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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αποτελεσματική συμπερίληψη των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) 

στο μάθημα της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΑΞΓ) προϋποθέτει τη παροχή κατάλληλων 

προσαρμογών συμπερίληψης. Καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

προσαρμογών συμπερίληψης διαδραματίζουν οι εκπαιδευτικοί, οι πεποιθήσεις των οποίων 

επηρεάζουν τη διδακτική τους πρακτική. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η 

διερεύνηση των πεποιθήσεων 215 εκπαιδευτικών της ΑΞΓ που εργάζονται στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για α) τη συμπερίληψη, β) την 

αυτοαποτελεσματικότητα και γ) την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης στη 

γενική τάξη μέσω κλιμάκων αυτοαναφοράς τύπου Likert. Η έρευνα εστιάζει και στη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των τριών συνόλων πεποιθήσεων και των παραγόντων που 

μπορεί να επηρεάζουν τη διαμόρφωση τους, όπως το φύλο, η ηλικία, η διδακτική εμπειρία, 

το επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και η προηγούμενη διδακτική εμπειρία των 

εκπαιδευτικών με μαθητές με ΕΜΔ. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ουδέτερες 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη, μέτρια προς υψηλά επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας και θετικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την 

εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης. Επίσης, διαπιστώθηκε θετική, αν και 

χαμηλή, συσχέτιση μεταξύ των τριών συνόλων πεποιθήσεων, ενώ κυρίαρχος παράγοντας 

επίδρασης και στα τρία σύνολα πεποιθήσεων αναδείχθηκε το επίπεδο επιμόρφωσης. 

Συζητούνται οι συνέπειες των ευρημάτων στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και του μεθοδολογικού σχεδιασμού για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων 

των εκπαιδευτικών. 

Λέξεις κλειδιά: συμπερίληψη, αυτοαποτελεσματικότητα, προσαρμογές συμπερίληψης, 

πεποιθήσεις εκπαιδευτικών της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας, Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες 
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ASTRACT 

The provision of appropriate inclusive accommodations is fundamental for the effective 

inclusion of students with Specific Learning Difficulties (SLD) in the English as a Foreign 

Language (EFL) classroom. The successful implementation of inclusive accommodations 

is effected by teachers whose beliefs seem to affect their teaching practice. The purpose of 

the present study is the investigation of 215 primary and secondary EFL teachers’ beliefs 

about a) inclusion, b) self-efficacy and c) applicable inclusive accommodations in the EFL 

classroom, using self-report scales. The study also focuses on the investigation of the 

relationships among the three sets of beliefs and the factors that might influence them such 

as gender, age, teaching, experience, education and training level, and former teaching 

experience with SLD students. Results indicated neutral beliefs about inclusion, moderate 

to high level of self-efficacy and positive beliefs about applicable inclusive 

accommodations in the EFL classroom. Positive, though weak, were the correlations 

among the three set of beliefs, while training emerged as a prevailing influencing factor for 

all three sets. Implications for teachers’ professional development and methodological 

design for the investigation of teachers’ beliefs are further discussed. 

 

Key words: inclusion, self-efficacy, inclusive accommodations, EFL teachers’ beliefs, 

Specific Learning Difficulties 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η εκπόνηση της παρούσας εργασίας αποτέλεσε μέρος ενός μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών που άλλαξε τη θεώρηση του ρόλου μου ως εκπαιδευτικού, ενός 

ρόλου που εντέλει φέρει περισσότερες ευθύνες, και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπου 

κεντρική θέση κατέχει πλέον η αποτελεσματική διδασκαλία για την υποστήριξη όλων των 

μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ). Η 

διερεύνηση του παρόντος θέματος ξεκίνησε από προσωπικό ενδιαφέρον για την 

αποτελεσματική διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ λόγω της 

προηγούμενης αδυναμίας μου να ανταποκριθώ με υπευθυνότητα στις ανάγκες των 

μαθητών με ΕΕΑ, και κυρίως των μαθητών με ΕΜΔ, ενός πληθυσμού που συνήθως 

συμμετέχει στη γενική τάξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσπάθησα να διερευνήσω τι 

συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα και εστίασα σε προσαρμογές συμπερίληψης και 

σε μαθητές με ΕΜΔ. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω κυρίως τον επόπτη της παρούσας 

εργασίας, τον κ. Ιωάννη Αγαλιώτη, Καθηγητή του τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο οποίος συνέβαλε στην 

αναθεώρηση της προσωπικής μου προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για την 

αγαστή συνεργασία και την πολύτιμη καθοδήγηση και επιστημονική υποστήριξη που μου 

προσέφερε κατά την εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω 

και τον κ. Κωνσταντίνο Ζαφειρόπουλο, Καθηγητή του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις πολύτιμες συμβουλές του σε θέματα 

στατιστικής. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς και φίλους μου για την ηθική 

υποστήριξη και υπομονή τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας στο ελληνικό δημόσιο σχολείο είναι 

υποχρεωτική σε όλες σχεδόν τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και δεδομένου ότι η πρακτική 

της συμπερίληψης προβλέπει τη συνεκπαίδευση των μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (ΕΜΔ) στη γενική τάξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, οι μαθητές με 

ΕΜΔ διδάσκονται την Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα (ΑΞΓ) ή τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα 

μέσα στη γενική τάξη. Ως προς τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΜΔ 

στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας, αυτές εντοπίζονται σε δυσκολίες κυρίως σε 

φωνολογικό και ορθογραφικό επίπεδο καθώς και στην κατανόηση και χρήση των 

γραμματικών και συντακτικών κανόνων της ξένης γλώσσας, ενώ, παράλληλα, υστερούν 

σε μεταγνωστικές δεξιότητες (Ganschow & Sparks, 2000). Στην προσπάθειά τους να 

υπερκεράσουν αυτές τις δυσκολίες οι μαθητές με ΕΜΔ επωφελούνται από την παροχή 

άμεσης, συστηματικής και πολυαισθητηριακής διδασκαλίας (Kormos & Smith, 2012). 

Ωστόσο, κεντρικός άξονας των περισσότερων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 

για τη διδασκαλία της ΑΞΓ στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, 

αποτελεί η επικοινωνιακή προσέγγιση (Ευρυδίκη, 2001), η οποία έρχεται σε αντίθεση με 

την ανάγκη άμεσης και συστηματικής διδασκαλίας των γλωσσικών σχημάτων και 

κανόνων της υπό εκμάθησης γλώσσας (Nijakowska, 2010). Αποτελέσματα σχετικών 

ερευνών καταδεικνύουν την έλλειψη κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας και την ανάγκη 

αναθεώρησης της διδακτικής μεθοδολογίας (Crombie, 2000). Δεδομένου της έλλειψης 

εναλλακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με ΕΜΔ 

(DiFino & Lombardino, 2004), απαραίτητη κρίνεται η προσαρμογή της διδασκαλίας στις 

ανάγκες των μαθητών (Schneider & Crombie, 2003). Οι όποιες τροποποιήσεις ή 

προσαρμογές δεν αφορούν στο περιεχόμενο ή στο επίπεδο δυσκολίας του εκάστοτε 

αντικειμένου αλλά στον τρόπο διδασκαλίας και στο περιβάλλον μάθησης (Prater, Redman, 
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Anderson, & Gibb, 2014). Οι βασικές αρχές που προτείνονται για την εφαρμογή 

αποτελεσματικών προσαρμογών στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με ΕΜΔ 

μπορούν να συνοψιστούν στη χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών και στρατηγικών 

διδασκαλίας, στην προσαρμογή του ρυθμού διδασκαλίας και μάθησης, στη διδασκαλία και 

χρήση μεταγνωστικών δεξιοτήτων, στη σαφή διδασκαλία των γλωσσικών σχημάτων και 

στη δυνατότητα επεξεργασίας τους ποικιλοτρόπως, στην ενεργοποίηση των δυνατοτήτων 

και ενδιαφερόντων των μαθητών και στη δημιουργία ενός φιλόξενου περιβάλλοντος 

μάθησης τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο σχολείου (Kormos & Smith, 2012). 

Συνεπώς, στο μάθημα της ξένης γλώσσας, με τις κατάλληλες προσαρμογές μπορεί να 

επιτευχθεί η συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ στη γενική τάξη και να αποφευχθεί η 

σχολική αποτυχία. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικός και καθοριστικός, για την επιτυχή 

συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ στο μάθημα της ΑΞΓ στη γενική τάξη, αναδεικνύεται 

ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν αποτελεί μόνο μέρος ενός οικοσυστήματος, στο 

κέντρο του οποίου βρίσκεται ο μαθητής, αλλά επηρεάζει άμεσα άλλους παράγοντες του 

μικροσυστήματος του μαθητή οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν στη διαδικασία της 

αποτελεσματικής συμπερίληψης των μαθητών με ΕΜΔ στη γενική τάξη (Anderson, Boyle, 

& Deppeler, 2014). Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει ένα 

αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ικανότητες και στις 

ανάγκες των μαθητών με ΕΜΔ εφαρμόζοντας κατάλληλες διδακτικές και εκπαιδευτικές 

προσαρμογές συμπερίληψης. Ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διδακτική 

πρακτική των εκπαιδευτικών είναι και οι πεποιθήσεις τους (Skott, 2013), οι οποίες ,στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, αφορούν στις πεποιθήσεις τους για τους 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) και τη συμπερίληψή τους στη γενική 

τάξη και για την αυτοαποτελεσματικότητά τους (Stanovich & Jordan, 2002).  
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Δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις αποτελούν πρόδρομο για τη συμπεριφορά των 

ατόμων (Pajares, 1992), η παρούσα εργασία θα εστιάσει στη διερεύνηση των πεποιθήσεων 

των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση για τη συμπερίληψη, τόσο ως έννοια και όσο ως πρακτική, την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους και την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης 

κατάλληλων για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ. Παράλληλα, θα διερευνηθεί 

η μεταξύ τους σχέση καθώς και οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη διαμόρφωση 

αυτών των πεποιθήσεων.  

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, που αφορά στο θεωρητικό 

πλαίσιο της εργασίας, χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο, προσδιορίζονται 

η φύση και η έννοια της εκπαιδευτικής συμπερίληψης και των ΕΜΔ και παρουσιάζεται 

βιβλιογραφική ανασκόπηση και ανασκόπηση των ερευνών για τη σύνδεση των ΕΜΔ με 

την εκμάθηση της ΑΞΓ καθώς και των προσαρμογών συμπερίληψης που ενδείκνυνται, 

βάσει εμπειρικών δεδομένων, για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, προσδιορίζεται η φύση και η έννοια των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών και παρουσιάζεται τόσο η μεταξύ τους σχέση όσο και η σημασία τους στην 

εκπαιδευτική πράξη και συμπερίληψη. Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφεται το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν την ΑΞΓ εστιάζοντας στις εξελίξεις και 

στις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της ΑΞΓ και περιγράφοντας το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο διδάσκεται η ΑΞΓ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Στο δεύτερο μέρος, που 

αφορά στην εμπειρική έρευνα, περιγράφεται αρχικά ο μεθοδολογικός σχεδιασμός και το 

δείγμα των 215 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. Ακολουθεί παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων και συζήτηση αυτών και το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τη διεξαγωγή 

σχετικών συμπερασμάτων και την παράλληλη υποβολή προτάσεων τόσο σε ερευνητικό 

όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ. 
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Μέρος Πρώτο: Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

1. Συμπερίληψη και Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

1.1.  Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

Στο χώρο της ειδικής αγωγής διακρίνονται τέσσερα στάδια εξέλιξης, του 

αποκλεισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες από όλα τα κοινωνικά πλαίσια, του 

διαχωρισμού, όπου αναγνωρίζεται η ανάγκη εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 

αλλά σε χωριστό πλαίσιο, της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε ειδικά 

προγράμματα μέσα στο γενικό σχολείο και της συμπερίληψης των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες στη γενική τάξη (Buchem, 2013 όπως αναφέρεται σε  Rodriguez & Garro-Gil, 

2015). O όρος συμπερίληψη εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα 

(UNESCO, 1994) σύμφωνα με την οποία η μέγιστη εκπαιδευτική πρόοδος και κοινωνική 

ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) μπορεί να επιτευχθεί 

στο γενικό σχολείο. Έκτοτε η συμπερίληψη τόσο ως έννοια όσο και ως πρακτική 

μετάβασης από το πλαίσιο της ένταξης έχει γίνει αντικείμενο αντιπαράθεσης στο πεδίο της 

ειδικής αγωγής (Hornby, 2012) όχι στο αν πρέπει να εφαρμοστεί αλλά σε ποιο βαθμό και 

με ποιο τρόπο (Norwich, 2007). 

Σε επίπεδο εννοιολόγησης, οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία πολλές 

φορές αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο την έννοια, τη φύση και την πρακτική της 

συμπερίληψης (Angelides, Stylianou, & Gibbs, 2006), ενώ οι όροι ένταξη και 

συμπερίληψη συνήθως επικαλύπτονται ή χρησιμοποιούνται εναλλακτικά (Avramidis & 

Norwich, 2002) παρόλο που ο όρος συμπερίληψη αντιπροσωπεύει μία διαφορετική έννοια 

(Lindsay, 2007). Συγκεκριμένα, ο όρος ένταξη «αναφέρεται στη μερική ή εξ ολοκλήρου 

φυσική τοποθέτηση των μαθητών με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο» ενώ ο όρος συμπερίληψη 
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δεν αναφέρεται απλά στη φυσική τοποθέτηση των μαθητών με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο 

αλλά «περιλαμβάνει διαδικασίες αλλαγής αξιών, στάσεων, πολιτικών και πρακτικών» 

απαραίτητες για την επιτυχή εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ (Polat, 

2011, σελ. 50,51). Συνεπώς, στο πλαίσιο της ένταξης, ο μαθητής καλείται ο ίδιος να 

προσαρμοστεί στο περιβάλλον του σχολείου, ενώ, στο πλαίσιο της συμπερίληψης, το 

περιβάλλον καλείται να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών (Lindsay, 2007). 

Οι διχογνωμίες που εγείρονται σε επίπεδο εννοιολόγησης εντοπίζονται αρχικά σε 

ηθικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι υποστηρικτές της πλήρους συμπερίληψης εμμένουν στην 

ηθική διάσταση της συμπερίληψης σύμφωνα με την οποία είναι ηθικό χρέος της κοινωνίας 

και κατ’ επέκτασης του σχολείου να παρέχονται ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σε όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών 

με ΕΕΑ (Hassanein, 2015). Επίσης, η έννοια της συμπερίληψης συνδέεται και με την 

έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς στόχος της συμπερίληψης είναι η προώθηση 

δημοκρατικών αρχών και αξιών σχετιζόμενων με την κοινωνική ισότητα και δικαιοσύνη 

ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την κριτική αναθεώρηση και 

αναδιάρθρωση των κοινωνικών θεσμών και δομών (Miles & Singal, 2010). Ένα σχολείο 

για όλους οφείλει να ενδυναμώσει τα άτομα ή τις ομάδες ατόμων που μειονεκτούν με 

σκοπό την ίση συμμετοχή τους και την πολιτική τους εκπροσώπηση στην κοινωνία 

(Berkovich, 2014). Ωστόσο, το σχολείο δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία 

μικρογραφία της κοινωνίας όπου στόχος είναι η ολοκληρωτική ενσωμάτωση των μαθητών 

αλλά στόχος του θα πρέπει να είναι η παροχή ενός κατάλληλου πλαισίου μάθησης για 

όλους τους μαθητές ικανό να τους προετοιμάσει για τη μετέπειτα κοινωνική και 

επαγγελματική τους συμπερίληψη, χωρίς αυτό να σημαίνει την εκπαίδευσή τους κάτω από 

την ίδια στέγη (Warnock, 2010). 
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Επιπλέον, ως προς την εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με ΕΕΑ, η 

προώθηση της πλήρους συμπερίληψης συνδέεται και με την απόρριψη του ιατροκεντρικού 

μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας το οποίο εστιάζει στις αδυναμίες του ατόμου ως 

αποτέλεσμα εγγενούς παθολογίας και αντιμετωπίζει την αναπηρία ως μειονεξία ή 

έλλειμμα (Kirby, 2016). Η υιοθέτηση ενός κοινωνικού μοντέλου το οποίο αντιμετωπίζει 

την αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή, πηγή διακρίσεων και πρακτικών παραγκωνισμού, 

περιθωριοποίησης ή αποκλεισμού των ατόμων με ΕΕΑ, συνδέεται άμεσα με την 

κατάργηση ετικετών και κατηγοριοποιήσεων οι οποίες λειτουργούν ως εμπόδια για την 

συνολική θεώρηση και εφαρμογή της συμπερίληψης (Ainscow, Booth, & Dyson, 2006). 

Μία τέτοια προσέγγιση εστιάζει στην ανάγκη ανάπτυξης ενός ευέλικτου σχολείου που θα 

αποδέχεται τη διαφορετικότητα των μαθητών και θα καταφύγει στις απαραίτητες και 

κατάλληλες προσαρμογές για την εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη όλων των 

μαθητών ανεξαιρέτως (Norwich, 2010). Το πρόβλημα, όμως, αυτής της προσέγγισης 

εντοπίζεται, από τη μία πλευρά, όχι στη βασική της θέση ότι το σχολείο πρέπει να 

προσαρμοστεί στους μαθητές αλλά στο γεγονός ότι δε διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να επιτευχθεί αυτή η προσαρμογή και, από την άλλη πλευρά, στην καλλιέργεια 

διχοτομικών τάσεων μεταξύ διαφορών και ομοιοτήτων ή συμπερίληψης και αποκλεισμού 

οι οποίες επηρεάζουν τη διαμόρφωση ανάλογων εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών 

(Norwich, 2010).  

Επίσης, η αντιπαράθεση για την εφαρμογή της πλήρους συμπερίληψης εστιάζει και 

στα οφέλη της συμπεριληπτικής πρακτικής, μαθησιακά και κοινωνικά. Σε μία μετα-

ανάλυση 26 ερευνών, διαπιστώθηκαν κυρίως θετικά και μέτρια παρά αρνητικά 

αποτελέσματα της πρακτικής της συμπερίληψης σε μαθητές με και χωρίς ΕΕΑ 

(Kalambouka, Farrell, Kaplan, & Dyson, 2007). Σύμφωνα με τους Cosier, Causton-

Theoharis και Theoharis (2013), τα μέτρια αποτελέσματα μπορεί να αποδίδονται στο 
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χρονικό διάστημα που ο μαθητής έχει συμμετάσχει στο γενικό σχολείο καθώς διαμήκεις 

μελέτες, αν και περιορισμένες, επιβεβαίωσαν τη θετική συσχέτιση ανάμεσα στις ώρες 

συμμετοχής στο γενικό σχολείο και στην επίδοση των μαθητών στα μαθηματικά και στην 

ανάγνωση. Θετικά αποτελέσματα διαπιστώθηκαν όχι μόνο σε επίπεδο επίδοσης αλλά και 

σε κοινωνικά οφέλη όχι μόνο για τους μαθητές με ΕΕΑ (Kirby, 2016) αλλά και για τους 

μαθητές χωρίς ΕΕΑ (Ruijs , der Veen & Peetsma, 2010). Ωστόσο, ο Lindsay (2007) σε μία 

ανασκόπηση των ερευνών για την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης των μαθητών 

με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών είναι 

αμφίβολα και περιορισμένα σε εύρος ως προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες που διερευνούσαν 

και τα πραγματικά οφέλη της συμπερίληψης. Αμφίβολα, όμως, είναι και τα αποτελέσματα 

για τα μαθησιακά οφέλη της εκπαίδευσης των μαθητών με ΕΕΑ σε χωριστό πλαίσιο 

(Norwich, 2010). 

Τέλος, διαφορετικές είναι και οι απόψεις ως προς το μοντέλο εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης που πρέπει να εφαρμοστεί για τους μαθητές με ΕΕΑ όσον αφορά στην 

τοποθεσία και στο περιβάλλον εκπαίδευσης. Οι υποστηρικτές της πλήρους συμπερίληψης, 

όπως προαναφέρθηκε, υπερθεματίζουν την πλήρη συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στο 

γενικό σχολείο και την προσαρμογή αυτού στις ανάγκες των μαθητών καταργώντας τις 

όποιες δομές διαχωρισμού των μαθητών με ΕΕΑ  από τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό.  

Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι από το χώρο της ειδικής αγωγής οι οποίοι πιστεύουν ότι η 

πρακτική της εκπαιδευτικής συμπερίληψης ως φυσική τοποθέτηση των μαθητών με ΕΕΑ 

στο γενικό σχολείο δεν είναι η βέλτιστη λύση για όλους τους μαθητές με ΕΕΑ και ότι 

χρειάζεται αναθεώρηση τόσο των εκπαιδευτικών πολιτικών όσο και της εννοιολόγησης 

της συμπερίληψης δεδομένου ότι κεντρική έννοια και πρακτική στην ειδική αγωγή είναι η 

εξατομίκευση η οποία ίσως να προϋποθέτει τη δημιουργία εδικών χώρων ή την παροχή 

ειδικών υπηρεσιών για την κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε μαθητή (Rodriguez & 
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Garro-Gil, 2015). Για το λόγο αυτό εμφανίστηκαν όροι όπως υπεύθυνη συμπερίληψη 

(Hornby, 2001) ή ήπια συμπερίληψη (Cigman, 2007) στο πλαίσιο των οποίων 

αναγνωρίζεται η ανάγκη παροχής της βέλτιστης δυνατής εκπαίδευσης σε όλους τους 

μαθητές στο καταλληλότερο περιβάλλον είτε πρόκειται για το γενικό ή ειδικό σχολείο είτε 

για ένα υβριδικό μοντέλο εκπαίδευσης με ειδικές τάξεις μέσα στο χώρο του γενικού 

σχολείου ή συμμετοχή των μαθητών στην ειδική τάξη για κάποιες ώρες και στη γενική 

τάξη τις υπόλοιπες. 

Όσον αφορά στη συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

(ΕΜΔ) στη γενική τάξη, που είναι και το επίκεντρο της παρούσας έρευνας, διαπιστώθηκαν 

οφέλη σε σχέση με την υψηλότερη επίδοσή τους στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στη 

φυσική τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ανάπτυξη 

της αυτοαντίληψής τους και τη μείωση των απουσιών τους από το σχολείο (Kirby, 2016). 

Σε ανασκόπηση της έρευνας για τη φύση της αποτελεσματικής διδασκαλίας σε μαθητές με 

ΕΜΔ οι McLeskey και Waldron (2011) συμπεραίνουν ότι, παρόλο που η παροχή υψηλής 

ποιότητας διδασκαλίας στη γενική τάξη ανταποκρίνεται σε κάποιες από τις ανάγκες των 

μαθητών με ΕΜΔ, για κάποιους μαθητές είναι προτιμότερη η παροχή εξατομικευμένης ή 

σε ομοιογενείς ομάδες εντατικής και υψηλής ποιότητας διδασκαλίας. Αυτό δε σημαίνει 

απαραίτητα την τοποθέτηση του μαθητή σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας αλλά 

προϋποθέτει την παροχή υψηλής ποιότητας διδασκαλίας που να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των μαθητών μέσα στη γενική τάξη. Ωστόσο, παρόλο που το επικρατέστερο 

μοντέλο εκπαιδευτικής συμπερίληψης για τους μαθητές με ΕΜΔ στις Η.Π.Α. είναι η 

πλήρης συμπερίληψη με τη συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών ειδικής και γενικής αγωγής, οι 

Zigmond, Kloo και Volonino (2009) διατυπώνουν τις αμφιβολίες τους ως προς την εκ 

προοιμίου εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου και υποστηρίζουν την ανάγκη υιοθέτησης του 

καταλληλότερου εκπαιδευτικού μοντέλου που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες 
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του κάθε μαθητή ξεχωριστά ακόμη και αν αυτό περιλαμβάνει τη συμμετοχή του μαθητή 

σε προγράμματα ειδικής αγωγής. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικές πολιτικές συμπερίληψης των μαθητών 

με ΕΕΑ που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον κόσμο παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις οι οποίες βασίζονται στην προσέγγιση της έννοιας και της πρακτικής της 

συμπερίληψης που υιοθετείται κατά περίπτωση (Hardy & Woodcock, 2015). Ωστόσο, 

επισημαίνεται η ανάγκη απομάκρυνσης από «τη μάταιη αναζήτηση ιδεολογικής 

καθαρότητας» (Norwich, 2010, σελ. 104) και της υιοθέτησης μίας ισορροπημένης στάσης 

απέναντι σε θέματα συμπερίληψης ή αποκλεισμού, ομοιοτήτων ή διαφορών, όχι σε 

επίπεδο νομικής κατοχύρωσης κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά σε επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Τόσο η έρευνα όσο και η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να 

απορρίψει την όποια κατηγοριοποίηση των μαθητών και να εστιάσει στους παράγοντες 

που μπορεί να εμποδίζουν τη βέλτιστη πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών στη 

μάθηση και στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ainscow et al., 2006). Ως προς τους μαθητές 

με ΕΜΔ, κύρια προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της κατάκτησης των 

απαιτούμενων ακαδημαϊκών δεξιοτήτων από τους μαθητές στο λιγότερο περιοριστικό 

περιβάλλον ακόμη και αν αυτή προϋποθέτει την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής (Ford, 

2013). 

Ωστόσο, πολλές φορές η δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου εκπαιδευτικού 

μοντέλου για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά δεν προβλέπεται από την εκπαιδευτική πολιτική 

ή νομοθεσία σε όλα τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Στην Ελλάδα σύμφωνα με τον νόμο 

3699 (ΦΕΚ 99/Α΄/2-10-2008), παρόλο που οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν τη δυνατότητα και 

επιλογή τόσο της πλήρους συμπερίληψης τους στη γενική τάξη όσο και της παροχής σε 

αυτούς υπηρεσιών ειδικής αγωγής, είτε μέσω παρακολούθησης του τμήματος ένταξης, είτε 

μέσω της υπηρεσίας της παράλληλης στήριξης, στο μάθημα της αγγλικής ως ξένης 
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γλώσσας (ΑΞΓ) οι μαθητές με ΕΜΔ συμμετέχουν εξ ολοκλήρου στη γενική τάξη τόσο 

στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο 

εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών με 

ΕΜΔ και να διαφοροποιήσει και να προσαρμόσει τη διδασκαλία του στις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους. 

Για την επιτυχή εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ απαραίτητη 

κρίνεται η κατάργηση των ετικετών, η εφαρμογή ερευνητικά τεκμηριωμένων διδακτικών 

πρακτικών, η αξιολόγηση που στόχο έχει όχι την κατηγοριοποίηση των μαθητών, αλλά τη 

λήψη των κατάλληλων διδακτικών αποφάσεων, και η προετοιμασία των εκπαιδευτικών 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός συμπεριληπτικού μοντέλου 

εκπαίδευσης (Kirby, 2016). Σύμφωνα με τη Florian (2005) οι συνθήκες για την 

αποτελεσματική εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ στη γενική τάξη 

μπορούν να συνοψιστούν στις ευκαιρίες που δίνονται στο μαθητή να συμμετέχει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στη μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδικασία, 

στη θετική στάση και αξιολόγηση των ικανοτήτων των μαθητών από τους εμπλεκομένους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, στη γνώση των εκπαιδευτικών για τις μαθησιακές 

δυσκολίες των μαθητών, στην επιδέξια εφαρμογή των κατάλληλων διδακτικών τεχνικών 

και μεθόδων και στην υποστήριξη των μαθητών από γονείς και εκπαιδευτικούς. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του εκπαιδευτικού αναδύεται ως κεντρικός και 

καθοριστικός για την επιτυχή εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ. Ο 

εκπαιδευτικός δεν αποτελεί μόνο μέρος ενός οικοσυστήματος στο κέντρο του οποίου 

βρίσκεται ο μαθητής, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στη σχολική δράση και στη λήψη 

αποφάσεων που αφορούν στην εκπαίδευσή του και αξιολογείται και μεταχειρίζεται ως 

ενεργό μέλος της σχολικής κοινότητας και με ικανότητες που εξασφαλίζουν την 

ακαδημαϊκή του ανάπτυξη, αλλά άμεσα επηρεάζει και άλλους παράγοντες του 
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μικροσυστήματος του μαθητή, όπως το φυσικό χώρο, τη συνεργασία με τους γονείς ή τις 

παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζονται, οι οποίοι μπορούν να επιδράσουν θετικά ή 

αρνητικά στη διαδικασία της εκπαιδευτικής συμπερίληψης του μαθητή με ΕΜΔ στη 

γενική τάξη (Anderson et al., 2014). Συνοψίζοντας, ο εκπαιδευτικός της ΑΞΓ καλείται να 

αναπτύξει μία θετική στάση απέναντι τόσο στις ικανότητες των μαθητών με ΕΜΔ όσο και 

στην εκπαιδευτική συμπερίληψη ως εκπαιδευτική πρακτική και να προσαρμόσει τη 

διδασκαλία του και το εκπαιδευτικό περιβάλλον στις ανάγκες των μαθητών με ΕΜΔ 

γνωρίζοντας τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και εφαρμόζοντας 

διδακτικές μεθοδολογίες που βασίζονται στην εμπειρική έρευνα. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, στις επόμενες ενότητες θα παρουσιαστεί ανασκόπηση της έρευνας που αφορά στη 

φύση των ΕΜΔ και στις διδακτικές μεθόδους και προσαρμογές που ενδείκνυνται βάσει 

εμπειρικής έρευνας για την επιτυχή συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ στη γενική τάξη 

στο μάθημα της ΑΞΓ, ενώ το δεύτερο κεφάλαιο θα εστιάσει στη σημασία των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών ως προβλεπτικός παράγοντας για την ανάπτυξη θετικών 

στάσεων και προθέσεων εφαρμογής συμπεριληπτικών πρακτικών. 

 

1.2.  Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες 

Από το 1962, όταν πρωτοδιατυπώθηκε ως μαθησιακή αναπηρία (learning 

disability) από τον ψυχολόγο και ειδικό παιδαγωγό Samuel Kirk, ο όρος Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) αποτελεί, ακόμη και σήμερα, αντικείμενο συζήτησης και 

μελέτης για πολλούς ερευνητές και ομάδες ερευνητών οι οποίοι διατύπωσαν ποικίλους 

ορισμούς στην προσπάθειά τους να προσδιορίσουν τη φύση των ΕΜΔ (Παντελιάδου & 

Μπότσας, 2007). Η πολύπλοκη φύση των ΕΜΔ διαφαίνεται και από τις παραλλαγές του 

όρου και τη γενικότερη ορολογία η οποία έχει κατά καιρούς υιοθετηθεί (Lindsay, 2007). 

Για παράδειγμα, ο γενικός όρος Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Special Educational 

Needs) επικράτησε στο Ηνωμένο Βασίλειο σε αντικατάσταση των διαφόρων κατηγοριών 
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αναπηρίας, η χρήση των όρων Μαθησιακές Δυσκολίες (Learning Difficulties) και 

Μαθησιακές Αναπηρίες (Learning Disabilities) εξαρτάται από το εάν χρησιμοποιούνται 

στο χώρο της εκπαίδευσης ή στο χώρο των υπηρεσιών υγείας αντίστοιχα, ενώ ο όρος 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Specific Learning Difficulties) έχει επικρατήσει στο 

Ηνωμένο Βασίλειο σε αντιπαραβολή του όρου Ειδικές Μαθησιακές Αναπηρίες (Specific 

Learning Disabilities) που έχει επικρατήσει στις Η.Π.Α. (Lindsay, 2007). Επίσης, στην 

ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον ο όρος 

Μαθησιακές Δυσκολίες (Παντελιάδου, 2011˙ Παντελιάδου & Μπότσας, 2007˙ 

Τζουριάδου, 1995). Αν και κάποιες φορές οι όροι αυτοί επικαλύπτονται, οι παραλλαγές ή 

οι διαφοροποιήσεις στην ορολογία καταδεικνύουν και τις διαφορετικές προσεγγίσεις, 

ιατροκεντρικές, κοινωνικοκεντρικές και εκπαιδευτικοκεντρικές, που επικράτησαν στο 

χώρο της ειδικής αγωγής, της επιστημονικής έρευνας και της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

οι οποίες επηρέασαν και τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις (Reid & Weatherly Valle, 2004) 

στην προσπάθεια της εννοιολογικής αποσαφήνισης και οριοθέτησης του όρου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν ποικίλα ερμηνευτικά και διαγνωστικά 

μοντέλα των ΕΜΔ τα οποία διακρίνονται κυρίως σε δύο κατηγορίες (Fletcher, Morris, & 

Lyon, 2003). Στην πρώτη κατηγορία, τα μοντέλα εστιάζουν στις ενδοατομικές διαφορές 

των μαθητών ως δείκτες για την απροσδόκητη σχολική αποτυχία των μαθητών και την 

απόκλιση μεταξύ του νοητικού τους δυναμικού και της χαμηλής σχολικής τους επίδοσης, 

ενώ στη δεύτερη κατηγορία τα μοντέλα εστιάζουν στον αποτελεσματικό και κατάλληλο 

τρόπο διδασκαλίας και παρέμβασης και στην ανταπόκριση των μαθητών σε αυτόν. 

Δεδομένου, όμως, ότι πρόκειται για μία λανθάνουσα εννοιολογική κατασκευή χωρίς 

πρόδηλα και εύκολα μετρήσιμα χαρακτηριστικά, από τη μία πλευρά, και για μία 

κατάσταση η οποία εκδηλώνεται ως ένα συνεχές χωρίς αμοιβαία αποκλειόμενες 

κατηγορίες, από την άλλη πλευρά, (Fletcher, Lyon, Fuchs, & Barnes, 2007), απορρίπτεται 
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η υιοθέτηση ενός και μόνο μοντέλου και προτείνεται η υιοθέτηση ενός μοντέλου το οποίο 

θα ενσωματώνει στοιχεία και από τις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες ερμηνευτικών και 

διαγνωστικών μοντέλων (Fletcher et al., 2003) ή ενός υβριδικού μοντέλου το οποίο θα 

βασίζεται στη χαμηλή επίδοση και στην ανταπόκριση του μαθητή στη διδασκαλία 

(Fletcher et al., 2007). 

Επίσης, δεδομένου ότι ο όρος ΕΜΔ είναι γενικός και ασαφής, πολλοί ερευνητές 

επισημαίνουν την ανάγκη ενός κοινώς αποδεκτού λειτουργικού ορισμού των ΕΜΔ τόσο 

για ερευνητικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Kavale & Forness, 2000˙ Siegel & 

Lipka, 2008). Σε μία ανασκόπηση των λειτουργικών ορισμών που χρησιμοποιήθηκαν σε 

111 άρθρα για τις ΕΜΔ από το 1968 έως το 2007, στην προσπάθεια των ερευνητών να 

προσδιορίσουν τα υποκείμενα της εκάστοτε έρευνας ως άτομα με ΕΜΔ, οι Siegel και 

Lipka (2008) εντόπισαν τέσσερα κοινά κριτήρια για τη διάγνωση των ατόμων με ΕΜΔ τα 

οποία συνοψίζονται στην ακαδημαϊκή επίδοση, στην απόκλιση μεταξύ του νοητικού 

δυναμικού και της ακαδημαϊκής επίδοσης, στο νοητικό δυναμικό και στον αποκλεισμό 

άλλων κατηγοριών αναπηρίας. Ωστόσο, οι ερευνήτριες επισημαίνουν ότι οι λειτουργικοί 

ορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν παρουσίαζαν σημαντικές διαφοροποιήσεις. Την έλλειψη 

ομοφωνίας για την περιγραφή και προσδιορισμό των ΕΜΔ διαπίστωσαν και οι Kavale, 

Spaulding και Beam, (2009) οι οποίοι πρότειναν έναν λειτουργικό ορισμό για το τι είναι 

και όχι τι δεν είναι οι ΕΜΔ ως αφετηρία επερχόμενων καλύτερων, ίσως, ορισμών και με 

την προσδοκία ότι η επιστημονική κοινότητα θα καταλήξει σε έναν κοινώς αποδεκτό 

λειτουργικό ορισμό που θα ανταποκρίνεται στο σαφέστερο προσδιορισμό των ΕΜΔ. 

Συγκεκριμένα, οι ΕΜΔ, οι ερευνητές χρησιμοποιούν τον όρο Ειδικές Μαθησιακές 

Αναπηρίες (Specific Learning Disabilities), αναφέρονται σε: 

ετερογενείς συστάδες διαταραχών οι οποίες εμποδίζουν σημαντικά την ομαλή 

εξέλιξη της ακαδημαϊκής επίδοσης του 2% έως 3% του μαθητικού πληθυσμού. Η 
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έλλειψη προόδου γίνεται εμφανής στη σχολική επίδοση, η οποία απέχει από το 

αναμενόμενο επίπεδο σε σχέση με τη χρονολογική και νοητική ηλικία των μαθητών, 

ακόμη και εάν παρασχεθεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία. Εκδηλώνεται κυρίως ως 

τη σημαντικά χαμηλή επίδοση των μαθητών σε μια από τις βασικές περιοχές 

δεξιοτήτων (δηλαδή στην ανάγνωση, στα μαθηματικά, στη γραφή) η οποία δε 

συνδέεται με ανεπαρκείς εκπαιδευτικές, διαπροσωπικές, πολιτισμικές-οικογενειακές 

ή/και κοινωνικο-γλωσσικές εμπειρίες. Η απόκλιση μεταξύ ικανότητας και επίδοσης 

συμπίπτει με ελλείμματα στη γλωσσική ικανότητα (προσληπτική ή/και εκφραστική), 

στη γνωστική λειτουργία (πχ επίλυση προβλημάτων, ικανότητες σκέψης, 

ωριμότητα), στις νευροψυχολογικές διαδικασίες (π.χ. πρόσληψη, προσοχή, μνήμη) ή 

με οποιοδήποτε συνδυασμό τέτοιων ελλειμμάτων, τα οποία θεωρούνται ότι 

προκύπτουν από δυσλειτουργίες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η ειδική 

μαθησιακή δυσκολία είναι μια διακριτή κατάσταση η οποία διαφοροποιείται από τη 

γενική αποτυχία ενός μαθητή με μία μέσου όρου ή άνω του μέσου όρου (>90) 

γνωστική ικανότητα και ένα μαθησιακό προφίλ το οποίο εμφανίζει σημαντική 

διασπορά σε επίπεδο δεξιοτήτων και υποδεικνύει περιοχές δυνατοτήτων και 

αδυναμιών. Η κύρια ειδική μαθησιακή δυσκολία μπορεί να συνοδεύεται από 

δευτερεύουσες δυσκολίες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό 

εντατικής, εξατομικευμένης διδασκαλίας η οποία θα απευθύνεται στο πρωταρχικό 

πρόβλημα. (Kavale et al., 2009, σελ. 45-46). 

Οι δημιουργοί του συγκεκριμένου ορισμού προσπάθησαν να περιγράψουν τη φύση 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΕΜΔ τα οποία και δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως 

μεμονωμένα κριτήρια διάγνωσης αλλά ως χαρακτηριστικά που αναγκαστικά πρέπει να 

εξετάσουμε και να λάβουμε υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης και αντιμετώπισης των 

ΕΜΔ (Kavale & Forness, 2000). Πιο συγκεκριμένα, η ανίχνευση των ΕΜΔ τοποθετείται 
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στο πλαίσιο της σχολικής τάξης όπου παρατηρείται μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στο 

νοητικό και αναπτυξιακό επίπεδο του μαθητή και στην επίδοσή του σε σύγκριση με το 

γενικότερο μαθητικό πληθυσμό, ακόμη και στη συνθήκη παροχής υψηλής ποιότητας 

διδασκαλίας. Η χαμηλή, όμως, επίδοση του μαθητή με ΕΜΔ δεν πρέπει να συγχέεται με τη 

γενικευμένη αποτυχία που μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη μερίδα μαθητών και η οποία 

μπορεί να αποδοθεί σε εξωγενείς παράγοντες αλλά ούτε να αποτελεί από μόνη της 

επαρκές κριτήριο αξιολόγησης των ΕΜΔ. Εφόσον παρατηρηθεί σημαντικά χαμηλή 

επίδοση από το μαθητή, στη συνέχεια, οφείλουμε να εξετάσουμε την επίδοση του στην 

ανάγνωση, στη γραφή ή/και στα μαθηματικά καθώς και τις ελλείψεις που μπορεί να 

παρουσιάζει ο μαθητής στις διεργασίες που εμπλέκονται σε αυτές τις δεξιότητες, 

γνωστικές και νευρολογικές. Η εξέταση όλων αυτών των περιοχών καθώς και η συνθήκη 

της σχολικής επίδοσης αφήνει χώρο για μια διεπιστημονική ψυχοπαιδαγωγική και 

διδακτική προσέγγιση όπου διάφορες ειδικότητες εμπλεκόμενες στο χώρο της 

εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής καλούνται να εξετάσουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 

μέσα από τη χρήση και το συνδυασμό ποικίλων εργαλείων και μεθόδων. Μία τέτοια 

προσέγγιση, δεν αποκλείει τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων και σταθμισμένων 

δοκιμασιών αλλά ούτε και τη χρήση και χρησιμότητα κατάλληλων διδακτικών 

παρεμβάσεων. Σε αυτή τη σύνθεση εργαλείων και μεθόδων συνηγορεί και το γεγονός ότι 

παρόλο που η χρήση των όρων διαταραχές και δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος υπονοεί την εγγενή παθολογία των ΕΜΔ και συστήνει ένα ιατροκεντρικό 

μοντέλο αξιολόγησης, η χρήση του ρήματος θεωρείται (‘presume’ στο πρωτότυπο 

κείμενο) αφήνει περιθώρια υιοθέτησης και άλλων μοντέλων αξιολόγησης. Όσον αφορά 

στην αξιολόγηση των ΕΜΔ, ο παραπάνω ορισμός θεωρεί αυτονόητη και επισημαίνει τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας εξ αρχής και, στη συνέχεια, εφόσον αποκλειστεί η 
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επίδραση άλλων παραγόντων, προτείνει «εντατική» εξατομικευμένη διδασκαλία για την 

αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της συμπερίληψης, οι υπαινιγμοί του συγκεκριμένου ορισμού 

για τη χρήση, μεταξύ άλλων, ψυχομετρικών εργαλείων και την παροχή εντατικής 

εξατομικευμένης διδασκαλίας δε βρίσκουν απόλυτη εφαρμογή μέσα στη γενική τάξη. Από 

τη μία πλευρά, ο εκπαιδευτικός καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μαθητή με 

ΕΜΔ με την παροχή κατάλληλης διδασκαλίας για όλους τους μαθητές μέσα στη γενική 

τάξη. Η επιτυχής συμπερίληψη του μαθητή βασίζεται στη λήψη των κατάλληλων 

διδακτικών αποφάσεων από τον εκπαιδευτικό βάσει των δυνατοτήτων και αναγκών του 

μαθητή δεδομένου ότι η αποτελεσματική διδασκαλία αποτελεί από μόνη της επαρκής 

συνθήκη για την αποτελεσματική συμπερίληψη του μαθητή με ΕΜΔ στη γενική τάξη 

(Ofiesh, 2007). Από την άλλη πλευρά, η χρήση ψυχομετρικών εργαλείων έγκειται στην 

αρμοδιότητα άλλου ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Αυτό βέβαια δε σημαίνει την 

απόρριψη της διαδικασίας της αξιολόγησης. Αντιθέτως, κρίνεται απαραίτητη η χρήση 

ερευνητικά θεμελιωμένων συστηματικών διαδικασιών αξιολόγησης που στόχο έχουν όχι 

την κατάταξη του μαθητή σε κάποια κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αλλά τον 

προσδιορισμό των δυνατοτήτων και αναγκών του μαθητή προκειμένου ο εκπαιδευτικός να 

οδηγηθεί στη λήψη κατάλληλων διδακτικών αποφάσεων (Αγαλιώτης, 2011β). 

Η ανάγκη για τον προσδιορισμό των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών με 

ΕΜΔ και η απόρριψη της πρακτικής της κατηγοριοποίησης τους ενισχύεται και από το 

γεγονός ότι πολλοί ερευνητές μιλούν για πιθανή αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων ΕΜΔ σε 

ένα άτομο (Reid, 2009). Ενώ κάποιοι μιλούν για συννοσηρότητα (comorbidity) ενώ άλλοι 

για συνύπαρξη (co-occurrence), γεγονός που καταδεικνύει και πάλι τις διαφορετικές 

ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ΕΜΔ, η αλληλοεπικάλυψη των ΕΜΔ απαιτεί στο πλαίσιο 

της συμπερίληψης την υιοθέτηση μίας ολιστικής προσέγγισης στην αξιολόγηση των ΕΜΔ 
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με σκοπό την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο μαθητής και την ενίσχυση 

των δυνατοτήτων του για την αντιστάθμιση αυτών των δυσκολιών (Deponio, 2004). 

Επιπλέον, από μία κοινωνικοπολιτική προσέγγιση των ΕΜΔ, οι Reid και Weatherly Valle 

(2004) συμπεραίνουν ότι οι ΕΜΔ είναι μία κοινωνική κατασκευή η οποία δεν αποτελεί 

μόνο προσωπικό χαρακτηριστικό του ατόμου αλλά και κοινωνικό χαρακτηριστικό και η 

οποία μεταβάλλεται και διαμορφώνεται ανάλογα με τις συλλογικές πεποιθήσεις, ανάγκες 

και δράση ανά περιόδους και καταλήγουν ότι είναι ηθική υποχρέωση η αλλαγή ή 

τροποποίηση των όποιων εκπαιδευτικών πρακτικών για την επιτυχή συμπερίληψη όλων το 

μαθητών στο σχολείο. 

Στο πεδίο των ξένων γλωσσών, κάποιοι ερευνητές υποστήριξαν την ύπαρξη μιας 

ξεχωριστής ειδικής μαθησιακής δυσκολίας σε σχέση με την εκμάθηση μίας ξένης 

γλώσσας, τη μαθησιακή δυσκολία της ξένης γλώσσας (foreign language learning 

disability) (ΜΔΞΓ). Ο όρος διατυπώθηκε από τους Ganschow και Sparks οι οποίοι 

υπέθεσαν αρχικά ότι η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας και οι μαθησιακές δυσκολίες που 

αφορούν στη γλώσσα πρέπει να συνδέονται (Sparks, 2009). Με αφετηρία τη διαπίστωση 

ότι, από τη μία πλευρά, μαθητές με ΕΜΔ στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση κατάφερναν 

να επιτύχουν στο μάθημα της ξένης γλώσσας, ενώ, από την άλλη πλευρά, μαθητές χωρίς 

ΕΜΔ αποτύγχαναν στην ξένη γλώσσα ή είχαν χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση με άλλα 

μαθήματα, παρά την προσπάθεια που μπορεί να κατέβαλλαν και τη θετική τους στάση 

απέναντι στο μάθημα, οι Sparks, Ganschow και Pohlman (1989) υπέθεσαν ότι η ΜΔΞΓ 

πρέπει να οφείλεται σε γλωσσικά ελλείμματα των μαθητών στη μητρική τους γλώσσα. 

Ύστερα από μία σειρά ερευνών με σκοπό την αναζήτηση εμπειρικών δεδομένων που θα 

επιβεβαίωναν την αρχική τους υπόθεση, οι Ganschow και Sparks (1991) διατύπωσαν την 

υπόθεση ελλείμματος γλωσσολογικής κωδικοποίησης (Linguistic Coding Deficit 

Hypothesis). Σύμφωνα με αυτή, η εκμάθηση μίας γλώσσας, και κατ’ επέκταση μίας ξένης 
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γλώσσας, επηρεάζεται από το βαθμό κατοχής των φωνολογικών, συντακτικών και 

σημασιολογικών συστατικών στοιχείων του γλωσσικού κώδικα και ελλείμματα σε κάποια 

από αυτές τις τρεις περιοχές στη μητρική γλώσσα των μαθητών αποτελούν δείκτες 

επιτυχίας ή αποτυχίας για την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας (Ganschow & Sparks, 1991). 

Κάποια χρόνια αργότερα οι ερευνητές αντικατέστησαν τον όρο «ελλείμματα» με τον όρο 

«διαφορές» (Linguistic Coding Differences Hypothesis) καθώς, στην προσπάθειά τους να 

περιγράψουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΜΔ κατά την εκμάθηση 

μίας ξένης γλώσσας, διαπίστωσαν ότι πολλοί μαθητές χωρίς ΕΜΔ αντιμετωπίζουν εξίσου 

δυσκολίες στην ξένη γλώσσα (Ganschow, Sparks, & Javorsky, 1998). 

Βάσει παρόμοιων πορισμάτων, η ΜΔΞΓ απορρίφθηκε τόσο ως όρος όσο και ως 

διακριτή οντότητα από τους ίδιους τους δημιουργούς της οι οποίοι υποστήριξαν ότι οι 

μαθησιακές δυσκολίες στην ξένη γλώσσα τοποθετούνται σε ένα συνεχές και κυμαίνονται 

από ήπιες έως σοβαρές (Sparks, 2009). Ωστόσο, αρκετοί είναι εκείνοι οι ερευνητές που 

υποστηρίζουν την ύπαρξη της ΜΔΞΓ καθώς χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο όρο στη 

διερεύνηση ποικίλων παραγόντων που μπορούν να σχετίζονται, να συσχετίζονται ή να 

επηρεάζουν την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας από τους μαθητές με ΜΔΞΓ, όπως τη 

φωνολογική επίγνωση και μνήμη σε σχέση με την εκμάθηση του λεξιλογίου της ξένης 

γλώσσας (Hu, 2003), το μαθησιακό προφίλ (Castro & Peck, 2005), τις δεξιότητες 

φωνολογικής επεξεργασίας και μνήμης (Palladino & Ferrari, 2008), την εργαζόμενη μνήμη 

(Palladino & Cornoldi, 2004) ή τη χρήση κάποιου εργαλείου για τη διάγνωση της ΜΔΞΓ  

(Reed & Stansfield, 2004). 

Συνοψίζοντας, τα πορίσματα των ερευνών των Ganschow και Sparks και των 

διαφόρων συνεργατών τους (Ganschow & Sparks, 2000˙ Ganschow & Sparks, 2001˙ 

Sparks, 2009˙ Sparks, 2016) συνηγορούν στη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει ειδική 

μαθησιακή δυσκολία που να αφορά στην ξένη γλώσσα, αλλά οι δυσκολίες στη μάθηση της 
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ξένης γλώσσας τοποθετούνται σε ένα συνεχές στο οποίο αυτές κυμαίνονται από ήπιες έως 

σοβαρές. Οι μαθητές χωρίς ΕΜΔ με χαμηλή επίδοση στην ξένη γλώσσα μπορεί να 

παρουσιάζουν προβλήματα μάθησης στη γλώσσα, ενώ η χαμηλή τους επίδοση δε θα 

πρέπει να αποδοθεί σε κάποια ειδική μαθησιακή δυσκολία. Επίσης, οι γλωσσικές 

δυσκολίες στη μητρική γλώσσα μπορούν να προβλέψουν την επιτυχία ή αποτυχία στην 

ξένη γλώσσα και όχι συναισθηματικοί παράγοντες, όπως το άγχος ή η θετική στάση. Το 

άγχος ή η αρνητική στάση απέναντι στο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι πιθανόν να 

προκύψουν ως αποτέλεσμα της αποτυχίας στην ξένη γλώσσα. Τέλος, παρά τις όποιες 

δυσκολίες, οι μαθητές με ΕΜΔ μπορούν να κατακτήσουν μία ξένη γλώσσα με επιτυχία. Τα 

παραπάνω συμπεράσματα οδηγούν στην απόρριψη οποιασδήποτε κατηγοριοποίησης σε 

σχέση με τις ΕΜΔ και την ξένη γλώσσα και στην αναζήτηση των αποτελεσματικότερων, 

βάσει αξιόπιστων και έγκυρων εμπειρικών δεδομένων, μεθόδων διάγνωσης και 

διδασκαλίας για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές στην ξένη γλώσσα (Sparks, 2009). 

Παράλληλα, όσον αφορά στην εκμάθηση και διδασκαλία της αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας (ΑΞΓ) οι περισσότερες έρευνες αναφέρονται στη Δυσλεξία. Η Δυσλεξία είναι 

μία ειδική μαθησιακή δυσκολία στην περιοχή της ανάγνωσης και τα άτομα με Δυσλεξία 

παρουσιάζουν δυσκολίες στη φωνολογική επεξεργασία και επίγνωση καθώς και δυσκολίες 

στην αποκωδικοποίηση, στην αναγνωστική ευχέρεια, στην ορθογραφία, στο λεξιλόγιο, 

στην κατανόηση και στη γραπτή έκφραση (Cortiella & Horowitz, 2014). Το γεγονός ότι το 

μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έχει εστιάσει στη Δυσλεξία ίσως να οφείλεται, από τη μία 

πλευρά, στη φύση της συγκεκριμένης ΕΜΔ η οποία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη 

γλωσσική μάθηση (Kormos & Smith, 2012) και, από την άλλη πλευρά, στο γεγονός ότι η 

Δυσλεξία είναι «η επικρατέστερη και πιο αναγνωρίσιμη υποκατηγορία των ειδικών 

μαθησιακών δυσκολιών» (Cortiella & Horowitz, 2014, σελ. 3). Επίσης, όπως αναφέρει η 
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Nijakowska (2010), εκτός από τους όρους Δυσλεξία ή Αναπτυξιακή Δυσλεξία υπάρχουν 

και άλλοι όροι που έχουν αναγνωριστεί διεθνώς, όπως μαθησιακές δυσκολίες (learning 

difficulties), μαθησιακές αναπηρίες (learning disabilities), ειδικές αναγνωστικές 

διαταραχές (specific reading disorders) ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες/αναπηρίες 

(specific learning difficulties/disabilities), και από τους οποίους χρησιμοποιεί κάποιους 

εναλλακτικά στο βιβλίο της με σκοπό να προσδιορίσει τις δυσκολίες που συναντούν οι 

μαθητές στην αποκωδικοποίηση, στην ανάγνωση και τη γραφή. Η αλληλοεπικάλυψη των 

παραπάνω όρων παρατηρείται και στο έργο άλλων ερευνητών (Crombie, 2000) αλλά και 

σε κάποιους από τους προαναφερθέντες ερευνητές, όπως στους Ganschow και Sparks. 

Ασχέτως, όμως, από το εάν μιλάμε για Δυσλεξία ή για ΕΜΔ, η κατάλληλη διδακτική 

μεθοδολογία αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την εκμάθηση μίας ξένης 

γλώσσας, όχι μόνο για τους μαθητές με ΕΜΔ αλλά και για όσους αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην ξένη γλώσσα και χρειάζονται υποστήριξη (Crombie, 2000). 

Δεδομένου ότι το πώς περιγράφουμε ή τι όρους χρησιμοποιούμε αντανακλά όχι 

μόνο το πώς σκεφτόμαστε αλλά και τη συμπεριφορά μας απέναντι στα άτομα με 

αναπηρίες (Kormos, 2017), στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ο όρος ΕΜΔ σε 

αντιδιαστολή του όρου Μαθησιακές Δυσκολίες, ως γενικευμένου και ουδέτερου όρου, που 

συχνά χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της γενικής χαμηλής επίδοσης όλων των 

μαθητών ή μαθητών με άλλες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, αναγνωρίζοντας την 

προσδιοριστική του ισχύ για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης και τη λήψη των 

κατάλληλων διδακτικών αποφάσεων που θα ανταποκρίνονται στις ειδικές δυσκολίες και 

ανάγκες του μαθητή (Αγαλιώτης, 2011α). Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις θα 

αναφέρεται ο όρος Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες όχι σε αντικατάσταση ή επικάλυψη του 

όρου ΕΜΔ αλλά ως προσδιορισμός των ειδικών αναγκών των μαθητών με ΕΜΔ που 

καλείται να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός κατά τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία 
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και βάσει των οποίων καλείται να οργανώσει το εκπαιδευτικό περιβάλλον και ως γενικός 

όρος για τον χαρακτηρισμό όλων των μαθητών με αναπηρίες ή που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων και των μαθητών με ΕΜΔ. 

 

1.3.  Ξένη Γλώσσα, Διδακτική Μεθοδολογία και Προσαρμογές Συμπερίληψης για 

Μαθητές με ΕΜΔ  

Στο πεδίο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, από τη δεκαετία του 1970 έως και 

σήμερα η επικοινωνιακή προσέγγιση εφαρμόζεται ευρέως και προσδιορίζει τα 

προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική διδασκαλία παγκοσμίως (Richards & Rodgers, 

2014). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκαν ποικίλες μέθοδοι και διδακτικές τεχνικές 

με έμφαση στον επικοινωνιακό σκοπό της γλώσσας και την ανακάλυψη των γλωσσικών 

δομών μέσα από επικοινωνιακές δραστηριότητες, ενώ μέθοδοι που επικεντρώνονταν στη 

σαφή διδασκαλία του ορθογραφικού συστήματος και των γραμματικών δομών της 

γλώσσας παραγκωνίστηκαν ή εγκαταλείφθηκαν (Nijakowska, 2010). Ερευνητές, όμως, 

από το χώρο της ειδικής αγωγής διατύπωσαν την υπόθεση ότι εφόσον δεν υπάρχουν 

εμπειρικά δεδομένα που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα των επικοινωνιακών 

μεθόδων διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ και δεδομένου ότι οι 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στη μητρική γλώσσα επηρεάζουν την επίδοσή 

τους στην ξένη γλώσσα, ίσως χρειάζεται η υιοθέτηση μίας δομημένης διδακτικής μεθόδου 

με επιτυχή αποτελέσματα στη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ 

(Sparks, Ganschow, Kenneweg, & Miller, 1991). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Sparks και 

οι συνεργάτες του  πρότειναν την εφαρμογή μίας πολυαισθητηριακής, δομημένης, 

προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας που θα εστιάζει στην άμεση και σαφή 

διδασκαλία της φωνολογίας της ξένης γλώσσας και ταυτόχρονα οι μαθητές θα 

συμμετέχουν με όλες τους τις αισθήσεις στη μαθησιακή διαδικασία (Sparks et al., 1991). 
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Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας δε γνώριζαν εξειδικευμένες μεθόδους 

από το χώρο της ειδικής αγωγής, ο Sparks και οι συνεργάτες του μετέφεραν τη μέθοδο των 

Orton-Gillingham στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Ganschow & Sparks, 2000). 

Η μέθοδος των Orton-Gillingham «επικεντρώνεται στη διδασκαλία της 

αποκωδικοποίησης (ανάγνωσης) και της κωδικοποίησης (γραφή), οι οποίες συνδυάζονται 

επίσης με την ορθογραφία σε κάθε μάθημα» (Παντελιάδου, 2011, σελ. 212). Σύμφωνα με 

τους Ritchey και Goeke (2006, σελ. 171), πρόκειται για μία «συστηματική, συνθετική, 

φωνολογική και πολυαισθητηριακή προσέγγιση στη διδασκαλία της ανάγνωσης η οποία 

εφαρμόζεται διαδοχικά και διαβαθμισμένα. Εστιάζει στη σαφή διδασκαλία της 

φωνολογικής επίγνωσης και του φωνολογικού συστήματος της γλώσσας, της αντιστοιχίας 

φωνημάτων-γραφημάτων, των συλλαβών, της μορφολογίας, της σύνταξης και της 

σημασιολογίας». Και τα τέσσερα κανάλια μάθησης, το οπτικό, το ακουστικό, το 

κιναισθητικό και το απτικό εμπλέκονται στη διαδικασία μάθησης και γι’ αυτό η μέθοδος 

χαρακτηρίζεται ως πολυαισθητηριακή. Επίσης, η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί 

κατάκτηση της γνώσης μέσα από την επανάληψη προτού ο μαθητής προχωρήσει στην 

επόμενη δομή και βασίζεται στη συνεχή αξιολόγηση των αναγκών κάθε μαθητή. Έχοντας 

ως βάση τις μεθόδους και τις αρχές των Orton-Gillingham, ο Sparks και οι συνεργάτες του 

πρότειναν την υιοθέτηση μιας πολυαισθητηριακής, δομημένης προσέγγισης (ΠΔΠ) στη 

διδασκαλία της ξένης γλώσσας με την προϋπόθεση ότι η εφαρμογή της δε θα επηρεάσει τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μίας ξενόγλωσσης τάξης (Sparks et al., 1991). Για το λόγο αυτό 

υποστήριξαν ότι το μάθημα θα πρέπει να διεξάγεται στην ξένη γλώσσα, ενώ η μητρική 

γλώσσα θα χρησιμοποιείται μόνο στην περίπτωση επεξήγησης δύσκολων γραμματικών 

δομών. Η τάξη θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένη με καθορισμένες ασκήσεις 

καθημερινά και συχνές επαναλήψεις. Τέλος, προκειμένου να ενεργοποιηθούν όλα τα 
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κανάλια μάθησης, η διδασκαλία θα πρέπει να εστιάζει ταυτόχρονα στην προφορά και στη 

γραφή. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ξεκίνησε μια σειρά ερευνών για την 

αποτελεσματικότητα της ΠΔΠ (Ganschow & Sparks, 1995˙ Sparks & Ganschow, 1993˙ 

Sparks et al., 1998˙ Sparks, Ganschow, Fluharty, & Little, 1995˙ Sparks, Ganschow, 

Pohlman, Skinner, & Artzer, 1992). Οι έρευνες αυτές επικεντρώθηκαν στη διδασκαλία της 

ισπανικής γλώσσας με την ΠΔΠ σε μαθητές με την αγγλική γλώσσα ως μητρική, εκτός 

από μία που αφορούσε στη διδασκαλία των λατινικών (Sparks et al., 1995). Τα πορίσματα 

αυτών των ερευνών κατέδειξαν ότι ύστερα από ένα ή δύο έτη διδασκαλίας με την ΠΔΠ 

σημειώθηκαν σημαντικά οφέλη για τους μαθητές που κινδυνεύουν να αποτύχουν στην 

ξένη γλώσσα όχι μόνο στις μετρήσεις για τις γλωσσικές δεξιότητες στη μητρική γλώσσα 

και τη γλωσσική έφεση στην ξένη γλώσσα, αλλά και στην προφορική και γραπτή 

ικανότητά τους στην ξένη γλώσσα όμοια με αυτή των μαθητών που δεν κινδυνεύουν να 

αποτύχουν (Sparks & Miller, 2000). Η αποτελεσματικότητα της ΠΔΠ στη διδασκαλία της 

ξένης γλώσσας σε μαθητές με ΕΜΔ διαπιστώθηκε και σε άλλες έρευνες οι οποίες 

εστίασαν στη διδασκαλία και άλλων γλωσσών, πέρα της ισπανικής, όπως της γερμανικής 

(Schneider, 1999 όπως αναφέρεται σε Sparks & Miller, 2000), της γαλλικής (Gordon, 

1994 όπως αναφέρεται σε Sparks & Miller, 2000) και της αγγλικής (Nijakowska, 2008). 

Επίσης, την τελευταία δεκαετία επισημαίνεται η θετική επίδραση διδακτικών πρακτικών 

και τεχνικών της ΠΔΠ οι οποίες ενσωματώνονται σε περιβάλλοντα μάθησης όπου 

κυριαρχεί η επικοινωνιακή προσέγγιση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Schneider & 

Kulmhofer, 2016) ή υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των 

επικοινωνιών (Gallardo, Heiser, & Arias McLaughlin, 2015˙ Pfenninger, 2016). 

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την αποτελεσματικότητα της ΠΔΠ στη 

διδασκαλία των ξένων γλωσσών, οι επιλογές που συνήθως προσφέρονται σε μαθητές με 
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ΕΜΔ στη μεταδευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση σε Αμερική και Ηνωμένο 

Βασίλειο, ειδικά όσον αφορά το μάθημα της ξένης γλώσσας, είναι η απαλλαγή από το 

μάθημα της ξένης γλώσσας ή η αντικατάσταση αυτού με κάποιο άλλο (DiFino & 

Lombardino, 2004). Μία τέτοια πρακτική, όμως, ενώ φαίνεται να αποτελεί μία λύση στο 

πρόβλημα των μαθητών με ΕΜΔ να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους, 

δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα. Η συγκεκριμένη πρακτική εγείρει, από τη μία 

πλευρά, ζητήματα ισότητας καθώς μία τέτοια επιλογή θα έπρεπε να προσφέρεται όχι μόνο 

σε μαθητές που έχουν διαγνωστεί με ΕΜΔ αλλά και σε όσους μαθητές αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στο μάθημα της ξένης γλώσσας (Sparks, 2009). Από την άλλη πλευρά, η μη 

συμμετοχή των μαθητών με ΕΜΔ στο μάθημα της ξένης γλώσσας δε δημιουργεί την 

ανάγκη ανάπτυξης και διερεύνησης αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας για τους 

μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας (Sparks, 

2009). Δεδομένης της έλλειψης εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας της ξένης γλώσσας 

σε μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες (DiFino & Lombardino, 2004) και της 

διαπίστωσης ότι οι μαθητές με ΕΜΔ μπορούν να μάθουν μία ξένη γλώσσα όταν η 

διδακτική μεθοδολογία προσαρμόζεται στην ανάγκες των μαθητών (Downey, Snyder, & 

Hill, 2000), η σύγχρονη τάση στην ξενόγλωσση διδασκαλία εστιάζει στη διαφοροποίηση 

και τροποποίηση της διδασκαλίας (modified instruction) μαζί με τη χρήση εκπαιδευτικών 

προσαρμογών (accommodations) προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

μαθητών με ΕΜΔ (Ofiesh, 2007). 

Τα τελευταία χρόνια υπερθεματίζεται η παροχή εκπαιδευτικών και διδακτικών 

προσαρμογών προκειμένου οι μαθητές να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του 

μαθήματος της ξένης γλώσσας. Η παροχή εκπαιδευτικών και διδακτικών προσαρμογών 

διευκολύνει την πρόσβαση και την επιτυχία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στα προγράμματα σπουδών που εφαρμόζονται στη γενική τάξη (Prater et al., 
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2014). Ως εκπαιδευτικές και διδακτικές προσαρμογές ορίζονται το σύνολο των ρυθμίσεων 

που εφαρμόζονται μέσα στην τάξη για την ανάδειξη των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του 

μαθητή και την επίτευξη των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων (Crombie 2002 

όπως αναφέρεται σε Schneider & Crombie, 2003). Οι προσαρμογές αυτές αναφέρονται σε 

ειδικές ρυθμίσεις, αλλαγές και τροποποιήσεις που αφορούν στο περιβάλλον, φυσικό, 

διδακτικό και μαθησιακό, στο πρόγραμμα σπουδών, στην επικοινωνία μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών με ΕΜΔ, σε θέματα διαχείρισης της τάξης, στην ανάπτυξη 

μαθησιακών δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση πολυαισθητηριακών μεθοδολογιών και 

τεχνικών διδασκαλίας (Kormos & Smith, 2012). Η υιοθέτηση ανάλογων πρακτικών, 

φιλικών προς τους μαθητές με Δυσλεξία, αποδείχθηκε ωφέλιμη όχι μόνο για τους μαθητές 

με ΕΜΔ αλλά και για τους μαθητές χωρίς ΕΜΔ τόσο σε επίπεδο παρακίνησης και 

συμμετοχής όσο και σε επίπεδο επίδοσης στο μάθημα της ΑΞΓ στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα (Reraki, 2015). 

Την ευθύνη για την εφαρμογή των κατάλληλων προσαρμογών φέρει ο 

εκπαιδευτικός ο οποίος καλείται να προσαρμόσει, να αλλάξει και να διαφοροποιήσει το 

πρόγραμμα σπουδών βάσει των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών (Schneider 

& Crombie, 2003˙ Prater et al., 2014). Δεδομένου ότι η επιτυχής συμπερίληψη των 

μαθητών με EEA στη γενική τάξη εξαρτάται από την παροχή υψηλής ποιότητας 

διδασκαλίας που να βασίζεται σε εμπειρικά ερευνητικά δεδομένα (McLeskey & Waldron, 

2011), αυτές οι προσαρμογές θα πρέπει να στηρίζονται σε γενικές αρχές και τεχνικές  που 

αφορούν στην αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με ΕΜΔ. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, ακολουθεί παρουσίαση και περιγραφή των αρχών και τεχνικών που αφορούν 

στην παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών και διδακτικών προσαρμογών για την επιτυχή 

συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ στο μάθημα της ξένης γλώσσας στη γενική τάξη όπως 
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παρουσιάζονται στο έργο των Schneider και Crombie (2003), Nijakowska (2010) και 

Kormos και Smith (2012). 

Η χρήση πολυαισθητηριακών τεχνικών και μεθόδων κρίνεται απαραίτητη για τη 

διδασκαλία του φωνολογικού και ορθογραφικού συστήματος, του λεξιλογίου και των 

γραμματικών δομών της ξένης γλώσσας καθώς και για τη διδασκαλία των γλωσσικών 

δεξιοτήτων που αφορούν στην ανάγνωση, στη γραφή, στην ομιλία και στην ακουστική 

δεξιότητα (Kormos & Smith, 2012). Όπως προαναφέρθηκε, η αποτελεσματικότητα της 

χρήση της ΠΔΠ στην εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας διαπιστώθηκε όχι μόνο για τους 

μαθητές με ΕΜΔ αλλά για όλους τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην 

εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας (Sparks, 2009). Στόχος των πολυαισθητηριακών 

δραστηριοτήτων είναι η ενεργοποίηση όλων των μαθησιακών καναλιών για τη 

διευκόλυνση της απομνημόνευσης και ανάκλησης πληροφοριών και της διατήρησης της 

προσοχής των μαθητών κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Kormos & Smith, 2012). Για 

παράδειγμα, τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την προτυποποίηση από 

τον εκπαιδευτικό και εξάσκηση από τους μαθητές για το ποια μέρη του στόματος και της 

στοματικής κοιλότητας συμμετέχουν στη παραγωγή συγκεκριμένων φθόγγων, τη χρήση 

μνημονικών βοηθημάτων σε συνδυασμό με κιναισθητικές και ακουστικές δραστηριότητες 

για την εκμάθηση του λεξιλογίου, τη χρήση διαφορετικών υλικών σε απτικές 

δραστηριότητες που στοχεύουν στη σύνδεση των διαφόρων γραφημάτων, φωνημάτων, 

εννοιών και γραμματικών δομών με την αφή για την καλύτερη απομνημόνευσή τους ή τη 

σύνδεση συγκεκριμένων γλωσσικών δομών με κινήσεις του σώματος (Schneider & 

Crombie, 2003). 

Παρά τη διαδεδομένη χρήση επικοινωνιακών μεθόδων στη σύγχρονη διδασκαλία 

των ξένων γλωσσών όπου ο μαθητής καλείται να ανακαλύψει από μόνος του τις 

γραμματικές δομές της γλώσσας, η άμεση και σαφής διδασκαλία κρίνεται καταλυτική για 
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την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας από τους μαθητές με ΕΜΔ. Οι μαθητές με ΕΜΔ 

συνήθως δυσκολεύονται να εντοπίσουν τις κανονικότητες και τις αποκλίσεις της γλώσσας 

τόσο στη μητρική όσο και στην ξένη γλώσσα και για το λόγο αυτό χρειάζονται 

καθοδήγηση και σαφή επεξήγηση και διδασκαλία των επιμέρους γλωσσικών συστημάτων 

και συγκεκριμένα σαφή και άμεση διδασκαλία του φωνολογικού, ορθογραφικού, 

μορφολογικού και συντακτικού συστήματος της ξένης γλώσσας (Kormos & Smith, 2012). 

Για παράδειγμα, τονίζεται η ανάγκη άμεσης και σαφούς διδασκαλίας της αντιστοιχίας 

φωνημάτων – γραφημάτων, των διαφόρων μορφοσυντακτικών μοτίβων για τη δημιουργία, 

αναγνώριση και κατανόηση σύνθετων και παράγωγων λέξεων ή των κοινωνικών και 

πραγματολογικών κανόνων που διέπουν την επικοινωνία στην ξένη γλώσσα (Schneider & 

Crombie, 2003). 

Σαφής και άμεση, όμως, θα πρέπει να είναι και η διδασκαλία των γνωστικών και  

μεταγνωστικών στρατηγικών μάθησης. Οι μαθητές ενθαρρύνονται μέσα από την 

προτυποποίηση από τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσουν ποικίλες στρατηγικές για την 

αναγνώριση και αντιμετώπιση ενός γλωσσικού προβλήματος, την ανακάλυψη νέων 

γλωσσικών δομών βασιζόμενοι στην προηγούμενη γνώση και τον έλεγχο και διόρθωση 

του εαυτού τους (Nijakowska, 2010). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπαιδευτικός καλείται 

να είναι προετοιμασμένος και διατεθειμένος να επιδείξει διάφορες μεταγνωστικές και 

γνωστικές στρατηγικές μέσα από μία σειρά ερωταποκρίσεων τόσο για την ανακάλυψη και 

διαχείριση των δομών της ξένης γλώσσας όσο και για την κατάκτηση δεξιοτήτων 

αυτοελέγχου, αυτορρύθμισης και αυτοδιόρθωσης και να παρέχει επαρκείς ευκαιρίες 

εξάσκησης αυτών των στρατηγικών (Schneider & Crombie, 2003). 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός καλείται, όπως προαναφέρθηκε, να προσαρμόσει το 

περιεχόμενο και το υλικό του μαθήματος στις ανάγκες των μαθητών προκειμένου να 

διευκολύνει την πρόσβαση των μαθητών στο πρόγραμμα σπουδών και την επιτυχή 
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ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος (Prater et al., 2014). 

Πολλές φορές, το περιεχόμενο του μαθήματος στην ξένη γλώσσα εστιάζει στην 

παρουσίαση των πολιτιστικών στοιχείων της γλώσσας και των χωρών όπου ομιλείται η 

γλώσσα-στόχος με αποτέλεσμα να παραβλέπεται η ακολουθία των γλωσσικών δομών και 

να παρουσιάζονται πολυπλοκότερες γλωσσικές δομές πριν την παρουσίαση των 

απλούστερων γλωσσικών δομών. Κατά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε μαθητές με 

ΕΜΔ, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ανακατανείμει και να αναδιαρθρώσει το περιεχόμενο 

και τη δομή του γλωσσικού μαθήματος εμμένοντας στο σχήμα «από το πιο απλό στο πιο 

σύνθετο» (Schneider & Crombie, 2003). Σε περιπτώσεις όπου το περιεχόμενο του 

μαθήματος είναι φορτωμένο με πολλές πληροφορίες, ο εκπαιδευτικός οφείλει να τεμαχίσει 

το κεφάλαιο του μαθήματος σε μικρότερες ενότητες που θα παρουσιάζουν λογική 

συνέχεια, ενώ η καινούργια πληροφορία θα παρουσιάζεται και θα δομείται στην 

προηγούμενη γνώση μέσα από τη σαφή επεξήγηση από τον εκπαιδευτικό της σύνδεσης 

της καινούργιας γνώσης με την προηγούμενη (Schneider & Crombie, 2003). Η σταδιακή 

και αυξανόμενη, σε επίπεδο δυσκολίας, παρουσίαση της νέας πληροφορίας, θα πρέπει να 

διαφοροποιηθεί και να προσαρμοστεί τόσο στο ρυθμό μάθησης όσο και στις ανάγκες, στο 

μαθησιακό προφίλ, στις ικανότητες και στα ενδιαφέροντα του μαθητή (Kormos & Smith, 

2012). Αυτή η παράμετρος θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο στη διαφοροποίηση 

του περιεχομένου της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας αλλά και στη διαφοροποίηση του 

υλικού και των δραστηριοτήτων, καθώς και στις προσδοκίες που αναπτύσσει ο 

εκπαιδευτικός για το μαθητή με ΕΜΔ και στην υποστήριξη που του παρέχει (Kormos & 

Smith, 2012). 

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός οφείλει να δημιουργήσει ένα μαθησιακό περιβάλλον 

όπου θα παρέχονται πολλαπλές ευκαιρίες παρουσίασης και επεξεργασίας της καινούργιας 

πληροφορίας μέσα από ένα εύρος δραστηριοτήτων και πλαισίων με στόχο την 



36 
 

«υπερμάθηση» (overlearning) (Schneider & Crombie, 2003). Η «υπερμάθηση» αναφέρεται 

στη συνέχιση της εξάσκησης της υπό μάθησης δεξιότητας ή πληροφορίας και μετά το 

σημείο της αλάνθαστης αναπαραγωγής της δεξιότητας ή πληροφορίας με σκοπό την 

απομνημόνευση και τη μακροπρόθεσμη διατήρηση αυτών (Rohrer, Taylor, Pashler, 

Wixted, & Cepeda, 2005) και προβλέπει την επεξεργασία της πληροφορίας μέσα από ένα 

εύρος δραστηριοτήτων, πλαισίων και τεχνικών με σκοπό την αυτοματοποίηση (Reid, 

2009). Η αυτοματοποίηση μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την ανάλυση και κατάτμηση 

μίας δεξιότητας σε επιμέρους υποδεξιότητες οι οποίες μέσα από την εξάσκηση 

αυτοματοποιούνται και μεταφέρονται ως ενιαία δεξιότητα σε πιο δύσκολες 

δραστηριότητες ή δεξιότητες που πρέπει να μάθει ο μαθητής (Kormos & Smith, 2012). Για 

παράδειγμα, για τη δομή των προτάσεων ο μαθητής εκπαιδεύεται σε ένα συγκεκριμένο 

χρωματικό κώδικα όπου κάθε χρώμα αντιστοιχεί σε ένα μέρος του λόγου. Με τη χρήση 

πλαστικοποιημένων καρτών διαφορετικού χρώματος σύμφωνα με το χρωματικό κώδικα 

που έχει συμφωνηθεί, ο μαθητής σχηματίζει πληθώρα προτάσεων ενώ σταδιακά αυξάνεται 

τόσο ο αριθμός των χρωμάτων όσο και ο βαθμός δυσκολίας της δραστηριότητας καθώς ο 

μαθητής καλείται να δημιουργήσει μεγαλύτερες και πολυπλοκότερες προτάσεις. 

Παράλληλα, διαφοροποιείται η δραστηριότητα ποικιλοτρόπως είτε ως προς το πού 

λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα, στο θρανίο, στο πάτωμα ή σε πίνακες με θήκες (pocket 

charts) είτε ως προς το πώς συμμετέχει ο μαθητής στη δραστηριότητα, ατομικά, σε δυάδες 

ή σε ομάδες. Μόλις αυτοματοποιηθεί η χρήση του χρωματικού κώδικα για την κατασκευή 

των προτάσεων ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει προτάσεις σε λευκές καρτέλες ή 

απλώς σε χαρτί με οδηγό τον χρωματικό κώδικα ως εσωτερικευμένο πλέον μνημονικό 

βοήθημα για την κατασκευή προτάσεων στην ξένη γλώσσα (Schneider & Crombie, 2003). 

Επίσης, δεδομένου ότι στο μάθημα της ξένης γλώσσας χρησιμοποιείται ευρέως 

οπτικο-ακουστικό και ακουστικό υλικό ως αυθεντικό υλικό παρουσίασης της γλώσσας και 



37 
 

ως βάση για τη διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων, προτείνεται η εφαρμογή 

προσαρμογών ως προς τη χρήση των τεχνολογικών μέσων τόσο ως υποστηρικτικά όσο και 

ως διδακτικά μέσα (Schneider & Crombie, 2003). Παρόλο που η έρευνα ως προς την 

αποτελεσματικότητα της χρήσης των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών σε μαθητές 

με ΕΜΔ ή αναπηρίες παρουσιάζει ενθαρρυντικά αλλά όχι ασφαλή και συνεπή ακόμη 

αποτελέσματα (Fitzgerald, Koury, & Mitchem, 2008˙ Liu, Wu, & Chen, 2013), κάποια 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μπορούν να συνεισφέρουν στη μαθησιακή διαδικασία για 

τους μαθητές με ΕΜΔ καθώς τα διάφορα τεχνολογικά μέσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για την ανεξάρτητη πρόσβαση του μαθητή στο υλικό και στις δραστηριότητες του 

μαθήματος και έξω από τους φυσικούς και χρονικούς περιορισμούς της τάξης, την 

προσαρμογή του υλικού στις ανάγκες του μαθητή και την επεξεργασία του στο ρυθμό του 

μαθητή, την παροχή ευκαιριών για «υπερμάθηση» και επαρκών επαναλήψεων σύμφωνα 

με τις ανάγκες του μαθητή και την ενεργοποίηση όσο των δυνατών περισσότερων 

μαθησιακών καναλιών κατά τη μαθησιακή διαδικασία, την παροχή κινήτρων, την 

οργάνωση και διαχείριση της μελέτης καθώς και την ανάπτυξη της αυτονομίας, 

ανεξαρτησίας και αυτοπεποίθησης των μαθητών με αποτέλεσμα την ανάπτυξη 

αποτελεσματικών στρατηγικών μάθησης (Kormos & Smith, 2012˙ Pfenninger, 2016˙ 

Schneider & Crombie, 2003). 

Τέλος, όλες αυτές οι διδακτικές και εκπαιδευτικές προσαρμογές πρέπει να 

βασίζονται και να ενημερώνονται από τη διαρκή αξιολόγηση των δυνατοτήτων του 

μαθητή και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας τόσο στην αρχή όσο και κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας μέσω 

συστηματικών διαδικασιών που στόχο έχουν την αξιολόγηση της επίδρασης της 

διδασκαλίας στο μαθητή και την αξιολόγηση των δυσκολιών που παραμένουν 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν με άμεση και σαφή διδασκαλία, προσαρμοσμένη στις 
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ανάγκες του μαθητή (Schneider & Crombie, 2003˙ Nijakowska, 2010). Επίσης, για την 

αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στην ξένη γλώσσα προτείνεται η εφαρμογή 

συστηματικών διαδικασιών τόσο για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δυσκολιών στη 

μητρική γλώσσα όσο και για την αξιολόγηση της έφεσης του μαθητή στην ξένη γλώσσα 

(Nijakowska, 2010). Ωστόσο, κύριος στόχος της αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η λήψη 

των κατάλληλων διδακτικών αποφάσεων για την αντιμετώπιση των δυσκολιών στην 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας και η εφαρμογή των κατάλληλων προσαρμογών 

σχεδιασμένων βάσει των αναγκών του κάθε μαθητή. Η αξιολόγηση θα πρέπει να 

συνδυάζεται με τακτικές συναντήσεις για ανατροφοδότηση από το μαθητή για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών και διδακτικών 

προσαρμογών που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν (Nijakowska, 2010), ενώ, 

για το σκοπό αυτό, χρήσιμη κρίνεται και η διδασκαλία δεξιοτήτων αυτοσυνηγορίας για 

την παράλληλη ανάπτυξη της ακαδημαϊκής και προσωπικής ανεξαρτησίας και 

αυτοπεποίθησης του μαθητή (Schneider & Crombie, 2003). 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω διδακτικών και εκπαιδευτικών 

εφαρμογών καθοριστικό ρόλο παίζει και το ήθος του σχολείου (Schneider & Crombie, 

2003). Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει όχι μόνο ένα αποτελεσματικό αλλά και 

ένα ασφαλές περιβάλλον μάθησης στο οποίο ο μαθητής θα νιώθει αυτοπεποίθηση και θα 

εμπλέκεται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία η οποία δε θα πρέπει να παρεμποδίζεται από 

αρνητικές εμπειρίες που μπορεί να βιώσει ο μαθητής κατά την αλληλεπίδρασή του με τον 

εκπαιδευτικό ή τους συμμαθητές του και στο οποίο ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο 

προτύπου για την ανάπτυξη θετικών αξιολογήσεων της συνεισφοράς κάθε μαθητή στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, ασχέτως από το πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι αυτή. Συνεπώς, οι 

στάσεις όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως των 

εκπαιδευτικών και μαθητών, καθορίζουν την επιτυχή εκμάθηση της ξένης γλώσσας και 
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συμπερίληψη των μαθητών που παρουσιάζουν ΕΕΑ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 

παρακάτω ενότητα θα εξετάσει τη σημασία των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών ως 

κύριων παραγόντων αποτελεσματικής συμπερίληψης των μαθητών με ΕΜΔ στη γενική 

τάξη. 
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2. Πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών 

2.1.  Πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών και η σημασία τους στην Εκπαιδευτική Πράξη και 

στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

Ιδιαίτερα σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού ο 

οποίος καλείται να αναλάβει παράλληλα πολλαπλούς ρόλους (OECD, 2005). Στο πλαίσιο 

της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, ο εκπαιδευτικός ως φορέας εκπαιδευτικών αλλαγών 

αναμένεται να εφαρμόσει εθνικές πολιτικές οι οποίες, μέσα από το πρίσμα της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, στοχεύουν στην εξάλειψη των όποιων εκπαιδευτικών ανισοτήτων και στην 

παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως (Pantić & Florian, 

2015). Η υλοποίηση, όμως, των εκπαιδευτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων 

διακυβεύεται όταν οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών δε συνάδουν με το φιλοσοφικό 

υπόβαθρο και τις πρακτικές που αφορούν στις μεταρρυθμίσεις (Bryan, 2012). Παράλληλα, 

η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία προϋποθέτει τη 

λήψη διδακτικών αποφάσεων οι οποίες βασίζονται σε ένα πολύπλοκο δίκτυο γνώσεων, 

απόψεων και πεποιθήσεων το οποίο διαφοροποιείται για κάθε εκπαιδευτικό βάσει της 

προσωπικής του ταυτότητας και του εκάστοτε πλαισίου μέσα στο οποίο καλείται να 

διδάξει (Borg, 2003). Οι πεποιθήσεις και οι στάσεις όλων των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικών, διευθυντών και λοιπού προσωπικού, απέναντι 

στη συμπερίληψη και στη μαθησιακή ικανότητα των μαθητών με EEA επηρεάζει την 

ισότιμη παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές καθώς και το μαθησιακό 

περιβάλλον μέσα στο πλαίσιο του σχολείου (Van Reusen, Shoho and Barker, 2001). Στο 

πλαίσιο της τάξης, η αποτελεσματική συμπερίληψη των μαθητών με EEA σχετίζεται με 

την αποτελεσματική διδασκαλία η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την ευθύνη τους απέναντι στη διδασκαλία των μαθητών με ΕΕΑ 

και την ποιότητα της διδακτική τους πρακτικής  (Jordan, Schwartz, & McGhie-Richmond, 
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2009). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια μεγάλο μέρος της έρευνα έχει 

εστιάσει στη νόηση των εκπαιδευτικών (teacher cognition), δηλαδή στο τι νομίζουν, τι 

γνωρίζουν και τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί, και στη σχέση μεταξύ της νόησης και της 

διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών (Borg, 2009). 

Παρόλο που πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν τι σημαίνει ο όρος 

πεποίθηση (belief), σε ανασκόπηση σχετικών ερευνών παρατηρείται ασυνέπεια μεταξύ 

των διαφόρων ορισμών που έχουν κατά καιρούς προταθεί (Fives & Buehl, 2012). Ωστόσο, 

οι ερευνητές φαίνεται να συγκλίνουν σε τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά των 

πεποιθήσεων ως κεντρική έννοια (Skott, 2015). Οι πεποιθήσεις αφορούν στα υποκειμενικά 

νοητικά σχήματα του κάθε ατόμου και θεωρούνται σταθερές στο χρόνο και στο 

περιβάλλον, ενώ μπορούν να μεταβληθούν μόνο ως αποτέλεσμα ουσιαστικής συμμετοχής 

σε σχετικές κοινωνικές πρακτικές, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, συνεργασία με 

συναδέλφους και άλλες. Επίσης, αναδεικνύονται δύο διαστάσεις στην έννοια της 

πεποίθησης, μία γνωστική και μία συναισθηματική, οι οποίες αν και διακριτές είναι 

αλληλένδετες. Τέλος, οι πεποιθήσεις επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα που αφορούν στην 

διδακτική τους πρακτική. Επίσης, στο βαθμό που οι πεποιθήσεις επηρεάζουν τη δράση και 

τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών, επισημαίνονται τρεις διαφορετικές λειτουργίες των 

πεποιθήσεων (Fives & Buehl, 2012). Συγκεκριμένα, οι πεποιθήσεις μπορούν να 

λειτουργήσουν ως φίλτρα (filter) για την ερμηνεία και την αξιολόγηση νέων πληροφοριών 

και εμπειριών από τους εκπαιδευτικούς, ως το πλαίσιο (frame) για τον προσδιορισμό μίας 

κατάστασης ή ενός προβλήματος και ως οδηγός (guide) για τη δράση του εκπαιδευτικού 

μέσα στην τάξη. Συνοψίζοντας, ο όρος πεποιθήσεις χρησιμοποιείται για να «προσδιορίσει 

τα ατομικά, υποκειμενικά και αξιακά νοητικά σχήματα τα οποία είναι σχετικά σταθερά και 

απορρέουν από τις κοινωνικές εμπειρίες του εκπαιδευτικού και τα οποία επιδρούν 
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σημαντικά στην ερμηνεία και στη διαμόρφωση των διδακτικών πρακτικών του 

εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη» (Skott, 2013 όπως αναφέρεται σε Skott, 2015, σελ. 19). 

Ωστόσο, η διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών εγείρει μεθοδολογικά 

προβλήματα, κυρίως στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ πεποιθήσεων και πρακτικής 

(Skott, 2013). Από τη μία πλευρά, δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις αφορούν στην 

ιδιοσυγκρασιακή σκέψη των ατόμων (Mansour, 2009), αυτές είναι δύσκολο να 

αξιολογηθούν, πόσο μάλλον να μετρηθούν, καθώς βασίζονται στις προσωπικές εκτιμήσεις 

των εκπαιδευτικών (Skott, 2013). Από την άλλη πλευρά, η δράση των εκπαιδευτικών 

μπορεί να μη συμβαδίζει με τις πεποιθήσεις τους, όπως αυτές διατυπώνονται από τους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Bryan, 2012). Επίσης, η χρήση τυποποιημένων εργαλείων 

μπορεί να μη διασφαλίζει την ταύτιση εκπαιδευτικού και ερευνητή ως προς το 

περιεχόμενο και το νόημα των επιμέρους στοιχείων του εκάστοτε εργαλείου ούτε την 

ανάδειξη των πραγματικών πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών καθώς τέτοιου τύπου 

εργαλεία μπορεί να επιβάλλουν ένα σύνολο πεποιθήσεων στους συμμετέχοντες (Skott, 

2015). Για το λόγο αυτό συνίσταται ο συνδυασμός διαφόρων μεθόδων, όπως 

συνεντεύξεων για τη διασαφήνιση αυτών που πραγματικά πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ή η 

έρευνα πεδίου που εστιάζει στην παρατήρηση της διδακτικής πρακτικής (Bryan, 2012˙ 

Skott, 2015). 

Παρά τα όποια μεθοδολογικά προβλήματα, με αφετηρία το ότι οι πεποιθήσεις 

αποτελούν πρόδρομο για τη συμπεριφορά των ατόμων (Pajares, 1992) μεγάλο μέρος της 

έρευνας έχει εστιάσει στη σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις και στην πρακτική των 

εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μία πολύπλοκη, δυναμική και αμφίδρομη σχέση στην οποία 

οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την πρακτική τους αλλά και η πρακτική 

μπορεί να διαμορφώσει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών (Mansour, 2009). Παρόλο που 

κάποιες έρευνες δεν καταδεικνύουν απόλυτη αντιστοιχία ανάμεσα στις πεποιθήσεις και 
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στην πρακτική των εκπαιδευτικών, παράλληλα δεν παρατηρείται και παντελής έλλειψη 

οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ τους (Basturkmen, 2012). Επίσης, σε κάποιες έρευνες 

παρατηρείται ασυνέπεια ανάμεσα στις πεποιθήσεις και στην πρακτική των εκπαιδευτικών. 

Η ασυνέπεια αυτή μπορεί να οφείλεται στις διαφορετικές λειτουργίες των πεποιθήσεων 

και στο ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στην νόηση και στη λήψη αποφάσεων από τους 

εκπαιδευτικούς, στο βαθμό ακρίβειας στον οποίο προσδιορίζονται οι πεποιθήσεις και οι 

πρακτικές που αξιολογούνται, στην κατάσταση των αξιολογουμένων πεποιθήσεων, 

δηλαδή στο εάν πρόκειται για πεποιθήσεις που έχουν πρόσφατα διαμορφωθεί ή βρίσκονται 

σε κατάσταση μετάβασης και αλλαγής, σε ασυνέπειες στις πεποιθήσεις που μπορούν να 

παρατηρηθούν στο ίδιο το άτομο, σε μεθοδολογικούς περιορισμούς καθώς και σε εγγενείς 

και εξωγενείς παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη σύνδεση μίας πεποίθησης με την 

πρακτική των εκπαιδευτικών στην πράξη (Fives & Buehl, 2012). 

Παρά τις όποιες ασυνέπειες, η διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών 

καθώς και των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη σύνδεση αυτών με τη διδακτική 

και γενικότερη πρακτική των εκπαιδευτικών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Με αφετηρία 

το οικολογικό μοντέλο του Bronfenbrenner, οι Buehl και Beck (2015), προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν τη σχέση ανάμεσα στις πεποιθήσεις και στην πρακτική των εκπαιδευτικών 

η οποία αναπαρίσταται ως μία αμφίδρομη σχέση που υποστηρίζεται ή παρεμποδίζεται 

τόσο από εγγενείς όσο και από εξωγενείς παράγοντες μέσα στα διάφορα οικοσυστήματα 

στα οποία δρα και λειτουργεί ο εκπαιδευτικός (Σχήμα 1). Οι πεποιθήσεις προσδιορίζονται 

ως προς τον τύπο και τη λειτουργία τους και η πρακτική ως προς την οποιαδήποτε δράση 

κατά τη διδακτική διαδικασία, δηλαδή το διδακτικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, τη 

λήψη διδακτικών και εκπαιδευτικών αποφάσεων, τη διδακτική μεθοδολογία, την 

αξιολόγηση, τον αναστοχασμό και την αλληλεπίδραση με όλους τους εμπλεκομένους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, τους μαθητές, τους γονείς και το υπόλοιπο προσωπικό του 



44 
 

σχολείου. Η σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων και της πρακτικής είναι αμφίδρομη και 

αλληλένδετη και υποστηρίζεται ή παρακωλύεται από διάφορους παράγοντες, εγγενείς και 

εξωγενείς, οι οποίοι εντοπίζονται τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και σε επίπεδο τάξης, 

σχολείου, περιφέρειας αλλά και σε εθνικό και κρατικό επίπεδο. Οι εγγενείς παράγοντες 

αφορούν στη γνώση, στην εμπειρία, στην αυτογνωσία και στον αυτοστοχασμό (self-

reflection) αλλά και σε άλλες πεποιθήσεις όπως οι προσωπικές πεποιθήσεις του 

εκπαιδευτικού για την αυτοαποτελεσματικότητα και τις ικανότητές του, για την ευθύνη 

του απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία ή για τις ικανότητες και τις ανάγκες των 

μαθητών. Οι εξωγενείς παράγοντες, σε επίπεδο τάξης και σχολείου, μπορεί να αφορούν σε 

θέματα διαχείρισης τάξης, στα διαθέσιμα υποστηρικτικά μέσα και δομές, στο ήθος του 

σχολείου κ.α., ενώ σε εθνικό και κρατικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφέρειας, οι 

εκπαιδευτικές πολιτικές που προωθούνται ή οι απαιτήσεις των προγραμμάτων σπουδών 

μπορούν να επηρεάσουν τη σχέση μεταξύ των προσωπικών πεποιθήσεων και της 

διδακτικής πρακτικής των εκπαιδευτικών. 

Σχήμα 1. Πεποιθήσεις και Πρακτικές των Εκπαιδευτικών  

 

Σχήμα 1. Σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων και των πρακτικών των εκπαιδευτικών σε ένα 

σύστημα εγγενών και εξωγενών υποστηρικτικών και παρεμποδιστικών παραγόντων (βάσει 

του οικολογικού μοντέλου του Bronfenbrenner, 1989). Προσαρμογή από «The relationship 

between teachers’ beliefs and teachers’ practices» των M. M., Buehl και J. S., Beck, 2015, σε 

International Handbook of Research on Teachers’ Beliefs, σελ. 74.  
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Η διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική 

και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Στην προσπάθειά τους να διερευνήσουν 

τους παράγοντες που μπορεί να συμβάλλουν στην αποτελεσματική συμπερίληψη των 

μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη, οι Stanovich και Jordan (1998, 2002) ανέπτυξαν ένα 

μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η αποτελεσματική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ 

εξαρτάται από τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τους μαθητές με ΕΕΑ και τη 

συμπερίληψη αυτών στη γενική τάξη, την αίσθηση των εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους, τις διδακτικές συμπεριφορές των 

εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη και τις πεποιθήσεις των διευθυντών και των άλλων 

εκπαιδευτικών του σχολείου για τους μαθητές με ΕΕΑ και τη συμπερίληψη αυτών στη 

γενική τάξη. Στο συγκεκριμένο μοντέλο κυρίαρχο ρόλο στη συμπερίληψη των μαθητών με 

ΕΕΑ διαδραματίζει ο εκπαιδευτικός ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη δημιουργία 

μαθησιακών ευκαιριών για όλους τους μαθητές. Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για 

τους μαθητές με ΕΕΑ τοποθετούνται σε ένα συνεχές όπου στο ένα άκρο οι εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι οι μαθησιακές δυσκολίες του μαθητή αποτελούν εγγενές χαρακτηριστικό 

του ίδιου του μαθητή, ενώ στο άλλο άκρο, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι μαθησιακές 

δυσκολίες των μαθητών είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των μαθητών με το 

διδακτικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 

αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης των μαθητών με το διδακτικό περιβάλλον και να λάβουν τις κατάλληλες 

διδακτικές αποφάσεις για μια αποτελεσματική διδασκαλία. Συνεπώς, οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για τους μαθητές με ΕΕΑ και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθώς και 

η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των ίδιων των εκπαιδευτικών καθορίζει τις 

διδακτικές συμπεριφορές που θα επιδείξουν. Οι τελευταίες επηρεάζονται και από τις 

πεποιθήσεις των διευθυντών και των άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου οι οποίες στην 
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πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν το ήθος και τη στάση του σχολείου απέναντι στην 

εκπαιδευτική συμπερίληψη. 

Επίσης, οι Stoiber, Gettinger και Goetz (1998), στην προσπάθειά τους να 

διερευνήσουν τις πεποιθήσεις εκπαιδευτικών και γονέων για τη συμπερίληψη παιδιών 

προσχολικής ηλικίας, εντόπισαν τρεις διαστάσεις που αφορούν στις πεποιθήσεις για τη 

συμπερίληψη και που μπορεί να αποτελέσουν πεδία εμφάνισης ποικίλων απόψεων από 

τους εμπλεκομένους στη διαδικασία της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Οι διαστάσεις 

αυτές αφορούν στις βασικές αντιλήψεις, στα προσδοκώμενα αποτελέσματα και στις 

πρακτικές μέσα στην τάξη. Δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις ενός ατόμου καθορίζουν το πώς 

το άτομο αντιλαμβάνεται μία έννοια, στην προκειμένη περίπτωση τη συμπερίληψη, οι 

βασικές αντιλήψεις αφορούν στην ηθική διάσταση της συμπερίληψης, δηλαδή στο ότι τα 

παιδιά με ΕΕΑ έχουν το δικαίωμα να εκπαιδευτούν στη γενική τάξη και ότι η 

συμπερίληψη ως καλή πρακτική μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για όλους τους μαθητές. 

Επίσης, οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις προσδοκίες τους για τους 

μαθητές με ΕΕΑ οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές και 

τα μαθησιακά αποτελέσματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 

αφορούν στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τα εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Τέλος, οι πρακτικές μέσα στην τάξη αφορούν στις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις της συμπερίληψης μέσα στην τάξη, 

δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών καθορίζουν τις διδακτικές αποφάσεις και 

το μαθησιακό περιβάλλον της τάξης. 

Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

για την αποτελεσματική συμπεριληπτική εκπαίδευση και στο χώρο της εκπαίδευσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με το μοντέλο των Florian και 

Rouse (2010) η συμπεριληπτική παιδαγωγική διαμορφώνεται βάσει της γνώσης, των 
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πεποιθήσεων και της πρακτικής των εκπαιδευτικών. Η γνώση αναφέρεται στο τι 

γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί για τις ειδικές ανάγκες των μαθητών, τις μαθησιακές 

διαδικασίες και διδακτικές μεθόδους, θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση 

της τάξης, την αξιολόγηση των μαθητών σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας και το νομοθετικό πλαίσιο και την εκπαιδευτική πολιτική 

που εφαρμόζεται. Οι πεποιθήσεις αφορούν στο τι πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί για την 

ισότιμη παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους μαθητές, τις ικανότητες των 

μαθητών και των ιδίων και τις ευθύνες που φέρουν οι ίδιοι για την επιτυχία της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Τέλος, η πρακτική αναφέρεται στο πως χρησιμοποιούν την 

έρευνα και τη γνώση στην τάξη και πως διαφοροποιούν τη διδακτική τους πρακτική 

(Rouse, 2008). Η σύνδεση μεταξύ αυτών των τριών παραγόντων αποτυπώνεται ως μία 

αμφίδρομη τριγωνική σχέση όπου ο κάθε παράγοντας επηρεάζει τους άλλους δύο και 

προϋποθέτει την ύπαρξη αυτών. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί είναι 

πιθανότερο να επιδοθούν σε συμπεριληπτικές πρακτικές εάν πιστεύουν ότι όλοι οι μαθητές 

μπορούν να μάθουν και εξίσου οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανότερο να πιστέψουν ότι όλοι οι 

μαθητές είναι ικανοί να μάθουν όταν έχουν τις απαιτούμενες παιδαγωγικές δεξιότητες για 

να εφαρμόσουν μία αποτελεσματική συμπεριληπτική πρακτική (Florian & Rouse, 2010). 

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της έρευνας έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση των 

στάσεων (attitudes) των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη ως παράγοντας που 

μπορεί να συμβάλλει στην επιτυχή ή όχι εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ 

(Avramidis & Norwich, 2002˙ De Boer, Pijl, & Minnaert, 2011). Παρόλο που ποικίλοι 

ορισμοί έχουν αναπτυχθεί για το περιεχόμενο και τη λειτουργία των στάσεων χωρίς την 

ανάδειξη, όμως, ενός κοινώς αποδεκτού ορισμού, παρατηρείται ότι κεντρικό ρόλο στην 

έννοια των στάσεων κατέχουν οι γνωστικές, οι σκέψεις, δηλαδή, των ατόμων απέναντι σε 

ένα αντικείμενο, οι συναισθηματικές, τα συναισθήματα του ατόμου απέναντι σε ένα 
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αντικείμενο, και οι συμπεριφορικές, οι συμπεριφορές του ατόμου απέναντι σε ένα 

αντικείμενο, αξιολογήσεις (NDA, 2007). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν 

διάφορες θεωρίες για τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς οι οποίες προσπάθησαν να 

ερμηνεύσουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών των διαστάσεων προκειμένου να κατανοήσουν την 

επίδραση των στάσεων στην ανθρώπινη συμπεριφορά. Μία από τις επικρατέστερες και 

δημοφιλέστερες θεωρίες είναι η Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of 

Planned Behaviour) σύμφωνα με την οποία οι πεποιθήσεις, οι στάσεις και οι προθέσεις 

απέναντι σε ένα αντικείμενο μπορούν να προβλέψουν την ανθρώπινη συμπεριφορά 

(Ajzen, 2002). 

Σύμφωνα με τη Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Ajzen, 1991), η 

εκδήλωση μίας συμπεριφοράς εξαρτάται από την πρόθεση του ατόμου να εκτελέσει τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μία ηθελημένη απόφαση 

του ατόμου. Όσο πιο έντονη είναι η πρόθεση τόσο πιθανότερη είναι η εκδήλωση της 

συμπεριφοράς. Η πρόθεση του ατόμου να εκτελέσει μία συμπεριφορά εξαρτάται από τη 

στάση του ατόμου απέναντι στη συμπεριφορά, τη θετική ή αρνητική, δηλαδή, αξιολόγηση 

της συμπεριφοράς από το άτομο, το υποκειμενικό πρότυπο, την κοινωνική πίεση, δηλαδή, 

που μπορεί να αισθάνεται το άτομο για την εκδήλωση ή όχι της συγκεκριμένης 

συμπεριφοράς και τον αντιληπτό έλεγχο της συμπεριφοράς, την αντίληψη, δηλαδή, του 

ατόμου για το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να εκτελέσει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. 

Στην προσπάθεια του ερευνητή όχι μόνο να προβλέψει αλλά και να περιγράψει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά, στη βάση της συμπεριφοράς τοποθετούνται οι πεποιθήσεις του 

ατόμου ως οι επικρατέστεροι παράγοντες για τον καθορισμό των προθέσεων και των 

συμπεριφορών. Οι πεποιθήσεις συμπεριφοράς αφορούν στις πεποιθήσεις του ατόμου για 

τις επιπτώσεις ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μίας συμπεριφοράς. Οι κανονιστικές 

πεποιθήσεις συνδέονται με την αντίληψη του ατόμου για το εάν σημαντικά άλλα άτομα θα 
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επιδοκιμάσουν ή αποδοκιμάσουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τέλος, οι πεποιθήσεις 

ελέγχου σχετίζονται με την ύπαρξη ή την απουσία διαθέσιμων πόρων και ευκαιριών, 

ικανών να ευνοήσουν την εκδήλωση μίας συμπεριφοράς. Σύμφωνα με το μοντέλο της 

Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Ajzen, 1991, 2006), οι τρεις αυτές ομάδες 

πεποιθήσεων αλληλοεπηρεάζονται και αντίστοιχα καθορίζουν τη στάση του ατόμου 

απέναντι στη συμπεριφορά, το υποκειμενικό πρότυπο και τον αντιληπτό έλεγχο της 

συμπεριφοράς, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την πρόθεση του ατόμου να εκδηλώσει 

μία συμπεριφορά προτού την εκτελέσει. Ως παράγοντα καθορισμού της πρόθεσης 

συμπεριφοράς, ο Ajzen (2006) πρόσθεσε στο μοντέλο του και τον πραγματικό έλεγχο της 

συμπεριφοράς ο οποίος αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο το άτομο πραγματικά έχει τις 

κατάλληλες δεξιότητες, τους απαιτούμενους πόρους και όλα τα προαπαιτούμενα για την 

εκδήλωση μίας συμπεριφοράς (Σχήμα 2).  

 

Σχήμα 2. Μοντέλο της Θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς 

 

Σχήμα 2. Διάγραμμα του μοντέλου της θεωρίας της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Theory of Planned 

Behavior). Προσαρμογή από « TPB Diagram » του I., Ajzen, 2006 σε http://people.umass.edu/aizen/ 

tpb.diag.html#null-link 
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Στην προσπάθεια μεταφοράς του συγκεκριμένου μοντέλου στο πλαίσιο της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Chambers & Forlin, 2010˙ MacFarlane & Woolfson, 

2012), οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα της 

συμπερίληψης για όλους τους μαθητές επηρεάζουν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στη συμπεριληπτική εκπαίδευση και καθορίζουν την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν 

συμπεριληπτικές πρακτικές. Επίσης, η πρόθεση αυτή επηρεάζεται τόσο από την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, από το πόσο, δηλαδή, πιστεύουν ότι είναι 

ικανοί να εφαρμόσουν συμπεριληπτικές πρακτικές μέσα στην τάξη όσο και από τις 

πεποιθήσεις τους για τις απόψεις των διευθυντών και των άλλων εκπαιδευτικών για τις 

συμπεριληπτικές πρακτικές. Στην πραγματικότητα, αυτές οι απόψεις αντιπροσωπεύουν το 

ήθος και τη στάση του σχολείου απέναντι στη συμπερίληψη. Αντιπροσωπεύουν, δηλαδή, 

το πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται ο εκπαιδευτικός να εφαρμόσει την όποια 

συμπεριληπτική πρακτική. Συνεπώς, η Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς μας 

επιτρέπει να προβλέψουμε ότι μέσα από την εξέταση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών 

μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση και κατ’ επέκταση η αλλαγή της συμπεριφοράς των 

εκπαιδευτικών για μία αποτελεσματική εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ 

(Chambers & Forlin, 2010). 

Τέλος, μέρος της έρευνας έχει εστιάσει και στη σχέση μεταξύ των στάσεων των 

εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ και της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Sharma & George, 2016). Σε έρευνα των 

Soodak, Podell και Lehman (1998) σε 188 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαπιστώθηκε η προβλεπτική ισχύ της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως παράγοντας διαμόρφωσης της στάσης 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη καθώς εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση 
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αυτοαποτελεσματικότητας και οι οποίοι διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους είναι πιθανό 

να είναι πιο δεκτικοί στην πρακτική της συμπερίληψης σε αντίθεση με τους 

εκπαιδευτικούς με χαμηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας οι οποίοι, ακόμη και αν 

διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους, παραμένουν αρνητικοί απέναντι στην συμπερίληψη 

των μαθητών με ΕΕΑ. Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών αναδύθηκε ως ο 

μοναδικός  σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης των στάσεων των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη με ΕΕΑ σε έρευνα των Weisel και Dror (2006). 

Παρόμοια ήταν τα αποτελέσματα και σε συγκριτική μελέτη των Savolainen, Engelbrecht, 

Nel και Malinen (2012) σε εκπαιδευτικούς στη Φιλανδία και στη Νότια Αφρική, όπου, αν 

και πρόκειται για δύο πολύ διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτισμικά και 

κοινωνικά πλαίσια, όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας τόσο 

θετικότερη ήταν και η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη. Επίσης, οι 

ερευνητές επισημαίνουν ότι η αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως 

προς την ικανότητά τους να συνεργάζονται με τους γονείς και τους άλλους εκπαιδευτικούς 

αποδείχθηκε ο ισχυρότερος προβλεπτικός παράγοντας για τη θετική ή αρνητική στάση των 

εκπαιδευτικών και στις δύο χώρες. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις κρίσεις των εκπαιδευτικών οι οποίες με τη σειρά τους 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών (Pajares,1992), η παρούσα έρευνα 

εστιάζει στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για τη συμπερίληψη και την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους και θα διερευνήσει τόσο τη σχέση μεταξύ τους όσο και τη 

σχέση τους με τις πεποιθήσεις τους για την εφαρμοσιμότητα συγκεκριμένων 

συμπεριληπτικών πρακτικών για τους μαθητές με ΕΜΔ στο μάθημα της ΑΞΓ στη γενική 

τάξη. Για το λόγο αυτό οι επόμενες ενότητες θα επικεντρωθούν στη συμβολή των 

πεποιθήσεων και των στάσεων, ως αντανάκλαση των πεποιθήσεων, των εκπαιδευτικών για 
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τη συμπερίληψη και την αυτοαποτελεσματικότητά τους στη συμπερίληψη των μαθητών με 

ΕΕΑ στη γενική τάξη και στη σχέση μεταξύ τους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι 

περισσότερες έρευνες εστιάζουν στη διερεύνηση των στάσεων χωρίς όμως συνήθως να 

γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των όρων πεποίθηση και στάση (Kiely, Brownell, Lauterbach, 

& Benedict, 2015), ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις οι δύο αυτοί όροι επικαλύπτονται 

ή, για τη διερεύνηση στάσεων, χρησιμοποιούνται εργαλεία που σχεδιάστηκαν για τη 

διερεύνηση απόψεων και πεποιθήσεων. 

 

2.2. Πεποιθήσεις και Στάσεις των Εκπαιδευτικών απέναντι στη Συμπερίληψη 

Ένας από τους παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στην επιτυχή 

εφαρμογή της συμπερίληψης είναι και οι στάσεις των ανθρώπινων πόρων που δρουν και 

αλληλεπιδρούν κατά τη διαδικασία της συμπερίληψης όπως αυτές των εκπαιδευτικών, 

διοικητικών, και άλλων μελών του προσωπικού (Idol, 2006), των γονέων (De Boer & 

Munde, 2014· Elkins, Van Kraayenoord, & Jobling, 2003) αλλά και των μαθητών χωρίς 

ΕΕΑ (Siperstein, Parker, Bardon, & Widaman, 2007· Vignes et al., 2009). Επίσης, οι 

στάσεις των εκπαιδευτικών συσχετίζονται άμεσα με τη χρήση συμπεριληπτικών 

πρακτικών, καθώς η θετική στάση απέναντι στη συμπερίληψη σχετίζεται με τη συχνότερη 

χρήση αποτελεσματικών εκπαιδευτικών και διδακτικών προσαρμογών (Biddle, 2006). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλο μέρος της έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας είναι 

πολλές φορές αντιφατικά, έχει επικεντρωθεί στις στάσεις, απόψεις και πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με 

ΕΕΑ. Σε ανασκόπηση 28 ερευνών από το 1958 έως το 1995 για τη διερεύνηση των 

στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη και στη συμπερίληψη στις Η.Π.Α. 

(Scruggs & Mastropieri, 1996), ενώ τα 2/3 των εκπαιδευτικών υποστήριζαν την έννοια της 

συμπερίληψης, λιγότεροι ήταν εκείνοι που ήταν πρόθυμοι να συμπεριλάβουν μαθητές με 
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ΕΕΑ στη δική τους τάξη. Σε άλλη παρόμοια αλλά ευρύτερη ανασκόπηση ερευνών από το 

1980 έως το 2000 (Avramidis & Norwich, 2002), ενώ η στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην ένταξη των μαθητών ήταν θετική, η στάση τους απέναντι στην πλήρη 

συμπερίληψη των μαθητών στη γενική τάξη ήταν γενικά αρνητική. Θετική ήταν η στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στην πλήρη συμπερίληψη όταν αυτοί είχαν κάποια 

προηγούμενη εμπειρία συμπεριληπτικής πρακτικής. 

Σε μία πιο πρόσφατη ανασκόπηση 28 ερευνών για τη διερεύνηση των στάσεων των 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η de Boer και οι συνεργάτες της (2011) 

επισημαίνουν αντίθετα ευρήματα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες ανασκοπήσεις με 

μέτριες έως αρνητικές στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη ανασκόπηση, για τη συνέπεια των αποτελεσμάτων, η de 

Boer και οι συνεργάτες της αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν μία δική τους αξιολογική 

κλίμακα ως εμπειρικό κανόνα, καθώς σε κάποιες έρευνες αποτελέσματα της τάξης του 

2,86 ως μέσος όρος σε πενταβάθμια κλίμακα ερμηνεύονταν από τους ερευνητές ως θετικά. 

Επίσης, οι ερευνητές της παρούσας ανασκόπησης, αναγνωρίζοντας την τριαδική φύση των 

στάσεων διερεύνησαν τις πεποιθήσεις, τα συναισθήματα και την προδιάθεση για δράση 

των εκπαιδευτικών και επεσήμαναν ότι οι περισσότερες έρευνες, ενώ προσπαθούν να 

εξετάσουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών, συνήθως περιορίζονται στη γνωστική διάσταση 

των στάσεων. Ως προς τι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα ήταν μέτρια ή 

αρνητικά, ενώ ως προς τα συναισθήματα, οι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονταν ικανοί να 

διδάξουν σε μαθητές με ΕΕΑ. Αρνητικά ή μέτρια ήταν και τα αποτελέσματα που 

αφορούσαν στην προδιάθεση για δράση των εκπαιδευτικών. 

Ως προς τις στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής απέναντι στην 

εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στην Ελλάδα, σε έρευνα των Avramidis 

και Kalyva (2007) σε 155 δασκάλους στη βόρεια Ελλάδα, διαπιστώθηκε η θετική στάση 
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των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη ενώ οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

διαφοροποιήθηκαν ως προς την ικανότητά τους να συμπεριλάβουν στη γενική τάξη 

μαθητές με ΕΕΑ ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και των εκπαιδευτικών αναγκών των 

μαθητών. Παρόμοια ήταν τα ευρήματα και σε έρευνα των Κουντουριώτου, Δημακοπούλου 

και Πολυχρονοπούλου (2014). Ωστόσο, τα ευρήματα αυτών των ερευνών κρίνονται 

αμφίβολα καθώς και στις δύο έρευνες χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα My thinking about 

inclusion της Stoiber και των συνεργατών της (1998) η οποία διερευνά πεποιθήσεις και 

απόψεις και όχι στάσεις. Επίσης, η Κουντουριώτου και οι συνεργάτες της (2014) 

διαφοροποίησαν την αρχική κλίμακα αξιολόγησης του εργαλείου, από πέντε διαβαθμίσεις 

σε τέσσερις, αποκλείοντας την πιθανή μέτρια στάση των εκπαιδευτικών και περιορίζοντας 

τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες έρευνες, ενώ στην έρευνα των Avramidis και 

Kalyva (2007), τα αποτελέσματα (M = 2.84, SD = 0.28) μπορούν να ερμηνευθούν και ως 

μέτρια (De Boer et al., 2011). Σε έρευνα των Tsakiridou και Polyzopoulou (2014) σε 416 

εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

εκπαιδευτικοί τείνουν να επιδεικνύουν θετική στάση απέναντι στη συμπερίληψη των 

μαθητών με ΕΕΑ ενώ οι όποιες διαφοροποιήσεις εξαρτώνται από το είδος αναπηρίας και 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

Με αφετηρία τα αντιφατικά αποτελέσματα της έρευνας και παρά τα όποια 

μεθοδολογικά και ερμηνευτικά προβλήματα, η έρευνα έχει εστιάσει και στη διερεύνηση 

των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των θετικών ή αρνητικών 

στάσεων (Avramidis & Norwich, 2002˙ De Boer et al., 2011). Σύμφωνα με την 

ταξινόμηση των Avramidis και Norwich (2002), οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν 

τη διαμόρφωση θετικών ή αρνητικών στάσεων απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη 

των μαθητών με ΕΕΑ αφορούν στο μαθητή, στον εκπαιδευτικό ή/και στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ως προς τον ίδιο το μαθητή, επισημαίνεται ο βαθμός 
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σοβαρότητας και το είδος της αναπηρίας. Σε δεύτερο επίπεδο, η μικρή ηλικία του 

εκπαιδευτικού, τα λίγα χρόνια προϋπηρεσίας, η κατάλληλη και επαρκής επιμόρφωση, η 

προηγούμενη κοινωνική επαφή με μαθητές με σημαντική αναπηρία, η προηγούμενη 

εμπειρία και συμμετοχή του εκπαιδευτικού σε συμπεριληπτικές πρακτικές καθώς και οι 

προσωπικές πεποιθήσεις του εκπαιδευτικού για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής 

παρέμβασης μπορούν να καθορίσουν τη θετική στάση του εκπαιδευτικού. Τέλος, η 

διάθεση υλικής, όπως ο χώρος διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, ο εξοπλισμός κ.α., και 

ανθρώπινης υποστήριξης από άλλες ειδικότητες και ειδικό προσωπικό δύνανται να 

επηρεάσουν τη στάση των εκπαιδευτικών (Avramidis & Norwich, 2002). Οι ίδιοι 

παράγοντες φαίνεται να επηρεάζουν και τη στάση των εκπαιδευτικών στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα (Avramidis & Kalyva, 2007˙ Tsakiridou & Polyzopoulou, 

2014). 

 

2.3. Αυτοαποτελεσματικότητα των Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

Η θεωρητική θεμελίωση της έννοιας της αυτοαποτελεσματικότητας εντοπίζεται 

στην κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura (Henson, 2002) σύμφωνα με την οποία οι 

κρίσεις και η δράση του ανθρώπου καθορίζονται ως ένα βαθμό από το ίδιο το άτομο και οι 

άνθρωποι μπορούν να επιφέρουν αλλαγές τόσο στον ίδιο τους τον εαυτό όσο και σε 

καταστάσεις μέσα από τις δικές τους προσπάθειες (Bandura, 1989). Με βάση το μοντέλο 

της τριαδικής αμοιβαίας αιτιοκρατίας (triadic reciprocal causation), η ανθρώπινη δράση 

και συμπεριφορά ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα συνεχών αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων 

ανάμεσα σε γνωστικούς παράγοντες, δηλαδή στις αντιλήψεις και στις πεποιθήσεις των 

ατόμων, σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και στη συμπεριφορά των ατόμων (Bandura, 

1978). Το πώς, δηλαδή, οι άνθρωποι ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς τους 

επηρεάζει και επιφέρει αλλαγές στις προσωπικές τους πεποιθήσεις και στο περιβάλλον˙ 
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παράγοντες οι οποίοι με τη σειρά τους επηρεάζουν και επιφέρουν αλλαγές σε 

μεταγενέστερες συμπεριφορές (Sharma & George, 2016). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

κεντρικός μηχανισμός της ανθρώπινης δράσης είναι η αντίληψη της 

αυτοαποτελεσματικότητας η οποία επηρεάζει τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τη 

συμπεριφορά του ατόμου και η οποία αναφέρεται «στις πεποιθήσεις του ατόμου για τις 

ικανότητές του να οργανώνει και να εκτελεί τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση 

επικείμενων καταστάσεων» (Bandura, 1990, σελ. 3). 

Ωστόσο, η αυτοαποτελεσματικότητα, ως πεποίθηση για το τι πιστεύει κάποιος ότι 

μπορεί να κάνει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ανεξαρτήτως των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων που μπορεί να διαθέτει, δεν αποτελεί δείκτη μέτρησης των ικανοτήτων του 

ατόμου αλλά καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση της ανθρώπινης ικανότητας 

καθώς διαφορετικοί άνθρωποι με παρόμοιες ικανότητες μπορεί να επιδείξουν χαμηλή, 

επαρκή ή εξαιρετική επίδοση ανάλογα με τα επίπεδα διακύμανσης της 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους κατά την εκτέλεση ενός έργου (Bandura, 1997). 

Δεδομένης της διακύμανσης και της πολυμορφίας των ανθρώπινων ικανοτήτων, οι 

πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητα δεν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ένα 

γενικό χαρακτηριστικό των ατόμων αλλά ως ένα σύστημα πεποιθήσεων που 

διαφοροποιείται ανάλογα με το άτομο και το πεδίο μέσα στο οποίο λειτουργεί (Bandura, 

2006a).  

Μία σειρά μετα-αναλύσεων ερευνών από διαφορετικά πλαίσια κατέδειξε ότι η 

αυτοαποτελεσματικότητα συμβάλλει σημαντικά τόσο στην παρακίνηση όσο και στην 

επίδοση των ατόμων ως προβλεπτικός παράγοντας της ανθρώπινης λειτουργίας και 

συμπεριφοράς και εξηγεί τυχόν διαφοροποιήσεις και διακυμάνσεις που παρατηρούνται 

στα επίπεδα αποτελεσματικότητας κατά την εκτέλεση ενός έργου σε διαφορετικά χρονικά 

διαστήματα τόσο μεταξύ των ατόμων όσο και στο ίδιο το άτομο (Bandura & Locke, 2003). 
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Η αυτοαποτελεσματικότητα συμβάλλει ως ανεξάρτητος παράγοντας στη μεταγενέστερη 

επίδοση των ατόμων και μαζί με άλλους παράγοντες, όπως οι στόχοι, οι επιδιώξεις και οι 

προσδοκίες του ατόμου, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ της προγενέστερης και 

μεταγενέστερης επίδοσης του ατόμου (Bandura & Locke, 2003). Σύμφωνα με τον Bandura 

(2006b), οι πεποιθήσεις για την αυτοαποτελεσματικότητα επηρεάζουν τη συναισθηματική 

ευημερία του ατόμου καθώς και τις επιδιώξεις και τους στόχους του και την προσήλωσή 

του σε αυτούς, διαμορφώνουν τις προσδοκίες του ατόμου για το αποτέλεσμα της 

συμπεριφοράς του και καθορίζουν όχι μόνο το πώς το άτομο αντιλαμβάνεται τυχόν 

εμπόδια ή ευκαιρίες αλλά και τις αποφάσεις που καλείται να λάβει σε κρίσιμες 

καταστάσεις. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ άλλων πεδίων της ανθρώπινης δράσης, μεγάλο 

μέρος της έρευνας έχει εστιάσει και στην εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας είναι προσανατολισμένες σε συγκεκριμένους στόχους και 

καθορίζονται βάσει συγκεκριμένων έργων και τομέων δράσης (Wyatt, 2014), στο πλαίσιο 

του σχολείου, η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ερμηνεύεται ως «τις 

πεποιθήσεις του ατόμου για τις ικανότητές του να εκτελέσει συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 

έργα σε ένα καθορισμένο επίπεδο ποιότητας σε μία συγκεκριμένη κατάσταση» (Dellinger, 

Bobbet, Olivier, & Ellett, 2008, σελ. 752). Άλλοι ερευνητές προσπάθησαν να 

προσδιορίσουν την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μέσα από πιο 

συγκεκριμένους, λειτουργικούς, ορισμούς σύμφωνα με τους οποίους η 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ορίζεται ως τις ατομικές πεποιθήσεις του 

εκπαιδευτικού για τις ικανότητές του «να προγραμματίσει, να οργανώσει και να διεξάγει 

δραστηριότητες απαραίτητες για την επίτευξη δεδομένων εκπαιδευτικών στόχων» 
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(Skaalvik & Skaalvik, 2010, σελ. 1059) ή «να διδάξει το αντικείμενό του ακόμη και σε 

δύσκολους μαθητές» (Holzberger, Philipp, & Kunter, 2013, σελ. 774). 

Σύμφωνα με το μοντέλο των Tschannen-Moran, Hoy και Hoy (1998) για την 

κυκλική φύση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Σχήμα 3), οι 

πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας διαμορφώνονται μέσα από τη γνωστική 

επεξεργασία τόσο του έργου που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εκτελέσουν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και του πλαισίου μέσα στο οποίο καλούνται να λειτουργήσουν 

όσο και της αυτοαντίληψής τους για τις ικανότητές τους μέσα από ένα σύνολο γνωστικών 

και συναισθηματικών πηγών. Οι πηγές αυτές συνίστανται στην επιτυχημένη ή 

αποτυχημένη επίδοση των εκπαιδευτικών κατά τη διδακτική τους εμπειρία (mastery 

experiences), στην ταύτισή τους με κάποια πρότυπη συμπεριφορά ως αποτέλεσμα 

εξωτερικής παρατήρησης κάποιου άλλου, για παράδειγμα, εκπαιδευτικού (vicarious 

experiences), στη λεκτική υποστήριξη και ανατροφοδότηση για τις ικανότητές τους από 

όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως διευθυντές, συναδέλφους, 

μαθητές ή γονείς (verbal persuasion) και στη συναισθηματική και φυσιολογική διέγερση 

που μπορεί να βιώνουν στην εργασία τους (emotional arousal). Υψηλή 

αυτοαποτελεσματικότητα οδηγεί σε μεγαλύτερη προσπάθεια και επιμονή από πλευράς 

εκπαιδευτικού, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε καλύτερη επίδοση και αυτή οδηγεί 

πάλι σε υψηλότερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. Η ίδια κυκλική πορεία 

ακολουθείται και στην αντίθετη περίπτωση όπου χαμηλά επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας οδηγούν σε μικρότερη προσπάθεια ή παραίτηση, σε 

χαμηλότερη κατ’ επέκταση επίδοση η οποία με τη σειρά της παράγει μειωμένα επίπεδα 

αυτοαποτελεσματικότητας.  
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Σχήμα 3. Πεποιθήσεις και Πρακτικές των Εκπαιδευτικών 

 

Σχήμα 3. Κυκλική φύση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Προσαρμογή από «Teacher efficacy: 

Its meaning and measure» των M. Tschannen-Moran, Α. W. Hoy και W. K., Hoy, 1998, σε Review of 

Educational Research, 68(2), σελ. 228. 

 

Το μοντέλο της Tschannen-Moran και των συνεργατών της (1998) δέχτηκε κριτική 

τόσο για την κυκλική φύση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών όσο και για 

τις πηγές πληροφόρησης και το πώς αυτές συμβάλλουν στη διαμόρφωσή της. Σύμφωνα με 

τον Wyatt (2014), χαμηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας δε σημαίνουν αυτόματα ή 

απαραίτητα και χαμηλή επίδοση. Αντιθέτως, η χαμηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 

μπορεί να οδηγήσει στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού καθώς, κατά την 

ανάλυση ενός δύσκολου έργου, οι αμφιβολίες που μπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός για την 

αποτελεσματικότητά του μπορεί να γίνουν αφορμή αλλαγών, στοχασμού και περαιτέρω 

μάθησης, παραγόντων που συμβάλλουν στη βελτίωση της επίδοσης. Επίσης, σε μία 

κριτική ανασκόπηση 82 εμπειρικών ερευνών από το 1977, όταν ο Bandura περιέγραψε για 

πρώτη φορά τις πηγές για τη διαμόρφωση της αυτοαποτελεσματικότητας, έως και το 2015, 

οι Morris, Usher και Chen (2016) πρότειναν ένα αναθεωρημένο μοντέλο για τις σχέσεις 

μεταξύ των πληροφοριακών πηγών και την αυτοαποτελεσματικότητα. Στο συγκεκριμένο 



60 
 

μοντέλο, εκτός από τις τέσσερεις πηγές του μοντέλου της Tschannen-Moran και των 

συνεργατών της (1998), οι ερευνητές πρόσθεσαν και τις πηγές που διαμορφώνουν τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τη γνώση τους σε θέματα τεχνολογίας, παιδαγωγικής, 

περιεχομένου και άλλα. Το τι παρατηρούν και το πώς ερμηνεύουν οι εκπαιδευτικοί τις 

πληροφοριακές πηγές ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των πληροφοριακών πηγών, της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και των αξιολογήσεων των εκπαιδευτικών 

οι οποίες λειτουργούν ως διαμεσολαβητές μεταξύ των πληροφοριακών πηγών και της 

αυτοαποτελεσματικότητας (Σχήμα 4). Βασιζόμενοι στα εμπειρικά δεδομένα των ερευνών 

της ανασκόπησης ο Morris και οι συνεργάτες του (2016) υποστήριξαν ότι οι 

πληροφοριακές πηγές ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στις αξιολογήσεις και στην 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών όταν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτές 

παρέχουν αξιόπιστη πληροφόρηση και ότι η επιρροή των πληροφοριακών πηγών και των 

αξιολογήσεων στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ρυθμίζεται στο βαθμό 

που οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αυτές είναι σχετικές με το έργο και το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο λειτουργούν. Τέλος, οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των αρνητικών 

πληροφοριακών πηγών στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών μπορούν να 

μετριαστούν από τη γνώση και την υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς σχετικών 

αντισταθμιστικών στρατηγικών. 

Επίσης, στην πορεία των χρόνων αναπτύχθηκαν ποικίλα εργαλεία για τη μέτρηση 

της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Ανάλογα με την ερμηνευτική 

προσέγγιση των ερευνητών για την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ως 

εννοιολογική κατασκευή, τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν παρουσιάζουν ποικιλομορφία ως 

προς την παραγοντική τους δομή και ως προς την αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών σε διάφορους τομείς λειτουργίας των εκπαιδευτικών. Για παράδειγμα, 

σε ένα αδημοσίευτο εργαλείο του Bandura (όπως αναφέρεται σε Skaalvik & Skaalvik, 
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2007) εξετάζονται επτά διαστάσεις της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών οι 

οποίες συνοψίζονται στην ικανότητα των εκπαιδευτικών να επηρεάσουν τη λήψη 

αποφάσεων, να επηρεάσουν τους σχολικούς πόρους, να επηρεάσουν τη μαθησιακή 

διαδικασία μέσα από τη διδακτική τους πρακτική, να επιβάλλουν την πειθαρχία μέσα στην 

τάξη, να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή και εμπλοκή τόσο των γονέων όσο και της 

κοινότητας και να δημιουργήσουν ένα θετικό σχολικό κλίμα. Οι Skaalvik και Skaalvik 

(2007) συμπεριέλαβαν έξι διαστάσεις που συνίστανται στην αυτοαξιολόγηση των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία, στην προσαρμογή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας στις ατομικές ανάγκες των μαθητών, στην παρακίνηση των μαθητών, στην 

τήρηση της πειθαρχίας, στη συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και 

στην αντιμετώπιση αλλαγών και προκλήσεων. Οι Tschannen-Moran και Hoy (2001) 

ανέπτυξαν μία κλίμακα αποτελούμενη από τρεις διαστάσεις που αφορούν σε διδακτικές 

στρατηγικές, στη διαχείριση της τάξης και στην εμπλοκή των μαθητών, ενώ στο εργαλείο 

των Sharma, Loreman και Forlin (2012) για τη διερεύνηση της αίσθησης της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών να διδάξουν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης αναγνωρίζονται τρεις διαστάσεις που αφορούν στην ικανότητα των 

εκπαιδευτικών να χρησιμοποιούν συμπεριληπτικές πρακτικές, να διαχειρίζονται 

προβλήματα συμπεριφοράς και να συνεργάζονται με γονείς και άλλες ειδικότητες από το 

χώρο της ειδικής αγωγής. Παράλληλα, δεδομένου ότι οι κλίμακες μέτρησης των 

πεποιθήσεων της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών πρέπει να αναπτύσσονται 

σύμφωνα με το συγκεκριμένο τομέα λειτουργίας στον οποίο απευθύνεται η κλίμακα 

(Bandura, 2006a), αναπτύχθηκαν κλίμακες που αφορούν στην εκπαιδευτική συμπερίληψη 

(Sharma et al., 2012), στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας 

(Sang, Valcke, van Braak, & Tondeur, 2010), στη διδασκαλία συγκεκριμένων 

αντικειμένων όπως της γλώσσας (Tschannen-Moran & Johnson, 2011) ή της φυσικής 
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(Riggs & Enochs, 1990) και άλλες. Ωστόσο, η πιο διαδεδομένη κλίμακα μέτρησης της 

αυτοαποτελεσματικότητας είναι αυτή των Tschannen-Moran και Hoy (2001) η οποία 

σχεδιάστηκε προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς 

για όλα τα αντικείμενα διδασκαλίας και σε όλα τα πλαίσια. 

Ωστόσο, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν προβλήματα στη μέτρηση των 

πεποιθήσεων για την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τόσο σε μεθοδολογικό 

επίπεδο όσο και σε επίπεδο εννοιολογικής κατασκευής. Σύμφωνα με τους Dellinger και 

τους συνεργάτες του (2008), τα προβλήματα που συναντώνται στη μέτρηση των 

πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μπορούν να συνοψιστούν στη 

σύλληψη της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως εννοιολογική κατασκευή, 

στους διιστάμενους λειτουργικούς ορισμούς που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, στη 

σύγχυση που προκαλεί η επίδραση σύνθετων εξωτερικών παραγόντων και στην αδυναμία 

αναγνώρισης των ειδικών και γενικών χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς που 

αντιστοιχεί στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων, της ειδικής φύσης των πεποιθήσεων 

ανάλογα με το πλαίσιο ή την κατάσταση και του πολυδιάστατου έργου της διδασκαλίας 

(Dellinger et al., 2008). Επίσης, σε επίπεδο μεθοδολογίας, η ποσοτική προσέγγιση στη 

διερεύνηση των πεποιθήσεων αυτοαποτελεσματικότητας και η χρήση κλιμάκων 

αυτοαναφοράς συνήθως παραβλέπουν τυχόν γνωστικούς παράγοντες που μπορεί να 

επηρεάζουν το πώς ερμηνεύονται τα στοιχεία της κλίμακας και δεν μπορούν να 

αποδώσουν όλο το εύρος του έργου των εκπαιδευτικών, ενώ προβλήματα ως προς την 

ακρίβεια των αποτελεσμάτων προκύπτουν λόγω της ασαφούς πολλές φορές διατύπωσης 

των ερωτημάτων και προτάσεων η ερμηνεία των οποίων εναπόκειται στην προσωπική 

κρίση του κάθε εκπαιδευτικού (Wyatt, 2014). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Wyatt (2014) 

επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης ενός ερευνητικού μοντέλου που άπτεται της 

μεθοδολογικής τριγωνοποίησης και της χρήσης μεικτών μεθόδων έρευνας, αρχικά 
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ποσοτικών και αργότερα ποιοτικών για περισσότερη εμβάθυνση. Τέλος, οι Zee και 

Koomen (2016) υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα οριζόντιων διαχρονικών μελετών για τη 

διερεύνηση των επιδράσεων της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και επαγγελματική πορεία των εκπαιδευτικών.  

Ωστόσο, παρά τους όποιους μεθοδολογικούς και εννοιολογικούς περιορισμούς, η 

επίδραση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

είναι αδιαμφισβήτητη.  Σε μία ανασκόπηση 165 ερευνών από το 1976 έως το 2014, οι Zee 

και Koomen (2016) με αφετηρία ένα ευρετικό μοντέλο που ανέπτυξαν για την 

αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις διαδικασίες στην τάξη, την 

ακαδημαϊκή προσαρμογή των μαθητών και την ευημερία των εκπαιδευτικών διαπίστωσαν 

τη θετική επίδραση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και στις τρεις αυτές 

περιοχές. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 

και κυρίως αυτοί με μεγαλύτερη εκπαιδευτική εμπειρία τείνουν να αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά διάφορα προβλήματα συμπεριφοράς, να λειτουργούν προληπτικά σε 

θέματα διαχείρισης της τάξης και να αναπτύσσουν λιγότερο συγκρουσιακές σχέσεις με 

τους μαθητές. Σε επίπεδο διδασκαλίας, αυτοί οι εκπαιδευτικοί είναι πιο πρόθυμοι και 

χρησιμοποιούν περισσότερο διαφορετικές και διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές για 

την παροχή κατάλληλης υποστήριξης σε όλους τους μαθητές, ενώ παράλληλα είναι πιο 

πρόθυμοι στην τροποποίηση των στόχων τους σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. 

Επίσης, παρόλο που η σύνθεση των αποτελεσμάτων των ερευνών υποδεικνύει μέτρια 

συσχέτιση μεταξύ της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και της ακαδημαϊκής 

προσαρμογής των μαθητών, η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να 

αποτελεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα για την παρακίνηση των μαθητών στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Όσον αφορά στα επιτεύγματα των μαθητών, η επίδραση της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζεται από τη βαθμίδα 
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εκπαίδευσης και την ηλικία των μαθητών καθώς οι μεγαλύτεροι μαθητές, από τη βαθμίδα 

του γυμνασίου και μετέπειτα, επηρεάζονται λιγότερο από την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού. Σε επίπεδο ψυχολογικής ευημερίας, οι 

εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, από τη μία πλευρά, είναι 

λιγότερο πιθανό να βιώσουν αισθήματα άγχους και ψυχολογικής και επαγγελματικής 

εξουθένωσης, και, από την άλλη πλευρά, επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα προσωπικής 

και επαγγελματικής ικανοποίησης καθώς και αφοσίωσης και προθυμίας παραμονής στο 

επάγγελμά τους. 

Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, αν 

και περιορισμένη σε εύρος και ποσότητα, η έρευνα έχει εστιάσει κυρίως στη διερεύνηση 

της σχέσης μεταξύ της αίσθησης της αυτοαποτελεσματικότητας και της γλωσσικής 

ικανότητας των εκπαιδευτικών (Chacon, 2005˙ Eslami & Fatahi, 2008˙ Yilmaz, 2011˙ 

Chen & Goh, 2011). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, οι εκπαιδευτικοί με 

υψηλή αίσθηση για τις ικανότητές τους στην ξένη γλώσσα επέδειξαν και υψηλότερα 

επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας, ενώ τα αποτελέσματα των ερευνών παρουσίασαν 

ασυνέπεια ως προς την αυτοαποτελεσματικότητα ως προβλεπτικό παράγοντα για την 

επιλογή επικοινωνιακών ή παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας. Επίσης, σε έρευνα του 

Swanson (2012) οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης ή ξένης γλώσσας τείνουν να εγκαταλείπουν 

το επάγγελμά τους εξαιτίας της χαμηλής αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας για τις 

ικανότητές τους σε θέματα διαχείρισης της τάξης και διδασκαλίας των πολιτιστικών 

στοιχείων της γλώσσας. 

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, παράλληλα με παρόμοια ευρήματα 

με αυτά των ερευνών για την αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών γενικότερα, 

(Sharma et al., 2016˙ Zee & Koomen, 2016), οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερη αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας τείνουν να διαμορφώνουν λιγότερο χαμηλές προσδοκίες για τις 
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ικανότητες των μαθητών, να αισθάνονται πιο υπεύθυνοι και ικανοί για την 

αποτελεσματική και επιτυχή διδασκαλία των μαθητών με ΕΕΑ, να ακούν και να δίνουν 

ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των μαθητών, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 

στους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και να είναι πιο πρόθυμοι να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των μαθητών αντί να καταφύγουν στην τιμωρία σε 

περιπτώσεις αντιπαράθεσης και προβλημάτων συμπεριφοράς. Επίσης, αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί είναι λιγότερο πιθανό να αποκλείσουν τους μαθητές με ΕΕΑ από τη γενική 

τάξη ή να τους παραπέμψουν σε δομές της ειδικής αγωγής και περισσότερο πιθανό να 

υιοθετήσουν παρεμβάσεις που προτείνονται από άλλες ειδικότητες και να συνεργαστούν 

με άλλους επαγγελματίες και τους γονείς των μαθητών. Τέλος, η αυτοαποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζει τις συμπεριφορές και τα επιτεύγματα των 

μαθητών και να σχετίζεται με τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στην 

εκπαιδευτική συμπερίληψη και την κοινωνικοπολιτισμική διαφορετικότητα και την 

ανάπτυξη αποτελεσματικών δεξιοτήτων διαχείρισης της τάξης από τους εκπαιδευτικούς. 
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3. Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας: Το πλαίσιο 

3.1. Η Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας 

H αγγλική γλώσσα, ως αντικείμενο διδασκαλίας, σε αντίθεση με άλλα αντικείμενα, 

όπως τα Μαθηματικά ή η Ιστορία, συνεχώς επαναπροσδιορίζεται, καθώς δεν υπάρχει 

κάποιο εξειδικευμένο επιστημονικό πεδίο που να καθορίζει το περιεχόμενο ή τις θεωρίες 

μάθησης και διδασκαλίας της (Larsen-Freeman & Freeman, 2008). Παρόλο που η 

γλωσσολογία παρέχει κάποια επιστημονική βάση, διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι όπως η 

Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, η Ανθρωπολογία και η Ψυχολογία επηρέασαν και 

συνεχίζουν να επηρεάζουν το πως και τι θα διδαχθεί στην ξένη γλώσσα (Larsen-Freeman 

& Freeman, 2008). Επιπλέον, η διδακτική των ξένων γλωσσών δέχεται επιρροές και 

διαμορφώνεται βάσει των εκάστοτε οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών 

(Kumaravadivelu, 2003). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ήδη από το 18
ο
 αιώνα, ποικίλες 

μέθοδοι και προσεγγίσεις επικράτησαν στο χώρο της διδασκαλίας της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας (ΑΞΓ) οι οποίες αναπτύχθηκαν κυρίως με γνώμονα τις διαφορετικές θεωρήσεις 

της γλώσσας και της μάθησης (Howatt & Smith, 2014). 

Επίσης, από τη μία πλευρά, η παιδαγωγική φιλοσοφία, η διδακτική πρακτική και οι 

αποφάσεις του εκπαιδευτικού διαμορφώνονται βάσει της δικής του εμπειρίας εκμάθησης 

της γλώσσας-στόχου, ενώ, από την άλλη πλευρά, η διδακτική εμπειρία μέσα στην τάξη 

επηρεάζει την νόηση του εκπαιδευτικού (Tsui, 2011), δηλαδή τι νομίζει, τι γνωρίζει και τι 

πιστεύει, καθώς και τις στάσεις, τα συναισθήματα και την ταυτότητα του εκπαιδευτικού 

(Borg, 2012). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, θα παρουσιαστεί μία ιστορική αναδρομή και 

ανασκόπηση των σημαντικότερων μεταβολών και σταθμών στη διδασκαλία της ΑΞΓ, οι 

οποίες επηρέασαν και επηρεάζουν τη διδασκαλία της ΑΞΓ στην Ελλάδα, προκειμένου να 

αποτυπωθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται οι 

πεποιθήσεις και η διδακτική πρακτική των Ελλήνων εκπαιδευτικών της ΑΞΓ. 
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3.1.1. Αποσαφήνιση όρων 

Στην προσπάθεια διερεύνησης της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στη θεωρία και 

στην πράξη στα πλαίσια μίας μεθόδου, ερευνητές, κυρίως από το χώρο της Εφαρμοσμένης 

Γλωσσολογίας, προσπάθησαν να ορίσουν τη φύση των μεθόδων και ανέπτυξαν διάφορα 

μοντέλα για την περιγραφή, την ανάλυση και τη σύγκριση των διαφόρων μεθόδων 

(Richards & Rodgers, 2014). Ένα από τα πρώτα και επικρατέστερα μοντέλα ήταν αυτό του 

Anthony (1963) το οποίο πρότεινε την ιεραρχική διαφοροποίηση των όρων προσέγγιση 

(approach), μέθοδος (method) και τεχνική (technique). Ως προσέγγιση ορίζεται το σύνολο 

των παραδοχών που αφορούν στη φύση της γλώσσας και της γλωσσικής διδασκαλίας και 

μάθησης, ενώ η μέθοδος αποτελεί το συνολικό σχέδιο για τη συστηματική παρουσίαση 

του γλωσσικού υλικού και το οποίο βασίζεται σε κάποια επιλεγμένη προσέγγιση. Η 

τεχνική αφορά στις στρατηγικές, στα μέσα και στα τεχνάσματα που επιλέγονται από τον 

εκπαιδευτικό και εφαρμόζονται μέσα στην τάξη. Οι τεχνικές είναι εκείνες που υλοποιούν 

μία μέθοδο η οποία βασίζεται σε κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση. 

Ένα άλλο μοντέλο περιγραφής των μεθόδων προτάθηκε, αρχικά το 1982 και 

επαναδιατυπώθηκε με ελάχιστες διαφορές το 2014, από τους Richards και Rodgers. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η μέθοδος αποτελεί έναν όρο ομπρέλα ο οποίος 

περιλαμβάνει τρία στοιχεία, την προσέγγιση, τη διαδικασία και το σχεδιασμό. Ο όρος 

προσέγγιση δε διαφέρει από αυτόν του Anthony καθώς αναφέρεται στις θεωρίες που 

αφορούν στη φύση της γλώσσας και στη μάθησης της γλώσσας. Σε επίπεδο σχεδιασμού, 

προσδιορίζονται οι σκοποί της μεθόδου, η επιλογή και η οργάνωση του περιεχομένου, ο 

τύπος των μαθησιακών και διδακτικών δραστηριοτήτων, ο ρόλος των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών καθώς και η λειτουργία του διδακτικού υλικού. Η διαδικασία αφορά στις 

τεχνικές, πρακτικές και συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα μέσα στην τάξη. Με βάση την 

τυπολογία των Richards και Rodgers (2014), η μέθοδος έχει ως θεωρητική βάση κάποια 
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προσέγγιση, καθορίζεται σε επίπεδο οργάνωσης από το σχεδιασμό και πραγματώνεται 

κατά τη διαδικασία. 

Ο Brown (2000) ασκώντας κριτική στο μοντέλο των  Richards και Rodgers 

περιόρισε τον όρο σχεδιασμός στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικών 

προγραμμάτων και ανέδειξε ως όρο ομπρέλα όχι τον όρο μέθοδος αλλά τον όρο 

μεθοδολογία. Συγκεκριμένα, ο όρος μεθοδολογία αφορά σε γενικές παιδαγωγικές 

πρακτικές συμπεριλαμβανομένου του θεωρητικού υποβάθρου και της σχετικής έρευνας, 

ενώ η μέθοδος αποτελεί ένα σύστημα προδιαγραφών της διδακτικής πρακτικής με σκοπό 

την επίτευξη συγκεκριμένων γλωσσικών στόχων. Τον ίδιο διαχωρισμό, αλλά σε 

διαφορετική βάση, επιχείρησε και ο Kumaravadivelu (2006), ο οποίος με τον όρο μέθοδο 

αναφέρεται σε εδραιωμένες μεθόδους που αναπτύχθηκαν από ειδικούς στο πεδίο της 

γλωσσικής διδασκαλίας, ενώ με τον όρο μεθοδολογία αναφέρεται στις διδακτικές 

πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη προκειμένου να επιτύχουν 

τους διδακτικούς τους στόχους. 

Παρά την προσπάθεια να προσδιοριστεί ένας κοινός κώδικας επικοινωνίας ως 

σημείο αναφοράς και κατανόησης βασικών εννοιών, τόσο οι ερευνητές όσο και οι 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τους παραπάνω όρους ποικιλοτρόπως. Επιπλέον, τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση αμφισβήτησης της έννοιας και της πρακτικής της 

μεθόδου ως βάσης του διδακτικού σχεδιασμού δεδομένου των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του πλαισίου μέσα στο οποίο διεξάγεται κάθε φορά η γλωσσική 

διδασκαλία (Kumaravadivelu, 2006). Ωστόσο, στα περισσότερα εγχειρίδια επιμόρφωσης 

για εκπαιδευτικούς οι όροι προσέγγιση, μέθοδος και τεχνική αναδεικνύονται ως βασικοί 

όροι στη γλωσσική διδασκαλία (Hall, 2011). 
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3.1.2. Σύντομη ιστορική ανασκόπηση 

Από τα μέσα του 19
ου

 ως και τα μέσα του 20
ου

 αιώνα, στην προσπάθεια αναζήτησης 

της αποτελεσματικότερης μεθόδου, πολλές απόψεις διατυπώθηκαν στο χώρο της 

διδασκαλίας και μάθησης των ξένων γλωσσών με αποτέλεσμα τη διαδοχική εμφάνιση 

ποικίλων μεθόδων (Brown, 2002). Κάθε καινούργια μέθοδος διαφοροποιούνταν από την 

προηγούμενη με την πεποίθηση ότι ήταν αποτελεσματικότερη και ότι παρείχε ένα πιο 

στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο διατηρώντας, παράλληλα, τα θετικά στοιχεία της 

προηγούμενης (Brown, 2000˙ Richards & Rodgers, 2014). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 

διδασκαλία της ΑΞΓ πέρασε από πολλές μεταβάσεις σε επίπεδο μεθοδολογίας, ενώ, 

παρόλο που υπάρχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφόρων μεθόδων, κάθε 

μέθοδος φέρει και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (Pica, 1999). Ωστόσο, σύμφωνα με 

τους Hunter και Smith (2012), οι μέθοδοι δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως διακριτά 

σύνολα από ιδέες και πρακτικές που εμφανίστηκαν απλά για να αντικατασταθούν από μία 

άλλη καινούργια μέθοδο καθώς μία τέτοια αντιμετώπιση παραβλέπει τόσο το πλαίσιο 

μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν όσο και τη συνέχεια, την αλληλεπίδραση ακόμη και την 

αλληλοεπικάλυψη των διαφόρων μεθόδων.  

Με αφετηρία τη θέση των Hunter και Smith, οι Howatt και Smith (2014) στην 

προσπάθειά τους να παρουσιάσουν μία ανασκόπηση των ιστορικών εξελίξεων στη 

διδασκαλία της ΑΞΓ σε βρετανικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο, διέκριναν τέσσερεις περιόδους. 

Όσον αφορά στη διδασκαλία των σύγχρονων γλωσσών, όχι μόνο της αγγλικής, στην 

Ευρώπη από το 18
ο
 έως και τις αρχές του 20

ου
 αιώνα, διακρίνονται δύο περίοδοι, η 

Κλασική περίοδος (1750-1880) και η περίοδος της Μεταρρύθμισης (1880-1920). Κατά τον 

20
ο
 αιώνα, με δεδομένο ότι η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας έρχεται στο επίκεντρο, 

τόσο μέσα όσο και πέρα από την Ευρώπη, διακρίνεται η Επιστημονική περίοδος (1920-

1970) και η Επικοινωνιακή περίοδος (1970-2000
+
). Η διάκριση αυτή έγινε με βάση τον 
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κυρίαρχο προβληματισμό κάθε περιόδου, ενώ, παράλληλα, οι συγγραφείς κάνουν 

αναφορά στις κύριες μεθόδους που επικράτησαν σε κάθε περίοδο. Θα ακολουθήσει μία 

συνοπτική παρουσίαση των τριών πρώτων περιόδων και θα περιγραφούν τα κύρια 

χαρακτηριστικά των επικρατέστερων μεθόδων ανά περίοδο βάσει των Howatt και Smith 

(2014), Richards και Rodgers (2001, 2014), Larsen-Freeman (2000) και Brown (2000). 

Όσον αφορά στην Επικοινωνιακή περίοδο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στην επόμενη 

ενότητα. 

Κατά την κλασική περίοδο (1750-1880), κεντρικός άξονας της διδακτικής 

πρακτικής ήταν η μίμηση της διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών, δηλαδή των λατινικών 

και των αρχαίων ελληνικών. Με κύριο στόχο την εκμάθηση της ξένης γλώσσας για την 

ανάγνωση των λογοτεχνικών κειμένων της γλώσσας-στόχου, η διδασκαλία περιορίστηκε 

στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων με έμφαση στην ανάλυση γραμματικών κανόνων, 

στην αποστήθιση λέξεων μέσα από λίστες και στη μετάφραση προτάσεων από και προς τη 

γλώσσα-στόχο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επικράτησε μία προσέγγιση η οποία βασίστηκε 

στη λεπτομερή ανάλυση των γραμματικών κανόνων και στην εφαρμογή αυτών των 

κανόνων κατά τη μετάφραση προτάσεων ή κειμένων από και προς την ξένη γλώσσα. Η 

προσέγγιση αυτή, η οποία χρησιμοποιείται με κάποιες διαφοροποιήσεις ακόμη και σήμερα 

σε κάποια μέρη του κόσμου, ονομάστηκε, πολύ αργότερα, Γραμματικο-Μεταφραστική 

Μέθοδος (Grammar-Translation Method). Ένα τυπικό κείμενο στο πλαίσιο αυτής της 

μεθόδου θα παρουσίαζε τους γραμματικούς κανόνες και θα περιελάμβανε μία λίστα με τις 

λέξεις του κειμένου μαζί με την απόδοσή τους στη μητρική γλώσσα των μαθητών προς 

απομνημόνευση καθώς και ασκήσεις μετάφρασης. Η πρόταση ήταν η κύρια μονάδα της 

γλωσσικής διδασκαλίας και εξάσκησης, ενώ έμφαση δινόταν μόνο στην ανάγνωση και στη 

γραφή. Η διδασκαλία διεξαγόταν στη μητρική γλώσσα των μαθητών και αναμενόταν από 

τους μαθητές ακρίβεια σε επίπεδο μετάφρασης. 
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Οι αυξανόμενες, όμως, ευκαιρίες για επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαίων και το 

έργο ειδικών στο χώρο της εκπαίδευσης και της γλωσσολογίας οι οποίοι αναγνώρισαν την 

ανάγκη για ανάπτυξη της προφορικής δεξιότητας παρά της αναγνωστικής κατανόησης και 

τη γραμματικής οδήγησαν σε αμφισβήτηση και απόρριψη των στόχων και των πρακτικών 

της Γραμματικο-Μεταφραστικής Μεθόδου. Κύριος προβληματισμός της επόμενης 

περιόδου, της περιόδου της Μεταρρύθμισης (1880-1920), ήταν η αποτελεσματική 

διδασκαλία της ομιλούμενης γλώσσας με επικρατέστερη μέθοδο, η οποία βρίσκει 

εφαρμογή ακόμη και σήμερα, την Άμεση Μέθοδο. Σύμφωνα με τις αρχές και τις μεθόδους 

που υποστήριζε η Άμεση Μέθοδος, η διδασκαλία διεξαγόταν αποκλειστικά στην ξένη 

γλώσσα και το περιεχόμενό της αφορούσε σε λέξεις και προτάσεις της καθημερινής 

ομιλούμενης γλώσσας, ενώ η γραμματική διδασκόταν διά της επαγωγής. Κάθε καινούργια 

πληροφορία παρουσιαζόταν προφορικά και οι λέξεις παρουσιάζονταν είτε μέσω επίδειξης, 

μέσω εικόνων και αντικειμένων, είτε μέσω συσχετίσεων με άλλες λέξεις και έννοιες. 

Διδάσκονταν τόσο η κατανόηση του προφορικού λόγου όσο και οι ακουστικές δεξιότητες, 

ενώ έμφαση δινόταν στη σωστή προφορά και στη γραμματική. Η συγκεκριμένη μέθοδος 

απέρριπτε την τεχνική της μετάφρασης, ενώ οι δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας 

χτίζονταν μέσα από διαβαθμισμένες διαδοχικές ερωταποκρίσεις στη γλώσσα-στόχο 

μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού. 

Παρόλο που η Άμεση Μέθοδος υπήρξε ιδιαίτερα δημοφιλής στα ευρωπαϊκά 

ιδιωτικά, αρχικά, και αργότερα, και δημόσια σχολεία, σταδιακά εγκαταλείφθηκε καθώς 

παρέβλεψε την πραγματικότητα της τάξης και ήταν ιδιαίτερα απαιτητική για τους 

εκπαιδευτικούς σε επίπεδο χρήσης και επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας. Κριτική 

επίσης δέχθηκε και από γλωσσολόγους οι οποίοι υποστήριζαν ότι υστερούσε σε 

επιστημονικά θεμελιωμένες μεθοδολογικές αρχές. Με αφετηρία την αναζήτηση μίας 

επιστημονικής βάσης για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε συνδυασμό με την 
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εξέλιξη των κοινωνικών επιστημών, ιδιαίτερα της γλωσσολογίας και της ψυχολογίας, 

ξεκινάει η Επιστημονική περίοδος (1920-1970) κατά την οποία αναδύθηκαν και άσκησαν 

έντονη επιρροή δύο μέθοδοι, η Διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από Περιστάσεις ή 

Καταστασιακή Διδασκαλία (Situational Language Teaching) στο Ηνωμένο Βασίλειο και η 

Ακουστικο-γλωσσική Μέθοδος (Audiolingual Method) στις Η.Π.Α. Και οι δύο μέθοδοι 

βασίστηκαν σε μία δομιστική προσέγγιση της γλώσσας, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα 

είναι ένα οργανωμένο σύστημα από δομικά στοιχεία και έχει ως βάση την ομιλία, και στις 

αρχές του Συμπεριφορισμού. 

Με αφετηρία την Άμεση Μέθοδο και την ανάγκη για μία επιστημονικά 

θεμελιωμένη προφορική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας, βρετανοί ειδικοί από 

το χώρο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας έθεσαν, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, τα θεμέλια 

της Προφορικής Προσέγγισης (Oral Approach). Οι αρχές αυτής της προσέγγισης, 

διαμόρφωσαν μία ιδιαίτερα δημοφιλή, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέθοδο διδασκαλίας, τη 

Διδασκαλία της Γλώσσας μέσα από Περιστάσεις ή Καταστασιακή Διδασκαλία (Situational 

Language Teaching). Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της μεθόδου ήταν η παρουσίαση των 

γραμματικών δομών και του λεξιλογίου μέσα από περιστάσεις προκειμένου ο μαθητής να 

εκμαιεύσει το νόημα της καινούργιας πληροφορίας μέσα από τη χρήση αυτής σε 

πραγματικές καταστάσεις. Οι γραμματικές δομές παρουσιάζονταν διαβαθμισμένα, από την 

πιο απλή στην πιο σύνθετη, ενώ οι λέξεις επιλέγονταν με βάση τη συχνότητα που 

χρησιμοποιούνταν στην καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα. Η διδασκαλία των νέων δομών 

ή λέξεων διεξαγόταν στη γλώσσα-στόχο και γινόταν, αρχικά, αποκλειστικά προφορικά 

έως ότου αυτές αυτοματοποιηθούν και κατακτηθούν. Η διδασκαλία ακολουθούσε το 

μοντέλο PPP (Presentation, Practice, Production) το οποίο περιελάμβανε τις ακόλουθες 

τρεις φάσεις: α) ο εκπαιδευτικός παρουσίαζε τη γραμματική δομή μέσα σε μία περίσταση 

(Παρουσίαση), β) ο μαθητής εξασκούνταν στη χρήση της νέας δομής μέσα από 
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ελεγχόμενες δραστηριότητες (Πρακτική) και γ) ο μαθητής καλούνταν να χρησιμοποιήσει 

την καινούργια γνώση σε ένα νέο πλαίσιο ελεύθερης επικοινωνίας (Παραγωγή). Η 

συγκεκριμένη μέθοδος, παρόλο που αμφισβητήθηκε τη δεκαετία του 1960, επηρέασε 

ιδιαίτερα το σχεδιασμό των διδακτικών εγχειριδίων κατά τη δεκαετία του 1980, κάποια 

από τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα, ενώ το μοντέλο PPP υπήρξε ιδιαίτερα 

δημοφιλές τη δεκαετία του 1990 και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από αρκετούς 

εκπαιδευτικούς. 

Ισχυρότερη υπήρξε η επίδραση του Δομισμού και του Συμπεριφορισμού στην 

Ακουστικο-γλωσσική Μέθοδο (Audiolingual Method) που αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε 

στις Η.Π.Α. Στη συγκεκριμένη μέθοδο, κύριος στόχος της διδασκαλίας ήταν η ανάπτυξη 

του προφορικού λόγου. Με δεδομένο ότι η προφορική ικανότητα εξαρτάται από την 

ικανότητα του ομιλητή να αντιλαμβάνεται και να παράγει με ακρίβεια τα κύρια 

φωνολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσας-στόχου, να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τις 

βασικές δομές της γραμματικής και να γνωρίζει ένα ικανοποιητικό αριθμό λέξεων για τη 

χρήση αυτών των δομών, η διδασκαλία επικεντρώθηκε στην ακουστική ικανότητα, στην 

προφορά, στη γραμματική και στο λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο δε διαδραμάτιζε κυρίαρχο ρόλο 

και η κατανόηση και εκμάθηση των λέξεων αναμενόταν μέσα από τα συμφραζόμενα. Το 

περιεχόμενο της γλώσσας παρουσιαζόταν σε διαλόγους βάσει των οποίων ο μαθητής 

καλούνταν να ανακαλύψει και να κατανοήσει τις δομές της γλώσσας επαγωγικά μέσα από 

τη σύγκριση και τη γενίκευση. Πριν, όμως, την κατανόηση και γενίκευση των δομών της 

γλώσσας στόχου, πρωταρχικός στόχος ήταν η κατάκτησή τους μέσα από την επανάληψη, 

την απομνημόνευση και την εντατική άσκηση με έμφαση στην ορθότητα των απαντήσεων 

και στην αποφυγή λαθών. Χαρακτηριστική ήταν η συστηματική χρήση τεχνικών 

επανάληψης και μηχανιστικών ασκήσεων, τεχνικές οι οποίες υιοθετούνται ακόμη και 

σήμερα είτε σε διδακτικά εγχειρίδια είτε από εκπαιδευτικούς. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και 
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η τεχνολογία καθώς η χρήση μαγνητοφωνημένων ή μαγνητοσκοπημένων διαλόγων 

προσέφεραν ένα ορθό γλωσσικό πρότυπο, που προσομοίαζε στη χρήση της γλώσσας από 

φυσικούς ομιλητές, για την ανάπτυξη των επιθυμητών γλωσσικών συμπεριφορών. 

Εξελίξεις, όμως, στο χώρο της γλωσσολογίας, τη δεκαετία του 1960, οδήγησαν σε 

αμφισβήτηση και απόρριψη της δομιστικής προσέγγισης για την περιγραφή της γλώσσας 

και της συμπεριφοριστικής θεωρίας για τη γλωσσική μάθηση. Παρά τη δημοφιλία και τη 

διαδεδομένη χρήση της Ακουστικο-γλωσσικής Μεθόδου σε Αμερική και Ευρώπη και τις 

αξιώσεις των υποστηρικτών της για μία μέθοδο με ισχυρό θεωρητικό υπόβαθρο, η 

συγκεκριμένη μέθοδος δέχθηκε έντονη κριτική καθώς στο πεδίο της γλωσσικής 

διδασκαλίας δεν υπήρχε πλέον χώρος για την καθ’ εαυτήν κατάκτηση δεξιοτήτων μέσω 

της επανάληψης, αλλά αναγνωρίστηκε η ανάγκη χρήσης αυτών των δεξιοτήτων για την 

επίτευξη των πραγματικών επικοινωνιακών στόχων των μαθητών. 

Από τη δεκαετία του 1970 κύριος σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας αναδείχθηκε 

η πραγματική επικοινωνία σηματοδοτώντας την έναρξης μίας νέας περιόδου στη 

διδασκαλία της ΑΞΓ, της Επικοινωνιακής Περιόδου. Κατά την περίοδο αυτή, και ιδίως 

κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, προσαρμογές, καινοτομίες και πειραματισμοί οδήγησαν 

στην ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων, μεταξύ των οποίων η Ολική Φυσική Αντίδραση 

(Total Physical Response), η Μάθηση με Υποβολή (Suggestopedia) ή η Σιωπηλή Μέθοδος 

(The Silent Way), οι οποίες, όμως, δεν έτυχαν ιδιαίτερης αποδοχής. Αντιθέτως, η 

Επικοινωνιακή Διδασκαλία της Γλώσσας (ΕΔΓ) (Communicative Language Teaching) ή 

Επικοινωνιακή Προσέγγιση (ΕΠ) αναδείχθηκε ως η πιο αντιπροσωπευτική και 

επικρατέστερη προσέγγιση στη διδασκαλία της ΑΞΓ κατά την Επικοινωνιακή περίοδο. Η 

Επικοινωνιακή Περίοδος, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, εκτείνεται ως και τις 

μέρες μας, καθώς, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Howatt και Smith (2014, σελ. 88), 

«το επικοινωνιακό κίνημα δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη την πορεία του». 
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3.1.3. Επικοινωνιακή Προσέγγιση 

Η αυξημένη ανάγκη για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας ως μέσο επικοινωνίας 

σε εργασιακό και ακαδημαϊκό επίπεδο καθώς και η ανάγκη ενός νέου μοντέλου 

διδασκαλίας που θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις οδήγησαν στην 

εμφάνιση της Επικοινωνιακής Διδασκαλίας της Γλώσσας (Communicative Language 

Teaching) (Richards & Rodgers, 2014). Πολλοί ερευνητές επισημαίνουν τη δυσκολία 

ορισμού της ΕΔΓ ως μεθόδου καθώς ειδικοί από το χώρο της διδασκαλίας και της 

εφαρμοσμένης γλωσσολογίας αποδίδουν διαφορετικές ερμηνείες στον όρο (Spada, 2007). 

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν όρο «ομπρέλα» ο οποίος περιγράφει τις 

μαθησιακές ακολουθίες που στόχο έχουν τη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών να 

επικοινωνούν παρά τη διδασκαλία που στοχεύει στην εκμάθηση μεμονωμένων γλωσσικών 

μονάδων, αποκομμένων από την επικοινωνιακή τους χρήση (Harmer, 2007). Επιπλέον, ο 

Kumaravadivelu (2006) αναφέρει ότι, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν δώσει 

διαφορετικές ερμηνείες στη συγκεκριμένη μέθοδο μέσα από το πρίσμα ενός συνόλου 

ευρέως αποδεκτών θεωρητικών αρχών, η ΕΔΓ δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία 

«μονολιθική οντότητα», αλλά θα πρέπει να μιλάμε για διάφορες επικοινωνιακές μεθόδους. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΔΓ ερμηνεύεται ως μία προσέγγιση στη διδασκαλία της 

γλώσσας η οποία επηρέασε και οδήγησε στη δημιουργία διαφόρων μεθόδων και 

διδακτικών πρακτικών (Savignon, 2007). 

Η ΕΔΓ εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1970 ως προσπάθεια ανάπτυξης ενός 

διδακτικού μοντέλου για τη βελτίωση της επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών και 

βασίστηκε στη λειτουργική θεώρηση της γλώσσας και στην εννοιολόγηση της 

επικοινωνιακής ικανότητας (Richards, 2006). Εμπνευστής του όρου επικοινωνιακή 

ικανότητα (communicative competence) ήταν ο κοινωνιογλωσσολόγος Dell Hymes ο 

οποίος υποστήριξε ότι η επικοινωνιακή ικανότητα μας επιτρέπει όχι μόνο να εκφράζουμε 
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και να ερμηνεύουμε ένα μήνυμα αλλά και να διαπραγματευόμαστε με άλλους το νόημα 

ενός μηνύματος ανάλογα με το επικοινωνιακό πλαίσιο (Brown, 2007). Στο πέρασμα του 

χρόνου, προτάθηκαν ποικίλα μοντέλα για τον προσδιορισμό της επικοινωνιακής 

ικανότητας, τα οποία είχαν ως κοινό αξίωμα ότι η γλωσσική επάρκεια ενός ομιλητή 

αποτελείται από τη γλωσσολογική, την πραγματολογική, την κοινωνιογλωσσολογική και 

τη στρατηγική ικανότητα, και τα οποία υποδείκνυαν τη συμπερίληψη όλων των 

διαστάσεων της επικοινωνιακής ικανότητας στα γλωσσικά προγράμματα σπουδών (Spada, 

2007). 

Παράλληλα, με αφετηρία τη λειτουργική θεώρηση της γλώσσας, σε μία 

προσπάθεια οργάνωσης του περιεχομένου της διδασκαλίας, αναπτύχθηκαν εννοιολογικο-

λειτουργικά (notional-functional) ή λειτουργικά (functional)  προγράμματα σπουδών τα 

οποία προσδιόριζαν, αρχικά, τις σημασιολογικές και γραμματικές έννοιες που 

χρησιμοποιούνται στην επικοινωνία και τις επικοινωνιακές λειτουργίες που χρειάζεται 

ένας μαθητής να εκφράσει στην ξένη γλώσσα, ενώ, αργότερα, συμπεριέλαβαν και τα 

επικοινωνιακά πλαίσια αλλά και τα θέματα για τα οποία θα επικοινωνήσει ο μαθητής 

(Richards & Rodgers, 2014). Λειτουργικά προγράμματα σπουδών, αν και με 

τροποποιήσεις, χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα (Brown, 2007). Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα των αναλυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων σπουδών για τη 

διδασκαλία της ΑΞΓ στο ελληνικό δημόσιο σχολείο τα οποία μέχρι και το σχολικό έτος 

2015-2016, για το δημοτικό και το γυμνάσιο και μέχρι και σήμερα, για το λύκειο και την 

επαγγελματική εκπαίδευση, ακολουθούν τη λειτουργική προσέγγιση στην οργάνωση του 

περιεχομένου τους. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αναδύθηκε μία «ισχυρή» και μία «ασθενής» εκδοχή της 

ΕΔΓ (Howatt, 1984). Η «ασθενής» εκδοχή συνδέεται με την προώθηση της 

επικοινωνιακής ικανότητας μέσα από τη γλωσσική διδασκαλία, ενώ η «ισχυρή» εκδοχή 
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αφορά στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας μέσα από τη χρήση της γλώσσας. 

Τις δύο πρώτες δεκαετίες της ΕΔΓ, στην Αμερική, επικράτησε η ισχυρή εκδοχή καθώς 

στόχος της διδασκαλίας ήταν η μάθηση μέσα από την εμπειρία της επικοινωνίας, ενώ, 

στην Ευρώπη, όπου επικράτησε η ασθενής εκδοχή, παράλληλα με τη χρήση βιωματικών 

στρατηγικών, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε και η χρήση αναλυτικών στρατηγικών 

βασισμένων τόσο στις λειτουργίες όσο και στη δομή της γλώσσας κατά τη διαδικασία της 

γλωσσικής διδασκαλίας και μάθησης (Littlewood, 2011). Σύμφωνα με τον Littlewood 

(2014), η διττή αυτή ταυτότητα της ΕΔΓ εκδηλώθηκε ως εστίαση, από τη μία πλευρά, στη 

γλώσσα, δηλαδή στο τι πρέπει να μάθει ο μαθητής, και, από την άλλη πλευρά, στη 

μάθηση, δηλαδή στο πώς μαθαίνουμε μία γλώσσα. Η υιοθέτηση της μίας ή της άλλης 

εκδοχής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική ως προς τις επιπτώσεις στη διδακτική πρακτική 

καθώς η εστίαση στη μάθηση υπαινίσσεται την απόρριψη παραδοσιακών τεχνικών και 

θεωρεί την εμπλοκή του μαθητή στην επικοινωνία επαρκή για την εκμάθηση της γλώσσας, 

ενώ η εστίαση στη γλώσσα αφήνει περιθώρια για παρουσίαση και εξάσκηση 

μεμονωμένων γλωσσικών δομών πριν ή μετά τη χρήση τους από τους μαθητές για 

επικοινωνιακούς σκοπούς. 

Ασχέτως, όμως, με το ποια εκδοχή υιοθετήθηκε κατά περίπτωση, όλες οι μέθοδοι 

και διδακτικές πρακτικές που βασίστηκαν στην επικοινωνιακή προσέγγιση συγκλίνουν σε 

κάποιες βασικές αρχές οι οποίες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (Richards, 2006): 

 Η πραγματική επικοινωνία ως επίκεντρο της γλωσσικής εκμάθησης 

 Παροχή πολλαπλών ευκαιριών για πειραματισμό και ανακάλυψη του τι 

γνωρίζουν οι μαθητές 

 Ανοχή στα λάθη των μαθητών 

 Παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη τόσο της ακρίβειας όσο και της ευχέρειας στη 

χρήση της γλώσσας 
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 Σύνδεση και των τεσσάρων δεξιοτήτων, προσληπτικών και παραγωγικών 

 Ανακάλυψη των γραμματικών δομών από τους μαθητές 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκαν ποικίλες διδακτικές πρακτικές και τεχνικές 

που στόχευαν στην ουσιαστική αλληλεπίδραση και επικοινωνία. Σύμφωνα με τον 

Littlewood (2004) οι δραστηριότητες που χρησιμοποιούνται στην τάξη μπορούν να 

αναπαρασταθούν ως ένα συνεχές όπου στη μία άκρη οι δραστηριότητες χαρακτηρίζονται 

ως μη-επικοινωνιακές και εστιάζουν στη δομή της γλώσσας και, στην άλλη άκρη, οι 

δραστηριότητες εστιάζουν στο νόημα και στοχεύουν στην αυθεντική επικοινωνία 

(Littlewood, 2011). Στην ΕΔΓ, περισσότερη έμφαση δίνεται στη βιωματική μάθηση ενώ 

υπονοείται, παράλληλα, αν και σε μικρό βαθμό, ο παραγωγικός ρόλος των 

δραστηριοτήτων που εστιάζουν στη δομή της γλώσσας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

αναπτύχθηκαν διάφοροι τύποι δραστηριοτήτων όπως παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες 

συναρμολόγησης (jigsaw), δραστηριότητες συλλογιστικής πορείας (reasoning gap 

activities), δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς πληροφοριών και άλλες (Richards & 

Rodgers, 2014). Επίσης, ιδιαίτερη θέση κατέχει και η εργασία των μαθητών σε ομάδες ή 

σε ζεύγη ως μέσο συνεργατικής μάθησης και εξάσκησης της επικοινωνιακής χρήσης της 

γλώσσας καθώς και η χρήση αυθεντικού υλικού και αυθεντικής γλώσσας μέσα στην τάξη 

(Richards, 2006). 

Η ΕΠ υπαγόρευσε καινούργιους ρόλους τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για το 

μαθητή. Σύμφωνα με τους Breen και Candlin (1980), ο εκπαιδευτικός καλείται να 

αναλάβει το ρόλο του διευκολυντή και οργανωτή της επικοινωνιακής διαδικασίας μέσα 

στην τάξη και να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος συμμετέχων και παρατηρητής της 

μαθησιακής διαδικασίας καθοδηγώντας τους μαθητές όταν χρειάζεται. Επιπροσθέτως, ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να αξιολογήσει και να ανταποκριθεί στις ανάγκες του μαθητή μέσα 

από τον κατάλληλο σχεδιασμό της διδασκαλίας (Richards & Rodgers, 2014). Από την 
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άλλη, ο μαθητής αναλαμβάνει το ρόλο του διαπραγματευτή τόσο ατομικά, μεταξύ του 

εαυτού του, της μαθησιακής διαδικασίας και του αντικειμένου, όσο και μέσα στο πλαίσιο 

της ομάδας (Breen & Candlin,1980). Αυτό έχει ως συνέπεια την ενεργό συμμετοχή του 

μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία την οποία και ελέγχει, πλέον, και αξιολογεί, ενώ, 

παράλληλα, αναγνωρίζεται η συνυπευθυνότητα όλων των συμμετεχόντων στην επίτευξη 

της επιτυχημένης επικοινωνίας (Richards & Rodgers, 2001). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του1980 και έπειτα, η ΕΠ αποτέλεσε το πλαίσιο για την 

ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων οι οποίες διαφοροποιήθηκαν ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο προσέγγισαν τη διδακτική διαδικασία και το περιεχόμενο της διδασκαλίας, της 

διδασκαλία, δηλαδή, με βάση το περιεχόμενο, με βάση τις δραστηριότητες ή με βάση τη 

συμμετοχή των μαθητών (Spada, 2007). Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη Διδασκαλία με 

βάση το περιεχόμενο (Content-based Instruction) ή την Ολοκληρωμένη Εκμάθηση 

Γλώσσας και Περιεχομένου (Content and Language Integrated Learning – CLIL), όπως 

επικράτησε στην Ευρώπη, η ξένη γλώσσα αποτελεί το μέσο για την εκμάθηση γνωστικών 

αντικειμένων, μη γλωσσολογικού περιεχομένου, όπως τα μαθηματικά, με αποτέλεσμα ο 

μαθητής να μαθαίνει ταυτόχρονα το περιεχόμενο των σχολικών προγραμμάτων και μία 

δεύτερη ή ξένη γλώσσα (Lyster, 2011). Από την άλλη, στη Δραστηριοκεντρική Μέθοδο 

(Task-based Language Teaching), η γλωσσική διδασκαλία οργανώνεται γύρω από 

διεκπεραιωτικές δραστηριότητες (tasks), στις οποίες οι μαθητές καλούνται να 

κατανοήσουν, να χειριστούν, να παράγουν και να επικοινωνήσουν στη γλώσσα-στόχο για 

την επίτευξη ενός στόχου εστιάζοντας όχι στη δομή αλλά στην επικοινωνία του νοήματος 

(Nunan, 2004). Οι δύο αυτές μέθοδοι, αλλά και άλλες, οι οποίες προσέλκυσαν και 

προσελκύουν ακόμη το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και ειδικών από το χώρο της 

γλωσσικής διδασκαλίας, μπορούν να θεωρηθούν ως διαφορετικές εκφάνσεις της ΕΠ 

καθώς, ενώ διαφοροποιούνται σε επίπεδο περιεχομένου ή μεθοδολογίας, συγκλίνουν ως 
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προς την έμφαση που δίνεται στο νόημα και στην επικοινωνία με κέντρο το μαθητή 

(Nunan, 2004˙ Spada, 2007). 

Παρόλο που η ΕΠ, καθώς και όλες οι μέθοδοι που συνδέονται με αυτή, 

εφαρμόζεται ευρέως και προσδιορίζει τα προγράμματα σπουδών για τη γλωσσική 

διδασκαλία παγκοσμίως, τονίζεται πλέον η αδυναμία της να ανταποκριθεί πολλές φορές 

στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του πλαισίου μέσα στο οποίο αυτή 

εφαρμόζεται (Richards & Rodgers, 2014). Επισημαίνεται η ανάγκη μετάβασης από την 

ΕΔΓ σε ένα νέο πρότυπο γλωσσικής διδασκαλίας όπου σημαντικότερος παράγοντας για 

την αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή 

λαμβάνει χώρα (Bax, 2003). Μέσα από μία οικολογική προσέγγιση της γλωσσικής 

διδασκαλίας, τονίζεται η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ πλαισίου και μεθοδολογίας 

(Tudor, 2003), ενώ γίνεται λόγος για την ανάγκη ενός μετα-μεθοδικού παιδαγωγικού 

σχεδιασμού στη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας (Kumaravadivelu, 

2001). 

 

3.1.4. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας  

Στο πέρασμα των χρόνων, ο χώρος της γλωσσικής διδασκαλίας υπήρξε ιδιαίτερα 

παραγωγικός στη διατύπωση θεωριών για τη γλώσσα και τη μάθηση οι οποίες με τη σειρά 

τους οδήγησαν στην ανάπτυξη ποικίλων μεθόδων και μοντέλων διδασκαλίας με σκοπό την 

αναζήτηση της αποτελεσματικότερης μεθόδου για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο χώρος της διδασκαλίας της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης 

γλώσσας βίωσε τη μετάβαση από τον μοντερνισμό, ο οποίος υπαγόρευσε την εμπειρική 

και επιστημονική έρευνα στον παιδαγωγικό σχεδιασμό, στο μεταμοντερνισμό, ο οποίος 

απέρριψε το μοντερνισμό λόγω της αδυναμίας του να αναγνωρίσει το πολιτισμικό 

σχετικισμό και την αυτονομία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εμπλεκομένων στη 
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μαθησιακή και διδακτική διαδικασία (Richards, 2003). Παράλληλα, εξαιτίας της 

δημιουργίας, της απόρριψης και της αναβίωσης των διαφόρων μεθόδων ως 

επαναλαμβανόμενου μοτίβου στη γλωσσική διδασκαλία, αμφισβητήθηκε η έννοια της 

μεθόδου ως πανάκεια για την αποτελεσματική γλωσσική διδασκαλία και μάθηση από 

πολλούς ερευνητές, οι οποίοι διέκριναν τη μετάβαση σε μία μετα-μεθοδική κατάσταση 

(Kumaravadivelu, 1994). 

Σύμφωνα με τον Kumaravadivelu (2003), κύριο υποστηρικτή της μετα-μεθοδικής 

προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν 

τη μετα-μεθοδική κατάσταση είναι η αναζήτηση μίας εναλλακτικής στην πρακτική της 

μεθόδου και όχι μίας εναλλακτικής μεθόδου, η αυτονόμηση του εκπαιδευτικού εν μέσω 

των ακαδημαϊκών και διοικητικών περιορισμών που επιβάλλουν τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, τα προγράμματα σπουδών ή τα διδακτικά εγχειρίδια και ο παιδαγωγικός 

σχεδιασμός ως αποτέλεσμα αυτο-παρατήρησης, αυτο-ανάλυσης και αυτο-αξιολόγησης 

από τον εκπαιδευτικό (principled pragmatism). Στο πέρασμα των χρόνων, προτάθηκαν 

διαφορετικά πλαίσια-μοντέλα ως οδηγοί για έναν μετα-μεθοδικό διδακτικό σχεδιασμό τα 

οποία, αν και πραγματεύονται διαφορετικές διαστάσεις της γλωσσικής διδασκαλίας και 

μάθησης, φαίνονται να μοιράζονται κάποια κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν στο μετα-

μεθοδικό παιδαγωγικό σχεδιασμό (Kumaravadivelu, 2006). Τα χαρακτηριστικά αυτά 

εντοπίζονται σε τρεις αλληλένδετες διαστάσεις της μετα-μεθοδικής παιδαγωγικής, την 

ιδιοτυπία του πλαισίου μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα η γλωσσική διδασκαλία 

(particularity), την προσωπική θεώρηση κάθε εκπαιδευτικού για τη διδακτική πρακτική ως 

απόρροια της δικής του πρακτικής και πραγματικότητας (practicality) και τα ατομικά 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως 

αυτά διαμορφώνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό και κοινωνικοπολιτικό 

πλαίσιο (possibility) (Kumaravadivelu, 2006).  
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Άλλοι ερευνητές δεν απορρίπτουν την έννοια και την πρακτική της μεθόδου αλλά 

κάνουν λόγο για μία εκλεκτικιστική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας (principled 

eclecticism). Δεδομένου ότι μία μόνο τεχνική, μέθοδος ή προσέγγιση δεν είναι αρκετή για 

να καλύψει τις ανάγκες μίας τάξης, η εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων και προσεγγίσεων 

αναδύουν τον εκλεκτισμό ως απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεσματικής διδασκαλίας 

(Reid, 2001). Με αφετηρία το μεθοδολογικό πλουραλισμό, ο οποίος δεν αποδέχεται ή 

απορρίπτει ολοκληρωτικά μία μέθοδο, αλλά αναγνωρίζει κάποια αξία σε κάθε μέθοδο 

ξεχωριστά, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τη δική τους μέθοδο επιλέγοντας και 

ενσωματώνοντας διαφορετικές πτυχές ή στοιχεία μίας μεθόδου ή προσέγγισης στη 

διδακτική τους πρακτική (Larsen-Freeman, 2000). Ωστόσο, η επιλογή ή ενσωμάτωση 

αυτών των στοιχείων δεν πρέπει να γίνεται αυθαίρετα και άκριτα αλλά ύστερα από κριτική 

αξιολόγηση οριοθετημένων και σαφών αρχών οι οποίες θα προσδιορίσουν το πλαίσιο 

εφαρμογής μιας εκλεκτικιστικής προσέγγισης στη γλωσσική διδασκαλία (Mellow, 2002). 

Και οι δύο προσεγγίσεις, πραγματιστική και εκλεκτικιστική, σκιαγραφούν έναν 

ενισχυμένο, αυτόνομο ρόλο του εκπαιδευτικού ο οποίος θα έχει την ελευθερία και την 

ικανότητα να αποφασίζει για τη διδακτική του πρακτική με βάση το πλαίσιο μέσα στο 

οποίο λειτουργεί (Hall, 2016). Σε μία οικολογική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας, 

η υιοθέτηση μιας οποιασδήποτε βιώσιμης προσέγγισης στο διδακτικό σχεδιασμό και 

πρακτική οφείλει να εξετάσει την ταυτότητα των εκπαιδευτικών όπως αυτή εκφράζεται 

μέσα από τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους και διαμορφώνεται μέσα από τα διάφορα 

οικοσυστήματα με τα οποία αλληλοεπιδράει (Tudor, 2003). Άλλωστε, μπροστά σε 

οποιοδήποτε μεθοδολογικό δίλλημα ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει βάσει αυτού που 

αντιλαμβάνεται ως ευλογοφανές για την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου (Hall, 2011). 
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3.2. Η Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στο Ελληνικό Δημόσιο Σχολείο 

3.2.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Η εισαγωγή των ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προβλέπεται για 

πρώτη φορά το 1985. Σύμφωνα με το νόμο 1566 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-09-1985) θεσμοθετείται 

η δυνατότητα ανάθεσης του μαθήματος της ξένης γλώσσας, εκτός από τους δασκάλους, 

και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εισαγωγή, όμως, της αγγλικής 

γλώσσας στο δημοτικό σχολείο θα υλοποιηθεί τρία χρόνια αργότερα, σε πειραματικό, 

αρχικά, στάδιο. Όπως αναφέρουν οι Γρίβα και Ηλιάδου-Τάχου (2011), στην εισαγωγή της 

αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνονται δύο φάσεις, η 

πειραματική, από το 1988 έως το 1992, και η φάση της εξάπλωσης, από το 1992 έως το 

1995. Κατά την πρώτη φάση, νέα προγράμματα ξένων γλωσσών εφαρμόζονται 

δοκιμαστικά σε δημοτικά σχολεία (Υ.Α. Γ1/636/5-10-1987 όπως αναφέρεται σε Γρίβα & 

Ηλιάδου-Τάχου, 2011), ενώ το 1989 δημοσιεύεται το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα 

αγγλικής γλώσσας των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου (Π.Δ. 493/ΦΕΚ 

209/Α΄/26-09-1989). Η δεύτερη φάση ξεκινάει το 1992 με την ίδρυση κλάδου 

εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Π.Δ. 349/ ΦΕΚ 171/Α΄/20-

10-1992), γεγονός που σηματοδοτεί την εξάπλωση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας 

στα δημοτικά σχολεία ολόκληρης σχεδόν της χώρας. 

Το 1996 θεσμοθετείται η υποχρεωτική πλέον διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας 

από την Δ’ τάξη του δημοτικού (Π.Δ. 15/ΦΕΚ 9/Α΄/18-01-1996). Το αναλυτικό 

πρόγραμμα του 1989 αντικαθίσταται από ενιαίο εξαετές αναλυτικό πρόγραμμα που στόχο 

έχει τη σύνδεση της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό με το γυμνάσιο και 

τη συνέχεια του επιπέδου γλωσσομάθειας των μαθητών στις δύο βαθμίδες (Μαλιβίτση, 

χ.χ.). Το 2002, σύμφωνα με την Φ.50/76/121153/Γ1 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 

1471/Β΄/22-1-2002), προβλέπεται η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας με «εμπεδωτικό 
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χαρακτήρα» κατά το απογευματινό ωράριο στο πλαίσιο του ολοήμερου δημοτικού 

σχολείου, ενώ το 2003 η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας εισάγεται και στην Γ΄ τάξη 

του δημοτικού σχολείου με 3 ώρες διδασκαλία την εβδομάδα (Φ.20/482/95210/Γ1/ΦΕΚ 

1325/Β΄/16-09-2003). 

Το 2005, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει νέο στρατηγικό πλαίσιο για την 

πολυγλωσσία (Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) όπου τονίζεται η ανάγκη 

«διδασκαλίας δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών από πολύ νεαρή ηλικία». Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας προωθεί μία σειρά από δράσεις και προγράμματα που 

αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, και στην «στην καλλιέργεια δεξιοτήτων πολυγραμματισμού 

που απαιτούνται για τους πολίτες του μέλλοντος, αρχίζοντας την εκμάθηση της ξένης 

γλώσσας από την Α’ Δημοτικού» (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

2008-2011). Η εισαγωγή της ξένης γλώσσας στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτικού 

υλοποιήθηκε, αρχικά πειραματικά, στα πλαίσια του έργου «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης 

Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία». Κατά 

το σχολικό έτος 2010-2011, εφαρμόστηκε ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

σε 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία σύμφωνα με το οποίο το μάθημα της αγγλικής 

γλώσσας προστέθηκε στην Α΄ και Β΄ τάξη για 2 ώρες την εβδομάδα, ενώ η διδασκαλία της 

αυξήθηκε κατά μία ώρα, συνολικά 4 ώρες εβδομαδιαίως, στις υπόλοιπες τάξεις (Υ.Α. Φ. 

12/620/61531/Γ1/ΦΕΚ 804/Β΄/9-06-2010). Από το σχολικό έτος 2016-2017, η εκμάθηση 

της αγγλικής γλώσσας είναι υποχρεωτική από την Α΄ τάξη και το μάθημα των αγγλικών 

διδάσκεται για 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 3 ώρες στις υπόλοιπες τέσσερις τάξεις 

(Υ.Α. Φ12/657/70691/Δ1/ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ. Β΄). 
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3.2.2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η διδασκαλία των ξένων γλωσσών χρονολογείται 

από το 1832 με την υποχρεωτική διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας αρχικά κατά τόπους 

και μετά το 1840 σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας (Eurydice, 2001). H διδασκαλία της ΑΞΓ 

εισάγεται ως υποχρεωτικό μάθημα στις τελευταίες τάξεις του οκτατάξεου, τότε, γυμνασίου 

το 1945 (Α. Ν. 752/ΦΕΚ 311/Α΄/21-12-1945). Κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, 

προβλεπόταν η υποχρεωτική διδασκαλία μίας ξένης γλώσσα, αγγλικής ή γαλλικής, για 3 

ώρες στις τρεις τάξεις του γυμνασίου (Π.Δ. 831/ΦΕΚ270/Α΄/20-09-1977) και στην Α΄ 

Λυκείου (Π.Δ. 373/ΦΕΚ79/Α΄/15-05-1978) και για 2 ώρες στη Β΄ (Π.Δ. 

845/ΦΕΚ198/Α΄/23-11-1978) και Γ΄ Λυκείου (Π.Δ. 373/ΦΕΚ79/Α΄/15-05-1978). Τη 

δεκαετία του 1980, εντύπωση προκαλεί η βαρύτητα που δίνεται στη διδασκαλία της ξένης 

γλώσσας στα Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια καθώς στην Α’ τάξη προβλέπεται η διδασκαλία 

της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας για 3 ώρες την εβδομάδα ενώ παράλληλα ένας μαθητής 

μπορεί προαιρετικά να παρακολουθήσει αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά έως 4 ώρες την 

εβδομάδα επιπλέον (Π.Δ. 108/ΦΕΚ63/Α΄/12-5-1987). 

Από το 1993, η αγγλική γλώσσα διδάσκεται ως πρώτη υποχρεωτική ξένη γλώσσα 

σε όλους τους μαθητές των τριών τάξεων του γυμνασίου (Π.Δ. 447/ΦΕΚ 185/Α΄/7-10-

1993), ενώ το 1996 εφαρμόζεται ενιαίο εξαετές αναλυτικό πρόγραμμα που στόχο έχει, 

όπως προαναφέρθηκε, τη σύνδεση της διδασκαλίας της ΑΞΓ στο δημοτικό με το γυμνάσιο 

(Π.Δ. 15/ΦΕΚ 9/Α΄/18-01-1996). Παράλληλα, θεσμοθετείται η επιπεδοποίηση της 

διδασκαλίας της ΑΞΓ ύστερα από κατατακτήρια εξέταση των μαθητών στην Α΄ τάξη του 

γυμνασίου (Εγκύκλιος Γ2/4230/12-7-96). Από το 1997, το μάθημα της αγγλικής γλώσσας 

καθιερώνεται ως υποχρεωτικό μάθημα για 3 ώρες στην Α΄ τάξη και για 2 ώρες στη Β΄ και 

Γ΄ τάξη του λυκείου (Υ.Α. Γ2/6953/ΦΕΚ 1057/Β΄/28-11-1997), ενώ, με σχετική εγκύκλιο, 

από το σχολικό έτος 1999-2000, οι μαθητές επιλέγουν από την Α’ λυκείου μία ξένη 
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γλώσσα, μεταξύ της αγγλικής, της γαλλικής και της γερμανικής, την οποία θα συνεχίσουν 

να διδάσκονται και στις επόμενες τάξεις του λυκείου (Εγκύκλιος Γ2/4290/27-9 -99). 

Τα επόμενα χρόνια θα σημειωθούν πολλές αλλαγές στο μάθημα της αγγλικής 

γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κυρίως στο λύκειο. Το 2005, σύμφωνα με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων του ενιαίου λυκείου (Υ.Α. 63447/Γ2/ΦΕΚ 

921/Β΄/5-7-2005), οι μαθητές διδάσκονται την αγγλική ως υποχρεωτική πρώτη ξένη 

γλώσσα στην Α’ τάξη για 3 ώρες και για 2 ώρες στις επόμενες δύο τάξεις. Το 2011 

αποφασίζεται η κατάργηση της δεύτερης ξένης γλώσσας και η υποχρεωτική διδασκαλία 

μίας ξένης γλώσσας στην Α΄ τάξη του γενικού λυκείου χωρίς, όμως, να ορίζεται ποια θα 

είναι αυτή (Υ.Α. 59609/Γ2/ΦΕΚ 1213/Β΄/14-06-2011). Η απόφαση αυτή προκάλεσε την 

αντίδραση των συλλόγων των εκπαιδευτικών των υπολοίπων ειδικοτήτων των ξένων 

γλωσσών με αποτέλεσμα την επαναφορά του πλαισίου του 2005 το Σεπτέμβριο του 2011 

(Υ.Α. 86160/Γ2/ΦΕΚ 1966/02-09-2011). Ωστόσο, ένα χρόνο αργότερα, με καινούργια 

απόφαση, οι μαθητές επιλέγουν την ξένη γλώσσα που υποχρεωτικά θα διδαχθούν στο 

λύκειο με την προϋπόθεση ότι θα την έχουν διδαχθεί στο γυμνάσιο (Υ.Α. 32239/Γ2/ΦΕΚ 

1129/Β΄/10-04-2012). Από το σχολικό έτος 2013-2014, η διδασκαλία της αγγλικής 

γλώσσας παραμένει ως υποχρεωτική πρώτη ξένη γλώσσα για το γυμνάσιο και ως 

υποχρεωτική ξένη γλώσσα, ύστερα από επιλογή των μαθητών, με τη διαφορά ότι οι ώρες 

διδασκαλίας της μειώνονται στις 2 ώρες για όλες τις τάξεις του γυμνασίου (Υ.Α. 

115475/Γ2/ΦΕΚ 2121/Β΄/28-08-2013) και λυκείου (Υ.Α. 115478/Γ2/ΦΕΚ 2121/Β΄/28-08-

2013), πλαίσιο που διατηρείται μέχρι και το τρέχον σχολικό έτος. 

Συνοψίζοντας, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, στο Γυμνάσιο η αγγλική γλώσσα 

διδάσκεται ως υποχρεωτική πρώτη ξένη γλώσσα για 2 ώρες και στις τρεις τάξεις, ενώ στην 

Α΄ τάξη προβλέπεται ο διαχωρισμός των μαθητών σε τμήματα σύμφωνα με το επίπεδο των 

γνώσεών τους ύστερα από τη διενέργεια διαγνωστικής δοκιμασίας (Υ.Α. 135800/Δ2/ΦΕΚ 
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2732/31-08-2016). Στο Γενικό Λύκειο οι μαθητές διδάσκονται υποχρεωτικά μία ξένη 

γλώσσα, την οποία έχουν επιλέξει, για 2 ώρες την εβδομάδα και στις τρεις τάξεις (Νόμος 

4186/ΦΕΚ 193/Α΄/17-09-2013), ενώ στο Επαγγελματικό Λύκειο, οι μαθητές διδάσκονται 

υποχρεωτικά την αγγλική γλώσσα ως μάθημα γενικής παιδείας για 2 ώρες στην Α΄ τάξη 

και για 1 ώρα στη Β΄ και Γ΄ τάξη και ως μάθημα ειδικότητας για 1 ή 2 ώρες στη Β΄ και Γ΄ 

τάξη, ανάλογα με τον τομέα που έχουν επιλέξει οι μαθητές (Φ2/88070/Δ4/ΦΕΚ 

1053/Β΄/05-06-2015˙ Φ2/88938/Δ4/ΦΕΚ 1567/Β΄/02-06-2016). 

 

3.2.3. Αναλυτικά Προγράμματα / Προγράμματα Σπουδών 

Για τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα (ΑΠ), στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία 

συναντούμε τους όρους curriculum και syllabus˙ όροι, οι οποίοι επικαλύπτονται ή 

χρησιμοποιούνται χωρίς διάκριση κάποιες φορές. Ως curriculum ορίζεται η διατύπωση 

γενικών δηλώσεων που αφορούν στην εκμάθηση της γλώσσας, στο σκοπό και στην 

εμπειρία της μάθησης, στην αξιολόγηση και στο ρόλο τόσο του εκπαιδευτικού όσο και του 

μαθητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ο όρος syllabus συνδέεται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία ως πράξη μέσα στην τάξη κατά την εφαρμογή ενός curriculum 

(Candlin, 1984 όπως αναφέρεται σε Rahimpour, 2010). Στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, χρησιμοποιούνταν έως και το 2003 ο όρος αναλυτικό πρόγραμμα προκειμένου 

να αποδοθεί ο όρος curriculum. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ο όρος πρόγραμμα 

σπουδών προκειμένου να αποδοθεί το πλαίσιο ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού 

για τη διδασκαλία της ΑΞΓ και στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης. Η εξέταση των 

προγραμμάτων σπουδών κρίνεται σημαντική καθώς τα προγράμματα σπουδών μπορούν 

να επηρεάσουν τη διδακτική πρακτική και τις αποφάσεις των εκπαιδευτικών (Brown, 

2009), παρά το γεγονός ότι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί παραβλέπουν τους γενικούς 

διδακτικούς και εκπαιδευτικού σκοπούς ενός προγράμματος σπουδών και διαμορφώνουν 
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τους δικούς τους διδακτικούς σκοπούς βάσει των προσωπικών τους πεποιθήσεων για το τι 

αξίζει να διδάσκεται (Κορρέ, 2010). Προκειμένου να αποδοθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

διαμορφώνονται οι πεποιθήσεις και η διδακτική πρακτική των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

στην Ελλάδα, θα παρουσιαστεί σύντομη ιστορική ανασκόπηση των προγραμμάτων 

σπουδών που εφαρμόστηκαν στο ελληνικό σύστημα και θα περιγραφηθούν τα 

προγράμματα σπουδών τα οποία εφαρμόστηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από 

το 2003 και έπειτα. 

 

3.2.3.1.Εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων Σπουδών για 

την Αγγλική Γλώσσα στο Δημόσιο Ελληνικό Σχολείο 

Ένα από τα πρώτα ΑΠ για το μάθημα της αγγλικής γλώσσας εντοπίζεται το 1953 

(Π.Δ. 4/ΦΕΚ 334/Α΄/19-11-1953) όπου προσδιορίζεται το αναλυτικό και ωρολόγιο 

πρόγραμμα για τη μέση εκπαίδευση. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Α.Π., οι εκπαιδευτικοί 

έπρεπε να ακολουθήσουν την άμεση μέθοδο με δασκαλοκεντρικές μεθόδους και τεχνικές 

διδασκαλίας, ενώ οι μαθητές έπρεπε να επιδοθούν μεταξύ άλλων σε πρακτικές 

απομνημόνευσης διαλόγων, φράσεων ή ολόκληρων ιστοριών ή μετάφρασης κειμένων. 

Παράλληλα, όμως, προτεινόταν η επεξεργασία αυθεντικού υλικού και προωθούνταν και οι 

τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών. Από την περίοδο της μεταπολίτευσης ως το 

1997, τα ΑΠ ήταν κατά κύριο λόγο κλειστά με παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές μεθόδους 

διδασκαλίας και ασαφείς στόχους, ενώ έδιναν έμφαση στο αποτέλεσμα παρά στη 

διαδικασία της μάθησης παραβλέποντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009).  

Το 1996 δημοσιεύεται ενιαίο εξαετές αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της 

ΑΞΓ από την Δ΄ τάξη του δημοτικού έως την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου το οποίο χωρίζεται 

σε δύο κύκλους, έναν για το δημοτικό και έναν για το γυμνάσιο (Π.Δ. 15/ΦΕΚ 9/Α΄/18-01-
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1996). Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η σύνδεση των δύο βαθμίδων 

εκπαίδευσης και η διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου για την υποχρεωτική εκπαίδευση 

στην ΑΞΓ καθώς, όπως αναφέρεται, προϋπόθεση για τον προσδιορισμό και την επίτευξη 

των σκοπών και στόχων του Β΄ κύκλου είναι η ανάπτυξη των ικανοτήτων και κατάκτηση 

των γνώσεων του Α΄ κύκλου. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υλοκεντρικά προγράμματα, 

κύρια χαρακτηριστικά του ήταν η μαθησιοκεντρική του φύση και η θεώρηση της γλώσσας 

ως κοινωνικής πράξης τα οποία και προσδιόρισαν το σχεδιασμό του υπό τη μορφή στόχων 

και παραμέτρων επικοινωνίας. 

Κατά την περίοδο 1997-2003, επιχειρήθηκε αναθεώρηση του εκπαιδευτικού 

συστήματος με στόχο τη δημιουργία ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών τα οποία θα 

διασφάλιζαν μεγαλύτερη αυτονομία στον εκπαιδευτικό και τα οποία είχαν ως κεντρικό 

άξονα τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων και τη διαθεματική προσέγγιση 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Το νέο αυτό εγχείρημα είχε ως σκοπό την αλλαγή της 

θεώρησης των στόχων, της μεθοδολογίας και της διδακτικής πράξης στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση μέσα από την ισόρροπη κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης χωρίς άχρηστες 

επικαλύψεις και την οριζόντια διασύνδεση των Α.Π. των επιμέρους γνωστικών 

αντικειμένων (Αλαχιώτης,2002). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημοσιεύεται το 2001 (Υ.Α. 

Γ2/5051δ/ΦΕΚ1375/18-10-2001) Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

για την υποχρεωτική εκπαίδευση με ισχύ από το σχολικό έτος 2003-2004. Για το μάθημα 

της αγγλικής γλώσσας, το νέο πρόγραμμα σπουδών αποτελεί αναθεώρηση του ενιαίου 

εξαετούς αναλυτικού προγράμματος του 1997, ενώ το 2003 (Υ.Α. 21072β/Γ2/ΦΕΚ 

304/Β΄/13-03-2003) δημοσιεύεται αναθεωρημένο το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών και το αναλυτικό πρόγραμμα της αγγλικής γλώσσας, ως 

αποτέλεσμα εσωτερικής αξιολόγησης και ανατροφοδότησης από την εκπαιδευτική 

κοινότητα (Αλαχιώτης, 2002). Μετά από παράλληλη σύγκριση των τριών αυτών 
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αναλυτικών προγραμμάτων, οι Ντίνας και Τελλίδου (2007) διαπίστωσαν ότι δεν 

σημειώθηκε κάποια ιδιαίτερη ανανέωση ή αναδιάρθρωση του περιεχομένου, της 

μεθοδολογίας ή της θεωρητικής υποστήριξης, αλλά οι αλλαγές εντοπίζονται κυρίως στη 

μετονομασία τίτλων ενοτήτων και κεφαλαίων. Το αναθεωρημένο Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Ξ.Γ.) εφαρμόστηκε 

σταθερά στην υποχρεωτική εκπαίδευση από το 2003 έως και το σχολικό έτος 2015-2016. 

Από το 2007, με την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση», ξεκινάει μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού 

συστήματος και αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Αφετηρία 

για την υλοποίηση του οράματος για ένα Νέο Σχολείο – Σχολείο 21ου Αιώνα είναι η 

διαμόρφωση νέου ανοικτού προγράμματος σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, 

ενώ μεταξύ των στρατηγικών στόχων του νέου σχολείου αναφέρεται και η πιστοποίηση 

των γνώσεων της ξένης γλώσσας. Παράλληλα, εκπονούνται δράσεις για τη διαμόρφωση 

εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την ξενόγλωσση εκπαίδευση και την εκμάθηση της 

ΑΞΓ σε πρώιμη ηλικία. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι το Ενιαίο Πρόγραμμα 

Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) και το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής 

στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Τα προγράμματα αυτά εκπονήθηκαν βάσει 

ευρωπαϊκών και ελληνικών εμπειρικών δεδομένων έρευνας και εφαρμόστηκαν πιλοτικά 

κατά το σχολικό έτος 2011-2012 (Υ.Α. 113724/Γ2/ΦΕΚ 2320/Β΄/17-110-2011). Τον 

Ιούνιο του 2010, ορίζονται, όπως προαναφέρθηκε, 800 δημοτικά σχολεία και, το 

Σεπτέμβριο του 2011, 99 Δημοτικά και 68 Γυμνασία (Υ.Α. 97911/Γ1/ΦΕΚ 2121/22-09-

2011) προκειμένου να συμμετάσχουν στην πιλοτική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων. 

Η πιλοτική, όμως, εφαρμογή των νέων προγραμμάτων δε γενικεύτηκε, καθώς αναμενόταν, 

και έτσι συνεχίστηκε η εφαρμογή του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Ξ.Γ. έως το σχολικό έτος 2016-2017, 
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όπου και εισάγεται επίσημα πλέον σε ολόκληρη τη χώρα το ΕΠΣ-ΞΓ (Υ.Α. 141417/Δ2/ 

ΦΕΚ 2871/Β΄/09-09-2016) και το ΠΕΑΠ (Εγκύκλιος 173169/Δ2/18-10-2016). 

Παρόλο που οι αρχικοί στόχοι για το Νέο Σχολείο προέβλεπαν την εκπόνηση νέου 

προγράμματος σπουδών ξένων γλωσσών και για το Λύκειο, ο στόχος αυτός δεν 

εκπληρώθηκε ποτέ. Ωστόσο, στην πρόταση της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου για την 

ξενόγλωσση εκπαίδευση (2016), προβλέπεται η εκπόνηση του αντίστοιχου ΕΠΣ-ΞΓ για το 

Λύκειο κατά το χρονικό διάστημα 2016-2018. Μέχρι, όμως, τη δημιουργία κάποιου 

καινούργιου προγράμματος, συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος που ισχύει τα 

τελευταία είκοσι περίπου χρόνια στη βαθμίδα του Λυκείου, το Πρόγραμμα Σπουδών του 

μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο (Υ.Α. Γ2/3994/ΦΕΚ1868/11-10-

1999). 

Τέλος, στα Επαγγελματικά Λύκεια, πρώην Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, 

εφαρμόστηκε πρόγραμμα σπουδών μέρος του οποίου δημοσιεύθηκε το 2003 (Υ.Α. 

38452/Γ2/ΦΕΚ536/05-05-2003), ενώ ολόκληρο το πρόγραμμα βρίσκεται στον επίσημο 

ιστότοπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Παρά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το συγκεκριμένο πρόγραμμα βασίστηκε στο Πρόγραμμα 

Σπουδών του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο του 1999, ενώ έβλεπε 

ως ευοίωνη προοπτική «ο σκοπός, οι ειδικοί στόχοι, τα περιεχόμενα και η αξιολόγηση του 

μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στα ημερήσια και εσπερινά ΤΕΕ να διέπονται επί 

πλέον και από τις αρχές της διεπιστημονικής (interdisciplinary), της διαθεματικής 

(crosscurricular) και της πολυπολιτισμικής (intercultural) προσέγγισης της διδασκαλίας 

και της μάθησης όπως προωθείται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002, σελ. 27). Τον Ιούλιο του 2015, σε ανακοίνωση 

του Υπουργείου Παιδείας για τον προσδιορισμό των κριτηρίων επιλογής των διδακτικών 

σειρών και προαιρετικών βοηθημάτων στο μάθημα της ξένης γλώσσας στο Επαγγελματικό 
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Λύκειο για το σχολικό έτος 2015-2016 (Φ1/120035/Δ4/27-07-2015), προσδιορίζεται ως 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της αγγλικής το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της 

Αγγλικής Γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο (Υ.Α. Γ2/3994/ΦΕΚ1868/11-10-1999). Λίγους 

μήνες αργότερα, το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει σχετική εγκύκλιο στην οποία δίνονται 

οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας ως μάθημα γενικής 

παιδείας και ως μάθημα ειδικότητας στα Επαγγελματικά Λύκεια (Φ3/166720/Δ4/07-10-

2016). Κεντρικός άξονας των οδηγιών ήταν η έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, 

στη λειτουργική χρήση και στην κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γλώσσας.  

 

3.2.3.2.  Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών  

Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Ξ.Γ. (Υ.Α. 21072β/Γ2/ΦΕΚ 304/Β΄/13-03-2003) δεν αναφέρεται 

πλέον ο όρος «διδακτέα ύλη» αλλά σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η 

ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με κεντρικό άξονα τις 

έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας. 

Ειδικότερα, στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της ΑΞΓ, η έννοια του εγγραμματισμού 

μεταφράζεται ως καλλιέργεια της προφορικής και γραπτής έκφρασης και ως χρήση της 

αγγλικής γλώσσας σε ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας. Παράλληλα, σε ένα σύγχρονο 

πολυγλωσσικό και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, ο μαθητής αναμένεται να καλλιεργήσει 

δεξιότητες απαραίτητες για τη δια βίου εκμάθηση των ξένων γλωσσών και να 

διαμορφώσει μία πολυπολιτισμική συνείδηση με σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην 

πολιτισμική ετερότητα. Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η κατάκτηση μιας 

κατακερματισμένης γνώσης, αλλά η κατάκτηση στάσεων και συμπεριφορών. Κύρια 

χαρακτηριστικά του Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι η ολιστική προσέγγιση της γνώσης η οποία πρέπει 

να διδάσκεται σε ενοποιημένη μορφή και να συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών, η 

διασφάλιση της εσωτερικής συνοχής και συνέχειας του περιεχομένου και η διαθεματική 
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προσέγγιση τόσο σε επίπεδο επεξεργασίας του περιεχομένου όσο και σε επίπεδο 

προώθησης της συμμετοχικής και ενεργητικής μάθησης και καλλιέργειας της δεξιότητας 

«μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Αλαχιώτης, 2002· Ματσαγγούρας, 2002). Επιπροσθέτως, για 

το μάθημα της ΑΞΓ, υιοθετείται η επικοινωνιακή προσέγγιση καθώς επιδιώκεται η 

επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας, 

προβλέψιμες ή απρόβλεπτες. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για την αγγλική 

γλώσσα διαρθρώνεται σε δύο κύκλους, έναν για το δημοτικό και έναν για το γυμνάσιο, οι 

οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, καθώς ο Β΄ κύκλος αποτελεί συνέχεια του πρώτου. 

Επίσης, το περιεχόμενο της διδασκαλίας διαρθρώνεται σε ειδικούς στόχους οι οποίοι 

αναμένεται να κατακτηθούν σταδιακά μέσα από ενδεικτικές θεματικές ενότητες. 

Συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι αποβλέπουν στην ανάπτυξη των ακόλουθων 

προσληπτικών και παραγωγικών δεξιοτήτων λόγου των μαθητών: 

 κατανόηση και παραγωγή συνεχούς και συνεκτικού προφορικού και γραπτού 

λόγου, 

 κατανόηση και χρήση γλωσσικονοητικών εννοιών, 

 παραγωγή λεκτικών πράξεων, 

 στρατηγικές μάθησης και επικοινωνίας, 

 δεξιότητες παράλληλης χρήσης της μητρικής και της ξένης γλώσσας, 

 δεξιότητες ανάπτυξης πολυπολιτισμικής συνείδησης. 

Για κάθε ειδικό στόχο  προτείνονται ενδεικτικές δραστηριότητες. Παρόλο που 

έχουν διατυπωθεί επιφυλάξεις για τη σχετικότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων σε 

σχέση είτε με τους στόχους είτε με τις προτεινόμενες θεματικές δραστηριότητες (Ντίνας & 

Τελλίδου, 2007), το γεγονός ότι πρόκειται για ενδεικτικές δραστηριότητες αφήνει 

περιθώρια ευελιξίας στον εκπαιδευτικό για την επιλογή και χρήση εκείνων των 
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δραστηριοτήτων που θα ανταποκρίνονται στο μαθησιακό προφίλ και στις ανάγκες των 

μαθητών του. 

Σε επίπεδο μεθοδολογικής προσέγγισης, δε γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες 

μεθόδους. Αντιθέτως, προτείνεται η χρήση διαφορετικών μεθόδων και στρατηγικών 

διδασκαλίας σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το επίπεδο γλωσσομάθειας των 

μαθητών. Ο εκπαιδευτικός καλείται να χρησιμοποιήσει εκείνες τις τεχνικές, 

κατευθυνόμενες ή ελεύθερες και δημιουργικές, που θα δημιουργήσουν κίνητρα στους 

μαθητές και τις προϋποθέσεις για ενεργητική μάθηση. Σε επίπεδο δραστηριοτήτων, με 

άξονα τη μαθησιοκεντρική προσέγγιση, προβλέπονται ασκήσεις μορφολογίας και 

γλωσσικών λειτουργιών, ασκήσεις σχηματοποίησης και επικοινωνιακές δραστηριότητες 

στις οποίες συνίσταται η συστηματική χρήση του διαλόγου. Ιδιαίτερη θέση κατέχουν οι 

συνθετικές εργασίες (Projects) μέσω των οποίων οι μαθητές αναμένεται να ανακαλύψουν 

τη γνώση και να αναπτύξουν μεθοδολογικές και ερευνητικές ικανότητες. Τέλος, 

προτείνεται η δημιουργία ενός δικτύου ανταλλαγής μαθητών τόσο σε τοπικό όσο και σε 

ευρύτερο γεωγραφικά επίπεδο μέσα από την εκπόνηση κοινών projects καθώς και η 

διαθεματική σύνδεση του μαθήματος της ΑΞΓ με άλλα γνωστικά αντικείμενα.  

Σε επίπεδο αξιολόγησης, προβλέπονται όλες οι μορφές αξιολόγησης, διαπιστωτική, 

διαμορφωτική και συνολική. Η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως μία διαρκής διαδικασία 

που στόχο έχει, μεταξύ άλλων, τη διαπίστωση της επίτευξης των μαθησιακών στόχων και 

τη διερεύνηση της πορείας, των ικανοτήτων και ιδιαιτεροτήτων των μαθητών για το 

σχεδιασμό των επόμενων σταδίων μάθησης, καθώς και τον εντοπισμό των δυσκολιών των 

μαθητών για το σχεδιασμό άμεσων και αποτελεσματικών παρεμβάσεων (Κωνσταντίνου, 

2002). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προτείνεται η αξιολόγηση των μαθητών μέσω γραπτών 

δοκιμασιών, επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης, 

όπως τα projects, ο φάκελος υλικού για τον κάθε μαθητή και η αυτοαξιολόγηση. 
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3.2.3.3. ΠΕΑΠ 

Το Πρόγραμμα Εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας σε Πρώιμη Ηλικία (ΠΕΑΠ), 

όπως αναφέρεται στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος (Δενδρινού, Ζουγανέλη, & 

Κοσσοβίτσα, 2014), βασίζεται σε τρεις βασικές αρχές. Συγκεκριμένα, «απευθύνεται σε 

παιδιά με αναδυόμενο σχολικό γραμματισμό στη μητρική γλώσσα, …επικεντρώνεται στην 

εξατομικευμένη μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες» και έχει ως 

σκοπό «την καλλιέργεια ενός διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας». Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, αναπτύχθηκε μία τράπεζα δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλα 

προσαρμοσμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα της συγκεκριμένης 

ηλικιακής ομάδας. Για τη χρήση του συγκεκριμένου υλικού και τη διδασκαλία της ΑΞΓ 

στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του δημοτικού, οι συγγραφείς του συγκεκριμένου 

προγράμματος προτείνουν τη σύνθεση ποικίλων μεθόδων και γλωσσοδιδακτικών 

τεχνικών. Επίσης, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης ηλικιακής 

ομάδας, προτείνεται μία σειρά διδακτικών οδηγιών οι οποίες συνοψίζονται στην ανάγκη 

χρήσης της μητρικής γλώσσας μέσα στην ξενόγλωσση τάξη και εκμάθησης της γλώσσας 

μέσα από ακουστικές δραστηριότητες και παιχνίδια, στη χρήση πολυτροπικού λόγου και 

στην αξιοποίηση ποικίλων τρόπων αναπαράστασης της γλώσσας καθώς και στην ανάγκη 

αξιολόγησης της γνωσιακού επιπέδου των μαθητών για τον σχεδιασμό κατάλληλης 

διδασκαλίας που θα παρακινήσει τους μαθητές για την ενεργή εμπλοκή τους στη 

μαθησιακή διαδικασία.  
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3.2.3.4. ΕΠΣ-ΞΓ στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο 

Το ΕΠΣ-ΞΓ (Υ.Α. 141417/Δ2/ΦΕΚ 2871/Β΄/09-09-2016) αποτελεί εργαλείο για τη 

διδασκαλία και τη μάθηση της ξένης γλώσσας «ως συστήματος σημείωσης το οποίο 

επιτρέπει στους ομιλητές να ανταλλάσσουν κοινωνικά προσδιορισμένα νοήματα και να 

επικοινωνούν σε ποικίλες περιστάσεις» (Υ.Α. 113724/Γ2/03-10-2011/ΦΕΚ 2320/Β΄/17-

110-2011). Για πρώτη φορά, επισημαίνεται ότι πρόκειται για πρόγραμμα σπουδών 

(curriculum) και όχι για αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) το οποίο είναι ενιαίο για το 

δημοτικό και το γυμνάσιο και το οποίο οργανώνει τη γλωσσική ύλη κατά επίπεδο 

γλωσσομάθειας βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες 

(Council of Europe, 2001). Απώτερος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι, ο 

μαθητής να καταστεί ανεξάρτητος χρήστης της ξένης γλώσσας έχοντας κατακτήσει το 

δεύτερο επίπεδο γλωσσομάθειας μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σχήμα 4). 

Σχήμα 4. Αντιστοίχιση Τάξεων με τα Επίπεδα Γλωσσομάθειας του ΚΕΠΑ  

 
Σχήμα 1. Αντιστοίχιση Τάξεων με τα Επίπεδα Γλωσσομάθειας του Κοινού 

Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Council of Europe, 

2001). Προσαρμογή από Υ.Α. 141417/Δ2/ ΦΕΚ 2871/Β΄/09-09-2016 

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται περιληπτικοί και αναλυτικοί δείκτες 

επικοινωνιακής επάρκειας μέσα από ρηματοποιημένες δηλώσεις σχετικά με το τι 

αναμένεται να είναι σε θέση να κάνει ο μαθητής σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας. Οι 
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συγκεκριμένοι δείκτες καθορίστηκαν βάσει των ενοτήτων εξέτασης του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας και αφορούν στην κατανόηση γραπτού λόγου, στην 

παραγωγή γραπτού λόγου και στη γραπτή διάδραση, στη γραπτή διαμεσολάβηση, στην 

κατανόηση προφορικού λόγου, στην παραγωγή προφορικού λόγου και στην προφορική 

διάδραση καθώς και στην προφορική διαμεσολάβηση. Για παράδειγμα, σε επίπεδο Α1, 

όσον αφορά στη γραπτή διαμεσολάβηση, «οι μαθητές/-τριες θα πρέπει να είναι σε θέση να 

απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας τυποποιημένες 

εκφράσεις και απλό λεξιλόγιο σχετικά με γραπτές ή προφορικές οδηγίες διατυπωμένες στα 

ελληνικά». Ο συσχετισμός αυτός στοχεύει στη σύνδεση της διδακτικής μεθοδολογίας και 

πράξης με τους στόχους του ΚΠΓ διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη δημόσια 

πιστοποίηση γλωσσομάθειας μέσω της ξενόγλωσσης δημόσιας εκπαίδευσης (Ζέππος, 

2016) 

Το παρόν πρόγραμμα σπουδών δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένες διδακτικές 

μεθόδους και τεχνικές που πρέπει να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός, αλλά περιορίζεται 

στον προσδιορισμό των στοιχείων του γνωστικού αντικειμένου που πρέπει να κατακτήσει 

ο μαθητής. Παράλληλα, φαίνεται να διαπνέεται από σύγχρονες παιδαγωγικές και 

διδακτικές προσεγγίσεις. Όπως αναφέρεται στις οδηγίες που εξέδωσε το Υ.Π.Ε.Θ. για την 

αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών 

(173169/Δ2/18-10-2016), υιοθετείται η μαθησιοκεντρική προσέγγιση σύμφωνα με την 

οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να επικεντρωθεί όχι στο τι θα διδαχτεί αλλά στο τι θα 

μάθει ο μαθητής. Με αφετηρία το πρόγραμμα σπουδών, ο εκπαιδευτικός οφείλει να 

σχεδιάσει το δικό του αναλυτικό πρόγραμμα βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 

ειδών ευφυΐας των μαθητών κάθε τάξης, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία δεν μπορεί να 

είναι αποτελεσματική και αποδοτική εάν δεν είναι διαφοροποιημένη και προσαρμοσμένη 

στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες των μαθητών. Συνεπώς, φαίνεται να γίνεται σαφής 
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αναφορά στη θεωρία των πολλαπλών νοημοσυνών και στη διδακτική και παιδαγωγική 

προσέγγιση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Άλλες καινοτομίες του ΕΠΣ-ΞΓ είναι η έμφαση στη διαγλωσσική διαμεσολάβηση 

και η σύνδεση των δεικτών επικοινωνιακής επάρκειας με τον ψηφιακό εγγραμματισμό των 

μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, σε μία σύγχρονη πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική 

κοινωνία, ο χρήστης της ξένης γλώσσας είναι πιθανό να διαμεσολαβήσει σε διάφορες 

περιστάσεις επικοινωνίας προκειμένου να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ 

συνομιλητών οι οποίοι ίσως να μην έχουν το ίδιο επίπεδο επικοινωνιακής επάρκειας 

(Dendrinos, 2006). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΠΣ-ΞΓ αναγνωρίζοντας τη σημασία της 

διδασκαλίας στρατηγικών διαμεσολάβησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων της 

παράλληλης χρήση των γλωσσών στην ξενόγλωσση τάξη εντάσσει δείκτες 

διαμεσολαβητικής επάρκειας σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας (Σταθοπούλου, 2016˙ 

Δενδρινού & Καραβά, 2013). Επίσης, δεδομένου ότι οι τεχνολογίες της πληροφορίας και 

της επικοινωνίας κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινότητα των μαθητών, 

περιλαμβάνονται και περιγραφητές που αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 

επικοινωνία. Παράλληλα, στον οδηγό του εκπαιδευτικού για την εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ 

γίνεται εκτενής αναφορά στην αξιοποίηση τόσο του διαδικτύου όσο και των τεχνολογιών 

της πληροφορίας και της επικοινωνίας προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας 

(Δενδρινού & Καραβά, 2013). 

 

3.2.3.5.  Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο 

Με αφετηρία το ενιαίο εξαετές αναλυτικό πρόγραμμα για την υποχρεωτική 

εκπαίδευση (Π.Δ. 15/ΦΕΚ 9/Α΄/18-01-1996) και δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν 

αναπτύξει κοινωνιογλωσσικές δεξιότητες επαρκείς για να ανταποκριθούν σε βασικές 

επικοινωνιακές ανάγκες, το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας 
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στο Ενιαίο Λύκειο (Υ.Α. Γ2/3994/ΦΕΚ 1868/11-10-1999) στοχεύει στην περαιτέρω 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών προκειμένου να μπορούν να επικοινωνήσουν σε 

πιο σύνθετες πλέον συνθήκες είτε αυτές σχετίζονται με την περίοδο φοίτησής τους στο 

σχολείο είτε αφορούν στο μελλοντικό κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους 

περιβάλλον. Πρόκειται για ένα μαθητοκεντρικό πρόγραμμα όπου η επιλογή των θεμάτων 

και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων θα πρέπει να στοχεύουν στη δημιουργία κινήτρων 

μάθησης, ενώ έμφαση δίνεται στο να μάθει ο μαθητής πώς να μαθαίνει με απώτερο στόχο 

τη δια βίου μάθηση. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προσδιορίζονται γενικοί στόχοι που αφορούν στην 

ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας και στη γενικότερη διαπαιδαγώγηση των 

μαθητών, καθώς και ειδικοί στόχοι που αφορούν στην ανάπτυξη προσληπτικών και 

παραγωγικών γλωσσικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων διαμεσολάβησης. Παράλληλα, 

αναφέρονται οι έννοιες και οι χρήσεις της γλώσσας που πρέπει να μάθει ο μαθητής, οι 

οποίες, όμως, θα παρουσιάζονται στο μαθητή μέσα σε ένα κοινωνικά προσδιορισμένο 

γλωσσικό περιβάλλον και μέσα από θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων και των 

αναγκών των μαθητών. Επίσης, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για το σχεδιασμό και 

την επιλογή κατάλληλων μαθησιακών δραστηριοτήτων που θα παρέχουν κίνητρα στο 

μαθητή για ενεργό συμμετοχή σε όλα τα στάδια της μαθησιακής και διδακτικής 

διαδικασίας. 

Σε επίπεδο μεθοδολογικής προσέγγισης, δεν προτείνεται κάποια συγκεκριμένη 

μέθοδος αλλά μία μέθοδος που να συνδυάζει την ελεύθερη εμπειρική μάθηση με την 

αναλυτική μελέτη και τη συνειδητή εξάσκηση στη χρήση συγκεκριμένων γλωσσικών 

εκφορών. Ο εκπαιδευτικός καλείται να αφουγκραστεί και να ιεραρχήσει τις ανάγκες του 

μαθητή και αναλόγως να επιλέξει την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση. Παράλληλα, 

ο εκπαιδευτικός οφείλει να αναλάβει και άλλους συμπληρωματικούς ρόλους, όπως το 
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ρόλο του βοηθού, του διαπραγματευτή ή του εκπαιδευτή. Τέλος, αναφέρεται η ανάγκη 

συνεχούς και συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το σύστημα αξιολόγησης 

των μαθητών, για την οποία προβλέπεται η χρήση τόσο των παραδοσιακών όσο και των 

εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης. 

 

3.2.4. Σχολικά εγχειρίδια 

Σημαντική θέση στην οικολογία της τάξης κατέχουν τα σχολικά εγχειρίδια τα 

οποία, μεταξύ άλλων λειτουργιών, όχι μόνο οργανώνουν το περιεχόμενο και τις 

δραστηριότητες στη γλωσσική διδασκαλία και το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και 

διαμορφώνουν την ιδεολογία της τάξης (Guerrettaz & Johnston, 2013). Σε πολλές 

περιπτώσεις τα σχολικά εγχειρίδια υποκαθιστούν τα αναλυτικά προγράμματα (Κορρέ, 

2010), ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί βασίζονται σε αυτά ως μοναδικό και βασικό εγχειρίδιο ή 

υλικό διδασκαλίας (Tomlinson, 2012). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα σχολικά εγχειρίδια 

καθορίζουν, «σε μεγάλο βαθμό, τις επιλογές των εκπαιδευτικών αναφορικά τόσο με το 

μακρο-επίπεδο, μεσο-επίπεδο και μικρο-επίπεδο του προγραμματισμού και της 

αντίστοιχης προετοιμασίας, όσο και με το περιεχόμενο, τους στόχους, τις μεθόδους και τις 

κοινωνικές μορφές της διδασκαλίας στο πλαίσιο του καθημερινού μαθήματος» (Καψάλης 

& Χαραλάμπους, 1993 όπως αναφέρεται σε Κορρέ, 2010, σελ. 186).  

Στο μάθημα της ΑΞΓ, στο ελληνικό δημόσιο σχολείο, τα εγχειρίδια, που 

χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της ΑΞΓ στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, παρέχονται 

από το Υπουργείο Παιδείας από το 2009, ενώ για το λύκειο και την επαγγελματική 

εκπαίδευση, πέρα από το μάθημα γενικής παιδείας και ελάχιστες ειδικότητες, προτείνονται 

λίστες με βιβλία ξενόγλωσσων εκδοτικών οίκων από τα οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να 

επιλέξει το κατάλληλο βιβλίο βάσει του προγράμματος σπουδών και των αναγκών των 

μαθητών του. Επίσης, για τη διδασκαλία της ΑΞΓ στην Α΄ και Β΄ τάξη του δημοτικού, οι 
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εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβουλευτούν και να χρησιμοποιήσουν δημοσιευμένο υλικό 

σε σχετικό ιστότοπο. 

Στο δημοτικό και στο γυμνάσιο χρησιμοποιείται σειρά βιβλίων τα οποία 

αντιστοιχούν σε κάθε τάξη ξεχωριστά και, όπως αναφέρεται στην εισαγωγή των βιβλίων 

του καθηγητή, βασίζονται στις αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Ξ.Γ και προτείνουν τη 

διαφοροποίηση του περιεχομένου τους βάσει των αναγκών των μαθητών. Επίσης, στα 

βιβλία του γυμνασίου περιέχονται δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης σύμφωνα με το 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για γλώσσες του 2001. Αν και από το σχολικό έτος 

2016-2017 εφαρμόζεται νέο πρόγραμμα σπουδών, το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις 

Ξένες Γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, τα βιβλία αυτά παραμένουν ως το βασικό 

διδακτικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της ΑΞΓ.  

Ως προς τα σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού και συγκεκριμένα αυτά της Δ΄ και Ε΄ 

τάξης, σε έρευνα των Tsagari και Sifakis (2014), διαπιστώθηκε αρνητική αξιολόγηση 

αυτών των εγχειριδίων από τους εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ, οι οποίοι εντοπίζουν 

προβλήματα στο μεγάλο όγκο περιεχομένου και δραστηριοτήτων, στην μονότονη δομή 

των δραστηριοτήτων, στην ασυνέπεια μεταξύ του βιβλίου του μαθητή και του βιβλίου 

εργασιών και στο γεγονός ότι πολλές φορές οι δραστηριότητες δεν ανταποκρίνονται στην 

ηλικία και στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών ως προς το βαθμό δυσκολίας. Οι 

ερευνητές καταλήγουν ότι τα συγκεκριμένα διδακτικά εγχειρίδια πρόσκεινται στις αρχές 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την οποία, όμως, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

της ΑΞΓ στην Ελλάδα δεν έχει εκπαιδευτεί. 
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Μέρος Δεύτερο: Εμπειρική Έρευνα 

 

4.  Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών της ΑΞΓ που εργάζονται στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση για τη συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη, τις πεποιθήσεις 

τους για την αυτοαποτελεσματικότητά τους ως εκπαιδευτικοί και τις πεποιθήσεις τους 

σχετικά με το ποιες προσαρμογές στη διδασκαλία και στο μαθησιακό περιβάλλον 

πιστεύουν ότι μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στη γενική τάξη, ως παράγοντες πρόβλεψης 

και διαμόρφωσης της πρόθεσής τους και κατ’ επέκταση της συμπεριφοράς τους απέναντι 

στη συμπερίληψη μαθητών με ΕΜΔ στη γενική τάξη στο μάθημα της ΑΞΓ. Συγκεκριμένα 

τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται συνοψίζονται στα εξής: 

1. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ ως προς τη συμπερίληψη 

μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση; 

2. Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους ως εκπαιδευτικοί; 

3. Ποιες προσαρμογές στη διδασκαλία και στο μαθησιακό περιβάλλον θεωρούν οι 

εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ ότι μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στη γενική τάξη; 

4. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των τριών εξεταζόμενων συνόλων πεποιθήσεων, δηλαδή α) 

των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για τη συμπερίληψη, β) των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την αυτοαποτελεσματικότητά τους και 

γ) των προσαρμογών συμπερίληψης, διδακτικών και εκπαιδευτικών, που πιστεύουν ότι 

μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στη γενική τάξη; 

5. Ποιοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων α) το φύλο, β) η ηλικία, γ) τα έτη 

προϋπηρεσίας, δ) το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ε) το επίπεδο 
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επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στ) η προηγούμενη διδακτική εμπειρία των 

εκπαιδευτικών με μαθητές με ΕΜΔ, μπορεί να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών; 

6. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ στην πρωτοβάθμια και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις εξεταζόμενες πεποιθήσεις; 

 

5.  Μεθοδολογία έρευνας 

5.1.  Διαδικασία 

Η έρευνα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ που εργάζονται είτε στην 

πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Βάσει της 

μεθόδου της απλής τυχαίας δειγματοληψίας, εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα με το σκοπό της 

έρευνας και τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού στον οποίο στοχεύει η έρευνα μαζί με το 

σύνδεσμο για το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο στα περισσότερα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, σε σχολικούς 

συμβούλους της ΑΞΓ όλων των περιφερειών και σε συλλόγους εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

που εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των σχολείων, 

συμβούλων και συλλόγων ανακτήθηκαν από το διαδίκτυο. Παρόλο που κάποιες από τις 

διευθύνσεις οι οποίες είναι αναρτημένες σε επίσημους ιστοτόπους της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν ίσχυαν ή ήταν λανθασμένες, το ερωτηματολόγιο εστάλη 

σε μεγάλο αριθμό φορέων και λειτουργών της εκπαίδευσης. Αν και αναμενόταν 

μεγαλύτερος αριθμός δείγματος, στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 215 εκπαιδευτικοί της 

ΑΞΓ που εργάζονται στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. 

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του εργαλείου 

Google Forms. Προκειμένου οι ερωτήσεις να είναι κατανοητές και το ερωτηματολόγιο 

εύχρηστο, το ερωτηματολόγιο εστάλη πιλοτικά σε 5 εκπαιδευτικούς ΑΞΓ από διάφορα 
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εργασιακά περιβάλλοντα, από την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση καθώς και από ιδιωτικό σχολείο και από κέντρο εκμάθησης ξένων γλωσσών. 

Κάποιοι από αυτούς είχαν σχέση εργασίας με την ειδική αγωγή, κάποιοι είχαν 

παρακολουθήσει ομιλίες σε ημερίδες και κάποιοι δεν είχαν καμία σχέση με την ειδική 

αγωγή ούτε επαγγελματικά ούτε σε επίπεδο επιμόρφωσης. Ύστερα από σχετικές 

παρατηρήσεις διαμορφώθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο. Επίσης, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συμπλήρωση όλων των πεδίων από τους συμμετέχοντες, για την 

ολοκλήρωση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και τη μετάβαση από τη μία ενότητα 

στην άλλη ήταν υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων. 

 

5.2. Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετείχαν 215 εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ, 201 γυναίκες και 14 άνδρες, 

ηλικίας από 23 έως 64 με το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων να είναι πάνω από 

41 ετών (Πίνακας 1). Λόγω της άνισης κατανομής του δείγματος ως προς το φύλο, το 

φύλο δε θα χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητη ή εξαρτημένη μεταβλητή στην παρούσα 

εργασία και το πλήθος του δείγματος θα εξεταστεί ως ενιαίο σύνολο.   

 
Πίνακας 1 

Φύλο και Ηλικία των Εκπαιδευτικών 

 Ν Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Φύλο    

Άνδρας 14 6,5 6,5 

Γυναίκα 201 93,5 100 

Ηλικιακές Ομάδες    

21 - 30 10 4,7 4,7 

31 - 40 73 34 38,6 

41 - 50 83 38,6 77,2 

> 50 49 22,8 100 

Σύνολο 215 100  

 



105 
 

Ως προς το πλαίσιο εργασίας (Πίνακας 2), οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

δηλώσουν τη συνολική προϋπηρεσία τους στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας καθώς 

και την εργασιακή τους κατάσταση κατά το τρέχον σχολικό έτος, 2016-2017. Οι 

περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς είχαν περισσότερα από 15 έτη προϋπηρεσίας 

(52,6%). Το 26,5% των συμμετεχόντων είχε 11-15 έτη προϋπηρεσίας, ενώ το υπόλοιπο 

20,9% είχε 1-10 έτη προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ΑΞΓ. Επίσης, δεδομένου ότι στη 

δημόσια εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να αλλάζουν σχολείο κάθε χρόνο ή να 

διατίθενται και στις δύο βαθμίδες μέσα στην ίδια σχολική χρονιά, οι εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν τη βαθμίδα στην οποία εργάζονται τις περισσότερες ώρες. Μέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, κατά το σχολικό έτος 2016-2017, οι 127 συμμετέχοντες δουλεύουν στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι 88 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 

 
Πίνακας 2 

Πλαίσιο Εργασίας των Εκπαιδευτικών 

 Ν Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Βαθμίδα Εργασίας    

Πρωτοβάθμια 127 59,1 59,1 

Δευτεροβάθμια 88 40,9 100 

Έτη Προϋπηρεσίας    

1 - 5 10 4,7 4,7 

6 - 10 35 16,3 20,9 

11 - 15 57 26,5 47,4 

> 15 113 52,6 100 

Σύνολο 215 100  
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Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Πίνακας 3), το 46%  των 

συμμετεχόντων είναι κάτοχοι του βασικού τίτλου σπουδών σε ΑΕΙ και το 51,2% διαθέτει 

κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Από τους υπολοίπους, 5 εκπαιδευτικοί 

διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ειδική αγωγή, ενώ 1 εκπαιδευτικός είναι κάτοχος 

όχι μόνο του βασικού τίτλου σπουδών στην Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία και 

μεταπτυχιακού διπλώματος αλλά και βασικού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Σε 

επίπεδο επιμόρφωσης και κατάρτισης στην ειδική αγωγή, οι μισοί περίπου εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν λάβει κάποιο είδος επιμόρφωσης πάνω σε θέματα ειδικής αγωγής (50,2%). 

Πέρα από τους εκπαιδευτικούς που είναι κάτοχοι κάποιου πτυχίου ή μεταπτυχιακού στην 

ειδική αγωγή ή έχουν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό 

επίπεδο (4,2%), το 37,2% έχει παρακολουθήσει κάποιο σεμινάριο ή έχει παραβρεθεί σε 

ομιλίες και ημερίδες με θέμα την ειδική αγωγή, ενώ το 8,4% έχει παρακολουθήσει κάποιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στην ειδική αγωγή όπως το εξ αποστάσεως πρόγραμμα 

εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διάρκειας 

τεσσάρων μηνών με αντικείμενο την ειδική αγωγή. 

Πίνακας 3 

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

 Ν Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Εκπαίδευση    

Πτυχίο 99 46 46 

Μεταπτυχιακό / διδακτορικό 110 51,2 97,2 

Μεταπτυχιακό στην ΕΑ 5 2,3 99,5 

Πτυχίο / πτυχίο στην ΕΑ / μεταπτυχιακό 1 0,5 100 

Επιμόρφωση    

Σεμινάριο 80 37,2 37,2 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 18 8,4 45,6 

Καμία επιμόρφωση 108 50,2 95,8 

Πτυχίο / μεταπτυχιακό στην ΕΑ 6 2,8 98,6 

Μαθήματα σε πτυχιακό / μεταπτυχιακό επίπεδο 3 1,4 100 

Σύνολο 215 100  
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Σε σχέση με την προηγούμενη εμπειρία των εκπαιδευτικών με μαθητές με ΕΜΔ 

(Πίνακας 4), το 88,4% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι έχουν διδάξει σε παιδιά με ΕΜΔ 

(π.χ. ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάγνωση, ιδιαίτερες δυσκολίες στη γραφή, δυσλεξία), 

ενώ μόλις το 10,7% δήλωσε πως δεν έχει διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ. Υπήρξαν και 2 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν αν έχουν διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ. 

Στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί συμπεριλήφθηκαν 

στην ομάδα των εκπαιδευτικών που δεν έχουν προηγούμενη διδακτική εμπειρία με 

μαθητές με ΕΜΔ.  

 

 

Πίνακας 4 

Εμπειρία των Εκπαιδευτικών με Μαθητές με ΕΜΔ 

 Ν Ποσοστό (%) 
Αθροιστικό 

Ποσοστό (%) 

Έχω διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ 190 88,4 88,4 

Δεν έχω διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ 23 10,7 99,1 

Δεν ξέρω αν έχω διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ 2 0,9 100 

Σύνολο 215 100  

 

 

 

Λόγω του ότι η παρούσα εργασία θα εστιάσει και στις διαφοροποιήσεις που μπορεί 

να παρατηρηθούν μεταξύ των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προς τις εξεταζόμενες μεταβλητές, τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων διαφοροποιούνται ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης όπως αναπαρίστανται 

στον Πίνακα 5.  
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Πίνακας 5     

Δημογραφικά Στοιχεία ανά Βαθμίδα Εργασίας 

  Ν 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

(%) 

  

Ν 

Ποσοστό 

(%) 

Αθροιστικό 

Ποσοστό 

(%)   

  Πρωτοβάθμια   Δευτεροβάθμια 

Φύλο και Ηλικία των Εκπαιδευτικών         

Φύλο               

Άνδρας 10 7,9 7,9 
 

4 4,5 4,5 

Γυναίκα 117 92,1 100 
 

84 95,5 100 

Ηλικιακές Ομάδες 
       

21 - 30 5 3,9 3,9 
 

4 4,5 4,5 

31 - 40 26 20,5 24,4 
 

22 25 29,5 

41 - 50 39 30,7 55,1 
 

36 40,9 70,5 

> 50 57 44,9 100 
 

26 29,5 100 

Πλαίσιο Εργασίας των Εκπαιδευτικών     

Έτη Προϋπηρεσίας 
       

1 - 5 5 3,9 3,9 
 

5 5,7 5,7 

6 - 10 26 20,5 24,4 
 

9 10,2 15,9 

11 - 15 39 30,7 55,1 
 

18 20,5 36,4 

> 15 57 44,9 100 
 

56 63,6 100 

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών 

Εκπαίδευση               

Πτυχίο 60 47,2 37 
 

39 44,3 44,3 

Μεταπτυχιακό / διδακτορικό 63 49,6 45,7 
 

47 53,4 97,7 

Μεταπτυχιακό στην ΕΑ 3 2,4 94,5 
 

2 2,3 100 

Πτυχίο / πτυχίο στην ΕΑ / 

μεταπτυχιακό 
1 0,8 97,6 

 
0 0 100 

Επιμόρφωση 
       

Σεμινάριο 47 37 37 
 

33 37,5 37,5 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 11 8,7 45,7 
 

7 8 45,5 

Καμία επιμόρφωση 62 48,8 94,5 
 

46 52,3 97,7 

Πτυχίο / μεταπτυχιακό στην ΕΑ 4 3,1 97,6 
 

2 2,3 100 

Μαθήματα σε πτυχιακό / 

μεταπτυχιακό επίπεδο 
3 2,4 100 

 
0 0 100 

Εμπειρία των Εκπαιδευτικών με Μαθητές με ΕΜΔ 

Έχω διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ 114 89,8 89,8 
 

76 86,4 86,4 

Δεν έχω διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ 13 10,2 100,0 
 

10 11,4 97,7 

Δεν ξέρω αν έχω διδάξει σε μαθητές με 

ΕΜΔ 
0 0 0 

 
2 2,3 100 

Σύνολο 127 100 
  

88 100 
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5.3. Εργαλεία  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα διαδικτυακό ερωτηματολόγιο που 

αποτελούνταν από 4 επιμέρους ενότητες (Παράρτημα). Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 

ένα ερωτηματολόγιο συλλογής των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων 

και τρία ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς τα οποία εξέτασαν τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη, την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις προσαρμογές συμπερίληψης 

που μπορούν να εφαρμοστούν για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ στη γενική 

τάξη αντίστοιχα. Για τον καθορισμό του πλαισίου της εργασίας και των μαθητών στους 

οποίους αναφέρεται η εργασία και την αποφυγή παρανοήσεων, στις ερωτήσεις ή 

δηλωτικές προτάσεις χρησιμοποιήθηκαν οι όροι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (π.χ. 

ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάγνωση, ιδιαίτερες δυσκολίες στη γραφή, δυσλεξία) ή Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες για το σύνολο των μαθητών που χρειάζονται ειδική υποστήριξη 

μέσα στη γενική τάξη. 

 

5.3.1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα δημογραφικά τους στοιχεία σε ένα 

ερωτηματολόγιο 7 ερωτήσεων όπου κλήθηκαν να δηλώσουν το φύλο, την ηλικία, τη 

βαθμίδα εργασίας, τα έτη προϋπηρεσίας, το επίπεδο εκπαίδευσης, το είδος της 

επιμόρφωσης που πιθανόν να έχουν λάβει στην ειδική αγωγή και αν έχουν διδάξει σε 

μαθητές με ΕΜΔ. Τα συγκεκριμένα στοιχεία ζητήθηκαν όχι μόνο για την περιγραφή του 

δείγματος του συγκεκριμένου πληθυσμού αλλά έχει επισημανθεί ότι, ανάμεσα σε άλλους, 

παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η διδακτική εμπειρία, η επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού και η προηγούμενη επαφή και διδακτική εμπειρία του εκπαιδευτικού με 

μαθητές με ΕΕΑ μπορούν να επιδράσουν σημαντικά στις πεποιθήσεις και στη στάση, και, 
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κατ’ επέκταση, στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών απέναντι στην εκπαιδευτική 

συμπερίληψη (Avramidis & Norwich, 2002˙ Woolfson & Brady, 2009). 

 

5.3.2 Η κλίμακα My thinking about inclusion (ΜΤΑΙ) (Stoiber et al., 1998).  

Η Stoiber και οι συνεργάτες της (1998) ανέπτυξαν μία κλίμακα αυτοαναφοράς 

διερεύνησης των πεποιθήσεων γονέων και επαγγελματιών στο χώρο της ειδικής αγωγής 

για τη συμπερίληψη παιδιών προσχολικής ηλικίας η οποία αποτελείται από 28 δηλωτικές 

προτάσεις και χωρίζεται σε τρεις επιμέρους κλίμακες που διερευνούν τις βασικές 

αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συμπερίληψης και τις 

πεποιθήσεις για τον αντίκτυπο της συμπερίληψης στις πρακτικές μέσα στην τάξη 

αντίστοιχα. Η πρώτη υποκλίμακα που αφορά στις βασικές αντιλήψεις (Core Perspectives) 

αποτελείται από 12 προτάσεις και εξετάζει πώς τα υποκείμενα αντιλαμβάνονται και 

αξιολογούν το δικαίωμα των μαθητών με ΕΕΑ να εκπαιδευτούν στη γενική τάξη και την 

ωφελιμότητα της εκπαιδευτικής συμπερίληψης για όλους τους μαθητές. Η δεύτερη 

υποκλίμακα που αφορά στα προσδοκώμενα αποτελέσματα (Expected Outcomes) 

αποτελείται από 11 προτάσεις και εξετάζει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τα 

εκπαιδευτικά και κοινωνικά οφέλη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Η τρίτη υποκλίμακα 

για τις πρακτικές μέσα στην τάξη (Classroom Practices) περιλαμβάνει 5 ερωτήσεις και 

εξετάζει τις πεποιθήσεις των υποκειμένων για τις επιπτώσεις της συμπερίληψης μέσα στην 

τάξη. Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγματοποιείται με διαβαθμισμένη κλίμακα 

LIKERT η οποία περιλαμβάνει 5 διαβαθμίσεις (1= Αποδέχομαι απόλυτα, 2= Αποδέχομαι, 

3= Ούτε αποδέχομαι / Ούτε απορρίπτω, 4= Απορρίπτω, 5= Απορρίπτω απόλυτα). 

Σύμφωνα με τις δημιουργούς της συγκεκριμένης κλίμακας, ενώ αυτή σχεδιάστηκε για να 

διερευνήσει τις πεποιθήσεις γονέων και επαγγελματιών στο χώρο της ειδικής αγωγής για 

τη συμπερίληψη παιδιών προσχολικής ηλικίας, η κλίμακα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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σε ποικίλα πλαίσια και περιβάλλοντα καθώς, επίσης, να απαντηθεί αυτόνομα χωρίς 

υποστήριξη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κλίμακα αυτή έχει χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε 

επαγγελματίες στο χώρο της ειδικής αγωγής αλλά και σε εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής, 

μεταξύ άλλων και σε ελληνικό πληθυσμό και αφορούσε και σε μαθητικό πληθυσμό πέραν 

την προσχολικής ηλικίας (Avramidis & Kalyva, 2007˙ Kalyva, Gojkovic, & Issawi, 2007˙ 

Κουντουριώτου και συνεργάτες, 2014). 

Ως προς τη βαθμολόγηση της κλίμακας, σε κάποιες προτάσεις αποδίδεται 

αντίστροφη βαθμολόγηση (προτάσεις: 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 22, 23, 25, 26 και 28). 

Σύμφωνα με την De Boer και τους συνεργάτες της (2011), όταν το ποσοστό των θετικών 

βαθμολογιών, σε πενταβάθμια κλίμακα όπου το 1 αντιστοιχεί στην αρνητική αξιολόγηση 

του στοιχείου και το 5 στη θετική, είναι πάνω από 70% ή ο μέσος όρος (Μ.Ο.) πάνω από 

3,5 τότε τα αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται θετικά και αντίστροφα στην περίπτωση 

της αρνητικής βαθμολογίας. Ουδέτερα κρίνονται τα αποτελέσματα όταν το ποσοστό 

βαθμολογίας κυμαίνεται από 30% έως 70% ή ο Μ.Ο. από 2,5 έως 3,5. Στην παρούσα 

κλίμακα, λόγω της αντίστροφης βαθμολόγησης, θετικά είναι τα αποτελέσματα όταν ο 

Μ.Ο. είναι μικρότερος από 2,5.  

Σε έλεγχο αξιοπιστίας της κλίμακας για το δείγμα των 215 εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

της παρούσας εργασίας με το μοντέλο Alfa, διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα ικανοποιητικά 

επίπεδα εσωτερικής συνοχής των 28 προτάσεων (α=0,842). Πολύ ικανοποιητικός 

συντελεστής αξιοπιστίας θεωρείται ένας συντελεστής της τάξης του 80% (Δαφέρμος, 

2005) και τιμές του δείκτη α του Cronbach μεγαλύτερες του 0,7 επίσης θεωρούνται 

ικανοποιητικές (Δημητριάδης, 2010). Όσον αφορά στον έλεγχο αξιοπιστίας της κάθε 

υποκλίμακας ξεχωριστά, η τιμή α του Cronbach ήταν 0,679, 0,800 και 0,581 για κάθε 

υποκλίμακα. Εξαιτίας της χαμηλής τιμής α του Cronbach της τρίτης υποκλίμακας και 

δεδομένου ότι κάθε υποκλίμακα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά λόγω της 
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μονοδιάστατης φύσης τους (Stoiber et al., 1998), στην παρούσα εργασία θα 

χρησιμοποιηθούν οι δύο υποκλίμακες που εξετάζουν τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη και τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Από την πρώτη 

κλίμακα απορρίφθηκε το στοιχείο IN7 προκειμένου να αυξηθεί η εσωτερική συνοχή της 

πρώτης υποκλίμακας. Η τιμή του συντελεστή α του Cronbach για την πρώτη υποκλίμακα 

αυξήθηκε στο 0,703. Οι προτάσεις των δύο υποκλιμάκων κωδικοποιήθηκαν όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 6. 
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Πίνακας 6 

Κωδικοποίηση των Στοιχείων της Κλίμακας MTAI 

 Κωδικός  

Στοιχείου  Προτάσεις 

 

 Βασικές Αντιλήψεις 

IN1  Οι μαθητές με ΕΕΑ έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται στην ίδια τάξη με τους μαθητές 

χωρίς ΕΕΑ. 

IN2 Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη δεν αποτελεί 

επιθυμητή πρακτική για τους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

IN3 Είναι δύσκολο να διατηρήσει κάποιος την πειθαρχία μέσα σε μία τάξη που περιλαμβάνει 

μαθητές με και χωρίς ΕΕΑ. 

IN4 Θα πρέπει να δίνεται κάθε ευκαιρία στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 

αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στη γενική τάξη 

IN5 Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη μπορεί να αποβεί 

ωφέλιμη για τους γονείς αυτών των παιδιών. 

IN6 Οι γονείς των μαθητών με ΕΕΑ προτιμούν το παιδί τους να φοιτά στη γενική τάξη. 

IN7 Οι ειδικές ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες δεν μπορούν να ικανοποιηθούν επαρκώς από 

τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. 

IN8 Οφείλουμε να μάθουμε περισσότερα για τα οφέλη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των 

μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη προτού αυτή εφαρμοστεί ευρέως. 

IN9 Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη 

είναι απλά να την εφαρμόσουμε. 

IN10 Οι περισσότεροι μαθητές με ΕΕΑ επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά μέσα στη γενική τάξη. 

IN11 Είναι εφικτό να διδάξεις μαθητές με και χωρίς ΕΕΑ μαζί στην ίδια τάξη. 
  
  Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

IN12 Η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη είναι ωφέλιμη για την 

κοινωνικοποίησή τους. 

IN13 Τα παιδιά με ΕΕΑ πιθανόν να αναπτύξουν τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες πιο γρήγορα 

στην ειδική τάξη σε σύγκριση με τη γενική. 

IN14 Οι μαθητές με ΕΕΑ είναι πιθανό να απομονωθούν στη γενική τάξη από τους μαθητές χωρίς 

ΕΕΑ. 

IN15 Η παρουσία των μαθητών με ΕΕΑ προάγει την αποδοχή της διαφορετικότητας από τους 

μαθητές χωρίς ΕΕΑ. 

IN16 Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη προάγει την κοινωνική 

τους ανεξαρτητοποίηση. 

IN17 Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη προάγει την 

αυτοεκτίμησή τους. 

IN18 Τα παιδιά με ΕΕΑ είναι πιθανό να παρουσιάσουν περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς 

στη γενική τάξη. 

IN19 Τα παιδιά με ΕΕΑ αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης στη γενική τάξη. 

IN20 Η άμιλλα της γενικής τάξης ενισχύει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών με ΕΕΑ. 

IN21 Η φοίτηση σε ένα τμήμα ένταξης δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική και 

συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με ΕΕΑ μέχρι τη μέση εκπαίδευση. 

IN22 Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές είναι πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα 

συμπεριφοράς που θα προκύψουν από τη μίμηση μαθητών με ΕΕΑ που παρακολουθούν τη 

γενική τάξη. 
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5.3.3 Η κλίμακα Teachers’ Sense of Efficacy Scale (TSES) (Tschannen-Moran & Hoy, 

2001).  

Αναγνωρίζοντας τα εννοιολογικά και μεθοδολογικά προβλήματα των εργαλείων 

μέτρησης της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, οι Tschannen-Moran και 

Woolfolk Hoy (2001) ανέπτυξαν μία κλίμακα αυτοαναφοράς για τη διερεύνηση της 

αίσθησης αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Βασιζόμενες στην κλίμακα 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών του Bandura (1997 όπως αναφέρεται σε 

Tschannen-Moran & Hoy, 2001), οι ερευνήτριες με τη μέθοδο της διερευνητικής 

παραγοντικής ανάλυσης σε τρεις μελέτες διαπίστωσαν την ύπαρξη τριών παραγόντων 

στην προσπάθεια διερεύνησης της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και οι 

οποίοι αφορούν στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σε διδακτικές στρατηγικές 

(efficacy for instructional strategies), στη διαχείριση της τάξης (efficacy for classroom 

management) και στην εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (efficacy for 

student engagement). Βάσει αυτών των παραγόντων αναπτύχθηκε μία κλίμακα με τρεις 

υποκλίμακες που αντιστοιχούν στους προαναφερθέντες παράγοντες και η οποία 

περιλαμβάνει 24 προτάσεις και 12 προτάσεις στη σύντομη εκδοχή της. Οι ερωτώμενοι 

καλούνται να αξιολογήσουν τις προτάσεις με διαβαθμισμένη κλίμακα LIKERT 

δηλώνοντας το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι μπορούν να εκδηλώσουν συγκεκριμένες 

συμπεριφορές στην εκπαιδευτική τους πρακτική. Η κλίμακα περιλαμβάνει 9 διαβαθμίσεις 

η οποία κυμαίνεται από 1= καθόλου έως 5= σε κάποιο βαθμό και ως 9=σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. Βάσει των παραγόντων και των αντίστοιχων υποκλιμάκων, οι 24 προτάσεις 

κατανέμονται σε 3 ομάδες των 8 προτάσεων και στη σύντομη εκδοχή της TSES οι 12 

προτάσεις κατανέμονται σε 3 ομάδες των 4 προτάσεων. 

Η κλίμακα TSES είναι από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία ποσοτικής μέτρησης της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών (Morris et al., 2016) και προτιμάται έναντι 

άλλων εργαλείων λόγω της σταθερής παραγοντικής δομής της (Hoy & Spero, 2005˙ 
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MacFarlane & Woolfson, 2012). Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί για τη 

διερεύνηση της αυτοαποτελεσματικότητας διαφόρων ειδικοτήτων στο χώρο της 

εκπαίδευσης που εργάζονται σε διαφορετικά πλαίσια και βαθμίδες της εκπαίδευσης 

(Epstein & Willhite, 2015 Putman, 2012˙ Tsigilis, Grammatikopoulos, & Koustelios, 

2007). Σε έλεγχο για την αξιοπιστία και τη δομική και μετρική ισοδυναμία της κλίμακας 

σε πέντε διαφορετικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, η κλίμακα TSES 

παρουσίασε ικανοποιητικά επίπεδα αξιοπιστίας και εγκυρότητας προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς από διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης και από 

διαφορετικά γεωγραφικά περιβάλλοντα (Klassen et al., 2009). Επίσης, στην προσπάθεια 

ελέγχου των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της TSES για τον ελληνικό πληθυσμό, η 

συγκεκριμένη κλίμακα παρουσιάζει ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα αξιοπιστίας και 

εγκυρότητας και στις δύο εκδοχές (Τσιγγίλης, 2005˙ Tsigilis, Koustelios, & 

Grammatikopoulos, 2010). Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκε η σύντομη εκδοχή 

της κλίμακας TSES. 

Παρόλο που η συγκεκριμένη κλίμακα δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε εκπαιδευτικούς 

της ΑΞΓ στην Ελλάδα, σε έλεγχο αξιοπιστίας της κλίμακας με το μοντέλο Alfa, για το 

δείγμα των 215 εκπαιδευτικών ΑΞΓ της παρούσας εργασίας, διαπιστώθηκαν εξίσου 

ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα εσωτερικής συνοχής των 12 προτάσεων (α=0,915). 

Ικανοποιητικά επίπεδα εσωτερικής συνοχής διαπιστώθηκαν και στις τρεις ομάδες των 

ερωτήσεων που αντιστοιχούν στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών σε σχέση 

με τις διδακτικές στρατηγικές (α=0,811), τη διαχείριση της τάξης (α=0,817) και την 

εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (α=0,832). Οι ερωτήσεις που 

αντιστοιχούν στους τρεις παράγοντες εκδήλωσης της αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών κωδικοποιήθηκαν όπως φαίνεται στον Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7 

Κωδικοποίηση των Στοιχείων της Κλίμακας TSES  

Κωδικός 

Στοιχείου Ερωτήσεις 

 
Διδακτικές στρατηγικές 

EF1 να χρησιμοποιείς διάφορες μεθόδους αξιολόγησης; 

EF2 να δίνεις μία εναλλακτική εξήγηση ή ένα παράδειγμα όταν οι μαθητές είναι μπερδεμένοι; 

EF3 να φτιάχνεις καλές ερωτήσεις για τους μαθητές σου; 

EF4 να εφαρμόζεις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη σου; 

  

 Διαχείριση της τάξης 

EF5 να ελέγχεις συμπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης; 

EF6 να κάνεις τα παιδιά να ακολουθούν τους κανόνες της τάξης;  

EF7 να ηρεμείς ένα μαθητή που είναι ενοχλητικός και κάνει φασαρία; 

EF8 να διαφοροποιείς το σύστημα οργάνωσης της τάξης ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών; 

  

 Εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 

EF9 να κάνεις τους μαθητές να πιστέψουν ότι μπορούν να τα πάνε καλά στις σχολικές εργασίες; 

EF10 να βοηθάς τους μαθητές σου να εκτιμούν την αξία της μάθησης; 

EF11 να παρακινείς τους μαθητές που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον; 

EF12 να βοηθήσεις τις οικογένειες στο να βοηθάνε τα παιδιά τους να τα πηγαίνουν καλά στο 

σχολείο; 
 

 

5.3.4. Κλίμακα Εφαρμόσιμων Προσαρμογών Συμπερίληψης (ΚΕΠΣ).  

Για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τις προσαρμογές 

συμπερίληψης που μπορούν να εφαρμοστούν για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με 

ΕΜΔ στη γενική τάξη κατασκευάστηκε μία κλίμακα 19 στοιχείων. Στο εξής η κλίμακα θα 

αναφέρεται ως Κλίμακα Εφαρμοσιμότητας Προσαρμογών Συμπερίληψης (ΚΕΠΣ). Κάθε 

στοιχείο της κλίμακας αντιστοιχεί σε κάποια αρχή ή τεχνική για την επιτυχή εκπαιδευτική 

συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ στο μάθημα της ΑΞΓ σύμφωνα με το έργο των 

Schneider και Crombie (2003), Nijakowska (2010) και Kormos και Smith (2012), όπως 

περιγράφεται στο κεφάλαιο 1.3 της παρούσας εργασίας. Για την καλύτερη κατανόηση των 

προσαρμογών από τους συμμετέχοντες οι περισσότερες προτάσεις περιελάμβαναν και από 

ένα παράδειγμα εφαρμογής της συγκεκριμένης προσαρμογής, διδακτικής ή εκπαιδευτικής. 

Για παράδειγμα, για τη διερεύνηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για τη σαφή και 
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άμεση διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας ως τεχνική της ΠΔΠ, το 

στοιχείο της κλίμακας διατυπώθηκε ως «Σαφής και άμεση διδασκαλία των φωνημάτων της 

αγγλικής γλώσσας (για παράδειγμα, για τη διδασκαλία των μεμονωμένων φωνημάτων, ο 

εκπαιδευτικός επιδεικνύει στους μαθητές τις κινήσεις του στόματος και τη θέση της 

γλώσσας για την προφορά του υπό μάθηση φωνήματος).». Τα στοιχεία της ΚΕΠΣ 

κωδικοποιήθηκαν όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.  

 

Πίνακας 8 

Κωδικοποίηση των Στοιχείων της Κλίμακας ΚΕΠΣ 

Κωδικός 

Στοιχείου 
Περιεχόμενο Στοιχείου 

AC1 Αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ  πριν από τη διδασκαλία. 

AC2 Αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

AC3 Κατασκευή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού. 

AC4 Κατάτμηση του κεφαλαίου σε μικρότερες ενότητες. 

AC5 Προσήλωση στο σχήμα «από το πιο απλό στο πιο σύνθετο». 

AC6 Σαφής σύνδεση της νέας πληροφορίας με την προηγούμενη γνώση. 

AC7 Παροχή ευκαιριών για "υπερμάθηση". 

AC8 Προσαρμογή του ρυθμού διδασκαλίας στα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών με ΕΜΔ. 

AC9 Σαφής και άμεση παρουσίαση των δομών της γλώσσας. 

AC10 Σαφής και άμεση διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών.  

AC11 Σαφής και άμεση διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας 

AC12 Συστηματική διδασκαλία της αντιστοιχίας φωνημάτων-γραφημάτων της αγγλικής γλώσσας. 

AC13 Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας.  

AC14 Χρήση μνημονικών βοηθημάτων.  

AC15 Χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών. 

AC16 Παροχή περισσότερου χρόνου στους μαθητές με ΕΜΔ. 

AC17 Χορήγηση ειδικά διαμορφωμένων κριτηρίων αξιολόγησης / διαγωνισμάτων. 

AC18 Σαφής και άμεση διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών.  

AC19 Συζήτηση με τους μαθητές με ΕΜΔ για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και τυχόν 

προβλήματα.  
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Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις 19 προτάσεις με τη χρήση μίας 

πενταβάθμιας κλίμακας τύπου LIKERT δηλώνοντας το βαθμό στον οποίο πιστεύουν ότι 

κάποια προσαρμογή συμπερίληψης μπορεί να εφαρμοστεί στη γενική τάξη. Η διαβάθμιση 

της κλίμακας ορίστηκε ως εξής: 1= Απόλυτα Εφαρμόσιμη, 2= Εφαρμόσιμη, 3= Ούτε 

Εφαρμόσιμη / Ούτε Μη Εφαρμόσιμη, 4= Μη Εφαρμόσιμη, 5= Απόλυτα Μη Εφαρμόσιμη. 

Όπως και στην περίπτωση της κλίμακας για τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη στη συνθήκη της θετικής βαθμολόγησης των προτάσεων-

δηλώσεων, όταν ο Μ.Ο. των βαθμολογιών είναι κάτω από 2,5 τότε τα αποτελέσματα της 

έρευνας κρίνονται θετικά, ενώ όταν ο Μ.Ο. των βαθμολογιών είναι πάνω από 3,5 τότε τα 

αποτελέσματα της έρευνας κρίνονται αρνητικά. Ουδέτερα κρίνονται τα αποτελέσματα 

όταν ο Μ.Ο. των βαθμολογιών κυμαίνεται από 2,5 έως 3,5. Για τον έλεγχο της αξιοπιστίας 

της κλίμακας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Alfa του Cronbach. Ο έλεγχος αξιοπιστίας για 

την κλίμακα συνολικά κατέδειξε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα εσωτερικής συνοχής 

των 19 προτάσεων (α=0,892).  

Για τη διερεύνηση της παραγοντικής δομής της συγκεκριμένης κλίμακας 

επιχειρήθηκε διερευνητική παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο της ανάλυσης κύριων 

συνιστωσών και με ορθογωνική περιστροφή των αξόνων. Σε σχέση με την καταλληλότητα 

του δείγματος και των δεδομένων, ο δείκτης ΜΚΟ=0,854>60 κατέδειξε ότι τα δεδομένα 

του δείγματος ήταν κατάλληλα για τη διεξαγωγή παραγοντικής ανάλυσης και, σύμφωνα με 

τον έλεγχο σφαιρικότητας (χ2=1821,780, df=171, Bartlett’s sign<0,001), διαπιστώθηκαν 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών σε ικανοποιητικό βαθμό οπότε και συνίσταται η 

συνέχιση της διαδικασίας της παραγοντικής ανάλυσης. 

Βάσει της ανάλυσης με το κριτήριο της ιδιοτιμής, προέκυψαν 5 παράγοντες οι 

οποίοι ερμηνεύουν το 65,664% της διακύμανσης (Πίνακας 9). Ο συντελεστής α του 

Cronbach είναι στατιστικά σημαντικός σχεδόν για κάθε παράγοντα και ίσος με 0,843 για 
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τον 1
ο
 παράγοντα, 0,791 για το 2

ο
 παράγοντα, 0,714 για τον 3

ο
 παράγοντα, 0,590 για τον 

4
ο
  παράγοντα και 0,803 για τον 5

ο
 παράγοντα.  

 

 

Πίνακας 9 

Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση της Κλίμακας ΚΕΠΣ με το Κριτήριο της Ιδιοτιμής 

Κωδικός 

Στοιχείου 

Παράγοντες   

1 2 3 4 5   
AC6 0,819         

 AC5 0,809 
    

 AC7 0,685 
    

 AC4 0,589 0,474 
   

 AC10 0,510 
 

0,470 
  

 AC13 0,510 
  

0,472 
 

 AC19 
 

0,751 
   

 AC3 
 

0,710 
   

 AC15 
 

0,616 
   

 AC8 
 

0,609 
   

 AC14 
 

0,538 
   

 AC12 
  

0,766 
  

 AC11 
  

0,733 
  

 AC18 
 

0,512 0,553 
  

 AC9 
  

0,448 
  

 AC16 
   

0,738 
 

 AC17 
   

0,634 
 

 AC2 
    

0,855 

 AC1         0,851 

 Ιδιοτιμή 6,765 2,004 1,362 1,245 1,100 Σύνολο Κλίμακας 

% Διακύμανσης 17,551 16,301 11,750 10,046 10,017 65,664 

Cronbach's α 0,843 0,791 0,714 0,590 0,803 0,892 
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Ωστόσο, για την καλύτερη ομαδοποίηση των προσαρμογών συμπερίληψης και 

εξαιτίας της χαμηλής τιμής του συντελεστή α του Cronbach του 3
ου

 παράγοντα, 

διενεργήθηκε εκ νέου διερευνητική παραγοντική ανάλυση με τη μέθοδο ανάλυσης κύριων 

συνιστωσών και ορθογωνική περιστροφή των αξόνων αλλά με τον εκ των προτέρων, αυτή 

τη φορά, καθορισμό τριών παραγόντων (Πίνακας 10). Παρά τη σχετικά χαμηλή 

ερμηνευόμενη διασπορά (53,320%) αλλά κοντά στο 60%, η οποία μπορεί να αποδοθεί 

στην ομοιογένεια του δείγματος (Kline, 1994 όπως αναφέρεται σε Yong & Pearce, 2013), 

ο καθορισμός αυτών των παραγόντων πληροί τα περισσότερα κριτήρια προσδιορισμού του 

πλήθους των παραγόντων σε μία παραγοντική ανάλυση (Δαφέρμος, 2005˙ Αναστασιάδου, 

2012). Συγκεκριμένα, ο εκ των προτέρων καθορισμός τριών παραγόντων εξυπηρετούσε 

την εννοιολογική προσέγγιση των προσαρμογών, δηλαδή το διαχωρισμό τους σε 

εκπαιδευτικές και διδακτικές, και την αντίστοιχη ομαδοποίηση αυτών. Οι σταθερά υψηλές 

φορτίσεις των AC1 και AC2 σε έναν παράγοντα, ξεχωριστά από τις άλλες προσαρμογές, 

στις διαφορετικές απόπειρες παραγοντικής ανάλυσης με σκοπό τη βέλτιστη παραγοντική 

δομή, καθόρισαν την ύπαρξη ενός παράγοντα που περιλαμβάνει μόνο αυτά τα δύο 

στοιχεία και που αναφέρεται στην αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ. Επιπλέον, η 

ιδιοτιμή και των τριών παραγόντων είναι μεγαλύτερη από 1 και οι φορτίσεις των 

προσαρμογών σε κάθε παράγοντα μεγαλύτερες από 0,40 όπως ενδείκνυται για δείγμα 

μεγέθους από 200 έως 250 άτομα. Για τον έλεγχο αξιοπιστίας ανά παράγοντα, 

διαπιστώθηκε εσωτερική συνοχή σε κάθε παράγοντα ξεχωριστά καθώς η τιμή του 

συντελεστή α του Cronbach για τον κάθε παράγοντα ήταν 0,862, 0,829 και 0,803 

αντίστοιχα. 
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Πίνακας 10 
Διερευνητική Παραγοντική Ανάλυση της Κλίμακας ΚΕΠΣ με το Κριτήριο A priori 

Κωδικός 

Στοιχείου 

Παράγοντες   

1 2 3   

AC6 0,805 
  

 AC5 0,785 
  

 AC7 0,738 
  

 AC10 0,680 
  

 AC11 0,574 
  

 AC13 0,550 0,422 
 

 AC9 0,541 
  

 AC12 0,523 
  

 AC4 0,520 
  

 AC19 
 

0,775 
 

 AC15 
 

0,673 
 

 AC8 
 

0,661 
 

 AC14 0,416 0,647 
 

 AC18 
 

0,630 
 

 AC3 
 

0,609 
 

 AC16 
 

0,594 
 

 AC17 
 

0,533 
 

 AC2 
  

0,887 

 AC1 
  

0,805   

Ιδιοτιμή 6,765 2,004 1,362 Σύνολο Κλίμακας 

% Διακύμανσης 22,425 20,801 10,094 53,320 

Cronbach's α 0,862 0,829 0,803 0,892 

 

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι προσαρμογές ομαδοποιήθηκαν σε Προσαρμογές 

Διδακτικής Μεθοδολογίας, σε Προσαρμογές Διαχείρισης Ειδικών Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων και σε προσαρμογές που αφορούν στην Αξιολόγηση των Μαθητών με ΕΜΔ 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 11. 
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Πίνακας 11 

Ομαδοποίηση των Στοιχείων της Κλίμακας ΚΕΠΣ σε Τρεις Παράγοντες 

Κωδικός 

Στοιχείου Προσαρμογές Συμπερίληψης 

 
Προσαρμογές Διδακτικής Μεθοδολογίας 

AC6 Σαφής σύνδεση της νέας πληροφορίας με την προηγούμενη γνώση. 

AC5 Προσήλωση στο σχήμα «από το πιο απλό στο πιο σύνθετο». 

AC7 Παροχή ευκαιριών για "υπερμάθηση". 

AC10 Σαφής και άμεση διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών.  

AC11 Σαφής και άμεση διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας 

AC13 Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας.  

AC9 Σαφής και άμεση παρουσίαση των δομών της γλώσσας. 

AC12 Συστηματική διδασκαλία της αντιστοιχίας φωνημάτων-γραφημάτων της αγγλικής γλώσσας. 

AC4 Κατάτμηση του κεφαλαίου σε μικρότερες ενότητες. 

 
  Προσαρμογές Διαχείρισης Ειδικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

AC19 Συζήτηση με τους μαθητές με ΕΜΔ για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και τυχόν 

προβλήματα.  

AC15 Χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών. 

AC8 Προσαρμογή του ρυθμού διδασκαλίας στα μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών με ΕΜΔ. 

AC14 Χρήση μνημονικών βοηθημάτων.  

AC18 Σαφής και άμεση διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών.  

AC3 Κατασκευή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού. 

AC16 Παροχή περισσότερου χρόνου στους μαθητές με ΕΜΔ. 

AC17 Χορήγηση ειδικά διαμορφωμένων κριτηρίων αξιολόγησης / διαγωνισμάτων. 

  

 
Αξιολόγηση των Μαθητών με ΕΜΔ 

AC2 Αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  

AC1 Αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ  πριν από τη διδασκαλία. 
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6.  Αποτελέσματα 

6.1.  Πεποιθήσεις των Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

Σύμφωνα με τον εμπειρικό κανόνα της De Boer και των συνεργατών της (2011), 

σύμφωνα με τον οποίο αποτελέσματα από 2,5 έως 3,5 θεωρούνται ουδέτερα, η παρούσα 

έρευνα κατέδειξε σχετικά ουδέτερα προς θετικά αποτελέσματα ως προς τις πεποιθήσεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη (Πίνακας 12) τόσο σε σχέση με τις βασικές 

τους αντιλήψεις (M = 2,85, SD = 0,48) όσο και σε σχέση με τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα της εκπαιδευτικής συμπερίληψης (M = 2,72, SD = 0,54).  

Ως προς την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, διαπιστώθηκαν σχετικά θετικά 

αποτελέσματα (Πίνακας 12). Σύμφωνα με την ταξινόμηση των Τζιβινίκου και 

Παπουτσάκη (2014), όπου οι βαθμολογίες αντιστοιχίζονται ως εξής: «καθόλου 

αποτελεσματικός» (1 - 2), «πολύ λίγο αποτελεσματικός» (3 - 4), «λίγο αποτελεσματικός» 

(5 - 6), «αρκετά αποτελεσματικός» (7 - 8) και «πολύ αποτελεσματικός» (9), οι 

εκπαιδευτικοί της παρούσας εργασίας πιστεύουν ότι είναι σχετικά αρκετά 

αποτελεσματικοί σε θέματα διαχείρισης της τάξης (M = 6,45, SD = 1,16) και εμπλοκής 

των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία (M = 6,57, SD = 1,17). Αρκετά 

αποτελεσματικοί πιστεύουν ότι είναι ως προς τις διδακτικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη (M = 7,28, SD = 1,14).  

Σε σχέση την εφαρμοσιμότητα των προσαρμογών συμπερίληψης στη γενική τάξη, 

σύμφωνα πάλι με τον εμπειρικό κανόνα της De Boer και των συνεργατών της (2011), οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι όλες οι προβλεπόμενες για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε 

μαθητές με ΕΜΔ προσαρμογές μπορούν να εφαρμοστούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα (Πίνακας 12). Οι συμμετέχοντες θωρούν ότι οι προσαρμογές που αφορούν σε 

ειδικές διδακτικές μεθόδους και τεχνικές (M = 2,08, SD = 0,62) και σε συστηματικές 

διαδικασίες αξιολόγησης των δυνατοτήτων και αδυναμιών των μαθητών με ΕΜΔ (M = 
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2,37, SD = 0,91) είναι περισσότερο εφαρμόσιμες συγκριτικά με τις προσαρμογές που 

αφορούν σε θέματα διαχείρισης ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων (M = 2,46, SD = 0,72).  

 

Πίνακας 12 

Πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

 

N 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κλίμακα MTAI 

   Συμπερίληψη 127 2,78 0,46 

Βασικές Αντιλήψεις 215 2,85 0,48 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 215 2,72 0,54 

    
Κλίμακα TSES  

   
Αυτοαποτελεσματικότητα 215 6,77 1,03 

Διδακτικές στρατηγικές 215 7,28 1,14 

Διαχείριση της τάξης 215 6,45 1,16 

Εμπλοκή των μαθητών  215 6,57 1,17 

    
Κλίμακα ΚΕΠΣ  

   
Προσαρμογές Συμπερίληψης 127 2,27 0,57 

Διδακτική Μεθοδολογία 215 2,08 0,62 

Διαχείριση Ειδικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων 215 2,46 0,72 

Αξιολόγηση των Μαθητών με ΕΜΔ 215 2,37 0,91 

 

Ωστόσο, όσον αφορά στην εφαρμοσιμότητα συγκεκριμένων προσαρμογών 

(Πίνακας 13) ουδέτερες ή μέτριες κρίνονται οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για το κατά 

πόσο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες, να προσαρμοστεί η διδασκαλία 

στο ρυθμό του μαθητή και να κατασκευαστεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό. Επίσης, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι μπορεί να εφαρμοστεί η σαφής και άμεση διδασκαλία 

των δομών και των φωνημάτων της γλώσσας, δεν ισχύει το ίδιο για τη συστηματική 

διδασκαλία της αντιστοιχίας φωνημάτων-γραφημάτων της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον, 

ενώ οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι είναι εφαρμόσιμη η άμεση και σαφής διδασκαλία 

γνωστικών στρατηγικών, δεν ισχύει το ίδιο για τη διδασκαλία των μεταγνωστικών 

στρατηγικών. Τέλος, ουδέτερες ή μέτριες διαπιστώθηκαν οι πεποιθήσεις των 
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εκπαιδευτικών για τη συνεργασία τους με τους μαθητές και την ανατροφοδότηση από 

αυτούς για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους. 

 

Πίνακας 13 

Μέσοι Όροι Εφαρμόσιμων Προσαρμογών Συμπερίληψης σε Ολόκληρο το Δείγμα (Ν = 215) 

  Προσαρμογές 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

AC6 Σαφής σύνδεση της νέας πληροφορίας με την προηγούμενη γνώση. 1,73 0,80 

AC7 Παροχή ευκαιριών για "υπερμάθηση". 1,80 0,84 

AC5 Προσήλωση στο σχήμα «από το πιο απλό στο πιο σύνθετο». 1,82 0,82 

AC4 Κατάτμηση του κεφαλαίου σε μικρότερες ενότητες. 1,90 0,87 

AC17 Χορήγηση ειδικά διαμορφωμένων κριτηρίων αξιολόγησης / 

διαγωνισμάτων. 

2,06 1,03 

AC13 Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας.  2,09 0,93 

AC10 Σαφής και άμεση διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών.  2,17 0,88 

AC16 Παροχή περισσότερου χρόνου στους μαθητές με ΕΜΔ. 2,20 1,12 

AC11 Σαφής και άμεση διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας 2,25 0,97 

AC14 Χρήση μνημονικών βοηθημάτων.  2,28 0,95 

AC9 Σαφής και άμεση παρουσίαση των δομών της γλώσσας. 2,33 0,96 

AC2 Αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.  2,36 0,98 

AC1 Αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ  πριν από τη διδασκαλία. 2,38 1,02 

AC15 Χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών. 2,50 1,20 

AC18 Σαφής και άμεση διδασκαλία μεταγνωστικών στρατηγικών.  2,53 0,93 

AC8 Προσαρμογή του ρυθμού διδασκαλίας στα μαθησιακά χαρακτηριστικά των 

μαθητών με ΕΜΔ. 

2,55 1,02 

AC3 Κατασκευή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού. 2,58 1,11 

AC12 Συστηματική διδασκαλία της αντιστοιχίας φωνημάτων-γραφημάτων της 

αγγλικής γλώσσας. 

2,59 0,99 

AC19 Συζήτηση με τους μαθητές με ΕΜΔ για την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας και τυχόν προβλήματα.  

2,94 1,11 

 

6.2.  Έλεγχος Κανονικότητας 

Πριν την επαγωγική ανάλυση των δεδομένων, διενεργήθηκε έλεγχος κανονικότητας 

με το κριτήριο των Kolmogorov-Smirnov, σύμφωνα με το οποίο όταν η τιμή p του 

ελέγχου είναι μεγαλύτερη από 0,05 δεχόμαστε ότι η κατανομή είναι κανονική (Δαφέρμος, 

2005). Βάσει του ελέγχου, διαπιστώθηκαν προβλήματα κανονικότητας κατανομής των 

δεδομένων των περισσότερων κλιμάκων και υποκλιμάκων εκτός από την υποκλίμακα για 

τις Βασικές Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη και την υποκλίμακα για 

τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών που αφορούν 
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στη Διαχείριση Ειδικών Εκπαιδευτικών. Με βάση τα παραγόμενα αποτελέσματα (Πίνακας 

14) διενεργήθηκαν τόσο παραμετρικοί όσο και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. 

 

 Πίνακας 14 

Έλεγχος Κανονικότητας με το Κριτήριο των Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 

Statistic df Sig. 

Κλίμακα MTAI 
   

Συμπερίληψη 0,062 215 0,046 

Βασικές Αντιλήψεις 0,057 215 0,088 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 0,071 215 0,011 

    
Κλίμακα TSES  

   
Αυτοαποτελεσματικότητα 0,072 215 0,009 

Διδακτικές στρατηγικές 0,110 215 0,000 

Διαχείριση της τάξης 0,070 215 0,013 

Εμπλοκή των μαθητών  0,104 215 0,000 

    
Κλίμακα ΚΕΠΣ  

   
Προσαρμογές Συμπερίληψης 0,067 215 0,021 

Διδακτική Μεθοδολογία 0,084 215 0,001 

Διαχείριση Ειδικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων 0,057 215 0,085 

Αξιολόγηση των Μαθητών με ΕΜΔ 0,210 215 0,000 

 

6.3.  Διαφορές στις Πεποιθήσεις των Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ως προς τη διαφοροποίηση των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών μεταξύ 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Πίνακας 15), οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να έχουν θετικότερες πεποιθήσεις για την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ και την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών 

συμπερίληψης για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ, ενώ, παράλληλα, 

επιδεικνύουν υψηλότερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. Θετικότερες φαίνεται να 

είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις 

προσαρμογές που αφορούν σε συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών με 

ΕΜΔ. Για τη διερεύνηση στατιστικά σημαντικών διαφορών στις πεποιθήσεις των 
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εκπαιδευτικών της ΑΞΓ των δύο βαθμίδων, διενεργήθηκε ο έλεγχος t για τα δεδομένα που 

ακολουθούν κανονική κατανομή και ο έλεγχος U των Mann–Whitney για τα δεδομένα που 

δεν ακολουθούν κανονική κατανομή. Στατιστικά σημαντική διαφορά, σε επίπεδο 

σημαντικότητας p < 0,05, διαπιστώθηκε στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών 

συμπερίληψης, τόσο διδακτικές (p= 0,13) όσο και εκπαιδευτικές (t = -2,594, p=0,010).  

 

Πίνακας 15 

Πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

Διαφοροποιήσεις μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 
Πρωτοβάθμια 

 
Δευτεροβάθμια 

 
N 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

 
N 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Κλίμακα MTAI 

       Συμπερίληψη 127 2,78 0,45 

 
88 2,80 0,48 

Βασικές Αντιλήψεις 127 2,83 0,50 

 
88 2,87 0,46 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 127 2,72 0,51 

 
88 2,73 0,58 

        Κλίμακα TSES  

       Αυτοαποτελεσματικότητα 127 6,81 1,01 

 
88 6,71 1,07 

Διδακτικές στρατηγικές 127 7,32 1,10 

 
88 7,22 1,21 

Διαχείριση της τάξης 127 6,46 1,09 

 
88 6,43 1,26 

Εμπλοκή των μαθητών  127 6,63 1,18 

 
88 6,49 1,16 

        Κλίμακα ΚΕΠΣ  

       Προσαρμογές Συμπερίληψης 127 2,19 0,57 

 
88 2,38 0,56 

Διδακτική Μεθοδολογία 127 1,99 0,62 

 
88 2,20 0,60 

Διαχείριση Ειδικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων 127 2,35 0,72 

 
88 2,61 0,68 

Αξιολόγηση των Μαθητών με ΕΜΔ 127 2,43 0,95   88 2,28 0,85 

 

 

6.4.  Σχέση μεταξύ των Πεποιθήσεων των Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

Λόγω των προβλημάτων κανονικότητας στην κατανομή, τα δεδομένα δεν 

επέτρεψαν τη χρήση παραμετρικών ελέγχων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κάποια 

προβλεπτική σχέση μεταξύ των τριών συνόλων πεποιθήσεων. Για το λόγο αυτό η παρούσα 

έρευνα περιορίστηκε στη διερεύνηση των συσχετίσεων μεταξύ των τριών συνόλων και 
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των διαφόρων διαστάσεών τους, οι οποίες εξετάστηκαν με το συντελεστή συσχέτισης ρ 

του Spearman (Πίνακας 16). Αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα για τις συσχετίσεις 

μεταξύ και των τριών συνόλων πεποιθήσεων, αν και αυτές αποδείχθηκαν ιδιαίτερα 

χαμηλές. Όπως αναμενόταν προέκυψαν θετικές συσχετίσεις μεταξύ των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη και την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης 

και αρνητικές μεταξύ της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας και των πεποιθήσεων για 

τη συμπερίληψη και την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης. Οι αρνητικές 

συσχετίσεις στους τελευταίους συνδυασμούς των συνόλων πεποιθήσεων αναμένονταν 

λόγω των αντίστροφων κλιμάκων αξιολόγησης. 

Ως προς τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών 

συμπερίληψης διαπιστώθηκε γενικά θετική συσχέτιση με τις πεποιθήσεις για τη 

συμπερίληψη (ρ = 0,33) σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01. Οι εκπαιδευτικοί που 

πιστεύουν στην ωφελιμότητα της εκπαιδευτικής συμπερίληψης τόσο ως έννοια όσο και ως 

πρακτική πιστεύουν ότι μπορούν να εφαρμοστούν τόσο διδακτικές όσο και εκπαιδευτικές 

προσαρμογές στη γενική τάξη για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ. 

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση των πεποιθήσεων 

για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης τόσο με τις βασικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη (ρ = 0,34, p < 0,01) όσο και με τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της (ρ = 0, 25, p < 0,01). Στατιστικά 

σημαντική θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε και ανάμεσα στις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα εκπαιδευτικών προσαρμογών και τις πεποιθήσεις 

τους για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ τόσο στο σύνολό τους (ρ = 

0,38, p < 0,01) όσο και ως προς τις βασικές τους αντιλήψεις (ρ = 0,37, p < 0,01) και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα (ρ = 0, 33, p < 0,01). Ως προς τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα διδακτικών προσαρμογών, αυτές συσχετίζονται 
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θετικά με τις βασικές αντιλήψεις τους για την έννοια και ωφελιμότητα της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης, σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01. Παρόλο που η διαδικασία της 

αξιολόγησης αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αποτελεσματική εκπαιδευτική 

συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ και ΕΕΑ γενικότερα, καμία συσχέτιση δε 

διαπιστώθηκε ανάμεσα στις πεποιθήσεις για την εφαρμοσιμότητα συστηματικών 

διαδικασιών αξιολόγησης και στις πεποιθήσεις για την εκπαιδευτική συμπερίληψη 

μαθητών με ΕΕΑ.  

Επίσης, στατιστικά σημαντικές, σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01, αλλά 

αρνητικές, είναι οι συσχετίσεις μεταξύ των πεποιθήσεων για την εφαρμοσιμότητα 

προσαρμογών συμπερίληψης και της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας τόσο γενικά (ρ 

= 0,30) όσο και ως προς τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη (ρ 

= 0,31) καθώς και σε θέματα διαχείρισης της τάξης (ρ = 0,18) και ικανότητες εμπλοκής 

των μαθητών (ρ = 0,30). Οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα 

εκπαιδευτικών προσαρμογών συσχετίζονται αρνητικά, σε επίπεδο σημαντικότητας p < 

0,01, με την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς τους όχι μόνο σε θέματα διαχείρισης της 

τάξης (ρ = 0,21) και παρακίνησης και εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (ρ = 0,25) αλλά και ως προς τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν 

μέσα στην τάξη (ρ = 0,24). Ως προς τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές 

προσαρμογές, αυτές συσχετίζονται αρνητικά, σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01, με την 

αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς τους για την εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία (ρ = 0,27) και τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη 

(ρ = 0,31), ενώ δε διαπιστώθηκε καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους σε θέματα διαχείρισης της τάξης. Καμία συσχέτιση δεν 

παρατηρήθηκε ανάμεσα στην αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας και στις πεποιθήσεις 

των εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα διαδικασιών αξιολόγησης. 
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Τέλος, η γενικότερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 

συσχετίζεται αρνητικά σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01 με τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ τόσο γενικά (ρ = 

0,30) όσο και ως προς τις βασικές τους αντιλήψεις (ρ = 0,29) και τις πεποιθήσεις τους για 

τα προσδοκώμενα αποτελέσματά της (ρ = 0,21). Σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,01, 

αρνητικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν και μεταξύ της αίσθησης 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών ως προς τις ικανότητές τους σε θέματα 

διαχείρισης της τάξης και εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και των 

βασικών αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη και τα 

προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής ως πρακτικής. Καμία ή σε επίπεδο σημαντικότητας p 

< 0,01 αρνητική συσχέτιση δε διαπιστώθηκε ως προς την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν μέσα στην τάξη και τις πεποιθήσεις τους για την εκπαιδευτική 

συμπερίληψη. 

 

Πίνακας 16 

Γραμμική Συσχέτιση Πεποιθήσεων με το Συντελεστή Συσχέτισης ρ του Spearman 

  

Κλίμακα MTAI 

 

Κλίμακα ΚΕΠΣ  
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Β
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Π
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Α
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Π
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Α
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Μ
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η
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ν
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Ε
Μ

Δ
 

Κ
λ
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α
 T

S
E

S
  

Αυτοαποτελεσματικότητα -0,30
**

 -0,29
**

 -0,21
**

 
 

-0,30
**

 -0,26
**

 -0,27
**

 -0,10 

Διδακτικές στρατηγικές -0,17
*
 -0,15

*
 -0,12 

 
-0,31

**
 -0,31

**
 -0,24

**
 -0,12 

Διαχείριση της τάξης -0,31
**

 -0,30
**

 -0,23
**

 
 

-0,18
**

 -0,12 -0,21
**

 -0,03 

Εμπλοκή των μαθητών  -0,30
**

 -0,28
**

 -0,23
**

 
 

-0,30
**

 -0,27
**

 -0,25
**

 -0,10 

Κ
λ
ίμ

α
κ

α
 M

T
A

I 

Συμπερίληψη 
    

0,33
**

 0,17
*
 0,38

**
 0,11 

Βασικές Αντιλήψεις 
    

0,34
**

 0,19
**

 0,37
**

 0,12 

Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα 
        0,25

**
 0,09 0,33

**
 0,06 

** p < 0,01 

*   p < 0,05 
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6.5. Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Πεποιθήσεις Συμπερίληψης, 

Αυτοαποτελεσματικότητας και Εφαρμόσιμων Προσαρμογών Συμπερίληψης.  

Για τη διερεύνηση των παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών διενεργήθηκαν, ανάλογα με τα επίπεδα των ανεξάρτητων μεταβλητών, για 

τα δεδομένα που ακολουθούν κανονική κατανομή, έλεγχοι ανάλυσης της διασποράς 

(ANOVA) και ισότητας μέσων τιμών (t-test), ενώ, για τα δεδομένα που δεν ακολουθούν 

κανονική κατανομή, μη παραμετρικοί έλεγχοι με τα κριτήρια των Kruskal-Wallis και 

Mann–Whitney. Σε όλους τους ελέγχους, ως ανεξάρτητες μεταβλητές ορίστηκαν η ηλικία, 

η βαθμίδα εργασίας, η διδακτική εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, το επίπεδο 

επιμόρφωσης και η διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών με μαθητές με ΕΜΔ. Κάποιες 

από τις μεταβλητές αυτές μετασχηματίστηκαν σύμφωνα με την κωδικοποίηση και τα 

ευρήματα προηγούμενων ερευνών (Avramidis & Kalyva, 2007˙ Woolfson & Brady, 2009) 

όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 17.  

 

Πίνακας 17 

Παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές 

 

Επίπεδα           

Ηλικία 

 

Μικρότεροι σε ηλικία (21-40) 

   

  

Μεγαλύτεροι σε ηλικία (>40) 

   Βαθμίδα Εργασίας 

 

Πρωτοβάθμια 

    

  

Δευτεροβάθμια 

    Διδακτική Εμπειρία 

 

<10 έτη 

     

  

>10 έτη 

     Εκπαίδευση 

 

Πτυχιακές σπουδές  

    

  

Μεταπτυχιακές σπουδές 

   Επιμόρφωση 

 

Βραχύχρονα επιμορφωτικά  προγράμματα (σεμινάρια/ημερίδες) 

  

Μακρόχρονα επιμορφωτικά προγράμματα  

  Διδακτική Εμπειρία με Μαθητές 

με ΕΜΔ  

Καμία επιμόρφωση 

    

 

Κάποια εμπειρία 

Καμία εμπειρία                 
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Όσον αφορά στην εκπαιδευτική συμπερίληψη, στατιστικά σημαντική διαφορά σε 

επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05 διαπιστώθηκε στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ως 

προς την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και επίπεδο επιμόρφωσής τους (Πίνακας 18). 

Συγκεκριμένα, οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί έχουν θετικότερες πεποιθήσεις από 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς για την εκπαιδευτική συμπερίληψη και 

ειδικότερα για την ηθική διάσταση και την αποτελεσματικότητά της ως πρακτική. Επίσης, 

οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο τείνουν να 

πιστεύουν περισσότερο στην εκπαιδευτική συμπερίληψη ως έννοια και στα κοινωνικά, 

ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά οφέλη αυτής ως πρακτικής. Επιπλέον, οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για την ηθική διάσταση και γενικότερη ωφελιμότητα της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης διαφοροποιούνται και ως προς το επίπεδο και ποιότητα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών (F(2,212)= 3,341, p=0,037). Σύμφωνα με τους εκ των υστέρων ελέγχους, 

μεγαλύτερη, αν και με σχετικά χαμηλό μέγεθος επίδρασης (η
2
=0,031), φαίνεται να είναι η 

επίδραση των μακρόχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης στη διαμόρφωση θετικών 

πεποιθήσεων καθώς σε συγκρίσεις των τριών επιπέδων επιμόρφωσης η μεγαλύτερη 

διασπορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στα επίπεδα ‘μακρόχρονη επιμόρφωση’ και ‘καμία 

επιμόρφωση’. 
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Πίνακας 18 

Συμπερίληψη * Ηλικία, Επίπεδο Εκπαίδευση, Επίπεδο Επιμόρφωσης 

Έλεγχοι Διασποράς και Ισότητας Μέσων Τιμών  

  N 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση         

Η
λ
ικ

ία
 

Κ
ρ
ιτ

ή
ρ
ιο

 

M
an

n
–

W
h

it
n

ey
  

 

Συμπερίληψη 

     

p 

Μικρότεροι 83 2,69 0,39 

  

0,18 

 Μεγαλύτεροι 132 2,84 0,49         

T
-t

es
t 

 Βασικές Αντιλήψεις 

     

t df p 

Μικρότεροι 83 2,72 0,43 

 

-3,135 194,483 0,002 

Μεγαλύτεροι 132 2,92 0,5         

Ε
κ

π
α

ίδ
ευ

σ
η

 

Κ
ρ
ιτ

ή
ρ
ιο

 

M
an

n
–

W
h

it
n

ey
    Συμπερίληψη 

     

p 

Πτυχιακές σπουδές 99 2,87 0,46 

  

0,15 

 Μεταπτυχιακές σπουδές 116 2,71 0,45 

    

T
-t

es
t 

  Βασικές Αντιλήψεις 

     

t df p 

Πτυχιακές σπουδές 99 2,93 0,48 

 

2,238 213 0,026 

Μεταπτυχιακές σπουδές 116 2,78 0,48         

Κ
ρ
ιτ

ή
ρ
ιο

 

M
an

n
–

W
h

it
n

ey
  

 

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα 

     

p 

Πτυχιακές σπουδές 99 2,81 0,57 

  

0,15 

 Μεταπτυχιακές σπουδές 116 2,64 0,5         

Ε
π

ιμ
ό

ρ
φ

ω
σ

η
 

A
N

O
V

A
 

 

Βασικές Αντιλήψεις 

     

p 

Βραχύχρονη 80 2,84 0,46 

  

0,037 

 Μακρόχρονη 27 2,64 0,56 

    Καμία 108 2,9 0,47         
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Ως προς την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, διενεργήθηκαν μη παραμετρικοί 

έλεγχοι (Πίνακας 19) σύμφωνα με τους οποίους παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05, ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, τη 

διδακτική εμπειρία και κυρίως το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο 

πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικότεροι εκπαιδευτικοί γενικότερα και ειδικότερα ως προς 

τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν στην τάξη. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με 

μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία αισθάνονται αποτελεσματικότεροι σε θέματα διαχείρισης 

της τάξης και συμπεριφοράς. Παρόμοια όπως στην περίπτωση των πεποιθήσεων για την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη φαίνεται να είναι η επίδραση των μακρόχρονων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων στη διαμόρφωση υψηλής αίσθησης 

αυτοαποτελεσματικότητας τόσο γενικά όσο και ως προς τις διδακτικές στρατηγικές που 

πιστεύουν ότι είναι ικανοί να εφαρμόσουν και τις ικανότητές τους να εμπλέξουν το 

μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σε έλεγχο U των Mann–Whitney διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές, σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05, μεταξύ της 

βραχύχρονης και μακρόχρονης επιμόρφωσης και σημαντικότερη μεταξύ της μακρόχρονης 

επιμόρφωσης και της απουσίας επιμόρφωσης και στις τρεις εξαρτημένες μεταβλητές 

(Πίνακας 20). 
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Πίνακας 19 

 Αυτοαποτελεσματικότητα * Επίπεδο Εκπαίδευσης, Διδακτική Εμπειρία Επίπεδο Επιμόρφωσης 

Μη Παραμετρικοί Έλεγχοι με τα Κριτήρια των Kruskal-Wallis ή Mann–Whitney 

     

Κριτήριο 

 Kruskal-Wallis / 

Mann–Whitney 

  N 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 
p  

Ε
κ

π
α

ίδ
ευ

σ
η

 

 

Γενική Αίσθηση Αυτοαποτελεσματικότητας 

Πτυχιακές σπουδές 99 6,66 0,95 
0,042 Μεταπτυχιακές 

σπουδές 116 6,86 1,10 

 

Διδακτικές Στρατηγικές 

Πτυχιακές σπουδές 99 7,13 1,12 
0,043 Μεταπτυχιακές 

σπουδές 116 7,41 1,15 

Δ
ιδ

α
κ

τι
κ

ή
 

Ε
μ

π
ει

ρ
ία

 

 

Διαχείριση της τάξης 

<10 έτη 45 6,07 1,27 
0,016 

>10 έτη 170 6,55 1,11 

Ε
π

ιμ
ό

ρ
φ

ω
σ

η
 

 

Γενική Αίσθηση Αυτοαποτελεσματικότητας 

Βραχύχρονη 80 6,76 1,07 

0,005 Μακρόχρονη 27 7,30 0,88 

Καμία 108 6,64 1,01 

 

Διδακτικές Στρατηγικές 

Βραχύχρονη 80 7,26 1,17 

0,000 Μακρόχρονη 27 8,00 0,71 

Καμία 108 7,11 1,15 

 

Εμπλοκή των Μαθητών 

Βραχύχρονη 80 6,60 1,17 

0,012 Μακρόχρονη 27 7,12 1,20 

Καμία 108 6,42 1,14 

 

 

 

Πίνακας 20 

 Αυτοαποτελεσματικότητα: Έλεγχος Ομοιογένειας ανά Επίπεδο Επιμόρφωσης ( U των Mann–Whitney) 

 

p 

 

Βραχύχρονη * Μακρόχρονη Μακρόχρονη * Καμία 

Αυτοαποτελεσματικότητα 0,160 0,001 

Διδακτικές στρατηγικές 0,001 0,000 

Εμπλοκή των μαθητών  0,360 0,004 
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Τέλος, όσον αφορά στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα 

προσαρμογών συμπερίληψης για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ, οι 

πεποιθήσεις τους διαφοροποιούνται ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως 

προαναφέρθηκε, και το επίπεδο και ποιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο 

στατιστικής σημαντικότητας p < 0,05 (Πίνακας 21). Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση φαίνεται να πιστεύουν περισσότερο σε σύγκριση με τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ότι προσαρμογές 

συμπερίληψης, τόσο διδακτικές όσο και εκπαιδευτικές, μπορούν να εφαρμοστούν στη 

γενική τάξη. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο μακρόχρονο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σε έλεγχο U των Mann–Whitney 

διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, σε επίπεδο σημαντικότητας p < 0,05, 

μόνο μεταξύ της μακρόχρονης επιμόρφωσης και της απουσίας επιμόρφωσης στις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης 

(p=0,005) και πιο συγκεκριμένα διδακτικής μεθοδολογίας (p=0,010). Στατιστικά 

σημαντική διαφορά διαπιστώθηκε και στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την 

εφαρμοσιμότητα προσαρμογών σε θέματα διαχείρισης ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων 

(F(2,212)= 3,493, p=0,032 <0,05). Βάσει των εκ των υστέρων ελέγχων, μεγαλύτερη 

φαίνεται να είναι να είναι η επίδραση των μακρόχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης στη 

διαμόρφωση θετικών πεποιθήσεων καθώς σε συγκρίσεις των τριών επιπέδων επιμόρφωσης 

η μεγαλύτερη διασπορά παρατηρήθηκε ανάμεσα στα επίπεδα ‘μακρόχρονη επιμόρφωση’ 

και ‘καμία επιμόρφωση’ (p=0,036) αν και με σχετικά μέτριο μέγεθος επίδρασης 

(η
2
=0,032). 
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Πίνακας 21 

Εφαρμοσιμότητα Προσαρμογών Συμπερίληψης * Βαθμίδα Εργασίας, Επίπεδο Επιμόρφωσης 

Έλεγχοι Διασποράς, Ισότητας Μέσων Τιμών και Ομοιογένειας  

  N 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση         

Ε
π

ιμ
ό

ρ
φ

ω
σ

η
 

Κ
ρ
ιτ

ή
ρ
ιο

 

K
ru

sk
al

-W
al

li
s 

 

Προσαρμογές Συμπερίληψης 

     

p 

Βραχύχρονη 80 2,25 0,67 

 

0,013 

Μακρόχρονη 27 2,01 0,55 

 Καμία 108 2,34 0,48   

Κ
ρ
ιτ

ή
ρ
ιο

 

K
ru

sk
al

-W
al

li
s 

 

Διδακτική Μεθοδολογία 

     

p 

Βραχύχρονη 80 2,07 0,69 

 

0,033 

Μακρόχρονη 27 1,83 0,57 

    Καμία 108 2,14 0,56 

    

A
N

O
V

A
 

 

Διαχείριση Ειδικών Εκπαιδευτικών Θεμάτων 

Βραχύχρονη 80 2,43 0,80 

 

p 

Μακρόχρονη 27 2,16 0,74 

  

0,032 

 Καμία 108 2,55 0,62 

    

Β
α

θ
μ

ίδ
α

 Ε
ρ
γα

σ
ία

ς 

Κ
ρ
ιτ

ή
ρ
ιο

 

M
an

n
–

W
h

it
n

ey
    Προσαρμογές Συμπερίληψης 

     

p 

Πρωτοβάθμια 127 2,19 0,57 

  

0,026 

 Δευτεροβάθμια 88 2,38 0,56         

Κ
ρ
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7.  Συζήτηση 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν αρχικά να διερευνήσει τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την εκπαιδευτική συμπερίληψη, την αυτοαποτελεσματικότητά 

τους και την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε 

μαθητές με ΕΜΔ στη γενική τάξη και τη σχέση μεταξύ αυτών των συνόλων πεποιθήσεων 

καθώς και τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη διαμόρφωση αυτών των 

πεποιθήσεων, όπως το φύλο, την ηλικία, τη διδακτική εμπειρία, την επιμόρφωση του 

εκπαιδευτικού και την προηγούμενη διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών με μαθητές με 

ΕΜΔ. Επίσης, η παρούσα εργασία επιχείρησε να διερευνήσει τυχόν διαφοροποιήσεις στα 

τρία σύνολα πεποιθήσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διερεύνηση αυτών των πεποιθήσεων έγινε με εργαλεία 

αυτοαναφοράς όπου οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να αξιολογήσουν δηλωτικές προτάσεις, 

ερωτήσεις ή προσαρμογές συμπερίληψης που αφορούσαν στα συγκεκριμένα σύνολα 

πεποιθήσεων αντίστοιχα. 

 

7.1. Πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

Μαθητών με ΕΕΑ 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκαν ουδέτερες πεποιθήσεις 

των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την εκπαιδευτική συμπερίληψη τόσο ως προς την έννοια 

και τη φιλοσοφία της όσο και ως προς τα κοινωνικά και ακαδημαϊκά οφέλη της ως 

πρακτική. Ωστόσο, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα για τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την εκπαιδευτική συμπερίληψη καθώς η 

ερμηνεία παρόμοιων ευρημάτων σε άλλες έρευνες, οι οποίες αφορούν σε ελληνικό 

πληθυσμό, και συγκεκριμένα σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

διαφοροποιείται καθώς τα αποτελέσματα ερμηνεύονται ως θετικά (Avramidis & Kalyva, 
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2007˙ Κουντουριώτου και συνεργάτες, 2014), ενώ σύμφωνα με την de Boer και τους 

συνεργάτες της (2011) τα συγκεκριμένα αποτελέσματα θα μπορούσαν να ερμηνευτούν ως 

ουδέτερα. Τέτοιου είδους ερμηνευτικές διαφοροποιήσεις μπορεί να αποδοθούν σε 

μεθοδολογικούς περιορισμούς δεδομένης της δυσκολίας μέτρησης και αξιολόγησης των 

πεποιθήσεων (Mansour, 2009) ως υποκειμενικών νοητικών σχημάτων και των 

περιορισμών που συνδέονται με τη χρήση τυποποιημένων εργαλείων μέτρησης τα οποία 

μπορεί να μην αναδεικνύουν αυτό που πραγματικά πιστεύουν τα υποκείμενα (Skott, 2015).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα συγκεκριμένα 

αποτελέσματα ως ουδέτερα μη καταδεικνύοντας κάποια συγκεκριμένη τάση και να 

υποθέσουμε την αδυναμία κατανόησης ή διαφορετικής ερμηνείας των ερωτήσεων από 

τους συμμετέχοντες είτε λόγω του περιεχομένου των ερωτήσεων που προσπαθούν να 

εξετάσουν ένα δύσκολα μετρήσιμο αντικείμενο είτε λόγω των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών μίας συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας που μπορεί να επηρεάζουν 

τις αξιολογήσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις της. Επιπλέον, τα αποτελέσματα μπορούν 

να ερμηνευτούν ως ουδέτερα καταδεικνύοντας μία ουδέτερη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ η οποία διαφοροποιείται και 

εξαρτάται από το είδος και τη σοβαρότητα των ΕΕΑ των μαθητών. Το είδος και η 

σοβαρότητα των ΕΕΑ επηρεάζουν τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών και τη 

διαμόρφωση θετικών ή αρνητικών πεποιθήσεων ή στάσεων απέναντι στην εκπαιδευτική 

συμπερίληψη (Avramidis & Kalyva, 2007˙ Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014), κάτι το 

οποίο δεν εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα. Για την ασφαλέστερη ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων ίσως χρειάζεται περεταίρω διερεύνηση με διαφορετικό μεθοδολογικό 

σχεδιασμό προκειμένου να ανακαλύψουμε τι πραγματικά πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί της 

ΑΞΓ για την εκπαιδευτική συμπερίληψη γενικά και των μαθητών με ΕΜΔ ειδικότερα. 
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Οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τη διαμόρφωση των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την εκπαιδευτική συμπερίληψη συμφωνούν ως επί το 

πλείστον με τα ευρήματα άλλων ερευνών (Avramidis & Kalyva, 2007˙ Avramidis & 

Norwich, 2002˙ Tsakiridou & Polyzopoulou, 2014˙ Woolfson & Brady, 2009). Η μικρή 

ηλικία των εκπαιδευτικών, το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και η συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά προγράμματα διαμορφώνουν θετικότερες πεποιθήσεις για την εκπαιδευτική 

συμπερίληψη γενικά παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

της ΑΞΓ στις διάφορες διαστάσεις της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Συγκεκριμένα, το 

υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί παράγοντα διαμόρφωσης θετικότερων 

πεποιθήσεων για όλες τις διαστάσεις της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Ωστόσο, η 

μικρότερη ηλικία των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

φαίνεται να επηρεάζουν θετικά τις πεποιθήσεις τους για τη γενικότερη φιλοσοφία της 

εκπαιδευτικής συμπερίληψης όχι όμως για τα κοινωνικά και ακαδημαϊκά της οφέλη ως 

πρακτική. Το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μπορεί να πιστεύουν στο δικαίωμα των 

μαθητών με ΕΕΑ να εκπαιδευτούν στη γενική τάξη αλλά επιδεικνύουν μία ουδέτερη 

στάση ως προς τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά οφέλη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης 

ίσως να αντανακλά τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη 

ως πρακτική, μία διάσταση η οποία δεν εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα. 

Οι θετικότερες πεποιθήσεις των μικρότερων σε ηλικία εκπαιδευτικών συμφωνεί με 

τα ευρήματα άλλων ερευνών σύμφωνα με τα οποία οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί 

είναι πιο θετικοί απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ (Tsakiridou 

& Polyzopoulou, 2014) και περισσότερο πρόθυμοι να εφαρμόσουν συμπεριληπτικές 

πρακτικές (Forlin, Keen, & Barrett, 2008). Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η διαπίστωση ότι 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζει όχι απλά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά η ποιότητα της επιμόρφωσης που έχουν λάβει. Οι 
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πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν συμμετάσχει σε μακρόχρονα προγράμματα 

επιμόρφωσης ή έχουν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό 

επίπεδο είναι θετικότερες από τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν επιμορφωθεί 

μέσω σεμιναρίων ή ομιλιών σε ημερίδες. Η επίδραση της φύσης και της ποιότητας των 

προγραμμάτων εκπαίδευσης έχει επισημανθεί και σε άλλες έρευνες (Avramidis & Kalyva, 

2007˙ Woolfson & Brady, 2009). 

Σε σχέση με άλλες έρευνες, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διαφοροποιήθηκαν 

ως προς την επίδραση της γενικότερης διδακτικής εμπειρίας και της διδακτικής εμπειρίας 

με μαθητές με ΕΜΔ των εκπαιδευτικών καθώς δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η 

διαφοροποίηση των ευρημάτων ως προς την προηγούμενη διδακτική εμπειρία των 

εκπαιδευτικών με μαθητές με ΕΜΔ ως παράγοντας διαμόρφωσης των πεποιθήσεων, 

θετικών ή αρνητικών, των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη. Η αρχική 

υπόθεση ότι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε μαθητές με ΕΜΔ θα επιδείκνυαν 

θετικότερες πεποιθήσεις για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ ή ακόμη ότι 

η προηγούμενη αρνητική διδακτική εμπειρία των εκπαιδευτικών με μαθητές με ΕΜΔ θα 

μπορούσε να προβλέψει τις αρνητικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη δεν επιβεβαιώθηκε. Αυτή η διαπίστωση μπορεί να οφείλεται 

στο ότι το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε διερευνάει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

για την εκπαιδευτική συμπερίληψη όλων των μαθητών με ΕΕΑ, συμπεριλαμβανομένων 

και των μαθητών με ΕΜΔ, ενώ οι συμμετέχοντες της έρευνας ερωτήθηκαν αν έχουν 

διδάξει συγκεκριμένα σε μαθητές με ΕΜΔ. Ένα εργαλείο που θα εστίαζε στη διερεύνηση 

των πεποιθήσεων για την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ΕΜΔ συγκεκριμένα, και 

όχι του συνόλου των μαθητών με ΕΕΑ, μπορεί να οδηγούσε σε διαφορετικά 

αποτελέσματα, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το είδος και η σοβαρότητα των ΕΕΑ των 



142 
 

μαθητών επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική 

συμπερίληψη. 

 

7.2.  Πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την Αυτοαποτελεσματικότητά τους 

Ως προς την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ 

επιδεικνύουν μέτρια προς υψηλά επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας παρόμοια με αυτά 

που έχουν διαπιστωθεί σε άλλες έρευνες τόσο για το συγκεκριμένο πληθυσμό όσο και για 

άλλες ομάδες εκπαιδευτικών ή δείγματα ελληνικού πληθυσμού (Bikos, Tsigilis, & 

Grammatikopoulos, 2011˙ Karavas, 2010). Συγκεκριμένα, πιστεύουν ότι είναι αρκετά 

αποτελεσματικοί στην εφαρμογή αποτελεσματικών διδακτικών στρατηγικών μέσα στην 

τάξη, αλλά λιγότερο αποτελεσματικοί ως προς την ικανότητά τους να παρακινήσουν και 

να εμπλέξουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία και να διαχειριστούν 

προβλήματα συμπεριφοράς ή άλλα θέματα που αφορούν στην οργάνωση της τάξης. Ως 

παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών αναδείχτηκαν το επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

και η διδακτική τους εμπειρία, με μεγαλύτερη την επίδραση της επιμόρφωσης. 

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έχει εστιάσει στην επίδραση της διδακτικής 

εμπειρίας στην αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί με 

περισσότερα έτη προϋπηρεσίας επιδεικνύουν υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτε-

λεσματικότητας για τις διδακτικές στρατηγικές που εφαρμόζουν και τις ικανότητές τους σε 

θέματα διαχείρισης της τάξης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με λιγότερα έτη 

διδακτικής εμπειρίας (Tschannen-Moran & Hoy, 2007˙ Wolters & Daugherty, 2007). 

Όσον αφορά στην επίδραση της διδακτικής εμπειρίας στην αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για την παρακίνηση και εμπλοκή των 

μαθητών τα ευρήματα των ερευνών είναι αντιφατικά καθώς σε κάποιες δε διαπιστώνεται 
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κάποια σημαντική επίδραση της διδακτικής εμπειρίας (Tschannen-Moran & Hoy, 2007˙ 

Wolters & Daugherty, 2007), ενώ σε άλλες διαπιστώνεται το ίδιο μοτίβο με αυτών για την 

αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας για τις διδακτικές στρατηγικές και τη διαχείριση της 

τάξης (Klassen & Chiu, 2010). Επίσης, η επίδραση αυτή δεν είναι γραμμική αλλά 

διαφοροποιείται προς το τέλος της επαγγελματικής πορείας των εκπαιδευτικών καθώς σε 

έρευνα των Klassen και Chiu (2010) σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης 

στον Καναδά (Ν= 1.430) διαπιστώθηκε μία μη μονοτονική σχέση ανάμεσα στα έτη 

προϋπηρεσίας και τις τρεις διαστάσεις της αυτοαποτελεσματικότητας. Συγκεκριμένα, η 

αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών παρουσίασε μία αυξητική τάση 

έως τα 23 έτη προϋπηρεσίας και μία καθοδική τάση μετά τα 23 έτη προϋπηρεσίας. 

Στην παρούσα εργασία, διαπιστώθηκε διαφοροποίηση της αίσθησης 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών μόνο ως προς τις ικανότητες τους σε 

θέματα που αφορούν στη διαχείρισης της τάξης, ενώ δε διαπιστώθηκε η ύπαρξη μη 

μονοτονικής σχέσης βάσει των διαφόρων επιπέδων διδακτικής εμπειρίας. Σύμφωνα με τη 

θεωρία του Bandura (1978) και την εφαρμογή της στην αυτοαποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών (Morris et al., 2016˙ Tschannen-Moran et al., 1998), η 

αυτοαποτελεσματικότητα διαμορφώνεται μέσα από τις προηγούμενες εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών, ενώ οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των αρνητικών εμπειριών μπορούν 

να αντισταθμιστούν με την υιοθέτηση στρατηγικών αντιμετώπισης. Συνεπώς, οι 

εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία, λόγω των περισσότερων ευκαιριών 

αντιμετώπισης προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της τάξης, ίσως 

έχουν καταφέρει να έχουν αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες και σχετικές 

αντισταθμιστικές στρατηγικές.  

Επίσης, το γεγονός ότι η διδακτική εμπειρία δεν φάνηκε να επηρεάζει την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών για τις διδακτικές στρατηγικές που 
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χρησιμοποιούν μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι, καθώς οι πεποιθήσεις 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται και από τη γνώση τους σε 

θέματα παιδαγωγικής, περιεχομένου και άλλα (Morris et al., 2016), το υψηλότερο επίπεδο 

εκπαίδευσης μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη διδακτικών εμπειριών που μπορεί να 

επηρέαζε την αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων με λιγότερη διδακτική εμπειρία διαθέτει κάποιο μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο μπορεί να λειτουργεί αντισταθμιστικά στην έλλειψη σχετικών 

εμπειριών καθώς οι εκπαιδευτικοί είναι πιθανό να αισθάνονται περισσότερο εμπιστοσύνη 

στην εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας. Επίσης, ακόμη και στην περίπτωση 

αρνητικών διδακτικών εμπειριών, οι αμφιβολίες και οι ανησυχίες των εκπαιδευτικών 

μπορούν να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για στοχασμό και περαιτέρω μάθηση ή 

την ανάπτυξη σχετικών αντισταθμιστικών στρατηγικών (Wyatt, 2014).  

Τέλος, το γεγονός ότι η διδακτική εμπειρία δεν επηρέασε τη διαφοροποίηση των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την εμπλοκή και παρακίνηση των μαθητών μπορεί να 

ερμηνευτεί ως απόρροια των αιτιολογικών αποδόσεων των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ στην 

Ελλάδα για την έλλειψη κινήτρων των μαθητών για το μάθημα της ΑΞΓ. Σύμφωνα με 

έρευνα των Sougari και Sifakis (2017), οι εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία από 15 

χρόνια και πάνω αποδίδουν την έλλειψη κινήτρων των μαθητών σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες, όπως στις λίγες ώρες διδασκαλίας ή στη φύση και στη δομή του 

εκπαιδευτικού συστήματος, και όχι σε παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται με την ποιότητα 

της διδασκαλία τους. Συνεπώς, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί ίσως να 

πιστεύουν ότι οι ικανότητές τους δεν αφορούν ή δε σχετίζονται με την παρακίνηση και 

εμπλοκή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυτή επηρεάζεται από 

εξωγενείς παράγοντες σχετικούς με το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
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Ως προς την επίδραση του επιπέδου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης φαίνεται να 

διαφοροποιεί τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους 

γενικά και για τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν. Το επίπεδο επιμόρφωσης 

αναδείχθηκε και πάλι ως σημαντικός παράγοντας επίδειξης υψηλότερης αίσθησης 

αυτοαποτελεσματικότητας από τους εκπαιδευτικούς και ειδικότερα η ποιότητα της 

επιμόρφωσης καθώς η συμμετοχή σε μακρόχρονα προγράμματα επιμόρφωσης εμφάνισε 

τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαφοροποίηση των επιπέδων αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τον προσανατολισμό της παρούσας 

εργασίας στη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ, το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε 

δε συγκεκριμενοποιεί το πλαίσιο δράσης, δηλαδή αν πρόκειται για μία τάξη της ΑΞΓ 

γενικά ή μίας τάξη της ΑΞΓ που καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες μαθητών με ΕΜΔ. 

Επίσης, ο παράγοντας επίπεδο εκπαίδευσης αφορά στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων 

στη διδακτική της ΑΞΓ, ενώ το επίπεδο επιμόρφωσης αφορά στην επιμόρφωση των 

συμμετεχόντων σε θέματα ειδικής αγωγής. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ερωτήσεις μπορεί 

να ερμηνεύτηκαν διαφορετικά από τους εκπαιδευτικούς της παρούσας εργασίας, με τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής και 

προϊδεασμένοι από το εισαγωγικό σημείωμα του ερωτηματολογίου να αξιολόγησαν ίσως 

τις ικανότητές τους μέσα στο πλαίσιο της τάξης της ΑΞΓ που καλείται να ανταποκριθεί 

στις ανάγκες μαθητών με ΕΜΔ. Η διαφορετική ίσως ερμηνευτική προσέγγιση των 

εκπαιδευτικών εγείρει μεθοδολογικούς προβληματισμούς και την ανάγκη περαιτέρω 

διερεύνησης για την αποσαφήνιση και ανάδειξη των πραγματικών πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητά τους στα διαφορετικά πλαίσια.  
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7.3.  Πεποιθήσεις Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την Εφαρμοσιμότητα Προσαρμογών 

Συμπερίληψης για μαθητές με ΕΜΔ στη Γενική Τάξη 

Ως προς την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης για τη διδασκαλία της 

ΑΞΓ σε μαθητές με ΕΜΔ, οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ πιστεύουν ότι αυτές μπορούν να 

εφαρμοστούν στη γενική τάξη, κυρίως αυτές που αφορούν στη διδακτική μεθοδολογία. Τα 

συγκεκριμένα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση με την αρχική υπόθεση σύμφωνα με 

την οποία οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ αναμενόταν να μην πιστεύουν στην εφαρμοσιμότητα 

διδακτικών μεθόδων και τεχνικών που επικεντρώνονται στη σαφή και άμεση διδασκαλία 

των γλωσσικών δομών καθώς τόσο τα προγράμματα σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια 

όσο και η επικράτηση της επικοινωνιακής προσέγγισης της διδασκαλίας στο χώρο της 

διδασκαλίας των ξένων γλωσσών υπαγορεύουν την εφαρμογή επικοινωνιακών μεθόδων 

διδασκαλίας οι οποίες βασίζονται στην ανακάλυψη των γλωσσικών δομών από τους 

μαθητές. Τα μη αναμενόμενα αποτελέσματα μπορούν να αποδοθούν στο γεγονός ότι 

πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διδάσκουν όπως είχαν διδαχθεί οι ίδιοι 

καταφεύγοντας σε πιο παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Tsui, 2011). Σύμφωνα με τα 

ευρήματα της έρευνας των Μπιρμπίλη και Παπαοικονόμου (2016) σε 28 εκπαιδευτικούς 

της ΑΞΓ στο γυμνάσιο, όπου χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις και 

παρατήρηση πεδίου, οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ, προκειμένου να υπερκεράσουν τα όποια 

εμπόδια και δυσκολίες επιβάλλει το εκπαιδευτικό σύστημα και περιβάλλον της τάξης 

προσανατολίζονται σε πιο δασκαλοκεντρικά μοντέλα διδασκαλίας με έμφαση στη δομή 

της γλώσσας. 

Επίσης, όσον αφορά στις σχετικά θετικές προς ουδέτερες πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών που αφορούν στη 

διαχείριση ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μπορεί να 

οφείλονται στις αντιλήψεις τους για το ρόλο και τις ευθύνες του εκπαιδευτικού μέσα στην 
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τάξη. Στην έρευνα των Sougari και Sifakis (2017), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ 

αντιλαμβάνονται το ρόλο τους κυρίως ως διευκολυντές (facilitators) της μάθησης, παρά ως 

συντονιστές (managers) της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι οποίοι περιορίζονται στην 

εκτέλεση των καθηκόντων τους ως απλοί εφαρμοστές των προγραμμάτων σπουδών όπως 

αυτά διαμορφώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και στην ανάπτυξη των οποίων οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν λόγο. Η αντίληψη αυτή αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι, σε 

σχέση με την εφαρμοσιμότητα μεμονωμένων εκπαιδευτικών προσαρμογών, οι 

εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ πιστεύουν ότι μπορούν να εφαρμοστούν προσαρμογές που ούτως ή 

άλλως προβλέπονται και επιβάλλονται από τη νομοθεσία και τις επίσημες οδηγίες του 

Υπουργείου Παιδείας όπως προσαρμογές που αφορούν στον τρόπο αξιολόγησης των 

μαθητών και όχι προσαρμογές που έγκεινται στο πεδίο της ειδικής αγωγής όπως η 

συνεργασία και η ανατροφοδότηση από τους μαθητές με ΕΜΔ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, 

οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ φαίνεται να επικεντρώνονται περισσότερο στη διδακτική 

μεθοδολογία και τεχνικές παρά σε θέματα διαχείρισης της τάξης. 

Οι παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για 

την εφαρμοσιμότητα των προσαρμογών συμπερίληψης, εκτός των προσαρμογών που 

αφορούν σε συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης των μαθητών με ΕΜΔ, είναι η 

βαθμίδα εργασίας και το επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι θετικότερες 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί αρχικά να 

οφείλονται στην οργάνωση και στο ήθος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς οι 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη επηρεάζονται από το 

σύστημα και το ήθος του σχολείου (Jordan et al., 2009). Το γεγονός ότι στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση λειτουργούν τμήματα ένταξης όπου εργάζονται εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

δημιουργεί ένα περιβάλλον πρόσφορο για την υιοθέτηση συμπεριληπτικών πρακτικών και 

τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, σε αντίθεση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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όπου η παρουσία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής περιορίζεται σε μεμονωμένες 

περιπτώσεις παράλληλης στήριξης σε μαθητές με σοβαρές συνήθως αναπηρίες. 

Επίσης, οι θετικότερες πεποιθήσεις μπορεί να οφείλονται και στο περιεχόμενο και 

στους σκοπούς της διδασκαλίας της ΑΞΓ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και σε 

παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως οι ώρες διδασκαλίας, το είδος 

αξιολόγησης των μαθητών ή η σύνθεση των τάξεων. Οι ώρες διδασκαλίας της ΑΞΓ στο 

δημοτικό είναι περισσότερες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε σχέση με τη 

δευτεροβάθμια, ενώ η αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να ανταποκρίνονται στην κάλυψη 

σχετικά συγκεκριμένης ύλης παρά τις όποιες βεβαιώσεις για ευέλικτα προγράμματα 

σπουδών. Οι δυσκολίες της τελευταίας συνθήκης ίσως ενταθούν εν όψει της σύνδεσης των 

στόχων της διδασκαλίας της ΑΞΓ και της αξιολόγησης των μαθητών με το Κρατικό 

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Επιπλέον, οι αποκλίσεις στο επίπεδο γλωσσομάθειας των 

μαθητών μεγαλώνουν όσο αυξάνεται η βαθμίδα εκπαίδευσης με αποτέλεσμα περισσότερο 

ανομοιογενή τμήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου σε συνδυασμό με τις 

λιγότερες ώρες διδασκαλίας καθιστούν δυσκολότερο το έργο του εκπαιδευτικού της ΑΞΓ 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών. Συνεπώς, οι συνθήκες αυτές αφήνουν 

περιθώρια για διαφοροποίηση και προσαρμογή της διδασκαλίας στις ανάγκες των 

μαθητών με ΕΜΔ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε αντίθεση με το πλαίσιο της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Σημαντικός και πάλι παράγοντας αναδεικνύεται το επίπεδο και η ποιότητα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ σε θέματα 

ειδικής αγωγής επηρεάζει τη διαμόρφωση θετικών πεποιθήσεων για την εφαρμοσιμότητα 

τόσο διδακτικών όσο και εκπαιδευτικών προσαρμογών συμπερίληψης. Επίσης, η 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ σε μακρόχρονα προγράμματα επιμόρφωσης σε 
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θέματα ειδικής αγωγής, ως παράγοντας διαμόρφωσης των πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών, διαφοροποιείται σημαντικά από την παρακολούθηση βραχύχρονων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης, όπως σεμινάρια ή ομιλίες σε ημερίδες και ενημερώσεις, που 

συνήθως προσφέρονται από επίσημους φορείς για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών στα πλαίσια του ελληνικού δημόσιου σχολείου. Εδώ αξίζει να σημειωθεί 

ότι, ενώ στα μακρόχρονα προγράμματα επιμόρφωσης περιλαμβάνονται και μαθήματα που 

οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, στον 

οδηγό σπουδών του ενός από τα δύο τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των 

ελληνικών πανεπιστημίων δεν προσφέρεται κάποιο μάθημα σχετικό με την ειδική αγωγή 

και τη διδασκαλία της ΑΞΓ.  

 

7.4.  Σχέση μεταξύ των Τριών Συνόλων Πεποιθήσεων των Εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

Τα ευρήματα της έρευνας ως προς τη σχέση μεταξύ των τριών συνόλων 

πεποιθήσεων συνάδουν με αυτά άλλων ερευνών, ενώ μεθοδολογικοί περιορισμοί δεν 

επέτρεψαν τη διερεύνηση της όποιας πιθανής προβλεπτικής σχέσης μεταξύ τους, 

περιορίζοντας την παρούσα έρευνα στη διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων μεταξύ 

τους. Δεδομένου ότι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν τις αντιλήψεις και τις 

κρίσεις των εκπαιδευτικών (Pajares, 1992) και οι θετικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

για την ωφελιμότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής συμπερίληψης 

επηρεάζουν την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν συμπεριληπτικές πρακτικές (MacFarlane & 

Woolfson, 2012), διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση, όπως αναμενόταν, μεταξύ των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη και την 

εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης. Εκπαιδευτικοί που επιδεικνύουν θετική 

στάση απέναντι στη συμπερίληψη τείνουν να εφαρμόζουν συχνότερα συμπεριληπτικές 

πρακτικές μέσα στην τάξη (Biddle, 2006). 
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Επίσης, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της αίσθησης αυτοαποτελεσμα-

τικότητας των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ και των πεποιθήσεων τους για την εφαρμοσιμότητα 

προσαρμογών συμπερίληψης˙ διαπίστωση η οποία συμφωνεί με ευρήματα άλλων ερευνών 

σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί με υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας είναι 

πιο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν διαφοροποιημένες διδακτικές πρακτικές για την παροχή 

κατάλληλης υποστήριξης σε όλους τους μαθητές (Zee & Koomen, 2016) ή να εφαρμόσουν 

παρεμβάσεις που προτείνονται από ειδικούς παιδαγωγούς (Sharma et al., 2016). Ωστόσο, η 

διαπίστωση αυτή χρήζει περαιτέρω διερεύνησης δεδομένου ότι οι προσαρμογές που 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι εκπαιδευτικοί ίσως να ταυτίζονται, όπως προαναφέρθηκε, 

με τη διδακτική τους πρακτική σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας των Μπιρμπίλη και 

Παπαοικονόμου (2016). Υπάρχει η περίπτωση η σχέση αυτή μεταξύ της αίσθησης 

αυτοαποτελεσματικότητας και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών για την 

εφαρμοσιμότητα συγκεκριμένων προσαρμογών συμπερίληψης να διαφοροποιηθεί στην 

περίπτωση άλλων καινοτόμων ή εναλλακτικών διδακτικών και εκπαιδευτικών 

προσαρμογών. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών για τις μεμονωμένες διδακτικές και εκπαιδευτικές προσαρμογές που 

κλήθηκαν να αξιολογήσουν είναι πιο ουδέτερες όταν αυτές διαπνέονται από αρχές της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπως η συνεργασία και η ανατροφοδότηση από τους 

μαθητές για την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους ή απαιτούν τη διδασκαλία 

δεξιοτήτων και στρατηγικών που δεν αφορούν στο γλωσσικό μάθημα, όπως η διδασκαλία 

μεταγνωστικών στρατηγικών. 

Θετική συσχέτιση διαπιστώθηκε, όπως αναμενόταν, και μεταξύ της αίσθησης της 

αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ και των πεποιθήσεών τους για την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας επιβεβαιώνουν τα 

ευρήματα άλλων ερευνών σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερα επίπεδα 
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αυτοαποτελεσματικότητας επιδεικνύουν και θετικότερη στάση απέναντι στην 

εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ (Savolainen et al., 2012˙ Weisel & Dror, 

2006) και αντίστροφα (Montgomery, & Mirenda, 2014). Ωστόσο, η σχέση αυτή χρειάζεται 

περισσότερο διερεύνηση και διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση δεδομένου ότι 

διερευνήθηκε η γενικότερη αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και 

όχι η αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητάς τους στη συνθήκη της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης μαθητών με ΕΕΑ και ειδικότερα με ΕΜΔ. Όπως επισημαίνουν οι Sharma 

και George (2016) τα εργαλεία μέτρησης της γενικότερης αυτοαποτελεσματικότητας των 

εκπαιδευτικών αποτυγχάνουν στην ανάδειξη συγκεκριμένων και ειδικών διαστάσεων που 

αφορούν στην αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουν 

συμπεριληπτικές πρακτικές. 
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8. Συμπεράσματα 

8. 1.  Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τη συζήτηση των ευρημάτων που προηγήθηκε και ενόψει της ανάγκης 

παρουσίασης συγκεκριμένων απαντήσεων στα ερωτήματα της έρευνας, θεωρούμε ότι 

μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Ως προς το 1ο ερώτημα («Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΕΕΑ στη γενική τάξη στη δημόσια πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση;») διαπιστώθηκαν ουδέτερες πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 

της ΑΞΓ για την εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ. 

Ως προς το 2ο ερώτημα («Ποιες είναι οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

για την αυτοαποτελεσματικότητά τους ως εκπαιδευτικοί;»), οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ 

πιστεύουν ότι είναι αρκετά αποτελεσματικοί ως προς τις διδακτικές στρατηγικές που 

εφαρμόζουν και λιγότερο αποτελεσματικοί σε θέματα διαχείρισης της τάξης και εμπλοκής 

των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ως προς το 3ο ερώτημα («Ποιες προσαρμογές στη διδασκαλία και στο μαθησιακό 

περιβάλλον θεωρούν οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ ότι μπορούν να εφαρμοστούν μέσα στη 

γενική τάξη;»), οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ πιστεύουν περισσότερο στην εφαρμοσιμότητα 

διδακτικών παρά εκπαιδευτικών προσαρμογών συμπερίληψης. 

Ως προς το 4ο ερώτημα (Ποια είναι η σχέση μεταξύ των τριών εξεταζόμενων 

συνόλων πεποιθήσεων;), οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την 

εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης για μαθητές με ΕΜΔ φαίνεται να 

επηρεάζονται από τις πεποιθήσεις τους για τη φιλοσοφία και τα ακαδημαϊκά και 

κοινωνικά οφέλη της συμπερίληψης καθώς και από την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ που πιστεύουν στην 
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συμπερίληψη τόσο ως έννοια αλλά και ως πρακτική πιστεύουν ότι είναι αρκετά 

αποτελεσματικοί ως εκπαιδευτικοί και ότι προσαρμογές συμπερίληψης κατάλληλες για 

τους μαθητές με ΕΜΔ μπορούν να εφαρμοστούν στη γενική τάξη, και αντίστροφα 

Διαπιστώνεται λοιπόν ένα δίκτυο αλληλένδετων πεποιθήσεων όπου κάθε σύνολο 

επηρεάζει το άλλο και ευνοεί την αποτελεσματική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ 

στη γενική τάξη στο μάθημα της ΑΞΓ. 

Ως προς το 5ο ερώτημα («Ποιοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων α) το φύλο, β) η 

ηλικία, γ) τα έτη προϋπηρεσίας, δ) το επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ε) το 

επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στ) η προηγούμενη διδακτική εμπειρία των 

εκπαιδευτικών με μαθητές με ΕΜΔ, μπορεί να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών;») συνάγεται ότι η ηλικία των εκπαιδευτικών και το επίπεδο εκπαίδευσης 

και επιμόρφωσης φαίνεται ότι επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

για την εκπαιδευτική συμπερίληψη. Οι μικρότεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ 

επιδεικνύουν θετικότερες πεποιθήσεις για την εκπαιδευτική συμπερίληψη σε σύγκριση με 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ που 

κατέχουν κάποιο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών τείνουν να διαμορφώνουν 

θετικότερες πεποιθήσεις για την εκπαιδευτική συμπερίληψη σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ που κατέχουν μόνο το βασικό τίτλο σπουδών. Το ίδιο ισχύει και 

για τους εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ που έχουν παρακολουθήσει κάποιο μακρόχρονο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής, οι οποίοι επιδεικνύουν θετικότερες 

πεποιθήσεις σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ που έχουν παρακολουθήσει 

κάποιο βραχύχρονο πρόγραμμα επιμόρφωσης ή δεν έχουν λάβει κάποιου είδους 

επιμόρφωση. Σε αντίθεση με τα ευρήματα άλλων ερευνών, η προηγούμενη διδακτική 

εμπειρία με μαθητές με ΕΜΔ δε φάνηκε να ασκεί κάποια επίδραση στη διαμόρφωση των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την εκπαιδευτική συμπερίληψη. Ωστόσο, 
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για τη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, απαραίτητη κρίνεται η περαιτέρω και εις 

βάθος διερεύνηση άλλων παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τη διαμόρφωση αυτών 

των πεποιθήσεων, όπως το είδος και η σοβαρότητα των ΕΕΑ ή άλλες ανησυχίες των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. 

Όσον αφορά στις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την 

αυτοαποτελεσματικότητά τους, οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ με περισσότερα έτη διδακτικής 

εμπειρίας πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικότεροι σε θέματα διαχείρισης της τάξης σε 

σχέση με τους εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ με μικρότερη διδακτική εμπειρία. Το υψηλότερο 

επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ επηρεάζει την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητάς τους για τις διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούν, ενώ η 

συμμετοχή τους σε μακρόχρονα προγράμματα επιμόρφωσης επηρεάζει τις πεποιθήσεις 

τους για τις ικανότητες τους όχι μόνο να χρησιμοποιούν κατάλληλες διδακτικές 

στρατηγικές αλλά και να παρακινούν τους μαθητές. Ωστόσο, απαραίτητη κρίνεται η 

περαιτέρω διερεύνηση της αίσθησης αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών της 

ΑΞΓ όπως αυτή μπορεί να διαφοροποιείται στο πλαίσιο της τάξης της ΑΞΓ που καλείται 

να ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών με ΕΜΔ σε σύγκριση με τη γενική τάξη της 

ΑΞΓ. 

Ως προς τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών 

συμπερίληψης, οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

τείνουν να πιστεύουν περισσότερο στην εφαρμοσιμότητα διδακτικών και εκπαιδευτικών 

προσαρμογών συμπερίληψης σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περισσότερο στην εφαρμοσιμότητα διδακτικών και 

εκπαιδευτικών προσαρμογών συμπερίληψης πιστεύουν και οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ που 

έχουν συμμετάσχει σε κάποιο μακρόχρονο πρόγραμμα επιμόρφωσης σε σχέση με αυτούς 



155 
 

που έχουν συμμετάσχει σε κάποιο βραχύχρονο πρόγραμμα επιμόρφωσης ή αυτούς που δεν 

έχουν λάβει κάποια επιμόρφωση. 

Ως προς το 6ο ερώτημα («Υπάρχει διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως προς τις εξεταζόμενες 

πεποιθήσεις;»), οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τείνουν να έχουν 

θετικότερες πεποιθήσεις για την εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΕΑ και την 

εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε μαθητές με 

ΕΜΔ επιδεικνύοντας, παράλληλα, υψηλότερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας. 

Θετικότερες παρουσιάζονται οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για τις προσαρμογές που αφορούν σε συστηματικές διαδικασίες αξιολόγησης 

των μαθητών με ΕΜΔ. Ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίστηκε μόνο στις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

για την εφαρμοσιμότητα προσαρμογών συμπερίληψης, τόσο διδακτικές όσο και 

εκπαιδευτικές. 

 

8.2.  Επιπτώσεις στην Εκπαιδευτική Πράξη 

Τα συγκεκριμένα ευρήματα κρίνονται ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την 

αποτελεσματική εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ΕΜΔ στη γενική τάξη στο 

μάθημα της ΑΞΓ. Σύμφωνα με τη θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς (Ajzen, 1991, 

2006), οι θετικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για την εφαρμοσιμότητα 

κατάλληλων διδακτικών και εκπαιδευτικών προσαρμογών για τη διδασκαλία της ΑΞΓ σε 

μαθητές με ΕΜΔ σε συνδυασμό με τη σχετικά υψηλή αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας 

των εκπαιδευτικών αφήνει περιθώρια να προβλέψουμε την πρόθεση και τελικά εφαρμογή 

αυτών των προσαρμογών συμπερίληψης στη γενική τάξη. 
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Ωστόσο, οι ουδέτερες πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική 

συμπερίληψη και η χαμηλότερη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών σε 

θέματα διαχείρισης της τάξης και παρακίνησης των μαθητών θα πρέπει να 

προβληματίσουν τους εκπαιδευτικούς της ΑΞΓ για τους ρόλους που καλούνται να 

αναλάβουν και τελικά αναλαμβάνουν μέσα στη γενικά τάξη. Μέσα από μία οικολογική 

προσέγγιση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να αντιλαμβάνεται το ρόλο του 

ως διευκολυντής της μάθησης αποκλειστικά, αλλά και ως συντονιστής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας δημιουργώντας ένα ασφαλές και γόνιμο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης 

για όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως. 

Η ανάδειξη του επιπέδου επιμόρφωσης ως ο επικρατέστερος παράγοντας επίδρασης 

και στα τρία σύνολα πεποιθήσεων υπαγορεύει την ανάγκη ανάπτυξης και χορήγησης 

κατάλληλων μακρόχρονων προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ 

τόσο σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας όσο και σε θέματα διαχείρισης της τάξης. 

Σύμφωνα με τους Florian και Rouse (2010) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την 

προώθηση και εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών οφείλει να εστιάζει στην 

επιστημολογική γνώση για τη φύση των ΕΜΔ, τις ειδικές ανάγκες των μαθητών με ΕΜΔ, 

την κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση των μαθητών με ΕΜΔ και τις 

απαραίτητες στρατηγικές σε θέματα διαχείρισης της τάξης καθώς και στη σύνδεση αυτής 

της γνώσης με τη διδακτική πρακτική. Η γνώση και η πρακτική συνδέονται με τις 

πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα και ωφελιμότητα της 

εκπαιδευτικής συμπερίληψης, τις ικανότητες των μαθητών και των ιδίων και τις ευθύνες 

που φέρουν οι ίδιοι για την επιτυχή εφαρμογή της εκπαιδευτικής συμπερίληψης 

δημιουργώντας μία τριγωνική σχέση όπου και οι τρεις αυτοί παράγοντες 

αλληλοεπηρεάζονται. Τέλος, βάσει των ευρημάτων της έρευνας, η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών της ΑΞΓ για τη συμπερίληψη μαθητών με ΕΜΔ στη γενική τάξη θα πρέπει 
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να εστιάσει κυρίως σε θέματα διαχείρισης της τάξης και σε εκπαιδευτικές προσαρμογές 

συμπερίληψης καθώς οι εκπαιδευτικοί της ΑΞΓ τείνουν να πιστεύουν ότι είναι λιγότεροι 

αποτελεσματικοί όσον αφορά στη διαχείριση της τάξης και προβλημάτων συμπεριφοράς 

και να θεωρούν ότι εκπαιδευτικές προσαρμογές συμπερίληψης είναι λιγότερο 

εφαρμόσιμες στη γενική τάξη σε σύγκριση με τις προτεινόμενες διδακτικές προσαρμογές. 

 

8.3.  Μεθοδολογικοί Περιορισμοί 

Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να λάβουμε 

υπόψη κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας 

βασίζονται σε δεδομένα που συλλέχθηκαν με εργαλεία αυτοαναφοράς χωρίς την 

παράλληλη διεξαγωγή έρευνας πεδίου προκειμένου να εξακριβωθεί η όποια συνέπεια ή 

ασυνέπεια μεταξύ των πεποιθήσεων και της πρακτικής των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ. Ο 

περιορισμός αυτός ενισχύεται και από το γεγονός ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες της 

παρούσας έρευνας δεν έχουν εμπειρία διδασκαλίας στην ειδική αγωγή. Συνεπώς, οι 

απαντήσεις τους είναι θεωρητικές και μπορεί να μην ανταποκρινονται στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και πρακτική τους. 

 

8.4.  Προτάσεις 

Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και στη διερεύνηση άλλων 

παραγόντων που μπορεί να επηρεάζουν τα συγκεκριμένα σύνολα πεποιθήσεων. Οι 

παράγοντες αυτοί  θα μπορούσαν να αφορούν τόσο στο περιβάλλον της εκπαίδευσης 

γενικά, όπως το εκπαιδευτικό σύστημα και η υλική ή ανθρώπινη υποστήριξη, όσο και στο 

περιβάλλον της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, όπως το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών των μαθητών ή η συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, διευθυντές, άλλους εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και γονείς. 



158 
 

Επίσης, περαιτέρω και εις βάθος έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει μέσω ποιοτικών 

μεθόδων έρευνας στην ανάδειξη άλλων διαστάσεων των συγκεκριμένων συνόλων 

πεποιθήσεων που να αφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών, ενώ παραμετρικοί 

στατιστικοί έλεγχοι σε άλλο σύνολο δεδομένων με κανονική κατανομή θα μπορούσε να 

αναδείξει τυχόν προβλεπτικές σχέσεις μεταξύ των συγκεκριμένων συνόλων πεποιθήσεων. 

Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί και στη διερεύνηση των 

πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών της ΑΞΓ και για άλλες κατηγορίες μαθητών με ΕΕΑ με 

αναθεωρημένη την Κλίμακα Εφαρμόσιμων Προσαρμογών Συμπερίληψης η οποία θα 

περιλαμβάνει προσαρμογές συμπερίληψης που θα αφορούν στις συγκεκριμένες 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες & 

Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στη Γενική Τάξη 

 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 

Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας που εργάζονται είτε στην 

Πρωτοβάθμια είτε στη Δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και στόχο έχει τη 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών  για τη συμπερίληψη των μαθητών με 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στη γενική τάξη και τις διδακτικές και εκπαιδευτικές 

προσαρμογές που θεωρούν εφαρμόσιμες στην καθημερινή πράξη.  

Για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων, η συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου δεν απαιτεί την καταχώριση των προσωπικών σας στοιχείων. Οι 

απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για 

ερευνητικούς σκοπούς. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και το χρόνο σας! 

 

Στοιχεία Εκπαιδευτικού 
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Συμπερίληψη Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες στη Γενική Τάξη 

Παρακαλούμε να σημειώσετε το βαθμό στον οποίο αποδέχεστε ή απορρίπτετε τις 

ακόλουθες προτάσεις επιλέγοντας τον κατάλληλο αριθμό για κάθε πρόταση. 

 

1= Αποδέχομαι απόλυτα 

2= Αποδέχομαι 

3= Ούτε αποδέχομαι / Ούτε απορρίπτω 

4= Απορρίπτω  

5= Απορρίπτω απόλυτα 

 

1. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα να 

εκπαιδεύονται στην ίδια τάξη με τους μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

2. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

γενική τάξη δεν αποτελεί επιθυμητή πρακτική για τους μαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

3. Είναι δύσκολο να διατηρήσει κάποιος την πειθαρχία μέσα σε μία τάξη που 

περιλαμβάνει μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4. Θα πρέπει να δίνεται κάθε ευκαιρία στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στη γενική τάξη.  
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5. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

γενική τάξη μπορεί να αποβεί ωφέλιμη για τους γονείς αυτών των παιδιών. 

6. Οι γονείς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προτιμούν το παιδί τους 

να φοιτά στη γενική τάξη. 

7. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι 

προκειμένου να διδάξουν στη γενική τάξη. 

8. Οι ειδικές ανάγκες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορούν να 

ικανοποιηθούν επαρκώς από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. 

9. Οφείλουμε να μάθουμε περισσότερα για τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη 

προτού αυτή εφαρμοστεί ευρέως. 

10. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσουμε την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη είναι απλά να την εφαρμόσουμε. 

11. Οι περισσότεροι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιδεικνύουν καλή 

συμπεριφορά μέσα στη γενική τάξη. 

12. Είναι εφικτό να διδάξεις μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαζί 

στην ίδια τάξη. 

13. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

γενική τάξη είναι ωφέλιμη για την κοινωνικοποίησή τους. 

14. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πιθανόν να αναπτύξουν τις 

ακαδημαϊκές τους δεξιότητες πιο γρήγορα στην ειδική τάξη σε σύγκριση με τη 

γενική. 

15. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πιθανό να απομονωθούν στη 

γενική τάξη από τους μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

16. Η παρουσία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προάγει την αποδοχή 

της διαφορετικότητας από τους μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

17. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

γενική τάξη προάγει την κοινωνική τους ανεξαρτητοποίηση. 

18. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

γενική τάξη προάγει την αυτοεκτίμησή τους. 

19. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πιθανό να παρουσιάσουν 

περισσότερα προβλήματα συμπεριφοράς στη γενική τάξη. 

20. Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναπτύσσουν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης στη γενική τάξη. 

21. Η άμιλλα της γενικής τάξης ενισχύει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

22. Η φοίτηση σε ένα τμήμα ένταξης δεν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην 

κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες μέχρι τη μέση εκπαίδευση. 
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23. Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές είναι πιθανό να παρουσιάσουν προβλήματα 

συμπεριφοράς που θα προκύψουν από τη μίμηση μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που παρακολουθούν τη γενική τάξη. 

24. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μονοπωλούν τον χρόνο των 

εκπαιδευτικών. 

25. Η συμπεριφορά των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτεί 

σημαντικά περισσότερη προσοχή σε σύγκριση με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 

μαθητές. 

26. Οι γονείς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζονται 

περισσότερη υποστήριξη από τον εκπαιδευτικό σε σύγκριση με τους γονείς των 

τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών. 

27. Η συμπεριφορά των γονέων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

απέναντι στον εκπαιδευτικό δε διαφέρει από τη συμπεριφορά των γονέων των 

μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

28. Μια καλή προσέγγιση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη είναι η συνύπαρξη δύο εκπαιδευτικών 

από τους οποίους ο ένας θα είναι υπεύθυνος για αυτούς τους μαθητές. 

Εκπαιδευτική Πράξη 

Οι παρακάτω ερωτήσεις σχεδιάστηκαν με σκοπό να κατανοήσουμε τους παράγοντες που 

μπορούν να δυσκολέψουν τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή τους πράξη. 

Παρακαλούμε να σημειώσετε την απάντηση που σας αντιπροσωπεύει περισσότερο 

βάσει της παρακάτω κλίμακας. 

 

Σε ποιο βαθμό μπορείς 

1. να ελέγχεις συμπεριφορές που διασπούν τη συνοχή της τάξης; 

2. να παρακινείς τους μαθητές που δείχνουν μειωμένο ενδιαφέρον; 

3. να κάνεις τους μαθητές να πιστέψουν ότι μπορούν να τα πάνε καλά στις σχολικές 

εργασίες; 

4. να βοηθάς τους μαθητές σου να εκτιμούν την αξία της μάθησης; 

5. να φτιάχνεις καλές ερωτήσεις για τους μαθητές σου; 

6. να κάνεις τα παιδιά να ακολουθούν τους κανόνες της τάξης; 

7. να ηρεμείς ένα μαθητή που είναι ενοχλητικός και κάνει φασαρία; 

8. να διαφοροποιείς το σύστημα οργάνωσης της τάξης ανάλογα με τις ανάγκες των 

μαθητών; 

9. να χρησιμοποιείς διάφορες μεθόδους αξιολόγησης; 
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10. να δίνεις μία εναλλακτική εξήγηση ή ένα παράδειγμα όταν οι μαθητές είναι 

μπερδεμένοι; 

11. να βοηθήσεις τις οικογένειες στο να βοηθάνε τα παιδιά τους να τα πηγαίνουν καλά 

στο σχολείο; 

12. να εφαρμόζεις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας στην τάξη σου; 

 

Εφαρμόσιμες Διδακτικές και Εκπαιδευτικές Προσαρμογές στη Διδασκαλία της 

Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στη Γενική 

Τάξη 

Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι εφαρμόσιμες οι παρακάτω διδακτικές και εκπαιδευτικές 

προσαρμογές στη διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα; Επιλέξτε τον κατάλληλο αριθμό για κάθε προσαρμογή. 

 

1= Απόλυτα Εφαρμόσιμη 

2= Εφαρμόσιμη  

3= Ούτε Εφαρμόσιμη / Ούτε Μη Εφαρμόσιμη 

4= Μη Εφαρμόσιμη 

5= Απόλυτα Μη Εφαρμόσιμη 

   

1. Διαπίστωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες μέσω συστηματικών διαδικασιών αξιολόγησης πριν από τη 

διδασκαλία (π.χ. πριν από τη διδασκαλία της παθητικής φωνής, σε τουλάχιστον 5 

προτάσεις, ο εκπαιδευτικός ελέγχει εάν ο μαθητής μπορεί να αναγνωρίσει τους 

κύριους όρους μιας πρότασης στην ενεργητική φωνή με δομή Υποκείμενο-Ρήμα- 

Άμεσο Αντικείμενο). 

2. Διαπίστωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των μαθητών με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες μέσω συστηματικών διαδικασιών αξιολόγησης κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. κατά τη διδασκαλία της παθητικής φωνής, ο 

εκπαιδευτικός ελέγχει μέσω ερωτήσεων, σε τουλάχιστον 5 προτάσεις, εάν ο μαθητής 

κατανόησε την αλλαγή των κύριων όρων της πρότασης, δηλαδή ότι το αντικείμενο 

γίνεται υποκείμενο, ή τον τρόπο μετατροπής του ρήματος από ενεργητική σε 

παθητική φωνή). 

3. Κατασκευή εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα, τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. ο 

εκπαιδευτικός κατασκευάζει κείμενα απλούστερα από αυτά του σχολικού 

εγχειριδίου και επικεντρωμένα στα ενδιαφέροντα των συγκεκριμένων μαθητών, 

όπως το ποδόσφαιρο, για τη διδασκαλία του λεξιλογίου του κεφαλαίου). 

4. Κατάτμηση του κεφαλαίου σε μικρότερες ενότητες. 
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5. Προσήλωση στο σχήμα «από το πιο απλό στο πιο σύνθετο» στην καθημερινή 

διδασκαλία. 

6. Σαφής σύνδεση από τον εκπαιδευτικό της νέας πληροφορίας με την προηγούμενη 

γνώση. 

7. Χρησιμοποίηση πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων για την εκμάθηση και 

αυτοματοποίηση από το μαθητή της καινούργιας πληροφορίας ή δεξιότητας (για 

παράδειγμα, μέχρι να κατανοήσει και αυτοματοποιήσει τη χρήση του Simple Present, 

ο μαθητής  εκτελεί ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, συμπλήρωσης κενών, εντοπισμού 

ρημάτων στο συγκεκριμένο χρόνο μέσα σε κείμενο, συμπλήρωσης των ρημάτων σε 

Simple Present σε ένα τραγούδι που θα ακούσει, παραγωγής γραπτού λόγου με θέμα 

τις καθημερινές δραστηριότητες του μαθητή, προφορικής αφήγησης από το μαθητή 

των καθημερινών δραστηριοτήτων του κ.α.).   

8. Προσαρμογή του ρυθμού παρουσίασης των νέων πληροφοριών στα μαθησιακά 

χαρακτηριστικά των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες από τον 

εκπαιδευτικό. 

9. Σαφής και άμεση παρουσίαση των δομών της γλώσσας (γραμματικά φαινόμενα, 

δομή της πρότασης κ.α.) και όχι ανακάλυψη αυτών από τους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες.  

10. Σαφής και άμεση διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό γνωστικών στρατηγικών (π.χ. για 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης ενός κειμένου, πρότυπη παρουσίαση από 

τον εκπαιδευτικό του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα συμφραζόμενα στην 

κατανόηση του νοήματος της πρότασης ακόμη και αν δε γνωρίζουμε τι σημαίνουν 

κάποιες λέξεις). 

11. Σαφής και άμεση διδασκαλία των φωνημάτων της αγγλικής γλώσσας (για 

παράδειγμα, για τη διδασκαλία των μεμονωμένων φωνημάτων, ο εκπαιδευτικός 

επιδεικνύει στους μαθητές τις κινήσεις του στόματος και τη θέση της γλώσσας για 

την προφορά του υπό μάθηση φωνήματος). 

12. Συστηματική διδασκαλία της αντιστοιχίας φωνημάτων-γραφημάτων της αγγλικής 

γλώσσας μέχρι το επίπεδο της πλήρους κατάκτησης. 

13. Χρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων (πολυαισθητηριακή 

προσέγγιση) και της κίνησης τόσο στην παρουσίαση όσο και στην επεξεργασία των 

νέων πληροφοριών από τους μαθητές. 

14. Χρήση μνημονικών βοηθημάτων (για παράδειγμα, χρησιμοποίηση χρωματικού 

κώδικα για την ομαδοποίηση καινούργιων λέξεων με στόχο την απομνημόνευσή 

τους). 

15. Χρήση των υπολογιστών και των νέων τεχνολογιών τόσο στην παρουσίαση όσο και 

στην επεξεργασία από τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες των νέων 

πληροφοριών (Για παράδειγμα, δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα να διαβάζει και να 

ακούει ταυτόχρονα ένα κείμενο στον υπολογιστή, ενώ, παράλληλα, θα μπορεί να 

ξανακούσει τμήματα του κειμένου που δεν έχει κατανοήσει όποτε και όσες φορές 

θέλει ο ίδιος). 
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16. Παροχή περισσότερου χρόνου στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για την 

ολοκλήρωση κάποιας δραστηριότητας ή κάποιας γραπτής δοκιμασίας / 

διαγωνίσματος. 

17. Χορήγηση ειδικά διαμορφωμένων κριτηρίων αξιολόγησης/ διαγωνισμάτων σύμφωνα 

με τις ανάγκες και το είδος των δυσκολιών των μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες (για παράδειγμα, χορηγείται στο μαθητή το ίδιο διαγώνισμα αλλά με  

λιγότερες ασκήσεις ανά σελίδα ή με μεγαλύτερη γραμματοσειρά). 

18. Σαφής και άμεση διδασκαλία έστω και μίας από τις ακόλουθες μεταγνωστικές 

στρατηγικές (αυτοαξιολόγηση, αυτορρύθμιση, παρακολούθηση και έλεγχος της 

μαθησιακής διαδικασίας και άλλες). 

19. Διάθεση ειδικού χώρου και χρόνου για συζήτηση με τους μαθητές με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες θεμάτων που αφορούν στα προβλήματα στην καθημερινή 

πράξη και της διδασκαλίας που δέχονται. 


