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Πεξίιεςε 
 

Ζ παξνχζα έξεπλα είρε σο ζθνπφ ηεο ηε δηεξεχλεζε, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ζηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (ΔΜΓ), νη νπνίνη θνηηνχλ ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Σν 

δείγκα απνηέιεζαλ 30 καζεηέο, απφ ηνπο νπνίνπο νη 15 είραλ εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη θνηηνχζαλ ζην ηκήκα έληαμεο θαη νη 15 δελ είραλ εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Οη δχν νκάδεο εμηζψζεθαλ σο πξνο ηνπο παξάγνληεο 

θχιν, ηκήκα θαη ηάμε θνίηεζεο. Γειαδή, απφ θάζε ηκήκα, ζην νπνίν θνηηνχζαλ καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη παξαθνινπζνχζαλ ην ηκήκα έληαμεο, επηιέρηεθε 

ίζνο αξηζκφο καζεηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ. Σν εξγαιείν, ην νπνίν ρνξεγήζεθε ζηνπο καζεηέο, 

ήηαλ ην θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη κε ηξεηο ζεηηθέο θαη ηξεηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο. χκθσλα κε 

ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ην, αλ επηιέγνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γηα λα θαζίζνπλ καδί ζην 

ζξαλίν θαη ζηηο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζην δηάιεηκκα, δηαπηζηψζεθε απφ ηελ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε πσο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίνη θνηηνχλ 

ζε ηκήκαηα έληαμεο επηιέγνληαη ζε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, γηα 

λα θαζίζνπλ καδί ζην ζξαλίν θαη λα παίμνπλ ζην δηάιεηκκα. ρεηηθά κε ην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

εηδηθφηεξα γηα ην αλ πξνζθαινχληαη ζε γελέζιηα δηαπηζηψζεθε πσο επηιέγνληαη ζε πνιχ 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο (κε 

πνηνπο δε ζα θάζνληαλ ζην ζξαλίν, κε πνηνπο δε ζα έπαηδαλ ζην δηάιεηκκα, πνηνπο δε ζα 

θαινχζαλ ζηα γελέζιηα) νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνξξίπηνληαλ 
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ζπρλφηεξα, δίρσο φκσο ε δηαθνξά κε ηνπο καζεηέο ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα είλαη 

κεγάιε.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο, θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε, θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, ηκήκαηα έληαμεο, εξσηεκαηνιφγην γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θνηλσληθήο ζέζεο 

ζηε ζρνιηθή ηάμε 
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Abstract 

This survey aimed at the exploration, the recording and the analysis of the social inclusion 

of children with specific learning disabilities who attend integration classes of the primary 

school into the school life. The sample was 30 students, from whom the first 15 students 

had specific learning disabilities and attended integration classes and the rest 15 students 

did not face specific learning disabilities and were selected randomly. The two teams were 

equated to the criteria of sex, level and class of attendance. In other words, from each class, 

which students with specific learning disabilities attended, it was chosen an equal amount 

of students of the same gender. Students were supplied with the sociometric test which 

included three positive and three negative questions. According to the research inquiry of 

the success level of the social inclusion of students with specific learning disabilities in the 

school case, in comparison with their classmates and especially, if they are selected by 

their classmates to share the same desk and to spend their social time together during 

breaks, it was ascertained by the statistical analysis that students, who attend integration 

classes were chosen more infrequently by their classmates to share the same desk and play 

at the break. As for the research inquiry of the success level of the social inclusion of 

students with specific learning disabilities out of the school case in comparison with their 

classmates especially for the question if they are invited to birthday parties, it was 

ascertained that they are selected more infrequently by their classmates. Concerning the 

negative questions (with whom they would not like to share the same desk, with whom 

they would not play during break, whom they would not invite to their birthday party) the 

learning disabled students were rejected slightly more often, without great difference to the 

rest ones who did not face specific learning disabilities. 

Key words: Specific Learning disabilities, social inclusion, social skills, integration 

classes, questionnaire on the research of the social position in the school class 
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Πξόινγνο 

  

Αθεηεξία γηα ηελ ελαζρφιεζή κνπ κε ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν απνηέιεζε ε επαθή κνπ 

κε ηα παηδηά απηά θαηά ηηο πεξηφδνπο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε πξνπηπρηαθφ θαη 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζε δεκνηηθά ζρνιεία. Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα 

ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ 

καζεηψλ. Ζ κειέηε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο επηρεηξείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ 

κέζσ ησλ πξνηηκήζεσλ θαη ησλ απνξξίςεσλ πνπ ζα εθθξάζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 Με ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο κνπ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επφπηξηά 

κνπ, θ. νπδάλα Παληειηάδνπ γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηα, πνπ κνπ πξνζέθεξε 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ.  

Αθφκε, φια ηα παηδηά πνπ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε βνήζεζαλ ζηε δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλάο κνπ, θαζψο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνπο δαζθάινπο γηα ηελ άξηζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε ζηήξημε θαη ηε βνήζεηά 

ηνπο απφ ην μεθίλεκα κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ. 
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Δηζαγσγή 

 ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηθξαηεί ε άπνςε ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ κάζεζεο κεηαμχ ησλ ηππηθψλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ κε θάπνηεο δπζθνιίεο 

ζην ίδην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ αλαπηχζζεηαη ην παηδί θαη απνθηά δεμηφηεηεο, 

γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο. Οη επηζηήκνλεο κέζσ ησλ εξεπλψλ πνπ δηεμάγνπλ πξνζπαζνχλ 

λα αλαθαιχςνπλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ θαηά πφζν ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα θαη κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην ζρνιηθφ πιαίζην. εκαληηθφο 

θαζίζηαηαη ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ εθηφο απφ ηηο γλψζεηο πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο, 

απαξαίηεην είλαη λα κεξηκλεί γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη γεληθφηεξα γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο. 

 Ζ παξνχζα έξεπλα δηαξζξψλεηαη ζε δχν κέξε, ην ζεσξεηηθφ θαη ην εξεπλεηηθφ. Σν 

θεθάιαην ηεο ζεσξεηηθήο ζεκειίσζεο αξρίδεη κε ηελ ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ 

εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, φπνπ παξαζέηνληαη πνηθίινη νξηζκνί ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηελ νξηνζεηείηαη ε έλλνηα απηή. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εκθαλίδνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαηεγνξηνπνηεκέλα ζε γλσζηηθά (αληίιεςε, πξνζνρή, γιψζζα, κλήκε, κεηαγλψζε), ζε 

ςπρνθνηλσληθά (θίλεηξα, θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε) θαη ζε καζεζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά (αλάγλσζε, γξαπηφο ιφγνο, καζεκαηηθά). Σέινο, πεξηγξάθεηαη ε 

δηαγλσζηηθή εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ πνηνπο 

αμηνινγηθνχο θνξείο πξαγκαηνπνηείηαη, πνηα είλαη ηα κέιε πνπ απαξηίδνπλ ηε δηαγλσζηηθή 

νκάδα, πνηα κέζα ρξεζηκνπνηνχλ θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγεηαη. 

 ην δεχηεξν ππνθεθάιαην δηαζαθελίδνληαη νη φξνη ηεο έληαμεο, ηεο ελζσκάησζεο, 

ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Σνλίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ 

γηα ηηο κεηαμχ θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. Έπεηηα, αλαιχνληαη ηα εζσηεξηθεπκέλα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (άγρνο, θφβνο, θνηλσληθή απφζπξζε, αίζζεκα αλαζθάιεηαο) 
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θαη ηα εμσηεξηθεπκέλα (δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ/Τ), 

δηαηαξαρέο δηαγσγήο), ηα νπνία επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδνληαη έξεπλεο, πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε θαη 

ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηελ έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν ππνθεθάιαην θιείλεη κε ηελ 

θνηλσληθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο απηνί ζην ζρνιείν. 

 ην ηξίην ππνθεθάιαην επηζεκαίλνληαη θάπνηεο λνκηθέο δηαηάμεηο θαη γίλεηαη κηα 

ηζηνξηθή αλαθνξά ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Αθνινχζσο, πεξηγξάθεηαη ε 

δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ελφο καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ζρνιηθφ 

πιαίζην θαη αλαιχεηαη ν ζθνπφο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ηνπ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σέινο, ηνλίδεηαη ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ θαη 

απνδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζσ ησλ δηαθφξσλ εξεπλψλ.  

 Σν ηέηαξην ππνθεθάιαην αθνξά ζην ξφιν ησλ ζηάζεσλ σο πξνο ηελ ζπκπεξίιεςε. 

Δηδηθφηεξα, παξνπζηάδεηαη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε θαη νη 

αληηιήςεηο ηνπο ζε ζπζρέηηζε κε ηελ επηξξνή ησλ ηχπσλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

Έπεηηα, παξαζέηεηαη θαη δηαπηζηψλεηαη κέζσ εξεπλψλ, πσο ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί αξλεηηθή ζηάζε θαη αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάδνληαη νη ζηάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ην 

θεθάιαην θιείλεη κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ ζα 

πξέπεη λα δέρνληαη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ λέα θαηάζηαζε πνπ 

πξνθχπηεη εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

Σν ζεσξεηηθφ κέξνο νινθιεξψλεηαη κε ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ν νπνίνο είλαη ε 

δηεξεχλεζε, ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ζηε ζρνιηθή δσή 
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ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Δ.Μ.Γ.) πνπ θνηηνχλ ζηα Σκήκαηα 

Έληαμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ην εξεπλεηηθφ κέξνο, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ απηήο, πνπ δηεμήρζε ζηα ζρνιεία. πγθεθξηκέλα, 

δηαηππψλεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλνληαο ηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ην εξγαιείν θαη ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, θαζψο θαη κηα 

ζχληνκε αηηηνιφγεζε ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. Έπεηηα, παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο επέξρεηαη κε ηε ζπδήηεζε, ηα 

ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο. 
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Κεθάιαην 1° 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο 

 

1.1 Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

1.1.1  Οξηζκνί ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

χκθσλα κε εξεπλεηέο, δελ ππάξρεη έλαο θνηλφο απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηηο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Kavale, Holdnack, & Mostert, 2006). Πνιινί είλαη απηνί πνπ 

έρνπλ θάλεη πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

αληηθαηνπηξίδνληαο ηηο δηαθνξεηηθέο ζεσξήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν (Πνιπρξφλε, 

2011). Ζ απφδεημε ηνπ κε θνηλά απνδεθηνχ φξνπ, θαίλεηαη απφ ηνπο δηάθνξνπο φξνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο: «καζεζηαθέο δπζθνιίεο (learning disabilities, θπξίσο ζηηο 

ΖΠΑ), αλαπηπμηαθή δπζιεμία (developmental dyslexia), εηδηθή αλαπηπμηαθή δπζιεμία 

(specific developmental dyslexia) θαη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (specific learning 

difficulties, θπξίσο ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, φπνπ ζπρλά αληηθαζηζηά ηνλ φξν δπζιεμία)» 

(Πνιπρξφλε, 2011, ζ. 121). ηελ Διιάδα, κε βάζε ηνπο λφκνπο πνπ δεκηνπξγεί θαη 

δεκνζηεχεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «δπζιεμία» θαη «εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο» (Anastasiou & Polychronopoulou, 2009). 

Ο Samuel Kirk, ην 1962, ήηαλ απηφο πνπ πξψηνο πηνζέηεζε ηνλ φξν «καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο» (Μαηή-Εήζε, 2011· Υαηδερξήζηνπ, 2004). Ο Kirk, βξηζθφκελνο ζε ζπλέδξην 

ζηηο ΖΠΑ, έθαλε ρξήζε ηνπ φξνπ «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» απεπζπλφκελνο ζε γνλείο, πνπ 

ηα παηδηά ηνπο παξνπζίαδαλ αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα: «Υξεζηκνπνίεζα πξφζθαηα ηνλ 

φξν «καζεζηαθέο δπζθνιίεο» (learning disability) γηα λα πεξηγξάςσ κηα νκάδα παηδηψλ 

πνπ έρνπλ δηαηαξαρέο ζηελ αλάπηπμε, ηε γιψζζα, ηελ νκηιία, ηελ αλάγλσζε θαη ζε 

δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε. ηελ νκάδα απηή 

δελ πεξηιακβάλνληαη παηδηά πνπ έρνπλ αηζζεηεξηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο θψθσζε θαη 
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ηχθισζε […] Απφ απηήλ ηελ νκάδα εμαίξσ επίζεο παηδηά πνπ έρνπλ λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε» (Kirk, 1962 ζην Πνιπρξφλε, 2011, ζ. 128). 

Ζ Δζληθή πιινγηθή Δπηηξνπή Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ (National Joint Committee on 

Learning Disabilities) ηεο Ακεξηθήο ην 1988 πξφηεηλε έλαλ αθξηβέζηεξν νξηζκφ, ν νπνίνο 

έγηλε απνδεθηφο: «Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζε 

κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ, νη νπνίεο εθδειψλνληαη κε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 

ζηελ πξφζθηεζε θαη ρξήζε ηθαλνηήησλ αθξφαζεο, νκηιίαο, αλάγλσζεο, γξαθήο, 

ζπιινγηζκνχ ή καζεκαηηθήο ηθαλφηεηαο. Οη δηαηαξαρέο απηέο είλαη εγγελείο ζην άηνκν 

θαη απνδίδνληαη ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ θαη κηα 

καζεζηαθή δπζθνιία κπνξεί λα εκθαλίδεηαη καδί κε άιιεο κεηνλεμίεο (π.ρ. αηζζεηεξηαθή 

βιάβε, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο) ή 

πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (π.ρ. πνιηηηζηηθέο δηαθνξέο, αλεπαξθήο/αθαηάιιειε 

δηδαζθαιία, ςπρνγελείο παξάγνληεο), δελ είλαη ην άκεζν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

θαηαζηάζεσλ ή επηδξάζεσλ» (Hammill, 1990a ζην Παληειηάδνπ, 2011, ζ. 27). Όπσο 

θαίλεηαη, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νξηζκφ, ηνλίδνληαη ε εηεξνγέλεηα ησλ δπζθνιηψλ θαη ε 

εγγελήο αηηηνινγία, δειαδή φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ είλαη απφξξνηα άιισλ 

δηαηαξαρψλ θαη ελδερνκέλσο λα ζπλππάξρνπλ κε άιια πξνβιήκαηα (Πνιπρξφλε, 2011). 

Δπνκέλσο, ηα ζηνηρεία ζπγθξφηεζεο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο απφ ηνπο ηππηθνχο καζεηέο ή απφ καζεηέο κε άιια πξνβιήκαηα είλαη ηα 

αθφινπζα: 

Ζ αηηηνινγία ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη νξγαληθή, θαζψο ππάξρεη κηα 

λεπξνινγηθή δπζιεηηνπξγία. Οη καζεηέο απηνί πζηεξνχλ ζηνπο ηνκείο ηεο αλάγλσζεο, ηεο 

νξζνγξαθίαο, ηεο αξηζκεηηθήο αιιά θαη ζε δεμηφηεηεο φπσο ε αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ε 

κλήκε, ε πξνζνρή, ε κεηαγλψζε, φπνπ απηή ε πζηέξεζε δε ζπλάδεη κε ην επίπεδν ησλ 

δηαλνεηηθψλ ηνπο ηθαλνηήησλ. Σέινο, νη καζεηέο δελ απνηπγράλνπλ ζε φια ηα καζήκαηα. 
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ε θάπνηα ζπκβαδίδνπλ κε ην κέζν επίπεδν ηεο ηάμεο θαη ζε άιια βξίζθνληαη θαηά κία ή 

δχν δηδαθηηθέο ρξνληέο πίζσ, θαηλφκελν ην νπνίν επεμεγεί ηελ αλνκνηνκνξθία ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηελ εηεξνγέλεηα ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο (Ambert, 1990 ζην Εαθεηξηάδεο, ρ.ρ). 

 

1.1.2 Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

1.1.2.1 Γλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Πνιινί είλαη νη επηζηήκνλεο, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

απνηεινχλ κηα αλνκνηνγελή νκάδα δηαηαξαρψλ (D’ Angiulli & Siegel 2003· Πνιπρξφλε, 

Υαηδερξήζηνπ, & Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2006). Γειαδή, έλαο καζεηήο κπνξεί λα παξνπζηάδεη 

φια ή θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, πνπ πεξηθιείεη ν νξηζκφο. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαθεξζνχλ, ελ 

ζπληνκία, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, φκσο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, πσο εάλ ην άηνκν εκθαλίδεη θάπνηα απφ 

απηά, δελ πξνθχπηεη φηη έρεη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα 

εκθαλίδεη φια ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά (Παληειηάδνπ, 2011).  

Όζνλ αθνξά ζηελ αληίιεςε, απηή ζπλίζηαηαη ζηελ «επηινγή, απφζπαζε, 

νξγάλσζε, εξκελεία θαη ηειηθή αλαγλψξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ» (Πφξπνδαο 2002, ζ. 150). 

Ζ αληίιεςε ησλ γξακκάησλ νπηηθά, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηεο δηαδνρήο ηνπο ζηε ιέμε 

είλαη ζεκαληηθή σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ησλ γξακκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάγλσζεο. χκθσλα κε ηε Σδνπξηάδνπ (1995), ηα παηδηά κε δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

δελ έρνπλ ζσζηή αληίιεςε ησλ γξακκάησλ, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπο θαη ηεο ζεηξάο 

θαηά ηελ νπνία βξίζθνληαη ζηε ιέμε. Δπηπιένλ, εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ 

αθνπζηηθή αληίιεςε, θαζψο εκπνδίδεηαη ε δηάθξηζε ησλ θσλεκάησλ, ησλ δηαθνξψλ 

αλάκεζα ζε θζφγγνπο πνπ κνηάδνπλ ερεηηθά, ηεο αθνινπζίαο ησλ θσλεκάησλ θαη ησλ 

δηαθνξψλ ζηνπο αξρηθνχο θζφγγνπο ησλ γξακκάησλ (Πνιπρξφλε, 2011). Αμίδεη λα 
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αλαθεξζεί, φηη νη δπζρέξεηεο ζηελ νπηηθή θαη αθνπζηηθή αληίιεςε δελ ιακβάλνληαη σο ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Smith, 2004). 

 Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δπζθνιεχνληαη λα εζηηάζνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζε έλα έξγν. χκθσλα κε ηνλ Bender (2004), νη καζεηέο απηνί δελ 

επηιέγνπλ ζσζηά, ηη πξέπεη λα πξνζέμνπλ. Ζ παξνξκεηηθφηεηα πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη 

δπζθνιεχεη ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ πξνζνρή ηνπο ζην αθαδεκατθφ έξγν (Smith, 2004). 

 

1.1.2.1.1 Γιψζζα 

 Οη δχν ππνζέζεηο, νη νπνίεο έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ αηηηψδε ζρέζε ηεο 

απνθσδηθνπνίεζεο θαη ηεο θσλνινγίαο είλαη απηέο ηνπ θσλνινγηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ 

δηπινχ ειιείκκαηνο (Παληειηάδνπ, 2011).  

Όζνλ αθνξά ζηελ πξψηε ππφζεζε, νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ θσλνινγηθά, ηνλ ηξφπν δφκεζεο ησλ ιέμεσλ ζε ζπιιαβέο 

θαη θσλήκαηα θαη έηζη δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία ηεο πξψηεο 

αλάγλσζεο θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζή ηεο (Πνιπρξφλε, 2011). Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο, φηαλ πξέπεη λα αλαιχζνπλ ή λα ζπλζέζνπλ ηηο ιέμεηο ζε ζπιιαβέο θαη 

θσλήκαηα, λα απαιείςνπλ ζπιιαβέο ή θσλήκαηα απφ νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ιέμεο 

(Κσηνχιαο & Παληειηάδνπ, 2003). 

Χο πξνο ηε δεχηεξε ππφζεζε, ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, εθηφο 

απφ ην θσλνινγηθφ έιιεηκκα, κπνξεί λα έρνπλ θαη έλα επηπιένλ έιιεηκκα, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ην, αλ ν καζεηήο είλαη ηθαλφο λα θαηνλνκάδεη απηφκαηα ηα νπηηθά ζχκβνια 

(Wolf & Bowers, 1999). Οη καζεηέο απηνί έρνπλ αλάγθε επηπξφζζεηνπ ρξφλνπ γηα ηελ 

θαηνλνκαζία νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, γηα παξάδεηγκα ρξσκάησλ, αξηζκψλ, γξακκάησλ, 

αληηθεηκέλσλ θαη έηζη ε επίδνζή ηνπο είλαη ρακειή ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηαρχηεηάο ηνπο 

(Manis, Doi, & Bhadha, 2000).  
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1.1.2.1.2 Μλήκε 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα θσδηθνπνίεζε, επεμεξγαζία θαη αλάθιεζε 

πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο είρε εθηεζεί ζην παξειζφλ, νλνκάδεηαη κλήκε (Swanson, 

Cooney, & O’ Shaughnessy, 1998). χκθσλα κε ην κνληέιν ησλ Atkinson θαη Shiffrin 

(1968, 1971 ζην Cassells 1999) ζην πξψην επίπεδν πξαγκαηνπνηείηαη ε απνζήθεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ αηζζεηεξηαθά θαηά ηελ παξνπζία νπηηθνχ ή αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο. ην 

δεχηεξν επίπεδν, ε βξαρχρξνλε κλήκε αλαθαιεί πιεξνθνξίεο, πνπ πξέπεη λα 

ζπγθξαηεζνχλ γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έπεηηα, γίλεηαη ε κεηαβίβαζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ζηε καθξφρξνλε κλήκε, φπνπ απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία, ηε ζπγθξαηεί γηα 

απεξηφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ηελ αλαθαιέζεη (ηαζηλφο, 

1999). Όζνλ αθνξά ζηε βξαρχρξνλε κλήκε, νη εξεπλεηέο ζεψξεζαλ, φηη ν ξφινο ηεο θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, δε δηεξεπλήζεθε αξθεηά. Έηζη, o 

Βξεηαλφο θαζεγεηήο Φπρνινγίαο Alan Baddeley φξηζε έλα θαηλνχξην πιαίζην θαη ην 

νλφκαζε «εξγαδφκελε κλήκε» (Πφξπνδαο, 2002). Δίλαη έλα ζχζηεκα πεξηζζφηεξν 

ελεξγεηηθφ, θαζψο γίλεηαη επηθέληξσζε ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο 

πιεξνθνξηψλ (Swanson, Cooney, & O’ Shaughnessy, 1998). 

Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζε ζρέζε 

κε ηε κλήκε ηνπο. Ζ Πνιπρξφλε (2011) αλαθέξεη, φηη εκθαλίδνπλ ρακειή επίδνζε, φηαλ 

πξέπεη λα γίλεη ζπγθξάηεζε θαη επεμεξγαζία ιεθηηθψλ πιεξνθνξηψλ, θαζψο 

δπζθνιεχνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο εζσηεξηθήο επαλάιεςεο θαη νξγάλσζεο 

πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ε ρσξεηηθφηεηα ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη 

κπνξνχλ λα ζπγθξαηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζηα πξψηα επίπεδα επεμεξγαζίαο (γξαθεκηθά 

ζηνηρεία), φκσο φρη ηελ έλλνηά ηνπο. 
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1.1.2.1.3 Μεηαγλψζε 

 Ζ κάζεζε, γηα λα επηθέξεη απνηειέζκαηα, πξνυπνζέηεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηξαηεγηθέο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, λα παξαθνινπζείηαη ελεξγεηηθά ην έξγν 

(Κσζηαξίδνπ-Δπθιείδε, 2005· Pressley & Gaskins, 2006) θαη λα ππάξρεη αλαζηνραζκφο 

ησλ απνηειεζκάησλ (Pressley & Gaskins, 2006).  

Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ κεηαγλσζηηθά 

ειιείκκαηα. Γελ θαηαλννχλ, πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο ελφο έξγνπ, είηε επεηδή 

αληηιακβάλνληαη φηη δελ ππάξρνπλ είηε επεηδή ε εξκελεία ηνπο γίλεηαη κε ιάζνο ηξφπν 

(Butler, 1998). Δπηπιένλ, δελ γλσξίδνπλ πνχ, κε πνηνλ ηξφπν θαη γηαηί λα θάλνπλ ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, φκσο θαηαλννχλ ηελ αμία ηεο ρξήζεο ηνπο (Μπφηζαο & 

Παληειηάδνπ, 2001). Δίλαη πηζαλφ λα αληηιακβάλνληαη, πνηα είλαη ε θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή ηε ζηηγκή ηνπ έξγνπ ηνπο, φκσο ππάξρεη δπζθνιία ζηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο (Παληειηάδνπ, 2011). Οη καζεηέο απηνί, δπζθνιεχνληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ, λα ειέγμνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ θαηαιιήισο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζην έξγν ηνπο (Nelson & Narens, 1994). Σέινο, αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα σο πξνο ην 

αμηνινγηθφ κέξνο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα είηε αθνξνχλ επαλαμηνιφγεζε ησλ 

αξρηθψλ ζηφρσλ είηε ζπκπεξάζκαηα ηνπ καζεηή γηα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή αλ νη απνθηεκέλεο πιεξνθνξίεο επέθεξαλ ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα (Μπφηζαο, 2007). 

 

1.1.2.2 Φπρνθνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά 

1.1.2.2.1 Κίλεηξα 

 Σα παηδηά πνπ εκθαλίδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειή απηνεθηίκεζε, ηα θίλεηξα κάζεζήο ηνπο δελ είλαη απμεκέλα, ε ππνκνλή ηνπο, 

ψζηε λα πεηχρνπλ ηνλ καζεζηαθφ ζηφρν, είλαη ρακειή (Sideridis, 2009).  
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Ζ καζεκέλε αβνεζεζία είλαη κηα ζηάζε, πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη. Λφγσ ηεο ζπλερνχο 

ζρνιηθήο απνηπρίαο, ππάξρεη ε πεπνίζεζε, εθ κέξνπο ηνπο, ηεο έιιεηςεο ηθαλνηήησλ κε 

ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε απνζηξνθήο ζε γλσζηηθνχ ηχπνπ έξγα (Sideridis, 2003). Δπίζεο, 

νη πεπνηζήζεηο γηα ηελ απηναπνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο είλαη κεησκέλεο, δειαδή νη ζηφρνη 

ηνπο είλαη ρακεινί, ρσξίο λα επηκέλνπλ θαη λα πξνζπαζνχλ γηα λα ηνπο επηηχρνπλ (Schunk 

& Miller, 2002). Αθφκε, νη καζεηέο απηνί, δελ κπνξνχλ λα απηνξξπζκίζνπλ ηε κάζεζή 

ηνπο. Αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ 

ζθέςεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ηνπο, ψζηε λα θέξνπλ εηο πέξαο ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο 

(Harris, Graham, Reid, McElroy, & Humby, 1994). 

 

1.1.2.2.2 Κνηλσληθή εμέιημε 

 Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη δεμηφηεηέο ηνπο. Γηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

θνηλσληθέο ζρέζεηο πξνυπφζεζε απνηειεί ην άηνκν λα δηαζέηεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

(Wong, 1996). Με βάζε ην ζπζηεκηθφ κνληέιν, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ αηφκνπ θαη 

πεξηβάιινληνο βνεζά ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζα ην βνεζήζνπλ λα 

πξνζαξκνζηεί ζηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε (Bronfrenbrenner & Morris, 1998). Όκσο απηά 

ηα παηδηά δελ είλαη αξθεηά ζπλεξγάζηκα θαη δχζθνια έξρνληαη ζε θνηλσληθή επαθή κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Wong, 1996). Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή δελ κπνξνχλ λα 

εξκελεχζνπλ ζσζηά ηα εξεζίζκαηα θαηά ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη λα επηιέμνπλ ηηο 

ζπκπεξηθνξέο εθείλεο, γηα λα απνθχγνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο (Kavale & Forness, 

1996). πλεπψο, ε θνηλσληθή απφξξηςε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο είλαη γεγνλφο, κε 

απνηέιεζκα λα είλαη κφλνη δίρσο θίινπο (Margalit & Levin-Alyagon, 1994). ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ηα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο, ραξαθηεξίδνληαη σο 

απαζή θαη εζσζηξεθή (Grigorenko, 2001).  
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1.1.2.2.3 πλαηζζεκαηηθή εμέιημε 

 Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο εκθαλίδνπλ ρακειή απηναληίιεςε, 

απηνεθηίκεζε θαη άγρνο, ηα νπνία απνηεινχλ παξάγνληεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο εμέιημεο 

θαη ζρεηίδνληαη κε ηηο δπζθνιίεο απηέο (Sideridis, Morgan, Botsas, Padeliadu, & Fuchs, 

2006). Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ρακειή αληίιεςε ζε ζρέζε κε 

ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ηελ απνδνρή απφ ηνπο ππνινίπνπο (Cosden, Elliott, Noble, & 

Kelemen, 1999). Αθφκε, αηζζάλνληαη ππνδεέζηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηάγλσζε, γηαηί δελ κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ αηηία πνπ δελ ηα θαηαθέξλνπλ (Palombo, 2001 ζην 

Παληειηάδνπ, 2011). χκθσλα κε ηνπο Peterson, Young, Salzberg, West, & Hill (2006) αλ 

ε δηάγλσζε πξαγκαηνπνηεζεί έγθαηξα θαη επεμεγεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηφηε ππάξρεη ζεηηθή επίδξαζε πξνο ηα παηδηά απηά. Σέινο, ην 

άγρνο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ αηφκσλ, θαζψο απνθεχγνπλ λα εκπιαθνχλ ζε 

αθαδεκατθά έξγα κε ην θφβν ηεο απνηπρίαο θαη ε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

είλαη αξλεηηθή, αθνχ ην ζρνιείν είλαη γη’ απηνχο κηα ηηκσξία (Miles & Varma, 1995). 

 

1.1.2.3 Μαζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζρεηηθά 

κε ηνλ  γξαπηφ ιφγν, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή θαη ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο ηα καζεκαηηθά. Όκσο, παξάγνληεο φπσο, ν καζεηήο, ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

θαη ε βαζκίδα εθπαίδεπζεο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν, αθνχ δηαθνξνπνηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ζηε ζρνιηθή κάζεζε (Παληειηάδνπ, 2011). 
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1.1.2.3.1 Αλάγλσζε 

 Οη καζεηέο κε αλαγλσζηηθέο δπζθνιίεο απνθσδηθνπνηνχλ κε αξγφ ξπζκφ 

θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα, ζπιιαβίδνληαο θαη θάλνληαο αλαγλσζηηθά ιάζε. Δπεηδή 

επηθεληξψλνληαη ζε απηφ, δηαβάδνπλ δίρσο εθθξαζηηθφηεηα, ην νπνίν θαλεξψλεη ηε κε 

θαηάθηεζε ηεο απηνκαηνπνίεζεο ηεο αλάγλσζεο (Πξσηφπαπαο & θαινχκπαθαο, 2008). 

Ο Reid (2003) θαηεγνξηνπνίεζε ηα ιάζε πνπ ζεκεηψλνπλ νη αλαγλψζηεο θαηά ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε. Ζ αλάγλσζή ηνπο ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαιείςεηο, πξνζζήθεο, 

αληηθαηαζηάζεηο, αληηζηξνθέο, επαλαιήςεηο γξακκάησλ, απηνδηνξζψζεηο θαη απφ 

δηζηαγκφ θαηά ηε δηάξθεηά ηεο. 

 Σν επίπεδν ηεο θαηαλφεζεο ζπλδέεηαη κε ηελ επρέξεηα θαηά ηελ αλαγλσζηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ θαηαλφεζε δε ζα είλαη νινθιεξσκέλε, αλ ην παηδί ρξεηάδεηαη αξθεηφ ρξφλν, 

γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη ην θείκελν (Πνιπρξφλε, 2011). Σν ιεμηιφγην, πνπ γλσξίδνπλ ηα 

παηδηά απηά, είλαη πεξηνξηζκέλν θαη γηα ηελ εχξεζε ηεο ζεκαζηνινγίαο κηαο λέαο ιέμεο, 

ππάξρεη δπζθνιία ζηελ αμηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ (Cain, Oakhill, & Lemmon, 

2004). Δπίζεο, ζπλαληνχλ εκπφδηα ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο σο πξνο ηελ 

θαηαλφεζε, ιφγσ ηεο αδπλακίαο επίγλσζεο ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ θαη, αλ ηα αληηιεθζνχλ αδπλαηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θαηάιιειε 

ζηξαηεγηθή (Strichart & Mangrum, 2002). Δπηπιένλ, ππάξρεη δπζθνιία κεηάβαζεο απφ ηα 

φζα ιέγνληαη ζην θείκελν πξνο ην γεληθφ ζπκπέξαζκα (Butler, 1998) θαη αδπλακία 

εθηίκεζεο θαη αλαζηνραζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο 

πξνζπάζεηάο ηνπο (Παληειηάδνπ & Μπφηζαο, 2004). 

 

1.1.2.3.2 Γξαπηφο ιφγνο 

 Οη δπζθνιίεο ζηνλ γξαπηφ ιφγν ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

εληνπίδνληαη ζηελ νξζνγξαθία, ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ νξζά ηα ζεκεία ζηίμεο θαη λα 
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δηαρσξίδνπλ ηα θεθαιαία θαη ηα κηθξά γξάκκαηα (Παληειηάδνπ, 2004 ζην Παληειηάδνπ, 

2011). Οη Μνπδάθε θαη Πξσηφπαπαο (2010) ηαμηλνκνχλ ηα ιάζε ζηελ νξζνγξαθία ζε 

θσλνγξαθεκηθά, πνπ πεξηιακβάλνπλ αληηθαηάζηαζε, παξάιεηςε, πξνζζήθε γξαθήκαηνο, 

ζε γξακκαηηθά, εηπκνινγηθά θαη ηνληθά. 

 Ζ έθθξαζε, ζε γξαπηή κνξθή, είλαη κηα δχζθνιε θαη απαηηεηηθή δηαδηθαζία κε 

απνηέιεζκα νη καζεηέο λα έρνπλ κηα αξλεηηθή ζηάζε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο (Γεκάθνο & 

Υέικε, 2009). Σα ζηνηρεία εθείλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζηε γξαθή είλαη, ε απφηνκε δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπγγξαθήο, ε 

δπζθνιία απνηχπσζεο ησλ ηδεψλ ηνπ ζην ραξηί, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα γλσζηά 

ζέκαηα, ε κηθξή έθηαζε ησλ θεηκέλσλ ηνπ θαη ε επαλάιεςε ησλ ίδησλ λνεκάησλ 

(παληηδάθεο, 2011).  

 

1.1.2.3.3 Μαζεκαηηθά 

Έλα πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεη 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ καζεκαηηθψλ. Οη Bley & Thorton (1995 ζην Παληειηάδνπ, 

2011) ππνζηεξίδνπλ, φηη ηα παηδηά δπζθνιεχνληαη ζην λα ηαμηλνκνχλ, λα ζεηξνζεηνχλ θαη 

λα δηαηεξνχλ αληηθείκελα, αξηζκνχο. Δπίζεο, δπζθνιία ζπλαληάηαη ζην λα εθηεινχλ 

πξάμεηο λνεξά, κε θιάζκαηα, λα κεηαηξέπνπλ ηηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο ζε κηθξφηεξεο, λα 

ιχλνπλ εμηζψζεηο (Fuchs & Fuchs, 2001). Οη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνπλ ηα παηδηά είλαη 

ζπλήζσο απιέο, γηα παξάδεηγκα κέηξεζε κε ηε βνήζεηα ησλ δαρηχισλ, απαξίζκεζε φισλ 

(Torbeyns, Verschaffel, & Ghesquiere, 2004). Όηαλ πξέπεη λα επηιπζνχλ ιεθηηθά 

πξνβιήκαηα, ππάξρεη δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

ζεκαληηθψλ ή κε πιεξνθνξηψλ (Parmar, Cowley, & Frazita, 1996). 
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1.1.3 Γηαγλσζηηθή εθηίκεζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

Λφγσ φηη νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ κία πνιχπιεπξε 

θχζε, ε επηζηεκνληθή νκάδα είλαη απαξαίηεηε, ψζηε λα ιάβεη ηηο θαηάιιειεο 

εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ παηδηνχ 

(Παληειηάδνπ, 2011).  

χκθσλα κε ηνλ Νφκν 3699/2008 ζρεηηθά κε ηελ Δηδηθή Αγσγή, ηελ δηαπίζησζε ησλ 

Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ πξαγκαηνπνηνχλ ηα Κέληξα Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ (ΚΔΓΓΤ) θαη ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά 

Κέληξα (ΗΠΓ), πνπ έρνπλ ιάβεη ηελ πηζηνπνίεζε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο (Ν. 

3699/2008, άξζξν 4).  

Ο παηδνςπρίαηξνο ή άιινο εηδηθφο ηαηξφο, ν ςπρνιφγνο, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη 

ν εηδηθφο παηδαγσγφο απαξηίδνπλ θαη ζπγθξνηνχλ ηε δηαγλσζηηθή νκάδα. Μέζσ ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ησλ ζηαζκηζκέλσλ ηεζη, ησλ θιηκάθσλ, ησλ 

παξαηεξήζεσλ ηεο ζπκπεξηθνξάο, ηεο θαηαγξαθήο ηνπ ηζηνξηθνχ αλάπηπμεο, ηεο 

νηθνγέλεηαο, ηνπ ζρνιείνπ ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε κεηέπεηηα 

δηάγλσζε (Παληειηάδνπ, 2011). Ζ δηάγλσζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

Αξρηθά, ζπιιέγνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ 

ζρνιείνπ, φζνλ αθνξά ζην αηνκηθφ, ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

νηθνγελείαο ηνπ. Αθνινχζσο, κέζσ ησλ ςπρνκεηξηθψλ ηεζη, πξαγκαηνπνηείηαη εμέηαζε 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ παηδηνχ (κλήκε, δείθηεο λνεκνζχλεο, ιεθηηθέο θαη κε 

ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο, αληίιεςε), ησλ θηλεηηθψλ δεμηνηήησλ, θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ (Παληειηάδνπ, 2011). ηφρν απνηειεί ε εθηίκεζε ηεο λνεηηθήο 

ηθαλφηεηάο ηνπ θαη ν απνθιεηζκφο χπαξμεο λνεηηθήο πζηέξεζεο (Μαηή-Εήζε, 2011). 

Έπεηηα, κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ησλ καζεζηαθψλ ηεζη, εμεηάδνληαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ 

ηφζν ζην λα θαηαλνεί ηνλ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, λα εθθξάδεηαη κε πξνθνξηθφ ή 
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γξαπηφ ηξφπν, λα απνθσδηθνπνηεί φζν θαη ζηνπο ηνκείο ηεο νξζνγξαθίαο θαη ησλ 

καζεκαηηθψλ. Σέινο, πεξηγξάθεηαη θαη εξκελεχεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ 

νπηηθή ησλ γνληψλ ηνπ (Παληειηάδνπ, 2011).  

Οη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο γλσζηνπνηνχληαη απφ ηε δηάγλσζε, δίλνπλ κηα βνήζεηα 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

ηνπ εθάζηνηε καζεηή. Όκσο, ιφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο αλαθνξάο ησλ πιεξνθνξηψλ θαηά 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηεο εηδηθήο νξνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ν εθπαηδεπηηθφο δελ 

ιακβάλεη ηελ θαηάιιειε βνήζεηα, ψζηε λα ζρεδηάζεη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ πξφγξακκα. Γη’ 

απηφ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεη ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

ζηαζκηζκέλσλ ηεζη. Δλ θαηαθιείδη, είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη επαλάιεςε ηεο δηάγλσζεο 

ζε ηαθηηθή βάζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηνπ αηνκηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο (Παληειηάδνπ, 2011). 

 

1.2 Η θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε θαη νη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

1.2.1 Γηαζαθήληζε ησλ φξσλ έληαμε-ελζσκάησζε-ζπκπεξίιεςε 

  ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ε έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο θαη ηεο έληαμεο 

ζεσξνχληαη ηαπηφζεκεο (Σζηλαξέιεο, 2011 ζην Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Ο Σζηλαξέιεο 

(2011) ζεσξεί φηη ε ελζσκάησζε είλαη ην επηηπρεκέλν απνηέιεζκα ηεο έληαμεο, ψζηε λα 

βνεζήζεη ην παηδί ζηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπ. χκθσλα κε ην λέν ιεμηθφ ηεο Διιεληθήο 

Γιψζζαο (Σεγφπνπινο & Φπηξάθεο, ζ. 259), ην ξήκα «εληάζζσ» ζεκαίλεη «ηνπνζεηψ 

θάηη ή θάπνηνλ κέζα ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν θαζηζηψληαο ην/ηνλ ηκήκα ή κέινο ηνπ 

ζπλφινπ», ελψ ην «ελζσκαηψλσ» ζεκαίλεη φηη «θαζηζηψ θάηη αδηάζπαζην κέξνο 

ζπγθξνηεκέλνπ ζπλφινπ». 
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Ζ Ζκέιινπ (2011, ζ. 29) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε ηνπ κε απνθιεηζκνχ ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο είλαη έλα «θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηεο απφδνζεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

ηνπ αγγιηθνχ φξνπ ‘inclusion’ κε φξνπο φπσο ‘ελζσκάησζε’, ‘έληαμε’ θαη ‘ηζφηηκε 

ζπλεθπαίδεπζε', νη νπνίνη ζπρλά ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη 

αδηαθνξνπνίεηα». Ζ Εψληνπ-ηδέξε (2011) ζεσξεί φηη κε ηελ έληαμε ην παηδί ηνπνζεηείηαη 

αλάκεζα ζε άιινπο, φκσο δηαηεξεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ηα νπνία εκπινπηίδνληαη θαη 

εμειίζζνληαη, ελψ κε ηελ ελζσκάησζε ην παηδί ζπλελψλεηαη ζε έλα ζψκα, αθνκνηψλεηαη 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ, εμαθαλίδνληαο ηα αξρηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.  

Ο Παζηάο (2008 ζην Πηιάηε, 2012) επηζεκαίλεη φηη κε ηελ ελζσκάησζε 

δηαζθαιίδεηαη ε παξνπζία ησλ παηδηψλ κε θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο ζηνλ ρψξν ηνπ 

γεληθνχ ζρνιείνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπνκέλσο γίλεηαη πξνζπάζεηα ην παηδί λα ζπκβαδίζεη κε ην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη λα 

αιιάμεη ε νξγαλσηηθή δνκή θαη ε εθπαηδεπηηθή πξάμε. Γηα παξάδεηγκα, ε ηνπνζέηεζε ησλ 

καζεηψλ απηψλ ζηελ γεληθή ή εηδηθή ηάμε κε πιήξε ή κεξηθή θνίηεζε ή ε δεκηνπξγία 

ηκεκάησλ έληαμεο ζην πιαίζην ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ πξαθηηθέο 

ελζσκάησζεο. 

Με ηε ρξήζε ηνπ φξνπ ζπκπεξίιεςε (Inclusion), γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

ηξνπνπνηεζεί ην γεληθφ ζρνιείν, γηα λα ζπκπεξηιάβεη φια ηα παηδηά. Ζ αθεηεξία ηεο 

άπνςεο απηήο έγθεηηαη  ζην γεγνλφο, φηη ην ζρνιείν θαη ε θνηλσλία σο ζεζκφο πξέπεη λα 

αιιάμνπλ, κε ζηφρν ηελ εχξεζε ελφο πιαηζίνπ ζπλάληεζεο ησλ παηδηψλ κε θάπνηνπ είδνπο 

αλεπάξθεηα (Εψληνπ-ηδέξε, 2004).  

 Ο Μηραειίδεο (2009, ζ. 35) ππνγξακκίδεη φηη «ε ‘ζπκπεξίιεςε’  δειψλεη ηελ 

ηνπνζέηεζε ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ηνπ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ζηηο άιιεο εθθάλζεηο ηεο ζρνιηθήο δσήο, κε 

απαηηήζεηο αλάινγεο κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ».  
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Ζ δηάζηαζε ησλ απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο απηνχο παξαηεξείηαη θαη ζηελ 

μέλε βηβιηνγξαθία. ηελ Αγγιία ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Integration», γηα λα δεισζεί ε 

έληαμε, ζηηο Ζ.Π.Α. ν φξνο «Mainstreaming» γηα ηελ ελζσκάησζε ελψ ζηηο 

θαλδηλαβηθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «Normalisation» γηα ηελ νκαινπνίεζε 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). ηελ αγγιηθή βηβιηνγξαθία, επηθξαηεί ν φξνο «inclusion», ν 

νπνίνο απνδίδεηαη ζηα ειιεληθά σο «ζπλεθπαίδεπζε», «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε», 

«ηζφηηκε ζπλεθπαίδεπζε» ή «εθπαίδεπζε ηνπ κε απνθιεηζκνχ» (Πνιπρξνλνπνχινπ, 

2012). Οη φξνη «ζπλεθπαίδεπζε» (inclusion) θαη «έληαμε» ή ζρνιηθή «ελζσκάησζε» 

(integration), ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηαπηφζεκνη 

(Mittler, 2000 ζην Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). 

Καηά ηνπο Hallahan θαη Kauffman, ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

εληάζζνληαη ζρνιηθά θαη θνηλσληθά ζηε γεληθή ηάμε θαη παξάιιεια ππάξρεη δπλαηφηεηα 

γηα παξνρή εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, φηαλ παξνπζηαζηεί αλάγθε 

(Hallahan & Kauffman ζην νχιε, 2002).  

Ζ ζπκπεξίιεςε, ζχκθσλα κε ηνπο Sebba θαη Ainscow (1996) θαηαβάιεη 

πξνζπάζεηεο, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Έηζη, ην 

ζρνιείν δεκηνπξγεί επλντθέο ζπλζήθεο κε ζηφρν ηελ ππνδνρή φισλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα 

απνηξέςεη ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ ζε εηδηθνχ ηχπνπ ζρνιεία. 

Ζ έθζεζε ηεο επηηξνπήο Warnock πεξηιακβάλεη ηελ θνηλή εθπαίδεπζε παηδηψλ κε 

θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νξίδνληαο ηξεηο ηχπνπο έληαμεο: α) ηε ρσξηθή 

(location) έληαμε: Πξαγκαηνπνηείηαη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηνλ ίδην ρψξν ζε δηαρσξηζκέλεο κνλάδεο θαη ε ζπλαλαζηξνθή κε ηα παηδηά 

ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πεξηνξηζκέλε, β) ηελ θνηλσληθή (social) έληαμε: 

Ο δηαρσξηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε πθίζηαηαη, φκσο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απμάλεηαη ε 

επηθνηλσλία θαη ε επαθή ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο γ) ηε ιεηηνπξγηθή 
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(functional) έληαμε: Σα παηδηά ζπκκεηέρνπλ ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, 

εθπαηδεχνληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε, αιιά δε δηδάζθνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Εψληνπ-ηδέξε, 2011). Ο Barton (2004) ππνγξακκίδεη φηη ην 

ζρνιείν εθπαηδεχεη φινπο ηνπο καζεηέο θαη ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξφνδφ ηνπο, θαζψο ε 

έληαμε δελ αθνξά κφλν ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία. Αθφκε, ε έληαμε δελ λνείηαη σο 

κεηαθίλεζε απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ ζρνιείν, αιιά πξνυπνζέηεη εηδηθφ ζρεδηαζκφ 

έληαμεο, ν νπνίνο ζα είλαη έηνηκνο πξνο πινπνίεζε.  

Ζ «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» δελ απνηειεί απηνζθνπφ αιιά ην κέζν γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο «γηα κηα θνηλσλία inclusion» (ηψδηνπ, 2008, ζ. 24). Οη αηηίεο, ν 

ηξφπνο, ν ρξφλνο, ν ηφπνο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ε 

δηδαζθαιία θαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ είλαη δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε. Αθφκε, ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ θαη ν κε απνθιεηζκφο ηνπο 

απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ απνηεινχλ ζηφρν 

ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, ινηπφλ, έξρεηαη 

αληηκέησπε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, 

ηελ ηζφηεηα, ην ζεβαζκφ πξνο νπνηαδήπνηε κνξθή δηαθνξεηηθφηεηαο (ηψδηνπ, 2008).   

 

1.2.2 Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο γηα ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ παηδηψλ 

Ζ ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνπο 

ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα πινπνηήζεη ε εθπαίδεπζε (ΦΔΚ 303/η. Β΄/13.03.2003). Σα πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη ζηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ παηδηψλ, 

αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηνί νη παξάγνληεο αιιάδνπλ κε ην πέξαο ηεο ειηθίαο, 

δηακνξθψλνπλ ηνλ φξν ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο (Schaffer, 1996). 

εκείν εζηίαζεο ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο είλαη ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ 

θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ, θαζψο θαη ε κειέηε ηεο γλσζηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο 
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αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ (Schaffer, 1996). Ζ σξίκαλζε θαη ε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ, δειαδή ησλ ζθέςεσλ, ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ επηηπρή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη ηνπο 

ελήιηθεο επηηπγράλεηαη, θαζψο πεξλάεη ν ρξφλνο (Mouratidou, Barkoukis, Zahariadis, & 

Arampatzi, 2007). Δπνκέλσο, ε θνηλσληθή ηθαλφηεηα ελφο παηδηνχ νξίδεηαη απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε, ην παηδί 

κπνξεί λα αλαπηχμεη πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο δηάζπαζε πξνζνρήο,  

επηζεηηθφηεηα, απνκφλσζε ή θνηλσληθφ άγρνο (Rose-Krasnor, 1997). 

Ζ κειινληηθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν θαη ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά ή πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζνπλ, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα λα νθείινληαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε (Sandstrom & Carmer, 

2003). Δπηπιένλ, ε θνηλσληθή αλάπηπμε ελφο καζεηή κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ απφδνζε 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο. Ζ θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαηέρεη έλαλ 

νπζηαζηηθφ ξφιν γηα ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

φηαλ ζηα ζρνιεία ιεηηνπξγνχλ ηκήκαηα έληαμεο. πλάγεηαη, ινηπφλ, φηη ε επηηπρήο 

ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθφ λα ππνζηεξηρζεί 

ζηα ζρνιεία πνπ δηαζέηνπλ ηκήκαηα έληαμεο (Αξακπαηδή, 2009).  

 

1.2.3 Παξάγνληεο επεξεαζκνχ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ     

Πνιπάξηζκεο είλαη νη πεξηπηψζεηο παηδηψλ, ησλ νπνίσλ ε ζπκπεξηθνξά απνθιίλεη 

απφ ηελ απνδεθηή. Οη επηζηήκνλεο ηφηε ζεσξνχλ φηη ην παηδί αληηκεησπίδεη 

ςπρνθνηλσληθέο δπζθνιίεο αδπλαηψληαο λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ (Goor et 

al., 1995 ζην Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002).         

χκθσλα κε ηνλ Καλδαξάθε (2004, ζ. 98) «κε ηνλ φξν «δηαηαξαρέο ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο», ελλννχκε ηε ρξφληα χπαξμε αθξαίσλ 
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ζπκπεξηθνξψλ πνπ δελ είλαη αλεθηέο θαη αλάινγεο ησλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

πξνζδνθηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο φπνπ εκθαλίδνληαη». Ζ κνξθή απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

κπνξεί λα είλαη εζσηεξηθεπκέλε ή εμσηεξηθεπκέλε. Σα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο δεκηνπξγνχλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ απηνεθηίκεζε ηνπ 

αηφκνπ ελψ ηα εμσηεξηθεπκέλα δπζρεξαίλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπ αηφκνπ κε ηνπο ππνινίπνπο. 

 

1.2.3.1 Σα εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

 Σν άγρνο, ν θφβνο, ε θνηλσληθή απφζπξζε θαη ην αίζζεκα αλαζθάιεηαο απνηεινχλ 

εζσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν 

παηδί παξαηηείηαη θαη θιείλεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ. πλεπψο, νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη γνλείο 

είλαη δχζθνιν λα εληνπίζνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη 

αξλεηηθά ε θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά (Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002). 

Καηά ηνλ Lazarus (1991 ζην Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2011, ζ. 346) σο άγρνο νξίδεηαη 

«κηα δπζάξεζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε πνπ εθδειψλεηαη σο αληίδξαζε ζε 

πξνθιήζεηο ή θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληνο». Σν άηνκν εθδειψλεη αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο, πφλν, θιάκα, ηξέκνπιν, εθίδξσζε (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003). Απφ 

ηελ άιιε κεξηά ην άγρνο, ππάξρεη πηζαλφηεηα, λα σζήζεη ην άηνκν ζε εθδήισζε κηαο 

ζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ζε αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο γηα πξνζαξκνγή ζε κηα θαηάζηαζε 

(Lazarus, 1991 ζην Μπίθνπ-Νάθνπ, 2011).  

Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αγρψλνληαη γηα ηε καζεζηαθή ηνπο 

πνξεία ζρεηηθά κε ηα αθαδεκατθά ηνπο θαζήθνληα θαη ηελ επίδνζή ηνπο. Αθφκε, νη γνλείο 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζζέηνπλ έλα επηπιένλ άγρνο ζηα παηδηά κέζσ ηεο πίεζεο πνπ 

αζθνχλ κε ζηφρν ηελ βέιηηζηε αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο (Poulou & 

Norwich 2000).  
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Οη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθδειψλνπλ, επίζεο, θφβν πνπ 

νξηζκέλεο θνξέο είλαη απφξξνηα ηνπ άγρνπο πνπ βηψλνπλ. Καηά ηνλ Lazarus (1999 ζην 

Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2011, ζ. 346), ε θνβία νξίδεηαη σο «θφβνο πνπ αλαγλσξίδεηαη σο 

«παξάινγνο»  απφ ηνπο γχξσ θαη δελ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο ζπλζήθεο ή ηνπο 

δείθηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ».  

Ζ θνβία θαηεγνξηνπνηείηαη ζε θνβία γηα θάηη ζπγθεθξηκέλν ή γηα θνηλσληθή 

πεξίζηαζε (θνηλσληθή θνβία) (Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2011), θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

εθδειψλεη θφβν γηα θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 2003). Δπηπιένλ 

ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πηζαλφ λα ληψζνπλ θνβία γηα ην ζρνιείν, 

ε νπνία εθδειψλεηαη ζηγά-ζηγά. Πξψηα ν καζεηήο δε δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηα καζήκαηα 

ηνπ ζρνιείνπ. Έπεηηα, παξαπνληέηαη ζηνπο νηθείνπο ηνπ γηα ηε θνίηεζή ηνπ ζην ζρνιείν, 

απνπζηάδεη θαη’ εμαθνινχζεζε, ζηελαρσξηέηαη θαη παξαθαιεί ηνπο γνλείο ηνπ λα κελ 

πεγαίλεη ζην ζρνιείν. Δπίζεο ν καζεηήο δε ζέιεη λα εθηίζεηαη, γηα λα πεη κάζεκα, λα έξζεη 

ζε επαθή κε ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο, κε απνηέιεζκα λα απνζχξεηαη (Γφηθνπ-Απιίδνπ, 

2002).  

 Ζ θνηλσληθή απφζπξζε είλαη έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ ζπζηνιή θαη ε δεηιία είλαη ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο 

απφζπξζεο. Σα παηδηά εκθαλίδνπλ επαηζζεζία, κηινχλ ρακειφθσλα, έρνπλ λεπξηθφηεηα 

θαη ακεραλία (Αξγπξαθνχιε, 2011). Δπίζεο, νη θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο απηψλ ησλ 

παηδηψλ δπζρεξαίλνληαη ιφγσ ηνπ αηζζήκαηνο αλαζθάιεηαο πνπ βηψλνπλ, ηεο αγσλίαο, 

κήπσο πέζνπλ ζχκαηα ριεπαζκνχ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηεο γλψζεο, πνπ έρνπλ, 

ζρεηηθά κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο (Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002). 
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1.2.3.2 Σα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

 Ζ δηαηαξαρή ηεο ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα (ΓΔΠ/Τ) θαη νη 

δηαηαξαρέο δηαγσγήο ζπγθαηαιέγνληαη ζηα εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002). 

«Ζ δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα (Γ.Δ.Π./Τ) είλαη 

έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο, ηελ παξνξκεηηθφηεηα ή/θαη ηελ 

ππεξθηλεηηθφηεηα» (Καλδαξάθεο 2004, ζ. 65). Παξάγνληεο φπσο, ε θφπσζε ηνπ παηδηνχ, 

ν βαζκφο δπζθνιίαο ή επραξίζηεζεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο, ε ψξα, ε κέξα, ηα εξεζίζκαηα 

επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε, 

2003). Γηα λα αληηκεησπηζηεί επηηπρψο ε ΓΔΠΤ, ν εληνπηζκφο θαη ε δηάγλσζή ηεο 

απνηεινχλ ζηνηρεία πςίζηεο ζεκαζίαο. Σα αίηηα πξνζδηνξίδνληαη κε δπζθνιία, φκσο 

ζχκθσλα κε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δίλεηαη έκθαζε ζε γελεηηθνχο θαη 

θιεξνλνκηθνχο παξάγνληεο (Κάθνπξνο & Μαληαδάθε 2003).  

 Οη Κάθνπξνο θαη Μαληαδάθε (2003, ζ. 139) ππνζηεξίδνπλ φηη «ε δηαηαξαρή 

δηαγσγήο εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαηαξαρψλ ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο θαη 

δηαζπαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Ζ δηαηαξαρή απηή αλαθέξεηαη ζε έλα επαλαιακβαλφκελν 

θαη επίκνλν πξφηππν ζπκπεξηθνξάο, ζχκθσλα κε ην νπνίν παξαβηάδνληαη ηα βαζηθά 

δηθαηψκαηα ησλ άιισλ ή νη βαζηθνί, αλάινγνη κε ηελ ειηθία, θνηλσληθνί ηχπνη θαη 

θαλφλεο». 

Ζ εθδήισζε ησλ δηαηαξαρψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε αληηθνηλσληθή ή/θαη 

επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, γηα παξάδεηγκα ην παηδί κπνξεί λα παξνπζηάζεη επηζεηηθφηεηα 

απέλαληη ζε αλζξψπνπο θαη ζε δψα, λα θαηαζηξέςεη πεξηνπζία, λα θιέςεη, λα παξαβηάζεη 

θαλφλεο (Μφηηε-ηεθαλίδε, Παπαζαλαζίνπ, & Λαξδνχηζνπ, 2011). 
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Ο Κνπξθνχηαο (2007) ππνζηεξίδεη, αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε ησλ δηαηαξαρψλ 

δηαγσγήο κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηνλ ιεθηηθφ 

ηνκέα, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο. Γελ ππάξρεη 

απηνέιεγρνο θαη ιεθηηθή έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη πνιιέο θνξέο ε ρακειή 

ζρνιηθή επίδνζε είλαη ππαίηηα γηα ζπλαηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο, ζπκνχ, απνγνήηεπζεο, 

ηα νπνία δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε επηζεηηθφηεηα θαη αληηθνηλσληθφηεηα. 

 

1.2.4 Οη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε θαη 

ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Ζ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ αλαθέξεηαη ζηελ «ηθαλφηεηα ελφο αηφκνπ 

λα αιιειεπηδξά απνηειεζκαηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη λα επηηπγράλεη θνηλσληθνχο 

ζηφρνπο. Να εκπιέθεηαη ζε πνιχπινθεο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη λα αλαπηχζζεη εηδηθέο 

δεμηφηεηεο φπσο, θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπ, απνδνρή, ζπκπάζεηα, ελζπλαίζζεζε» 

(Κπξίδεο, 1996 ζην Γθιηάνπ-Υξηζηνδνχινπ, ρ.ρ., ζ. 3). Ζ Γαιαλάθε (2000) ππνζηεξίδεη 

φηη ν φξνο «θνηλσληθέο δεμηφηεηεο» αθνξά ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο ηνπ αηφκνπ, φηαλ 

έξρεηαη ζε επαθή κ’ έλα ππνθείκελν, νη νπνίεο είλαη: βιεκκαηηθή επαθή, έθθξαζε 

πξνζψπνπ θαη ηφλνο θσλήο, ζσζηφο ραηξεηηζκφο, ελζπλαίζζεζε, ηθαλφηεηα δηαιφγνπ.  

Όπσο αλαθέξεη ε Παληειηάδνπ (2004) ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαδξακαηίδνπλ νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο, αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε, 

ζπκπεξηθνξάο, ε ζσζηή εξκελεία ησλ θνηλσληθψλ εξεζηζκάησλ, θαζψο θαη ε θνηλσληθή 

ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο απηνί ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ.  

Πνιπάξηζκεο είλαη νη έξεπλεο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε πνπ 

αλαπηχζζνπλ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Σα παηδηά απηά παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο 
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ζρέζεηο θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Ζ παξνξκεηηθφηεηα, ε απφζπξζε, ε δπζθνιία ζηελ 

εξκελεία ησλ κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη αηηίεο ηεο κε πξνζαξκνζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002). 

Ο Conderman (1995) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα κε δείγκα 1.053 καζεηψλ δεθαηξηψλ 

ρξνλψλ, απνδεηθλχνληαο πσο ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζίαδαλ 

αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θνηλσληνκεηξηθήο δηαδηθαζίαο. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο Wiener (2004) δηαπηζηψζεθε 

πσο ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ήηαλ δεκνθηιή ζηελ ηάμε ηνπο θαη 

είραλ ιηγφηεξεο θηιίεο ζπγθξηλφκελα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θηιηψλ ηνπο απνηεινχληαλ απφ παηδηά πνπ δελ πήγαηλαλ 

ζην ίδην ζρνιείν.  

Ζ απνδνρή θαη ε θηιία έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηα ηα παηδηά. χκθσλα κε ηνπο 

Brownell θαη Gifford-Smith (2003) απηφ, ην νπνίν ζπληειεί ζηελ απνδνρή είλαη, αλ ε 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ζπλάδεη κε ηηο αμίεο ηεο νκάδαο, ζηελ νπνία αλήθνπλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε επθνιία εχξεζεο ζπλεξγαηψλ ζε κηα εξγαζία, ε επηινγή ηνπ ίδηνπ απφ 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζ’ έλα νκαδηθφ παηρλίδη ή θαη ζε εθηφο ζρνιείνπ δξαζηεξηφηεηεο, 

θαζψο θαη ην ζπλαίζζεκα ραξάο πνπ βηψλεη, φηαλ βξίζθεηαη ζην ζρνιείν θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηελ ελδερφκελε ρακειή αθαδεκατθή επίδνζή ηνπ, 

νξηνζεηνχλ ηε ζεκαζία ηεο απνδνρήο ελφο παηδηνχ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Δπνκέλσο, ε 

απνδνρή εζηηάδεη ζηνλ βαζκφ, ζηνλ νπνίν ε νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ ζεσξεί ζπκπαζή ή 

αληηπαζή ηα παηδηά ηεο ππφινηπεο νκάδαο.  

Σα παηδηά, φκσο, ληψζνπλ κνλαμηά, ιφγσ ησλ θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Πξνζπαζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηξαηεγηθέο, ψζηε λα μεπεξαζηεί ην 

δπζάξεζην ζπλαίζζεκά ηνπο, γηα παξάδεηγκα αλαδεηνχλ άηνκα, ψζηε λα έξζνπλ ζε 
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ζπλαλαζηξνθή, δηαβάδνπλ, παίδνπλ ζηνλ ππνινγηζηή. Παξάιιεια, κπνξεί λα θιαίλε θαη 

λα κελ θάλνπλ ηίπνηα (Tardif & Wiener, 2004).  

 Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ κε θάπνηα είδνπο αλαπεξία ζε ζχγθξηζε κε ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη ιηγφηεξν ζπρλή. Γελ είλαη θηιηθά θαη ζπλεξγάζηκα θαη ε 

απφξξηςε πνπ βηψλνπλ είλαη εληνλφηεξε (Παπνπηζάθε, 2011). Καηά ηελ ζπκκεηνρή ησλ 

παηδηψλ, κε θάπνηα είδνπο αλαπεξία, ζε δξαζηεξηφηεηεο παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν λα 

παίδνπλ κφλα ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο (McConnell & Odom, 1999). 

 Οη Pearl et al. (1998 ζην Πηιάηε, 2012) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε 1.538 καζεηέο, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη 198 είραλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

φηη ηα παηδηά απηά είραλ επαθέο κε άηνκα πνπ εθδήισλαλ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ην 

21% εμ’ απηψλ ζπκκεηείραλ ζε αληηθνηλσληθέο νκάδεο. Δπίζεο, ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ήηαλ κέιε κηαο νκάδαο είραλ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

«αξρεγνχ» ζε αληίζεζε κε ηα αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ ήηαλ 

ζε απνκφλσζε. Σα επξήκαηα δείρλνπλ φηη ε αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά δελ είλαη πάληα 

ππαίηηα γηα θνηλσληθή απνκφλσζε, φκσο ππάξρεη ην ελδερφκελν ζχλδεζεο κε 

αληηθνηλσληθέο νκάδεο.  

Οη απφςεηο ησλ εξεπλεηψλ ζπγθιίλνπλ ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία ησλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Most & 

Greenbank, 2000· Wong, 1996· Παπνπηζάθε, 2011). Ζ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ε 

ζπλεξγαζία, ν απηνέιεγρνο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία εθιείπνπλ απφ απηά ηα παηδηά 

(Greenham, 1999). Ζ δπζθνιία δηαηήξεζεο βιεκκαηηθήο επαθήο ζε κηα ζπδήηεζε ή 

απμνκείσζεο ηνπ ηφλνπ θσλήο, θαζψο θαη ε δπζθνιία ρξεζηκνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ πνπ 

δηαζέηνπλ γηα θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο είλαη ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Larkin & Ellis, 1998). Δηδηθφηεξα ζε κηα ζπδήηεζε είλαη 

πην πηζαλφ λα θάλνπλ ιάζε, ιφγσ φηη έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαζέηνπλ επηπξφζζεην ρξφλν, 
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ψζηε λα ζέζνπλ εξσηήζεηο δηεπθξίλεζεο, κε ζθνπφ λα εθκαηεχζνπλ ηηο ζεκαληηθέο 

πιεξνθνξίεο (Wong, 2003). 

Ζ δπζθνιία ππεξάζπηζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κεηνλεθηνχλ ζε 

ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία θαη ηελ πεηζψ, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δεμηνηήησλ, πνπ 

δηαζέηνπλ σο πξνο ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία (Παληειηάδνπ, 2004). Αθφκε, εμαηηίαο ηεο 

πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε αγλφεζε θη ν κε ζεβαζκφο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ ππνινίπσλ, είλαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα  δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Κιεθηάξαο, 2011). χκθσλα κε ηνπο Larkin θαη 

Ellis (1998) ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αδπλαηνχλ λα εληαρζνχλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε εμσζρνιηθέο νκάδεο, φπσο ζε αζιεηηθέο ή ρνξσδίεο θαη ζπρλά δελ 

πξνζθαινχληαη πξνο ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο νκάδεο.  

 

1.2.5 Ζ θνηλσληθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην 

ζρνιείν 

Ζ θνηλσληθή ζέζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ελ γέλεη κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κειεηάηαη απφ εξεπλεηέο, νη νπνίνη ζέινπλ λα 

δηαπηζηψζνπλ ην βαζκφ απνδνρήο ησλ παηδηψλ απηψλ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Ο Estell θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2008) ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηνλ βαζκφ 

απνδνρήο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1.361 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 55 είραλ εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πξαγκαηνπνηνχληαλ κέηξεζε ηεο απνδνρήο ηνπο ζε θάζε εμάκελν 

απφ ηελ άλνημε ηεο ηξίηεο ηάμεο κέρξη ην θζηλφπσξν ηεο έθηεο ηάμεο κε δηάθνξεο 

θνηλσληνκεηξηθέο ηερληθέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε είλαη 

ρακειή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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ηφρνο ηεο αθφινπζεο έξεπλαο ήηαλ ε εζηίαζε ζηνπο ηνκείο ηεο θηιίαο, ηεο 

αιιειεπίδξαζεο, ηεο θνηλσληθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο απνδνρήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο, ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο πξνηίκεζεο. Με ηελ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε πσο νη θηιίεο θαη νη ζπλαλαζηξνθέο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο θαη ε απνδνρή κηθξφηεξε. Χο πξνο ηελ θνηλσληθή απηναληίιεςε, απηή δε δηέθεξε 

απφ ηελ ππφινηπε νκάδα (Koster, Pijl, Nakken, & Van Houten, 2010) 

Αθφκε, νη Kuhne θαη Wiener (2000) εξεχλεζαλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσληθήο 

ζέζεο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε δείγκα 76 καζεηψλ απφ 

ηνπο νπνίνπο νη 38 είραλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Χο εξγαιεία ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη κε ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο, θαζψο θαη ηελ 

νλνκαζηηθή θιίκαθα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηα επξήκαηα θάλεθε πσο νη καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ρακειά πνζνζηά θνηλσληθήο πξνηίκεζεο θαη είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νκάδα ή λα ραξαθηεξίδνληαη σο αξρεγνί. 

Οη Pijl θαη  Frostad (2010) δηεμήγαγαλ έξεπλα, ψζηε λα κειεηήζνπλ ηε ζρέζε 

αλάκεζα ζηελ απνδνρή ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηεο 

απηναληίιεςήο ηνπο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 498 καζεηέο, φπνπ νη 37 είραλ θάπνηα 

δπζθνιία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη ζπκκαζεηέο δελ απνδέρνληαη ηα παηδηά κε 

δπζθνιίεο κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ρακειήο 

απηναληίιεςεο. 

Ζ Singer (2005) δηεμήγαγε έξεπλα γηα λα κειεηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

απηνεθηίκεζή ηνπο, φηαλ ζπκαηνπνηνχληαη. Ζ εξεπλήηξηα πξαγκαηνπνίεζε ζπλεληεχμεηο 

60 καζεηψλ, ειηθίαο 9-12 ρξνλψλ θαη θαηέιεμε φηη ην 83% ησλ καζεηψλ είραλ πέζεη 
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ζχκαηα εθθνβηζκνχ, εμαηηίαο ηεο ρακειήο απηνεθηίκεζεο, πνπ ηνπο θάλεη πην επάισηνπο 

ζηα πεξηπαηρηηθά ζρφιηα ησλ ζπκκαζεηψλ. 

 Οη Juvonen θαη Bear (1992) ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή 

46 καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 199 καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζε ηκήκαηα έληαμεο. Δθηά καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη είθνζη 

ρσξίο παξαθνινπζνχζαλ απηέο ηηο ηάμεηο, ζηηο νπνίεο δίδαζθαλ έλαο εθπαηδεπηηθφο 

γεληθήο θαη έλαο εηδηθήο αγσγήο. Με ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληνκεηξηθψλ δνθηκαζηψλ 

παξαηεξήζεθε φηη ηα αγφξηα κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ θηιίεο θαη 

εηζέπξαηηαλ ηελ απνδνρή ησλ θίισλ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ, ζχκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο, 

ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηε θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Όκσο ηα θνξίηζηα είραλ ρακειφηεξε θνηλσληθή ζέζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εξεπλεηέο κπνξεί λα εξκελεπζεί σο δηαθνξεηηθή ζεψξεζε απφ κέξνπο ησλ ζπκκαζεηψλ 

ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ θνξηηζηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηα 

αγφξηα. 

 Γηαθνξεηηθά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπλάρζεθαλ απφ ηελ έξεπλα ησλ Meadan 

θαη Halle (2004). Με ηελ αλάιπζε ησλ θνηλσληνκεηξηθψλ δνθηκαζηψλ, νη 15 καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθνληαλ ζε ηάμεηο ζπλεθπαίδεπζεο θαη απφ απηνχο νη 9 

θαηείραλ ρακειή θνηλσληθή ζέζε θαη νη 4 πςειή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο νη 

καζεηέο κε ρακειή θνηλσληθή ζέζε θαη αληίζηνηρα απηνί κε πςειή θνηηνχζαλ ζε 

δηαθνξεηηθφ ζρνιείν. Δλδερνκέλσο ε θνηλσληθή ζέζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ, λα 

επεξεάζηεθε απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 Με ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα έγηλε απφπεηξα λα 

δηεξεπλεζεί ε θνηλσληθή ζέζε, ε θνηλσληθή απνδνρή, νη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, ψζηε κε 

ηε ζπλαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ λα βνεζεζεί ην δηδαθηηθφ έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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(Υξηζηνδνπινπνχινπ, 2007). Δπνκέλσο, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη ζεκαληηθφο. 

Θα πξέπεη λα παξέρνπλ βνήζεηα πξνο ηνπο καζεηέο κε ηδηαηηεξφηεηεο κέζσ ηεο δηδαρήο 

ηνπ ηξφπνπ απφθξηζεο ζε θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο, ηεο δηαηήξεζεο ησλ ζεηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, πνπ κε ηελ 

θαηάιιειε ρξήζε ηνπο ζα κπνξέζνπλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο 

ηάμεο (Πέλλα, 2008). 

 

1.3 Η ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ-Σα Σκήκαηα Έληαμεο 

1.3.1 Ηζηνξηθή αλαθνξά ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα  

 ηελ Διιάδα ην ζρνιηθφ έηνο 1983-1984 πινπνηήζεθε ν ζεζκφο γηα ηελ παξνρή 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο καζεηψλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο ζην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 603/82 

(άξζξν 1), φπνπ έγηλε ε ίδξπζε ησλ πξψησλ εθηά Δηδηθψλ Σάμεσλ. 

 Όπσο αλαθέξεη ε Πνιπρξνλνπνχινπ (1995), κε ηελ εγθχθιην Γ6/399/1-10-1984  

νξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ ζηα γεληθά ζρνιεία. Μαζεηέο κε ηδηαίηεξεο 

δπζθνιίεο ζηε κάζεζε, θνηηνχλ κεξηθψο ζηηο εηδηθέο ηάμεηο θπξίσο ζην κάζεκα ηεο 

Γιψζζαο θαη ησλ Μαζεκαηηθψλ, ψζηε λα εληζρπζνχλ θαηαιιήισο, γηα λα μεπεξάζνπλ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη παξάιιεια παξαθνινπζνχλ ηα ππφινηπα καζήκαηα 

ζηελ θαλνληθή ηάμε. ηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνπ είλαη εηδηθεπκέλνο ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, είλαη λα βνεζήζεη ηνλ καζεηή λα θνηηήζεη πιήξσο ζηελ ηάμε ηνπ. 

 Με ηνλ λφκν 1566/1985 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» γίλεηαη ζεζκνζέηεζε ηεο έληαμεο. Σν 

θεθάιαην ηεο Δηδηθήο Αγσγήο εληάζζεηαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Γίλεηαη αλαθνξά ζε 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (άξζξν 32) θαη ζηνλ ζθνπφ ηεο εθπαίδεπζεο, ν νπνίνο είλαη: α) 

λα αλαπηχζζνληαη νιφπιεπξα θαη απνηειεζκαηηθά θαη λα αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηεο 
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θαη ηθαλφηεηέο ηνπο β) λα εληάζζνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία γ) λα γίλνληαη 

απνδεθηνί απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 Με ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ, ζην πέξαο ησλ δεθαηεζζάξσλ ρξφλσλ, δελ 

ππάξρεη δεκνζίεπζε ησλ δηαηαγκάησλ, ψζηε λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ν ζεζκφο ηεο έληαμεο 

(Εψληνπ-ηδέξε, 2011).  

Ζ θξηηηθή γηα ηηο εηδηθέο ηάμεηο ήηαλ έληνλε, θαζψο ν ζεζκφο ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ 

είρε αδπλακίεο. Οη καζεηέο πνπ ζα παξαθνινπζνχζαλ καζήκαηα ζηηο εηδηθέο ηάμεηο δελ 

επηιέγνληαλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα. Δπίζεο ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ δαζθάινπ δελ ήηαλ 

απνδεθηφο απφ ηνλ ζρνιηθφ πεξίγπξν, ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ 

Ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία ήηαλ ειιηπήο θαη ηα πιηθνηερληθά κέζα ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ 

δελ επαξθνχζαλ (Νηθφδεκνο, 1995). Αθφκε, ε θαηάξηηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

ρψιαηλε θαη δελ ππήξρε θαζνδήγεζε απφ ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο. Ζ άγλνηα 

ρξεζηκνπνίεζεο θάπνηαο παηδαγσγηθήο ή δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο ήηαλ απφξξνηα ηεο 

έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ (Φισξάηνπ, 1994 ζην νχιεο, 2002). 

 Ζ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο έληαμεο σο θηινζνθίαο πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Δηδηθήο 

Δθπαίδεπζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνλ λφκν 2817/2000. Ηδξχνληαη ηα Σκήκαηα Έληαμεο 

πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηνλνκαζίαο ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ (άξζξν 5). Παξάιιεια, 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ίδξπζε ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην κε 

ζηφρν «ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ 

εηδηθήο αγσγήο…» (άξζξν 2) θαη ηνλ «ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ Αηφκσλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη 

ηελ εθπφλεζε/ρξήζε δηδαθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο». 

 Με ην ΦΔΚ 1319/2002 πξαγκαηψλεηαη ν θαζνξηζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ Σκεκάησλ 

Έληαμεο θαη θνίηεζεο ζε ρνιεία Δηδηθήο Αγσγήο θαη Σκήκαηα Έληαμεο. Με ην ΦΔΚ 
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449/2007 νξίδνληαη ηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα ηκήκαηα 

έληαμεο, θαζψο θαη φηη νη δηεπζπληέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηηο 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο. 

Οη Λακπξνπνχινπ θαη Παληειηάδνπ (2005) ππνζηεξίδνπλ φηη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

λφκν δελ ππάξρεη πξφβιεςε γηα κέηξα, ηα νπνία λα ζηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηνπο 

δαζθάινπο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ. 

 Με ηνλ λφκν 3699/2008 ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ 

ππνρξέσζε λα εθπαηδεπηνχλ. Πξαγκαηνπνηνχληαη νξηζκέλεο αιιαγέο σο πξνο ηα ηκήκαηα 

έληαμεο ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην ηκήκα 

έληαμεο, ν νπνίνο είλαη 12 θαη θαζνξίδεηαη ε ιεηηνπξγία θνηλνχ εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν πξνηείλεηαη απφ ην ΚΔΓΓΤ γηα καζεηέο κε ήπηαο κνξθήο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε πξφηαζε ηνπ ΚΔΓΓΤ γηα 

καζεηέο κε ζνβαξφηεξεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

χκθσλα κε ηε Λακπξνπνχινπ (ρ.ρ) ν ηαηξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ λφκνπ 

αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε δηάγλσζε, ηελ ζηειέρσζε ησλ ζρνιείσλ 

απφ γηαηξνχο, ηεο μερσξηζηήο εθπαίδεπζεο λα πξνεγείηαη έλαληη ηεο θνηλήο θαη ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ. Παξφκνηεο απφςεηο πηνζεηνχλ νη Δπζηαζίνπ θαη 

Βνχξβνπιεο (2008), θαζψο κε ηνλ λφκν απηφ ζπληειείηαη ζηγά-ζηγά ε απνκάθξπλζε απφ 

ηε θηινζνθία ηεο έληαμεο θαη επαλέξρνληαη μεπεξαζκέλα κνληέια πνπ έρνπλ θαηαξγεζεί 

ζε άιιεο ρψξεο.  

 Με ηνλ λφκν 4115/2013 «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο θαη Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πηζηνπνίεζεο Πξνζφλησλ θαη Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη άιιεο δηαηάμεηο», νη ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο απνηεινχλ θαη Κέληξα Τπνζηήξημεο Δηδηθήο Αγσγήο Δθπαίδεπζεο (ΔΑΔ) 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο γεληθήο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη ππεξεζηαθέο 
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κνλάδεο ηεο ΔΑΔ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο ελφηεηεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο 

ζπλζέηνπλ ην ρνιηθφ Γίθηπν Δθπαίδεπζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΓΔΤ) ζην νπνίν 

αλαηίζεηαη ε «…έληαμε θαη ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ζην ζρνιείν ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπο» θαζψο θαη ε ππνζηήξημε ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο (ΣΔ), ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο – ζπλεθπαίδεπζεο (άξζξν 39). 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγλσζηηθήο Δθπαηδεπηηθήο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο 

(ΔΓΔΑΤ) ιεηηνπξγεί ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία αλήθεη ζε 

ΓΔΤ θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαγλσζηηθή εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε  

ησλ καζεηψλ. Με ηελ εηζήγεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο ΔΑΔ ηεο ΓΔΤ, 

φπνπ αλήθεη ε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ απφθαζε ηνπ νηθείνπ δηεπζπληή, ζπγθξνηείηαη ε 

ΔΓΔΑΤ. 

Με ηνλ λφκν 315/2014 «Νφκηκε ζχζηαζε ησλ ΔΓΔΑΤ θαη θαζνξηζκφο ησλ 

ηδηαίηεξσλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ θαη ζπληνληζηψλ απηψλ», δηαθξίλνληαη νη ξφινη ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο ηεο ΔΓΔΑΤ θαη ν ζθνπφο ηνπο, ν νπνίνο είλαη ε δηαγλσζηηθή 

εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ψζηε λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη λα ππάξμεη αληαπφθξηζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.  

 Αξρηθά, ε ΔΓΔΑΤ αμηνινγεί ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα. ηεο ζπλέρεηα, καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο 

ζπληάζζεη δηαθνξνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ην νπνίν παξαθνινπζείηαη θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλεξγαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ ζηελ ηππηθή ηάμε. Δπίζεο, 

ζέηεη ζε εθαξκνγή ην Αηνκηθφ Σξηκεληαίν Πξφγξακκα Γηεπηζηεκνληθήο 

Γηαθνξνπνηεκέλεο Τπνζηήξημεο ηνπ καζεηή θαη ην Δμαηνκηθεπκέλν Πξφγξακκα, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν καζεηήο έρεη αμηνιφγεζε απφ ην ΚΔΓΓΤ. Αθφκε, είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

δηακφξθσζε πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο θνηλσληθήο 

ζηήξημεο ηνπ καζεηή θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ παξαπνκπή ζην ΚΔΓΓΤ 
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πξαγκαηνπνηείηαη ζε καζεηέο πνπ, αλ θαη δέρζεθαλ ππνζηήξημε, εμαθνινπζνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Ζ νξγάλσζε θαη ε εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ ζπλεξγαζίαο 

αλάκεζα ζε γεληθά θαη ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, αλήθεη, επίζεο, ζηηο αξκνδηφηεηέο ηεο (λ. 

315/2013, άξζξν 3).  

Σέινο, κε ηνλ λφκν 4415/2016, άξζξν 48 «Ρχζκηζε ζεκάησλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο» γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3699/2008 (Α’ 199). Δηδηθφηεξα, 

πξαγκαηνπνηείηαη ν θαζνξηζκφο ηεο ίζεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ ζπιιφγνπ 

δηδαζθφλησλ σο πξνο ηε δηνίθεζε ησλ ΜΔΑΔ θαη ε ξχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

ζηειέρσζε ησλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ησλ ΜΔΑΔ, ησλ ΣΔ, ησλ 

ΚΔΓΓΤ, ησλ πξνγξακκάησλ πξψηκεο παξέκβαζεο, παξάιιειεο ζηήξημεο θαη παξνρήο 

δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη). 

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ζηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε (νξγάλσζε, 

θνίηεζε, πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ), ζηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(Δ.Δ.Δ.ΔΚ.) θαη ζηα Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα θαη Λχθεηα, ηα νπνία κεηαηξέπνληαη 

ζε Δληαία Δηδηθά Δπαγγεικαηηθά Γπκλάζηα-Λχθεηα απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2017-2018, 

ξπζκίδνληαη δηάθνξα ζέκαηα. 

 

1.3.2 Γηαδηθαζία αλαγλψξηζεο ελφο καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην πιαίζην 

ηνπ ζρνιείνπ, ζθνπφο  θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο  

 Απφ ην 1981 (λ. 1143) απηνηειή δνκή ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ζπληζηά ε εηδηθή 

εθπαίδεπζε. Σν 1983, ζχκθσλα κε ην πξνεδξηθφ δηάηαγκα 603/82, νη πξψηεο εηδηθέο 

ηάμεηο μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Χζηφζν, εηδηθέο ηάμεηο ππήξραλ θαη πην πξηλ, φκσο 

απεπζχλνληαλ, σο επί ην πιείζηνλ, ζε καζεηέο κε αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαλ ζ’ έλαλ γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ (Μπάξκπαο, 2007). 
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 ηε ρψξα καο ππάξρεη έλα πνζνζηφ παηδηψλ πνπ θνηηά ζηα ηκήκαηα έληαμεο ρσξίο 

λα έρεη ιάβεη δηάγλσζε απφ ηα ΚΔΓΓΤ ή ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα κέζσ ηεο 

αθφινπζεο δηαδηθαζίαο. Αξρηθά, γίλεηαη ε αλαγλψξηζε ησλ καζεηψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηεο ηάμεο, νη νπνίνη έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ 

ίδηνπ. ηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεηαη έλαο θαηάινγνο, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηνλ δηεπζπληή 

ηνπ ζρνιείνπ. Έπεηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο, ψζηε λα θαηαιήμνπλ, πνηα παηδηά ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ηκήκα 

έληαμεο κε γλψκνλα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ αλαγθαηφηεηα γηα εμεηδηθεπκέλν 

πξφγξακκα, ηελ ηάμε, ην πφζνπο καζεηέο κπνξεί λα αλαιάβεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο κε 

ζηφρν λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηνπο ππνζηεξίμεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θαζψο θαη 

ηελ ειηθία. Έπεηηα, γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ γνληψλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο θαη ηνλ δηεπζπληή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ππεχζπλε δήισζε ζπκθσλίαο 

ζρεηηθά κε ηε θνίηεζε ηνπ καζεηή ζην ηκήκα έληαμεο. Παξάιιεια, νη γνλείο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηα ΚΔΓΓΤ, ηα Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα θαη γηα ηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ (Υαξνχπηαο, 2007).  

 χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Σδνπξηάδνπ θ.α. (2001) ζπκπεξαίλεηαη φηη νη 

πεξηζζφηεξνη καζεηέο θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο κε παξαπνκπή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο 

γεληθήο ηάμεο. Έηζη, επηζεκαίλεηαη ε κεγάιε επζχλε θαη ν ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ν 

εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο. πγθεθξηκέλα, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινπζεί 

ην ηκήκα έληαμεο θαηφπηλ πξνηάζεσο ηνπ δαζθάινπ γεληθήο αγσγήο αλέξρεηαη ζην 62,8%, 

ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ παξαθνινπζεί ην ηκήκα έληαμεο κεηά απφ παξαπνκπή ηεο 

δηαγλσζηηθήο νκάδαο θηάλεη ην πνζνζηφ ηνπ 21,5%, ελψ ε παξαπνκπή απφ ηα 

Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα αγγίδεη ην 15,7%. 

 Όπσο γίλεηαη θαλεξφ, δελ ππάξρεη ρνξήγεζε δηαγλσζηηθνχ θξηηεξίνπ, ψζηε ν 

δάζθαινο γεληθήο αγσγήο λα πξνηείλεη ηε θνίηεζε καζεηή ζε ηκήκα έληαμεο. Δπνκέλσο, 
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κε ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε ζα εθηηκεζεί ν βαζκφο ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πινπνηείηαη κε ηε ζπλαίλεζε ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ 

ζπκβνχινπ εηδηθήο αγσγήο (Υαξνχπηαο, 2007). 

 Με ηελ είζνδν ηνπ καζεηή ζην ηκήκα έληαμεο, ν δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο 

δεκηνπξγεί έλαλ αηνκηθφ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηθιείεηαη ε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε ηνπ 

ΚΔΓΓΤ ή ηνπ Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ καδί κε ηηο δνθηκαζίεο πνπ δφζεθαλ ζην παηδί. 

Αθφκε, εκπεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ηεο πξψηεο εκέξαο ζην ηκήκα έληαμεο ζε ζρέζε κε 

ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, ηε δηάγλσζε, ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ θαη ην ηζηνξηθφ 

ηεο νηθνγέλεηαο. Μπνξεί, επηπιένλ, λα πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο, εξγαζίεο ηνπ καζεηή, 

ζεκεηψκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη φπνηεο άιιεο 

πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί ζεκαληηθέο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο, εθφζνλ έρεη αμηνινγήζεη αηνκηθά ηνλ θάζε 

καζεηή, πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Ζ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ηκήκα έληαμεο ζηαδηαθά 

ζπληζηά ηνλ απψηεξν ζηφρν, ελψ ε ηθαλφηεηα λα ζπκβαδίζεη ζε γλσζηηθφ επίπεδν κε ηελ 

ηππηθή ηάμε αληηζηνηρεί ζηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν (Υαξνχπηαο, 2005).   

 Όπσο αλαθέξζεθε, ζην ηκήκα έληαμεο θνηηνχλ καζεηέο κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηεο, ζπλεπψο ηφζν ν ρψξνο φζν θαη ν εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Αλαιπηηθφηεξα, ε ηάμε ζα πξέπεη λα 

είλαη κεγάιε γηα ηελ αηνκηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθπγή ηεο δηάζπαζεο 

πξνζνρήο ηνπο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζξαλίσλ, δε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κεησπηθά, δηφηη ελδερνκέλσο ην παηδί λα έρεη αξλεηηθέο εκπεηξίεο, 

ζπκίδνληάο ηνπ ηελ ηάμε ηνπ. 

 Όζνλ αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ, ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκνο θαη θαηάιιεινο, 

ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε ζηήξημε θαη βνήζεηα ησλ παηδηψλ κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο. Γηα 
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ηελ πξνζαξκνγή ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθάζηνηε καζεηή, ηα θαζίζκαηα ζα πξέπεη λα 

έρνπλ κεραληζκφ. Σν πιηθφ, δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

βνεζήκαηα ηερλνινγηθά θαη λα εγείξεη δηάθνξεο αηζζήζεηο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ ελεξγή 

ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Σέινο, ην πιηθφ απηφ ζα πξέπεη λα 

ζπλάδεη κε ην εμαηνκηθεπκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ παηδηνχ. 

 Αλαθνξηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα, απηφ πινπνηείηαη ζην ηκήκα έληαμεο θαη ηελ 

ηππηθή ηάμε. ρεδηάδεηαη απφ ηνλ δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο έρνληαο σο γλψκνλα ηηο 

αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ θάθειν ηνπ καζεηή. Ο 

ρψξνο δηεμαγσγήο, νη ζηφρνη θαη ε αμηνιφγεζε απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία, γηα λα 

πινπνηεζεί κε επηηπρία ην πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ 

δάζθαιν γεληθήο αγσγήο θαη ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ (Υαξνχπηαο, 2005). 

Ζ νξγάλσζε ηνπ εβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ δάζθαιν 

ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά θαη γλσζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ. Τπάξρεη, επίζεο, ε δπλαηφηεηα έληαμεο ησλ παηδηψλ ζε 

νκάδεο. ρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ σξψλ, θαηά ηηο νπνίεο ν καζεηήο παξαθνινπζεί ην 

ηκήκα έληαμεο, απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. ε εκεξήζηα βάζε δε ζα 

πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ πέληε γηα ηνλ ίδην. ηφρνο είλαη λα κεησζνχλ ζηαδηαθά νη 

ψξεο πνπ παξαθνινπζεί ν καζεηήο ην ηκήκα έληαμεο κέζσ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ 

γεληθή ηάμε. Ο δάζθαινο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζεη κέρξη 

δψδεθα καζεηέο θαη ν θάζε καζεηήο έρεη δηθαίσκα λα παξαθνινπζήζεη απφ κία έσο 

δεθαπέληε δηδαθηηθέο ψξεο ηελ εβδνκάδα (Υαξνχπηαο, 2009 ζην Πηιάηε, 2012). 

Όκσο, ηα ηκήκαηα έληαμεο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη 

θαη ιεηηνπξγνχλ, ζπλαληνχλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, ηα νπνία εληνπίδνληαη 

κε πεξηζζφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε απηά. Γηα λα αξζνχλ νη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ απηφ 



42 

 

θαη λα είλαη επλντθφηεξε ε πξνψζεζή ηνπ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε επηκφξθσζή ηνπο (Σδίκαο, 2002). 

 Δπίζεο, ζηα ηκήκαηα έληαμεο βξίζθνληαη παηδηά κε άιιεο κνξθήο εηεξφηεηεο 

εθηφο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ θνηηνχλ 

ζην ηκήκα έληαμεο θαη είλαη αιινδαπνί, δίγισζζνη, νη νπνίνη κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία ή άιινπ είδνπο δπζθνιία. Έηζη, ε παξέκβαζε θξίλεηαη πνιχ 

ζεκαληηθή, φρη κφλν ζην λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζε γλσζηηθφ επίπεδν αιιά 

θαη λα αλαπηπρζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ησλ 

παηδηψλ απηψλ (Λνιίηζαο, 2004). 

 

1.3.3 Ο πνιπδηάζηαηνο ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ θαη ε απφδεημε ηνπ ζεκαληηθνχ 

ξφινπ ηνπ γηα ηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Σν έξγν ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ είλαη πνιπδηάζηαην θαη βαξπζήκαλην, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε 

γεληθή ηάμε. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα δηαπηζηψζεη ζε πνην βαζκφ νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη επλντθά δηαθείκελνη σο πξνο ηελ ζπκπεξίιεςε, αλ είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα δηαθχγνπλ απφ ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ έρνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ. Δπίζεο, είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ δηαζέηεη ην ζρνιείν, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο θαηλνχξηεο ζπλζήθεο, πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη. 

Βαζηθή ππνρξέσζή ηνπ είλαη ε ςπρνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε ηνπ θάζε καζεηή θαη 

ε ελίζρπζε ηεο θνηλήο κάζεζεο κε ηα ππφινηπα παηδηά. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ δάζθαιν ηεο 

γεληθήο, ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ καζεζηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ καζεηή, ηεο 

νξηνζέηεζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ηεο πξνφδνπ, θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ζπλδξάκνπλ ζηε καζεζηαθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή. 
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Ο εηδηθφο παηδαγσγφο, επηπιένλ, έρεη ξφιν ζπκβνπιεπηηθφ. πκβνπιεχεη ηνπο 

καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο, ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο. Όζνλ αθνξά ζηνπο 

καζεηέο, είλαη ππεχζπλνο λα δηακνξθψζεη ζσζηέο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ζην ηκήκα έληαμεο 

θαη λα σζεί ηνπο καζεηέο, κε ηελ εμάζθεζε, πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. ρεηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, απηνί δεηνχλ ηελ ζπκβνπιή ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ, φηαλ έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή 

πξνβιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ρξεηάδνληαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επίιπζε 

ησλ θαηαζηάζεσλ.  

Δπηπιένλ, ν ζπκβνπιεπηηθφο ηνπ ξφινο απέλαληη ζηνπο γνλείο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ γνληψλ ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζηελ θνηλή θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε θαζνδήγεζε 

ζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζ’ απηνχο ηνπο καζεηέο, θαζψο θαη ε 

ζηήξημε ησλ γνλέσλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, απνηεινχλ ηδηαίηεξν 

θαζήθνλ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ. Σέινο, ε ζπκβνπιεπηηθή δξάζε ηνπ ζα πξέπεη λα 

επεθηείλεηαη θαη ζε θνηλσληθνχο θνξείο. Γειαδή, λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα παξέκβαζεο ζε 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηεο ελίζρπζεο 

ηεο ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ηεο παξάζεζεο εξεπλεηηθψλ 

πξνηάζεσλ πξνο ηα αξκφδηα Τπνπξγεία, ζε επξχηεξν πιαίζην (νχιεο, 2002). 

Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ζηφρν πνπ πξέπεη 

λα επηηχρεη ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο γηα ηνλ καζεηή πνπ θνηηά ζην ηκήκα έληαμεο 

(Υαξνχπηαο, 2009 ζην Πηιάηε, 2012). Γίλεηαη θαλεξφ πσο ην πξφγξακκα παξέκβαζεο 

εζηηάδεη ζηελ θνηλσληθφηεηα πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ν καζεηήο, ψζηε αξγφηεξα λα 

κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα πινπνηνχληαη ζην ηκήκα έληαμεο, είλαη 
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ζεκαληηθφ λα απεπζχλνληαη ζηε γλσζηηθή, ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ 

παηδηνχ. 

 Ζ Ρνχκελ (2009) ζε έξεπλά ηεο ζέιεζε λα κειεηήζεη ηελ ζπκπεξίιεςε είθνζη δχν 

καζεηψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο πέληε εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί θαηαξηίδνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ ηε καζεζηαθή επίδνζε, φηαλ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε, ζε αληίζεζε κε ηα 

πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη ηε κείσζε ησλ κε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, απηά εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Όκσο, 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ηα πξνγξάκκαηα απηά, σο επί ην πιείζηνλ, δελ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα, αιιά ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

ηππηθήο ηάμεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ θαηάθηεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ. χκθσλα κε 

ηελ γλψκε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, νη καζεηέο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αδπλαηνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλε ε δηδαζθαιία, ζηε 

γεληθή ηάμε θαη φρη εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

 ε έξεπλα ησλ Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ θαη Μπέιηνπ (2004) ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο, πηζηεχνπλ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

ε θνηλσληθή πηπρή ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ λα εθπιεξψζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε 

ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ. Μέζσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

καζεηέο έρνπλ σο ζηφρν «λα αλαπηχμνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο», «ηεο 

εκπηζηνζχλεο» θαη «ηεο απνδνρήο», «λα κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ», «λα αλαπηχμνπλ 

απηνπεπνίζεζε» θαη «πςειή απηνεθηίκεζε», «λα ληψζνπλ ηζφηηκα κε ηα άιια παηδηά», 
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«λα αηζζάλνληαη ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο», «λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε». 

ε ζρεηηθή έξεπλα, δηαπηζηψζεθε πσο νη καζεηέο ηεο Δ’ θαη ηεο Σ’ δεκνηηθνχ 

πνπ παξαθνινπζνχζαλ ην ηκήκα έληαμεο είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ 

θαλνληθή ηάμε απαληψληαο ζε απιέο εξσηήζεηο θαη έηζη δελ εηζέπξαηηαλ αξλεηηθά ζρφιηα 

απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο νη καζεηέο 

απηνί δελ έθαλαλ παξέα κε άιια παηδηά, ήηαλ απνκνλσκέλνη θαη θάπνηεο θνξέο δέρνληαλ 

πεηξαρηηθά ζρφιηα απφ ηνπο ππφινηπνπο (Μπάξκπαο θ.α., 2006 ζην Μπάξκπαο, 2007). 

 Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ην εμαηνκηθεπκέλν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα ζπάληα εζηηάδεη 

ζην λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη 

λα αλαπηχμεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπ. Κχξην κέιεκα ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ γηα 

ηελ επηηπρία ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο πξέπεη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ παηδηνχ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ. ηα πιαίζηα ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, ζα πξέπεη νη καζεηέο λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα έρνπλ θνηλσληθέο επαθέο 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Μπάξκπαο, 2007).  

Αθφκε, εξεπλεηέο, ζε δηεζλέο επίπεδν, πξαγκαηνπνηνχλ κειέηεο κε ζηφρν λα 

δηαπηζηψζνπλ, αλ νη καζεηέο κε δπζθνιίεο πνπ θνηηνχλ ζηηο εηδηθέο ηάμεηο, βειηηψλνπλ ηηο 

θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο ηνπο ζε ζπλάξηεζε θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηνπ νπνίνπ 

εθαξκφδεηαη. 

Ζ Pearl καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εθκάζεζε 

ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζα βνεζήζεη θαη ζα πεξηνξίζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο εθείλεο, ησλ 

παηδηψλ πνπ έρνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη αληηθνηλσληθέο. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο θαη κε 

ηελ εθκάζεζε ζηξαηεγηθψλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο κεηαμχ ηνπο νκάδεο, ψζηε λα 
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πξνσζεζεί ε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε θαη λα αλαπηπρζνχλ ζεηηθά πξφηππα γηα ηα παηδηά 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Pearl et al., 1998 ζην Πηιάηε, 2012).  

 Ο Bryan καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κηα ζεηξά απφ έξεπλεο, 

φπνπ ζέιεζαλ λα δηαπηζηψζνπλ, αλ ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ επεξεάδεηαη απφ 

ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηα ζρνιηθά καζήκαηα. Σν δείγκα πιαηζίσλαλ καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ θνηηνχλ ζηελ ηππηθή ηάμε θαη ζην ηκήκα έληαμεο. Σα 

ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, πνπ ζα πεξηέρνληαη δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, ην πξφγξακκα είρε ζρέζε κε ηε ρξήζε ιεμηινγίνπ απφ ηε 

κεξηά ησλ δαζθάισλ αλαθνξηθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηή, κε ζηφρν λα ζπλδξάκεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο ηνπ (Bryan & Bryan, 1991, Bryan, Mathur, Sullivan, & 

Pukys, 1996, Bryan, Sullivan, & Mathur, 1998 ζην Σδνπξηάδνπ, 2011). 

 

1.4.Ο ξόινο ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ ζπκκαζεηώλ, ησλ γνλέσλ 

απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε 

1.4.1 Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ ζπκπεξίιεςε 

Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ ζπκπεξίιεςε εμεηάδεη ηνλ βαζκφ 

νξακαηηζκνχ ησλ δαζθάισλ ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε ζην γεληθφ ζρνιείν ησλ παηδηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ ππνζηήξημε θάπνησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ζρνιείν απηφ ή ηελ πιήξε θνίηεζή 

ηνπο ζηα Δηδηθά ρνιεία. Ζ ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ηνπο καζεηέο, θαζψο 

δηαθαίλνληαη νη απφςεηο ηνπο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο, θαη γίλεηαη ζχλδεζε ησλ 

απφςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ επίδνζεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή 

ρσξίο (Πέλλα, 2008). Ο δάζθαινο ζηέιλνληαο κελχκαηα ζηνπο καζεηέο ηνπ κέζσ ηεο 

εκθάληζήο ηνπ, ηνπ ηφλνπ ηεο θσλήο ηνπ, ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεξηψλ θαη ηνπ ζψκαηφο ηνπ 
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θαη ηεο έθθξαζεο ηνπ βιέκκαηφο ηνπ, εθθξάδεη ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο πξνζκνλέο ηνπ 

(Μηραειίδεο, 2009). 

 Οη Stanovich θαη Jordan (2002) θαηεγνξηνπνηνχλ ηηο απφςεηο ησλ δαζθάισλ ζε 

δχν νκάδεο. Οη πξνζεγγίζεηο ησλ δαζθάισλ, είηε παξαδνζηαθέο είηε πξννδεπηηθέο, 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ, αζθνχλ επηξξνή ζηνλ βαζκφ 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ κία νκάδα έρεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

pathognomonic («απφςεηο κε βάζε ηελ παζνινγία») ππνζηεξίδνληαο πσο ηα πξνβιήκαηα, 

καζεζηαθά θαη ζπκπεξηθνξηθά, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο, ελππάξρνπλ. ηνλ 

αληίπνδα, ππάξρεη ε νκάδα κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ interventionist («απφςεηο κε βάζε ηελ 

παξέκβαζε»). Οη δάζθαινη απηνί ζεσξνχλ πσο νη δπζθνιίεο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

είλαη απφξξνηα ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηνπο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δείρλνληαο 

πεξηζζφηεξε θαηαλφεζε. 

 

1.4.2 Έληαμε κε θξηηήξην ηνπ ηχπνπ ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

 ηηο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί έγηλε απφπεηξα λα κειεηεζνχλ νη αληηιήςεηο ησλ 

δαζθάισλ ζε ζπζρέηηζε κε ηελ επηξξνή ησλ ηχπσλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ φζνλ 

αθνξά ζηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζην ηππηθφ ζρνιείν. Οη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο επεξεάδνληαη απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο θαηάζηαζήο ηνπο 

(Avramidis & Kalyva, 2007· Avramidis & Norwich, 2002). Οη εθπαηδεπηηθνί 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ έληαμε σο επηηπρή ή κε κε βάζε ηελ έληαζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ 

παηδηνχ θαη ηεο θχζεο ηνπ, φκσο νη απφςεηο ηνπο δηίζηαληαη ζρεηηθά κε ην, πνηα είλαη ε 

θχζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ απηψλ. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο 

εκπεηξίεο θαη ζηνλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Πέλλα, 2008).  
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Τπάξρεη κηα ζχγρπζε, αξθεηέο θνξέο, αλάκεζα ζηνλ φξν «εηδηθέο αλάγθεο», 

«εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» θαη ζηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνχ. Ζ Βιάρνπ (1999 ζην 

Πέλλα, 2008) κεηά ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλάο ηεο θαηέιεμε φηη θάπνηεο θνξέο γηλφηαλ 

ρξήζε ηνπ φξνπ «εηδηθέο αλάγθεο», γηα λα πξνσζεζεί ε έληαμε, ελψ άιιεο θνξέο, γηα λα 

παξαπεκθζνχλ νη καζεηέο ζε ζρνιείν εθηφο ηνπ γεληθνχ. 

 Ο Αλαζηαζίνπ (2005) ππνζηεξίδεη πσο νη καζεζηαθέο αλάγθεο, δηαθφξσλ ηχπσλ, 

ησλ καζεηψλ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ απφ ην ζρνιείν, θαζψο θαίλεηαη ε 

αδπλακία αληαπφθξηζήο ηνπ ζε απηέο. χκθσλα κε απηνχο πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο 

έληαμεο, απαγνξεχεηαη ν απνθιεηζκφο νπνηνπδήπνηε καζεηή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Όκσο, νξηζκέλνη εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηνλ δηζηαγκφ ηνπο γηα ηελ έληαμε, 

φζνλ αθνξά θάπνηεο θαηεγνξίεο εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (Dumke & Eberl, 2002 

ζην Πέλλα, 2008). 

 Οη Busch, Pederson, Espin, & Weissenburger (2001) κειέηεζαλ έλαλ αξράξην 

δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο, ν νπνίνο ήηαλ θαηαξηηζκέλνο θαηάιιεια ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη κε εκπεηξία δηδαθηηθή ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο, ηνπο νπνίνπο 

δίδαζθε, είραλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δπζιεμία θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

παξαθνινπζνχζαλ γιψζζα θαη καζεκαηηθά θαη ζην ζχλνιν ήηαλ 15. Σα ππφινηπα 

καζήκαηα ηα παξαθνινπζνχζαλ ζηε γεληθή ηάμε. χκθσλα κε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ δαζθάινπ, νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηέβαιαλ κεγάιε 

πξνζπάζεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ ηάμε ηνπο. Οη δάζθαινη δελ είραλ πςεινχο 

ζηφρνπο θαη πξνζδνθίεο απφ απηνχο ηνπο καζεηέο. Δίραλ ηελ πξφζεζε λα ηνπο 

ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ ηάμε ηνπο, φκσο δελ γλψξηδαλ ηνλ θαηάιιειν ηξφπν, θαζψο νη 

γλψζεηο θαη νη ζηξαηεγηθέο ηνπο ήηαλ ειιηπείο.  

 ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Dumke & Eberl (2002 ζην Πέλλα, 2008) ζέιεζαλ 

λα κειεηήζνπλ ην πφζν έηνηκνη είλαη νη δάζθαινη, γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ καζεηέο κε 
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εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε ζε ζπζρέηηζε κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαη 

ην βαζκφ ζνβαξφηεηαο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

αγσγήο ζεσξνχζαλ φηη είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκπεξηιάβνπλ καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αθφηνπ παξαηεξνχζαλ ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ ηνπο, κε ηνλ φξν 

φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη νη ζπκκαζεηέο δελ επεξεάδνληαλ αξλεηηθά.  

 

1.4.3 Ζ ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί 

αξλεηηθή ζηάζε θαη αβεβαηφηεηα σο πξνο ηελ ζπκπεξίιεςε 

 Ζ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη δάζθαινη κε ζηφρν ηελ 

επηηπρή αληαπφθξηζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή ρσξίο, απνηειεί κηα ζεκαληηθή πηπρή ηεο δηακφξθσζεο ησλ 

αληηιήςεψλ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε. Ζ επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ ζπκπεξίιεςεο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ζσζηή θαηάξηηζε θαη ηελ επάξθεηα πνπ ζα απνθηήζεη ν 

δάζθαινο κέζσ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ (Marte, 1990 ζην Κππξησηάθεο, 2001). 

Οη Fisher, Grove, & Sax (2000) δηαπίζησζαλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ 

απνθέξεη ε εθπαίδεπζε, φηαλ νη δάζθαινη επηκνξθψλνληαη θαη εθπαηδεχνληαη. ε κία άιιε 

έξεπλα βξέζεθε φηη αξθεηνί δάζθαινη γεληθήο αγσγήο δελ ήηαλ πξφζπκνη λα εθπαηδεχζνπλ 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φκσο ε θαηάξηηζή ηνπο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε 

ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ βνήζεζε ζηελ επηηπρία ηεο δνπιεηάο ηνπο 

(deBettencourt, 1999). 

 ε έξεπλα ησλ Buell, Hallam, & Gamel-McCormick (1999) δηαπηζηψζεθε πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο πίζηεπαλ φηη ήηαλ πην ηθαλνί θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνη, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ ηάμε ηνπο παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. ε αληίζεζε, νη δάζθαινη γεληθήο αγσγήο έλησζαλ αβεβαηφηεηα γηα ηνλ βαζκφ 

ηθαλφηεηάο ηνπο ζηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκπεξίιεςεο. Ο Willand (2000 ζην Πέλλα, 2008) 
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ζε έξεπλά ηνπ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δάζθαινη ήηαλ αξλεηηθνί φζνλ αθνξά 

ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο λα 

θνηηήζνπλ ζε γεληθφ ζρνιείν. Ζ έιιεηςε επαξθνχο θαηάξηηζεο ήηαλ ην θχξην επηρείξεκά 

ηνπο. 

 Δπνκέλσο, ε εηδηθφηεηα ησλ δαζθάισλ είλαη έλαο παξάγνληαο πνπ αζθεί επίδξαζε 

ζηε δηακφξθσζε ησλ αληηιήςεψλ ηνπο (Salend & Duhaney, 1999). ε έξεπλα ησλ Minke, 

Bear, Deemer, & Griffin (1996) δηαπηζηψζεθε, πσο νη δάζθαινη γεληθήο αγσγήο είραλ 

ιηγφηεξεο ζεηηθέο ζηάζεηο απ’ φηη νη δάζθαινη εηδηθήο αγσγήο σο πξνο ηελ ζπκπεξίιεςε 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φηη νη δάζθαινη, πνπ είραλ έζησ κηα 

κηθξή εκπεηξία ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε παξνπζίαδαλ ζεηηθέο ζηάζεηο ζε ζρέζε 

κε απηνχο πνπ δελ είραλ έξζεη θαζφινπ ζε επαθή κε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Δπηπξφζζεηα, κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ Rose (2001) θάλεθε πσο νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ έπξεπε λα ζπκπεξηιάβνπλ παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ 

ηάμε ηνπο, δηαθαηέρνληαλ απφ πςειά επίπεδα άγρνπο ιφγσ φηη ε εκπεηξία, νη γλψζεηο θαη 

νη δεμηφηεηεο, πνπ δηέζεηαλ, ζρεηηθά κε ηε δηδαρή απηψλ ησλ παηδηψλ, ήηαλ πεξηνξηζκέλεο. 

 Δπνκέλσο ν δάζθαινο δηαδξακαηίδεη έλαλ πνιπζήκαλην ξφιν γηα ηελ 

ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή ηάμε. Δίλαη 

ππεχζπλνο λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο κάζεζεο θαη δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ 

κέζα ζηελ ηάμε. ηφρνο ηνπ είλαη λα γίλεηαη φιν θαη πην απνηειεζκαηηθφο κέζσ ησλ 

γλψζεσλ, ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θαη λα ηηο 

εθαξκφδεη (Stanovich & Jordan, 2002). 
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1.4.4 Οη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο   

εκαληηθή είλαη ε επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη ζηάζεηο ησλ ζπκκαζεηψλ πξνο ηα 

παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηελ ηάμε ηφζν ζηνλ θνηλσληθφ φζν θαη 

ζηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηνλ βαζκφ πξνζαξκνγήο ησλ παηδηψλ απηψλ 

(Αξακπαηδή, 2009). Αξθεηέο είλαη νη έξεπλεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά 

ηππηθήο αλάπηπμεο εκθαλίδνπλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο πξνο ηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζσ ηεο ζπλχπαξμεο ζηελ ίδηα ηάμε (Laws & Kelly, 2005· 

Nikolaraizi & Neil de Reibekil, 2001· Nikolaraizi et al., 2005· Shelvin & O’ Moore, 2000). 

Οη Maras θαη Brown (2000) δηαπίζησζαλ φηη νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο κε θαη 

ρσξίο αλαπεξία έγηλαλ θαιχηεξεο, φηαλ άιιαμαλ νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ρσξίο αλαπεξία 

απέλαληη ζηνπο πξψηνπο.  

Ζ έξεπλα ησλ Laws & Kelly (2005) ε νπνία δηεμήρζε ζε 202 καζεηέο απφ 9 κέρξη 

12 ρξνλψλ είρε σο ζηφρν ηε κειέηε ηνπ ξφινπ ηεο ελεκέξσζεο γηα ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο 

ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε ζεηηθήο ή κε ζηάζεο. Οη εξεπλεηέο δηαπίζησζαλ πσο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ εθδήισλε ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ αλαπεξία ιφγσ ηεο 

ελεκέξσζεο πνπ είρε δερζεί ζε αληίζηνηρα ζέκαηα. 

 Οη Nikolaraizi θαη De Reybekiel (2001) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα κε 463 παηδηά 

ειηθίαο 10 έσο 12 εηψλ ζέινληαο λα βξνπλ ηνλ βαζκφ επεξεαζκνχ ησλ ζηάζεσλ ησλ 

ζπλνκειίθσλ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηε 

ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα παηδηά απηά θαη απφ ην είδνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία 

θνηηνχλ. Σα επξήκαηα έδεημαλ πσο νη καζεηέο, νη νπνίνη είραλ έξζεη ζε επαθή κε άηνκα κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εκθάληδαλ ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο απφ ηνπο καζεηέο πνπ δελ 

είραλ θαζφινπ επαθή. Αθφκε, φηαλ ην ζρνιείν δηέζεηε ηκήκα έληαμεο ηα παηδηά 
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εθδήισλαλ ζεηηθφηεξε ζηάζε απ’ φηη ηα παηδηά πνπ ην ζρνιείν ηνπο δε δηέζεηε ηκήκα 

έληαμεο. 

 ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη κηα ζεηξά απφ έξεπλεο πνπ ηα επξήκαηά ηνπο είλαη 

αξλεηηθά (Hodkinson, 2007· Nowicki & Sandieson, 2002· Siperstein, Parker, Bardon, & 

Widaman, 2007). 

 Ο Hodkinson (2007) ζέιεζε λα κειεηήζεη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο αλαπεξίαο ησλ 

παηδηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ εθδειψλνπλ πξνο ηα παηδηά κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη ζηάζεηο γηα ηνπο καζεηέο κε 

θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία ήηαλ αξλεηηθέο. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ ζεσξνχζε φηη ε 

αλαπεξία είλαη ζσκαηηθή θαη νη αξλεηηθέο ζηάζεηο εθδειψλνληαλ πεξηζζφηεξν απφ ηα 

αγφξηα. 

 Ζ κειέηε κεηα-αλάιπζεο ησλ Nowicki θαη Sandieson (2002) είρε σο ζηφρν ηελ 

εμέηαζε ησλ ζηάζεσλ 2.240 καζεηψλ, πνπ εθπαηδεχνληαη ζε δεκνηηθά ζρνιεία, φπνπ 

ππάξρνπλ ηκήκαηα έληαμεο, πξνο ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απφ ηα 

επξήκαηα δηαπηζηψζεθε, πσο νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ηππηθήο αλάπηπμεο ήηαλ αξλεηηθέο 

ζηα παηδηά κε θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία θαη επηζπκνχζαλ λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο, νη νπνίνη δελ παξνπζίαδαλ αλαπεξία. Αθφκε, ηα θνξίηζηα 

πηνζεηνχζαλ πεξηζζφηεξν ζεηηθέο ζηάζεηο πξνο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζε ζχγθξηζε κε ηα αγφξηα.  

Γεληθφηεξα, ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ θνηλσληθά νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηε γεληθή ηάμε, είλαη ρακειή θαη παξνπζηάδνπλ έιιεηςε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο (Nowicki, 2003· Ruijs & Peetsma, 2009 ζην Δπθαξπίδεο, 

2015).  
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1.4.5 Ο ξφινο ησλ γνλέσλ   

 Ζ νηθνγέλεηα δηαδξακαηίδεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ην παηδί 

δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη θνηλσληθνπνηείηαη (Αλησληάδνπ & Μπίκπνπ-

Νάθνπ, 2006). Σν παηδί, κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο ζηήξημεο πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

ζρέζε κε ηνλ γνλέα ηνπ, δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη αλαπηχζζεη ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, ηα νπνία ζα ην νδεγήζνπλ ζηελ 

επηηπρία (Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002).  

Οη γνλείο, ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπο, ληψζνπλ ηθαλνπνηεκέλνη, φηαλ ζην γεληθφ 

ζρνιείν ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηνλ βνεζφ ηνπ (Fox, Farrell, & Davis, 2004). Παξφια απηά, 

έρνπλ αθφκε έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν λα επηηειέζνπλ, απηφλ ηεο καζεζηαθήο ζηήξημεο 

(Hoover-Dempsey, Bassler, & Burow, 1995). Οη Hill θαη Taylor (2004) θαη ηνγηαλλίδνπ 

(2006) ππνζηεξίδνπλ πσο γηα λα πινπνηεζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη ησλ παηδηψλ θαη λα 

επηηεπρζεί ε βέιηηζηε ζρνιηθή επίδνζε, ε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, θξίλεηαη αλαγθαία. 

 Όκσο, κεγάιε είλαη ε επίδξαζε ηεο παξνρήο βνήζεηαο ζην ζπίηη ζηε κειέηε ησλ 

καζεκάησλ, ε νπνία κπνξεί λα επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εηθφλα πνπ έρνπλ ηα 

παηδηά γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζηελ πεπνίζεζε ηεο αληθαλφηεηαο νινθιήξσζεο ελφο έξγνπ 

απφ ηνπο ίδηνπο (Georgiou, 1999). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έξεπλα ηεο Singer (2005) απφ 

ηελ νπνία ζπκπεξαίλεηαη πσο κεγάιν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο δελ έξρεηαη ζε ζπλνκηιία κε ηνπο γνλείο ηνπ, γηαηί πηζηεχεη, πσο νη γνλείο ζα 

έβαδαλ κεγαιχηεξν φγθν αζθήζεσλ πξνο επίιπζε. Αθφκε, ηα παηδηά ζεσξνχζαλ φηη ζα 

έλησζαλ ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο θαη ηεο ζιίςεο, αλ ζπλδηαιέγνληαλ καδί ηνπο, θαη φηη νη 

γνλείο ζα αηζζάλνληαλ κεγαιχηεξε αλεζπρία. 

Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί ζα πξέπεη λα δηαγηγλψζθνληαη απφ 

επηζηεκνληθή νκάδα παξέρνληαο ζηνπο γνλείο ζσζηή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα 
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ηνπ παηδηνχ, θαζψο θαη ην πνχ ζα είλαη θαιφ λα απεπζπλζνχλ (Μηραειίδεο, 2009). Ζ 

Sorensen καδί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο (2003) ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ ςπρνθνηλσληθή 

πξνζαξκνζηηθφηεηα 100 παηδηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απφ 7 έσο 11 ρξνλψλ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε πσο νη γνλείο ζπλεηδεηνπνίεζαλ κέζσ ηεο δηάγλσζεο ηε 

θχζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηα νπνία επζχλνληαη γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

παηδηά ηνπο ζηνλ καζεζηαθφ ηνκέα, έρνληαο σο απφξξνηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ δπζθνιηψλ ηνπο θαη ηελ θαιχηεξε ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Παξνκνίσο, ε Αιεπξίδνπ (2010) ζηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζπκπέξαλε, κέζσ ησλ 

εκηδνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε κεηέξεο παηδηψλ κε δπζιεμία, αθφηνπ γηλφηαλ ε 

δηάγλσζε, νη κεηέξεο εξρφηαλ ζε δηάινγν ζπρλφηεξα κε ηα παηδηά ηνπο θαη πξνζπαζνχζαλ 

λα εληείλνπλ ηηο ελέξγεηέο ηνπο, νη νπνίεο ζα βνεζνχζαλ θαη ζα σζνχζαλ ηα παηδηά ηνπο λα 

θνηλσληθνπνηεζνχλ. πλεπψο, γίλεηαη δηαθξηηφ πσο γηα λα ηξνπνπνηεζεί ε ζηάζε ηνπ 

γνληνχ απέλαληη ζην παηδί ηνπ, ε έγθαηξε δηάγλσζε έρεη ζεηηθή ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε 

απηνχ ηνπ ζθνπνχ (Sorensen et al., 2003).  

Χζηφζν, ζε έξεπλα ησλ Svetaz, Ireland θαη Blum (2000) νη γνλείο ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ έρνπλ κεγάιεο πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ, φζνλ αθνξά 

ζηνλ αθαδεκατθφ ηνκέα, ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

πλεπψο ζεκαληηθή είλαη ε ππνζηήξημε πνπ ζα πξέπεη λα δέρνληαη νη γνλείο, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ λέα θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. Δάλ δε γίλεη θάηη ηέηνην, 

ππάξρεη πηζαλφηεηα νη γνλείο λα εθδειψζνπλ αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηα παηδηά ηνπο, ε 

νπνία ελδέρεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμέιημεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη 

θνηλσληθήο πιεπξάο ηνπ παηδηνχ (Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002· Μηραειίδεο, 2009). 
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Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε, ε θαηαγξαθή θαη ε αλάιπζε 

ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ζηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Δ.Μ.Γ.) πνπ θνηηνχλ ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζέηνληαη ηα παξαθάησ δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1) ε πνην βαζκφ επηηπγράλεηαη ε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην ζρνιηθφ πιαίζην ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο;  

2) ε πνην βαζκφ επηηπγράλεηαη ε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο; 
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Κεθάιαην 2° 

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

  

2.1 Δξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε επηινγή ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ. χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή, 

αξρηθά ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα θαη νξγαλψζεθαλ, ψζηε λα είλαη επθνιφηεξε ε 

πεξηγξαθή ησλ ηδηνηήησλ ηνπο κε ηε ρξήζε γξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη πηλάθσλ. 

Αθνινχζσο, ζχκθσλα κε ηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή, ε νπνία έρεη σο βάζε ηεο ηε ζεσξία 

ησλ πηζαλνηήησλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθέο κέζνδνη, ψζηε λα εμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κ’ έλαλ πιεζπζκφ απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ δείγκαηνο 

ηνπ πιεζπζκνχ (Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2011). 

 

2.2 πκκεηέρνληεο 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ παηδηά δεκνηηθνχ ειηθίαο απφ 8 έσο 

θαη 11 εηψλ, δειαδή απφ Γ’ έσο θαη η’ δεκνηηθνχ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ δχν δεκνηηθά 

ζρνιεία ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπκκεηείραλ 15 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, πνπ είραλ δηαγλσζηεί απφ ηα ΚΔΓΓΤ θαη ηα 

Ηαηξνπαηδαγσγηθά Κέληξα θαη θνηηνχζαλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο εθ ησλ νπνίσλ ηα 10 ήηαλ 

αγφξηα (2 θνηηνχζαλ ζηελ Γ’ ηάμε, 1 ζηελ Γ’ ηάμε, 3 ζηελ Δ’ ηάμε θαη 4 ζηε η’ ηάμε) θαη 

ηα 5 θνξίηζηα (1 θνηηνχζε ζηελ Δ’ ηάμε θαη 4 ζηε η’ ηάμε) θαη 15 καζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εθ ησλ νπνίσλ ηα 10 ήηαλ αγφξηα (2 θνηηνχζαλ ζηελ Γ’ ηάμε, 1 

ζηελ Γ’ ηάμε, 3 ζηελ Δ’ ηάμε θαη 4 ζηε η’ ηάμε) θαη ηα 5 θνξίηζηα (1 θνηηνχζε ζηελ Δ’ 

ηάμε θαη 4 ζηε η’ ηάμε). ηνλ ηειεπηαίν πίλαθα δηαθαίλεηαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ησλ γνλέσλ (αγξφηεο, ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, κηζζσηφο δεκνζίνπ, 
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ηδησηηθνχ, άλεξγνο). Οη παξαθάησ πίλαθεο θαη ηα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηα 

παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. 

 

 

Πίλαθαο 1 : Μαζεηέο αλά θύιν ζε ζρνιείν 

 

  ΦΤΛΟ 

  Αγόξηα 
( % )           

αλά ζρνιείν  
Κνξίηζηα 

( % )             

αλά ζρνιείν  

9
ν
 ρνιείν 

Αιεμ/πνιεο 

12 75,0 
 

4 25,0 
 

30
ν
 ρνιείν 

Θεζ/λίθεο 

8 57,1 
 

6 42,9 
 

ύλνιν 20   
 

10   
 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα  1 : Μαζεηέο αλά θύιν ζε ζρνιείν 
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Πίλαθαο 2 : Μαζεηέο αλά θύιν ζε ηάμε 

  ΦΤΛΟ 

  

Αγόξηα 
( % )           

αλά ηάμε  
Κνξίηζηα 

( % )             

αλά ηάμε  

Γ΄Σάμε 4 100,0 

 

0 0,0 

 
Γ΄Σάμε 2 100,0 

 

0 0,0 

 
Δ΄Σάμε 6 75,0 

 

2 25,0 

 
Σ΄Σάμε 8 50,0 

 

8 50,0 

 
ύλνιν 20     10     

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2 : Μαζεηέο αλά θύιν ζε ηάμε 
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Πίλαθαο 3 : Μαζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλά θύιν 

 

  ΦΤΛΟ 

  
Αγόξηα ( % ) Κνξίηζηα ( % ) 

Μαζεηέο κε 

εηδηθέο 

καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

10 66,7 5 33,3 

Μαζεηέο ρσξίο 

εηδηθέο 

καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

10 66,7 5 33,3 

ύλνιν 
20 66,7 10 33,3 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3 : Μαζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλά θύιν 
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Πίλαθαο 4 : Μαζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλά ηάμε 

 

  ΣΑΞΔΙ 

  Γ΄ ( % ) Γ΄ ( % ) Δ΄ ( % ) Σ΄ ( % ) 

Μαζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αλά ηάμε 

2 13,3 1 6,6 4 26,6 8 53,3 

Μαζεηέο ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπθνιίεο 

αλά ηάμε 

2 13,3 1 6,6 4 26,6 8 53,3 

ύλνιν 
4 13,3 2 6,6 8 26,6 16 53,3 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 4 : Μαζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλά ηάμε 
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Πίλαθαο 5: Επάγγεικα παηέξα καζεηώλ κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 

  
Αγξόηεο ( % ) 

Διεύζεξνο 

Δπαγ/ηίαο 
( % ) 

Γεκόζηνο 

Τπάιιεινο 
( % ) 

Ιδησηηθόο 

Τπάιιεινο 
( % ) Άλεξγνο ( % ) 

Δπάγγεικα 

παηέξα καζεηώλ 

κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο  

1 6,6 5 33,3 2 13,3 3 20,0 4 26,6 

Δπάγγεικα 

παηέξα καζεηώλ 

ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

0 0,0 4 26,6 7 46,7 1 6,6 3 20,0 

ύλνιν 
1 3,3 9 30,0 9 30,0 4 13,3 7 23,3 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5:  Επάγγεικα παηέξα καζεηώλ κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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Πίλαθαο 6: Επάγγεικα κεηέξαο καζεηώλ κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

  ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ  

  

Διεύζεξε 

Δπαγγεικαηίαο 
( % ) 

Γεκόζηα 

Τπάιιεινο 
( % ) 

Ιδησηηθή 

Τπάιιεινο 
( % ) Άλεξγε ( % ) 

Δπάγγεικα κεηέξαο 

καζεηώλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο  

3 20,0 2 13,3 5 33,3 5 33,3 

Δπάγγεικα κεηέξαο 

καζεηώλ ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

1 6,6 5 33,3 3 20,0 6 40,0 

ύλνιν 4 13,3 7 23,3 9 30,0 11 36,6 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 6: Επάγγεικα κεηέξαο καζεηώλ κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
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2.3 Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζία δηεμαγσγήο έξεπλαο 

2.3.1 Δξγαιείν έξεπλαο 

 Ζ θνηλσληνκεηξία απνηειεί πεδίν ηεο θνηλσληθήο ςπρνινγίαο (Μπίθνο, 2004) 

έρνληαο σο ζηφρν ηεο ηε δηεξεχλεζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Ο ξφινο, ε θνηλσληθή ζέζε, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηεη ην θάζε άηνκν 

απνηεινχλ ζηνηρεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο (Moreno, 

1970 ζην Μπίθνο, 2004). Ζ θνηλσληνκεηξία έρεη ζηε δηάζεζή ηεο κηα πιεζψξα ηερληθψλ 

απφ ηηο νπνίεο απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά είλαη ην θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη 

«απνζθνπψληαο λα αλαθαιχςεη θαη λα πεξηγξάςεη ηε ζρέζε ακνηβαίαο απνδνρήο ή θαη 

απφξξηςεο, πνπ παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κηαο θνηλσληθήο νκάδαο. Δπηηξέπεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δνκήο ησλ ζρέζεσλ απηψλ, ηεο εμέιημήο ηνπο θαη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηνπο» (Βάκβνπθαο, 2007, ζ. 324). 

 Σν δεηνχκελν ελφο θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε θαηνλνκαζία, 

εθ κέξνπο φισλ ησλ κειψλ κηαο νκάδαο, εθείλσλ ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία ζα είραλ ή φρη 

ηελ επηζπκία λα είλαη καδί ζε κηα θαηάζηαζε ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα. 

Δηδηθφηεξα, ζε θάζε εθθψλεζε, αξρηθά, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ «αθηίλα 

πξνηίκεζεο», δειαδή πνηα είλαη ηα φξηα ζηα νπνία ην άηνκν ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ςάμεη θαη λα θαηαγξάςεη ηα άηνκα πνπ επηζπκεί. Αθνινχζσο, ην «ζεκείν πξνηίκεζεο», 

θαηά ην νπνίν δίλεηαη ε θαηεχζπλζε, πνπ ζα θηλεζεί ην άηνκν απέλαληη ζηα ππφινηπα κέιε 

ηεο νκάδαο, ψζηε λα εθθξάζεη ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςή ηνπ. Σν θξηηήξην αθνξά ηε 

θχζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ππνθείκελν πξέπεη λα απνθαλζεί 

ζεηηθά ή αξλεηηθά, λα επηιέμεη ή λα απνξξίςεη κέιε ηεο νκάδαο ηνπ. Έπεηηα, ην 

θνηλσληνκεηξηθφ εξψηεκα κπνξεί λα αθνινπζείηαη απφ πεξηνξηζκέλν ή απεξηφξηζην 

αξηζκφ πξνηηκήζεσλ, δειαδή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ην άηνκν λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο 
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πξνηηκήζεηο ηνπ ή λα ηηο πεξηνξίδεη ζηηο ηξεηο ζπλήζσο. Σέινο, νξίδεηαη ε ζεηξά θαηά ηελ 

νπνία ην άηνκν ζα απνθαζίζεη πνηνπο επηιέγεη ή πνηνπο απνξξίπηεη (Βάκβνπθαο, 2007). 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην θνηλσληνκεηξηθφ 

ηεζη-εξσηεκαηνιφγην ησλ Blumenthal θαη Marten (2015) , ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ έμη 

εξσηήζεηο θαη παξαηίζεηαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. Δπηδίσμε ήηαλ λα απνθεπρζνχλ 

αζαθείο ιέμεηο ή εθθξάζεηο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ δείγκαηνο ή λα πξνθαηαιάβνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο.  

Παξάιιεια, ν αξηζκφο ησλ εξσηήζεσλ πεξηνξίζηεθε ζηηο έμη, γηαηί επηδηψρηεθε κε ηε 

θπζηθή ξνή ησλ εξσηήζεσλ λα κελ θνπξαζηνχλ νη καζεηέο αιιά θαη λα δηαηεξεζεί 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο.   

  

2.3.2 Γηαδηθαζία  

 Ο ζρεδηαζκφο, ε πξνπαξαζθεπή θαη ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο μεθίλεζε απφ ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2017 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο. ην δηάζηεκα απηφ 

έγηλαλ νη πξνθξηκαηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ επηινγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ησλ ζρνιείσλ θαη 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο απφ ην καζεηηθφ δπλακηθφ ησλ νπνίσλ ζα ζπγθξνηνχληαλ ηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο.  

 Δηδηθφηεξα, ε έξεπλα μεθίλεζε απφ έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο 

θαη νινθιεξψζεθε απφ έλα δεκνηηθφ ζρνιείν ηεο Θεζζαινλίθεο. Ζ δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζήζεθε ήηαλ ε ίδηα θαη είρε σο εμήο: Αξρηθά, εξρφκνπλ ζε επηθνηλσλία κε ηε 

δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ψζηε λα ελεκεξσζψ γηα ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη είραλ 

δηαγλσζκέλεο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη θνηηνχζαλ ζην ηκήκα έληαμεο. ηε 

ζπλέρεηα, εξρφκνπλ ζε ζπλνκηιία κε ηνλ ππεχζπλν δάζθαιν ή δαζθάια ηνπ ηκήκαηνο ζην 

νπνίν θνηηνχζε ν ζπγθεθξηκέλνο καζεηήο/-ηξηα θαη κε ηε βνήζεηά ηνπο δηλφηαλ 

επεμεγήζεηο ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο γηα ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
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θαη έπεηηα πξαγκαηνπνηνχληαλ ε ζπκπιήξσζή ηνπ, ε νπνία δηαξθνχζε ζπλήζσο 10’-15’. 

Πξνηνχ, φκσο γίλνπλ απηά, νη καζεηέο ελεκεξψλνληαλ γηα ηνλ ζθνπφ, πνπ βξίζθνκαη ζηελ 

ηάμε ηνπο θαη πσο ζα έπξεπε λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα, θαζψο δηλφηαλ ε δηαβεβαίσζε 

πσο ζα δηαηεξεζεί αλσλπκία θαη πσο ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ απνηειεί εξεπλεηηθφ 

δεδνκέλν, ην νπνίν ζα γλσζηνπνηεζεί ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. Αθνχ γηλφηαλ ε 

ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δάζθαιν ή ηελ δαζθάια ηνπ 

ηκήκαηνο επηιέγνληαλ νη δχν καζεηέο (ν έλαο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πνπ 

θνηηνχζε ζην ηκήκα έληαμεο θαη ν άιινο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο). Αθφκε, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπιήξσζεο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ ζεηηθά θαη ζπλεξγάζηεθαλ άςνγα, ελψ δελ έιεηςαλ κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο καζεηψλ, νη νπνίνη ηε ζεψξεζαλ θαη σο γξαπηή δνθηκαζία.  

 ηε ζπλέρεηα, ζπγθξνηήζεθαλ νη δχν νκάδεο. Σε κία νκάδα απνηέιεζαλ νη 15 

καζεηέο (αγφξηα θαη θνξίηζηα) κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίνη θνηηνχλ ζην 

ηκήκα έληαμεο. Σελ άιιε νκάδα απνηέιεζαλ 15 καζεηέο, νη νπνίνη επειέγεζαλ κε ηε 

κέζνδν ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηεο θάζε ηάμεο ρσξίο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη δχν νκάδεο εμηζψζεθαλ σο πξνο ηνπο παξάγνληεο θχιν, ηκήκα 

θαη ηάμε θνίηεζεο. Γειαδή, απφ θάζε ηκήκα, ζην νπνίν θνηηνχζαλ καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη παξαθνινπζνχζαλ ην ηκήκα έληαμεο, επηιέρηεθε ίζνο αξηζκφο 

καζεηψλ ηνπ ίδηνπ θχινπ.   

 

2.4 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

 ηελ παξνχζα έξεπλα, αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ πεξηγξαθηθέο ζηαηηζηηθέο 

αλαιχζεηο ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ 

αλαθνξηθά κε ην ζρνιείν, ην θχιν, ηελ χπαξμε ή κε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, ηελ 

ηάμε θνίηεζεο θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επαγσγηθέο 
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ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο (t-test, ζπζρεηίζεηο, παιηλδξνκήζεηο), ψζηε λα δηαπηζησζεί ν 

βαζκφο επεξεαζκνχ κεηαμχ ηεο χπαξμεο ή κε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

εξσηήζεσλ ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ.  

 Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ 

έγηλε ζχκθσλα κε ηνπο Voß θαη Marten (2015). Ζ αμηνιφγεζε θάζε θνηλσληνκεηξηθνχ 

ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ πξαγκαηνπνηείηαη μερσξηζηά θαη ην θαζέλα παίξλεη απφ κηα ηηκή. 

Αξρηθά ζηελ πξψηε ζηήιε ζεκεηψλνληαη νη ηηκέο, ε κία θάησ απφ ελ άιιε, ηηο νπνίεο έρεη 

πάξεη ην θάζε εξσηεκαηνιφγην θαη ζπκβνιίδνπλ ηνλ εθάζηνηε καζεηή. ηε ζπλέρεηα, 

θάησ απφ θάζε εξψηεζε (ζεηηθή θαη αξλεηηθή), νη νπνίεο έρνπλ πεξαζηεί ε κία δίπια ζηελ 

άιιε, ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο, ν νπνίνο ζπκβνιίδεη ηηο θνξέο, ηηο νπνίεο ν ζπγθεθξηκέλνο 

καζεηήο επηιέρζεθε απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Αλ δελ επηιερζεί θάπνηνο καζεηήο 

ζεκεηψλεηαη ν αξηζκφο 0 ζην αληίζηνηρν θειί. 

Οη αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ε δηακφξθσζε ησλ πηλάθσλ πινπνηήζεθε 

ζχκθσλα κε ηνπο Εαθεηξφπνπινο, 2015 θαη Ρνχζζνο & Σζανχζεο, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Κεθάιαην 3° 

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

 Αθφηνπ ζπιιέρζεθαλ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ ηα δεδνκέλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 

Πίλαθαο 1 : T-test αλάκεζα ζηηο 6 εξσηήζεηο θαη ζηνπο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
 

 

 

Μαζεηέο κε 

ή ρσξίο 

Δ.Μ.Γ. 

Ν Μ.Ο. 
Σππηθέο 

απνθιίζεηο 
(t) (df) (p) 

ΔΡ. 1 
φρη 15 2,67 2,13 

2,19 28,00 0,037 
λαη 15 1,20 1,47 

ΔΡ. 2 
φρη 15 2,27 2,28 

-1,08 28,00 0,289 
λαη 15 3,27 2,76 

ΔΡ. 3 
φρη 15 2,73 2,34 

2,96 18,40 0,008 
λαη 15 0,80 0,94 

ΔΡ. 4 
φρη 15 2,27 2,55 

-0,38 28,00 0,704 
λαη 15 2,67 3,13 

ΔΡ. 5 
φρη 15 3,00 1,93 

2,79 28,00 0,009 
λαη 15 1,27 1,44 

ΔΡ. 6 
φρη 15 2,13 2,36 

-1,10 28,00 0,280 
λαη 15 3,33 3,50 

 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 1 δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (p= 0,037) ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, νη νπνίνη θνίηεζαλ 

ζην ηκήκα έληαμεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, θαζψο επηιέγνληαη απφ απηνχο 

ζε  κηθξφηεξα πνζνζηά, γηα λα θαζίζνπλ καδί ηνπο ζην ζξαλίν (εξ. 1).  

χκθσλα κε ηελ εξψηεζε 3, ζρεηηθά κε ην πνηνπο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζα  

επέιεγαλ λα πξνζθαιέζνπλ ζηα γελέζιηα, ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά (p= 

0,008), θαζψο νη καζεηέο κε Δ.Μ.Γ. πνπ θνηηνχλ ζην Σ.Δ. επηιέγνληαη ιηγφηεξν ζε ζρέζε 

κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 
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Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 1 δηαπηζηψλεηαη πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά (p= 0,009), θαζψο νη καζεηέο ρσξίο Δ.Μ.Γ. επηιέγνπλ ιηγφηεξν λα παίμνπλ ζην 

δηάιεηκκα κε ηα παηδηά κε Δ.Μ.Γ. (εξ. 5).  

 

 

Πίλαθαο 2: πζρεηίζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο ΕΡ.1, ΕΡ2, ΕΡ.3, ΕΡ.4, ΕΡ.5, ΕΡ.6, 

καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

  ΔΡ. 1 ΔΡ. 2 ΔΡ. 3 ΔΡ. 4 ΔΡ. 5 ΔΡ. 6 

ΔΡ. 2 -0,57 ** 

 
        

 ΔΡ. 3 0,80 ** -0,48 ** 
       

 ΔΡ. 4 -0,52 ** 0,80 ** -0,38 * 
     

 ΔΡ. 5 0,73 ** -0,67 ** 0,83 ** -0,58 ** 
   

 ΔΡ. 6 -0,55 ** 0,87 ** -0,42 * 0,94 ** -0,62 ** 
 

  

Μαζεηέο κε 

ή ρσξίο 

Δ.Μ.Γ. 

-0,38 * 0,20   -0,49 ** 0,07   -0,47 ** 0,20 

  

 ( * : ξ<0,05 , ** ξ<0,01) 

           

  

Απφ ηνλ πίλαθα 2 δηαπηζηψλεηαη πσο αλάκεζα: 

1. ηελ εξψηεζε 1 (κε πνηνπο ζπκκαζεηέο ζα θάζνληαλ ζην ζξαλίν) θαη ζηνπο καζεηέο κε 

ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππάξρεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r= -0,38), 

δειαδή ε χπαξμε Δ.Μ.Γ. επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ επηινγή ζην ζξαλίν θαη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα. 

2. ηελ εξψηεζε 3 (πνηνπο ζπκκαζεηέο ζα πξνζθαινχζαλ ζηα γελέζιηα) θαη ζηνπο 

καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππάξρεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r= 

-0,49) θαη ηζρπξή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

3. ηελ εξψηεζε 5 (κε πνηνπο ζπκκαζεηέο ζα έπαηδαλ ζην δηάιεηκκα) θαη ζηνπο καζεηέο 

κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ππάξρεη ρακειή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r= -0,47) 

θαη ηζρπξή ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 
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Πίλαθαο 3 : Παιηλδξόκεζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κε εμαξηεκέλε ηελ Εξώηεζε 1 

 
Αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή 
(Β) Beta (t) (p) 

Μεηαβνιή     

R
2
 

Μαζεηέο κε ή ρσξίο 

Δ.Μ.Γ. 
-1,47 -0,38 -2,19 0,037 0,15 

 

   

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δηαπηζηψλεηαη πσο ε χπαξμε εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο κε επηινγήο απφ ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο λα θαζίζνπλ καδί ζην ζξαλίν, θαζψο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά p= 0,037.  

 

 

Πίλαθαο 4 : Παιηλδξόκεζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κε εμαξηεκέλε ηελ Εξώηεζε 5 

 
Αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή 
(Β) Beta (t) (p) 

Μεηαβνιή   

R
2
 

Μαζεηέο κε ή ρσξίο 

Δ.Μ.Γ. 
-1,73 -0,47 -2,79 0,009 0,22 

 

Ζ χπαξμε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απνηειεί πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ηεο 

κε επηινγήο γηα παηρλίδη ζην δηάιεηκκα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά p= 0,009.  

 

 

Πίλαθαο 5 : Παιηλδξόκεζε αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο καζεηέο κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο κε εμαξηεκέλε ηελ Εξώηεζε 3 

 
Αλεμάξηεηε 

κεηαβιεηή 
(Β) Beta (t) (p) 

Μεηαβνιή   

R
2
 

Μαζεηέο κε ή ρσξίο 

Δ.Μ.Γ. 
-1,93 -0,49 -2,96 0,006 0,24 
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Απφ ηνλ πίλαθα 5 δηαπηζηψλεηαη πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε p= 

0,006 κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηεο πξφζθιεζεο 

ζε γελέζιηα.  

Απφ ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλεηαη πσο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πνπ θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο δελ επηιέγνληαη απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα λα 

θαζίζνπλ καδί ζην ζξαλίν, λα πξνζθιεζνχλ ζηα γελέζιηα θαη λα παίμνπλ ζην δηάιεηκκα. 

Θα πξέπεη φκσο λα επηζεκαλζεί, πσο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ κε ή ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ησλ αξλεηηθψλ εξσηήζεσλ (κε 

πνηνπο ζπκκαζεηέο δε ζα θαζφηαλ καδί ζην ζξαλίν, πνηνπο δε ζα πξνζθαινχζαλ ζε 

γελέζιηα θαη κε πνηνπο δε ζα έπαηδαλ ζην δηάιεηκκα), παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα 

δείρλνπλ πσο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είραλ κεγαιχηεξα πνζνζηά 

απφξξηςεο αλαθνξηθά κε ηηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο. 
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Κεθάιαην 4° 

πδήηεζε - πκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο 

 Αθνχ πξαγκαηνπνηήζεθε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 

θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηέιεζε ην εξγαιείν ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, επηρεηξείηαη, ζην θεθάιαην απηφ, λα ζπλνςηζζνχλ θαη λα εξκελεπζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα.  

Απφ ηα επξήκαηα δηαπηζηψλεηαη πσο νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

πνπ θνηηνχλ ζε ηκήκαηα έληαμεο επηιέγνληαη ζε κηθξφηεξα πνζνζηά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, γηα λα θαζίζνπλ καδί ζην ζξαλίν, λα πξνζθιεζνχλ ζηα γελέζιηα θαη λα 

παίμνπλ ζην δηάιεηκκα. Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζπγθιίλνπλ κε ηελ 

έξεπλα ηεο Wiener (2004) θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε πσο ηα παηδηά κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ ήηαλ δεκνθηιή ζηελ ηάμε ηνπο θαη είραλ ιηγφηεξεο θηιίεο 

ζπγθξηλφκελα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Παξνκνίσο, ν Estell θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2008) ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηνλ 

βαζκφ απνδνρήο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 1.361 καζεηέο εθ ησλ νπνίσλ νη 55 είραλ 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πξαγκαηνπνηνχληαλ κέηξεζε ηεο απνδνρήο ηνπο ζε θάζε 

εμάκελν απφ ηελ άλνημε ηεο ηξίηεο ηάμεο κέρξη ην θζηλφπσξν ηεο έθηεο ηάμεο κε δηάθνξεο 

θνηλσληνκεηξηθέο ηερληθέο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε θνηλσληθή ηνπο ζέζε είλαη 

ρακειή ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

Δπίζεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη αλάινγα ηεο αθφινπζεο 

έξεπλαο, φπνπ ζηφρνο ήηαλ ε εζηίαζε ζηνπο ηνκείο ηεο θηιίαο, ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηεο 

θνηλσληθήο απηναληίιεςεο θαη ηεο απνδνρήο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο κέζσ ηεο 

παξαηήξεζεο, ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο πξνηίκεζεο. Με ηελ αλάιπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ δηαπηζηψζεθε πσο νη θηιίεο θαη νη ζπλαλαζηξνθέο ησλ καζεηψλ κε 
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εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ε 

απνδνρή κηθξφηεξε. Χο πξνο ηελ θνηλσληθή απηναληίιεςε, απηή δε δηέθεξε απφ ηελ 

ππφινηπε νκάδα (Koster, Pijl, Nakken, & Van Houten, 2010). 

Ζ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε ηελ έξεπλα ησλ 

Kuhne θαη Wiener (2000), νη νπνίνη εξεχλεζαλ ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θνηλσληθήο ζέζεο ησλ 

καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε δείγκα 76 καζεηψλ απφ ηνπο 

νπνίνπο νη 38 είραλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Χο εξγαιεία ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη κε ηηο ζεηηθέο θαη ηηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο, θαζψο θαη ηελ 

νλνκαζηηθή θιίκαθα θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Απφ ηα επξήκαηα θάλεθε πσο νη καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρνπλ ρακειά πνζνζηά θνηλσληθήο πξνηίκεζεο θαη είλαη 

ιηγφηεξν πηζαλφ λα ζπλεξγάδνληαη κε ηελ νκάδα ή λα ραξαθηεξίδνληαη σο αξρεγνί. 

Σα επξήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ζπγθιίλνπλ κε απηά ησλ  Pijl θαη  Frostad 

(2010), νη νπνίνη δηεμήγαγαλ έξεπλα, ψζηε λα κειεηήζνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

απνδνρή ησλ καζεηψλ κε δπζθνιίεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ηεο απηναληίιεςήο 

ηνπο. Σν δείγκα απνηεινχληαλ απφ 498 καζεηέο, φπνπ νη 37 είραλ θάπνηα δπζθνιία. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη ζπκκαζεηέο δελ απνδέρνληαη ηα παηδηά κε δπζθνιίεο κε 

ζπλέπεηα λα ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ρακειήο απηναληίιεςεο. 

Δπίζεο, ν Μπάξκπαο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2006) δηαπίζησζαλ, πσο ηα παηδηά 

πνπ θνηηνχζαλ ζε ηκήκα έληαμεο ζηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ έθαλαλ παξέα κε άιια 

παηδηά, ήηαλ απνκνλσκέλα θαη θάπνηεο θνξέο δέρνληαλ πεηξαρηηθά ζρφιηα απφ ηνπο 

ππφινηπνπο (Μπάξκπαο θα., 2006 ζην Μπάξκπαο 2007). 

Τπάξρεη πηζαλφηεηα ηα επξήκαηα απηά λα νθείινληαη ζε θνηλσληθή θνβία 

(Μπίκπνπ-Νάθνπ, 2011) δειαδή ην παηδί λα θνβάηαη θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο (Κάθνπξνο 

& Μαληαδάθε, 2003) ή ζε θνηλσληθή απφζπξζε, ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ε 

ζπζηνιή θαη ε δεηιία (Αξγπξαθνχιε, 2011). Αθφκε, κπνξεί λα νθείινληαη ζε 
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εμσηεξηθεπκέλα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (ΓΔΠ/Τ θαη δηαηαξαρέο δηαγσγήο) (Γφηθνπ-

Απιίδνπ, 2002), ηα νπνία κπνξνχλ λα εθδεισζνχλ κε επηζεηηθή ή αληηθνηλσληθή 

ζπκπεξηθνξά (Μφηηε-ηεθαλίδε, Παπαζαλαζίνπ, & Λαξδνχηζνπ, 2011).  

Σα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ έιιεηςε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (Most & Greenbank, 2000· Nowicki, 2003· Ruijs & Peetsma, 2009 ζην 

Δπθαξπίδεο, 2015· Wong, 1996· Παπνπηζάθε, 2011). Γελ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ 

ζσζηά ηα εξεζίζκαηα θαηά ηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο θαη λα επηιέμνπλ ηηο ζπκπεξηθνξέο 

εθείλεο, γηα λα απνθχγνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο (Kavale & Forness, 1996). Αθφκε, 

εμαηηίαο ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε αγλφεζε θη ν κε ζεβαζκφο 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ ππνινίπσλ, είλαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο ελδέρεηαη λα  

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Κιεθηάξαο, 2011).  

Δπηπξφζζεηα, ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο, θαζψο 

δηαθαίλνληαη νη απφςεηο ηνπο, θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο (Μηραειίδεο, 2009· 

Πέλλα, 2008). Σέινο, ε ζηάζε ησλ γνλέσλ απέλαληη ζηα παηδηά ηνπο είλαη θαηαιπηηθή. Δάλ 

νη γνλείο δε δέρνληαη ππνζηήξημε γηα ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ησλ παηδηψλ ηνπο, ππάξρεη πηζαλφηεηα νη γνλείο λα εθδειψζνπλ αξλεηηθή 

ζηάζε πξνο ηα παηδηά ηνπο, ε νπνία ελδέρεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμέιημεο 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαη θνηλσληθήο πιεπξάο ηνπ παηδηνχ (Γφηθνπ-Απιίδνπ, 2002· 

Μηραειίδεο, 2009). 

Με ηελ είζνδν ηνπ καζεηή ζην ηκήκα έληαμεο, ν δάζθαινο εηδηθήο αγσγήο 

δεκηνπξγεί έλαλ αηνκηθφ θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηθιείεηαη ε δηαγλσζηηθή εθηίκεζε ηνπ 

ΚΔΓΓΤ ή ηνπ Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ καδί κε ηηο δνθηκαζίαο πνπ δφζεθαλ ζην παηδί. 

Αθφκε, εκπεξηέρνληαη πιεξνθνξίεο ηεο πξψηεο εκέξαο ζην ηκήκα έληαμεο ζε ζρέζε κε 

ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή αμηνιφγεζε, ηε δηάγλσζε, ην θνηλσληθφ ηζηνξηθφ θαη ην ηζηνξηθφ 
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ηεο νηθνγέλεηαο. Μπνξεί, επηπιένλ, λα πεξηιακβάλεη δνθηκαζίεο, εξγαζίεο ηνπ καζεηή, 

ζεκεηψκαηα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο θαη φπνηεο άιιεο 

πιεξνθνξίεο, ηηο νπνίεο ν εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί ζεκαληηθέο. 

 Ο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο, εθφζνλ έρεη αμηνινγήζεη αηνκηθά ηνλ θάζε 

καζεηή, πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα εηδηθφ πξφγξακκα, πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή. Ζ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ηκήκα έληαμεο ζηαδηαθά 

ζπληζηά ηνλ απψηεξν ζηφρν, ελψ ε ηθαλφηεηα λα ζπκβαδίζεη ζε γλσζηηθφ επίπεδν κε ηελ 

ηππηθή ηάμε αληηζηνηρεί ζηνλ καθξνπξφζεζκν ζηφρν (Υαξνχπηαο, 2005).   

Αλαθνξηθά κε ην εηδηθφ πξφγξακκα, απηφ πινπνηείηαη ζην ηκήκα έληαμεο θαη ηελ 

ηππηθή ηάμε. ρεδηάδεηαη απφ ηνλ δάζθαιν εηδηθήο αγσγήο έρνληαο σο γλψκνλα ηηο 

αμηνινγήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζηνλ θάθειν ηνπ καζεηή. Ο 

ρψξνο δηεμαγσγήο, νη ζηφρνη θαη ε αμηνιφγεζε απνηεινχλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία, γηα λα 

πινπνηεζεί κε επηηπρία ην πξφγξακκα. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ 

δάζθαιν γεληθήο αγσγήο θαη ηνπο γνλείο ηνπ παηδηνχ (Υαξνχπηαο, 2005). 

Όκσο, ηα ηκήκαηα έληαμεο, φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη 

θαη ιεηηνπξγνχλ, ζπλαληνχλ νξηζκέλα πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο, ηα νπνία εληνπίδνληαη 

κε πεξηζζφηεξε ζπρλφηεηα ζηελ πεξηθέξεηα, ιφγσ ησλ αξλεηηθψλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε απηά. Γηα λα αξζνχλ νη δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ ζεζκφ απηφ 

θαη λα είλαη επλντθφηεξε ε πξνψζεζή ηνπ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε ελεκέξσζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε επηκφξθσζή ηνπο (Σδίκαο, 2002). 

 Δπίζεο, ζηα ηκήκαηα έληαμεο βξίζθνληαη παηδηά κε άιιεο κνξθήο εηεξφηεηεο 

εθηφο ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ θνηηνχλ 

ζην ηκήκα έληαμεο θαη είλαη αιινδαπνί, δίγισζζνη, νη νπνίνη κπνξεί λα εκθαλίδνπλ 

θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία ή άιινπ είδνπο δπζθνιία. Έηζη, ε παξέκβαζε θξίλεηαη πνιχ 

ζεκαληηθή, φρη κφλν ζην λα αληηκεησπηζζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζε γλσζηηθφ επίπεδν αιιά 
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θαη λα αλαπηπρζνχλ νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ην αίζζεκα απηνπεπνίζεζεο ησλ 

παηδηψλ απηψλ (Λνιίηζαο, 2004). 

Ζ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

κάζεζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ζηφρν πνπ πξέπεη 

λα επηηχρεη ν εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο γηα ηνλ καζεηή πνπ θνηηά ζην ηκήκα έληαμεο 

(Υαξνχπηαο, 2009 ζην Πηιάηε, 2012). Σν πξφγξακκα παξέκβαζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηελ 

θνηλσληθφηεηα πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ν καζεηήο, ψζηε αξγφηεξα λα κπνξεί λα 

αληαπεμέιζεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο ζα ζρεδηάδνληαη θαη ζα πινπνηνχληαη ζην ηκήκα έληαμεο, είλαη ζεκαληηθφ λα 

απεπζχλνληαη ζηε γλσζηηθή, ζσκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. 

 Ζ Ρνχκελ (2009) ζε έξεπλά ηεο ζέιεζε λα κειεηήζεη ηελ έληαμε είθνζη δχν 

καζεηψλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο 

παξαηήξεζεο θαη ηεο ζπλέληεπμεο πέληε εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί θαηαξηίδνπλ 

πξνγξάκκαηα πνπ εληζρχνπλ ηε καζεζηαθή επίδνζε, φηαλ απεπζχλνληαη ζε παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κε ειαθξά λνεηηθή πζηέξεζε, ζε αληίζεζε κε ηα 

πξνγξάκκαηα, πνπ αθνξνχλ ηηο δεμηφηεηεο απηνεμππεξέηεζεο, ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

θαη ηε κείσζε ησλ κε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ, απηά εθαξκφδνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

παηδηψλ κε βαξηά λνεηηθή πζηέξεζε, απηηζκφ θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Όκσο, 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ηα πξνγξάκκαηα απηά, σο επί ην πιείζηνλ, δελ ζηνρεχνπλ ζηελ 

ελίζρπζε ησλ καζεηψλ ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ ηνκέα, αιιά ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο 

ηππηθήο ηάμεο θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ θαηάθηεζε ησλ γλσζηηθψλ ζηφρσλ. χκθσλα κε 

ηελ γλψκε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, νη καζεηέο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, αδπλαηνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, ιφγσ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλε ε δηδαζθαιία, ζηε 

γεληθή ηάμε θαη φρη εμαηηίαο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. 
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 ε έξεπλα ησλ Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ θαη Μπέιηνπ (2004) ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα έληαμεο, πηζηεχνπλ πσο είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

ε θνηλσληθή πηπρή ηνπ ξφινπ πνπ έρνπλ λα εθπιεξψζνπλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελίζρπζε 

ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ. Μέζσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

καζεηέο έρνπλ σο ζηφρν «λα αλαπηχμνπλ ην ζπλαίζζεκα ηεο αζθάιεηαο», «ηεο 

εκπηζηνζχλεο» θαη «ηεο απνδνρήο», «λα κάζνπλ λα επηθνηλσλνχλ», «λα αλαπηχμνπλ 

απηνπεπνίζεζε» θαη «πςειή απηνεθηίκεζε», «λα ληψζνπλ ηζφηηκα κε ηα άιια παηδηά», 

«λα αηζζάλνληαη ζίγνπξα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο», «λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε ζπλαηζζεκαηηθή 

νξγάλσζε». 

Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ην εμαηνκηθεπκέλν παξεκβαηηθφ πξφγξακκα εζηηάδεη 

ιηγφηεξν ζην λα εληζρχζεη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπ θαη λα αλαπηχμεη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηέο ηνπ. Κχξην κέιεκα ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ γηα ηελ επηηπρία ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο πξέπεη λα είλαη ε ζπκκεηνρή 

ηνπ παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ (Μπάξκπαο, 

2007).  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί, λα θαηαγξαθεί θαη λα 

αλαιπζεί ε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ζηε ζρνιηθή δσή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο πνπ θνηηνχλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ επηιέρζεθε ην θνηλσληνκεηξηθφ ηεζη, ην νπνίν 

πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ απεπζπλφηαλ ζηα παηδηά. Αθνχ αλαιχζεθαλ ζηαηηζηηθά ηα 

δεδνκέλα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, πξνέθπςαλ θάπνηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Σα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα αθνξνχλ ηελ 

παξνχζα έξεπλα κε ηηο ζπλζήθεο, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε.  

Οη καζεηέο, νη νπνίνη δελ θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο θαη δελ έρνπλ εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, επηιέγνπλ ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο 
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καζεηέο, ηνπο καζεηέο, νη νπνίνη θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο θαη έρνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, γηα λα θαζίζνπλ καδί ζην ζξαλίν, λα ηνπο πξνζθαιέζνπλ ζηα γελέζιηα θαη λα 

παίμνπλ καδί ζην δηάιεηκκα. Πξνβιεπηηθφ παξάγνληα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ απνηειεί 

ε χπαξμε εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη φρη ην θχιν, ην ζρνιείν, ε ηάμε θνίηεζεο 

θαη ην επάγγεικα ησλ γνλέσλ. Μνινλφηη, ζηηο αξλεηηθέο εξσηήζεηο (κε πνηνπο δε ζα 

θαζφηαλ ζην ζξαλίν, πνηνπο δε ζα πξνζθαινχζαλ ζηα γελέζιηα θαη κε πνηνπο δε ζα 

έπαηδαλ ζην δηάιεηκκα) ηνπ θνηλσληνκεηξηθνχ ηεζη-εξσηεκαηνινγίνπ νη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαθέξνληαλ ζπρλφηεξα απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηνπο καζεηέο ρσξίο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θαζψο 

θαη απηνί επηιέγνληαη αξλεηηθά απφ ην ζχλνιν ηεο ηάμεο. 

Όπσο ζε φιεο ηηο έξεπλεο, έηζη θαη ζηελ παξνχζα ππάξρνπλ αηέιεηεο, αζηνρίεο κε 

ηηο νπνίεο πεξηνξίδεηαη ε απφιπηε απνδνρή ησλ ζπκπεξαζκάησλ, θπξίσο σο πξνο ηε 

γελίθεπζή ηνπο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, πεξηνξηζκνί κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην δείγκα, 

πνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλν θαη ζπιιέρζεθε κφλν απφ δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο. Οη ζπκκεηέρνληεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ελδερνκέλσο λα ππήξραλ παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηα νπνία φκσο δελ αμηνινγήζεθαλ απφ Γηαγλσζηηθφ 

Αμηνινγηθφ Φνξέα. Σέινο, ζην ζρνιείν ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο ππήξραλ αξθεηνί 

κνπζνπικαλφπαηδεο, νη νπνίνη ζπγθξνηνχλ νκνηνγελείο νκάδεο θαη επηιέγνληαλ ιηγφηεξν 

απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο γηα ηηο θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ παξάιιεια ζηηο αξλεηηθέο 

επηινγέο αλαθέξνληαλ πην ζπρλά. 

Με βάζε ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε, ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αλαιχζεθαλ θαη 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ δηεμήρζεζαλ, πξνθχπηνπλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηηο κεηέπεηηα 

έξεπλεο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ζεκαληηθή θαη απαξαίηεηε. Θα πξέπεη 

λα νξγαλσζνχλ πξνγξάκκαηα επαηζζεηνπνίεζεο καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κε ζηφρν 
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ηελ άκβιπλζε πξνθαηαιήςεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ αιιειεπίδξαζεο φισλ ησλ 

καζεηψλ, γηαηί δελ αξθεί λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο νη καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πνπ εληάζζνληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε. Πξέπεη ινηπφλ λα 

είλαη πεξηζζφηεξν θνηλσληθά απνδεθηνί θαη απηφ ζα γίλεη πξάμε κφλν κε ηελ αιιαγή ηεο 

ζηάζεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ.
 
 

Αθφκε, απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο επηηπρεκέλεο ζπκπεξίιεςεο φισλ ησλ 

καζεηψλ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο κάζεζεο, ε επαξθήο 

ππνζηήξημε, ε εθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ, ε εκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ (γνλέσλ, 

δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθψλ, ζπκκαζεηψλ) ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο. 

Με ηελ παηδαγσγηθή θαη ςπρνινγηθή επηκφξθσζή ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο απείζαξρεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ, 

ζα κπνξέζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο, λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα θαη λα επεμεξγάδνληαη 

πιεξνθνξίεο κε θξηηήξηα, πνπ είλαη απνδεθηά απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Αθφκε νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνληαο απνθηήζεη ηε ζεσξεηηθή γλψζε δελ ζα θάλνπλ θαηάρξεζε ησλ 

πνηλψλ απφ ηελ αλάγθε λα παγησζεί ε θπξηαξρία ζηελ ηάμε. Οη επηκνξθσκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί ζα κάζνπλ λα εληζρχνπλ ηε ζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, λα ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ κε θαηαλφεζε, παηδαγσγηθή επαηζζεζία, επηείθεηα θαη παξάιιεια λα 

επηδηψθνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο θαη εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο ζα ηνλσζεί ε απηνεθηίκεζε 

ησλ καζεηψλ θαη ζα πεξηνξηζηεί ε αλάγθε λα πξνζρσξήζνπλ ζε νκάδεο ζπλνκειίθσλ κε 

δηαζπαζηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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Παξάξηεκα 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΜΔΣΡΙΚΟ ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

Φχιν:    Αγφξη      Κνξίηζη    

Σάμε: 

Δπάγγεικα παηέξα: 

Δπάγγεικα κεηέξαο: 

 

ΟΓΖΓΗΔ: Γηάβαζε κε πξνζνρή ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, ζθέςνπ θαιά θαη πξνζπάζεζε 

λα απαληήζεηο. ηνλ ρψξν ηεο απάληεζεο, γηα θάζε εξψηεζε, ππάξρνπλ ηξεηο γξακκέο: 

ζηελ πξψηε γξακκή (α) ζα γξάςεηο ην παηδί πνπ εζχ πξνηηκάο πεξηζζφηεξν, ζηε δεχηεξε 

(β) ην παηδί πνπ επίζεο πξνηηκάο, αιιά ιηγφηεξν απφ ην πξψην, ελψ ζηελ ηξίηε γξακκή (γ) 

ζα γξάςεηο ην παηδί πνπ ζα πξνηηκνχζεο ηξίην ζηε ζεηξά. (Μπνξείο λα γξάςεηο θαη ην 

φλνκα θάπνηνπ ζπκκαζεηή ή ζπκκαζήηξηάο ζνπ πνπ ζήκεξα απνπζηάδεη)  

 

1. Δζχ καδί κε πνηνλ ζπκκαζεηή ή πνηα ζπκκαζήηξηά ζνπ ζα θαζόζνπλ επραξίζησο; 

(α).................................................................................... 

(β).................................................................................... 

(γ).................................................................................... 

 

 

2. Δζχ καδί κε πνηνλ ζπκκαζεηή ή πνηα ζπκκαζήηξηά ζνπ δε ζα θαζφζνπλ; 

(α).................................................................................... 

(β).................................................................................... 

(γ).................................................................................... 
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3. Πνηα παηδηά ηεο ηάμεο ζνπ ζα πξνζθαινύζεο επραξίζησο ζηα γελέζιηά ζνπ; 

(α) …………………………………………………….. 

(β) …………………………………………………….. 

(γ) …………………………………………………….. 

         

4. Πνηα παηδηά απφ ηελ ηάμε ζνπ δε ζα πξνζθαινχζεο ζηα γελέζιηά ζνπ; 

            (α) ……………………………………………………. 

            (β) ……………………………………………………. 

            (γ) ……………………………………………………. 

   

5. Με πνηα παηδηά απφ ηελ ηάμε ζνπ ζα έπαηδεο επραξίζησο ζην δηάιεηκκα; 

            (α) …………………………………………………… 

            (β) …………………………………………………… 

            (γ) …………………………………………………… 

    

6. Με πνηα παηδηά απφ ηελ ηάμε ζνπ δε ζα έπαηδεο ζην δηάιεηκκα; 

            (α) ………………………………………………….. 

            (β) ………………………………………………….. 

            (γ) ………………………………………………….. 

 

 

 

 


