης δυσκολεύουν τον καθηγητή της γενικής 

τάξης να κάνει το μάθημα όπως θα ήθελε.  

 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
     26.7 

 
     53.3 

 
         20 

 
     2.47 

 
      1.35 

 

Λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 2.47 ) στην πραγματικότητα δηλώνει ότι δεν δυσκολεύεται ο 

καθηγητής της γενικής τάξης από την ύπαρξη Παράλληλης Στήριξης. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 53.3% δεν έχει παρατηρήσει 

κάποια διαφορά στη διδασκαλία του καθηγητή της γενικής τάξης με αποτέλεσμα να 

διαφωνεί. Το 1/5 των μαθητών δεν έχει άποψη ενώ το 26.7% θεωρεί πως τον 

δυσκολεύει με κάποιο τρόπο η ύπαρξη της Παράλληλης Στήριξης στην τάξη. 

Αυτοί που δεν έχουν παρατηρήσει κάποια δυσκολία ή δυσφορία από μέρους του 

καθηγητή, δήλωσαν χαρακτηριστικά:  
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«  δε τον δυσκολεύει αλλά μπορεί να τον βοηθήσει κιόλας όταν δε βγαίνει σωστά η 

άσκηση, πράγμα που έχει ήδη γίνει » 

 « τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει η καθηγήτρια 

Παράλληλης Στήριξης στην τάξη, οπότε ο καθηγητής δε  δυσκολεύεται από την 

ύπαρξη της » 

Δυστυχώς αυτοί που συμφωνούν και αυτοί που δεν έχουν άποψη δεν κατέβαλαν 

κανένα επιχείρημα αιτιολόγησης. 

Ο δεύτερος άξονας του ερωτηματολογίου ΕΜΟΠΣ αφορά στην Προσωπική 

Ανάπτυξη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9  που 

αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 4 

Πιστεύω ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να βοηθήσει και 

μένα στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
        33.3 

 
         40 

 
         26.7 

 
        2.87 

 
       0.99 

 

Η οριακή πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 40% δεν πιστεύει ότι θα μπορούσε 

να βοηθηθεί από τον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης κατά την παραμονή του στην 

τάξη, και ακολουθούν αυτοί που Συμφωνούν και αυτοί που δεν έχουν άποψη με 

ποσοστά 33.3% και 26.7% αντίστοιχα.  

Οι απαντήσεις των παιδιών τάχθηκαν πίσω από δύο κεντρικές ιδέες : 

1. Την αδυναμία του καθηγητή της γενικής τάξης να παραδώσει με κατανοητό 

τρόπο το μάθημα κάποιες φορές. 

2.  Την εξειδίκευση του καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης να εξηγήσει με 

κατάλληλο τρόπο το  μάθημα έτσι ώστε να βοηθηθούν περισσότεροι μαθητές. 

Ορισμένοι από το 1/3  των μαθητών που θεωρούν ότι μπορούν να βοηθηθούν από 

την ύπαρξη καθηγητή Παράλληλης Στήριξης στην τάξη, ανέφεραν : 
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 «ο καθηγητής της Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να εξηγήσει το μάθημα με 

άλλο τρόπο  για να το καταλάβουμε καλύτερα  όταν ο κανονικός καθηγητής δε 

μπορεί » 

« έχω  ρωτήσει την καθηγήτρια της Παράλληλης Στήριξης στο διάλειμμα πολλές 

φορές και μου έλυσε τις απορίες »   

« είναι καλό να έχω ένα δεύτερο καθηγητή στην τάξη στην περίπτωση που ο δικός 

μου δε με καλύπτει μαθησιακώς ολοκληρωτικά »  

« μπορεί να επωφεληθεί ο καθένας μας από τον εξειδικευμένο αυτό καθηγητή » 

Όσοι ανήκουν στις άλλες 2 κατηγορίες δυστυχώς δεν αιτιολόγησαν την επιλογή 

τους. 

 

Ερώτηση 5  

Η συμπεριφορά μου στην τάξη επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 

καθηγητή στην αίθουσα. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
       6.7 

 
      73.3 

 
         20 

 
     1.87 

 
      0.99 

 

Άλλη μια φορά, λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο πολύ 

χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων ( 1.87 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η  

πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 73.3% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι 

δεν επηρεάζεται αρνητικά  η συμπεριφορά τους από τα προγράμματα Παράλληλης 

Στήριξης.   

Συνολικά οι απαντήσεις των μαθητών συγκεντρώθηκαν γύρω από την διακριτική 

παρουσία της Παράλληλης Στήριξης μέσα στην τάξη. Μερικοί από αυτούς που 

ανήκουν στην πλειοψηφία είπαν χαρακτηριστικά : 

 « η καθηγήτρια της Παράλληλης ασχολείται αποκλειστικά με τον μαθητή της χωρίς 

να  μας ενοχλεί καθόλου » 
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« και οι 2 είναι εξαιρετικά διακριτικοί όταν κάνουν μάθημα » 

Οι υπόλοιποι μαθητές που συμφώνησαν με αυτή τη θέση ή δεν είχαν άποψη δεν 

επιχειρηματολόγησαν. 

 

Ερώτηση 7 

Ακόμα και αν είχα σημαντική δυσκολία στη μάθηση δε θα ήθελα να συμμετέχω 

σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
       13.4 

 
     53.3 

 
       33.3 

 
     2.46 

 
      1.12 

  

Άλλη μια ερώτηση με αρνητική διατύπωση στην οποία οι μαθητές με ποσοστό 

55.3%  διαφώνησαν. Αυτό το γεγονός  σημαίνει ότι στην πραγματικότητα οι μισοί   

μαθητές  θα ήθελαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης αν 

έχρηζαν εκπαιδευτικής βοήθειας. Το 13.4% των μαθητών απάντησαν πως δε θα 

συμμετείχαν  ενώ μόνο το 1/3 των μαθητών  δεν είχε άποψη. 

Οι απαντήσεις των μαθητών που ήταν θετικοί στο να υποστηριχτούν  τάχθηκαν 

πίσω από τα αποτελέσματα που έχουν παρατηρήσει στον ίδιο τον συμμαθητή τους. 

Απόδειξη των παραπάνω είναι οι αιτιολογήσεις των παιδιών που ανάμεσα στα 

υπόλοιπα ανέφεραν : 

 « έχω παρατηρήσει πως ο συμμαθητής μου έχει βελτιωθεί  στα μαθήματα που έχει 

Παράλληλη Στήριξη οπότε σίγουρα θα ήθελα να βοηθηθώ με αυτό τον τρόπο » 

« άρχισε να σηκώνει χέρι για να πει μάθημα, πράγμα που σημαίνει πως 

καταλαβαίνει καλύτερα  τα μαθήματα, άρα θα το δοκίμαζα » 

Οι υπόλοιποι μαθητές που συμφώνησαν με αυτή τη θέση ή δεν είχαν άποψη δεν 

επιχειρηματολόγησαν. 
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Ερώτηση 9  

Δε θα ήθελα να υπάρχει Παράλληλη Στήριξη στην τάξη μου. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
0 

 
      93.3 

 
        6.7 

 
     1.53 

 
      0.64 

 

Και σε αυτή την αντίστροφης διατύπωσης ερώτηση, όπως και στις προηγούμενες 

που παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο, ο αρκετά χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 1.53 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η καθολική πλειοψηφία 

των μαθητών με ποσοστό 93.3% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι θα ήθελε να 

υπάρχουν  προγράμματα Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του.  Κανένας μαθητής 

δεν επιθυμεί να μην υπάρχει Παράλληλη Στήριξη, ενώ μόνο ένας δεν έχει άποψη. 

Κάποιες από τις δηλώσεις που παραχώρησε το 93.3% των μαθητών  είναι : 

« αφού ο συμμαθητής μου  χρειάζεται αυτή τη βοήθεια, θέλω να υπάρχει » 

 « αφού υπάρχει ήδη στην τάξη μου για πολλές ώρες και σε διάφορα μαθήματα και 

εφόσον δε με επηρεάζει, δε θα είχα πρόβλημα να συνεχιστεί »  

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτού αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις  8 και 11  που αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 8 

Πιστεύω ότι μπορώ να έχω στενές φιλικές σχέσεις με ένα συμμαθητή μου που 

δέχεται παράλληλη Στήριξη  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
       66.7 

 
    13.3 

 
       20 

 
      3.73 

 
     0.96 
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Τα  2/3 των μαθητών δήλωσαν ότι μπορούν να έχουν στενές φιλικές σχέσεις με τον 

συμμαθητή τους που δέχεται Παράλληλη Στήριξη, ενώ 13.3% παραδέχτηκαν ότι δε 

θα μπορούσαν. Τέλος το 1/5 των μαθητών δεν εξέφρασε κάποια άποψη. 

Η πλειοψηφία η οποία δήλωσε θετική σε μια φιλική σχέση με το παιδί που 

υποστηρίζεται, δεν στήριξε τη θέση του με κάποια αιτιολόγηση, και το ίδιο συνέβη 

και με τις άλλες δύο κατηγορίες μαθητών.   

 

Ερώτηση 11 

Όλοι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους 

υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
        66.7 

 
        13.3 

 
         20 

 
      3.8 

 
       1.2 

 

Τα 2/3 των μαθητών θεωρούν πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να 

παραμένουν και να διδάσκονται μέσα στη γενική τάξη, υποστηριζόμενοι από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης, ενώ 2 μαθητές διαφωνούν με αυτή την 

τοποθέτηση. Επιπλέον το 1/5 των μαθητών δεν εξέφρασε  άποψη πάνω σε αυτό το 

ζήτημα. 

Η θέση της πλειοψηφίας  υποστηρίζεται από αιτιολογήσεις όπως : 

 « με τον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης στην τάξη εκτός από τον μαθητή που τον 

έχει άμεση ανάγκη  θα μπορούμε να επωφεληθούμε και εμείς » 

« όλοι οι μαθητές με δυσκολίες ή χωρίς πρέπει να διδάσκονται μαζί μέσα στην τάξη 

γιατί είμαστε όλοι ίσοι και δεν πρέπει να απομονώνεται κανένας »  

Ωστόσο όσοι θα προτιμούσαν οι μαθητές αυτοί να διδασκόταν έξω από τη γενική 

τάξη καθώς και όσοι δεν είχαν άποψη επέλεξαν να μην αιτιολογήσουν την επιλογή 

τους. 
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3.4.3    Οι καθηγητές  του  Γ.Α 

 

 

 
 
      

Ερωτήσεις 

 
Φυσικός/ 
Χημικός 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές να 
βελτιώσουν σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των υπόλοιπων μαθητών. Δ 
3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα είχαν  
μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

Δ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης μπορεί να έχει θετική συνεισφορά στο 
μάθημα που απευθύνεται στη γενική τάξη. 

Σ 

5. Ο τρόπος που διδάσκω επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου καθηγητή στην 
αίθουσα. 

Δ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή και στον κοινωνικό τομέα εκτός 
από τον μαθησιακό. 

Σ 

7. Αν είχα την κατάλληλη επιμόρφωση θα αναλάμβανα ο/η ίδιος/ίδια την διδασκαλία των 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς την παρουσία 2ου καθηγητή. 

Δ 

8.  Με τον μαθητή που δέχεται παράλληλη στήριξη  έχω  ίδιου επιπέδου  επικοινωνία με 
αυτή που έχω με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Σ 

9. Θα προτιμούσα να μην  υπάρχει παράλληλη στήριξη στις τάξεις που διδάσκω. Δ 
10. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης με δυσκολεύουν  στο να κάνω το μάθημα όπως 
θα ήθελα.  

Δ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους 
υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  καθηγητή 
παράλληλης στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Σ 

12.  Έχω καλή επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού που δέχεται παράλληλη στήριξη. Σ 
13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες πρέπει να 
καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Σ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές Επιστήμες  πρέπει 
να γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και ειδικής Αγωγής. 

Σ 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική ευθύνη του 
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. 

Δ 

16  Πιστεύω ότι έχω επαρκείς γνώσεις για να διδάξω μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. 

Δ 

17.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και τύπων. 

Σ 

18. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση ορολογίας. 

Δ 

19.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η κατανόηση της εξέλιξης των φαινομένων. 

Δ 

20. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο του προγράμματος διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η έλλειψη συνοχής μεταξύ 
των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στην ύλη κάθε τάξης. 

Δ 
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 3.4.4    Οι  γονείς   του  Γ.Α 

Ερωτήσεις Μητέρα Γ. 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν 
σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων μαθητών. 
 

Σ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα είχαν  
μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

Σ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης  θα έπρεπε να συνεργάζεται περισσότερο  
μαζί μου για την κατάρτιση του προγράμματος υποστήριξής του στις Φυσικές Επιστήμες. 

Δ 

5. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω πιο ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την διδασκαλία 
του παιδιού μου από τον καθηγητή της γενικής τάξης. 

Δ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  και στον κοινωνικό τομέα εκτός από 
τον μαθησιακό. 

Σ 

7. Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τους  καθηγητές  Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης.  
 

Σ 

8.  Πιστεύω πως ο καθηγητής της γενικής τάξης έχει  ίδιου επιπέδου  επικοινωνία με το παιδί 
μου, όπως έχει και με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Δ 

9. Το παιδί μου είναι ικανοποιημένο από το από  το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στις 
Φυσικές  Επιστήμες. 

Σ 

10. Πιστεύω πως θα έπρεπε το παιδί μου να υποστηρίζεται περισσότερες ώρες  στις Φυσικές 
Επιστήμες από 2ο καθηγητή.  

Σ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους υπόλοιπους 
μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης 
στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Σ 

12.  Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών που διεξάγει το 
πρόγραμμα  παράλληλης στήριξης  του παιδιού μου. 

Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες πρέπει να 
καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Σ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές Επιστήμες  πρέπει να 
γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και ειδικής Αγωγής. 

Σ 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική ευθύνη του 
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.  

Δ 

16. Πιστεύω πως ο καθηγητής Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης  δεν αφιερώνει όσο 
χρόνο θα έπρεπε στη διδασκαλία του παιδιού μου. 

Σ 

17. Το παιδί μου παρενοχλείται από τα υπόλοιπα παιδιά επειδή δέχεται Παράλληλη Στήριξη 
 

Δ 

18. Το  απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και  τύπων. 

Σ 

19. Το απαιτητικότερο  στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  
παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση  ορολογίας. 

Σ 

20. Το απαιτητικότερο  χαρακτηριστικό του προγράμματος διδασκαλίας των  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η μεγάλη έκταση της ύλης.  

Σ 
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3.5  Αποτελέσματα της έρευνας του  Ε’ Γενικού Λυκείου 

 

3.5.1. Ο μαθητής  Μ.Κ 

 

Ο Μ.Κ είναι ο τελευταίος από τους μαθητές με ΔΑΦ που απάντησε σε 2 

ερωτηματολόγια όπως άλλωστε και όλοι οι μαθητές, με το ερωτηματολόγιο ΕΜΟΠΣ  

των 11 ερωτήσεων να προηγείται. 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων αφορά στην Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, 

όπου ο μαθητής απαντώντας στις ερωτήσεις 1, 2, 3 και 6  εξέφρασε τη δυσαρέσκειά  

του για το πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης, το οποίο αν και τον έχει βοηθήσει 

πολύ μαθησιακά από το Δημοτικό μέχρι σήμερα που φοιτά στην Β’  Λυκείου, δε 

θέλει να συμμετέχει πλέον, γιατί αισθάνεται ότι εκτίθεται και στιγματίζεται.  

Αν και δυσκολεύεται να το παρακολουθήσει επειδή ντρέπεται για το πώς φαίνεται 

στους συμμαθητές του, ανέφερε ότι μέσω του μαθήματος της Παράλληλης Στήριξης 

κατανοεί καλύτερα τόσο τις βασικές έννοιες όσο και τις ασκήσεις στη Φυσική και 

στη Χημεία, γεγονός που μόνο  από τον καθηγητή της γενικής τάξης δε θα 

μπορούσε να συμβεί, αφού δε μπορεί να συγκεντρωθεί. Έτσι, φέτος αισθάνεται 

σίγουρος να σηκώσει το χέρι του για να συμμετέχει στο μάθημα, γεγονός που από 

τη μια πλευρά τον γεμίζει αυτοπεποίθηση, αλλά αισθάνεται άβολα που αυτό 

συμβαίνει εξαιτίας της βοήθειας που δέχεται και που είναι φανερή στους 

συμμαθητές του.  Πιστεύει ότι η Παράλληλη Στήριξη διασπά την προσοχή των 

υπόλοιπων μαθητών, αν και γίνεται ιδιαίτερα ήσυχα το μάθημα, αλλά βρίσκει ότι οι 

συμμαθητές του “έχουν επικριτικό βλέμμα ” με αποτέλεσμα να καταπιέζεται όπως 

είπε χαρακτηριστικά. Επίσης αναφέρει ότι οι καθηγητές της γενικής τάξης μάλλον 

ενοχλούνται από την ύπαρξη της Παράλληλης Στήριξης γιατί ίσως πιστεύουν ότι 

κρίνονται ως επιστήμονες ή ότι η καθηγήτρια της Π.Σ βρίσκεται εκεί για να τους 

ελέγξει. 

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων  αφορά στην Προσωπική Ανάπτυξη και σε αυτόν 

υπάγονται  οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9.  
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 Ο Μ. ισχυρίζεται ότι το μάθημα της Φυσικής θα γινόταν περισσότερο 

ολοκληρωμένα με την καθηγήτρια της ΠΣ εκτός τάξης και σε ατομικό επίπεδο, μια 

και θα ήταν σαν ιδιαίτερο μάθημα. Έτσι, θα μπορούσε να αποβάλλει το άγχος που 

τον καταβάλει καθημερινά εξαιτίας του στιγματισμού του μέσω της Παράλληλης 

Στήριξης και να αφοσιωθεί απερίσπαστος στη μαθησιακή διαδικασία. 

Για την συνεισφορά της Παράλληλης Στήριξης στον κοινωνικό τομέα της σχολική 

ζωής του, είπε ότι : 

«κάνω μεγάλη προσπάθεια να γίνω αρεστός στους συμμαθητές μου και να ανήκω 

στις εκλεκτές ομάδες του σχολείου και η Παράλληλη Στήριξη μου καταστρέφει όλη 

μου την εικόνα» 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων αυτού του ερωτηματολογίου αφορά 

στις Σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 

ερωτήσεις  8 και 11 . 

Για το αν θα μπορούσε να είναι φίλος με έναν μαθητή που υποστηρίζεται και αυτός 

από Παράλληλη Στήριξη ανέφερε : 

« έχω τις επιφυλάξεις μου αλλά ενδεχομένως και να μπορούσα να κάνω παρέα με 

κάποιον που θα δεχόταν και αυτός Π.Σ. Ωστόσο θα ήταν πλήγμα για την εικόνα μου»  

και πρόσθεσε ότι:  

«δε πιστεύω στην Παράλληλη Στήριξη γιατί δυσκολεύει και εμένα και τους 

συμμαθητές μου αλλά και τους καθηγητές του γενικού σχολείου. Είναι καλύτερα για 

όλους αυτή η βοήθεια να δίνεται σε ξεχωριστή αίθουσα και σε ατομικό επίπεδο, 

ειδικά όταν αναφερόμαστε στο Λύκειο» 

Το 2ο ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ αποτελούνταν από 24 ερωτήσεις  και  χωριζόταν σε 3 

άξονες, τις  Ακαδημαϊκά Θέματα,  Κοινωνικές Σχέσεις και Συμμετοχή στη Σχολική 

Ζωή. 

Στις ερωτήσεις 1-8 που αφορούσαν στον άξονα των Ακαδημαϊκών Θεμάτων ο Μ. 

απάντησε ότι του αρέσει να πηγαίνει στο σχολείο, μέσω του οποίου θεωρεί ότι 

ανεβαίνει το πνευματικό του επίπεδο, βελτιώνεται μαθησιακά και ενισχύει την 

κοινωνική του συνείδηση. Του αρέσει να ασχολείται με τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή 
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αλλά έχει φτάσει πλέον σε επίπεδο εθισμού, αφού παίζοντας παιχνίδια παραμελεί 

συστηματικά τα μαθήματά του. Του αρέσουν τα Φιλολογικά μαθήματα και είναι 

πολύ καλός σε αυτά γιατί δεν απαιτείται «σπιρτάδα» όπως είπε, αλλά αποστήθιση. 

Τα Θετικά μαθήματα και ειδικά τη Φυσική τα θεωρεί δύσκολα, αν και όπως είπε: 

« μπορώ να τα καταφέρω αν προετοιμαστώ με ιδιαίτερα στο σπίτι ή αν η 

Παράλληλη Στήριξη γινόταν σε ατομικό επίπεδο έξω από την τάξη» 

Του αρέσει η Γυμναστική γιατί μπορεί να αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του, 

αλλά η ζωγραφική τον εκφράζει περισσότερο από όλα. Όπως είπε: 

«μπορώ να ξεχνιέμαι ζωγραφίζοντας για ώρες γιατί βγαίνει αβίαστα χωρίς να 

πιέζομαι όπως συμβαίνει με τα μαθήματα στο σχολείο» 

Ακολούθησαν  οι ερωτήσεις 9-16 που αφορούσαν στις Κοινωνικές Σχέσεις του Μ. οι 

οποίες υπάρχουν έπειτα από υπερπροσπάθεια από μέρους του. Αποφεύγει να  

συμμετέχει σε ομάδες εργασίας μέσα στην τάξη αφού όπως είπε : 

«δεν είμαι αντικοινωνικός αλλά θέλω να αποφύγω να εκτεθώ λόγω κάπου άλλου 

από την ομάδα » 

Στην ερώτηση που αφορούσε το Bulling  παραδέχτηκε πως κάποια μερίδα παιδιών 

από διπλανές τάξεις τον πειράζουν, ενώ στο τμήμα του αυτό δε συμβαίνει πλέον. 

Τέλος, παραδέχτηκε πως τον ενοχλεί το γεγονός ότι δε χτυπάει συχνά το τηλέφωνο 

για να τον καλέσου κάπου οι συμμαθητές του, αλλά με τους 2 κολλητούς του 

πηγαίνει σινεμά και βόλτα σε εβδομαδιαία βάση. 

Συνεχίζοντας, στις ερωτήσεις 17-24 που αφορούν στη Συμμετοχή στην Σχολική Ζωή 

ο Μ. φαίνεται να ακολουθεί τους κανόνες που του επιβάλλονται από τους 

καθηγητές της Γενικής τάξης, χωρίς όμως να έχει ιδιαίτερη επικοινωνία μαζί τους. Οι 

καθηγητές Παράλληλης Στήριξης είναι πρόθυμοι να μιλήσουν μαζί του για διάφορα 

πράγματα, αυτός όμως τους αποφεύγει στο διάλλειμα για να μη στιγματιστεί. Στο 

σχολείο όπως λέει επιδεικνύει υποδειγματική συμπεριφορά για να παίρνει καλούς 

βαθμούς αλλά στο σπίτι έχει άσχημα ξεσπάσματα θυμού, στα οποία σπάει 

πράγματα και φέρεται άσχημα. Για την Π.Σ πρόσθεσε: 
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«αν έχω διάσπαση προσοχής θα μπορώ αντί για 1καθηγητή να παρακολουθώ 2 

ταυτόχρονα;» και συνέχισε λέγοντας 

«το όφελος που έχω από την Π.Σ είναι εκτός από το μαθησιακό και η βελτιωμένη 

εικόνα που έχω απέναντι στους καθηγητές του Γενικού σχολείου, οι οποίοι θεωρούν 

ότι κάνω προσπάθεια και με βοηθάνε με καλύτερους βαθμούς» 

Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν έχει επαφές με τους καθηγητές της Γενικής τάξης στο 

διάλειμμα τόσο γιατί δε τους προσεγγίζει ο ίδιος αλλά και γιατί ούτε οι ίδιοι το 

επιδιώκουν. 

 

3.5.2  Οι Συμμαθητές  του  Μ.Κ  

 

Η τάξη στην οποία βρίσκεται ο Μ. αποτελείται από 20 μαθητές, 10 αγόρια και 10 

κορίτσια (50% και 50% αντίστοιχα). Από την τάξη αυτή συλλέξαμε μόνο τα 

ερωτηματολόγια αφού τόσο ο Διευθυντής όσο και το σχολικό  πρόγραμμα δεν 

επέτρεψαν στους μαθητές να αιτιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Συνεπώς θα γίνει 

μια απλή παράθεση των αποτελεσμάτων χωρίς να είναι δυνατόν να ερευνηθεί σε 

βάθος το κλίμα της συγκεκριμένης τάξης απέναντι στο πρόγραμμα της Παράλληλης 

Στήριξης. 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων του ΕΜΟΠΣ αφορά στην Λειτουργία Σχολικού 

Περιβάλλοντος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 6 και 10. 

Ερώτηση 1  

Πιστεύω ότι τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης βοηθούν τους μαθητές να 

βελτιώσουν σημαντικά τη σχολική επίδοσή τους.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
85 

 
  0 

 
        15 

 
        4.25 

 
0.71 
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Στην ερώτηση αυτή υπήρξε συμφωνία με ποσοστό που ανέρχεται στο 85 % και 

μόλις 15% των μαθητών δεν  είχαν άποψη. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σε συμφωνία 

με τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν στα υπόλοιπα σχολεία. 

 

 

Ερώτηση 2  

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων 

μαθητών. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
         5 

 
       75 

 
        20 

 
      1.95 

 
       0.88 

 

Μεγάλο ποσοστό των παιδιών που φτάνει το 75% διαφώνησε με το γεγονός ότι 

διασπάται η προσοχή του από την Παράλληλη Στήριξη. Επισημαίνεται ότι λόγω της 

(αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων 

( 2.1 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η πλειοψηφία των μαθητών στοιχίζεται 

πίσω από την άποψη ότι δεν διασπάται η προσοχή τους από τα προγράμματα 

Παράλληλης Στήριξης.  

Επιπλέον παρατηρήθηκε ότι το 1/5 των μαθητών δεν έχουν ξεκάθαρη άποψη για το 

ζήτημα και πως ένας μόνο μαθητής ενοχλείται από την ύπαρξη της Παράλληλης 

Στήριξης στην τάξη του. 

 

 Ερώτηση 3 

Όσοι μαθητές δέχονται Παράλληλη Στήριξη στη Φυσική θα είχαν μάλλον 

μεγαλύτερο όφελος αν διδασκόταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

 

Συνολική Συνολική Δεν  Έχω Μέσος Τυπική 
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Συμφωνία       
% 

Διαφωνία 
% 

Άποψη   
% 

Όρος  Απόκλιση 

 
70 

 
        10 

 
         20 

 
         4 

 
      0.94 

 

Η ερώτηση αυτή όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα έδωσε αρκετά  

ξεκάθαρα αποτελέσματα. Τα παιδιά που είναι υπέρ της παραμονής του 

υποστηριζόμενου συμμαθητή τους στην τάξη και αυτά που δεν έχουν άποψη 

συγκέντρωσαν ποσοστά 10% και 20% αντίστοιχα. Επιπλέον, οι μαθητές που 

υποστηρίζουν πως θα ήταν πιο αποδοτικό να αποχωρεί από την τάξη για να 

επιτευχθεί καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα στην Φυσική αποτελούν την 

πλειοψηφία με ποσοστό 70%. 

 

Ερώτηση 6 

Πιστεύω ότι η Παράλληλη Στήριξη βοηθά τον μαθητή και στον κοινωνικό τομέα 

εκτός από το μαθησιακό. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
         45 

 
20 

 
         35 

 
       3.4 

 
      1.14 

 

Σε αυτή την ερώτηση δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί ξεκάθαρο συμπέρασμα αφού η 

πλειοψηφία που απέσπασε ο πληθυσμός ο οποίος  συμφωνεί με την ενίσχυση του 

μαθητή και στον κοινωνικό τομέα εκτός από τον μαθησιακό είναι οριακή με 

ποσοστό 45%. Μεγάλο ποσοστό ίσο με 35% απέσπασαν όσοι δεν έχουν άποψη και 

ακολουθούν με ποσοστό 20% όσοι δεν θεωρούν ότι υπάρχει βελτίωση στον 

κοινωνικό τομέα. 

Ερώτηση 10 

Τα προγράμματα Παράλληλης Στήριξης δυσκολεύουν τον καθηγητή της γενικής 

τάξης να κάνει το μάθημα όπως θα ήθελε.  
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Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
         5 

 
        85 

 
         10 

 
      2.05 

 
       1.2 

 

Λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 2.05 ) στην πραγματικότητα δηλώνει ότι δεν δυσκολεύεται ο 

καθηγητής της γενικής τάξης από την ύπαρξη Παράλληλης Στήριξης. 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των μαθητών σε ποσοστό 85% δεν έχει παρατηρήσει 

κάποια αρνητική επίπτωση στη διδασκαλία του καθηγητή της γενικής τάξης με 

αποτέλεσμα να διαφωνεί, είτε να μην έχει άποψη σε ποσοστό 10%. Μόνο ένας 

μαθητής θεωρεί ότι υπάρχει δυσκολία από μέρους του καθηγητή από την 

εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του.  

 

Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων του ερωτηματολογίου αυτού αφορά στην 

Προσωπική Ανάπτυξη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9  

που αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 4 

Πιστεύω ότι ο καθηγητής Παράλληλης Στήριξης θα μπορούσε να βοηθήσει και 

μένα στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
70 

 
15 

 
15 

 
       4.1 

 
0.92 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 70% πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να 

βοηθηθούν και οι ίδιοι από τον καθηγητή Παράλληλης Στήριξης κατά την παραμονή 

του στην τάξη, και ακολουθούν αυτοί που Διαφωνούν και αυτοί που δεν έχουν 

άποψη με ποσοστά 15%. Παρόμοια κατανομή ποσοστών άρα και στάσεων των 

παιδιών απέναντι στην Παράλληλη Στήριξη έχει παρατηρηθεί και στις τάξεις που 

μελετήθηκαν στα προηγούμενα υποκεφάλαια. 
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Ερώτηση 5  

Η συμπεριφορά μου στην τάξη επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 

καθηγητή στην αίθουσα. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
         5 

 
       85 

 
10 

 
1.73 

 
0.91 

 

Άλλη μια φορά, λόγω της (αντίστροφης) διατύπωσης του ερωτήματος ο πολύ 

χαμηλός μέσος όρος των απαντήσεων ( 1.73 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η  

πλειοψηφία των μαθητών με ποσοστό 85% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι δεν 

επηρεάζεται αρνητικά  η συμπεριφορά του από τα προγράμματα Παράλληλης 

Στήριξης.   

Με μεγάλη απόσταση σε πληθυσμό ερωτώμενων ακολουθούν αυτοί που δεν έχουν 

άποψη ( 10% ) αλλά και ο ένας μαθητής που παραδέχεται ότι επηρεάζεται αρνητικά 

η συμπεριφορά του από την ύπαρξη της Παράλληλης. 

 

Ερώτηση 7 

Ακόμα και αν είχα σημαντική δυσκολία στη μάθηση δε θα ήθελα να συμμετέχω 

σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης. 

 

  

Άλλη μια ερώτηση με αρνητική διατύπωση στην οποία οι μαθητές σε ποσοστό 70%  

διαφώνησαν. Αυτό το γεγονός  σημαίνει ότι στην πραγματικότητα περίπου τα 3/4 

των  μαθητών  θα ήθελαν να συμμετέχουν σε πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης αν 

έχρηζαν εκπαιδευτικής βοήθειας. Αντίθετα το 10% των μαθητών απάντησαν πως δε 

θα συμμετείχαν  ενώ το 1/5  των μαθητών  δεν είχε άποψη. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
        10 

 
      70 

 
        20 

 
       2.2 

 
1.05 
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Ερώτηση 9  

Δε θα ήθελα να υπάρχει Παράλληλη Στήριξη στην τάξη μου. 

 

 

Και σε αυτή την αντίστροφης διατύπωσης ερώτηση, όπως και στις προηγούμενες 

που παρατηρήθηκε το ίδιο φαινόμενο, ο αρκετά χαμηλός μέσος όρος των 

απαντήσεων ( 1.7 ) στην πραγματικότητα δηλώνει πως η καθολική πλειοψηφία των 

μαθητών με ποσοστό 85% στοιχίζεται πίσω από την άποψη ότι θα ήθελε να 

υπάρχουν  προγράμματα Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του.  Ένας μαθητής δεν 

επιθυμεί να μην υπάρχει Παράλληλη Στήριξη και 2 μαθητές ( 10%) δεν έχει άποψη. 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων του ΕΜΟΠΣ αφορά στις Σχέσεις 

ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  

8 και 11  που αναλύονται παρακάτω. 

Ερώτηση 8 

Πιστεύω ότι μπορώ να έχω στενές φιλικές σχέσεις με ένα συμμαθητή μου που 

δέχεται παράλληλη Στήριξη  

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
       75 

 
      10 

 
       15 

 
         4 

 
       0.97 

 

Τα 3/4 των μαθητών δήλωσαν ότι μπορούν να έχουν στενές φιλικές σχέσεις με τον 

συμμαθητή τους που δέχεται Παράλληλη Στήριξη, ενώ 3 μαθητές δεν εξέφρασαν 

καμία άποψη και 2 παραδέχτηκαν ότι δε θα μπορούσαν να έχουν φιλικές σχέσεις με 

το παιδί που υποστηρίζεται. 

 

 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
          5 

 
       85 

 
          10 

 
        1.7 

 
      0.86 
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Ερώτηση 11 

Όλοι οι μαθητές με δυσκολίες μάθησης πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους 

υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης. 

Συνολική 
Συμφωνία       

% 

Συνολική 
Διαφωνία 

% 

Δεν  Έχω 
Άποψη   

% 

Μέσος 
Όρος  

Τυπική 
Απόκλιση 

 
        70 

 
        20 

 
         10 

 
      3.7 

 
       1.3 

 

Το 70% των μαθητών θεωρούν πως τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να 

παραμένουν και να διδάσκονται μέσα στη γενική τάξη, υποστηριζόμενοι από 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης, ενώ το 1/5 διαφωνεί με αυτή την τοποθέτηση. Δε 

λείπουν όμως και 2 μαθητές που δεν εξέφρασαν άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα. 
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3.5.3    Οι καθηγητές του  Μ.Κ      

  

Ερωτήσεις Φυσικός/ 
Χημικός 

Βιολόγος 
  

Μαθημ. 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές να 
βελτιώσουν σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ Σ Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των υπόλοιπων 
μαθητών. 

Δ Δ Δ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα 
είχαν  μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή 
αίθουσα. 

Σ Δ.Ε.Α Δ.Ε.Α 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης μπορεί να έχει θετική 
συνεισφορά στο μάθημα που απευθύνεται στη γενική τάξη. 

Σ Σ Σ 

5. Ο τρόπος που διδάσκω επηρεάζεται αρνητικά από την ύπαρξη δεύτερου 
καθηγητή στην αίθουσα. 

Δ Δ Δ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή και στον κοινωνικό 
τομέα εκτός από τον μαθησιακό. 

Σ Σ Σ 

7. Αν είχα την κατάλληλη επιμόρφωση θα αναλάμβανα ο/η ίδιος/ίδια την 
διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς την παρουσία 
2ου καθηγητή. 

Δ Δ Σ 

8.  Με τον μαθητή που δέχεται παράλληλη στήριξη  έχω  ίδιου επιπέδου  
επικοινωνία με αυτή που έχω με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Σ Σ Σ 

9. Θα προτιμούσα να μην  υπάρχει παράλληλη στήριξη στις τάξεις που διδάσκω. Δ Δ Δ 
10. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης με δυσκολεύουν  στο να κάνω το 
μάθημα όπως θα ήθελα.  

Δ Δ Δ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους 
υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  
καθηγητή παράλληλης στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Σ Δ.Ε.Α Σ 

12.  Έχω καλή επικοινωνία με τους γονείς του παιδιού που δέχεται παράλληλη 
στήριξη. 

Σ Σ Δ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες 
πρέπει να καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής 
Αγωγής. 

Σ Δ.Ε.Α Σ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές 
Επιστήμες  πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και 
ειδικής Αγωγής. 

Σ Σ Σ 

15 .Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική 
ευθύνη του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης. 

Δ Δ Δ 

16  Πιστεύω ότι έχω επαρκείς γνώσεις για να διδάξω μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Δ Δ Δ 

17.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για 
τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και τύπων. 

Δ Δ.Ε.Α Σ 

18. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για 
τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση ορολογίας. 

Δ Δ.Ε.Α Σ 

19.  Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για 
τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η κατανόηση της εξέλιξης των 
φαινομένων. 

Σ Σ Σ 

20. Το απαιτητικότερο δομικό στοιχείο του προγράμματος διδασκαλίας των 
Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η έλλειψη 
συνοχής μεταξύ των κεφαλαίων που περιλαμβάνονται στην ύλη κάθε τάξης. 

Σ Σ          Σ 
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3.5.4.  Ερωτηματολόγιο Γονέων   Μ.Κ 

  

Ερωτήσεις Μητέρα Μ. 
 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν 
σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

Σ 

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των υπολοίπων μαθητών. 
 

Σ 

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  θα είχαν  
μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

Σ 

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης  θα έπρεπε να συνεργάζεται περισσότερο  
μαζί μου για την κατάρτιση του προγράμματος υποστήριξής του στις Φυσικές Επιστήμες. 

Δ 

5. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω πιο ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την διδασκαλία 
του παιδιού μου από τον καθηγητή της γενικής τάξης. 

Σ 

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  και στον κοινωνικό τομέα εκτός από 
τον μαθησιακό. 

Σ 

7. Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τους  καθηγητές  Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης.  
 

Σ 

8.  Πιστεύω πως ο καθηγητής της γενικής τάξης έχει  ίδιου επιπέδου  επικοινωνία με το παιδί 
μου, όπως έχει και με την πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. 

Σ 

9. Το παιδί μου είναι ικανοποιημένο από το από  το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης στις 
Φυσικές  Επιστήμες. 

Σ 

10. Πιστεύω πως θα έπρεπε το παιδί μου να υποστηρίζεται περισσότερες ώρες  στις Φυσικές 
Επιστήμες από 2ο καθηγητή.  

Σ 

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί με τους υπόλοιπους 
μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης 
στήριξης ( 2ο καθηγητή ).  

Σ 

12.  Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών που διεξάγει το 
πρόγραμμα  παράλληλης στήριξης  του παιδιού μου. 

Σ 

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές επιστήμες πρέπει να 
καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

Σ 

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές Επιστήμες  πρέπει να 
γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής και ειδικής Αγωγής. 

Σ 

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αποκλειστική ευθύνη του 
εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.  

Δ 

16. Πιστεύω πως ο καθηγητής Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης  δεν αφιερώνει όσο 
χρόνο θα έπρεπε στη διδασκαλία του παιδιού μου. 

Σ 

17. Το παιδί μου παρενοχλείται από τα υπόλοιπα παιδιά επειδή δέχεται Παράλληλη Στήριξη 
 

Σ 

18. Το  απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών Επιστημών για τους 
μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση συμβόλων και  τύπων. 

Σ 

19. Το απαιτητικότερο  στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  
παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση  ορολογίας. 

Σ 

20. Το απαιτητικότερο  χαρακτηριστικό του προγράμματος διδασκαλίας των  Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η μεγάλη έκταση της ύλης.  

Σ 



137 
 

 

3.6  Συνολικά αποτελέσματα των  συμμαθητών των παιδιών με ΔΑΦ 

που συμμετείχαν στην έρευνα. 
 

Σε αυτή την παράγραφο θα δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των στάσεων των 

μαθητών  απέναντι στο Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης που διενεργείται στην 

τάξη τους. Συνολικά το δείγμα των 89 μαθητών που συμμετείχαν στην έρευνα 

συγκεντρώθηκε από το περιβάλλον της τάξης των 5 παιδιών με ASD που 

μελετήθηκε με Οικοσυστημική προσέγγιση και παρουσιάστηκε ξεχωριστά στις 

προηγούμενες παραγράφους. Τα αποτελέσματα θα δοθούν με τη σειρά που 

ακολουθήθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, βάσει του άξονα στον οποίο 

ανήκουν. 

Τα διαγράμματα που ακολουθούν προέκυψαν βάσει των ερωτηματολογίων που 

συμπληρώθηκαν  με 5-βαθμη κλίμακα Likert, χωρίς να συγχωνευτούν οι απαντήσεις 

Συμφωνώ Απόλυτα ( 5 ) & Συμφωνώ ( 4 ), και Διαφωνώ Απόλυτα ( 1 ) & Διαφωνώ 

(2), μέθοδος που ακολουθήθηκε στους Πίνακες των παραγράφων 3.1-3.5 για να 

απλοποιηθούν τα αποτελέσματα των επί μέρους Οικοσυστημάτων. 

Ο πρώτος άξονας ερωτήσεων αφορά στην Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος, 

στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις 1, 2, 3, 6 και 10. 

 

Στην 1η ερώτηση οι μαθητές τάχθηκαν υπέρ της Παράλληλης Στήριξης αφού όπως 

φαίνεται το 87.64% θεωρεί ότι  βοηθά μαθησιακά τους μαθητές που 

υποστηρίζονται. Μόνο το 10%  δεν έχει άποψη για αυτό το ζήτημα.  
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Στη 2η ερώτηση οι συμμαθητές των υποστηριζόμενων παιδιών υποστήριξαν σε 

ποσοστό 77.53% ότι δε διασπάται η προσοχή τους από το Πρόγραμμα Παράλληλης 

Στήριξης, σε αντίθεση με το 9% που ενοχλείται. Υπενθυμίζουμε ότι οι ερωτήσεις με 

αρνητική διατύπωση, όπως αυτή καθώς και οι 5, 7 ,9 και 10 έχουν αντίθετη 

απεικόνιση στην κλίμακα των διαγραμμάτων. 

 

Στην 3η ερώτηση  φαίνεται πως λίγοι  πάνω από  τους  μισούς ( 52.81% ) θεωρούν 

ότι θα υπήρχε  καλύτερο μαθησιακό αποτέλεσμα στη Φυσική αν ο μαθητής με τον 

καθηγητή Παράλληλης Στήριξης  πραγματοποιούσαν το μάθημα μόνοι τους σε άλλη 

τάξη, ενώ 26.7% έχει αντίθετη άποψη. Λίγοι παραπάνω από το 1/4 των 

ερωτώμενων δεν εξέφρασαν καμία άποψη περί του θέματος. 
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Όσο αφορά την προσφορά της Παράλληλης Στήριξης και στην κοινωνική εξέλιξη του 

μαθητή εκτός από τη μαθησιακή, οι συμμαθητές του στην  6η ερώτηση  με  ποσοστό 

60.68%  θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει  ενώ  αντίθετα το 15.73%  διαφωνεί με αυτή 

την υπόθεση.  

 

Η ερώτηση 10, η οποία αποτελεί την τελευταία ερώτηση που αφορά στον άξονα της 

Λειτουργίας Σχολικού Περιβάλλοντος, πραγματεύεται την ενδεχόμενη δυσκολία 

από μέρους του καθηγητή της Γενικής τάξης να διδάξει το μάθημα παράλληλα με 

την παρουσία και την διεξαγωγή του προγράμματος Παράλληλης Στήριξης. Το 

67.41% των παιδιών φαίνεται ότι δεν έχει παρατηρήσει κάποια δυσφορία από 

μέρους του καθηγητή ενώ μόλις το 10.12% έχει αντίθετη άποψη. 
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Ο δεύτερος άξονας ερωτήσεων  αφορά στην Προσωπική Ανάπτυξη, στον οποίο 

συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  4, 5, 7 και 9  που αναλύονται παρακάτω. 

 

 

 

Όσο αφορά το ζήτημα της εν δυνάμει ενίσχυσης και των υπόλοιπων μαθητών της 

τάξης από το καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης, από την ερώτηση 4  φαίνεται ότι 

πάνω από τους μισούς ερωτώμενους ( 51.17% ) θεωρούν ότι μπορεί να 

επωφεληθούν, ενώ περίπου το 1/4 είναι δύσπιστοι γι’ αυτό. 
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Στην 5η ερώτηση το αποτέλεσμα είναι μάλλον ξεκάθαρο, αφού το 85.4% των 

ερωτώμενων αποφάνθηκε ότι η συμπεριφορά του δεν επηρεάζεται αρνητικά από 

την ύπαρξη της Παράλληλης Στήριξης στην τάξη του και μόνο το 4.5% παραδέχτηκε 

ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι συγκριτικά με τις  προηγούμενες 

ερωτήσεις που το ποσοστό της μερίδας των μαθητών που  δεν έχει άποψη 

υποχώρησε σε αυτή την ερώτηση από το 25% στο 10% . 

 
Στην 7η ερώτηση  διερευνήθηκε η πρόθεση των παιδιών να συμμετέχουν σε ένα 

Πρόγραμμα Παράλληλης Στήριξης αν είχαν κάποια μαθησιακή δυσκολία, και 

φάνηκε ότι το 65.16% αυτών θα το επιχειρούσαν ενώ 13.49% μάλλον θα το 

απέφευγε.  
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Η 9η ερώτηση ανέδειξε τη στάση των παιδιών απέναντι στην ύπαρξη ή όχι της 

Παράλληλης Στήριξης στην τάξη τους, αφού το 86.52% είναι υπέρ της εφαρμογής 

της και μόνο το 1.12% αντίθετο. 

Ο τρίτος και τελευταίος άξονας ερωτήσεων του ΕΜΟΠΣ αφορά στις Σχέσεις 

ανάμεσα στις ομάδες ερωτώμενων, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ερωτήσεις  

8 και 11  που αναλύονται παρακάτω. 

 

Από την 8η ερώτηση  φαίνεται ότι το 74.16%  είναι πρόθυμο να συνάψει φιλική 

σχέση με τον συμμαθητή τους και μόνο το 11.23%  είναι αρνητικό σε αυτή την 

προοπτική. 
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Τέλος, η καταληκτική 11η ερώτηση αναζητά την συνολική στάση των συμμαθητών 

της τάξης  απέναντι στην Παράλληλη Στήριξη για μια μελλοντική εφαρμογή της και 

έπειτα από την μέχρι τώρα εμπειρία τους με αυτή.  Το πρόσημο  καταγράφεται 

μάλλον θετικό αφού το 65.17%  των παιδιών είναι θετικοί στην παραμονή του  

μαθητή στην τάξη με την ταυτόχρονη ύπαρξη καθηγητή Παράλληλης Στήριξης και 

μόνο το 17.98% τάσσονται κατά αυτής της ιδέας.  
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4ο Κεφάλαιο 
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4ο Κεφάλαιο 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
  

  

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο την ανάδειξη των παραγόντων που επηρεάζουν το 

ψυχοεκπαιδευτικό αποτέλεσμα  Προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης μαθητών 

Λυκείου που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού, στο μάθημα της Φυσικής. Η 

ανάδειξη δεν περιορίζεται στην καταγραφή και τον τονισμό της σημασίας των 

παραγόντων, αλλά επεκτείνεται στην αλληλεπίδρασή τους και στη συνδυαστική 

διαμόρφωση εκ μέρους τους του οικοσυστήματος μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η 

μαθησιακή διαδικασία. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας 

μελετήθηκαν 5 τάξεις ( Παιδαγωγικο-διδακτικά Οικοσυστήματα ) Λυκείου στις 

οποίες μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του Αυτισμού δέχτηκαν Παράλληλη 

στήριξη κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Στη συνέχεια συζητούνται αρχικά τα 

αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων κάθε οικοσυστήματος χωριστά και 

κατόπιν γίνεται μια σύνθεση των συμπερασμάτων.   

  

  

4.1   Α’  Λύκειο 

4.1.1 Μαθητής   ΣΘ                                           

 

Στο σχολείο Β’ και ως προς τον μαθητή Σ.Θ που δέχεται την Παράλληλη Στήριξη, από 

τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ΕΜΟΠΣ 

προέκυψε ότι: 

Ως προς τον άξονα  Λειτουργία Σχολικού Περιβάλλοντος ο ΣΘ  δείχνει να 

αναγνωρίζει και να αποδέχεται τα ψυχοκοινωνικά οφέλη της Π.Σ. Ωστόσο, ως προς 

το μαθησιακό κέρδος δείχνει μια αμφιθυμία, αφού θεωρεί ότι σε άλλο, χωριστό 

περιβάλλον και σε ατομική βάση μαζί με τον καθηγητή της Π.Σ μάλλον θα 

είχε  καλύτερα αποτελέσματα. Ανάλογη  άποψη ως προς αυτόν τον άξονα 

διατύπωσε και ο μαθητής Ν.Φ από το Α’ Λύκειο. Παρόμοιες τάσεις αναδείχτηκαν 

και σε ανάλογες  έρευνες. 
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Αυτή η άποψή του Σ.Θ πιθανόν να σχετίζεται με την αναφορά του ότι έχει συνηθίσει 

να κάνει φροντιστηριακά μαθήματα στο σπίτι, έχοντας προσωπική επαφή με τους 

καθηγητές του, ωφελούμενος μαθησιακά. Κατ’ επέκταση, ίσως να σκέφτεται ότι αν 

ακολουθήσει παρόμοια εκπαιδευτική διαδικασία και στο σχολείο 

πραγματοποιώντας σε ατομική βάση το μάθημα με τον καθηγητή Παράλληλης 

Στήριξης, να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα. 

 

   Επιπλέον, ενδεχομένως να προτιμά να βρίσκεται σε άλλη αίθουσα κάνοντας 

ατομικά μάθημα, γιατί όπως εξιστόρησε στην συνέντευξη, έχει μια προηγούμενη 

αρνητική εμπειρία με καθηγήτρια Παράλληλης Στήριξης, οπότε ίσως να θεωρεί πως 

αν βρίσκεται σε άλλη αίθουσα δεν θα παρακολουθούν οι συμμαθητές του ένα 

τέτοιο υποτιμητικό γι’ αυτόν γεγονός, που συνδέεται με την μαθησιακή του 

ικανότητα.   

 

Τέλος, οι βαθιές ψυχοκοινωνικές ανάγκες του μαθητή μπορούν να καλυφθούν μόνο 

αν διδάσκεται μαζί με τους συμμαθητές του, οπότε και γι’ αυτό θέλει να παραμένει 

με την Παράλληλη Στήριξη μέσα στην τάξη, ακόμα και αν το μαθησιακό όφελος σε 

αυτή την περίπτωση υπολείπεται του επιθυμητού. 

 

Στην αντίληψη λοιπόν του μαθητή για τον Άξονα Λειτουργίας Σχολικού 

Περιβάλλοντος,  κυριαρχεί η κοινωνικο-συναισθηματική διάσταση , γεγονός που  σε 

ένα βαθμό χαρακτηρίζει την αντίληψή του και για τον επόμενο άξονα της 

Προσωπικής Ανάπτυξης.  

 

Συγκριμένα, ως προς τον άξονα  της Προσωπικής Ανάπτυξης  ο μαθητής 

παρουσιάζει  θέσεις με διαφορετικό προσανατολισμό μεταξύ τους. Από τη μια 

μεριά αποτιμά θετικά το γεγονός ότι και πολλοί άλλοι μαθητές επιζητούν κατά 

καιρούς την βοήθεια του καθηγητή Παράλληλης Στήριξης  (γεγονός που του 

επιτρέπει να νιώθει ότι έχει κάτι που και οι άλλοι αποζητούν- άρα ενισχύεται 

ψυχοκοινωνικά) από την άλλη δηλώνει ότι έχει αυξημένο άγχος για τον εξής λόγο : 

Η μαθησιακή αποτυχία με την παρουσία της Π.Σ. κατά κάποιο τρόπο τείνει να 

επιβεβαιώνει την δική του χαμηλή ικανότητα, ενώ μια αποτυχία που θα προέκυπτε 

μετά από δική του ατομική προσπάθεια θα μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη 



147 
 

υποστήριξης. Παρόμοιους λόγους με αυτούς που αναφέρει ο Σ.Θ ως προς την 

πρόκληση άγχους εξαιτίας της  Παράλληλης Στήριξης ανέφεραν και οι 

συμμετέχοντες της έρευνας (Bellini, 2006. Browning et al, 2009. Humphrey & Lewis, 

2008) 

 Το άγχος που συχνά αναφέρει ο Σ.Θ  πιθανόν να οφείλεται στο ότι ο μαθητής είναι 

γενικά αγχώδης, υπόθεση που υποστηρίζεται και από την αναφορά του  σε αυτό  

και στον προηγούμενο άξονα. Μια πιθανή εξήγηση των θέσεων του Σ.Θ ως προς την 

Προσωπική Ανάπτυξη μπορεί να προκύπτει απ’ το ότι όπως δηλώνει ο ίδιος χάρις 

στην Παράλληλη Στήριξη παρουσιάζει λιγότερο διαταρακτική συμπεριφορά, 

ωστόσο ως προ τις γνώσεις της Φυσικής πιθανόν δεν έχει την πρόοδο που θα ήθελε 

με την ευκολία που θα περίμενε. Συνάγεται επομένως το συμπέρασμα ότι ως 

Προσωπική Ανάπτυξη ο μαθητής που δέχεται ΠΣ εννοεί κυρίως τη βελτιωμένη 

ψυχοσυναισθηματική του λειτουργία και λιγότερο τη μαθησιακή πρόοδο, στην 

οποία έχει, όπως παραδέχεται ο ίδιος, πρόοδο. 

 

Ως προς τον άξονα των Σχέσεων, είναι αξιοσημείωτο ότι ο μαθητής θεωρεί πως  δια 

μέσου της Π.Σ. έχει καλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση με τους καθηγητές της Π.Σ., 

στην τάξη αλλά και στο διάλειμμα αλλά δεν αναφέρεται καθόλου στους 

συμμαθητές του. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η δήλωση του Σ.Θ ότι θα έκανε παρέα 

με άλλον μαθητή που δέχεται Π.Σ. μόνο αν είχαν κοινά ενδιαφέροντα. Οι δηλώσεις 

αυτές σημαίνουν ότι οι θετικές κοινωνικές επιπτώσεις της Παράλληλης Στήριξης 

είναι στην περίπτωση αυτή του Σ.Θ.  περιορισμένες, χωρίς όμως να φτάνουν στο 

σημείο να αναγκάσουν τον Σ.Θ. να αποζητά κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με 

οποιοδήποτε κόστος και ανεξάρτητα από την συμβατότητα του με άλλους μαθητές. 

 

Συνοψίζοντας, ο Σ.Θ. σε όλους τους άξονες της Π.Σ. που ελέγχθηκαν με το 

ερωτηματολόγιο  ΕΜΟΠΣ διατυπώνει θετικές θέσεις ως προς την ψυχοκοινωνική 

διάσταση αλλά έχει ανάμεικτες αντιλήψεις ως προς τη μαθησιακή λειτουργία. 

 

Ως προς το ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ ,το οποίο αναφέρεται στον Ακαδημαϊκό τομέα 

και μελετά σε μεγαλύτερο βάθος τις Κοινωνικές Σχέσεις και τη Συμμετοχή στη ζωή 

της τάξης, οι απαντήσεις που δόθηκαν από τον ΣΘ δείχνουν ότι: 
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Στον Ακαδημαϊκό τομέα ο ΣΘ δηλώνει δυσκολίες με το περιεχόμενο της Φυσικής. Η 

εξειδικευμένη διερεύνηση των γνώσεων και δεξιοτήτων του με το αυτοσχέδιο 

εργαλείο ελέγχου γνώσεων και δεξιοτήτων Φυσικής (ΕΓΝΩΦΥ), έδειξε ότι έχει 

κυρίως δυσκολίες στην ανάκληση των τύπων που συνδέονται με ένα φυσικό 

μέγεθος, καθώς και στην εφαρμογή τις κατάλληλης στρατηγικής με την χρήση των 

κατάλληλων τύπων ώστε να λύσει ασκήσεις και προβλήματα. Αυτό πιθανόν 

οφείλεται σε διάφορες μνημονικές αδυναμίες, όπως πχ η  μνήμη ακολουθιών, αφού 

οι τύποι της Φυσικής αποτελούνται από συνδυασμό πολλών συμβόλων, ή ακόμα 

και από την έλλειψη εκμάθησης κατάλληλων στρατηγικών για την επεξεργασία των 

δεδομένων μιας άσκησης, διαδικασίες δηλαδή που διδάσκονται σε προηγούμενες 

τάξεις. 

 

Ως προς τις κοινωνικές σχέσεις όπως ελέγχθηκαν με το ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ, 

αναδείχτηκε ότι ο ΣΘ έχει σημαντική δυσκολία στο να αν αναπτύξει τέτοιες σχέσεις 

με τους συμμαθητές του, επιβεβαιώνοντας τα αντίστοιχα ευρήματα του 

ερωτηματολογίου ΑΜΟΠΣ. Μάλιστα, οι απαντήσεις του ΣΘ σε αυτό το τμήμα του 

ερωτηματολογίου πρόσφεραν και μια εξήγηση στο θέμα των άκαιρων και μάλλον 

ενοχλητικών παρεμβάσεων του ΣΘ στη ροή του μαθήματος με άστοχες και άσχετες 

ανακοινώσεις. Όπως ο ίδιος ομολόγησε είναι ο τρόπος που επιλέγει για να 

συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των συμμαθητών του. Τέλος, ως προς τη συμμετοχή 

στη σχολική ζωή, αυτή αποδείχτηκε ότι κινείται γύρω από την επικοινωνία του ΣΘ 

με του καθηγητές της  ΠΣ, σε συνδυασμό με την προσπάθεια του να προσαρμοστεί 

σε όσα ζητά ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης.  

Συνολικά, και από το ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ  προκύπτει σαφώς, όπως και από το 

ερωτηματολόγιο ΑΜΟΠΣ το θέμα της ψυχοκοινωνικής διάστασης της ΠΣ, η 

επιθυμία του ΣΘ για  κοινωνικές σχέσεις, η δυσκολία του να συνάψει τέτοιες 

σχέσεις, η μικρότερη σημασία της μαθησιακής διάστασης της ΠΣ κι η ανάγκη του ΣΘ 

για αναγνώριση και κοινωνική αποδοχή. 
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4.1.2  Οι συμμαθητές του ΣΘ 

 

Αναφορικά με τους συμμαθητές του ΣΘ και ως προς τον άξονα της ΛΣΠ μπορεί να 

επισημανθεί ότι διατυπώνουν γενικά θετικά σχόλια για την ΠΣ, αν και η συγκριτική 

εξέταση  ποσοτικών και ποιοτικών απαντήσεων δείχνει ότι κινήθηκαν μάλλον με 

βάση το  «πολιτικά ορθό» και το «τι θέλει να ακούσει αυτός που με ρωτά». Το 

εύρημα αυτό ασφαλώς συνδέεται με τα χαρακτηριστικά των αυτοαναφορών.  Αυτό 

ενισχύεται από το ότι η θετική γνώμη για την ΠΣ συνυπάρχει με αρνητικές δηλώσεις 

για την λειτουργία του μαθητή στην τάξη. Όπως φάνηκε από τις απαντήσεις των 

μαθητών, ο παράγοντας της πρόκλησης φασαρίας εντός της τάξης ( που συχνά 

δηλωνόταν συγκεκαλυμμένα ότι προερχόταν από το σύνολό της, ενώ στην 

πραγματικότητα προερχόταν από το ΣΘ), ήταν η αιτιολογία σχεδόν για όλες τις 

επιλογές τους στο ερωτηματολόγιο ΑΜΟΠΣ.  Έτσι, όταν δόθηκε η ευκαιρία στην 

ερώτηση για την επιλογή διδασκαλίας του μαθητή εντός ή εκτός της τάξης, η 

συντριπτική πλειοψηφία απάντησε πως θα προτιμούσε εκτός, πιθανώς για να 

απαλλαχτεί από την φασαρία που προκαλεί ο ΣΘ. 

Άλλη πιθανή εξήγηση μπορεί να βρεθεί στο ότι οι μαθητές δεν έχουν ίσως σαφή 

αντίληψη του σκοπού και της λειτουργίας των προγραμμάτων ΠΣ και καθώς είναι οι 

ίδιοι προσανατολισμένοι στην επίτευξη επίδοσης σε ένα δύσκαμπτο σχολείο. Για το 

λόγο αυτό, ενδιαφέρονται για την αποφυγή κάθε παράγοντα που μπορεί να τους 

εμποδίσει στο έργο τους, προσπαθώντας παράλληλα να μείνουν σε επαφή με τις 

σύγχρονες κοινωνικές αντιλήψεις. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι μια μικρή αλλά 

υπαρκτή ομάδα μαθητών δε διστάζει να διατυπώσει αρνητική θέση για την ΛΣΠ στο 

πλαίσιο της ΠΣ. 

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και για τους άλλους δύο άξονες, Προσωπική Ανάπτυξη 

και Σχέσεις. Για παράδειγμα, στον άξονα Σχέσεις οι μαθητές δηλώνουν ότι θα 

μπορούσαν να έχουν στενή φιλική σχέση με τον μαθητή που δέχεται ΠΣ, αλλά στην 

καθημερινή σχολική ζωή αυτό δε συμβαίνει. 
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4.1.3 Οι καθηγητές του ΣΘ 

 

Αναφορικά με τους καθηγητές της γενικής τάξης που διδάσκουν στον ΣΘ Φυσικές 

Επιστήμες ( Φυσική, Χημεία, Βιολογία) προκύπτει σαφώς πως ως προς τον Άξονα 

ΛΣΠ έχουν διαφορετικές απόψεις οι οποίες διακρίνονται σε 3 κατηγορίες : 

 

1. Ερωτήσεις που αναφέρονται γενικά στην αποδοχή ή μη των Προγραμμάτων ΠΣ. 

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δεν είναι ομοιογενείς. Διακρίνονται διαφορές 

τόσο μεταξύ των καθηγητών, όσο και μεταξύ των απαντήσεων του ίδιου καθηγητή. 

Οι διαφορές μεταξύ των καθηγητών θα μπορούσαν ίσως να αποδοθούν στην 

διαφορετική φύση των αντικειμένων που διδάσκουν και στην σχετική απόδοση του 

μαθητή με ΔΑΦ. 

2. Ερωτήσεις που αναφέρονται στις λεπτομέρειες υλοποίησης  των Προγραμμάτων 

ΠΣ. 

Οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις δείχνουν συμφωνία σε βασικά σημεία όπως 

στην μοιρασμένη ευθύνη για την πρόοδο του παιδιού με ΔΑΦ μεταξύ του καθηγητή 

της γενικής τάξης και του καθηγητή της Παράλληλης Στήριξης.  

 

3. Ερωτήσεις που αφορούν στο περιεχόμενο του μαθήματος της Φυσικής. 

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές διαφέρουν και αυτό είναι αναμενόμενο λόγω 

διαφορετικής ειδικότητας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι η Φυσικός της γενικής 

τάξης πιστεύει ότι όλα τα δομικά στοιχεία της Φυσικής είναι δύσκολα για τον 

μαθητή ΣΘ. 

Συνοψίζοντας, οι καθηγητές διατυπώνουν γενικά θετικές απόψεις για τη ΛΣΠ, αν και 

διαφοροποιημένες στις λεπτομέρειες,  όπως συνέβη και με τους εκπαιδευτικούς 

που μελέτησαν οι Avramidis and Kalyva (2007). 

 

Ως προς τον άξονα της Προσωπικής Ανάπτυξης, οι καθηγητές δήλωσαν ότι δεν 

έχουν τις γνώσεις να διδάξουν τους μαθητές με ΔΑΦ. Επιπλέον όμως, ήταν 

απρόθυμοι να ασχοληθούν με την διδασκαλία μαθητών με ΔΑΦ, ακόμα και αν είχαν 

τις γνώσεις, εύρημα που συνάδει με τα αποτελέσματα έρευνας των Agaliotis and 

Kalyva ( 2011) που έγινε στην Ελλάδα και των Waddington and Reed (2006). Τα 
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ευρήματα αυτά υποδηλώνουν την ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της γενικής τάξης για την απόκτηση γνώσεων σε 

θέματα από κοινού εκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα 

προγράμματα επιμόρφωσης πρέπει να συνοδεύονται με την κατάλληλη 

εκπαιδευτική πολιτική και τη νομοθεσία που θα υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς 

της γενικής τάξης να υποστηρίξουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μέσα στη γενική τάξη. Σε διαφορετική περίπτωση, οι γνώσεις που θα έχουν οι 

εκπαιδευτικοί από την επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή θα παραμένουν ανενεργές 

και αχρησιμοποίητες. 

 

Ως προς τον άξονα των Σχέσεων παρατηρείται τεράστια ασυμφωνία μεταξύ των 

συμβαλλομένων και της πραγματικότητας αφού οι καθηγητές θεωρούν ότι οι 

μαθητές με ΔΑΦ βελτιώνουν τις κοινωνικές τους σχέσεις με την βοήθεια της ΠΣ,  

ενώ ο μαθητής ΣΘ δήλωσε ότι δεν έχει, παρότι θα το ήθελε, φιλικές σχέσεις και 

επαφές με τους συμμαθητές του. Επίσης οι καθηγητές θεωρούν ότι έχουν άριστη 

επαφή με τους γονείς του ΣΘ, ενώ όπως θα φανεί παρακάτω η μητέρα του ΣΘ 

υποστήριξε το αντίθετο. 

Συνοψίζοντας, οι θέσεις τον καθηγητών στοιχίζονται με τη θέση της αποδοχής  της 

ΠΣ, αλλά χαρακτηρίζονται με ασυνέπειες και αναντιστοιχίες στις διαδικασίες 

εφαρμογής. 

 

4.1.4 Οι γονείς του ΣΘ 

 

Ως προς τη μητέρα του ΣΘ σημειώνεται ότι και αυτή δέχεται τη θετική συμβολή της 

ΠΣ στην μαθησιακή πρόοδο του παιδιού της, αλλά επικεντρώνεται στην κοινωνική 

διάσταση της ΠΣ. Αυτό συμβαίνει πιθανών διότι ο μαθητής δέχεται φροντιστηριακή 

υποστήριξη μετά το σχολείο, αλλά δε μπορεί να έχει τους συμμαθητές του 

διαθέσιμους μετά το σχολείο για κοινωνική αλληλεπίδραση. Σημαντική ήταν κ η 

θέση της μητέρας απέναντι στους καθηγητές της γενικής τάξης, μια και θεωρεί πως 

δεν προσέχουν το παιδί της αρκετά, ενώ οι καθηγητές όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως θεωρούν πως έχουν άριστη σχέση μαζί της. Επίσης, εντυπωσιακή 

είναι η θέση της μητέρας ότι δε θα ήθελε να συμμετέχει στη διαμόρφωση του 
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Προγράμματος του παιδιού της , πράγμα που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με 

διεθνείς και Ελληνικές τάσεις για τη συμμετοχή των γονέων στις διαδικασίες 

κατάρτισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα παιδιά τους. 

Ως προς τον άξονα της Προσωπικής Ανάπτυξης η μητέρα θεωρεί ότι η συμβολή της 

ΠΣ είναι θετική. Βέβαια, δεν αναφέρει κάποιο συγκεκριμένο όφελος του παιδιού 

της σε αυτό το άξονα. Αυτό πιθανόν προκύπτει γιατί δεν άλλαξε κάτι στην 

καθημερινότητά της σε σχέση με τις μαθησιακές υποχρεώσεις του ΣΘ που 

προετοιμάζονται στο σπίτι.  

 

Ως προς τον άξονα των Σχέσεων, η μητέρα θεωρεί πως δεν ωφελείται ιδιαίτερα το 

παιδί σε σχέση με τους συμμαθητές του, αν και βέβαια δεν δέχεται και κάποια 

παρενόχληση ( αυτό ίσως πιστωθεί στα θετικά αποτελέσματα της ΠΣ). 

Συνολικά η μητέρα θεωρεί ότι η εκπαιδευτικός της ΠΣ είναι αυτή που προσφέρει 

στο παιδί, οπότε όλοι οι άλλοι είτε δε θέλουν είτε δε μπορούν. 

 

Συνολικά συνθέτοντας τα στοιχεία των επί μέρους παραγόντων που αποτελούν 

αυτό το οικοσύστημα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ΠΣ διέπεται από μια  

εσωτερική αντίφαση αφού όλοι οι συμβαλλόμενοι αναδεικνύουν την κοινωνική της 

διάσταση, αλλά η βοήθεια που στην πράξη δέχεται ο μαθητής είναι απολύτως 

προσανατολισμένη στη μαθησιακή πρόοδο. Με άλλα λόγια, από την ανάλυση του 

οικοσυστήματος αυτού προκύπτει ότι υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ των 

στόχων και διαδικασιών της ΠΣ. 

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η ΠΣ δεν έχει αξία, αλλά μάλλον  ότι απέχει πολύ από 

το να μπορεί να θεωρηθεί ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 

μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. 

Αυτό έρχεται επίσης σε ευθεία αντίθεση με την στάση των συμμαθητών του ΣΘ, οι 

οποίοι ενώ τάσσονται υπέρ της δυνητικά φιλικής σχέσης που Θα μπορούσαν να 

έχουν με τον ΣΘ, λέγοντας πιθανώς αυτό που είναι αντικειμενικά σωστό πουν, στην 

πραγματικότητα δεν κάνουν καμία κίνηση για να βελτιωθούν οι επαφές τους με τον 

ΣΘ, οδηγώντας τον σε κοινωνικό αποκλεισμό. 
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4.2  Β’ Λύκειο 
 

4.2.1 Ο μαθητής Ν.Φ  

 

Ως προς το ερωτηματολόγιο ΑΜΟΠΣ, ο μαθητής ΝΦ έχει μια πολύ σημαντική 

διαφορά σε σύγκριση με τον ΣΘ, που έγκειται στο ότι απορρίπτει το σχήμα της 

Παράλληλης Στήριξης. Ο ΝΦ προτιμά να διδάσκεται εκτός της γενικής τάξης 

προβάλλοντας ως κύριο λόγο ότι έχει πολλές μαθησιακές ελλείψεις από 

προηγούμενες τάξεις οι οποίες τον εμποδίζουν να παρακολουθήσει και αυτό που 

διδάσκει ο καθηγητής της γενικής τάξης αλλά και αυτό που διδάσκει ο καθηγητής 

της ΠΣ. Παρουσιάζει μαθησιακή πρόοδο και το αναγνωρίζει, αλλά σαφώς θα 

προτιμούσε να μη συμμετέχει σε πρόγραμμα ΠΣ αλλά να διδάσκεται με ένα σχήμα 

ιδιαίτερου μαθήματος εκτός της τάξης. Οι υπόλοιπες απαντήσεις του δε διαφέρουν 

από αυτές του ΣΘ, αλλά αυτές δε μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν, όπως συμβαίνει 

με τους άλλους μαθητές γιατί ουσιαστικά δε θέλει να συμμετέχει σε προγράμματα 

ΠΣ.  

Ως προς το ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ, ο μαθητής ΝΦ έχει παρουσιάσει τελείως 

αντίθετα αποτελέσματα σε σχέση με τον ΣΘ, αφού είναι  κοινωνικά ενταγμένος στο 

σύνολο της τάξης και του σχολείου του. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην έφεση 

που έχει στα σπορ καθώς και στην ύπαρξη ενός παιδικού του φίλου μέσα στην τάξη, 

συνδυασμός που τον προφυλάσσει από τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Από την ανάλυση των γνώσεών του ΝΦ στο μάθημα της Φυσικής, από το εργαλείο 

ΕΓΝΩΦΥ προέκυψε ότι εμφανίζει ελλείψεις σε όλα τα δομικά στοιχεία του 

μαθήματος, εκτός από τις Έννοιες και τα Σύμβολα. Αυτό πιθανόν οφείλεται στα κενά 

που έχει από προηγούμενες τάξεις, γεγονός που τον εμποδίζει να ανταποκριθεί 

στην ύλη της τάξης του, και πιθανόν γι’ αυτό να επιλέγει να διδαχθεί την Φυσική σε 

ατομική βάση εκτός της τάξης του, ώστε να καλύψει αυτά τα κενά. 

 

 

 

4.2.2 Οι συμμαθητές του ΝΦ  
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Βάσει του ερωτηματολογίου ΑΜΟΠΣ, οι συμμαθητές του ΝΦ έδωσαν περίπου τις 

ίδιες απαντήσεις με αυτές των συμμαθητών του ΣΘ, όσον αφορά στο θετικό 

αποτέλεσμα της ΠΣ στον μαθησιακό τομέα, την μη ενόχλησή τους από αυτήν, την 

πιθανή βοήθεια που θα μπορούσαν να έχουν από τον καθηγητή της ΠΣ κ.ά. Η 

ουσιαστική διαφορά στις απαντήσεις των συμμαθητών του ΝΦ ήταν στην ερώτηση 

που τους έθετε το ζήτημα της προτιμώμενης διδασκαλίας αυτού του μαθητή, εντός 

ή εκτός της τάξης, μια και διχάστηκαν μεταξύ των επιλογών. Το αποτέλεσμα αυτό 

πιθανόν οφείλεται στον ήπιο χαρακτήρα του μαθητή και στην καλή σχέση που έχει 

με τους συμμαθητές του, ώστε να μην μπορούν να αποφανθούν γι’ αυτό το ζήτημα, 

αφού σε αντίθεση με τον ΣΘ, δεν τους ενοχλεί καθόλου για να θελήσουν να τον 

απομακρύνουν από την τάξη. 

 

4.2.3 Οι καθηγητές του ΝΦ 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΝΦ κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με 

τους καθηγητές του ΣΘ όσον αφορά στο θετικό μαθησιακό αποτέλεσμα της ΠΣ, στην 

μη ενόχλησή τους από το πρόγραμμα αυτό, στην έλλειψη κατάρτισής τους για να 

μπορέσουν να διδάξουν μαθητές με ΔΑΦ κ.ά. Η διαφορά τους όμως βρίσκεται στο 

ότι ενώ οι καθηγητές του ΣΘ θα προτιμούσαν ο μαθητής να διδάσκεται εντός της 

τάξης, οι καθηγητές του ΝΦ διαφωνούν για τον συγκεκριμένο μαθητή. Αν αυτό το 

αποτέλεσμα συνδυαστεί με την απάντησή τους στο ότι δηλώνουν απρόθυμοι να τον 

διδάξουν ακόμα και αν είχαν την κατάλληλη εξειδίκευση, προκύπτει μια πιθανή 

εξήγηση για την επιλογή τους να αποχωρήσει ο ΝΦ από την τάξη και να διδαχθεί σε 

ατομική βάση, αφού έχει πάρα πολλά κενά για να παρακολουθήσει τον ρυθμό και 

το επίπεδο της τάξης. 

 

 

4.2.4 Οι γονείς του ΝΦ 

 

Η μητέρα του ΝΦ δήλωσε την ικανοποίησή της σε σχέση με το μαθησιακό 

αποτέλεσμα της ΠΣ. Ωστόσο διαφοροποιήθηκε συγκριτικά με την μητέρα του ΣΘ 
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στον τομέα των κοινωνικών σχέσεων, μια και η μητέρα του ΝΦ πιστεύει ότι η ΠΣ 

συντελεί θετικά σε αυτές. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την 

μητέρα του ΣΘ θεωρεί ο καθηγητής της ΠΣ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και 

την εφαρμογή του προγράμματος της ΠΣ στην Φυσική, καθώς και για την πρόοδο 

του μαθητή. Αυτό ίσως να συμβαίνει γιατί ενδεχομένως θεωρεί την ΠΣ ως παροχή 

ιδιαίτερου μαθήματος προς το παιδί της, και γι’ αυτό θα επιθυμούσε να διδάσκεται 

εκτός τάξης με τον καθηγητή ΠΣ. 

Συνολικά συνθέτοντας τα στοιχεία των επί μέρους παραγόντων που αποτελούν το 

οικοσύστημα Β’ Λυκείου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συμβαλλόμενοι 

αναδεικνύουν την μαθησιακή διάσταση, σε αντίθεση με το προηγούμενο 

οικοσύστημα. Συνεπώς το οικοσύστημα αυτό χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 

συνέπεια μεταξύ στόχων και μέσων, δεδομένου ότι από την ίδια της τη φύση η ΠΣ 

δίνει έμφαση στο μαθησιακό τομέα. 

  

Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από το ότι ο μαθητής ΝΦ 

έχει ελλείψεις που αντιστοιχούν στην ύλη μικρότερων τάξεων. Συνεπώς, η διδακτική 

στήριξη που δέχεται θα πρέπει να συμπεριλάβει ύλη προηγούμενων τάξεων, 

πράγμα που όμως δε συνηθίζεται. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής δε μπορεί να 

επωφεληθεί επαρκώς από την προσφερόμενη διδακτική υποστήριξη. 

 

 
 

 

 

 
 

4.3  Γ’ Λύκειο 

4.3.1 Ο μαθητής ΔΘ 

 

Ως προς το ερωτηματολόγιο ΑΜΟΠΣ, ο μαθητής ΔΘ έχει ομοιότητα με τον ΝΦ ως 

προς το ότι θέλει να διδάσκεται Φυσική εντός της τάξης ( παρότι αυτός το επιθυμεί 

για να μη χάσει πληροφορίες του μαθήματος) και ότι το ενδιαφέρον του εντοπίζεται 
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στην μάθηση και όχι στον κοινωνικό τομέα, όπως συμβαίνει με τον ΣΘ. Όλως 

παραδόξως, και παρόλη την απουσία της ανάγκης για κοινωνικές συναναστροφές, ο 

ΔΘ παραδέχεται ότι η καθηγήτρια της ΠΣ τον ωφελεί στις κοινωνικές του σχέσεις με 

την υπόλοιπη τάξη, αφού συχνά στα διαλείμματα συνηθίζει να προσκολλάται σε 

τυχόν συζητήσεις που κάνει αυτή με παιδιά της τάξης του. Όπως και οι ΣΘ και ΝΦ 

έτσι και ο ΔΘ θα έκανε παρέα με έναν άλλο μαθητή που θα υποστηριζόταν και 

αυτός μέσω της ΠΣ, αρκεί να μην ήταν καλύτερος μαθητής από αυτόν. 

Αναγνωρίζει ότι η ΠΣ τον έχει βοηθήσει να προοδεύσει μαθησιακά αλλά ο στόχος 

του είναι να πετύχει την υψηλότερη δυνατή επίδοση και όχι απλά να τα καταφέρει 

να ανταποκριθεί στο μάθημα, όπως οι προηγούμενοι 2 μαθητές. Έτσι, ενώ δεν έχει 

πρόβλημα ο καθηγητής  ΠΣ του να βοηθάει άλλους μαθητές της τάξης, αυτό πρέπει 

να γίνεται μέχρι το σημείο που θα παραμείνει αυτός στην πρωτιά και δε θα τον 

περάσει κανείς σε γνώσεις και δεξιότητες. Αυτό ίσως να οφείλεται στην άριστη 

απόδοσή του μέχρι την Γ’ Γυμνασίου, η οποία φέτος δεν εκπληρώνεται τουλάχιστον 

στα Θετικά Μαθήματα. 

 Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ δείχνουν ότι ο  μαθητής ΔΘ ούτε έχει 

αλλά ούτε ενδιαφέρεται να έχει έστω και υποτυπώδεις κοινωνικές επαφές με τους 

συμμαθητές του. Αυτό πιθανώς οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

Φάσματος του Αυτισμού.  

Τέλος, από την ανάλυση των γνώσεών του ΔΘ στο μάθημα της Φυσικής, από το 

εργαλείο ΕΓΝΩΦΥ προέκυψε ότι ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά σε όλα τα δομικά 

στοιχεία της Φυσικής, εμφανίζοντας όμως  ελλείψεις σε μαθηματικές πράξεις και 

διαδικασίες που προέρχονται από το Δημοτικό ή το Γυμνάσιο.  

 

4.3.2 Οι Συμμαθητές του ΔΘ 

 

 Βάσει του ερωτηματολογίου ΑΜΟΠΣ, οι συμμαθητές του ΔΘ έδωσαν περίπου τις 

ίδιες απαντήσεις με αυτές των συμμαθητών του ΣΘ και του ΝΦ, όσον αφορά στο 

θετικό αποτέλεσμα της ΠΣ στον μαθησιακό τομέα, την μη ενόχλησή τους από 

αυτήν, την πιθανή βοήθεια που θα μπορούσαν να έχουν από τον καθηγητή της ΠΣ 

κ.ά. Η ουσιαστική διαφορά στις απαντήσεις των συμμαθητών του ΔΘ ήταν στην 
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ερώτηση που τους έθετε το ζήτημα της προτιμώμενης διδασκαλίας, εντός ή εκτός 

της τάξης,  για αυτόν μαθητή στο μάθημα της Φυσικής, αφού η συντριπτική 

πλειοψηφία προτίμησε την επιλογή εκτός της τάξης. Το αποτέλεσμα αυτό πιθανόν 

να οφείλεται στην αντίληψη της ΠΣ ως παροχή ιδιαίτερου μαθήματος από τον 

καθηγητή, όπως ήδη ειπώθηκε στις συνεντεύξεις, γεγονός που τους οδήγησε στην 

επιλογή του ατομικού μαθήματος  εκτός τάξης για τον ΔΘ. Μια άλλη πιθανή 

εξήγηση είναι ίσως ότι καμιά φορά ο ΔΘ, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 

Φάσματος του Αυτισμού, χωρίς να το συνειδητοποιεί, μιλάει υποτιμητικά για τους 

μαθητές που υπολείπονται στο μάθημα. Κατά συνέπεια ίσως η επιλογή τους αυτή 

να προέρχεται από εγωιστικά κίνητρα, ώστε να μην υπάρχει μέσα στην τάξη για να 

τους θίξει. 

 

4.3.3 Οι καθηγητές του ΔΘ 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΔΘ κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με 

τους καθηγητές του ΣΘ και του ΝΦ όσον αφορά στο θετικό μαθησιακό αποτέλεσμα 

της ΠΣ, στην μη ενόχλησή τους από το πρόγραμμα αυτό, στην έλλειψη κατάρτισής 

τους για να μπορέσουν να διδάξουν μαθητές με ΔΑΦ κ.ά. Η διαφορά τους όμως 

βρίσκεται στο ότι ενώ οι καθηγητές του ΣΘ θα προτιμούσαν ο μαθητής να 

διδάσκεται εντός της τάξης, οι καθηγητές του ΔΘ όπως και του ΝΦ διαφωνούν. Αν 

αυτό το αποτέλεσμα συνδυαστεί με την απάντησή τους στο ότι στην πλειοψηφία 

τους δηλώνουν απρόθυμοι να τον διδάξουν ακόμα και αν είχαν την κατάλληλη 

εξειδίκευση, προκύπτει μια πιθανή εξήγηση για την επιλογή τους να αποχωρήσει ο 

ΔΘ από την τάξη και να διδαχθεί σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. Τέλος, 

αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φυσικός του ΔΘ σε αντίθεση με τους συναδέλφους του 

που διδάσκουν τους ΣΘ και ΝΦ, θεωρεί πως η σημαντικότερη δυσκολία στο μάθημα 

της Φυσικής για τους μαθητές με ΕΕΑ είναι η κατανόηση της εξέλιξης των φυσικών 

φαινομένων, γεγονός που ίσως εξηγείται από τα χαρακτηριστικά του Φάσματος του 

Αυτισμού, αφού τα άτομα με ΔΑΦ δυσκολεύονται στην γενίκευση. 
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4.3.4 Οι γονείς του ΔΘ 

 

Η μητέρα του ΔΘ δήλωσε την ικανοποίησή της σε σχέση με το μαθησιακό 

αποτέλεσμα της ΠΣ και στις περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολόγιο ΕΓΟΠΣ οι 

απαντήσεις της συνέπιπταν με τις άλλες 2 μητέρες των ΣΘ και ΝΦ. Ωστόσο 

διαφοροποιήθηκε συγκριτικά με την μητέρα του ΣΘ στον τομέα των κοινωνικών 

σχέσεων, μια και η μητέρα του ΔΘ, όπως και του ΝΦ, πιστεύει ότι η ΠΣ συντελεί 

θετικά σε αυτές. Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την μητέρα του 

ΣΘ και του ΝΦ, η μητέρα του ΔΘ θα ήθελε να συμμετέχει περισσότερο ενεργά σε 

σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού της. Επιπλέον, διαφοροποιείται 

από την μητέρα του ΝΦ  σε σχέση με την ευθύνη καθορισμού των στόχων και την 

εφαρμογή του προγράμματος της ΠΣ, μια και υποστηρίζει ότι πρέπει να συμβαίνει 

από κοινού, τόσο από τον καθηγητή της γενικής τάξης, όσο και από τον καθηγητή 

της ΠΣ. Τέλος, όπως η μητέρα του ΝΦ θα ήθελε το παιδί της να διδάσκεται έξω από 

την τάξη το μάθημα της Φυσικής. Αυτό ίσως να συμβαίνει γιατί ενδεχομένως ( όπως 

παραδέχτηκε η ίδια ) θεωρεί την ΠΣ ως παροχή ιδιαίτερου μαθήματος προς το παιδί 

της, και γι’ αυτό θα επιθυμούσε να διδάσκεται εκτός τάξης με τον καθηγητή ΠΣ. 

Συνολικά συνθέτοντας τα στοιχεία των επί μέρους παραγόντων που αποτελούν το 

οικοσύστημα του Γ’ Λυκείου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συμβαλλόμενοι 

αναδεικνύουν τόσο την μαθησιακή διάσταση όσο και για την κοινωνική διάσταση, 

σε αντίθεση με το προηγούμενο οικοσύστημα, αφού μαθησιακά ο ΔΘ είναι σχεδόν 

άριστος και κοινωνικά θεωρούν ότι έχει βελτίωση μέσω της ΠΣ. Ωστόσο ο μαθητής 

δεν ενδιαφέρεται για τον κοινωνικό τομέα παρά μόνο για την μαθησιακή πρωτιά. 

Συνεπώς το οικοσύστημα αυτό υπάρχει το παράδοξο του ότι χαρακτηρίζεται από το 

ότι όλοι οι παράγοντες του χαρακτηρίζονται από  συνέπεια μεταξύ στόχων και 

μέσων, εκτός του ίδιου του ΔΘ που αδιαφορεί για την κοινωνική του εξέλιξη και 

μαθησιακά αισθάνεται ανεπαρκής στη Φυσική. 

  

Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από το ότι ο μαθητής ΔΘ 

ενώ φαίνεται άριστος και ανώτερος μαθησιακά από τους συμμαθητές του, στην 

πραγματικότητα έχει ελλείψεις που αντιστοιχούν στην ύλη μικρότερων τάξεων εώς 

και του Δημοτικού αφού υστερεί σε πράξεις όπως πολλαπλασιασμούς και 

διαιρέσεις . Συνεπώς, η διδακτική στήριξη που δέχεται θα πρέπει να συμπεριλάβει 
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ύλη προηγούμενων τάξεων, πρακτική που όμως δε συνηθίζεται στην ΠΣ. Αυτό 

σημαίνει ότι ο μαθητής μπορεί να επωφεληθεί επαρκώς από την προσφερόμενη 

διδακτική υποστήριξη, με τις κατάλληλες βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

 

 

 
 

 

 
 

4.4  Δ’ Λύκειο 

4.4.1 Ο μαθητής ΓΑ 

 

Ως προς το ερωτηματολόγιο ΑΜΟΠΣ, ο μαθητής ΓΑ έχει ομοιότητα με τους  ΣΘ και 

ΔΘ ως προς το ότι θέλει να διδάσκεται Φυσική εκτός της τάξης μεν αλλά το 

ενδιαφέρον του εντοπίζεται τόσο στην μάθηση και όσο  στον κοινωνικό τομέα, τον 

οποίο ίσως πλήξει αν  εν τέλει βγει εκτός της τάξης για μάθημα, χαρακτηριζόμενος 

ως « Μαύρο πρόβατο». Αυτό ίσως εξηγείται από την καθ’ ομολογία του ΓΑ, έντονη 

παρενόχληση από μερίδα συμμαθητών του, η οποία τον οδήγησε σε μερική   

θυματοποίησή του για σχεδόν όλη τη σχολική του ζωή . Παρόμοιες κοινωνικές 

πιέσεις δέχεται μεγάλο ποσοστό μαθητών με ΔΑΦ. 

 Η  ανάγκη του ΓΑ για κοινωνικές συναναστροφές επιβεβαιώνεται και από τη στάση 

του να προσκολλάται σε παρέες συμμαθητών του για να μη νιώθει κοινωνικά 

αποκλεισμένος, γεγονός που δε συνέβαινε με τους μαθητές ΣΘ, ΝΦ και ΔΘ. 

Επιπλέον, όπως συμβαίνει και με τον ΔΘ, ο ΓΑ  παραδέχεται ότι η καθηγήτρια της 

ΠΣ τον ωφελεί στις κοινωνικές του σχέσεις με την υπόλοιπη τάξη, αφού συχνά στα 

διαλείμματα συνηθίζει να συμμετέχει σε τυχόν συζητήσεις που κάνει αυτή με 

παιδιά της τάξης του. Όπως και οι ΣΘ, ΝΦ και ΔΘ θα έκανε παρέα με έναν άλλο 

μαθητή που θα υποστηριζόταν και αυτός μέσω της ΠΣ, αρκεί να μην ήταν 

περίπτωση παιδιού που θα αποτελούσε κίνδυνο για την εικόνα του. Από έρευνες 

που έχουν γίνει σε περιβάλλοντα από κοινού εκπαίδευσης και συμπερίληψης έχει 
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προκύψει πως όσο περισσότερα παιδιά με ΕΕΑ ή ΔΑΦ υπάρχουν σε μια τάξη ή ένα 

σχολείο, τόσο καλύτερα μαθησιακά και συμπεριφορικά αποτελέσματα έχουν. 

Όπως και οι υπόλοιποι μαθητές ο ΓΑ αναγνωρίζει ότι η ΠΣ τον έχει βοηθήσει να 

προοδεύσει μαθησιακά. Όμως ο απώτερος στόχος του ΓΑ, που καταλήγει να του 

προκαλεί έντονο άγχος, είναι να βελτιώνεται ως μαθητής έτσι ώστε να τονώνεται η 

αυτοπεποίθησή του και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο να γίνει αποδεκτός από το 

σύνολο της τάξης, συμμετέχοντας περισσότερο στο μάθημα. Αγχωτικές 

συμπεριφορές που εκδηλώνονται σε παιδιά με ΔΑΦ σε πλαίσιο από κοινού 

εκπαίδευσης εντόπισαν. Όσο για την μειωμένη αυτοπεποίθηση, είναι ένα 

χαρακτηριστικό των παιδιών με ΔΑΦ, στα οποία  είναι από  περιορισμένη ως και 

ανύπαρκτη. 

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ δείχνουν ότι ο  μαθητής ΓΑ όπως και οι 

υπόλοιποι μαθητές , με εξαίρεση τον  ΝΦ, δεν συμμετέχει σε ομάδες ( ούτε για 

σχολικές εργασίες αλλά ούτε και αθλητικές ), αλλά αυτό συμβαίνει εκούσια για να 

μη δεχτεί απόρριψη και όχι γιατί δεν τον δέχονται οι συμμαθητές του ή γιατί είναι 

αντικοινωνικός.Σε αντίθεση με τους μαθητές ΣΘ, ΝΦ, και ΔΘ δέχεται έντονα 

πειράγματα από τους συμμαθητές του, ακόμα και αν αυτό φέτος έχει κάπως 

περιοριστεί. Επιπλέον, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές,  δεν έχει μετά το σχολείο  

κοινωνικές συναναστροφές, γεγονός που του κοστίζει όπως και στους ΣΘ και ΝΦ.   

Τέλος, από την ανάλυση των γνώσεών του ΓΑ στο μάθημα της Φυσικής, από το 

εργαλείο ΕΓΝΩΦΥ προέκυψε ότι δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά σε όλα τα 

δομικά στοιχεία της Φυσικής, αφού εμφάνισε  ελλείψεις  στις έννοιες, στην 

αντιστοίχηση  εννοιών και μονάδων μέτρησης, στις ιδιότητες καθώς και στις 

εφαρμογές σε προβλήματα Φυσικής. Η μοναδική δοκιμασία στην οποία ήταν 

άριστος ήταν οι τύποι. Αυτό ίσως οφείλεται στην καλή μνήμη συμβόλων του μαθητή 

και σε δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει στη μνήμη ακολουθιών και στην 

επεξεργασία δεδομένων. Ενδεχομένως ακόμα να προέρχεται από ελλείψεις που 

έχει από προηγούμενες τάξεις, αφού το άγχος του για τις κοινωνικές του σχέσεις 

τον οδήγησε στο να μη δώσει τόσο πολύ σημασία στο μαθησιακό τομέα. 
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4.4.3 Οι καθηγητές του ΓΑ 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΓΑ απαντώντας στο ερωτηματολόγιο ΕΚΟΠΣ, 

κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με τους καθηγητές των ΣΘ, ΝΦ και ΔΘ όσον 

αφορά στο θετικό μαθησιακό αποτέλεσμα της ΠΣ, στην μη ενόχλησή τους από το 

πρόγραμμα αυτό, στην έλλειψη κατάρτισής τους για να μπορέσουν να διδάξουν 

μαθητές με ΔΑΦ κ.ά. Επιπλέον υποστήριξαν και αυτοί ότι μέσω της ΠΣ έχουν 

βελτιωθεί οι κοινωνικές σχέσεις του ΓΑ. Η διαφορά τους όμως βρίσκεται στο ότι ενώ 

οι καθηγητές των ΝΦ και ΣΘ θα προτιμούσαν ο μαθητής να διδάσκεται εκτός της 

τάξης, οι καθηγητές του ΔΘ όπως και του ΓΑ διαφωνούν, θέλοντας να τους 

κρατήσουν εντός της τάξης. Η αντίφαση λοιπόν έγκειται στο γεγονός ότι αν και μαζί 

με τους υπόλοιποι καθηγητές των ΣΘ, ΝΦ, και ΔΘ παραδέχτηκε πως δεν έχει την 

κατάλληλη εξειδίκευση για να διδάξει μαθητές με ΔΑΦ, και ακόμα και αν είχε την 

κατάλληλη επιμόρφωση δεν θα ήθελε να τους διδάξει, επιλέγει να μείνει ο μαθητής  

ΓΑ  εντός της τάξης για το μάθημα της Φυσικής.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φυσικός του ΓΑ διαφωνώντας με τους  καθηγητές 

των ΣΘ, ΝΦ και ΔΘ θεωρεί πως κανένα από τα χαρακτηριστικά δομικά στοιχεία της 

Φυσικής δε δυσκολεύει τους μαθητές με ΔΑΦ, γεγονός αξιοσημείωτο, αφού 

παραδέχτηκε πως δεν έχει την κατάλληλη επιμόρφωση σε θέματα Ειδικής Αγωγής. 

Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην καλή απόδοση του μαθητή ΓΑ στο μάθημα της 

Φυσικής από τότε που άρχισε η ΠΣ του, γεγονός που τον εμπόδισε να διαγνώσει τις 

ελλείψεις του μαθητή. 

 

 

4.4.4 Οι γονείς του ΓΑ 

 

Η μητέρα του ΓΑ δήλωσε την ικανοποίησή της σε σχέση με το μαθησιακό 

αποτέλεσμα της ΠΣ και στις περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολόγιο ΕΓΟΠΣ οι 

απαντήσεις της συνέπιπταν με τις άλλες 3 μητέρες των ΣΘ, ΔΘ και ΝΦ. Όπως και 

όλες οι μητέρες, με εξαίρεση του  ΣΘ θεωρεί πως το παιδί της βοηθείται και στον 

κοινωνικό τομέα μέσω της ΠΣ, αλλά θεωρεί πως για καλύτερη απόδοση στη Φυσική 

και ακόμα να αν πληγεί η εικόνα του ΓΑ, θα ήταν καλό να κάνει εξατομικευμένο 
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μάθημα σε άλλη τάξη, μαζί με τον καθηγητή ΠΣ. Αυτό ίσως εξηγείται από την 

διαστρεβλωμένη άποψη των μητέρων σχετικά με την αποστολή της ΠΣ, ότι δηλαδή  

δρα ως ιδιαίτερο μάθημα, όπως αυτά που συνηθίζουν όλες να παρέχουν στο παιδί 

τους στο σπίτι. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι όπως και οι  μητέρες των ΣΘ και ΝΦ, έτσι  και η 

μητέρα του ΓΑ δε θα ήθελε να συμμετέχει περισσότερο ενεργά σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού της. Επιπλέον, διαφοροποιείται από την 

μητέρα του ΝΦ  σε σχέση με την ευθύνη καθορισμού των στόχων και την εφαρμογή 

του προγράμματος της ΠΣ, μια και υποστηρίζει ότι πρέπει να συμβαίνει από κοινού, 

τόσο από τον καθηγητή της γενικής τάξης, όσο και από τον καθηγητή της ΠΣ.  

Συνθέτοντας τα στοιχεία των επί μέρους παραγόντων που αποτελούν το 

οικοσύστημα του Δ’ Λυκείου, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι συμβαλλόμενοι 

αναδεικνύουν τόσο την μαθησιακή όσο και την κοινωνική διάσταση, όπως και στο 

προηγούμενο οικοσύστημα. Όλοι οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν στο ότι ο ΓΑ έχει 

βελτιωθεί μαθησιακά και κοινωνικά θεωρούν ότι η  βελτίωση έχει επέλθει και μέσω 

της ΠΣ. Ωστόσο ο μαθητής χρησιμοποιεί την ενδεχόμενη μαθησιακή του πρόοδο για 

να ωθήσει την κοινωνική του ένταξη. Συνεπώς οι παράγοντες που απαρτίζουν αυτό 

το οικοσύστημα  χαρακτηρίζονται από  συνέπεια μεταξύ στόχων και μέσων. Η ΠΣ 

στο συγκεκριμένο περιβάλλον του ΓΑ, αν και δεν είναι μέσα στα άμεσα ζητούμενά 

της, συνέβαλε στην θετική εξέλιξη τόσο του μαθησιακού τομέα όσο και του 

κοινωνικού. 

  

Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα που προκύπτει από το ότι ο μαθητής ΓΑ 

εμφανίζει ελλείψεις σε διάφορα δομικά στοιχεία της Φυσικής. Συνεπώς, η 

διδακτική στήριξη που δέχεται στο σχολείο θα πρέπει να συμπεριλάβει ύλη 

προηγούμενων τάξεων, πρακτική που όμως δε συνηθίζεται στην ΠΣ. Αυτό σημαίνει 

ότι ο μαθητής μπορεί να επωφεληθεί επαρκώς από την προσφερόμενη διδακτική 

υποστήριξη της ΠΣ, εφαρμόζοντας όμως τις κατάλληλες βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

 

 

4.5  Ε’ Λύκειο 
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4.5.1 Ο μαθητής ΜΚ 

 

Ως προς το ερωτηματολόγιο ΑΜΟΠΣ, ο μαθητής ΜΚ έχει ομοιότητα με τους  ΣΘ και 

ΔΘ ως προς το ότι θέλει να διδάσκεται Φυσική εκτός της τάξης. Το ενδιαφέρον του 

εντοπίζεται τόσο στον μαθησιακό και όσο  στον κοινωνικό τομέα, τον οποίο δε 

θεωρεί ότι θα πλήξει το εξατομικευμένο μάθημα έξω από την τάξη του. Αυτό ίσως 

εξηγείται από την καθ’ ομολογία του ΜΚ, έντονη παρενόχληση από μερίδα 

συμμαθητών του , η οποία είχε ως αιτία την ΠΣ και τον οδήγησε σε   θυματοποίησή 

του για σχεδόν ολόκληρη τη σχολική του ζωή . Παρόμοιες κοινωνικές πιέσεις 

δέχεται μεγάλο ποσοστό μαθητών με ΔΑΦ,  γεγονός που αποδεικνύεται από 

ανάλογα ευρήματα που προέκυψαν από άλλες έρευνες.  

 Η  ανάγκη του ΜΚ για κοινωνικές συναναστροφές τον κάνει να απορρίπτει την ΠΣ 

ως υποστηρικτική πρακτική, ακόμα και αν βελτιώνεται πολύ στον μαθησιακό τομέα, 

γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους μαθητές ΣΘ, ΝΦ, 

ΔΘ και ΓΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ο μόνος μαθητής που θεωρεί ότι δεν 

ωφελούνται οι κοινωνικές του σχέσεις μέσω της ΠΣ αλλά αντίθετα είναι η πηγή 

όλων των προβλημάτων του. Επιπλέον, διαφοροποιείται έναντι των άλλων μαθητών 

και μέσω της άποψής του ότι η ΠΣ μέσα στην τάξη διασπά την προσοχή των 

υπόλοιπων μαθητών, αφού ο ίδιος θεωρεί πως οι συμμαθητές του τον κοιτούν με 

επικριτική διάθεση, με αποτέλεσμα να αισθάνεται άβολα.  Ακόμα, ο ΜΚ θεωρεί ότι 

οι καθηγητές της γενικής τάξης δυσκολεύονται και ενοχλούνται από την ΠΣ αφού 

όπως αναφέρει νομίζει ότι ο καθηγητής της ΠΣ ήρθε στην τάξη για να τους κρίνει 

και να τους ελέγξει. Συνολικά δηλαδή θεωρεί πως όλοι οι μαθητές με ΕΕΑ και ΔΑΦ 

πρέπει να διδάσκονται εκτός της τάξης τους με τον καθηγητή ΠΣ να τους 

υποστηρίζει σε πλαίσιο ιδιαίτερου μαθήματος. 

Όπως και οι ΣΘ, ΝΦ και ΔΘ θα έκανε παρέα με έναν άλλο μαθητή που θα 

υποστηριζόταν και αυτός μέσω της ΠΣ, αρκεί να μην ήταν περίπτωση παιδιού που 

θα αποτελούσε κίνδυνο για την εικόνα του. Όπως και οι υπόλοιποι μαθητές ο ΓΑ 

αναγνωρίζει ότι η ΠΣ τον έχει βοηθήσει να προοδεύσει μαθησιακά. Όπως συνέβη 

και με τον ΓΑ, ο απώτερος στόχος του ΜΚ, που καταλήγει να του προκαλεί έντονο 

άγχος, είναι να βελτιώνεται ως μαθητής έτσι ώστε να τονώνεται η αυτοπεποίθησή 
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του και παράλληλα με αυτόν τον τρόπο να γίνει αποδεκτός από το σύνολο της 

τάξης, συμμετέχοντας περισσότερο στο μάθημα.  

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ δείχνουν ότι ο  μαθητής ΜΚ όπως και οι 

υπόλοιποι μαθητές , θέλει να πηγαίνει στο σχολείο. Με εξαίρεση τον  ΝΦ, όπως και 

οι υπόλοιποι μαθητές έτσι και ο ΜΚ δεν συμμετέχει σε ομάδες για σχολικές 

εργασίες αλλά μόνο στις αθλητικές, αλλά αυτό συμβαίνει εκούσια για να μην 

αποτύχει και στιγματιστεί επιπλέον μέσω της ομάδας και όχι γιατί δεν τον δέχονται 

οι συμμαθητές του ή γιατί είναι αντικοινωνικός. Σε αντίθεση με τους μαθητές ΣΘ, 

ΝΦ, και ΔΘ δέχεται όπως και ο ΓΑ έντονα πειράγματα από τους συμμαθητές του 

(αυτός θεωρεί ότι οφείλεται στην ΠΣ ), ακόμα και αν αυτό φέτος έχει περιοριστεί 

κατά πολύ. Επιπλέον, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές,  δεν έχει μετά το σχολείο 

πολλές κοινωνικές συναναστροφές, γεγονός που του κοστίζει πάρα πολύ και 

αισθάνεται απορριπτέος όπως ισχύει και με τους ΣΘ, ΓΑ και ΝΦ.  Ιδιαίτερη αίσθηση 

και αιτία διαφοροποίησης από τους υπόλοιπους 4 μαθητές, προκαλεί η παραδοχή 

παραβατικών συμπεριφορών (κλοπών, ζημιών) στις οποίες υπέπεσε κατά το 

παρελθόν πέφτοντας θύμα εκμετάλλευσης από συνομηλίκους του, με το δέλεαρ να 

ανήκει σε μια ομάδα δημοφιλών παιδιών. 

Τέλος, από την ανάλυση των γνώσεών του ΜΚ στο μάθημα της Φυσικής, από το 

εργαλείο ΕΓΝΩΦΥ-2 προέκυψε ότι δεν ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά σε όλα τα 

δομικά στοιχεία της Φυσικής, αφού εμφάνισε  ελλείψεις  στις έννοιες, στην 

αντιστοίχηση  εννοιών και μονάδων μέτρησης, στις ιδιότητες καθώς και στις 

εφαρμογές σε προβλήματα Φυσικής. Η μοναδική δοκιμασία στην οποία ήταν 

άριστος ήταν οι τύποι. Αυτό ίσως οφείλεται στην καλή μνήμη συμβόλων του μαθητή 

που έρχεται σε αντίθεση με δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει στη μνήμη 

ακολουθιών και στην επεξεργασία δεδομένων. Ενδεχομένως τα παραπάνω 

αποτελέσματα να προέρχονται ακόμα από ελλείψεις που έχει από προηγούμενες 

τάξεις, αφού το άγχος του για τις κοινωνικές του σχέσεις τον οδήγησε στο να 

παραγκωνίσει την απόδοσή του στο μαθησιακό τομέα. 
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4.5.2 Οι καθηγητές του ΜΚ 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΓΑ απαντώντας στο ερωτηματολόγιο ΕΚΟΠΣ, 

κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος με τους καθηγητές των ΣΘ, ΝΦ, ΓΑ και ΔΘ όσον 

αφορά στο θετικό μαθησιακό αποτέλεσμα της ΠΣ, στην μη ενόχλησή τους από το 

πρόγραμμα αυτό, στην έλλειψη κατάρτισής τους για να μπορέσουν να διδάξουν 

μαθητές με ΔΑΦ κ.ά. Επιπλέον υποστήριξαν και αυτοί ότι μέσω της ΠΣ έχουν 

βελτιωθεί οι κοινωνικές σχέσεις του ΜΚ. Σε αυτό το σημείο όμως υπάρχει μια 

μεγάλη πλάνη, διότι όπως υποστήριξε ο ΜΚ στη συνέντευξη, στο περιβάλλον του 

σχολείου προσποιείται για να τυχαίνει θετικής αντιμετώπισης, τόσο από τους 

καθηγητές, όσο και από τους συμμαθητές του, ενώ στο σπίτι εκφράζει τον 

πραγματικό του εαυτό.  

Σε αυτό το οικοσύστημα υπάρχει και το εξής παράδοξο :  ενώ οι καθηγητές των ΝΦ 

και ΣΘ θα προτιμούσαν ο μαθητής να διδάσκεται εκτός της τάξης και οι καθηγητές 

του ΔΘ και του ΓΑ θέλουν να τους κρατήσουν εντός της τάξης, οι καθηγητές του ΜΚ 

Δεν Έχουν Άποψη, εύρημα που προκύπτει για πρώτη φορά σε αυτό το 

οικοσύστημα. Συνολικά λοιπόν εγείρεται μια αντίφαση η οποία  έγκειται στο 

γεγονός ότι αν και μαζί με τους υπόλοιποι καθηγητές των ΣΘ, ΝΦ, ΓΑ και ΔΘ, οι 

καθηγητές του ΜΚ παραδέχτηκαν πως δεν έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση για να 

διδάξουν μαθητές με ΔΑΦ, υποστήριξαν πως ακόμα και αν είχαν την κατάλληλη 

επιμόρφωση δεν θα ήθελαν να αναλάβουν τη διδασκαλία τους. 

 

4.5.4 Οι γονείς του ΜΚ 

 

Η μητέρα του ΜΚ δήλωσε την ικανοποίησή της σε σχέση με το μαθησιακό 

αποτέλεσμα της ΠΣ και στις περισσότερες ερωτήσεις του ερωτηματολόγιο ΕΓΟΠΣ οι 

απαντήσεις της συνέπιπταν με τις άλλες 4 μητέρες των ΣΘ, ΔΘ, ΓΑ και ΝΦ. Όπως και 

όλες οι μητέρες, με εξαίρεση του  ΣΘ θεωρεί πως το παιδί της βοηθείται και στον 

κοινωνικό τομέα μέσω της ΠΣ, αλλά θεωρεί πως για καλύτερη απόδοση στη Φυσική 

και ακόμα να αν πληγεί η εικόνα του ΜΚ, θα ήταν καλό να κάνει εξατομικευμένο 

μάθημα σε άλλη τάξη, μαζί με τον καθηγητή ΠΣ. Αυτό ίσως εξηγείται από την 
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διαστρεβλωμένη άποψη των μητέρων σχετικά με την αποστολή της ΠΣ, ότι δηλαδή  

δρα ως ιδιαίτερο μάθημα, όπως αυτά που συνηθίζουν όλες να παρέχουν στο παιδί 

τους στο σπίτι. 

Επιπλέον αξίζει να σημειωθεί ότι αντίθετα με τις  μητέρες των ΣΘ, ΓΑ και ΝΦ,  η 

μητέρα του ΜΚ  θα ήθελε να συμμετέχει περισσότερο ενεργά σε σχέση με το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού της. Επιπλέον, διαφοροποιείται από την 

μητέρα του ΝΦ  σε σχέση με την ευθύνη καθορισμού των στόχων και την εφαρμογή 

του προγράμματος της ΠΣ, μια και υποστηρίζει ότι πρέπει να συμβαίνει από κοινού, 

τόσο από τον καθηγητή της γενικής τάξης, όσο και από τον καθηγητή της ΠΣ.  

Αυτό το οικοσύστημα είναι σε σύγκρουση αφού ο ΜΚ δεν αποδέχεται  την ΠΣ γιατί 

επηρεάζει την εικόνα του αρνητικά, οι καθηγητές είναι θετικοί γιατί παρατηρούν 

συνολική βελτίωση του μαθητή ενώ η μητέρα του είναι απόλυτα υπέρ της ΠΣ. Ο 

μαθητής χρησιμοποιεί την ΠΣ για να βελτιωθεί μαθησιακά με στόχο να τον 

αποδεχτεί το κοινωνικό σύνολο, και για τον ίδιο λόγο προσποιείται όπως 

παραδέχτηκε ότι είναι κάποιος άλλος από αυτό που είναι στην πραγματικότητα 

ώστε να πετύχει την ενσωμάτωσή του στο σύνολο.  

Συνολικά λοιπόν φαίνεται ότι όλα τα Οικοσυστήματα διαφέρουν, ως προς τα 

ζητούμενά τους σε σχέση με τον εκάστοτε μαθητή που υποστηρίζεται μέσω της ΠΣ.  

Κατά συνέπεια πρέπει να γίνεται χωριστή και συνδυασμένη  αντιμετώπιση της 

μαθησιακής και της κοινωνικής προσέγγισης της ΠΣ, αν και ο πρωταρχικός της 

στόχος είναι η μαθησιακή υποστήριξη και προαγωγή του παιδιού που τη δέχεται. 

 

4.6  Προτάσεις 
 

Έπειτα από την μελέτη των 5 αυτών Οικοσυστημάτων, που προέκυψε από την 

λεπτομερή ανάλυση των  Παραγόντων που τους αποτελούν, μπορούν να γίνουν 

κάποιες προτάσεις για την βελτίωση της μελέτης, των μέσων και των διαδικασιών 

που   συνθέτουν την  ΠΣ.  

Αρχικά θα ήταν χρήσιμο πριν από την εφαρμογή του εκάστοτε Προγράμματος ΠΣ, 

να προηγείται μια αξιολόγηση του μαθητή ως προς την μαθησιακή του ετοιμότητα 
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και τις προϋποτιθέμενες γνώσεις του. Αυτό θα διευκολύνει τον καθηγητή της ΠΣ 

ώστε να καταρτίσει κατάλληλο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα γι’ αυτό τον μαθητή, με 

απώτερο σκοπό να αποκομίσει τα μέγιστα γι’ αυτόν οφέλη βάσει των δυνατοτήτων 

του. Αν παραλειφθεί αυτή η διαδικασία, είναι πολύ πιθανό  το πρόγραμμα ΠΣ να  

μην αποδειχθεί όσο αποτελεσματικό θα μπορούσε, αφού τα μαθησιακά ελλείμματα 

του μαθητή θα τον εμποδίζουν από το να  αντιληφθεί και να αφομοιώσει τα 

μαθήματα που διδάσκονται στη γενική τάξη στην οποία υποστηρίζεται. 

Ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της ΠΣ, μπορεί να προέλθει 

από την κατάλληλη ενημέρωση των τάξεων υποδοχής των μαθητών με ΔΑΦ ή με 

άλλες ΕΕΑ. Μέσω της ευαισθητοποίησής τους για την διαφορετικότητα, θα 

μπορούσε να εξασφαλιστεί ένα θετικό για τα παιδιά με ΔΑΦ περιβάλλον, που θα 

υποστηρίζει τις προσπάθειές τους χωρίς κριτική και θα ενισχύει το μαθησιακό τους 

αποτέλεσμα. 

Συμπληρωματική αλλά και κυρίαρχη παρέμβαση για την επιτυχία της 

συμπερίληψης  των μαθητών με ΔΑΦ ή με ΕΕΑ είναι  η κατάλληλη επιμόρφωση των 

Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής, στις τάξεις των οποίων καλούνται να διδαχθούν και 

να αναπτυχθούν οι μαθητές αυτοί. Βάσει του αριθμού των μαθητών που πλέον 

διδάσκονται σε πλαίσια από κοινού εκπαίδευσης, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

αποδεικνύεται πανάκεια. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα, όπως φάνηκε και από την 

παρούσα έρευνα οι καθηγητές ακόμα και αν είχαν την κατάλληλη  κατάρτιση, δεν 

είναι πρόθυμοι να διδάξουν μαθητές με ΕΕΑ ή ΔΑΦ. 

Στόχος της επιμόρφωσης όμως, δε πρέπει να είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί της 

Γενικής Εκπαίδευσης αλλά και της Ειδικής Αγωγής, αφού τα σύγχρονα ερευνητικά 

δεδομένα ταυτόχρονα με τα φτωχά αποτελέσματα εφαρμογής της ΠΣ  στην Ελλάδα, 

επιτάσσουν επαναπροσδιορισμό της διδασκαλίας τους χρησιμοποιώντας 

καταλληλότερα μέσα και διαδικασίες. 

Επιπλέον, βασιζόμενοι σε  διεθνείς έρευνες, όπως των Carter, Clark, Cushing, and 

Kennedy (2007) που αναδεικνύουν  τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει το 

οικογενειακό περιβάλλον στην πρόοδο παιδιών με ΕΕΑ και ΔΑΦ,  προτείνεται η 

δραστική ενημέρωση και επιμόρφωση των γονέων τους, με σκοπό να εμπλακούν 

στην  εκπαιδευτική διαδικασία. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν να σχεδιάσουν 
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από κοινού με τους Εκπαιδευτικούς Γενικής και Ειδικής Αγωγής τους στόχους του 

προγράμματος διδασκαλίας του παιδιού τους, δίνοντας στους καθηγητές του 

παιδιού με ΔΑΦ πολύτιμες πληροφορίες που μπορεί να πολλαπλασιάσουν τα 

θετικά αποτελέσματα της από κοινού εκπαίδευσης του παιδιού τους. 

Βάσει της παρούσας έρευνας της οποίας τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν 

παραπάνω, προέκυψε μια αναντιστοιχία των ευρημάτων των παιδιών με ΔΑΦ και 

της θεωρίας των χαρακτηριστικών του Φάσματος του Αυτισμού. Προτείνεται λοιπόν  

η  συχνότερη και πληρέστερη αξιολόγηση των παιδιών με ΔΑΦ από του αρμόδιους 

φορείς, έτσι ώστε μέσω των πληρέστερων γνωματεύσεων ( για την ακριβή 

ενημέρωση του εκπαιδευτικού προσωπικού γενικής και ειδικής αγωγής) να 

επιτυγχάνεται καταλληλότερη υποστήριξη του παιδιού. 

 

 

4.7  Μελλοντικές  Έρευνες 

 

Βάσει της βιβλιογραφικής έρευνας που προηγήθηκε της παρούσης εργασίας, 

προέκυψε ότι ελάχιστοι έχουν ασχοληθεί με την συμπερίληψη ή την από κοινού 

εκπαίδευση ή την Παράλληλη Στήριξη  παιδιών με ΔΑΦ στις Φυσικές Επιστήμες και 

συγκεκριμένα στο μάθημα της Φυσικής, στην Δευτεροβάθμια βαθμίδα 

Εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι ο αριθμός των παιδιών με ΔΑΦ που διδάσκεται στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση συνεχώς αυξάνεται, και σε συνδυασμό με τις 

αυξημένες απαιτήσεις του μαθήματος, θα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμο αυτό το θέμα να 

διερευνηθεί περαιτέρω, ώστε να προκύψουν αυτές οι παράμετροι που θα 

επιτρέψουν τη βέλτιστη εφαρμογή του. 

Επιπλέον, θα ήταν πολύ βοηθητικό για την καλύτερη εφαρμογή των προγραμμάτων 

ΠΣ, να διερευνηθεί περαιτέρω η μεγάλη απροθυμία των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εμπλακούν πιο ενεργά  στην διδασκαλία των 

παιδιών με  ΔΑΦ, αφού για την ομαλή συμπερίληψη των παιδιών αυτών 

επιβάλλεται η συνεργασία των καθηγητών Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 
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Τέλος, θα ήταν εποικοδομητικό να υπάρξει μια εις βάθος μελέτη της ΠΣ, που αφορά  

στις πραγματικές συνθήκες εφαρμογής της στην Ελλάδα, έτσι ώστε να 

αξιολογηθούν εκ νέου όλες οι παράμετροι και πιθανώς να επανασχεδιαστεί 

προσαρμοσμένη στα Ελληνικά δεδομένα. Μια επιπλέον παράμετρος, όπως 

προέκυψε από την παρούσα έρευνα, που θα ήταν απαραίτητο να διερευνηθεί είναι  

η κοινωνική διάσταση της ΠΣ στα παιδιά με ΔΑΦ και ο επαναπροσδιορισμός των 

στόχων της, ώστε από μονοδιάστατη να γίνει πολυδιάστατη. 

 

4.8  Περιορισμοί 
 

Οι αδυναμίες της έρευνας προέρχονται κυρίως από τον μικρό αριθμό των υπό 

μελέτη Οικοσυστημάτων. Αυτό το γεγονός απέτρεψε την γενίκευση των 

συμπερασμάτων, αφού με τόσο μικρό αριθμό συμμετεχόντων περιορίζονται οι 

αναλύσεις που μπορούν να γίνουν, τόσο ποσοτικού περιεχομένου όσο και 

ποιοτικού. 

Ένας άλλος περιορισμός προέκυψε από την αδυναμία ελέγχου ακρίβειας των 

Γνωματεύσεων των συμμετεχόντων παιδιών, αφού στα σχολεία υπάρχει μια φόρμα 

που αναγράφει μόνο Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού ή Asperger, χωρίς να δίνονται 

περαιτέρω λεπτομέρειες της αξιολόγησης. 

 

 

4.9  Γενικό  Συμπέρασμα 
 

Παρά τους περιορισμούς που αναφέρθηκαν παραπάνω, η παρούσα έρευνα έχει 

δώσει χρήσιμα στοιχεία για τα αποτελέσματα της ΠΣ παιδιών με ΔΑΦ στο μάθημα 

της Φυσικής, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έγινε φανερό πως το κάθε 

Οικοσύστημα λειτουργεί με ειδικούς και όχι με γενικούς κανόνες οι οποίοι 

καθορίζονται από τους παράγοντες που το απαρτίζουν (μαθητής, συμμαθητές, 

καθηγητές, γονείς). Καθώς λοιπόν οι νόρμες που χαρακτηρίζουν το κάθε 

Οικοσύστημα, δημιουργούνται κάθε φορά από τις ειδικές σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις των παραγόντων αυτών, γίνεται φανερό ότι η εκ προοιμίου 
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αξιολόγηση  του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του κάθε παιδιού είναι  μεγάλο 

κομμάτι της επιτυχίας οποιασδήποτε παρέμβασης για την συνολική υποστήριξη του 

παιδιού με ΔΑΦ. Ένα επί μέρους συμπέρασμα είναι ότι η ΠΣ στην Ελλάδα, πρέπει να 

επαναπροσδιοριστεί και να επανασχεδιαστεί με σκοπό να συμπεριλάβει στους 

στόχους της την κοινωνική προαγωγή των ατόμων με ΔΑΦ.  

Η ατομική απόδοση είναι μόνο η μία πλευρά της μαθησιακής διαδικασίας, αν 

λάβουμε υπόψη τη μάθηση ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης. Προκύπτει λοιπόν ότι 

αυτό που είναι πιο σημαντικό για την ανάπτυξη της μάθησης και του μαθησιακού 

δυναμικού είναι η ποιότητα των  διαδικασιών (σχέσεις, επικοινωνία, 

αλληλεπιδράσεις των παραγόντων) στο  εκπαιδευτικό πλαίσιο του μαθητή.  

Εντούτοις, αν  η μάθηση αναγνωριστεί ως αποτέλεσμα διεργασιών αλληλεπίδρασης 

μεταξύ των παραγόντων που το αποτελούν, θα πρέπει να συνεπάγεται τουλάχιστον 

ίσο ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος, όσο για το ενδιαφέρον 

των ατομικών επιδόσεων των μαθητών. 

Αποδείχθηκε λοιπόν ότι οι στάσεις των μαθητών, η συμπεριφορά και οι επιδόσεις 

τους, επηρεάζονται από το τα προσωπικά χαρακτηριστικά του κάθε παιδιού, το 

κλίμα της τάξης και του σχολείου, τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής και Παράλληλης Στήριξης, την στάση των γονέων κ.ά.  Με μια λέξη από το 

Οικοσύστημα. 

Συμπερασματικά λοιπόν αυτό που προκύπτει από την παρούσα εργασία είναι ότι  

όπου υπάρχει αλληλεπίδραση παραγόντων που παράγει και προάγει ποιοτικές 

σχέσεις, οι διαδικασίες μάθησης μάλλον βελτιώνονται 
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                                                         ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΠΜΣ « ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»    ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

                                                   Ερωτηματολόγιο ΕΜΟΠΣ 

 

 Σχολείο……………                Τάξη……………               Φύλο…………..          Ηλικία………… 

 

  

Ερωτήσεις Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν έχω 
Άποψη 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
Απόλυτα 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης 
βοηθούν τους μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά την 
σχολική  επίδοσή τους. 

     

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την 
προσοχή των υπολοίπων μαθητών. 

     

3. Όσοι μαθητές δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές 
Επιστήμες  θα είχαν μάλλον μεγαλύτερο όφελος αν 
διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε χωριστή αίθουσα. 

     

4.Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης θα 
μπορούσε να βοηθήσει και εμένα στην καλύτερη 
κατανόηση του μαθήματος. 

     

5. Η συμπεριφορά μου στην τάξη επηρεάζεται αρνητικά 
από την ύπαρξη δεύτερου καθηγητή στην αίθουσα. 

     

6 . Πιστεύω ότι η Παράλληλη Στήριξη βοηθά τον  μαθητή  
εκτός από τον μαθησιακό τομέα και στις κοινωνικές του 
σχέσεις. 

     

7. Ακόμα και αν είχα σημαντική δυσκολία στη μάθηση δε 
θα ήθελα να συμμετέχω σε πρόγραμμα παράλληλης 
στήριξης. 

     

8. Πιστεύω ότι μπορώ να έχω στενές φιλικές σχέσεις με 
ένα συμμαθητή μου που δέχεται παράλληλη στήριξη. 

     

9. Δε θα ήθελα να υπάρχει παράλληλη στήριξη στην τάξη 
μου.  

     

10. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης δυσκολεύουν 
τον καθηγητή της γενικής τάξης να κάνει το μάθημα όπως 
θα ήθελε.  

     

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να 
διδάσκονται μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στη 
γενική τάξη και να βοηθούνται επιπλέον από  καθηγητή 
παράλληλης στήριξης ( 2

ο
 καθηγητή ).  
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     ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΜΣ « ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»  -  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΈΡΕΥΝΑ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» 

 

Ερωτηματολόγιο ΕΠΟΠΣ 

  

Ερωτήσεις Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν έχω 
Άποψη 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
Απόλυτα 

1. Μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο      
2. Μαθαίνω πολλά πράγματα στο σχολείο      
3. Είμαι ικανός με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές      
4. Μου αρέσει να κάνω τα μαθήματά μου      
5. Είμαι καλός στα Φιλολογικά μαθήματα      
6. Είμαι καλός στη Γυμναστική και στα αθλήματα      
7. Μου αρέσει να ζωγραφίζω και να ασχολούμαι με πυλό      
8. Η Φυσική και τα Θετικά μαθήματα είναι δύσκολα      
9. Μου αρέσει να δουλεύω σε ομάδες      
10. Μαλώνω συχνά με τους συμμαθητές μου      
11.Τα διαλείμματα είμαι βαρετά       
12. Φοβάμαι κάποιον από τους συμμαθητές μου      
13. Υπάρχει κάποιος από τους συμμαθητές μου που με πειράζει      
14. Κάνω πολλά πράγματα με τους συμμαθητές μου      
15. Όταν δουλεύουμε σε ομάδες οι συμμαθητές μου με βοηθάνε       
16. Ο καλύτερός μου φίλος είναι στην τάξη μου      
17. Εγώ αποφασίζω τι θα κάνω όταν βρίσκομαι μέσα στην τάξη      
18. Οι συμμαθητές μου ενδιαφέρονται να ακούσουν αυτά που έχω να 
πω ( τις εμπειρίες μου) 

     

19. Αισθάνομαι αποκομμένος και μόνος μέσα στην τάξη      
20. Μου αρέσει να μοιράζομαι τις σκέψεις μου με τους συμμαθητές μου      
21.Κάποιες φορές μιλάω στους καθηγητές μου για το πως είμαι και το τι 
με απασχολεί 

     

22.Οι καθηγητές μου θέλουν να μου μιλάνε για …………………………      
23. Εγώ αποφασίζω τι θα κάνω στο διάλειμμα      
24.Εγώ αποφασίζω για το τι θα κάνω με τα μαθήματα που έχω για 
εργασία στο σπίτι 
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                 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΜΣ « ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»  -  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΈΡΕΥΝΑ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
Ερωτηματολόγιο ΕΚΟΠΣ 

Ερωτήσεις Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν έχω 
Άποψη 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
Απόλυτα 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους 
μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

     

2. Τα προγράμματα παράλληλης στήριξης διασπούν την προσοχή των 
υπολοίπων μαθητών. 

     

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  
θα είχαν  μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε 
χωριστή αίθουσα. 

     

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης  θα έπρεπε να 
συνεργάζεται περισσότερο  μαζί μου για την κατάρτιση του 
προγράμματος υποστήριξής του στις Φυσικές Επιστήμες. 

     

5. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω πιο ενεργά στις αποφάσεις που 
αφορούν την διδασκαλία του παιδιού μου από τον καθηγητή της γενικής 
τάξης. 

     

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  και στον 
κοινωνικό τομέα εκτός από τον μαθησιακό. 

     

7. Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τους  καθηγητές  Φυσικών Επιστημών 
της γενικής τάξης.  

     

8.  Πιστεύω πως ο καθηγητής της γενικής τάξης έχει  ίδιου επιπέδου  
επικοινωνία με το παιδί μου, όπως έχει και με την πλειοψηφία των 
μαθητών της τάξης. 

     

9. Το παιδί μου είναι ικανοποιημένο από το από  το πρόγραμμα 
παράλληλης στήριξης στις Φυσικές  Επιστήμες. 

     

10. Πιστεύω πως θα έπρεπε να υπάρχει υποστήριξη του παιδιού μου 
στις Φυσικές Επιστήμες από 2

ο
 καθηγητή  περισσότερες ώρες  μέσα στο 

σχολικό πρόγραμμα.  

     

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί 
με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται 
επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης στήριξης ( 2

ο
 καθηγητή ).  

     

12.  Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών 
που διεξάγει το πρόγραμμα  παράλληλης στήριξης  του παιδιού μου. 

     

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές 
επιστήμες πρέπει να καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές 
Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

     

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές 
Επιστήμες  πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής 
και ειδικής Αγωγής. 

     

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 
αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.  

     

16. Πιστεύω πως ο καθηγητής Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης  
δεν αφιερώνει όσο χρόνο θα έπρεπε στη διδασκαλία του παιδιού μου. 

     

17. Το  απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση 
συμβόλων και  τύπων. 

     

18. Το απαιτητικότερο  στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών 
για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση  ορολογίας. 

     

19. Το απαιτητικότερο  δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι κατανόηση 
της εξέλιξης  των φαινομένων. 

     

20. Το απαιτητικότερο  χαρακτηριστικό του προγράμματος διδασκαλίας 
των  Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης 
είναι η μεγάλη έκταση της ύλης.  

     



187 
 

     ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΜΣ « ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»  -  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΈΡΕΥΝΑ : «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» 
                                                              Ερωτηματολόγιο ΕΓΟΠΣ 
 

 

Ερωτήσεις Διαφωνώ 
Απόλυτα 

Διαφωνώ Δεν έχω 
Άποψη 

Συμφωνώ  Συμφωνώ 
Απόλυτα 

1. Πιστεύω  ότι τα προγράμματα παράλληλης στήριξης βοηθούν τους 
μαθητές να βελτιώσουν σημαντικά την σχολική  επίδοσή τους. 

     

2. Αφιερώνω λιγότερο χρόνο στο στην προετοιμασία του παιδιού μου 
για τις  Φυσικές Επιστήμες από τότε που ξεκίνησε η παράλληλη στήριξη. 

     

3. Οι μαθητές  που δέχονται παράλληλη στήριξη στις Φυσικές Επιστήμες  
θα είχαν  μεγαλύτερο όφελος αν διδάσκονταν σε ατομική βάση και σε 
χωριστή αίθουσα. 

     

4. Πιστεύω ότι ο καθηγητής παράλληλης στήριξης  θα έπρεπε να 
συνεργάζεται περισσότερο  μαζί μου για την κατάρτιση του 
προγράμματος υποστήριξής του στις Φυσικές Επιστήμες. 

     

5. Θα επιθυμούσα να συμμετέχω πιο ενεργά στις αποφάσεις που 
αφορούν την διδασκαλία του παιδιού μου από τον καθηγητή της γενικής 
τάξης. 

     

6 . Πιστεύω ότι η παράλληλη στήριξη βοηθά τον  μαθητή  και στον 
κοινωνικό τομέα εκτός από τον μαθησιακό. 

     

7. Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τους  καθηγητές  Φυσικών Επιστημών 
της γενικής τάξης.  

     

8.  Πιστεύω πως ο καθηγητής της γενικής τάξης έχει  ίδιου επιπέδου  
επικοινωνία με το παιδί μου, όπως έχει και με την πλειοψηφία των 
μαθητών της τάξης. 

     

9. Το παιδί μου είναι ικανοποιημένο από το από  το πρόγραμμα 
παράλληλης στήριξής του  στις Φυσικές  Επιστήμες. 

     

10. Πιστεύω πως θα έπρεπε το παιδιού μου να υποστηρίζεται 
περισσότερες ώρες  στις Φυσικές Επιστήμες από 2

ο
 καθηγητή . 

     

11.  Όλοι οι μαθητές  με δυσκολίες μάθησης  πρέπει να διδάσκονται μαζί 
με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική τάξη και να βοηθούνται 
επιπλέον από  καθηγητή παράλληλης στήριξης ( 2

ο
 καθηγητή ).  

     

12.  Έχω ουσιαστική επικοινωνία με τον καθηγητή Φυσικών Επιστημών 
που διεξάγει το πρόγραμμα  παράλληλης στήριξης  του παιδιού μου. 

     

13. Οι στόχοι του προγράμματος παράλληλης στήριξης  στις Φυσικές 
επιστήμες πρέπει να καθορίζονται από κοινού από τους καθηγητές 
Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

     

14. Η εφαρμογή του προγράμματος παράλληλής στήριξης  στις Φυσικές 
Επιστήμες  πρέπει να γίνεται με τη συνεργασία των καθηγητών Γενικής 
και ειδικής Αγωγής. 

     

15. Η πρόοδος του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 
αποκλειστική ευθύνη του εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης.  

     

16. Πιστεύω πως ο καθηγητής Φυσικών Επιστημών της γενικής τάξης  
δεν αφιερώνει όσο χρόνο θα έπρεπε στη διδασκαλία του παιδιού μου. 

     

17. Το παιδί μου παρενοχλείται από τα υπόλοιπα παιδιά επειδή  δέχεται 
παράλληλη στήριξη. 

     

18. Το  απαιτητικότερο δομικό στοιχείο των μαθημάτων   Φυσικών 
Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση 
συμβόλων και  τύπων. 

     

19. Το απαιτητικότερο  στοιχείο των μαθημάτων  Φυσικών Επιστημών 
για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης είναι η χρήση  ορολογίας. 

     

20. Το απαιτητικότερο  χαρακτηριστικό του προγράμματος διδασκαλίας 
των  Φυσικών Επιστημών για τους μαθητές της  παράλληλής  στήριξης 
είναι η μεγάλη έκταση της ύλης.  
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