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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί μια εννοιολογική κατασκευή που έχει αποτελέσει 

επίκεντρο πολλών ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες. Προγράμματα εφαρμογής της 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων που έχουν να κάνουν με την υγεία και 

την οικονομία. Σημαντική θεωρείται η εφαρμογή της στην εκπαίδευσης δασκάλων, 

μαθητών και ειδικότερα μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η παρούσα έρευνα 

στοχεύει στην εξέταση των αντιλήψεων 36 εκπαιδευτικών, 18 γενικής και  18 ειδικής 

αγωγής αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Επιπρόσθετα εξετάζονται οι ομοιότητες και 

διαφορές που παρατηρούνται στις απόψεις των εκπαιδευτικών για κάθε ομάδα μαθητών. Η 

εξέταση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών έγινε μέσω ατομικών ημι-δομημένων 

συνεντεύξεων. Τα αποτελέσματα διερευνήθηκαν με ανάλυση περιεχομένου και έδειξαν ότι 

εκπαιδευτικοί γενικής  και ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με  ΗΕΑ ως μια σύνθετη εννοιολογική 

κατασκευή που συντίθεται από πολλαπλά χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές, 

επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και ατομικούς παράγοντες και η επίτευξη της οδηγεί 

σε πολλές και ευεργετικές συνέπειες για τους μαθητές. Τέλος δεν διαπιστώνονται 

ιδιαίτερες διαφορές στις απόψεις τους για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Τα ευρήματα της έρευνας 

προσθέτουν στοιχεία στο προφίλ του «ψυχικά» ανθεκτικού μαθητή και αποτελούν 

πρωτογενές υλικό για τη μελέτη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

 

Λέξεις κλειδιά: ψυχική ανθεκτικότητα, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές 
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ABSTRACT 

Resilience is a conceptual construct which have been the focus of much research in recent 

decades. Application programs cover a wide range of scientific disciplines concerning 

health and economy. Its application in the area of education of teachers, students and 

particularly students with special educational needs is significant. This research aims at 

studying the perceptions of 36 teachers, 18 of general and 18 of special education, 

regarding resilience of typical development students and students with Mild Disabilities. 

Additionally it aimed to compare the similarities and differences in the perceptions of 

teachers for each student group. Teachers were examined individually with a semi-

structured interview. Content analysis applied on the results showed that the general and 

special education teachers perceive resilience of typical development students and students 

with Mild Disabilities as a complex construct composed of multiple attributes, abilities and 

attitudes, influenced by environmental and individual factors; its achievement leads to 

many beneficial effects for the students. Finally, no differences were found in their views 

of resilience of typical development  students vs students with Mild Disabilities. These 

findings enrich our knowledge of the resilient student’ s profile and provide a basis for 

promoting resilience of students with Mild Disabilities with relevant interventions. 

 

Keywords: resilience, perceptions of teachers, special educational needs, mild educational 

needs, students. 
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μεταπτυχιακών μου σπουδών. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόψυχα την οικογένεια 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας προέρχεται από την ψυχολογία και είναι 

ένας τρόπος ερμηνείας του πώς οι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν τη ζωή και να ζουν 

καλά παρά τις αντίξοες καταστάσεις (Hutcheon & Lashewicz, 2014· Linde-Leimer & 

Wenzel, 2014). 

Η προβληματική με έναυσμα την οποία προέκυψε η ενασχόληση της παρούσας 

εργασίας με την ψυχική ανθεκτικότητα είναι αυτή για τις άρρητες θεωρίες νοημοσύνης. 

Υπάρχουν στοιχεία σ’ αυτές τις θεωρίες που παραπέμπουν στην ψυχική ανθεκτικότητα. Οι 

άρρητες θεωρίες νοημοσύνης είναι ελεγχόμενες συστηματικά ή εργαστηριακά απόψεις 

που δημιουργούνται  για το φαινόμενο της νοημοσύνης από επιστήμονες και μη (Καζή, 

1992). Γεγονός που τις συσχετίζει άμεσα με την ψυχική ανθεκτικότητα. Πολλές από τις 

εκτιμήσεις της νοημοσύνης για τη νοημοσύνη είναι περισσότερο βασισμένες στις άρρητες 

παρά στις τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις (Καζή, 1992). Οι θεωρίες αυτές εξηγούν 

επίσης τις ομοιότητες στη γνωστική συμπεριφορά ατόμων που ζουν στο ίδιο πλαίσιο 

(Καζή, 1992), πράγμα που υποστηρίζουν και έρευνες για την ψυχική ανθεκτικότητα, 

καθώς γίνεται λόγος για «ευάλωτες» ομάδες πληθυσμού (Flett & Paul, 2014· Leve, et al., 

2012· Mares & Jordan, 2012), η συμπεριφορά των οποίων διαμορφώνεται κάτω από 

ορισμένες συνθήκες «επικινδυνότητας» (Leonard, 2006· Masten, Fiat, Labella & Strack, 

2015). Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη άποψη οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζει 

κάποιος, είναι αυτές που κάνουν ένα άτομο εξυπνότερο (Καζή, 1992) ή αντίστοιχα 

περισσότερο ή λιγότερο ψυχικά ανθεκτικό. Άλλο κοινό στοιχείο των συγκεκριμένων 

θεωριών με την ψυχική ανθεκτικότητα είναι ότι το άτομο ελέγχει και τροποποιεί την 

συμπεριφορά του ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος (Hutcheon & Lashewicz, 

2014· Καζή, 1992).   
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Η ψυχική ανθεκτικότητα έχει απασχολήσει πολλές σύγχρονες έρευνες σε διεθνές 

επίπεδο. Ωστόσο οι έρευνες σε ελληνικό περιβάλλον είναι περιορισμένες. Τα μεγάλα 

ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα περιστρέφονται γύρω από τον ορισμό της 

έννοιας, τον εντοπισμό των παραγόντων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη ή την μείωση 

της σε αντιξοότητες (Shastri, 2013· UCL Institute of Health Equity, 2014). Στον τομέα της 

εκπαίδευσης υπάρχει πλειάδα ερευνών για τρόπους (Mansfield, Beltman, Broadley & 

Weatherby-Fell, 2016), εργαλεία (Pretsch, Flunger & Schmitt, 2012), προγράμματα (Kelly, 

Gningue & Qian, 2015· Kourkoutas, Eleftherakis, Vitalaki & Hart, 2015· Raider-Roth, 

Stieha & Hensley, 2012), στρατηγικές (Grant, Kinman & Baker, 2015), που προσδιορίζουν 

(Johnson & Down, 2013· Price, Mansfield & McConney, 2012), προωθούν (Doney, 2013· 

Raider-Roth et al., 2012), μετρούν, (Pretsch et al., 2012), διδάσκουν (Ebersöhn, Loots, 

Eloff & Ferreira, 2015· Mansfield et al., 2016) την ψυχική ανθεκτικότητα στους 

εκπαιδευτικούς, καθώς και δραστηριότητες, (Ban et al., 2015), προγράμματα, (Stoiber & 

Gettinger, 2011· Tomasini, Basurto, García & Villegas, 2015), παρεμβάσεις, (Allen et al., 

2016· Ungar, Liebenberg & Ikeda, 2014), τρόπους (Davidson & Adams, 2013), 

στρατηγικές (Burns, Poikkeus  & Aro, 2013· Maring & Koblinsky, 2013), πρακτικές 

(Lantieri &  Nambiar, 2012) και εργαλεία (Merrell, Cohn & Tom, 2011·  Panicker & 

Chelliah, 2016), που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να καταστήσουν 

τους μαθητές «ψυχικά ανθεκτικούς» (Flett & Paul, 2014).  

Ωστόσο, λίγες είναι οι έρευνες που εξετάζουν απόψεις εκπαιδευτικών για το θέμα 

και σχετίζονται με την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και ειδικότερα μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για ορισμένες ποιοτικές μελέτες που απασχόλησαν τη 

διεθνή βιβλιογραφία, χωρίς να υπάρχουν αντίστοιχες έρευνες σε εθνικό επίπεδο. 

Απουσιάζουν ακόμα έρευνες που να συγκεντρώνουν και να συσχετίζουν απόψεις 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής 
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ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερή η αναγκαιότητα για διερεύνηση του θέματος. 

Έτσι βασικός στόχος της έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Επιπρόσθετα επιχειρείται ο 

εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών που παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

για τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ, καθώς 

και για την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με ΗΕΑ γενικότερα και μαθητών που 

ανήκουν στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ. Για την εκπλήρωση των στόχων και για τους 

λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω επιλέχθηκε ως ερευνητική στρατηγική η ημι-

δομηνένη συνέντευξη, με τη μορφή ατομικής συνέντευξης με τους εκπαιδευτικούς.  

Η εργασία αποτελείται από δυο μέρη το θεωρητικό και το ερευνητικό. Στο 

θεωρητικό κομμάτι παρουσιάζεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση των κεντρικών εννοιών 

που σχετίζονται με την έρευνα, καθώς και ανασκόπηση σχετικών ερευνών. Αρχικά γίνεται 

προσπάθεια να προσδιοριστεί η έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Στην συνέχεια γίνεται 

αναφορά σε βασικές πτυχές της ψυχικής ανθεκτικότητας που θα απασχολήσουν την 

έρευνα και αφορούν τους παράγοντες προστασίας και κινδύνου της. Επισημαίνεται σ’ 

αυτό το σημείο ο ρόλος της οικογένειας, του σχολείου και της κοινότητας. Ακολούθως 

γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης, μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναφέρονται έρευνες 

που αφορούν την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών που ανήκουν στις υποκατηγορίες των 

Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών. Πραγματοποιείται επίσης προσπάθεια να 

προσδιοριστούν τα οφέλη και οι συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τη διεθνή 

βιβλιογραφία. Τέλος γίνεται αναφορά σε έρευνες που αφορούν την ψυχική ανθεκτικότητα 
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εκπαιδευτικών, καθώς και σε έρευνες που συγκεντρώνουν και εξετάζουν απόψεις τους για 

το θέμα. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η κυρίως έρευνα. Αναφέρονται η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε, περιγράφεται το δείγμα και το εργαλείο της έρευνας, η διαδικασία 

συλλογής δεδομένων και ο τρόπος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων. Στην συνέχεια 

παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας και γίνονται οι σχετικές αναλύσεις. 

Τέλος γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων, διεξάγονται συμπεράσματα και γίνονται 

πιθανές προτάσεις σε πρακτικό επίπεδο. 
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ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

1.1.  Ψυχική ανθεκτικότητα 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται μια εννοιολογική προσέγγιση του βασικού 

όρου της εργασίας της ψυχικής ανθεκτικότητας. Παρουσιάζονται ορισμοί και προσεγγίσεις 

για την ψυχική ανθεκτικότητα και συντελείται η σύνδεση της με το γενικότερο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Οι προκλήσεις στον προσωπικό, επαγγελματικό, οικονομικό και συναισθηματικό 

τομέα του σύγχρονου ατόμου συνεχώς αυξάνονται και οι άνθρωποι επιδιώκουν την ψυχική 

ευεξία. Η ψυχική ανθεκτικότητα αφορά στην ικανότητα κάποιου να ανταπεξέρχεται σε 

ακραίες τραυματικές και αγχωτικές καταστάσεις (Davydov, Stewart, Ritchie & Chaudieu, 

2010· Morales, 2008· Nesheiwat & Brandwein, 2011· Shastri, 2013· UCL Institute of 

Health Equity, 2014). Η ψυχική ανθεκτικότητα σε ένα πρόσωπο αντανακλά μια δυναμική 

ένωση των παραγόντων που ενθαρρύνουν την θετική προσαρμογή παρά την έκθεση σε 

δυσμενείς εμπειρίες της ζωής (Davydov et al., 2010· Morales, 2008· Shastri, 2013). 

Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι η ικανότητα να αντιστέκεται κανείς στις 

αντιξοότητες (Masten & Coatsworth, 1998· Rutter, 2012· Shastri, 2013· UCL Institute of 

Health Equity, 2014)  και το άγχος και να τα ξεπερνά (Masten, 2011· Rutter, 2012· 

Tempski et al., 2015). Πιο συγκεκριμένα, η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια διαδικασία 

προσαρμογής στις αντιξοότητες (Chi et al., 2016· Luthar, Cicchetti & Becker, 2007· 

Masten, 2011· Masten & Coatsworth, 1998· Rutter, 2000).  Πρόκειται για συμπεριφορές 

και ενέργειες που μπορεί να αναπτυχθούν σε κάθε άτομο (Cortina et al., 2016· Rojas, 

2015). Ως αντιξοότητες μπορεί να οριστούν: η έλλειψη θετικών συνθηκών ή ευκαιριών, 

που επιφέρει εν μέρει σωματικές, ψυχικές, κοινωνικές απώλειες ή στέρηση ή την εμπειρία 
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του τραύματος. Ειδικότερα πρόκειται για περιβαλλοντικές συνθήκες που παρεμποδίζουν ή 

απειλούν την επίτευξη των αναπτυξιακών καθηκόντων ανάλογα με την ηλικία (Condly, 

2006·  Hildon, Smith, Netuveli & Blane, 2008· Rojas, 2015· UCL Institute of Health 

Equity, 2014). Όλα τα παραπάνω προσδιορίζουν την «ευαλωτότητα - τρωτότητα» που 

αντιτίθεται στη ψυχική ανθεκτικότητα (Hildon et al, 2008·  Leve, et al. 2012· Rojas, 

2015). Τα «ψυχικά ανθεκτικά» άτομα, οικογένειες και κοινότητες είναι περισσότερο σε 

θέση να αντιμετωπίσουν δυσκολίες και αντιξοότητες από ό, τι τα λιγότερο «ψυχικά 

ανθεκτικά» (Shastri, 2013· UCL Institute of Health Equity, 2014).  

Η ψυχική ανθεκτικότητας αφορά επίσης μια προσέγγιση των ικανοτήτων. Οι 

ικανότητες αυτές διαμορφώνονται από τις συνθήκες στις οποίες ζουν οι άνθρωποι, τις 

εμπειρίες και τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται (Schoon & Bynner, 2010· Theron, 

Liebenberg & Malindi, 2014·  UCL Institute of Health Equity, 2014·  Waters & Sroufe, 

1983). Οι ικανότητες, όπως και η ψυχική ανθεκτικότητα, επιτρέπουν στα άτομα να 

αντέξουν αντιξοότητες, σοκ ή μειονεκτικές καταστάσεις (Masten, 2011). Η έννοια της 

ψυχικής ανθεκτικότητας είναι επίσης παρόμοια με την ιδέα της «επάρκειας»: «ψυχικά 

ανθεκτικά» άτομα ορίζονται εκείνα που έχουν τις ικανότητες να είναι ευέλικτα, 

υιοθετώντας προσαρμοστικές αντιδράσεις στις απαιτήσεις και δημιουργώντας και 

αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος (Masten, 2011· Schoon & 

Bynner, 2010· UCL Institute of Health Equity, 2014·  Waters & Sroufe, 1983). 

Προς την ίδια κατεύθυνση, οι Masten, Best και Garmezy (1990) ορίζουν τη ψυχική 

ανθεκτικότητα ως τη διαδικασία ή την ικανότητα ή το αποτέλεσμα της επιτυχούς 

προσαρμογής παρά τις δύσκολες ή απειλητικές συνθήκες (Grant, Ramcharan & Flynn, 

2007· Masten, 2011). Ωστόσο, σε πολλές έρευνες επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει ένας 

«πραγματικός», απόλυτος ορισμός για την ψυχική ανθεκτικότητα, σύμφωνα όμως με τον 
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Barnardos (2009) ένας αντιπροσωπευτικός, γνωστός ορισμός αποτελεί: «η συντήρηση των 

κατάλληλων λειτουργιών παρά την παρεμβολή συναισθηματικότητας» (Barnardos, 2009). 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ψυχική ανθεκτικότητα επηρεάζεται από τις δυνάμεις 

του ατόμου και της οικογένειάς του, καθώς και από εκείνες της κοινότητας και της 

κουλτούρας στην οποία ζει (Barnardos, 2009· Nesheiwat & Brandwein, 2011·  UCL 

Institute of Health Equity, 2014). Η ψυχική ανθεκτικότητα συντίθεται από έναν αριθμό 

διαφορετικών στοιχείων - τα πιο γνωστά είναι η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση 

(Barnardos, 2009· Nesheiwat & Brandwein, 2011).  

Τα άτομα που έχουν ψυχική ανθεκτικότητα τα καταφέρνουν παρά τις αντιξοότητες, 

χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα τους καθιστά «άτρωτους» 

(Gutman, Brown, Akerman & Obolenskaya, 2010· Rojas, 2015), καθώς συχνά έχουν 

θετικότερες συνέπειες από αυτούς που δεν διαθέτουν επικίνδυνο υπόβαθρο και άρα έχουν 

λιγότερη ψυχική ανθεκτικότητα (Schoon & Bynner, 2010· UCL Institute of Health Equity 

2014). Αυτό επιφέρει επιπτώσεις και επιτυχία σε όλο το φάσμα των τομέων της ζωής, σε 

όλη τη διάρκεια της. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα θα μπορούσε να 

συμβάλει σε υγιείς συμπεριφορές, υψηλότερα προσόντα και δεξιότητες, καλύτερη 

απασχόληση, καλύτερη ψυχική ευημερία, και πιο γρήγορη ή πιο επιτυχημένη ανάκαμψη 

από ασθένειες (UCL Institute of Health Equity, 2014). 

Σε ατομικό επίπεδο η επίτευξη της ψυχικής ανθεκτικότητας προϋποθέτει την 

κατανόηση της τρισδιάστατης δομής της, δηλαδή ως κατάσταση (τι είναι και πώς μπορεί 

κανείς να την εντοπίσει;), ως παράγοντα (τι μπορεί να γίνει γι' αυτήν;), και ως πρακτική 

(πώς μπορεί κανείς να φτάσει εκεί;) (Shastri, 2013). Βασικές πτυχές της ψυχικής 

ανθεκτικότητας έχουν να κάνουν με τη δύναμη για ζωή, την αντοχή, τους προστατευτικούς 

παράγοντες και τους παράγοντες κινδύνου (Kordich Hall, 2010). Για την αξιολόγηση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας απαιτείται η μέτρηση εσωτερικών (προσωπικών) και εξωτερικών 
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(περιβαλλοντικών) παραγόντων. Είναι γεγονός ότι η ψυχική  ανθεκτικότητα της 

οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ψυχική 

ανθεκτικότητα του ίδιου του ατόμου (Shastri, 2013· Waaktaar & Torqersen, 2012). 

Η απόκτηση της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι μια δυναμική διαδικασία που 

διαρκεί μια ζωή, με περιόδους ανόδου και υφέσεως (Grant et al., 2007· Luthar et al., 2000· 

Schoon & Bartley, 2008· Masten, 2011). Συνολικά, τα διαθέσιμα στοιχεία γι’ αυτήν 

υποδηλώνουν ότι βασίζεται σε έναν βαθμό στη γενετική, η οποία συσχετίζεται με 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (Shastri, 2013· Waaktaar & Torqersen, 2012). Από 

την άλλη πλευρά πολλοί ερευνητές εξετάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα ως μία 

ενεργητική διαδικασία, παρά ως ένα συγκεκριμένο εγγενές χαρακτηριστικό ή ως μια 

στατική κατάσταση (εγγενής κατοχή ή απόκτηση) συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Grant et 

al., 2007· Luthar et al., 2000· Masten, 2011).   

Κατά την έναρξη της έρευνας σχετικά με την ανθεκτικότητα, οι ερευνητές έχουν 

αφιερωθεί στην διερεύνηση των προστατευτικών παραγόντων που εξηγούν την 

προσαρμογή των ανθρώπων σε αντίξοες συνθήκες, όπως η κακοποίηση, καταστροφικά 

γεγονότα της ζωής, ή αστική φτώχεια. Ένα σταθερό εύρημα ήταν ότι, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, ενήλικες και νέοι ανέπτυξαν μηχανισμούς αντιμετώπισης και πέτυχαν 

επιτυχή έκβαση στη ζωή τους (Silyvier & Nyandusi, 2015). Η εμπειρική έρευνα για την 

ανθεκτικότητα άνθισε κατά την τελευταία δεκαετία, με αφορμή σοβαρές αντιξοότητες 

μέσα στην οικογένεια, όπως η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρίες, η απώλεια / το πένθος 

και πολλές δύσκολες καταστάσεις που μπορεί να συναντήσουν οικογένειες και μπορεί να 

περιγραφεί η αντιμετώπιση τους (Grotberg, 2001· Howard & Johnson, 2000· Luthar, 

2000· Silyvier & Nyandusi, 2015).  

Επομένως ένας συνδυασμός προστατευτικών παραγόντων και παραγόντων 

κινδύνου επηρεάζουν τη ψυχική ανθεκτικότητα των ατόμων. Οι παράγοντες κινδύνου 
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αποτελούν τους παράγοντες εκείνους που αυξάνουν την πιθανότητα μιας μελλοντικής 

αρνητικής έκβασης της ψυχικής ανθεκτικότητας (Theron et al., 2014). Από την άλλη 

πλευρά οι προστατευτικοί παράγοντες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της, περιορίζοντας 

αντίστοιχα τους παράγοντες κινδύνου (Nesheiwat & Brandwein, 2011· Rojas, 2015). Και 

οι δύο αυτοί επηρεάζουν άμεσα τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών, καθώς και. την 

ψυχική τους ανθεκτικότητα, που ορίζεται ως η ικανότητα να αντιμετωπίζουν τις 

αντιξοότητες, το άγχος ή την πίεση σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα (Rojas, 2015). Οι 

σπουδαστές που επηρεάζονται ακαδημαϊκά από τους παράγοντες κινδύνου επισημαίνονται 

ως μη ψυχικά ανθεκτικοί μαθητές. Αντιθέτως μπορούν να περιγραφούν ως ψυχικά 

ανθεκτικοί μαθητές αυτοί που πετυχαίνουν ακαδημαϊκά στο σχολείο, παρά την παρουσία 

αντιξοοτήτων (Grotberg, 2001). 

Η ψυχική ανθεκτικότητα, όπως έχει αναφερθεί, είναι ένα καλό αποτέλεσμα που 

προκύπτει από την αντιμετώπιση των προκλήσεων (Masten, 2001· Nesheiwat & 

Brandwein, 2011·  Tempski, et al., 2015· Rutter, 2012). Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι 

σημαντική, γιατί είναι μέρος της επίτευξης καλής υγείας και ευημερίας για όλους τους 

μαθητές (Collishaw, Gardner, Aber & Cluver, 2016· Jelsma & Ramma, 2010·  Tempski, et 

al., 2015). Περιγράφεται συχνά ως η ικανότητα των νέων να «αναπηδήσουν πίσω» 

(Barnardos, 2009) και ως μετατροπή του «τοξικού στρες» σε «ανεκτό στρες» 

υποβοηθώντας τους νέους για να επιτύχουν θετικά αποτελέσματα (Christiansen, 

Christiansen & Howard, 1997). Ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι 

η προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας δεν σημαίνει κατ 'ανάγκην αφαίρεση του 

κινδύνου – αλλά ενίσχυση των υποστηρικτικών πόρων για την αντιμετώπισή της 

(Association for Young People’s Health, 2016· Collishaw et al., 2016·  Luthar, Cicchetti & 

Becker, 2007). 
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Κατά την τελευταία δεκαετία, οι ερευνητές έχουν σημειώσει σημαντικές προόδους 

στην εννοιολόγηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και τις ερευνητικές προσεγγίσεις για τη 

μελέτη αυτής. Τα παιδιά που έχουν αναπτυχτεί σε συνθήκες σκληρές και με αντιξοότητες 

(Mayr & Ulich, 2009) αποδέχονται μεγάλου θαυμασμού (Allen, et al., 2016· Collishaw et 

al., 2016). Η προοπτική ότι η ψυχική ανθεκτικότητα είναι μια εξαιρετική κατάσταση που 

διακρίνει λίγα σχετικά «ευάλωτα» παιδιά (Rojas, 2015) αμφισβητείται από τη Masten 

(2001), η οποία σημειώνει ότι γενικά βρέθηκε να είναι βασισμένη σε κοινές, ανθρώπινες, 

φυσιολογικές, προσαρμοστικές διαδικασίες (Luthar et al., 2007· Silyvier  & Nyandusi, 

2015).  

Τα σχολεία έχουν μια σημαντική ευκαιρία για την οικοδόμηση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μεταξύ των παιδιών και των νέων, καθώς υπάρχει μια σειρά από τρόπους 

με τους οποίους μπορούν να τα υποστηρίξουν και να τα ενθαρρύνουν να αναλάβουν 

δράση γι’ αυτό το σκοπό. Οι ενέργειες για ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί 

να στοχεύουν σε διαφορετικά επίπεδα - μπορούν για παράδειγμα να στοχεύουν στην 

αύξηση των επιτευγμάτων των μαθητών για την υποστήριξή της μετάβασης τους στην 

κοινωνία, στην ενθάρρυνση υγιών συμπεριφορών, την προώθηση καλύτερων 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων – ιδιαίτερα με γονείς ή κηδεμόνες και 

άλλα παιδιά, καθώς και τη δημιουργία σχολείων που υποστηρίζουν τόσο τους μαθητές, 

όσο και την ευρύτερη κοινότητα (Theron et al., 2014· UCL Institute of Health Equity, 

2014). 
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1.2.  Προστατευτικοί παράγοντες - παράγοντες κινδύνου για τη ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές  ανάγκες 

Η γνώση των χαρακτηριστικών της ψυχικής ανθεκτικότητας και των 

προστατευτικών παραγόντων και παραγόντων κινδύνου αυτής μπορούν να συμβάλλουν 

στην προαγωγή της για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές (Christiansen et al., 1997). 

Γίνεται προσπάθεια στη συγκεκριμένη ενότητα να προσδιοριστούν αυτοί οι παράγοντες, 

καθώς αποτελούν δομικά στοιχεία της ψυχικής ανθεκτικότητας και επηρεάζουν 

ουσιαστικά την ανάπτυξη και την έκβαση της σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι προστατευτικοί παράγοντες σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και την προστασία από το άγχος και τις αντιξοότητες.. Από την άλλη 

πλευρά οι παράγοντες κινδύνου είναι συνδεδεμένοι με τη δυνατότητα επίτευξης της 

ψυχικής ανθεκτικότητας σε αγχωτικές και στρεσογόνες καταστάσεις. Ωστόσο δεν κάνουν 

όλες οι μελέτες αυτή τη διάκριση (Collishaw et al., 2016· Cosden, 2001· Rouse, 2001).  

Η προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας εξαρτάται από το πολιτισμικό πλαίσιο, 

καθώς και την ακαδημαϊκή, συναισθηματική, συμπεριφορική και φυσική προσαρμογή του 

ατόμου (Leve, et al., 2012· Mandleco & Perry, 2000· Masten, 1998). Παρόλα αυτά η 

ψυχική ανθεκτικότητα δεν εξαρτάται μόνο από το περιβάλλον ενός ατόμου, αλλά και από 

την ανάπτυξη του (Dumont & Provost, 1999· Mayr & Ulich, 2009). Αυτή η σχέση μεταξύ 

περιβάλλοντος και ανάπτυξης παράγει μια αυξημένη πιθανότητα μιας ανεπιθύμητης 

έκβασης, η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως «κίνδυνος» (Morales, 2008· Wright & Masten, 

2005) 

Από τη μια πλευρά λοιπόν, της ψυχικής ανθεκτικότητας, υπάρχουν οι παράγοντες 

κινδύνου, που είναι μετρήσιμα χαρακτηριστικά σε μια ομάδα ατόμων ή καταστάσεων που 
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προβλέπουν αρνητικό αποτελέσματα ως προς τη ψυχική τους ανθεκτικότητα (Titterton & 

Smart, 2016· Richman, Rosenfeld & Bowen, 1998· Rojas, 2015· Wright & Masten, 2005). 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν οι προστατευτικοί παράγοντες που ασχολούνται με την 

ποιότητα ενός προσώπου, το πλαίσιο ή τις αλληλεπιδράσεις τους και προβλέπουν 

καλύτερα αποτελέσματα ψυχικής ανθεκτικότητας, ειδικά σε καταστάσεις κινδύνου. Οι 

προστατευτικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στην προσαρμογή του ατόμου στις 

αντιξοότητες (Leonard, 2006·  Masten & Coatsworth, 1998· Nesheiwat & Brandwein, 

2011· UCL Institute of Health Equity, 2014· Rojas, 2015· Wright & Masten, 2005).  

Η ψυχική ανθεκτικότητα, όπως έχει αναφερθεί είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του ατόμου. Υπάρχουν επίσης πολλοί διαφορετικοί τομείς στους οποίους μπορεί να συμβεί 

και συμβάλλει: προσωπικά, διαπροσωπικά, στο σχολείο και την κοινότητα. Μέσα σε κάθε 

έναν από αυτούς τους τομείς, που λειτουργούν ως προστατευτικοί της παράγοντες, 

υπάρχουν ορισμένες δράσεις που μπορούν να αυξήσουν την ψυχική ανθεκτικότητα 

(Cosden, 2001· Harðardo´ttir,  Ju´ lı´usdo´ ttir & Guðmundsson, 2015· Nesheiwat & 

Brandwein, 2011·  Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick & Sawyer, 2003· UCL Institute of 

Health Equity, 2014). Έτσι στον ατομικό τομέα περιλαμβάνονται η βελτίωση των 

επιτευγμάτων του μαθητή, η υποστήριξη των μεταβάσεων (οικογένεια-σχολείο-κοινότητα) 

και η προώθηση υγιών συμπεριφορών. Ο διαπροσωπικός τομέας αφορά τις σχέσεις και 

αλληλεπιδράσεις με γονείς και φροντιστές (Gray, Forbes, Briggs-Gowan & Carter, 2015), 

δασκάλους και λοιπό προσωπικό (Leonard, 2006· Ungar et al., 2014) και φίλους. Ακόμα ο 

τομέας του σχολείου και της κοινότητας περιλαμβάνει την σχολική προσέγγιση και το 

ρόλο σχολείου-κοινότητας ως κόμβους μετάβασης των μαθητών (Cosden, 2001· 

Harðardo´ttir et al., 2015· Nesheiwat & Brandwein, 2011·  Olsson et al., 2003· UCL 

Institute of Health Equity, 2014). 
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Συμπληρωματικά με τα παραπάνω και σύμφωνα με τη Rojas (2015)  δύο είδη 

παραγόντων επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα των ατόμων: τα ατομικά προσωπικά 

χαρακτηριστικά (εσωτερικά) και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (εξωτερικά), ότι 

δηλαδή τα άτομα βιώνουν. Η Rojas (2015) προτείνει περιβαλλοντικούς και ατομικούς-

προσωπικούς προστατευτικούς παράγοντες και παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου έχουν να 

κάνουν με: φτώχεια (ακατάλληλες συνθήκες στέγασης, κακή διατροφή και κακές 

υπηρεσίες υγείας) (Devaney, Ellwood & Love 1997· Rojas, 2015), οικογενειακή 

δυσλειτουργία, οικογενειακές δεξιότητες, χαμηλό χρηματοοικονομικό επίπεδο, έλλειψη 

κοινωνικής στήριξης, συζυγικές συγκρούσεις και ενδοοικογενειακή βία, σκληρή 

πειθαρχεία των γονέων, ύπαρξη γονέων μη υποστηρικτών, μη στοργικών και όχι 

διαθέσιμων για παιχνίδι και γενικότερη έλλειψη θετικής άσκησης του γονικού ρόλου 

(Harðardo´ttir et al., 2015·  Strnadová, 2006· Rojas, 2015).  

Οι περιβαλλοντικοί προστατευτικοί παράγοντες από την άλλη αφορούν: το χαμηλό 

οικογενειακό στρες, την υγιή σχέση με το παιδί, την ύπαρξη γονικών δεξιοτήτων και 

μοντέλων ανατροφής, τις υψηλές προσδοκίες των γονέων, την οικογενειακή υποστήριξη 

και καθοδήγηση, τις ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή της οικογένειας και την 

επικοινωνία με σεβασμό (Harðardo´ttir, et al., 2015·  Horning & Gordon Rouse, 2002· 

Strnadová, 2006· Rojas, 2015· Rutter 2012). Επισημαίνονται επίσης προσωπικοί-ατομικοί 

προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου που περιλαμβάνουν: την αισιοδοξία, 

την ενσυναίσθηση, την αυτοεκτίμηση (Dumont & Provost, 1999· Garmezy, 1991· Rojas, 

2015), το αίσθημα κατεύθυνσης ή αποστολής, την αποφασιστικότητα, την επιμονή, το 

κίνητρο, τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, την κριτική σκέψη, την αυτονομία, την 

εσωτερική πηγή ελέγχου και την αίσθηση του σκοπού (Harðardo´ttir et al., 2015·  

Strnadová, 2006· Rojas, 2015). Εννοείται πως η έλλειψη των παραπάνω ατομικών 
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χαρακτηριστικών αποτελεί παράγοντα κινδύνου, ενώ αντίθετα η παρουσία τους καθιστά 

ισχυρό προστατευτικό παράγοντα. 

Κατ’ αντιστοιχία με τα παραπάνω και σύμφωνα με τους Constantine και Benard 

(2001) και Hanson και Kim (2007) οι προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες 

κινδύνου της ψυχικής ανθεκτικότητας διακρίνονται επίσης σε εξωτερικούς- 

περιβαλλοντικούς και εσωτερικούς- ατομικούς. Οι περιβαλλοντικοί-εξωτερικοί 

παράγοντες προστασίας και κινδύνου περιλαμβάνουν την υποστήριξη του σχολείου, την 

σχέση με την οικογένεια και πρόσωπα φροντίδας (σχέσεις, προσδοκίες, ουσιαστική 

συμμετοχή) (Connell, Spencer, & Aber, 1994· Gray et al., 2015), την υποστήριξη και 

σύνδεση με την κοινότητα και με συνομήλικους, εμπειρίες αυτονομίας και τη φιλο-

κοινωνική συμμετοχή στην ομάδα. Οι ατομικοί-εσωτερικοί προστατευτικοί παράγοντες-

παράγοντες κινδύνου αφορούν τη συνεργασία και επικοινωνία, την ενσυναίσθηση, την 

επίλυση προβλημάτων, την αυτό-αποτελεσματικοτήτα, την αυτογνωσία, την αναζήτηση 

αποτελεσματικής βοήθειας, τους στόχους και τη φιλοδοξία (Cosden, 2001· Harðardo´ttir et 

al., 2015· Nesheiwat & Brandwein, 2011·  Strnadová, 2006).  

Ένας άλλος εσωτερικός προστατευτικός παράγοντας είναι η ίδια η ιδιοσυγκρασία 

του ατόμου, η οποία περιλαμβάνει την προσαρμοστικότητα και την ένταση των 

αντιδράσεων στα ερεθίσματα για την αντιμετώπιση των νέων καταστάσεων. Έρευνες σε 

βρέφη καταδεικνύουν ότι ένα βρέφος με θετική ιδιοσυγκρασία (ευπροσάρμοστο, στοργικό, 

εγκάρδιο, επικοινωνιακό) προδιατίθεται να αναπτύξει ψυχική ανθεκτικότητα ως 

ψυχοκοινωνική συνέπεια κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία, παρά τους παράγοντες 

κινδύνου (Dumont & Provost, 1999). Προς την ίδια κατεύθυνση ο Masten (2001) θεωρεί 

ότι τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/παράμετροι αλληλεπιδρούν και συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του ψυχοσυναισθηματικού δυναμικού και της ψυχικής ανθεκτικότητας: το 

εγγενές ψυχικό δυναμικό /δεξιότητες/ χαρακτηριστικά του παιδιού, τα χαρακτηριστικά της 
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οικογένειας και τα χαρακτηριστικά του σχολείου και της κοινότητας (Cosden, 2001· 

Fraser, 2004· Masten, 2001· Nesheiwat & Brandwein, 2011). 

Επιπρόσθετα σύμφωνα με την Association for Young People’s Health (2016) τα 

βασικά συστατικά για την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας συνδυάζουν: ανάπτυξη 

των ατομικών δεξιοτήτων, πρόσβαση στις σωστές πληροφορίες στο σωστό χρόνο και 

διαθεσιμότητα κατάλληλων/σχετικών υπηρεσιών/εμπειρογνωμόνων και πόρων, όταν αυτοί 

χρειάζονται. Όσον αφορά τους εξωγενείς πόρους σε επίπεδο κοινότητας, οι ακόλουθοι 

φαίνεται να είναι σημαντικοί για την ενίσχυση του εγγενούς δυναμικού του παιδιού και 

την ικανότητα ψυχοκοινωνικής εξέλιξης: Επαρκές εκπαιδευτικό σύστημα, σχολικό 

πλαίσιο που προάγει τις εγγενείς δεξιότητες των παιδιών σε όλα τα επίπεδα (σχολεία που 

διαθέτουν πολιτικές ενσωμάτωσης για παιδιά με ήπια προβλήματα). Ποιότητα της 

κοινωνική δομής /οργάνωσης, γειτονιάς, του εγγύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος (χωρίς 

εγκληματικότητα, παρουσία ενηλίκων και συνομηλίκων) και των κοινωνικών υπηρεσιών 

υγείας (Fergusson & Horwood, 2003· Rutter, 2000· Werner, 2000).  

Οι σχέσεις, οι εμπειρίες, οι ευκαιρίες και τα περιβάλλοντα είναι αυτά που 

διαμορφώνουν τους παράγοντες προστασίας και κινδύνου (Alonso-Tapia, Nieto, & Ruíz, 

2013). Όταν τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι βιώνουν αντιξοότητες, τα επίπεδα των 

παραγόντων κινδύνου και προστασίας στη ζωή τους θα επηρεάσουν το βαθμό στον οποίο 

είτε είναι ευάλωτοι ή ψυχικά ανθεκτικοί (Masten, Cutuli, Herbers, & Reed, 2009· Olsson, 

et al., 2003· UCL Institute of Health Equity, 2014). Επιπλέον, η ανταπόκριση σε 

αντιξοότητες στην μετέπειτα ζωή είναι εν μέρει εξαρτώμενη από τους παράγοντες 

κινδύνου και προστασίας που βιώθηκαν σε νεότερη ηλικία (Olsson, et al., 2003· UCL 

Institute of Health Equity- Allen, 2014).  

Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας στους νέους είναι ζωτικής σημασίας για 

να μπορέσουν να επιτύχουν το καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, ανεξάρτητα από τις 
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δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Πολλοί νέοι άνθρωποι βιώνουν ένα ευρύ φάσμα 

προκλήσεων για την ευημερία τους. Μερικές απειλές είναι πολύ σοβαρές, όπως η 

κακοποίηση και η παραμέληση. Πρέπει επίσης να είναι  ψυχικά ανθεκτικοί για την 

αντιμετώπιση και πιο απλών καθημερινών πιέσεων, όπως η οικογενειακή αναστάτωση και 

το ακαδημαϊκό άγχος. Όλα αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου για τη ψυχική τους 

ανθεκτικότητα (Association for Young People’s Health, 2016). 

Στόχος επομένως είναι να υποστηριχτεί επιτυχώς η αντιμετώπιση και προσαρμογή 

σε απαιτήσεις της ζωής στο πρόσωπο οποιουσδήποτε είδους μειονεκτήματος ή 

αντιξοοτήτων. Οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν παιδιά και νέοι, τα βάρη και οι απειλές για 

την ψυχική ανθεκτικότητα και ευημερία τους προέρχονται από (Association for Young 

People’s Health, 2016· Collishaw et al., 2016· Nesheiwat & Brandwein, 2011): φτώχεια 

και στέρηση, κακοποίηση και παραμέληση (Leve, et al., 2012), γονικά προβλήματα 

ψυχικής υγείας ή εθισμό (Titterton & Smart, 2016), μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας 

των γονέων ή των ίδιων (Chi et al., 2016), ενδοοικογενειακή βία, ή πιέσεις για τη φροντίδα 

άλλων (Gray et al., 2015), θέματα σχολικού εκφοβισμού και κοινωνικών σχέσεων και 

προβλήματα με τους συνομηλίκους, σχεσιακό στρες, ή πιέσεις από τη χρήση ουσιών 

(Cosden, 2001). Οι νέοι που δεν είναι ψυχικά ανθεκτικοί είναι πιο πιθανό να 

ανταποκριθούν στο στρες με την ανάπτυξη άγχους και κατάθλιψης και είναι πιο πιθανό να 

χρειαστούν πρόσθετη υποστήριξη (Association for Young People’s Health, 2016· Cosden, 

2001). 

Πολλές μελέτες εστιάζουν στην ψυχική ανθεκτικότητα και πώς να μπορεί να 

οδηγήσει την εκπαίδευση των μαθητών σε κίνδυνο και ακαδημαϊκή αποτυχία. Αρκετές 

μελέτες ακόμα δείχνουν διαφορές μεταξύ μη ψυχικά ανθεκτικών μαθητών και ψυχικά 

ανθεκτικών μαθητών που πετυχαίνουν ακαδημαϊκά στην σχολείο παρά την παρουσία 

αντιξοοτήτων. Η πλειοψηφία των μελετών έχουν δείξει ότι τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά 
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έχουν γενικά υψηλότερες πνευματικές και ακαδημαϊκές ικανότητες από τα μη ψυχικά 

ανθεκτικά (Masten, 1998) και είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο 

γενικότερα και υψηλότερη βαθμολογία στα σχολικά μαθήματα. (Christiansen et al., 1997). 

Έχουν επίσης ανώτερες αναγνωστικές, λεκτικές και ηθικές δεξιότητες συλλογισμού από 

τους «υψηλού κινδύνου» συνομηλίκους τους οι οποίοι παρουσιάζουν αδυναμία 

προσαρμογής της συμπεριφοράς τους (Mandleco & Perry, 2000· Masten, 1998) και 

παλεύουν με έντονα αρνητικά συναισθήματα, καθώς και τον αποκλεισμό στο πλαίσιο, 

τόσο του σχολείου, όσο και της οικογένειας (Kourkoutas et al., 2015).  

Οι διαφορές που παρατηρούνται οφείλονται συνήθως σε παράγοντες που 

περιλαμβάνουν: το οικογενειακό περιβάλλον, τις αντιλήψεις της τάξης, σχολικό 

περιβάλλον και τα προβλήματα που προκαλούνται από τη φτώχεια, την υγεία και 

κοινωνικές συνθήκες (Christiansen et al., 1997). Στην περίπτωση των παραγόντων 

κινδύνου, η οικογένεια και το γενικότερο πλαίσιο ορίζονται ως μεγίστης σημασίας για την 

ανάπτυξη και την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά σε σχολικό-

εκπαιδευτικό πλαίσιο (Rojas, 2015), καθώς κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική και η 

συνεργασία μεταξύ οικογένειας, εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού (Kourkoutas et 

al., 2015). 

Η νοημοσύνη είναι ένας από τους πιο συχνά μελετημένους εσωτερικούς 

προστατευτικούς παράγοντες για την πρόβλεψη της ψυχικής ανθεκτικότητας, και η 

πλειοψηφία των μελετών έχουν δείξει ότι οι ψυχικά ανθεκτικοί μαθητές έχουν γενικά 

υψηλότερες πνευματικές και ακαδημαϊκές ικανότητες από τους μη ψυχικά ανθεκτικούς 

(Masten, et al., 1998· Werner & Smith, 1982). Τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά και οι έφηβοι 

είναι πιο πιθανό να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο, υψηλότερη βαθμολογία και 

ανώτερες αναγνωστικές, λεκτικές και συλλογιστικές δεξιότητες από τους υψηλού 

κινδύνου συνομηλίκους τους (Mandleco & Perry, 2000· Masten, et al., 1998). 
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Ωστόσο, για τα παιδιά πού αντιμετωπίζουν αντιξοότητες, η μεγιστοποίηση των 

προστατευτικών παραγόντων και η ελαχιστοποίηση των παραγόντων κινδύνου μπορεί να 

χτίσει την ψυχική ανθεκτικότητα και να περιορίσει την «τρωτότητα» (Leve, et al., 2012· 

Olsson, et al., 2003· UCL Institute of Health Equity, 2014). Αυτό αντανακλά τη 

διαπίστωση ότι νέοι άνθρωποι που έχουν επαρκείς πόρους μέσα στην οικογένεια και σε 

κοινωνικά πλαίσια, έχουν υψηλότερα επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας (Olsson, et al., 

2003·  UCL Institute of Health Equity, 2014). 

 

1.2.1. Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών 

Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος της έρευνας για τη ψυχική ανθεκτικότητα 

εξετάζει το ρόλο των περιβαλλοντικών και οικογενειακών παραγόντων στην ανάπτυξη της 

(Nesheiwat & Brandwein, 2011· Strnadová, 2006). Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη 

αναφορά για το ρόλο της οικογένειας γενικότερα στην ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι Nesheiwat και Brandwein, (2011) δίνουν περισσότερη 

βαρύτητα στην οικογένεια ως παράγοντα προστασίας ή κινδύνου για την ψυχική 

ανθεκτικότητα παιδιών, παρά στους εκπαιδευτικούς (Condly, 2006· Nesheiwat & 

Brandwein, 2011· Rojas, 2015).   

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με την οικογένεια σύμφωνα με τη Rojas (2015) 

βρέθηκε ότι είναι δυνατόν να προσδιοριστούν και να περιγράφουν διαφορετικοί 

προστατευτικοί παράγοντες σε σχέση με τη ψυχική ανθεκτικότητα όπως: η οικογενειακή 

καθοδήγηση, η οικογενειακή υποστήριξη και ευκαιρίες για ουσιαστική συμμετοχή της 

οικογένειας που ενθαρρύνουν ρητά την ακαδημαϊκή ψυχική ανθεκτικότητα σε μαθητές 

που βρίσκονται σε κίνδυνο (Strnadová, 2006). Διαπιστώθηκε ακόμα πώς είναι δυνατό τα 
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μεμονωμένα αυτά χαρακτηριστικά να προάγουν επίσης θετικά αποτελέσματα, όπως 

αισιοδοξία, επιμονή, ή κίνητρο (Rojas, 2015). 

Αναφορικά με τα όσα προαναφέρθηκαν για την οικογένεια, οι θετικές 

οικογενειακές σχέσεις, ιδιαίτερα με τον πρωταρχικό φροντιστή, αποτελούν βασικό 

συστατικό για την ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους (Dornbusch, 

Ritter, Leiderman, Roberts, & Fraleigh, 1987· Gribble, et al., 1993· Masten & Coatsworth, 

1998). Σε μια μελέτη που σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει τις συγκεκριμένες διαστάσεις 

της σχέσης γονέα-παιδιού οι Gribble et al. (1993) βρήκαν ότι τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά 

στο άγχος, είχαν γονείς που έδειχναν: (α) θετική στάση ζεστασιά, αποδοχή και σεβασμό 

για το παιδί (β) συμμετοχή σε κοινές δραστηριότητες με τα παιδιά και (γ) μεγαλύτερη 

χρήση των έγκυρων στυλ πειθαρχίας (Strnadová, 2006). 

Οι γονείς μπορούν να προωθήσουν την εκπαιδευτική ψυχική ανθεκτικότητα, με 

την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για τη μάθηση, καθώς επηρεάζουν το πώς ο 

μαθητής βλέπει τον εαυτό του μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα 

φακό μέσω του οποίου τα γεγονότα αξιολογούνται (Herndon & Hirt, 2004· Kourkoutas, et 

al., 2015· Strnadová, 2006). Μια μετα-ανάλυση ποσοτικών μελετών για τη συμμετοχή 

γονέων στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, διαπίστωσε ότι ο ισχυρότερος δείκτης της 

ακαδημαϊκής επιτυχίας δεν προέρχεται από την ενεργή συμμετοχή τους στο σχολείο ή με 

την εποπτεία στο σπίτι, αλλά από τις μητρικές φιλοδοξίες και προσδοκίες για τους μαθητές 

(Fan & Chen, 2001· Strnadová, 2006). Επιπρόσθετα σε όλες τις εκβάσεις της 

συμπεριφοράς του μαθητή παίζει σημαντικό ρόλο και οποιοσδήποτε άλλος στενός 

φροντιστής του. Έχει αποδειχθεί ότι σε περιπτώσεις παιδιών που εκτίθενται στη βία από 

την οικογένεια τους, φροντιστές λειτούργησαν ως προστατευτικοί παράγοντες για τη 

μείωση προβληματικών συμπεριφορών και την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. Από 

την άλλη πλευρά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η έλλειψη φροντιστή μπορεί να καταστεί 
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κίνδυνος από μόνη της, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε αναπτυξιακό κίνδυνο και κακή 

προσαρμογή στο πλαίσιο των αντιξοοτήτων (Gray et al., 2015). 

 

1.2.2. Ο ρόλος του σχολείου στην διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών 

Η εκπαίδευση θεωρείται κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, αλλά και σπουδαίος τρόπος αντιμετώπισης των αντιξοοτήτων και των δύσκολων 

τραυματικών καταστάσεων που αυτοί μπορεί να αντιμετωπίζουν (Ellenbogen, Klein & 

Wekerle, 2014· Leve, et al., 2012). Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη αναφορά για το 

ρόλο της εκπαίδευσης και του σχολείου γενικότερα στην ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Επιχειρείται η σύνδεση της ψυχικής ανθεκτικότητας με την εκπαίδευση και το 

σχολικό πλαίσιο, που αποτελεί και πλαίσιο της συγκεκριμένης εργασίας, σύμφωνα πάντα 

με τα δεδομένα της διεθνούς βιβλιογραφίας. 

Το σχολείο ως βασικός φορέας εκπαίδευσης, θεωρείται ένας από τους κύριους 

προστατευτικούς παράγοντες για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά, 

εφήβους και νέους (Lee, 2009· Werner & Smith, 2001). Έχει βρεθεί ότι η ψυχική 

ανθεκτικότητα σχετίζεται άμεσα με την ακαδημαϊκή επίδοση (Lee, 2009), την 

αντιμετώπιση  τραυματικών, αγχογόνων καταστάσεων και εμπειριών (Madsen & Abell, 

2010· Sanders, Munford, Thimasarn-Anwar & Liebenberg, 2015) και συμβάλλει στη 

θετική  ανάπτυξη των νέων (Ellenbogen et al., 2014· Lee, Cheung & Kwong, 2012). Σε 

συνάρτηση με τα παραπάνω οι σχολικές κοινότητες μπορούν να εξασφαλίζουν εκείνες τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες που προάγουν τις  συμπεριφορές που χαρακτηρίζουν την 

ψυχική ανθεκτικότητα (Theron et al., 2014) και να προωθούν την εφαρμογή κατάλληλων 

http://rsw.sagepub.com/search?author1=Machelle+D.+Madsen&sortspec=date&submit=Submit
http://rsw.sagepub.com/search?author1=Neil+Abell&sortspec=date&submit=Submit
http://rsw.sagepub.com/search?author1=Jackie+Sanders&sortspec=date&submit=Submit
http://rsw.sagepub.com/search?author1=Robyn+Munford&sortspec=date&submit=Submit
http://rsw.sagepub.com/search?author1=Tewaporn+Thimasarn-Anwar&sortspec=date&submit=Submit
http://rsw.sagepub.com/search?author1=Linda+Liebenberg&sortspec=date&submit=Submit
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εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 

πρόληψης και παρέμβασης (Ellenbogen et al., 2014)  με στόχο την ανάπτυξη ατομικών 

προστατευτικών παραγόντων, καθώς η παρουσία έστω και ενός προστατευτικού 

παράγοντα μπορεί να είναι επαρκής για την αντιμετώπιση δυσκολιών και αγχογόνων 

πλαισίων (Doll, Zucker & Brehm, 2004/2009· Harris, 2015· Henderson & Milstein, 

2003/2008· Nesheiwat & Brandwein, 2011). 

Τα σχολεία παρέχουν καθολικές υπηρεσίες σε όλα τα παιδιά. Για το λόγο αυτό, οι 

ενέργειες που λαμβάνονται στα σχολεία έχουν την ευκαιρία να οδηγήσουν στην ευημερία, 

και να βελτιώσουν τις εμπειρίες και τα αποτελέσματα αυτών, σε παιδιά που τα διαθέτουν 

λιγότερο από τους συνομηλίκους τους (Harris, 2015· Theron et al., 2014). Τα σχολεία 

είναι ακόμα υπεύθυνα για την πραγματοποίηση των «σημαντικών» μεταβάσεων (από το 

σπίτι στο σχολείο, από το σχολείο στην κοινωνία), η οποία δημιουργεί τόσο προκλήσεις 

και όσο και ευκαιρίες για τους μαθητές (Lee, 2009· Newman 2004). 

Σε ατομικό επίπεδο το σχολείο λειτουργεί βελτιωτικά για την ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών. Αποδεικνύεται ακόμη, ότι η καλή σχολική απόδοση και η 

παραμονή στην εκπαίδευση για όσο το δυνατόν περισσότερο, λειτουργούν προστατευτικά 

για την έκθεση σε κίνδυνο, μειονέκτημα και άγχος (Gutman et al., 2010· Hill, Stafford, 

Seaman, Ross & Daniel, 2007·  Masten, et al., 1990). 

Τα σχολεία έχουν μεγάλες δυνατότητες για δράση, και ένα μεγάλο μέρος της 

βιβλιογραφίας αναγνωρίζει το ρόλο τους ως βασικό παράγοντα στην οικοδόμηση της 

ψυχικής ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση ειδικότερα αντιξοοτήτων όπως, η φτώχεια 

και οι οικογενειακές δυσκολίες (Howard, Dryden & Johnson, 1999· Olsson, et al., 2003· 

Masten & Coatsworth, 1998). Για παράδειγμα, σε μια μελέτη των παιδιών που εκτίθενται 

σε κοινότητα της βίας, η υποστήριξη του σχολείου φάνηκε να είναι ένας ισχυρός 
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προγνωστικός παράγοντας για τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη ψυχικής ανθεκτικότητας 

(O’Donnell, Schwab-Stone & Muyeed, 2002)  

Πολλές είναι οι μελέτες που έχουν αναγνωρίσει τη σημαντική συνεισφορά των 

σχολείων, αλλά και των εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη προστατευτικών παραγόντων 

στους μαθητές. (Plunkett, Henry, Houltberg, Sands & Abarca-Mortensen, 2008· Theron et 

al., 2014). Τα σχολεία είναι ίσως το πιο σημαντικό κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο τα παιδιά 

ωριμάζουν και είναι γεμάτο με ευκαιρίες για να τα γαλουχήσει. Οι εκπαιδευτικοί έχουν 

σημαντική επιρροή στην ανάπτυξη των παιδιών, γιατί από την ηλικία των πέντε ετών, τα 

παιδιά περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους στο σχολείο. Αυτές οι καθημερινές 

σχολικές εμπειρίες μπορούν να τους επηρεάσουν με πολλούς τρόπους παρέχοντας τους 

την ασφάλεια και μεγαλύτερες ευκαιρίες για να πετύχουν (Russo & Boman, 2007· Theron 

et al., 2014).  

Ο Gilligan (2002) τονίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης, της προσαρμοστικότητας 

και της αυτοεκτίμησης σε παιδιά που έχουν κακοποιηθεί. Επισημαίνει τρόπους που αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί, ιδίως μέσα από τη σχέση του παιδιού με το δάσκαλο (Kourkoutas et 

al., 2015· Leonard, 2006· Plunkett, et al., 2008). Η έρευνα έδειξε σταθερά ότι τα σχολεία 

και οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας σε παιδιά (Leonard, 2006· Plunkett, et al., 2008· Silyvier & Nyandusi, 

2015· Theron et al., 2014). Επιπλέον, οι Silyvier και Nyandusi, (2015) υποστήριξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν επίσης σπουδαίο ρόλο για την ψυχική ανθεκτικότητα στα 

παιδιά μέσα από την παροχή προστατευτικών παραγόντων, όπως η φροντίδα των 

παιδαγωγικών παρεμβάσεων, οι θετικές και υψηλές προσδοκίες για μάθηση και τα θετικά 

μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προωθήσουν ακόμα τη ψυχική 

ανθεκτικότητα στους μαθητές μειώνοντας το στρες με την παροχή θετικής υποστήριξης 

(Kourkoutas, et al., 2015· Silyvier & Nyandusi, 2015· Theron et al., 2014). 
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Ωστόσο, δεν είναι μόνο η ακαδημαϊκή επιτυχία που χτίζει την ψυχική 

ανθεκτικότητα. Η έρευνα δείχνει ότι η εμπιστοσύνη στις σωματικές ικανότητες (για τα 

αγόρια) είναι επίσης ένας παράγοντας ψυχικής ανθεκτικότητας. Γενικότερα, η επιτυχία 

στον αθλητισμό, τη μουσική και την τέχνη μπορεί να προωθήσει ολικά την ψυχική 

ανθεκτικότητα, μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνη ενός παιδιού στις ικανότητες του 

(Christiansen et al., 1997· Sacker & Schoon, 2007). Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η 

μάθηση με βάση το παιχνίδι μπορεί να συμβάλλει προς την ίδια κατεύθυνση (Ball, Gill & 

Spiegal, 2008). Τα σχολεία μπορούν επίσης να προωθήσουν την εμπλοκή και τη 

συμμετοχή μέσω της χρήσης στρατηγικών που ενθαρρύνουν τη διάθεση για μάθηση, μέσω 

της δημιουργίας ενός θετικού μαθησιακού αρχιτεκτονήματος (Duncan, Jones & Carr, 

2008. Harris, 2015) 

Ένα ίδρυμα που αναγνωρίζει και εκτιμά την εμπλοκή, την απόλαυση και το 

παιχνίδι, καθώς και την ακαδημαϊκή επιτυχία, είναι πιθανό να είναι πιο επιτυχές στην 

προστασία και την οικοδόμηση της ευημερίας των μαθητών του-συμπεριλαμβανομένης 

της αύξησης της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ακόμα υπάρχουν μια σειρά από συγκεκριμένες 

στρατηγικές που διδάσκουν κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες ως μέρος της μιας 

ευρύτερης στρατηγικής, η οποία έχει δείξει κάποια θετικά αποτελέσματα, για παράδειγμα, 

η κοινωνική και συναισθηματική πτυχή της μάθησης (Harris, 2015· Lantieri & Nambiar, 

2012). 

Επιπρόσθετα οι ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές που έχουν υψηλό 

κίνητρο, θετική στάση απέναντι στο σχολείο, και μια θετική ακαδημαϊκή αυτοαντίληψη 

είναι επωφελής για τους μαθητές που θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου για την ψυχική 

ανθεκτικότητα (Harris, 2015· Hebert & Reis, 1999). Οι Hebert και Reis (1999) βρήκαν ότι 

οι μαθητές με υψηλές επιδόσεις χρησιμοποιούν τα δίκτυα συνομηλίκων για την 

υποστήριξή τους στο σχολείο. Η ένταξη σε ένα δίκτυο συνομηλίκων με υψηλή επίδοση 
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και ακαδημαϊκά κίνητρα παίζει ρυθμιστικό ρόλο σε μαθητές που βρίσκονται σε κίνδυνο 

από την πίεση, που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο να απεμπλακούν από το σχολικό 

πλαίσιο (Hemmings, 1996·  Kahne & Bailey, 1999). 

 

1.2.3. Ο ρόλος της κοινότητας στη διαμόρφωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών 

Παρακάτω ακολουθεί μια σύντομη αναφορά για το ρόλο της κοινότητας 

γενικότερα στην ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Οι κοινότητες μπορούν να ενισχύσουν τη ψυχική ανθεκτικότητα στη νεολαία με: 

την παροχή μέσων για ενίσχυση των αλληλεπιδράσεων με τους ενήλικες, την πρόσβαση σε 

κοινωνικές οργανώσεις, την επιβολή φιλο-κοινωνικών συμφωνηθέντων κανόνων, καθώς 

και την παροχή ευκαιριών στους νέους να συμμετέχουν στη ζωή της κοινότητας (Benard, 

1991· Strayhorn, 2009· Wolkow & Ferguson, 2001). Οι μαθητές που συμμετείχαν σε 

προγράμματα που βασίζονταν στην κοινότητα ήταν λιγότερο πιθανό να αφήσουν το 

σχολείο, είχαν αυξημένη αίσθηση του αυτο-ελέγχου, είχαν αυξημένη ακαδημαϊκή αυτο-

αντίληψη, και μεγαλύτερες προσπάθειες για να ανταποκριθούν στους μελλοντικούς τους 

στόχους (Theron et al., 2014).  

Τα προγράμματα αυτά επιδιώκουν να επηρεάσουν όλα τα σχολεία της κοινότητας 

με τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που προάγει την επιτυχία των 

μαθητών (Domina, 2009). Οι υπηρεσίες τους περιλαμβάνουν ενημέρωση για κολεγιακές 

σπουδές και τοποθέτηση όλων των μαθητών σε σχολεία, σε συνεργασία με διευθυντές 

σχολείων και συμβούλων. Ακόμα για εξοικείωση με τα σχολικά περιβάλλοντα γίνονται  

μαθήματα διαθέσιμα σε όλους τους μαθητές (Domina, 2009). Τα προγράμματα αυτά 
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λοιπόν έχουν ως στόχο τη σχολική υποστήριξη των μαθητών και της ακαδημαϊκής τους 

πορεία, δείχνοντας τους παράλληλα τις ανοικτές ευκαιρίες για το μέλλον τους. 

 

1.3. Ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

Στην παρούσα ενότητα συντελείται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Παρουσιάζονται ορισμοί και χαρακτηριστικά που με βάση τη βιβλιογραφία 

συνθέτουν τη ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών αυτών.  

Με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας 

είναι αναγκαία για όλους τους μαθητές γενικά και ακόμα περισσότερο γι’ αυτούς που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες που μπορεί να οφείλονται σε: προβληματικό οικογενειακό 

περίγυρο (Collishaw et al., 2016· Leve, et al., 2012·  Plunkett et al., 2008), φτωχό, 

διαταραγμένο κοινωνικό περιβάλλον (Daly, Shin, Thakral, Selders & Vera, 2009), ειδικές 

ανάγκες (Tempski et al., 2015· Jones,  Higgins, Brandon, Cote & Dobbins, 2013), 

μαθησιακές δυσκολίες (Firth, Greaves & Frydenberg, 2010· Harðardo´ttir et al., 2015· 

Strnadová, 2006), χαμηλό νοητικό δυναμικό (Grant et al., 2007· Titterton & Smart, 2016), 

γνωστικά προβλήματα, κοινωνική αποστέρηση, (Ellenbogen et al., 2014· Leve, et al., 

2012),  διαφορετική εθνικότητα και κουλτούρα (Collishaw et al., 2016· Perez-Felkner, 

2015· Theron et al., 2014.), καθώς και λοιπούς παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε 

διαφοροποίηση του μαθητή από το γενικό σύνολο της σχολικής τάξης και να αποτελέσουν 

παράγοντες άγχους, αρνητικών συναισθημάτων και καταστάσεων (Cortina et al., 2016· 

Cutuli et al., 2013· Condly, 2006· Masten, Fiat, Labella & Strack, 2015). 

Σύμφωνα με πολλές έρευνες, οι παραπάνω μαθητές εμφανίζουν καλύτερα 

αποτελέσματα και είναι περισσότερο ψυχικά ανθεκτικοί σε σύγκριση με εκείνους που  
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δεν έχουν βιώσει παρόμοιες αντιξοότητες, άγχος ή μειονεκτικές καταστάσεις (Allen, et al., 

2016· Condly, 2006· Luthar et al., 2007· Schoon & Bynner, 2003· UCL Institute of Health 

Equity, 2014). Παιδιά που ζουν σε μειονεκτικές περιοχές τείνουν να έχουν υψηλότερη 

ψυχική ανθεκτικότητα από ό, τι τα παιδιά που ζουν σε περιβάλλοντα χαμηλού κινδύνου. 

(Collishaw et al., 2016· Condly, 2006· Schoon & Bynner, 2003·  UCL Institute of Health 

Equity, 2014) 

Αξίζει να σημειωθεί όμως, ότι ακόμη και εξαιρετικά ψυχικά ανθεκτικοί μαθητές 

δεν μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις αντιξοότητες (Luthar et al., 2007). Για παράδειγμα, 

τα στοιχεία δείχνουν ότι πολύ λίγα παιδιά καταφέρνουν να είναι ψυχικά ανθεκτικά κατά 

την αντιμετώπιση της σοβαρής κακοποίησης και παραμέλησης, ή πολλαπλών 

αντιξοοτήτων, όπως για παράδειγμα να έχουν ένα γονέα με ψυχική ασθένεια, ενώ ζουν σε 

συνθήκες φτώχειας και έχουν μικρή κοινωνική στήριξη (Ellenbogen et al., 2014· Leve, et 

al., 2012· Newman, 2004). Υπάρχουν όμως και έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που 

εκτίθενται σε αντίξοες εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία τείνουν να έχουν υψηλότερο 

κίνδυνο για την εμφάνιση ανθυγιεινών συμπεριφορών, κακή ψυχική υγεία, και αρνητικές 

συνέπειες σε εκπαίδευση και απασχόληση (Allen, et al., 2016· Collishaw et al., 2016· 

Condly, 2006· Ellenbogen et al., 2014· Felitti, 1998· UCL Institute of Health Equity,2011). 

Έτσι οι ανεπιθύμητες εμπειρίες της παιδικής ηλικίας συνδέονται με αργότερα 

αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία. Ορισμένα παιδιά είναι σχετικά 

ανεπηρέαστα ενώ άλλα όχι (Condly, 2006· Cortina, et al., 2016· Ellenbogen et al., 2014). 

Ένας βασικός παράγοντας για τον προσδιορισμό της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι το 

γνωστικό στυλ με το οποίο τα παιδιά ερμηνεύουν τα γεγονότα γύρω τους. Αυτό επηρεάζει 

τη μακροπρόθεσμη προσαρμογή και τη συμπεριφορά τους και διαδραματίζει σημαντικό 

ρόλο στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις γενικά, αλλά και με τους συμμαθητές τους. Η 

συγκεκριμένη πεποίθηση οφείλεται στο γεγονός ότι σε ένα περιβάλλον χρόνιας 
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αντιξοότητας, τα παιδιά μπορεί να είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν αρνητικές γνωστικές 

ερμηνείες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης, άγχους, 

επιθετικής συμπεριφοράς και συναισθηματικές διαταραχές (Cortina, et al., 2016). 

Έχουν συντελεστεί έρευνες που αφορούν την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών 

(Honey, Reesb & Griffey, 2011· Mayr & Ulich, 2009· Silyvier & Nyandusi, 2015· Theron 

et al., 2014· Rojas, 2015), καθώς και μαθητών που ανήκουν στην ειδική αγωγή (Davis & 

Florian, 2004· Linde-Leimer & Wenzel, 2014· Mears & Stevenson, 2006·  Ungar et al., 

2014). Σύμφωνα με αυτές «ψυχικά ανθεκτικός» είναι ο μαθητής που αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά αγχωτικά γεγονότα και αντιξοότητες, καθώς και προσαρμόζεται στις 

αλλαγές του περιβάλλοντος που προκύπτουν από τους αρμόδιους γι’ αυτόν ενήλικες. Η 

οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των μαθητών δεν προέρχεται από ένα πρόγραμμα 

σπουδών, αντίθετα αποτελεί αποτέλεσμα μακροχρόνιας, συστηματικής αλλαγής που 

αντικατοπτρίζει τις συνθήκες στις οποίες ζουν και εργάζονται τα παιδιά. Γι’ αυτό ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον φροντίδας, ουσιαστικής 

συμμετοχής και θετικών προσδοκιών (Silyvier & Nyandusi, 2015). 

Επιπρόσθετα «ψυχικά ανθεκτικός» είναι ο μαθητής που διαθέτει χαρακτηριστικά 

όπως αισιοδοξία, ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση, αποφασιστικότητα, αυτοπροσδιορισμό, 

επιμονή, κίνητρα, κριτική σκέψη, αυτονομία, αίσθηση του σκοπού, ικανότητες επίλυσης 

προβλήματος και εσωτερική πηγή ελέγχου (Rojas, 2015). Μπορεί ακόμα να αναπτύξει δια 

βίου δεξιότητες, όπως η επικοινωνία, καθώς και την ικανότητα να κάνει ρεαλιστικά σχέδια 

και να είναι σε θέση να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να τα εκτελέσει κατευθείαν 

(Rojas, 2015). Χαρακτηρίζεται επίσης από κοινωνικότητα, αυτοέλεγχο/ σοβαρότητα, 

αυτοπεποίθηση, συναισθηματική σταθερότητα/ αντιμετώπιση του στρες, προσανατολισμό 

στο έργο και ευχαρίστηση για εξερεύνηση (Mayr & Ulich, 2009). Καταφέρνει αν και 
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εκτίθεται σε μια σημαντική απειλή να συνεχίζει να αναπτύσσεται επαρκώς παρά τις 

αντιξοότητες (Masten & Coatsworth, 1998). 

Σύμφωνα με τους Silyvier και Nyandusi, 2015 και Rouse 2001, ο «ψυχικά 

ανθεκτικός» μαθητής είναι αυτός που έχει σχέσεις φροντίδας με τους ενήλικες 

αποτελεσματικές δεξιότητες αυτο-ρύθμισης, κατάλληλες νοητικές ικανότητες και 

εσωτερικά κίνητρα για να πετύχει (Silyvier & Nyandusi, 2015· Rouse, 2001). Ακόμα με 

βάση τους ίδιους ερευνητές τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν και ένα ευρύ φάσμα 

κοινωνικών δεξιοτήτων όπως θετικές αλληλεπιδράσεις με συνομηλίκους, έναν υψηλό 

βαθμός κοινωνικής ανταπόκρισης, ευαισθησίας, ενσυναίσθηση, αίσθηση του χιούμορ και 

κριτική δεξιότητα επίλυσης προβλημάτων (Silyvier & Nyandusi, 2015· Rouse, 2001). 

Διακρίνεται επίσης από ανώτερη γνωστική και ακαδημαϊκή επίδοση σε σχέση με τους 

συνομηλίκους του, καθώς και ανεπτυγμένη ανεξαρτησία (Rouse, 2001). 

Ο «ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής είναι αποτελεσματικός στην επικοινωνία, έχει μια 

ισχυρή προσάρτηση με τουλάχιστον έναν ενήλικα, έχει μια προσωπική πεποίθηση ότι είναι 

σε θέση να είναι επιτυχής και να αποδέχεται τις ευθύνες του (Oswald, Johnson & Howard, 

2003). Διαθέτει υψηλή αυτοεκτίμηση και αυτο-ελέγχο, εσωτερική πηγή ελέγχου, 

αισιοδοξία, ισχυρό κίνητρο, εύκολη ιδιοσυγκρασία, αίσθηση του σκοπού και υψηλή αυτο-

αντίληψη (Benard, 1991· Condly, 2006· Connell et al., 1994· Floyd, 1996· Griffin & 

Allen, 2006· Hebert & Reis, 1999· Luthar, 1991). 

Επιπλέον σύμφωνα με τον Condly (2006) έχει μια πάνω από το μέσο όρο 

νοημοσύνη (Benard, 1991· Connell et al., 1994· Floyd, 1996· Griffin & Allen, 2006· 

Hebert & Reis, 1999· Luthar, 1991· Rouse, 2001) και μια αξιαγάπητη ιδιοσυγκρασία για 

τους άλλους που δεν του επιτρέπει να υποκύψει σε αυτολύπηση. Η νοημοσύνη και η 

ιδιοσυγκρασία αλληλεπιδρούν, έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει μια κατάσταση καλά, 

να αναζητήσει μηχανισμούς αντιμετώπισης, να μην λυπάται τον εαυτό του  και 
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εξακολουθεί να επιβιώνει και να ζει καλά (Condly, 2006). Διακρίνεται επίσης από 

γενικότερα υψηλότερες πνευματικές και ακαδημαϊκές ικανότητες,  ανώτερες 

αναγνωστικές, λεκτικές και ηθικές δεξιότητες συλλογισμού και είναι πιο πιθανό να έχει 

καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο και υψηλότερη βαθμολογία στα σχολικά μαθήματα 

(Masten, 1998). 

Η εφαρμογή της ψυχικής ανθεκτικότητας στον τομέα εκπαίδευσης μαθητών με 

ειδικές ανάγκες, ειδικές εκπαιδευτικές δυσκολίες και μαθησιακές δυσκολίες θεωρείται 

ιδιαίτερα επαναστατική και ελκυστική για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

δυσκολιών, αλλά και την ψυχική υγεία και ανάπτυξη των μαθητών. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι δεδομένοι μαθητές εκτός από τις δυσκολίες έρχονται συχνά αντιμέτωποι 

στη ζωή τους με αρνητικά συναισθήματα και αγχογόνες καταστάσεις (Bryan, 2003).  

Λίγες είναι οι έρευνες που εξετάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με αυτές πολλά από όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω αποτελούν ταυτόχρονα και τα χαρακτηριστικά (εσωτερικά-εξωτερικά), καθώς 

και τις δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες, στάσεις-συμπεριφορές που διακρίνουν το 

«ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης, αλλά και το «ψυχικά ανθεκτικό μαθητή» 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι έρευνες δεν φαίνεται να διαφοροποιούν ιδιαίτερα τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Cabaj, McDonald & Tough, 2014· Harris, 2015· Jones, 2011).  

Αναγνωρίζεται ότι τα μικρά παιδιά με ειδικές ανάγκες συχνά επιδεικνύουν μια 

ανεπάρκεια στην ικανότητά τους να προσαρμοστούν στις αγχωτικές καταστάσεις (Tur-

Kaspa, 2004), όπως ακριβώς και τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Τα χαρακτηριστικά της 

ψυχικής ανθεκτικότητας είναι προσαρμόσιμα, διδακτέα και μπορούν να αναπτυχθούν με 

την πάροδο του χρόνου και στα παιδιά με ειδικές ανάγκες (Bryan, 2003· Harris, 2015· 

Jones, 2011· Jones et al., 2013· Strnadová, 2006). Σημαντική παράμετρος σε αυτό το 
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πλαίσιο είναι ότι τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ψυχική ανθεκτικότητα 

(εσωτερικά και εξωτερικά) διαμορφώνονται σε συνάρτηση με το βάρος της αναπηρίας και 

τις πολλαπλές διαστάσεις που επηρεάζουν το παιδί (οικογένεια, κοινότητα, σχολείο) 

(Cabaj et al., 2014· Jones et al., 2013· Morrison &  Cosden 1997· Strnadová, 2006).  

Έτσι αναφορικά με τα παραπάνω «ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αυτός που αντιστέκεται στις δυσκολίες με αίσθημα 

«επιτεύγματος και ευεξίας» (Grant et al., 2007). Διακατέχεται από χαρακτηριστικά όπως: 

το κίνητρο για επιτυχία, υψηλή αυτοεκτίμηση, αυτονομία, αλληλεπίδραση, 

συνεργατικότητα και καθοδήγηση από τους συμμαθητές (Honey et al., 2011). Έχει μια 

σειρά από εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά (Jones et al., 2013), κατ’ αντιστοιχία 

με αυτά που προαναφέρθηκαν. Στα εσωτερικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται: υψηλή 

αυτοεκτίμηση, εσωτερική πηγή ελέγχου, αισιοδοξία, αυτογνωσία και κίνητρο για επιτυχία. 

Τα εξωτερικά χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 

ξεκάθαρες φιλοδοξίες, στόχο- προσανατολισμό-οργάνωση σχεδίων, αυτονομία, 

κατάλληλη επικοινωνία και διαπροσωπικές δεξιότητες και αναζήτηση καθοδήγησης από 

συνομηλίκους ή ενήλικες (Jones et al., 2013· Strnadová, 2006). 

Ερευνητικά δεδομένα, που αφορούν παιδιά στα οποία διαπιστώθηκε υψηλή ψυχική 

ανθεκτικότητα και υψηλές ικανότητες προσαρμογής διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά (Sameroff, Morisson, Gutmann & Peck, 2003· Werner, 2000): Έχουν 

περισσότερα διαθέσιμα ψυχικά και κοινωνικά αποθέματα/πόρους σε σύγκριση με τους 

αδύνατους συμμαθητές τους (περισσότερες ψυχοκοινωνικές /διαπροσωπικές δεξιότητες). 

Έχουν περισσότερο υποστηριχτικούς γονείς/ αποτελεσματικούς ενήλικους στη ζωή τους. 

Διαθέτουν κανονική ή καλή γνωστική ανάπτυξη και έχουν θετική αυτοεκτίμηση (Masten 

& Powel, 2003). Αντίθετα, όσον αφορά τους δυσπροσάρμοστα παιδιά, βρέθηκαν τα 

ακόλουθα: έχουν λίγα εσωτερικά, οικογενειακά ή άλλα αποθέματα/ πόρους, τείνουν να 
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βιώνουν περισσότερο αρνητικά συναισθήματα, εμφανίζονται να είναι περισσότερο 

ευάλωτοι στο στρες, έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση (Masten & Powel, 2003) και 

αναπτύσσουν δυσπροσαρμοστικούς ερμηνευτικούς μηχανισμούς (διαταραγμένη γνωστική 

επεξεργασία) (Cosden, 2001· Sameroff et al., 2003· Werner, 2000). 

Οι τελευταίοι είναι περισσότερο ευάλωτοι στο στρες,  από την άποψη ότι 

εγκλωβίζονται σε στρεσογόνες καταστάσεις που οι ίδιοι δημιουργούν. Επίσης αντιδρούν 

πολύ φτωχά, με περιορισμένους και μονοδιάστατους τρόπους στις προκλήσεις. Όσον 

αφορά τη σχολική /κοινωνική προσαρμογή, βρέθηκε, επίσης, ότι παιδιά με χαμηλή ψυχική 

ανθεκτικότητα φαίνεται να ερμηνεύουν ουδέτερα ερεθίσματα μέσα στη τάξη με 

περισσότερο αρνητικό τρόπο από τους συμμαθητές τους, με μέση ή υψηλή (Cosden, 2001· 

Condly, 2006· Sameroff et al., 2003· Werner, 2000). 

Σε ατομικό επίπεδο εντοπίστηκαν διαφορές σε βασικούς λειτουργικούς τομείς 

(γνωστικός, συναισθηματικός, συμπεριφορικός) μεταξύ παιδιών/εφήβων με υψηλή ψυχική 

ανθεκτικότητα και αυτών με χαμηλή. Στα παιδιά με υψηλές ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 

παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά που θεωρούνται ως σημαντικοί πόροι 

(προστατευτικοί παράγοντες) σε ατομικό επίπεδο (Fergusson & Horwood, 2003· Rutter, 

2000· Werner, 2000): επαρκείς γνωστικές ικανότητες, αυτοντίληψη και εμπιστοσύνη στις 

προσωπικές ικανότητες (στην αυτο-αποτελεσματικότητα), επαρκές ή υψηλό αίσθημα 

αυταξίας (Nesheiwat & Brandwein, 2011). Ως προς την ιδιοσυγκρασία και την 

συγκρότηση της προσωπικότητας, περισσότερες ικανότητες προσαρμογής (καλό 

ταμπεραμέντο) και κοινωνικότητα, υψηλότερες δεξιότητες αυτορρύθμισης συναισθήματος 

(έλεγχος παρορμήσεων, ρύθμιση του συναισθήματος και των εντάσεων) και θετική 

προοπτική/θετική αντίληψη της ζωής (πεποίθηση ότι η ζωή έχει νόημα). Διαθέτουν ακόμα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τη γονική φροντίδα και τις γονικές στάσεις 

(συναισθηματική επάρκεια-κάλυψη, δομημένο περιβάλλον, εποπτεία), στενές σχέσεις με 
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ικανούς ενήλικους και με συμμαθητές με υψηλή κοινωνικότητα/κοινωνικές δεξιότητες 

(Cosden, 2001· Fergusson & Horwood, 2003· Rutter, 2000· Werner, 2000). 

Επιπρόσθετα οι Mayr και Ulich (2009) υποστηρίζουν ότι ψυχικά ανθεκτικά παιδιά 

είναι εκείνα που αν και μεγάλωσαν σε δύσκολες συνθήκες κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 

προβλήματα τους και να καταστούν στα μετέπειτα χρόνια της ζωής τους ευτυχισμένα και 

επιτυχημένα. (Nesheiwat & Brandwein, 2011). Σε αυτό συμβάλλουν σημαντικά κρίσιμοι 

προσωπικοί αναπτυξιακοί παράγοντες που χαρακτηρίζουν τα συγκεκριμένα παιδιά. Έτσι 

τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά χαρακτηρίζονται από: εύκολη ιδιοσυγκρασία και φιλικότητα, 

ικανότητα να αποσπάσουν θετική προσοχή από τα μέλη της οικογένειας και τους ξένους, 

θετική αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, αυτονομία και ανεξαρτησία, ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων, επιμονή και συγκέντρωση, φιλο-κοινωνικό προσανατολισμό, θετικές 

κοινωνικές σχέσεις, θετική επεξεργασία (και αναδιάρθρωση) των αρνητικών εμπειριών, 

έλεγχο του συναισθήματος, κατάλληλη έκφραση των συναισθημάτων, αισιοδοξία, 

ζωντάνια και ενέργεια. Έχουν χόμπι και ενδιαφέροντα και την ικανότητα να ανακάμπτουν 

μετά από στενάχωρες εμπειρίες και είναι ήρεμοι και χαλαροί (Mayr & Ulich, 2009). 

Σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη τους οι Morrison, Brown, D’incau, O’farrell και 

Furlong (2006) συγκεντρώνουν και συγκεκριμενοποιούν τα χαρακτηριστικά, δεξιότητες, 

ικανότητες, δυνατότητες, στάσεις-συμπεριφορές που συνθέτουν τον ψυχικά ανθεκτικό 

μαθητή τυπικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη των οποίων λειτουργεί προστατευτικά για την 

ψυχική τους ανθεκτικότητα. Αυτά χωρίζονται σε τομείς που αφορούν την ιδιοσυγκρασία, 

την αυτονομία, την αίσθηση του σκοπού για το μέλλον, την κοινωνική ικανότητα, την 

επίλυση προβλήματος, τα κίνητρα επιτευγμάτων, τη σχολική συμπεριφορά καθώς και τα 

λοιπά στοιχεία (Morrison et al., 2006). 

Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της ιδιοσυγκρασίας περιλαμβάνει την 

προσαρμοστικότητα/ ευελιξία, το επίπεδο δραστηριότητας, τον αυτό-έλεγχο και την 
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εστίαση προσοχής. Ο τομέας της αυτονομίας αφορά την αυτοεκτίμηση και αυτό- 

αποτελεσματικότητα, τον έλεγχο συμπεριφορών και την ανεξαρτησία. Ο τομέας της 

αίσθησης του σκοπού για το μέλλον περιλαμβάνει την ελπίδα και την αίσθηση του 

χιούμορ. Ο τομέας της κοινωνικής ικανότητας έχει να κάνει με δεξιότητες επικοινωνίας, 

δεξιότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, φτιάξιμο και διατήρηση φιλιών, συμπόνια, 

προοπτική του λαβείν, συνεργασία, σεβασμός προς την αρχή, επιρροή  από τους 

συνομηλίκους, αρέσκεια  από άλλους, ηγετικές ικανότητες, συναισθήματα του ανήκειν και 

σχολικό εκφοβισμό- επιθετικότητα (Morrison et al., 2006)  

Ο τομέας της επίλυσης προβλήματος σχετίζεται με την επινοητικότητα, τη 

δημιουργικότητα και το σχεδιασμό. Ο τομέας των κινήτρων περιλαμβάνει τη στάση 

απέναντι στο σχολείο, την προσπάθεια-επιμονή, την αναζήτηση βοήθειας, τους στόχους 

για το μέλλον της εκπαίδευσης, την ολοκλήρωση εργασιών, την πρωτοβουλία και ειδικά 

ενδιαφέροντα. Ο τομέας της σχολικής συμπεριφοράς αφορά την γνώση / κατανόηση 

κανόνων, την επιλογή να ακολουθεί ο μαθητής τους κανόνες, την κατανόηση των 

συνεπειών της συμπεριφοράς και ανταπόκριση στις συνέπειες. Τα λοιπά στοιχεία τέλος 

έχουν να κάνουν με τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τις δραστηριότητες έξω από το 

σχολείο (Morrison et al., 2006). 

Η πλειονότητα αυτών των ερευνών έχει να κάνει με μαθητές που θεωρούνται 

ομάδα «υψηλής επικινδυνότητας» (Leonard, 2006· Masten et al., 2015) για την ανάπτυξη 

ψυχικής ανθεκτικότητας και είναι «ευάλωτοι» (Flett & Paul, 2014· Leve, et al., 2012· 

Mares & Jordan, 2012), σε καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν άγχος (Onchwari, 

2010), αντιξοότητες (Acevedo & Hernandez-Wolfe, 2014· Masten, 2011) και  γενικότερα 

χρόνια, δυσάρεστα συναισθήματα (Collishaw et al., 2016· Lumby, 2012· Rouse, 2001).  

Πρόκειται για μαθητές που μπορεί να προέρχονται από φτωχές (Allen, et al., 2016), 

επαρχιακές, μειονοτικές, προβληματικές οικογένειες, (Chi et al., 2016· Coyle et al., 2009· 
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Reininger, Pe´rez, Flores, Chen & Rahbar, 2012) είναι άστεγοι ή υψηλής κινητικότητας 

μαθητές (Cutuli, et al., 2013· Masten et al., 2015), παιδιά εκτεθειμένα σε βία (Ellenbogen 

et al., 2014· Gray et al., 2015)  και μαθητές με ειδικές ανάγκες (Grant et al., 2007· Harris, 

2015· Lumby, 2012·  Strnadová, 2006).  

Οι περισσότεροι από τους συγκεκριμένους μαθητές παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα 

ψυχικής ανθεκτικότητας σε σχολικό πλαίσιο και χαμηλές σχολικές επιδόσεις (Cutuli, et al., 

2013· Chi et al., 2016· Ellenbogen et al., 2014· Harðardo´ttir et al., 2015). Μερικά όμως 

από τα παιδιά αυτά, αν και βρίσκονται στο κίνδυνο για σχολική αποτυχία και 

συμπεριφορικά προβλήματα καταφέρνουν να εκδηλώσουν ψυχική ανθεκτικότητα και να 

τα πάνε καλά στο πλαίσιο του σχολείου, παρά τις εμπειρίες τους από τις αντιξοότητες και 

μειονεκτήματα τους (Condly, 2006· Masten et al., 2015· Tempski, et al., 2015· Ungar, 

2011· Yates, Egeland & Sroufe, 2003).  

Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν ακαδημαϊκές δεξιότητες 

όπως η ανάγνωση, η γραφή και τα μαθηματικά (Masten et al., 2015), καθώς και η 

ανάπτυξη του εγκεφάλου, απαλλάσσοντας τους  μαθητές από τον παράγοντα του 

βιολογικού άγχους και αρνητικών συναισθημάτων (Blair & Raver, 2012· Hackman, 

Gallop, Evans, & Farah, 2015). Ωστόσο, μπορεί να συμβεί και το αντίθετο η ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές να αποτελέσει εφόδιο για την ενίσχυση των 

ακαδημαϊκών επιτευγμάτων (Cutuli, et al., 2013· Ellenbogen et al., 2014). 

 Εν κατακλείδι με βάση τα παραπάνω η ψυχική ανθεκτικότητα, σύμφωνα με τη 

μελετηθείσα βιβλιογραφία, δεν φαίνεται να διαφοροποιείται ιδιαίτερα για μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ωστόσο όπως γίνεται εύκολα 

αντιληπτό απουσιάζουν έρευνες που να περιγράφουν και να αναφέρουν πιο 

εμπεριστατωμένα όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που συνθέτουν το 
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«ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης και κυρίως το «ψυχικά ανθεκτικό» 

μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

 

1.4. Ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών που εντάσσονται στις επιμέρους κατηγορίες 

των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών 

Στη δεδομένη ενότητα πραγματοποιείται βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν η ψυχική ανεκτικότητα και τα χαρακτηριστικά της διαφοροποιούνται 

για τους μαθητές που ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών 

Αναγκών. 

Ο όρος Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες αφορά μαθητές που παρουσιάζουν μικρού 

βαθμού ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις συγκριτικά με τον «τυπικό μαθητή». Ειδικότερα 

στις Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες θεωρείται ότι ανήκουν μαθητές που ανήκουν στις 

παρακάτω επιμέρους κατηγορίες: Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, Ήπια νοητική 

καθυστέρηση-αναπηρία, Ήπια προβλήματα συμπεριφοράς, Διάσπαση προσοχής με ή 

χωρίς υπερκινητικότητα (Αγαλιώτης & Ομπάσης, 2015, αναφορά σε Lerner & Johns, 

2011) 

Έχει μελετηθεί κυρίως η ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ψυχολογικά 

προβλήματα-διαταραχές (Ebersöhn et al., 2015), συναισθηματικά-κοινωνικά προβλήματα 

(Poulou, 2007· Romer, Ravitch, Tom, Merrell & Wesley, 2011), νοητική καθυστέρηση 

(Flett & Paul, 2014· Grant et al., 2007), κινητικές και σωματικές αναπηρίες (Porcelli, 

Ungar, Liebenberg & Trépanier, 2014· Tempski, et al., 2015) και δευτερευόντως η ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (Bryan, 2003· Strnadová, 2006), καθώς 

και άλλου είδους γνωστικές δυσκολίες  (Harðardo´ttir et al., 2015). Απουσιάζουν ωστόσο, 

έρευνες που αναφέρονται στις Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες ειδικότερα. 
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1.4.1.  Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες 

Στη σύγχρονη κοινωνία, η εκπαίδευση είναι πολύ μεγάλη αξία και η 

ανταγωνιστικότητα μεταξύ των μαθητών είναι σε άνοδο. Σε μια τέτοια κατάσταση παιδιά 

και έφηβοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για την 

ανάπτυξη συναισθηματικών προβλημάτων. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες είναι μια 

διαταραχή σε μία ή περισσότερες βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην 

κατανόηση ή στη χρήση της γλώσσας, προφορική ή γραπτή και μπορεί να εκδηλωθεί με 

ατελή ικανότητα των μαθητών  να ακούν, να σκέφτονται, να μιλούν, να διαβάζουν, να 

γράφουν, ή να κάνουν μαθηματικούς υπολογισμούς. Αυτά τα ελλείμματα είναι παρόντα 

παρά το ότι έχουν μέση ή πάνω από το μέσο επίπεδο διανοητική λειτουργία (Panicker & 

Chelliah, 2016)   

Σε πολλές έρευνες τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν χαμηλό 

επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας και μεγάλα ποσοστά άγχους και κατάθλιψης. Το άγχος 

δεν περιορίζεται σε ακαδημαϊκά καθήκοντα, αλλά επεκτείνεται σε πολλές κοινωνικές 

καταστάσεις (Bitsika, Sharpley & Mailli, 2015· Harðardo´ttir et al., 2015· Morrison &  

Cosden, 1997· Panicker & Chelliah, 2016). Διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα κατάθλιψης και 

άγχους τείνουν να αυξάνονται όσο αυξάνεται η ηλικία. Τα μικρότερα παιδιά μπορεί να μην 

έχουν τη γνωστική ικανότητα ή το επίπεδο ωριμότητας για να συγκρίνουν τους εαυτούς 

τους με τους συνομηλίκους τους και να αισθάνονται σε κίνδυνο από την κακή απόδοσή 

τους ακαδημαϊκά. Σε αντίθεση, τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο 

γνωστικής ωριμότητας, μπορούν να αντιλαμβάνονται ότι οι ικανότητές τους είναι 

υποβαθμισμένες σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους (Bitsika et al., 2015· Panicker & 

Chelliah, 2016). Ωστόσο, τα χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας δεν 

διαχωρίζονται για τις δυο ομάδες όλα τα παιδιά έχουν το ίδιο δυναμικό για να καταστούν 
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ψυχικά ανθεκτικά (Bitsika et al., 2015. Panicker & Chelliah, 2016· Harris, 2015· Morrison 

&  Cosden, 1997).  

Οι Morrison και Cosden (1997) σε έρευνα τους επικαλούνται τις έννοιες του 

κινδύνου και της ψυχικής ανθεκτικότητας για να προσδιορίσουν το πως μια μαθησιακή 

δυσκολία επηρεάζει και έχει αποτελέσματα εκτός του ακαδημαϊκού πλαισίου, όπως τη 

θετική, συναισθηματική προσαρμογή, την οικογενειακή δυσλειτουργία, προβλήματα 

πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, κατάχρηση ουσιών και παραβατικότητα των 

ανηλίκων, καθώς και τη γενικότερη προσαρμογή τους ως ενηλίκων. Η παρουσία της 

μαθησιακής δυσκολίας αντιμετωπίζεται ως παράγοντας κινδύνου που από μόνη της δεν 

προβλέπει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα για την ψυχική ανθεκτικότητα. (Donahue & 

Pearl, 2003· Morrison &  Cosden, 1997). Αντίθετα, όλοι οι άλλοι παράγοντες κινδύνου και 

προστασίας αλληλεπιδρούν με την παρουσία μιας μαθησιακής δυσκολίας διευκολύνοντας 

ή εμποδίζοντας την ψυχική ανθεκτικότητα. Ωστόσο, δεν προτάσσονται επίσης 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες (Morrison &  Cosden 1997).  

Οι Donahue και Pearl (2003) προσθέτουν ότι οι μαθησιακές δυσκολίες αποτελούν 

είτε παράγοντα κινδύνου, είτε προστατευτικό παράγοντα κατά περίπτωση, για την 

ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Αυτό οφείλεται στην πολυμορφία και τη βαρύτητα 

των περιπτώσεων, καθώς και τις κοινωνικές δυσκολίες και τις δυσκολίες αντίληψης που 

μπορεί να συνυπάρχουν. Συνυπολογίζουν λοιπόν, όλες τις πτυχές των μαθησιακών 

δυσκολιών, που έχουν να κάνουν με τη πολυπλοκότητα των μαθησιακών προβλημάτων, 

την ηλικία του μαθητή και το χρόνο εμφάνισης των μαθησιακών προβλημάτων, 

προκειμένου να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά ψυχικής ανθεκτικότητας κάθε μαθητή 

με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και να χαρακτηρίσουν τη μαθησιακή δυσκολία του ως 

παράγοντα κινδύνου ή προστατευτικό παράγοντα (Donahue & Pearl, 2003).   



47 

 

Ο Jones (2011) σε έρευνα του προτείνει εκπαιδευτικές τακτικές για την προαγωγή 

της ψυχικής ανθεκτικότητας σε Αφροαμερικάνους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

Προτείνει τη διαμόρφωση ενός προγράμματος σπουδών για την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας που οδηγεί σε (α) υψηλότερα ποσοστά ολοκλήρωσης του σχολείου για 

τους μαθητές, (β) υψηλότερο ποσοστό εμπλοκής του μαθητή, και (γ) αυξημένο αίσθημα 

ένταξης στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Διακρίνονται ακόμα δυο κατηγορίες  

χαρακτηριστικών ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες τα 

ατομικά και σχεσιακά (Jones, 2011). 

Η έρευνα δείχνει ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας, 

όπως έχει αναφερθεί, μπορούν να διδαχθούν και να προαχθούν σε όλη τη σχολική 

εμπειρία (Jones, 2011· Miller, 2002). Συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν πέντε 

δεξιότητες κατ’ αναλογία με αυτές που έχουν ήδη ειπωθεί: (α) τα κίνητρα (π.χ., εμπειρίες, 

στόχοι), (β) την  αυτοεκτίμηση (π.χ., προσωπική επιβεβαίωση), (γ) την εσωτερική πηγή 

ελέγχου (π.χ., αίσθηση της προσωπικής συγκράτησης), (δ) τη θετική στάση (π.χ., ευνοϊκή 

όραση ή προοπτικές), και (ε) τον καθορισμό στόχων. Η διδασκαλία αυτών των ατομικών 

χαρακτηριστικών της ψυχικής ανθεκτικότητας πρέπει να περιλαμβάνει: (α) την ανάπτυξη 

της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, (β) τη δυνατότητα για την επίλυση προβλημάτων,  

(γ) την ικανότητα ζήτησης υποστήριξης-βοήθειας και (δ) την ανάπτυξη της ανεξαρτησίας 

(Jones, 2011). 

 Ως σχεσιακά  χαρακτηριστικά ορίζονται οι ικανότητες «σύνδεσης» με τους άλλους 

και ο σχηματισμός θετικών σχέσεων με τους συμμαθητές, τους γονείς, και τους 

δασκάλους. Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται: (α) η συμμετοχή της οικογένειας,     

(β) τα θετικά εκπαιδευτικά στηρίγματα (π.χ., με βάση το σχολείο ο ρόλος του μέντορα),  

(γ) ο σχηματισμός  κοινωνικών σχέσεων, (δ) η ικανότητα του μαθητή  να λειτουργεί 
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θετικά σε κοινωνικές σχέσεις και (ε) η συμμετοχή σε κατάλληλες εξωσχολικές 

δραστηριότητες (Jones, 2011). 

 

1.4.2. Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές με Ήπια Νοητική 

Αναπηρία 

Ο WHO (2000) αναφέρει ότι η νοητική αναπηρία είναι μια κατάσταση 

καθυστερημένης ή ατελούς ανάπτυξης του νου, η οποία χαρακτηρίζεται από 

δυσλειτουργίες στις δεξιότητες και στη γενική νοημοσύνη σε τομείς γνωστικών, 

γλωσσικών, κινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Χαρακτηριζόμενη και ως νοητική 

αναπηρία ή μειονεξία μπορεί να προκύψει με ή χωρίς τη συνύπαρξη άλλων σωματικών ή 

ψυχικών διαταραχών. Αν και το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαταραχής είναι το 

περιορισμένο επίπεδο νοητικής λειτουργίας, η διάγνωση γίνεται μόνο αν συνυπάρχει 

περιορισμένη ικανότητα προσαρμοστικότητας στις καθημερινές απαιτήσεις του 

κοινωνικού περιβάλλοντος. 

Τα παιδιά με ήπια νοητική αναπηρία συχνά εμφανίζουν εσωτερίκευση 

προβλημάτων, όπως συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, και σωματοποίηση, ή έχουν 

αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη διαταραχών, όπως η κατάθλιψη. Τα παιδιά με 

προβλήματα εσωτερίκευσης έχουν επίσης περισσότερα ακαδημαϊκά προβλήματα, σοβαρές 

σωματικές ενοχλήσεις και φτωχότερη συνολική λειτουργία (Ezpeleta, Domènech & 

Angold, 2006). Οι Weeland, Nijhof, Vermaes, Engels και Buitelaar (2015) σε έρευνα τους 

περιγράφουν την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης της κοινότητας για την 

καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας σε παιδιά με ήπια νοητική αναπηρία, 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν συναισθηματικές διαταραχές τους και η εσωτερίκευση 

προβλημάτων που παρουσιάζουν αυτά. Τα αποτελέσματα του προγράμματος έδειξαν ότι η 

ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας οδηγεί σε καταπολέμηση της κατάθλιψης, του 
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άγχους και προαγωγή της ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους με νοητική αναπηρία 

(Weeland et al., 2015). 

 

1.4.3.  Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές με Ήπια Προβλήματα 

Συμπεριφοράς 

Η μελέτη των δυσκολιών προσαρμογής στην παιδική ηλικία 

έχει επικεντρωθεί σε δύο ευρείες κατηγορίες προβλημάτων συμπεριφοράς: εκείνες που 

χαρακτηρίζονται από επιθετικότητα και καταστροφικές συμπεριφορές (εξωτερίκευση 

προβλημάτων), και εκείνες που χαρακτηρίζονται από άγχος, απόσυρση, κατάθλιψη 

(εσωτερίκευση προβλημάτων). Τα  προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία 

παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον λόγω της ταυτόχρονης ψυχολογικής και κοινωνικής 

λειτουργικότητας τους και της δυνατότητας τους να περιορίσουν την ανάπτυξη μιας 

σειράς από συναισθηματικές, γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ακόμα η έρευνα έχει 

δείξει ότι η πρώιμη έναρξη εξωτερικευμένων προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη αργότερα, πιο σοβαρών προβλημάτων, όπως η 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / υπερκινητικότητας (Calkins, Blandon, Williford & 

Keane, 2007·  Whitson, Bernard & Kaufman, 2013). 

Έρευνες δείχνουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να αποτελέσει ανασταλτικό 

παράγοντα για την εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς σε παιδιά και νέους (Anderson-

Butcher & Cash, 2010· Arslan, 2016· Cabaj et al., 2014· McConnell, Savage & Breitkreuz, 

2014). Έρευνα σε εφήβους με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα που 

οφείλονται σε ψυχολογική κακοποίηση αποδεικνύει το θεραπευτικό ρόλο της ψυχικής 

ανθεκτικότητας και της αυτοεκτίμησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ψυχολογική 

κακοποίηση και η έλλειψη αυτοεκτίμησης αποτελούν παράγοντες μείωσης της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στους έφηβους με συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα. 
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(Arslan, 2016). Από την άλλη πλευρά τα προβλήματα αυτά δείχνουν να μην επηρεάζουν 

τη ψυχική ανθεκτικότητα, αλλά να επηρεάζονται θετικά από αυτήν (Anderson-Butcher & 

Cash, 2010· Arslan, 2016· Milioni, Alessandri, Eisenberg, Vecchione & Caprara, 2015). 

Ακόμα αποδεικνύεται ότι η ψυχική ανθεκτικότητα, η αυτοεκτίμηση Arslan, (2016) και η 

αυτό-αντίληψη (Anderson-Butcher & Cash, 2010) λειτουργούν θετικά και θεραπευτικά 

απέναντι στα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα (Anderson-Butcher & 

Cash, 2010· Arslan, 2016· Milioni, et al., 2015), καθώς και την ψυχολογική κακοποίηση 

(Arslan, 2016).  

Παρόλα αυτά δεν παρατηρείται διαφοροποίηση των χαρακτηριστικών της ψυχικής 

ανθεκτικότητας για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα συμπεριφοράς. Αυτό 

επιβεβαιώνεται ακόμα από μια πιο σύγχρονη έρευνα των McConnell, Savage & 

Breitkreuz, (2014), που μελέτησαν τη ψυχική ανθεκτικότητα στα πλαίσια της οικογένειας 

παιδιών με αναπηρίες και προβλήματα συμπεριφοράς. Τα ευρήματα της μελέτης προάγουν 

την άποψη ότι η ψυχική ανθεκτικότητα έχει να κάνει περισσότερο με τη διαθεσιμότητα και 

την προσβασιμότητα σε ανάλογους  πολιτιστικούς πόρους από ό, τι με εγγενή, ατομικά 

χαρακτηριστικά ή οικογενειακούς παράγοντες (McConnell et al., 2014). Ωστόσο οι 

περισσότερες έρευνες, όπως έχει ήδη αναφερθεί αποδεικνύουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα 

αποτελεί αποτέλεσμα τόσο κοινωνικών, όσο και ατομικών παραγόντων. Τα ευρήματα 

αυτά ισχύουν και για τη ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών με προβληματικές συμπεριφορές 

(Cabaj et al., 2014). 

 

1.4.4. Η ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) 

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής ή/και υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) είναι μια 

ετερογενής και σύνθετη διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από τα συμπτώματα της 
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απροσεξίας, της υπερκινητικότητας και της παρορμητικότητας, που επηρεάζουν τη 

λειτουργία του ατόμου σε ακαδημαϊκό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο.  Τα παιδιά με 

ΔΕΠΥ και συνυπάρχοντα συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα εμφανίζουν 

αυξημένο κίνδυνο για κατάχρηση ουσιών, ψυχιατρικές διαταραχές και έχουν φτωχότερη 

ψυχοκοινωνική λειτουργία και ποιότητα ζωής Αν και η ΔΕΠΥ θεωρείται κληρονομική 

διαταραχή, περιβαλλοντικοί παράγοντες στα πρώτα χρόνια της ζωής μπορούν επίσης να 

αποτελέσουν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη αυτής της κατάστασης (Schei, 

Nøvik, Thomsen, Indredavik & Jozefiak, 2015). 

Η διάσπαση ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) θεωρείται από 

πολλούς ερευνητές ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας σε παιδιά και εφήβους (Ellingsen, Baker, Blacher & Crnic, 2014· Regalla, 

Guilherme, Aguilera, Serra-Pinheiro & Mattos, 2015). Αυτό οφείλεται σύμφωνα με 

έρευνες στο γεγονός ότι παιδιά με ΔΕΠΥ συχνά παρουσιάζουν χαμηλότερο βαθμό 

ψυχικής ανθεκτικότητας συγκριτικά με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Τα χαρακτηριστικά της 

ψυχικής ανθεκτικότητας δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται για τη συγκεκριμένη ομάδα 

(Mikami & Hinshaw, 2006· Nigg, Nikolas, Friderici, Park & Zucker, 2007· Regalla, et al., 

2015) και σχετίζονται κυρίως με την ψυχολογική ευημερία, την αυτο-αντίληψη, και την 

ακαδημαϊκή επίδοση (Regalla, et al., 2015). Υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι η 

ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί να λειτουργήσει βελτιωτικά και 

θεραπευτικά για την πρόληψη της διαταραχής (Nigg et al., 2007). Ωστόσο μεγαλύτερο 

μέρος της διαθέσιμης σχετικής βιβλιογραφίας ασχολείται με τους παράγοντες προστασίας 

και κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα αυτών των παιδιών (Schei, et al.,2015 Mikami 

& Hinshaw, 2006).  

Διαπιστώνεται επομένως έλλειμμα στο ερευνητικό πεδίο ως προς την ύπαρξη 

μελετών που να συνυπολογίζουν τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης 
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και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ειδικότερα για τις επιμέρους κατηγορίες 

των Ήπιων Εκπαιδευτικών αναγκών, όπως είναι προφανές με βάση τα παραπάνω, η 

έρευνα είναι αρκετά περιορισμένη, γεγονός που καθιστά σημαντική τη διερεύνηση του 

δεδομένου θέματος. 

 

1.5. Οφέλη-συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Στη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν οι βασικές θετικές 

συνέπειες ανάπτυξης της  ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αξίζει να σημειωθεί ότι και σ’ αυτή την 

περίπτωση δεν σημειώνεται σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διαφοροποίηση ανά ομάδα 

μαθητών. 

Ένας άλλος όρος λοιπόν, που συσχετίζεται με την έρευνα της ψυχικής 

ανθεκτικότητας είναι η «θετική έκβαση», η οποία παραπέμπει στην ικανότητα των 

μαθητών και στους δύο τομείς της ζωής τους, τον ακαδημαϊκό και τον κοινωνικό τομέα 

και σχετίζεται με τις συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας. Οι Masten και Coatsworth 

(1998) ορίζουν ως συνέπεια της ψυχικής ανθεκτικότητας ένα πρότυπο αποτελεσματικής 

προσαρμογής στο περιβαλλοντικό πλαίσιο που προωθεί τη διαδικασία της ανάπτυξης. 

Άλλες θετικές συμπεριφορές αποτελούν η παρουσία κοινωνικών και ακαδημαϊκών 

επιτευγμάτων, η παρουσία των πολιτισμικά επιθυμητών συμπεριφορών, η υγεία (Jelsma & 

Ramma, 2010), η ευτυχία και η ικανοποίηση από τη ζωή. Από την άλλη πλευρά δηλώνεται 

η έλλειψη ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων όπως: η ψυχική ασθένεια, το 

συναισθηματικό στρες, η εγκληματική ή ριψοκίνδυνη συμπεριφορά (Masten και 

Coatsworth, 1998). 
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Όπως έχει προαναφερθεί τα ψυχικά ανθεκτικά παιδιά έχουν τέσσερις βασικές 

ιδιότητες: κοινωνικές ικανότητες, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, αυτονομία, αίσθηση 

του σκοπού και του μέλλοντος (Bernard, 1991). Ο Masten (1998) συνόψισε τα πιο 

μελετημένα θετικά αποτελέσματα της ψυχικής ανθεκτικότητας που είναι τα εξής: η 

ακαδημαϊκή επίδοση (ο βαθμός και η αποφοίτησή του μαθητή από το γυμνάσιο) η 

συμπεριφορά των μαθητών (τήρηση κανόνων έναντι αντικοινωνικής συμπεριφοράς), η 

αποδοχή από συνομηλίκους και η στενή φιλία, η ψυχική υγεία και η εμπλοκή σε 

δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία, όπως εξωσχολικά προγράμματα αθλητισμού 

και υπηρεσιών της κοινότητας γενικότερα (Mandleco & Perry, 2000).  

Έρευνες αποδεικνύουν ότι ισχυρός προγνωστικός παράγοντας που επιφέρει θετικά 

αποτελέσματα στην ακαδημαϊκή ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών είναι η ποιότητα του 

άμεσου περιβάλλοντός παροχή φροντίδας. Ωστόσο και παράγοντες όπως τα 

χαρακτηριστικά του ατόμου και το περιβάλλοντος του, όπως έχουν προαναφερθεί, 

συμβάλλουν επίσης στην ακαδημαϊκή επίδοση και ψυχική ανθεκτικότητα (Chi et al., 2016· 

Ellenbogen et al., 2014· Rojas, 2015). 

Σύμφωνα ακόμα με τους Diener και Kim (2004), η κοινωνική επάρκεια με τους 

συνομηλίκους περιλαμβάνει αποτελεσματικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η ποιότητα 

των σχέσεων με τους συνομηλίκους θεωρείται ευρέως ότι είναι το βασικό στοιχείο των 

κοινωνικών ικανοτήτων στην παιδική ηλικία και την εφηβεία, και μεγάλο μέρος της 

έρευνας έχει υποστηρίξει την ποιότητα των σχέσεων αυτών ως τρέχοντα και μελλοντικό 

δείκτη επάρκειας και συσχέτισης της ψυχικής ανθεκτικότητας (Masten & Coatsworth, 

1998). 

Οι Stoiber και Gettinger, (2011) σε έρευνα τους προσπαθούν να καταστήσουν τους 

εκπαιδευτικούς ψυχικά ανθεκτικούς έτσι μέσα από παρεμβάσεις λειτουργικής 

αξιολόγησης και θετικής υποστήριξης να εμφυσήσουν τη ψυχική ανθεκτικότητα στους 
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μαθητές, με στόχο να μειώσουν τις προκλητικές συμπεριφορές, και να ενισχύσουν θετικές 

συμπεριφορές. Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν επιτυχείς και αποδείχτηκε ότι η ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί να αυξήσεις τις θετικές συμπεριφορές των μαθητών και 

αντίθετα να περιορίσει τις αρνητικές (Stoiber, & Gettinger, 2011). 

Οι Olowokere και Okanlawon, (2014) σε μελέτη τους παρουσιάζουν τα οφέλη που 

προκύπτουν για «ευάλωτους» μαθητές, στον τομέα της υγείας και της ψυχο-

κοινωνικότητας από την εφαρμογή μιας σχολικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης για την 

καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν 

ότι τα παιδιά με υψηλότερη ψυχική ανθεκτικότητα παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά 

κατάθλιψης και άγχους, υψηλότερη αυτοεκτίμηση και καλύτερες κοινωνικές επαφές. 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, ο Bryan, (2003) σε έρευνα του προάγει την 

εφαρμογή ενός μοντέλου ψυχικής ανθεκτικότητας για την επίλυση κοινωνικών 

προβλημάτων σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Παρατηρήθηκε λοιπόν ότι αρκετοί 

μαθητές κατάφεραν να ξεπεράσουν τα κοινωνικά τους προβλήματα, καθώς ακόμα και την 

ακραία δυστυχία. Παρουσιάστηκε επίσης μείωση τυχών δυσπροσαρμοστικών και αυτο-

καταστραφικών συμπεριφορών, καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση και ευκαιρίες 

ακαδημαϊκής ανέλιξης. Στόχο και αποτέλεσμα αποτέλεσε επίσης η γενικότερη και 

μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες, πέρα από το σχολικό πλαίσιο   

Ακόμα οι σχέσεις οικογένειας-εκπαιδευτικών-ειδικών επαγγελματιών και σχολείου 

στα πλαίσια της προαγωγής της ψυχικής ανθεκτικότητας μπορεί να υποστηρίξει παιδιά με 

δυσκολίες για να αποφύγουν τον αποκλεισμό. Εντός του πλαισίου της ψυχικής 

ανθεκτικότητας οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς βοηθούνται να αποκτήσουν μια βαθύτερη 

κατανόηση του εσωτερικού κόσμου του παιδιού για την καλύτερη κατανόηση της 

ανάρμοστης συμπεριφοράς και των μαθησιακών δυσκολιών του, προκειμένου να το 
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βοηθήσουν στην πράξη πιο αποτελεσματικά για σχολική του ένταξη (Harris, 2015· 

Kourkoutas et al., 2015· Kvalsund & Bele, 2010). Μ’ αυτό τον τρόπο μπορούν να 

αποφύγουν το στίγμα (Chi et al., 2016·  Collishaw et al., 2016) και την περιθωριοποίηση 

(Collishaw et al., 2016) που συνδέεται με τη διαταραχή τους έχοντας παράλληλα θετικά 

αναπτυξιακά οφέλη από την επίτευξη της ψυχικής ανθεκτικότητας (Ungar et al., 2014). 

Παρεμποδίζεται ακόμα το ενδεχόμενο αποφυγής της φοίτησης από μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, δημιουργώντας υπόβαθρο για οικοδόμηση της ψυχικής τους 

ανθεκτικότητας, αλλά και ευκαιρίες για περαιτέρω ακαδημαϊκή τους ανέλιξη 

(Harðardo´ttir et al., 2015). 

 

1.6. Ψυχική ανθεκτικότητα και εκπαιδευτικοί 

Στη δεδομένη ενότητα περιγράφεται η αναγκαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού 

για τη καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές. Γίνεται αναφορά στην 

ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών και σε έρευνες που αφορούν απόψεις του για 

θέματα σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος αιτιολογείται η αναγκαιότητα διερεύνησης των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών.  

Παράγοντας για την καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές 

αποτελεί η παρουσία και η κατάλληλη κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Ebersöhn et al., 

2015· Grant et al., 2015). Πιο συγκεκριμένα, έρευνες για την ψυχική ανθεκτικότητα 

παιδιών έχουν καταδείξει επανειλημμένα ότι σε περιπτώσεις που οι γονείς ή η οικογένεια 

τους αδυνατούν να την καλλιεργήσουν, άλλοι σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή των παιδιών, 

όπως οι δάσκαλοι και η παρέα των συνομηλίκων μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. 

Και αυτό γιατί η προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας στα παιδιά δεν αφορά 

αποκλειστικά την απαλλαγή από το άγχος και τις αντιξοότητες, αλλά και την αντιμετώπιση 
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των προκλήσεων και την ενίσχυση της πρωτοβουλίας και αυτοεκτίμησης τους, που 

αποτελούν βασικό μέλημα των εκπαιδευτικών (Werner, 2000). 

Δεδομένου ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών είναι ένα αναδυόμενο 

πεδίο έρευνας και λόγω της πολύπλοκης φύσης της, υπάρχει μια σειρά από τρόπους που 

ορίζεται στη βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών 

έχει περιγραφεί ως «ποιότητα» που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να «διατηρήσουν τη 

δέσμευσή τους για διδασκαλία» (Brunetti, 2006, σελ. 813).  Αναφέρεται ακόμα ως 

«διαδικασία ανάπτυξης που παρουσιάζεται με την πάροδο του χρόνου» και περιλαμβάνει 

«την ικανότητα να προσαρμόζονται οι εκπαιδευτικοί σε μεταβαλλόμενες καταστάσεις και 

την αύξηση της πρωτοβουλίας όταν έρχονται αντιμέτωποι με δυσμενείς συνθήκες» 

(Bobek, 2002, σ. 202). Αφορά επίσης «ειδικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί όταν αντιμετωπίζουν μια δυσμενή κατάσταση» (Castro, Kelly & Shih, 2010, 

σ. 263) και την «ικανότητα να ξεπερνούν με επιτυχία τα προσωπικά τρωτά σημεία και 

τους περιβαλλοντικούς παράγοντες πίεσης» (Oswald et al., 2003, σελ. 50). Έχει επιπλέον 

να κάνει με «ρύθμιση των συναισθημάτων για αποτελεσματική αλληλεπίδραση με το 

κοινωνικό περιβάλλον» (Tait, 2008, σελ. 72) που περιλαμβάνει «έναν τρόπο 

αλληλεπίδρασης με τα γεγονότα του περιβάλλοντος για την παρώθηση τους σε περιόδους 

στρες» (Tait, 2008, σελ. 58).  

Μια πιο εμπεριστατωμένη έρευνα των Mansfield et al. (2012) καταδεικνύει ότι η 

ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών απαρτίζεται από τέσσερις διαστάσεις: την 

επαγγελματική, συναισθηματική, κοινωνική διάσταση και τα κίνητρα. Κάθε διάσταση 

αναφέρεται σε δεξιότητες, ικανότητες, πρακτικές και μεθόδους που θα πρέπει να κατέχει ο 

«ψυχικά ανθεκτικός εκπαιδευτικός». Η επαγγελματική διάσταση περιλαμβάνει: αφοσίωση, 

ευελιξία, προσαρμοστικότητα, οργάνωση, προετοιμασία, διαχείριση χρόνου, 

αποτελεσματικότητα διδασκαλίας, μεταδοτικότητα. Η συναισθηματική διάσταση περιέχει: 
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αίσθηση του χιούμορ, ανάκαμψη, αντιμετώπιση απαιτήσεων και στρες, διαχείριση 

συναισθημάτων, ευημερία, απόλαυση διδασκαλίας. Η κοινωνική διάσταση αφορά: την 

επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργία σχέσεων, το αίτημα για βοήθεια, διαπροσωπικές και 

επικοινωνιακές ικανότητες. Τέλος τα κίνητρα έχουν να κάνουν με: υπομονή, αισιοδοξία, 

αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό, ρεαλισμό στόχων (Mansfield et al., 2012). Πρόκειται για 

μια από τις λίγες μελέτες που ερευνούν την ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών 

βασιζόμενη σε γνώσεις, απόψεις και συμπεριφορές των ίδιων για το ζήτημα. 

Οι Rautiainen, Räty και Kasanen (2015) σε έρευνα τους εξετάζουν τις απόψεις 

γονέων και εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης. Συνεξετάζονται γονείς και εκπαιδευτικοί για πληρέστερη εικόνα της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών. Οι γονείς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς 

αξιολογούν ότι οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα. Από την άλλη 

πλευρά αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν περιορίζουν τη ψυχική ανθεκτικότητα 

στη σχολική επίδοση. Ωστόσο και οι δυο πλευρές συσχετίζουν τη ψυχική ανθεκτικότητα 

με  τα γνωστικά και λεκτικά επιτεύγματα των παιδιών στο σχολείο (Rautiainen, Räty & 

Kasanen, 2015).  

Έχουν διερευνηθεί ακόμα απόψεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την 

ακαδημαϊκή επιτυχία μαθητών τυπικής ανάπτυξης που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες, 

ως μέσο για τη ψυχική τους ανθεκτικότητα. Η οργάνωση του σχολείου παρουσιάζεται να 

διευκολύνει την ακαδημαϊκή, κοινωνική επίδοση των μαθητών και τη ψυχική 

ανθεκτικότητα μέσω των δομημένων σχέσεων. Ωστόσο, υποστηρίζεται ότι η συνεχής 

προσπάθεια και δέσμευση των μαθητών για εισαγωγή στο κολέγιο μπορεί να αποτελέσει 

κίνδυνο για ακαδημαϊκές και μη ακαδημαϊκές δυσχέρειες κατά τα σχολικά έτη, καθώς και 

επαγγελματική εξουθένωση αργότερα (Perez-Felkner, 2015). 
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Υπάρχει ακόμα έρευνα που συγκεντρώνει απόψεις εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

για το κατά πόσο επηρεάζεται η ψυχική τους ανθεκτικότητα, από τις ιστορίες μαθητών που 

βιώνουν ακραίες τραυματικές καταστάσεις και αντιξοότητες, όπως ενδοοικογενειακή βία 

και εξαθλίωση. Η ψυχική ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να ενδυναμώνεται 

μέσα από τις ιστορίες των παιδιών. Προτάσσονται επίσης τρόποι και στρατηγικές 

παρέμβασης για την ενδυνάμωση της στους μαθητές (Acevedo & Hernandez-Wolfe, 

2014). 

Μία άλλη έρευνα συνδυάζει απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

για στρατηγικές στο σχολείο που θέτουν σε κίνδυνο τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης. Διαπιστώνεται ότι η ενημέρωση των παιδιών για τους παράγοντες 

κινδύνου της ψυχικής ανθεκτικότητας τα καθιστά περισσότερο ψυχικά ανθεκτικά 

(Leonard, 2006). Ακόμα η έρευνα των Green, Oswald και Spears (2007) εξετάζει απόψεις 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής με στόχο να διαπιστωθεί αν αυτοί μπορούν να διακρίνουν 

«ψυχικά ανθεκτικούς» από «μη ψυχικά ανθεκτικούς» μαθητές, από μια ομάδα μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης που θεωρείται ότι βρίσκεται σε επικινδυνότητα για την ανάπτυξη 

ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

αναγνωρίσουν τις συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την ψυχική ανθεκτικότητα των 

μαθητών, αλλά αδυνατούν να αντιληφθούν ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές μπορεί να είναι 

«ψυχικά ανθεκτικοί». Διαπιστώθηκε ακόμα ότι οι εκπαιδευτικοί συγχέουν τον «ικανό» 

μαθητή με τον «ψυχικά ανθεκτικό». Ως «ικανός» περιγράφεται ο μαθητής που δεν βιώνει 

συνθήκες κινδύνου (Green et al., 2007). 

  Ανάλογα, οι Russo και Boman (2007) στη μελέτη τους συγκεντρώνουν απόψεις 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής με στόχο να διαπιστώσουν πως αυτοί αναγνωρίζουν τη 

ψυχική ανθεκτικότητα στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση 

βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ισχυρή αίσθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των 
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μαθητών και την ικανότητα να ανιχνεύουν το επίπεδο ψυχικής ανθεκτικότητας τους. 

(Russo και Boman, 2007) 

Ακόμα η Poulou, (2007) στην έρευνα της εξετάζει απόψεις εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής για το προσδιορισμό δεξιοτήτων που μπορούν να οδηγήσουν μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης στην επίτευξη ψυχικής ανθεκτικότητας για τη συναισθηματική και κοινωνική 

τους ανάπτυξη. Η συγκεκριμένη δίνει έμφαση στην παρουσία προστατευτικών 

παραγόντων και παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με το άτομο, το σχολείο και την 

κοινωνία για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι  

εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν πως η ψυχική ανθεκτικότητα αποτελεί βασικό συστατικό της 

προσωπικότητας των μαθητών σε συνδυασμό με μια σειρά από κοινωνικές, 

συναισθηματικές και γνωστικές δεξιότητες και μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματική και 

κοινωνική τους εξέλιξη (Poulou, 2007). 

Επιπρόσθετα οι Grant et al. (2015) εξετάζουν αντιλήψεις εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής για τη δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών συναισθηματικής νοημοσύνης που 

θα προωθεί τη ψυχική ανθεκτικότητα στα σχολεία. Από τα αποτελέσματα των 

συνεντεύξεων προέκυψε ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων πρωτοβουλιών που μπορούν να 

ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί κατά την διδασκαλία για την οικοδόμηση της ψυχικής 

ανθεκτικότητας σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Grant et al., 2015). 

Πιο πρόσφατη έρευνα συγκεντρώνει απόψεις παιδιών και εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής για τη ψυχική ανθεκτικότητα παιδιών που δέχονται επιπλέον φροντίδα από ειδικό 

προσωπικό. Τα συγκεκριμένα παιδιά αναφέρονται να έχουν γενικότερη θετική 

αυτοαντίληψη των επιδόσεών τους στο σχολείο, αυτοεκτίμηση, κοινωνικότητα, και 

συμπεριφορές που δείχνουν ψυχική ανθεκτικότητα, η οποία τα βοηθά να αναπτύξουν τις 

δυνατότητές τους στον τομέα της εκπαίδευσης και της ζωής (Honey et al., 2011). 
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Επιπλέον ο Herz (2013) στην έρευνα του συγκεντρώνει απόψεις εκπαιδευτικών 

ειδικής αγωγής με στόχο να διαπιστώσει τις παρεμβάσεις που αυτοί χρησιμοποιούν για να 

προωθήσουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε μαθητές με συναισθηματικά και 

συμπεριφορικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν: την 

σπουδαιότητα και τις θετικές επιδράσεις της ψυχικής ανθεκτικότητας σε μαθητές με 

συναισθηματικά και συμπεριφορικά προβλήματα, την ανάγκη για την ύπαρξη 

παρεμβάσεων που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα, καθώς και γνωστικές, κοινωνικές 

και συναισθηματικές δεξιότητες στους συγκεκριμένους μαθητές. 

Επομένως, αξίζει να αναφερθεί ότι οι αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών για 

τη ψυχική ανθεκτικότητα είναι σημαντικές γιατί είναι μη ρεαλιστικό να αναμένεται οι 

εκπαιδευτικοί να καταστούν ψυχικά ανθεκτικοί ή να προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα 

σε σχολικό πλαίσιο εάν δεν είναι ανάλογα καταρτισμένοι και ενήμεροι (Henderson & 

Mistein, 2003). Οι μαθητές δεν θα μπορέσουν να αναπτύξουν ικανότητες ψυχικής 

ανθεκτικότητας εάν οι δάσκαλοι δε διαθέτουν τέτοιες (Henderson & Mistein, 2003). 

Oι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζονται ως «κατάλληλα» πρόσωπα για την καλλιέργεια 

ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές, μέσα από την παροχή προστατευτικών 

παραγόντων, όπως οι θετικές και υψηλές προσδοκίες, η διαμόρφωση θετικού μαθησιακού 

περιβάλλοντος, η μείωση του στρες και η παροχή θετικής υποστήριξης. Ωστόσο, 

προκειμένου να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητη η γνώση και ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών για τους πολύπλοκους παράγοντες που αντικατοπτρίζουν και επηρεάζουν 

την ανάπτυξή της ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές, αλλά και γενικότερα (Silyvier 

& Nyandusi, 2015). 

Η διδασκαλία είναι μια απαιτητική εργασία ιδιαίτερα σε μια εποχή πολυμορφίας 

και συνεχών αλλαγών (Hargreaves & Fink, 2006). Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι στενά 

συνδεδεμένη με μια ισχυρή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και κινήτρου για 
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διδασκαλία. (Mansfield et al., 2012). Προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν και 

να βοηθήσουν τα παιδιά να επιτύχουν τη ψυχική ανθεκτικότητα, είναι απαραίτητη η 

γνώση τους και ευαισθητοποίησης στους πολλούς πολύπλοκες παράγοντες που 

αντικατοπτρίζουν και επηρεάζουν την ανάπτυξή της (Silyvier & Nyandusi, 2015). Οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την εμφάνιση της ψυχικής ανθεκτικότητας 

αναπτύσσονται περαιτέρω και είναι ιδιαίτερα σημαντικές ιδίως όταν ασχολούνται με 

παιδιά που έχουν να κάνουν με διαφορετικά είδη στρες στο αντίστοιχο περιβάλλον τους. 

(Silyvier & Nyandusi, 2015). 

Συμφώνα με τα παραπάνω οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα των ίδιων, αλλά και των μαθητών αποτελούν 

απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας σε αμφότερους 

(Al-Yagon & Margalit, 2006). Οι περισσότερες από τις μελέτες που ερευνούν απόψεις 

εκπαιδευτικών για τη ψυχική ανθεκτικότητα έχουν να κάνουν με τη ψυχική ανθεκτικότητα 

των ίδιων. Απουσιάζουν έρευνες που να εκφράζουν τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών γενικής 

ή ειδικής αγωγής για τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών 

με  Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

Μικρός είναι ο αριθμός ποιοτικών μελετών σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τη 

διερεύνηση  του θέματος και ανύπαρκτος αριθμός αντίστοιχων μελετών στη χώρα μας. 

Επίσης λιγοστές είναι οι μελέτες που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Skrzypiec, Askell-

Williams, Slee & Rudzinski, 2016) ή πώς θα περιέγραφαν, από την άλλη πλευρά «τον 

ψυχικά ανθεκτικό μαθητή», καθώς και τις δεξιότητες, τα χαρακτηριστικά, τις 

συμπεριφορές και ικανότητες που θα πρέπει να διαθέτει ή να σε θέση να επιδείξει ένας 

ψυχικά ανθεκτικός μαθητής τυπικής ανάπτυξης (Condly, 2006) ή με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες ή ένας μαθητής που ανήκει στις επιμέρους κατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών 
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Αναγκών. Απουσιάζουν ακόμα έρευνες που να συνδυάζουν απόψεις εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητών με ΗΕΑ.  

Με βάση τα όσα προαιρέθηκαν λοιπόν, κρίνεται αναγκαία η διερεύνηση του 

δεδομένου θέματος για να συγκεντρωθούν πληροφορίες για τη ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές. Θα συντελεστεί ακόμα 

προσπάθεια να εντοπιστούν τα σημεία στα οποία συγκλίνουν ή αποκλίνουν, οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, αλλά και μαθητών που ανήκουν σε επιμέρους κατηγορίες 

των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών. 

 

1.7.  Σκοπός της έρευνας και διερευνητικά ερωτήματα  

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να ανιχνευτούν και να καταγραφούν οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, αναφορικά με την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες. 

Πιο συγκεκριμένα η εργασία στοχεύει: 

1. Στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

για την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (χαρακτηριστικά, δεξιότητες, ικανότητες, 

συμπεριφορές, προστατευτικοί παράγοντες, παράγοντες κινδύνου… που συνιστούν 

τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης και με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες). 

2. Στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών που υπάρχουν μεταξύ εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής ως προς τις αντιλήψεις τους για την ψυχική 
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ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες. 

3. Στη διαπίστωση ομοιοτήτων και διαφορών που υπάρχουν μεταξύ εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής ως προς τις αντιλήψεις τους για την ψυχική 

ανθεκτικότητα με μαθητών με ΗΕΑ και μαθητών που ανήκουν στις επιμέρους 

κατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών. 
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2
Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

2.1. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 36 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από 

αυτούς οι 18 είναι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής/δάσκαλοι και οι υπόλοιποι 18 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που εργάζονται σε Τμήματα Ένταξης και παράλληλη 

στήριξη. Οι συμμετέχοντες προέρχονται κυρίως από τη περιοχή της Θεσσαλονίκης (24 

συμμετέχοντες), της Αθήνας (3 συμμετέχοντες), της Λάρισας (2 συμμετέχοντες), των 

Γρεβενών (2 συμμετέχοντες), της Κρήτης (2 συμμετέχοντες), των Σερρών (1 συμμετέχων), 

της Πτολεμαΐδας (1 συμμετέχων) και της Ξάνθης (1 συμμετέχων). Στον παρακάτω πίνακα 

αναλύονται τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων.  

Πίνακας  

 

Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Φύλο - Άνδρες  9 8 

          - Γυναίκες  9 10 

Ηλικία 24-50 έτη (Μ.Ο. 33.66) 22-52 έτη (Μ.Ο. 32.66) 

Δημόσιος Τομέας Εργασίας  9 14 

Ιδιωτικός Τομέας Εργασίας  5 2 

Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας  - 1 

Προϋπηρεσία 1-28 έτη (Μ.Ο. 9.76) 1-28 έτη (Μ.Ο. 9.62) 

Άνεργοι 4 1 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου  1 5 

 

2.2. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ημι-

δομημένης συνέντευξης η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της παρούσας 

εργασίας. Ο οδηγός συνέντευξης προέκυψε μετά από μελέτη ποιοτικών και ποσοτικών 

ερευνών σχετικών με το θέμα, όπως συνοψίστηκαν στις προηγούμενες ενότητες. Στόχος 
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της διερεύνησης και στις δυο περιπτώσεις αποτέλεσε ο προσδιορισμός των κεντρικών 

θεματικών αξόνων που θα απάρτιζαν τον οδηγό συνέντευξης, θα ανταποκρίνονταν στα 

ερωτήματα της έρευνας, θα αποτελούσαν τα βασικά, τελικά ερωτήματα της συνέντευξης, 

αλλά και θα κάλυπταν το βασικό εύρος της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

Αρχικά προέκυψε ένας εκτενής οδηγός συνέντευξης με αρκετούς θεματικούς 

άξονες και σχετικά ερωτήματα. Στην πορεία με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και τη 

βιβλιογραφία που μελετήθηκε επιλέχθηκαν οι βασικότεροι άξονες. Προέκυψαν έτσι τρεις 

βασικοί άξονες που αφορούν τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών και μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες και έχουν ως εξής: 

Α. Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, μαθητών με ΗΕΑ και μαθητών που ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες των 

ΗΕΑ. 

Β. Προστατευτικούς παράγοντες- Παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. 

Γ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητών με ΗΕΑ. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν συμπεριλήφθηκε στους άξονες το κομμάτι της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών και παιδιών που σχετίζεται με τον ευρύτερο κοινωνικό τους 

περίγυρο, τις εξωσχολικές δηλαδή και οικογενειακές δραστηριότητες τους, αλλά και 

πιθανές σχέσεις με προγράμματα της κοινότητας, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο να 

προσδιοριστεί από τους εκπαιδευτικούς που αποτελούν το δείγμα της έρευνας. 

Διαμορφώθηκε έτσι ο τελικός οδηγός συνέντευξης για τους εκπαιδευτικούς γενικής 

και ειδικής αγωγής που αποτελούνταν από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος ζητούνταν τα 

δημογραφικά στοιχεία του δείγματος (φύλο, ηλικία, τόπος κατοικίας, ειδικότητα, τομέας 

εργασίας: δημόσιος, ευρύτερος δημόσιος, ιδιωτικός, χρόνια προϋπηρεσίας και 
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επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών). Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης περιελάμβανε συνολικά 

8 ερωτήσεις ανοιχτού τύπου. Οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε δυο σκέλη αυτό που αφορά τη 

ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών γενικά και αυτό που σχετίζεται με τη ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και μαθητών που ανήκουν 

στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ. Ακολουθούν παραδείγματα των ερωτήσεων για κάθε 

περίπτωση: 

«Ποιες θεωρείτε λοιπόν πως είναι οι: δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες, στάσεις-

συμπεριφορές, γνωρίσματα, χαρακτηριστικά (εσωτερικά-εξωτερικά), που θα πρέπει να 

διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης/ μαθητή με ΗΕΑ; 

«Ποιες εμπειρίες, συνθήκες, γεγονότα, πρόσωπα πιστεύετε ότι λειτουργούν ως 

προστατευτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης /μαθητών με ΗΕΑ και αντιθέτως ποιες την αναστέλλουν;» 

«Ποιες νομίζετε ότι είναι οι συνέπειες και τα οφέλη από την επίτευξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας για έναν μαθητή τυπικής ανάπτυξης/ μαθητή με ΗΕΑ;» 

«Πιστεύετε ότι τα χαρακτηριστικά του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες διαφοροποιούνται για μαθητές που ανάγονται πιο συγκεκριμένα στις Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες, την Ήπια Νοητική Καθυστέρηση, τη Διάσπαση Ελλειμματικής 

Προσοχής και Υπερκινητικότητα και τα Ήπια Προβλήματα Συμπεριφοράς; Αν ναι ως προς 

ποια στοιχεία;» 

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτημα στο τέλος της 

εργασίας. Πριν τις ερωτήσεις γίνονταν στους συμμετέχοντες ένας εισαγωγικός πρόλογος 

αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα, ο οποίος είχε ως εξής:  

«Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα «σύγχρονο» ψυχολογικό κατασκεύασμα που βρίσκει 

εφαρμογή σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς: οικονομία, υγεία, ψυχολογία, όπως και στην 

εκπαίδευση. Το σχολείο ως βασικός φορέας εκπαίδευσης θεωρείται ένας από τους κύριους 
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παράγοντες για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές. Με βάση τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα η ψυχική ανθεκτικότητας είναι αναγκαία για όλους τους μαθητές 

γενικά και ακόμα περισσότερο γι’ αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που μπορεί να 

οφείλονται σε ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.» 

Σημειώνεται ακόμα ότι πριν τη διεξαγωγή της κύριας έρευνας το εργαλείο 

χορηγήθηκε πιλοτικά, ώστε να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του και να γίνουν τυχών 

τροποποιήσεις. Πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεντεύξεις σε δυο εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής και σε έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Οι συγκεκριμένες συνεντεύξεις 

συντελέστηκαν με επιτυχία και δεν προέκυψαν ιδιαίτερες αλλαγές στον σχεδιασμό του 

οδηγού συνέντευξης, όπως έχει περιγραφεί παραπάνω. 

  

2.3. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Οι συνεντεύξεις ήταν ατομικές στις περισσότερες περιπτώσεις τηρήθηκε ο 

προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης τους που ήταν 10-20 λεπτά, εκτός από δύο 

περιπτώσεις όπου η διάρκεια τους κυμάνθηκε στα 30΄ και 60΄ αντίστοιχα. Η διαδικασία 

συλλογής των συνεντεύξεων διήρκησε ένα μήνα. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν 

εθελοντική και τηρήθηκε ο κώδικας δεοντολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν 

για τον σκοπό της παρούσας ερευνητικής εργασίας και διαβεβαιώθηκαν για το απόρρητο 

της διαδικασίας και τη χρήση όλων των στοιχείων τους αποκλειστικά για τους στόχους της 

έρευνας. Σε κάποιες από τις συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό μαγνητόφωνο μετά 

από σχετική συγκατάθεση των συμμετεχόντων. Ωστόσο οι απαντήσεις των περισσότερων 

συνεντεύξεων καταγράφηκαν χειρόγραφα με επιθυμία των συμμετεχόντων. Δόθηκαν οι 

ίδιες ερωτήσεις σε εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, αλλά επιδιώχθηκε οι μισοί 

εκπαιδευτικοί από κάθε ομάδα να απαντήσουν αρχικά ρωτήσεις του πρώτου σκέλους (για 

την ψυχική ανθεκτικότητα του μαθητή τυπικής ανάπτυξης) και οι υπόλοιποι του δεύτερου 
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σκέλους (για την ψυχική ανθεκτικότητα του μαθητή με ΗΕΑ) αντίστοιχα, προκειμένου να 

μην δοθεί περισσότερη βαρύτητα απαντήσεων σε κάποιο από τα δυο σκέλη. 

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά από σχετική συνεννόηση με τους 

συμμετέχοντες, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή δια ζώσης. Αρχικά προσεγγίστηκε το δείγμα 

και στη πορεία συναποφασίστηκαν οι συναντήσεις για τη διεξαγωγή της εκάστοτε 

συνέντευξης. Οι περισσότερες συνεντεύξεις 25 πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, 9 

συντελέστηκαν μέσω τηλεφωνικής κλήσης και 2 μέσω βιντεοκλήσης. Ο τρόπος 

διεξαγωγής της συνέντευξης προέκυψε επίσης μετά από σχετική συνεννόηση. Οι 

συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης έγιναν στο χώρο εργασίας του εκάστοτε 

συμμετέχοντα, δηλαδή σε σχολικά πλαίσια. Οι υπόλοιπες συνεντεύξεις έγιναν από 

απόσταση μέσω τηλεφώνου ή βιντεοκλήσης λόγω κυρίως της γεωγραφικής απόστασης 

που χώριζε τον ερευνητή από το συμμετέχοντα, καθώς κάποιοι συμμετέχοντες κατοικούν 

εκτός Θεσσαλονίκης, αλλά και λόγω βεβαρυμμένου προγράμματος ορισμένων 

συμμετεχόντων.  

 

2.4. Ανάλυση ερευνητικών δεδομένων 

 Τα ερευνητικά δεδομένα αναλύθηκαν ποιοτικά μέσω της ανάλυσης περιεχομένου 

ανά ερώτηση με στόχο τον εντοπισμό των θεματικών κατηγοριών στις οποίες μπορούσε να 

αναλυθεί ο λόγος των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Οι απαντήσεις 

των συμμετεχόντων ομαδοποιήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες, οι οποίες ομαδοποίησαν 

τις αντιλήψεις τους για το θέμα. Στόχος ήταν η περιγραφή, κατανόηση και σύγκριση του 

λόγου των συμμετεχόντων. Πραγματοποιήθηκε ακόμα αναλυτική παρουσίαση των 

απαντήσεων των συμμετεχόντων ανά συχνότητα και ποσοστό.  
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3
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, τα οποία 

προέκυψαν από την ανάλυση περιεχομένου των απαντήσεων των συμμετεχόντων 

(εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής). Για κάθε ομάδα επιχειρείται η ανάδειξη της 

οπτικής της στα υπό εξέταση ζητήματα μέσω της προσέγγισης των απαντήσεων της και 

των θεματικών κατηγοριών στις οποίες αυτές οργανώνονται. Σημειώνεται ότι από την 

ανάλυση περιεχομένου προέκυψαν πολλά και διαφορετικά δεδομένα, τα οποία για 

καλύτερη επεξεργασία και κατανόηση τους οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές 

κατηγορίες. Η αναλυτική καταγραφή των δεδομένων που προέκυψαν αρχικά από την 

ανάλυση περιεχομένου παρουσιάζεται σε σχετικούς πίνακες στο Παράρτημα της εργασίας.  

Ακόμα τα αποτελέσματα οργανώνονται βάσει θεματικών ενοτήτων που 

στηρίζονται στα ερευνητικά ερωτήματα και αφορούν την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης, μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και μαθητών που ανήκουν 

στις επιμέρους κατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών. Για κάθε ενότητα 

προηγείται η παρουσίαση ανά θεματικό άξονα των αποτελεσμάτων από τις συνεντεύξεις 

με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και ακολουθούν τα αποτελέσματα από τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας 

πραγματοποιείται συγκριτική παρουσίαση και θεώρηση των απαντήσεων εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής αναφορικά με τα προς μελέτη ερωτήματα. 
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3.1.  ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

3.1.1. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Α. Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Στην έρευνα συμμετείχαν 18 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Κατά τη διαδικασία 

της συνέντευξης οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να προσδιορίσουν δεξιότητες, ικανότητες, 

δυνατότητες, στάσεις- συμπεριφορές, γνωρίσματα χαρακτηριστικά (εσωτερικά-εξωτερικά) 

που θα μπορούσαν να διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Οι 

απαντήσεις των 18 εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που συμμετείχαν στην ερευνητική 

διαδικασία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα Ι (στο Παράρτημα) ανά συχνότητα 

και ποσοστό απαντήσεων.  

Δόθηκαν συνολικά 135 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και τις συμπεριφορές που θα 

μπορούσαν να διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 1, ανάλογα με τη συχνότητα και 

το ποσοστό των απαντήσεων που συγκέντρωσε η καθεμία. Εντός της κάθε θεματικής 

κατηγορίας, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται επίσης σε φθίνουσα σειρά. 

Η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στη θεματική κατηγορία Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης έγινε με βάση το μοντέλο του Goleman 

(2000, αναφορά σε Πλατσίδου, 2010). 
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Πίνακας 1 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης- Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισ

μός στην 

επίτευξη 

στόχων 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικ

ά γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

4 

Θετικά 

χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

5 

Θετική 

ανταπόκρισ

η στην 

εκπαιδευτικ

ή 

διαδικασία 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
35 

25.92% 

24 

17.77% 

28 

20.7% 

21 

15.55% 

17 

12.59% 

10  

7.4% 

Α Αυτοπεποίθηση Κοινωνικός– 

συναναστρο

φή με τους 

άλλους, 

δημιουργία 

σχέσεων 

Διαχειρίζεται 

δύσκολες 

καταστάσεις 

 

 

 

Γνωστικές 

επιδόσεις-καλή 

σχολική 

επίδοση 

Δυναμικός-

δυνατός 

χαρακτήρας  

Συμμετοχή 

σε 

δραστηριότη

τες του 

σχολείου 

Β  Ισορροπημένη 

συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθημα

τική ακεραιότητα 

Καλή σχέση 

με τους 

συμμαθητές  

Προσπερνά 

δύσκολες 

καταστάσεις-

αντιξοότητες 

Ακολουθία 

οδηγιών-

εντολών 

Υπομονετικός Ανταπόκρισ

η σε 

διδασκαλία 

Γ Ανεπηρέαστος από 

καταστάσεις 

Επικοινωνια

κός 

Προσαρμοστικ

ός σε νέες 

συνθήκες 

Θετικός 

απέναντι στη 

γνώση και στο 

νέο-ενδιαφέρον 

για μάθηση  

Χαμογελαστός  Συμμετοχή  

σε 

διδασκαλία 

Δ Αυτοέλεγχος-έκφραση 

συναισθημάτων  

Συνεργάσιμο

ς 

Ισορροπημένη 

συμπεριφορά 

Βασικές 

σχολικές 

γνώσεις, να 

διαβάζει-

γράφει, να κάνει 

μαθηματικούς 

συλλογισμούς  

Ευγενικός Βοηθητικός 

στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 

Ε Αυτογνωσία Ενσυναίσθη

ση  

Ευέλικτος Ικανότητα 

επιχειρηματολο

γίας 

Ισχυρές 

αυτοάμυνες σε 

δυσκολίες 

Συμπεριφέρε

ται σύμφωνα 

και κατανοεί 

κανόνες 

Ζ Καλή αυτοεικόνα Εξωστρεφής   Αυτονομία στο 

χειρισμό 

καταστάσεων 

Γλωσσική 

ανάπτυξη 

Επιδεκτικός σε 

παρατηρήσεις 

-σχόλια  

Καλές 

σχέσεις με το 

δάσκαλο 

Η Διαχείριση άγχους  Ζητά 

βοήθεια  

Θετική στάση 

ζωής 

Εύστροφος Σταθερότητα 

απόψεων 

 

Θ Αισιοδοξία   Διεκδικητικός Αντίληψη-

προσοχή 

Συμπαθής   

Ι Αυτοσυγκράτηση  Θέτει στόχους Χιούμορ Ευγενική 

φυσιογνωμία 

 

Κ Ανάληψη   Καλές Ήρεμος   
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πρωτοβουλιών γνωστικές 

λειτουργίες 

Λ Αυτοεκτίμηση    Δημιουργικότητ

α 

  

Μ Αυτο-

αποτελεσματικότητα  

  Κριτική σκέψη 

και προσέγγιση 

καταστάσεων 

  

Ν    Ικανότητα 

επίλυσης 

προβλημάτων 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=135 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κρίνουν ότι 

προκειμένου να καταστεί ένας μαθητής τυπική ανάπτυξης «ψυχικά ανθεκτικός» θα πρέπει 

να διαθέτει πρωτίστως μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως και συναισθηματικές (25.92%) και κοινωνικές ικανότητες (17.77%) 

που αυτά συνεπάγονται. Δευτερευόντως, θα πρέπει να διακρίνεται από ικανότητες 

προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (20.7%) του. Στη συνέχεια 

οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μια γκάμα από χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής 

νοημοσύνης (15.55%) για την επίτευξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης. Επισημαίνουν επίσης θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (12.59%) 

που κατά τη γνώμη τους διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης. 

Τέλος δεν παραβλέπουν τις συνθήκες μάθησης αναφέροντας κάποιες από τις ικανότητες 

και τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε θετική ανταπόκριση του μαθητή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (7.4%) και τα οποία προάγουν την ψυχική του ανθεκτικότητα. 

 

Β. Προστατευτικοί παράγοντες/ παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Ζητήθηκε ακόμα από τους εκπαιδευτικούς να αναφέρουν εμπειρίες, συνθήκες, 

γεγονότα, πρόσωπα που είτε λειτουργούν ως προστατευτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη 

της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, είτε την αναστέλλουν, 
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αποτελούν δηλαδή παράγοντες κινδύνου. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ (στο Παράρτημα) ανά συχνότητα και 

ποσοστό. Στην αρχή αναφέρονται οι παράγοντες προστασίας της ψυχικής ανθεκτικότητας 

(Πίνακας ΙΙ- Παράρτημα) και στη συνέχεια οι παράγοντες κινδύνου (Πίνακες ΙΙΙ- 

Παράρτημα).  

 Δόθηκαν συνολικά 72 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής σχετικά με τους παράγοντες που λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα 

σειρά στον Πίνακα 2, ανάλογα με τη συχνότητα και το ποσοστό των απαντήσεων που 

συγκέντρωσε η καθεμία. Εντός της κάθε θεματικής κατηγορίας, οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων παρουσιάζονται επίσης σε φθίνουσα σειρά. 

Πίνακας 2 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

2 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

3 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

4 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
20 

27.77% 

15 

20.83% 

14 

19.44% 

14 

19.44% 

9 

12.5% 

Α Οικογένεια-γονείς   

(βάσεις,αρχές, 

ανατροφή, 

πρότυπα-ρόλος 

μητέρας) 

Εκπαιδευτικός/ 

κοί 

(-προσωπικότητα-

υποστηρικτικός με 

γνώσεις, να δίνει 

συναισθηματική 

στήριξη, 

επικοινωνία) 

 

Σχολείο  

(–θεσμός, 

επιβράβευση) 

Συμμαθητές –

φίλοι-

συνομήλικοι  

(θετικές σχέσεις, 

ένταξη στην 

παρέα) 

 

Χαρακτήρας/ 

προσωπικότητα παιδιού  

(–θετικές εμπειρίες, 

παραστάσεις του για 

ζωή) 

Β  Μορφωτικό Διδασκαλία  Εκπαίδευση- Ευρύτερο Θετική αυτοεικόνα-
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επίπεδο γονέων (μαθητοκεντρική, 

ομαδοσυνεργατικη) 

εκπαιδευτικό 

σύστημα 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος 

αυτοπεποίθηση  

Γ  Συνεργασία 

εκπαιδευτικών 

 Φορείς 

κοινωνικοποίησης 

(στάση όσων 

εμπλέκονται στην 

ανατροφή) 

Σημαντικές επιτυχίες 

παιδιού  

Δ     Τρόπος μάθησης παιδιού 

Ε     Το ότι είναι τυπικής 

ανάπτυξης 

Ζ      Υψηλές προσδοκίες 

επιτυχίας μαθητή 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=72 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2 οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών προστατευτικών παραγόντων για την ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Με βάση τα λεγόμενα τους, οι 

απαντήσεις τους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες: το 

οικογενειακό πλαίσιο-χαρακτηριστικά της οικογένειας (27.77%), το παιδαγωγικό πλαίσιο-

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (20.83%), το σχολικό πλαίσιο (19.44%), το κοινωνικό πλαίσιο 

(19.44%) και τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (12.5%). Το οικογενειακό πλαίσιο 

και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (27.77%) φαίνεται να υπερισχύουν έναντι των 

υπόλοιπων κατηγοριών.  Επίσης φαίνεται ότι υπερισχύουν οι εξωτερικοί-περιβαλλοντικοί 

παράγοντες έναντι των εσωτερικών- ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή. 

Για τους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης δόθηκαν συνολικά 55 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής. Οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 3. Εντός της κάθε θεματικής 

κατηγορίας, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται επίσης σε φθίνουσα σειρά. 
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Πίνακας 3 

 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

2 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

3 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
16 

29.09% 

14 

25.45% 

12 

21.81% 

8 

14.54% 

5 

9.09% 

Α Οικογένεια- 

γονείς 

(δυσλειτουργία-

μη 

υποστηρικτική, 

θάνατος-απώλεια 

γονέα διαζύγιο) 

Συμμαθητές-

φίλοι-

συνομήλικοι 

(θυματοποίηση, 

απόρριψη, 

περιθωριοποίηση)  

Εκπαιδευτικός/ 

κοι 

(προσωπικότητα, 

μη ενασχόληση 

με παιδιά, 

συγκρούσεις-

στοχοποίηση) 
 

Σχολείο  

(–θεσμός) 
Ο χαρακτήρας του 

μαθητή  

(πως βλέπει τα 

πράγματα-αρνητικά) 

Β Μορφωτικό 

επίπεδο γονέων 
Ευρύτερο 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος 

Διδασκαλία 

(-τυποποιημένη, 

απρόσωπη) 

Εκπαίδευση-

εκπαιδευτικό 

σύστημα 

Χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

Γ  Σχέσεις με 

αντίθετο φύλο 
 

  Σχολική αποτυχία 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=55 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Με βάση τα λεγόμενα τους, οι απαντήσεις 

του μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες: το οικογενειακό 

πλαίσιο-χαρακτηριστικά της οικογένειας (29.09%), το κοινωνικό πλαίσιο (25.45%), το 

παιδαγωγικό πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (21.81%), το σχολικό πλαίσιο (14.54%) και 

τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (9.09%). Το οικογενειακό πλαίσιο και τα 

χαρακτηριστικά της οικογένειας (29.09%) υπερισχύουν και πάλι έναντι των υπόλοιπων 
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κατηγοριών. Φαίνεται επίσης, για άλλη μια φορά ότι υπερισχύουν οι εξωτερικοί-

περιβαλλοντικοί παράγοντες έναντι των εσωτερικών- ατομικών χαρακτηριστικών του 

μαθητή. 

 

Γ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν τις συνέπειες και 

τα οφέλη από την επίτευξη της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει κυρίως οφέλη και θετικές 

συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές, ενώ ορισμένοι μόνο από αυτούς 

επισημαίνουν αρνητικές συνέπειες. Σημειώνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες αποτελούν τα 

αντίθετα των θετικών. Οι απαντήσεις των 18 εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες IV και V (στο Παράρτημα) ανά συχνότητα και 

ποσοστό.  

Δόθηκαν συνολικά 84 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής αναφορικά με τις θετικές συνέπειες και τα οφέλη της ψυχικής ανθεκτικότητας για 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες από τις οποίες έχουν να κάνουν με την 

ενίσχυση χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και συμπεριφορών τους, όπως ήδη έχουν 

αναφερθεί. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές 

κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 4, Η 

κατηγοριοποίηση των απαντήσεων στη θεματική κατηγορία Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης έγινε με βάση το μοντέλο του Goleman 

(2000, αναφορά σε Πλατσίδου, 2010). 
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Πίνακας 4 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμ

ός στην 

επίτευξη 

στόχων 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

4 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηριστι

κά γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

5 

Θετικά 

χαρακτηριστικ

ά 

προσωπικότητ

ας 

 

Α1 

Συναισθηματικ

ές ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
26 

30.95% 

14 

16.66% 

21 

25% 

11 

13% 

8 

9.52% 

4 

4.76% 

Α Συναισθηματική 

εξέλιξη-

ισορροπημένη 

Συμπεριφορά 

Διαχείριση 

διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεω

ν-σχέσεων 

Διαχείριση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Κοινωνικοποίησ

η- ομαλή ένταξη 

σε σχολικό και 

κοινωνικό 

πλαίσιο 

Καλές 

σχολικές 

επιδόσεις 

Ήρεμος  

Β Αυτοεκτίμηση Κοινωνικός Λήψη 

αποφάσεων 

Ολοκληρωμένος 

ενήλικας 

Κριτική σκέψη 

και προσέγγιση 

καταστάσεων 

Δυναμισμός 

Γ Αυτοεπίγνωση-

αυτογνωσία 

Επιτυχής 

διαχείριση 

συγκρούσεων 

Εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του 

Ευτυχία Υψηλές 

προσδοκίες για 

επιτυχία 

Συμπαθής 

Δ Αυτοπεποίθηση Αίτηση για 

βοήθεια όποτε 

είναι αναγκαίο 

Αντιμετώπιση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Ομαλή 

ανάπτυξη 

Μαθησιακή 

εξέλιξη 

 

Ε Αισιοδοξία Καλύτερη 

επικοινωνία 

Ευέλικτος    

Ζ Διαχείριση 

άγχους για 

σχολικά και 

προβλήματα 

ζωής 

 Επιμονή    

Η Καλή 

αυτοεικόνα 

 Προσαρμογή σε 

δύσκολες 

καταστάσεις 

   

Θ Αυτό-

αποτελεσματικό

ς 

 Υπευθυνότητα    

Ι   Αυτονομία    

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=84 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επισημαίνουν ότι με 

το να καταστεί ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης «ψυχικά ανθεκτικός» θα διαθέτει 

πρωτίστως μια σειρά από θετικές ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής 



78 

 

νοημοσύνης, όπως συναισθηματικές (30.95%) και κοινωνικές ικανότητες (16.66%). 

Δευτερευόντως ως θετική συνέπεια της ψυχικής ανθεκτικότητας, θα διακρίνεται 

ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (25%). Στη 

συνέχεια οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ως οφέλη μια γκάμα από χαρακτηριστικά και 

ικανότητες που αφορούν την υγεία και τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (13%) του μαθητή. 

Αναφέρουν ακόμα θετικές συνέπειες σε κάποια χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής 

νοημοσύνης (9.52%). Τέλος κάνουν λόγο για θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας 

(4.76%) που θα διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης.  

Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής κάνουν λόγο και 

για αρνητικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Παρατίθεται σχετικός αναλυτικός πίνακας, Πίνακας V (στο Παράρτημα), με τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ανά συχνότητα και ποσοστό, καθώς και ο 

αντίστοιχος πίνακας, Πίνακας 5, με τις απαντήσεις τους ανά θεματική κατηγορία. 

Πίνακας 5 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνικ

ή ανάπτυξη 
 

 

3 

Χαρακτηριστικ

ά 

προσωπικότητα

ς 

 

4 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμό

ς στην επίτευξη 

στόχων 

5 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικ

ά γνωστικής 

νοημοσύνης Α1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

Β1 

Συναισθηματικέ

ς ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
2 

20% 

1 

10% 

3 

30% 

2 

20% 

1 

10% 

1 

10% 

Α Κακές 

σχέσεις με 

τους άλλους 

Ανισόρροπη 

συμπεριφορά 

Ψυχολογικά 

προβλήματα- 

Διαταραγμένη 

ψυχολογία 

Απομόνωση Απουσία-  

μη επίτευξη 

στόχων 

Κακή σχολική 

επίδοση 

Β Θυματοποίησ

η -απόρριψη 

 Εσωτερίκευση 

προβλημάτων 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=10 
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Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επισημαίνουν ότι αν ένας μαθητής τυπικής 

ανάπτυξης δεν διαθέτει ψυχική ανθεκτικότητα, αυτό έχει αντίκτυπο σε μια σειρά από 

ικανότητες και χαρακτηριστικά του. Επηρεάζονται επομένως αρνητικά, πρωτίστως 

ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής του νοημοσύνης, όπως κοινωνικές 

(20%) και συναισθηματικές ικανότητες (10%) και δευτερευόντως η υγεία και η 

ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη (30%). Αλλοιώνεται ακόμα η προσωπικότητα του και 

μειώνονται κάποιες από τις ικανότητες προσαρμογής-προσανατολισμού στην επίτευξη 

στόχων (10%) και γνωστικής νοημοσύνης του (10%). 

 

3.1.2. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Α. Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Κατ’ αναλογία με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, ζητήθηκε και από τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να προσδιορίσουν δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες, 

στάσεις- συμπεριφορές, γνωρίσματα χαρακτηριστικά (εσωτερικά-εξωτερικά) που θα 

μπορούσαν να διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Οι 

απαντήσεις των εξίσου 18 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που συμμετείχαν στην 

ερευνητική διαδικασία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα VI (στο Παράρτημα) ανά 

συχνότητα και ποσοστό απαντήσεων.  

Δόθηκαν συνολικά 123 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και τις συμπεριφορές που θα 

μπορούσαν να διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι 
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οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 6. Εντός της κάθε θεματικής 

κατηγορίας, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται επίσης σε φθίνουσα σειρά.  

Πίνακας 6 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης- Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισ

μός στην 

επίτευξη 

στόχων 

3 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηριστι

κά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

4 

Θετικά 

χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

5 

Θετική 

ανταπόκρισ

η στην 

εκπαιδευτικ

ή 

διαδικασία 

 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
41 

33.33% 

17 

13.82% 

25 

20.32% 

24 

19.51% 

10 

8.13% 

6 

4.87% 

Α Αυτοπεποίθηση Κοινωνικός– 

συναναστροφή 

με τους άλλους, 

δημιουργία 

σχέσεων 

Προσαρμοστικ

ός σε νέες 

συνθήκες 

Ικανότητα 

επίλυσης 

προβλημάτων 

Υπομονετικός Έλλειψη 

φόβου/αποδο

χή αποτυχίας 

Β Ισορροπημένη 

συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθημα

τική ακεραιότητα 

Ενσυναίσθηση Διαχειρίζεται 

δύσκολες 

καταστάσεις 

Θετικός 

απέναντι στη 

γνώση και στο 

νέο-

ενδιαφέρον 

για μάθηση 

Αισιοδοξία Συμπεριφέρε

ται σύμφωνα 

και κατανοεί 

κανόνες 

Γ Αυτοεκτίμηση Καλή σχέση με 

τους 

συμμαθητές 

Προσπερνά 

δύσκολες 

καταστάσεις-

αντιξοότητες 

Κίνητρα για 

ζωή και 

μάθηση 

Δυναμικός-

δυνατός 

χαρακτήρας 

 

Δ Αυτογνωσία Συνεργάσιμος Ισορροπημένη 

συμπεριφορά 

Κριτική 

σκέψη 

Ευγενικός  

Ε Αυτοέλεγχος-έκφραση 

συναισθημάτων  

Επικοινωνιακό

ς 

Αυτονομία στο 

χειρισμό 

καταστάσεων 

Μεταγνωστικ

ές ικανότητες 

Ήρεμος  

Ζ Διαχείριση άγχους  Ανταποδοτικότ

ητα 

Επιβίωση σε 

αντίξοο 

περιβάλλον 

Εύστροφος Φιλικός  

Η Καλή αυτοεικόνα  Ευέλικτος Χιούμορ Θάρρος της 

γνώμης του 

 

Θ Αυτοσυγκράτηση  Θέτει στόχους  Καλός 

ακροατής 

  

Ι Ανεπηρέαστος από 

καταστάσεις 

 Διπλωματικότη

τα 

Παρατηρητικ

ός 

  

Κ Ανάληψη 

πρωτοβουλιών  

 Υπεύθυνος Ενεργητικότη

τα 

  

Λ Αυτοαποτελεσματικότη   Οργανωτικότ   
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τα ητα 

Μ Ψυχικά αποθέματα      

Ν Τροποποίηση 

αρνητικών παραγόντων 

σε θετικά 

     

Ξ Αυτοαξιολόγηση      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=123 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 6, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κρίνουν ότι 

προκειμένου να καταστεί ένας μαθητής τυπική ανάπτυξης «ψυχικά ανθεκτικός» θα πρέπει 

να διαθέτει πρωτίστως μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως και συναισθηματικές (33.33%) και κοινωνικές ικανότητες (13.82%) 

που αυτά συνεπάγονται. Δευτερευόντως, θα πρέπει να διακρίνεται από ικανότητες 

προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (20.32%), όπως αυτές που 

παρουσιάζονται παραπάνω. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μια γκάμα από 

χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης (19.51%). Επισημαίνουν επίσης 

θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (8.13%) που θα μπορούσαν να διακρίνουν το 

συγκεκριμένο μαθητή. Τέλος δεν παραβλέπουν τις συνθήκες μάθησης αναφέροντας 

κάποιες από τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε θετική ανταπόκριση 

του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία (4.87%) και τα οποία προάγουν την ψυχική του 

ανθεκτικότητα. 

 

Β. Προστατευτικοί παράγοντες/ παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Ζητήθηκε επίσης από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να αναφέρουν 

εμπειρίες, συνθήκες, γεγονότα, πρόσωπα που είτε λειτουργούν ως προστατευτικοί 

παράγοντες για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, είτε την αναστέλλουν, αποτελούν δηλαδή παράγοντες κινδύνου. Οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες VII και VIII (στο 
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Παράρτημα) ανά συχνότητα και ποσοστό απαντήσεων. Στην αρχή αναφέρονται οι 

παράγοντες προστασίας της ψυχικής ανθεκτικότητας (Πίνακας VII- Παράρτημα) και στη 

συνέχεια οι παράγοντες κινδύνου (Πίνακας VIII- Παράρτημα).  

Δόθηκαν συνολικά 75 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

σχετικά με τους παράγοντες που λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα 

σειρά στον Πίνακα 7. 

Πίνακας 7 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή 

 

2 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

3 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

4 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

5 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

ΣΥΧ. 

% 
18 

24% 

16 

21.33% 

15 

20% 

14 

18.66% 

12 

16% 

Α Αυτοεκτίμηση Οικογένεια-

γονείς 

(επιβράβευση-

βάσεις, αρχές, 

ανατροφή, 

πρότυπα-ρόλος 

μητέρας) 

Συμμαθητές –

φίλοι-

συνομήλικοι  

(θετικές σχέσεις, 

ένταξη στην 

παρέα) 

Εκπαιδευτικός/ 

κοί 

(προσωπικότητα-

υποστηρικτικός 

με γνώσεις, να 

δίνει 

συναισθηματική 

στήριξη, 

επικοινωνία) 

Σχολείο  

(–θεσμός) 

Β Χαρακτήρας/προσωπικότητα 

παιδιού  

(–θετικές εμπειρίες, 

παραστάσεις του για ζωή) 

Μορφωτικό 

επίπεδο γονέων 

Ευρύτερο 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος/σχέσεις 

με κοινότητα 

Σύνθεση ομάδας 

τάξης 

Λοιπό ειδικό 

προσωπικό-

ψυχολόγο, 

θεατρολόγο 

Γ Αυτοπεποίθηση  Μέσα μαζικής 

δικτύωσης-

πρότυπα 

Συνθήκες 

μάθησης τάξης 

Συνθήκες 

μάθησης 

σχολείου 

Δ Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-  Εξωσχολικές  Προγράμματα 
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σχολικές επιδόσεις εμπειρίες  αγωγής 

υγείας στα 

σχολεία 

Ε Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 

    

Ζ Σημαντικές επιτυχίες παιδιού     

Η Κίνητρα      

Θ Αυτοέλεγχο     

Ι Αυτό-αποτελεσματικότητα      

Κ Αυτονομία     

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=75 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών προστατευτικών παραγόντων για την ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση 

φαίνεται ότι υπερισχύουν οι εσωτερικοί παράγοντες, δηλαδή τα ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή έναντι των εξωτερικών-περιβαλλοντικών παραγόντων. Με βάση τα λεγόμενα 

τους, οι απαντήσεις του μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες: 

τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (24%) το οικογενειακό πλαίσιο-χαρακτηριστικά 

της οικογένειας (21.33%), το κοινωνικό πλαίσιο (20%) το παιδαγωγικό πλαίσιο-

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18.66%) και το σχολικό πλαίσιο (16%) του μαθητή. Το ατομικά 

χαρακτηριστικά του μαθητή υπερισχύουν έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών. 

Για τους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης δόθηκαν συνολικά 55 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές 

κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

2 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

3 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
14 

25.45% 

13 

23.63% 

10 

18.18% 

8 

14.54% 

10 

18.18% 

Α Οικογένεια-γονείς 

(-δυσλειτουργία-μη 

υποστηρικτική-

προστατευτικότητα, 

κακοποίηση, 

παραμέληση, 

θάνατος-απώλεια 

γονέα διαζύγιο) 

Συμμαθητές-φίλοι 

(-θυματοποίηση, 

απόρριψη, 

περιθωριοποίηση)  

Εκπαιδευτικός/κοι 

(-προσωπικότητα, 

μη ενασχόληση 

με παιδιά, 

συγκρούσεις-

στοχοποίηση)  

Σχολείο Χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

Β  Ευρύτερο 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος 

Ειδικοί 

παιδαγωγοί 

Λοιπό ειδικό 

προσωπικό-

ψυχολόγο, 

θεατρολόγο 

Άγχος του μαθητή 

Γ  Μέσα μαζικής 

δικτύωσης-

πρότυπα 

  Σχολική αποτυχία 

Δ  Φτώχεια   Ο χαρακτήρας του 

μαθητή  

(πως βλέπει τα 

πράγματα-αρνητικά) 

Ε     Μορφωτικό επίπεδο 

παιδιού-σχολικές 

επιδόσεις 

Ζ     Χαμηλή 

αυτοπεποίθηση  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=55 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 8, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Με βάση τα λεγόμενα τους, οι απαντήσεις 

του μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες: το οικογενειακό 
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πλαίσιο-χαρακτηριστικά της οικογένειας (25.45%), το κοινωνικό πλαίσιο (23.63%), το 

παιδαγωγικό πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18.18%), το σχολικό πλαίσιο (14.54%) και 

τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (18.18%). Το οικογενειακό πλαίσιο και τα 

χαρακτηριστικά της οικογένειας (25.45%) υπερισχύουν και πάλι έναντι των υπόλοιπων 

κατηγοριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (18.18%) 

συγκεντρώνουν ποσοστό απαντήσεων ανάλογο με το σχολικό πλαίσιο του (18.18%). 

Φαίνεται τέλος, για άλλη μια φορά ότι υπερισχύουν οι εξωτερικοί-περιβαλλοντικοί 

παράγοντες κινδύνου έναντι των εσωτερικών-ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή. 

 

Γ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν τις συνέπειες και 

τα οφέλη από την επίτευξη της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Το σύνολο των εκπαιδευτικών και σ’ αυτήν την περίπτωση αναγνωρίζει 

κυρίως οφέλη και θετικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές, ενώ 

ορισμένοι μόνο από αυτούς επισημαίνουν αρνητικές συνέπειες. Σημειώνεται ότι οι 

αρνητικές συνέπειες αποτελούν τα αντίθετα των θετικών. Οι απαντήσεις των 18 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες ΙΧ και Χ (στο 

Παράρτημα) ανά συχνότητα και ποσοστό.  

Δόθηκαν συνολικά 82 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

σχετικά με τις συνέπειες και τα θετικά οφέλη της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Οι περισσότερες από τις οποίες έχουν να κάνουν με την 

ενίσχυση χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και συμπεριφορών τους, όπως ήδη έχουν 

αναφερθεί. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές 

κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισ

μός στην 

επίτευξη 

στόχων 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικ

ά γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

4 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνικ

ή ανάπτυξη 
 

5 

Θετικά 

χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
23 

28.04% 

7 

8.53% 

23 

28.04% 

14 

17.07% 

12 

14.63% 

3 

3.65% 

Α Αυτοπεποίθηση Διαχείριση 

διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσε

ων-σχέσεων 

Διαχείριση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Καλές 

σχολικές/γνωστι

κές επιδόσεις 

Κοινωνικοποίη

ση- ομαλή 

ένταξη σε 

σχολικό και 

κοινωνικό 

πλαίσιο 

Ήρεμος 

Β Συναισθηματική 

εξέλιξη-

ισορροπημένη 

Συμπεριφορά  

Ενσυναίσθηση Αντιμετώπιση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Αποδοχή 

αποτυχίας 

Λειτουργικός Δυναμισμός 

Γ Αυτοεπίγνωση-

αυτογνωσία 

 Εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του 

Ικανότητα 

επίλυσης 

προβλημάτων 

Αυτενέργεια Εξωστρεφής 

Δ Αυτοεκτίμηση  Επίτευξη 

στόχων 

Κίνητρα για 

μάθηση και ζωή 

Διαμόρφωση 

ολοκληρωμένο

υ χαρακτήρα 

 

Ε Καλή αυτοεικόνα   Προσαρμογή σε 

δύσκολες 

καταστάσεις 

 Ομαλή 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

Ζ Αυτορρύθμιση-

ρύθμιση 

συναισθημάτων  

 Επιμονή  Ολοκληρωμένο

ς ενήλικας 

 

 

Η Διαχείριση άγχους 

για σχολικά και 

προβλήματα ζωής  

 Λήψη 

αποφάσεων-

πρωτοβουλιών 

 Ευτυχία  

Θ Αυτοαποτελεσματι

κός 

   Ψυχική και 

σωματική υγεία  

 

Ι Αυτοπροσδιορισμό

ς 

     

Κ Αυτοέλεγχος      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=82 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επισημαίνουν ότι με το 

να καταστεί ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης «ψυχικά ανθεκτικός» θα διαθέτει πρωτίστως 
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μια σειρά από θετικές ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως 

συναισθηματικές (28.04%) και κοινωνικές ικανότητες (8.53%). Δευτερευόντως ως θετική 

συνέπεια της ψυχικής ανθεκτικότητας, θα διακρίνεται από ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (28.04%), όπως αυτές που παρουσιάζονται 

παραπάνω. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν μια γκάμα από χαρακτηριστικά 

και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης (17.07%) ως οφέλη της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

Αναφέρουν ακόμα κάποια χαρακτηριστικά και ικανότητες υγείας και ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης (14.63%) που επηρεάζονται θετικά από αυτήν. Τέλος κάνουν λόγο για θετικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (3.65%) που θα διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» 

μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι θετικές συνέπειες που αφορούν 

συναισθηματικές ικανότητες συγκεντρώνουν ανάλογο ποσοστό απαντήσεων με τις 

ικανότητες προσαρμογής (28.04%) και προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (28.04%). 

Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής κάνουν λόγο και 

για αρνητικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Παρατίθεται σχετικός αναλυτικός πίνακας, Πίνακας Χ (στο Παράρτημα), με τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανά συχνότητα και ποσοστό, καθώς και ο 

αντίστοιχος πίνακας, Πίνακας 10, με τις απαντήσεις τους ανά θεματική κατηγορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

Πίνακας 10 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

4 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

2 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

5 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
3 

33.33% 

1 

11.11% 

3 

33.33% 

1 

11.11% 

1 

11.11% 

Α Αδυναμία 

διαχείρισης 

άγχους 

Αντικοινωνική 

συμπεριφορά 

Αδυναμία 

αντιμετώπισης 

αντιξοοτήτων 

Αδυναμία 

ένταξης σε 

σχολικό και 

κοινωνικό 

πλαίσιο 

Κακή σχολική επίδοση 

Β Χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

 Αδυναμία 

ανάληψης 

πρωτοβουλιών 

  

Γ Κακή αυτοεικόνα  Αδυναμία 

προσαρμογής σε 

αλλαγές 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=9 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 10, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επισημαίνουν ότι αν 

ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης δεν διαθέτει ψυχική ανθεκτικότητα, αυτό έχει αντίκτυπο 

σε μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά του. Επηρεάζονται επομένως αρνητικά, 

πρωτίστως ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής του νοημοσύνης, όπως 

κάποιες συναισθηματικές (33.33%) και κοινωνικές ικανότητες (11.11%) και 

δευτερευόντως ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων 

(33.33%). Η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας έχει ακόμα αρνητικές συνέπειες σε κάποια 

χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (33.33%), καθώς και στην υγεία και στην 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (11.11%) του μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι μεγαλύτερο και ισάριθμο ποσοστό απαντήσεων συγκεντρώνουν οι συναισθηματικές 
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ικανότητες (33.33%) και οι ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη 

στόχων (33.33%). 

 

3.1.3. Σύγκριση/συγκριτική παρουσίαση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια συγκριτική παρουσίαση των απαντήσεων που 

έδωσαν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στις 

ερωτήσεις σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης, με 

σκοπό να εξετασθεί αν οι απόψεις τους συγκλίνουν ή διαφοροποιούνται.  

 

Α. Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας, (Πίνακας ΧΙ- Παράρτημα) στον οποίο 

παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Οι απαντήσεις των 36 συνολικά 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία παρατίθενται αναλυτικά ανά 

ομάδα, συχνότητα και ποσοστό απάντησης 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι απαντήσεις (σε θεματικές κατηγορίες) των 

εκπαιδευτικών  γενική και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση. 
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Πίνακας 11 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης- Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολι

σμός στην 

επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηρισ

τικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

4 

Θετικά 

χαρακτηρισ

τικά 

προσωπικότ

ητας 

5 

Θετική 

ανταπόκρισ

η στην 

εκπαιδευτικ

ή 

διαδικασία 

 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ 

% 

35 

25.92% 

24 

17.77% 

28 

20.7% 

21 

15.55% 

17 

12.59% 

10  

7.4% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=135 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ 

% 
41 

33.33% 

17 

13.82% 

25 

20.32% 

24 

19.51% 

10 

8.13% 

6 

4.87% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=123 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 11 το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (135) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (123). Το ίδιο ισχύει και για τη συχνότητα και τα ποσοστά 

απαντήσεων που συγκέντρωσε καθεμιά από τις θεματικές κατηγορίες. Υπάρχει επομένως 

σύγκλιση απόψεων ως προς τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα εκπαιδευτικών στις 

ικανότητες και χαρακτηριστικά ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

που προτάσσει.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν 

ότι ο ψυχικά ανθεκτικός μαθητής τυπικής ανάπτυξης θα πρέπει πρωτίστως να διακρίνεται 

από μια σειρά ικανοτήτων και χαρακτηριστικών συναισθηματικής νοημοσύνης, δίνοντας 

έμφαση κυρίως σε συναισθηματικές ικανότητες (25.92% γενικής αγωγής, 33.33% ειδικής 

αγωγής) και δευτερευόντως σε κοινωνικές ικανότητες (17.77% γενικής αγωγής, 13.82% 

ειδικής αγωγής). Ακολούθως και οι δυο ομάδες θεωρούν σημαντική την ύπαρξη 

ικανοτήτων προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (20.7% 
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γενικής αγωγής, 20.32% ειδικής αγωγής) για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Στην τρίτη θέση σχεδόν το ίδιο ποσοστό απαντήσεων 

εκπαιδευτικών γενικής  και ειδικής αγωγής συγκεντρώνουν οι ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (15.55% γενικής αγωγής, 19.51% ειδικής 

αγωγής). Επίσης σύμφωνα με τις αντιλήψεις και των δυο ομάδων ο «ψυχικά ανθεκτικός» 

μαθητής θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από θετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, στα 

οποία δίνουν μεγαλύτερη βάση οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής με ποσοστό απαντήσεων 

12.59% έναντι 8.13% των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Εν κατακλείδι σχεδόν την ίδια 

συχνότητα απαντήσεων και από τις δυο ομάδες παρουσιάζουν μια σειρά από 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη θετική ανταπόκριση του μαθητή στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (7.4% γενικής αγωγής, 4.87% ειδικής αγωγής). 

 

 

Β. Προστατευτικοί παράγοντες/ παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες, (Πίνακες ΧΙΙ, ΧΙΙΙ- στο Παράρτημα) στους 

οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής αναφορικά με τους προστατευτικούς παράγοντες και τους παράγοντες κινδύνου 

για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Οι απαντήσεις των 36 

συνολικά εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία παρατίθενται 

αναλυτικά ανά ομάδα, συχνότητα και ποσοστό απάντησης.  

Στους Πίνακες 12 και 13 παρουσιάζονται οι απαντήσεις (σε θεματικές κατηγορίες) 

των εκπαιδευτικών  γενική και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση. 
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Πίνακας 12 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

2 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

3 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

4 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
20 

27.77% 

15 

20.83% 

14 

19.44% 

14 

19.44% 

9 

12.5% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=72 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

 

2 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

3 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

4 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

5 

Σχολικό πλαίσιο 

 

ΣΥΧ. 

% 
18 

24% 

16 

21.33% 

15 

20% 

14 

18.66% 

12 

16% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=75 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (72) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (75). Ωστόσο δεν υπάρχει σύγκλιση απόψεων ως προς τη 

βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα εκπαιδευτικών στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες. Πιο 

συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δίνουν βαρύτητα στους εξωτερικούς 

προστατευτικούς παράγοντες για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης. Έτσι αναφέρουν ως πρώτιστους προστατευτικούς παράγοντες αυτούς 

που αφορούν το οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (27.77%). 

Δευτερευόντως υποστηρίζουν παράγοντες που έχουν σχέση με το παιδαγωγικό πλαίσιο και 

τις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (20.83%). Στη συνέχεια αναφέρονται εξίσου στους 
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παράγοντες που έχουν σχέση με το σχολικό (19.44%) και κοινωνικό (19.44%) πλαίσιο των 

μαθητών και τέλος υποστηρίζουν εσωτερικούς προστατευτικούς παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (12.5%). 

Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δίνουν μεγάλη έμφαση στους 

εσωτερικούς προστατευτικούς παράγοντες, θέτοντας πρώτιστα ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή τυπικής ανάπτυξης (24%). Στη συνέχεια υποστηρίζουν την ύπαρξη των 

λοιπών εξωτερικών προστατευτικών παραγόντων δίνοντας τους διαφορετική βαρύτητα σε 

αντίθεση επίσης με τους εκπαιδευτικούς γενικής. Αναφέρουν λοιπόν αρχικά το 

οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (21.33%), μετά το κοινωνικό 

πλαίσιο (20%), έπεται το παιδαγωγικό πλαίσιο και οι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18.66%) 

και τελευταίο ακολουθεί το σχολικό πλαίσιο (16%). Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

εξωτερικοί προστατευτικοί παράγοντες ανεξαρτήτως της σειράς που τοποθετούνται από 

εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής συγκεντρώνουν ποσοστά που δεν έχουν 

μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελούν τα ατομικά χαρακτηριστικά του 

μαθητή που στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής συγκεντρώνουν σχεδόν 

διπλάσιο ποσοστό απαντήσεων (24%) από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (12.5%).  
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Πίνακας 13 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης-  

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

  

1 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

2 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

3 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά 

του μαθητή 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 
16 

29.09% 

14 

25.45% 

12 

21.81% 

8 

14.54% 

5 

9.09% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=55 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 
14 

25.45% 

13 

23.63% 

10 

18.18% 

8 

14.54% 

10 

18.18% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=55 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 13 το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (55) είναι ισάξιο με το σύνολο των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών ειδικής (55). Ανάλογες είναι επίσης και οι συχνότητες και τα ποσοστά 

απαντήσεων που συγκέντρωσε καθεμιά από τις θεματικές κατηγορίες. Υπάρχει επομένως 

σύγκλιση απόψεων ως προς τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα των εκπαιδευτικών στους 

παράγοντες κινδύνου που προτάσσει.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν 

ως πρώτιστους παράγοντες κινδύνου της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών 

εξωτερικούς παράγοντες. Αναφέρουν αρχικά παράγοντες που έχουν να κάνουν με το 

οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (29.09% γενικής αγωγής- 

25.45% ειδικής αγωγής) και το κοινωνικό πλαίσιο του μαθητή (25.45% γενικής αγωγής- 

23,63% ειδικής αγωγής). Στη συνέχεια αναφέρονται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν 

με το παιδαγωγικό πλαίσιο και τις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (21.81% γενικής αγωγής, 

18.18% ειδικής αγωγής), καθώς και το σχολικό πλαίσιο του μαθητή (14.54% γενικής 
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αγωγής- 14.54% ειδικής αγωγής). Τέλος επισημαίνουν ατομικά χαρακτηριστικά του 

μαθητή (9.09% γενικής αγωγής- 18.18% ειδικής αγωγής) που συγκαταλέγονται στους 

εσωτερικούς παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

παρατηρείται ισάξιο ποσοστό απαντήσεων για τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται 

με το σχολικό πλαίσιο του μαθητή (14.54% γενικής-ειδικής αγωγής). 

 

Γ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

Παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες, (Πίνακες XIV, XV- στο Παράρτημα) στους 

οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής αναφορικά με τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για 

τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Οι απαντήσεις των 36 συνολικά εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία παρατίθενται αναλυτικά ανά ομάδα, συχνότητα 

και ποσοστό απάντησης.  

Στους Πίνακα 14 και 15 παρουσιάζονται οι απαντήσεις (σε θεματικές κατηγορίες) 

των εκπαιδευτικών  γενική και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

Πίνακας 14 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

 

5 

Θετικά 

χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας 

 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
26 

30.95% 

14 

16.66% 

21 

25% 

11 

13% 

8 

9.52% 

4 

4.76% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=84 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

 

4 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

 

5 

Θετικά 

χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας 

 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
23 

28.04% 

7 

8.53% 

23 

28.04% 

14 

17.07% 

12 

14.63% 

3 

3.65% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=82 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 14, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (84) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (82). Δεν ισχύει όμως πάντοτε το ίδιο και για τη συχνότητα και 

τα ποσοστά απαντήσεων που συγκέντρωσε καθεμιά από τις θεματικές κατηγορίες. Δεν 

υπάρχει επομένως απόλυτη σύγκλιση απόψεων ως προς τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα 

εκπαιδευτικών στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν 

ότι ο μαθητής τυπικής ανάπτυξης που έχει ψυχική ανθεκτικότητα θα διακρίνεται 

πρωτίστως από μια σειρά ικανοτήτων και χαρακτηριστικών συναισθηματικής νοημοσύνης, 

δίνοντας έμφαση κυρίως σε συναισθηματικές ικανότητες (30.95% γενικής αγωγής- 
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28.04% ειδικής αγωγής) και δευτερευόντως σε κοινωνικές ικανότητες (16.66% γενικής 

αγωγής- 8.35% ειδικής αγωγής). Παρατηρείται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

προτείνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους ειδικής αγωγής οφέλη που αφορούν 

κοινωνικές ικανότητες. Ακολούθως και οι δυο ομάδες θεωρούν σημαντική θετική 

συνέπεια μια σειρά από ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των 

στόχων (25% γενικής αγωγής- 28.04% ειδικής αγωγής). Στην πορεία οι απόψεις τους 

αποκλίνουν, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής θέτουν οφέλη που έχουν να κάνουν με την 

υγεία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (13%) και ακολούθως με ικανότητες και 

χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (9.52%) του μαθητή, ενώ ισχύει το αντίθετο για 

τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Αυτοί τοποθετούν πρώτα οφέλη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας που έχουν να κάνουν με ικανότητες και χαρακτηριστικά γνωστικής 

νοημοσύνης (17.07%) και μετέπειτα οφέλη που αφορούν την υγεία και την ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη του μαθητή (14.63%). Εν κατακλείδι, και οι δυο ομάδες επισημαίνουν σε 

μικρότερο ποσοστό θετικά χαρακτηριστικά του μαθητή ως θετική συνέπεια της ψυχικής 

ανθεκτικότητας (4.76% γενικής αγωγής- 3.65% ειδικής αγωγής).  
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Πίνακας 15 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης-  

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

 

2 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 
 

 

3 

Χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

 

4 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμ

ός στην επίτευξη 

στόχων 

 

5 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικ

ά γνωστικής 

νοημοσύνης 

Α1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

Β1 

Συναισθηματικέ

ς ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
2 

20% 

1 

10% 

3 

30% 

2 

20% 

1 

10% 

1 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=10 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισ

μός στην 

επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνικ

ή ανάπτυξη 

 

 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

 

- 

 Α1 

Συναισθημα

τικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
3 

33.33% 

1 

11.11% 

3 

33.33% 

1 

11.11% 

1 

11.11% 

- 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=9 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 15, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (10) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (9). Δεν ισχύει όμως σε κάθε περίπτωση το ίδιο και για τη 

συχνότητα και τα ποσοστά απαντήσεων που συγκέντρωσε καθεμιά από τις θεματικές 

κατηγορίες. Δεν υπάρχει επομένως απόλυτη σύγκλιση απόψεων ως προς τη βαρύτητα που 

δίνει κάθε ομάδα των εκπαιδευτικών στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες.  

Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής θεωρούν ότι, αν ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης δεν έχει ψυχική ανθεκτικότητα 

επηρεάζονται αρνητικά κυρίως κάποιες από τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής του νοημοσύνης. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δίνουν 
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έμφαση πρωτίστως σε κοινωνικές ικανότητες (20%) και δευτερευόντως σε 

συναισθηματικές ικανότητες (10%), σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. 

Αυτοί αναφέρουν πρώτιστα αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με συναισθηματικές 

ικανότητες (33.33%) και μετά με κοινωνικές ικανότητες (11.11%). Στη συνέχεια οι 

απόψεις τους αποκλίνουν, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναφέρουν σε μεγαλύτερη 

συχνότητα αρνητικές συνέπειες που έχουν να κάνουν με την υγεία και τη ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη (30%), καθώς και με χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή (20%). 

Αντίθετα στον ίδιο σχεδόν βαθμό οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής υποστηρίζουν ότι από 

την έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας επηρεάζονται αρνητικά ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (33.33%), γεγονός που επισημαίνεται και 

από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής αλλά σε μικρότερο ποσοστό (10%). Επίσης κατ’ 

αντίθεση με τους γενικής αγωγής, μικρότερο ποσοστό απαντήσεων συγκεντρώνουν 

σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής συνέπειες που σχετίζονται με την υγεία 

και τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του μαθητή (11.11%). Παρατηρείται ακόμα ότι και οι δυο 

ομάδες των εκπαιδευτικών επισημαίνουν πως επηρεάζονται σε μικρό βαθμό ικανότητες 

και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (10% γενικής αγωγής- 11.11% ειδικής 

αγωγής). Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αντίθετα με τους 

γενικής αγωγής δεν συγκαταλέγουν στις αρνητικές συνέπειες έλλειψης της ψυχικής 

ανθεκτικότητας χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών. 
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3.2.ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 

3.2.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές ανάγκες 

Α. Σύγκριση του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κλήθηκαν να κρίνουν αν η ψυχική ανθεκτικότητα 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης διακρίνεται από τη ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών 

με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι 10 από τους 18 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από τον μαθητή με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Αντιθέτως οι 8 από τους 18 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

υποστηρίζουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης  δεν διαφέρει 

από τη ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι 

συγκεκριμένοι αναφέρουν ότι και οι δυο ομάδες μαθητών έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν εξίσου την ψυχική τους ανθεκτικότητα κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες 

και με την ανάλογη εξάσκηση. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι 3 από τους 18 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής αναγνωρίζουν το μαθητή με ΗΕΑ ως περισσότερο 

«ψυχικά ανθεκτικό» από το μαθητή τυπικής ανάπτυξης. Στον Πίνακα XVI (στο 

Παράρτημα) παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής διαφοροποιούν την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

από αυτήν των μαθητών με ΗΕΑ, οι οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες και 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 16.  
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Πίνακας 16 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από «ψυχικά ανθεκτικό 

μαθητή» με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες- Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 
 

3 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 
Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
12 

25.53% 

6 

12.76% 

11 

23.4% 

11 

23.4% 

7 

14.89% 

Α Έκφραση 

συναισθημάτων 

(-συναισθηματικές 

εξάρσεις) 

Συναναστροφή 

με τους άλλους-

προβληματικές 

κοινωνικές 

σχέσεις 

Μαθησιακές 

δυσκολίες-

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Δυσκολία στη 

διαχείριση 

καταστάσεων 

Σχολικές επιδόσεις  

Β Αυτοεικόνα Περιθωριοποίηση Ψυχοκοινωνικές 

δεξιότητες 

Προσαρμογή 

συμπεριφοράς στις 

αλλαγές 

Γνωστικό επίπεδο 

Γ Αυτοέλεγχος  Ένταση 

προβλήματος πχ 

αυτισμός 

Συμπεριφορά Αδυναμία 

συνειδητοποίησης 

αποτυχίας πχ. σε 

δραστηριότητες 

Δ Βίωση δυσάρεστων 

καταστάσεων 

 Ψυχολογικά 

προβλήματα-

δυσκολίες 

Αντιμετώπιση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Αποκωδικοποίηση 

πληροφοριών 

Ε Αυτοαντίληψη     

Ζ Επίπεδα άγχους      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=47 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 16, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κρίνουν ότι οι 

διαφορές στη ψυχική ανθεκτικότητα ενός μαθητή με ΗΕΑ και ενός μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης οφείλονται πρωτίστως σε μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως συναισθηματικές (25.53%) κοινωνικές ικανότητες 

(12.76%). Δευτερευόντως, αφορούν την υγεία και τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των 

μαθητών (23.4%), καθώς και ορισμένες ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού 

στην επίτευξη των στόχων (23.4%) τους. Τέλος έχουν να κάνουν με μια γκάμα από 

χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης (14.89%).  
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Στην συνέχεια,  παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

για την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, κατ’ 

αντιστοιχία με την προηγούμενη ενότητα.  

 

Β. Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικέ Ανάγκες 

Οι απαντήσεις των 18 εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που συμμετείχαν στην 

ερευνητική διαδικασία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα XVII (στο Παράρτημα). 

Δόθηκαν συνολικά 106 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και τις συμπεριφορές που θα μπορούσαν να 

διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 17. 

Πίνακας 17 

 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισ

μός στην 

επίτευξη 

στόχων 

3 

Θετικά 

χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικ

ά γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

5 

Θετική 

ανταπόκρισ

η στην 

εκπαιδευτικ

ή 

διαδικασία 
 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
27 

25.47% 

15 

14.14% 

27 

25.47% 

15 

14.14% 

14 

31.2% 

8 

7.54% 

Α Αυτοέλεγχος/ 

έλεγχος 

συναισθημάτων/ 

αυτοσυγκράτηση 

Κοινωνικός 

–

συναναστρο

φή με τους 

άλλους, 

δημιουργία 

σχέσεων 

Διαχειρίζεται 

δύσκολες 

καταστάσεις 

Υπομονετικός Γνωστικές 

επιδόσεις-καλή 

σχολική 

επίδοση 

Συμμετοχή 

σε 

δραστηριότη

τες του 

σχολείου 

Β Αυτοπεποίθηση Επικοινωνια

κός  

Προσαρμοστικ

ός σε νέες 

Δυναμικός-

δυνατός 

Θετικός 

απέναντι στη 

Συμπεριφέρε

ται 
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συνθήκες χαρακτήρας γνώση και στο 

νέο-ενδιαφέρον 

για μάθηση 

σύμφωνα/ 

κατανοεί 

κανόνες 

Γ Ανεπηρέαστος από 

καταστάσεις-σχόλια 

Ζητά 

βοήθεια 

Προσπερνά 

δύσκολες 

καταστάσεις-

αντιξοότητες 

Σταθερότητα 

απόψεων 

Βασικές 

σχολικές 

γνώσεις,  

(να διαβάζει-

γράφει, να κάνει 

μαθηματικούς 

συλλογισμούς) 

Συμμετοχή  

σε 

διδασκαλία 

Δ Ισορροπημένη 

συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθημα

τική ακεραιότητα 

Καλή σχέση 

με τους 

συμμαθητές 

Θετική στάση 

ζωής  

Ισχυρές 

αυτοάμυνες 

Ικανότητα 

επιχειρηματολο

γίας 

Ανταπόκρισ

η σε 

διδασκαλία 

Ε Αυτογνωσία Συνεργάσιμο

ς 

Ισορροπημένη 

συμπεριφορά 

Επιδεκτικός σε 

παρατηρήσεις-

σχόλια 

Εύστροφος Ακολουθία 

οδηγιών-

εντολών 

Ζ Αυτοεκτίμηση  Αυτονομία στο 

χειρισμό 

καταστάσεων 

Ευγενικός Αντίληψη-

προσοχή 

Καλές 

σχέσεις με το 

δάσκαλο 

Η Καλή αυτοεικόνα  Ευέλικτος Χαμογελαστός Δημιουργικότητ

α 

 

Θ Διαχείριση άγχους   Θέτει στόχους  Συμπαθής   

Ι Ανάληψη 

πρωτοβουλιών  

 Διεκδικητικός Ευγενική 

φυσιογνωμία 

  

Κ Αυτό-

αποτελεσματικότητα 

 Αυτοεξυπηρέτη

ση 

Ήρεμος   

Λ Αυτοπροσδιορισμός   Διαλλακτικός   

Μ    Ικανοποιημένο

ς με ότι κάνει 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=106 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 17, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κρίνουν ότι 

προκειμένου ένας μαθητής με ΗΕΑ να χαρακτηριστεί «ψυχικά ανθεκτικός» θα πρέπει να 

διαθέτει πρωτίστως μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως και συναισθηματικές (25.47%) και κοινωνικές ικανότητες (14.14%). 

Δευτερευόντως, θα πρέπει να διακρίνεται από ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (25.47%) του. Επισημαίνουν επίσης θετικά 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (14.14%) που κατά τη γνώμη τους διακρίνουν τον 

«ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μια γκάμα 

από χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης (13.2%) για την επίτευξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας του μαθητή με ΗΕΑ. Τέλος δεν παραβλέπουν τις συνθήκες 
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μάθησης αναφέροντας κάποιες από τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε 

θετική ανταπόκριση του μαθητή με ΗΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία (7.54%) και τα 

οποία προάγουν την ψυχική του ανθεκτικότητα. 

 

Γ. Προστατευτικοί παράγοντες/ παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες XVIII 

και XIX (στο Παράρτημα) ανά συχνότητα και ποσοστό. Στην αρχή αναφέρονται οι 

παράγοντες προστασίας της ψυχικής ανθεκτικότητας (Πίνακας XVIII- Παράρτημα) και 

στη συνέχεια οι παράγοντες κινδύνου (Πίνακας XIX- Παράρτημα).  

Δόθηκαν συνολικά 82 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής σχετικά με τους παράγοντες που λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι οποίες 

παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 18. 

Πίνακας 18 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

2 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

3 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

5 

Ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
26 

31.7% 

22 

26.82% 

15 

18.29% 

10 

12.19% 

9 

10.97% 

Α Εκπαιδευτικός/κοι 

(-προσωπικότητα-

υποστηρικτικός, 

εμψύχωση, 

Οικογένεια- 

γονείς 

(–επιβράβευση, 

βάσεις, αρχές, 

Συμμαθητές 

–φίλοι-

συνομήλικοι  

(θετικές 

Σχολείο  

(-θεσμός, 

επιβράβευση) 

Χαρακτήρας/προσωπικότητα 

παιδιού 

( –θετικές εμπειρίες, 

παραστάσεις του για ζωή) 
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ενθάρρυνση, 

επιβράβευση, με 

γνώσεις, να δίνει 

συναισθηματική 

στήριξη, 

επικοινωνία) 

ανατροφή, 

υποστήριξη, 

πρότυπα-ρόλος 

μητέρας) 

σχέσεις, 

ένταξη στην 

παρέα) 

Β Ειδικοί παιδαγωγοί Αναγνώριση 

προβλήματος 

παιδιού 

Ευρύτερο 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος-

κοινωνία 

Εκπαίδευση  

(συμπερίληψη, 

ισότιμη) 

Αναγνώριση προβλήματος 

παιδιού 

Γ Αναγνώριση 

προβλήματος 

παιδιού 

Μορφωτικό-

κοινωνικό 

επίπεδο γονέων 

Αναγνώριση 

προβλήματος 

παιδιού 

Λοιπό ειδικό 

προσωπικό-

ψυχολόγοι 

 

Θετική αυτοεικόνα-

αυτοπεποίθηση 

Δ Συνεργασία 

γονέων-

εκπαιδευτικών 

Συνεργασία 

γονέων-

εκπαιδευτικών 

 Παράλληλη 

στήριξη-τμήμα 

ένταξης-ειδικό 

σχολείο 

Υψηλές προσδοκίες 

επιτυχίας 

Ε Αποδοχή 

διαφορετικότητας 

   Κίνητρα του μαθητή 

Ζ      Θέτει στόχους 

(-επιτεύξιμους) 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=82 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 18, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών προστατευτικών παραγόντων για την ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Με βάση τα 

λεγόμενα τους, οι απαντήσεις τους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες 

κατηγορίες: το παιδαγωγικό πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (31.7%), το οικογενειακό 

πλαίσιο-χαρακτηριστικά της οικογένειας (26.82%), το κοινωνικό πλαίσιο (18.29%), το 

σχολικό πλαίσιο (12.19%)  και τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (10.97%). Το 

παιδαγωγικό πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (31.7%) υπερισχύουν έναντι των υπόλοιπων 

κατηγοριών. Φαίνεται επίσης ότι υπερισχύουν οι εξωτερικοί-περιβαλλοντικοί παράγοντες 

προστασίας έναντι των εσωτερικών-ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή με ΗΕΑ. 

Για τους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, δόθηκαν συνολικά 38 (100%) απαντήσεις από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε 
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ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον 

Πίνακα 19. 

Πίνακας 19 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

2 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

3 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
12 

31.57% 

10 

26.31% 

8 

21.1% 

4 

10.52% 

4 

10.52% 

Α Εκπαιδευτικός/κοι 

(-προσωπικότητα, 

μη ενασχόληση 

με παιδιά, 

συγκρούσεις-

στοχοποίηση, 

αρνητική 

επιβράβευση, 

υπενθύμιση 

λαθών, 

προβλήματος) 

Συμμαθητές-

συνομήλικοι-φίλοι 

(-θυματοποίηση, 

απόρριψη, 

περιθωριοποίηση, 

απουσία σχέσεων) 

Οικογένεια- γονείς 

(- δυσλειτουργία-

μη υποστηρικτική, 

θάνατος, 

αδιαφορία-

εγκτάλειψη 

εξαρτήσεις-

απώλεια γονέα 

διαζύγιο) 

Σχολείο Μαθησιακές 

δυσκολίες-πρόβλημα 

παιδιού 

Β Ειδικοί 

παιδαγωγοί 

Ευρύτερο 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος 

(-περιφρόνηση, 

υποβάθμιση) 

Μορφωτικό-

κοινωνικό επίπεδο 

γονέων 

Σχολική 

αποτυχία 

Ο χαρακτήρας του 

μαθητή  

(πως βλέπει τα 

πράγματα) 

Γ Στερεότυπα-

προκαταλήψεις-

διακρίσεις 

Στερεότυπα-

προκαταλήψεις-

διακρίσεις 

  Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=38 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 19, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ. Με βάση τα λεγόμενα τους, οι απαντήσεις του μπορούν 

να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες: το παιδαγωγικό πλαίσιο-
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εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (31.57%), το κοινωνικό πλαίσιο (26.31%), το οικογενειακό 

πλαίσιο-χαρακτηριστικά της οικογένειας (21.1%), το σχολικό πλαίσιο (10.52%) και τα 

ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (10.52%). Το παιδαγωγικό πλαίσιο-εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις (31.57%) υπερισχύουν και πάλι έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το σχολικό πλαίσιο (10.52%) παρουσιάζει ανάλογο ποσοστό απαντήσεων με 

τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (10.52%). Φαίνεται, για άλλη μια φορά ότι 

υπερισχύουν οι εξωτερικοί-περιβαλλοντικοί παράγοντες έναντι των εσωτερικών- 

ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή με ΗΕΑ. 

 

Δ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι απαντήσεις των 18 εκπαιδευτικών γενικής αγωγής παρουσιάζονται αναλυτικά 

στους Πίνακες ΧΧ και ΧΧΙ (στο Παράρτημα). Δόθηκαν συνολικά 89 (100%) απαντήσεις 

από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής αναφορικά με τις συνέπειες και τα θετικά οφέλη 

της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες Οι 

περισσότερες από τις οποίες έχουν να κάνουν με την ενίσχυση χαρακτηριστικών, 

ικανοτήτων και συμπεριφορών τους, όπως ήδη έχουν αναφερθεί. Οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι οποίες 

παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 20. 
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Πίνακας 20 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνικ

ή ανάπτυξη 

 

4 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηριστ

ικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

5 

Θετικά 

χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
23 

25.84% 

12 

13.48% 

25 

28.1% 

14 

15.73% 

11 

12.35% 

4 

4.49% 

Α Συναισθηματική 

εξέλιξη-

ισορροπημένη 

συμπεριφορά 

Διαχείριση 

διαπροσωπικώ

ν 

αλληλεπιδράσε

ων-σχέσεων 

Διαχείριση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Κοινωνικοποίη

ση- ομαλή 

ένταξη σε 

σχολικό και 

κοινωνικό 

πλαίσιο 

Καλές 

σχολικές-

γνωστικές 

επιδόσεις 

Δυναμισμός 

Β Αυτοπεποίθηση Κοινωνικός Συνειδητοποίηση 

προβλήματος  

Ολοκληρωμέν

ος ενήλικας 

(λειτουργικό) 

Μαθησιακή 

εξέλιξη  
Αισιοδοξία 

Γ Αυτοεπίγνωση-

αυτογνωσία 

Επιτυχής 

διαχείριση 

συγκρούσεων 

Εμπιστοσύνη στον 

εαυτό του-

αυτοσυναίσθημα 

Ομαλή 

ανάπτυξη 

Κριτική 

σκέψη και 

προσέγγιση 

καταστάσεων 

Υψηλές 

προσδοκίες 

για επιτυχία  

Δ Αυτοεκτίμηση  Αντιμετώπιση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Ευτυχία Ευγενής 

άμυλα  

 

Ε Καλή αυτοεικόνα   Προσαρμογή σε 

δύσκολες 

καταστάσεις/διαφορ

ετικά περιβάλλοντα 

Επαγγελματικ

ή 

αποκατάσταση 

  

Ζ Διαχείριση άγχους 

για σχολικά και 

προβλήματα ζωής  

 Λήψη αποφάσεων     

Η Αυτοέλεγχος  Αυτονομία    

Θ Αυτοαποτελεσματ

ικός 

 Υπευθυνότητα    

Ι Αυτοβελτίωση  Επιμονή    

Κ   Ολοκλήρωση 

σχολικής φοίτησης 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=89 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 20, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επισημαίνουν ότι με 

το να καταστεί ένας μαθητής με ΗΕΑ «ψυχικά ανθεκτικός» θα διαθέτει πρωτίστως μια 
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σειρά από θετικές ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως 

συναισθηματικές (25.84%) και κοινωνικές ικανότητες (13.48%). Δευτερευόντως ως θετική 

συνέπεια της ψυχικής ανθεκτικότητας, θα διακρίνεται από ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (25%). Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν ως οφέλη μια γκάμα από χαρακτηριστικά και ικανότητες που αφορούν την 

υγεία και τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (13%) του μαθητή με ΗΕΑ. Αναφέρουν ακόμα 

θετικές συνέπειες σε κάποια χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης 

(9.52%). Τέλος κάνουν λόγο για θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (4.76%) που 

θα διακρίνουν το «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ.  

Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής κάνουν λόγο και 

για αρνητικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές με ΗΕΑ. 

Παρατίθεται σχετικός αναλυτικός πίνακας, Πίνακας ΧΧΙ (στο Παράρτημα), με τις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής ανά συχνότητα και ποσοστό, καθώς και ο 

αντίστοιχος πίνακας, Πίνακας 21, με τις απαντήσεις τους ανά θεματική κατηγορία. 

Πίνακας 21 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

  

1 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

 

2 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηριστι

κά γνωστικής 

νοημοσύνης 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής 

νοημοσύνης 

 

 

 

 4 

Χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότητ

ας 

 

 

5 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμ

ός στην 

επίτευξη 

στόχων 

 

Α3 

Συναισθηματικ

ές ικανότητες 

Β3 

Κοινωνικ

ές 

ικανότητε

ς 

ΣΥΧ. 

% 

6 

40% 

3 

20% 

2 

13.3% 

1 

6.6% 

2 

13.3% 

1 

6.6% 

Α Διαταραγμένη 

ψυχολογία/Ψυχολογι

κά προβλήματα-

κατάθλιψη 

Κακή σχολική 

επίδοση 

Χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

Κακές 

σχέσεις με 

τους 

άλλους 

 Απομόνωση Απουσία-  

μη επίτευξη 

στόχων 
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Β Εσωτερίκευση 

προβλημάτων 

Έλλειψη 

προσπάθειας 

(εγκαταλείπει 

προσπάθεια δεν 

του κάνει 

αίσθηση να 

συνεχίσει) 

Εσωτερίκευση 

συναισθημάτων 

   

Γ Αυτό-ενοχοποίηση       

Δ Έλλειψη κινδύνου      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=15 

 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επισημαίνουν ότι αν ένας μαθητής με ΗΕΑ δεν 

διαθέτει ψυχική ανθεκτικότητα, αυτό έχει αντίκτυπο σε μια σειρά από ικανότητες και 

χαρακτηριστικά του. Επηρεάζονται επομένως αρνητικά, πρωτίστως η υγεία και η 

ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη (40%) και δευτερευόντως ικανότητες και χαρακτηριστικά 

γνωστικής του νοημοσύνης (20%). Επηρεάζονται ακόμα χαρακτηριστικά και ικανότητες 

συναισθηματικής νοημοσύνης όπως συναισθηματικές (13.3%) και κοινωνικές ικανότητες 

(6.6%) του. Αλλοιώνεται η προσωπικότητα του (13.3%) και μειώνονται κάποιες από τις 

ικανότητες προσαρμογής-προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (6.6%). Σημειώνεται 

ότι ανάλογο ποσοστό δίνεται σε συναισθηματικές ικανότητες και χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας (13.3%), καθώς και σε κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες 

προσαρμογής-προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (6.6%) 

 

3.2.2. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Α. Σύγκριση «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης και μαθητή με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κλήθηκαν να κρίνουν αν η ψυχική ανθεκτικότητα 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης διακρίνεται από την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών 

με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι 13 από τους 18 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 
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διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από τον μαθητή με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι 5 από τους 18 εκπαιδευτικούς 

ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν το μαθητή τυπικής ανάπτυξης ως περισσότερο «ψυχικά 

ανθεκτικό» από το μαθητή με ΗΕΑ. Στον Πίνακα ΧΧΙΙ (στο Παράρτημα) παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διαφοροποιούν τη 

ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης από αυτήν των μαθητών με ΗΕΑ, οι 

οποίοι ομαδοποιήθηκαν σε θεματικές κατηγορίες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 22.  

Πίνακας 22 

 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από «ψυχικά ανθεκτικό 

μαθητή» με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες- Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

3 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

4 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
12 

28.57% 

2 

4.76% 

13 

30.95% 

11 

26.19% 

4 

9.52% 

Α Αυτοεκτίμηση Συναναστροφή 

με τους άλλους-

προβληματικές 

κοινωνικές 

σχέσεις 

Σχολικές 

επιδόσεις  

Συμπεριφορά Μαθησιακές 

δυσκολίες-

εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Β Έκφραση 

συναισθημάτων 

-συναισθηματικές 

εξάρσεις, άγχος)  

Περιθωριοποίηση Αδυναμία 

συνειδητοποίησης 

αποτυχίας πχ. σε 

δραστηριότητες 

Προσαρμογή στις 

αλλαγές 

Αποδοχή 

προβλήματος 

Γ Αυτοπεποίθηση  Γνωστικό επίπεδο Συνεχείς έπαινοι-

επιβράβευση  

 

Δ Βίωση 

δυσάρεστων 

καταστάσεων 

 Κριτική σκέψη Διαχείριση 

καταστάσεων 

 

Ε   Κίνητρα Αντιμετώπιση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

 

Ζ   Αξιολόγηση 

επιδόσεων 

Λήψη 

πρωτοβουλιών 

 

Η    Αυτονομία  

Θ    Προσήλωση στο  
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στόχο 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=42 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 22, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κρίνουν ότι οι 

διαφορές στη ψυχική ανθεκτικότητα ενός μαθητή με ΗΕΑ και ενός μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης οφείλονται πρωτίστως σε μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως συναισθηματικές (28.57%) κοινωνικές ικανότητες 

(4.76%). Δευτερευόντως, αφορούν χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης 

(30.95%), καθώς και ορισμένες ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην 

επίτευξη των στόχων (26.19%) τους. Τέλος έχουν να κάνουν με την υγεία και τη 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (9.52%).  

Στην συνέχεια,  παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

για την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, κατ’ 

αντιστοιχία με την προηγούμενη ενότητα.  

 

Β. Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι απαντήσεις των εξίσου 18 εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που συμμετείχαν στην 

ερευνητική διαδικασία παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα ΧΧΙΙΙ (στο Παράρτημα). 

Δόθηκαν συνολικά 116 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και τις συμπεριφορές που θα μπορούσαν να 

διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα 

σειρά στον Πίνακα 23. 
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Πίνακας 23 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισ

μός στην 

επίτευξη 

στόχων 

3 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηριστι

κά γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

4 

Θετικά 

χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

5 

Θετική 

ανταπόκριση 

στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 
 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
35 

30.17% 

15 

12.93% 

26 

22.41% 

19 

16.37% 

15 

12.93% 

6 

5.17% 

Α Αυτογνωσία-αποδοχή 

εαυτού 

Κοινωνικός– 

συναναστρο

φή με τους 

άλλους, 

δημιουργία 

σχέσεων 

Προσαρμοστικό

ς σε νέες 

συνθήκες 

Ικανότητα 

επίλυσης 

προβλημάτων 

Υπομονετικό

ς 

Έλλειψη 

φόβου/αποδο

χή αποτυχίας 

Β Αυτοπεποίθηση Ενσυναίσθησ

η 

Προσπερνά 

δύσκολες 

καταστάσεις-

αντιξοότητες 

Θετικός 

απέναντι στη 

γνώση και στο 

νέο-

ενδιαφέρον 

για μάθηση 

Θάρρος της 

γνώμης του 

Συμπεριφέρε

ται σύμφωνα 

και κατανοεί 

κανόνες 

Γ Αυτοεκτίμηση Επικοινωνια

κός 

Επιμονή Κίνητρα για 

ζωή και 

μάθηση 

Αισιόδοξος    

Δ Ισορροπημένη 

συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθημα

τική ακεραιότητα 

Καλή σχέση 

με τους 

συμμαθητές 

Ισορροπημένη 

συμπεριφορά 

Κριτική 

σκέψη 
Ευγενικός  

Ε Αυτοέλεγχος-έκφραση 

συναισθημάτων  

Συνεργάσιμο

ς 

Αυτονομία στο 

χειρισμό 

καταστάσεων 

Εύστροφος Ήρεμος  

Ζ Ανεπηρέαστος από 

καταστάσεις 

 Επιβίωση σε 

αντίξοο 

περιβάλλον 

Χιούμορ Φιλικός  

Η Καλή αυτοεικόνα  Διαχειρίζεται 

δύσκολες 

καταστάσεις 

Μεταγνωστικέ

ς ικανότητες 
Υγιής  

Θ Διαχείριση άγχους   Ευέλικτος Ενεργητικότη

τα 
Δεκτικός σε 

ερεθίσματα  

 

Ι Αυτοσυγκράτηση  Θέτει στόχους  Οργανωτικότη

τα 

  

Κ Ανάληψη 

πρωτοβουλιών  

 Διπλωματικότη

τα 

   

Λ Αυτοαποτελεσματικότη

τα 

 Υπεύθυνος    
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Μ Αυτοαξιολόγηση  Αυτοεξυπηρέτη

ση 

   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=116 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 23, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κρίνουν ότι 

προκειμένου να καταστεί ένας μαθητής με ΗΕΑ «ψυχικά ανθεκτικός» θα πρέπει να 

διαθέτει πρωτίστως μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής 

νοημοσύνης, όπως και συναισθηματικές (30.17%) και κοινωνικές ικανότητες (12.93%) 

που αυτά συνεπάγονται. Δευτερευόντως, θα πρέπει να διακρίνεται από ικανότητες 

προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (22.41%), όπως αυτές που 

παρουσιάζονται παραπάνω. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν μια γκάμα από 

χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης (16.37%). Επισημαίνουν επίσης 

θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (12.93%) που κατά τη γνώμη τους διακρίνουν 

το συγκεκριμένο μαθητή. Τέλος δεν παραβλέπουν τις συνθήκες μάθησης αναφέροντας 

κάποιες από τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε θετική ανταπόκριση 

του μαθητή με ΗΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία (5.17%) και τα οποία προάγουν την 

ψυχική του ανθεκτικότητα. 

 

Γ. Προστατευτικοί παράγοντες/ παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής παρουσιάζονται αναλυτικά 

στους Πίνακες XXIV και XXV (στο Παράρτημα). Δόθηκαν συνολικά 79 (100%) 

απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σχετικά με τους παράγοντες που 

λειτουργούν προστατευτικά για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ. Οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 24. 
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Πίνακας 24 

 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Ατομικά χαρακτηριστικά 

του μαθητή 

 

2 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

3 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

4 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

 

 

 

5 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

ΣΥΧ. 

% 
20 

25.31% 

17 

21.51% 

15 

18.98% 

14 

17.72% 

13 

16.45% 

Α Χαρακτήρας/προσωπικότητα 

παιδιού  

(–αρνητικές εμπειρίες, 

παραστάσεις του για ζωή) 

Οικογένεια-

γονείς  

(επιβράβευση-

βάσεις, αρχές, 

ανατροφή, 

πρότυπα-ρόλος 

μητέρας) 

Εκπαιδευτικός/ 

Κοί 

(προσωπικότητα-

υποστηρικτικός 

με γνώσεις, να 

δίνει 

συναισθηματική 

στήριξη, 

επικοινωνία, 

πρόγραμμα 

διδασκαλίας) 

Συμμαθητές –

φίλοι-

συνομήλικοι  

(θετικές σχέσεις, 

ένταξη στην 

παρέα) 

Σχολείο  

(–θεσμός, 

ανοιχτό-

επιμορφωτικά 

προγράμματα) 

Β Αυτοεκτίμηση Αναγνώριση 

προβλήματος 

παιδιού 

Αποδοχή 

διαφορετικότητας 

Ευρύτερο 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος/σχέσεις 

με κοινότητα 

Λοιπό ειδικό 

προσωπικό-

ψυχολόγο 

Γ Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 

 Αναγνώριση 

προβλήματος 

παιδιού 

Αναγνώριση 

προβλήματος 

παιδιού 

Παράλληλη 

στήριξη-

τμήμα 

ένταξης-

ειδικό 

σχολείο 

Δ Ενσυναίσθηση   Δύσκολες 

εμπειρίες 

(θυματοποιήση) 

Προγράμματα 

αγωγής υγείας 

στα σχολεία 

Ε Αυτογνωσία     

Ζ Σημαντικές επιτυχίες παιδιού     

Η Αναγνώριση προβλήματος 

παιδιού 

    

Θ Αυτοπεποίθηση     

Ι Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-

σχολικές επιδόσεις 

    

Κ Αυτό-αποτελεσματικότητα      

Λ Αυτονομία     
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Μ Θέσπιση/επίτευξη στόχων     

Ν Έλεγχος παρορμητικότητας     

Ξ Κοινωνικότητα     

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=79 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 24, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών προστατευτικών παραγόντων για την ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών με ΗΕΑ. Σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι 

υπερισχύουν οι εσωτερικοί παράγοντες, δηλαδή τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή 

έναντι των εξωτερικών-περιβαλλοντικών παραγόντων. Με βάση τα λεγόμενα τους, οι 

απαντήσεις του μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες: τα 

ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (25.31%) το οικογενειακό πλαίσιο-χαρακτηριστικά 

της οικογένειας (21.51%), το παιδαγωγικό πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18.98%), το 

κοινωνικό πλαίσιο (17.72%) και το σχολικό πλαίσιο (16.45%) του μαθητή. Το ατομικά 

χαρακτηριστικά του μαθητή υπερισχύουν έναντι των υπόλοιπων κατηγοριών. 

Για τους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ 

δόθηκαν συνολικά 50 (100%) απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι 

οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα σειρά στον Πίνακα 25. 
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Πίνακας 25 

 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

  

1 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

2 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

3 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
12 

24% 

11 

22% 

9 

18% 

8 

16% 

10 

20% 

Α Οικογένεια 

(-δυσλειτουργία-μη 

υποστηρικτική-

προστατευτικότητα, 

μονογονεικές, 

κακοποίηση, 

παραμέληση, 

θάνατος-απώλεια 

γονέα διαζύγιο) 

Συμμαθητές-

φίλοι-συνομήλικοι 

(-θυματοποίηση, 

απόρριψη, 

περιθωριοποίηση)  

Εκπαιδευτικός/κοι 

(-προσωπικότητα, 

μη ενασχόληση με 

παιδιά, 

συγκρούσεις-

στοχοποίηση)  

Σχολείο Σχολική αποτυχία-

χαμηλή σχολική 

επίδοση 

Β  Ευρύτερο 

κοινωνικό 

περιβάλλον-

περίγυρος 

Μη αποδοχή 

διαφορετικότητας 

Λοιπό ειδικό 

προσωπικό-

ψυχολόγο 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

Γ  Φτώχεια   Άγχος   

Δ     Ο χαρακτήρας του 

μαθητή  

(πως βλέπει τα 

πράγματα) 

Ε     Χαμηλή 

αυτοπεποίθηση  

Ζ     Έλλειψη 

ενσυναίσθησης  

Η     Ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες-μαθησιακές 

δυσκολίες 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=50 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 25, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν την 

ύπαρξη εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων κινδύνου για την ανάπτυξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ. Με βάση τα λεγόμενα τους, οι απαντήσεις του μπορούν 
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να κατηγοριοποιηθούν σε πέντε ευρύτερες κατηγορίες: το οικογενειακό πλαίσιο-

χαρακτηριστικά της οικογένειας (24%), το κοινωνικό πλαίσιο (22%), το παιδαγωγικό 

πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18%), το σχολικό πλαίσιο (16%) και τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του μαθητή (20%). Το οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της 

οικογένειας (24%) υπερισχύουν και πάλι έναντι των υπόλοιπων εξωτερικών παραγόντων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή με ΗΕΑ (20%) 

συγκεντρώνουν ποσοστό απαντήσεων μεγαλύτερο από το παιδαγωγικό πλαίσιο-

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18%) και το σχολικό πλαίσιο (16%) του μαθητή. Φαίνεται, 

επίσης, για άλλη μια φορά ότι υπερισχύουν οι εξωτερικοί- περιβαλλοντικοί παράγοντες 

έναντι των εσωτερικών-ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή. 

 

Δ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής παρουσιάζονται αναλυτικά 

στους Πίνακες XXVI και XXVII (στο Παράρτημα). Δόθηκαν συνολικά 85 (100%) 

απαντήσεις από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής σχετικά με τις συνέπειες και τα 

θετικά οφέλη της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές με ΗΕΑ. Οι περισσότερες από 

τις οποίες έχουν να κάνουν με την ενίσχυση χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και 

συμπεριφορών τους, όπως ήδη έχουν αναφερθεί. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

οργανώθηκαν σε ευρύτερες θεματικές κατηγορίες, οι οποίες παρουσιάζονται σε φθίνουσα 

σειρά στον Πίνακα 26. 
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Πίνακας 26 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισ

μός στην 

επίτευξη 

στόχων 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

4 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηριστι

κά γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

5 

Θετικά 

χαρακτηριστι

κά 

προσωπικότη

τας 

 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
25 

29.41% 

7 

8.23% 

21 

24.7% 

15 

17.64% 

14 

16.47% 

3 

3.52% 

Α Αυτοεκτίμηση Διαχείριση 

διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσε

ων-σχέσεων 

Αντιμετώπιση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου 

χαρακτήρα 

Καλές 

σχολικές 

επιδόσεις 

Ήρεμος 

Β Αυτοπεποίθηση Ενσυναίσθηση  Διαχείριση 

δύσκολων 

καταστάσεων 

Κοινωνικοποίηση

- ομαλή ένταξη 

σε σχολικό και 

κοινωνικό 

πλαίσιο 

Γνωστική 

εξέλιξη 
Χαρούμενος 

Γ Αυτορρύθμιση-

ρύθμιση 

συναισθημάτων  

Αποφυγή 

θυματοποίησης  

Προσαρμογή σε 

δύσκολες 

καταστάσεις 

Λειτουργικός Θετική στάση 

απέναντι στη 

γνώση 

Ικανοποιημέν

ος για τον 

εαυτό του 

Δ Συναισθηματική 

εξέλιξη-

ισορροπημένη 

Συμπεριφορά  

 Επίτευξη 

στόχων 

Ψυχική και 

σωματική υγεία  

Ικανότητα 

επίλυσης 

προβλημάτων 

 

Ε Αυτοαποτελεσματι

κός 

 Αυτενέργεια Αυτοπραγμάτωση Κίνητρα για 

μάθηση και 

ζωή 

 

Ζ Αυτοέλεγχος  Εμπιστοσύνη 

στον εαυτό του 

Ανάπτυξη 

ενδιαφερόντων/χ

όμπι  

Αποδοχή 

αποτυχίας 

 

Η Αυτοεπίγνωση-

αυτογνωσία 

 Θετική στάση 

ζωής 

Ομαλή 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

  

Θ Διαχείριση άγχους 

για σχολικά και 

προβλήματα ζωής  

 Επιμονή Ολοκληρωμένος 

ενήλικας 

 

  

Ι Καλή αυτοεικόνα    Ευτυχία   

Κ Αυτοπροσδιορισμό

ς 

  Αποδοχή 

προβλήματος  

  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=85 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 26, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επισημαίνουν ότι με 

το να καταστεί ένας μαθητής με ΗΕΑ «ψυχικά ανθεκτικός» θα διαθέτει πρωτίστως μια 

σειρά από θετικές ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως 

συναισθηματικές (29.41%) και κοινωνικές ικανότητες (8.23%). Δευτερευόντως ως θετική 

συνέπεια της ψυχικής ανθεκτικότητας, θα διακρίνεται από ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (24.7%). Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί 

αναφέρουν μια γκάμα από χαρακτηριστικά υγείας και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης 

(17.64%) ως οφέλη της ψυχικής ανθεκτικότητας. Αναφέρουν ακόμα κάποια 

χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης (16.47%) που επηρεάζονται θετικά 

από αυτήν. Τέλος κάνουν λόγο για θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (3.52%) 

που θα διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ.  

Επιπρόσθετα, ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής κάνουν λόγο και 

για αρνητικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ. Παρατίθεται 

σχετικός αναλυτικός πίνακας, Πίνακας XXVII (στο Παράρτημα), με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής ανά συχνότητα και ποσοστό, καθώς και ο αντίστοιχος 

πίνακας, Πίνακας 27, με τις απαντήσεις τους ανά θεματική κατηγορία. 
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Πίνακας 27 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 
Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
6 

50% 

1 

8.33% 

3 

25% 

1 

8.33% 

1 

8.33% 

Α Μελαγχολία-

παραίτηση 

Αντικοινωνικός Αδυναμία 

αντιμετώπισης 

αντιξοοτήτων 

Αδυναμία 

ένταξης 

Κακή σχολική 

επίδοση 

Β Αδυναμία 

διαχείρισης 

άγχους 

 Αδυναμία 

προσαρμογής 

  

Γ Χαμηλή 

αυτοεκτίμηση 

 Σχολική 

αποδέσμευση  

  

Δ Κακή αυτοεικόνα     

Ε Αδυναμία 

ανάληψης 

πρωτοβουλιών 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=12 

 

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής επισημαίνουν ότι αν ένας μαθητής με ΗΕΑ δεν 

διαθέτει ψυχική ανθεκτικότητα, αυτό έχει αντίκτυπο σε μια σειρά από ικανότητες και 

χαρακτηριστικά του. Επηρεάζονται επομένως αρνητικά, πρωτίστως ικανότητες και 

χαρακτηριστικά συναισθηματικής του νοημοσύνης, όπως κάποιες συναισθηματικές (50%) 

και κοινωνικές ικανότητες (8.33%) και δευτερευόντως ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (25%). Η έλλειψη ψυχικής ανθεκτικότητας έχει 

ακόμα αρνητικές συνέπειες σε κάποια χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (8.33%), 

καθώς και στην υγεία και στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (8.33%) του μαθητή. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι μεγαλύτερο και ισάριθμο ποσοστό απαντήσεων συγκεντρώνουν οι 

συναισθηματικές ικανότητες (50%) και οι ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού 

στην επίτευξη στόχων (25%). 
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3.2.3. Σύγκριση/συγκριτική παρουσίαση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Στην ενότητα αυτή επιχειρείται μια συγκριτική παρουσίαση των απαντήσεων που 

έδωσαν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής στις 

ερωτήσεις σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες, με σκοπό να εξετασθεί αν οι απόψεις τους συγκλίνουν ή διαφοροποιούνται.  

 

Α. Σύγκριση του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Οι 36 εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής κλήθηκαν να κρίνουν αν η ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης  διακρίνεται από τη ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Στον Πίνακα 28 

παρουσιάζονται οι σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 28 

«Ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής τυπικής ανάπτυξης και «ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες- απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 1 

Τους διακρίνουν 

 

2 

Δεν τους διακρίνουν 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 
10 

55.55% 

8 

44.44% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=18 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 
13 

72.22% 

5 

27.77% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=18 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι 3 από τους 18 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής 

αναγνωρίζουν το μαθητή με ΗΕΑ ως περισσότερο «ψυχικά ανθεκτικό» από το μαθητή 

τυπικής ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά 4 εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν 
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το μαθητή τυπικής ανάπτυξης ως περισσότερο «ψυχικά ανθεκτικό» από το μαθητή με 

ΗΕΑ. 

Παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας, (Πίνακας ΧΧVIII- στο Παράρτημα) στον 

οποίο παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής αναφορικά με τους λόγους διάκρισης της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης και μαθητή με ΗΕΑ. Οι απαντήσεις των 36 συνολικά εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία παρατίθενται αναλυτικά ανά ομάδα, συχνότητα 

και ποσοστό απάντησης.  

Στον Πίνακα 29 παρουσιάζονται οι απαντήσεις (σε θεματικές κατηγορίες) των 

εκπαιδευτικών  γενική και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση. 

Πίνακας 29 

Λόγοι διάκρισης του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από τον μαθητή με 

ΗΕΑ- Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 
 

3 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 
Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
12 

25.53% 

6 

12.76% 

11 

23.4% 

11 

23.4% 

7 

14.89% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=47 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

3 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

4 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
12 

28.57% 

2 

4.76% 

13 

30.95% 

11 

26.19% 

4 

9.52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=42 
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 29, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (47) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (42). Δεν ισχύει όμως πάντοτε το ίδιο και για τη συχνότητα και 

τα ποσοστά απαντήσεων που συγκέντρωσε καθεμιά από τις θεματικές κατηγορίες. Δεν 

υπάρχει επομένως απόλυτη σύγκλιση απόψεων ως προς τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα 

εκπαιδευτικών στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

αναφέρουν πρώτιστα ως λόγους διάκρισης του ψυχικά ανθεκτικού μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης από τον μαθητή με ΗΕΑ μια σειρά ικανοτήτων και χαρακτηριστικών 

συναισθηματικής νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση κυρίως σε συναισθηματικές ικανότητες 

(25.53% γενικής αγωγής, 28.57% ειδικής αγωγής) και δευτερευόντως σε κοινωνικές 

ικανότητες (12.76% γενικής αγωγής, 4.76% ειδικής αγωγής). Παρατηρείται επίσης ότι οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής προτείνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τους ειδικής 

αγωγής λόγους διάκρισης που αφορούν κοινωνικές ικανότητες. Στη συνέχεια οι απόψεις 

τους αποκλίνουν, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναφέρουν λόγους που έχουν να 

κάνουν με την υγεία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (23.4%) των μαθητών, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναφέρουν λόγους που σχετίζονται με ικανότητες και 

χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (30.95%). Ακολούθως και οι δυο ομάδες θεωρούν 

το ίδιο σημαντικούς λόγους που αφορούν σε ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (23.4% γενικής αγωγής, 26.19% ειδικής αγωγής). 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής επισημαίνουν σε μικρότερο ποσοστό λόγους που 

αναφέρονται σε ικανότητες και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (14.89%) των 

μαθητών, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής λόγους που έχουν να κάνουν με την υγεία 

και τη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη (9.52%). 
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Β. Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας, (Πίνακας ΧΧΙΧ- στο Παράρτημα) στον 

οποίο παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές της ψυχικής 

ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ. Οι απαντήσεις των 36 συνολικά εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία παρατίθενται αναλυτικά ανά ομάδα, συχνότητα 

και ποσοστό απάντησης.  

Στον Πίνακα 30 εμφανίζονται οι θεματικές κατηγορίες που αφορούν στα 

χαρακτηριστικά, τις ικανότητες, και τις συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών 

με ΗΕΑ, όπως αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. 

Πίνακας 30 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Θετικά 

χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

5 

Θετική 

ανταπόκριση 

στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 
 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
27 

25.47% 

15 

14.14% 

27 

25.47% 

15 

14.14% 

14 

13.2% 

8 

7.54% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=106 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

4 

Θετικά 

χαρακτηριστικά 

προσωπικότητας 

5 

Θετική 

ανταπόκριση 

στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία 
 

Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 
35 

30.17% 

15 

12.93% 

26 

22.41% 

19 

16.37% 

15 

12.93% 

6 

5.17% 
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=116 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 30, ο συνολικός αριθμός των απαντήσεων που 

δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (106) βρίσκεται κοντά στον αριθμό  

των απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής (116). Διαφοροποιήσεις υπάρχουν ως προς τη 

βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες ικανότητες και 

χαρακτηριστικά που προτάσσει. 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν 

ότι ο ψυχικά ανθεκτικός μαθητής με ΗΕΑ θα πρέπει πρωτίστως να διακρίνεται από μια 

σειρά ικανοτήτων και χαρακτηριστικών συναισθηματικής νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση 

κυρίως σε συναισθηματικές ικανότητες (25.47% γενικής αγωγής, 30.17% ειδικής αγωγής) 

και δευτερευόντως σε κοινωνικές ικανότητες (14.14% γενικής αγωγής, 12.93% ειδικής 

αγωγής). Ακολούθως και οι δυο ομάδες θεωρούν σημαντική την ύπαρξη ικανοτήτων 

προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (25.47% γενικής αγωγής, 

22.41% ειδικής αγωγής) για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών με 

ΗΕΑ. Στη συνέχεια οι απόψεις αποκλίνουν, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναφέρουν 

μια σειρά από θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (14.14%) και ακολούθως 

ικανότητες και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (13.2%), ενώ για τους 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής ισχύει το αντίθετο. Αυτοί κάνουν αναφορά σε μεγαλύτερο 

ποσοστό σε ικανότητες και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (16.37%) παρά σε 

θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή (12.93%) με ΗΕΑ. Τέλος σχεδόν 

ίδια συχνότητα απαντήσεων και από τις δυο ομάδες παρουσιάζουν μια σειρά από 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη θετική ανταπόκριση του μαθητή με ΗΕΑ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (7.54% γενικής αγωγής, 5.17% ειδικής αγωγής). 
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Γ. Προστατευτικοί παράγοντες/ παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες, (Πίνακες ΧΧΧ και ΧΧΙ στο Παράρτημα) 

στους οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής αναφορικά με τους προστατευτικούς παράγοντες και τους παράγοντες 

κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ. Οι απαντήσεις των 36 συνολικά 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία παρατίθενται αναλυτικά ανά 

ομάδα, συχνότητα και ποσοστό απάντησης.  

Στους Πίνακες 31 και 32 παρουσιάζονται οι απαντήσεις (σε θεματικές κατηγορίες) 

των εκπαιδευτικών  γενική και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση. 

Πίνακας 31 

 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ-  

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1 

Παιδαγωγικό πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

2 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

3 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
26 

31.7% 

22 

26.82% 

15 

18.29% 

10 

12.19% 

9 

10.97% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=82 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

 

2 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

3 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

4 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

 

 

 

5 

Σχολικό πλαίσιο 

 

ΣΥΧ. 

% 
20 

25.31% 

17 

21.51% 

15 

18.98% 

14 

17.72% 

13 

16.45% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=79 
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 Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 31, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (82) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (79). Ωστόσο δεν υπάρχει απόλυτη σύγκλιση απόψεων ως προς 

τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα εκπαιδευτικών στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες.  

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δίνουν βαρύτητα στους 

εξωτερικούς προστατευτικούς παράγοντες για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας 

των μαθητών με ΗΕΑ. Έτσι τοποθετούν ως πρώτιστους προστατευτικούς παράγοντες 

αυτούς που αφορούν το παιδαγωγικό πλαίσιο και τις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (31.7%). 

Δευτερευόντως αναφέρουν παράγοντες που έχουν σχέση με το οικογενειακό πλαίσιο και 

τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (26.82%). Στη συνέχεια αναφέρονται στους 

παράγοντες που έχουν σχέση με το κοινωνικό (18.29%) και σχολικό (12.19%) πλαίσιο των 

μαθητών και τέλος υποστηρίζουν εσωτερικούς προστατευτικούς παράγοντες που έχουν να 

κάνουν με τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή (10.97%). 

Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δίνουν μεγάλη έμφαση στους 

εσωτερικούς προστατευτικούς παράγοντες, αναφέροντας πρώτιστα ατομικά 

χαρακτηριστικά του μαθητή με ΗΕΑ (25.31%). Στη συνέχεια υποστηρίζουν την ύπαρξη 

των λοιπών εξωτερικών προστατευτικών παραγόντων δίνοντας τους διαφορετική 

βαρύτητα σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς γενικής. Αναφέρουν λοιπόν αρχικά το 

οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (21.51%), μετά το  

παιδαγωγικό πλαίσιο και οι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18.98%), έπεται το κοινωνικό 

πλαίσιο (17.72%) και τελευταίο ακολουθεί το σχολικό πλαίσιο (16.45%). Ωστόσο αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι εξωτερικοί προστατευτικοί παράγοντες ανεξαρτήτως της σειράς που 

τοποθετούνται από εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής συγκεντρώνουν ποσοστά 

που δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελούν τα ατομικά 

χαρακτηριστικά του μαθητή που στην περίπτωση των ειδικών παιδαγωγών συγκεντρώνουν 
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σχεδόν διπλάσιο ποσοστό απαντήσεων (25.31%) από τους παιδαγωγούς γενικής αγωγής 

(10.97%). Παρατηρείται τέλος ότι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής τοποθετούν 

ως κοινό δεύτερο προστατευτικό παράγοντα ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ το 

οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας.  

Πίνακας 32 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ-  

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1 

Παιδαγωγικό πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις 

 

2 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

3 

Οικογενειακό 

πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
12 

31.57% 

10 

26.31% 

8 

21.1% 

4 

10.52% 

4 

10.52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=38 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1 

Οικογενειακό πλαίσιο-

χαρακτηριστικά 

οικογένειας 

 

2 

Κοινωνικό 

πλαίσιο 

 

3 

Παιδαγωγικό 

πλαίσιο- 

εκπαιδευτικές 

ρυθμίσεις 

 

4 

Σχολικό 

πλαίσιο 

 

 

 

5 

Ατομικά 

χαρακτηριστικά του 

μαθητή 

ΣΥΧ. 

% 
12 

24% 

11 

22% 

9 

18% 

8 

16% 

10 

20% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=50 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 32, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (38) είναι μικρότερο από το σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (50). Παρατηρείται επίσης ότι δεν υπάρχει απόλυτη σύγκλιση 

απόψεων ως προς τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα των εκπαιδευτικών στους 

παράγοντες κινδύνου που προτάσσει.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν 

ως πρώτιστους παράγοντες κινδύνου της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών με ΗΕΑ 
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εξωτερικούς παράγοντες. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής τοποθετούν αρχικά παράγοντες 

που έχουν να κάνουν με το παιδαγωγικό πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (31.57%), ενώ 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναφέρουν παράγοντες που αφορούν το οικογενειακό 

πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (24%). Στη συνέχεια και οι δυο ομάδες 

αναφέρονται σε παράγοντες που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό πλαίσιο του μαθητή με 

ΗΕΑ (26.31% γενικής αγωγής- 22% ειδικής αγωγής). Στη συνέχεια οι απόψεις αποκλίνουν 

με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής να υποστηρίζουν παράγοντες που σχετίζονται με 

το οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας (21.1%), ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τοποθετούν παράγοντες που αφορούν το παιδαγωγικό 

πλαίσιο-εκπαιδευτικές ρυθμίσεις (18%).  

Τέλος και οι δυο ομάδες τοποθετούν το σχολικό πλαίσιο (10.52% γενικής αγωγής- 

16% ειδικής αγωγής)  του μαθητή με ΗΕΑ και τα ατομικά χαρακτηριστικά του (10.52% 

γενικής αγωγής- 20% ειδικής αγωγής), που συγκαταλέγονται στους εσωτερικούς 

παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξωτερικοί 

παράγοντες κινδύνου ανεξαρτήτως της σειράς που υποστηρίζονται από εκπαιδευτικούς 

γενικής και ειδικής αγωγής συγκεντρώνουν ποσοστά που δεν έχουν μεγάλες αποκλίσεις 

μεταξύ τους. Εξαίρεση αποτελούν και πάλι τα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή που 

στην περίπτωση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής συγκεντρώνουν σχεδόν διπλάσιο 

ποσοστό απαντήσεων (20%) από τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (10.52%).  

 

Δ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

Παρατίθενται συγκεντρωτικοί πίνακες, (Πίνακες ΧΧΧΙΙ και ΧΧΧΙΙΙ στο 

Παράρτημα) στους οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά οι απαντήσεις εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής αναφορικά με τις θετικές και αρνητικές συνέπειες της ψυχικής 
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ανθεκτικότητας για τους μαθητές με ΗΕΑ. Οι απαντήσεις των 36 συνολικά εκπαιδευτικών 

που συμμετείχαν στην ερευνητική διαδικασία παρατίθενται αναλυτικά ανά ομάδα, 

συχνότητα και ποσοστό απάντησης.  

Στους Πίνακες 33 και 34 παρουσιάζονται οι απαντήσεις (σε θεματικές κατηγορίες) 

των εκπαιδευτικών  γενική και ειδικής αγωγής, ώστε να γίνει η μεταξύ τους σύγκριση. 

Πίνακας 33 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ-  

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολι

σμός στην 

επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινων

ική 

ανάπτυξη 

 

4 

Ικανότητες 

και 

χαρακτηρισ

τικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

5 

Θετικά 

χαρακτηρισ

τικά 

προσωπικότ

ητας Α1 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ 

% 

23 

25.84% 

12 

13.48% 

25 

28.1% 

14 

15.73% 

11 

12.35% 

4 

4.49% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=89 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ 

% 
25 

29.41% 

7 

8.23% 

21 

24.7% 

15 

17.64% 

14 

16.47% 

3 

3.52% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=85 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 33, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (89) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (85). Το ίδιο ισχύει σε γενικές γραμμές και για τη συχνότητα 

και τα ποσοστά απαντήσεων που συγκέντρωσε καθεμιά από τις θεματικές κατηγορίες. 

Υπάρχει επομένως σύγκλιση απόψεων ως προς τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα των 

εκπαιδευτικών στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες.  

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής θεωρούν 

ότι ο μαθητής με ΗΕΑ που έχει ψυχική ανθεκτικότητα θα διακρίνεται πρωτίστως από μια 

σειρά ικανοτήτων και χαρακτηριστικών συναισθηματικής νοημοσύνης, δίνοντας έμφαση 
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κυρίως σε συναισθηματικές ικανότητες (25.84% γενικής αγωγής- 29.41% ειδικής αγωγής) 

και δευτερευόντως σε κοινωνικές ικανότητες (13.48% γενικής αγωγής- 8.23% ειδικής 

αγωγής). Παρατηρείται επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής προτείνουν σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό από τους ειδικής αγωγής οφέλη που αφορούν κοινωνικές ικανότητες. 

Ακολούθως και οι δυο ομάδες θεωρούν σημαντική θετική συνέπεια μια σειρά από 

ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη των στόχων (28.1% γενικής 

αγωγής- 24.7% ειδικής αγωγής). Στην πορεία τόσο εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, όσο και 

ειδικής αγωγής τοποθετούν οφέλη που έχουν να κάνουν με την υγεία και την 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (15.73% γενικής αγωγής- 17.64% ειδικής αγωγής) και 

ακολούθως με ικανότητες και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (12.35% γενικής 

αγωγής- 16.47% ειδικής αγωγής) του μαθητή με ΗΕΑ. Εν κατακλείδι, και οι δυο ομάδες 

επισημαίνουν σε μικρότερο ποσοστό θετικά χαρακτηριστικά του μαθητή (4.49% γενικής 

αγωγής- 3.52% ειδικής αγωγής) ως θετική συνέπεια της ψυχικής ανθεκτικότητας του.  
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Πίνακας 34 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ-  

Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

1 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

 

2 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικ

ά γνωστικής 

νοημοσύνης 

3 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

 

 

 4 

Χαρακτηριστικ

ά 

προσωπικότητα

ς 

 

5 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμό

ς στην επίτευξη 

στόχων 

Α3 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

Β3 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 

6 

40% 

3 

20% 

2 

13.3% 

1 

6.6% 

2 

13.3% 

1 

6.6% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=15 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμό

ς στην επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνικ

ή ανάπτυξη 

 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

 

 

 

- 

Α1 

Συναισθηματικέ

ς ικανότητες 

Β1 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 

6 

50% 

1 

8.33% 

3 

25% 

1 

8.33% 

1 

8.33% 

- 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=12 

 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 34, το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής (15) βρίσκεται κοντά στο σύνολο των απαντήσεων 

των εκπαιδευτικών ειδικής (12). Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τη συχνότητα και τα 

ποσοστά απαντήσεων που συγκέντρωσε καθεμιά από τις θεματικές κατηγορίες. Δεν 

υπάρχει επομένως σύγκλιση απόψεων ως προς τη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα των 

εκπαιδευτικών στις επιμέρους θεματικές κατηγορίες. Μάλιστα οι απόψεις τους 

διαφοροποιούνται κατά πολύ. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί γενικής θεωρούν ότι, αν ο μαθητής με ΗΕΑ 

δεν έχει ψυχική ανθεκτικότητα επηρεάζονται αρνητικά κυρίως η υγεία και η 

ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη (40%). Ακολούθως τοποθετούν μια σειρά από ικανότητες 
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και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (20%). Στην πορεία μικρότερο ποσοστό των 

απαντήσεων του συγκεντρώνουν ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής 

νοημοσύνης και ειδικότερα συναισθηματικές (13.3%) και κοινωνικές ικανότητες (6.6%). 

Στην συνέχεια θεωρούν ότι μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά κάποια από τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή (13.3%) και τέλος σε μικρότερο βαθμό 

ορισμένες ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (6.6%).  

Στο αντίποδα, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δίνουν έμφαση πρωτίστως σε 

ικανότητες και χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης, όπως συναισθηματικές 

(50%) και κοινωνικές ικανότητες (8.33%). Στην συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

τοποθετούν αρνητικές συνέπειες που σχετίζονται με ικανότητες προσαρμογής και 

προσανατολισμού στην επίτευξη τω στόχων (25%). Τέλος θέτουν στο ίδιο επίπεδο 

αρνητικές συνέπειες που έχουν να κάνουν με την υγεία και τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 

(8.33%), καθώς και με ικανότητες και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης του μαθητή 

(8.33%). Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αντίθετα με τους 

γενικής αγωγής δεν συγκαταλέγουν στις αρνητικές συνέπειες έλλειψης της ψυχικής 

ανθεκτικότητας χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των μαθητών με ΗΕΑ. 

 

3.3 ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

3.3.1 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών που ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών 

αναγκών 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κλήθηκαν ακόμα να κρίνουν αν τα 

χαρακτηριστικά του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκει, δηλαδή, τις 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, την Ήπια Νοητική Καθυστέρηση, τη Διάσπαση 
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Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα και τα Ήπια Προβλήματα Συμπεριφοράς. 

Διαπιστώθηκε ότι οι 11 από τους 18 εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής διακρίνουν τον 

«ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ γενικότερα από τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή που 

ανήκει στις επιμέρους κατηγορίες των ΗΕΑ. Αντιθέτως, οι υπόλοιποι 7 υποστηρίζουν ότι 

τα χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας δεν διαφοροποιούνται για τους μαθητές 

που ανήκουν στις υποκατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών. Αξίζει ωστόσο να 

σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν αναφέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ψυχικής 

ανθεκτικότητας για τους μαθητές που ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες των ΗΕΑ από 

αυτά που ανέφεραν για τους μαθητές με ΗΕΑ γενικότερα. Στον Πίνακα ΧΧΧΙV (στο 

Παράρτημα) παρουσιάζονται, αναλυτικά και στον Πίνακα 35 σε θεματικές  κατηγορίες, οι 

λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής διαφοροποιούν τη ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ από αυτήν των μαθητών που ανήκουν στις 

υποκατηγορίες τους. 

Πίνακας 35 

Λόγοι διάκρισης του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με ΗΕΑ από τον μαθητή που ανήκει στις 

υποκατηγορίες των ΗΕΑ- Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

  

1 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

4 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Α4 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

Β4 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 

10 

45.45% 

5 

22.72% 

5 

22.72% 

1 

4.54% 

1 

4.54% 

Α Μαθησιακή 

δυσκολία/εκπαιδευτική 

ανάγκη παιδιού 

Έλλειψη 

προσαρμογής 

Δεν έχουν ίδιες 

γνωστικές 

ικανότητες-

επιδόσεις  

Συγκρούσεις 

με τους 

άλλους  

Έλλειψη 

υπομονής-

συναισθηματικές 

εξάρσεις 

Β Προσωπικότητα του 

παιδιού 

Έλλειψη ευελιξίας Προβλήματα 

αντίληψης 

  

Γ  Έλλειψη Προβλήματα   
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εμπιστοσύνης 

στον εαυτό τους 

ομιλίας  

Δ  Αδυνατούν να 

αντιμετωπίσουν με 

τον ίδιο τρόπο 

καταστάσεις  

   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=22 

 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής κρίνουν ότι οι διαφορές στη ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ γενικότερα και μαθητών που ανήκουν σε επιμέρους 

κατηγορίες των ΗΕΑ οφείλονται πρωτίστως σε λόγους υγείας και ψυχοκοινωνικής 

ανάπτυξης των μαθητών (45.45%). Δευτερευόντως, αφορούν εξίσου ορισμένες ικανότητες 

προσαρμογής- προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (22.72%), καθώς και ικανότητες 

και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης (22.72%). Τέλος έχουν να κάνουν με μια 

γκάμα από χαρακτηριστικά και ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης- κοινωνικές 

(4.54%) και συναισθηματικές ικανότητες (4.54%).  

 

3.3.2 Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τη ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών που ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών 

αναγκών 

Σε συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής κλήθηκαν να κρίνουν αν τα χαρακτηριστικά του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με 

Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδική κατηγορία στην 

οποία ανήκει, δηλαδή, τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, την Ήπια Νοητική 

Καθυστέρηση, τη Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα και τα Ήπια 

Προβλήματα Συμπεριφοράς. Διαπιστώθηκε ότι οι 7 από τους 18 εκπαιδευτικούς ειδικής 

αγωγής διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ γενικότερα από τον «ψυχικά 

ανθεκτικό» μαθητή που ανήκει στις επιμέρους κατηγορίες των ΗΕΑ. Αντιθέτως οι 

υπόλοιποι 11 υποστηρίζουν ότι τα χαρακτηριστικά της ψυχικής ανθεκτικότητας δεν 

διαφοροποιούνται για τους μαθητές που ανήκουν στις υποκατηγορίες των Ήπιων 



137 

 

Εκπαιδευτικών Αναγκών. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

αναφέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές που 

ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες των ΗΕΑ από αυτά που ανέφεραν για τους μαθητές με 

ΗΕΑ γενικότερα. Στον Πίνακα ΧΧΧV (στο Παράρτημα) παρουσιάζονται αναλυτικά και  

στον Πίνακα 36 σε θεματικές  κατηγορίες, οι λόγοι για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

γενικής αγωγής διαφοροποιούν τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ από αυτήν των 

μαθητών που ανήκουν στις υποκατηγορίες τους. 

Πίνακας 36 

 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με ΗΕΑ από μαθητή  που ανήκει στις 

υποκατηγορίες των ΗΕΑ- Παρουσίαση ανά θεματική κατηγορία απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

 1 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

4 

Ικανότητες και χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Α4 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

Β4 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

ΣΥΧ. 

% 

5 

50% 

2 

20% 

1 

10% 

1 

10% 

1 

10% 

Α Μαθησιακή 

δυσκολία/εκπαιδευτική 

ανάγκη παιδιού (και οι 

αιτίες τους) 

Προβλήματα  

προσαρμογής 

Προβλήματα 

αντίληψης 

Αδυναμία 

κατανόησης 

κοινωνικών 

κανόνων 

Προβληματική 

συμπεριφορά 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=10 

 

Σύμφωνα με τον πίνακα 36, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής κρίνουν ότι οι 

διαφορές στη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ γενικότερα και μαθητών που 

ανήκουν σε επιμέρους κατηγορίες των ΗΕΑ οφείλονται πρωτίστως σε λόγους υγείας και 

ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών (50%). Δευτερευόντως, αφορούν ορισμένες 

ικανότητες προσαρμογής- προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (20%). Τέλος έχουν να 

κάνουν εξίσου με μια γκάμα από χαρακτηριστικά και ικανότητες γνωστικής νοημοσύνης 
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(10%) και συναισθηματικής νοημοσύνης- κοινωνικές (10%) και συναισθηματικές 

ικανότητες (10%).  

 

3.3.3 Σύγκριση/συγκριτική παρουσίαση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών που 

ανήκουν στις επιμέρους κατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών αναγκών 

Στους Πίνακες 37, 38 και ΧΧΧVI (στο Παράρτημα) παρουσιάζονται και 

συγκρίνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σχετικά με το αν 

και τι διακρίνει τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ από εκείνον που ανήκει στις 

υποκατηγορίες των ΗΕΑ. 

Πίνακας 37 

«Ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής με ΗΕΑ και «ψυχικά ανθεκτικός μαθητής» που ανήκει στις 

υποκατηγορίες των ΗΕΑ - απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 1 

Τους διακρίνουν 

 

2 

Δεν τους διακρίνουν 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 
11 

61.11% 

7 

38.88% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=18 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 
7 

38.88% 

11 

61.11% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=18 

 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 37, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

διακρίνουν σε μεγαλύτερη συχνότητα (11) από τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (7) 

τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ γενικότερα από τον μαθητή που ανήκει στις 

υποκατηγορίες των ΗΕΑ. Αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής οι οποίοι 

υποστηρίζουν σε μεγαλύτερη συχνότητα (11) τη μη διάκριση των μαθητών. 
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Πίνακας 38 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με ΗΕΑ από «ψυχικά ανθεκτικό μαθητή» που 

ανήκει στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ- Συγκριτική παρουσίαση θεματικών κατηγοριών 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

  

1 

Υγεία και 

ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 

 

 

2 

Ικανότητα 

προσαρμογής- 

Προσανατολισμός 

στην επίτευξη 

στόχων 

 

 

3 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

γνωστικής 

νοημοσύνης 

4 

Ικανότητες και 

χαρακτηριστικά 

συναισθηματικής νοημοσύνης 

 

Α4 

Κοινωνικές 

ικανότητες 

Β4 

Συναισθηματικές 

ικανότητες 

ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 

10 

45.45% 

5 

22.72% 

5 

22.72% 

1 

4.54% 

1 

4.54% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=22 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΗΓΗΣ 

ΣΥΧ. 

% 

5 

50% 

2 

20% 

1 

10% 

1 

10% 

1 

10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ν=10 

 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής, όσο και οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

αναφέρουν πρώτιστα ως λόγους διάκρισης του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με ΗΕΑ από 

τον μαθητή που ανήκει στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ χαρακτηριστικά που αφορούν την 

υγεία και τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (45.45% γενικής αγωγής- 50% ειδικής αγωγής) των 

μαθητών. Δευτερευόντως και οι δυο ομάδες αναφέρουν ορισμένες ικανότητες 

προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων (22.72% γενικής αγωγής- 20% 

ειδικής αγωγής). Στη συνέχεια αναφέρονται μια σειρά από ικανότητες και χαρακτηριστικά 

γνωστικής νοημοσύνης (22.72% γενικής αγωγής- 10% ειδικής αγωγής), στα οποία οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη σημασία. Τέλος και οι δυο 

ομάδες θέτουν ως λιγότερο σημαντικούς λόγους που έχουν να κάνουν με ικανότητες και 

χαρακτηριστικά συναισθηματικής νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα κοινωνικές (4.54% 

γενικής αγωγής- 10% ειδικής αγωγής) και συναισθηματικές (4.54% γενικής αγωγής- 10% 

ειδικής αγωγής) ικανότητες των μαθητών.  
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4
Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

4.1. Συζήτηση- συμπεράσματα 

Βασικό σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η ανίχνευση και καταγραφή των 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής αναφορικά με την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει: 

1. Στη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες.  

2. Στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών που παρουσιάζουν οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητών με ΗΕΑ.  

3. Στον εντοπισμό ομοιοτήτων και διαφορών που υπάρχουν στις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με ΗΕΑ γενικότερα και 

μαθητών που ανήκουν στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ.  

Για την πληρέστερη διερεύνηση των παραπάνω στόχων οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα εκπαιδευτικοί (γενικής και ειδικής αγωγής) κλήθηκαν να απαντήσουν σε μια σειρά 

από ερωτήματα που αφορούν βασικές πτυχές της ψυχικής ανθεκτικότητας και έχουν να 

κάνουν με χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές που την χαρακτηρίζουν, τους 

προστατευτικούς παράγοντες και τους παράγοντες κινδύνου της και τις συνέπειες της για 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ΗΕΑ. Τα δεδομένα των συνεντεύξεων 

αναλύθηκαν με ανάλυση περιεχομένου και οδήγησαν σε μια σειρά διαπιστώσεων ως προς 

τους παραπάνω στόχους, αλλά και τα στοιχεία που συμπληρώνουν την γενικότερη εικόνα 

του θέματος.  
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Όπως ήδη αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος τα ερευνητικά δεδομένα από τη 

συνεξέταση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και ειδικότερα μαθητών με ΗΕΑ και μαθητών που ανήκουν 

στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ είναι περιορισμένα. Για το λόγο αυτό τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας, τουλάχιστον ως προς ένα βαθμό, αποτελούν πρωτογενές υλικό για το 

οποίο δεν υπάρχει προηγούμενη γνώση με την οποία μπορεί να συγκριθεί.  

 

4.1.1.  Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική  

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες  

Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

 Α. Χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας  

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. 

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τα ευρήματα της έρευνας παρατηρείται ότι η 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής αναγνωρίζει το περιεχόμενο 

και το βασικό σκοπό της ψυχικής ανθεκτικότητας που έχει να κάνει με τη ικανότητα του 

ατόμου να διαχειρίζεται να αντιμετωπίζει και να προσπερνά δύσκολες καταστάσεις και 

αντιξοότητες, καθώς και τη θετική προσαρμογή σ’ αυτές (Silyvier & Nyandusi, 2015). 

Πρόκειται για ικανότητες τις οποίες οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν τόσο για μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, όσο και για μαθητές με ΗΕΑ ή μαθητές που εντάσσονται στις υποκατηγορίες 

των ΗΕΑ. Όπως έχει αναφερθεί, το περιεχόμενο και τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

δεν ανταποκρίνονται σ’ αυτά των διεθνών ερευνών που εξετάζουν απόψεις εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και 

μαθητών με ΗΕΑ. Ωστόσο, κάποια από τα στοιχεία που προέκυψαν συγκλίνουν 

μεμονωμένα με έρευνες που αφορούν γενικότερα την ψυχική ανθεκτικότητα. Έτσι 
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παράλληλα με την παράθεση αυτών των στοιχείων πραγματοποιείται και προσπάθεια 

σύνδεσης τους με τη βιβλιογραφία. 

Επιπρόσθετα οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής εξέφρασαν μια σειρά 

από απόψεις που αποτυπώνουν κοινά, ευρύτερα χαρακτηριστικά, ικανότητες και 

συμπεριφορές για κάθε ομάδα μαθητών και αφορούν την συναισθηματική νοημοσύνη 

(συναισθηματικές και κοινωνικές ικανότητες), τη γνωστική νοημοσύνη, την προσαρμογή 

και το προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων, θετικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας τους και θετική ανταπόκριση τους στη διδασκαλία. Οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές των μαθητών που 

εντάσσονται σε καθεμιά από αυτές τις ευρύτερες θεματικές κατηγορίες υπερβαίνουν τα 

σχετικά βιβλιογραφικά δεδομένα για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. Σημειώνεται ότι δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες διαφορές 

στα χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές που προτάσσουν οι εκπαιδευτικοί 

γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης, 

μαθητών με ΗΕΑ και μαθητών που ανήκουν στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ. 

Στη συνέχεια αναφέρονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών για κάθε θεματική 

κατηγορία που δημιουργήθηκε, σε κάθε περίπτωση επισημαίνονται αρχικά τα στοιχεία που 

συναντώνται στη βιβλιογραφία για την ψυχική ανθεκτικότητα με σχετικές βιβλιογραφικές 

αναφορές και ακολουθούν στοιχεία που δεν βρίσκουν ανταπόκριση στη βιβλιογραφία. 

Ειδικότερα, είναι εντυπωσιακό το πόσο σύμφωνες είναι οι απόψεις εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και ικανότητες συναισθηματικής 

νοημοσύνης για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με 

ΗΕΑ. Αυτοί επισημαίνουν ως συναισθηματικές ικανότητες που συνιστούν την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ την αυτοπεποίθηση 

(Mayr & Ulich, 2009), την ισορροπημένη συναισθηματική κατάσταση (Mayr & Ulich, 
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2009), τον αυτοέλεγχο (Benard, 1991· Condly, 2006· Connell et al, 1994· Floyd, 1996· 

Griffin & Allen, 2006· Hebert & Reis, 1999· Luthar, 1991· Mayr & Ulich, 2009), την 

αυτογνωσία (Jones, et al., 2013· Strnadová, 2006), τη διαχείριση άγχους (Mayr & Ulich, 

2009), την αισιοδοξία (Jones, et al., 2013· Rojas, 2015· Strnadová, 2006), την ανάληψη 

πρωτοβουλιών (Morrison et al., 2006), την αυτοεκτίμηση (Benard, 1991· Condly, 2006· 

Connell et al, 1994· Floyd, 1996· Griffin & Allen, 2006· Hebert & Reis, 1999· Luthar, 

1991), την αυτοαποτελεσματικότητα (Nesheiwat & Brandwein, 2011), την 

αυτοαξιολόγηση και τον αυτοπροσδιορισμό (Rojas, 2015). Ακόμη επισημαίνεται το να 

διαθέτουν οι μαθητές ψυχικά αποθέματα (Sameroff et al., 2003· Werner, 2000) και να 

τροποποιούν αρνητικές εμπειρίες-συναισθήματα-ερεθίσματα σε θετικά (Mayr & Ulich, 

2009). Σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών που δεν συναντώνται στη βιβλιογραφία είναι 

το να διαθέτουν οι μαθητές καλή αυτοεικόνα, αυτοσυγκράτηση και να μένουν 

ανεπηρέαστοι από καταστάσεις που βιώνουν.  

Αντίστοιχα ως κοινωνικές ικανότητες αναφέρονται το να είναι οι μαθητές 

κοινωνικοί (Mayr & Ulich, 2009), επικοινωνιακοί (Mayr & Ulich, 2009· Rojas, 2015), 

συνεργάσιμοι (Hone et al., 2011· Morrison et al., 2006), να έχουν καλή σχέση με τους 

συμμαθητές του (Silyvier & Nyandusi, 2015· Rouse, 2001), να διαθέτουν ενσυναίσθηση 

(Silyvier & Nyandusi, 2015· Rouse, 2001), και να ζητούν βοήθεια όποτε είναι αναγκαίο 

(Morrison et al., 2006). Χαρακτηριστικά που επισημαίνονται στη δεδομένη περίπτωση και 

δεν συναντώνται στη βιβλιογραφία έχουν να κάνουν με το να είναι οι μαθητές 

εξωστρεφείς και να έχουν ανταποδοτικότητα. 

Ανάλογα συμφωνούν οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για 

τις ικανότητες προσαρμογής και προσανατολισμού στην επίτευξη στόχων για την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. Υποστηρίζουν όπως 

έχει αναφερθεί ότι ο «ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής τυπικής ανάπτυξης και μαθητής με 
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ΗΕΑ θα πρέπει να διαχειρίζεται, να προσπερνά και να προσαρμόζεται θετικά σε δύσκολες 

καταστάσεις και αντιξοότητες (Silyvier & Nyandusi, 2015). Θα πρέπει να έχει αυτονομία 

στο χειρισμό καταστάσεων (Jones, et al., 2013· Rojas, 2015· Strnadová, 2006), θετική 

στάση ζωής (Cosden, 2001· Fergusson & Horwood, 2003· Rutter, 2000· Werner, 2000), 

επιμονή (Rojas, 2015), να θέτει στόχους (Jones, et al., 2013· Rojas, 2015· Strnadová, 

2006). Επιπρόσθετα επισημαίνονται στοιχεία που δεν συναντώνται στη βιβλιογραφία όπως 

ότι θα πρέπει να είναι ευέλικτος, διεκδικητικός, υπεύθυνος να έχει ισορροπημένη 

συμπεριφορά και διπλωματικότητα, να επιβιώνει σε αντίξοο περιβάλλον και να 

αυτοεξυπηρετείται.  

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται από τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής και 

σε ικανότητες και χαρακτηριστικά γνωστικής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να 

διακρίνουν τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και τους μαθητές με ΗΕΑ προκειμένου να 

καταστούν ψυχικά ανθεκτικοί. Ως τέτοιες επισημαίνονται οι σχολικές επιδόσεις-καλή 

γνωστική επίδοση (Masten, 1998· Rouse, 2001· Silyvier & Nyandusi, 2015), το χιούμορ 

(Rouse, 2001· Silyvier & Nyandusi, 2015), η δημιουργικότητα (Morrison et al., 2006), η 

κριτική σκέψη και προσέγγιση καταστάσεων (Rojas, 2015), η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων (Bernard, 1991· Morrison et al., 2006·  Rojas, 2015), τα κίνητρα για ζωή και 

για μάθηση (Morrison et al., 2006), και το να είναι εύστροφοι (Benard, 1991· Condly, 

2006· Connell et al., 1994· Floyd, 1996· Griffin & Allen, 2006· Hebert & Reis, 1999· 

Luthar, 1991· Rouse, 2001· Silyvier & Nyandusi, 2015). Σχετικές απόψεις που 

υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς και δεν αναφέρονται στη βιβλιογραφία είναι οι 

καλές γνωστικές λειτουργίες οι μεταγνωστικές ικανότητες, η οργανωτικότητα και το να 

είναι οι μαθητές παρατηρητικοί. να ακολουθούν εντολές-οδηγίες, να είναι θετικοί απέναντι 

στη γνώση και το νέο και να δείχνουν ενδιαφέρον για μάθηση, να διαθέτουν βασικές 

σχολικές γνώσεις όπως να ξέρουν να διαβάζουν, να γράφουν, να κάνουν μαθηματικούς 
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συλλογισμούς, να έχουν ικανότητα επιχειρηματολογίας, γλωσσική ανάπτυξη και 

αντίληψη-προσοχή. 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναγνωρίζουν επίσης μια σειρά από 

θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας στο μαθητή τυπικής ανάπτυξης, αλλά και στο 

μαθητή με ΗΕΑ, τα οποία στην πλειονότητα τους δεν αναφέρονται στη σχετική 

βιβλιογραφία. Εξαίρεση αποτελούν το ότι θα πρέπει να είναι ο μαθητής ήρεμος (Mayr & 

Ulich, 2009) με ισχυρές αυτοάμυνες στις δυσκολίες (Sameroff et al., 2003· Werner, 2000). 

Έτσι επισημαίνουν ότι ο «ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής τυπικής ανάπτυξης και μαθητής με 

ΗΕΑ θα πρέπει να είναι δυναμικός-δυνατός χαρακτήρας, υπομονετικός, χαμογελαστός, 

ευγενικός, συμπαθής, φιλικός, εξωστρεφής, διαλλακτικός, χαρούμενος, επιδεκτικός σε 

παρατηρήσεις– σχόλια, δεκτικός σε ερεθίσματα, ικανοποιημένος με ότι κάνει και με τον 

εαυτό του. Υποστηρίζουν ακόμα ότι θα πρέπει να έχει, σταθερότητα απόψεων, ευγενική 

φυσιογνωμία, υψηλές προσδοκίες για επιτυχία και το θάρρος της γνώμης του.  

Παρατηρείται ακόμα, ότι σε γενικές γραμμές οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

συμφωνούν ως προς την ύπαρξη χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και συμπεριφορών που 

αφορούν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή  τυπικής ανάπτυξης και μαθητή με ΗΕΑ και 

έχουν να κάνουν με τη θετική ανταπόκριση του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

αντιλήψεις που διατυπώνονται από τους εκπαιδευτικούς σ’ αυτόν τον τομέα δεν 

συναντώνται στην πλειονότητα τους στη γενικότερη βιβλιογραφία για την ψυχική 

ανθεκτικότητα. Εκτός των άλλων χαρακτηριστικών του λοιπόν, σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς, ο «ψυχικά ανθεκτικός μαθητής τυπικής ανάπτυξης και μαθητής με ΗΕΑ, 

είναι αυτός που συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες του σχολείου, συμμετέχει, 

ανταποκρίνεται και είναι βοηθά στην εκτέλεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και 

δεν φοβάται και αποδέχεται την αποτυχία του. Ακόμα συμπεριφέρεται σύμφωνα και 
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κατανοεί κανόνες (Morrison et al., 2006) και έχει καλές σχέσεις με το δάσκαλο (Cosden, 

2001· Fergusson & Horwood, 2003· Rutter, 2000· Werner, 2000). 

 

Β. Προστατευτικοί παράγοντες/ παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας  

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. 

Όσον αφορά τους παράγοντες προστασίας και κινδύνου για την ψυχική 

ανθεκτικότητα των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με  ΗΕΑ, τόσο οι 

εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, όσο κι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής συμφωνούν μεταξύ  

τους και με την γενικότερη βιβλιογραφία για την ψυχική ανθεκτικότητα και αναφέρουν 

εξωτερικούς-περιβαλλοντικούς και εσωτερικούς ατομικούς παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάσουν είτε θετικά, είτε αρνητικά την ψυχική ανθεκτικότητα (Rojas, 2015) των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν μια σειρά 

από απόψεις που οργανώθηκαν στις ευρύτερες θεματικές κατηγορίες του οικογενειακού 

πλαισίου και των χαρακτηριστικών της οικογένειας, του παιδαγωγικού πλαισίου και των 

εκπαιδευτικών ρυθμίσεων, του κοινωνικού πλαισίου, του σχολικού πλαίσιο και των 

ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή τυπικής ανάπτυξης και με ΗΕΑ. Παρακάτω 

περιγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών με παράλληλη θεώρηση τους με τη 

βιβλιογραφία. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι στους παράγοντες προστασίας της ψυχικής 

ανθεκτικότητας γίνεται αναφορά αποκλειστικά σε θετικές εμπειρίες και χαρακτηριστικά 

και όχι και σε αρνητικές που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία μπορούν να ενδυναμώσουν την 

ψυχική ανθεκτικότητα ενός ατόμου (Allen, et al., 2016· Condly, 2006· Luthar et al., 2007· 

Schoon & Bynner, 2003· UCL Institute of Health Equity, 2014). 

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τους παράγοντες προστασίας που αφορούν το 

οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά αναφέρονται η οικογένεια-γονείς του παιδιού 

(Gray et al., 2015· Nesheiwat & Brandwein, 2011· Strnadová, 2006· Rutter 2012), η 
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ανάγκη για συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών (Kourkoutas et al., 2015), το 

μορφωτικό-κοινωνικό επίπεδο των γονέων του παιδιού και η αναγνώριση της 

εκπαιδευτικής του ανάγκης από την οικογένεια (στην περίπτωση του μαθητή με ΗΕΑ). 

Σχετικά με το παιδαγωγικό πλαίσιο και τις εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, σημειώνεται ο ρόλος 

του εκπαιδευτικού (Leonard, 2006· Plunkett, et al., 2008· Silyvier & Nyandusi, 2015· 

Theron et al., 2014· Ungar et al., 2014), ο ρόλος των ειδικών παιδαγωγών (Leonard, 2006· 

Ungar et al., 2014), η συνεργασία εκπαιδευτικών-γονέων (Kourkoutas et al., 2015) ο 

τρόπος διδασκαλίας, η ανάγκη για συνεργασία εκπαιδευτικών, η σύνθεση της ομάδας της 

τάξης, οι συνθήκες μάθησης, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η αναγνώριση των 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην περίπτωση του μαθητή με ΗΕΑ. 

Στο κοινωνικό πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αναφέρουν 

τους συμμαθητές-φίλους-συνομηλίκους (Constantine & Benard, 2001· Hanson & Kim, 

2007 Harris, 2015· Hebert & Reis, 1999), το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-περίγυρο 

των μαθητών (Fergusson & Horwood, 2003· Rutter, 2000· Werner, 2000), τις εξωσχολικές 

εμπειρίες των μαθητών (Christiansen et al., 1997· Sacker & Schoon, 2007) τους φορείς 

κοινωνικοποίησης, τα μέσα μαζικής δικτύωσης, την αναγνώριση των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών από την κοινωνία (στην περίπτωση του μαθητή με ΗΕΑ) και μόνο 

ένας ειδικός παιδαγωγός κάνει λόγο για δύσκολες εμπειρίες, όπως η θυματοποίηση που 

μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά για την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών με 

ΗΕΑ (Rojas, 2015). Στο σχολικό πλαίσιο όλοι οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ως βασικό 

παράγοντα προστασίας το ίδιο το σχολείο (Howard et al., 1999· Lee, 2009· Olsson, et al., 

2003· Masten & Coatsworth, 1998· Werner & Smith, 2001), ακολουθούν η εκπαίδευση-

εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα (Fergusson & Horwood, 2003· Rutter, 2000· Werner, 

2000), η ύπαρξη λοιπού ειδικού προσωπικού στα σχολείο (Leonard, 2006· Ungar et al., 
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2014), η ύπαρξη προγραμμάτων αγωγής υγείας και η παράλληλη στήριξη-τμήμα ένταξης- 

ειδικό σχολείο.  

Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής επισημαίνουν τα ατομικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών τυπικής ανάπτυξης και των μαθητών με ΗΕΑ που μπορούν 

να ενισχύσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα. Αυτά έχουν να κάνουν με τον 

χαρακτήρα/προσωπικότητα των μαθητών (Dumont & Provost, 1999), την αυτοεκτίμηση 

(Dumont & Provost, 1999· Garmezy, 1991· Rojas, 2015), τα κίνητρα (Harðardo´ttir et al., 

2015· Strnadová, 2006· Rojas, 2015), την αυτοαποτελεσματικότητα (Cosden, 2001· 

Harðardo´ttir et al., 2015· Nesheiwat & Brandwein, 2011·  Strnadová, 2006), την 

αυτονομία (Harðardo´ttir et al., 2015·  Strnadová, 2006· Rojas, 2015), τη θέσπιση και 

επίτευξη στόχων (Cosden, 2001· Harðardo´ttir et al., 2015· Nesheiwat & Brandwein, 

2011·  Strnadová, 2006), την ενσυναίσθηση (Cosden, 2001· Harðardo´ttir et al., 2015· 

Nesheiwat & Brandwein, 2011·  Strnadová, 2006), την αυτογνωσία (Cosden, 2001· 

Harðardo´ttir et al., 2015· Nesheiwat & Brandwein, 2011· Strnadová, 2006), τη θετική 

αυτοεικόνα-αυτοπεποίθηση, τον αυτοέλεγχο, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, τον 

έλεγχο παρορμητικότητας, την κοινωνικότητα, το μορφωτικό επίπεδο του μαθητή-τις 

σχολικές του επιδόσεις, τις σημαντικές επιτυχίες του παιδιού γενικότερα στη ζωή του, τον 

τρόπο μάθησης του, τις υψηλές προσδοκίες του για επιτυχία, το ότι είναι τυπικής 

ανάπτυξης (για το μαθητή τυπικής ανάπτυξης). 

Όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου, δεν διαφοροποιούνται κατά πολύ από τους 

παράγοντες προστασίας, απλά διατυπώνονται με αρνητική έννοια κάθε φορά. Έτσι στο 

οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας αναφέρονται η οικογένεια-

γονείς των μαθητών (Harðardo´ttir et al., 2015·  Strnadová, 2006· Rojas, 2015) και το 

μορφωτικό-κοινωνικό τους επίπεδο. Στο παιδαγωγικό πλαίσιο επισημαίνεται ο ρόλος 

εκπαιδευτικών (Leonard, 2006· Plunkett, et al., 2008· Silyvier & Nyandusi, 2015· Theron 
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et al., 2014· Ungar et al., 2014) και ειδικών παιδαγωγών, η μη αποδοχή της 

διαφορετικότητας και τα στερεότυπα-προκαταλήψεις-διακρίσεις από μέρος τους προς τους 

μαθητές με ΗΕΑ. Στο κοινωνικό πλαίσιο επισημαίνονται οι σχέσεις με τους συμμαθητές-

συνομηλίκους-φίλους (Cosden, 2001· Harðardo´ttir et al., 2015· Nesheiwat & Brandwein, 

2011·  Strnadová, 2006), η φτώχεια (Association for Young People’s Health, 2016· 

Collishaw et al., 2016· Nesheiwat & Brandwein, 2011), ο ρόλος του ευρύτερου κοινωνικό 

περιβάλλοντος των μαθητών, οι σχέσεις με το αντίθετο φύλο, ο ρόλος των μέσων μαζικής 

δικτύωσης, και οι γενικότερες προκαταλήψεις της κοινωνίας προς μαθητές με ΗΕΑ.  

Στο σχολικό πλαίσιο περιλαμβάνονται ο ρόλος του σχολείου (Constantine & 

Benard, 2001· Hanson & Kim, 2007) και του λοιπού ειδικού προσωπικού στα σχολεία 

(Constantine & Benard, 2001· Hanson & Kim, 2007), καθώς και ο ρόλος της εκπαίδευσης-

εκπαιδευτικού συστήματος,. Τέλος στα ατομικά χαρακτηριστικά του μαθητή αναφέρονται 

ο χαρακτήρας/προσωπικότητα του (Dumont & Provost, 1999), η χαμηλή αυτοεκτίμηση 

(Dumont & Provost, 1999· Garmezy, 1991· Rojas, 2015), η έλλειψη ενσυναίσθησης 

(Harðardo´ttir et al., 2015·  Strnadová, 2006· Rojas, 2015), η χαμηλή αυτοπεποίθηση, η 

σχολική αποτυχία, το άγχος που μπορεί να βιώνει, το χαμηλό μορφωτικό του επίπεδο και 

τα ειδικά εκπαιδευτικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει. 

 

Γ. Οφέλη και συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

και μαθητών με ΗΕΑ. 

Στη συνέχεια αναφορικά με τις συνέπειες και τα οφέλη από την επίτευξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης και τους μαθητές με ΗΕΑ. 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει κυρίως οφέλη και θετικές συνέπειες της 

ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές, ενώ ορισμένοι μόνο από αυτούς επισημαίνουν 

αρνητικές συνέπειες, που αποτελούν τα αντίθετα κάποιων θετικών. Αυτό το γεγονός 
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συμφωνεί με τη βιβλιογραφία, η οποία κάνει λόγο για «θετική έκβαση» της ψυχικής 

ανθεκτικότητας (Masten & Coatsworth, 1998). Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο 

τους αντιλαμβάνονται με παρόμοιο τρόπο τις συνέπειες και τα χαρακτηριστικά της 

ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ΗΕΑ. Έτσι οι 

περισσότερες από τις θετικές συνέπειες που επισημαίνονται έχουν να κάνουν με την 

ενίσχυση χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και συμπεριφορών τους, όπως ήδη έχουν 

αναφερθεί και αντίστοιχα οι αρνητικές με μείωση αυτών.  

Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής εξέφρασαν μια σειρά από απόψεις 

που αφορούν τις συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας που αποτυπώνουν κοινά, 

ευρύτερα χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές για κάθε ομάδα μαθητών και 

σχετίζονται με την συναισθηματική νοημοσύνη (συναισθηματικές και κοινωνικές 

ικανότητες), τη γνωστική νοημοσύνη, την προσαρμογή και το προσανατολισμό στην 

επίτευξη στόχων, θετικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους και την υγεία και 

ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη.  

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν συνέπειες της ψυχικής 

ανθεκτικότητας που αφορούν την υγεία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. Αυτές που αναφέρονται είναι η ευτυχία 

(Collishaw et al., 2016· Jelsma & Ramma, 2010·  Tempski, et al., 2015), η ομαλή 

ανάπτυξη (Masten & Coatsworth, 1998) και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη (Olowokere & 

Okanlawon, 2014· Sameroff et al., 2003· Werner, 2000), η ψυχική και σωματική υγεία 

(Collishaw et al., 2016· Jelsma & Ramma, 2010· Olowokere & Okanlawon, 2014·  

Tempski, et al., 2015), η ανάπτυξη ενδιαφερόντων/ χόμπι (Mandleco & Perry, 2000· 

Morrison et al., 2006), η επαγγελματική αποκατάσταση, η αυτοπραγμάτωση, η 

αυτενέργεια, η διαμόρφωση ολοκληρωμένου χαρακτήρα, η κοινωνικοποίηση τους, η 
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ολοκλήρωση τους ως ενήλικες, η αποδοχή του προβλήματος/ειδικής εκπαιδευτικής τους 

ανάγκης (όποτε υπάρχει) και η λειτουργικότητα τους.  

 Θετικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης και τους μαθητές με ΗΕΑ που υποστηρίζονται γενικότερα από τους 

εκπαιδευτικούς και δεν συναντώνται στη σχετική βιβλιογραφία αποτελούν η 

κοινωνικοποίηση, η ολοκλήρωση του ατόμου ως ενήλικα και η ανάπτυξη της 

εμπιστοσύνης στον εαυτό, η συνειδητοποίηση αποδοχή των εκπαιδευτικών αναγκών 

(όποτε υπάρχουν), η ολοκλήρωση ως ενήλικας, η εμπιστοσύνη στον εαυτό- τόνωση του 

αυτοσυναισθήματός, η ευγενής άμυλα, η αυτοπραγμάτωση, η αυτενέργεια, η 

επαγγελματική αποκατάσταση, η λειτουργικότητα και η αυτοβελτίωση. 

 

4.1.2.  Σύγκριση/ συγκριτική θεώρηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών  γενικής   

και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής  

ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

Σημειώνεται ότι στην προκειμένη περίπτωση δεν εντοπίζονται σχετικά ευρήματα 

στη διεθνή βιβλιογραφία με τα οποία να μπορεί να συγκριθεί το συγκεκριμένο κομμάτι της 

έρευνας. Παρατίθενται λοιπόν τα σπουδαιότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από 

ευρήματα της παρούσας έρευνας σ’ αυτόν τον τομέα. 

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές της ψυχικής 

ανθεκτικότητας των μαθητών τυπικής ανάπτυξης όπως προαναφέρθηκαν, δεν 

παρατηρούνται διαφορές στη βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα εκπαιδευτικών στις 

θεματικές κατηγορίες που προτάσσει. Μάλιστα οι απόψεις τους συγκλίνουν απόλυτα. 

Μικρές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, ικανότητες και 

συμπεριφορές της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές με ΗΕΑ. Σε γενικές γραμμές 

οι απόψεις και πάλι συγκλίνουν. Μεγαλύτερη συχνότητα απαντήσεων συγκέντρωσαν και 
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στις δυο περιπτώσεις χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές που έχουν να κάνουν 

με τη συναισθηματική νοημοσύνη για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας.  

Σχετικά με τους παράγοντες προστασίας της ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ παρατηρείται ότι και στις δυο περιπτώσεις οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής τοποθετούν πρώτιστα εσωτερικούς, ατομικούς παράγοντες 

έναντι των υπολοίπων εξωτερικών, περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως προαναφέρθηκαν. 

Αναφέρονται δηλαδή, κυρίως σε ατομικά χαρακτηριστικά τόσο των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, όσο και των μαθητών με ΗΕΑ. Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

υποστηρίζουν πρώτιστα περιβαλλοντικούς-εξωτερικούς παράγοντες που έχουν να κάνουν 

με το οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας για την ψυχική 

ανθεκτικότητα του μαθητή τυπικής ανάπτυξης και με το παιδαγωγικό πλαίσιο και τις 

εκπαιδευτικές ρυθμίσεις για την ψυχική ανθεκτικότητα του μαθητή με ΗΕΑ. 

Επιπρόσθετα σε σχέση με τους παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης οι απόψεις των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

συγκλίνουν και πάλι απόλυτα. Οι δυο ομάδες εκπαιδευτικών δίνουν σχεδόν την ίδια 

βαρύτητα σε κάθε θεματική κατηγορία, αναφέροντας αρχικά εξωτερικούς 

περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου και πιο συγκεκριμένα ως πρώτιστο παράγοντα το 

οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας. Όσον αφορά τους 

παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ παρατηρούνται 

μικρές διαφορές στις απόψεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής ως προς τη 

βαρύτητα που δίνει κάθε ομάδα εκπαιδευτικών στις θεματικές κατηγορίες. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν αρχικά εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου για 

την ψυχική ανθεκτικότητα του μαθητή με ΗΕΑ. Απλώς οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

επισημαίνουν πρώτα παράγοντες που αφορούν το παιδαγωγικό πλαίσιο και τις 
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εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής αναφέρουν παράγοντες που 

σχετίζονται με το οικογενειακό πλαίσιο και τα χαρακτηριστικά της οικογένειας, 

Αναφορικά με τις θετικές συνέπειες από την επίτευξη της ψυχικής ανθεκτικότητας 

για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης δεν παρατηρούνται επίσης σημαντικές διαφορές στις 

απόψεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής. Οι δυο ομάδες εκπαιδευτικών δίνουν 

σχεδόν την ίδια βαρύτητα σε κάθε θεματική κατηγορία. Οι αντιλήψεις τους συγκλίνουν 

πλήρως όσον αφορά τις θετικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές 

με ΗΕΑ. Και στις δυο περιπτώσεις μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων συγκεντρώνουν οι 

συνέπειες που σχετίζονται με την ενίσχυση χαρακτηριστικών και ικανοτήτων 

συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Ανάλογα, σε σχέση με τις αρνητικές συνέπειες από τη μη επίτευξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής δεν διαφοροποιούνται κατά βάση. Και οι δυο ομάδες εκπαιδευτικών 

αναφέρουν κυρίως αρνητικές συνέπειες που έχουν να κάνουν με χαρακτηριστικά και 

ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης. Κάποια διαφοροποίηση παρουσιάζουν οι 

απόψεις τους για τις αρνητικές συνέπειες της ψυχικής ανθεκτικότητας για τους μαθητές με 

ΗΕΑ. Εκεί οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής δίνουν ιδιαίτερη βάση σε συνέπειες που 

αφορούν την υγεία και την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών με ΗΕΑ, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής εμμένουν σε συνέπειες που αφορούν την συναισθηματική 

νοημοσύνη. 

Αξίζει ακόμα να επισημανθεί  ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, όσο και οι 

εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής διακρίνουν τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης από τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ. Η διάκριση τους αυτή όπως 

αποδεικνύεται δεν είναι ποιοτική διάκριση, αλλά είναι διάκριση βαθμού. Δείχνει δηλαδή 

ποιος μαθητής είναι πιο «ψυχικά ανθεκτικός» και όχι ότι οι μαθητές είναι διαφορετικά 
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«ψυχικά ανθεκτικοί» μεταξύ τους. Παρατηρείται ακόμα μια σύγχυση ως προς τη 

διαφοροποίηση του ποιος τελικά είναι πιο «ψυχικά ανθεκτικός». Πιο συγκεκριμένα 

υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποστηρίζουν συγχρόνως δυο διαφορετικά ενδεχόμενα, 

δηλαδή αναφέρουν ότι πιο «ψυχικά ανθεκτικός» είναι ο μαθητής τυπικής ανάπτυξης 

συγκριτικά με το μαθητή με ΗΕΑ, αλλά και το αντίθετο ότι πιο «ψυχικά ανθεκτικός» είναι 

ο μαθητής με ΗΕΑ σε σχέση με το μαθητή τυπικής ανάπτυξης.  Το ίδιο ισχύει και για τον 

«ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με ΗΕΑ γενικότερα και τον «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή που 

ανήκει στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ. 

Ως λόγοι αυτής της διάκρισης υποστηρίζονται επίσης, όπως προαναφέρθηκαν, 

κάποια χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές για την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. Τα χαρακτηριστικά αυτά ερμηνεύονται 

από τους εκπαιδευτικούς με την αρνητική τους διάσταση. Όσοι  εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής δεν υποστηρίζουν τη διάκριση αναφέρουν ότι όλοι οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να αναπτύξουν εξίσου την ψυχική τους ανθεκτικότητα κάτω από τις 

κατάλληλες συνθήκες και με την ανάλογη εξάσκηση (Bryan, 2003· Harris, 2015· Jones, 

2011· Jones, et al., 2013). Σημαντική παράμετρος και σε αυτό το πλαίσιο είναι ότι τα 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα διαμορφώνονται σε συνάρτηση με 

το βάρος της αναπηρίας και τις πολλαπλές διαστάσεις που επηρεάζουν το παιδί 

(οικογένεια, κοινότητα, σχολείο) (Cabaj et al., 2014· Jones, et al., 2013). Πρόκειται για 

απόψεις οι οποίες βρίσκουν υπόβαθρο στην βιβλιογραφία και αφορούν την ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας για κάθε ομάδα μαθητών. 

Τέλος διαπιστώνεται σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής ότι η ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με  

ΗΕΑ αποτελεί ένα σύνθετο ψυχολογικό κατασκεύασμα που συντίθεται από πολλαπλά 

χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς και 
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ατομικούς παράγοντες και η επίτευξη της οδηγεί σε πολλές και ευεργετικές συνέπειες για 

τους μαθητές.  

 

4.1.3. Παιδαγωγικές ή εκπαιδευτικές εφαρμογές των ευρημάτων της έρευνας 

 Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από την δεδομένη ερευνητική 

προσπάθεια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και καταδεικνύουν σε μεγάλο βαθμό πως 

οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής αντιλαμβάνονται την ψυχική ανθεκτικότητα 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών προσθέτουν στοιχεία στο προφίλ του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητή με ΗΕΑ, για τους οποίους τα ευρήματα της διεθνής 

βιβλιογραφίας είναι περιορισμένα.  

 Τα ευρήματα αυτά, αλλά και συνολικά τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να 

αποτελέσουν υπόβαθρο για παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές εφαρμογές της ψυχικής 

ανθεκτικότητας στον εκπαιδευτικό τομέα γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα προκύπτουν 

στοιχεία με βάση τα οποία μπορούν να οργανωθούν προγράμματα για την ανάπτυξη της 

ψυχικής ανθεκτικότητας στα σχολεία γενικότερα, αλλά και στα τμήματα ένταξης 

ειδικότερα, καθώς σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η ψυχική ανθεκτικότητα δεν 

παρουσιάζει διαφορετικά χαρακτηριστικά για μαθητές τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με 

ΗΕΑ και η ανάπτυξη της επιφέρει πολλαπλά οφέλη σε αμφότερους.  

Τα προγράμματα αυτά μπορούν να στοχεύουν στην καλλιέργεια χαρακτηριστικών, 

ικανοτήτων και συμπεριφορών που σύμφωνα με την πλειονότητα των εκπαιδευτικών της 

έρευνας μπορούν να ενισχύσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών. Μπορούν για 

παράδειγμα να οργανωθούν και να εφαρμοστούν προγράμματα που να προωθούν την 

συναισθηματική νοημοσύνη και να εξασκούν εξειδικευμένα συναισθηματικές ικανότητες, 

όπως την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, τον αυτοέλεγχο, την έκφραση 
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συναισθημάτων και κοινωνικές ικανότητες, όπως την δημιουργία σχέσεων και τη 

συναναστροφή με τους άλλους, την ενσυναίσθηση και όλα όσα σχετικά έχουν ήδη 

αναφερθεί.  

 Εκτός από μεμονωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, μπορούν να προκύψουν και 

εξειδικευμένες δράσεις, δραστηριότητες και πρακτικές που να εντάσσονται στο γενικότερο 

πρόγραμμα σπουδών και να έχουν ως στόχο την προώθηση της ψυχικής ανθεκτικότητας. 

Μπορούν ακόμα να οργανωθούν εξατομικευμένες διδασκαλίες σε μαθητές τόσο τυπικής 

ανάπτυξης, όσο και με ΗΕΑ όποτε κρίνεται αναγκαίο. Έτσι το πρόγραμμα σπουδών 

προσαρμόζεται στην καθημερινότητα των μαθητών. Όσα προαναφέρθηκαν μπορούν να 

βασιστούν στου παράγοντες προστασίας και κινδύνου που προκύπτουν από τα λεγόμενα 

των εκπαιδευτικών της έρευνας.  

Οι συγκεκριμένες δράσεις δύναται να αφορούν την ευαισθητοποίηση των μαθητών 

σε θέματα που απασχολούν αρχικά την σχολική κοινότητα, αλλά και τη ζωή τους 

γενικότερα και επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα όλων των μαθητών. Τέτοια θέματα 

μπορούν να αποτελέσουν η θυματοποίηση, η διαφορετικότητα, η διαπολιτισμικότητα, το 

κοινωνικο-οικονομικο καταστημένο, η παιδική κακοποίηση και η ίδια η ειδική αγωγή. Για 

την προσέγγιση των θεμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν διερευνητικές-ενεργητικές-

συμμετοχικές μέθοδοι διδασκαλίας, όπως τα σχέδια εργασίας- project, η 

ομαδοσυνεργατική, η μάθηση με επίδειξη γνώσης, το θεατρικό παιχνίδι-δραματοποίηση-

παιχνίδια ρόλων και η διδασκαλία με πολυμέσα ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Μπορούν 

ακόμα να γίνουν εκπαιδευτικές – επιμορφωτικές επισκέψεις σε ιδρύματα και σχετικούς 

φορείς, καθώς και συνεντεύξεις με ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές, ανθρώπους του λόγου 

και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Στις συγκεκριμένες δράσεις μπορούν να λάβουν μέρος εκτός από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς και γονείς, λοιπές ειδικότητες καθώς και οργανώσεις και άλλα μέλη της 
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κοινότητας. Διαμορφώνεται με αυτό τον τρόπο και ένα πλαίσιο συμβουλευτικής για 

γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές που μπορεί επίσης να βασιστεί στα ευρήματα της 

δεδομένης έρευνας. Ακόμα η ευαισθητοποίηση όλων των φορέων κοινωνικοποίησης για 

θέματα προστασίας και κινδύνου της ψυχικής ανθεκτικότητας συμβάλλει σύμφωνα με 

έρευνες που έχουν ήδη αναφερθεί, στην ενίσχυση της προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Η εκπαίδευση αποκτά μ’ αυτόν τον τρόπο έναν πιο ανθρωπιστικό χαρακτήρα που 

λαμβάνει υπόψη την ψυχολογία και τις ανάγκες των μαθητών καθιστώντας τους όχι μόνο 

αποδοτικότερους, αλλά και ευτυχέστερους. Γεγονός που μπορεί να ωφελήσει μαθητές που 

αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και γενικότερες δυσκολίες ζωής και 

συνήθως έχουν επιβαρυμένη ψυχολογία και χαμηλές επιδόσεις. Το σχολείο, η τάξη και η 

διαδικασία μάθησης αποκτά μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και γίνεται περιβάλλον 

ευχαρίστησης που έχει ως στόχο να προάγει ολοκληρωμένους ενήλικες και όχι απλά 

άριστους μαθητές.  

 Τα στοιχεία της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σε θέματα που αφορούν την ψυχική 

ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. Έρευνες, όπως έχουν 

προαναφερθεί, δείχνουν ότι η ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών μπορεί να επηρεάσει 

αυτή των εκπαιδευτικών και το αντίθετο. Έχει διαπιστωθεί ότι όταν οι εκπαιδευτικοί είναι 

κατάλληλα καταρτισμένοι ή έστω γνωρίζουν κάποια στοιχεία για την ψυχική 

ανθεκτικότητα είναι σε θέση να την αναγνωρίσουν και να την προωθήσουν στους μαθητές 

που το έχουν ανάγκη. Αυτό μπορεί να συμβεί πέρα από εξειδικευμένα προγράμματα και 

μέσα από αυτοσχέδιες δράσεις και στρατηγικές που μπορούν οι ίδιοι να οργανώσουν. 

Πολλά παρεμβατικά προγράμματα για την ψυχική ανθεκτικότητα μπορούν να βασιστούν 

στα χαρακτηριστικά, ικανότητες και συμπεριφορές με τα οποία οι εκπαιδευτικοί της 

έρευνας προσδιορίζουν τον ψυχικά ανθεκτικό μαθητή τυπικής ανάπτυξης και μαθητή με 
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Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Επίσης οι εκπαιδευτικοί γίνονται γνώστες των παραγόντων 

προστασίας και κινδύνου της ψυχικής ανθεκτικότητας πράγμα που μπορεί να 

προσανατολίσει τις δράσεις τους προς την σωστή κατεύθυνση για την προαγωγή της. Ένα 

πλαίσιο που προωθεί την ψυχική ανθεκτικότητα για εκπαιδευτικούς και μαθητές μπορεί να 

αποτελέσει ιδανικό περιβάλλον μάθησης και εργασίας. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στην έρευνα 

προέκυψε ανάγκη εμπλοκής τους με το θέμα, γεγονός που οδήγησε σε ορισμένες 

περιπτώσεις σε ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και 

περαιτέρω διερεύνηση τους. Οι συμμετέχοντες  αναγκάστηκαν να προβληματιστούν γύρω 

από μια έννοια και διαστάσεις της που στις περισσότερες περιπτώσεις αγνοούσαν. Πράγμα 

που από μόνο του μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο έναυσμα για την ενασχόληση των 

εκπαιδευτικών με θέματα που αφορούν την ψυχική υγεία των μαθητών, όπως η ψυχική 

ανθεκτικότητα και μπορούν να έχουν παράλληλα παιδαγωγικές εφαρμογές. 

  

4.2. Περιορισμοί της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα οδήγησε σε ενδιαφέροντα ευρήματα για τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης, και 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Ωστόσο μπορούν να εντοπιστούν ορισμένοι 

περιορισμοί κατά την διεξαγωγή της. Καταρχήν θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται 

για μια ποιοτική περιγραφική έρευνα και όχι για μια έρευνα που επιχειρεί να οδηγήσει σε 

σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος. Ωστόσο, η περιγραφή του υπό εξέταση θέματος έχει τη 

δική της αξία καθώς δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να ερευνούν το θέμα με τον 

συγκεκριμένο τρόπο. 

 Επιπλέον η έρευνα βασίστηκε σε δυο πηγές πληροφόρησης για την εκτέλεση της, 

δηλαδή τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής. Για πληρέστερη πλαισίωση και 
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τεκμηρίωση του θέματος θα μπορούσε να συμπεριληφθούν στο δείγμα της έρευνας και 

άλλες ομάδες, όπως για παράδειγμα γονείς μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με 

ΗΕΑ και λοιπό ειδικό προσωπικό. Μάλιστα οι εκπαιδευτικοί που πήραν μέρος στην 

έρευνα είναι αυτοί που θέλησαν να συμμετάσχουν, επομένως καταγράφθηκαν μόνο οι 

δικές τους απόψεις και όχι πιθανότατα εκείνων που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην 

έρευνα και οι οποίες μπορεί να ήταν διαφορετικές. Τέλος προς ενίσχυση της εγκυρότητας 

των αποτελεσμάτων της έρευνας, θα μπορούσαν να εξεταστούν τα δεδομένα που 

προέκυψαν από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και από τρίτους ερευνητές. 

 

4.3. Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε μια διερευνητική μελέτη των αντιλήψεων 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης και μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Η έρευνα θα μπορούσε να 

επεκταθεί περαιτέρω εξετάζοντας τις αντιλήψεις μεγαλύτερου δείγματος εκπαιδευτικών. 

Θα μπορούσε ακόμα ως μια πιο εμπεριστατωμένη προσπάθεια να ληφθούν υπόψη και 

αντιλήψεις γονέων κάθε ομάδας μαθητών, καθώς και ψυχολόγων, αλλά και λοιπών 

ειδικοτήτων που εμπλέκονται με την εκπαίδευση μαθητών. Θα μπορούσαν επίσης να 

εξεταστούν αντιλήψεις των ίδιων των παιδιών μέσω της χρήση εργαλείου 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες τους. Η έρευνα θα μπορούσε επιπλέον να εστιάσει πιο 

συγκεκριμένα σε διαφορές που δύναται να υπάρξουν στην ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητών με ΗΕΑ. Επίσης είναι δυνατό να προκύψει εκτενέστερη 

διερεύνηση για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών που εντάσσονται πιο εξειδικευμένα σε 

καθεμιά από τις υποκατηγορίες των Ήπιων Εκπαιδευτικών Αναγκών. Ακόμα η έρευνα θα 

μπορούσε να επεκτείνει την ομάδα αναφοράς της σε εφήβους με ΗΕΑ ή ακόμα και 

εκπαιδευτικούς με ΗΕΑ. Συνέχεια της παρούσας έρευνας θα είναι δυνατό να αποτελέσει 
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ακόμα ο σχεδιασμός και η οργάνωση διδακτικών παρεμβάσεων που θα επιδιώκουν αφενός 

την ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας των μαθητών και αφετέρου την 

επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Φύλο: 1 άνδρας 

                   2 γυναίκα 

 

2. Ηλικία: ____________________________________________________________ 

 

3. Τόπος κατοικίας: ___________________________________________________ 

 

4. Ειδικότητα: 1 Εκπαιδευτικός γενικής αγωγής  

2 Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

 

5. Τομέας εργασίας:  1 Δημόσιος τομέας 

2 Ιδιωτικός τομέας 

3 Ευρύτερος δημόσιος τομέας 

4 Κανένας 

 

6. Χρόνια προϋπηρεσίας: _______________________________________________ 

 

7. Επιπρόσθετοι Τίτλοι Σπουδών:  1 Κανένας 

2 Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 

                                            3 Κάτοχος διδακτορικού τίτλου 
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«Η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα «σύγχρονο» ψυχολογικό κατασκεύασμα που βρίσκει 

εφαρμογή σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς: οικονομία, υγεία, ψυχολογία, όπως και στην 

εκπαίδευση. Το σχολείο ως βασικός φορέας εκπαίδευσης θεωρείται ένας από τους κύριους 

παράγοντες για την προαγωγή της ψυχικής ανθεκτικότητας στους μαθητές. Με βάση τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα η ψυχική ανθεκτικότητας είναι αναγκαία για όλους τους μαθητές 

γενικά και ακόμα περισσότερο γι’ αυτούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που μπορεί να 

οφείλονται σε ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες.» 

 

1.  «Ποιες θεωρείτε λοιπόν πως είναι οι: δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες, 

στάσεις-συμπεριφορές, γνωρίσματα, χαρακτηριστικά (εσωτερικά-εξωτερικά), που 

θα πρέπει να διακρίνουν έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής ανάπτυξης; 

 

2. «Ποιες εμπειρίες, συνθήκες, γεγονότα, πρόσωπα πιστεύετε ότι λειτουργούν ως 

προστατευτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης και αντιθέτως ποιες την αναστέλλουν;» 

 

3. «Ποιες νομίζετε ότι είναι οι συνέπειες και τα οφέλη από την επίτευξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας για έναν μαθητή τυπικής ανάπτυξης;» 

 

4. «Για εσάς, ποιος είναι ο «ψυχικά ανθεκτικός» μαθητής με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες; Πώς θα διακρίνατε έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή τυπικής 

ανάπτυξης από έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες; Σας παρακαλώ δώστε παραδείγματα….» 
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5. «Ποιες θεωρείτε πως είναι οι: δεξιότητες, ικανότητες, δυνατότητες, στάσεις-

συμπεριφορές, γνωρίσματα, χαρακτηριστικά (εσωτερικά-εξωτερικά) που θα πρέπει 

να διακρίνουν αντίστοιχα έναν «ψυχικά ανθεκτικό» μαθητή με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες;» 

 

6. «Ποιες εμπειρίες, συνθήκες, γεγονότα, πρόσωπα εικάζετε ότι λειτουργούν ως 

προστατευτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας των 

μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες και αντιθέτως ποιες την 

αναστέλλουν;» 

 

7. «Ποιες νομίζετε ότι είναι οι συνέπειες και τα οφέλη από την επίτευξη της ψυχικής 

ανθεκτικότητας για έναν μαθητή με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες;» 

 

8. Πιστεύετε ότι τα χαρακτηριστικά του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες διαφοροποιούνται για μαθητές που ανάγονται πιο 

συγκεκριμένα στις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, την Ήπια Νοητική 

Καθυστέρηση, τη Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητα και 

τα Ήπια Προβλήματα Συμπεριφοράς; Αν ναι ως προς ποια στοιχεία; 

 

9. Έχετε να κάνετε επιπλέον σχόλια επί του θέματος; Υπάρχει κάτι σχετικό που 

επιθυμείτε να προσθέσετε ή να ρωτήσετε; 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 

Πίνακας Ι 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης- Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Κοινωνικός– συναναστροφή με τους άλλους, 

δημιουργία σχέσεων 
8 5.92 

Διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις 7 5.18 

Αυτοπεποίθηση  7 5.18 

Προσπερνά δύσκολες καταστάσεις-

αντιξοότητες 
6 4.44 

Ισορροπημένη συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθηματική ακεραιότητα 
6 4.44 

Γνωστικές επιδόσεις-καλή σχολική επίδοση 6 4.44 

Καλή σχέση με τους συμμαθητές 6 4.44 

Επικοινωνιακός  4 2.96 

Δυναμικός-δυνατός χαρακτήρας 4 2.96 

Ανεπηρέαστος από καταστάσεις-σχόλια 4 2.96 

Προσαρμοστικός σε νέες συνθήκες 4 2.96 

Αυτοέλεγχος-έκφραση συναισθημάτων  4 2.96 

Ισορροπημένη συμπεριφορά 3 2.22 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου 3 2.22 

Ανταπόκριση σε διδασκαλία 2 1.48 

Συμμετοχή  σε διδασκαλία 2 1.48 

Ακολουθία οδηγιών-εντολών 2 1.48 

Υπομονετικός  2 1.48 

Αυτογνωσία  2 1.48 

Αυτονομία στο χειρισμό καταστάσεων 2 1.48 

Ευέλικτος  2 1.48 

Χαμογελαστός  2 1.48 

Θετική στάση ζωής  2 1.48 

Καλή αυτοεικόνα 2 1.48 

Συνεργάσιμος  2 1.48 

Θετικός απέναντι στη γνώση και στο νέο-

ενδιαφέρον για μάθηση 
2 1.48 

Βασικές σχολικές γνώσεις (να διαβάζει-

γράφει, να κάνει μαθηματικούς συλλογισμούς 
2 1.48 

Ενσυναίσθηση  2 1.48 

Διαχείριση άγχους  2 1.48 

Αισιοδοξία  2 1.48 

Αυτοσυγκράτηση  2 1.48 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  2 1.48 

Βοηθητικός στην εκπαιδευτική διαδικασία 1 0.74 

Ισχυρές αυτοάμυνες στις δυσκολίες 1 0.74 
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Ικανότητα επιχειρηματολογίας 1 0.74 

Επιδεκτικός σε παρατηρήσεις  1 0.74 

Εύστροφος  1 0.74 

Σταθερότητα απόψεων 1 0.74 

Θέτει στόχους  1 0.74 

Ευγενικός  1 0.74 

Διεκδικητικός  1 0.74 

Συμπαθής  1 0.74 

Ευγενική φυσιογνωμία 1 0.74 

Ζητά βοήθεια 1 0.74 

Εξωστρεφής  1 0.74 

Γλωσσική ανάπτυξη 1 0.74 

Αντίληψη-προσοχή 1 0.74 

Συμπεριφέρεται σύμφωνα και κατανοεί 

κανόνες 
1 0.74 

Χιούμορ  1 0.74 

Αυτοεκτίμηση  1 0.74 

Καλές γνωστικές λειτουργίες  1 0.74 

Δημιουργικότητα  1 0.74 

Αυτό-αποτελεσματικότητα  1 0.74 

Κριτική σκέψη και προσέγγιση καταστάσεων 1 0.74 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 1 0.74 

Καλές σχέσεις με το δάσκαλο 1 0.74 

Ήρεμος 1 0.74 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 

 

Πίνακας ΙΙ 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια- γονείς 18 25 

Εκπαιδευτικός/κοί 13 18.05 

Σχολείο  12 16.66 

Συμμαθητές –φίλοι-συνομήλικοι  9 12.5 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-περίγυρος 3 4.16 

Χαρακτήρας/προσωπικότητα παιδιού  3 4.16 

Εκπαίδευση – εκπαιδευτικό σύστημα 2 2.77 

Θετική αυτοεικόνα-αυτοπεποίθηση 2 2.77 

Φορείς κοινωνικοποίησης 2 2.77 

Τρόπος μάθησης παιδιού 1 1.38 

Σημαντικές επιτυχίες παιδιού 1 1.38 

Υψηλές προσδοκίες επιτυχίας μαθητή 1 1.38 

Διδασκαλία  1 1.38 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 1 1.38 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 1 1.38 
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Το ότι είναι τυπικής ανάπτυξης 1 1.38 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100% 

 

Πίνακας ΙΙΙ 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς 15 27.27 

Εκπαιδευτικός/κοι 11 20 

Συμμαθητές-φίλοι-συνοήλικοι 10 18.18 

Σχολείο 7 12.72 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-περίγυρος 3 5.45 

Ο χαρακτήρας του μαθητή  3 5.45 

Εκπαίδευση – εκπαιδευτικό σύστημα 1 1.18 

Σχολική αποτυχία 1 1.18 

Σχέσεις με αντίθετο φύλο 1 1.18 

Διδασκαλία 1 1.18 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 1 1.18 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 1 1.18 

ΣΥΝΟΛΟ 55 100% 

 

Πίνακας IV 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συναισθηματική εξέλιξη-ισορροπημένη 

Συμπεριφορά  
10 11.9 

Διαχείριση διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων-

σχέσεων 
9 10.71 

Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων 9 10.71 

Κοινωνικοποίηση- ομαλή ένταξη σε σχολικό 

και κοινωνικό πλαίσιο 
6 7.14 

Καλές σχολικές επιδόσεις 5 5.95 

Αυτοεκτίμηση  4 4.76 

Αυτοεπίγνωση-αυτογνωσία 3 3.57 

Ολοκληρωμένος ενήλικας 3 3.57 

Αυτοπεποίθηση  3 3.57 

Εμπιστοσύνη στον εαυτό του 2 2.38 

Λήψη αποφάσεων  2 2.38 

Ήρεμος  2 2.38 

Ευέλικτος  2 2.38 

Διαχείριση άγχους για σχολικά και 

προβλήματα ζωής  
2 2.38 
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Αισιοδοξία  2 2.38 

Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 2 2.38 

Κοινωνικός  2 2.38 

Καλή αυτοεικόνα  1 1.19 

Υψηλές προσδοκίες για επιτυχία  1 1.19 

Αίτηση για βοήθεια όποτε είναι αναγκαίο 1 1.19 

Καλύτερη επικοινωνία 1 1.19 

Μαθησιακή εξέλιξη  1 1.19 

Δυναμισμός  1 1.19 

Αυτονομία  1 1.19 

Υπευθυνότητα  1 1.19 

Επιτυχής διαχείριση συγκρούσεων 1 1.19 

Ομαλή ανάπτυξη 1 1.19 

Κριτική σκέψη και προσέγγιση καταστάσεων 1 1.19 

Προσαρμογή σε δύσκολες καταστάσεις 1 1.19 

Επιμονή  1 1.19 

Ευτυχία  1 1.19 

Αυτοαποτελεσματικός  1 1.19 

Συμπαθής  1 1.19 

ΣΥΝΟΛΟ 84 100% 

 

Πίνακας V 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Ψυχολογικά προβλήματα- Διαταραγμένη 

ψυχολογία  
2 20 

Απομόνωση  2 20 

Κακή σχολική επίδοση 1 10 

Κακές σχέσεις με τους άλλους  1 10 

Απουσία- μη επίτευξη στόχων 1 10 

Ανισόρροπη συμπεριφορά  1 10 

Εσωτερίκευση προβλημάτων 1 10 

Θυματοποίηση-απόρριψη  1 10 

ΣΥΝΟΛΟ 10 100% 

 

Πίνακας VI 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης- Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Αυτοπεποίθηση  8 6.5 

Ισορροπημένη συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθηματική ακεραιότητα 
7 5.69 
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Προσαρμοστικός σε νέες συνθήκες 6 4.87 

Αυτοεκτίμηση  6 4.87 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 6 4.87 

Κοινωνικός– συναναστροφή με τους άλλους, 

δημιουργία σχέσεων 
4 3.25 

Αυτογνωσία  4 3.25 

Διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις 4 3.25 

Προσπερνά δύσκολες καταστάσεις-

αντιξοότητες 
4 3.25 

Θετικός απέναντι στη γνώση και στο νέο-

ενδιαφέρον για μάθηση 
4 3.25 

Ενσυναίσθηση  4 3.25 

Κίνητρα για ζωή και μάθηση 4 3.25 

Έλλειψη φόβου/αποδοχή αποτυχίας 4 3.25 

Ισορροπημένη συμπεριφορά 3 2.43 

Υπομονετικός  3 2.43 

Καλή σχέση με τους συμμαθητές 3 2.43 

Συνεργάσιμος  3 2.43 

Αυτοέλεγχος-έκφραση συναισθημάτων  3 2.43 

Διαχείριση άγχους  3 2.43 

Επικοινωνιακός  2 1.62 

Αυτονομία στο χειρισμό καταστάσεων 2 1.62 

Επιβίωση σε αντίξοο περιβάλλον 2 1.62 

Καλή αυτοεικόνα 2 1.62 

Συμπεριφέρεται σύμφωνα και κατανοεί 

κανόνες 
2 1.62 

Αισιοδοξία  2 1.62 

Αυτοσυγκράτηση  2 1.62 

Κριτική σκέψη 2 1.62 

Μεταγνωστικές ικανότητες 2 1.62 

Δυναμικός-δυνατός χαρακτήρας 1 0.81 

Ανεπηρέαστος από καταστάσεις 1 0.81 

Εύστροφος  1 0.81 

Ευέλικτος  1 0.81 

Θέτει στόχους  1 0.81 

Ευγενικός  1 0.81 

Χιούμορ  1 0.81 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  1 0.81 

Αυτοαποτελεσματικότητα  1 0.81 

Ήρεμος  1 0.81 

Διπλωματικότητα  1 0.81 

Ψυχικά αποθέματα 1 0.81 

Καλός ακροατής 1 0.81 

Παρατηρητικός  1 0.81 

Τροποποίηση αρνητικών παραγόντων σε 

θετικούς 
1 0.81 

Φιλικός  1 0.81 
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Θάρρος της γνώμης του 1 0.81 

Αυτοαξιολόγηση  1 0.81 

Ενεργητικότητα  1 0.81 

Οργανωτικότητα  1 0.81 

Υπεύθυνος  1 0.81 

Ανταποδοτικότητα  1 0.81 

ΣΥΝΟΛΟ 123 100% 

 

Πίνακας VII 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς 15 20 

Εκπαιδευτικός/κοί 12 16 

Σχολείο  8 10.66 

Συμμαθητές –φίλοι-συνομήλικοι  8 10.66 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-

περίγυρος/σχέσεις με κοινότητα 
5 6.66 

Αυτοεκτίμηση  4 5.33 

Χαρακτήρας/προσωπικότητα παιδιού  3 4 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-ψυχολόγο, 

θεατρολόγο 
2 2.66 

Αυτοπεποίθηση  2 2.66 

Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-σχολικές 

επιδόσεις 
2 2.66 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 2 2.66 

Σημαντικές επιτυχίες παιδιού 1 1.33 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 1 1.33 

Μέσα μαζικής δικτύωσης 1 1.33 

Σύνθεση ομάδας τάξης 1 1.33 

Κίνητρα  1 1.33 

Εξωσχολικές εμπειρίες  1 1.33 

Συνθήκες μάθησης σχολείου 1 1.33 

Συνθήκες μάθησης τάξης 1 1.33 

Αυτοέλεγχος  1 1.33 

Προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία 1 1.33 

Αυτό-αποτελεσματικότητα  1 1.33 

Αυτονομία  1 1.33 

ΣΥΝΟΛΟ 75 100% 

 

 

 

 

 

 



193 

 

Πίνακας VIIΙ 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς 14 25.45 

Εκπαιδευτικός/κοι 9 16.36 

Συμμαθητές-φίλοι-συνομήλικοι 8 14.54 

Σχολείο 6 10.9 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-περίγυρος 3 5.45 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 3 5.45 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-ψυχολόγο, 

θεατρολόγο 
2 3.63 

Σχολική αποτυχία 2 3.63 

Άγχος  του μαθητή 2 3.63 

Ο χαρακτήρας του μαθητή  1 1.81 

Ειδικοί παιδαγωγοί 1 1.81 

Χαμηλή αυτοπεποίθηση  1 1.81 

Μέσα μαζικής δικτύωσης 1 1.81 

Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-σχολικές 

επιδόσεις 
1 1.81 

Φτώχεια  1 1.81 

ΣΥΝΟΛΟ 55 100% 

 

Πίνακας ΙΧ 

 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Καλές σχολικές/γνωστικές επιδόσεις 7 8.53 

Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων 7 8.53 

Διαχείριση διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων-

σχέσεων 
6 7.31 

Αυτοπεποίθηση  6 7.31 

Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 5 6.09 

Συναισθηματική εξέλιξη-ισορροπημένη 

Συμπεριφορά  
3 3.65 

Αυτοεπίγνωση-αυτογνωσία 3 3.65 

Εμπιστοσύνη στον εαυτό του 3 3.65 

Αυτοεκτίμηση  3 3.65 

Επίτευξη στόχων 3 3.65 

Αποδοχή αποτυχίας 3 3.65 

Κοινωνικοποίηση- ομαλή ένταξη σε σχολικό 

και κοινωνικό πλαίσιο 
2 2.43 

Καλή αυτοεικόνα  2 2.43 
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Λειτουργικός  2 2.43 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 2 2.43 

Προσαρμογή σε δύσκολες καταστάσεις 2 2.43 

Επιμονή  2 2.43 

Αυτορρύθμιση-ρύθμιση συναισθημάτων  2 2.43 

Αυτενέργεια  2 2.43 

Κίνητρα για μάθηση και ζωή 2 2.43 

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου χαρακτήρα 2 2.43 

Λήψη αποφάσεων-πρωτοβουλιών 1 1.21 

Ήρεμος  1 1.21 

Διαχείριση άγχους για σχολικά και 

προβλήματα ζωής  
1 1.21 

Δυναμισμός  1 1.21 

Ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 1 1.21 

Ολοκληρωμένος ενήλικας 1 1.21 

Ευτυχία  1 1.21 

Αυτοαποτελεσματικός  1 1.21 

Εξωστρεφής  1 1.21 

Ψυχική και σωματική υγεία  1 1.21 

Αυτοπροσδιορισμός  1 1.21 

Αυτοέλεγχος  1 1.21 

Ενσυναίσθηση  1 1.21 

ΣΥΝΟΛΟ 82 100% 

 

Πίνακας Χ 

 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Κακή σχολική επίδοση 1 11.11 

Αντικοινωνική συμπεριφορά 1 11.11 

Αδυναμία αντιμετώπισης αντιξοοτήτων 1 11.11 

Αδυναμία διαχείρισης άγχους 1 11.11 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 1 11.11 

Κακή αυτοεικόνα 1 11.11 

Αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών 1 11.11 

Αδυναμία προσαρμογής σε αλλαγές 1 11.11 

Αδυναμία ένταξης σε σχολικό και κοινωνικό 

πλαίσιο 
1 11.11 

ΣΥΝΟΛΟ 9 100% 
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Πίνακας ΧΙ 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης- Αναλυτική, συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Κοινωνικός– συναναστροφή 

με τους άλλους, δημιουργία 

σχέσεων 

8 5.92 4 3.25 

Διαχειρίζεται δύσκολες 

καταστάσεις 
7 5.18 4 3.25 

Αυτοπεποίθηση  7 5.18 8 6.5 

Προσπερνά δύσκολες 

καταστάσεις-αντιξοότητες 
6 4.44 4 3.25 

Ισορροπημένη 

συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθηματική 

ακεραιότητα 

6 4.44 7 5.69 

Γνωστικές επιδόσεις-καλή 

σχολική επίδοση 
6 4.44 - - 

Καλή σχέση με τους 

συμμαθητές 
6 4.44 3 2.43 

Επικοινωνιακός  4 2.96 2 1.62 

Δυναμικός-δυνατός 

χαρακτήρας 
4 2.96 1 0.81 

Ανεπηρέαστος από 

καταστάσεις 
4 2.96 1 0.81 

Προσαρμοστικός σε νέες 

συνθήκες 
4 2.96 6 4.87 

Αυτοέλεγχος-έκφραση 

συναισθημάτων  
4 2.96 3 2.43 

Ισορροπημένη συμπεριφορά 3 2.22 3 2.43 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες του σχολείου 
3 2.22 - - 

Ανταπόκριση σε διδασκαλία 2 1.48 - - 

Συμμετοχή  σε διδασκαλία 2 1.48 - - 

Ακολουθία οδηγιών-εντολών 2 1.48 - - 

Υπομονετικός  2 1.48 3 2.43 

Αυτογνωσία  2 1.48 4 3.25 

Αυτονομία στο χειρισμό 

καταστάσεων 
2 1.48 2 1.62 

Ευέλικτος  2 1.48 1 0.81 

Χαμογελαστός  2 1.48 - - 

Θετική στάση ζωής  2 1.48 - - 
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Καλή αυτοεικόνα 2 1.48 2 1.62 

Συνεργάσιμος  2 1.48 3 2.43 

Θετικός απέναντι στη γνώση 

και στο νέο-ενδιαφέρον για 

μάθηση 

2 1.48 4 3.25 

Βασικές σχολικές γνώσεις, 

να διαβάζει-γράφει, να κάνει 

μαθηματικούς συλλογισμούς 

2 1.48 - - 

Ενσυναίσθηση  2 1.48 4 3.25 

Διαχείριση άγχους  2 1.48 3 2.43 

Αισιοδοξία  2 1.48 2 1.62 

Αυτοσυγκράτηση  2 1.48 2 1.62 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  2 1.48 1 0.81 

Βοηθητικός στην 

εκπαιδευτική διαδικασία 
1 0.74 - - 

Ισχυρές αυτοάμυνες 1 0.74 - - 

Ικανότητα 

επιχειρηματολογίας 
1 0.74 - - 

Επιδεκτικός σε 

παρατηρήσεις-σχόλια  
1 0.74 - - 

Εύστροφος  1 0.74 1 0.81 

Σταθερότητα απόψεων 1 0.74 - - 

Θέτει στόχους  1 0.74 1 0.81 

Ευγενικός  1 0.74 1 0.81 

Διεκδικητικός  1 0.74 - - 

Συμπαθής  1 0.74 - - 

Ευγενική φυσιογνωμία 1 0.74 - - 

Ζητά βοήθεια 1 0.74 - - 

Εξωστρεφής  1 0.74 - - 

Γλωσσική ανάπτυξη 1 0.74 - - 

Αντίληψη-προσοχή 1 0.74 - - 

Συμπεριφέρεται σύμφωνα 

και κατανοεί κανόνες 
1 0.74 2 1.62 

Χιούμορ  1 0.74 1 0.81 

Αυτοεκτίμηση  1 0.74 6 4.87 

Καλές γνωστικές λειτουργίες  1 0.74 - - 

Δημιουργικότητα  1 0.74 - - 

Αυτοαποτελεσματικότητα  1 0.74 1 0.81 

Κριτική σκέψη 1 0.74 - - 

Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 
1 0.74 6 4.87 

Καλές σχέσεις με το 

δάσκαλο 
1 0.74 - - 

Ήρεμος 1 0.74 1 0.81 

Κίνητρα για ζωή και μάθηση   4 3.25 

Έλλειψη φόβου/αποδοχή 

αποτυχίας 
- - 4 3.25 
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Επιβίωση σε αντίξοο 

περιβάλλον 
- - 2 1.62 

Κριτική σκέψη - - 2 1.62 

Μεταγνωστικές ικανότητες - - 2 1.62 

Διπλωματικότητα - - 1 0.81 

Ψυχικά αποθέματα - - 1 0.81 

Καλός ακροατής - - 1 0.81 

Παρατηρητικός - - 1 0.81 

Τροποποίηση αρνητικών 

παραγόντων σε θετικά 
- - 1 0.81 

Φιλικός - - 1 0.81 

Θάρρος της γνώμης του - - 1 0.81 

Αυτοαξιολόγηση - - 1 0.81 

Ενεργητικότητα - - 1 0.81 

Οργανωτικότητα - - 1 0.81 

Υπεύθυνος - - 1 0.81 

Ανταποδοτικότητα - - 1 0.81 

ΣΥΝΟΛΟ 135 100% 123 100% 

 

Πίνακας ΧΙΙ 

 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική, συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια- γονείς 18 25 15 20 

Εκπαιδευτικός/κοί 13 18.05 12 16 

Σχολείο  12 16.66 8 10.66 

Συμμαθητές –φίλοι-

συνομήλικοι  
9 12.5 8 10.66 

Ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον-περίγυρος 
3 4.16 5 6.66 

Χαρακτήρας/προσωπικότητα 

παιδιού  
3 4.16 3 4 

Εκπαίδευση- εκπαιδευτικό 

σύστημα 
2 2.77 - - 

Θετική αυτοεικόνα-

αυτοπεποίθηση 
2 2.77   

Φορείς κοινωνικοποίησης 2 2.77 2 2.66 

Τρόπος μάθησης παιδιού 1 1.38 - - 

Σημαντικές επιτυχίες παιδιού 1 1.38 1 1.33 

Υψηλές προσδοκίες 

επιτυχίας 
1 1.38 - - 
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Διδασκαλία  1 1.38 - - 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 1 1.38 - - 

Μορφωτικό επίπεδο γονέων 1 1.38 1 1.33 

Το ότι είναι τυπικής 

ανάπτυξης 
1 1.38 - - 

Αυτοεκτίμηση - - 4 5.33 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-

ψυχολόγο, θεατρολόγο 
- - 2 2.66 

Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-

σχολικές επιδόσεις 
- - 2 2.66 

Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 
- - 2 2.66 

Μέσα μαζικής δικτύωσης - - 1 1.33 

Σύνθεση ομάδας τάξης - - 1 1.33 

Κίνητρα  - - 1 1.33 

Εξωσχολικές εμπειρίες  - - 1 1.33 

Συνθήκες μάθησης σχολείου - - 1 1.33 

Συνθήκες μάθησης τάξης - - 1 1.33 

Αυτοέλεγχο  - - 1 1.33 

Προγράμματα αγωγής υγείας 

στα σχολεία 
- - 1 1.33 

Αυτό-αποτελεσματικότητα  - - 1 1.33 

Αυτονομία  - - 1 1.33 

ΣΥΝΟΛΟ 72 100% 75 100% 

 

Πίνακας ΧΙΙΙ 

Παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών τυπικής ανάπτυξης-  

Αναλυτική, συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς 15 27.27 14 25.45 

Εκπαιδευτικός/κοι 11 20 9 16.36 

Συμμαθητές 10 18.18 8 14.54 

Σχολείο 7 12.72 6 10.9 

Ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον-περίγυρος 
3 5.45 3 5.45 

Ο χαρακτήρας του μαθητή  3 5.45 1 1.81 

Εκπαίδευση- εκπαιδευτικό 

σύστημα 
1 1.18 - - 

Σχολική αποτυχία 1 1.18 2 3.63 

Σχέσεις με αντίθετο φύλο 1 1.18 - - 

Διδασκαλία 1 1.18 - - 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 1 1.18 3 5.45 
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Μορφωτικό επίπεδο γονέων 1 1.18 - - 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-

ψυχολόγο, θεατρολόγο 
- - 2 3.63 

Άγχος   - - 2 3.63 

Ειδικοί παιδαγωγοί - - 1 1.81 

Χαμηλή αυτοπεποίθηση  - - 1 1.81 

Μέσα μαζικής δικτύωσης - - 1 1.81 

Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-

σχολικές επιδόσεις 
- - 1 1.81 

Φτώχεια  - - 1 1.81 

ΣΥΝΟΛΟ 55 100% 55 100% 

 

Πίνακας XIV 

 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- 

Αναλυτική συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Συναισθηματική εξέλιξη-

ισορροπημένη 

Συμπεριφορά  

10 11.9 3 3.65 

Διαχείριση διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων-σχέσεων 
9 10.71 6 7.31 

Διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων 
9 10.71 7 8.53 

Κοινωνικοποίηση- ομαλή 

ένταξη σε σχολικό και 

κοινωνικό πλαίσιο 

6 7.14 2 2.43 

Καλές σχολικές επιδόσεις 5 5.95 7 8.53 

Αυτοεκτίμηση  4 4.76 3 3.65 

Αυτοεπίγνωση-αυτογνωσία 3 3.57 3 3.65 

Ολοκληρωμένος ενήλικας 3 3.57 1 1.21 

Αυτοπεποίθηση  3 3.57 6 7.31 

Εμπιστοσύνη στον εαυτό 

του 
2 2.38 3 3.65 

Λήψη αποφάσεων  2 2.38 1 1.21 

Ήρεμος  2 2.38 1 1.21 

Ευέλικτος  2 2.38 - - 

Διαχείριση άγχους για 

σχολικά και προβλήματα 

ζωής  

2 2.38 1 1.21 

Αισιοδοξία  2 2.38 - - 

Αντιμετώπιση δύσκολων 2 2.38 5 6.09 
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καταστάσεων 

Κοινωνικός  2 2.38 - - 

Καλή αυτοεικόνα  1 1.19 2 2.43 

Υψηλές προσδοκίες για 

επιτυχία  
1 1.19 - - 

Αίτηση για βοήθεια όποτε 

είναι αναγκαίο 
1 1.19 - - 

Καλύτερη επικοινωνία 1 1.19 - - 

Μαθησιακή εξέλιξη  1 1.19 - - 

Δυναμισμός  1 1.19 1 1.21 

Αυτονομία  1 1.19 - - 

Υπευθυνότητα  1 1.19 - - 

Επιτυχής διαχείριση 

συγκρούσεων 
1 1.19 - - 

Ομαλή ανάπτυξη 1 1.19 - - 

Κριτική σκέψη και 

προσέγγιση καταστάσεων 
1 1.19 - - 

Προσαρμογή σε δύσκολες 

καταστάσεις 
1 1.19 2 2.43 

Επιμονή  1 1.19 2 2.43 

Ευτυχία  1 1.19 1 1.21 

Αυτοαποτελεσματικός  1 1.19 1 1.21 

Συμπαθής  1 1.19 - - 

Επίτευξη στόχων - - 3 3.65 

Αποδοχή αποτυχίας - - 3 3.65 

Λειτουργικός  - - 2 2.43 

Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 
- - 2 2.43 

Αυτορρύθμιση-ρύθμιση 

συναισθημάτων  
- - 2 2.43 

Αυτενέργεια  - - 2 2.43 

Κίνητρα για μάθηση και 

ζωή 
- - 2 2.43 

Διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα 
- - 2 2.43 

Ομαλή ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 
- - 1 1.21 

Εξωστρεφής  - - 1 1.21 

Ψυχική και σωματική υγεία  - - 1 1.21 

Αυτοπροσδιορισμός  - - 1 1.21 

Αυτοέλεγχος  - - 1 1.21 

Ενσυναίσθηση  - - 1 1.21 

ΣΥΝΟΛΟ 84 100% 82 100% 
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Πίνακας XV 

 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές τυπικής ανάπτυξης- Αναλυτική 

συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Ψυχολογικά προβλήματα- 

Διαταραγμένη ψυχολογία  
2 20 - - 

Απομόνωση  2 20 - - 

Κακή σχολική επίδοση 1 10 1 11.11 

Κακές σχέσεις με τους 

άλλους  
1 10 - - 

Απουσία- μη επίτευξη 

στόχων 
1 10 - - 

Ανισόρροπη συμπεριφορά  1 10 - - 

Εσωτερίκευση 

προβλημάτων 
1 10 - - 

Θυματοποίηση-απόρριψη  1 10   

Αντικοινωνική συμπεριφορά - - 1 11.11 

Αδυναμία αντιμετώπισης 

αντιξοοτήτων 
- - 1 11.11 

Αδυναμία διαχείρισης 

άγχους 
- - 1 11.11 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση - - 1 11.11 

Κακή αυτοεικόνα - - 1 11.11 

Αδυναμία ανάληψης 

πρωτοβουλιών 
- - 1 11.11 

Αδυναμία προσαρμογής - - 1 11.11 

Αδυναμία ένταξης σε 

σχολικό και κοινωνικό 

πλαίσιο 

- - 1 11.11 

ΣΥΝΟΛΟ 10 100% 9 100% 

 

Πίνακας XVΙ 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από «ψυχικά ανθεκτικό 

μαθητή» με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες- Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Μαθησιακές δυσκολίες-εκπαιδευτικές ανάγκες 5 10.63 

Δυσκολία στη διαχείριση καταστάσεων 5 10.63 
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Συναναστροφή με τους άλλους-προβληματικές 

κοινωνικές σχέσεις 

4 8.51 

Έκφραση συναισθημάτων 

(-συναισθηματικές εξάρσεις)  

4 8.51 

Σχολικές επιδόσεις  3 6.38 

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 3 6.38 

Προσαρμογή συμπεριφοράς στις αλλαγές 3 6.38 

Συμπεριφορά  2 4.25 

Γνωστικό επίπεδο 2 4.25 

Περιθωριοποίηση  2 4.25 

Βίωση δυσάρεστων καταστάσεων 2 4.25 

Ένταση προβλήματος πχ αυτισμός 2 4.25 

Αυτοέλεγχος  2 4.25 

Αυτοεικόνα  2 4.25 

Αποκωδικοποίηση πληροφοριών 1 2.12 

Ψυχολογικά προβλήματα-δυσκολίες 1 2.12 

Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 1 2.12 

Επίπεδα άγχους  1 2.12 

Αδυναμία συνειδητοποίησης αποτυχίας πχ. σε 

δραστηριότητες 

1 2.12 

Αυτοαντίληψη  1 2.12 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 

 

Πίνακας XVII 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Κοινωνικός –συναναστροφή με τους άλλους, 

δημιουργία σχέσεων 
9 8.49 

Διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις 7 6.6 

Αυτοέλεγχος/έλεγχος 

συναισθημάτων/αυτοσυγκράτηση 
7 6.6 

Αυτοπεποίθηση  6 5.66 

Προσαρμοστικός σε νέες συνθήκες 5 4.71 

Γνωστικές επιδόσεις-καλή σχολική επίδοση 4 3.77 

Προσπερνά/ ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις-

αντιξοότητες 
4 3.77 

Θετικός απέναντι στη γνώση και στο νέο-

ενδιαφέρον για μάθηση 
4 3.77 

Επικοινωνιακός  3 2.83 

Υπομονετικός  3 2.83 
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Ανεπηρέαστος από καταστάσεις 3 2.83 

Θετική στάση ζωής  3 2.83 

Ισορροπημένη συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθηματική ακεραιότητα 
2 1.88 

Βασικές σχολικές γνώσεις,  

(να διαβάζει-γράφει, να κάνει μαθηματικούς 

συλλογισμούς) 

2 1.88 

Συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου 2 1.88 

Δυναμικός-δυνατός χαρακτήρας 2 1.88 

Αυτογνωσία  2 1.88 

Αυτονομία στο χειρισμό καταστάσεων 2 1.88 

Συμπεριφέρεται σύμφωνα/ κατανοεί κανόνες 2 1.88 

Αυτοεκτίμηση  2 1.88 

Ανταπόκριση σε διδασκαλία 1 0.94 

Συμμετοχή  σε διδασκαλία 1 0.94 

Ακολουθία οδηγιών-εντολών 1 0.94 

Σταθερότητα απόψεων 1 0.94 

Ισχυρές αυτοάμυνες 1 0.94 

Ικανότητα επιχειρηματολογίας 1 0.94 

Επιδεκτικός σε παρατηρήσεις-σχόλια 1 0.94 

Εύστροφος  1 0.94 

Ευέλικτος  1 0.94 

Θέτει στόχους  1 0.94 

Ευγενικός  1 0.94 

Διεκδικητικός  1 0.94 

Χαμογελαστός  1 0.94 

Συμπαθής  1 0.94 

Ευγενική φυσιογνωμία 1 0.94 

Ζητά βοήθεια 1 0.94 

Καλή αυτοεικόνα 1 0.94 

Καλή σχέση με τους συμμαθητές 1 0.94 

Συνεργάσιμος  1 0.94 

Αντίληψη-προσοχή 1 0.94 

Διαχείριση άγχους  1 0.94 

Δημιουργικότητα  1 0.94 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  1 0.94 

Αυτοαποτελεσματικότητα  1 0.94 

Καλές σχέσεις με το δάσκαλο 1 0.94 

Αυτοπροσδιορισμός  1 0.94 

Ήρεμος  1 0.94 

Διαλλακτικός  1 0.94 

Αυτοεξυπηρέτηση  1 0.94 

Ικανοποιημένος με ότι κάνει 1 0.94 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100% 

 

 

 



204 

 

Πίνακας XVIII 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς  18 21.95 

Εκπαιδευτικός/κοι 16 19.51 

Συμμαθητές –φίλοι-συνομήλικοι  8 9.75 

Σχολείο  5 6 

Ειδικοί παιδαγωγοί 5 6 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-περίγυρος-

κοινωνία 
3 3.65 

Συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών 3 3.65 

Αναγνώριση προβλήματος παιδιού (γονείς, 

παιδί, δασκάλους) 
3 

 

3.65 

Εκπαίδευση  2 2.43 

Θετική αυτοεικόνα-αυτοπεποίθηση 2 2.43 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-ψυχολόγοι 2 2.43 

Χαρακτήρας/προσωπικότητα παιδιού 1 1.21 

Υψηλές προσδοκίες επιτυχίας 1 1.21 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 1 1.21 

Μορφωτικό-κοινωνικό επίπεδο γονέων 1 1.21 

Αποδοχή διαφορετικότητας 1 1.21 

Κίνητρα 1 1.21 

Θέτει στόχους(-επιτεύξιμους) 1 1.21 

Παράλληλη στήριξη-τμήμα ένταξης-ειδικό 

σχολείο 
1 1.21 

ΣΥΝΟΛΟ 82 100% 

 

Πίνακας XIX 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς 9 23.68 

Εκπαιδευτικός/κοι 9 23.68 

Συμμαθητές-φίλοι-συνομήλικοι 7 18.42 

Μαθησιακές δυσκολίες-πρόβλημα παιδιού 3 7.89 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-περίγυρος 2 5.26 

Σχολείο 2 5.26 

Ειδικοί παιδαγωγοί 2 5.26 

Σχολική αποτυχία 2 5.26 

Ο χαρακτήρας του μαθητή  1 2.63 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 1 2.63 
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Μορφωτικό-κοινωνικό επίπεδο γονέων 1 2.63 

Στερεότυπα-προκαταλήψεις-διακρίσεις 1 2.63 

ΣΥΝΟΛΟ 38 100% 

 

Πίνακας ΧΧ 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Διαχείριση διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων-

σχέσεων 
9 10.11 

Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων 7 7.86 

Κοινωνικοποίηση- ομαλή ένταξη σε σχολικό 

και κοινωνικό πλαίσιο 
7 7.86 

Καλές σχολικές-γνωστικές επιδόσεις 6 6.74 

Συναισθηματική εξέλιξη-ισορροπημένη 

συμπεριφορά  
5 5.61 

Συνειδητοποίηση προβλήματος-εκπαιδευτικής 

ανάγκης 
5 5.61 

Ολοκληρωμένος ενήλικας 

(-λειτουργικός) 
4 4.49 

Αυτοπεποίθηση  4 4.49 

Μαθησιακή εξέλιξη  3 3.37 

Αυτοεπίγνωση-αυτογνωσία 3 3.37 

Εμπιστοσύνη στον εαυτό του-αυτοσυναίσθημα 3 3.37 

Αυτοεκτίμηση  3 3.37 

Καλή αυτοεικόνα  3 3.37 

Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 3 3.37 

Διαχείριση άγχους για σχολικά και 

προβλήματα ζωής  
2 2.24 

Προσαρμογή σε δύσκολες 

καταστάσεις/διαφορετικά περιβάλλοντα 
2 2.24 

Δυναμισμός  2 2.24 

Κοινωνικός  2 2.24 

Λήψη αποφάσεων  1 1.12 

Αυτοέλεγχος 1 1.12 

Υψηλές προσδοκίες για επιτυχία  1 1.12 

Αισιοδοξία  1 1.12 

Αυτονομία  1 1.12 

Υπευθυνότητα  1 1.12 

Επιτυχής διαχείριση συγκρούσεων 1 1.12 

Ομαλή ανάπτυξη 1 1.12 

Κριτική σκέψη και προσέγγιση καταστάσεων 1 1.12 

Επιμονή  1 1.12 

Ευτυχία  1 1.12 
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Αυτοαποτελεσματικός  1 1.12 

Επαγγελματική αποκατάσταση 1 1.12 

Ολοκλήρωση σχολικής φοίτησης 1 1.12 

Ευγενής άμυλα  1 1.12 

Αυτοβελτίωση  1 1.12 

ΣΥΝΟΛΟ 89 100% 

 

Πίνακας ΧΧΙ 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Διαταραγμένη ψυχολογία/Ψυχολογικά 

προβλήματα-κατάθλιψη 
3 20 

Κακή σχολική επίδοση 2 13.3 

Απομόνωση  2 13.3 

Κακές σχέσεις με τους άλλους  1 6.6 

Απουσία-μη επίτευξη στόχων 1 6.6 

Εσωτερίκευση προβλημάτων 1 6.6 

Εσωτερίκευση συναισθημάτων 1 6.6 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση  1 6.6 

Αυτό-ενοχοποίηση  1 6.6 

Έλλειψη κινδύνου 1 6.6 

Έλλειψη προσπάθειας 1 6.6 

ΣΥΝΟΛΟ 15 100% 

 

Πίνακας ΧΧΙΙ 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από «ψυχικά ανθεκτικό 

μαθητή» με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες- Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Αυτοεκτίμηση 5 11.9 

Σχολικές επιδόσεις  5 11.9 

Μαθησιακές δυσκολίες-εκπαιδευτικές ανάγκες 3 7.14 

Αυτοπεποίθηση 3 7.14 

Αδυναμία συνειδητοποίησης αποτυχίας πχ. σε 

δραστηριότητες 
3 7.14 

Έκφραση συναισθημάτων 

(-συναισθηματικές εξάρσεις, άγχος)  
3 7.14 

Συμπεριφορά  2 4.76 

Γνωστικό επίπεδο 2 4.76 

Προσαρμογή συμπεριφοράς στις αλλαγές 2 4.76 
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Συνεχείς έπαινοι-επιβράβευση  2 4.76 

Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 1 2.38 

Περιθωριοποίηση  1 2.38 

Βίωση δυσάρεστων καταστάσεων 1 2.38 

Διαχείριση καταστάσεων 1 2.38 

Συναναστροφή με τους άλλους-προβληματικές 

κοινωνικές σχέσεις 
1 2.38 

Αποδοχή προβλήματος 1 2.38 

Λήψη πρωτοβουλιών 1 2.38 

Αυτονομία 1 2.38 

Κριτική σκέψη 1 2.38 

Κίνητρα  1 2.38 

Αξιολόγηση επιδόσεων 1 2.38 

Προσήλωση στο στόχο 1 2.38 

ΣΥΝΟΛΟ 42 100% 

 

Πίνακας ΧΧΙΙΙ 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Κοινωνικός– συναναστροφή με τους άλλους, 

δημιουργία σχέσεων 
6 5.17 

Αυτοπεποίθηση  6 5.17 

Αυτογνωσία-αποδοχή εαυτού 6 5.17 

Αυτοεκτίμηση  6 5.17 

Ισορροπημένη συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθηματική ακεραιότητα 
5 4.31 

Προσαρμοστικός σε νέες συνθήκες 5 4.31 

Υπομονετικός  5 4.31 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 5 4.31 

Προσπερνά δύσκολες καταστάσεις-

αντιξοότητες 
4 3.44 

Θετικός απέναντι στη γνώση και στο νέο-

ενδιαφέρον για μάθηση 
4 3.44 

Αυτοέλεγχος-έκφραση συναισθημάτων  4 3.44 

Έλλειψη φόβου/αποδοχή αποτυχίας 4 3.44 

Επιμονή  4 3.44 

Ενσυναίσθηση  3 2.58 

Κίνητρα για ζωή και μάθηση 3 2.58 

Θάρρος της γνώμης του 3 2.58 

Επιβίωση σε αντίξοο περιβάλλον 2 1.72 

Ισορροπημένη συμπεριφορά 2 1.72 

Επικοινωνιακός  2 1.72 

Αυτονομία στο χειρισμό καταστάσεων 2 1.72 

Ανεπηρέαστος από καταστάσεις 2 1.72 
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Καλή σχέση με τους συμμαθητές 2 1.72 

Συνεργάσιμος  2 1.72 

Συμπεριφέρεται σύμφωνα και κατανοεί 

κανόνες 
2 1.72 

Κριτική σκέψη 2 1.72 

Αισιόδοξος   2 1.72 

Διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις 1 0.86 

Εύστροφος  1 0.86 

Ευέλικτος  1 0.86 

Θέτει στόχους  1 0.86 

Ευγενικός  1 0.86 

Καλή αυτοεικόνα 1 0.86 

Διαχείριση άγχους  1 0.86 

Χιούμορ  1 0.86 

Αυτοσυγκράτηση  1 0.86 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  1 0.86 

Αυτοαποτελεσματικότητα  1 0.86 

Ήρεμος  1 0.86 

Διπλωματικότητα  1 0.86 

Φιλικός  1 0.86 

Μεταγνωστικές ικανότητες 1 0.86 

Αυτοαξιολόγηση  1 0.86 

Ενεργητικότητα  1 0.86 

Οργανωτικότητα  1 0.86 

Υπεύθυνος  1 0.86 

Υγιής  1 0.86 

Δεκτικός σε ερεθίσματα  1 0.86 

Αυτοεξυπηρέτηση  1 0.86 

ΣΥΝΟΛΟ 116 100% 

 

Πίνακας XXIV 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια- γονείς 16 20.25 

Εκπαιδευτικός/κοί 11 13.92 

Σχολείο  10 12.65 

Συμμαθητές –φίλοι-συνομήλικοι  8 10.12 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-

περίγυρος/σχέσεις με κοινότητα 
4 5.06 

Αναγνώριση προβλήματος παιδιού (γονείς, 

παιδί, δασκάλους, συμμαθητές) 
4 

 

5.06 

Χαρακτήρας/προσωπικότητα παιδιού  3 3.79 

Αυτοεκτίμηση  2 2.53 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 2 2.53 
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Αποδοχή διαφορετικότητας 2 2.53 

Ενσυναίσθηση  2 2.53 

Αυτογνωσία  2 2.53 

Παράλληλη στήριξη-τμήμα ένταξης-ειδικό 

σχολείο 
1 1.26 

Αυτοπεποίθηση  1 1.26 

Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-σχολικές 

επιδόσεις 
1 1.26 

Προγράμματα αγωγής υγείας στα σχολεία 1 1.26 

Αυτό-αποτελεσματικότητα  1 1.26 

Αυτονομία  1 1.26 

Σημαντικές επιτυχίες παιδιού 1 1.26 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-ψυχολόγο 1 1.26 

Θέσπιση/επίτευξη στόχων 1 1.26 

Έλεγχος παρορμητικότητας 1 1.26 

Κοινωνικότητα  1 1.26 

Δύσκολες εμπειρίες  1 1.26 

ΣΥΝΟΛΟ 79 100% 

 

Πίνακας XXV 

Παράγοντες κινδύνου για την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς 12 24 

Εκπαιδευτικός/κοι 8 16 

Σχολείο 7 14 

Συμμαθητές-φίλοι-συνομήλικοι  7 14 

Ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον-περίγυρος 3 6 

Σχολική αποτυχία-χαμηλή σχολική επίδοση 2 4 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 2 4 

Άγχος   2 4 

Χαμηλή αυτοπεποίθηση  1 2 

Έλλειψη ενσυναίσθησης  1 2 

Ο χαρακτήρας του μαθητή  1 2 

Φτώχεια  1 2 

Μη αποδοχή διαφορετικότητας 1 2 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-ψυχολόγο 1 2 

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-μαθησιακές 

δυσκολίες 
1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 50 100% 
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Πίνακας XXVI 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων 6 7.05 

Καλές σχολικές επιδόσεις 6 7.05 

Αυτοεκτίμηση  6 7.05 

Διαχείριση διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων-

σχέσεων 
5 5.88 

Διαχείριση δύσκολων καταστάσεων 5 5.88 

Γνωστική εξέλιξη 4 4.7 

Αυτοπεποίθηση  4 4.7 

Αυτορρύθμιση-ρύθμιση συναισθημάτων  4 4.7 

Συναισθηματική εξέλιξη-ισορροπημένη 

Συμπεριφορά  
3 3.52 

Προσαρμογή σε δύσκολες καταστάσεις 3 3.52 

Κίνητρα για μάθηση και ζωή 3 3.52 

Διαμόρφωση ολοκληρωμένου χαρακτήρα 3 3.52 

Κοινωνικοποίηση- ομαλή ένταξη σε σχολικό 

και κοινωνικό πλαίσιο 
2 2.35 

Ψυχική και σωματική υγεία  2 2.35 

Επίτευξη στόχων 2 2.35 

Αυτοαποτελεσματικός  2 2.35 

Λειτουργικός  2 2.35 

Αυτενέργεια  2 2.35 

Αυτοέλεγχος  2 2.35 

Αυτοεπίγνωση-αυτογνωσία 1 1.17 

Εμπιστοσύνη στον εαυτό του 1 1.17 

Αυτοπραγμάτωση  1 1.17 

Αποφυγή θυματοποίησης  1 1.17 

Χαρούμενος 1 1.17 

Ήρεμος  1 1.17 

Θετική στάση απέναντι στη γνώση 1 1.17 

Θετική στάση ζωής 1 1.17 

Ανάπτυξη ενδιαφερόντων/χόμπι  1 1.17 

Ικανοποιημένος για τον εαυτό του 1 1.17 

Διαχείριση άγχους για σχολικά και 

προβλήματα ζωής  
1 1.17 

Καλή αυτοεικόνα  1 1.17 

Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 1 1.17 

Ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 1 1.17 

Ολοκληρωμένος ενήλικας 1 1.17 

Επιμονή  1 1.17 

Ευτυχία  1 1.17 
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Αυτοπροσδιορισμός  1 1.17 

Αποδοχή προβλήματος  1 1.17 

Αποδοχή αποτυχίας 1 1.17 

Ενσυναίσθηση  1 1.17 

ΣΥΝΟΛΟ 85 100% 

 

Πίνακας XXVII 

 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- 

Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Μελαγχολία-παραίτηση 2 16.66 

Κακή σχολική επίδοση 1 8.33 

Αδυναμία αντιμετώπισης αντιξοοτήτων 1 8.33 

Αδυναμία διαχείρισης άγχους 1 8.33 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 1 8.33 

Κακή αυτοεικόνα 1 8.33 

Αδυναμία ανάληψης πρωτοβουλιών 1 8.33 

Αδυναμία προσαρμογής 1 8.33 

Αδυναμία ένταξης σε σχολικό και κοινωνικό 

πλαίσιο 
1 8.33 

Αντικοινωνικός  1 8.33 

Σχολική αποδέσμευση  1 8.33 

ΣΥΝΟΛΟ 12 100% 

 

Πίνακας ΧΧVIII 

Λόγοι διάκρισης του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή τυπικής ανάπτυξης από τον μαθητή με 

ΗΕΑ- Αναλυτική συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Μαθησιακές δυσκολίες-

εκπαιδευτικές ανάγκες 

5 10.63 3 7.14 

Δυσκολία στη διαχείριση 

καταστάσεων 

5 10.63 1 2.38 

Συναναστροφή με τους 

άλλους-προβληματικές 

κοινωνικές σχέσεις 

4 8.51 1 2.38 

Έκφραση συναισθημάτων 

-συναισθηματικές εξάρσεις, 

4 8.51 3 7.14 
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άγχος)  

Σχολικές επιδόσεις  3 6.38 5 11.9 

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 3 6.38 - - 

Προσαρμογή συμπεριφοράς 

στις αλλαγές 

3 6.38 2 4.76 

Συμπεριφορά  2 4.25 2 4.76 

Γνωστικό επίπεδο 2 4.25 2 4.76 

Περιθωριοποίηση  2 4.25 1 2.38 

Βίωση δυσάρεστων 

καταστάσεων 

2 4.25 1 2.38 

Ένταση προβλήματος πχ 

αυτισμός 

2 4.25 - - 

Αυτοέλεγχος  2 4.25 - - 

Αυτοεικόνα  2 4.25 - - 

Αποκωδικοποίηση 

πληροφοριών 

1 2.12 - - 

Ψυχολογικά προβλήματα-

δυσκολίες 

1 2.12 - - 

Αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων 

1 2.12 1 2.38 

Επίπεδα άγχους  1 2.12 - - 

Αδυναμία συνειδητοποίησης 

αποτυχίας πχ. σε 

δραστηριότητες 

1 2.12 3 7.14 

Αυτοαντίληψη  1 2.12 - - 

Αυτοεκτίμηση - - 5 11.9 

Αυτοπεποίθηση - - 3 7.14 

Συνεχείς έπαινοι-

επιβράβευση  
- - 2 4.76 

Αποδοχή προβλήματος - - 1 2.38 

Λήψη πρωτοβουλιών - - 1 2.38 

Αυτονομία - - 1 2.38 

Κριτική σκέψη - - 1 2.38 

Κίνητρα  - - 1 2.38 

Αξιολόγηση επιδόσεων - - 1 2.38 

Προσήλωση στο στόχο - - 1 2.38 

ΣΥΝΟΛΟ 47 100% 42 100% 
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Πίνακας ΧΧΙΧ 

Χαρακτηριστικά, ικανότητες, συμπεριφορές ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με  ΗΕΑ- 

Αναλυτική, συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Κοινωνικός –συναναστροφή 

με τους άλλους, δημιουργία 

σχέσεων 

9 8.49 6 5.17 

Διαχειρίζεται δύσκολες 

καταστάσεις 
7 6.6 1 0.86 

Αυτοέλεγχος/έλεγχος 

συναισθημάτων/αυτοσυγκρά

τηση 

7 6.6 4 3.44 

Αυτοπεποίθηση  6 5.66 6 5.17 

Προσαρμοστικός σε νέες 

συνθήκες 
5 4.71 5 4.31 

Γνωστικές επιδόσεις-καλή 

σχολική επίδοση 
4 3.77 - - 

Προσπερνά/ ξεπερνά 

δύσκολες καταστάσεις-

αντιξοότητες 

4 3.77 4 3.44 

Θετικός απέναντι στη γνώση 

και στο νέο-ενδιαφέρον για 

μάθηση 

4 3.77 4 3.44 

Επικοινωνιακός  3 2.83 2 1.72 

Υπομονετικός  3 2.83 5 4.31 

Ανεπηρέαστος από 

καταστάσεις 
3 2.83 2 1.72 

Θετική στάση ζωής  3 2.83 - - 

Ισορροπημένη 

συναισθηματική 

κατάσταση/συναισθηματική 

ακεραιότητα 

2 1.88 5 4.31 

Βασικές σχολικές γνώσεις,  

(να διαβάζει-γράφει, να 

κάνει μαθηματικούς 

συλλογισμούς) 

2 1.88 - - 

Συμμετοχή σε 

δραστηριότητες του 

σχολείου 

2 1.88 - - 

Δυναμικός-δυνατός 

χαρακτήρας 
2 1.88 - - 

Αυτογνωσία  2 1.88 6 5.17 

Αυτονομία στο χειρισμό 2 1.88 2 1.72 
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καταστάσεων 

Συμπεριφέρεται σύμφωνα/ 

κατανοεί κανόνες 
2 1.88 2 1.72 

Αυτοεκτίμηση  2 1.88 6 5.17 

Ανταπόκριση σε διδασκαλία 1 0.94 - - 

Συμμετοχή  σε διδασκαλία 1 0.94 - - 

Ακολουθία οδηγιών-

εντολών 
1 0.94 - - 

Σταθερότητα απόψεων 1 0.94 - - 

Ισχυρές αυτοάμυνες 1 0.94 - - 

Ικανότητα 

επιχειρηματολογίας 
1 0.94 - - 

Επιδεκτικός σε 

παρατηρήσεις-σχόλια 
1 0.94 - - 

Εύστροφος  1 0.94 1 0.86 

Ευέλικτος  1 0.94 1 0.86 

Θέτει στόχους  1 0.94 1 0.86 

Ευγενικός  1 0.94 1 0.86 

Διεκδικητικός  1 0.94 - - 

Χαμογελαστός  1 0.94 - - 

Συμπαθής  1 0.94 - - 

Ευγενική φυσιογνωμία 1 0.94 - - 

Ζητά βοήθεια 1 0.94 - - 

Καλή αυτοεικόνα 1 0.94 1 0.86 

Καλή σχέση με τους 

συμμαθητές 
1 0.94 2 1.72 

Συνεργάσιμος  1 0.94 2 1.72 

Αντίληψη-προσοχή 1 0.94 - - 

Διαχείριση άγχους  1 0.94 1 0.86 

Δημιουργικότητα  1 0.94 - - 

Ανάληψη πρωτοβουλιών  1 0.94 1 0.86 

Αυτοαποτελεσματικότητα  1 0.94 1 0.86 

Καλές σχέσεις με το 

δάσκαλο 
1 0.94 - - 

Αυτοπροσδιορισμός  1 0.94 - - 

Ήρεμος  1 0.94 1 0.86 

Διαλλακτικός  1 0.94 - - 

Αυτοεξυπηρέτηση  1 0.94 1 0.86 

Ικανοποιημένος με ότι κάνει 1 0.94 - - 

Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 
- - 5 4.31 

Έλλειψη φόβου/αποδοχή 

αποτυχίας 
- - 4 3.44 

Επιμονή - - 4 3.44 

Ενσυναίσθηση  - - 3 2.58 

Κίνητρα για ζωή και μάθηση - - 3 2.58 

Θάρρος της γνώμης του - - 3 2.58 
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Επιβίωση σε αντίξοο 

περιβάλλον 
- - 2 1.72 

Ισορροπημένη συμπεριφορά - - 2 1.72 

Κριτική σκέψη - - 2 1.72 

Αισιόδοξος   - - 2 1.72 

Χιούμορ  - - 1 0.86 

Διπλωματικότητα  - - 1 0.86 

Φιλικός  - - 1 0.86 

Μεταγνωστικές ικανότητες - - 1 0.86 

Αυτοαξιολόγηση  - - 1 0.86 

Ενεργητικότητα  - - 1 0.86 

Οργανωτικότητα  - - 1 0.86 

Υπεύθυνος  - - 1 0.86 

Υγιής  - - 1 0.86 

Δεκτικός σε ερεθίσματα  - - 1 0.86 

ΣΥΝΟΛΟ 106 100% 116 100% 

 

Πίνακας ΧΧΧ 

 

Προστατευτικοί παράγοντες ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ-  

Αναλυτική, συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς  18 21.95 16 20.25 

Εκπαιδευτικός/κοι 16 19.51 11 13.92 

Συμμαθητές –φίλοι-

συνομήλικοι  
8 9.75 8 10.12 

Σχολείο  5 6 10 12.65 

Ειδικοί παιδαγωγοί 5 6 - - 

Ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον-περίγυρος-

κοινωνία 

3 3.65 4 5.06 

Συνεργασία γονέων-

εκπαιδευτικών 
3 3.65 - - 

Αναγνώριση προβλήματος 

παιδιού (γονείς, παιδί, 

δασκάλους) 

3 

 

3.65 4 

 

5.06 

Εκπαίδευση 2 2.43 - - 

Θετική αυτοεικόνα-

αυτοπεποίθηση 
2 2.43 1 1.26 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-

ψυχολόγοι 
2 2.43 1 1.26 

Χαρακτήρας/προσωπικότητα 1 1.21 3 3.79 
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παιδιού 

Υψηλές προσδοκίες 

επιτυχίας 
1 1.21 - - 

Συνεργασία εκπαιδευτικών 1 1.21 - - 

Μορφωτικό-κοινωνικό 

επίπεδο γονέων 
1 1.21 - - 

Αποδοχή διαφορετικότητας 1 1.21 2 2.53 

Κίνητρα 1 1.21 - - 

Θέτει στόχους 1 1.21 1 1.26 

Παράλληλη στήριξη-τμήμα 

ένταξης-ειδικό σχολείο 
1 1.21 1 1.26 

Αυτοεκτίμηση  - - 2 2.53 

Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 
- - 2 2.53 

Ενσυναίσθηση  - - 2 2.53 

Αυτογνωσία  - - 2 2.53 

Μορφωτικό επίπεδο παιδιού-

σχολικές επιδόσεις 
- - 1 1.26 

Προγράμματα αγωγής υγείας 

στα σχολεία 
- - 1 1.26 

Αυτό-αποτελεσματικότητα  - - 1 1.26 

Αυτονομία  - - 1 1.26 

Σημαντικές επιτυχίες παιδιού - - 1 1.26 

Έλεγχος παρορμητικότητας - - 1 1.26 

Κοινωνικότητα  - - 1 1.26 

Δύσκολες εμπειρίες σε 

κοινωνικό πλαίσιο 
- - 1 1.26 

ΣΥΝΟΛΟ 82 100% 79 100% 

 

Πίνακας ΧΧΙ 

 

Παράγοντες κινδύνου ψυχικής ανθεκτικότητας μαθητών με ΗΕΑ-  

Αναλυτική, συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Οικογένεια-γονείς 9 23.68 12 24 

Εκπαιδευτικός/κοι 9 23.68 8 16 

Συμμαθητές-φίλοι-

συνημήλικοι 
7 18.42 7 14 

Μαθησιακές δυσκολίες-

πρόβλημα παιδιού 
3 7.89 1 2 

Ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον-περίγυρος 
2 5.26 3 6 
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Σχολείο 2 5.26 7 14 

Ειδικοί παιδαγωγοί 2 5.26 - - 

Σχολική αποτυχία 2 5.26 2 4 

Ο χαρακτήρας του μαθητή  1 2.63 1 2 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 1 2.63 2 4 

Μορφωτικό-κοινωνικό 

επίπεδο γονέων 
1 2.63 - - 

Στερεότυπα-προκαταλήψεις-

διακρίσεις 
1 2.63 - - 

Άγχος   - - 2 4 

Χαμηλή αυτοπεποίθηση  - - 1 2 

Έλλειψη ενσυναίσθησης  - - 1 2 

Φτώχεια  - - 1 2 

Μη αποδοχή 

διαφορετικότητας 
- - 1 2 

Λοιπό ειδικό προσωπικό-

ψυχολόγο 
- - 1 2 

ΣΥΝΟΛΟ 38 100% 50 100% 

 

Πίνακας ΧΧΧΙΙ 

Οφέλη, θετικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ- Αναλυτική 

συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Διαχείριση διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων-σχέσεων 
9 10.11 5 5.88 

Διαχείριση δύσκολων 

καταστάσεων 
7 7.86 5 5.88 

Κοινωνικοποίηση- ομαλή 

ένταξη σε σχολικό και 

κοινωνικό πλαίσιο 

7 7.86 2 2.35 

Καλές σχολικές-γνωστικές 

επιδόσεις 
6 6.74 6 7.05 

Συναισθηματική εξέλιξη-

ισορροπημένη 

συμπεριφορά  

5 5.61 3 3.52 

Συνειδητοποίηση-αποδοχή 

προβλήματος  
5 5.61 1 1.17 

Ολοκληρωμένος ενήλικας 4 4.49 1 1.17 

Αυτοπεποίθηση  4 4.49 4 4.7 

Μαθησιακή-γνωστική 

εξέλιξη  
3 3.37 4 4.7 

Αυτοεπίγνωση-αυτογνωσία 3 3.37 1 1.17 
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Εμπιστοσύνη στον εαυτό 

του-αυτοσυναίσθημα 
3 3.37 1 1.17 

Αυτοεκτίμηση  3 3.37 6 7.05 

Καλή αυτοεικόνα  3 3.37 1 1.17 

Αντιμετώπιση δύσκολων 

καταστάσεων 
3 3.37 6 7.05 

Διαχείριση άγχους για 

σχολικά και προβλήματα 

ζωής  

2 2.24 1 1.17 

Προσαρμογή σε δύσκολες 

καταστάσεις/διαφορετικά 

περιβάλλοντα 

2 2.24 3 3.52 

Δυναμισμός  2 2.24 - - 

Κοινωνικός  2 2.24 - - 

Λήψη αποφάσεων  1 1.12 - - 

Αυτοέλεγχος 1 1.12 2 2.35 

Υψηλές προσδοκίες για 

επιτυχία  
1 1.12 - - 

Αισιοδοξία  1 1.12 - - 

Αυτονομία  1 1.12 - - 

Υπευθυνότητα  1 1.12 - - 

Επιτυχής διαχείριση 

συγκρούσεων 
1 1.12 - - 

Ομαλή ανάπτυξη 1 1.12 - - 

Κριτική σκέψη και 

προσέγγιση καταστάσεων 
1 1.12 - - 

Επιμονή  1 1.12 1 1.17 

Ευτυχία  1 1.12 1 1.17 

Αυτοαποτελεσματικός  1 1.12 2 2.35 

Επαγγελματική 

αποκατάσταση 
1 1.12 - - 

Ολοκλήρωση φοίτησης 1 1.12 - - 

Ευγενής άμυλα  1 1.12 - - 

Αυτοβελτίωση  1 1.12 - - 

Αυτορρύθμιση-ρύθμιση 

συναισθημάτων  
- - 4 4.7 

Κίνητρα για μάθηση και ζωή - - 3 3.52 

Διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου χαρακτήρα 
- - 3 3.52 

Ψυχική και σωματική υγεία  - - 2 2.35 

Επίτευξη στόχων - - 2 2.35 

Λειτουργικός  - - 2 2.35 

Αυτενέργεια  - - 2 2.35 

Αυτοπραγμάτωση  - - 1 1.17 

Αποφυγή θυματοποίησης  - - 1 1.17 

Χαρούμενος - - 1 1.17 

Ήρεμος  - - 1 1.17 

Θετική στάση απέναντι στη - - 1 1.17 
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γνώση 

Θετική στάση ζωής - - 1 1.17 

Ανάπτυξη 

ενδιαφερόντων/χόμπι  
- - 1 1.17 

Ικανοποιημένος για τον 

εαυτό του 
- - 1 1.17 

Ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων 
- - 1 1.17 

Ομαλή ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη 
- - 1 1.17 

Αυτοπροσδιορισμός - - 1 1.17 

Αποδοχή αποτυχίας - - 1 1.17 

Ενσυναίσθηση  - - 1 1.17 

ΣΥΝΟΛΟ 89 100% 85 100% 

 

Πίνακας ΧΧΧΙΙΙ 

Αρνητικές συνέπειες ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές με ΗΕΑ-  

Αναλυτική συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Διαταραγμένη 

ψυχολογία/Ψυχολογικά 

προβλήματα-κατάθλιψη 

3 20 - - 

Κακή σχολική επίδοση 2 13.3 1 8.33 

Απομόνωση  2 13.3 - - 

Κακές σχέσεις με τους 

άλλους  
1 6.6 - - 

Απουσία-μη επίτευξη 

στόχων 
1 6.6 - - 

Εσωτερίκευση 

προβλημάτων 
1 6.6 - - 

Εσωτερίκευση 

συναισθημάτων 
1 6.6 - - 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση  1 6.6 1 8.33 

Αυτό-ενοχοποίηση  1 6.6 - - 

Έλλειψη κινδύνου 1 6.6 - - 

Έλλειψη προσπάθειας 

(-εγκαταλείπει προσπάθεια 

δεν του κάνει αίσθηση να 

συνεχίσει) 

1 

 

6.6 - - 

Μελαγχολία-παραίτηση - - 2 16.66 

Αδυναμία αντιμετώπισης 

αντιξοοτήτων 
- - 1 8.33 
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Αδυναμία διαχείρισης 

άγχους 
- - 1 8.33 

Κακή αυτοεικόνα - - 1 8.33 

Αδυναμία ανάληψης 

πρωτοβουλιών 
- - 1 8.33 

Αδυναμία προσαρμογής - - 1 8.33 

Αδυναμία ένταξης - - 1 8.33 

Αντικοινωνικός  - - 1 8.33 

Σχολική αποδέσμευση  - - 1 8.33 

ΣΥΝΟΛΟ 15 100% 12 100% 

 

Πίνακας ΧΧΧΙV 

 

Λόγοι διάκρισης του «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με ΗΕΑ από τον μαθητή που ανήκει στις 

υποκατηγορίες των ΗΕΑ- Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών γενικής 

αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Μαθησιακή δυσκολία/εκπαιδευτική ανάγκη 

παιδιού 
9 40.9 

Δεν έχουν ίδιες γνωστικές ικανότητες-

επιδόσεις  
2 9.09 

Έλλειψη προσαρμογής 2 9.09 

Προβλήματα αντίληψης 2 9.09 

Έλλειψη υπομονής-συναισθηματικές εξάρσεις 1 4.54 

Έλλειψη ευελιξίας 1 4.54 

Έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους 1 4.54 

Συγκρούσεις με τους άλλους  1 4.54 

Προβλήματα ομιλίας  1 4.54 

Αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με τον ίδιο 

τρόπο καταστάσεις  
1 4.54 

Προσωπικότητα του παιδιού 1 4.54 

ΣΥΝΟΛΟ 22 100% 

 

Πίνακας ΧΧΧV 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με ΗΕΑ από τον μαθητή που ανήκει στις 

υποκατηγορίες των ΗΕΑ- Αναλυτική παρουσίαση απαντήσεων των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Μαθησιακή δυσκολία/εκπαιδευτική ανάγκη 

παιδιού (και οι αιτίες τους) 
5 50 

Προβλήματα προσαρμογής 2 20 

Προβληματική συμπεριφορά 1 10 

Αδυναμία κατανόησης κοινωνικών κανόνων 1 10 

Προβλήματα αντίληψης 1 10 
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ΣΥΝΟΛΟ 10 100% 

 

Πίνακας ΧΧΧVI 

Λόγοι διάκρισης «ψυχικά ανθεκτικού» μαθητή με ΗΕΑ από «ψυχικά ανθεκτικό μαθητή» που 

ανήκει στις υποκατηγορίες των ΗΕΑ- Αναλυτική συγκριτική παρουσίαση απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

ΣΥΝΟΤΗΤΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

% 

Μαθησιακή 

δυσκολία/εκπαιδευτική 

ανάγκη παιδιού 

9 40.9 5 50 

Δεν έχουν ίδιες γνωστικές 

ικανότητες-επιδόσεις  
2 9.09 - - 

Έλλειψη προσαρμογής 2 9.09 2 20 

Προβλήματα αντίληψης 2 9.09 - - 

Έλλειψη υπομονής-

συναισθηματικές εξάρσεις 
1 4.54 - - 

Έλλειψη ευελιξίας 1 4.54 - - 

Έλλειψη εμπιστοσύνης στον 

εαυτό τους 
1 4.54 - - 

Συγκρούσεις με τους άλλους  1 4.54 - - 

Προβλήματα ομιλίας  1 4.54 - - 

Αδυνατούν να 

αντιμετωπίσουν με τον ίδιο 

τρόπο καταστάσεις  

1 4.54 - - 

Προσωπικότητα του παιδιού 1 4.54 - - 

Προβληματική συμπεριφορά - - 1 10 

Αδυναμία κατανόησης 

κοινωνικών κανόνων 
- - 1 10 

Προβλήματα αντίληψης - - 1 10 

ΣΥΝΟΛΟ 22 100% 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 


