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© ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ, Έηνο 2017 

Η παξνχζα Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΜΓΔ), ε νπνία εθπνλήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ: Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο θαη 

ηεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο, (ζηελ Καηεχζπλζε: Eθπαηδεπηηθή Γηνίθεζε θαη Ηγεζία), θαη ηα 

ινηπά απνηειέζκαηα απηήο απνηεινχλ ζπληδηνθηεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

θαη ηνπ θνηηεηή, ν θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο ρξήζεο θαη 

αλαπαξαγσγήο ηνπο (ζην ζχλνιν ή ηκεκαηηθά) γηα δηδαθηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

ζθνπνχο, ζε θάζε πεξίπησζε αλαθέξνληαο ηνλ ηίηιν θαη ην ζπγγξαθέα θαη ην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, φπνπ εθπνλήζεθε ε ΜΓΔ θαζψο θαη ηνλ Δπηβιέπνληα 

Καζεγεηή θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο. 
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“What people think, believe and feel affects how they behave” 

«Σν ηη ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη, ηη πηζηεχνπλ θαη ηη ληψζνπλ 

επεξεάδεη ην πψο ζπκπεξηθέξνληαη» 

 

(Bandura, 1986, p. 25). 
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Δπραξηζηίεο 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά πξσηίζησο ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα 

Πιαηζίδνπ Μαξία γηα ηνλ ρξφλν πνπ κνπ δηέζεζε, ηηο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο νδεγίεο θαη 

ηελ αλζξψπηλε θαη εηιηθξηλή ζπλεξγαζία πνπ είρακε ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Μαδί λα επραξηζηήζσ ηνπο αμηφηηκνπο θαζεγεηέο θ. 

Αγαιηψηε Ισάλλε θαη θα Καξηαζίδνπ Λεπθνζέα πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ηξηκειή 

εμεηαζηηθή επηηξνπή. Νηψζσ βαζχηαηα ππνρξεσκέλε επίζεο απέλαληη ζηα ζηειέρε ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηηο Γηεπζχληξηεο ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαζψο θαη ηηο Πξντζηακέλεο ησλ Νεπηαγσγείσλ, ησλ νπνίσλ ε κεζνιάβεζε 

θαη ε ζπκκεηνρή θαηέζηεζε εθηθηή ηελ δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σέινο ζέισ 

λα επραξηζηήζσ ηνπο δηθνχο κνπ αλζξψπνπο γηα ηελ ππνκνλή, ηελ απαληνρή θαη ηελ 

αδηάιεηπηε ππνζηήξημή ηνπο ζηα κηθξά θαη κεγάια δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ θαηά ηε 

δηεηή «απνπζία» κνπ. 
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Πεξίιεςε 

Η παξνχζα έξεπλα εμέηαζε ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο 151 Γηεπζπληψλ 

λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία, 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εεα) ζηηο ηάμεηο γεληθήο αγσγήο. Υξεζηκνπνηήζεθε έληππν θαη 

ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπεξηειάκβαλε δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο θαη δχν 

θιίκαθεο κεηαθξαζκέλεο θαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο: 

ηελ θιίκαθα PATIES- Principal Attitudes Towards Inclusive Education (Bailey, 2004) 

γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ηελ θιίκαθα CIES-Concerns about Inclusive 

Education (Sharma & Desai, 2002) γηα ηε κέηξεζε ηεο αλεζπρίαο. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ζπλνιηθά νη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία ζην γεληθφ ζρνιείν είλαη 

κέηξηα ζεηηθέο (Μ.Ο.=3.48, ζε θιίκαθα 1-5). Ωζηφζν, νη ζηάζεηο ηνπο βξέζεθαλ 

αξλεηηθέο φηαλ εμεηάζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ επαξθή θαηάξηηζή ηνπο ζε ζέκαηα 

ζπκπεξίιεςεο, ηελ επάξθεηα ζε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ αιιά θαη απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο κε ζνβαξνχ βαζκνχ αλαπεξία ή εεα. Ο ζπλνιηθφο βαζκφο αλεζπρίαο ησλ 

Γηεπζπληψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο βξέζεθε κέηξηνο (Μ.Ο.=2,20 ζε 

θιίκαθα 1-4). Η κεγαιχηεξε αλεζπρία θαηαγξάθεθε ζε ζρέζε κε ηα ζέκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο, επαξθνχο ζηειέρσζεο, δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο θαη εθαξκνγήο κέζα 

ζηελ ηάμε. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ηα έηε εθπαηδεπηηθήο θαη δηνηθεηηθήο 

πξνυπεξεζίαο θαζψο θαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε εεα κέζα ζηα ζρνιεία 

επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο ζηάζεηο θαη αξλεηηθά ηνλ βαζκφ αλεζπρίαο. Δπηπξφζζεηα νη 

ζηάζεηο θάλεθε λα επεξεάδνληαη ζεηηθά θαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε 

αλεζπρία λα δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην θχιν ησλ εξσηψκελσλ θαη ηνλ ηχπν ηνπ 

ζρνιείνπ (δεκνηηθφ ή λεπηαγσγείν). Πξνέθπςε επίζεο φηη ν βαζκφο αλεζπρίαο 

ζπλνιηθά θαη ζε δχν απφ ηηο ππνθιίκαθεο ηεο αλεζπρίαο απνηεινχλ πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηηο ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ. χκθσλα ηέινο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε 

επαξθήο ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε εηδηθφ πξνζσπηθφ, ε επηκφξθσζε ησλ ηδίσλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ζε ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε 

θαηάιιεισλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ είλαη ηα βαζηθά 

πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Λέμεηο θιεηδηά: ζηάζεηο, αλεζπρία, ζπκπεξίιεςε, αλαπεξία/εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, Γηεπζπληέο 
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Attitudes and Concerns of Primary School Principals regarding 

the Inclusion of Pupils with Special Educational Needs in Mainstream 

Schools 

Abstract 

The present study examined the attitudes and the concerns of primary school and 

nursery principals regarding the inclusion of pupils with Special Educational Needs 

(SEN) into the mainstream classes. The sample consisted of 151 primary and nursery 

school head teachers from the region of Central and East Macedonia in Northern 

Greece. A three part questionnaire was used, which comprised a demographic section 

and two scales translated and tailored for the purposes of the study: PATIES-Principal 

Attitudes Towards Inclusive Education by Bailey (2004) and CIES-Concerns about 

Inclusive Education by Sharma & Desai (2002). Results indicated overall slightly 

positive attitudes (M=3,48 in a scale of 1-5) towards inclusive education. However 

principals’ attitudes were found to be negative when related to their proficiency in 

inclusion issues and the adequacy of supportive personnel. Attitudes were also found 

negative towards pupils with a severe disability. Results indicated a medium degree of 

concern among principals (M=2.2 in a scale of 1-4) mainly about issues related to 

funding, adequacy of trained personnel, administrative support and implementation 

issues. Further analysis revealed a strong positive correlation of attitudes and a negative 

correlation of concern to years of teaching and administrative experience as well as to 

the percentage of pupils with SEN attending the mainstream school. In addition, 

attitudes appeared to be influenced by the size of the school and the concern to vary 

according to the gender of the respondents and the type of the school. The score in the 

main CIES scale as well as the scores in two out of the four concern subscales 

significantly predicted attitude scores. According to participants, the adequate staffing 

of the schools with special personnel, the training of principals and of general education 

teachers on inclusion issues as well as the provision of appropriate building 

infrastructure and educational equipment are the basic prerequisites for inclusion to 

succeed.  

Key words: attitudes, concern, inclusion, disability/special educational needs, 

head teachers.  
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Πξόινγνο 

Μέζα απφ κηα καθξαίσλε πνξεία απνθιεηζκνχ θαη απφξξηςεο, ε εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απέθηεζε ηα ηειεπηαία 

ηξηάληα ρξφληα έλα λέν πξφζσπν, ελδεδπκέλν κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο. Τπφ ην βάξνο ησλ δηεθδηθήζεσλ πνιπάξηζκσλ αλζξσπηζηηθψλ θηλεκάησλ 

θαη κε ηελ ζπλεγνξία εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηα νθέιε ηεο ζπλχπαξμεο, 

θαζηεξψζεθε ζηαδηαθά ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ, αλεμαξηήησο 

ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. Πξφθεηηαη γηα κία 

ζεκαληηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο νπνίαο πξνυπνζέηεη 

ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο δνκέο, ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηε δηδαζθαιία αιιά 

θπξίσο ζηηο ζηάζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ. Σελ κεηαξξχζκηζε απηή έρεη ζεζκνζεηήζεη θαη 

ε ειιεληθή πνιηηεία. Πξνγξάκκαηα ζπκπεξίιεςεο ζε κία πξψηκε θαη πβξηδηθή κνξθή, 

πινπνηνχληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε αξθεηά ζρνιεία ηεο ρψξαο. 

Απφ δηεζλείο κειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε πσο απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ησλ 

ζπκπεξηιεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σα ηειεπηαία φκσο ρξφληα παξαηεξείηαη έλα 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε κειέηε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αλεζπρηψλ εηδηθά ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σν γεγνλφο απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο εγεηηθήο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ ηνπο θαη ηεο δπλακηθήο πνπ ηνπο 

παξέρεη λα δηακνξθψζνπλ θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα κέζα ζηα 

ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ φηη πξάγκαηη νη Γηεπζπληέο απνηεινχλ ηα 

πιένλ θαηάιιεια άηνκα γηα λα επηηχρνπλ ηε δηάρπζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο θηινζνθίαο 

ζηηο εθπαηδεπηηθέο θνηλφηεηεο, λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε θαη νκαιή πινπνίεζε 

ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη λα εληζρχζνπλ πεξαηηέξσ, κε ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. Υσξίο ηελ ππνζηήξημή ηνπο ε κεγάιε απηή εθπαηδεπηηθή 

κεηαξξχζκηζε θηλδπλεχεη λα παξακείλεη θελφ γξάκκα. Παξφκνηα κειέηε δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ζηελ Διιάδα. Με αθνξκή ην εξεπλεηηθφ απηφ θελφ 

ζρεδηάζηεθε ε έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ, πξνζδνθψληαο αθελφο λα 

ζπκβάιεη ζηελ απνηχπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θαη αθεηέξνπ λα ζπλεηζθέξεη 

κε ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ζηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζηε 

ρψξα καο. 
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Δηζαγσγή 

 

Μεηά θαη ηε δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (UNESCO, 1994), ε εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εεα) ζηηο 

δνκέο γεληθήο αγσγήο (ΓΑ), καδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, επηιέρζεθε σο ε κφλε 

εζηθά θαη παηδαγσγηθά ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή απφ πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο. Ζ 

πινπνίεζή ηεο απνδείρζεθε έλα ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ θαη δχζθνιν εγρείξεκα, ην νπνίν 

εξκελεχηεθε θαη εθαξκφζηεθε πνηθηινηξφπσο αλά ηνλ θφζκν. Σαπηφρξνλα ν φξνο 

ζπκπεξίιεςε επεθηάζεθε ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη εθηφο απφ ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία 

θαη/ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εεα) θαη φινπο εθείλνπο πνπ θηλδπλεχνπλ κε 

ζηηγκαηηζκφ θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. εκαληηθφηαην ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο δηαδξακαηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη 

ζηάζεηο ησλ νπνίσλ βξέζεθε φηη απνηεινχλ ηνλ ηζρπξφηεξν ίζσο πξνβιεπηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηεο (Avramidis & Norwich, 2002). Πξφζθαηα σζηφζν 

δηαηππψζεθε ε άπνςε πσο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζηάζε πνπ πηνζεηνχλ νη 

Γηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο πξφθεηηαη γηα ηα άηνκα πνπ κπνξνχλ 

λα αζθήζνπλ ηελ πην ηζρπξή ίζσο επηξξνή (Praisner, 2003). 

Καζψο γίλεηαη νινέλα θαη πην μεθάζαξν ην γεγνλφο φηη ε ζπκπεξίιεςε δελ 

αθνξά κφλν ηελ θπζηθή κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ ηηο δνκέο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζην 

ζρνιείν ηεο γεηηνληάο αιιά απαηηεί αιιαγή ζηάζεσλ θαη ζπλνιηθή αλαδηακφξθσζε ηνπ 

ζρνιηθνχ πιαηζίνπ, ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο ζπλεηδεηνπνηεί φηη βξίζθεηαη αληηκέησπνο 

κε ηελ πην ζχλζεηε ίζσο κεηαξξχζκηζε ζηε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή ζθελή (Fullan & 

Stiegelbauer, 1991 φ.αλάθ. ζε Avissar, Reiter & Leyser, 2003). Ο ξφινο πνπ κπνξνχλ 

λα δηαδξακαηίζνπλ νη Γηεπζπληέο σο ζρνιηθνί εγέηεο ζηε δηαρείξηζε απηήο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο πξνβάιιεη εμαηξεηηθά θαίξηνο θαη θαζνξηζηηθφο. Δίλαη ηα άηνκα πνπ 

κπνξνχλ λα εκθπζήζνπλ ην φξακα ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, λα 

δηακνξθψζνπλ κηα θνπιηνχξα αιιεινβνήζεηαο εληφο ηεο, λα παξνπζηάζνπλ λέα 

λνήκαηα γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη νπζηαζηηθά λα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, κεηαηξέπνληαο ηα ζρνιεία ζε αλνηρηέο θνηλφηεηεο 

κάζεζεο (Kugelmass & Ainscow, 2004). Τπφ ην πξίζκα απηφ, ε κειέηε θαη δηεξεχλεζε 

ησλ ζηάζεσλ ηνπο απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε, φπσο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο 

επεξεάδνπλ θξίλεηαη εμφρσο ζεκαληηθή. εκαληηθφ, επίζεο, είλαη λα θαηαγξαθνχλ θαη 

νη αλεζπρίεο πνπ ηνπο ηαιαλίδνπλ αθνχ θαίλεηαη πσο ηα δχν είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλα: φζν πην αλήζπρνη είλαη νη Γηεπζπληέο, ηφζν πην αξλεηηθά δηάθεηληαη ζην 
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ζέκα ηεο ζπκπεξίιεςεο (Sharma, 2001). Μέρξη ζήκεξα νη έξεπλεο πνπ έρνπλ 

δηελεξγεζεί είλαη θπξίσο δηεζλείο θαη ε εηθφλα πνπ απνηππψλνπλ δελ δίλεη επαξθείο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δμαίξεζε απνηεινχλ ε έξεπλα ησλ 

Hadjikakou θαη Mnasonos (2012) πνπ θαηέγξαςε ηηο ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ζηελ 

Κχπξν θαη ε έξεπλα ηεο Κσιέηηε (2016) πνπ θαηέγξαςε ηηο αληηιήςεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη Τπνδηεπζπληψλ γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ζηελ Αηησιναθαξλαλία. 

Ζ πνξεία ηεο έληαμεο αξρηθά θαη θαηφπηλ ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη/ή εεα ζην γεληθφ ζρνιείν έρεη μεθηλήζεη πξν πνιινχ ζηε ρψξα καο. Με 

ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο (Ν. 4415/ΦΔΚ Α 159/06.09.2016) ν 

ππνρξεσηηθφο ηεο ραξαθηήξαο ππνγξακκίζηεθε πεξαηηέξσ. Έλα ζεκαληηθφ εξψηεκα 

πνπ πξνθχπηεη είλαη θαηά πφζν νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ είλαη έηνηκνη θαη πξφζπκνη 

λα ππνζηεξίμνπλ νπζηαζηηθά ηελ εθπαηδεπηηθή απηή πξαθηηθή. ηελ εηθνζαεηή 

πξνζσπηθή πνξεία ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλάληεζα Γηεπζπληέο θάπνηνπο 

ππέξκαρνπο θαη άιινπο πνιέκηνπο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Οξκψκελε απφ ην 

εξεπλεηηθφ θελφ αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο αιιά θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη απφ ηελ 

άπνςε φηη νη ζηάζεηο πξντδεάδνπλ γηα ηηο πξάμεηο (Bandura,1986), ε παξνχζα έξεπλα 

ζρεδηάζηεθε γηα λα δηεξεπλήζεη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ Γηεπζπληψλ/ληξηψλ 

θαη Πξντζηακέλσλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζηηο ηάμεηο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ.  

Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί αλαπηχζζεηαη ζε δχν κέξε: 

ην πξψην κέξνο, ην ζεσξεηηθφ, κεηά ηηο ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο 

παξνπζηάδεηαη ε πνξεία ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο, ηα κνληέια εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο πνπ εθαξκφδνληαη, νη θαηάιιειεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζπκπεξίιεςεο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, ηα νθέιε θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Δπίζεο 

δίλνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

γηα ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ Γηεπζπληψλ. Σέινο γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα θαζήθνληα θαη ζηνλ ηδηαίηεξν ξφιν πνπ δχλαηαη λα δηαδξακαηίζεη ν 

Γηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο. 

ην δεχηεξν κέξνο παξνπζηάδεηαη ην δείγκα θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο, ηα 

εξγαιεία ηεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ 

απφ ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ. 

ε φιν ην θείκελν ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά νη φξνη «εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε» θαη «ζπκπεξίιεςε», ελψ ν φξνο «Γηεπζπληήο» έρεη ππνθαηαζηήζεη ηνπο 
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φξνπο «Γηεπζχληξηα» θαη «Πξντζηακέλε» κφλν γηα ιφγνπο ζπληνκίαο. ην ζεκείν απηφ 

ζα ήζεια επίζεο λα δηεπθξηλίζσ φηη ν φξνο «καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εεα)», πνπ απαληάηαη ηφζν ζην θείκελν φζν θαη ζην 

εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο, αλαθέξεηαη ζηα άηνκα εθείλα πνπ νξίδεη κε ηελ 

πεξηγξαθή απηή ε ζρεηηθή ειιεληθή λνκνζεζία. ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ φξν «θαλνληθά παηδηά», αληί ηνπ νξζνχ φξνπ 

«καζεηέο κε ηππηθή αλάπηπμε» ράξηλ ζπληνκίαο θαη απφ αλάγθε λα παξακείλνπκε 

πηζηνί ζηε κεηάθξαζε ηεο αξρηθήο μελφγισζζεο θιίκαθαο. 
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ΜΔΡΟ Α΄  

 

1. Η εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (εεα) 

Ζ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(εεα), μεθίλεζε δεηιά πξηλ δχν πεξίπνπ αηψλεο, κε ηελ θηινμελία νξηζκέλσλ καζεηψλ 

κε αηζζεηεξηαθέο δπζθνιίεο, ζε εμεηδηθεπκέλεο, δηαθξηηέο θαη ζπρλά απνκνλσκέλεο 

δνκέο. ηελ αξρή επηθξάηεζε ην ηαηξηθφ κνληέιν πνπ αληηκεηψπηδε ηελ αλαπεξία σο 

ζσκαηηθφ ή πλεπκαηηθφ κεηνλέθηεκα θαη έιιεηκκα ηνπ αηφκνπ. Τπφ ηελ απμαλφκελε 

επηξξνή ησλ θηλεκάησλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο 

νδεγήζεθε ζηαδηαθά ζηελ απνδνρή ελφο πην ζχγρξνλνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ 

πξνέξρνληαη απφ ηα ίδηα αιιά νθείινληαη ζε θνηλσληθνχο θξαγκνχο θαη εκπφδηα. Ζ 

κεηαζηξνθή απηή είρε σο απνηέιεζκα νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη καζεηέο κε αλαπεξία 

θαη εεα λα εληάζζνληαη ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε. Κνκβηθφ ζεκείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο ππήξμε ε απνζαθήληζε ηνπ νξηζκνχ ηεο 

αλαπεξίαο θαη ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ε κεηεμέιημε ησλ 

επηδησθφκελσλ ζηφρσλ ηεο απφ ηελ έληαμε, ζηελ ελζσκάησζε θαη ηέινο ζηελ 

ζπκπεξίιεςε. 

 

1.1 Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα - Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

(ΔΑΔ): απνζαθήληζε ησλ όξσλ 

Οη Οξηζκνί ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (εεα) πνηθίιινπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, θαζψο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηζρχνπζεο θαηά ηφπνπο 

λνκνζεζίεο. ε θάπνηεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ έλαλ γεληθφ νξηζκφ, ελψ ζε άιιεο 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο κε εεα ζε πεξηζζφηεξεο απφ δέθα δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ηηο δηνηθεηηθέο, ρξεκαηνδνηηθέο θαη λνκνζεηηθέο 

δηαδηθαζίεο (Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο, 2003). 
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Ο πξψηνο νξηζκφο ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηε ρψξα καο δφζεθε ην 1939 απφ ηε 

Ρφδα Ηκβξηψηε. Με ηελ νλνκαζία «Θεξαπεπηηθή Αγσγή» πεξηέγξαθε ηνλ θιάδν ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ είρε σο ζθνπφ ηε θξνληίδα γηα ηελ κφξθσζε, δηδαζθαιία θαη πξφλνηα 

φισλ εθείλσλ ησλ παηδηψλ ησλ νπνίσλ ε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή εμέιημε αλαθφπηεηαη 

δηαξθψο απφ αηνκηθά θαη θνηλσληθά εκπφδηα (Εψληνπ-ηδέξε, 2011). 

ήκεξα ζηε ρψξα καο ν λφκνο νξίδεη φηη: 

«Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνχληαη φζνη γηα 

νιφθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθψλ, λνεηηθψλ, γλσζηηθψλ, αλαπηπμηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθψλ θαη λεπξνςπρηθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο, ζχκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιφγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

κάζεζεο. ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο φζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο 

αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, ακβιχσπεο κε ρακειή φξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξφληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, δηαηαξαρέο 

νκηιίαο-ιφγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, 

δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζχλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε 

ή ρσξίο ππεξθηλεηηθφηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνχ), 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο» (Ν. 3699/2008-ΦΔΚ 199/Α'/2.10.2008).  

Μαζεηέο κε εεα είλαη θαη φζνη παξνπζηάδνπλ ζχλζεηεο γλσζηηθέο, 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο ή δηαζέηνπλ νξηζκέλεο λνεηηθέο ηθαλφηεηεο 

θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε κεγάιν βαζκφ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ν παξαπάλσ 

νξηζκφο ραξαθηεξίδεηαη απφ λνκηθέο θαη επηζηεκνληθέο αζάθεηεο αθνχ ν λνκνζέηεο δελ 

δηεπθξηλίδεη γηα παξάδεηγκα ην άηνκν ή ην φξγαλν θαζψο θαη ηα φξηα πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ηε δπζθνιία σο ζεκαληηθή (Μπάξκπαο 2007). 

χκθσλα πάληα κε ηνλ ίδην Νφκν (3699/2008), ε εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

(ΔΑΔ) πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ παξερφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, έρεη 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη παξέρεηαη δσξεάλ ζε φια ηα ζηάδηα θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο. Ζ πνιηηεία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζθαιίδεη ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη/ή 

εεα «ίζεο επθαηξίεο γηα πιήξε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ζηελ θνηλσλία, αλεμάξηεηε 
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δηαβίσζε, νηθνλνκηθή απηάξθεηα θαη απηνλνκία, κε πιήξε θαηνρχξσζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο ζηε κφξθσζε θαη ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε». 

 

1.2 Η εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο – Από ηνλ απνθιεηζκό ζηελ 

ζπκπεξίιεςε 

Γηα φζα ρξφληα ε αλαπεξία εμεηάδνληαλ κέζα απφ ην ηαηξηθφ µνληέιν θαη 

πεξηγξάθνληαλ κε ηαηξηθνχο φξνπο ε επζχλε ηεο πνιηηείαο πεξηνξίδνληαλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ εμαζθάιηζε ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο. Ζ εθπαίδεπζε εηδηθφηεξα ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξία θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζεσξνχληαλ αλψθειε θαη σο εθ ηνχηνπ 

ήηαλ αλχπαξθηε. Ζ εμάπισζε ησλ αλζξσπηζηηθψλ ηδεσδψλ θαη ε εμέιημε ζηηο 

παηδαγσγηθέο ζεσξίεο επέβαιε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ θιάδνπ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο. Αξρηθά ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο θαη εεα ήηαλ ππνηππψδεο θαη πιήξσο δηαρσξηζκέλε απφ ηελ ππφινηπε 

γεληθή εθπαίδεπζε, ζε δηαθξηηέο δνκέο, κε μερσξηζηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο. Πξνο ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα άξρηζε λα παξέρεηαη σο 

ζπκπιήξσκα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν. Ωζηφζν νη πνιηηηθέο 

απηέο, πνπ έγηλαλ γλσζηέο κε ηελ νλνκαζία «έληαμε» (integration) θαη «ελζσκάησζε» 

(mainstreaming), δελ ζπλνδεχηεθαλ απφ ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ή ζηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (Εψληνπ-ηδέξε, 

2000). Γηάρπηε εμαθνινπζνχζε λα είλαη ε πίζηε φηη ην φπνην πξφβιεκα πξνέξρνληαλ 

απφ ηα ίδηα ηα παηδηά θαη έηζη ν παηδαγσγηθφο ζηφρνο ήηαλ ε «ζεξαπεία» ησλ εγγελψλ 

δπζθνιηψλ ηνπο θαη ε ελαξκφληζε ησλ καζεηψλ κε ηα «θπζηνινγηθά» πξφηππα 

(Σνθαηιή, Υαξαιακπίδνπ & Φσζηεξφπνπινο, 2009). 

Σν ηαηξηθφ κνληέιν εμαθνινπζεί λα ηζρχεη θαη ζήκεξα ζε πνιιέο απφ ηηο ρψξεο 

ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. ηηο πην ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο φκσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ην θνηλσληθφ κνληέιν πνπ επηρεηξεί λα εμεγήζεη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ βηψλνπλ ηα άηνµα µε αλαπεξία κέζα απφ ηα πεξηβαιινληηθά, ςπρνινγηθά, 

πνιηηηζµηθά θαη νηθνλνκηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληνχλ. Ζ ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο ππφ 

απηφ ην πξίζκα αλέζεζε ηελ επζχλε γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηελ 

άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηηο θνηλσληθέο νκάδεο. ηελ εθπαίδεπζε, ην βάξνο ηεο ζπδήηεζεο 

κεηαηνπίζηεθε απφ ηελ πξφηαζε ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο έληαμεο ζε απηήλ ηεο 

ζπκπεξίιεςεο (inclusion) φισλ ησλ καζεηψλ ζην ίδην ζρνιείν. Δξεπλεηηθά δεδνκέλα 
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γα ηελ σθειηκφηεηα ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ ηφζν γηα ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξία φζν θαη γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ήξζαλ λα ζηεξίμνπλ 

πεξαηηέξσ απηή ηελ κεηαζηξνθή (Cole, Waldron, & Majd, 2004). 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα θνηλή θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηαγξάθεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη αθνξνχζαλ θπξίσο 

καζεηέο κε ήπηεο γλσζηηθέο δπζθνιίεο. Δηζήρζεζαλ κέζα απφ κία ζεηξά λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ θαη απνθάζεσλ, φπσο ην Νφκν 94-142/1975 ζηηο Ζ.Π.Α., ηελ αλαθνξά ηεο 

Δπηηξνπήο Warnock θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ λφκν ηνπ 1983 ζηε Βξεηαλία θαη ηελ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο γηα ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξψπεο 

(Σξηιηαλφο, 1992). Ζ δεθαεηία ηνπ 1980 ππήξμε ίζσο «ε θαζνξηζηηθφηεξε γηα ην ζεζκφ 

ηεο έληαμεο θπξίσο ζηηο ρψξεο ηεο επξσπατθήο θνηλφηεηαο» (Σζηλαξέιεο, 1993, 

ζει.21). 

Σν 1990 ηα Ζλσκέλα Έζλε κε ηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ηνπ Jomtien ζηελ 

Σατιάλδε έζεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε σο ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δθπαίδεπζε γηα Όινπο» (UNESCO, 1990). Λίγν αξγφηεξα, ην 1994, αθνινχζεζε ε 

δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα, πνπ ππνζηήξηδε φηη ηα θαλνληθά ζρνιεία κε 

ζπκπεξηιεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ είλαη «... ην πην απνηειεζκαηηθφ κέζν γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο 

θαη ηελ επίηεπμε ηεο εθπαίδεπζεο γηα φινπο» (UNESCO, 1994. ζει. 9). Ζ 

θαηεπζπληεξία αξρή πίζσ απφ ηελ δηαθήξπμε ήηαλ ε θηινζνθία φηη ηα ζρνιεία 

νθείινπλ λα θξνληίδνπλ γηα φια ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηνκηθέο ηνπο δηαθνξέο 

ζε δηαλνεηηθφ, ζσκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, γισζζηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

επίπεδν. πλεπψο ε εθπαίδεπζε σο θνηλσληθφο ζεζκφο έπξεπε λα αλαζπληαρζεί γηα λα 

πεηχρεη αθξηβψο απηφλ ηνλ ζθνπφ. 

Ζ δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα ζεσξήζεθε σο ε ζεκαληηθφηεξε εμέιημε δηεζλψο 

ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (Ainscow & Cesar, 2006). Τπνγξάθεθε 

απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο 92 θξαηψλ θαη ππξνδφηεζε ζεηξά απφ εθπαηδεπηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζε πάξα πνιιέο ρψξεο. Ζ αμία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηα γεληθά ζρνιεία έγηλε επξχηεξα 

απνδεθηή θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ελζαξξχλζεθαλ λα πηνζεηήζνπλ πνιηηηθέο γηα 

ηελ κείσζε ησλ εηδηθψλ δνκψλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο 

απνκφλσζεο. Αξθεηά πξνεγκέλα θαη νηθνλνκηθά αλεπηπγκέλα θξάηε απνθάζηζαλ ηφηε 



[8] 

 

λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα εληαμηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα κε λέα πξνγξάκκαηα 

ζπκπεξίιεςεο (Εψληνπ–ηδέξε, 2000). 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο ήηαλ θαη ε δηαθήξπμε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ζηε ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία: 

«Σα άηνκα κε αλαπεξίεο δελ απνθιείνληαη απφ ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

βάζεη ηεο αλαπεξίαο, ηα παηδηά κε αλαπεξίεο δελ απνθιείνληαη απφ ηελ ειεχζεξε θαη 

ππνρξεσηηθή πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ή απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, βάζεη ηεο 

αλαπεξίαο. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κηα εληαία, 

πνηνηηθή θαη ειεχζεξε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζε ίζε βάζε κε 

ηνπο άιινπο, ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο δνπλ» (ΟΖΔ, 2006).  

Έηζη κε θξηηήξηα θαηαξρήλ εζηθά θαη παηδαγσγηθά θαη ζηε ζπλέρεηα δηα λφκνπ 

ε ζπκπεξίιεςε θαηέζηε δηεζλψο ε κνλαδηθή ελδεδεηγκέλε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 

1.3 Οη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ζπκπεξίιεςε 

καζεηώλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζηελ Διιάδα 

 

1.3.1 Οη λόκνη 

Ζ εηδηθή αγσγή ζηελ Διιάδα μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ 

αηψλα, πην αξγά ζε ζχγθξηζε κε άιιεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Οη πξψηεο δνκέο ήηαλ 

απνηέιεζκα ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο κε θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα. Δπξφθεηην θπξίσο 

γηα ηδξχµαηα θαη εηδηθά ζρνιεία πνπ είραλ ζηφρν λα πξνζηαηέςνπλ, λα εθπαηδεχζνπλ 

θαη λα θαηαξηίζνπλ επαγγειµαηηθά ηηο κεηνλνηηθέο νµάδεο ησλ αηφκσλ κε θάπνηα 

αλαπεξία (Κξνπζηαιάθεο, 2000): ν «Οίθνο Σπθιψλ» πνπ ηδξχζεθε ην 1906 ζηελ 

Καιιηζέα, ην «ρνιείν Κσθαιάισλ» ζηνπο Ακπειφθεπνπο ην 1923 θαη ην «Πξφηππν 

Δηδηθφ ρνιείν Αζελψλ» ζηελ Καηζαξηαλή ην 1937, κε δηεπζχληξηα ηε Ρφδα Ηκβξηψηε. 

Σν 1969 ην Τπνπξγείν Παηδείαο (ΤΠΔΠΘ) ίδξπζε ην Γξαθείν Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

ζεζκνζέηεζε ηε κνλνεηή θαη αξγφηεξα ηε δηεηή κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ ζηελ 
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εηδηθή αγσγή. Σα πξψηα 43 δεκφζηα εηδηθά ζρνιεία ηδξχζεθαλ ην 1973 (Εψληνπ-

ηδέξε, 2011). 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ δηακφξθσζε ην ζχγρξνλν ηνπίν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

ζηε ρψξα καο εηζήρζε βαζκηαία. Ο πξψηνο λφκνο ήηαλ ν 1143 ηνπ 1981 «Πεξί εηδηθήο 

αγσγήο, εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαηδεχζεσο, απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθήο κεξίκλεο 

ησλ απνθιηλφλησλ εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ αηφκσλ θαη άιισλ ηίλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαηάμεσλ». Αθνινχζεζε ην Πξνεδξηθφ ∆ηάηαγκα 603/82 (ΦΔΚ 117/21,9,1982), κε ην 

νπνίν θαζνξίδνληαλ νη δηαζέζηκεο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο, αλάκεζά ηνπο νη εηδηθέο 

ηάμεηο ή αιιηψο ηµήµαηα εηδηθήο αγσγήο. ηηο εηδηθέο απηέο ηάμεηο εληφο ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ κπνξνχζαλ λα θνηηήζνπλ νη «απνθιίλνληεο» καζεηέο. Καηά ην ζρνιηθφ έηνο 

1984-1985 ην ΤΠ.ΔΠ.Θ ίδξπζε ζπλνιηθά 25 εηδηθέο ηάμεηο. 

Με ηνλ Νφκν 1566/30.9.1985 εηζήρζε ν δηεζλψο απνδεθηφο φξνο «άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο» θαη απαιείθζεθε ν φξνο «άηνκα απνθιίλνληα εθ ηνπ θπζηνινγηθνχ». 

Ο λφκνο απηφο έζεηε σο ζηφρνπο ηελ έληαμε ησλ αηφµσλ µε αλαπεξία ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ απνδνρή ηνπο απφ ηελ θνηλσλία. Παξφηη έθεξε 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο παξέιεηςε λα επηβάιεη σο ππνρξεσηηθή ηε θνίηεζε ησλ αηφµσλ 

µε αλαπεξία ζην δεµνηηθφ θαη ην γπµλάζην θαη δηαηήξεζε ην δηαρσξηζµφ εηδηθήο θαη 

γεληθήο εθπαίδεπζεο (νχιεο, 2008). 

Με ηνλ επφκελν Νφκν 2817/2000 ε Πνιηηεία ζέζπηζε λέα µέηξα γηα ηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ µε αλαπεξία ζην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπαλαδηαηχπσζε ηνλ 

νξηζκφ ηεο εηδηθήο αγσγήο, αλαγλψξηζε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ σο εθπαηδεπηηθέο, 

αληηθαηέζηεζε ηηο εηδηθέο ηάμεηο κε ηα ηµήµαηα έληαμεο θαη πεξηφξηζε ηε θνίηεζε ζην 

εηδηθφ ζρνιείν κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο κε ζνβαξέο δπζθνιίεο. Ο Νφµνο απηφο 

απνηέιεζε ηελ πην ζεµαληηθή ίζσο πξνζπάζεηα γηα ηελ απφ θνηλνχ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ µε θαη ρσξίο αλαπεξία. Σν 2008 ζεζπίζηεθε ν Νφκνο 3699 ν νπνίνο 

αλαβάζκηζε ηνλ ξφιν ησλ δηεπηζηεκνληθψλ νκάδσλ (ΚΓΑΤ, ζεκεξηλά ΚΔΓΓΤ) θαη 

ηνπο αλέζεζε ηελ επζχλε γηα ηε δηαθνξνδηάγλσζε θαη ηελ παξαπνκπή ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξίεο ή αλεπάξθεηεο ζηηο θαηάιιειεο δνκέο εηδηθήο εθπαίδεπζεο (εηδηθά ζρνιεία, 

ηκήκαηα έληαμεο, θαη΄ νίθνλ δηδαζθαιία ή παξάιιειε ζηήξημε). Δηδηθφηεξα, γηα ηελ 

παξάιιειε ζηήξημε φξηδε φηη ζα παξέρεηαη ζε καζεηέο πνπ κπνξνχλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην αλαιπηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηεο ηάμεο κε θαηάιιειε 

αηνκηθή ππνζηήξημε (ΦΔΚ 199/2-10-2008, άξζξν 6, ζ. 3503). 
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Αθνινχζεζε ν Ν. 4186/2013 (ΦΔΚ Α 193) πνπ ξχζκηδε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

θνίηεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φπσο θαη  

ηε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ έληαμεο (ΣΔ) ησλ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ. ηελ πην 

πξφζθαηε ππνπξγηθή απφθαζε 185/6 10.2.2016 νξίδεηαη πσο «ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ ΣΔ 

ππνζηεξίδεη ηνπο καζεηέο εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηάμεσλ, κε ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, θαζψο θαη ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο». Δπίζεο, αλαθέξεηαη φηη «ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κπνξεί λα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα ζπλεθπαίδεπζεο κε ζπζηεγαδφκελεο 

ή κε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο». Σέινο ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ λφκνπ γηα ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο ηνλίδεηαη φηη ην λέν «πξνηεηλφκελν 

ζχζηεκα εμππεξεηεί θαη πξνάγεη ηηο αξρέο ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη ηνπ ζρνιείνπ γηα 

φινπο» (Άξζξν 48 Ν. 4415/ΦΔΚ Α 159/06.09.2016). 

Όια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ κηα ζπλερή θαη αδηάθνπε πνξεία πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν λνκνζεζίαο. Ωζηφζν ζηε ρψξα καο 

ε εθπαίδεπζε απέρεη αθφκε πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί γλήζηα ζπκπεξηιεπηηθή. Σν 

καξηπξά ην γεγνλφο φηη ε εηδηθή αγσγή εμαθνινπζεί λα απνηειεί μερσξηζηφ θιάδν ηεο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη νη αλεπίζεκνη αξηζκνί πνπ αθνξνχλ ηνπο καζεηέο κε εεα πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ είηε ζε απνκνλσκέλεο δνκέο είηε ρσξίο θαζφινπ 

πξφζβαζε ζηε κφξθσζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

 

1.3.2 Οη αξηζκνί 

Οη δηαθσλίεο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ εεα φπσο πεξηγξάθεθαλ 

ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κεηαθξάδνληαη ζε δπζθνιίεο θαη γηα ηελ αθξηβή θαηαγξαθή 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα δηεζλψο. χκθσλα κε κειέηε ηνπ Network of 

Δxperts in Social Sciences of Education (NESSE, 2012) πνπ δηελεξγήζεθε γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πεξίπνπ ην 2,6% ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο είλαη καζεηέο κε εεα. Σν 25% εμ απηψλ βξίζθεηαη ζε εηδηθά 

ζρνιεία, ελψ ην ππφινηπν 75% ππνζηεξίδεηαη ζε εηδηθέο ηάμεηο (ηκήκαηα έληαμεο) κέζα 

ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. 
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Ζ εκπεηξία ιέεη φηη ε θαηακέηξεζε απηή δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πιήξεο. Δλψ 

είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα θαηαγξαθνχλ ηα παηδηά πνπ γελληνχληαη κε κία ζσκαηηθή 

αλαπεξία θαη λα έρνπκε αθξηβή ζηνηρεία γηα απηή ηελ θαηεγνξία καζεηψλ, ε 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζθνληάθηεη ζε 

γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα, ζηελ άγλνηα γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζε 

θνηλσληθά ζηεξεφηππα, κε απνηέιεζκα πνιιά παηδηά λα κέλνπλ ρσξίο δηάγλσζε θαη λα 

κελ θαηαρσξνχληαη επίζεκα. Άιισζηε, αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηηο δηεζλείο ζηαηηζηηθέο 

κειέηεο, βξίζθεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο αλαθνξέο φηη ηα πνζνζηά ησλ καζεηψλ 

κε δπζθνιίεο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξα. Παγθνζκίσο ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 800 

εθαηνκκχξηα παηδηά κε εεα, ελψ κφλν ζηελ Δπξψπε ν αξηζκφο αλέξρεηαη ζηα 15 

εθαηνκκχξηα. ε επξσπατθφ επίπεδν νη καζεηέο κε δπζιεμία ππνινγίδνληαη ζην 6% ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, ελψ ε αλαινγία ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην θάζκα ηνπ 

απηηζκνχ θαίλεηαη πσο είλαη κεγαιχηεξε απφ φζν αξρηθά ζεσξνχληαλ (European 

Commission, 2013). Δχινγν είλαη ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη ηα πξαγκαηηθά λνχκεξα 

θαη ζηε ρψξα καο είλαη πςειφηεξα απφ ηα επίζεκα δεισκέλα. Απηφ άιισζηε 

θαηαδεηθλχνπλ κε ηνλ πιένλ αλεζπρεηηθφ ηξφπν ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο πνπ 

δηελήξγεζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ActionAid ε Παπαληθνιάνπ (2014), ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη έλα ηδηαίηεξα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 85% ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο κέλνπλ εθηφο ηεο ζρνιηθήο δηαδηθαζίαο, θιεηζκέλα ζηα ζπίηηα ηνπο ρσξίο 

θακία απνιχησο κέξηκλα απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο λνκνζεηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηζφηηκεο εθπαίδεπζεο, ζπληζηά κηα 

κεγάιε πξφθιεζε θαη επζχλε γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Ζ ζπκπεξίιεςε, 

φπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ, είλαη κηα πνιχ ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ δελ εμαληιείηαη 

ζηελ θπζηθή κεηαθνξά ηνπ καζεηή κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν, αιιά απαηηεί κηα 

γεληθφηεξε αλαδηακφξθσζε απηνχ. Γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ εγρεηξήκαηνο ν ξφινο 

φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο. Ηδηαίηεξα θαζνξηζηηθφο είλαη 

φκσο ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ ην άηνκν πνπ ηελ αζθεί 

κπνξεί κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ λα απνηειέζεη είηε ηνλ κνριφ 

πξνψζεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο είηε ην κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο (Ainscow, 2005). 

Παξαθάησ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα απνζαθεληζηεί ν φξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα κνληέια θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή 

εθαξκνγή ηεο ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα αλακελφκελα νθέιε. 
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2. Η εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

 

2.1. Οξηζκνί ηεο ζπκπεξίιεςεο  

Ζ εμέηαζε ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πσο ν φξνο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ζπλνδεχεηαη απφ πιήζνο εξκελείεο. Ζ ζχγρπζε πνπ επηθξαηεί 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο θαη δηθαηνινγεί ηηο δηαθνξέο ζηηο 

κνξθέο πνπ έιαβε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο. ε κία πξνζπάζεηα λα μεθαζαξίζνπλ ην 

ζνιφ ηνπίν ν Ainscow θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2006) πξφηεηλαλ έμη νπηηθέο γηα ηελ 

ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζή ηεο: ε ζπκπεξίιεςε σο θξνληίδα γηα καζεηέο κε αλαπεξία 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, σο αληίδξαζε ζηνλ ζσθξνληζηηθφ απνθιεηζκφ, 

αλαθνξηθά κε ηηο επάισηεο νκάδεο πνπ απεηινχληαη κε απνθιεηζκφ, σο κέζν γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ γηα φινπο, σο «Δθπαίδεπζε γηα φινπο» θαη ε ζπκπεξίιεςε 

σο ζχζηεκα αμηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία.  

ηε ζχγρξνλε πνιππνιηηηζκηθή θαη ζχλζεηε απφ πιεπξάο δεμηνηήησλ θαη 

αλαγθψλ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα φιεο νη παξαπάλσ ζεσξήζεηο 

έρνπλ ηε ζέζε ηνπο. Έρεη εηπσζεί φηη ε ζπκπεξίιεςε ζηνρεχεη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηελ πξνάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο θάζε καζεηή λα αμηνπνηήζεη φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δπλαηνηήησλ (Zoniou-Sideri & 

Vlachou, 2006). Θεσξείηαη φηη επηδηψθεη έλα ζρνιείν γηα φινπο, έλα κνξθσηηθφ 

πιαίζην ζην νπνίν φια ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα αλαδείμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο θαη 

ηα ηαιέληα ηνπο. Απαηηεί ηελ εθ βάζξσλ αλαδηνξγάλσζε νιφθιεξνπ ηνπ ζρνιηθνχ 

πιαηζίνπ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηνπ θαη ηελ θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε (αλζξψπηλε θαη 

πιηθνηερληθή) γηα ηηο κνλαδηθέο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή ψζηε λα κπνξεί λα ηνπο 

ζπκπεξηιάβεη (include) φινπο (Υαηδεκαλψιε, 2005). Δκπεξηέρεη δειαδή ηελ 

ππνρξέσζε ησλ ζρνιείσλ λα πξνζαξκφδνπλ ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζηηο αλάγθεο φισλ 

ησλ παηδηψλ, θαη φρη ηελ ππνρξέσζε ησλ παηδηψλ λα ηαηξηάμνπλ ζην ζρνιηθφ ζχζηεκα 

(Παηζίδνπ-Ζιηάδνπ, 2011). ηε ζπκπεξίιεςε πηνζεηνχληαη λέα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αληηιακβάλνληαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο φρη σο πξφβιεκα, 

αιιά σο επθαηξία γηα εκπινπηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο θαη καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο 

(UNESCO, 1994). Σν αλαιπηηθφ πξφγξακκα δελ απνηειεί ηε κεδνχξα γηα ηνλ 
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απνθιεηζκφ φισλ εθείλσλ πνπ δελ κπνξνχλ λα ην αθνινπζήζνπλ, αιιά γίλεηαη ην κέζν 

γηα ηελ δηακφξθσζε επέιηθησλ πξαθηηθψλ πνπ ζα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ. Απνηειεί κηα εμειηθηηθή θαη φρη ζηαηηθή δηαδηθαζία πνπ επηηάζζεη 

πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, αιιαγή ζηάζεσλ 

θαη εκπινθή πνιιψλ κεξψλ. Αθνξά ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, ην θιίκα θαη 

ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζηφ ηεο νη νπνίεο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ 

ηζνηηκία, ζεβαζκφ θαη απνδνρή γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα. 

Δπξχηεξνο ζηφρνο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζεσξείηαη ε άξζε ησλ αληζνηήησλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Αξθεηνί ππνζηεξίδνπλ 

φηη πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα λέα θηινζνθία πνπ ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θξαγκψλ πνπ παξεκπνδίδνπλ ηε ζπκκεηνρή θαη ηε κάζεζε φισλ ησλ καζεηψλ 

αλεμάξηεηα απφ ην θχιν, ηελ εζληθφηεηα, ην θνηλσληθφ ππφβαζξν, ηελ αλαπεξία ή ηελ 

επίδνζή ηνπο (Αγγειίδεο & Αβξακίδνπ, 2011). Έηζη ζπρλά ε δηαπνιηηηζκηθή θαη ε 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζεσξνχληαη σο νη δπν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο πνπ 

νηθνδνκνχληαη πάλσ ζηηο ίδηεο ζεκειηψδεηο αξρέο θαη αμίεο: ηελ ηζφηεηα, ηε 

δεκνθξαηία, ηελ ίζε πξφζβαζε, ηε ζπκκεηνρή, ηνλ ζεβαζκφ, ηελ απνδνρή θαη ηελ 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε (Μάκαο, 2014).  

ε απηφ ην ζχλζεην ηνπίν δεηήκαηα εγείξνληαη φρη κφλν γχξσ απφ ηε θχζε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, θνηλσληθνπνιηηηθή ή εθπαηδεπηηθή, αιιά επίζεο γηα ηα επηδησθφκελα 

απνηειέζκαηα, ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο πινπνίεζεο ηεο θαη ηνλ 

αθξηβή ξφιν ησλ ζρνιείσλ (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, 2014). ηα 

πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνδερφκαζηε θαη κειεηάκε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηάζηαζε ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη αλαθεξφκαζηε ζην θνκκάηη ηεο εθείλν πνπ αθνξά ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ν φξνο 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (inclusive education) ή απιά ζπκπεξίιεςε (inclusion), 

λνείηαη σο ε πιήξεο ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηηο επθαηξίεο πνπ απνιακβάλνπλ θαη ηα άιια παηδηά 

(Loreman & Deppeler, 2002). Αθνξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε 

ζπλχπαξμε θαη ζπλδηδαζθαιία ησλ πεξηζζφηεξσλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο καδί κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο ζηα ζρνιεία ηεο γεηηνληάο ηνπο θαη κέζα ζηηο 

ζπλεζηζκέλεο ζρνιηθέο ηάμεηο (Zigmond, 2003). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά πεξηγξάθεη ν 

Uditsky (1993, ζει. 82): «ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή ηάμε ν καζεηήο κε αλαπεξία, 

αλεμάξηεηα απφ ηε θχζε θαη ην βαζκφ ηεο δπζθνιίαο ηνπ, είλαη έλα εππξφζδεθην θαη 
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ζεκαληηθφ κέινο. Ο καζεηήο δηδάζθεηαη απφ ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο (ν νπνίνο έρεη ηελ 

αλαγθαία ππνζηήξημε), αθνινπζεί ην θνηλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα (κε δηαθνξνπνίεζε 

θαη πξνζαξκνγή), θάλεη θίινπο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ κάζεζε νιφθιεξεο ηεο ηάμεο». 

Ζ ζπκπεξίιεςε δηαδέρηεθε ηηο κέρξη πξφηηλνο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο ηεο 

«έληαμεο» θαη ηεο «ελζσκάησζεο» πνπ επεδίσθαλ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο αηφκνπ πνπ 

θξηλφηαλ σο «δηαθνξεηηθφ» κέζα ζε κηα νκάδα άιισλ αλζξψπσλ πνπ θξηλφηαλ σο «κε 

δηαθνξεηηθνί» κε ζηφρν ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμή ηνπο (Σνθαηιή, Υαξαιακπίδνπ & 

Φσζηεξφπνπινο, 2009). Ωο εθπαηδεπηηθή θηινζνθία επηδηψθεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο σο ζεκαληηθψλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

(McLeskey, Rosenberg & Westling, 2010). Βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη φια ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα κάζνπλ, αξθεί ε δηδαζθαιία λα απαληά ζηηο καζεζηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη 

λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αηνκηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο (Lindsay, 2003). Πξνυπνζέηεη 

ζεηηθή πξνζέγγηζε, εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα, εξγαζία ζε νκάδεο θαη ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηάμεο θαη ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ, ψζηε νη καζεηέο κε 

εεα λα απμήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα μεθχγνπλ απφ ηελ απνκφλσζε (ηαζηλφο, 

2013).  

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη ν φξνο εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δειψλεη αθελφο 

κελ ηελ ηνπνζέηεζε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, αθεηέξνπ 

ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ ηφζν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηηο άιιεο 

εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο, κε απαηηήζεηο αλάινγεο κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ (νχιεο, 

2008). Δπίζεο φηη «πεξηιακβάλεη αιιαγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερφκελν, ηηο 

πξνζεγγίζεηο, ηηο δνκέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο, κε έλα θνηλφ φξακα γηα ηα 

παηδηά ηεο ίδηαο ειηθίαο θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη απνηειεί επζχλε ηνπ γεληθνχ 

ζπζηήκαηνο ε εθπαίδεπζε φισλ» (UNESCO, 2005, ζ.13).  

Ζ ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ην λφεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο φπσο εηπψζεθε επέθεξε 

κεγάιεο δηαθνξέο ζηελ εθαξκνγή ηεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δηαθφξσλ 

ρσξψλ. Οη θαηά ηφπνπο ηζχλνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαίλεηαη πσο 

θαηαλφεζαλ θαη σο εθ ηνχηνπ εθάξκνζαλ πνηθίιεο ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο καζεηηθνχο πιεζπζκνχο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. Παξά 

ηηο αζάθεηεο θαη ηηο δηαθνξέο, γεγνλφο παξακέλεη φηη ε αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα ηάζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

δηεζλψο (Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο, 2003). 
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2.2 Μνληέια ζπκπεξίιεςεο 

Ζ επηηπρεκέλε ζπκπεξίιεςε απαηηεί επίιπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζρεδηαζκφ ζπλζεθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζαξκνγή θαη φρη απιψο «ηππηθέο» 

εθπαηδεπηηθέο παξνρέο. Απαηηεί επίζεο επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδαγσγψλ θαη ηεο 

θνηλήο γλψκεο, πξφζβαζε ζε θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε (αλζξψπηλε θαη 

πιηθνηερληθή) θαη πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο κνλαδηθέο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Οη ρψξεο επέιεμαλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ζε έλα δηαθνξεηηθφ βαζκφ, δηακνξθψλνληαο έηζη δηαθνξεηηθέο 

ζπκπεξηιεπηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ, ζε γεληθέο γξακκέο, λα ππαρζνχλ ζε έλα 

απφ ηα παξαθάησ ηέζζεξα κνληέια (Norwich, 2000). 

i) Μνληέιν ηεο πιήξνπο ζπκπεξίιεςεο (full inclusion). Οη ρψξεο πνπ ην 

πηνζέηεζαλ αληηηίζεληαη ζε θάζε είδνπο δηάθξηζε, πξνθξίλνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή 

φισλ ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν θαη δελ δηαζέηνπλ μερσξηζηφ ζεζκηθφ θαη λνκηθφ 

πιαίζην γηα παηδηά κε αλαπεξίεο. ηνπο καζεηέο κε εεα δελ παξέρεηαη θακία ηδηαίηεξε 

ππνζηήξημε ή εηδηθή εθπαίδεπζε. 

ii) Μνληέιν ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ ίδηα ηάμε (focus on participating in the same 

place). Οη ρψξεο απηήο ηεο νκάδαο δηαζέηνπλ εηδηθή λνκνζεζία θαη αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο. Σνπο παξέρνπλ ππνζηήξημε κε εηδηθφ 

παηδαγσγφ ή άιιν εηδηθφ κέζα ζηε γεληθή ηάμε αιιά θαη ζε ηάμεηο ππνζηήξημεο, ρσξίο 

φκσο λα δηαζέηνπλ άιιεο εηδηθέο δνκέο. 

iii) Μνληέιν ηεο επηθέληξσζεο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο (focus on individual 

needs). Όζεο ρψξεο αθνινπζνχλ απηφ ην κνληέιν αμηνινγνχλ ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαηά πεξίπησζε θαη, φηαλ νη δπζθνιίεο ηνπο θξίλνληαη πνιχ 

ζνβαξέο ή επηθίλδπλεο θαη βιαπηηθέο γηα ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, πξνηείλεηαη ε 

θνίηεζή ηνπο γηα νξηζκέλν δηάζηεκα ζε θάπνην εηδηθφ ζρνιείν. 

iv) Πεξηνξηζηηθφ κνληέιν ζπκπεξίιεςεο (choice limited inclusion). ηηο ρψξεο 

πνπ αθνινπζνχλ ην ηειεπηαίν απηφ κνληέιν νη γνλείο επηιέγνπλ ζε πνην ηχπν ζρνιείνπ 

ζα θνηηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο. Ζ εθπαίδεπζε ζηα εηδηθά ζρνιεία ζεσξείηαη εληζρπηηθή 

γηα ηελ αθαδεκατθή πξφνδν ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ελψ παξάιιεια 

αλαγλσξίδεηαη θαη ην φθεινο γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

παηδηά ρσξίο εεα. 
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Με παξφκνην ηξφπν ν Δπξσπατθφο Φνξέαο Δηδηθήο Αγσγήο (2003) θαηαηάζζεη 

ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

α) ε απηέο πνπ αλέπηπμαλ πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ έληαμε φισλ ζρεδφλ ησλ 

καζεηψλ ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε (one-track approach-θαηεγνξία κηαο δηαδξνκήο). 

β) ε απηέο πνπ δηαηήξεζαλ δχν μερσξηζηά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (two-track 

approach-θαηεγνξία δηπιήο δηαδξνκήο) θαη ζηηο νπνίεο νη καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θνηηνχλ ζπλήζσο ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζε εηδηθέο ηάμεηο 

αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

γ) ηηο ρψξεο πνπ πξνζθέξνπλ κία πνηθηιία ππεξεζηψλ θαη επηινγψλ κεηαμχ 

ησλ δχν ζπζηεκάησλ γεληθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο (multi-track approach-θαηεγνξία 

πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ). Οη ππεξεζίεο απηέο θπκαίλνληαη απφ ηηο πνιιαπιέο εηδηθέο 

ηάμεηο (πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο) έσο δηάθνξεο κνξθέο ελδνζρνιηθήο ζπλεξγαζίαο. 

ηηο βνξεηνδπηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο νη καζεηέο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθφ 

πεξηβάιινλ πην ζπρλά απφ φηη ζε ρψξεο ηεο λφηηαο Δπξψπεο ή ηεο θαλδηλαβίαο. Οη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζρεηίδνληαη άιινηε κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε 

ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θη άιινηε κε γεσγξαθηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηφπνπ πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ηελ εχθνιε κεηαθνξά καζεηψλ ή ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεισλ δνκψλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. ηελ εξκελεία ησλ πιεξνθνξηψλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη θάπνηεο ρψξεο δηαζέηνπλ αθξηβή θαη πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο ελψ άιιεο δηαζέηνπλ κφλν εθηηκήζεηο. 

Ζ πνηθηιία ησλ πξνζεγγίζεσλ αληηθαηνπηξίδεη ηηο δηρνγλσκίεο ζηελ εξκελεία 

ηεο έλλνηαο ηεο ζπκπεξίιεςεο αιιά θαη ησλ απφςεσλ γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε άπνςε ηεο Warnock φηη γηα κεξηθά παηδηά ε θαιχηεξε θαη ίζσο 

ε κφλε επηινγή είλαη ηα εηδηθά ζρνιεία, ελψ ν Norwich αλ θαη ζπκθσλεί πσο είλαη 

ρξήζηκν έλα επξχ θάζκα παξνρψλ γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία θαη/ή εεα κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ηα εηδηθά ζρνιεία, επηκέλεη πσο απηά ζα πξέπεη λα ζπζηεγάδνληαη κε 

ζρνιεία ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (Warnock & Norwich, 2010). 

Ζ ρψξα καο, θαηά δήισζε ησλ ππεπζχλσλ, αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ ρσξψλ πνπ 

επηδηψθνπλ ηε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ ζην γεληθφ ζρνιείν, φκσο ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή αθνχ θαη εηδηθά ζρνιεία δηαζέηεη θαη 

κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ βξίζθεηαη έμσ απφ θάζε είδνπο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 
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(Παπαληθνιάνπ, 2014). Δπηπξφζζεηα ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηα ειιεληθά 

ζρνιεία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο εμαληιείηαη ζηελ παξάιιειε ζηήξημε ελφο κηθξνχ 

αξηζκνχ καζεηψλ κέζα ζηηο ηάμεηο θαη ζηε θνίηεζε θάπνησλ άιισλ ζηα ηκήκαηα 

έληαμεο, ρσξίο ηηο αλαγθαίεο κεηαηξνπέο ζηηο κεζφδνπο ή ηα πξνγξάκκαηα 

δηδαζθαιίαο. 

 

2.3. Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

ηηο ηάμεηο ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιείσλ θαλείο δελ «πεξηζζεχεη». Αληηζέησο 

θαηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο λα θαιπθζνχλ φιεο νη καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε ζεβαζκφ θαη κε εξγαιείν ηελ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Ζ 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη απηή πνπ ζρεδηάδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ θαη 

πινπνηείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ζθνπφ λα βνεζεζνχλ ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο 

λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ δξνπλ σο εκπφδηα ζηε κάζεζε (πεηζηψηεο, 2003). 

Ωο δηαθνξνπνίεζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

ιακβάλεη ππφςε ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ ηεο ηάμεο, 

έηζη ψζηε φινη λα έρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο (Κνζκίδνπ, Εψληνπ-ηδέξε & 

Αλδξνχζνπ, 2013). Γηα λα κπνξέζεη ν εθπαηδεπηηθφο λα θαηαξηίζεη έλα 

δηαθνξνπνηεκέλν πξφγξακκα, ρξεηάδεηαη γλψζε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα λα 

αληρλεχζεη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά. Σνχην ζα 

επηηεπρζεί θαιχηεξα αλ ζπλεξγαζηεί κε ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ θαη 

άιινπο εηδηθνχο απφ φπνπ ζα ιάβεη πνιιέο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο 

ηνπο επίδνζεο (νχιεο, 2008). 

Ζ Παληειηάδνπ (2008, ζει. 8) δηαθξίλεη δχν θεληξηθνχο άμνλεο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, ηνλ καζεηή θαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Δπηζεκαίλεη δε φηη «ην ηη καζαίλεη, ην πψο καζαίλεη θαη ην πψο καο δείρλεη φηη ην έκαζε 

ν θάζε καζεηήο ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην επίπεδν θαη ηε καζεζηαθή ηνπ εηνηκφηεηα, 

ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο». ηα 

πιαίζηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο παξέρεηαη, εάλ απαηηεζεί, θαη εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε ζηνλ καζεηή κε αλαπεξία θαη/ή εεα θαη κέζα ζηε γεληθή ηάμε, κε 

ζπλδηδαζθαιία ελφο εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο θαη ελφο εηδηθήο αγσγήο. Οη δπν ηνπο 

ζπλεξγάδνληαη θάπνηεο ψξεο ηελ εβδνκάδα, ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 
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δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη ζπλππεχζπλνη γηα φινπο ηνπο καζεηέο, 

απνθεχγνληαο σζηφζν ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηνρνπνηήζνπλ ή λα 

απνκνλψζνπλ ηνπο καζεηέο κε εεα (Βιάρνπ, 2007. Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Ζ 

ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο εκθαλίδεηαη κε ηέζζεξηο 

παξαιιαγέο (Ζκέιινπ, 2011): 

α) Ωο νκαδηθή δηδαζθαιία: νη δχν εθπαηδεπηηθνί (γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο) 

ζρεδηάδνπλ ην κάζεκα θαη δηδάζθνπλ απφ θνηλνχ. 

β) Ωο ππνζηεξηγκέλε δηδαζθαιία: ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο 

αλαιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο 

ζπλεπηθνπξεί ζε βνεζεηηθέο εξγαζίεο (π.ρ. γξάςηκν θαη ζρεδίαζε θχιισλ εξγαζηψλ). 

γ) Ωο ζπκπιεξσκαηηθή δηδαζθαιία: δηδάζθνπλ ηαπηφρξνλα θαη νη δχν 

εθπαηδεπηηθνί δχν καζήκαηα, ην έλα κέζα ζην άιιν. 

δ) Ωο παξάιιειε δηδαζθαιία: ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο δηδάζθεη ζε κία 

κηθξή νκάδα παηδηψλ θαη ν εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο ζηελ ππφινηπε ηάμε. 

Οη Βιάρνπ (2007) θαη Εψληνπ-ηδέξε (2011) ζπκπιεξψλνπλ ηξεηο αθφκε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπλδηδαζθαιίαο: 

ε) ηαζκνί δηδαζθαιίαο: νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο 

πξνεηνηκάδνπλ καδί δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα δηαθνξεηηθέο εηεξνγελείο νκάδεο. 

ζη) Δλαιιαθηηθή δηδαζθαιία: ν έλαο εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη ζε φιε ηελ ηάμε 

ελψ ν άιινο δηδάζθεη ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο θαη δεμηφηεηεο ή θάλεη επαλάιεςε ζε 

κηθξφηεξε νκάδα. 

δ) Δπέιηθηε νκαδνπνίεζε: νη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη νξγαλψλνληαο κηθξέο 

νκάδεο ζηελ ηάμε, αλάινγα θάζε θνξά κε ηηο δεμηφηεηεο, ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

Σέινο, ζηε βηβιηνγξαθία πξνηείλνληαη θαη άιιεο πξνζεγγίζεηο φπσο ε 

δηδαζθαιία ζε νκάδεο, ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ, ε αιιεινδηδαθηηθή κέζνδνο ή ε 

απηνδηαρείξηζε ηνπ καζεηή (Αγαιηψηεο, 2002). 
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ε θάζε πεξίπησζε νη δχν εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα θαη βνεζνχλ 

εμίζνπ ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη φια ηα ππφινηπα, λα 

αλαπηχμνπλ γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη αμίεο. Γηα ηελ επίηεπμε κηαο ηέηνηαο 

ζπλεξγαζίαο απαηηείηαη ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη αιιεινζεβαζκφο αιιά θαη αλνρή 

απέλαληη ζε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηδαζθαιίαο. Δίλαη ζεκαληηθφ ινηπφλ λα 

αλαπηπρζεί ζηαδηαθά ζηελ ηάμε αιιά θαη ζην ζρνιείν γεληθφηεξα κηα θνπιηνχξα ζηελ 

νπνία ζα θπξηαξρνχλ νη αξρέο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο απνδνρήο, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο 

αιιεινβνήζεηαο, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο θαη άξζε ησλ θξαγκψλ 

θαη ησλ απνθιεηζκψλ. 

 

2.4 Σα νθέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο έρνπλ 

θαηαγξαθεί επαξθψο κέζα απφ έξεπλεο θαη αθνξνχλ ζε θνηλσληθά, αθαδεκατθά αθφκε 

θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηα παηδηά κε εεα αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

ζπλνιηθά (Cole, Waldron, & Majd, 2004). Μέζα απφ ηελ πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο 

θαη ηελ θνηλή θνίηεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε άηνκα κε ηδηαηηεξφηεηεο λα ζπκβηψλνπλ 

αξρηθά ζε κηα αλνηρηή ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη αξγφηεξα λα εληαρζνχλ ζην επξχηεξν 

θνηλσληθφ ζχλνιν, μεθεχγνληαο έηζη απφ ηελ απνκφλσζε θαη ηνλ απνθιεηζκφ. Γίλεηαη 

επίζεο ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε 

ζέκαηα δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα κάζνπλ λα απνδέρνληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη/ή 

εεα σο ηζάμηνπο θαη ηζφηηκνπο ζπλεξγάηεο (Calabrase et al, 2008. Dessemontet, Bless & 

Morin, 2012. Ntshangase, Mdikana, & Cronk, 2008). 

Ίζσο θαληάδεη ππεξβνιηθά απιντθφ αιιά απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα. Οη 

καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη/ή εεα, φηαλ εθπαηδεχνληαη ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο 

αληί λα απνκνλψλνληαη ζε έλα καθξηλφ εηδηθφ ζρνιείν, γίλνληαη κέξνο ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο, ζπλαλαζηξέθνληαη κε παηδηά πνπ είλαη πηζαλφλ λα ζπλαληήζνπλ θαη ζε 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηηο θαζεκεξηλέο ή ηα αββαηνθχξηαθα θαη απμάλνπλ έηζη 

ηηο πηζαλφηεηεο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. Έρνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο γηα 

πξφηππα ζπκπεξηθνξάο θαη, θαζψο ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο, αλαπηχζζνπλ ηηο 

γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο. Απηέο νη θαλνληθέο αιιειεπηδξάζεηο είλαη ιηγφηεξν πηζαλέο 

αλ νη καζεηέο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε απνκνλσκέλα ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη ζε 

καθξηλή απφζηαζε απφ ην ζπίηη ηνπο (Wills & Jackson, 2000). 
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Δπηπιένλ, κε ηε ζπκπεξίιεςε παξέρνληαη επθαηξίεο ζηα παηδηά ηππηθήο 

αλάπηπμεο λα αλαπηχμνπλ θαηάιιειεο ζηάζεηο απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο. Ζ 

έθζεζε ζε φινπο ηνπο ηχπνπο εεα ζε θαζεκεξηλή βάζε επηηξέπεη ζηνπο ηππηθνχο 

καζεηέο λα δνπλ φηη νη καζεηέο κε εεα είλαη ζπλεζηζκέλα παηδηά φπσο θαη νη ίδηνη, κε 

ηα πξνηεξήκαηα θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, ηηο θαιέο θαη ηηο θαθέο ηνπο κέξεο (Westwood 

& Graham, 2003). Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία απαηηεί πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο αλαπεξίεο θαη εκπεηξία κε ηα άηνκα 

απηά (Carroll, Forlin, & Jobling, 2003. Cook, Tankersley, Cook & Landrum, 2000). 

Όπσο ππνζηεξίδνπλ νη Ainscow, Booth θαη Dyson (2006), ε εθαξκνγή ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, κε ηηο αιιαγέο πνπ πξνσζεί ζηηο ππνδνκέο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ, επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε φρη κφλν ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία αιιά ζε 

φινπο. Ζ ζπκπεξίιεςε δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο αγσγήο  λα 

δηεπξχλεη ηελ εκπεηξία ηνπ. Όηαλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγθάδνληαη λα νξγαλψζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο πην πξνζεθηηθά ή λα πξνζαξκφζνπλ ηα καζήκαηα γηα έλαλ καζεηή κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο σζνχληαη ζε κηα δηαδηθαζία εμέιημεο ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο 

δεμηνηήησλ θαη ζε αλαδφκεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηδηφηεηαο. Αλαγθάδνληαη λα 

επηκνξθσζνχλ ζε ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, γίλνληαη ηθαλφηεξνη ζηελ 

νξγαλσκέλε δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο ηάμεο θαη ζπκκεηέρνπλ 

πην ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο (Karagiannis, Stainback & 

Stainback, 1996). Οη εηδηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη, φπσο ε δηαθνξνπνίεζε, ε 

επαλάιεςε, νη βησκαηηθνί ηξφπνη δηδαζθαιίαο, ε ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε ηνπ καζεηή 

αιιά θαη ε κέζνδνο ηεο ζπλδηδαζθαιίαο κε ηελ παξνπζία δεχηεξνπ εμεηδηθεπκέλνπ 

αηφκνπ κέζα ζηελ ηάμε, βνεζνχλ φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ίζσο δπζθνιεχνληαη θαη φρη 

κφλνλ απηνχο κε ηελ αλαπεξία θαη/ή ηηο εεα (Carroll et al., 2003. Power-de Fur & 

Orelove, 1996). Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα πηζηνπνηνχλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή 

πξαθηηθή νπδφισο απεηιεί ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο 

(Kalambouka, Farrell, Dyson, & Kaplan, 2007). 

Παξά ηα παξαπάλσ ελζαξξπληηθά επξήκαηα, νξηζκέλνη εμαθνινπζνχλ λα 

δηαηππψλνπλ επηθπιάμεηο γηα ην φιν εγρείξεκα, ππνζηεξίδνληαο φηη επηβαξχλεη 

ζεκαληηθά ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαθφπηεη ηελ πξφνδν φισλ ησλ καζεηψλ κε 

ή ρσξίο εεα. Δξεπλεηέο φπσο νη Bateman θαη Bateman (2002) θαη McCarty (2006) 

ππνζηεξίδνπλ φηη, ζηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, ηα παηδηά κε αλαπεξία θαη/ή εεα 

δελ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηελ απαξαίηεηε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία νχηε λα έρνπλ 
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ηθαλνπνηεηηθή ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, φπσο 

ινγνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο θαη ςπρνιφγνπο, θαη φηη ζπλεπψο νη αλάγθεο ηνπο 

θαιχπηνληαη αξηηφηεξα ζηα εηδηθά ζρνιεία. Δπηθπιάμεηο δηαηππψλνληαη θαη γηα ηνλ 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηδηαίηεξε ελαζρφιεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνλ καζεηή 

κε εεα, ρξφλν ηνλ νπνίν ζηεξνχλ απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο κε δπζάξεζηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε. 

Αλακθίβνια ε ζπκπεξίιεςε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί παλάθεηα γηα φια ηα 

πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ άιιε θαλείο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη απνδείμεη 

μεθάζαξα ηα πξνηεξήκαηα ηεο θνίηεζεο ζηηο απνθνκκέλεο δνκέο ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο (Sobsey, 2005, φ.αλαθ. ζην Loreman, 2007). Σνπλαληίνλ έρεη εηπσζεί φηη 

ηα εηδηθά ζρνιεία παξαµέλνπλ ζρνιεία «θιεηζηά» θαζψο επηιέγνπλ ην µαζεηηθφ 

πιεζπζκφ ηνπο µε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ δηαζέηνπλ πνηθηιία ζηε 

ζχλζεζε αληίζηνηρε µε εθείλε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, εληζρχνληαο έηζη ηνλ 

απνθιεηζµφ ησλ καζεηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο (Εψληνπ-ηδέξε, 2000). ηα 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε πνηθηινκνξθία 

αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο, είλαη ειάρηζηα ηα 

πεξηζψξηα γηα ηελ ακθηζβήηεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 

Σν εξψηεκα πνπ πιένλ απαζρνιεί ηελ παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δελ είλαη ην 

γηαηί αιιά ην πψο. Απηφ πνπ κέλεη λα εμεηαζηεί πεξαηηέξσ είλαη ην πψο ζα θαηαζηεί ε 

ζπκπεξίιεςε απνηειεζκαηηθή θαη νπζηψδεο (Sharma, Forlin, Loreman & Earle, 2006). 

 

2.5 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

Με κία δηαθήξπμε ζην άξζξν 24, ηα Ζλσκέλα Έζλε θάιεζαλ ην 2006 ηα θξάηε 

κέιε ηνπο λα παξέρνπλ εθπαίδεπζε ρσξίο απνθιεηζκνχο ζε φια ηα επίπεδα (ΟΖΔ, 

2006). Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί κηα ζπλερή πξφθιεζε 

γηα πνιιέο απφ ηηο δπηηθέο ρψξεο (Pijl, 2010) ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

λνκνζεζίαο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο. 

Γηα λα επηηχρεη ην φιν εγρείξεκα, ζχκθσλα κε ηνλ Loreman (2007), δελ αξθεί 

κφλνλ ε θαιή δηάζεζε θαη ε αλαδήηεζε ησλ θαηάιιεισλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

πξαθηηθψλ γηα ηελ ηάμε. Υξεηάδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ βαζχηεξεο δνκηθέο αιιαγέο 

ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ηηο νπνίεο ν ίδηνο νκαδνπνηεί ζε επηά βαζηθνχο ππιψλεο 
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πνπ αθνξνχλ: ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ, ηηο ππνζηεξηθηηθέο πνιηηηθέο θαη ηελ 

εγεζία, ηελ πηνζέηεζε εληφο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ αηζνπζψλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ηα επέιηθηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο 

θαηάιιειεο παηδαγσγηθέο κεζφδνπο, ηελ εκπινθή ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο, ηελ 

επαλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη, ηέινο, ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο απαξαίηεηεο επηκφξθσζεο θαη ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ. 

Ζ πξναγσγή ησλ ζεηηθψλ ζηάζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε είλαη θξίζηκε γηα ηε 

δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο. Οη ζηάζεηο ησλ γνληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε πνιιαπιέο αλάγθεο θαίλεηαη φηη θαζνξίδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο (Carroll et al, 2003).·Σν γεγνλφο απηφ πξέπεη 

λα αλαγλσξηζηεί θαη λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνξνχλ απηνχο ηνπο 

ππνθεηκεληθνχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα γηα λα εληζρπζεί ε πηνζέηεζε ζεηηθήο ζηάζεο 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, απαηηείηαη ε επηκφξθσζε θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ην 

αληηθείκελν, ψζηε λα ληψζνπλ ηθαλνί λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο·(Γνπδήξαο, 2013). 

ε επίπεδν ζρνιείνπ είλαη επίζεο θξίζηκε ε χπαξμε κηαο θνηλήο θνπιηνχξαο, 

πξφζπκεο λα ππνδερηεί ηνπο δηαθνξεηηθνχο καζεηέο ζηηο ηάμεηο θαη λα εξγαζηεί κε 

απηνχο. Μηα ηέηνηα θνηλή θνπιηνχξα πξνσζείηαη απφ ζρνιηθνχο εγέηεο κε 

ππεπζπλφηεηα θαη φξακα γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζρνιείνπ αλνηρηνχ ζε φινπο. Ζ 

ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ εγεζία ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί κία αθφκε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ο ξφινο ησλ Γηεπζπληψλ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ αλάπηπμε ελφο θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ θαη 

ηζνηηκίαο είλαη θαζνξηζηηθφο (Αγγειίδεο, 2011). Όπσο άιισζηε ηνλίδεη θαη ν Ainscow 

(1995), πξναπαηηνχκελν γηα λα θαηαθέξεη έλαο εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο λα 

πξνρσξήζεη ζηελ ζπκπεξίιεςε είλαη λα δηαζέηεη απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζε, πνπ κε ηηο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο ζπληνληζµνχ ζα πξνάγεη ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ησλ καζεηψλ αιιά θαη ηεο επξχηεξεο εμσζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζηνλ 

ζρεδηαζµφ ηεο πνιηηηθήο θαη ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Ο Meister (2000) ππνζηεξίδεη φηη γηα ηελ πινπνίεζε ζπκπεξηιεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη, ζε θάπνηνλ βαζµφ ηνπιάρηζηνλ, λα πιεξνχληαη ηα αθφινπζα 

13 θξηηήξηα: ε ζρνιηθή κνλάδα λα βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο, νη 

εγθαηαζηάζεηο λα είλαη θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλεο, ην ζρνιείν λα παξέρεη ηα είδε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη έλαο καζεηήο, λα ππάξρεη ε θαηάιιειε δηδαθηηθή 
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θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, λα δηαηίζεηαη ε εμεηδηθεπκέλε ζηελ αλαπεξία 

ζεξαπεπηηθή βνήζεηα, λα ππάξρεη ν ζσζηφο πιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο, λα δηαηίζεηαη 

επαξθέο πξνζσπηθφ, λα ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, λα 

ππάξρεη εζεινληηθή πξνζθνξά, αλάδξαζε θαη αληαπφθξηζε, λα ππάξρεη ζεβαζκφο θαη 

αλαγλψξηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ θάζε καζεηή, λα κελ απνθιείεηαη απφ ηε θνίηεζε 

θακία θαηεγνξία αλαπεξίαο θαη εεα, ε ζπκπεξίιεςε λα επεθηείλεηαη θαη εθηφο ησλ 

ζηελψλ ζρνιηθψλ νξίσλ θαη, ηέινο, λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ηε κεηάβαζε ηνπ καζεηή 

ζηελ επφκελε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε πσο ε ζπκπεξίιεςε είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ 

δελ νινθιεξψλεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπ καζεηή κε εεα ζην ηππηθφ ζρνιείν. 

Πξνυπνζέηεη ηελ επηκφξθσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηάιιειεο θηηξηαθέο 

ππνδνκέο, επαξθή ρξεκαηνδφηεζε, ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ κε ην απαξαίηεην 

εθπαηδεπηηθφ, βνεζεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, θαη πξνκήζεηα θαηάιιεινπ 

εμνπιηζκνχ. Δπίζεο, αθνξά φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, γνλείο, 

καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ζρνιηθνχο εγέηεο, ησλ νπνίσλ νη δηακνξθσκέλεο ζηάζεηο 

θαη αληηιήςεηο θαζνξίδνπλ ηειηθά ηελ επηηπρία ή φρη ηεο πξνζπάζεηαο. Ζ ζηάζε ησλ 

Γηεπζπληψλ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζηάζε θαη ηε δέζκεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Stanovitch & Jordan, 1998. Urton, Wilbert & Hennemann, 2014), θαη απηνί κε ηε 

ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ κε ηελ ζηάζε ηνπο ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ κε εεα απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο (Pavri & Luftig, 2000). Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε κειέηε ησλ ζηάζεσλ 

ησλ Γηεπζπληψλ απνθηά αθφκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα.  

ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη φξνη ζηάζεηο θαη αλεζπρίεο θαη εμεηάδνληαη νη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 
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3. ηάζεηο θαη αλεζπρίεο ησλ Γηεπζπληώλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζπκπεξίιεςε 

 

3.1 ηάζεηο: νξηζκόο θαη κέηξεζε 

Έρεη ήδε εηπσζεί πσο νη ζηάζεηο (attitudes) εθπαηδεπηηθψλ θαη Γηεπζπληψλ 

απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα θαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε θαη ρσξίο 

αλαπεξίεο (Lindsay, 2007). H ζεηηθή ηνπο ζηάζε είλαη αλάκεζα ζηνπο ηζρπξφηεξνπο 

πξνγλσζηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

(Avramidis & Norwich, 2002). 

Ωο φξνο ε ιέμε ζηάζε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή αιιά θαη 

ζε δηάθνξα επηζηεκνληθά πεδία. Άιινηε εθθξάδεη αηνκηθέο, πξνζσπηθέο αληηδξάζεηο 

απέλαληη ζε πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο θαη άιινηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθθξάζεη ηηο 

αληίζηνηρεο ζπιινγηθέο αληηδξάζεηο. χκθσλα κε κηα κνλνδηάζηαηε ζεψξεζε ε ζηάζε 

είλαη ην ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα λνεηηθά 

αληηθείκελα (Greenwald, 1989). χκθσλα κε λεψηεξεο πξνζεγγίζεηο (Eagly & Chaiken, 

1993) δηαθξίλνπκε ηξεηο δηαζηάζεηο ησλ ζηάζεσλ: ηε ζπλαηζζεκαηηθή (ζπλαηζζήκαηα), 

ηε γλσζηηθή (απφςεηο) θαη ηε ζπκπεξηθνξηθή (πξφζεζε θαη πξάμε). Οη ζηάζεηο σο 

νξγαλσκέλα γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά ή ζπκπεξηθνξηζηηθά ζχλνια, απαξηίδνπλ ηηο 

αμίεο θαη ηελ θηινζνθία ηνπ αηφκνπ. Κάπνηεο ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή ελψ άιιεο 

ζεκειηψλνληαη κε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε (Παπάλεο, 2013). Οη ζηάζεηο έρνπλ 

ζηαζεξφ αιιά φρη κφληκν ραξαθηήξα θαη ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο δηακνξθψλνληαη 

θαη κεηαζρεκαηίδνληαη θαζεκεξηλά κέζσ ηεο θνηλσληθήο ζχγθξηζεο θαη ηνπ ειέγρνπ. 

Μεγάιν ξφιν ζηελ αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ δηαδξακαηίδεη ην θχξνο ηνπ αηφκνπ πνπ 

κεηαθέξεη ην κήλπκα γηα ηελ αιιαγή αιιά θαη ην ίδην ην πεξηερφκελν ηνπ κελχκαηνο. 

Δπίζεο, είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα αιιάμνπλ επηθαλεηαθέο ζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

απφςεηο θαη αληηιήςεηο αιιά πνιχ δπζθνιφηεξν λα αιιάμνπλ εθείλεο νη ζηάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο αμίεο θαη απνηεινχλ θνκκάηη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ελφο αηφκνπ 

(Ναπξίδεο, 1994). Οη ζηάζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο απφ ηνλ πεξίγπξν φηαλ 

κεηνπζηψλνληαη ζε πξάμε. Ο Allport, φπσο επηζεκαίλεη ν Γεψξγαο (1995), ήηαλ απφ 

ηνπο πξψηνπο πνπ ηφληζαλ φηη νη ζηάζεηο εθθξάδνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηελ 
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εηνηκφηεηα γηα δξάζε πνπ νξγαλψλεηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηηο πξνζδνθίεο ελφο 

αηφκνπ απφ ηα αληηθείκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη θαη 

εθθξάδνληαη σο ιεθηηθέο ή κε ιεθηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Τπφ απηφ ην πξίζκα ε κέηξεζε 

ησλ ζηάζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. Μειεηψληαο ηηο ζηάζεηο ηνπο κπνξνχκε λα έρνπκε ζαθείο 

ελδείμεηο γηα ην πψο απηνί ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη πφζν ζα ππνζηεξίμνπλ ηελ 

πξνζπάζεηα ηεο γεληθεπκέλεο ζπκπεξίιεςεο πνπ επηρεηξείηαη ζηα ζρνιεία κεηά θαη ηηο 

πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. 

Ζ κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ γίλεηαη κε πνζνηηθέο κεζφδνπο θαη κε ηε ρξήζε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ. Σα εξγαιεία απηά απαξηίδνληαη απφ πξνηάζεηο-

δειψζεηο, επλντθέο αιιά θαη δπζκελείο ζε ζρέζε κε ην «αληηθείκελν» γηα ην νπνίν 

δηεξεπλάηαη ε ζηάζε θαη γηα ηηο νπνίεο ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ηα ζεηηθά ή 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηά ηνπ, επηιέγνληαο έλα ζεκείν θαηά κήθνο κηαο δηαβαζκηζκέλεο 

θιίκαθαο (Antonak & Livneh, 1988). Πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα θιίκαθα Likert πέληε 

ζεκείσλ ζηηο νπνίεο ε απφθξηζε θπκαίλεηαη απφ ην «δηαθσλψ πιήξσο» ζην «ζπκθσλψ 

πιήξσο». Οη δηαβαζκίζεηο απηέο ζεσξείηαη φηη δίλνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πεξηζζφηεξεο επηινγέο ψζηε λα είλαη πηζαλφηεξν λα εθθξάζνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ην δήηεκα. Ζ αηνκηθή ζηάζε πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ησλ 

βαζκνινγηψλ απφ ηηο επηινγέο πνπ έρεη θάλεη ν εξσηψκελνο ζε θάζε κία απφ ηηο 

δειψζεηο. 

Γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο εηδηθά ζρεδηαζκέλεο θιίκαθεο φπσο ε 

Principal and Inclusion Survey (PIS) ηεο Praisner (2000) θαη ε Principal Attitudes 

Towards Inclusion Scale (PATIES) ηνπ Bailey (2004). Άιινη εξεπλεηέο πάιη επέιεμαλ 

ηηο πην γεληθέο θιίκαθεο My Thinking About Inclusion Scale (MTAIS) ηνπ Stoiber θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1998) θαη Attitudes Towards Inclusion Scale (ATIES) ηεο 

Wilzcenski (1995), πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα λα θαηαγξάςνπλ ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ 

ζπκπεξίιεςε ζε γνλείο, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. ηελ παξνχζα έξεπλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα PATIES ιεπηνκεξήο παξνπζίαζε ηεο νπνίαο αθνινπζεί 

ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο. 
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3.2 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο ζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

Γηεπζπληώλ – Μεηαβιεηέο πνπ ηηο επεξεάδνπλ 

Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε έρνπλ βξεζεί ζην 

επίθεληξν ηνπ εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο επί ζεηξά εηψλ θαη ζε αξθεηέο ρψξεο κέρξη 

ζήκεξα. Απφ ηελ άιιε, νη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ έρνπλ κειεηεζεί ζε κηθξφηεξε 

έθηαζε θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη ιηγφηεξα ηα δεδνκέλα. 

Γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρεη βξεζεί φηη, παξά ηε γεληθφηεξε ζεηηθή ζηάζε πνπ 

εθθξάδνπλ απέλαληη ζην ζεζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, απέρνπλ αθφκε πνιχ 

απφ ην λα ηελ εθαξκφζνπλ αλεπηθχιαθηα (Scruggs & Mastropieri, 1996). Οη ζηάζεηο 

ηνπο επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε θχζε θαη ην βαζκφ αλαπεξίαο/δπζθνιίαο 

ηνπ καζεηή θαη ιηγφηεξν απφ άιιεο παξακέηξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη νη 

καζεηέο κε ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, ζσκαηηθή ή αηζζεηεξηαθή αλαπεξία, γηα 

ηνπο νπνίνπο δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είλαη 

πεξηζζφηεξν εππξφζδεθηνη απφ καζεηέο κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο ή βαξηά 

λνεηηθή πζηέξεζε (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000). Οη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη πσο επεξεάδνληαη ζεηηθά θαη απφ ηελ πξνεγνχκελε επαθή ηνπο 

κε άηνκα κε αλαπεξία αιιά θαη απφ ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε (Avramidis & Kalyva, 2007. Batsiou, Bebetsos, 

Panteli & Antoniou, 2008). Σέινο ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη πσο 

εληζρχνπλ ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ απαξαίηεηνπ επηζηεκνληθνχ θαη βνεζεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ, ε πιηθνηερληθή επάξθεηα, ε επάξθεηα ρξφλνπ γηα ζπλεξγαζίεο θαη 

επηκφξθσζε θαη, θπξίσο, ε ππνζηήξημε απφ ηνλ Γηεπζπληή, ε νπνία ζεσξείηαη 

θαζνξηζηηθή γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθνχ ήζνπο ζην ζρνιείν (Avramidis & 

Norwich, 2002). 

Ζ επηζθφπεζε ησλ δηαζέζηκσλ εξεπλψλ πνπ αθνξά ηηο ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ 

απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα δείρλεη πσο απηέο είλαη 

κάιινλ ζεηηθέο θαη ζπρλά ζεηηθφηεξεο απφ ησλ δαζθάισλ (Avissar, Reiter, & Leyser, 

2003. Avramidis & Norwich, 2002). Απηφ εμεγείηαη κεξηθψο απφ ηνπο εξεπλεηέο σο 

απνηέιεζκα ηεο κηθξφηεξεο επαθήο πνπ έρνπλ νη Γηεπζπληέο κε ηνπο καζεηέο θαη ησλ 

ιηγφηεξσλ ππνρξεψζεσλ ηνπο γηα δηδαζθαιία (Avramidis & Norwich, 2002). 

Θεηηθά δηαθείκελνη απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εεα ζηα γεληθά 

ζρνιεία βξέζεθαλ νη Γηεπζπληέο ζε κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηελ Κχπξν (Hadjikakou & 
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Mnasonos, 2012), ζηελ Ηξιαλδία (Abbott, 2006), ζην Ηζξαήι (Avissar et al., 2003. 

Cohen, 2014), ζηνλ Λίβαλν (Khochen & Radford, 2011), ζηηο ΖΠΑ (Farris, 2011. 

Ramirez, 2006. Smith, 2011), ζηελ Απζηξαιία (Bailey, 1997) θαη ζηε Γεξκαλία (Urton, 

Wilbert & Hennemann, 2014). Ληγφηεξν ζεηηθή βξέζεθε ε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ ζην 

Κακεξνχλ (Ngwokabuenui, 2013), νπδέηεξε ε ζηάζε ηνπο ζε δχν άιιεο έξεπλεο ζηηο 

ΖΠΑ (Chandler, 2015. Praisner, 2003), ζηελ Ηλδία (Sharma, 2001) θαη ζην Κνπβέηη 

(Almotairi, 2013), θαη κάιινλ αξλεηηθή ζην Υνλγθ Κνλγθ (Sharma & Chow, 2008) θαη 

ζηελ Κέλπα (Wangari, 2009). 

Οη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, φπσο θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαίλεηαη πσο επεξεάδνληαη απφ κηα ζεηξά κεηαβιεηέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην παηδί, ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηδίσλ θαη παξάγνληεο 

ζρεηηθνχο κε ην ζρνιείν. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο απφ ηηο 

κεηαβιεηέο απηέο. 

Ο ηχπνο ηεο αλαπεξίαο ή ησλ εεα ηνπ καζεηή επεξεάδεη πνιχ ηελ ζηάζε ησλ 

Γηεπζπληψλ. Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο καζεηψλ (άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο, ειαθξηά ή κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε) θαίλεηαη λα γίλνληαη 

πην εχθνια απνδεθηέο απφ ηνπο Γηεπζπληέο ζην γεληθφ ζρνιείν απφ θάπνηεο άιιεο 

(Farris, 2011. Hadjikakou & Mnasonos, 2012. Khochen & Radford, 2011. Ramirez, 

2006). Δλψ νη Γηεπζπληέο θαίλεηαη λα είλαη πηζηνί ζηελ ηδέα ηεο ζπκπεξίιεςεο, 

εμαθνινπζνχλ λα πηζηεχνπλ φηη νξηζκέλεο νκάδεο καζεηψλ κε ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαιφ είλαη λα εγγξάθνληαη ζε ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ ηνπο θαηάιιεινπο 

αλζξψπηλνπο θαη θπζηθνχο πφξνπο (Abbot, 2006). 

Σν θχιν, ε ειηθία, ε πξνυπεξεζία, ε πξνεγνχκελε επαθή κε άηνκα κε 

αλαπεξία, ε εθπαίδεπζε, ε επηκφξθσζε θαη νη πξνζσπηθέο πεπνηζήζεηο εμεηάζηεθαλ 

επίζεο σο πηζαλέο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζηε 

ζπκπεξίιεςε είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Αλαθνξηθά κε ην θχιν νη Hadjikakou θαη 

Mnasonos (2012) θαη ν Almotairi (2013) βξήθαλ φηη νη άλδξεο είλαη κάιινλ πην ζεηηθνί 

ζηε ζπκπεξίιεςε απφ ηηο γπλαίθεο. Αληίζεηα ε Ramirez (2006) δελ βξήθε θακία 

δηαθνξά πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ην θχιν. Δπίζεο ζεηηθά βξέζεθε πσο επεξεάδεη ηηο 

ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ε πξνεγνχκελε επαθή ή δηδαθηηθή εκπεηξία κε άηνκα κε 

αλαπεξία θαη/ή εεα (Avissar et al., 2003. Chandler, 2015. Farris, 2011. Graham & 

Spandagou, 2009. Horrocks, White & Roberts, 2008. Praisner, 2003. Sharma & Chow, 
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2008). Γεληθφηεξα ε ζπρλή επαθή κε άηνκα κε αλαπεξία ζπλδέεηαη κε πην ζεηηθέο 

ζηάζεηο απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (Praisner, 2003). 

Πεξηζζφηεξν ζεηηθνί ζηελ ζπκπεξίιεςε θαίλεηαη πσο είλαη νη Γηεπζπληέο ησλ 

κηθξφηεξσλ παξά ησλ κεγαιχηεξσλ ζρνιείσλ (Farris, 2011. Sharma & Chow, 2008). 

Ίζσο επεηδή, φπσο δηαθαίλεηαη θαη κέζα απφ ηε κειέηε ηεο Chandler (2015), ζηα 

κηθξφηεξα ζρνιεία νη Γηεπζπληέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνπο 

καζεηέο ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ λα αλαπηχμνπλ πην ζηελέο θαη θηιηθέο ζρέζεηο καδί ηνπο. 

Απφ ηελ άιιε γηα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε εεα πνπ θνηηνχλ ζε έλα ζρνιείν άιινηε 

βξέζεθε λα επεξεάδεη ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε (Smith, 20011) θαη 

άιινηε φρη (Ramirez, 2006). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ ηα επξήκαηα είλαη 

αληηθξνπφκελα. ηελ έξεπλα ησλ Avissar et al. (2003) βξέζεθε φηη νη Γηεπζπληέο κε 

πςειφ επίπεδν ζπνπδψλ θαη νη πην ειηθησκέλνη είραλ πην αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη 

εθάξκνδαλ ζε ιηγφηεξν βαζκφ ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο. Πην ζεηηθέο βξέζεθαλ νη 

ζηάζεηο ησλ λεφηεξσλ Γηεπζπληψλ ζηηο έξεπλεο ησλ Cohen (2015) θαη Sharma θαη 

Chow (2008). Σν εχξεκα απηφ απνδφζεθε ζηηο πηζαλέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε πνπ έρνπλ ιάβεη νη λεφηεξνη, θαζψο ηα πην ζχγρξνλα πξνγξάκκαηα 

παηδαγσγηθψλ ζπνπδψλ ζπκπεξηιακβάλνπλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία. ηνλ 

αληίπνδα, ζηηο έξεπλεο ησλ Ramirez (2006) θαη Hadjikakou θαη Mnasonos (2012), νη 

λεφηεξνη Γηεπζπληέο βξέζεθε λα έρνπλ ιηγφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία Γηεπζπληέο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. 

ε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή εκπεηξία νη Avissar et al. (2003) θαη ν Cohen (2015) 

βξήθαλ φηη νη παιαηφηεξνη Γηεπζπληέο είλαη κάιινλ πην αξλεηηθνί ζηελ ζπκπεξίιεςε, 

ελψ αληίζεηα ζηελ έξεπλα ησλ Hadjikakou θαη Mnasonos (2012) νη Γηεπζπληέο κε 

κηθξφηεξε εκπεηξία ήηαλ νη πην αξλεηηθνί. Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη έξεπλεο πνπ δελ 

θαηέγξαςαλ θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηε 

δηνηθεηηθή ηνπο εκπεηξία (Ramirez, 2006). 

Σέινο, ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαίλεηαη πσο επεξεάδεη ζεηηθά 

ηηο ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ε 

εεα (Cohen, 2015. Hadjikakou & Mnasonos, 2012. Praisner, 2003. Smith, 2011. 

Wangari, 2009). 
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ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ θαη ππνδηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε, ζην λνκφ 

Αηησιναθαξλαλίαο (Κσιιέηε, 2016). Φάλεθε πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ Γηεπζπληψλ θαη 

ησλ ππνδηεπζπληψλ εγθξίλεη ηε ζπκπεξίιεςε σο θηινζνθία αιιά ζεσξεί φηη αθνξά ηελ 

παξαθνινχζεζε καζεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο κε εεα ζην Σκήκα Έληαμεο ή ηελ 

παξνρή Παξάιιειεο ζηήξημεο ρσξίο λα απαηηνχληαη επηπιένλ πξνζαξκνγέο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. εκαληηθφο παξάγνληαο 

γηα ηηο απφςεηο ηνπο αλαδείρζεθε ε έιιεηςε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο. 

Ωο βαζηθά πξνβιήκαηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε αλέθεξαλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ γνλέσλ 

καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο, ηηο επηπηψζεηο ζηνπο άιινπο καζεηέο, ηελ άξλεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζή ηνπο θαη ηέινο ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο 

ππνδνκήο. 

Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ βξέζεθε πσο επεξεάδνληαη ζεκαληηθά θη απφ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο γηα κηα πιεζψξα ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπκπεξίιεςεο (Symeonidou & Phtiaka, 2009). ην ζπκπέξαζκα φηη κεγάινο βαζκφο 

αλεζπρίαο ζπλεπάγεηαη ιηγφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηνπ Sharma 

(2001) γηα ηνπο Γηεπζπληέο ζηελ Ηλδία. Πξνθχπηεη πσο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ 

ζεηηθέο ζηάζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ νη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνιηηηθφ ζρεδηαζκφ ρξεηάδεηαη λα ηθαλνπνηήζνπλ 

πξψηα εθείλεο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα θαζεζπράζνπλ ηηο εχινγεο αλεζπρίεο ηνπο. 

 

3.3 Οη αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε ζπκπεξίιεςε γηα λα θαξπνθνξήζεη απαηηεί γελλαίεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαζψο ζπληζηά αιιαγή ηεο γεληθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο θηινζνθίαο. ην 

ζρνιηθφ πιαίζην, ζχκθσλα κε ηνλ Hall (1977), ε αιιαγή είλαη ε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ 

απνηειεζκάησλ. Έρεη αληίθηππν ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ρξεηάδεηαη ε χπαξμε ππνζηεξηθηηθψλ 

παξαγφλησλ, φπσο θαηάιιειεο ππνδνκέο, επαξθείο πφξνη, ππνζηεξηθηηθφ ελδνζρνιηθφ 

θιίκα θαη ζεηηθέο ζηάζεηο (Boyd, 1992). Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

θαζψο επηβάιινληαη ζπλήζσο απφ πάλσ πξνο ηα θάησ, ρσξίο πξφηεξε επηζηεκνληθή θαη 
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πιηθνηερληθή πξνεηνηκαζία γελλνχλ ζηνπο εκπιεθφκελνπο έλα αίζζεκα αλαζθάιεηαο 

θαη ππξνδνηνχλ αληίζηαζε θαη αλεζπρία (Γεξκαλφο, 2002). 

χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Fuller (1969) θαηά ηε δηάξθεηα κηαο κεηαξξχζκηζεο 

νη εθπαηδεπηηθνί δηέξρνληαη απφ ηξία ζηάδηα αλεζπρίαο. ηελ αξρή είλαη 

επηθεληξσκέλνη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη αλεζπρνχλ γηα ην αλ θαη ην πψο ζα 

αληαπεμέιζνπλ. Έπεηηα, θαζψο πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο αιιαγήο, αλαπηχζζνπλ 

αλεζπρίεο γηα ην έξγν πνπ επηηεινχλ θαη, ηειηθά, απνθηψληαο εκπεηξία ζηξέθνπλ ηηο 

αλεζπρίεο ηνπο ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε αιιαγή ζηνπο καζεηέο ηνπο. Οη ηειεπηαίεο 

αλεζπρίεο εκθαλίδνληαη κφλν φηαλ έρνπλ επηιπζεί πιήξσο νη αξρηθέο. Σνχην είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ην ιάβνπκε ππφςε θαζψο κειεηνχκε ηηο αλεζπρίεο πνπ 

ελδερφκελα πξνθαιεί ζηνπο ζρνιηθνχο εγέηεο ε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο. Υσξίο ηελ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ζπλεξγαζία θαη ππνζηήξημε είλαη 

βέβαηνλ πσο νη Γηεπζπληέο ζα πεξηνξηζηνχλ λα αλεζπρνχλ γηα ηα πξαθηηθά ζέκαηα θαη 

φρη γηα ην πψο νη επηβεβιεκέλεο αιιαγέο ζα κπνξέζνπλ λα κεηνπζησζνχλ ζε πξαθηηθέο 

σθέιηκεο γηα ηνπο καζεηέο ηνπο. 

Γηα ηελ κέηξεζε ηεο αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία ζηνλ ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ν Hall κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1977) ζρεδίαζαλ κία θιίκαθα εθηά 

ζεκείσλ, ην Stages of Concern Questionnaire (Soc). Πην πξφζθαηα νη Sharma θαη Desai 

(2002) ζρεδίαζαλ κία άιιε θιίκαθα ηεζζάξσλ ζεκείσλ εηδηθά γηα ηελ θαηακέηξεζε 

ηεο αλεζπρίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ 

ζρνιείσλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ζ θιίκαθα απηή κε ην φλνκα Concerns 

about Inclusive Education Scale (CIES) επηιέρζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο θαη παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην δεχηεξν κέξνο. 

 

3.4 Δξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο αλεζπρίεο εθπαηδεπηηθώλ θαη 

Γηεπζπληώλ – Μεηαβιεηέο πνπ ηηο επεξεάδνπλ 

Δλψ ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ν αξηζκφο απηψλ πνπ κειεηά ηηο αλεζπρίεο ηνπο φπσο θαη απηέο ησλ 

Γηεπζπληψλ είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο δηεζλψο θαη κάιινλ κεδεληθφο ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. ε έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ Ηλδία ν Sharma (2001) εμέηαζε ηηο αλεζπρίεο 

Γηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαλ ζε θξαηηθά δεκνηηθά ζρνιεία ζην 
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Γειρί. Βξήθε φηη θαη νη δχν νκάδεο αλεζπρνχζαλ γηα ηελ έιιεηςε πφξσλ, 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο. εκαληηθνί πξνβιεπηηθνί 

παξάγνληεο γηα ηνλ βαζκφ αλεζπρίαο ήηαλ νη κεηαβιεηέο «θχιν», «ειηθία», «ζρέζε κε 

άηνκν κε αλαπεξία», «χπαξμε ζηελ νηθνγέλεηα κέινπο κε αλαπεξία» θαη «αληηιεπηή 

γνληθή ππνζηήξημε γηα ηε ζπκπεξίιεςε». ε άιιε έξεπλα νη Sharma θαη Desai (2002) 

θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θη επηπιένλ βξήθαλ πσο νη Γηεπζπληέο 

αλεζπρνχλ κέηξηα αιιά πάλησο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δθείλν πνπ ηνπο 

απαζρνιεί ειάρηζηα είλαη ε επηβάξπλζε ζηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θφξην εξγαζίαο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηεηξάβαζκε θιίκαθα CIES απηνχζηα ή κε νξηζκέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο, ν Sharma καδί κε ζπλεξγάηεο κειέηεζε ηηο αλεζπρίεο θαη ζε θνηηεηέο 

παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ ζηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε ηγθαπνχξε θαη ην Υνλγθ 

Κνλγθ θαη βξήθε πσο είλαη πνιχ αλήζπρνη γηα ηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία 

θαη/ή εεα (Sharma, Forlin, Loreman, & Earle, 2006). ε έξεπλα κεηαμχ 166 δαζθάισλ 

ζην Μπξνπλέη, νη Bradshaw θαη Mundia (2006) βξήθαλ επίζεο πςειφ ηνλ βαζκφ 

αλεζπρίαο ηνπο, ελψ παξφκνηα απνηειέζκαηα αλαθέξνπλ θαη νη Ahsan, Sharma θαη 

Deppeler (2012) γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην Μπαγθιαληέο. Οη Forlin θαη Chambers 

(2011) αλέθεξαλ φηη νη εθπαηδεπφκελνη δάζθαινη ζην Υνλγθ Κνλγθ αλεζπρνχλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηνπο αλεπαξθείο πφξνπο θαη ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο. ηελ Μπνηζνπάλα, νη Mangope, Mannathoko 

θαη Kuyini (2013) αλέθεξαλ φηη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλεζπρνχζε ε έιιεηςε γλψζεσλ 

ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, νη κεησκέλεο δεμηφηεηεο, νη πεξηνξηζκνί ζε ρξφλν θαη 

πφξνπο, θαη ε αξλεηηθή επίδξαζε πνπ ζα έρεη ε ζπκπεξίιεςε ζηνπο καζεηέο ρσξίο 

αλαπεξία. Οη Fayez, Kholoud θαη Ibrahim (2011), κέζα απφ ζπλεληεχμεηο κε 20 

παηδαγσγνχο ηεο πξψηκεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ Ηνξδαλία, δηαπίζησζαλ φηη νη 

δάζθαινη ήηαλ αλήζπρνη γηα ηηο θησρέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ έιιεηςε 

πφξσλ, ππνζηήξημεο θαη θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ζπκπεξίιεςε. O Agbenyega 

(2007), δηεξεπλψληαο ζηάζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο 100 εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γθάλα, 

βξήθε φηη ε κεγαιχηεξε αλεζπρία ηνπο πξνεξρφηαλ απφ ην έιιεηκκα γλψζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπο γηα ηελ δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα θαζψο θαη απφ ηελ 

έιιεηςε δηδαθηηθψλ κέζσλ θαη θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, πνπ ζα ηνπο επέηξεπαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ ηνπο. Οη Changpinit, Greaves θαη 

Frydenberg (2007), εμεηάδνληαο ζηάζεηο θαη αλεζπρίεο γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ζε 702 

εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Σατιάλδε, βξήθαλ φηη ε αλεζπρία επεξέαδε αξλεηηθά ηηο ζηάζεηο 

ησλ δαζθάισλ. 
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Δηδηθφηεξα γηα ηνπο Γηεπζπληέο ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηζξαήι, 

θάλεθε φηη ηνπο αλεζπρεί πνιχ ε ειιηπήο επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο, ε 

αδπλακία ησλ ζρνιείσλ λα θξνληίζνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο αλαπεξίαο θαη εεα, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή ηθαλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

δηδάμνπλ ζε καζεηέο κε εεα, νη ζρέζεηο ησλ καζεηψλ κε εεα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

θαη νη αληηδξάζεηο απφ ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο (Avissar et al., 

2003). ε άιιε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Λίβαλν, δηαπηζηψζεθε πσο νη 

Γηεπζπληέο αλεζπρνχλ γηα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη 

γηα ην πςειφ θφζηνο ηεο ζπκπεξίιεςεο, ην νπνίν δπζθνιεχνληαη λα θαιχςνπλ ηα 

ζρνιεία κε ηνλ πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπο (Khochen & Radford, 2011). 

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ηφζν ηνπο Γηεπζπληέο φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

αλεζπρνχλ ε έιιεηςε αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε πεξηνξηζκέλε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ θαη 

κέζσλ, ε αλεπαξθήο επηκφξθσζε θαη ε ρακειή ρξεκαηνδφηεζε. Οη αλεζπρίεο ηνπο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία ηνπο επεξεάδνληαη 

ζεκαληηθά απφ κεηαβιεηέο φπσο ην θχιν θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε 

αλαπεξία. Δηδηθά γηα ηνπο Γηεπζπληέο ε ειηθία θαη ε χπαξμε ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ κε 

αλαπεξία θαίλεηαη πσο κεηξηάδεη ζεκαληηθά ηελ αλεζπρία ηνπο (Sharma, 2001). ηα 

κέηξα πνπ νη ίδηνη πξνηείλνπλ γηα ηελ αλαθνχθηζε ηεο αλεζπρίαο ηνπο πεξηιακβάλνληαη 

ε παξνρή ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο, ε ζπλεξγαζία κε κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη θνξείο θαη ε εμαζθάιηζε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη πξνζβάζηκσλ 

ρψξσλ (Sharma, 2001). 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλεζπρίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζε ζρέζε κε ηελ 

ζπκπεξίιεςε, αθνξνχλ ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηελ πνιηηεία. 

Ωζηφζν νξηζκέλεο εμ απηψλ κπνξνχλ λα επηιπζνχλ ζην επίπεδν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

κε ηελ εκπλεπζκέλε θαη απνθαζηζηηθή παξέκβαζε ελφο ηθαλνχ ζρνιηθνχ εγέηε. ε 

θάζε πεξίπησζε πξνέρεη ε δηεξεχλεζε θη ν εληνπηζκφο ησλ πεγψλ πνπ πξνθαινχλ 

αλεζπρία ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη Γηεπζπληέο ψζηε λα ππάξμνπλ νη θαηάιιειεο 

παξεκβάζεηο γηα ηελ αλαθνχθηζή ηνπο. 
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4. Ο ξόινο ηνπ Γηεπζπληή σο ζρνιηθνύ εγέηε ζηελ απνδνρή 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

 

4.1. Ο Γηεπζπληήο σο δηνηθεηηθό ζηέιερνο θαη σο εγέηεο ηεο κνλάδαο 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ν Γηεπζπληήο κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ αλήθεη 

ζηελ αλψηεξε θαη κεζαία βαζκίδα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηνίθεζεο, σζηφζν ν ξφινο ηνπ 

είλαη λεπξαιγηθφο θαη πνιπδηάζηαηνο. Καιείηαη λα πινπνηήζεη ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή ζην κηθξνεπίπεδν ηνπ ζρνιείνπ βάδνληαο ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθή πηλειηά. 

Παξάιιεια κε ην ξφιν ηνπ πξντζηακέλνπ δηαηεξεί θαη απηφλ ηνπ παηδαγσγνχ κε φιεο 

ηηο ζπλαθείο ππνρξεψζεηο θαη θαζήθνληα ηα νπνία νξίδνληαη απφ ην Νφκν 2525/97 θαη 

ην Γ1/105657/16.10.2002. Απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ζην λφκν απηφ, 

πξνθχπηεη φηη ηνπ απνδίδεηαη κηα πιεζψξα δηνηθεηηθψλ, νξγαλσηηθψλ, εθπαηδεπηηθψλ 

θαη άιισλ θαζεθφλησλ κε ζπλεπαθφινπζνπο ξφινπο. πγθεθξηκέλα νξίδεηαη φηη ν 

Γηεπζπληήο «θαζνδεγεί ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα ψζηε λα ζέζεη πςεινχο ζηφρνπο θαη λα 

εμαζθαιίζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο γηα έλα ζρνιείν δεκνθξαηηθφ θαη 

αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία. Καζνδεγεί θαη βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο, θαη 

ηδηαίηεξα ηνπο λεφηεξνπο, αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο εθπαηδεπηηθνχ θαη παηδαγσγηθνχ 

ραξαθηήξα θαη νθείιεη λα απνηειεί παξάδεηγκα». Σν έξγν ηνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν 

ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ πξντζηακέλσλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ 

(ατηεο, 2002) θαη σο εθ ηνχηνπ θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά πνιχπινθν θαη ζχλζεην. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 80 έκθαζε δφζεθε θαη ζε κηα δεχηεξε δηάζηαζε ηνπ 

δηεπζπληηθνχ ξφινπ, απηήλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εγέηε. Ωο εγεζία ζα κπνξνχζε λα 

νξηζηεί «…ε ελέξγεηα πνπ θάλεη έλα άηνκν γηα λα παξαθηλήζεη ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ 

λα αγσλίδνληαη κε ηε ζέιεζή ηνπο κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο 

αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ» (Εαβιαλφο, 1998, ζει. 294). Καη 

αληηθεηκεληθφο ζηφρνο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ ηελ πνιηηεία, είλαη «ε 

νιφπιεπξε, αξκνληθή θαη ηζφξξνπε αλάπηπμε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ςπρνζσκαηηθψλ 

δπλάκεσλ ησλ καζεηψλ … αλεμάξηεηα απφ θχιν θαη θαηαγσγή…» (Ν. 1566/1985). Ο 

ζηφρνο απηφο ζα κπνξνχζε λα εκπινπηηζηεί κε ηε δηεπθξίληζε φηη αθνξά ηελ αλάπηπμε 

ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα. Ζ κεηάβαζε ζηε λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα πξνυπνζέηεη ηζρπξή θαη απνηειεζκαηηθή ζρνιηθή εγεζία. Ο 
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απνηειεζκαηηθφο ζρνιηθφο εγέηεο δηαζέηεη κεηαμχ άιισλ ηελ ηθαλφηεηα λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ αιιαγή, ελ πξνθεηκέλσ ηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εεα, θαζψο 

επίζεο ην ηαιέλην λα παξαθηλεί θαη λα εκςπρψλεη ην ζχλνιν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πξνο ηελ πξαγκάησζή ηεο. 

Γηεζλψο ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο ελέρεη ππεπζπλφηεηα γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηελ επεκεξία ή ηε ζπκπεξηθνξά άιισλ, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αγρνγφλν. Ωο εθ 

ηνχηνπ ην εξγαζηαθφ ζηξεο θαη ε επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε πιήηηνπλ κεγάιε κεξίδα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. Δμαίξεζε απνηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηε ρψξα καο πνπ 

εκθαλίδνληαη πνιχ αλζεθηηθνί απέλαληη ζην άγρνο θαη ηελ εμνπζέλσζε (Platsidou & 

Agaliotis, 2008). ε θάζε φκσο πεξίπησζε ε ζπλερήο παξαθίλεζε θαη εκςχρσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ζρνιηθφ εγέηε είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απνγνήηεπζεο, ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ θαζεκεξηλνχ έξγνπ θαη ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Ζ παξαθίλεζε ζπλάδεη κε ηελ έλλνηα ηεο εγεζίαο, απνηειεί 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηελ έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο (Κακπνπξίδεο, 2002). Γηα λα 

παξαθηλήζεη απνηειεζκαηηθά ν ζρνιηθφο εγέηεο ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ είλαη ζεκαληηθφ 

λα πηζηεχεη απφιπηα ν ίδηνο ζηελ ηδέα πνπ πξνσζεί. πλεπψο νη ζηάζεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ έθηαζε θαη ηελ πνηφηεηα εθαξκνγήο ηεο. 

 

4.2. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ εγέηε ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

Ο Fullan (1992), ζηελ βηβιηνγξαθηθή ηνπ επηζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή 

βειηίσζε, ππνζηεξίδεη φηη ν Γηεπζπληήο είλαη ν πξσηαξρηθφο κνριφο αιιαγήο θαη ν 

άλζξσπνο θιεηδί γηα ηελ πξνψζεζή ηεο. Όπσο επαλεηιεκκέλα ηνλίζηεθε, ε 

ζπκπεξίιεςε ζπληζηά αιιαγή κεγάιεο θιίκαθαο πνπ πξνυπνζέηεη φρη θάπνηεο 

«ηππηθέο» δηνξζψζεηο αιιά ηε κεηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν αλ ζα πεηχρεη ή 

φρη εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Παξφια απηά νη έξεπλεο 

πνπ αθνξνχλ ην ξφιν ηνπο είλαη ιηγνζηέο. ην δηάζηεκα απφ ην 1985 κέρξη ην 2003 

είραλ δεκνζηεπηεί κφιηο 30 ζρεηηθά άξζξα ζε αγγιφθσλα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

(Avissar et al., 2003). Έθηνηε έρνπλ πξνζηεζεί ειάρηζηα. 
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Σν ζρνιηθφ θιίκα θαη ε θνπιηνχξα κηαο κνλάδαο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ 

απνδνρή ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφηεηα. Οη Γηεπζπληέο είλαη θαηεμνρήλ ηα άηνκα 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο θαη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν επεξεάδνπλ έκκεζα ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο (ατηεο, 

2008). Έρεη βξεζεί φηη ν ξφινο ηνπο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο ζεηηθνχ 

θιίκαηνο γηα ηε ζπκπεξίιεςε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηελ πινπνίεζε 

ππνζηεξηθηηθψλ δξάζεσλ εληφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πξσηαξρηθφο. Δπίζεο ηδηαίηεξα 

θαζνξηζηηθφο είλαη ν ξφινο πνπ κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ γηα ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ 

δεζκψλ κε ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, πξνάγνληαο έηζη πεξαηηέξσ ηελ απνδνρή ησλ 

καζεηψλ κε εεα. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ε Praisner (2000), γηα λα είλαη 

επηηπρήο ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, πξέπεη πξσηίζησο λα εκθαλίδεη ζεηηθή ζηάζε 

θαη δέζκεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ν Γηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ. 

Ωο εγέηεο νη Γηεπζπληέο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαηαιπηηθά κέζα ζηα 

ζρνιεία ηνπο. Όηαλ νη ίδηνη ελζηεξλίδνληαη ηηο αξρέο ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο θαη ησλ 

ίζσλ επθαηξηψλ κπνξνχλ λα ζπκπαξαζχξνπλ φια ηα εκπιεθφκελα κέξε ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο λα απνδερηνχλ ην νξάκά ηνπο γηα έλα ζρνιείν αλνηρηφ ζε φινπο (DiPaola & 

Walther-Thomas, 2003. Praisner, 2003). Ο Γηεπζπληήο-εγέηεο έρεη ηε δχλακε λα 

εκπιέμεη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ απηνχο πνπ βξίζθνληαη δίπια ηνπ θαη λα 

κεηαιακπαδεχζεη ην πάζνο ηνπ αιιά θαη ηηο γλψζεηο ηνπ. Γελ παξαθνινπζεί απιά ηηο 

εμειίμεηο, βξίζθεηαη εθεί γηα λα ηηο θαζνξίζεη. Έηζη, αθφκε θαη ζε ζρνιεία φπνπ ην 

θιίκα γηα ηελ απνδνρή θαη ηε θηινμελία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα είλαη θαηαξρήλ 

αξλεηηθφ, κπνξεί λα δξάζεη κεηαζρεκαηηζηηθά, ιεηηνπξγψληαο ν ίδηνο σο παξάγνληαο 

αιιαγήο. Έξγν ηνπ είλαη λα παξαθηλήζεη ηα κέιε ηεο κνλάδαο λα απνδερηνχλ ηε λέα 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη λα ηα εκςπρψζεη ζηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηέο ηνπο. Πξέπεη λα 

είλαη αξσγφο ζε θάζε βήκα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, δηαζθαιίδνληαο πνιχηηκνπο 

πφξνπο, απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη ρξήζηκεο ζπλεξγαζίεο. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ λα 

θαζεζπράδεη ηηο αλεζπρίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζπλήζσο απφ έιιεηκκα γλψζεο 

κεηαηξέπνληαο ην ζρνιείν ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο (ατηεο, 2008). ε έλα 

ζπκπεξηιεπηηθφ ζρνιείν φινη έρνπλ ηε ζέζε ηνπο θαη φινη αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα, 

καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί. Ζ ζηάζε απηή ζα πξέπεη λα αληηθαηνπηξίδεηαη θαζεκεξηλά 

παληνχ: ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εληφο ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ 

θαζψο θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ θαζελφο μερσξηζηά κε ηνλ δηνηθεηηθφ πξντζηάκελν ηεο 

κνλάδαο. 
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Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελφο ζρνιείνπ νη 

Γηεπζπληέο είλαη απηνί πνπ ζπλήζσο επηδεηθλχνπλ ηελ πην ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (Avissar et al., 2003. Avramidis & Norwich, 2002). Σν 

εχξεκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ, θαζψο ππνδειψλεη πσο έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

πινπνηήζνπλ ηηο δνκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο. Απηφ πνπ απνκέλεη είλαη λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εγέηεο 

ψζηε κε ηε ζπλερή ηνπο ελζάξξπλζε θαη θαζνδήγεζε εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο θαη 

γνλείο, απαιιαγκέλνη απφ ηηο αλεζπρίεο ηνπο λα εξγαζηνχλ κε δήιν πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψζνπλ έλα αλνηρηφ, θηιφμελν ζρνιείν. 

ηε κειέηε ηνπο νη Solomon, Schaps, Watson, θαη Battistich (1992) 

πξνζδηφξηζαλ ηέζζεξηο βαζηθνχο ξφινπο γηα ηνπο Γηεπζπληέο πνπ κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο: (1) λα παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, (2) λα εξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ θξνληίδαο κε ηνπο 

καζεηέο θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, (3) λα αλαπηχζζνπλ ηέηνην πξφγξακκα γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα δηαθξίλεηαη απφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο θαη (4) λα δίλνπλ ηνλ ηφλν γηα ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ζε φιε ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα, εμαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηνπο 

καζεηέο, ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο γνλείο. Γηα λα αζθήζνπλ απηνχο ηνπο ξφινπο νη 

Γηεπζπληέο ρξεηάδνληαη, εθηφο απφ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, πξφζζεηε επηκφξθσζε ζε 

ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο αιιά θαη ηελ επθαηξία λα απνθνκίζνπλ ζεηηθέο εκπεηξίεο, 

δνπιεχνληαο κε καζεηέο πνπ έρνπλ αλαπεξία θαη/ή εεα (Praisner, 2003. Riehl, 2000). 

Σέινο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζρνιείσλ πνπ αγθαιηάδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε είλαη ην 

δεκνθξαηηθφ, ζπκκεηνρηθφ ζηπι εγεζίαο πνπ επηδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ ηζφηηκε 

απνδνρή πξνο φια ηα κέιε, εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο (Jones, Forlin & Gillies, 2013). 

Οη απνηειεζκαηηθνί εγέηεο ζε απηά δηαηεξνχλ θαζεκεξηλή επαθή κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπο, κνηξάδνληαη ην φξακά ηνπο θαη ππνζηεξίδνπλ έκπξαθηα ηελ 

αιιαγή. Αλαζέηνπλ θαζήθνληα θαη δηακνηξάδνπλ επζχλεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αλάγθεο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ελψ δελ παξαιείπνπλ λα επηβξαβεχνπλ ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπο. Καζψο απνθηνχλ εκπεηξία πηνζεηνχλ έλα φιν θαη πεξηζζφηεξν κεηαζρεκαηηζηηθφ 

θαη αλνηρηφ ζηπι εγεζίαο (Cohen, 2015). Υσξίο ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρνιηθνχ εγέηε ε 

πξνζπάζεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο ζα ζθνληάςεη ζε εκπφδηα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ειεπζεξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πινπνηήζνπλ θαηάιιειεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ απνζάξξπλζε ηνπ αγψλα ηνπο θαη ηελ ζηέξεζε ησλ απαξαίηεησλ 
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κέζσλ θαη πιηθψλ (Glazzard, 2011). χκθσλα θαη κε ηνπο Γηάγθνπ θαη Θενθηιίδε 

(2010), ν Γηεπζπληήο ελφο ζρνιείνπ πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηεί, λα είλαη έηνηκνο λα αληηκεησπίζεη λέεο 

θαηαζηάζεηο, λα θηλείηαη επέιηθηα θαη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα. Πξέπεη λα 

δηαπλέεηαη απφ αλψηεξεο αμίεο φπσο απηέο ηεο εκπηζηνζχλεο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο 

ηαπεηλνθξνζχλεο, ηεο ελεξγνχο αθξφαζεο, ηεο ππνκνλήο ηεο θαινζχλεο αιιά θαη ηεο 

ππεπζπλφηεηαο. Παξνκνίσο ν Αγγειίδεο (2011) ππνζηεξίδεη φηη νη εγέηεο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δείρλνπλ λα θαηαλννχλ ην ηνπηθφ ζπγθείκελν 

θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο. Γελ 

είλαη ζπγθεληξσηηθνί, αληίζεηα πηνζεηνχλ ην ζπκκεηνρηθφ κνληέιν δηνίθεζεο, ζέβνληαη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, παξέρνπλ πεξηζψξηα απηελέξγεηαο, είλαη 

ππνζηεξηθηηθνί θαη δίθαηνη, θαη αλαπηχζζνπλ δίθηπα επηθνηλσλίαο, επηδηψθνληαο λα 

αθνχλ θαη λα ζπλππνινγίδνπλ ηηο απφςεηο ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο. Τπνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία ζε άηππα πεξηβάιινληα κάζεζεο θη επεηδή 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο εληζρχνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

ζπλερή κάζεζε. Με άιια ιφγηα, πξνθεηκέλνπ λα εδξαησζεί ε επηηπρία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ν Γηεπζπληήο ζα πξέπεη λα δεζκεχεηαη απέλαληη ζηε 

θηινζνθία ηεο (Praisner, 2003). 

ηελ Διιάδα ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο δελ έρεη ηε δηθαηνδνζία ή ηελ 

αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη πνην κνληέιν εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο είλαη 

θαηάιιειν γηα έλαλ καζεηή φπσο ζπκβαίλεη ζε άιιεο ρψξεο. Αθφκε φκσο θαη κέζα ζε 

απηφ ην πεξηνξηζκέλν πιαίζην αξκνδηνηήησλ ηνπ, ν ξφινο ηνπ γηα ηελ απνδνρή ηεο 

ζπκπεξίιεςεο θαη ηελ απξφζθνπηε εθαξκνγή ηεο είλαη ζεκαληηθφο. 

 

5. ηόρνη θαη εξσηήκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο  

Θεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κειέηεο απνηέιεζε απφ ηε κία ε επηζηεκνληθή άπνςε 

ηνπ Bandura (1986, ζ. 25) ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ην ηη ζθέθηνληαη νη άλζξσπνη, ηη 

πηζηεχνπλ (ζηάζεηο) θαη ηη ληψζνπλ (αλεζπρίεο) επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπκπεξηθέξνληαη» θαη απφ ηελ άιιε ε άπνςε πσο κηα ηζρπξή θαη αθνζησκέλε ζηηο 

αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζρνιηθή εγεζία απνηειεί θξίζηκν ζπληειεζηή γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ βησζηκφηεηα ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ κέζα ζηα ζρνιεία 

(Ainscow & Sandill, 2010). 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ζρεδηάζηεθε ε παξνχζα έξεπλα κε ζθνπφ: λα 

δηεξεπλήζεη ηε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαζψο θαη ηελ εηνηκφηεηά ηνπο λα ηελ ππνζηεξίμνπλ, λα 

θαηαγξάςεη ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη λα 

ειέγμεη αλ νη δχν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ζηάζεηο θαη αλεζπρίεο ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο. Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είραλ σο εμήο: 

i) Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηηο ζπλεζηζκέλεο ηάμεηο ελφο γεληθνχ ζρνιείνπ; 

ii) Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο ζηάζεηο θαη ζε κεηαβιεηέο φπσο ν ηχπνο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο έληαμεο ζην ζρνιείν, ην κέγεζνο 

θη ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα, θαη 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή πξνυπεξεζία, 

νη ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα; 

iii) Πφζν αλήζπρνη είλαη νη Γηεπζπληέο θαη πνηα ζέκαηα ηνπο πξνβιεκαηίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα; 

iv) Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ζε κεηαβιεηέο φπσο ν 

ηχπνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ε ιεηηνπξγία ηκήκαηνο έληαμεο ζην ζρνιείν, ην 

κέγεζνο θη ν ηχπνο ηνπ ζρνιείνπ , ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα, θαη 

πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή πξνυπεξεζία, 

νη ζπνπδέο ζηελ ΔΑΔ θαη ε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα; 

v) Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην βαζκφ αλεζπρίαο πνπ εθθξάδνπλ νη 

Γηεπζπληέο θαη ζηε ζηάζε πνπ δείρλνπλ λα πηνζεηνχλ; Μπνξεί ε αλεζπρία λα 

πξνβιέςεη ηηο ζηάζεηο; 

vi) Πνηα είλαη, θαηά ηε γλψκε ησλ Γηεπζπληψλ, ηα δχν βαζηθά πξναπαηηνχκελα 

γηα λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε; 

Πξνζδνθάηαη φηη κε ηα επξήκαηά ηεο ε παξνχζα έξεπλα ζα ζπλεηζθέξεη 

ρξήζηκε γλψζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθψλ ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ ζηα 

ζρνιεία. 
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ΜΔΡΟ Β΄ 

 

6. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

 

6.1. πκκεηέρνληεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα αθνξνχζε Γηεπζπληέο θαη Γηεπζχληξηεο δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ θαζψο θαη Πξντζηακέλεο λεπηαγσγείσλ. Οη πξαθηηθέο δπζθνιίεο ζηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ Γηεπζπληψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε φιε 

ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα επέβαιαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο. Με ηελ εθαξκνγή πνιπζηαδηαθήο 

δεηγκαηνιεςίαο θαη κε θξηηήξηα ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη ηελ επαξθή δηαζπνξά 

ηνπ πιεζπζκνχ, επηιέρηεθαλ νη αθφινπζεο ηέζζεξηο δηεπζχλζεηο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο: Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο, Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, Ζκαζίαο θαη 

Καβάιαο. ηηο πεξηνρέο απηέο ιεηηνπξγνχλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ θαίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1:  

Πίλαθαο 1: ρνιηθέο κνλάδεο ζηηο πεξηνρέο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα 

 

ηε ζπλέρεηα, κε έλαλ ζπλδπαζκφ δεηγκαηνιεςίαο πνζνζηψζεσλ θαη επθνιίαο, 

έγηλε ε επηινγή 24 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ) ζην Ν. Ζκαζίαο, 

22 δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ) ζην Ν Καβάιαο θαη 86 

Γηεπζχλζεηο Αζκηαο Δθπ/ζεο Αξ. ρνιηθψλ Μνλάδσλ 

Γπη. Θεζζαινλίθεο 172 δεκνηηθά ζρνιεία 

Αλ. Θεζζαινλίθεο 146 δεκνηηθά ζρνιεία θαη 170 

λεπηαγσγεία 

Ζκαζίαο (απφ Κ. Μαθεδνλία) 77 δεκνηηθά ζρνιεία 

Καβάιαο (απφ Αλ. Μαθεδνλία) 70 δεκνηηθά ζρνιεία 

ΤΝΟΛΟ 635 ζρνιηθέο κνλάδεο 
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δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (ην ½ ηνπ ζπλφινπ) ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε. ηελ Αλαηνιηθή 

Θεζζαινλίθε επηιέρηεθαλ 73 δεκνηηθά ζρνιεία (1/2 ηνπ ζπλφινπ) θαζψο θαη 67 

λεπηαγσγεία (1/3 ηνπ ζπλφινπ). πλνιηθά ην εξσηεκαηνιφγην, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, 

έθηαζε ζε 272 ζρνιηθέο κνλάδεο ησλ ηεζζάξσλ απηψλ πεξηνρψλ. Απάληεζαλ 151 

άηνκα, αξηζκφο πνπ ζπληζηά πνζνζηφ απφθξηζεο 55.5%.  

Σα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηα δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 γηα ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο θαη 

ζηνλ Πίλαθα 3 γηα ηηο πνζνηηθέο. 

Πίλαθαο 2: πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ % 

Φχιν Άλδξαο 79 52.3 

Γπλαίθα 72 47.7 

χλνιν 151 100.0 

Σχπνο ρνιείνπ Νεπηαγσγείν 31 20.5 

Γεκνηηθφ 120 79.5 

χλνιν 151 100.0 

Λεηηνπξγία ΣΔ 

ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα 

ΟΥΗ 59 39.1 

ΝΑΗ 92 60.9 

χλνιν 151 100.0 

Δπηκφξθσζε ζηελ 

ΔΑ 

ΟΥΗ 91 60.3 

ΝΑΗ 60 39.7 

χλνιν 151 100.0 

Δκπεηξία κε 

καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη/ή 

εεα 

ΟΥΗ 88 58.3 

ΝΑΗ 63 41.7 

χλνιν 
151 100.0 

Γπλακηθφηεηα 

ζρνιείνπ ζε 

νξγαληθέο ζέζεηο 

Μνλνζέζην-εμαζέζην 58 38.4 

Δπηαζέζην-δσδεθαζέζην 71 47.0 

Γσδεθαζέζην θαη άλσ 22 14.6 

χλνιν 151 100.0 
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Όπσο δηαβάδνπκε ζηνλ Πίλαθα 2, απφ ην ζχλνιν ησλ 151 αηφκσλ πνπ 

ζπκκεηείραλ, νη 120 ήηαλ Γηεπζπληέο ζε δεκνηηθά ζρνιεία θαη νη 31 Πξντζηακέλεο ζε 

λεπηαγσγεία. Ζ κεηαμχ ηνπο αλαινγία 4/1 αληηθαηνπηξίδεη ηελ αληίζηνηρε αλαινγία ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ δεκνηηθψλ θαη ησλ λεπηαγσγείσλ ζηηο ππφ κειέηε πεξηνρέο. 

ε ζρέζε κε ην θχιν, νη άληξεο ήηαλ ιίγν πεξηζζφηεξνη απφ ηηο γπλαίθεο. 

Απφ ηνπο 151 Γηεπζπληέο, νη 59 δελ έρνπλ ηκήκα έληαμεο ζην ζρνιείν ηνπο ελψ 

νη 92 έρνπλ. ε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ΔΑΔ, 91 Γηεπζπληέο δήισζαλ πσο 

δελ δηαζέηνπλ θακία θαη 60 φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά καζήκαηα ζε ζεκηλάξηα, 

ζην δηδαζθαιείν ή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. 

ρεηηθά κε ηελ εκπεηξία ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα, 63 

Γηεπζπληέο δήισζαλ πσο έρνπλ εξγαζηεί θάπνηα ζηηγκή ζε εηδηθφ ζρνιείν ή εηδηθφ 

λεπηαγσγείν, ζε ηκήκα έληαμεο, ζε θαη΄ νίθνλ δηδαζθαιία ή φηη είραλ καζεηή κε 

αλαπεξία θαη/ή εεα κέζα ζηελ ηάμε. Οη ππφινηπνη 88 δήισζαλ πσο δελ δηαζέηνπλ 

θακία ζρεηηθή εκπεηξία. 

Σα ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηε δπλακηθφηεηα ησλ ζρνιείσλ δείρλνπλ φηη 71 

Γηεπζπληέο ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία πνπ έρνπλ απφ 7 έσο 12 ηκήκαηα, 58 εμ απηψλ 

δηεπζχλνπλ κηθξφηεξα ζρνιεία θαη 22 είλαη Γηεπζπληέο ζε κεγάιεο ζρνιηθέο κνλάδεο κε 

πεξηζζφηεξα απφ 12 ηκήκαηα. 

ηνλ Πίλαθα 3 γηα ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο βιέπνπκε φηη ν Μ.Ο. γηα ηε ζπλνιηθή 

εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ησλ Γηεπζπληψλ ηεο έξεπλαο είλαη ηα 26.83 έηε. Σν εχξνο 

ηεο πξνυπεξεζίαο θπκαίλνληαλ απφ 10 έσο 38 έηε. 

Πίλαθαο 3: πγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηηο πνζνηηθέο κεηαβιεηέο 

 Μέζνο φξνο Σππηθή Απφθιηζε 

Δθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ζε έηε 26.83 5.52 

Έηε ζεηείαο ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή 6.34 4.87 

Πνζνζηφ % ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη/ή εεα επί ηνπ ζπλφινπ 

3.58 3.97 
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Ο κέζνο φξνο γηα ηελ πξνυπεξεζία ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή είλαη ηα 6.34 έηε. 

Οξηζκέλνη Γηεπζπληέο βξίζθνληαη ζηνλ πξψην ρξφλν ηεο ζεηείαο ηνπο ελψ ε 

πιεηνςεθία, πνζνζηφ 84%, δήισζε φηη δηαζέηεη κέρξη 10 ρξφληα δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο. 

Ο κέζνο φξνο γηα ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα επί ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ ησλ ζρνιείσλ είλαη 3.58%. Δηδηθφηεξα 31 Γηεπζπληέο 

δήισζαλ πσο δελ έρνπλ θαζφινπ καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζην ζρνιείν ηνπο, 47 

φηη ην πνζνζηφ ζηε κνλάδα ηνπο είλαη κέρξη 2%, 40 Γηεπζπληέο δήισζαλ πνζνζηφ απφ 

3 κέρξη 5% θαη νη ππφινηπνη 33 πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 6%. 

 

6.2. Σν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαηαξηίζηεθε έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν (αληίγξαθφ 

ηνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα), πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη 

αλεζπρίεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Πεξηειάκβαλε 

ηξεηο ελφηεηεο: κία κε εξσηήζεηο γηα ηα δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα δχν θιίκαθεο γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζηάζεσλ θαη 

ησλ αλεζπρηψλ αληίζηνηρα. 

H πξψηε θιίκαθα πνπ νλνκάδεηαη «Σηάζεηο Γηεπζπληώλ απέλαληη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε»- Principal Attitudes Towards Inclusive Education Scale 

(PATIES), ζρεδηάζηεθε θαη ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Bailey (2004) γηα ηε κειέηε ησλ 

ζηάζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηελ Απζηξαιία. ηελ αξρηθή ηεο κνξθή 

πεξηιακβάλεη 30 δειψζεηο ζηηο νπνίεο ν ηχπνο ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ εεα πεξηγξάθεηαη 

κε ιεηηνπξγηθφ ηξφπν ρσξίο ηε ρξήζε εηηθέηαο ή ηαηξηθψλ φξσλ (π.ρ. «καζεηέο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ έληππν θείκελν κε θαλνληθή γξακκαηνζεηξά» αληί γηα «ηπθινί 

καζεηέο»). 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ ηελ αξρηθή έθδνζε ηνπ 

εξσηεκαηνιφγηνπ απνξξίθζεθε ε εξψηεζε 5 θαζψο ήηαλ παξφκνηα κε ηελ εξψηεζε 12, 

παξαιείθζεθε ε εξψηεζε 22, ηελ νπνία θαη ν ίδηνο ν Bailey (2004) είρε ραξαθηεξίζεη 

σο πνιχ ζεσξεηηθή θαη ρσξίο αμία γηα ηε κειέηε ησλ ζηάζεσλ, θαη ε εξψηεζε 30 πνπ 

αθνξνχζε ζέκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ ζπκβάδηδε κε ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

Δπηπιένλ, ηξνπνπνηήζεθαλ νη εξσηήζεηο 10 θαη 13 πνπ αλαθέξνληαλ ζε βνεζνχο 
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ηάμεσλ, έλαλ ζεζκφ πνπ δελ ππάξρεη ζηα ειιεληθά ζρνιεία, ψζηε λα αλαθέξνληαη ζην 

εηδηθφ βνεζεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Ωο απνηέιεζκα πξνέθπςαλ 27 

δειψζεηο ηνπνζεηεκέλεο ζε ηπραία ζεηξά εθ ησλ νπνίσλ 15 ήηαλ αξλεηηθά θαη 12 

ζεηηθά δηαηππσκέλεο (π.ρ. «Μαζεηέο πνπ επηθνηλσλνχλ κε εηδηθφ ηξφπν δελ πξέπεη λα 

θνηηνχλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο» θαη «Ζ ζπκπεξίιεςε πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη γνλείο ησλ θαλνληθψλ καζεηψλ αληηδξνχλ ζε απηή»). Ο 

ζπκκεηέρσλ θαιείηαη λα απαληήζεη ζε κία θιίκαθα Likert 5 ζεκείσλ ζηελ νπνία ην 1 

αληηζηνηρεί ζην “Γηαθσλψ απφιπηα” θαη ην 5 ζην “πκθσλψ απφιπηα”. Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ ζθνξ αληηζηξέθεηαη ε βαζκνινγία ζηηο 15 αξλεηηθά 

δηαηππσκέλεο δειψζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην άζξνηζκα ησλ επηινγψλ ηνπ θάζε 

εξσηνχκελνπ πξνθχπηεη έλαο κέζνο φξνο. Τςειφηεξνο κέζνο φξνο, αληηθαηνπηξίδεη κηα 

πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε εεα. Ο Bailey (2004) 

αλέθεξε φηη ν ζπλνιηθφο ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο (Cronbach) γηα ηελ αξρηθή θιίκαθα 

ήηαλ α=0.92. 

Ζ δεχηεξε θιίκαθα «Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε»- 

Concerns about Inclusive Education Scale (CIES), είλαη κηα θιίκαθα 21 ζεκείσλ πνπ 

ζρεδηάζηεθε απφ ηνπο Sharma θαη Desai (2002) γηα λα αληρλεχζεη ηα επίπεδα ηεο 

αλεζπρίαο πνπ πξνθαιεί ζηνπο Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ γεληθήο αγσγήο ε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Κάζε 

πξφηαζε παξνπζηάδεη κηα πηζαλή πεγή αλεζπρίαο (π.ρ. «Γελ έρσ ηε γλψζε θαη ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηδάμσ ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο» ή «Θα 

είλαη δχζθνιν λα δηαηεξεζεί ε πεηζαξρία ζηελ ηάμε»). Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

δεηείηαη λα εθθξάζνπλ ην βαζκφ αλεζπρίαο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε 

επηιέγνληαο αξηζκφ απφ ην 1 κέρξη ην 4, κε ην 1 λα δειψλεη «δελ κε αλεζπρεί 

θαζφινπ» θαη ην 4 «κε αλεζπρεί πάξα πνιχ» (ηεηξάβαζκε θιίκαθα Likert). Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ πξνζηέζεθε κία αθφκε πνπ 

αθνξά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα. 

Αζξνίδνληαο ηηο επηινγέο πξνθχπηεη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ θπκαίλεηαη 

απφ 22 έσο 88. Τςειφηεξν άζξνηζκα θαη ζπλεπψο πςειφηεξνο κέζνο φξνο, 

ππνδειψλεη κεγαιχηεξε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ζ 

αξρηθή θιίκαθα είρε ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο α=0.91 (Sharma & Desai, 2002) θαη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο εξεπλεηέο ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα θαη εθηφο Ηλδίαο (π.ρ. 

Bradshaw & Mundia, 2006. Chhabra, Strivasta, & Strivasta, 2010). 



[44] 

 

ην ηέινο ηεο θιίκαθαο ππήξρε κία αλνηρηή εξψηεζε πνπ δεηνχζε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο Γηεπζπληέο λα θαηαγξάςνπλ ηα δπν βαζηθά θαηά ηε γλψκε ηνπο 

πξναπαηηνχκελα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα γεληθά ζρνιεία. Σν 

ζχλνιν ησλ εξσηεκάησλ/δειψζεσλ ζην εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δηακνξθψζεθε ζηα 60. 

Οη δπν θιίκαθεο πνπ επηιέρηεθαλ δελ είραλ μαλαρξεζηκνπνηεζεί ζηνλ ειιαδηθφ 

ρψξν. Ζ πξνζαξκνγή ηνπο ζηα ειιεληθά έγηλε κε ηε κέζνδν ηεο κεηάθξαζεο απφ ηα 

αγγιηθά ζηα ειιεληθά θαη ζηε ζπλέρεηα πίζσ ζηα αγγιηθά απφ δχν άξηζηνπο γλψζηεο 

θαη ησλ δχν γισζζψλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ δηνξζψζεσλ έγηλε ν 

ζρεδηαζκφο ηεο έληππεο αιιά θαη ηεο ειεθηξνληθήο έθδνζεο ηνπ εξγαιείνπ. Γηα ηελ 

ειεθηξνληθή έθδνζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθαξκνγή Google forms. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηεο θχξηαο έξεπλαο ηφζν ην ειεθηξνληθφ φζν θαη ην έληππν εξσηεκαηνιφγην δφζεθε 

πηινηηθά ζε δπν Γηεπζπληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαη κία Πξντζηακέλε λεπηαγσγείνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί ε ζαθήλεηα ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θαη ε επθνιία ηεο 

ζπκπιήξσζήο ηνπ. 

Καη ζηηο δπν ηνπ κνξθέο ην εξσηεκαηνιφγην ζπλνδεπφηαλ απφ κία ελεκεξσηηθή 

επηζηνιή κε δηεπθξηλίζεηο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο ζπκπεξίιεςεο, ηελ έξεπλα θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο. ηελ επηζηνιή ππήξρε ξεηή δηαβεβαίσζε γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

6.3. Γηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

Σν ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην επηιέρζεθε γηα ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεη 

λα πξνζεγγίζεη θαλείο πεξηζζφηεξα θαη πην απνκαθξπζκέλα άηνκα ρσξίο θφζηνο ζε 

ρξφλν θαη ρξήκα. Όληαο σζηφζν ε ίδηα ππεχζπλε γηα ηε δηαρείξηζε ηεο ειεθηξνληθήο 

αιιεινγξαθίαο ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηψ, γλψξηδα ηελ πάγηα πξαθηηθή ησλ 

πεξηζζνηέξσλ Γηεπζπληψλ λα απνξξίπηνπλ ηα ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

θηάλνπλ απφ αγλψζηνπο. Ζ κεζνιάβεζε δχν ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ θαη ελφο ππεπζχλνπ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είρε σο ζηφρν αθξηβψο λα εληζρχζεη ηνλ βαζκφ 

απφθξηζεο. Δηδηθφηεξα ε ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ ζηάιζεθε ζηα 

ζρνιεία κε ηε δηακεζνιάβεζε δχν ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, ζηνπο λνκνχο Ζκαζίαο θαη 

Καβάιαο θαη ελφο ππεχζπλνπ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηε Γπηηθή Θεζζαινλίθε. 
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ηελ Αλ. Θεζζαινλίθε ην ειεθηξνληθφ εξσηεκαηνιφγην πξνσζήζεθε απφ ηελ 

εξεπλήηξηα ζηα e-mails ησλ ζρνιείσλ πνπ επηιέρζεθαλ. Ζ ειεθηξνληθή θφξκα έκεηλε 

αλνηρηή γηα δχν κήλεο απφ ηηο 11/9 έσο θαη ηηο 11/11/2016. 

Παξάιιεια ζηελ Αλ. Θεζζαινλίθε δηαλεκήζεθε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα 

θαη ε έληππε έθδνζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε επηιεγκέλα ζρνιεία, ζην δηάζηεκα απφ 

αξρέο Οθησβξίνπ κέρξη θαη ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ. Πξνεγνχληαλ ηειεθσληθή 

επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζπληή/ Πξντζηακέλε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κία πξψηε 

επίζθεςε γηα ηελ παξάδνζε ηνπ εληχπνπ θαη επηζηξνθή κεηά απφ πέληε εκέξεο γηα ηελ 

πεξηζπιινγή ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ πξαθηηθή απηή πηνζεηήζεθε 

γηα λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ ν βαζκφο απφθξηζεο αθνχ νη Γηεπζπληέο ήηαλ πνιχ πην 

πξφζπκνη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα κεηά ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία. 

 

6.4. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηνπ 

ηαηηζηηθνχ Παθέηνπ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ SPSS22. Πεξηειάκβαλε πεξηγξαθηθή 

ζηαηηζηηθή (πνζνζηά, κέζνπο φξνπο, ηππηθέο απνθιίζεηο), παξαγνληηθή αλάιπζε, 

έιεγρν ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ παξαγφλησλ, έιεγρν γξακκηθήο ζπζρέηηζεο 

Pearson, έιεγρν πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαη κε ζπζρεηηζκέλν έιεγρν t γηα ηηο 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε θαη ν έιεγρνο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, γηα 

ηηο θιίκαθεο θαη ηηο ππνθιίκαθεο πνπ πξνέθπςαλ, κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Cronbach’s 

alpha ζεσξήζεθαλ αλαγθαία επεηδή νη δχν θιίκαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα κεηαθξάζηεθαλ θαη εθαξκφζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ζε ειιεληθφ 

πιεζπζκφ (Οπδνχλε & Ναθάθεο, 2011). 
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7.Απνηειέζκαηα 

 

7.1. Γηεξεύλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ Γηεπζπληώλ απέλαληη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

Ο πξψηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία 

θαη/ή εεα ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. Γηα ην ζθνπφ ηεο κειέηεο νη Γηεπζπληέο 

θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην πξνζαξκνζκέλν εξσηεκαηνιφγην ηεο θιίκαθαο «Σηάζεηο 

ησλ Γηεπζπληώλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε- PATIES» (Bailey, 2004). 

Αξρηθά δηεμήρζε παξαγνληηθή αλάιπζε ζηηο 27 δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

γηα λα δηαπηζηψζνπκε ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο. 

Δθαξκφζηεθε ε κέζνδνο Principal component analysis πνπ είλαη ε πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο. Αλαδεηεί ην γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ κεηαβιεηψλ έηζη 

ψζηε λα επεμεγείηαη απφ ηνπο παξάγνληεο ε κέγηζηε δηαθχκαλζε ησλ κεηαβιεηψλ. Γηα 

λα γίλνπλ ηα απνηειέζκαηα πην εξκελεχζηκα έγηλε νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ. 

Απφ ηνλ πίλαθα KMO and Bartlett’s test πξνέθπςε φηη ηα δεδνκέλα ήηαλ 

θαηάιιεια γηα δηεμαγσγή παξαγνληηθήο αλάιπζεο (ν δείθηεο KMO=.869>.6, p-ηηκή 

ηνπ Bartlett’s test of sphericity<.05). Δπηπιένλ απφ ηνλ πίλαθα Anti-Image Matrices 

πξνέθπςε φηη γηα ηε δήισζε 12 («Σν εηδηθφ πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα είλαη επαξθψο εθπαηδεπκέλν») ε ηηκή 

ηνπ δείθηε ήηαλ .324. Σελ απνθιείζακε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο 

δεδνκέλσλ θαη κεηαβιεηψλ δελ πξνέθπςε πιένλ θαλέλα πξφβιεκα (ν δείθηεο 

KMO=.890>.6, p-ηηκή ηνπ Bartlett’s test of sphericity<.05 θαη MSA>.568). 

Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ ππάξρνπλ δχν θξηηήξηα. Σν 

πξψην είλαη ην θξηηήξην Kaiser ζχκθσλα κε ην νπνίν ν αξηζκφο ησλ παξαγφλησλ είλαη 

ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηδηνηηκψλ ηνπ πίλαθα ζπζρέηηζεο πνπ είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηε 

κνλάδα. Με βάζε απηφ νδεγεζήθακε αξρηθά ζε 6 παξάγνληεο πνπ εμεγνχζαλ ην 

60.34% ηεο κεηαβιεηφηεηαο αιιά πεξηείραλ δειψζεηο πνπ θφξηηδαλ ζεκαληηθά ζε 

πεξηζζφηεξνπο απφ δχν παξάγνληεο. Απηή ε παξαγνληηθή ιχζε δελ ήηαλ εξκελεχζηκε. 
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Δηθ.1 Γξάθεκα Scree Plot απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο 

θιίκαθαο PATIES 

 

Σν δεχηεξν θξηηήξην είλαη απηφ ηνπ Scree plot ή ηνπ αγθψλα φπνπ ν αξηζκφο 

ησλ παξαγφλησλ είλαη ίζνο κε ην πιήζνο ησλ ηδηνηηκψλ πξηλ ηελ ηειεπηαία ζεκαληηθή 

πηψζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηδηνηηκήο φπσο απνηππψλεηαη ζην αληίζηνηρν γξάθεκα. Με 

βάζε ην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην (βι. εηθφλα 1) θαζνξίζακε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ 

ζε ηξεηο. Οη δειψζεηο 5,6,7,12,15,17,20,23 δηαγξάθεθαλ θαζψο δελ θφξηηδαλ 

ζεκαληηθά ζε θάπνηνλ παξάγνληα ή θφξηηδαλ ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληεο 

Μεηά απφ νξζνγψληα πεξηζηξνθή ησλ αμφλσλ πξνέθπςαλ νη ηξεηο αθφινπζνη 

παξάγνληεο-ππνθιίκαθεο: απνδεθηή νκάδα, νθέιε θαη πξνθιήζεηο ηεο ζπκπεξίιεςεο, 

ηχπνο αλαπεξίαο/εεα θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηελ ηάμε θαη ηέινο επάξθεηα 

πξνζσπηθνχ θαη γλψζεο. Αλαιπηηθά νη παξάγνληεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4. 
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Πίλαθαο 4. Ζ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο θιίκαθαο PATIES 

Γ
ή

ι
σ

ζ
ε

 
1. Απνδεθηή νκάδα 

καζεηψλ, νθέιε θαη 

πξνθιήζεηο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο 

2. Σχπνο αλαπεξίαο/εεα 

θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο 

ελαζρφιεζεο ζηελ ηάμε 

3. Δπάξθεηα εηδηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη 

γλψζεο 

8  
.736   

3  
.722   

9  
.713   

10  
.706   

11  
.636   

13  
.620   

14  
.572   

24  
.572   

25  
.536   

26  
 .690  

18  
 .628  

22  
 .623  

4  
 .572  

27  
 .567  

2  
 .565  

16  
 .513  

19  
  .800 

21  
  .798 

1  
  .644 
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Δηδηθφηεξα ν πξψηνο παξάγνληαο/ππνθιίκαθα νλνκάζηεθε «Οθέιε, πξνθιήζεηο 

θαη απνδεθηή νκάδα καζεηψλ κε εεα» γηαηί πεξηιακβάλεη ελλέα πξνηάζεηο πνπ 

δηεξεπλνχλ ηε ζπκθσλία ησλ Γηεπζπληψλ γηα ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ κε ειαθξά 

αλαπεξία, ηε γλψκε ηνπο γηα ηα θνηλσληθά θαη αθαδεκατθά νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο 

θαζψο θαη ηελ αληνρή ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο παξνπζίαο εηδηθψλ ζηηο 

ηάμεηο, ησλ αληηδξάζεσλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πεηζαξρίαο. 

Ο δεχηεξνο παξάγνληαο/ππνθιίκαθα νλνκάζηεθε «Σχπνο αλαπεξίαο/εεα θαη 

απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηελ ηάμε» θαη πεξηιακβάλεη επηά δειψζεηο πνπ εμεηάδνπλ ηελ 

ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε ζε ζρέζε κε ηνπο δηάθνξνπο 

ηχπνπο αλαπεξίαο θαη εεα ησλ καζεηψλ θαη ηνλ δηδαθηηθφ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο κέζα ζηελ γεληθή ηάμε. 

Σέινο ν ηξίηνο παξάγνληαο/ππνθιίκαθα νλνκάζηεθε «Δπάξθεηα εηδηθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη γλψζεο» θαη πεξηιακβάλεη ηξεηο δειψζεηο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ζηάζε 

ζε ζρέζε κε ηελ επαξθή ή φρη επηκφξθσζε πνπ έρνπλ ιάβεη Γηεπζπληέο θαη 

εθπαηδεπηηθνί ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα 

ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. 

Οη 3 απηνί παξάγνληεο θάλεθε πσο εμεγνχλ ην 49.57% ηεο κεηαβιεηφηεηαο. 

Αλαιπηηθά ν πξψηνο παξάγνληαο εμεγεί ην 22.93%, ν δεχηεξνο παξάγνληαο εμεγεί ην 

16.60% θαη ν ηξίηνο εμεγεί ην 10.04% ηεο ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Ζ ζχλζεζε ησλ 

ηξηψλ παξαγφλησλ είλαη απνιχησο δηαθξηηή. 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach’s α πνπ είλαη θαη ν πην ζπλήζεο. Πξνέθπςε 

πςειφο ζπληειεζηήο γηα ην ζχλνιν ηεο θιίκαθαο PATIES (α= .86). ηε ζπλέρεηα 

ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο α θαη νη κέζνη φξνη γηα ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο. Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 5 θαη γηα ηηο ππνθιίκαθεο 1 θαη 2 πξνέθπςε πςειφο ζπληειεζηήο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο ελψ γηα ηελ ππνθιίκαθα 3 πξνέθπςε κηθξφηεξνο, αιιά απνδεθηφο 

ζπληειεζηήο, πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ππνθιίκαθα απηή απαξηίδεηαη απφ ηξεηο 

κφλν εξσηήζεηο. 

Ο ζπλνιηθφο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ ζηελ πεληάβαζκε θιίκαθα 

(Μ.Ο=3.48, Σ.Α= .49) δειψλεη πσο ε ζπλνιηθή ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηε 
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εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη ειαθξψο ζεηηθή. Απνιχησο ζεηηθή είλαη ε ζηάζε ζηελ 

ππνθιίκαθα1 (Μ.Ο= 3.98, Σ.Α= .60) γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη Γηεπζπληέο 

εκθαλίδνληαη ζχκθσλνη γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ειαθξηάο κνξθήο 

αλαπεξία θαζψο θαη γηα ηα νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο αλεμάξηεηα απφ ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. ρεηηθά ζεηηθή θαίλεηαη ε ζηάζε ησλ 

εξσηψκελσλ θαη ζηελ ππνθιίκαθα2 (Μ.Ο.=3.46, Σ.Α.= .64) γεγνλφο πνπ δειψλεη κία 

ηάζε πξνο ζπκθσλία γηα ηελ απνδνρή καζεηψλ κε δηάθνξεο κνξθέο αλαπεξίαο θαη/ή 

εεα ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηνπο. Βέβαηα απφ ηνλ έιεγρν ησλ επηκέξνπο Μ.Ο. δηαπηζηψλεη θαλείο φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνληαη λα δηαθσλνχλ κάιινλ κε ηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ πνπ 

έρνπλ αλαπεξία ή εεα ζνβαξνχ βαζκνχ (Μ.Ο. δήισζεο= 2.48, Σ.Α.= .88). Σέινο ζηελ 

ππνθιίκαθα3 δειψλεηαη κία αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

(Μ.Ο.= 2.06, Σ.Α.= .64) πνπ ζρεηίδεηαη κε ην έιιεηκκα γλψζεο πνπ ληψζνπλ πσο έρνπλ 

νη Γηεπζπληέο νη ίδηνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, θαζψο 

επίζεο θαη κε ηελ αλεπάξθεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηα 

ζρνιεία. 

Πίλαθαο 5: Γείθηεο Cronbach’s α, Μ.Ο. θαη Σ.Α. γηα ηελ πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα 

PATIES θαη ηηο ππνθιίκαθέο ηεο. 

 Cronbach’s α Μέζνο φξνο Σππηθή απφθιηζε 

PATIES ζπλνιηθή .86 3.48 .49 

Τπνθιίκαθα1 

PATIES 
.86 3.97 .60 

Τπνθιίκαθα2 

PATIES 
.77 3.46 .64 

Τπνθιίκαθα3 

PATIES 
.63 2.06 .64 

 

7.2. Γηεξεύλεζε ησλ αλεζπρηώλ ησλ Γηεπζπληώλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ αλεζπρηψλ ησλ 

Γηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη/ή εεα ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε 
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ε πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα «Αλεζπρίεο ησλ Γηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε-CIES» (Sharma & Desai, 2002). 

Αξρηθά δηεμήρζε παξαγνληηθή αλάιπζε ζηηο 22 δειψζεηο ηεο θιίκαθαο γηα λα 

δηαπηζησζεί ν αξηζκφο θαη ε ζχλζεζε ησλ παξαγφλησλ ηεο. Απφ ηνλ πίλαθα KMO and 

Bartlett’s test πξνέθπςε φηη ηα δεδνκέλα ήηαλ θαηάιιεια γηα δηεμαγσγή παξαγνληηθήο 

αλάιπζεο (ν δείθηεο KMO= .872>.6, p-ηηκή ηνπ Bartlett’s test of sphericity< .05). Ο 

δείθηεο MSA γηα φιεο ηηο ππφ κειέηε κεηαβιεηέο ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 0.5 (MSA> 

.783). Όκνηα κε πξηλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγφλησλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ην θξηηήξην ησλ ηδηνηηκψλ, ρσξίο ζεηηθφ απνηέιεζκα, θαη 

θαηφπηλ ην θξηηήξην ηνπ Scree plot πνπ έδσζε 4 παξάγνληεο (εηθ. 2). 

 

Δηθ. 2. Scree Plot απφ ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο θιίκαθαο CIES 

 

Απφ ηηο αλαιχζεηο δηαπηζηψζεθε φηη νη δειψζεηο 2, 13, 15, 18 θαη 20 θφξηηδαλ 

ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ παξάγνληεο θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθεθαλ. Μεηά απφ απηφ 

πξνρσξήζακε ζε πεξηζηξνθή κε ηε κέζνδν ηεο νξζνγψληαο πεξηζηξνθήο ησλ αμφλσλ. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη παξαθάησ ηέζζεξηο δηαθξηηνί παξάγνληεο: αλεζπρίεο γηα ην 
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θφξην εξγαζίαο ηνπ Γηεπζπληή θαη ην αθαδεκατθφ επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, αλεζπρίεο γηα 

ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, αλεζπρίεο 

γηα ηνπο δηαζέζηκνπο αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο πφξνπο θαη ηελ επαξθή δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε θαη, ηέινο, αλεζπρίεο γηα ζέκαηα επηκφξθσζεο θη εθαξκνγήο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηελ ηάμε (πίλαθαο 6). 

Πίλαθαο 6: Παξαγνληηθή αλάιπζε ηεο πξνζαξκνζκέλεο θιίκαθαο CIES 

Γ
ή

ι
σ

ζ
ε

 

1. Αλεζπρίεο γηα ηνλ 

πξνζσπηθφ θφξην 

εξγαζίαο θαη ην 

αθαδεκατθφ επίπεδν 

ηνπ ζρνιείνπ 

2. Αλεζπρίεο 

γηα ηελ 

απνδνρή ησλ 

καζεηψλ κε 

εεα 

3.Αλεζπρίεο γηα 

ηνπο πφξνπο, ηε 

ζηειέρσζε θαη ηε 

δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε  

4. Αλεζπρίεο 

γηα ζέκαηα 

επηκφξθσζεο 

θη εθαξκνγήο 

ζηελ ηάμε 

Α10  .739    

Α17  .730    

Α16  .728    

Α4  .706    

Α11  .655    

Α22  .527    

Α6   .841   

Α5   .796   

Α12   .658   

Α7   .553   

Α14    .770  

Α8    .684  

Α21    .644  

Α9    .497  

Α3     .816 

Α1     .740 

Α19     .505 

Οη ηέζζεξηο απηνί παξάγνληεο εμεγνχλ ην 59.98% ηεο κεηαβιεηφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα ν πξψηνο παξάγνληαο πνπ απνηειείηαη απφ 6 δειψζεηο εμεγεί ην 19.78%, ν 

δεχηεξνο έρεη 4 δειψζεηο θαη εμεγεί ην 14.50%, ν ηξίηνο έρεη επίζεο 4 δειψζεηο θαη 

εμεγεί ην 14.22%, ελψ ν ηέηαξηνο κε 3 δειψζεηο εμεγεί ην 11.44% ηεο δηαθχκαλζεο. 
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Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ηεο θιίκαθαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο Cronbach’s α πνπ είλαη θαη ν πην ζπλήζεο. Πξνέθπςε 

πςειφο ζπληειεζηήο α=.89 γηα ηελ θιίκαθα CIES ζπλνιηθά. ηε ζπλέρεηα 

ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο θαη νη κέζνη φξνη γηα ηηο ηξεηο ππνθιίκαθεο. 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 7 νη ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθνί γηα ηελ 

ππνθιίκαθα1, «Αλεζπρίεο γηα ην θφξην εξγαζίαο θαη ην αθαδεκατθφ επίπεδν» θαη ηελ 

ππνθιίκαθα2, «Αλεζπρίεο γηα ηελ απνδνρή». Γηα ηελ ππνθιίκαθα3, «Αλεζπρίεο γηα 

ηνπο πφξνπο θαη ηελ ππνζηήξημε» θαη ηελ ηελ ππνθιίκαθα4, «Αλεζπρίεο γηα ζέκαηα 

επηκφξθσζεο θη εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» πξνέθπςαλ επαξθείο ζπληειεζηέο αμηνπηζηίαο 

αλ ιάβνπκε ππφςε φηη ην πιήζνο ησλ εξσηήζεσλ ήηαλ ηέζζεξηο θαη ηξεηο αληίζηνηρα. 

Απφ ην ζπλνιηθφ Μ.Ο. ηεο ηεηξάβαζκεο θιίκαθαο (Μ.Ο.= 2.20, Σ.Α.= .51) 

θαίλεηαη φηη νη Γηεπζπληέο εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά κία κέηξηα αλεζπρία γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ηδηαίηεξα κηθξή είλαη ε αλεζπρία ζηελ ππνθιίκαθα1 γηα ηελ 

επηβάξπλζε ζην πξνζσπηθφ έξγν ηνπ Γηεπζπληή θαη ζηελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ 

(Μ.Ο.=1.61, Σ.Α.=.57). ηελ ππνθιίκαθα2 δειψλεηαη κηα κέηξηα αλεζπρία 

(Μ.Ο.=2.22, Σ.Α.=.71) γηα ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα απφ ηελ 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. ηελ ππνθιίκαθα3 δειψλεηαη κία ζρεηηθά κεγάιε αλεζπρία ησλ 

Γηεπζπληψλ (Μ.Ο.=2.73, Σ.Α.=.71) γηα ηα ζέκαηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηεο 

ζηειέρσζεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ηεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο. Σέινο θαη 

ζηελ ππνθιίκαθα4 δηαπηζηψλεηαη ζρεηηθά κεγάιε αλεζπρία ησλ Γηεπζπληψλ 

(Μ.Ο.=2.66, Σ.Α.=.60) γηα ηελ έιιεηςε επηκφξθσζεο ησλ ηδίσλ αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ησλ δεχηεξσλ 

λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηελ ζπκπεξίιεςε κέζα ζηελ ηάμε. 

Πίλαθαο 7: Cronbach’s α, Μ.Ο. θαη Σ.Α. γηα ηελ πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα CIES θαη ηηο 

ππνθιίκαθέο ηεο 

 Cronbach’s α Μέζνο φξνο Σππηθή απφθιηζε 

CIES ζπλνιηθή .89 2.20 .51 

Τπνθιίκαθα1 CIES .84 1.60 .57 

Τπνθιίκαθα2 CIES .79 2.22 .71 

Τπνθιίκαθα3 CIES .72 2.73 .71 

Τπνθιίκαθα4 CIES .67 2.66 .60 
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7.3 Αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ Γηεπζπληώλ σο πξνο ηε ζηάζε θαη ηνλ 

βαζκό αλεζπρίαο 

Ο ηξίηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηελ χπαξμε αηνκηθψλ δηαθνξψλ 

ζηε ζηάζε θαη ην βαζκφ αλεζπρίαο ησλ Γηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε. Γηα ην ζθνπφ απηφ δηεμήρζεθαλ t-ηεζη ζχγθξηζεο κέζσλ ηηκψλ κε 

αλεμάξηεηα δείγκαηα, κε αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο ηηο κεηαβιεηέο θχιν, ηχπνο 

ζρνιείνπ, ιεηηνπξγία ΣΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο 

θαη εκπεηξία δηδαζθαιίαο κε καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα θαη εμαξηεκέλεο ηηο 

θιίκαθεο θαη ηηο ππνθιίκαθεο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αλεζπρηψλ. Ωο πξνθαηαξθηηθφο 

έιεγρνο δηεμήρζε ν έιεγρνο ηεο ηζφηεηαο ησλ πιεζπζκηαθψλ δηαθπκάλζεσλ κε ην ηεζη 

Levene. Γηα ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, δηνηθεηηθή 

πξνυπεξεζία, δπλακηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη πνζνζηφ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ε εεα 

ζην ζρνιείν, εθαξκφζηεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο κέζσ ηνπ ζπληειεζηή Pearson (r). 

Οη ίδηεο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ γηα ηελ θιίκαθα ησλ ζηάζεσλ έγηλαλ θαη γηα ηελ 

θιίκαθα ησλ αλεζπρηψλ πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο 

ηηο δεκνγξαθηθέο θαη εξγαζηαθέο κεηαβιεηέο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ. 

 

7.3.1. Οη δηαθνξέο ζηηο ζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δεκνγξαθηθέο θαη 

εξγαζηαθέο κεηαβιεηέο 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 8, ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ έγηλαλ κε 

ην t-test, δελ έδεημαλ θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο Μ.Ο. ησλ δχν θύλων ζηελ 

θιίκαθα PATIES αιιά νχηε θαη ζηνπο Μ.Ο. ζηηο ηξεηο ππνθιίκαθέο ηεο (p> .05 ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο). Απηφ ζεκαίλεη φηη άλδξεο θαη γπλαίθεο Γηεπζπληέο εκθαλίδνπλ 

παξφκνηεο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε. 

Οκνίσο θαη γηα ηνλ ηύπο ηος ζσολείος πνπ ππεξεηνχλ νη Γηεπζπληέο (δεκνηηθφ 

ή λεπηαγσγείν) δελ πξνέθπςε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνπο Μ.Ο. (p> .05 ζε 
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φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Οη Γηεπζπληέο ηφζν ησλ λεπηαγσγείσλ φζν θαη ησλ δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ εκθαλίδνπλ παξφκνηεο ζηάζεηο. 

Πίλαθαο 8: Έιεγρνο t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηε ζρέζε ησλ ζηάζεσλ κε ηηο 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

 t df             p 

Φχιν PATIES ζπλνιηθή -,115 149 ,909 

Τπνθιίκαθα1  ,025 149 ,980 

Τπνθιίκαθα2  -,354 149 ,724 

Τπνθιίκαθα3  ,198 149 ,843 

Σχπνο ζρνιείνπ PATIES ζπλνιηθή -1,154 149 ,250 

Τπνθιίκαθα1  -,244 149 ,807 

Τπνθιίκαθα2  -1,752 149 ,082 

Τπνθιίκαθα3  -,808 149 ,420 

Λεηηνπξγία ΣΔ PATIES ζπλνιηθή -,258 149 ,796 

Τπνθιίκαθα1  -,120 149 ,904 

Τπνθιίκαθα2  ,056 149 ,956 

Τπνθιίκαθα3  -1,032 149 ,304 

Δπηκφξθσζε 

ζηελ ΔΑ 

PATIES ζπλνιηθή -1,930 148 ,056 

Τπνθιίκαθα1  -1,516 148 ,132 

Τπνθιίκαθα2  -1,974 148 ,050 

Τπνθιίκαθα3  -,396 148 ,693 

Δκπεηξία 

δηδαζθαιίαο 

καζεηψλ κε εεα 

PATIES ζπλνιηθή -1,432 149 ,154 

Τπνθιίκαθα1  -1,932 149 ,055 

Τπνθιίκαθα2  -,429 149 ,668 

Τπνθιίκαθα3  -,453 149 ,651 

Καη σο πξνο ηε λειηοςπγία ημήμαηορ ένηαξηρ ζην ζρνιείν πνπ δηεπζχλνπλ, απφ 

ηνλ έιεγρν πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ (p> .05 ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο). Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ 

πνπ έρνπλ ηκήκα έληαμεο εκθαλίδνπλ παξφκνηεο ζηάζεηο κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ΣΔ 

ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. 

Οχηε ε επιμόπθωζη ζε θέμαηα ειδικήρ αγωγήρ επεξέαζε ζηαηηζηηθά ηνπο 

Μ.Ο. ζηελ ζπλνιηθή θιίκαθα PATIES θαη ζηηο ππνθιίκαθέο ηεο (p> .05 ζε φιεο ηηο 
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πεξηπηψζεηο). Οη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ 

Γηεπζπληψλ πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκφξθσζε. 

Σέινο νχηε ε εμπειπία διδαζκαλίαρ με μαθηηέρ με αναπηπία και/ή εεα 

βξέζεθε λα δηαθνξνπνηεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνπο Μ.Ο (p> .05 ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο). Οη ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ πνπ έρνπλ δηδάμεη παιαηφηεξα ζε καζεηέο κε 

αλαπεξία θαη/ή εεα είλαη παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ Γηεπζπληψλ πνπ δελ είραλ πνηέ 

αληίζηνηρε εκπεηξία. 

Γηα ηηο κεηαβιεηέο εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, δηνηθεηηθή πξνυπεξεζία, 

κέγεζνο ζρνιείνπ θαη πνζνζηφ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ε εεα ζην ζρνιείν 

εθαξκφζηεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζπλδένληαη γξακκηθά 

κε ην κέζν φξν ηεο θιίκαθαο θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ησλ ζηάζεσλ. 

Πίλαθαο 9: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο- ηάζεηο 

  r p 

Δ
θ
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ηη
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ή

 

π
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π
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ξ
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ία
 PATIES ζπλνιηθή ,034 ,676 

Τπνθιίκαθα1  -,057 ,487 

Τπνθιίκαθα2  ,049 ,551 

Τπνθιίκαθα 3 ,211 ,009 

Γ
ην

ηθ
ε

ηη
θ

ή
 

π
ξ
ν
υ
π

ε
ξ
εζ

ία
 

PATIES ζπλνιηθή -,014 ,866 

Τπνθιίκαθα1  -,067 ,411 

Τπνθιίκαθα2  -,019 ,815 

Τπνθιίκαθα3  ,168 ,039 

Γ
π
λα

κ
ηθ

φ
ηε

ηα
 

ζ
ρν

ι
εί

ν
π
 

PATIES ζπλνιηθή ,128 ,118 

Τπνθιίκαθα1  ,066 ,418 

Τπνθιίκαθα2  ,172 ,035 

Τπνθιίκαθα3  ,027 ,746 

Π
ν
ζ

ν
ζ

ηφ
 

κ
α

ζ
ε

ηψ
λ 

κ
ε 

εε
α

 

PATIES ζπλνιηθή ,159 ,052 

Τπνθιίκαθα1  ,169 ,038 

Τπνθιίκαθα2  ,159 ,051 

Τπνθιίκαθα3  -,083 ,309 
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Γηα ηελ εκπαιδεςηική πποϋπηπεζία βξέζεθε φηη απηή δελ επεξεάδεη ηνλ 

ζπλνιηθφ κέζν φξν ησλ ζηάζεσλ, ζρεηίδεηαη φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηνλ κέζν 

φξν ζηελ ππνθιίκαθα3 «Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη γλψζεο» (r= .21, p= .009). Απηφ 

ζεκαίλεη φηη φζν απμάλνληαη ηα έηε ζπλνιηθήο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο ηφζν 

απμάλεηαη θαη ε εθηίκεζε ησλ Γηεπζπληψλ φηη νη ειιείςεηο ζε επηκφξθσζε θαη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε ζπκπεξίιεςε. 

Αληίζηνηρα θαη ε διοικηηική πποϋπηπεζία βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κε ηνλ κέζν φξν ζηελ ππνθιίκαθα3 «Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη γλψζεο» 

(r= .168, p= .039). Ζ ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ παξακέλεη ζεηηθή αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ειιείςεηο, φζν κεγαιψλεη ε εκπεηξία ηνπο ζηε δηνίθεζε. 

ε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή δςναμικόηηηα ζσολείος ζε θέζειρ πξνέθπςε ρακειή 

αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κε ην κέζν φξν ζηελ ππνθιίκαθα2 «Σχπνο 

αλαπεξίαο θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηελ ηάμε» (r= .17, p= .035). Φαίλεηαη πσο φζν 

κεγαιχηεξν είλαη ην ζρνιείν ηφζν πην πξφζπκνη δειψλνπλ νη Γηεπζπληέο λα δερζνχλ 

καζεηέο απφ δηάθνξνπο ηχπνπο αλαπεξίαο θαη εεα. 

εκαληηθή ζπζρέηηζε πξνέθπςε θαη αλάκεζα ζην ποζοζηό (%) μαθηηών με 

αναπηπία και/ή εεα πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν θαη ηελ ππνθιίκαθα2 «Απνδεθηή νκάδα, 

νθέιε θαη πξνθιήζεηο ηεο ζπκπεξίιεςεο» (r= .17, p= .038). Γειαδή φζν πεξηζζφηεξνη 

καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηφζν πην ζίγνπξνη είλαη νη 

Γηεπζπληέο γηα ηα νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο αιιά θαη πην έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

πηζαλέο δπζθνιίεο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 

7.3.2. Οη δηαθνξέο ζην βαζκό αλεζπρίαο ζε ζρέζε κε ηηο δεκνγξαθηθέο 

θαη εξγαζηαθέο κεηαβιεηέο 

ηνλ Πίλαθα 10 παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ κε ην t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, γηα λα δηαπηζησζεί πψο 

δηαθνξνπνηείηαη ν βαζκφο αλεζπρίαο ησλ Γηεπζπληψλ ζπλνιηθά αιιά θαη ζηηο 

επηκέξνπο ππνθιίκαθεο ζε ζρέζε κε ην θχιν, ηνλ ηχπν ηνπ ζρνιείνπ, ηελ ιεηηνπξγία 

ΣΔ ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα ΔΑ θαη ηέινο ηελ εκπεηξία 
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δηδαζθαιίαο ζε καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα. Σα απνηειέζκαηα κε ηνληζκέλνπο 

ραξαθηήξεο είλαη απηά πνπ ζπλεπάγνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Πίλαθαο 10: Έιεγρνο t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ γηα ηε ζρέζε ηεο αλεζπρίαο κε ηηο 

θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο 

 t df               p 

Φχιν CIES ζπλνιηθή -1.56 149 .121 

Τπνθιίκαθα1  -2.19 149 .030 

Τπνθιίκαθα2  -1.53 149 .128 

Τπνθιίκαθα3  -1.10 149 .273 

Τπνθιίκαθα4  .82 149 .415 

Σχπνο ζρνιείνπ CIES ζπλνιηθή 1.94 40.133 .059 

Τπνθιίκαθα1  2.54 36.932 .015 

Τπνθιίκαθα2  .97 149 .334 

Τπνθιίκαθα3  1.73 149 .086 

Τπνθιίκαθα4  .38 149 .704 

Λεηηνπξγία ΣΔ CIES ζπλνιηθή .86 110.169 .394 

Τπνθιίκαθα1  1.30 107.559 .195 

Τπνθιίκαθα2  1.71 149 .089 

Τπνθιίκαθα3  -.27 149 .784 

Τπνθιίκαθα4  -.58 149 .566 

Δπηκφξθσζε ζηελ 

ΔΑ 

CIES ζπλνιηθή 1.44 148 .153 

Τπνθιίκαθα1  1.23 148 .223 

Τπνθιίκαθα2  .14 148 .893 

Τπνθιίκαθα3  1.62 148 .108 

Τπνθιίκαθα4  1.82 148 .071 

Δκπεηξία 

δηδαζθαιίαο 

καζεηψλ κε εεα 

CIES ζπλνιηθή -.31 149 .757 

Τπνθιίκαθα1  -1.30 107.054 .197 

Τπνθιίκαθα2  .03 149 .977 

Τπνθιίκαθα3  .54 149 .587 

Τπνθιίκαθα4  .20 149 .843 
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Γηαπηζηψζεθε φηη ε δηαθνξά ζηνπο Μ.Ο. είλαη ζεκαληηθή κφλν σο πξνο ην θύλο 

θαη ηνλ ηύπο ηος ζσολείος ζηελ ππνθιίκαθα1 «Αλεζπρία γηα ην θφξην εξγαζίαο θαη ην 

αθαδεκατθφ επίπεδν». Φαίλεηαη πσο νη γπλαίθεο Γηεπζχληξηεο (Μ.Ο.=1.71) αλεζπρνχλ 

πεξηζζφηεξν  απφ ηνπο άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο (Μ.Ο.=1.51) θαη αληίζηνηρα νη 

Πξντζηακέλεο ησλ λεπηαγσγείσλ (Μ.Ο.=1.89) αλεζπρνχλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

Γηεπζπληέο θαη ηηο Γηεπζχληξηεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ (Μ.Ο.=1.53), γηα ηελ 

επηβάξπλζε πνπ ζα πξνθχςεη ζην πξνζσπηθφ ηνπο έξγν θαη ζηελ αθαδεκατθή εηθφλα 

ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο. 

ε ζρέζε κε ηε λειηοςπγία ημήμαηορ ένηαξηρ(ΤΕ) ζην ζρνιείν ησλ 

Γηεπζπληψλ, απφ ηνλ έιεγρν πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε ζηηο αλεζπρίεο ηνπο. Φαίλεηαη πσο ν βαζκφο αλεζπρίαο πνπ δήισζαλ νη 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ κε ΣΔ είλαη παξφκνηνο κε εθείλν ησλ Γηεπζπληψλ πνπ δελ 

δηαζέηνπλ ΣΔ ζην ζρνιείν ηνπο. 

ε ζρέζε κε ην αλ έρνπλ επιμόπθωζη ζε θέμαηα ειδικήρ αγωγήρ απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξνπνίεζε. Σφζν νη Γηεπζπληέο πνπ έρνπλ γλψζεηο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο φζν 

θη εθείλνη πνπ δελ έρνπλ εκθαλίδνπλ παξφκνην βαζκφ αλεζπρίαο. 

Ωο πξνο ηε κεηαβιεηή εμπειπία διδαζκαλίαρ με μαθηηέρ με αναπηπία και/ή 

εεα απφ ηα απνηειέζκαηα θαη πάιη πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε. Ο βαζκφο αλεζπρίαο ησλ Γηεπζπληψλ πνπ έρνπλ θαηά ην 

παξειζφλ δηδάμεη καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα είλαη παξφκνηνο κε ηνλ βαζκφ 

αλεζπρίαο εθείλσλ πνπ δελ έρνπλ αληίζηνηρε εκπεηξία. 

Γηα ηηο κεηαβιεηέο εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία, δηνηθεηηθή πξνυπεξεζία, 

κέγεζνο ζρνιείνπ θαη πνζνζηφ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ε εεα ζην ζρνιείν 

εθαξκφζηεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson γηα λα δηαπηζησζεί αλ ζπλδένληαη γξακκηθά 

κε ην κέζν φξν ηεο θιίκαθαο CIES θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο (πίλαθαο 11). 

Ζ εκπαιδεςηική πποϋπηπεζία βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε 

ηνλ κέζν φξν ζηελ θιίκαθα CIES (r= -.26, p= .002). Όζν απμάλνληαη ηα έηε ππεξεζίαο 

κεηψλεηαη ν βαζκφο αλεζπρίαο ησλ Γηεπζπληψλ ζπλνιηθά γηα ηα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία ηνπο. 
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Πίλαθαο 11: Αλάιπζε ζπζρέηηζεο Pearson γηα ηηο ζπλερείο κεηαβιεηέο- Αλεζπρίεο 

  r p 
Δ

θ
π

α
ηδ

επ
ηη

θ
ή

 

π
ξ
ν
υ
π

ε
ξ
εζ

ία
 

 

CIES ζπλνιηθή -,255 ,002 

Τπνθιίκαθα1  -,266 ,001 

Τπνθιίκαθα2  -,143 ,079 

Τπνθιίκαθα3  -,206 ,011 

Τπνθιίκαθα4  -,167 ,040 

Γ
ην

ηθ
ε

ηη
θ

ή
 

π
ξ
ν
υ
π

ε
ξ
εζ

ία
 

 

CIES ζπλνιηθή -,148 ,069 

Τπνθιίκαθα1  -,053 ,517 

Τπνθιίκαθα2  -,085 ,298 

Τπνθιίκαθα3  -,185 ,023 

Τπνθιίκαθα4  -,186 ,022 

Γ
π
λα

κ
ηθ

φ
ηε

ηα
 

ζ
ρν

ι
εί

ν
π
 

 

CIES ζπλνιηθή -,118 ,148 

Τπνθιίκαθα1  -,132 ,107 

PATIES ζπλνιηθή -,139 ,088 

Τπνθιίκαθα3  -,028 ,733 

Τπνθιίκαθα4  -,054 ,510 

Π
ν
ζ

ν
ζ

ηφ
 

κ
α

ζ
ε

ηψ
λ 

κ
ε 

εε
α

 

CIES ζπλνιηθή -,115 ,161 

Τπνθιίκαθα1  -,215 ,008 

Τπνθιίκαθα2  -,034 ,676 

Τπνθιίκαθα3  -,063 ,440 

Τπνθιίκαθα4  ,013 ,870 

 

Δπίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία θαη ηελ ππνθιίκαθα1 «Αλεζπρία γηα ην θφξην εξγαζίαο θαη 

ην αθαδεκατθφ επίπεδν» (r= -.27, p= .001), ηελ ππνθιίκαθα3 «Αλεζπρίεο γηα ηνπο 

πφξνπο θαη ηελ ππνζηήξημε» (r= -.21, p= .011) θαη ηελ ππνθιίκαθα4. «Αλεζπρίεο γηα 

ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» (r= -.17, p= .040). Δξκελεχνληαο ηα 

δεδνκέλα απηά ζα ιέγακε φηη Γηεπζπληέο κε κεγαιχηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία αλεζπρνχλ 

ιηγφηεξν γηα ην αλ ζα ππάξμεη αχμεζε ζην θφξην εξγαζίαο ηνπο αιιά θαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο γηα ηελ αθαδεκατθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

εεα. Αλεζπρνχλ επίζεο ιηγφηεξν απφ ηνπο λένπο Γηεπζπληέο γηα ηα ζέκαηα 



[61] 

 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππνζηήξημεο απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

ηθαλφηεηά ησλ ηδίσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο λα εθαξκφζνπλ ηελ ζπκπεξίιεςε 

κέζα ζηηο ηάμεηο. Ζ εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία δελ ζπλδέεηαη κε ηελ ππνθιίκαθα2 

«Αλεζπρίεο γηα ηελ απνδνρή». Παιηνί θαη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί, απφ ηε ζέζε ηνπ 

Γηεπζπληή φπνπ βξίζθνληαη, αλεζπρνχλ νκνίσο γηα ηελ πηζαλφηεηα λα κελ γίλνπλ 

απνδεθηνί νη καζεηέο κε εεα ζηα ζρνιεία ηνπο. 

ε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή διοικηηική πποϋπηπεζία βξέζεθε φηη ν κέζνο φξνο 

ζηελ ππνθιίκαθα3 «Αλεζπρίεο γηα ηνπο πφξνπο θαη ηελ ππνζηήξημε» ζρεηίδεηαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηα έηε ππεξεζίαο ζε ζέζε Γηεπζπληή (r=-.19, p=.023). Όζα 

πεξηζζφηεξα ρξφληα βξίζθνληαη νη εξσηψκελνη ζηελ ζέζε ηνπ Γηεπζπληή ηφζν ιηγφηεξν 

αλεζπρνχλ γηα ηα πξαθηηθά ζέκαηα ηεο ζπκπεξίιεςεο (ρξεκαηνδφηεζε, δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε θαη ζηειέρσζε). Σα έηε πξνυπεξεζίαο ζε ζέζε Γηεπζπληή βξέζεθε πσο 

ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά θαη κε ηελ ππνθιίκαθα4 «Αλεζπρίεο γηα ζέκαηα επηκφξθσζεο 

θαη εθαξκνγήο ζηελ ηάμε» (r= -.19, p=.022). Οη Γηεπζπληέο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε 

εκπεηξία ζε δηνηθεηηθά θαζήθνληα θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα ην αλ νη ίδηνη 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αξθεηέο γλψζεηο γηα λα δηαρεηξηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε εεα ζηελ ηάμε. 

Ωο πξνο ηελ κεηαβιεηή δςναμικόηηηα ζσολείος ζε θέζειρ βξέζεθε φηη απηή δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαθνξνπνίεζε ζηηο αλεζπρίεο ησλ Γηεπζπληψλ. Γειαδή νη 

Γηεπζπληέο ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ δελ θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα κεγαιχηεξα ζρνιεία. 

Αλαθνξηθά κε ην ποζοζηό (%) μαθηηών με αναπηπία και/ή εεα επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν βξέζεθε φηη ζρεηίδεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θαη κάιηζηα αξλεηηθά κε ηελ ππνθιίκαθα1 «Αλεζπρίεο γηα ηνλ θφξην 

εξγαζίαο θαη ην αθαδεκατθφ επίπεδν»(r= -.22, p=.008). Σνχην ζεκαίλεη φηη φζν 

πεξηζζφηεξνη είλαη νη καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία ηφζν 

ιηγφηεξν αλήζπρνη ληψζνπλ νη Γηεπζπληέο ηνπο φρη κφλν γηα ην δηθφ ηνπο έξγν αιιά θαη 

γηα ηελ πηζαλφηεηα ε παξνπζία ησλ καζεηψλ κε εεα λα ππνβαζκίζεη ην αθαδεκατθφ 

επίπεδν ησλ ζρνιείσλ. 
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7.4. Η ζρέζε κεηαμύ αλεζπρίαο θαη ζηάζεο 

Σξίηνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί αλ ε θιίκαθα θαη νη ππνθιίκαθεο 

ηεο αλεζπρίαο ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε θαη αλ κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηηο ζηάζεηο 

ησλ Γηεπζπληψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξψηα αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα πνιιαπιήο θαηά βήκαηα (stepwise) παιηλδξφκεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ αλαιχζεσλ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 12. Οη 

ηηκέο ηνπ δείθηε r θαλεξψλνπλ πσο ππάξρεη κέηξηα αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ αλεζπρηψλ θαη ζηάζεσλ. 

Πίλαθαο 12: πζρέηηζε αλεζπρίαο θαη ζηάζεσλ 

 Σ Σ1 Σ2 Σ3 ΑΝ ΑΝ1 ΑΝ2 ΑΝ3 

Σ1 ,895
**

        

Σ2 ,875
**

 ,639
**

       

Σ3 ,246
**

 -,003 ,081      

ΑΝ -,599
**

 -,472
**

 -,582
**

 -,196
*
     

ΑΝ1 -,553
**

 -,458
**

 -,554
**

 -,077 ,847
**

    

ΑΝ2 -,465
**

 -,406
**

 -,430
**

 -,092 ,786
**

 ,553
**

   

ΑΝ3 -,352
**

 -,256
**

 -,343
**

 -,171
*
 ,794

**
 ,539

**
 ,441

**
  

ΑΝ4 -,536
**

 -,349
**

 -,520
**

 -,381
**

 ,700
**

 ,441
**

 ,449
**

 ,517
**

 

 

Δηδηθφηεξα ε ζπλνιηθή αλεζπρία βξέζεθε λα ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηε 

ζπλνιηθή ζηάζε (r= -.60, p = .00) θαη ηηο ππνθιίκαθεο 1 (r= -.47, p = .00) θαη 2 ησλ 

ζηάζεσλ (r= -.58, p= .00). Απηφ δειψλεη πσο φζν κηθξφηεξε είλαη ε αλεζπρία ησλ 

Γηεπζπληψλ ηφζν πην ζεηηθή είλαη ε ζπλνιηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε, 

ηφζν κεγαιχηεξε ε ζπκθσλία ηνπο γηα ηελ σθειηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο παξά ηηο 

δπζθνιίεο θαη ηφζν πην πξφζπκνη νη ίδηνη λα δερζνχλ καζεηέο κε δηάθνξνπο ηχπνπο εεα.  

Καη νη ηέζζεξηο ππνθιίκαθεο ηεο αλεζπρίαο θαίλεηαη πσο ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

δχν πξψηεο ππνθιίκαθεο ησλ ζηάζεσλ. Ζ ζηάζε ζηελ ππνθιίκαθα3 «Δπάξθεηα 

πξνζσπηθνχ θαη γλψζεο» επεξεάδεηαη αξλεηηθά κφλν απφ ηελ ππνθιίκαθα4 «Αλεζπρία 

γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηε ηάμε» (r= -.38, p= .00). 
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ηε ζπλέρεηα εμεηάζηεθε πνηνη παξάγνληεο-ππνθιίκαθεο ηεο αλεζπρίαο 

κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηε ζπλνιηθή θαη ηηο επηκέξνπο ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ. 

Δθαξκφζηεθε πνιιαπιή παιηλδξφκεζε θαηά βήκαηα (stepwise) θαζψο επηηξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηνχκε ειέγρνπο ηαπηφρξνλα γηα ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο απφ ηηο 

νπνίεο ε κία ζεσξνχκε φηη είλαη εμαξηεκέλε (ζηάζεηο, ππνθιίκαθεο ησλ ζηάζεσλ) απφ 

ηε δξάζε ησλ ινηπψλ (ππνθιίκαθα1, ππνθιίκαθα2, ππνθιίκαθα3 θαη ππνθιίκαθα4 ηεο 

αλεζπρίαο). 

Αξρηθά εμεηάζηεθε αλ ε ζπλνιηθή ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηε 

ζπκπεξίιεςε κπνξεί λα πξνβιεθζεί απφ ηε ζπλνιηθή αλεζπρία θαη ηηο ππνθιίκαθέο 

ηεο. Γηαπηζηψζεθε φηη ε ζπλνιηθή αλεζπρία πξνβιέπεη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ηξφπν 

(beta= -.60, t= -9.13) ηε ζπλνιηθή ζηάζε ζε πνζνζηφ δηαθχκαλζεο 34%. Δπίζεο ν 

βαζκφο αλεζπρίαο ζηελ ππνθιίκαθα1 «Αλεζπρία γηα ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηελ 

αθαδεκατθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ» θαη ν βαζκφο ζηελ ππνθιίκαθα4 «Αλεζπρία γηα ηελ 

επηκφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε» κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα πξνβιέςνπλ ηε 

ζπλνιηθή ζηάζε ζηελ πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα PATIES ζε πνζνζηφ δηαθχκαλζεο 41% 

(πίλαθαο 13). 

Πίλαθαο 13: Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ηεο θιίκαθαο θαη ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο 

αλεζπρίαο ζηε ζπλνιηθή ζηάζε 

Μεηαβιεηή  R R
2
 ΓR

2
 Beta t p 

CIES ζπλνιηθή .60 .34 .35 -.60 -9.13 .000 

Μεηαβιεηέο θαηά ζεηξά εηζφδνπ R R2 ΓR2 Beta t p 

Τπνθιίκαθα 1 αλεζπρία .55 .31 .30 -.40 -5.60 .000 

Τπνθιίκαθα 4 αλεζπρία .64 .41 .40 -.36 -5.15 .000 

 

Οη αλαιχζεηο κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή κία απφ ηηο ππνθιίκαθεο ησλ ζηάζεσλ, 

δηαθνξεηηθή θάζε θνξά, θαη αλεμάξηεηεο ηηο ππνθιίκαθεο ηεο αλεζπρίαο νδήγεζαλ ζηα 

απνηειέζκαηα πνπ απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 14. Καη πάιη ε ππνθιίκαθα1 

«Αλεζπρία γηα ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηελ αθαδεκατθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ» θαη ε 

ππνθιίκαθα4 «Αλεζπρία γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε» κπνξνχλ 

λα πξνβιέςνπλ ζε πνζνζηφ 41% ηελ ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ζηελ ππνθιίκαθα1 ησλ 
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ζηάζεσλ, «Απνδεθηή νκάδα, νθέιε θαη πξνθιήζεηο ηεο ζπκπεξίιεςεο», θαη ζε 

πνζνζηφ 40% ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ζηελ ππνθιίκαθα2 ησλ ζηάζεσλ, «Σχπνο 

αλαπεξίαο/εεα θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηελ ηάμε». Σέινο ε ππνθιίκαθα4 «Αλεζπρία 

γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ εθαξκνγή ζηελ ηάμε» κφλε ηεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ζε 

έλα κηθξφ πνζνζηφ 15% ηε ζπλνιηθή δηαθχκαλζε ζηελ ππνθιίκαθα3 ησλ ζηάζεσλ, 

«Δπάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη γλψζεο». 

 

Πίλαθαο 14: Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε ησλ ππνθιηκάθσλ ηεο αλεζπρίαο ζηηο 

ππνθιίκαθεο ησλ ζηάζεσλ 

Δμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή 

Μεηαβιεηέο θαηά 

ζεηξά εηζφδνπ 

R R
2
 ΓR

2
 Beta t p 

Τπνθιίκαθα 1 

ηάζεηο 

Τπνθιίκαθα 1 

αλεζπρία 
.55 .31 .30 -.40 -5.60 .000 

Τπνθιίκαθα 4 

αλεζπρία 
.64 .41 .40 -.36 -5.15 .000 

Τπνθιίκαθα 2 

ηάζεηο 

Τπνθιίκαθα 1 

αλεζπρία 
.55 .31 .30 -.40 -5.70 .000 

Τπνθιίκαθα 4 

αλεζπρία 
.63 .40 40 -.34 -4.82 .000 

Τπνθιίκαθα 3 

ηάζεηο 

Τπνθιίκαθα 4 

αλεζπρία 
.38 .15 .14 -.38 -5.03 .000 

 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν βαζκφο αλεζπρίαο ζηελ 

πξνζαξκνζκέλε θιίκαθα CIES θαη ζηηο ππνθιίκαθέο ηεο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηε 

ζπλνιηθή θαη ηηο επηκέξνπο ζηάζεηο ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε, φπσο 

κεηξψληαη ζηελ θιίκαθα PATIES. Σε κεγαιχηεξε πξνβιεπηηθφηεηα εκθαλίδνπλ απφ 

θνηλνχ νη ππνθιίκαθεο 1 θαη 4 ηεο αλεζπρίαο. Αληίζηνηρεο αλαιχζεηο γηα ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά έδεημαλ πσο δελ κπνξεί θάπνην απφ απηά λα απνηειέζεη 

πξνβιεπηηθφ παξάγνληα γηα θακία απφ ηηο θιίκαθεο ησλ ζηάζεσλ. 
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7.5. Η άπνςε ησλ Γηεπζπληώλ γηα ηα βαζηθά πξναπαηηνύκελα ηεο 

επηηπρνύο ζπκπεξίιεςεο. 

ην εξσηεκαηνιφγην ηεο έξεπλαο νη Γηεπζπληέο θιήζεθαλ λα δειψζνπλ πνηα 

είλαη θαηά ηε γλψκε ηνπο ηα δχν βαζηθά πξναπαηηνχκελα γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. πλνιηθά 141 απφ ηνπο 151 

Γηεπζπληέο θαηέγξαςαλ ζηελ θφξκα ηελ ειεθηξνληθή αιιά θαη ηελ έληππε απφ δχν 

πξνηάζεηο, ελψ δχν άηνκα απάληεζαλ «δελ γλσξίδσ/δελ ζπκθσλψ» δηακνξθψλνληαο 

ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ ζε 284. Οη επηινγέο απηέο νκαδνπνηεκέλεο 

απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 15. 

Πίλαθαο 15: Σα πξναπαηηνχκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

Πξναπαηηνχκελα πρλφηεηα λ Πνζνζηφ≈ 

Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΓΑ- γλψζε 57 20.08% 

Έγθαηξε ππνζηήξημε κε εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ, 

βνεζεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

87 30.63% 

Πξνζβάζηκα θηίξηα- Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο 56 19.71% 

Υξεκαηνδφηεζε 13 4.58% 

Καηαλφεζε, απνδνρή, ζεβαζκφο, αγάπε, φξεμε, 

επηκνλή, πξνζπκία, ζπλείδεζε 

22 7.76% 

Απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ 

1 0.35% 

Οξγάλσζε 1 0.35% 

πλεξγαζία κε θνξείο (πρ. ΚΔΓΓΤ) 9 3.17% 

Αιιαγή ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο απφςεηο 15 5.29% 

Θέζπηζε θαηάιιειεο λνκνζεζίαο 4 1.40% 

Καηάιιεια αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 3 1.05% 

Κνπιηνχξα 3 1.05% 

πλεξγαζία κε γνλείο - ελεκέξσζε 9 3.17% 

Αξκνδηφηεηα ζην ζρνιείν λα απνθαζίδεη 1 0.35% 

Μηθξφο βαζκφο αλαπεξίαο 1 0.35% 

Γελ γλσξίδσ/δελ ζπκθσλψ 2 0.71% 

χλνιν Ν 284 100 
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εκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε, ζχκθσλα κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα λα κπνξέζεη 

λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ε ζπκπεξίιεςε ζηα ζρνιεία, είλαη ε έγθαηξε θαη 

επαξθήο ζηειέρσζή ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν δηδαθηηθφ, βνεζεηηθφ θαη επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ. Ωο δεχηεξν πξναπαηηνχκελν πξνέηαμαλ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο αιιά θαη ησλ ηδίσλ, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα. Σέινο λα αλαθέξνπκε φηη πξνέθπςε κε 

ηελ ίδηα ζρεδφλ βαξχηεηα θη έλα ηξίην πξναπαηηνχκελν πνπ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε 

πξνζβάζηκσλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ πξνκήζεηα θαηάιιεινπ πιηθνηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 



[67] 

 

8. πδήηεζε 

 

ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο θη νη αλεζπρίεο 151 

Γηεπζπληψλ/ληξηψλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ θαζψο θαη Πξντζηακέλσλ Νεπηαγσγείσλ ηεο 

Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

αλαπεξία θαη/ή εεα ζηα γεληθά ζρνιεία ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα έξεπλα επηζθφπεζεο, 

πεξηνξηζκέλεο εκβέιεηαο ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε φηη νη δχν απηνί παξάκεηξνη 

επεξεάδνληαη απφ κία ζεηξά δεκνγξαθηθψλ θαη εξγαζηαθψλ κεηαβιεηψλ θαη επηπιένλ 

ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. 

 

8.1. Η παξαγνληηθή εγθπξόηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθώλ 

εξγαιείσλ 

Αξρηθά ζε φηη αθνξά ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, κεηά θαη 

ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε θάλεθε πσο είλαη αξθνχλησο θαηάιιεια γηα ρξήζε ζηνλ ππφ 

δηεξεχλεζε πιεζπζκφ ησλ Γηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε ρψξα καο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ θιίκαθα PATIES ε παξαγνληηθή αλάιπζε πνπ δηεμήρζε ηελ 

πεξηφξηζε ζε 19 δειψζεηο θαη αλέδεημε ηξεηο παξάγνληεο κε ηζρπξνχο δείθηεο 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο: i) απνδεθηή νκάδα, νθέιε θαη πξνθιήζεηο, ii) ηχπνο αλαπεξίαο 

θαη απαηηνχκελνο ρξφλνο ζηελ ηάμε θαη ηέινο iii) επάξθεηα πξνζσπηθνχ θαη γλψζεο. Ζ 

αληίζηνηρε παξαγνληηθή αλάιπζε ηνπ Bailey (2004), ν νπνίνο ζρεδίαζε ηελ θιίκαθα 

PATIES είρε θαηαιήμεη ζε 24 δειψζεηο νκαδνπνηεκέλεο ζε 5 παξάγνληεο: i) ζέκαηα 

εθαξκνγήο, ii) νθέιε θαη βαζκφο αλαπεξίαο, iii) πξνθιήζεηο, iv) απνθιεηζκέλνη 

καζεηέο θαη ηέινο v) επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε. 

Ζ δηαθνξά ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ δειψζεσλ αλάκεζα ζηελ παξνχζα 

θιίκαθα θαη ηελ αξρηθή θαζψο θαη ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο επζχλνληαη πηζαλφηαηα γηα 

ηελ δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ αιιά θαη ηε ζχζηαζε ησλ παξαγφλησλ φπσο πεξηγξάθεθε 

παξαπάλσ. Θα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη, ζε αδξέο γξακκέο, ν πξψηνο παξάγνληαο 

ηεο ησξηλήο έξεπλαο αληηζηνηρεί ζηνλ δεχηεξν θαη ηξίην παξάγνληα ηεο αλάιπζεο ηνπ 

Bailey, ν δεχηεξνο ζηνλ πξψην θαη ηέηαξην παξάγνληα θαη ν ηξίηνο ησξηλφο 

παξάγνληαο ζηνλ πέκπην αξρηθφ. Σα επξήκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

θιίκαθα δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί κε αμηνπηζηία γηα λα θαηαγξάςεη ηηο ζηάζεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε. Υξεηάδεηαη ίζσο λα ζπκπιεξσζεί ην δείγκα 
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κε πεξηζζφηεξα άηνκα παξφκνησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ή λα ρνξεγεζεί εθ 

λένπ ε θιίκαθα ζε έλα επξχηεξν δείγκα γηα λα δηαπηζησζεί πεξαηηέξσ ε εγθπξφηεηά 

ηεο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν. ε θάζε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα 

εξκελεπζνχλ κε ηε δένπζα πξνζνρή. Ζ θιίκαθα PATIES έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επίζεο 

ζηηο έξεπλεο ησλ Sharma θαη Chow (2008) ζην Υνλγθ Κνλγθ θαη ηεο Chandler (2015) 

ζηηο ΖΠΑ αιιά ζε θακία απφ ηηο δχν έξεπλεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε παξαγνληηθφο 

έιεγρνο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα άιιε ζχγθξηζε. 

Ζ δεχηεξε θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα ήηαλ ε θιίκαθα CIES 

(Sharma & Desai, 2002) ε νπνία ζρεδηάζηεθε αξρηθά γηα λα θαηαγξάςεη ηηο αλεζπρίεο 

Γηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηελ Ηλδία. 

ηηο 21 αξρηθέο δειψζεηο πξνζηέζεθε κία αθφκε γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, νη νπνίεο κεηά ηελ παξαγνληηθή αλάιπζε πεξηνξίζηεθαλ ζε 17. Απφ ηελ 

αλάιπζε πξνέθπςαλ ζπλνιηθά 4 παξάγνληεο κε πςεινχο δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο: 

i) αλεζπρίεο γηα ην θφξην εξγαζίαο θαη ην αθαδεκατθφ επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ, ii) 

αλεζπρίεο γηα ηελ απνδνρή, iii) αλεζπρίεο γηα ηνπο πφξνπο θαη ηελ ππνζηήξημε θαη iv) 

αλεζπρίεο γηα ζέκαηα επηκφξθσζεο θη εθαξκνγήο ζηελ ηάμε. 

ηελ αληίζηνηρε αλάιπζε ζηελ έξεπλά ηνπο νη Sharma θαη Desai (2002) είραλ 

θαηαιήμεη επίζεο ζε 4 παξάγνληεο: i) αλεζπρίεο γηα ηνπο πφξνπο, ii) αλεζπρίεο γηα ηελ 

απνδνρή, iii) αλεζπρίεο γηα ην αθαδεκατθφ επίπεδν θαη iv) αλεζπρίεο γηα ηνλ θφξην 

εξγαζίαο. Ζ κηθξή δηαθνξνπνίεζε ζηε δνκή ησλ παξαγφλησλ νθείιεηαη ελδερνκέλσο, 

ζηε δηαθνξά ηνπ αξηζκνχ ησλ δειψζεσλ αιιά θαη ζην δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ηνπ δείγκαηνο. Καζψο φκσο ν ζπλνιηθφο δείθηεο αμηνπηζηίαο βξέζεθε λα 

είλαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε θιίκαθα είλαη θαηάιιειε 

γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ αλεζπρηψλ ησλ Διιήλσλ Γηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή 

ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. 

 

8.2. Η ζηάζε ησλ Γηεπζπληώλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε θαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

Πεξλψληαο ηψξα ζηα δχν πξψηα απφ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έζεζε ε 

παξνχζα έξεπλα αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε 

θαη ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηελ επεξεάδνπλ παξαηεξήζεθαλ ηα εμήο: 

Ζ ζπλνιηθή ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ ηεο πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απέλαληη 

ζηε ζπκπεξίιεςε μεθεχγεη απφ ηελ νπδεηεξφηεηα θαη ηείλεη λα γίλεη ζεηηθή. Με άιια 
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ιφγηα νη Γηεπζπληέο κνηάδεη λα ζπκθσλνχλ έζησ θαη ιίγν επί ηεο αξρήο κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζηα 

ζρνιεία γεληθήο αγσγήο. Παξφκνηα επξήκαηα βιέπνπκε θαη ζηηο έξεπλεο ησλ 

Hadjikakou θαη Mnasonos (2012) ζηελ Κχπξν, ηνπ Abbott (2006) ζηελ Ηξιαλδία, ηνπ 

Avissar θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003) ζην Ηζξαήι, ησλ Khochen θαη Radford (2011) 

ζηνλ Λίβαλν, ησλ Farris (2011), Ramirez (2006) θαη Smith (2011) ζηηο ΖΠΑ, ηνπ 

Bailey (1997) ζηελ Απζηξαιία θαη ησλ Urton, Wilbert θαη Hennemann (2014) ζηε 

Γεξκαλία. Ωζηφζν ηα επξήκαηα απηά δηαθνξνπνηνχληαη φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 

επηκέξνπο έιεγρνο ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ ηεο θιίκαθαο. Δθεί θαίλεηαη πσο νη 

Γηεπζπληέο απνδέρνληαη θαηαξρήλ ηελ αμία θαη ηα νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο, φκσο ε 

ζηάζε ηνπο ζπλαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ ηχπν ηεο αλαπεξίαο θαζψο θαη απφ 

ην αίζζεκα αλεπάξθεηαο πνπ εθδειψλνπλ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη ιφγσ ησλ 

ειιείςεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ, επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ. 

Πην αλαιπηηθά ε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ εκθαλίδεηαη πνιχ ζεηηθή γηα ηνπο 

καζεηέο κε ειαθξά αλαπεξία θαη δειψλνπλ φηη ζπκθσλνχλ πσο πξνθχπηνπλ θνηλσληθά 

νθέιε γηα φινπο ηνπο καζεηέο θαη πξφζζεηα αθαδεκατθά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο κε 

εεα. Γείρλνπλ επίζεο εηνηκφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο δπζθνιίεο 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ πηζαλέο αληηδξάζεηο γνλέσλ θαη ηελ ζπλεξγαζία κε δηάθνξνπο 

εηδηθνχο κέζα θαη έμσ απφ ηελ ηάμε. Ζ ζηάζε ηνπο απηή δελ επεξεάδεηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηκήκαηνο έληαμεο ζην ζρνιείν ηνπο, επεξεάδεηαη φκσο απφ ην πνζνζηφ ησλ 

καζεηψλ κε αλαπεξία πνπ θνηηνχλ ζε απηφ, ππνδεηθλχνληαο φηη φζνη πεξηζζφηεξνη 

είλαη νη καζεηέο ηφζν πην εμνηθεησκέλνη κε ηελ αλαπεξία εκθαλίδνληαη νη Γηεπζπληέο 

ηνπο θαη ηφζν πην ζίγνπξνη γηα ηελ σθειηκφηεηα ηεο ζπκπεξίιεςεο. Παξφκνηα 

δηαπίζησζε βξίζθνπκε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Smith (2011), φρη φκσο ηεο Ramirez (2006) 

πνπ βξήθε φηη ην πνζνζηφ καζεηψλ δελ επεξεάδεη ηελ ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ. 

Δμεηάδνληαο ηε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηχπν ηεο αλαπεξίαο θαη 

ηνλ ρξφλν πνπ απαηηεί ε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ ηάμε, βξέζεθε φηη απηή είλαη κελ 

ιηγφηεξν ππνζηεξηθηηθή απφ ηε ζπλνιηθή αιιά θαη πάιη ειαθξψο ζεηηθή. Ωζηφζν αλ 

θαλείο αλαηξέμεη ζηνπο επηκέξνπο κέζνπο φξνπο ησλ δειψζεσλ ζα δηαπηζηψζεη πσο νη 

Γηεπζπληέο δειψλνπλ πνιχ ζχκθσλνη ζηελ ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ρακειέο 

αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο θαη θηλεηηθά πξνβιήκαηα (Μ.Ο. δήισζεο=3.93 θαη γηα ηηο δχν 

θαηεγνξίεο), αιιά ζρεδφλ αληίζεηνη γηα ηνπο καζεηέο κε ζνβαξνχ βαζκνχ 

αλαπεξία/εεα (Μ.Ο. δήισζεο=2.48 φπνπ 2=δηαθσλψ θαη 3=νπδέηεξε ζηάζε) 
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πηζαλφηαηα επεηδή ζεσξνχλ πσο ε δηδαζθαιία ηνπο ζηελ ηάμε απαηηεί εηδηθέο ξπζκίζεηο 

θαη πνιχ απφ ηνλ ρξφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καη ε Praisner (2003) ζηελ έξεπλά ηεο 

βξήθε φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ειαθξηά ή 

κέηξηα λνεηηθή πζηέξεζε ήηαλ πεξηζζφηεξν εππξφζδεθηνη ζηα γεληθά ζρνιεία απφ ηνπο 

καζεηέο γηα παξάδεηγκα κε απηηζκφ. Σν ζπκπέξαζκα φηη ε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ 

επεξεάδεηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο αλαπεξίαο δηαηχπσζαλ ζηηο έξεπλέο ηνπο θαη νη Farris 

(2011), Hadjikakou θαη Mnasonos (2012), Khochen θαη Radford (2011) θαη Ramirez 

(2006). 

Ζ ζηάζε ηψξα ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο αλαπεξίαο 

θαη εεα θαίλεηαη πσο επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζρνιείνπ. Οη Γηεπζπληέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ ζρνιείσλ δήισζαλ πην δεθηηθνί ζηελ απνδνρή δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ 

καζεηψλ. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ έξεπλα ησλ Sharma θαη Chow 

(2008) θαζψο θαη ηεο Chandler (2015) νη νπνίνη βξήθαλ πσο νη Γηεπζπληέο ησλ 

κηθξφηεξσλ ζρνιείσλ πηνζεηνχλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε. Γηα λα 

εξκελεπηεί ην απνηέιεζκα απηφ ζηελ ησξηλή έξεπλα ζα πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ππφςε 

ην γεγνλφο φηη ηα κηθξά ζρνιεία ζηε ρψξα καο βξίζθνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζηελ 

επαξρία. Πνιιέο θνξέο ην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηά επηβαξχλεηαη κε ηελ 

ζπλδηδαζθαιία καζεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ηάμεηο θαη είλαη απηά πνπ ζηειερψλνληαη 

δπζθνιφηεξα θαη πην αξγά κε ην απαξαίηεην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα ηεο Παληειηάδνπ (2004), ζηελ πεξηθέξεηα ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε βαζηθέο 

εηδηθφηεηεο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο θαζψο θαη ζε αλαγθαίν εμνπιηζκφ. 

Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαηαγξάθνληαη θαη ζηελ έθζεζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

ΜΔΑ θαη ησλ ηκεκάησλ έληαμεο (Παπαδάηνο θαη ζπλ., ρ.ρ.) Σα πξνβιήκαηα απηά 

επέηεηλαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ε κεησκέλε νηθνλνκηθή επηρνξήγεζε ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ε ζηειέρσζε ησλ δνκψλ ΔΑ ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ αλαπιεξσηέο, νη νπνίνη 

ζπάληα πξνζιακβάλνληαη απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο. Αλακθίβνια απηέο νη ηδηαηηεξφηεηεο 

επεξεάδνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ελφο ζρνιείνπ θαη θαζηζηνχλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ζηηο κηθξέο θαη πην απνκαθξπζκέλεο κνλάδεο πην ζχλζεηε. Να 

πξνζζέζνπκε αθφκε πσο ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηθξά ζρνιεία είλαη λεπηαγσγεία. Ζ 

αλεπάξθεηα ησλ ππνδνκψλ πνπ έρεη θαηαγξαθεί ζηηο δνκέο εηδηθήο αγσγήο γηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο αγσγήο (Παπαδάηνο θαη ζπλ., ρ.ρ.) θαζψο θαη νη απμεκέλεο αλάγθεο 

θξνληίδαο ησλ κηθξψλ καζεηψλ ίζσο επζχλνληαη γηα ηηο ιηγφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ ησλ κηθξψλ κνλάδσλ. 
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Αμηνζεκείσην εχξεκα απνηειεί ην γεγνλφο πσο ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ 

απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε γίλεηαη αξλεηηθή φηαλ εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

επάξθεηα εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηελ επάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο (ππνθιίκαθα 3). Με ηηο 

απαληήζεηο ηνπο νη Γηεπζπληέο δήισζαλ πσο αληίθεηληαη ζηε ζπκπεξίιεςε επεηδή 

ζεσξνχλ πσο δελ δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη δελ ππάξρεη επαξθήο 

ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ γηα λα κπνξέζνπλ ηα ζρνιεία λα αλαιάβνπλ 

ηελ θηινμελία θαη δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα. Σελ ίδηα αξλεηηθή 

ζηάζε, ρσξίο ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, εμεδήισζαλ ηφζν νη Γηεπζπληέο πνπ δελ 

έρνπλ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο φζν θαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

θαηέγξαςαλ ζηελ έξεπλά ηνπο θαη νη Jacobs-Bell (2014), Ngwokabuen (2013), Ramirez 

(2006) θαη Smith (2011), ελψ ν Almotairi (2013) δηαπίζησζε πσο νη Γηεπζπληέο πνπ 

δηέζεηαλ ζρεηηθέο γλψζεηο ήηαλ πην αξλεηηθνί. Αληίζεηα νη Hadjikakou θαη Mnasonos 

(2012), ε Praisner (2003) θαη ν Cohen (2015) βξήθαλ φηη ε επηκφξθσζε αζθεί ζεηηθή 

επηξξνή ζηε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ. 

Ωζηφζν ζα αλέκελε θαλείο φηη ε κεηαβιεηή απηή ζα έπαηδε θάπνην ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ. Αλαηξέρνληαο ζηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα 

ηνπ δείγκαηνο δηαπηζηψλνπκε πσο απφ ηνπο 60 Γηεπζπληέο πνπ δήισζαλ πσο έρνπλ 

επηκνξθσζεί, πεξίπνπ ηα 3/5 έιαβαλ ηελ επηκφξθσζή ηνπο παξαθνινπζψληαο θάπνην 

ζεκηλάξην θαη νη ππφινηπνη κε θνίηεζε ζην Γηδαζθαιείν ή ζε κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. Πξνθχπηεη εχινγα ινηπφλ εδψ έλα εξψηεκα γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζεκηλαξίσλ 

πνπ νξγαλψλνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ επάξθεηα ηεο γλψζεο πνπ παξέρνπλ. 

Σν βέβαηνλ είλαη πσο, απφ ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ, πξνβάιιεη αδήξηηε ε 

αλάγθε γηα ηελ παξνρή πνηνηηθψλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηε γλσξηκία θαη εμνηθείσζε ησλ Γηεπζπληψλ αιιά θαη φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κε ηηο ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαζψο θαη κε ηηο 

απαξαίηεηεο ηερληθέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο θαη πξνζαξκνζκέλεο δηδαζθαιίαο. 

Άιισζηε, παξφηη δελ πξνέθπςε σο ζπκπέξαζκα ζηελ παξνχζα έξεπλα, έρεη 

θαηαγξαθεί ζε αξθεηέο άιιεο κειέηεο φηη ε πξνεγνχκελε ζεηηθή εκπεηξία ζηε 

δηδαζθαιία καζεηψλ κε εεα θαζψο θαη ε ζρέζε κε άηνκα κε αλαπεξία απφ ην θηιηθφ 

θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη ζεηηθά ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (Avramadis, Bayliss & Burden, 

2000. Hadjikakou & Mnasonos, 2012. Praisner, 2003. Ramirez, 2006). 
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ηελ έξεπλά καο πξνέθπςε επίζεο πσο ε ζηάζε ησλ λεφηεξσλ θαη κε κηθξφηεξε 

δηνηθεηηθή εκπεηξία Γηεπζπληψλ είλαη πεξηζζφηεξν αξλεηηθή απφ απηή ησλ 

αξραηφηεξσλ Γηεπζπληψλ. Έρεη βξεζεί πσο ηα ζέκαηα δηνίθεζεο θαη νη δπζθνιίεο 

εηζαγσγήο εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ καδί κε ηελ αγσλία γηα ηηο απμεκέλεο επζχλεο ηεο 

ζέζεο, κνλνπσινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ Γηεπζπληψλ ηνλ πξψην θαηξφ ηεο αλάιεςεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο αιιά θαη κεηέπεηηα (Παπατσάλλνπ, Γηαβξίκεο, Βαιθάλνο & 

Καηζαθνχξνο, 2013). Αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ην γεγνλφο πσο ζε φζα ζρνιεία 

ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα έληαμεο νη Γηεπζπληέο ηνπο θαινχληαη λα επνπηεχζνπλ πιένλ θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ησλ Δπηηξνπψλ Γηάγλσζεο, Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη 

Τπνζηήξημεο (ΔΓΔΑΤ), γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη πξφζζεην φγθν δνπιεηάο θαη 

επζχλεο, ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα εξκελεχζεη ηελ απξνζπκία ηνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο θαζψο δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα δηεθπεξαηψζνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο εξγαζίεο. Ζ εκπεηξία ησλ αξραηφηεξσλ θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί σο 

αληηζηάζκηζκα ζηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ δηνίθεζεο θαη γη απηφ 

εκθαλίδνληαη πην έηνηκνη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο. Παξφκνηα 

επξήκαηα έρνπκε ζηελ έξεπλα ησλ Hadjikakou θαη Mnasonos (2012) ελψ ζηελ έξεπλα 

ηεο Ramirez (2006) δελ θαηαγξάθεθε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή ηνπο εκπεηξία, κνινλφηη ππήξρε δηαθνξά κε 

βάζε ηελ ειηθία ηνπο. ηνλ αληίπνδα νη Avissar et al (2003) θαη ν Cohen (2015) 

βξήθαλ φηη νη παιαηφηεξνη Γηεπζπληέο είλαη πην αξλεηηθνί ζηελ ζπκπεξίιεςε απφ ηνπο 

λεφηεξνπο, γεγνλφο πνπ απέδσζαλ ζηα πιένλ ζχγρξνλα θαη εκπινπηηζκέλα 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ παξαθνινχζεζαλ νη λεφηεξνη εθπαηδεπηηθνί. 

Αλακελφκελν θαη εχινγν ππήξμε ην απνηέιεζκα ηνπ αδηάθνξνπ ξφινπ ηνπ 

θχινπ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ Πξντζηακέλσλ, Γηεπζπληξηψλ θαη 

Γηεπζπληψλ. Παξφκνηα επξήκαηα ζπλαληάκε ζηελ έξεπλα ηνπ Ngwokabuen (2013) φρη 

φκσο θαη ησλ Hadjikakou θαη Mnasonos (2012) ζηελ Κχπξν, φπνπ νη άλδξεο 

Γηεπζπληέο εκθαλίδνπλ πην ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε απφ ηηο γπλαίθεο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα εηπσζεί φηη ε ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Μαθεδνλία απέλαληη ζηελ 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζηα ζρνιεία γεληθήο αγσγήο είλαη επί ηεο 

αξρήο ζεηηθή θαη γίλεηαη αξλεηηθή κφλν φηαλ εμεηάδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα 

εηδηθήο γλψζεο θαη εμεηδηθεπκέλνπ ππνζηεξηθηηθνχ πξνζσπηθνχ. ρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ εξγαζηαθή θαη δηνηθεηηθή εκπεηξία αθνχ νη παιαηφηεξνη θαη εκπεηξφηεξνη 
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Γηεπζπληέο δείρλνπλ λα είλαη πην ζεηηθνί απφ ηνπο λένπο, θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζηε ζρνιηθή κνλάδα: 

φζν πεξηζζφηεξνη νη καζεηέο κε εεα πνπ θνηηνχλ ζηα ζρνιεία θη φζν πην κεγάιν ην 

ζρνιείν, ηφζν πην ζεηηθνί ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δειψλνπλ νη Γηεπζπληέο 

ηνπο. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα επηκφξθσζε, γηα 

ππνζηήξημε ησλ κηθξψλ ζρνιείσλ θαη γηα πεξαηηέξσ ελζάξξπλζε ηεο παξνπζίαο 

καζεηψλ κε εεα ζηα γεληθά ζρνιεία. 

 

8.3. Ο βαζκόο αλεζπρίαο ησλ Γηεπζπληώλ γηα ηελ ζπκπεξίιεςε θαη νη 

κεηαβιεηέο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ 

Σν ηξίην θαη ηέηαξην εξψηεκα ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηνλ βαζκφ αλεζπρίαο πνπ 

πξνθαιεί ζηνπο Γηεπζπληέο ε εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο  θαη ηηο 

κεηαβιεηέο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα είραλ εληνπηζηεί 

ιηγνζηέο έξεπλεο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. πλήζσο νη αλεζπρίεο 

θαηαγξάθνληαλ σο δεπηεξνγελέο πξντφλ ησλ εξεπλψλ πνπ αθνξνχζαλ ζηηο ζηάζεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ. Ωο εθ ηνχηνπ νη ζπγθξίζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ είλαη ιηγνζηέο θαη 

αθνξνχλ έξεπλεο κε δηαθνξεηηθφ ζρεδηαζκφ. 

Οη Γηεπζπληέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα έδεημαλ κε ηηο απαληήζεηο ηνπο φηη δηαθαηέρνληαη απφ κέηξην βαζκφ αλεζπρίαο 

ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζηα ζρνιεία ηνπο. Δηδηθά 

φζνη βξίζθνληαη πεξηζζφηεξα ρξφληα ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, έδεημαλ πσο 

δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαζψο δειψλνπλ ιηγφηεξν αλήζπρνη ζε ζρέζε κε 

ηνπο λεφηεξνπο. Παξφκνηα επξήκαηα βξίζθνπκε ζηελ έξεπλα ηεο Sharma (2001) θαη 

ησλ Sharma θαη Desai (2002). 

Αλαιπηηθφηεξα βξέζεθε πσο νη Γηεπζπληέο αλεζπρνχλ ιίγν γηα ηηο επηπηψζεηο 

πνπ ζα έρεη ε εθαξκνγή ηεο ζπκπεξίιεςεο ζην πξνζσπηθφ ηνπο έξγν αιιά θαη ζην 

αθαδεκατθφ επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ. Γειψλνπλ δειαδή έηνηκνη θαη πξφζπκνη λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηνλ επηπιένλ θφξην εξγαζίαο θαη θαίλεηαη λα κελ πηζηεχνπλ πσο ε 

παξνπζία καζεηψλ κε εεα ζα κεηψζεη ηηο αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ ππφινηπσλ 

καζεηψλ. Πξνέθπςε επίζεο φηη νη γπλαίθεο Γηεπζχληξηεο θαη νη Πξντζηακέλεο ησλ 

λεπηαγσγείσλ είλαη πην αλήζπρεο απφ ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαζψο θαη φηη νη 

Γηεπζπληέο κε κηθξφηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία είλαη πην αλήζπρνη απφ ηνπο παιαηφηεξνπο 

γηα ην ζέκα απηφ. Πην αλήζπρνη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βξέζεθαλ επίζεο θαη νη 
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Γηεπζπληέο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία κε θαλέλαλ ή ειάρηζηνπο καζεηέο κε αλαπεξία ή 

εεα. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα ζηα λεπηαγσγεία ε δηεχζπλζε αζθείηαη 

απνθιεηζηηθά απφ γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίεο είλαη ηαπηφρξνλα επηθνξηηζκέλεο 

κε πιήξε δηδαθηηθά θαζήθνληα. Δθεί ε αλάγθε γηα επηηήξεζε θαη θξνληίδα ησλ κηθξψλ 

καζεηψλ είλαη απμεκέλε θαη ρσξίο ηελ απαξαίηεηε έκςπρε θαη πιηθνηερληθή 

ππνζηήξημε γηα καζεηέο κε εεα, δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο πνπ δελ επλννχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα εμεγήζεη κεξηθψο ηελ 

απμεκέλε αλεζπρία ησλ γπλαηθψλ. Απφ ηελ άιιε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε 

εκπεηξία πνιιψλ εηψλ δηδαζθαιίαο ζε πνιπάξηζκνπο καζεηέο έρεη απνδείμεη ζηνπο 

Γηεπζπληέο πσο νη αθαδεκατθέο επηδφζεηο ησλ ιεγφκελσλ θαιψλ καζεηψλ δελ 

επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηελ παξνπζία αδχλακσλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε. Ίζα ίζα 

πνπ ε εκπεηξία ηεο ζπκβίσζεο κέζα ζηα ζρνιεία κε καζεηέο πνπ έρνπλ θάπνηα 

αλαπεξία ή εεα ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα φινπο (Kalambouka et al., 2005) θαη γη απηφ ίζσο 

νη Γηεπζπληέο αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα ηελ αθαδεκατθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ. Κη φπσο 

θάλεθε φζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα πνπ θνηηνχλ ζην 

ζρνιείν ηφζν ιηγφηεξν αλεζπρνχλ νη Γηεπζπληέο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο. ε αληίζηνηρε κειέηε ζηελ Ηλδία, ην θχιν θαη ε πξνεγνχκελε ζρέζε κε 

άηνκν κε αλαπεξία πξνέθπςαλ σο πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αλεζπρία ησλ 

Γηεπζπληψλ (Sharma, 2001). 

Ζ απνδνρή πνπ ζα ηχρνπλ νη καζεηέο κε αλαπεξία θαη/ή εεα απφ ηελ ππφινηπε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα βξέζεθε λα αλεζπρεί ιίγν πεξηζζφηεξν ηνπο Γηεπζπληέο ηνπ 

δείγκαηνο, φρη φκσο ζεκαληηθά. Ζ αλεζπρία ηνπο απηή δελ επεξεάδεηαη απφ ηα 

δεκνγξαθηθά θαη εξγαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα 

βξίζθνπκε θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Avissar θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2003) ζην Ηζξαήι. 

Απηφ πνπ θάλεθε λα αλεζπρεί αξθεηά ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, είλαη ε κε έγθαηξε θαη επαξθήο ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ θαζψο θαη ε αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε. Αληίζηνηρα επξήκαηα είρε θαη ε έξεπλα ησλ Khochen θαη Radford (2011) 

ζην Λίβαλν. ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα δεηήκαηα απηά 

ειέγρνληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε θαη ηαιαλίδνπλ, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο, ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο (Γ.Ο.Δ, 2013). Ζ 

ππνζηειέρσζε αιιά θαη ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε αλαγθάδνπλ ηνπο Γηεπζπληέο λα 

θαηαθεχγνπλ ζε απηνζρέδηεο ιχζεηο αλάγθεο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 
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ζρνιηθψλ ηνπο κνλάδσλ. Ζ αλεζπρία ησλ Γηεπζπληψλ ζε ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα απηφ 

βξέζεθε πσο επεξεάδεηαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηνηθεηηθή ηνπο πξνυπεξεζία αθνχ 

νη εκπεηξφηεξνη θαη αξραηφηεξνη δείρλνπλ λα αλεζπρνχλ ιηγφηεξν απφ ηνπο πην λένπο 

Γηεπζπληέο. Παξφκνηα επξήκαηα αλαθέξνπλ νη Sharma θαη Desai (2002) θαζψο θαη νη 

Khochen θαη Radford (2011), ζηελ έξεπλα ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε πσο νη Γηεπζπληέο 

αλεζπρνχλ γηα ηελ αλεπάξθεηα ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ αιιά θαη γηα ην πςειφ 

θφζηνο ηεο ζπκπεξίιεςεο, ην νπνίν δπζθνιεχνληαη λα θαιχςνπλ ηα ζρνιεία κε ηνλ 

πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ ηνπο. 

Σέινο νη Γηεπζπληέο δήισζαλ πσο αλεζπρνχλ πνιχ γηα ηελ έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη ηελ πηζαλή αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θαηαλείκνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξνζνρή ηνπο ζε φινπο ηνπο καζεηέο κέζα ζηελ 

ηάμε. Σν ίδην ζέκα εληφπηζαλ σο πεγή αλεζπρίαο θαη ν Avissar θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2003) κε ηελ έξεπλά ηνπο ζην Ηζξαήι. Σελ αλεζπρία απηή ησλ Γηεπζπληψλ βξέζεθε 

φηη κεηξηάδνπλ ε εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία θαη ε κεγαιχηεξε δηνηθεηηθή εκπεηξία. Οη 

αξραηφηεξνη Γηεπζπληέο δειψλνπλ ιηγφηεξν αλήζπρνη ζεσξψληαο ίζσο φηη ζα 

κπνξέζνπλ λα ππεξθεξάζνπλ ηηο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο ράξε ζηελ εκπεηξία ηνπο. 

Δίλαη βέβαηνλ φκσο φηη κηα ηφζν ζχλζεηε δηαδηθαζία φπσο ε ζπκπεξίιεςε πνπ 

δηαρέεηαη ζε φια ηα επίπεδα ιεηηνπξγίαο κίαο ζρνιηθήο κνλάδαο, απαηηεί απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηεο, εθηφο απφ ηθαλφηεηεο δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ ζεκάησλ, ζαθή αληίιεςε θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα λα θαηαζηεί 

επηηπρήο θαη νπζηαζηηθή. Ζ αλάγθε γηα επηκφξθσζε επαλέξρεηαη θαη εδψ σο θπξίαξρε 

πξνυπφζεζε θαζψο ε αλεζπρία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ άγλνηα: αλεζπρεί 

θαλείο γη απηφ πνπ δελ γλσξίδεη. Δηδηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί αλεζπρνχλ πνιχ γηα ηηο 

αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε 

πξνεηνηκαζία ηνπο θαη γη απηφ ζπρλά πξνβάιινπλ αληηζηάζεηο (Γεξκαλφο, 2002). 

Υξεηάδεηαη ζπλεπψο λα πξνεγείηαη έλα δηάζηεκα γηα εηιηθξηλή θαη γφληκε δηαβνχιεπζε 

ζηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο θφζκνο ζα θαηαζέηεη ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαη 

λα αθνινπζεί κία πεξίνδνο πξνεηνηκαζίαο κε θαηάιιεια επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

έηζη ψζηε λα θαηαξγείηαη ζηελ πξάμε ην επηρείξεκα ηεο αδπλακίαο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κεησζεί ε αλεζπρία θαη ζπλεπαθφινπζα 

ζα απμεζεί ε ζεηηθή ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θνηλφηεηαο απέλαληη ζηελ ηζφηηκε εθπαίδεπζε φισλ ησλ καζεηψλ, φπσο ζα θαλεί θαη 

παξαθάησ. 
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8.4. ρέζε ζηάζεο θαη αλεζπρίαο 

Σν πέκπην εξψηεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχζε ηελ ζρέζε ηεο ζηάζεο 

ησλ Γηεπζπληψλ κε ηνλ βαζκφ αλεζπρίαο ηνπο. Γηαπηζηψζεθε πσο ηα δχν κεγέζε φρη 

απιά ζρεηίδνληαη ζεκαληηθά αιιά πσο ν ζπλνιηθφο βαζκφο αλεζπρίαο πνπ δειψλεηαη 

απφ ηνπο Γηεπζπληέο κπνξεί λα πξνβιέςεη ηελ ζπλνιηθή ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

ζπκπεξίιεςε. Δπίζεο βξέζεθε φηη κεηξψληαο ηελ επηκέξνπο αλεζπρία γηα ηελ 

επηβάξπλζε ζην έξγν ησλ Γηεπζπληψλ θαη ζηελ αθαδεκατθή εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ 

(ππνθιίκαθα1), αιιά θαη ηελ αλεζπρία γηα ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ 

ζα επέηξεπαλ ζηνπο ίδηνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ λα εθαξκφζνπλ ηε 

ζπκπεξίιεςε (ππνθιίκαθα4) κπνξεί επίζεο θαλείο λα πξνβιέςεη ηηο ζηάζεηο ζπλνιηθά 

αιιά θαη επηκέξνπο, θπξίσο ζε φ,ηη αθνξά ηηο νκάδεο αλαπεξίαο πνπ γίλνληαη θαιχηεξα 

απνδεθηέο ζηα ζρνιεία. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα έρεη ηελ αμία ηνπ θαζψο ππνδεηθλχεη 

ην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν – εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζε ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο θαη 

δηνίθεζεο - ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζρεδηαζκέλνπ εηδηθά γηα ηνπο 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Φπζηθά θαη ε έγθαηξε ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε 

εηδηθνχο, ε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ ππνδνκψλ, ε δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε είλαη ζέκαηα χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπο. 

Καζίζηαηαη ζαθέο φηη αλ δελ ππάξμεη ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

πξνθαινχλ αλεζπρία ζηνπο Γηεπζπληέο ε ππνζηήξημή ηνπο ζην ζεζκφ ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ζα είλαη αλεπαξθήο θαη ην θαινπξναίξεην απηφ εγρείξεκα δελ ζα 

ηειεζθνξήζεη. Γηαηππψλνληαο ην πξφβιεκα κε ηνπο φξνπο ηνπ Fuller (1969), φζν ζα 

βιέπνπκε ηνπο Γηεπζπληέο λα βξίζθνληαη ζην πξψην ζηάδην ηεο αλεζπρίαο θαη λα  

λνηάδνληαη γηα ην πψο νη ίδηνη ζα αληαπεμέιζνπλ ζην έξγν ηεο ζπκπεξίιεςεο γηαηί δελ 

έρνπλ πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γη απηφ, κπνξνχκε λα ζεσξνχκε βέβαην φηη θαη ε 

ζηάζε πνπ ζα θξαηήζνπλ ζα είλαη αξλεηηθή. 

Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ αληίζηξνθε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ 

θαη ηεο αλεζπρίαο αλαθέξζεθαλ απφ ηε Sharma (2001) θαζψο θαη ηηο Symeonidou θαη 

Phtiaka (2009). 

 

8.5. Πξναπαηηνύκελα ηεο ζπκπεξίιεςεο 

Όια ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψζεθαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

απαληήζεσλ ησλ Γηεπζπληψλ ζην ηειεπηαίν εξψηεκα ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνχζε ηα 

βαζηθά πξναπαηηνχκελα ηεο ζπκπεξίιεςεο, έηζη φπσο νη ίδηνη ηα αληηιακβάλνληαη. Σα 
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ηξία δεηήκαηα πνπ αλέθπςαλ σο ηα πιένλ ζεκαληηθά είλαη ζε πιήξε ζπκθσλία κε ηα 

θξηηήξηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκπεξίιεςεο πνπ βξίζθνπκε ζηνλ Meister (2000) 

θαζψο θαη κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηχπσζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε έξεπλα ησλ Bailey 

θαη Du Plessis (1997): έγθαηξε θαη επαξθήο ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ κε εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο αγσγήο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ ππνδνκψλ θαη ζχγρξνλνπ 

πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

πλνςίδνληαο ζα ιέγακε φηη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

αλαδεηθλχεηαη εκθαλψο κία ειαθξψο ζεηηθή ζηάζε ησλ Γηεπζπληψλ απέλαληη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα αιιά θαη ε αλεζπρία 

ηνπο γηα ηηο ειιείςεηο πνπ παξαηεξνχληαη. Σν θχξην αίηεκά ηνπο, φπσο πξνθχπηεη, είλαη 

λα παξαζρεζνχλ απφ ηελ πνιηηεία νη αλαγθαίνη πιηθνηερληθνί θαη αλζξψπηλνη πφξνη 

θαζψο επίζεο ηα θαηάιιεια πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιείσλ ηνπο, ψζηε απφ θνηλνχ λα κπνξέζνπλ λα εξγαζηνχλ γηα 

ηελ κεηακφξθσζε ησλ ζρνιείσλ ηνπο ζε ζπκπεξηιεπηηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο. 

 

8.6. Δθαξκνγέο ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα κπνξνχλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκα, ηδηαίηεξα θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο γηα ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Γηεπζπληψλ αιιά θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο αγσγήο, κε ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο ζπκπεξίιεςεο. Σν γεγνλφο φηη ε εμνηθείσζε κε παηδηά πνπ έρνπλ 

αλαπεξία θαη/ή εεα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ζεηηθφηεξεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε ζηε δηακφξθσζε 

ηέηνηνπ ηχπνπ πξνγξακκάησλ ψζηε λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο επηκνξθνχκελνπο λα 

εκπιαθνχλ κε καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο, ελδηαθέξνληα θαη 

καζεζηαθέο αλάγθεο. Μηα ηέηνηα εκπεηξία είλαη εμφρσο πνιχηηκε εηδηθά ζηηο κέξεο καο 

πνπ ηα ζρνιεία ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ δηαξθψο απμαλφκελν πινπξαιηζκφ 

δπλακηθνχ. Σα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηεχζπλζή 

ηνπο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ δηνηθεηηθέο, παηδαγσγηθέο αιιά θαη εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο, ζρεηηθέο κε ηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ καζεηψλ ηνπο. 
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Μέζα απφ ηελ έξεπλα δηαθάλεθε επίζεο φηη ν θχξηνο φγθνο ηεο αλεζπρίαο ησλ 

Γηεπζπληψλ πξνέξρεηαη φρη κφλν απφ ηε κεδεληθή επηκνξθσηηθή πξνεηνηκαζία, αιιά 

θαη απφ ηελ ειιηπή δηνηθεηηθή, νηθνλνκηθή θαη πιηθνηερληθή ππνζηήξημε, θαζψο θαη 

απφ ηελ αλεπαξθή ζηειέρσζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

Οπφηε γίλεηαη αηζζεηή ε επζχλε ηεο πνιηηείαο λα κεξηκλά κε ζπλέπεηα γηα ηε 

δηεπζέηεζε φισλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ ψζηε λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο Γηεπζπληέο 

απξφζθνπηα, λα κεηνπζηψλνπλ ηελ ζεηηθή ζηάζε πνπ φπσο θαίλεηαη δηαζέηνπλ, ζε 

νπζηαζηηθφ έξγν γηα ηελ επηηπρή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία θαη/ή εεα ζηα 

γεληθά ζρνιεία. 

ηελ εηθνζαεηή πνξεία κνπ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζπλεξγάζηεθα κε 

αξθεηνχο Γηεπζπληέο θαη πνιινχο ζπλαδέιθνπο απφ ην ρψξν ηεο γεληθήο αγσγήο. Ζ 

θαζεκεξηλή δηαπίζησζε ηεο αγσλίαο ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

δηδαζθαιίαο καζεηψλ κε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά θαη ηεο απξνζπκίαο 

ηνπο ελίνηε λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζπκπεξίιεςε απνηέιεζε ηελ έκπλεπζε γηα ηελ 

παξνχζα κειέηε. Ωο εθπαηδεπηηθφο ηεο εηδηθήο αγσγήο έβιεπα ζπρλά ην έξγν 

ζπλαδέιθσλ πνπ ζηειερψλνπλ ηα ηκήκαηα έληαμεο θαη ηελ παξάιιειε ζηήξημε, φρη 

κφλν λα κελ αλαγλσξίδεηαη επαξθψο, αιιά θαη λα παξεκπνδίδεηαη. Ζ εηθφλα πνπ 

πξνέθπςε κέζα απφ ηελ έξεπλα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ Γηεπζπληψλ λα δειψλνπλ 

κάιινλ ζεηηθνί απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε ήηαλ κάιινλ απξφζκελε θαη εμφρσο 

ελζαξξπληηθή γηα ην κέιινλ. Ωζηφζν ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα δηεξεπλεζεί ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν ε ζεηηθή απηή ζηάζε κεηαθξάδεηαη ζε πξάμε κέζα ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

θαη ε κνξθή κε ηελ νπνία πινπνηείηαη ε ζπκπεξίιεςε. Με άιια ιφγηα ζα ήηαλ ρξήζηκν 

λα θαηαγξαθνχλ ηα ζπκπεξηιεπηηθά κνληέια θαη νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο αιιά θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αθφξκεζε γηα παξφκνηεο 

κειέηεο πνπ ζα επηρεηξήζνπλ κία πην ελδειερή δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ 

αλεζπρηψλ ησλ Γηεπζπληψλ ζε έλα κεγαιχηεξν δείγκα φρη κφλν απφ ηελ Πξσηνβάζκηα 

αιιά θαη απφ ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζε ζρνιεία πνπ πινπνηνχλ 

πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, επηδηψθνληαο ζπγθξίζεηο, επηβεβαίσζε ηεο 

αμηνπηζηίαο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη θπξίσο ρξήζηκε αλαηξνθνδφηεζε γηα 

δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο. 
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8.7. Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο  

Οη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ ην πεξηνξηζκέλν εχξνο ηνπ 

δείγκαηνο θαη ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε θαζψο πξφθεηηαη γηα 

Γηεπζπληέο/Γηεπζχληξηεο ηεο Πξσηνβάζκηαο επηιεγκέλσλ ζρνιείσλ απφ πεξηνρέο κε 

ζπγθεθξηκέλα δεκνγξαθηθά θαη γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά. Δπίζεο ην πνζνζηφ ησλ 

Πξντζηακέλσλ λεπηαγσγείσλ αλάκεζά ηνπο δελ αληηθαηνπηξίδεη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ζηνλ ππφ δηεξεχλεζε πιεζπζκφ. πλεπψο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ, ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απφιπηα αληηπξνζσπεπηηθφ γηα ηνλ 

πιεζπζκφ ησλ Γηεπζπληψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Παξάιιεια πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε ην γεγνλφο πσο αλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ιάβεη ξεηή δηαβεβαίσζε 

γηα ηελ αλσλπκία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο, ηελ νπνία δηαζθάιηδε πεξαηηέξσ ε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ, ελδέρεηαη λα έδσζαλ θνηλσληθά επηζπκεηέο 

απαληήζεηο ιφγσ θαη ηεο ιεπηήο θχζεο ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ζέκαηα δηαθξίζεσλ θαη θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ. 

Ζ κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κε ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ αηφκσλ. Θεσξείηαη πσο «ν κέζνο φξνο ησλ εθηηκήζεσλ πνιιψλ 

αηφκσλ απνηειεί κηα αμηφπηζηε θαη έγθπξε πξνζέγγηζε, ηφζν ηνπ πνηα είλαη ε γλψκε 

ηνπ γεληθφηεξνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ησλ δηαθπκάλζεσλ ηεο γλψκεο απηήο» (Γεψξγαο, 

1995, ζει. 143). Τπάξρεη φκσο πάληα ην ελδερφκελν ην δείγκα λα κε ζπκπεξηθέξεηαη 

ζχκθσλα κε ηε ζηάζε πνπ δειψλεη. Σν θαηλφκελν απηφ, γλσζηφ σο «ζεσξία ηεο 

γλσζηηθήο αζπκθσλίαο», απνηειεί έλαλ πάγην πεξηνξηζκφ ζηελ εγθπξφηεηα παξφκνησλ 

εξεπλψλ (Γεψξγαο, 1995, ζει 159). Δπίζεο ε απνθιεηζηηθή ρξήζε θιίκαθαο θαη 

πνζνηηθψλ κεζφδσλ φπσο έγηλε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ζεσξείηαη απφ αξθεηνχο σο κε 

επαξθήο γηα ηε κειέηε ησλ ζχλζεησλ πνιππαξαγνληηθψλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Αλη΄ 

απηνχ πξνηείλεηαη ε ηξηγσλνπνίεζε, ν ζπλδπαζκφο δειαδή πεξηζζφηεξσλ κεζφδσλ κε 

ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ δηαθνξεηηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ 

(Μνrse, 1991). 

Με βάζε φια ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζα πξέπεη λα εξκελεπζνχλ κε ηε δένπζα πξνζνρή θαη φηη ηα 

ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ. 
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9. Δπίινγνο  

Με γλψκνλα ηελ έλλνηα ηνπ Γηθαίνπ θαη ηα πνξίζκαηα δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ 

θνξέσλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ, ε ειιεληθή πνιηηεία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

λνκνζεηεί θαη εθαξκφδεη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ζηε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ ζε έλα αλνηρηφ ζρνιείν. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνλ ζηφρν απηφ ρξεηάδεηαη ηελ απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ζεζκνχ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο Γηεπζπληέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Έρεη βξεζεί φηη είλαη ηα άηνκα ζηελ πιένλ θαηάιιειε ζέζε κέζα ζην 

ζρνιείν γηα λα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο (Bailey, 2004). Γηαζέηνπλ ηελ δχλακε λα επεξεάζνπλ ηηο 

ζηάζεηο ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο ηνπο θνηλφηεηαο θαη λα κεηαιακπαδεχζνπλ ην φξακα 

ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο, ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ακέξηζηεο απνδνρήο. 

Αλ θαη ζην ειιεληθφ ζρνιείν ε απηνλνκία ησλ Γηεπζπληψλ είλαη πεξηνξηζκέλε, 

ππάξρεη ην πεξηζψξην λα αλαιάβνπλ νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο: λα πηνζεηήζνπλ έλα ζπκκεηνρηθφ-κεηαζρεκαηηζηηθφ ζηπι εγεζίαο πνπ 

ζα επηδεηθλχεη έκπξαθηα ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο απνδνρήο, λα 

θξνληίζνπλ γηα ηελ δηακφξθσζε θηιφμελσλ θαη θαηάιιεισλ ρψξσλ, λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ αγαζηή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο, λα πινπνηήζνπλ πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ζπκπεξίιεςεο, λα ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε κεζφδσλ δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, λα αλαπηχμνπλ δίθηπα ζπλεξγαζίαο κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ κε 

εεα, ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο, λα αλαγλσξίζνπλ ην έξγν πνπ 

επηηειείηαη ζηηο δνκέο ζπκπεξίιεςεο θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηνπο θαη ηέινο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ απφ ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαζψο θαη γηα ηελ νκαιή κεηάβαζή ηνπο ζηελ επφκελε 

ζρνιηθή βαζκίδα. 

χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα ε παηδεία είλαη γηα ηνλ άλζξσπν έλαο δεχηεξνο ήιηνο. 

Απνηειεί χςηζην θαζήθνλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο λα δηαζθαιίζεη θάησ απφ 

απηφλ ηνλ ήιην κηα ζέζε γηα φινπο αδηαθξίησο ηνπο καζεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηα 

κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηηο μερσξηζηέο ηθαλφηεηεο ή ηηο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηνπο.
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11. Παξάξηεκα  

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 
Επιςτήμεσ τησ Εκπαίδευςησ και τησ Διά Βίου Μάθηςησ 

«Εκπαιδευτική Διοίκηςη και Ηγεςία» 

 

Αξιότιμε κφριε/κυρία, 

Το παρόν ερωτθματολόγιο αποτελεί μζροσ τθσ ζρευνασ που διεξάγεται ςτα πλαίςια 
τθσ ολοκλιρωςθσ των μεταπτυχιακϊν μου ςπουδϊν. Στόχοσ τθσ ζρευνασ είναι: 

α) Να διερευνιςει τισ ςτάςεισ των Διευκυντριϊν/Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων τθσ 
Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ απζναντι ςτθ ςυμπερίληψη μακθτϊν με αναπθρία και/ι 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (εεα) ςτα ςχολεία Γενικισ Αγωγισ (ΓΑ) και 

β) Να καταγράψει τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ ανθςυχίεσ που ενδεχόμενα 
προκαλεί θ εφαρμογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ πρακτικισ. 

Στθν παροφςα ζρευνα όταν μιλάμε για μαθητζσ με αναπηρία και/ή εεα 
αναφερόμαςτε ςτα παιδιά που ςυναντάμε ςτα Ειδικά Σχολεία/Νθπιαγωγεία κακϊσ και 
ςτουσ μακθτζσ των οποίων οι μακθςιακζσ δυςκολίεσ είναι ςφνκετεσ και απαιτοφν 
εκτεταμζνθ εκπαιδευτικι παρζμβαςθ. Η ζννοια τθσ ςυμπερίληψησ ή εκπαιδευτικήσ 
ςυμπερίληψησ περιλαμβάνει τθ φοίτθςθ των εν λόγω μακθτϊν ςε τάξεισ των 
ςχολείων/νθπιαγωγείων ΓΑ, υπό τθν ευκφνθ του εκπαιδευτικοφ του τμιματοσ. 
Περιλαμβάνει επίςθσ τθ μερικι ι ολικι υποςτιριξθ τουσ από εξειδικευμζνο προςωπικό και 
τθν παροχι επιςτθμονικισ κακοδιγθςθσ ςτον εκπαιδευτικό γενικισ αγωγισ. Συνολικά η 
ςυμπερίληψη περιλαμβάνει τθν λειτουργία του ςχολείου/νθπιαγωγείου με τρόπο που να 
εξαςφαλίηει τισ ίδιεσ ευκαιρίεσ ςε όλουσ αδιακρίτωσ τουσ μακθτζσ του. 

Στθ ςυνζχεια, για λόγουσ ςυντομίασ και μόνο, χρθςιμοποιοφνται οι εκφράςεισ 
«μαθητές με αναπηρία και/ή εεα», «κανονικοί μαθητές» αντί του δόκιμου όρου «μακθτζσ 
τυπικισ ανάπτυξθσ» και «κανονικές τάξεις».  

Το ερωτθματολόγιο αποτελείται από τρία μζρθ: το Α με τα δθμογραφικά ςτοιχεία, το 
Β με τισ ςτάςεισ και το Γ με τισ πικανζσ ανθςυχίεσ. 

Παρακαλϊ πολφ να απαντιςετε ςε όλεσ τισ ερωτιςεισ. Η ςυμμετοχι ςασ είναι 
πολφτιμθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ μελζτθσ. Ο χρόνοσ που κα χρειαςτείτε εκτιμάται ςτα 10-
15 λεπτά. Η απάντθςι ςασ κα παραμείνει εμπιςτευτικι και ανϊνυμθ. Τα αποτελζςματα τθσ 
ζρευνασ εφόςον ςασ ενδιαφζρουν κα είναι ςτθ διάκεςι ςασ. Επικοινωνιςτε μαηί μου ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ xtsiolpidou@gmail.com.  

Σασ ευχαριςτϊ εκ των προτζρων για τθν ςυνεργαςία. 

 

 Με εκτίμηςη 

 

Τςιολπίδου Ξανθοφλα MEd 

Εκπαιδευτικόσ Ειδικήσ Αγωγήσ 

   

mailto:xtsiolpidou@gmail.com
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Α. Δημογραφικά Στοιχεία 

Για να βοθκιςετε με τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων παρακαλϊ δϊςτε τισ παρακάτω 
πλθροφορίεσ. Βάλτε ζνα √ ςτο κατάλλθλο κουτάκι ι ςυμπλθρϊςτε τον αρικμό ι τθ λζξθ που 
απαιτείται. 

 

1 Φφλο:          Άνδρασ              Γυναίκα 

 

2 Τφποσ ςχολείου:    Νθπιαγωγείο            Δθμοτικό 

 

3 Εκπαιδευτικι προχπθρεςία:                      ζτθ 

 

4 Προχπθρεςία ωσ Δ/ντισ: :               ζτθ 

 

5 Δυναμικότθτα ςχολείου:              κζςιο 

 

6 Ποιο είναι το ποςοςτό των μακθτϊν με αναπθρία και/ι εεα επί του ςυνόλου των 
μακθτϊν ςτθ ςχολικι ςασ μονάδα (κατά προςζγγιςθ); 

             % 

 

   

7 Λειτουργεί Τμιμα Ζνταξθσ ςτθν Σχολικι Μονάδα; 

 ΟΧΙ 

 

ΝΑΙ     

8 Ζχετε κάποια εκπαίδευςθ/επιμόρφωςθ ςτθν ΕΑ;( π.χ. ςεμινάριο, διδαςκαλείο ) 

 ΟΧΙ ΝΑΙ (διευκρινίςτε) 

         ……………………………………………….. 

 

9 Ζχετε εμπειρία διδαςκαλίασ με μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα ςτθν τάξθ, ςε ΤΕ ι ςε 
Ειδικό Σχολείο/Νθπιαγωγείο; 

 ΟΧΙ 

 

 

ΝΑΙ (διευκρινίςτε) 

         …………………………………………………. 

 

10 Αν ζπρεπε να περιγράψετε τα ςυναιςκιματά ςασ για τθν ςυμπερίλθψθ ποιο από 
τα παρακάτω κα ςασ εξζφραηε καλφτερα; 

 

 Κάκετα 
αντίκετοσ/θ 

Αντίκετοσ/θ Ουδζτεροσ /θ Υποςτθρικτικόσ
/θ 

Απόλυτα 
υποςτθρικτικόσ/θ 
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 Β. Στάςεισ απζναντι ςτη ςυμπερίληψη μαθητϊν με αναπηρία και/ή εεα 

 Οδηγίεσ 

Ωσ Διευκυντισ/Διευκφντρια όταν αναλογίηεςτε τθν πρακτικι τθσ ςυμπερίλθψθσ ςε 
ποιον βακμό ςυμφωνείτε με τισ παρακάτω δθλϊςεισ; Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε όλεσ 
τισ προτάςεισ κυκλϊνοντασ τον αρικμό που ςασ εκφράηει περιςςότερο. 

 

   

Δ
ια

φ
ω

νϊ
 

α
π

ό
λυ

τα
 

Δ
ια

φ
ω

νϊ
 

Ο
υ

δ
ζτ

ερ
η

 

ς
τά

ς
η

 

Συ
μ

φ
ω

νϊ
 

Συ
μ

φ
ω

νϊ
 

α
π

ό
λυ

τα
 

1 Οι εκπαιδευτικοί τθσ Γενικισ 
Αγωγισ δεν είναι επαρκϊσ 
εκπαιδευμζνοι για να 
αντιμετωπίςουν μακθτζσ με 
αναπθρία και/ι εεα.  

 
1 2 3 4 5 

2 Μακθτζσ με κινθτικζσ δυςκολίεσ 
(πατερίτςεσ/αμαξίδια) προκαλοφν 
πολλά προβλιματα κατά τθν 
κίνθςι τουσ για να επιτραπεί θ 
ςυμπερίλθψι τουσ. 

 1 2 3 4 5 

3 Η ςυμπερίλθψθ μακθτϊν με 
αναπθρία και/ι εεα προςκζτει 
ελάχιςτα προβλιματα ςτθ 
διαχείριςθ τθσ τάξθσ από τουσ 
εκπαιδευτικοφσ. 

 1 2 3 4 5 

4 Μακθτζσ που δεν μποροφν να 
δουν/διαβάςουν ζντυπο κείμενο  
με κανονικι γραμματοςειρά δεν 
πρζπει να φοιτοφν ςτισ κανονικζσ 
τάξεισ . 

 1 2 3 4 5 

5 Μακθτζσ που είναι διαρκϊσ 
επικετικοί απζναντι ςτουσ 
ςυμμακθτζσ τουσ δεν πρζπει να 
φοιτοφν ςτισ κανονικζσ τάξεισ. 

 1 2 3 4 5 

6 Η δυςχερισ πρόςβαςθ ςε άλλεσ 
ειδικότθτεσ (π.χ. ψυχολόγουσ, 
λογοκεραπευτζσ κ.ά.) κακιςτά τθν 
ςυμπερίλθψθ δφςκολθ. 

 1 2 3 4 5 

7 Οι κανονικοί μακθτζσ ωφελοφνται 
μακθςιακά από τθν ςυμπερίλθψθ 
μακθτϊν με αναπθρία και/ι εεα. 

 1 2 3 4 5 
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8 Μακθτζσ με ελαφριάσ μορφισ 
αναπθρία και/ι εεα πρζπει να 
φοιτοφν ςτισ κανονικζσ τάξεισ. 

 
1 2 3 4 5 

9 Η παρουςία ειδικοφ προςωπικοφ 
ςτθν τάξθ διαταράςςει τθν ομαλι 
διεξαγωγι του μακιματοσ. 

 
1 2 3 4 5 

10 Η ςυμπερίλθψθ πρζπει να 
υποςτθριχκεί ανεξάρτθτα από τo 
αν οι γονείσ των κανονικϊν 
μακθτϊν αντιδροφν ςε αυτι. 

 
1 2 3 4 5 

11 Οι μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα 
ανικουν ςτα Ειδικά Σχολεία όπου 
μποροφν να αντιμετωπιςτοφν όλεσ 
τουσ οι ανάγκεσ. 

 
1 2 3 4 5 

12 Το ειδικό προςωπικό που 
αςχολείται με τθν υποςτιριξθ των 
μακθτϊν με αναπθρία και/ι εεα 
είναι επαρκϊσ εκπαιδευμζνο. 

 
1 2 3 4 5 

13 Οι μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα  
ανακόπτουν τθν πρόοδο των 
άλλων μακθτϊν γι αυτό πρζπει να 
αντιςτακοφμε ςτθν ςυμπερίλθψθ . 

 
1 2 3 4 5 

14 Οι μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα 
ωφελοφνται μακθςιακά από τθν 
ςυμπερίλθψθ. 

 
1 2 3 4 5 

15 Οι κανονικοί μακθτζσ αδικοφνται 
λόγω τθσ παρουςίασ μακθτϊν με 
αναπθρία και/ι εεα ςτθν τάξθ. 

 
1 2 3 4 5 

16 Μακθτζσ που είναι ςυνεχϊσ 
επικετικοί απζναντι ςτο 
προςωπικό του ςχολείου δεν 
πρζπει να φοιτοφν ςτισ κανονικζσ 
τάξεισ. 

 
1 2 3 4 5 

17 Μακθτζσ που επικοινωνοφν με 
ειδικό τρόπο (π.χ. νοθματικι 
γλϊςςα) δεν πρζπει να φοιτοφν 
ςτισ κανονικζσ τάξεισ. 

 
1 2 3 4 5 
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18 Μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα 
των οποίων οι ακαδθμαϊκζσ 
επιδόςεισ/ οι βαςικζσ δεξιότθτεσ 
είναι ςθμαντικά χαμθλότερεσ από 
των ςυνομιλικων ςυμμακθτϊν 
τουσ δεν πρζπει να φοιτοφν ςτισ 
κανονικζσ τάξεισ. 

 1 2 3 4 5 

19 Οι διευκυντζσ των ςχολείων 
Γενικισ Αγωγισ είναι επαρκϊσ 
εκπαιδευμζνοι να αντιμετωπίηουν 
μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα. 

 
1 2 3 4 5 

20 Η ςυμπερίλθψθ μακθτϊν με 
αναπθρία και/ι εεα είναι άδικθ 
για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 
Γενικισ Αγωγισ οι οποίοι ζχουν 
ιδθ μεγάλο φόρτο εργαςίασ. 

 
1 2 3 4 5 

21 Τα ςχολεία ΓΑ ζχουν επαρκζσ 
εκπαιδευτικό προςωπικό για τθν 
εφαρμογι τθσ ςυμπερίλθψθσ. 

 
1 2 3 4 5 

22 Μακθτζσ με ςοβαροφ βακμοφ 
αναπθρία και/ι εεα πρζπει να 
φοιτοφν ςτισ κανονικζσ τάξεισ. 

 
1 2 3 4 5 

23 Μακθτζσ με μζτριου βακμοφ 
αναπθρίεσ και/ι εεα πρζπει να 
φοιτοφν ςτισ ςυνθκιςμζνεσ τάξεισ. 

 
1 2 3 4 5 

24 Οι μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα 
ωφελοφνται κοινωνικά από τθν 
ςυμπερίλθψι τουσ. 

 
1 2 3 4 5 

25 Οι κανονικοί μακθτζσ ωφελοφνται 
κοινωνικά από τθν ςυμπερίλθψθ. 

 
1 2 3 4 5 

26 Οι μακθτζσ με αναπθρία και/ι εεα 
καταναλϊνουν πολφ από τον 
χρόνο των εκπαιδευτικϊν τθσ 
τάξθσ. 

 
1 2 3 4 5 

27 Μακθτζσ με ςοβαρά προβλιματα 
λόγου δεν πρζπει να φοιτοφν ςτισ 
κανονικζσ τάξεισ. 

 
1 2 3 4 5 
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 Γ. Προβληματιςμοί/ανηςυχίεσ για την Εφαρμογή τησ Εκπαιδευτικήσ 
Συμπερίληψησ  

 Οδηγίεσ 

Βαςιςμζνοσ/θ ςτθ δικι ςασ προςωπικι εμπειρία και ςτο δικό ςασ ςχολικό πλαίςιο 
δθλϊςτε ποιο από τα παρακάτω κζματα ςασ προβλθματίηει/ανθςυχεί ςτθν περίπτωςθ 
ςυμπερίλθψθσ μακθτι/ϊν με αναπθρία και/ι εεα ςτο ςχολείο ςασ. Κυκλϊςτε τον 
αρικμό που ςασ εκφράηει περιςςότερο. 
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1 Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου 
δεν κα ζχουν χρόνο για να 
ςχεδιάηουν εξατομικευμζνα 
διδακτικά προγράμματα για τουσ 
μακθτζσ με αναπθρίεσ και/ι εεα. 

 1 2 3 4  

2 Θα είναι δφςκολο να διατθρθκεί 
θ πεικαρχία ςτισ αίκουςεσ και 
ςτο ςχολείο γενικότερα. 

 
1 2 3 4  

3 Εγϊ και οι εκπαιδευτικοί του 
ςχολείου δεν κα ζχουμε τισ 
απαραίτθτεσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ για να διδάξουμε 
μακθτζσ με αναπθρίεσ και/ι εεα. 

 
1 2 3 4  

4 Θα επωμιςκϊ επιπρόςκετθ 
γραφειοκρατικι δουλειά. 

 
1 2 3 4  

5 Οι μακθτζσ με αναπθρίεσ και/ι 
εεα δεν κα γίνουν αποδεκτοί 
από τουσ μακθτζσ χωρίσ 
αναπθρία και/ι εεα. 

 
1 2 3 4  

6 Οι γονείσ των κανονικϊν 
μακθτϊν ίςωσ να μθν κζλουν τα 
παιδιά τουσ να βρίςκονται ςτθν 
ίδια αίκουςα όπου υπάρχουν 
μακθτζσ με αναπθρίεσ και/ι εεα. 

 
1 2 3 4  

7 Οι γονείσ των μακθτϊν με 
αναπθρία και/ι εεα ίςωσ 
επικυμοφν ιδιαίτερθ μεταχείριςθ 
και θ ςυνεργαςία μαηί τουσ να 
είναι δφςκολθ. 

 
1 2 3 4  
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8 Η χρθματοδότθςθ του ςχολείου 
δεν κα επαρκεί για τθν επιτυχι 
εφαρμογι τθσ ςυμπερίλθψθσ. 

 1 2 3 4  

9 Το ειδικό διδακτικό, 
επιςτθμονικό και βοθκθτικό 
προςωπικό που κα διατεκεί για 
τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν με 
αναπθρία και/ι εεα κα είναι 
ανεπαρκζσ (π.χ. λογοκεραπευτζσ 
δάςκαλοι, ψυχολόγοι). 

 
1 2 3 4  

10 Δε κα λάβω ειδικά κίνθτρα (π.χ. 
αμοιβι ι επίδομα) για τθ 
ςυμπερίλθψθ μακθτϊν με 
αναπθρία και/ι εεα ςτο ςχολείο 
μου. 

 
1 2 3 4  

11 Ο φόρτοσ εργαςίασ μου κα 
αυξθκεί. 

 
1 2 3 4  

12 Όλο το προςωπικό του ςχολείου 
κα αναςτατωκεί/αγχωκεί. 

 
1 2 3 4  

13 Το ςχολείο κα αντιμετωπίςει 
δυςκολίεσ ςτθν φιλοξενία 
μακθτϊν με ποικίλεσ μορφζσ 
αναπθρίασ εξαιτίασ τθσ 
ακατάλλθλθσ υποδομισ του (π.χ. 
αρχιτεκτονικά εμπόδια). 

 
1 2 3 4  

14 Θα είναι δυςχερισ και 
χρονοβόρα θ ςυνεργαςία με τισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ (πχ. ΚΕΔΔΥ, 
Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα).  

 
1 2 3 4  

15 Το ςχολείο δεν κα ζχει τα 
αναγκαία εκπαιδευτικά υλικά και 
βοθκιματα (π.χ. μθχανζσ Braille, 
οπτικοακουςτικά βοθκιματα, 
κατάλλθλα βιβλία). 

 
1 2 3 4  

16 Συνολικά θ ακαδθμαϊκι εικόνα 
του ςχολείου κα πλθγεί. 

 
1 2 3 4  

17 Η απόδοςι μου ωσ διευκυντισ 
τθσ μονάδασ κα μειωκεί. 

 
1 2 3 4  
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18 Οι ακαδθμαϊκζσ επιδόςεισ των 
κανονικϊν μακθτϊν κα 
επθρεαςτοφν αρνθτικά. 

 
1 2 3 4  

19 Θα είναι δφςκολο να δοκεί θ ίδια 
προςοχι ςε όλουσ τουσ μακθτζσ 
ςε μια τάξθ εκπαιδευτικισ 
ςυμπερίλθψθσ. 

 
1 2 3 4  

20 Εγϊ και οι εκπαιδευτικοί του 
ςχολείου δεν κα μποροφμε να 
ςυνεργαςτοφμε με μακθτζσ που 
δεν ζχουν τισ απαραίτθτεσ 
δεξιότθτεσ αυτοεξυπθρζτθςθσ 
(π.χ. ςτο κζμα τθσ τουαλζτασ). 

 1 2 3 4  

21 Θα είναι ανεπαρκισ θ διοικθτικι 
υποςτιριξθ για τθν εφαρμογι 
τθσ ςυμπερίλθψθσ. 

 
1 2 3 4  

22 Η ςυμπερίλθψθ μακθτι/ϊν με 
αναπθρία και/ι εεα ςτο ςχολείο 
κα μου προκαλζςει αυξθμζνα 
επίπεδα ανθςυχίασ και ςτρεσ. 

 
1 2 3 4  

23 Ποια είναι κατά τθ γνϊμθ ςασ τα δυο βαςικά προαπαιτοφμενα για τθν επιτυχι 
εφαρμογι τθσ εκπαιδευτικισ ςυμπερίλθψθσ; 

 
Α……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………. 

 
Β………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Ευχαριςτϊ για το χρόνο ςασ. 
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«Γειώλσ ξεηά όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1599/1986 θαη ηα άξζξα 2,4,6 παξ. 3 ηνπ Ν. 

1256/1982, ε παξνύζα εξγαζία απνηειεί απνθιεηζηηθά πξντόλ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη δελ 

πξνζβάιιεη θάζε κνξθήο πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηξίησλ θαη δελ είλαη πξντόλ κεξηθήο ή νιηθήο 

αληηγξαθήο, νη πεγέο δε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηνξίδνληαη ζηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη 

κόλνλ.» 

 

Τπνγξαθή:  

 

 

 


