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Πεξίιεςε 

 

Με ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ Δηδηθψλ 

Παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ, κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο. πγθεθξηκέλα κειεηήζεθαλ νη απφςεηο 106 εηδηθψλ παηδαγσγψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο, εηδηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο, πνπ έρνπλ εξγαζηεί ζε εηδηθφ ζρνιείν/ ηκήκα 

έληαμεο ή σο παξάιιειε ζηήξημε. Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ηξνπνπνηεκέλν 

εξσηεκαηνιφγην απηναλαθνξάο απφ πξνεγνχκελε έξεπλα (Μπαξάθνο, 2008), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο IBM SPSS. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη, νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί δηαηεξνχλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ, θαζψο επίζεο, ππνζηεξίδνπλ ηελ καζεζηαθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο κεζφδνπ. Χζηφζν, παξάγνληεο φπσο, ν αλεπαξθήο εμνπιηζκφο ησλ 

αηζνπζψλ θαη ε ειιηπήο πξφζβαζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζηα ππάξρνληα ηερλνινγηθά εξγαιεία, 

εκπνδίδνπλ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή απηνχ ηνπ ηξφπνπ δηδαζθαιίαο.  

 

 

 

 

 

 

 

Λέμεηο – θιεηδηά: απηηζκφο, θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ, Θεσξία ηνπ Ννπ, 

ηερλνινγία, εθπαηδεπηηθνί 
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Abstract 

 

This study investigates the views of Special Education teachers regarding the cultivation of 

emotions in children with autism through technology. Specifically, the responses of 106 special 

educators, who have worked in primary or secondary, special or general education as shodow  teachers 

or in inclusive education,  have been  analyzed. For the purpose of the survey, a modified self-referral 

questionnaire, tried in a previous survey (Barakos, 2008) and composed of closed – ended questions, 

was used.  The analysis of the data obtained, has been completed by the use of IBM SPSS statistical 

program. From this analysis has been found that  special education teachers maintain a positive attitude 

towards the use of technology in teaching emotions in autistic children, as well as they support the 

learning effectiveness of this method. However, factors such as insufficient space equipment and 

inadequate access to existing technology tools by special education teachers hamper the practical 

application of this teaching method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: autism, social skills, recognition of emotions, Theory of Mind (ToM), technology. Teachers 
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Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία κε ηίηιν «Οη απφςεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ γηα  ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο» απνηειεί ηε κεηαπηπρηαθή κνπ εξγαζία 

ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δηδηθή Αγσγή» ηεο 

θαηεχζπλζεο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο.  

Αθνξκή γηα λα αζρνιεζψ κε ην ζέκα ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε 

απηηζκφ απνηέιεζε ε επαθή κνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο, κε παηδηά κε ΓΦΑ. 

πσο παξαηήξεζα, θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο γχξσ ηνπο αδπλαηνχλ λα αληηιεθζνχλ ηε 

ζέζε ησλ άιισλ θαη λα αληηδξάζνπλ θαηάιιεια. Καηφπηλ έξεπλαο, δηαπίζησζα φηη ε αηηία έγθεηηαη 

ζηελ αδπλακία ηνπο λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ πξνζψπσλ. 

Δπίζεο, ε ζπλερψο απμαλφκελε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην γεγνλφο φηη πξνζθέξεη 

πιεζψξα νπηηθψλ εξεζηζκάησλ, θάηη πνπ ζπκβάιεη ζεηηθά ζηε κάζεζε ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ, κε έθαλαλ 

λα αλαξσηεζψ αλ θαη θαηά πφζν ε ηερλνινγία ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο κε ΓΦΑ. Βέβαηα, ε εθαξκνγή ηέηνησλ πξαθηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά 

ζε εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, επνκέλσο ε άπνςε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ κε ζηήξημαλ ζην έξγν 

απηφ. Αξρηθά, ηελ θ. Υξηζηίλα πξηνπνχινπ – Γειή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά 

ηεο θαη ηε ζηήξημή ηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο απηήο ηεο εξγαζίαο, γηα ηηο ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο ηεο θαη ην ρξφλν πνπ κνπ αθηέξσζε. ηε ζπλέρεηα, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο, θ. Γξεγφξην ίκν, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη ηνλ θ. Νηθφιαν Φαραληίδε, Δπίθνπξν 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 
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γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ καδί κνπ. Κιείλνληαο, ζα ήζεια ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ ζηήξημή ηεο, ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηεο θαη ηε δχλακε πνπ κνπ έδηλε ζε 

φιν απηφ ην εγρείξεκα. Έλα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζην Βαζίιεην ηεθφπνπιν, ηειεηφθνηην θνηηεηή 

ηνπ Σκήκαηνο Μαζεκαηηθψλ ηεο ρνιήο Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, κε ηελ αλεθηίκεηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ μεπέξαζα ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζα ζηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.  
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Δηζαγσγή 

 

Βαζηθφ παξάγνληα ηεο νκαιήο έληαμεο ηνπ αηφκνπ ζηελ θνηλσλία, απνηειεί ε επηθνηλσλία ηνπ 

(πξνθνξηθή θαη κε πξνθνξηθή) θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Χζηφζν, 

φκσο, απηά ηα δχν ζηνηρεία απφ κφλα ηνπο δελ επαξθνχλ. Πξνυπφζεζε απνηειεί ην λα είλαη ην άηνκν 

ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη πψο πξέπεη λα αληηδξάζεη θαη πψο λα ζπκπεξηθεξζεί ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε. 

εκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηε δηαδηθαζία επηηειεί ε ελζπλαίζζεζε. Ζ ηθαλφηεηα, δειαδή, λα εθηηκνχκε 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ησλ άιισλ πξνζψπσλ θαη λα αληαπνθξηλφκαζηε θαηάιιεια ζε απηέο 

(Baron – Cohen & Belmonte, 2005 φπσο αλαθέξεηαη ζην Weinger & Depue, 2011). 

Χζηφζν, ππάξρνπλ άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε. Σα παηδηά κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) εκπίπηνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία. Ζ απνπζία ελζπλαίζζεζεο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ειιείκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. πλεπψο, ηα παηδηά κε ΓΦΑ δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ 

θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζηνπο γχξσ ηνπο (ΤΠ.Δ.Π.Θ.,2003). 

χκθσλα κε ηε δηεζλή αξζξνγξαθία, ηα άηνκα κε ΓΦΑ καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ νη 

πιεξνθνξίεο ζηεξίδνληαη ζε νπηηθά παξά ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα (Bӧlte, Golan & Zwaigenbaum, 

2010 ˙ Coleman- Martin, Heller, Cinak & Irvine , 2005˙ Rao & Gagie, 2006 φπσο αλαθέξνληαη ζην 

Eliҫin & Kaya, 2015). Με βάζε, ινηπφλ, απηή ηελ άπνςε, ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ησλ δηάθνξσλ 

ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη εθαξκνγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νινέλα θαη απμάλεηαη. θνπφο είλαη 

ε δηδαζθαιία πνηθίισλ δεμηνηήησλ. Αλάκεζά ηνπο ππάξρνπλ θαη πνηθίια εθπαηδεπηηθά ειεθηξνληθά 

πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ παηδηά κε ΓΦΑ.  

Παξ’ φια απηά, ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο ζρνιηθέο ηάμεηο θαη ε 

θαηάιιειε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Ertmer, 1999). Δπηπιένλ, θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ 

ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο, νη απφςεηο ηνπο 

επεξεάδνπλ θαη απηέο ην αλ θαη κε πνην ηξφπν ε Σερλνινγία ζα απνηειέζεη κέζνδν δηδαζθαιίαο.  
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πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε ΓΦΑ, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ παξνχζα έξεπλα, ινηπφλ, ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηχπσζε ηεο ζηάζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε απηφ ην δήηεκα. 

ζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο  απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. Αλαιπηηθά, 

ζην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη, αξρηθά, νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην ηζηνξηθφ ππφβαζξν ηνπ 

φξνπ «Απηηζκφο», ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο δεμηνηήησλ ζηνπο νπνίνπο 

εκθαλίδνληαη ειιείκκαηα. ηε ζπλέρεηα, δίλνληαη νξηζκέλεο γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

θνηλσληθά ειιείκκαηα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. πγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηε αδπλακία ησλ παηδηψλ 

κε ΓΦΑ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, αλαθέξεηαη πσο ε αηηία έγθεηηαη ζηελ απνπζία ηεο 

ηθαλφηεηαο ελζπλαίζζεζεο θαη ηεο Θεσξίαο ηνπ Ννπ. Έπεηηα, επηρεηξείηαη πξνζπάζεηα ππνζηήξημεο 

ησλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ σο κέζσλ δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ θαη θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα 

παξαδείγκαηα ηερλνινγηθψλ δηδαθηηθψλ κέζσλ εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο 

αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ, ζε παηδηά κε απηηζκφ. Καζψο, νη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν 

ηνπ δηακεζνιαβεηή κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηάθνξσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ζην ηειεπηαίν κέξνο 

ηνπ θεθαιαίνπ επηρεηξείηαη κία επηζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδεηαη ε 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζήζεθε, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα εξσηήκαηα.  

ην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, θάλνληαο θαη ρξήζε πηλάθσλ θαη δηαγξακκάησλ γηα ηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζή ηνπο. 

ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, 

ζπζρέηηζε ησλ απνηειεζκάησλ κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο θαη επηρεηξείηαη ε πηζαλή εμήγεζή ηνπο. 
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Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθνξηθά κε ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Σέινο, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ  1
ν 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε ηεο Έξεπλαο – Αλαζθόπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο 

1.1 Απηηζκόο  

1.1.1 Οξηζκόο 

Δηπκνινγηθά, ν φξνο «Απηηζκφο» πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε «εαπηφο» πνπ δειψλεη ηε ζηξνθή θαη 

ηελ απνκφλσζε ελφο αηφκνπ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Διβεηφ 

Φπρίαηξν Eugen Bleuler ην 1911 γηα λα νξίζεη  ηελ ηάζε ησλ αηφκσλ κε ζρηδνθξέλεηα λα απνζχξνληαη 

απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη λα ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζηνλ εαπηφ ηνπο  (Berrios, 1996, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Verhoeff, 2013).  

Πξψηνο ν Φπρίαηξνο Leo Kanner, ην 1943, αλαθεξφκελνο ζηνλ «Πξψηκν Βξεθηθφ Απηηζκφ», 

νξίδεη σο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Απηηζκνχ ηελ απνκφλσζε ηνπ αηφκνπ απφ ην θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ θαζψο επίζεο θαη ηελ έληνλε επηκνλή ηνπ ζηελ ακεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ 

(πξηνπνχινπ – Γειή, 2016). Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ, είλαη ε παξνπζία γισζζηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Eisenberg & Kanner, 1956 φπσο αλαθέξεηαη ζην Verhoeff, 2013)..  

ήκεξα, επξέσο δηαδεδνκέλνο θαη απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ Απηηκνχ είλαη απηφο πνπ δηαηππψζεθε 

απφ ηελ American Psychiatric Association (APA) ζχκθσλα κε ηελ νπνία, «ε Γηαηαξαρή ηνπ Φάζκαηνο 

ηνπ Απηηζκνχ (ΓΦΑ) είλαη κηα λεπξναλαπηπμηαθή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ειιείκκαηα ζηελ θνηλσληθή επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη απφ ηελ παξνπζία 

πεξηνξηζκέλσλ επαλαιακβαλφκελσλ κνξθψλ ζπκπεξηθνξάο, ελδηαθεξφλησλ ή δξαζηεξηνηήησλ 

(American Psychiatric Association, 2013 φπσο αλαθέξεηαη ζην Saito, S1tickley, Haraguchi, Takahashi , 

Ishitobi,  Kamio, 2017). 
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1.1.2 Αηηηνινγηθνί παξάγνληεο  

Έλα βαζηθφ εξψηεκα πνπ απαζρνιεί φινπο θαη θπξίσο ηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ. Καηά ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ησλ 

αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ επζχλνληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ δηαηππψζεθαλ 

Φπρνδπλακηθέο, πκπεξηθνξηθέο θαη  Βηνινγηθέο ζεσξίεο .  

Ο Bettelheim Bruno (1950) δηαηχπσζε ηελ ςπρνδπλακηθή ζεσξία φηη ν απηηζκφο είλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ςπρξήο ζπκπεξηθνξάο ηεο κεηέξαο θαη ηεο απνπζίαο ζπλαηζζεκαηηθνχ δεζκνχ 

αλάκεζα ζε απηήλ θαη ην παηδί, ρσξίο φκσο απηή ζεσξία λα έρεη επηβεβαησζεί 

πκπεξηθνξηθέο ζεσξίεο απνδίδνπλ ηελ απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ ζηε 

ζηάζε ησλ γνλέσλ ηνπο πνπ ηα απνξξίπηνπλ  είηε ηα αγλννχλ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη , φηαλ εθείλα 

επηδηψθνπλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο,  είηε παξακέλνπλ ακέηνρνη κπξνζηά ζηηο παζνινγηθέο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ εκθαλίδνπλ (Demyer, 1979). 

Σέινο, πιεζαίλνπλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη  ζεσξίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε αηηία ηεο 

Γηαηαξαρήο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο έρεη βηνινγηθή βάζε θαη απνδίδεηαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο κε 

αλαινγία 3:1 ζηα αγφξηα  (Lotter, 1966˙ Wing&Gould, 1970, φπσο αλαθέξνληαη ζην Filipek, Accardo, 

Baranek, Cook, Dawson, Gordon,... & Minshew,1999) αιιά θαη απμεκέλα πνζνζηά ζηνπο ηαπηφζεκνπο 

δηδχκνπο (Folstein & Rutter, 1977) (Rutter, 2005) 

Ζ εκθάληζε  απηηζηηθψλ ζπκπησκάησλ ζπλδέζεθε κε πξνγελεηηθνχο πεξηβαιινληηθνχο 

παξάγνληεο (κφιπλζε  ή έθζεζε ηεο κεηέξαο ζε λαξθσηηθέο νπζίεο  θαηά ηελ θχεζε) (Newschaffer, 

2002). Δλνρνπνηήζεθαλ θαη  εκβφιηα (κεηαγελεηηθνί παξάγνληεο), φπσο ηεο ηιαξάο θαη ηεο εξπζξάο 

αιιά, ε ζεσξία απηή έρεη απνξξηθζεί (Institute of Medicine’s Ηmmunization Safety Review Committee, 

2004, φπσο αλαθέξεηαη ζην Brock, Jimerson &Hansen, 2006). Σέινο ππνζηεξίδεηαη φηη ν δηαηξνθηθφο 

κεηαβνιηζκφο ηνπ παηδηνχ κε απηηζκφ επεξεάδεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε ζπγθεθξηκέλσλ θαγεηψλ θαη, 

αθνινχζσο, κπνξεί λα αιιάμεη ηε ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ εγθεθάινπ  εμαηηίαο επηβιαβψλ ηνμηλψλ 

(Waterhouse 2000). 
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1.1.3 Σξίπηπρν Απηηζκνύ 

Ζ Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) απνηειεί λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ επεξεάδεη 

φιε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ. Δκθαλίδεηαη θαηά ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν ηνπ αηφκνπ θαη επεξεάδεη 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμήο ηνπ (Koehn, 2007 φπσο αλαθέξεηαη ζην Dawson, 2008). Tα παηδηά κε 

ΓΦΑ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο, ην ιεγφκελν «Σξίπηπρν» ηνπ απηηζκνχ. 

πγθεθξηκέλα, ηα ειιείκκαηά ηνπο αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ θαη απηφλ ησλ 

Γεμηνηήησλ Δπηθνηλσλίαο. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ ηεξενηππίεο ζε ελδηαθέξνληα θαη ζπκπεξηθνξέο.  

Σα ειιείκκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ Κνηλσληθψλ Γεμηνηήησλ είλαη εκθαλή ήδε απφ ηε βξεθηθή 

ειηθία. Έλα βξέθνο πνπ δπλεηηθά κπνξεί λα εμειηρζεί ζε παηδί κε ΓΦΑ δελ ζεθψλεη ηα ρέξηα ηνπ γηα λα 

ην πάξνπλ ηα αγθαιηά. Αληίζεηα δείρλεη λα ην απνθεχγεη ή αθφκε λα ελνριείηαη φηαλ ην θξαηνχλ. 

Δπίζεο, δελ αληηδξά ζην άθνπζκα ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη δελ αληαπνδίδεη ην ρακφγειν. Μεγαιψλνληαο, 

αδηαθνξεί γηα ηελ παξνπζία άιισλ, γλσζηψλ θαη κε, πξνζψπσλ γχξσ ηνπ (Shriver, 2005). Έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζπλήζσο απνθεχγεη ηε βιεκκαηηθή επαθή αιιά θαη φηαλ απηή ππάξρεη, 

πεξηνξίδεηαη ζε ζηηγκηαίεο καηηέο. Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη ηα παηδηά απηά 

δπζθνιεχνληαη ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ κε ηα άηνκα ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο αθφκε 

θαη αλ πξφθεηηαη γηα νηθεία ηνπο πξφζσπα (Flipec, Accardo, Baranec, Cook, Geraldine – Dawson, 

Gordon, Gravel, Johnson, Kallen, Levy, Mishew, Prizant, Tuchman & Volkmar, 1999).   

πσο αλαθέξνπλ νη Jordan θαη Powell (1995) νη δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο θαη ηελ επηθνηλσλία απνηεινχζαλ αλέθαζελ θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γηαηαξαρήο 

Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο. Σν έλα ζηα δχν παηδηά πνπ έρνπλ δηαγλσζηεί κε ΓΦΑ δελ αλαπηχζζνπλ πνηέ 

ιφγν, ελψ απφ εθείλα πνπ κηινχλ, πνιιά είλαη απηά πνπ ν ιφγνο πνπ αλαπηχζζνπλ δελ είλαη 

ιεηηνπξγηθφο θαη παξνπζηάδεη πνιιέο ηδηνκνξθίεο. Πνιιά απφ ηα παηδηά απηά, γηα παξάδεηγκα, 

ερνιαινχλ. Δπαλαιακβάλνπλ, δειαδή, άκεζα ή κε θάπνηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε, κεκνλσκέλεο ιέμεηο 

ή θαη θξάζεηο πνπ εηπψζεθαλ απφ θάπνηνλ ηξίην (Quill, 1995). Αθφκε, ηα παηδηά κε ΓΦΑ ηείλνπλ λα 

αληηζηξέθνπλ ηελ πξνζσπηθή αλησλπκία θαη έηζη φηαλ αλαθέξνληαη ζηνλ εαπηφ ηνπο αληί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλησλπκία «εγψ» ηελ αληηθαζηζηνχλ κε ηελ «εζχ» (Prizant, 1996). Παξ’ φια απηά, 
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νη πην βαζηθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ην ιφγν, αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο (Tager – 

Flusberg, 1989). Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά απηά, ζην 

πιαίζην ζπδήηεζεο, αλαθέξνπλ πξάγκαηα άζρεηα κε ην ζέκα θαη ρσξίο λφεκα. Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο 

επηκέλνπλ λα κηινχλ κφλν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, παξφηη νη άιινη πηζαλφλ λα κελ ελδηαθέξνληαη 

γηα απηφ.  

Σέινο, έλα ζηνηρείν πνπ επίζεο ραξαθηεξίδεη ηα παηδηά κε απηηζκφ είλαη ε αλάγθε ηνπο γηα 

ακεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληφο θαη ε πξνζθφιιεζή ηνπο ζε ζηεξενηππηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ξνπηίλεο. Παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο ή ρακειφηεξεο λνεκνζχλεο παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξέο φπσο, 

πεξπάηεκα ζηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ, μαθληθέο θαη γξήγνξεο θηλήζεηο ησλ δαθηχισλ κπξνζηά ζηα 

κάηηα, ζηξνβηιηζκφ, αηψξεζε (Wing & Gould, 1979 ˙Cohen, Volkmar & Paul, 1986). Απφ ηελ άιιε, 

παηδηά κε ΓΦΑ πνπ έρνπλ πςειφηεξε λνεκνζχλε εθδειψλνπλ πην πεξίπινθα θαη ηδηφκνξθα κνηίβα 

ζπκπεξηθνξάο. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε δηαξθήο θαηεγνξηνπνίεζε αληηθεηκέλσλ ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, φπσο επίζεο ε δηαηήξεζε ηεο ίδηαο αιιεινπρίαο ζηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζηε κέξα. πσο ππνζηεξίδεη ν Ornitz (1989), απηή ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

επηδεηθλχνπλ ηα παηδηά κε ΓΦΑ εκπεξηέρεη έλαλ πξνζηαηεπηηθφ ραξαθηήξα. πγθεθξηκέλα, αλάινγα κε 

ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηα παηδηά απηά βξίζθνληαη άιινηε ζε 

ππεξδηέγεξζε θαη άιινηε ζε ππνδηέγεξζε. Δπνκέλσο, νη ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά ηνπο ιεηηνπξγεί σο 

κέζν είηε απηνδηέγεξζεο είηε πξνζηαζίαο απφ ηα δηάθνξα εξεζίζκαηα ηνπ ρψξνπ πνπ ηα πεξηβάιιεη.  

Κιείλνληαο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο δελ παξνπζηάδνπλ φια ηα παηδηά κε ΓΦΑ ηα ίδηα 

ζπκπηψκαηα, αιιά αθφκε θαη αλ απηφ ζπκβαίλεη δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ ίδηα βαξχηεηα θαη 

ζνβαξφηεηα. Λφγνπ ράξε, ππάξρνπλ παηδηά ηα νπνία είλαη κνλαρηθά θαη απνηξαβεγκέλα απφ ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν. Δπίζεο, ππάξρνπλ παηδηά ηα νπνία φηαλ ηα πιεζηάδνπλ άιια άηνκα θαη ηνπο 

απεπζχλνπλ ην ιφγν, εθείλα αληαπνθξίλνληαη, φκσο πνηέ δε ζα πάξνπλ ηελ πξσηνβνπιία γηα λα 

πξνζεγγίζνπλ θάπνηνλ άιιν. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη παηδηά πνπ απνδεηνχλ ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ, 

αιιά φηαλ ηελ απνθηνχλ δε γλσξίδνπλ πψο λα ηε δηαρεηξηζηνχλ (Jordan & Powell, 1995). πσο γίλεηαη 

θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ, έλα ζχκπησκα κπνξεί λα είλαη θνηλφ ζε πνιιά άηνκα, σζηφζν ν ηξφπνο 
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κε ηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη δηαθέξεη. Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα, ινηπφλ, σο πξνο ηε ζνβαξφηεηα θαη ηνλ 

ηξφπν εκθάληζεο ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ΓΦΑ, εμεγεί ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «Απηηζηηθφ πλερέο». 

 

1.2 Απηηζκόο θαη Κνηλσληθέο Γεμηόηεηεο 

1.2.1 Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά 

Έλαο απφ ηνπο ηξεηο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ηα άηνκα κε ΓΦΑ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά 

ειιείκκαηα, είλαη απηφο ηεο Κνηλσληθήο Αιιειεπίδξαζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ βάζεη ησλ νπνίσλ ηα άηνκα αληηδξνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη ζην πιαίζην πνηθίισλ 

θνηλσληθψλ πεξηζηάζεσλ. πσο αλαθέξεηαη, oη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο νξίδνληαη σο «παραηερήζηκες θαη 

θαζορηζκέλες ζσκπερηθορές ποσ βοεζούλ ηο άηοκο λα επηηύτεη ζεηηθά αποηειέζκαηα ζε κία ζσγθεθρηκέλε 

θαηάζηαζε θαη λα γίλεη αποδεθηό από ηελ θοηλφλία» (Begun, 1996 φπσο αλαθέξεηαη ζην Gul θαη Vuran, 

2010). χκθσλα κε κηα άιιε άπνςε, ε Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε είλαη ε έκθπηε ηάζε ηνπ αλζξψπνπ 

λα δεκηνπξγεί ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ακνηβαία αηζζήκαηα (Maestro, 

Muratori, Cesari, Pecini, Apicella & Stern, 2006). 

Σα άηνκα κε ΓΦΑ παξνπζηάδνπλ ζνβαξά θνηλσληθά ειιείκκαηα θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο είλαη 

εκθαλείο ήδε απφ ηε βξεθηθή ειηθία. πγθεθξηκέλα, ηα βξέθε κε ΓΦΑ δε δίλνπλ ζεκαζία ζηελ 

αλζξψπηλε θσλή νχηε αληαπνθξίλνληαη ζην άθνπζκα ηνπ νλφκαηφο ηνπο (Klin, 1991). Αθφκε, δελ 

παξαηεξνχλ ην αλζξψπηλν πξφζσπν ζην ζχλνιφ ηνπ, αιιά ειθχνληαη απφ θάπνηα κεκνλσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, ζηα νπνία δίλνπλ πεξηζζφηεξε πξνζνρή. πλερίδνληαο, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα 

παηδηά κε ΓΦΑ δελ απνδεηνχλ ην άγγηγκα ησλ άιισλ αλζξψπσλ, νχηε απιψλνπλ ηα ρέξηα πξνθεηκέλνπ 

λα ηα πάξνπλ αγθαιηά. ηαλ, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο ζειήζεη λα ηα ρατδέςεη, ηφηε εθείλα δείρλνπλ λα 

ελνρινχληαη, ζπξψρλνπλ ην ρέξη ηνπ αηφκνπ απηνχ θαη πνιιέο θνξέο απνκαθξχλνληαη.  

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ αιιά θαη ηδηαίηεξα εκθαλέο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη ε 

απνπζία βιεκκαηηθήο επαθήο. Σα παηδηά κε ΓΦΑ, σο επί ην πιείζηνλ δε έρνπλ βιεκκαηηθή επαθή κε ηα 

άηνκα πνπ ηα πεξηζηνηρίδνπλ. Αθφκε θαη φηαλ απηή ππάξρεη ηφηε ζπλήζσο γίλεηαη αθνχζηα, θαζψο 

πξφθεηηαη γηα ηπραίεο θαη ζηηγκηαίεο καηηέο. Αθφκε θαη φηαλ εζειεκέλα πξνβαίλνπλ ζε αθαηάιιειεο 

θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ λα  θνηηάμνπλ θάπνηνλ ζηα κάηηα, δελ ην θάλνπλ γηα λα επηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή 
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ηνπ ζε θάηη πνπ επηζπκνχλ (Flipec, Accardo, Baranec, Cook, Geraldine – Dawson, Gordon, Gravel, 

Johnson, Kallen, Levy, Mishew, Prizant, Tuchman & Volkmar, 1999). 

Απφξξνηα ηεο έιιεηςεο βιεκκαηηθήο επαθήο είλαη ε παξνπζία ελφο βαζηθνχ θνηλσληθνχ 

ειιείκκαηνο, απηνχ ηεο ζπλδπαζηηθήο πξνζνρήο (joint attention). Πξφθεηηαη γηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ηα άηνκα ρξεζηκνπνηνχλ ηε βιεκκαηηθή επαθή, ζπλδπαδφκελε απφ δηάθνξεο ρεηξνλνκίεο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή θάπνηνπ άιινπ ζε έλα επηζπκεηφ αληηθείκελν (Scaife, Bruner, 

1975). Σα βξέθε ηππηθήο αλάπηπμεο ειηθίαο 10 έσο 12 κελψλ αξρίδνπλ λα αθνινπζνχλ έλα ζηφρν, ελψ 

κεηαμχ 12 θαη 14 κελψλ, μεθηλνχλ λα πξνζπαζνχλ λα πξνζειθχζνπλ ηα ίδηα ηελ πξνζνρή θάπνηνπ 

άιινπ ζε έλα αληηθείκελν-ζηφρν. Χζηφζν, ηα παηδηά κε ΓΦΑ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο 

αλαθνξηθά κε ην λα αθνινπζνχλ κε ην βιέκκα έλα αληηθείκελν - ζηφρν θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ρεηξνλνκίεο. Αγλννχλ φζνπο πξνζπαζνχλ λα ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε θάπνην αληηθείκελν, 

αθφκε θαη αλ απηνί πνπλ ην φλνκά ηνπο ή ηνπο ζθνπληήμνπλ πξνηνχ ηνπο ην δείμνπλ.  

Παξ’ φια απηά, ιακβάλνληαο ππφςε ην «Απηηζηηθφ πλερέο», γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ε 

βαξχηεηα ησλ ζπκπησκάησλ δηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε. Αλαθνξηθά, ινηπφλ, κε ηελ ζπλδπαζηηθή 

πξνζνρή, ππάξρνπλ άηνκα κε ΓΦΑ πνπ, ηεληψλνληαο ηα ρέξηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελφο επηζπκεηνχ 

αληηθεηκέλνπ, αλνηγνθιείλνπλ ηηο παιάκεο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ην απνθηήζνπλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ 

άηνκα, ηα νπνία ηξαβνχλ απφ ην ρέξη απηφλ κε ηνλ νπνίν είλαη καδί εθείλε ηε ζηηγκή θαη ηνλ νδεγνχλ 

ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην αληηθείκελν πνπ επηζπκνχλ, δείρλνληαο έηζη κε ηνλ ηξφπν ηνπο φηη ην 

ζέινπλ (Johnson & Myers, 2007).  

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ είλαη ε αδπλακία 

ηνπο λα ζπλάπηνπλ ζρέζεηο κε ζπλνκειίθνπο ηνπο. Μία απφ ηηο αηηίεο απηνχ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

αδηαθνξνχλ γηα ηα άηνκα πνπ ηα πεξηβάιινπλ θαη ηα αγλννχλ. Έλαο αθφκε ιφγνο αθνξά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά κε απηηζκφ ζπλαλαλαζηξέθνληαη κε άηνκα κε ηα νπνία δελ ηαηξηάδνπλ 

ειηθηαθά. Έηζη, είηε αθήλνληαη λα θαζνδεγνχληαη απφ άηνκα κεγαιχηεξεο ειηθίαο, είηε ζηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε, παίξλνπλ ηα ίδηα ην ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή γηα άηνκα κηθξφηεξεο ειηθίαο απφ εθείλα (Flipek, 

Accardo, Baranek, Cook, Dawson, Gordon,...& Minshew 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην Landa & Garrett-

Mayer, 2006). 
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Ζ αδηαθνξία ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ γηα ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ 

αλαπηχζζνπλ ηε δεμηφηεηα ηεο κίκεζεο. Δκπεηξηθέο έξεπλεο θαλεξψλνπλ πσο ε αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

κίκεζεο απφ ηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε (Masur, 

2006˙ Young, Rogers, Hutman, Rodza, Sigman & Ozonoff, 2011, φπσο αλαθέξνληαη ζην Vivanti & 

Hamilton,  2013) χκθσλα κε ηνλ Uzigiris, 1981, κέζα απφ ηε κίκεζε ηα βξέθε ηππηθήο αλάπηπμεο 

απνθηνχλ εθείλεο ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο πνπ γηα ηα παηδηά κε ΓΦΑ απνηεινχλ ειιείκκαηα. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα βξέθε, κηκνχκελα ηε κεηέξα ηνπο, ζέηνπλ ηηο πξψηεο βάζεηο 

αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο γχξσ ηνπο. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ην θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ θαζψο επίζεο 

θαη νη θνηλέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο. Παξ’ φια απηά, ηα παηδηά κε ΓΦΑ πζηεξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ζε απηφ ην θνκκάηη γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπλαλαζηξνθέο. 

Έλα ηειεπηαίν αιιά ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ έιιεηκκα θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ αηφκσλ κε 

ΓΦΑ, αθνξά ηνλ ηνκέα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ηα παηδηά απηά αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο 

δπζθνιίεο ζηελ αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γχξσ ηνπο, αθφκε θαη αλ πξφθεηηαη γηα 

άηνκα ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο. πσο αλαθέξνπλ νη Phillips, Gφmez & Baron – Cohen 

(1995) «έτοσλ ηελ ηάζε λα αληηκεηφπίδοσλ ηοσς αλζρώποσς φς αληηθείκελα θαη ότη φς πρόζφπα γηα 

επηθοηλφλία» (ζ. 1393) Σελ θαηάζηαζε δπζρεξαίλεη ε απνπζία ελζπλαίζζεζεο, δειαδή, ηεο ηθαλφηεηαο 

λα αληηιακβαλφκαζηε ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ, απφ ηελ πιεπξά ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ.  

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην λα θαηαλνήζνπλ, λα εθθξάζνπλ θαη λα 

κνηξαζηνχλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο κε ηνπο άιινπο (Baron – Cohen & Belmonte, 2005 φπσο αλαθέξεηαη 

ζην  Weinger & Depue, 2011˙ ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2003). 
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1.2.2 Αλαγλώξηζε πλαηζζεκάησλ – Θεσξία ηνπ Ννπ 

εκαληηθφ κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζηάζεο ηνπ 

ζψκαηφο ηνπο θαη ησλ ρεηξνλνκηψλ ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ. Ηδηαίηεξε, ζε απηή ηε δηαδηθαζία, είλαη ε 

ζπκβνιή ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο, κέζσ ησλ εθθξάζεψλ ηνπ, επηθνηλσλνχληαη ηφζν ηα ζπλαηζζήκαηα 

φζν θαη ε ζηάζε καο αλαθνξηθά κε δηάθνξα δεηήκαηα. Δπνκέλσο, ε αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο 

δεμηφηεηαο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο νκαιήο επηθνηλσλίαο καο 

κε ηνπο γχξσ καο. Δίλαη απηή πνπ θαζνδεγεί ηηο αληηδξάζεηο καο θαη καο βνεζάεη λα ιακβάλνπκε 

απνθάζεηο αλάινγα κε ηηο θνηλσληθέο ελδείμεηο. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ ηθαλφηεηα 

δεκηνπξγίαο θαη δηαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ (Parr, Waller & Fugate, 2005).  

Ζ ζεκαζία ηεο έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνλ Knapp 

(1963), νπνίνο ραξαθηεξίδεη ηελ επηθνηλσληαθή πιεπξά ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο σο ηελ πην 

ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Παξαηεξψληαο, δειαδή, θαλείο ηηο εθθξάζεηο ηνπ 

πξνζψπνπ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ, κπνξεί λα αληηιεθζεί ην πψο απηφο αηζζάλεηαη θαη ζε πνηα ςπρνινγηθή 

θαηάζηαζε βξίζθεηαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Έηζη, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφζεη θαηάιιεια 

ηελ αληαπφθξηζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πγηήο ζπλδηαιιαγή κεηαμχ ηνπο.   

ηα άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, ε δεμηφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ αξρίδεη λα 

αλαπηχζζεηαη ήδε απφ ηελ βξεθηθή ηνπο ειηθία θαη ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη θαζ’ φιε ηελ εθεβηθή θαη 

ελήιηθε δσή ηνπο (Herba & Phillips, 2004 ˙ Somerville, Farni & McClure2011). Μάιηζηα, ε ηθαλφηεηα 

απηή είλαη εκθαλήο ήδε απφ ηηο πξψηεο δέθα εβδνκάδεο κεηά ηε γέλλεζε ηνπ βξέθνπο θαη μεθηλά κε ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ έμη βαζηθψλ ζπλαηζζεκάησλ˙ ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ ζπκνχ, ηνπ θφβνπ, ηεο 

έθπιεμεο θαη ηεο αεδίαο. πγθεθξηκέλα, ε ηθαλφηεηα δηάθξηζεο κεηαμχ απηψλ ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

εκθαλίδεηαη πεξί ηνπο πξψηνπο πέληε κε επηά κήλεο ηεο δσήο ελφο βξέθνπο, κε ηνπο εξεπλεηέο λα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζπλαίζζεκα ηεο αεδίαο είλαη απηφ πνπ ηα παηδηά καζαίλνπλ λα αλαγλσξίδνπλ 

επθνιφηεξα, ελψ εθείλν ηνπ ζπκνχ έρεη κεγαιχηεξε δπζθνιία ζην λα ην αλαγλσξίζνπλ  (Barrera & 

Mauer, 1981).  

H αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ δελ απνηειεί δεμηφηεηα, θνηλή, ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Σα 

άηνκα κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θνηλσληθήο 
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ζπκπεξηθνξάο ηα νπνία θαη’ επέθηαζε επεξεάδνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο. πγθεθξηκέλα, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ζεκαληηθά γλσζηηθά ειιείκκαηα επεμεξγαζίαο θνηλσληθψλ πιεξνθνξηψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί ε δπζθνιία αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ησλ 

εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ησλ άιισλ αηφκσλ. Πηζαλφλ, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ λα δηαδξακαηίδεη ην 

γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε ΓΦΑ επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην θάησ κέξνο ηνπ πξνζψπνπ θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηφκαηνο. Αθφκε, φκσο θαη φηαλ παξαηεξνχλ ην πάλσ κέξνο ηνπ 

πξνζψπνπ απνθεχγνπλ ηελ πεξηνρή ησλ καηηψλ, ράλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ (Gross, 2004˙ Klin, Schultz, Volkmar &Cohen, 2002, φπσο αλαθέξεηαη ζην Kuusikko, 

Haapsamo, Jansson- Verkasal,…, Moilanen, 2009).  Δπνκέλσο, ζπκπεξαίλεηαη πσο, φπσο, 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ νη Bryson, Landry, Chapinski, McConnell, Rombough & Wainwrigh 

(2004), ηα άηνκα κε ΓΦΑ είλαη «θοηλφληθά αδαή θαη αδσλαηούλ λα “δηαβάζοσλ” ηοσς άιιοσς».  

Σελ παξνπζία απηψλ ησλ ειιεηκκάησλ επηβεβαηψλνπλ απνηειέζκαηα εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία ηα άηνκα κε ΓΦΑ δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηνλνκάζνπλ ζπλαηζζεκαηηθέο 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ (Harms, Martin & Wallace, 2010), θαζψο επίζεο, αδπλαηνχλ λα 

αληηζηνηρίζνπλ, επηηπρψο, ζπλαηζζήκαηα κε πξφζσπα (Uljaveric & Mamilton, 2013). Δπηπιένλ, θαηά 

ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηξίηνπο, ζπρλά παξνπζηάδνπλ αθαηάιιειεο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο, 

γεγνλφο πνπ καξηπξά ηελ αδπλακία ηνπο λα αληηιεθζνχλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ άιισλ 

αηφκσλ. 

πλερίδνληαο, παξ’ φηη ε χπαξμε απηψλ ησλ θνηλσληθψλ ειιεηκκάησλ έρεη αλαδεηρζεί 

εξεπλεηηθά, ππάξρνπλ έξεπλεο νη νπνίεο δελ ππνζηεξίδνπλ απηά ηα επξήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ε ζχγθξηζε νκάδαο αηφκσλ κε ΓΦΑ, κε άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο, κε ηα νπνία δε 

δηέθεξαλ σο πξνο ην γισζζηθφ ηνπο επίπεδν. Μέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνδείρζεθε πσο ε  

νκάδα ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ δε δηέθεξε ζεκαληηθά απφ εθείλε ησλ αηφκσλ ηππηθήο αλάπηπμεο ζε 

δνθηκαζίεο ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ (Σantam, Monaghan, Nicholson & Stirling, 1989).  

χκθσλα κε άιιεο έξεπλεο, ηα άηνκα κε ΓΦΑ βξίζθνληαη ζε ζέζε λα θαηαλννχλ νξηζκέλα 

ζπλαηζζήκαηα, σζηφζν φηαλ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά αθνξνχλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ή πεπνηζήζεηο, φπσο 

είλαη ην ζπλαίζζεκα ηεο έθπιεμεο, ηφηε δείρλνπλ λα δπζθνιεχνληαη (Baron – Cohen, 1991). ηηο 
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έξεπλεο απηέο πξνζηίζεηαη θαη εθείλε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο ππνζηεξίδνπλ φηη πηζαλφλ, απηή ε 

δπζθνιία αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ελφο κφλν κέξνπο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αηφκσλ κε ΓΦΑ (Nuske, Vivanti, & Dissanayake, 2013) 

Παξ’ φια απηά, ε ζχγρξνλε έξεπλα θαηαδεηθλχεη πσο ηα άηνκα κε ΓΦΑ πξάγκαηη παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα ζηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ πξνζψπσλ.  

Δληνχηνηο, ε θχζε θαη ε έθηαζε απηψλ ησλ ειιεηκκάησλ πνηθίινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν. Δλδερνκέλσο, 

δειαδή, άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην κέζν ηνπ απηηζηηθνχ ζπλερνχο, λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ. ην αληίζεην άθξν βξίζθνληαη άηνκα ηα νπνία πηζαλφλ λα 

κελ θαηέρνπλ απηή ηελ θνηλσληθή δεμηφηεηα. Λφγνπ ράξε, ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Kennedy & 

Adolphs (2012) θαη ηεο νπνίαο ην δείγκα απνηεινχζαλ νκηινχληα ελήιηθα άηνκα κε ΓΦΑ, θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα άηνκα απηά δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα δηαθξίλνπλ 

ζπλαηζζήκαηα. Καηαιπηηθφ ξφιν ζε απηή ηελ πνηθηινκνξθία δηαδξακαηίδνπλ ηφζν ν δείθηεο 

λνεκνζχλεο φζν θαη ην γισζζηθφ επίπεδν ηνπ θάζε αηφκνπ (Loveland, Tunali – Kotoski, Chen, 

Ortegon, Pearson, Brelsfold & Gibbs, 1997).  

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δεμηφηεηα αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

νκαιή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Απνηειεί κία ζχλζεηε δηαδηθαζία, θαηά ηελ 

νπνία ην άηνκν πξνβαίλεη, αθνχζηα, ζε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ηεο πξνζσδίαο ηνπ ιφγνπ ηνπ 

ζπλνκηιεηή ηνπ, ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπ θαζψο επίζεο θαη ηεο ζηάζεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

πσο αλαθέξνπλ νη Smith (2007), ην έκβξπν, πξηλ αθφκε απφ ηε γέλλεζή ηνπ, είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδεη ηελ πξνζσδία ηνπ ιφγνπ ηεο κεηέξαο ηνπ. Δπίζεο, κεηά ηε γέλλεζε ηνπ, ην βξέθνο 

ζηεξίδεηαη ζηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ σο ηελ θχξηα πεγή αληίιεςεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ πξνζψπνπ πνπ είλαη καδί ηνπ (Meltzoff and Mooore, 1997˙ Woodgead, Barnes, Miell 

& Oates, 1995, φπσο αλαθέξνληαη ζην Kuusikko et al.,  2009). 

Πξνυπφζεζε, φκσο, γηα ηελ θαηαλφεζε αιιά θαη γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απνηειεί ε ελζπλαίζζεζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηθαλφηεηα λα εθηηκνχκε ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο 

ησλ άιισλ πξνζψπσλ θαη λα αληαπνθξηλφκαζηε θαηάιιεια ζε απηέο (Baron – Cohen & Belmonte, 
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2005, φπσο αλαθέξεηαη ζην Weinger & Depue, 2011). Ζ ελζπλαίζζεζε, ινηπφλ, απνηειεί ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηελ επαθή θαη ηελ επηθνηλσλία καο κε ηνλ θνηλσληθφ καο πεξίγπξν.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Γηαηαξαρήο Φάζκαηνο Απηηζκνχ, ηα άηνκα απηά δπζθνιεχνληαη λα 

αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπο κέζα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο 

(Stenberg & Grigorengo, 2000 φπσο αλαθέξεηαη ζην Bryson, Landry, Czapinski, McConnell, 

Rombough & Wainwright, 2004). Δπίζεο, δε κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα απηά θαη σο 

εθ ηνχηνπ αδπλαηνχλ λα κπνπλ ζηε ζέζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ θαη λα αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια ζε 

θάζε πεξίπησζε. Με άιια ιφγηα, ηα άηνκα κε ΓΦΑ ππνιείπνληαη ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο κε 

απνηέιεζκα, ηε κε επηηπρή θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο.  

Ζ αδπλακία ησλ αηφκσλ  κε ΓΦΑ λα αλαγλσξίδνπλ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, έρεη σο 

απνηέιεζκα λα αδπλαηνχλ λα εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί ην εθάζηνηε 

ζπλαίζζεκα. Πνιινί απνδίδνπλ απηή ηελ αδπλακία ζηε «Θεφρία ηοσ Νοσ» (Astington, Barriault, 2001˙ 

Yirimya, Erel, Shaked, Solomonica–Levi, 1998 φπσο αλαθέξνληαη ζην Johnson, Myers, 2007). 

χκθσλα κε ηνπο Baron – Cohen (1997) θαη Blair (2005), ε «Θεσξία ηνπ Ννπ» καδί κε ηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ησλ άιισλ πξνζψπσλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζε απηή κε ην 

θαηάιιειν ζπλαίζζεκα, απνηεινχλ ηα ηξία ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο ελζπλαίζζεζεο.  

Ζ ζεσξία απηή αλαθέξεηαη ζηελ αλαγλψξηζε, απφ ην άηνκν, φηη νη άιινη έρνπλ ζθέςεηο θαη 

ζπλαηζζήκαηα αλεμάξηεηα απφ ηα δηθά ηνπ. Δίλαη, δειαδή, ε ηθαλφηεηα λα ζπκπεξαίλνπκε ζε πνηα 

θαηάζηαζε βξίζθνληαη νη γχξσ καο, βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ ηνπο ζπκπεξηθνξψλ (Baron – Cohen, Leslie, 

Frith, 1985).  Γηα ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο ε ηθαλφηεηα απηή θαηαθηηέηαη πεξίπνπ ζηα ηέζζεξα έηε. 

Γηα ηα παηδηά κε ΓΦΑ, φκσο, δελ ηζρχεη ην ίδην, θαζψο ην 80% απηψλ δελ θαηέρεη απηή ηελ ηθαλφηεηα. 

χκθσλα κε ηελ Jordan  (2001), γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ, ην έιιεηκκα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην φηη 

δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ζθέθηνληαη θαη ηη αηζζάλνληαη νη γχξσ ηνπο αιιά πεξηιακβάλεη θαη ην γεγνλφο 

φηη δελ αληηιακβάλνληαη πσο νη γχξσ ηνπο ζθέθηνληαη θαη αηζζάλνληαη. Γίλεηαη, ινηπφλ, θαηαλνεηφ πσο 

ε απνπζία απηήο ηεο ηθαλφηεηαο παίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε κε επηηπρεκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ κε ηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. 
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Κιείλνληαο, είλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκαλζεί πσο ηα θνηλσληθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ειιείκκαηα 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά κε ΓΦΑ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε δσή ηνπο. Αξρηθά, ε αδπλακία ηνπο 

λα ζπκκεηέρνπλ επηηπρψο ζε κηα ζπδήηεζε ζα νδεγήζεη ζηαδηαθά ζηελ απφξξηςή ηνπο απφ ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ ζα επεθηαζεί θαη ζηνλ ππφινηπν θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, 

νδεγψληαο ηνπο κε απηφλ ην ηξφπν ζηελ θνηλσληθή απνκφλσζε. Σέινο, ζεκαληηθέο ζα είλαη νη 

επηπηψζεηο ησλ ειιεηκκάησλ απηψλ θαη ζηε κεηέπεηηα αθαδεκατθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία. 

Γίλεηαη, ινηπφλ, ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ε παξέκβαζε κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζε ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη εηδηθφηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

θξίλεηαη απαξαίηεηε.  

 

1.3 Απηηζκόο θαη  Σερλνινγία  

1.3.1 Η Σερλνινγία ζηε  Γηδαζθαιία Παηδηώλ κε ΓΦΑ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

(ΑκεΑ) απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Μάιηζηα, ην 1997 ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά λφκνο, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ηερλνινγηθά βνεζήκαηα ζα πξέπεη λα ρνξεγνχληαη ζε θάζε καζεηή πνπ εκπίπηεη 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε (ΔΑΔ) (Fan, 2012). πσο αλαθέξεη ν  Mondak (2000), ηα πνηθίια 

ηερλνινγηθά κέζα θαη εθαξκνγέο, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ απηνεμππεξέηεζεο, ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία απηνχ. Δπίζεο, αμηφινγε είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ησλ γλσζηηθψλ, ησλ 

επηθνηλσληαθψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε αλαγλψξηζε 

ζπλαηζζεκάησλ.  

Μέζσ ηεο ηερλνινγίαο, νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ απνηειεζκαηηθά δηδαθηηθά εξγαιεία, ηα 

νπνία ηνπο επηηξέπνπλ λα νξγαλψλνπλ θαη λα εμαηνκηθεχνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε 

καζεηή. Ζ ζπκβνιή ησλ εξγαιείσλ απηψλ είλαη κεγαιχηεξε φηαλ πξννξίδνληαη γηα ηε δηδαζθαιία 

καζεηψλ ΔΑΔ. Μέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη κέζσλ, νη εθπαηδεπηηθνί ΔΑΔ κπνξνχλ 

λα παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα πνπ λα είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θαζελφο, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηδαζθαιία θαη κάζεζε (Dede, 1998).  



25 
  

 

πλερίδνληαο, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία δηεπθνιχλεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο είλαη νη καζεηέο κε ΓΦΑ. Δηδηθφηεξα, θαζψο ηα άηνκα κε 

ΓΦΑ καζαίλνπλ θαιχηεξα φηαλ νη πιεξνθνξίεο ζηεξίδνληαη ζε νπηηθά παξά ζε αθνπζηηθά εξεζίζκαηα 

(Bӧlte, Golan & Zwaigenbaum, 2010˙ Coleman- Martin, Heller, Cinak & Irvine , 2005˙ Rao & Gagie, 

2006 φπσο αλαθέξνληαη ζην Eliҫin & Kaya, 2015), πνιινί ππνζηεξίδνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο κέζσ 

απνηειεζκαηηθψλ νπηηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο (Broun, 2004˙ Kluth & Darmony–Latham, 2003˙ 

Pkulski & Templeton, 2004 φπσο αλαθέξνληαη ζην Lindsey-Glenn & Gentry, 2008). Με βάζε, ινηπφλ, 

απηή ηελ άπνςε, ήδε απφ ην 1960 ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε αηφκσλ κε ΓΦΑ πνηθίια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή (Ζ/Τ), ηα νπνία πξνζθέξνπλ ζηνπο καζεηέο 

πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ.  

χκθσλα κε ηνπο Moore (1998) θαη Panyan (1984), παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο ζε πεξηβάιινληα 

Ζ/Τ είλαη θαηαιιειφηεξεο γηα ηα άηνκα κε ΓΦΑ, απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο. Ζ άπνςε 

απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο αλάγθεο, ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή (Ramdoss, 

Machalicek, Rispoli, Mullou, Lang & O’Reilly, 2012). Γίλνπλ, δειαδή, ηε δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο 

ζηελ θάζε πεξίπησζε. Δπίζεο, θαζψο ηα άηνκα κε ΓΦΑ αηζζάλνληαη αλαζθάιεηα φηαλ πξφθεηηαη γηα κε 

πξνβιέςηκεο θαηαζηάζεηο, απηνχ ηνπ είδνπο νη παξεκβάζεηο ζηεξίδνληαη ζε ειεγρφκελα θαη δνκεκέλα 

πεξηβάιινληα, πξνζθέξνληάο ηνπο έηζη ηνλ έιεγρν πνπ ρξεηάδνληαη θαη επνκέλσο  αλεμαξηεζία 

(Bernard-Opitz, 1989, Bernard-Opitz, Ross & Tuttas, 1990˙ Chen & Bernard-Opitz, 1993, Panyan,1984˙ 

Yamamoto & Miya, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην Hetzroni & Tannous, 2004).  

Έλα αθφκε πιενλέθηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηνπ Ζ/Τ είλαη φηη απνηεινχληαη 

απφ δηαδνρηθά επίπεδα δπζθνιίαο, θαζέλα απφ ηα νπνία κπνξεί λα επαλαιεθζεί φζεο θνξέο απαηηείηαη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζεί δεηνχκελε δεμηφηεηα, ρσξίο σζηφζν λα γίλεηαη θνπξαζηηθφ ή πηεζηηθφ γηα 

ην καζεηή (Ennis – Cole & Parkman, 2012). Δπηπιένλ, πνιιέο είλαη νη θνξέο πνπ ηα άηνκα κε ΓΦΑ δε 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαηάιιεια θαηά ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνλ πεξίγπξφ ηνπο, θαζψο 

δπζθνιεχνληαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα δηάθνξα θνηλσληθά κελχκαηα πνπ ιακβάλνπλ. ηελ  
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πεξίπησζε, φκσο, ησλ ηερλνινγηθά βαζηζκέλσλ παξεκβάζεσλ ην εκπφδην απηφ ππεξπεδάηαη, 

απεπζχλνληαο ζηνπο καζεηέο εληνιέο μεθάζαξεο θαη ζπγθεθξηκέλεο (Bauminger, Gal & Goren – Bar, 

2007).  

Κιείλνληαο, φπσο ππνζηεξίδεηαη απφ πνιινχο, ηα ηερλνινγηθά κέζα, φπσο νη Ζιεθηξνληθνί 

Τπνινγηζηέο, απνηεινχλ πνιιά ππνζρφκελα εξγαιεία δηδαζθαιίαο αιιά θαη κάζεζεο. Ζ άπνςε απηή 

επηβεβαηψλεηαη απφ ζεηξά εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ηα παηδηά κε ΓΦΑ καζαίλνπλ θαιχηεξα 

κέζα απφ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Basil & Reyes, 2003; Bosseler & Massaro, 2003; Clark & Green, 

2004; Coleman-Martin, Heller, Cihak, & Irvine, 2005; Delano, 2007; Moore & Calvert, 2000, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Eliçin & Kaya, 2017), ζπκκεηέρνπλ κε πεξηζζφηεξε ζέιεζε θαη εκθαλίδνπλ κείσζε 

ηεο αθαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο θαη αχμεζε ηεο πξνζνρήο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο (Chen & 

Bernard – Opitz, 1993). εκαληηθή, είλαη επίζεο, ε καξηπξία γνλέσλ, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο φρη 

κφλν ππάξρεη ελζνπζηαζκφο εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηέηνηνπ 

είδνπο κέζα, αιιά θπξίσο ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κάζεζε (Heiman, Nelson, Tjus & Gilberg, 

1995).  

 

1.4  Σερλνινγία θαη Γηδαζθαιία πλαηζζεκάησλ – Δθαξκνγέο θαη Σερλνινγηθά Μέζα 

Γηδαζθαιίαο  

πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ, ηα ηερλνινγηθά εξγαιεία θαη εθαξκνγέο απνηεινχλ, 

ίζσο, ην θαηαιιειφηεξν κέζν δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ ΓΦΑ. Μέζσ απηψλ ησλ εξγαιείσλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο πνηθίιεο δεμηφηεηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Silver & 

Oakes, 2001, φπσο αλαθέξνληαη ζην Goldsmisth & LeBlanc). 

Αλαθνξηθά κε ηε θαηάθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απφ ηα παηδηά κε ΓΦΑ, ππάξρνπλ δχν είδε δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο 

πκπεξηθνξηθέο θαη ηηο Αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο. Με βάζε, ινηπφλ, απηή ηε δηάθξηζε, πξνθχπηεη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πνηθίισλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε δχν νκάδεο, 

αλάινγα κε ηελ παξέκβαζε ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη. 
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1.4.1.  πκπεξηθνξηθά Βαζηζκέλα Σερλνινγηθά Γηδαθηηθά Δξγαιεία  

Οη πκπεξηθνξηθέο παξεκβάζεηο έρνπλ σο νδεγφ ηνπο ηελ Δθαξκνζκέλε πκπεξηθνξηθή 

Αλάιπζε (Applied Behavior Analysis, ABA). θνπφο ηεο ABA είλαη ε κείσζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ είλαη 

επηβιαβείο, πνιιέο θνξέο αθαηάιιειεο ή πνπ δε βνεζνχλ ζηε κάζεζε, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ηελ 

έθθξαζε ζεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα παηδηά (Baer, Wolf & Risley, 1968). Μάιηζηα, πνιινί είλαη 

απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη απηνχ ηνπ είδνπο νη παξεκβάζεηο επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

θαζεκεξηλή δσή ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ (Eldevic, Eikeseth, Jahr & Smith, Lovaas, 1987, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Besler & Kurt, 2016).  

Ζ Mίκεζε Προηύποσ κέζφ Βίληεο (Video Modeling) απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

ηερλνινγηθά βαζηζκέλεο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην ζπκπεξηθνξηθφ κνληέιν. 

Πξφθεηηαη γηα κέζνδν θαηά ηελ νπνία, κε ηε βνήζεηα καγλεηνζθνπεκέλσλ παηρληδηψλ ξφισλ, 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο καζεηέο νπηηθνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο – ζηφρνη, ηηο νπνίεο, απηνί, θαινχληαη 

λα θαηαθηήζνπλ θαη λα γεληθεχζνπλ (Avgioglu, 2013).  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Video Modeling ζηε 

δηδαζθαιία πνηθίισλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ ππνζηεξίδεηαη απφ αξθεηέο έξεπλεο. 

πγθεθξηκέλα, ν Corbett (2003) ζε έξεπλά ηνπ αλαθέξεη πσο ην Video Modeling κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ λα αληηιακβάλνληαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα. 

Βαζηδφκελε ζε απηφ ην ζηνηρείν, ε Akmanoglu (2015), κε έξεπλά ηεο, εμέηαζε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθαιίαο ζε άηνκα κε ΓΦΑ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα θαηνλνκάδνπλ 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηνπ Video Modeling. Οη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο ζηηο νπνίεο επηθεληξψζεθε ήηαλ απηέο ηεο ραξάο, ηεο ιχπεο, ηνπ θφβνπ, 

ηεο αεδίαο, ηεο έθπιεμεο, ηνπ πφλνπ θαη ηέινο ηεο πιήμεο. χκθσλα, ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηηο 

έξεπλαο, ηα παηδηά ΓΦΑ θαηέθηεζαλ ην δηδαθηηθφ ζηφρν θαη δηαηήξεζαλ απηή ηε δεμηφηεηα αθφκε θαη 

κεηά ην ηέινο ηεο δνθηκαζίαο.  
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            Δηθόλα 1: Video Modeling - Έθθξαζε ραξάο 

 

Έλαο δεχηεξνο εθπξφζσπνο ησλ ζπκπεξηθνξηθά βαζηζκέλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 

είλαη ε ρξήζε ξνκπφη. πσο ππνζηεξίδεηαη, ηα ξνκπφη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ησλ 

πνηθίισλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ.  Ζ θαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ην ζθνπφ απηφ 

βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη πξνζθέξνπλ έλα ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν πεξηβάιινλ, ε ζπκπεξηθνξά ηνπο 

είλαη ειέγμηκε θαη επνκέλσο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε παηδηνχ θαη ηέινο ε 

εκθάληζε ηνπο είλαη ηέηνηα  πνπ ειθχεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ (Gillesen, 

Barakova, Feijs, Huskens, 2011).  

Έρνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηα παξαπάλσ ζηνηρεία νη Yun, Kim, Choi & Park (2016) 

δεκηνχξγεζαλ έλα ξνκπνηηθφ ζχζηεκα αιιειεπίδξαζεο πνπ σο δηδαθηηθφ ζθνπφ έρεη ηελ εμάζθεζε ηεο 

βιεκκαηηθήο επαθήο θαη ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ζε παηδηά κε 

απηηζκφ. Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνίεζαλ δχν 

ξνκπνηηθέο πιαηθφξκεο, έλα απηνθηλνχκελν αλζξσπνεηδέο ξνκπφη (iRobiQ) θαη έλα θιηληθά βνεζεηηθφ 

ξνκπφη (CARO). Σν iRobiq ζρεδηάζηεθε απφ ηε Yujin Robotics Co. θαη παξέρεη κηα ζεηξά εθθξάζεσλ 

ηνπ πξνζψπνπ θαη δηάθνξα παηδηθά ηξαγνχδηα. Σν CARO ζρεδηάζηεθε απφ ην Κέληξν Ρνκπνηηθήο 

Έξεπλαο (Center for Robotics Research) εηδηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαηζζεκαηηθήο 

αιιειεπίδξαζεο βαζηζκέλεο ζηελ έθθξαζε ησλ καηηψλ.  

ην πιαίζην απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην ξνκπφη κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ αηζζεηήξσλ εληνπίδεη ην 

άηνκν θαη ην ραηξεηάεη ρξεζηκνπνηψληαο πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί 

πξνεγνπκέλσο ζε απηφ.  Μέζσ κίαο θάκεξαο πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε ζην πάλσ κέξνο ηνπ, ην 

ξνκπφη αληηιακβάλεηαη εάλ ην άηνκν απηφ επηρεηξεί βιεκκαηηθή επαθή καδί ηνπ. ηε ζπλέρεηα, 
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πξνβαίλεη ζε κηα πνηθηιία δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξχλεη ηε κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε (Yun, Kim, Choi & Park, 2016).       
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1.4.2  Αλαπηπμηαθά Βαζηζκέλα Σερλνινγηθά Γηδαθηηθά Δξγαιεία  

Πεξλψληαο ζηηο Αλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο, θάζε δηδαθηηθφο ζηφρνο πξνθχπηεη κέζα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ γλσζηηθψλ, επηθνηλσληαθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαζψο επίζεο ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αλάπηπμεο ηνπ θάζε παηδηνχ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία, ν εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα ζρεδηάζεη παξέκβαζε θαηάιιειε γηα ηελ 

θάζε πεξίπησζε. ζνλ αθνξά ζηηο Aλαπηπμηαθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο παηδηψλ κε ΓΦΑ, απηέο ζηεξίδνληαη ζε εξγαιεία αιιειεπίδξαζεο, ηα 

νπνία σο ζηφρν έρνπλ ηε δηδαζθαιία αλαγλψξηζεο αιιά θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ (Golan, Ashwin, 

Granader, McClintock, Day, Legget, Baron – Cohen, 2010).  

Με δεδνκέλν απηφ ην γεγνλφο, ην Δξεπλεηηθφ Κέληξν Απηηζκνχ (Autism Research Centre, 

ARC), ζρεδίαζε έλα εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ, ην 

νπνίν νλνκάδεηαη Transporters. Σν ινγηζκηθφ απηφ απνηειείηαη απφ 15 επεηζφδηα θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ 

δηάξθεηαο 5 ιεπηψλ ην θαζέλα. Οη ήξσεο είλαη 8 βαγφληα ηξέλνπ, ζηελ πξφζνςε θαζελφο απφ ηα νπνία 

ππάξρεη εηθφλα πξνζψπνπ πνπ εθθξάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζπλαίζζεκα. Οη εηθφλεο θαη επνκέλσο ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ εθθξάδνληαη απφ ηελ θάζε κία, δηαθέξνπλ απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν θαη απφ βαγφλη 

ζε βαγφλη (Shadid, Tariq, Saleem &  Butt, 2015).  

 

                                                                

Δηθόλα 2:  Transporters -  Έθθξαζε ραξάο, ιύπεο, έθπιεμεο 
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Έλα επηπιένλ παξάδεηγκα ηερλνινγηθά βαζηζκέλσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη ην Mind Reading DVD. Σν πξφγξακκα απηφ απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο 

Απηηζκφ (ΤΛΑ), θαη απνηειεί εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ 

παξνπζηάδνληαη 412 δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ρσξηζκέλα ζε 24 νκάδεο (Goland & Baron – Cohen, 

2006). Σα 10 αξρηθά ζπλαηζζήκαηα ζηα νπνία βαζίδεηαη ην πξφγξακκα είλαη, ε ππεξεθάλεηα, ε 

κνλαμηά, ε επηζεηηθφηεηα, ε ελφριεζε, ε πιήμε, ε θαηαλφεζε, ε αίζζεζε ηεο απεηιήο, ε κεηάλνηα, ε 

ακθηβνιίαο θαη ηέινο, ην αίζζεκα ηεο αδηαθνξίαο ησλ άιισλ πξνζψπσλ. Καζψο, ηα άηνκα κε ΓΦΑ 

ζηεξνχληαη ηεο ηθαλφηεηαο ελζπλαίζζεζεο αιιά, παξάιιεια ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηνινγηθέο, έσο 

θαη πάλσ απφ ην κέζν φξν, ηθαλφηεηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο, ν Baron – Cohen (2005) πξφηεηλε ηε 

ζπζηεκαηνπνηεκέλε δηδαζθαιία ηεο ελζπλαίζζεζεο. Έηζη, ινηπφλ, ην Mind Reading είλαη ην πξψην 

πξφγξακκα ηερλνινγηθνχ ηχπνπ πνπ ζηνρεχεη ζε απηνχ ηνπ είδνπο δηδαζθαιία αλαγλψξηζεο 

ζπλαηζζεκάησλ.  

 

 

         Δηθόλα 3: Mind Reading DVD 
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πλερίδνληαο, κε βάζε ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά κε ΓΦΑ θαλεξψλνπλ πξνηίκεζε ζηε ρξήζε Ζ/Τ 

θαη παξάιιεια δηδαθηηθέο παξεκβάζεηο βαζηζκέλεο ζε απηνχο ζεσξνχληαη αξθεηά απνηειεζκαηηθέο,  

έρεη δεκηνπξγεζεί, ην Frankfurt Test and Training of Facial Affect Recognition (FEFA).  Απνηειεί έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή, ην νπνίν ζηνρεχεη ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε ΓΦΑ (Bӧlte, 2002, φπσο 

αλαθέξεηαη ζην Bӧlte, Hubl, Feineis – Matthews, Prulovic, Dierks & Poutska, 2006 ).  

To FEFA ζηεξίδεηαη ζηα 7 βαζηθά ζπλαηζζήκαηα, ηε ραξά, ηε ιχπε, ην ζπκφ, ηελ έθπιεμε, ηελ 

αεδία, ην θφβν θαη ηελ αδηαθνξία, φπσο απηά νξίζηεθαλ απφ ηνπο Ekman, Friesen θαη Ellsworth 

(1972).  Απνηειείηαη απφ δχν νκάδεο εηθφλσλ, 50 εηθφλεο πξνζψπσλ θαη 40 εηθφλεο καηηψλ. Κάζε κία 

απφ απηέο ηηο εηθφλεο εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ θαη ζηα πιάγηα, ην έλα θάησ απφ ην άιιν, είλαη 

γξακκέλα ηα 7 ζπλαηζζήκαηα. Ο ζπκκεηέρσλ πξέπεη λα επηιέμεη πoηφ απφ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

αληηζηνηρεί ζε θάζε εηθφλα (Kuusikko et al., 2009).  

 

 

Δηθόλα 4: Frankfurt Test and Training of Facial Affect Recognition 
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Σν πξφγξακκα εμάζθεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ FaceSay (Hopkins, Gower, Perez, Smith, 

Amthor, Casey, Biasini, 2011) είλαη θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έλα ειεθηξνληθφ εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα πνπ ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ παηδηά ΓΦΑ. 

Δκπεξηέρεη ηξία δηαθνξεηηθά παηρλίδηα ησλ νπνίσλ νη ήξσεο είλαη θσηνγξαθίεο αλζξψπσλ νη νπνίεο 

έρνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο παίθηεο. Σν πξψην παηρλίδη νλνκάδεηαη «Amazing 

Game» θαη ζηνρεχεη ζηελ εμάζθεζε ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ ζηελ βιεκκαηηθή επαθή θαη ζηε 

ζπλδπαζηηθή πξνζνρή.  Σo δεχηεξν παηρλίδη είλαη ην «Band Aid» Clinic πνπ ζηφρνο είλαη ε δηδαζθαιία 

ηεο νιηζηηθήο επεμεξγαζίαο πξνζψπσλ θαη, θαη επέθηαζε,  ηεο αλαγλψξηζεο ηνπο. Σν ηξίην θαη 

ηειεπηαίν παηρλίδη είλαη ην «Follow the Leader». Μέζα απφ απηφ, ηα παηδηά επηθεληξψλνληαη ζηελ 

πεξηνρή ησλ καηηψλ θαη παξαηεξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά θηλνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ησλ δηάθνξσλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ κεηαμχ ηνπο .  

 

 

Δηθόλα 5: FaceSay - a)" Gazing game", b) "Band Aid Clinic", c) “Follow the Leader” 

 

 



34 
  

To 2010 δεκηνπξγήζεθε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα δηδαζθαιίαο Ζ/Τ, «Let’s Face It!» κε 

δηδαθηηθφ ζηφρν ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζψπσλ. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά κε απηηζκφ θαη  

απαξηίδεηαη απφ 7 δηαδνρηθά παηρλίδηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή κέζσ ησλ νπνίσλ ηα παηδηά 

εμνηθεηψλνληαη κε ηε βιεκκαηηθή επαθή, ηελ αλαγλψξηζε πξνζψπσλ θαη ησλ εθθξάζεσλ ηνπο, θαζψο 

επίζεο θαη κε ηελ νιηζηηθή επεμεξγαζία ησλ πξνζψπσλ απηψλ. Κάζε παηρλίδη ζπλνδεχεηαη απφ ην δηθφ 

ηνπ ήρν θαη απνηειείηαη απφ 24 επίπεδα δηαβαζκηζκέλεο δπζθνιίαο (Tanaka, Wolf, Klaiman, Koenig, 

Cockburn, Herlihy, Brown, Stahl, Kaiser & Schultz, 2010). 

Μία ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπ Let’s Face It εθάξκνζαλ ην 2012 ζε έξεπλα ηνπο νη Jain, 

Tamersoy, Zhang, Aggarwal θαη Orvalho. Ζ δηαθνξά κε ηελ αξρηθή έθδνζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ηα 

δηάθνξα νπηηθά εξεζίζκαηα δίλνληαη ζηνπο καζεηέο κέζσ βηληενθάκεξαο αληί ηνπ Ζ/Τ.  πγθεθξηκέλα, 

ηα παηδηά καγλεηνζθνπνχλ εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπο θαη έπεηηα αθνινπζεί επεμεξγαζία ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπο απφ ην ειεθηξνληθφ πξφγξακκα Let’s Face It. Με βάζε απηά ηα  

ραξαθηεξηζηηθά, επηρεηξείηαη, απφ ηα παηδηά, ε αλαγλψξηζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ ηνπο θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ εηθνληθφ ραξαθηήξα, βάζεη ησλ εθθξάζεσλ απηψλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλαγλσξίδεη 6 ζπλαηζζεκαηηθέο εθθξάζεηο, ην θφβν, ην ζπκφ, ηε ραξά, ηελ 

αεδία, ηε ιχπε θαη ηελ έθπιεμε.  

 

             

Δηθόλα 6: The "Let's Face It" program 
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Κιείλνληαο, νη ηερλνινγηθά βαζηζκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, 

απνηεινχλ κεξηθά κφλν παξαδείγκαηα ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

παηδηά κε απηηζκφ. Βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηηο δηαθξίλνπλ (ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν 

πεξηβάιινλ, δπλαηφηεηα εμαηνκίθεπζεο θ.ά.) θαη θπξίσο ηνπ γεγνλφηνο φηη εθκεηαιιεχνληαη ην 

δπλαηφηεξν κέζν πξφζιεςεο πιεξνθνξηψλ ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ, ηελ φξαζε, θαζίζηαληαη αξθεηά 

ππνζρφκελα κέζα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο. Λακβάλνληαο, ινηπφλ, ππφςε φηη ηα ίδηα ηα παηδηά κε 

απηηζκφ δείρλνπλ πξνηίκεζε ζηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

ειθπζηηθφ εξγαιείν δηδαζθαιίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαζηζηνχλ ην έξγν ηνπο επθνιφηεξν 

θαη ελδερνκέλσο πην απνηειεζκαηηθφ.   
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1.5 Δθπαηδεπηηθνί θαη Σερλνινγία  

Παξά ηελ ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη παξά ην γεγνλφο φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ηα ηερλνινγηθά κέζα κπνξνχλ λα  

απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν δηδαζθαιίαο ζηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε ΓΦΑ, ν βαζκφο 

ελζσκάησζεο  ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δελ είλαη 

αληίζηνηρνο ησλ αλακελφκελσλ πξνζδνθηψλ (Cuban, 2001). 

Οη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία πνηθίινπλ θαη δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο (Ertmer, 1999). Οη 

εμσηεξηθνί  παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηελ  θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ηηο θαηάιιεια εμνπιηζκέλεο ηάμεηο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο  ζηα δηάθνξα 

εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά (Tondeur, Valcke&VanBraak, 2008). Σέινο, ε πξνζπκία θάπνησλ παηδαγσγψλ 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα ππάξρνληα ηερλνινγηθά εξγαιεία ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο, πξνζθξνχεη 

ζηελ ειιηπή   ππνζηήξημή ηνπο απφ ηνπο πξντζηακέλνπο θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

(Bullock, 2004˙ Dexter & Riedel, 2003, φπσο αλαθέξνληαη ζην Chen, 2010).  

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία, πνπ ζεσξείηαη θαη ε πην ζεκαληηθή, είλαη απηή ησλ εζσηεξηθψλ 

παξαγφλησλ. Οη παξάγνληεο απηνί αθνξνχλ ζηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην βαζκφ ελζσκάησζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο δηακνξθψλνληαη κε βάζεηο ηξεηο 

βαζηθνχο άμνλεο, ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο αληηιήςεηο, ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηηο απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπκβνιή ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο ζηε κάζεζε 

(Miller. Meier, Payne- Bourcy, Shablac, Newman, Wan, Casler & Pack, 2006).  

Σα ζεκέιηα δηακφξθσζεο ησλ παηδαγσγηθψλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε 

δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ ηερλνινγία ηίζεληαη θαηά ην δηάζηεκα θνίηεζήο ηνπο ζην παλεπηζηήκην 

(Fulton & Torney – Purta, 2000). Με άιια ιφγηα, νη κειινληηθνί εθπαηδεπηηθνί δηακνξθψλνπλ ηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηνπο βάζεη ησλ εξεζηζκάησλ πνπ δέρνληαη θαη ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηνχλ σο 

καζεηεπφκελνη. Έηζη, ινηπφλ, φπσο ππνζηεξίδεη ν Becker (1999), παηδαγσγνί πνπ εθαξκφδνπλ 

πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο κεζφδνπο έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 



37 
  

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ δηδαζθαιία ηνπο δηάθνξα ηερλνινγηθά εξγαιεία, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθή 

κάζεζε ησλ παηδηψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, εάλ νη ηαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ είλαη θπξίσο 

δαζθαινθεληξηθέο νη πηζαλφηεηεο απηέο κεηψλνληαη δξακαηηθά. 

εκαζία έρεη επίζεο θαη ην αλ νη δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ εθαξκφδνληαη αθνινπζνχλ ην 

θνλζηξνπθηηβηζηηθφ ή ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δηδαζθαιίαο ην θνλζηξνπθηηβηζηηθφ κνληέιν, νη 

καζεηέο, κε ηε ελζάξξπλζε ηνπ παηδαγσγνχ, νδεγνχληαη κφλνη ηνπο ζηε γλψζε, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη 

ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη κεηέπεηηα γελίθεπζε ησλ θεθηεκέλσλ γλψζεσλ. χκθσλα κε ηνπο 

Hermans, Tondeur, van Braak & Valcke (2008), ε θνλζηξνπθηηβηζηηθή δηδαθηηθή κέζνδνο ππνζηεξίδεη 

ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ κάζεζε. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην παξαδνζηαθφ κνληέιν, ζηεξίδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξν δαζθαινθεληξηθέο κεζφδνπο, φπνπ ν καζεηήο δελ αλαιακβάλεη θακία πξσηνβνπιία θαη ν 

παηδαγσγφο είλαη απηφο πνπ παίξλεη φιεο ηηο απνθάζεηο. χκθσλα κε ηνλ Ertmer (2005), νη παηδαγσγνί 

πνπ αθνινπζνχλ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ.  

ζνλ αθνξά ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απηή ζρεηίδεηαη κε ην ηη κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ κέζσ ηεο δηδαθηηθήο ρξήζεο ηε ηερλνινγίαο  ζην πιαίζην ηεο ηάμεο (Bendura, 1997). πσο 

ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδαγσγηθψλ απφςεσλ, έηζη θαη εδψ, θξίζηκνο ζεσξείηαη ν ξφινο ησλ γλψζεσλ 

πνπ απνθηνχλ νη παηδαγσγνί ζην δηάζηεκα ηεο θαηάξηηζήο ηνπο. χκθσλα κε έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ, 

ε απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία 

ζηε δηδαζθαιία ηνπο (Albion, 1999˙ Marcinkiewitz, 1994˙ Sheingold & Handley, 1990 φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Park & Ertmer, 2007). 

Σέινο, θαηά θαηξνχο, έρνπλ δηαηππσζεί δηάθνξεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ πνιιέο αληηθάζεηο κεηαμχ ηνπο. Λφγσ απηήο ηεο 

αλνκνηνγέλεηαο, νη εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ λα δηακνξθψζνπλ κία ζαθή εηθφλα σο πξνο ην εάλ θαη 

θαηά πφζν ε ηερλνινγία ζπκβάιιεη ζηε κάζεζε (Cuban, 2001). Έηζη, ινηπφλ, πξνθχπηεη φηη, νη 

εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη ελζηεξλίδνληαη ηηο απφςεηο πνπ επηθξνηνχλ ηελ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο, 

θξαηνχλ κία πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε πξνο ηα ηερλνινγηθά κέζα θαη επνκέλσο, ηείλνπλ λα ηα 

ρξεζηκνπνηνχλ  ζπρλφηεξα θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπο (Becker, 1999). Καηαιαβαίλεη, επνκέλσο, θαλείο 
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φηη ε ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ηερλνινγίαο, επεξεάδεη ηε ρξήζε ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

πλεπάγεηαη, ινηπφλ, φηη, νη απφςεηο πνπ δηακνξθψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί σο πξνο ηε δηδαθηηθή 

ηερληθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, είλαη απνηέιεζκα ζχκπξαμεο πνιιψλ παξαγφλησλ. Δπηπιένλ, θαζψο νη 

εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηάθνξσλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο, νη απφςεηο ηνπο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην αλ θαη κε πνην ηξφπν ε ηερλνινγία ζα 

απνηειέζεη κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ γηα ηα νπνία ππάξρεη πιεζψξα ηερλνινγηθψλ 

δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ, ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ σο πξνο ηε ρξήζε ησλ κέζσλ απηψλ ζε 

δηδαθηηθφ πιαίζην, είλαη ζεκαληηθή. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά 

εξγαιεία ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε δηδαζθαιία πνηθίισλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ, 

φπσο ε ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα ζηνηρεία απηά ζηεξίδνληαη ζε παιαηφηεξεο πεγέο θαη ζεσξψληαο 

δεδνκέλν φηη ηε ζεκεξηλή επνρή, ιφγσ επαγγεικαηηθψλ απαηηήζεσλ, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε, θξίζεθε αλαγθαίν 

λα δηεξεπλεζεί ε άπνςή ηνπο αλαθνξηθά κε ην ζέκα. Με βάζε, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζηφρνο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ σο πξνο ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα.  
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1.6 Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ππάξρνπζα δηεζλή έξεπλα γηα ηε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε ΓΦΑ, θαζψο επίζεο ηεο απφςεηο ησλ παηδαγσγψλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα, δηαηππψζεθαλ ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηα ε άπνςε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο κε ΓΦΑ; 

2. Θεσξνχλ φηη ηα παηδηά κε ΓΦΑ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο; 

3. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά κε ΓΦΑ κπνξνχλ λα γεληθεχζνπλ ηε δεμηφηεηα απηή; 

4. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ; 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

   

Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

2. 1 Δξεπλεηηθόο ρεδηαζκόο 

Ζ κειέηε ηνπ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα απφ ηε ρξήζε πνζνηηθήο 

– εκπεηξηθήο εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο. ηελ πνζνηηθή έξεπλα δνθηκάδνληαη ζεσξίεο ή ππνζέζεηο, 

ζπγθεληξψλνληαη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη εμεηάδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ (Creswell, 

Klassen, Plano Clark & Smith, 2011). Καηφπηλ ηεο κέηξεζεο ησλ εθάζηνηε κεηαβιεηψλ, 

ζπγθεληξψλνληαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζηαηηζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. (Creswell. 2011 ˙ Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). πσο αλαθέξεη 

ν Εαθεηξφπνπινο, (2012), ε πνζνηηθή εκπεηξηθή έξεπλα αθνξά ζηελ έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην θαη 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, ινηπφλ, γηα ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε κέζσ ηεο 

ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην θαη εηδηθά απηφ κε εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ είλαη 

ζπρλφ κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαζψο ζπγθεληξψλεη εχθνια θαη ζε κηθξφ ρξφλν απαληήζεηο απφ 

κεγάιν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). 

 

2.2 πκκεηέρνληεο 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 106 εηδηθνί παηδαγσγνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη εξγάζηεθαλ ζε εηδηθφ ζρνιείν/ ηκήκα έληαμεο ή σο παξάιιειε ζηήξημε. ηνλ 

πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ καδί κε ηηο 

ζπρλφηεηέο ηνπο. εκεηψλεηαη πσο ε ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ έγθπξσλ 

απαληήζεσλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ είραλ δνζεί απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ δηαλεκήζεθαλ. Κξίλεηαη απαξαίηεην λα δεισζεί πσο ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δε ππήξραλ 

ηέηνηνπ είδνπο απψιεηεο, επνκέλσο ην πνζνζηφ ησλ έγθπξσλ απαληήζεσλ ζπλάδεη κε ην πξαγκαηηθφ 

πνζνζηφ.  
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Πίλαθαο 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ζπκκεηερόλησλ 

Μεηαβιεηέο Καηεγνξίεο Πιήζνο (Ν) Πνζνζηό (%) Έγθπξν πνζνζηό (%) 

 

Φύιν 

Άλδξαο 36 34 34 

Γπλαίθα 70 66 66 

 

 

Ηιηθία 

<30 37 34,9 34,9 

30-40 37 34,9 34,9 

41-50 23 21,7 21,7 

>50 9 8,5 8,5 

 

 

Δξγαζηαθή 

εκπεηξία 

<5 37 34,9 34,9 

6-10 24 22,6 22,6 

11-15 25 23,6 23,6 

16-20 11 10,4 10,4 

>20 9 8,5 8,5 

 

 

 

 

 

Βαζηθέο ζπνπδέο 

Παηδαγσγηθή αθαδεκία 5 4,7 4,7 

ΑΔΗ-Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

34 32,1 32,1 

ΑΔΗ-Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

16 15,1 15,1 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο 

Αγσγήο 

23 21,7 21,7 

Άιιν 28 26,4 26,4 

 

 

 

 

 

Δπηπιένλ 

εθπαίδεπζε 

Δμνκνίσζε 0 0 0 

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο 64 60,4 60,4 

Γηδαθηνξηθφο ηίηινο 5 4,7 4,7 

Πηπρίν άιινπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

(Δμσηεξηθνχ ή Δζσηεξηθνχ) 

3 2,8 2,8 

εκηλάξηα ΠΔΚ 15 14,2 14,2 

Βαζηθέο γλψζεηο ζηνπο 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

 

19 17,9 17,9 

 

Δθπαηδεπηηθή 

κνλάδα εξγαζίαο 

Δηδηθφ ζρνιείν 54 50,9 50,9 

Σκήκα Έληαμεο 20 18,9 18,9 

Παξάιιειε ηήξημε 32 30,2 30,2 

 

Δξγαζηαθή 

εκπεηξία κε παηδηά 

κε ΓΦΑ 

<5 66 62,3 62,3 

6-10 18 17,0 17,0 

11-15 13 12,3 12,3 

>16 9 8,5 8,5 

Δμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο ζηε ΓΦΑ 

Ναη 49 46,2 46,2 

ρη 57 53,8 53,8 

 

 

Δπηκόξθσζε ζηηο 

ΣΠΔ 

Κακία 27 25,5 25,5 

Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα 19 17,9 17,9 

Σξηκεληαία/Δμακεληαία 

ζεκηλάξηα 

23 21,7 21,7 

Δηήζηα εμεηδίθεπζε 37 34,9 34,9 

 

Θέζε ππεξεζίαο 

Μφληκνο 37 34,9 34,9 

Αλαπιεξσηήο 67 63,2 63,2 

Χξνκίζζηνο 2 1,9 1,9 

 



42 
  

 

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, απφ ην ζχλνιν ησλ 106 ζπκκεηερφλησλ, ην 66.04% 

ήηαλ γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί, ελψ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ήηαλ 33.96%.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο, ην 34.9%1 ήηαλ ιηγφηεξν ησλ 30 ρξφλσλ. ηα ίδηα 

επίπεδα θπκαηλφηαλ θαη ην πνζνζηφ κεηαμχ 30 έσο 40 εηψλ (34,91%). Οη εθπαηδεπηηθνί κεηαμχ 41 κε 

50 εηψλ απνηεινχζαλ ην 21.70%, ελψ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο άλσ ησλ 51 εηψλ αληηζηνηρεί κφιηο ην 

8.49%. 

πλερίδνληαο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα, ην 34.91% ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγάδεηαη ιηγφηεξν απφ 5 

ρξφληα, ην 22.64% 6 κε 10 ρξφληα θαη ην 23,58 εξγάδεηαη 11 έσο 15 ρξφληα. Αθφκε, ην 10.38% 

εξγάδεηαη 16 κε 20 ρξφληα. Σέινο, φζνη εξγάδνληαη πεξηζζφηεξν απφ 20 ρξφληα αλέξρνληαη ζην 

πνζνζηφ ηνπ 8.49%.  

Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε πνζνζηφ 32.08% θνίηεζαλ ζε Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Αθνινπζνχλ φζνη θνίηεζαλ ζε Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο 

(21.70%) θαη εθείλνη πνπ ήηαλ Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (15.09%). 

Διάρηζηνη ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απφθνηηνη Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο (4.72). Σέινο, δελ είλαη ιίγνη 

εθείλνη πνπ ζην πεδίν ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ηνπο απάληεζαλ φηη θνίηεζαλ θάπνπ αιινχ (26.42%), 

ρσξίο σζηφζν λα δηεπθξηλίδεηαη ην είδνο ηεο ζρνιήο ζηελ νπνία θνίηεζαλ. 

 Πάλσ απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο (60.38%) είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ. Γηδαθηνξηθφ 

ηίηιν έρεη ην 4.72% ελψ ην 2.83% είλαη θάηνρνη άιινπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ (εμσηεξηθνχ ή εζσηεξηθνχ).  Οη 

ππφινηπνη εθπαηδεπηηθνί είηε έρνπλ βαζηθέο γλψζεηο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο (17.92%) είηε 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα ΠΔΚ (14.15%). Αλαθνξηθά κε ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζε,  ζην 

εξσηεκαηνιφγην ππήξρε θαη ε επηινγή ηεο εμνκνίσζεο. Χζηφζν, θαλέλαο απφ ηνπο εηδηθνχο 

παηδαγσγνχο δελ ηελ επέιεμε. Δπνκέλσο, θαζψο ην πνζνζηφ ήηαλ κεδεληθφ δε ζπκπεξηιήθζεθε ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα πεξίπνπ ην 51% εξγάδνληαη 

ζε Δηδηθφ ζρνιείν (50.94%). Χο παξάιιειε ζηήξημε εξγάδεηαη ην 30.19% ελψ νη ππφινηπνη βξίζθνληαη 

ζε ηκήκα έληαμεο (18.87%). 
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ρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ κε παηδηά κε 

απηηζκφ, αλαθέξεηαη πσο ε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ άλσ ηνπ 60% θαη ζπγθεθξηκέλα 62.26% έρεη 

εξγαζηεί γηα ιηγφηεξν απφ 5 ρξφληα κε ηα παηδηά απηά. Ληγφηεξν ηνπ 1/3 απηψλ (16.98%) έρεη εξγαζηεί 

6 έσο 10 ρξφληα θαη ην 12.26% έρεη 11 κε 15 εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε παηδηά κε ΓΦΑ. Μφιηο ην 8.49% 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο αζρνιήζεθε πεξηζζφηεξν απφ 16 ρξφληα κε παηδηά κε απηηζκφ. 

πσο θαίλεηαη, πάλσ απφ ην 50% ηνπ δείγκαηνο απάληεζαλ ζεηηθά ζρεηηθά κε ηελ εξψηεζε αλ 

έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ. Σν ππφινηπν 46.23%  

απάληεζε αξλεηηθά, δειαδή φηη δε δηαζέηεη ηέηνηνπ είδνπο γλψζεηο.  

Σν 1/3 ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα (34.91%) αλέθεξαλ φηη θαηέρνπλ εηήζηα εμεηδίθεπζε 

ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ). Σν 21.70% θαη ην 17.92% έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ηξηκεληαία/ εμακεληαία ζεκηλάξηα θαη νιηγνήκεξα ζεκηλάξηα αληίζηνηρα. Σέινο, ην 

25.47% απάληεζε φηη δελ έρεη ιάβεη θακία επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε ζέζε ζηελ νπνία εξγάδνληαλ θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο, 

ην 63.21% ηνπ δείγκαηνο εξγάδνληαλ σο αλαπιεξσηέο. Σν 34.91% ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ήηαλ 

κφληκνη ελψ έλα πνιχ κηθξφ κέξνο (1.89%) εξγάδνληαλ σο σξνκίζζηνη.  
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2.3 Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

ηξνπνπνηεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν είρε ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξνεγνχκελε έξεπλα (Μπαξάθνο, 

2008). θνπφο ηεο έξεπλαο εθείλεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ Διιήλσλ 

δαζθάισλ Δηδηθήο Αγσγήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ησλ Σερλνινγηψλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (Σ.Π.Δ.) ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.  

Γηα ηε ζπιινγή ηνπ πιηθνχ δηαλεκήζεθε εξσηεκαηνιφγην βαζηκέλν ζε εξσηεκαηνιφγηα 

απηναλαθνξάο. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνηάζεηο απφ δεκνζηεπκέλν εξσηεκαηνιφγην – 

Διιεληθή Κιίκαθα ηάζεσλ απέλαληη ζηνπο Τπνινγηζηέο, Δ.Κ..Τ. (Roussos, 2007), θαζψο επίζεο, 

πξνηάζεηο απφ εξσηεκαηνιφγην -  Κιίκαθα ηάζεσλ πξνο Υξήζε Τπνινγηζηψλ ζηελ Δθπαηδεπηηθή 

Πξάμε (Παχινπ & Βξπσλίδεο, 2008). Σέινο, πεξηιακβάλνληαη 14 απηνζρέδηεο δειψζεηο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ θ. Μπαξάθνπ, νη δάζθαινη Δηδηθήο Αγσγήο 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ππνινγηζηψλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ππνζηεξίδνπλ πσο νη ΣΠΔ 

δεκηνπξγνχλ λέα παηδαγσγηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο Δπίζεο,ε θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη 

ε ζπλερήο ζηήξημε ηεο Πνιηηείαο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κία ζεηηθή ζηάζε πξνο ηνπο ππνινγηζηέο.  

Έηζη, ινηπφλ, θαηφπηλ αλαζθφπεζεο θαη κειέηεο ηεο ππάξρνπζαο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο, θαζψο επίζεο, ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζρεηηθά κε 

ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε ΓΦΑ, 25 απφ ηηο 

ζπλνιηθέο 43 δειψζεηο εθείλνπ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηξνπνπνηήζεθαλ, κε ζθνπφ λα εμππεξεηνχλ ην 

ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηηο δειψζεηο, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 35, 37, 41, 42. Οη ππφινηπεο δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

δε ζπκβάδηδαλ κε ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη επνκέλσο δε ζπκπεξηιήθζεζαλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ παξφληνο εξσηεκαηνιφγηνπ, απηφ απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. ηελ 

αξρή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ππάξρεη έλα εηζαγσγηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο. ην ζεκείσκα δειψλεηαη ην ζέκα ηεο έξεπλαο, θαζψο επίζεο θαη ηα 

θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ φζνη επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε 

δηαθχιαμε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο επίζεο φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο είλαη εζεινληηθή. 
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ην ηέινο ηνπ ζεκεηψκαηνο παξέρνληαη ην φλνκα  θαη ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο εξεπλήηξηαο, ζε 

πεξίπησζε πνπ θάπνηνο επηζπκεί λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο.   

Αθνινπζεί ην πξψην κέξνο (Α’ Μέξνο) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 10 

εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί θαινχληαη 

λα δειψζνπλ ην θχιν, ηελ ειηθία θαη ηα ρξφληα εξγαζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο. Δπίζεο, ηνπο δεηείηαη λα 

δειψζνπλ ηηο βαζηθέο ηνπο ζπνπδέο, εάλ θαη ηη είδνπο επηπιένλ εθπαηδεχζε έρνπλ ιάβεη θαη εάλ έρνπλ 

θάπνηα επηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ. Καινχληαη επίζεο λα αλαθέξνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα (Δηδηθφ 

ζρνιείν, Σκήκα Έληαμεο, Παξάιιειε ηήξημε) ζηελ νπνία εξγάδνληαλ θαηά ηελ πεξίνδν δηεμαγσγήο 

ηεο έξεπλαο, ηα ρξφληα ηεο εξγαζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο κε παηδηά κε ΓΦΑ θαη αλ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ απηηζκφ. Σέινο, θιήζεθαλ λα δειψζνπλ αλ ήηαλ κφληκνη ή αλ εξγάδνληαλ 

σο αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη. 

Σν Β’ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ηίηιν «Σερλνινγία θαη Δθπαηδεπηηθνί». Απνηειείηαη 

απφ 14 εξσηήζεηο ηχπνπ Likert πεληάβαζκεο θιίκαθαο απφ ην 1 κέρξη ην 5, φπνπ ην 1 δειψλεη 

«Γηαθσλψ απφιπηα», ην 2 «Γηαθσλψ», ην 3 δειψλεη «Γελ έρσ γλψκε», ην 4 «πκθσλψ» θαη ην 5 

«πκθσλψ απφιπηα». ηηο εξσηήζεηο απηέο νη εηδηθνί παηδαγσγνί θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ κε δηάθνξεο πξνηάζεηο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ 

εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ γεληθφηεξε ελεκεξφηεηα αιιά θαη θαηάξηηζε ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ (π.ρ. «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ 

Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή 

Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑss)» ή « Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο 

δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο»). Τπάξρνπλ, επίζεο, εξσηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηηο γλψζεηο θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε γηα ηελ εμεηδηθεπκέλε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ (π.ρ. «Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθφ 

Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

καζεηέο/ ηξηεο κε ΓΦΑ» ή «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο»).- 
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Σν Γ’ Μέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ηίηιν «Σερλνινγία θαη Γηδαζθαιία Μαζεηψλ κε ΓΦΑ». 

Απνηειείηαη απφ 11 εξσηήζεηο  νη νπνίεο, φπσο θαη ζην Α’ Μέξνο, είλαη Likert πεληάβαζκεο θιίκαθαο 

απφ ην 1 κέρξη ην 5, φπνπ ην 1 δειψλεη «Γηαθσλψ απφιπηα», ην 2 «Γηαθσλψ», ην 3 δειψλεη «Γελ έρσ 

γλψκε», ην 4 «πκθσλψ» θαη ην 5 «πκθσλψ απφιπηα». ην ζεκείν απηφ νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

θαινχληαη λα δειψζνπλ ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο δειψζεηο, ζρεηηθψλ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηα παηδηά κε απηηζκφ κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Αλαιπηηθά, δηαηππψλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα ρξήζεο ησλ 

ηερλνινγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ γηα ην ζθνπφ απηφ (π.ρ. «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ/ ηξηψλ κε ΓΦΑ» ή «Ζ 

ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ ηξηεο κε ΓΦΑ»). Άιιεο 

εξσηήζεηο αθνξνχλ ζηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηεο ηθαλφηεηαο αλαγλψξηζεο ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη 

ζηε δπλαηφηεηα θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ (π.ρ. «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε 

ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» 

ή «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ κε ΓΦΑ») 
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2.4 Έιεγρνο αμηνπηζηίαο Cronbach’s alpha (a) 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πξνηάζεσλ θάζε θιίκαθαο ππνινγίζηεθε ν δείθηεο (α) 

ηοσ Cronbach, πνπ κεηξά ηελ αμηνπηζηία «εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο» κηαο θιίκαθαο. Τπνινγίδεη δειαδή, 

ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή  ησλ απαληήζεσλ ζε εξσηήζεηο δηαβαζκηζηηθήο θιίκαθαο (Παξαζθεπφπνπινο. 

1993).  ηαλ ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ αμηνπηζηίαο είλαη  α>0.9, ηφηε ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο 

ζεσξείηαη εμαηξεηηθφο, φηαλ α>0.8, ζεσξείηαη θαιφο, φηαλ α>0.7, ζεσξείηαη απνδεθηφο, φηαλ α>0.6, 

ηφηε ζεσξείηαη ακθηζβεηήζηκνο, φηαλ α>0.5, ζεσξείηαη θησρφο θαη ηέινο φηαλ α<0.5, ηφηε ν δείθηεο 

εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ζεσξείηαη κε απνδεθηφο (George & Mallery, 2003 φπσο αλαθέξεηαη ζην Gliem 

& Gliem, 2003). Ηθαλνπνηεηηθφο, θαηά  ζχκβαζε, ζεσξείηαη  θαη ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο, πνπ ε 

ηηκή ηνπ είλαη α>0.6 (ηάξδνο 1999). Δπνκέλσο, γηα ηνλ έιεγρν αμηνπηζηίαο ησλ δειψζεσλ θαζελφο απφ 

ηα δχν κέξε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Β’ θαη Γ’ Μέξνο) μερσξηζηά, ππνινγίζηεθε ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach’s α. Γηα ην Β’ Μέξνο, «Σερλνινγία θαη Δθπαηδεπηηθνί», ν δείθηεο εζσηεξηθήο 

ζπλέπεηαο Cronbach’s α, ππνινγίζηεθε α=0.745. Αλαθνξηθά κε ηηο δειψζεηο ηνπ Γ’ Μέξνπο ν δείθηεο 

ππνινγίζηεθε α=0.815. πλνιηθά,, ινηπφλ, ε αμηνπηζηία εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

ζεσξήζεθε απνδεθηή.  

Χζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο, ην πεξηερφκελν νξηζκέλσλ δειψζεσλ ηνπ Β’ θαη Γ’ 

Μέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επέβαιε ηελ αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο ζε απηέο (1= πκθσλψ 

απφιπηα, 2= πκθσλψ, 3= Γελ έρσ γλψκε, 4= Γηαθσλψ θαη 5= Γηαθσλψ απφιπηα), πξνθεηκέλνπ λα 

πιεξνχληαη νη αξρέο αμηνπηζηίαο ησλ κεηξήζεσλ. Δηδηθφηεξα, νη δειψζεηο 2, 6, 8 θαη 14 ηνπ Β’ Μέξνπο 

αλαθέξνληαη ζηε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ελψ νη ππφινηπεο ζηηο 

επηθπιάμεηο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο.  ην Γ’ Μέξνο ε επηινγή ξεκαηηθψλ ηχπσλ θαη 

επηζεηηθψλ πξνζδηνξηζκψλ ζηηο δειψζεηο 3, 7, 8 θαη 11, ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο δειψζεηο ηεο 

ίδηαο νκάδαο, επηζεκαίλνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ 

κε ΓΦΑ.  

Γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο 5 ηεο αμηνινγηθήο θιίκαθαο ζηελ ηξίηε δήισζε ηνπ Γ’ Μέξνπο 

(«Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη ρξνλνβφξα») κεηά ηελ αληηζηξνθή ηεο θσδηθνπνίεζεο ζεκαίλεη «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη νδεγεί 
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ζην ζπκπέξαζκα φηη, ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο είλαη ελζαξξπληηθά. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν, ζε φιεο ηηο δειψζεηο απηήο ηεο νκάδαο, ν αξηζκφο 5 αλαθέξεηαη πάληα ζηε ζεηηθή 

απνηίκεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ. Αληίζηνηρα ε αληηζηξνθή ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ηνπ Β’ Μέξνπο καο δίλεη φηη, ν αξηζκφο 5 δειψλεη πσο 

νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επηθπιάμεηο θαη ελδνηαζκνχο απέλαληη ζηελ ηερλνινγία. Παξαδείγκαηνο ράξε, 

νη πξνηάζεηο 2 («Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα») θαη 3 («Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά») ηνπ Γ’ Μέξνπο, αιιειναλαηξνχληαη γηα 

απηφ θαη αληηζηξάθεθε ε θσδηθνπνίεζε, ψζηε ην απνηέιεζκα ηνπο λα έρεη ην ίδην πξφζεκν. 

 

2.5 Γηαδηθαζία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ ζε Δηδηθνχο 

Παηδαγσγνχο πνπ εξγάδνληαλ ζε εηδηθφ ζρνιείν ή ζε ηκήκα έληαμεο ή σο παξάιιειε ζηήξημε ζε γεληθφ 

ζρνιείν, θαηά ηελ πεξίνδν Γεθεκβξίνπ 2017 – Ηαλνπαξίνπ 2018. πγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην 

κνηξάζηεθε ζε εηδηθνχο παηδαγσγνχο ησλ λνκψλ Πηεξίαο, Θεζζαινλίθεο θαζψο επίζεο θαη ηνπ λνκνχ 

Αηηηθήο. Γεκηνπξγήζεθε επίζεο θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (Google Forms) θαη πξνσζήζεθε ζε νκάδεο 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπ ζπκκεηέρνληεο έγηλε είηε 

ρεηξφγξαθα, είηε ειεθηξνληθά θαη ε δηάξθεηα ζπκπιήξσζήο ηνπ θπκαηλφηαλ πεξίπνπ ζηα 10 ιεπηά. Απφ 

ηε δηαδηθαζία απηή ζπιιέρζεζαλ, ελ ηέιεη, 106 εξσηεκαηνιφγηα,απφ ηα νπνία ηα 32 ήηαλ ρεηξφγξαθα 

θαη ηα 74 ειεθηξνληθήο κνξθήο.  
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2.6 Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Γηα ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε κε ην πξφγξακκα IBM SPSS v. 20. Αξρηθά, έγηλε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

Πεξηγξαθηθήο ηαηηζηηθήο. Έηζη, γηα θάζε κεηαβιεηή γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα Likert, 

βξέζεθαλ ε ειάρηζηε θαη ε κέγηζηε ηηκή ηεο θαη εμήρζεζαλ ν κέζνο φξνο (κ.ν.), θαζψο επίζεο ε ηππηθή 

ηνπο απφθιηζε. Αθφκε, γηα ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ  Α’ Μέξνπο θαηαζθεπάζηεθαλ πίλαθεο 

ζπρλνηήησλ, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κέζσ ηεο 

Δπαγσγηθήο ηαηηζηηθήο θαη ζπγθεθξηκέλα (ρ2). ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην δείγκα 

ηεο έξεπλαο είλαη κεγαιχηεξν ησλ 30 (Ν= 106) θαη, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ην Κεληξηθφ Οξηαθφ 

Θεψξεκα, ην δείγκα αθνινπζεί θαλνληθή θαηαλνκή (Κνιπβά – Μαραίξα & Μπφξα – έληα, 2014). Με 

βάζε, ινηπφλ, απηφ, ήηαλ δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα παξακεηξηθά ηεζη Student’s t-test (γηα 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε δχν θαηεγνξίεο) θαη ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο 

(ANOVA) (γηα αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο κε πάλσ απφ δχν θαηεγνξίεο), πξνθεηκέλνπ δηαπηζησζεί αλ θαη 

πνηεο κεηαβιεηέο (δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εξσηψκελσλ) αζθνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο 

απαληήζεηο. Δπίζεο, γηα λα ειέγμνπκε ηελ εμάξηεζε κεηαμχ δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ (εξσηήζεηο Β’ 

θαη Γ’ Μέξνπο) ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson (r), πνπ είλαη ν πην δεκνθηιήο 

δείθηεο ζπζρέηηζεο πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Ο ζπληειεζηήο r παίξλεη ηηκέο ζην δηάζηεκα [-1, +1]. Αλ 

r= 0, ηφηε δελ ππάξρεη γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, αλ r=+1, ηφηε ππάξρεη ηέιεηα, 

ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, ελψ αλ r=-1, ππάξρεη ηέιεηα, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε. Αθφκε, αλ r>0.5 ηφηε ππάξρεη ηζρπξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη αλ 

ν<r<0.5 ηφηε ππάξρεη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Αληίζηνηρα, αλ r< -0.5, ηφηε 

ππάξρεη ηζρπξή, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαη -0.5<r<0, ηφηε ππάξρεη αζζελήο, 

αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (Κνιπβά – Μαραίξα & Μπφξα – έληα, 2014).  Σν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο ειέγρνπο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο νξίζηεθε ζε α = 0.05. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

  

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

3.1 Σερλνινγία θαη Δθπαηδεπηηθνί 

Σν Β’ Μέξνο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε κεζνδνινγία, πεξηιακβάλεη 14 εξσηήζεηο – δειψζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελεκεξφηεηα αιιά θαη θαηάξηηζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γεληθά, θαη εηδηθφηεξα ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ. Οη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκαηνπνηνχληαη κέζσ πεληάβαζκεο θιίκαθαο 

ηχπνπ Likert, φπνπ ην 1 δειψλεη ην «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ην «πκθσλψ απφιπηα». Κξίλεηαη 

απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη, γηα ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε ελφηεηα «Έιεγρνο αμηνπηζηίαο – 

Cronbach’s alpha (α)», νη εξσηήζεηο 2, 6, 8, 14 θσδηθνπνηήζεθαλ αληίζηξνθα θαηά ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (1= πκθσλψ απφιπηα, 5= Γηαθσλψ απφιπηα). Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.  
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Πίλαθαο 2: Μέζνη όξνη θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ζην Β’ Μέξνο Σερλνινγία θαη Δθπαηδεπηηθνί  
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Απφ ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχεηαη πσο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί δελ εθθέξνπλ άπνςε ζρεηηθά 

κε ην αλ «είλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ εηδηθφ παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ κε ΓΦΑ», κε κέζν φξν 2,72. Σελ ίδηα ζηάζε ηεξνχλ θαη σο πξνο ην αλ 

«ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα», κε κέζν φξν 3,25 (ζηελ εξψηεζε απηή νη 

ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη). Χζηφζν, θαίλεηαη φηη δηαθσλνχλ κε ην γεγνλφο φηη «ε ηερλνινγία 

δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο», κε κέζν φξν 1,92. ηάζε νπδεηεξφηεηαο 

θαίλεηαη φηη ηεξνχλ θαη σο πξνο ηελ «απνθπγή ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε 

ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληνχλ», κε κέζν φξν 2,78.  

πλερίδνληαο, κε ην κέζν φξν λα ηείλεη πξνο ην 3, νη εηδηθνί παηδαγσγνί δε κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ θάπνηα άπνςε ζρεηηθά κε ην αλ «ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» ή φρη. Χζηφζν, κε κέζν φξν 2,26 νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ πσο «ε ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα 

καζήκαηα» (ζηελ εξψηεζε απηή νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη). Αλαθνξηθά κε  ην φηη  «ε 

ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ εηδηθφ παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία 

ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ ηξηεο κε ΓΦΑ» νη εξσηεζέληεο ηείλνπλ λα 

ζπκθσλήζνπλ κε ηε δήισζε απηή, κε κέζν φξν 3,96.  

Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί δελ εθθέξνπλ άπνςε ζρεηηθά κε ην αλ «είλαη εχθνιν γηα ηνλ/ ηελ 

εηδηθφ παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ 

ηξηεο κε ΓΦΑ», κε κέζν φξν 2,99 (ζηελ εξψηεζε απηή νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη). Χο πξνο 

ηελ «απνθπγή ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δε έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο», θαίλεηαη φηη ηεξνχλ αξλεηηθή ζηάζε,  κε κέζν φξν 2,46. Αθφκε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ηεξνχλ ζηάζε νπδεηεξφηεηαο σο πξνο ην αλ «θνβνχληαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά 

απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ», κε κέζν φξν 

2,78. Παξ’ φια απηά, θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη «ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ 

κέζν δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ», κε ην κέζν φξν λα πιεζηάδεη ην 4 (κ.ν. 3,96).  

πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, νη εηδηθνί παηδαγσγνί, ζεσξνχλ φηη «ν ζπληνληζκφο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, 
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είλαη ειιηπήο», κε κέζν φξν 3,78. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη εξσηεζέληεο 

ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ φηη «είλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε», κε ην κέζν φξν λα είλαη ιίγν κεγαιχηεξνο απφ 3,5 

(κ.ν. 3,55). Σέινο, εληζρπηηθφ παξάγνληα απνηειεί θαη ε δηαθσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηε δήισζε 

φηη (νη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο), κε κέζν φξν 3,86 

(ζηελ εξψηεζε απηή νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη).   

 

3.2. Σερλνινγία θαη δηδαζθαιία καζεηώλ κε ΓΦΑ 

Σν Γ’ Μέξνο απνηειείηαη απφ 11 εξσηήζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ θαζψο 

επίζεο, ζηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηεο ηθαλφηεηαο απηήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο παηδηψλ κε ΓΦΑ. 

πσο ζην Β’ Μέξνο, έηζη θαη εδψ νη απαληήζεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζπζηεκαηνπνηνχληαη κέζσ 

ηεο πεληάβαζκεο θιίκαθαο ηχπνπ Likert, φπνπ ην 1 δειψλεη ην «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ην 

«πκθσλψ απφιπηα». εκεηψλεηαη φηη θαη ζε απηφ ην κέξνο, γηα ιφγνπο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ θσδηθνπνηήζεθαλ αληίζηξνθα θαηά ηελ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε (1= πκθσλψ απφιπηα, 5= Γηαθσλψ απφιπηα). πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηηο εξσηήζεηο 3, 

7, 8 θαη 11. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 
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Πίλαθαο 3: Μέζνη όξνη θαη Σππηθέο Απνθιίζεηο ζην Γ’ Μέξνο Σερλνινγία θαη παηδηά κε Απηηζκό  
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χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ηείλνπλ λα ζπκθσλήζνπλ κε ηελ 

άπνςε φηη «ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ζηα ελδηαθέξνληα 

ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ/ ηξηψλ κε ΓΦΑ», κε κέζν φξν πνπ μεπεξλάεη ην 3,50 (κ.ν. 3,64).  Δπίζεο, 

αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζπκθσλνχλ πσο «ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα», κε κέζν φξν 3,89. Ζ 

δηαθσλία ησλ εξσηεζέλησλ κε ηε δήισζε φηη «ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά», κε κέζν φξν 3,82, 

ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε (ζηελ εξψηεζε απηή νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη).  

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππνζηεξίδεηαη φηη φρη κφλν «ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε ζηνρεχεη ζηελ γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα»,  

αιιά θαη φηη «ε  ρξήζε ηεο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

καζεηψλ/ ηξηψλ κε ΓΦΑ», κε κέζν φξν 3,78 θαη 3,91 αληίζηνηρα. πλερίδνληαο, απφ ηα απνηειέζκαηα 

θαίλεηαη φηη ε δήισζε πνπ ζπγθέληξσζε ην κεγαιχηεξν κέζν φξν θαη κε ηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ, είλαη φηη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ 

ησλ καζεηψλ/ ηξηψλ κε ΓΦΑ», κε κέζν φξν 4,15. Αθφκε, νη εηδηθνί παηδαγσγνί δε  δηαθσλνχλ κε ην 

γεγνλφο φηη «ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε 

γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΦΑ», κέζν φξν 4,05 (ζηελ εξψηεζε απηή νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη). 

Αλαθνξηθά κε ηε δήισζε φηη, «ε ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απφ καζεηέο/ ηξηεο  κε ΓΦΑ», νη ζπκκεηέρνληεο δηαθσλνχλ, κε ην κέζν φξν λα ηείλεη πξνο ην 4 (κ.ν. 

3,92) (ζηελ εξψηεζε απηή νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη). Δπηπξφζζεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη «ε 

ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ», κε κέζν φξν 3,90. Ζ ζηάζε απηή ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ εληζρχεηαη απφ ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπο πσο «ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί 

λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/  ηξηψλ κε ΓΦΑ», κε κέζν φξν 3,95. Σέινο, νη 

εξσηψκελνη εθθξάδνπλ ζηάζε νπδεηεξφηεηαο σο πξνο ην αλ «είλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ ηξηεο κε 

ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» κε κέζν φξν 

3,22 (ζηελ εξψηεζε απηή νη ηηκέο ηεο θιίκαθαο αληηζηξέθνληαη). 
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3.3 Δπαγσγηθή ηαηηζηηθή 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη έιεγρνη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο, έγηλαλ 

θάπνηεο νκαδνπνηήζεηο ζηηο θαηεγνξίεο νξηζκέλσλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα,  

φζνλ αθνξά ζηελ θαηεγνξία ειηθίαο, έγηλε ζπλέλσζε ηεο θαηεγνξίαο «41-50» εηψλ, κε ηελ θαηεγνξία 

«>51» θαζψο ε δεχηεξε είρε ιίγεο παξαηεξήζεηο. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα «>41» εηψλ  (Ν= 32, 

πνζνζηφ 30,2%) θαη ζε απηή αλήθνπλ φζνη έρνπλ ειηθία κεγαιχηεξε ησλ 40 ρξφλσλ. Δπηπιένλ, 

αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ζπλελψζεθαλ νη θαηεγνξίεο 

«16-20» ρξφλσλ κε ηελ «>20» ρξφλσλ θαη δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα «>15» εηψλ (Ν= 20, πνζνζηφ 

18,9%). ηε κεηαβιεηή πνπ έρεη ηίηιν «Βαζηθέο ζπνπδέο» έγηλε ζπλέλσζε ησλ θαηεγνξηψλ 

«Παηδαγσγηθή αθαδεκία» θαη «Άιιν» δεκηνπξγψληαο έηζη ηελ νκάδα «Παηδαγσγηθή αθαδεκία - 

Άιιν» (Ν=33, πνζνζηφ 31,1%). Αθφκε, ζηελ κεηαβιεηή πνπ αθνξά ζηελ επηπιένλ εθπαίδεπζε, έγηλε 

ζπγρψλεπζε ησλ θαηεγνξηψλ «Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο», «Γηδαθηνξηθφο ηίηινο» θαη «Πηπρίν άιινπ ΑΔΗ 

ή ΣΔΗ (Δμσηεξηθνχ ή Δζσηεξηθνχ)» ζε κία λέα θαηεγνξία «Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε» (N=72, 

πνζνζηφ 67,9%). Δπίζεο, ζπγρσλεχηεθαλ νη θαηεγνξίεο «εκηλάξηα ΠΔΚ» θαη «Βαζηθέο γλψζεηο 

γλψζεηο ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο» ζε κηα λέα νκάδα «εκηλάξηα-Τπνινγηζηέο»  (N=34, 

πνζνζηφ 32,1%). πλερίδνληαο, ζηε κεηαβιεηή «Δθπαηδεπηηθή κνλάδα εξγαζίαο» νη θαηεγνξίεο 

«Σκήκα έληαμεο» θαη «Παξάιιειε ζηήξημε» απνηεινχλ πιένλ ηε λέα νκάδα, «Γεληθφ ζρνιείν» (Ν=52, 

πνζνζηφ 49,1%), ελψ ε θαηεγνξία «Δηδηθφ ζρνιείν» (Ν=54, πνζνζηφ 50,9%) έκεηλε σο έρεη. ηελ 

κεηαβιεηή «Δξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ», έγηλε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηειεπηαίσλ 

θαηεγνξηψλ «11-15» θαη « >16» εηψλ, ζε κία θαηλνχξγηα, ηελ «>10» (Ν=22, πνζνζηφ 20,8%).Αθφκε, 

ζηελ κεηαβιεηή «Δπηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ» νη θαηεγνξίεο «Κακία» θαη «Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα» 

ζπγρσλεχηεθαλ ζε κία λέα θαηεγνξία, ηελ «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα» ελψ νη ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο έκεηλαλ σο έρνπλ. Σέινο, ζηελ κεηαβιεηή «Θέζε ππεξεζίαο», νη θαηεγνξίεο 

«Αλαπιεξσηήο» θαη «Χξνκίζζηνο» ζπλελψζεθαλ ζε κηα λέα θαηεγνξία κε ηίηιν «Αλαπιεξσηήο-

Χξνκίζζηνο» (Ν= 69, πνζνζηφ 65,1%).  
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3.3.1. Έιεγρνο Υ
2
 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζνπκε αλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Α’ κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ) αζθνχλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ επηκφξθσζε ηνπο ζηηο ΣΠΔ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο X2. Με ζθνπφ λα δηεξεπλεζνχλ νη δχν βαζηθέο κεηαβιεηέο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο (ρξήζε ηεο Σερλνινγίαο θαη παηδηά κε ΓΦΑ), ζηνλ έιεγρν απηφ, σο βαζηθέο πνηνηηθέο 

κεηαβιεηέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε «Δπηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ» θαη ε «Δξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε 

απηηζκφ» γηα λα ειεγρζεί ε ζρέζε ηνπο κε ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία.. ην ζεκείν απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί φηη, ε κεδεληθή ππφζεζε είλαη ε Ζ0: “νη δύν κεηαβιεηέο είλαη 

αλεμάξηεηεο”, ελψ ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε είλαη ε Ζ1: “νη δύν κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο”. 

θνπφο, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία Υ2 , είλαη λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα 

απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη έηζη λα πνχκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε κεηαμχ 

ησλ δχν κεηαβιεηψλ (ζηαηηζηηθή εμάξηεζε). Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  
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Πίλαθαο 4:  Έέγρνο  Υ
2 

: πζρέηηζε επηκόξθσζεο εθπ/θώλ ζηηοΣΠΔ θαη δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Δπηκόξθσζε ζηηο ΣΠΔ  

α 
 Καηεγνξίεο Κακία-

Οιηγνήκεξα 

ζεκηλάξηα 

Σξηκεληαία/εμακεληαία 

ζεκηλάξηα 

Δηήζηα 

εμεηδίθεπζε 

 

Φύιν 

Άλδξαο 19 8 9 0.266 

(0%) 
Γπλαίθα 27 15 28 

 

Ηιηθία 

<30 24 7 6  

0.015 

(0%) 
30-40 13 8 16 

>40 9 8 15 

 

Δξγαζηαθή 

εκπεηξία 

<5 22 7 8  

 

0.080 

(8.3%) 

6-10 12 3 9 

11-15 8 7 10 

>15 4 6 10 

 

 

 

 

 

 

Βαζηθέο ζπνπδέο 

Παηδαγσγηθή 

αθαδεκία- άιιν 

11 3 19  

  

 

 

 

 

0.014 

(16.7%) 

ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

17 6 11 

ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

8 6 2 

Παηδαγσγηθφ 

Σκήκα Δηδηθήο 

Αγσγήο 

10 8 5 

 

Δπηπιένλ 

εθπαίδεπζε 

Παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε 

34 13 25 0.344 

(0%) 

εκηλάξηα-

Τπνινγηζηέο 

12 10 12 

Δθπαηδεπηηθή 

κνλάδα εξγαζίαο 

Δηδηθφ ζρνιείν 21 12 21 0.598 

(0%) 
Γεληθφ ζρνιείν 25 11 16 

Δξγαζηαθή 

εκπεηξία κε 

παηδηά κε ΓΦΑ 

<5 36 13 17 0.023 

(22.2%) 
6-10 6 5 7 

>10 4 5 13 

Δμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο ζηε ΓΦΑ 

Ναη 18 12 19 0.438 

(0%) 
ρη 28 11 18 

 

Θέζε ππεξεζίαο 

Μφληκνο 8 8 21 0.001 

(0%) 
Αλαπιεξσηήο-

Χξνκίζζηνο 

38 15 16 
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Ζ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα δίλεη ηελ ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (α). 

Καζψο, ινηπφλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ελφηεηα «Αλάιπζε δεδνκέλσλ», ην επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνπο ειέγρνπο νξίζηεθε ζε α=0.05, ε απφξξηςε ησλ κεδεληθψλ ππνζέζεσλ ζα 

γίλεηαη κε βάζε απηφ. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί θαη ζην πνζνζηφ πνπ είλαη γξακκέλν ζηελ 

ηειεπηαία ζηήιε θάησ απφ ηελ θάζε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα 

ζεσξεζεί αμηφπηζηε ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο Υ
2 , 

ε κέγηζηε ηηκή απηνχ ηνπ πνζνζηνχ δελ πξέπεη λα 

μεπεξλάεη ην 20%.  

Έηζη πξνθχπηεη φηη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο 

ΣΠΔ αζθεί ζίγνπξα ε ειηθία ηνπο (α=0.015). Απφ εθείλνπο ειηθίαο <30 , νη 24  έρνπλ απαληήζεη 

«Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 7 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 6 «Δηήζηα εθπαίδεπζε», 

απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ειηθίαο 30-40, νη 13  έρνπλ απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», 

νη 8 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 16 «Δηήζηα εθπαίδεπζε» θαη ηέινο απφ ηα άηνκα ειηθίαο 

>40 νη 9 έρνπλ απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 8 «Σξηκεληαία/ Δμακεληαία ζεκηλάξηα» 

θαη 15 «Δηήζηα εθπαίδεπζε». 

Κνληά ζην φξην ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο βξέζεθε ην α γηα ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (α=0.080). Απφ απηνχο κε εξγαζηαθή εκπεηξία <5 ρξφληα, νη 22 έρνπλ απαληήζεη 

«Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 7 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη νη 8 «Δηήζηα 

εθπαίδεπζε». Απφ απηνχο πνπ έρνπλ 6-10 ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, νη 12 έρνπλ απαληήζεη «Κακία-

Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 3 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη νη 9 «Δηήζηα εθπαίδεπζε». Απφ 

ην ζχλνιν φζσλ έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία 11-15 ρξφληα, νη 8 έρνπλ απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα 

ζεκηλάξηα», νη 7 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη  10 «Δηήζηα εθπαίδεπζε». Σέινο, απφ απηνχο 

κε εξγαζηαθή εκπεηξία >15 ρξφληα, νη 4 έρνπλ απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 6 

«Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 10 «Δηήζηα εθπαίδεπζε».  

Αθφκε, ζηαηηζηηθά πνιχ ζεκαληηθή επηξξνή θαίλεηαη λα αζθνχλ νη βαζηθέο ζπνπδέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο ΣΠΔ (α=0.014). Απφ απηνχο πνπ ζπνχδαζαλ ζε 

«Παηδαγσγηθή αθαδεκία-άιιν» νη 11 έρνπλ απαληήζεη φηη παξαθνινχζεζαλ «Κακία-Οιηγνήκεξα 

ζεκηλάξηα», νη 3 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 19 «Δηήζηα εθπαίδεπζε». Απφ εθείλνπο κε 
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βαζηθέο ζπνπδέο ζε «ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο»,  νη 17 έρνπλ απαληήζεη 

«Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 6 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 11 «Δηήζηα 

εθπαίδεπζε». Απφ εθείλνπο πνπ νη βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο ήηαλ ζε «ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο», νη 8 έρνπλ απαληήζεη πσο παξαθνινχζεζαλ «Κακία-

Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 6 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 2 «Δηήζηα εθπαίδεπζε». Σέινο, 

απφ εθείλνπο κε βαζηθέο ζπνπδέο ζε «ΑΔΗ-Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο», νη 10 έρνπλ 

απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 8 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 5 «Δηήζηα 

εθπαίδεπζε». ην ζεκείν απηφ, παξαηεξείηαη, επίζεο, φηη ην πνζνζηφ θάησ απφ ηελ ηηκή ζηεο 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη 16.7%, δειαδή νξηαθά θάησ απφ ην 20%, πνπ είλαη θαη ην φξην γηα 

λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηεο δνθηκαζίαο Υ
2, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο.  

πλερίδνληαο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή θαίλεηαη λα αζθεί ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε παηδηά κε ΓΦΑ (α=0.023) ζηελ επηκφξθσζε ηνπο ζηηο ΣΠΔ. Χζηφζν, εδψ,  ε 

δνθηκαζία Υ
2
 ζεσξείηαη νξηαθά απνδεθηή, θαζψο ην πνζνζηφ θάησ απφ ηελ ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο είλαη 22.2%. Βξίζθεηαη, δειαδή, νξηαθά πάλσ απφ ην επηηξεπηφ πνζνζηφ 20%. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε,  απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ <5 ρξφληα, 

νη 36 έρνπλ απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 13 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη 

νη 17 δήισζαλ «Δηήζηα εθπαίδεπζε». Απφ απηνχο κε εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ 6-10 

ρξφληα, νη 6 έρνπλ απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 5 «Σξηκεληαία/Δμακεληαία 

ζεκηλάξηα» θαη νη 7 «Δηήζηα εθπαίδεπζε». Σέινο, απφ απηνχο κε >10 ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξία κε 

παηδηά κε ΓΦΑ, νη 4 δειψζαλ φηη παξαθνινχζεζαλ «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 5 

«Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη νη 13 «Δηήζηα εθπαίδεπζε».  

Σέινο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή αζθεί ε ζέζε ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

επηκφξθσζε ηνπο ζηηο ΣΠΔ (α=0.001). Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη σο κφληκνη, νη 8 έρνπλ 

απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 8 δήισζαλ «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη νη 

21 «Δηήζηα εθπαίδεπζε». Αθφκε, απφ απηνχο πνπ δνπιεχνπλ σο αλαπιεξσηέο-σξνκίζζηνη, νη 38 έρνπλ 

απαληήζεη «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», νη 15 «Σξηκεληαία/ Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη νη 16 

«Δηήζηα εθπαίδεπζε».  
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ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, φπνπ ε ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

ππνινγίζηεθε πάλσ απφ 0,05, κπνξεί λα εηπσζεί κφλν, φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα, έηζη ψζηε 

λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη λα θαηαιήμνπκε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ. 

ηε ζπλέρεηα, δηαπηζηψλεηαη αλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αζθνχλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ. πσο θαη πξνεγνπκέλσο, έηζη θαη 

εδψ, ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε δηαδηθαζία Υ
2
, έρνληαο ηελ ίδηα κεδεληθή θαη ελαιιαθηηθή ππφζεζε θαη ηελ 

ίδηα ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο α. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 5: Έιεγρνο Υ2  : πζρέηηζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο εθπ/θώλ κε παηδηά κε ΓΦΑ θαη δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία Δξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ  

α 
  

 Καηεγνξίεο <5 6-10 >10 

Φύιν Άλδξαο 23 6 7 0.965 

(0%) 
Γπλαίθα 43 12 15 

 

Ηιηθία 

<30 37 0 0  

0.000 

(0%) 
30-40 20 12 5 

>40 9 6 17 

 

Δξγαζηαθή 

εκπεηξία 

<5 37 0 0  

 

0.000 

(41.7%) 

6-10 17 6 0 

11-15 11 6 8 

>15 1 5 14 

 

 

 

 

 

Βαζηθέο ζπνπδέο 

Παηδαγσγηθή αθαδεκία- 

άιιν 

14 5 14  

 

 

 

0.005 

(33.3%) 

ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

25 5 4 

ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

13 1 2 

Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Δηδηθήο Αγσγήο 

14 7 2 

Δπηπιένλ 

εθπαίδεπζε 

Παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε 

52 8 12 0.007 

(0%) 

εκηλάξηα-Τπνινγηζηέο 14 10 10 

Δθπαηδεπηηθή 

κνλάδα εξγαζίαο 

Δηδηθφ ζρνιείν 21 14 19 0.000 

(0%) 
Γεληθφ ζρνιείν 45 4 3 

 

Δπηκόξθσζε ζηηο 

ΣΠΔ 

Κακία-Οιηγνήκεξα 

ζεκηλάξηα 

36 6 4 0.023 

(22.2%) 

Σξηκεληαία/Δμακεληαία 

ζεκηλάξηα 

13 5 5 

Δηήζηα εμεηδίθεπζε 17 7 13 

Δμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο ζηε ΓΦΑ 

Ναη 29 9 11 0.832 

(0%) 
ρη 37 9 11 

Θέζε ππεξεζίαο Μφληκνο 11 8 18 0.000 

(0%) 
Αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο 55 10 4 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ «εξγαζηαθή 

εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε παηδηά κε ΓΦΑ» αζθεί ζίγνπξα ε «ειηθία» ηνπο (α=0.000). Απφ απηνχο 

κε ειηθία <30 εηψλ, νη 37 έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ <5 ρξφληα, ελψ θαλέλαο δελ έρεη 

εξγαζηαθή εκπεηξία 6-10 ή >10 ρξφληα. Απφ ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ειηθίαο 30-40 εηψλ, νη 20 έρνπλ 

εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ <5 ρξφληα , νη 12 έρνπλ 6-10 ρξφληα θαη 5 έρνπλ >10 ρξφληα. 

Σέινο,  απφ απηνχο κε ειηθία >40 ρξφλσλ, νη 9 έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ <5 ρξφληα, 

νη 6 έρνπλ 6-10 ρξφληα θαη νη 17 έρνπλ >10 ρξφληα.  

Οη κεηαβιεηέο ηεο ζπλνιηθήο «εξγαζηαθήο εκπεηξίαο» θαη ησλ «βαζηθψλ ζπνπδψλ» 

παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ «εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθά κε 

παηδηά κε ΓΦΑ» (α=0.000 θαη α=0.005 αληίζηνηρα). Λφγσ, φκσο,  ησλ πνζνζηψλ (41.7% θαη 33.3% 

αληίζηνηρα) δελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ δνθηκαζία Υ
2
 σο αμηφπηζηε ζηα απνηειέζκαηα ηεο.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή, αζθεί θαη ε «επηπιένλ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ» 

(α=0.007). Απφ απηνχο κε «Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε», νη 52 έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε 

ΓΦΑ <5 ρξφληα, νη 8 έρνπλ 6-10 ρξφληα θαη 12 έρνπλ >10 ρξφληα θαη απφ απηνχο πνπ  θαηέρνπλ 

βεβαηψζεηο απφ «εκηλάξηα- Τπνινγηζηέο», νη 14 έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ <5 έηε, 

νη 10 έρνπλ 6-10 ρξφληα θαη 10 έρνπλ >10 ρξφληα.  

Δπίζεο, ε «εθπαηδεπηηθή κνλάδα εξγαζίαο» αζθεί ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ εξγαζηαθή εκπεηξία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε παηδηά κε ΓΦΑ (α=0.000). Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε «Δηδηθφ 

ζρνιείν», νη 21 έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ <5 έηε, νη 14 6-10 ρξφληα θαη νη 19 >10 

ρξφληα. Χζηφζν, απφ απηνχο πνπ δνπιεχνπλ ζε «Γεληθφ ζρνιείν» νη 45 έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε 

παηδηά κε ΓΦΑ <5 ρξφληα, νη 4 έρνπλ 6-10 ρξφληα θαη 3 έρνπλ >10 ρξφληα. 

ηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη φηη, ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή επηξξνή αζθεί θαη ε «επηκφξθσζε ζηηο 

ΣΠΔ» (α=0.023). Χζηφζν είλαη νξηαθά απνδεθηή, δηφηη ην πνζνζηφ βξέζεθε λα είλαη 22.2%. Ζ ζρέζε 

κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «Δπηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ» θαη «Δξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ» 

ζρνιηάζηεθε θαη ζηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, νπφηε δε ζα αλαιπζεί εδψ.  

Σέινο, ε «Θέζε ππεξεζίαο» θαίλεηαη λα αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ «εξγαζηαθή 

εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ» (α=0.000). Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη σο «κφληκνη», νη 11 
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έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε ΓΦΑ <5 ρξφληα, νη 8 ,6-10 ρξφληα θαη 18 >10 ρξφληα. Απφ ην 

ζχλνιν φζσλ εξγάδνληαη σο «αλαπιεξσηέο ή σξνκίζζηνη» νη 55 έρνπλ εξγαζηαθή εκπεηξία κε παηδηά κε 

ΓΦΑ <5 ρξφληα, νη 10 έρνπλ 6-10 ρξφληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε παηδηά κε ΓΦΑ θαη νη 4, >10 ρξφληα.  

πσο δηαηππψζεθε θαη γηα ηνλ πξνεγνχκελν πίλαθα, ηα ππφινηπα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία πνπ ε 

ηηκή ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,05, κπνξεί κφλν λα εηπσζεί φηη, δελ 

ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη επνκέλσο λα εμαρζεί 

ην ζπκπέξαζκα φηη αζθείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

3.3.2. Έιεγρνη t-test 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ έιεγρνη t-test ησλ δεκνγξαθηθψλ εξσηήζεσλ ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο 

ήηαλ δχν θαηεγνξηψλ, φπσο ην θχιν (Άλδξαο, Γπλαίθα) θαη ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β’ θαη Γ’ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. θνπφο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ θάζε έλα απφ απηά ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

παξνπζηάδεη δηαθνξά ζηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ ζηηο εξσηήζεηο Β θαη Γ νκάδαο κεηαμχ ησλ δχν 

θαηεγνξηψλ ηνπ. Ζ κεδεληθή ππφζεζε ζηνλ έιεγρν t-test νξίδεηαη σο Ζ0: “Οη κέζεο ηηκέο είλαη ίζεο” 

θαη ε ελαιιαθηηθή σο Ζ1: “Οη κέζεο ηηκέο είλαη άληζεο”. Ζ ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζα ζπκβάιιεη 

ζηελ απφξξηςε ή ηελ απνδνρή ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο είλαη θαη πάιη α=0.05. 

εκεηψλεηαη ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη εξσηήζεηο «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ 

λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ», «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ», «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη 

επαξθείο» έρνπλ θσδηθνπνηεζεί αλάπνδα γηα ιφγνπο πνπ πεξηγξάθεζαλ ζηελ ελφηεηα ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο.  
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Φύιν 

Γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε κεηαβιεηή «Φχιν» αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο 

απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t-test γηα ην κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ: 

Πίλαθαο 6:  Student’s t-test: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ην θύιν 

 

Δξσηήζεηο 

Β θαη Γ 

κέξνπο 

 

 

T 

 

df 

 

Α 

Άλδξαο Γπλαίθα 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

1Β. Δίλαη 

δύζθνιν γηα 

ηνλ/ηελ Δηδηθό 

Παηδαγσγό λα 

ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηερλνινγία 

θαηά ηε 

δηδαζθαιία 

ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ 

κε Γηαηαξαρή 

Φάζκαηνο 

Απηηζκνύ 

(ΓΦΑ) 
 

 

 

 

 

 

2.48 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

0.017 

 

 

 

 

 

3.08 

 

 

 

 

 

1.079 

 

 

 

 

 

2.53 

 

 

 

 

 

1.139 

4Β. Απνθεύγσ 

ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο 

ζηε 

δηδαζθαιία 

καζεηώλ κε 

ΓΦΑ ιόγσ ησλ 

δπζθνιηώλ πνπ 

ζπλαληώ 

 

 

 

2.229 

 

 

 

104 

 

 

 

0.028 

 

 

 

3.17 

 

 

 

1.183 

 

 

 

2.59 

 

 

 

1.313 

t=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ Student’s t-test, df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος 

όρος, τ.α.=τσπική απόκλιση 
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πσο θαίλεηαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, κφλν δχν εξσηήζεηο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζην ΜΟ ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ: 

 «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» (t=2.48. df=104, α=0.017) 

 «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλαληψ» (t=2.229, df=104, α=0.028) 

Καη ζηηο δχν εξσηήζεηο, νη άλδξεο ηείλνπλ πεξηζζφηεξν πξνο ηελ απάληεζε «Γελ έρσ γλψκε», 

ελψ νη γπλαίθεο είλαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». πσο θαίλεηαη, δελ 

ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηηο απαληήζεηο ησλ δπν θχισλ, σζηφζν απηή ε κηθξή δηαθνξά αμίδεη λα 

αλαθεξζεί. Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο 

κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ή φπσο ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα εηπσζεί ζηαηηζηηθά, δελ ππάξρνπλ επαξθή 

δεδνκέλα γηα λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ 

φξσλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα 2 (ζ. 52 ) αλαγξάθνληαη νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη 

θνηλνη θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο. 
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Δπηπιένλ εθπαίδεπζε 

 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ε “επηπιένλ εθπαίδεπζε” αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή 

ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t-test γηα ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ 

κεηαμχ αηφκσλ κε επηπιένλ “παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε” θαη “εκηλάξηα-Τπνινγηζηέο”. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε κνλαδηθή εξψηεζε ζηελ νπνία ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ απηψλ ησλ δχν θαηεγνξηψλ: 

 

Πίλαθαο 7: Student’s t-test: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ επηπιένλ εθπαίδεπζε 

Δξσηήζεηο Β θαη 

Γ κέξνπο 

 

T 

 

df 

 

α 

Παλεπηζηεκηαθή 

εθπαίδεπζε 

εκηλάξηα-

Τπνινγηζηέο 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

5Β. Η ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο 

θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη ρξνλνβόξα 
 

 

 

 

-1.915 

 

 

 

104 

 

 

 

0.058 

 

 

 

2.83 

 

 

 

1.222 

 

 

 

3.32 

 

 

 

1.249 

t=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ Student’s t-test, df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος 

όρος, τ.α.=τσπική απόκλιση 

 

 

Ζ εξψηεζε «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

ρξνλνβφξα» είλαη θνληά ζηα φξηα ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (α=0.05) θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα (t=-1.915, df=104, α=0.058). χκθσλα κε απηή ηελ εξψηεζε, φζνη αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία «Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε» ηείλνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο απαληήζεηο «Γηαθσλψ» θαη «Γελ 

έρσ γλψκε», ελψ απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «εκηλάξηα-Τπνινγηζηέο» ηείλνπλ ζηηο 

απαληήζεηο «Γελ έρσ γλψκε» θαη «πκθσλψ». Παξφια απηά θαη εδψ δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά 

ζηνπο δχν ΜΟ, αιιά αμίδεη λα αλαθεξζεί ε κηθξή δηαθνξά ηνπο.  

Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο 

κεηαμχ ησλ δπν θαηεγνξηψλ ή φπσο ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα εηπσζεί ζηαηηζηηθά, δελ ππάξρνπλ επαξθή 

δεδνκέλα γηα λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ 

φξσλ. πγθεθξηκέλα, ζηνλ Πίλαθα 2 αλαγξάθνληαη νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη θνηλνί θαη 

γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο (ζ.52). 
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Δθπαηδεπηηθή κνλάδα εξγαζίαο 

 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ ε κεηαβιεηή «εθπαηδεπηηθή κνλάδα εξγαζίαο» αζθεί ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t-test γηα ην κέζν 

φξν ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δνπιεχνπλ ζε εηδηθφ ζρνιείν θαη εθείλνπο πνπ 

εξγάδνληαη ζε γεληθφ ζρνιείν. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ: 

 

Πίλαθαο 8: Student’s t-test: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα εξγαζίαο 

 

Δξσηήζεηο Β θαη Γ κέξνπο 

 

T 

 

Df 

 

Α 

Δηδηθό ζρνιείν Γεληθό 

ζρνιείν 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

3Β. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη 

λα πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηόηεηεο δηεξεύλεζεο 

 

 

 

 

2.210 

 

 

 

104 

 

 

 

0.029 

 

 

 

2.11 

 

 

 

0.965 

 

 

 

1.73 

 

 

 

0.795 

8Β. Δίλαη εύθνιν γηα ηνλ/ηελ 

Δηδηθό Παηδαγσγό λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

 

 

 

 

 

-2.369 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

0.020 

 

 

 

 

2.76 

 

 

 

 

1.027 

 

 

 

 

3.23 

 

 

 

 

1.022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ Student’s t-test, df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος 

όρος, τ.α.=τσπική απόκλιση 

 
  

 

12Β.Δίλαη ειιηπήο ν 

ζπληνληζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ από ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθόξεζεο 

θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

 

 

 

-1.998 

 

 

 

104 

 

 

 

0.048 

 

 

 

3.59 

 

 

 

1.000 

 

 

 

3.98 

 

 

 

1.000 

7Γ.Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζόηεξν 

πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

 

 

-1.969 

 

 

104 

 

 

0.052 

 

 

3.89 

 

 

0.883 

 

 

4.21 

 

 

0.800 

8Γ. Η ηερλνινγία δπζρεξαίλεη 

ηελ θαηαλόεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ από 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

 

-2.138 

 

104 

 

0.035 

 

3.76 

 

0.845 

 

4.10 

 

 

0.774 
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ζνλ αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα εξγαζίαο βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηνπο ΜΟ δηαθφξσλ 

εξσηήζεσλ θαη κία εξψηεζε απφ απηέο («Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ») είλαη ζηα φξηα ηεο ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο θαζψο ηα απνηειέζκαηα ηεο είλαη t=-1.969, df=104, α=0.052. 

πγθεθξηκέλα ζηελ εξψηεζε απηή, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ είλαη, θαηά ΜΟ, 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «Γηαθσλψ», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ 

είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ απφιπηα» . 

ρεηηθά κε ηηο άιιεο εξσηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξά ζηνλ ΜΟ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ 

«Δηδηθφ ζρνιείν» θαη «Γεληθφ ζρνιείν»: 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο» (t=2.22, df=104, α=0.029) , φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ δίλνπλ, 

θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε «Γηαθσλψ», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ είλαη, θαηά ΜΟ, 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ απφιπηα». 

 «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (t=-2.369, df=104, α=0.020), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «πκθσλψ», ελψ 

νη εθπαηδεπηηθνί ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη 

«Γελ έρσ γλψκε». 

 «Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο» (t=-1.998, df=104, α=0.048), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 

εηδηθψλ ζρνιείσλ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «πκθσλψ», ελψ 

νη εθπαηδεπηηθνί ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε «πκθσλψ». 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (t=-1.969, df=104, α=0.052), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ 

είλαη θαηά ΜΟ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «Γηαθσλψ», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί 

ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ είλαη θαηά ΜΟ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ 
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απφιπηα». Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο είλαη νξηαθά πάλσ απφ ην 

φξην 0.005 (α=0.052), παξφια απηά κπνξεί λα αλαθεξζεί ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη. 

 «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (t=-

2.138, df=104, α=0.035), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «Γηαθσλψ» ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ δίλνπλ, 

θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε «Γηαθσλψ». 

Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο 

κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ «Δηδηθφ ζρνιείν» θαη «Γεληθφ ζρνιείν» ή φπσο ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα εηπσζεί 

ζηαηηζηηθά, δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. ηνλ Πίλαθα 2 (ζ.52) θαη ζηνλ Πίλαθα 3 (ζ.55) αλαγξάθνληαη νη 

κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη θνηλνί θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο.   

ε γεληθέο γξακκέο, παξαηεξείηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε «Γεληθφ ζρνιείν» 

δηαθσλνχλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ σο πξνο ηηο δειψζεηο «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα 

δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο», «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ 

Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ», «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ κε ηελ εξψηεζε 

«Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο» ζπγθξηηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ Δηδηθψλ ζρνιείσλ, νη 

νπνίνη, θαηά ΜΟ, δίλνπλ ιηγφηεξν ηζρπξέο απαληήζεηο (απαληήζεηο ηνπο θπκαίλνληαη γχξσ απφ ηελ 

απάληεζε «Γελ έρσ γλψκε»). 
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Δμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηηο ΓΦΑ 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη ε κεηαβιεηή «Δμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο ΓΦΑ» αζθεί 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t-test 

γηα ηνλ κέζν φξν ησλ απαληήζεσλ κεηαμχ αηφκσλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη ρσξίο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ εθπαηδεπηηθψλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο ΓΦΑ θαη ρσξίο: 

 

Πίλαθαο 9: Student’s  t-test: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζηηο ΓΦΑ 

 

Δξσηήζεηο Β θαη Γ κέξνπο 

 

T 

 

df 

 

Α 

Ναη Όρη 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

3Β. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο 

δηεξεύλεζεο 

 

-3.225 

 

104 

 

0.002 

 

1.63 

 

0.636 

 

2.18 

 

1.020 

8Β. Δίλαη εύθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθό 

Παηδαγσγό λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ 

 

2.171 

 

104 

 

0.032 

 

3.22 

 

1.026 

 

2.79 

 

1.031 

11Β. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθό κέζν 

δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

 

2.150 

 

104 

 

0.034 

 

4.14 

 

0.707 

 

3.81 

 

0.875 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε 

ρξεζηηθόηεηα ησλ αηζνπζώλ 

δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο 

 

 

2.190 

 

104 

 

0.031 

 

4.10 

 

0.872 

 

3.65 

 

1.246 

t=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ Student’s t-test, df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος 

όρος, τ.α.=τσπική απόκλιση 

 

 

πσο παξαηεξείηαη, ππάξρνπλ 4 εξσηήζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ΜΟ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο ΓΦΑ θαη ρσξίο. 

πγθεθξηκέλα: 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο» (t=-3.225, df=104, α=0.002), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε 

ΓΦΑ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη «Γηαθσλψ», ελψ νη 
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εθπαηδεπηηθνί ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ 

«Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». 

  «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (t=2.171, df=104, α=0.032), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη 

«Γηαθσλψ», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ «πκθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» 

(t=2.150, df=104, α=0.034), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ δίλνπλ, 

θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε «πκθσλψ», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε 

ΓΦΑ είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «πκθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». 

 «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο» (t=2.190, 

df=104, α=0.031), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ δίλνπλ, θαηά ΜΟ ηελ 

απάληεζε, «Γηαθσλψ», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ είλαη θαηά 

ΜΟ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». 

Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο 

κεηαμχ ηνπ αλ ππάξρνπλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηηο ΓΦΑ ή φρη. πσο ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα εηπσζεί 

ζηαηηζηηθά, δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. 

πλνπηηθά, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ ηείλνπλ λα 

δηαθσλήζνπλ πεξηζζφηεξν κε ηηο εξσηήζεηο «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη 

λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο», «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Οη 

πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο». Αθφκε, ηείλνπλ λα 

ζπκθσλήζνπλ πεξηζζφηεξν κε ηελ εξψηεζε «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν 

δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζηε ΓΦΑ. 
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Θέζε ππεξεζίαο 

Σέινο, γηα λα δηαπηζησζεί αλ ε κεηαβιεηή «Θέζε ππεξεζίαο» αζθεί ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο t-test γηα ην κέζν φξν ησλ 

απαληήζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «κφληκνο» θαη απηψλ πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία «αλαπιεξσηήο-σξνκίζζηνο». ηνλ παξαθάησ πίλαθα, παξνπζηάδνληαη νη εξσηήζεηο 

ζηηο νπνίεο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ ηηκψλ απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ: 

 

 
Πίλαθαο 10: Student’s t-test ύγθξηζε  κέζσλ όξσλ κε βάζε ηε ζέζε ππεξεζίαο 

 

Δξσηήζεηο Β θαη Γ κέξνπο 

 

T 

 

df 

 

Α 

Μόληκνο Αλαπιεξσηήο

- Ωξνκίζζηνο 

ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

3Β. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο 

δηεξεύλεζεο 

 

2.482 

 

56 

 

0.016 

 

2.24 

 

1.065 

 

1.75 

 

0.755 

12Β. Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκόο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ από ηηο 

δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, 

πιεξνθόξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

 

-2.372 

 

66 

 

0.021 

 

3.46 

 

1.070 

 

3.96 

 

0.946 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε 

ρξεζηηθόηεηα ησλ αηζνπζώλ 

δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο 

 

-3.458 

 

54 

 

0.001 

 

3.32 

 

1.292 

 

4.14 

 

0.879 

8Γ. Η ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ 

θαηαλόεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ από 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

 

 

-2.379 

 

 

58 

 

 

0.021 

 

 

3.65 

 

 

0.949 

 

 

4.07 

 

 

0.714 

t=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ Student’s t-test, df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος 

όρος, τ.α.=τσπική απόκλιση 
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Παξαηεξνχληαη 4 εξσηήζεηο,  νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ΜΟ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία “Μφληκνο” θαη απηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία “Αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο”. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο» (t=2.482, df=56, α=0.016), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

«Μφληκνο» είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε», ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο» είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γηαθσλψ απφιπηα». 

 «Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο» (t=-2.372, df=66, α=0.021), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Μφληκνο» είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «πκθσλψ» θαη 

«Γελ έρσ γλψκε», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο» 

δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε «πκθσλψ». 

 «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο» (t=-3.458, 

df=54, α=0.001), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Μφληκνο» είλαη, θαηά ΜΟ, 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ 

ζηελ θαηεγνξία «Αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο»  δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε «Γηαθσλψ». 

 «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (t=-

2.379, df=58, α=0.021), φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Μφληκνο» είλαη, θαηά 

ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία «Αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο»  δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε 

«Γηαθσλψ». 

Οη ππφινηπεο εξσηήζεηο δελ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο 

κεηαμχ κφληκσλ θαη αλαπιεξσηψλ-σξνκίζζησλ ή φπσο ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα εηπσζεί ζηαηηζηηθά, δελ 

ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα 

κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. πγθεθξηκέλα, ζηνπο Πίλαθεο 2 (ζ.52) θαη 3 (ζ.55) αλαγξάθνληαη νη κέζνη 

φξνη ησλ απαληήζεσλ, νη νπνίνη είλαη θνηλνί θαη γηα ηηο δχν θαηεγνξίεο.  
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ε φιεο ηηο εξσηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ 

«Μφληκνο» θαη «Αλαπιεξσηήο-Χξνκίζζηνο» παξαηεξείηαη, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο δίλνπλ πεξηζζφηεξν αθξαίεο απαληήζεηο, δειαδή είηε ζπκθσλνχλ είηε δηαθσλνχλ, ελψ νη 

«Μφληκνη» θπκαίλνληαη θνληά ζηελ απάληεζε «Γελ έρσ γλψκε» δειαδή, είηε ηείλνπλ λα δηαθσλήζνπλ, 

είηε λα ζπκθσλήζνπλ, ρσξίο, φκσο, λα είλαη ηζρπξή απηή ηνπο ε απάληεζε. 

 

3.3.3 Test ANOVA 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ test ANOVA κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ δχν επηινγέο απαληήζεσλ  θαη ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεί αλ θάζε έλα απφ απηά παξνπζηάδεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην κέζν φξν  ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζε ε θάζε απάληεζή ηνπο.  Ζ κεδεληθή ππφζεζε ζηνλ 

έιεγρν ANOVA νξίδεηαη σο Ζ0: “Οη κέζεο ηηκέο είλαη ίζεο” θαη ε ελαιιαθηηθή σο Ζ1: “Οη κέζεο 

ηηκέο είλαη άληζεο”. Ζ ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ απφξξηςε ή ηελ απνδνρή ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο είλαη θαη πάιη α=0.05. 

εκεηψλεηαη εδψ πσο νη εξσηήζεηο «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» θαη «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη 

επαξθείο» έρνπλ θσδηθνπνηεζεί αληίζηξνθα γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελφηεηα ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνπηζηίαο.  

Ηιηθία 

Χο πξνο ηελ ειηθία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηεζη ANOVA αλάκεζα 

ζηηο ηξεηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ζηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο «<30», ζηελ 

δεχηεξε θαηεγνξία ειηθίαο «30-40» θαη ζηελ ηξίηε  αλήθνπλ απηνί πνπ έρνπλ ειηθία «>40». Σα 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, δειαδή, απηά ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο ζηνπο 

κέζνπο φξνπο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 11: Σεζη ANOVA: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ ειηθία 

Δξσηήζεηο Β θαη Γ κέξνπο F Df α <30 30-40 >40 

ΜΟ η.α.  ΜΟ η.α ΜΟ η.α 

3Β. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο 

δηεξεύλεζεο 

 

4.037 

 

105 

 

0.021 

 

1.65 

 

0.588 

 

1.92 

 

0.894 

 

2.25 

 

1.107 

6Β. Η ηερλνινγία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα 

 

 

3.951 

 

105 
 

0.022 

 

1.84 

 

0.958 

 

2.59 

 

1.301 

 

2.38 

 

1.289 

9Γ. Η ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν  θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

 

4.462 

 

105 
 

0.014 

 

4.16 

 

0.501 

 

3.62 

 

0.982 

 

3.91 

 

0.777 

F=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ ANOVA , df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος όρος, 

τ.α.=τσπική απόκλιση 

 

πσο θαίλεηαη απφ παξαπάλσ πίλαθα, ππάξρνπλ δχν εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο 

θάπνησλ απφ ηηο θαηεγνξίεο δηαθέξνπλ σο πξνο ην ΜΟ ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο» (F=4.037, df=105, α=0.021) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA θαη απφ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειηθίαο 

«<30» θαη «>40», κε ηνπο κελ λα είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ απφιπηα» 

θαη «Γηαθσλψ» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ 

γλψκε». 

 «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (F=3.951, df=105, 

α=0.022) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, 

ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειηθίαο «<30» θαη «30-40», κε ηνπο κελ 

λα είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «πκθσλψ απφιπηα» θαη «πκθσλψ» θαη ηνπο δε λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «πκθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». 

 «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (F= 4.462, df=105, α=0.014) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην 



77 
  

test ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ειηθίαο «<30» θαη «30-40», κε ηνπο κελ λα είλαη θαηά ΜΟ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ 

«πκθσλψ απφιπηα» θαη «πκθσλψ» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ 

«πκθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη ππάξρνπλ κφλν ηξεηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή, αιιά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή,  δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεηαβιεηήο «Καηεγνξία 

ειηθίαο» θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαθνξά είλαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ «<30» εηψλ θαη «30-40» έηε, 

αιιά θαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ «<30» θαη «>40» ρξφλσλ. ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, απηέο νη ηξεηο 

θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα δίλνπλ, θαηά κέζν φξν, ηηο ίδηεο απαληήζεηο ή φπσο ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα 

εηπσζεί ζηαηηζηηθά, δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. ηνπο Πίλαθεο 2 (ζ.52) θαη 3 (ζ.55) αλαγξάθνληαη 

νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ πνπ είλαη θνηλνί γηα φιεο ηεο θαηεγνξίεο.  
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Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

Χο πξνο ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηεζη ANOVA 

αλάκεζα ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ζηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαηεγνξίαο «<5» ρξφλσλ, ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία  «6-10» έηε , ζηελ ηξίηε «11-15» έηε θαη ζηελ 

ηέηαξηε «>15» εηψλ. Σα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, δειαδή, απηά ζηα νπνία 

παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 12: Σεζη ANOVA: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηα έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο 

Δξσηήζεηο Β θαη Γ κέξνπο F Df α <5 6-10 11-15 >15 

ΜΟ η.α ΜΟ η.α ΜΟ η.α ΜΟ η.α 

3Β. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα 

πεξηιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο 

δηεξεύλεζεο 

 

3.150 

 

105 

 

0.028 

 

1.65 

 

0.588 

 

1.83 

 

0.963 

 

2.08 

 

0.954 

 

2.35 

 

1.089 

6Β. Η ηερλνινγία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε όια αλεμαηξέησο 

ηα καζήκαηα 

 

3.145 

 

105 
 

0.028 

 

1.81 

 

0.967 

 

2.71 

 

1.301 

 

2.44 

 

1.356 

 

2.35 

 

1.182 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε 

ρξεζηηθόηεηα ησλ αηζνπζώλ 

δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο 

 

4.174 

 

105 
 

0.008 

 

4.00 

 

1.027 

 

4.38 

 

0.711 

 

3.44 

 

1.294 

 

3.50 

 

1.147 

1Γ. Η ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην 

κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληαη ησλ 

ζεκεξηλώλ καζεηώλ/ηξηώλ κε ΓΦΑ 

 

2.873 

 

105 
 

0.040 

 

3.62 

 

1.037 

 

3.75 

 

0.608 
 

3.24 

 

1.165 
 

4.05 

 

0.759 

9Γ. Η ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζόηεξν  θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

 

3.345 

 

105 
 

0.022 

 

4.08 

 

0.640 
 

3.58 

 

0.881 
 

4.12 

 

0.666 

 

3.65 

 

0.988 

F=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ ANOVA , df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος όρος, 

τ.α.=τσπική απόκλιση 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππάξρνπλ πέληε εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο 

θάπνησλ εθ ησλ θαηεγνξηψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ΜΟ ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο» (F=3.150, df=105, α=0.028), φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA θαη απφ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  «<5» θαη «>15» ρξφλσλ, κε ηνπο κελ λα είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ «Γηαθσλψ απφιπηα» θαη «Γηαθσλψ» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ «Γηαθσλψ» θαη «Γελ έρσ γλψκε». 

 «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (F=3.145, df=105, 

α=0.028), φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε 

ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  «<5» 

ρξφλσλ θαη «6-10» κε ηνπο κελ λα είλαη, θαηά ΜΟ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «πκθσλψ απφιπηα» 

θαη «πκθσλψ» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «πκθσλψ» θαη «Γελ έρσ 

γλψκε». 

 «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο» (F=4.174, 

df=105, α=0.008), φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε 

ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  «6-10» 

ρξφληα θαη «11-15» ρξφληα, αιιά θαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ «6-10» εηψλ θαη «>15» εηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο θαηεγνξίαο «6-10» εηψλ λα είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ 

«Γηαθσλψ απφιπηα» θαη «Γηαθσλψ» θαη απηνχο ησλ θαηεγνξηψλ «11-15»  θαη «>15» ρξφλσλ λα 

είλαη, θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «Γηαθσλψ». 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ζεκεξηλψλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (F= 2.873, df=105, α=0.040),\ φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ 

ην test ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  «11-15» ρξφληα θαη «>15» εηψλ, κε ηνπο κελ λα είλαη, 

θαηά ΜΟ, κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «πκθσλψ» θαη ηνπο δε λα δίλνπλ, θαηά 

ΜΟ, ηελ απάληεζε «πκθσλψ». 
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 «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (F=3.345, df=105, α=0.022), φπνπ,  φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην 

test ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο  «6-10» θαη «11-15» ρξφληα, κε ηνπο κελ λα είλαη, θαηά ΜΟ, 

κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «πκθσλψ» θαη ηνπο δε λα δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ 

απάληεζε «πκθσλψ». 

Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηήζεσλ ηνπ Β΄θαη Γ’ κέξνπο, ππάξρνπλ 

πέληε εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

κέζσλ φξσλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεηαβιεηήο «Δξγαζηαθή εκπεηξία». Γειαδή, κεηαμχ δεπγαξηψλ απφ 

ηηο θαηεγνξίεο «<5» ρξφλσλ, «6-10» ρξφληα, «11-15» ρξφληα θαη «>15» ρξφλσλ.  

ε φιεο ηηο άιιεο εξσηήζεηο, απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα δίλνπλ θαηά κέζν φξν ηηο 

ίδηεο απαληήζεηο ή φπσο ζα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζσζηφηεξν λα εηπσζεί, δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα 

λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. Αλαιπηηθά 

νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ, πνπ είλαη θνηλνί γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο αλαγξάθνληαη ζηνπο Πίλαθεο 2 

(ζ.52) θαη 3 (ζ.53). 
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Βαζηθέο ζπνπδέο 

Χο πξνο ηηο βαζηθέο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηεζη ANOVA αλάκεζα 

ζηηο ηέζζεξηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ζηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί ηεο 

θαηεγνξίαο «Παηδαγσγηθή αθαδεκία-άιιν», ζηελ δεχηεξε νκάδα αλήθνπλ απηνί πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία «ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο» , ζηελ ηξίηε νκάδα αλήθνπλ εθείλνη 

ηεο θαηεγνξίαο «ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο» θαη ζηελ ηέηαξηε 

νκάδα νη εηδηθνί παηδαγσγνί ηεο θαηεγνξία «Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο». Σα ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, δειαδή, απηά ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο ζηνπο κέζνπο φξνπο 

κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 13: Σεζη ANOVA: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηηο βαζηθέο ζπνπδέο 

Δξσηήζεηο Β θαη Γ 

κέξνπο 

F Df Α Παηδαγσγηθή 

αθαδεκία-άιιν 

ΑΔΙ- 

Παηδαγσγηθό 

Σκήκα Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 

ΑΔΙ- 

Παηδαγσγηθό 

Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο 

Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο 

Παηδαγσγηθό 

Σκήκα 

Δηδηθήο 

Αγσγήο 

ΜΟ η.α ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. ΜΟ η.α. 

4Β. Απνθεύγσ ηε 

ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία 

καζεηώλ κε ΓΦΑ 

ιόγσ ησλ 

δπζθνιηώλ πνπ 

ζπλαληώ 

 

2.674 

 

105 

 

0.051 

 

2.33 

 

1.216 

 

2.85 

 

1.234 

 

3.38 

 

1.455 

 

2.91 

 

1.240 

10Γ. Φνβάκαη όηη ζα 

πξνθύςνπλ πνιιά 

απξόνπηα όηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηελ 

ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

 

 

 

3.768 

 

 

 

105 

 

 

 

0.013 

 

 

 

2.36 

 

 

 

1.141 

 

 

 

2.91 

 

 

 

1.111 

 

 

 

3.50 

 

 

 

1.155 

 

 

 

2.70 

 

 

 

1.185 

F=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ ANOVA , df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, 

ΜΟ=μέσος όρος, τ.α.=τσπική απόκλιση 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρνπλ δχν εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο 

θάπνησλ εθ ησλ θαηεγνξηψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ΜΟ ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλαληψ» (F=2.674, df=105, α=0.051) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA θαη απφ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα,, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

θαηεγνξίαο «Παηδαγσγηθή αθαδεκία-άιιν» θαη «ΑΔΗ - Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

θαη Δθπαίδεπζεο», κε ηνπο κελ λα δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε «Γηαθσλψ» θαη ηνπο δε λα 

θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «πκθσλψ». Δπίζεο, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη, ε δήισζε απηή αλαθέξεηαη παξφηη ε ηηκή ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο ζε απηή είλαη 

α=0.051, δειαδή, νξηαθά πάλσ απφ ην φξην απφξξηςεο ηεο κεδεληθήο ππφζεζεο. 

 «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (F=3.768, df=105, α=0.013) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην 

test ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο θαηεγνξίαο «Παηδαγσγηθή αθαδεκία-άιιν» θαη «ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο», κε ηνπο κελ λα δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε 

«Γηαθσλψ» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη 

«πκθσλψ».  

πσο δηαπηζηψλεηαη, ππάξρνπλ κφλν δχν εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή, αιιά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή,  δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεηαβιεηήο «Βαζηθέο 

ζπνπδέο». Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηαθνξά βξίζθεηαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ «Παηδαγσγηθή αθαδεκία-

άιιν» θαη «ΑΔΗ- Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο».  

ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, απηέο νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα δίλνπλ, θαηά κέζν φξν, ηηο 

ίδηεο απαληήζεηο ή φπσο ζα ήηαλ ζσζηφηεξν λα εηπσζεί ζηαηηζηηθά, δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα 

λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. ηνλ 

Πίλαθα 2 (ζ.52) θαη ζηνλ Πίλαθα 3 (ζ.55) αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ, πνπ 

είλαη θνηλνί γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο.  
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Έηε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε παηδηά κε ΓΦΑ 

Αλαθνξηθά κε ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε παηδηά κε ΓΦΑ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηεζη ANOVA αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ζηελ πξψηε νκάδα 

αλήθνπλ εθπαηδεπηηθνί θαηεγνξίαο «<5» εηψλ, ζηελ δεχηεξε νκάδα «6-10» θαη ζηελ ηξίηε «>10» εηψλ. 

Σα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, δειαδή, απηά ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο ζηνπο 

κέζνπο φξνπο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 14: Σεζη ANOVA: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ ησλ εηώλ εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε παηδηά κε ΓΦΑ 

Δξσηήζεηο Β θαη 

Γ κέξνπο 

F Df α <5 6-10 >10 

ΜΟ η.α ΜΟ η.α ΜΟ η.α 

3Β. Η ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε ζήκεξα δε 

ρξεηάδεηαη λα 

πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηόηεηεο 

δηεξεύλεζεο 

 

 

 

 

 

5.355 

 

 

 

105 

 

 

 

0.006 

 

 

 

1.73 

 

 

 

0.669 

 

 

 

2.44 

 

 

 

1.381 

 

 

 

2.09 

 

 

 

0.868 

13Β. Δίλαη 

πεξηνξηζκέλε ε 

πξόζβαζε θαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ 

Δηδηθώλ 

Παηδαγσγώλ ζηε 

ζρεηηθή 

ηερλνινγηθή 

θαηάξηηζε 

 

 

 

 

3.622 

 

 

 

105 

 

 

 

0.030 

 

 

 

3.50 

 

 

 

0.965 

 

 

 

4.06 

 

 

 

0.938 

 

 

 

3.27 

 

 

 

0.883 

5Γ. Η ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

ππνβνεζά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε 

ησλ 

καζεηώλ/ηξηώλ 

κε ΓΦΑ 

 

 

 

3.752 

 

 

 

105 

 

 

 

0.027 

 

 

 

3.95 

 

 

 

0.753 

 

 

 

3.50 

 

 

 

0.707 

 

 

 

4.09 

 

 

 

0.610 

F=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ ANOVA , df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος όρος, 

τ.α.=τσπική απόκλιση 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππάξρνπλ ηξεηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο 

θάπνησλ εθ ησλ θαηεγνξηψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ΜΟ ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο 

δηεξεχλεζεο» (F=5.355, df=105, α=0.006) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA θαη απφ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

θαηεγνξίαο «<5» θαη «6-10» εηψλ, κε ηνπο κελ λα είλαη θαηά ΜΟ κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ 

«Γηαθσλψ απφιπηα» θαη «Γηαθσλψ» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ 

έρσ γλψκε» θαη «Γηαθσλψ». 

 «Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή 

ηερλνινγηθή θαηάξηηζε» (F=3.622, df=105, α=0.030) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test 

ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο θαηεγνξίαο «6-10» θαη «>10» εηψλ, κε ηνπο κελ λα δίλνπλ θαηά ΜΟ ηελ 

απάληεζε «πκθσλψ» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη 

«πκθσλψ». 

 «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε 

ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (F=3.752, df=105, α=0.027) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test 

ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο θαηεγνξίαο «<5» θαη «6-10» εηψλ,  αιιά θαη κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ «6-10» 

θαη «>10» ρξφληα, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο θαηεγνξίαο «6-10» έηε λα είλαη θαηά ΜΟ κεηαμχ 

ησλ απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «πκθσλψ» θαη απηνχο ησλ θαηεγνξηψλ «<5» θαη «>10» 

ρξφληα λα δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε  «πκθσλψ». 

Τπάξρνπλ, επνκέλσο, κφλν ηξεηο εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή, αιιά ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεηαβιεηήο «Δξγαζηαθή εκπεηξία κε 

παηδηά κε ΓΦΑ», δειαδή κεηαμχ δεπγαξηψλ απφ ηηο θαηεγνξίεο «<5», «6-10» θαη «>10» έηε.  

ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα δίλνπλ, θαηά κέζν φξν, ηηο ίδηεο 

απαληήζεηο ή ζα ήηαλ ζηαηηζηηθά πην ζσζηφ εηπσζεί φηη δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα 

απνξξίςνπκε ηε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. ηνπο 
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πίλαθεο 2 (ζ.52) θαη 3 (ζ.53) αλαγξάθνληαη νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεζσλ ζηηο δειψζεηο, νη νπνίνη 

είλαη θνηλνί γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο. 

 

Δπηκόξθσζε ζηηο ΣΠΔ 

ρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ΣΠΔ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηεζη ANOVA 

αλάκεζα ζηηο ηξεηο νκάδεο εηδηθψλ παηδαγσγψλ, φπνπ ζηελ πξψηε νκάδα αλήθνπλ εθπαηδεπηηθνί 

θαηεγνξίαο «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα», ζηελ δεχηεξε νκάδα φζνη δήισζαλ 

«ηξηκεληαία/εμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη ζηελ ηξίηε εθείλνη πνπ απάληεζαλ «εηήζηα εμεηδίθεπζε». Σα 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, δειαδή, απηά ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη δηαθνξέο ζηνπο 

κέζνπο φξνπο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 15: Σεζη  ANOVA: ύγθξηζε κέζσλ όξσλ κε βάζε ηελ επηκόξθσζε ζηηο ΣΠΔ 

Δξσηήζεηο Β 

θαη Γ κέξνπο 

F Df Α Κακία-

Οιηγνήκεξα 

ζεκηλάξηα 

Σξηκεληαία/Δμακεληαία 

ζεκηλάξηα 

Δηήζηα εμεηδίθεπζε 

ΜΟ η.α ΜΟ η.α ΜΟ η.α 

9Β. Απνθεύγσ 

ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

γηαηί δελ έρσ ηηο 

απαξαίηεηεο 

γλώζεηο 

 

 

 

 

6.172 

 

 

 

105 

 

 

 

0.003 

 

 

 

2.89 

 

 

 

1.233 

 

 

 

2.17 

 

 

 

0.984 

 

 

 

2.11 

 

 

 

0.994 

10Β. Φνβάκαη 

όηη ζα 

πξνθύςνπλ 

πνιιά απξόνπηα 

όηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ 

ηελ ηερλνινγία 

ζηε δηδαζθαιία 

ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

 

 

 

3.481 

 

 

 

105 

 

 

 

0.034 

 

 

 

3.02 

 

 

 

1.341 

 

 

 

2.96 

 

 

 

1.224 

 

 

 

2.38 

 

 

 

0.828 

F=τιμή στατιστικού κριτηρίοσ ANOVA , df= βαθμοί ελεσθερίας, a=τιμή στατιστικής σημαντικότητας, ΜΟ=μέσος όρος, 

τ.α.=τσπική απόκλιση 
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πσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρνπλ δχν εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο νη απαληήζεηο 

θάπνησλ εθ ησλ θαηεγνξηψλ δηαθέξνπλ σο πξνο ηνλ ΜΟ ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο» (F=6.172, df=105, α=0.003) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test ANOVA 

θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο θαηεγνξίαο «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα» θαη «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα», αιιά θαη 

κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα» θαη «Δηήζηα εμεηδίθεπζε» κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο θαηεγνξίαο «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα» λα δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε 

«Γελ έρσ γλψκε» θαη απηνχο ησλ θαηεγνξηψλ «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη «Δηήζηα 

εμεηδίθεπζε» λα δίλνπλ, θαηά ΜΟ, ηελ απάληεζε  “Γηαθσλψ”. 

 «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (F=3.481, df=105, α=0.034) φπνπ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην test 

ANOVA θαη απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα, ε δηαθνξά βξίζθεηαη ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο θαηεγνξίαο «Κακία-Οιηγνήκεξα ζεκηλάξηα» θαη «Δηήζηα εμεηδίθεπζε» κε ηνπο 

κελ λα δίλνπλ θαηά ΜΟ ηελ απάληεζε «Γελ έρσ γλψκε» θαη ηνπο δε λα θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 

απαληήζεσλ «Γελ έρσ γλψκε» θαη «Γηαθσλψ». 

Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ππάξρνπλ κφλν δχν εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη κηα κηθξή, 

αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή,  δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ησλ θαηεγνξηψλ ηεο κεηαβιεηήο 

«Δπηκφξθσζε ζηηο ΣΠΔ», δειαδή κεηαμχ δεπγαξηψλ απφ ηηο θαηεγνξίεο «Κακία-Οιηγνήκεξα 

ζεκηλάξηα», «Σξηκεληαία/Δμακεληαία ζεκηλάξηα» θαη «Δηήζηα εμεηδίθεπζε».  

ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο, απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο θαίλεηαη λα δίλνπλ, θαηά κέζν φξν, ηηο ίδηεο 

απαληήζεηο ή φπσο ζα ήηαλ ζηαηηζηηθά ζσζηφηεξν λα εηπσζεί  δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα 

απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ. πγθεθξηκέλα, 

νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ, νη νπνίνη είλαη θνηλνί γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο, αλαγξάθνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 2 (ζ.52). 
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3.3.4 πληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson (r) 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δειψζεσλ ηνπ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson (r). Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

δεχγε δειψζεσλ, ηα νπνία ζεσξήζεθε φηη εμππεξεηνχλ ηνλ ζθνπφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη έρνπλ 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. Ζ κεδεληθή ππφζεζε ζηελ πεξίπησζε απηή νξίδεηαη σο Ζ0: “Γελ ππάξρεη 

ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν  δειώζεσλ” θαη ε ελαιιαθηηθή σο Ζ1: “Τπάξρεη ζρέζε κεηαμύ ησλ δύν 

δειώζεσλ”. Ζ ζηάζκε ζεκαληηθφηεηαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ απφξξηςε ή ηελ απνδνρή ηεο 

κεδεληθήο ππφζεζεο είλαη θαη πάιη α=0.05. Αλ, ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο, ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο 

είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ α=0.05, ηφηε, φπσο είλαη ζηαηηζηηθά ζσζηφ λα εηπσζεί, δελ ππάξρνπλ επαξθή 

δεδνκέλα, ψζηε λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη λα ππάξμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν 

δειψζεσλ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ ζπζρεηίζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηνπο επφκελνπο πίλαθεο. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ αξηζηεξή ζηήιε θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ δειψζεσλ ηνπ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζηελ πάλσ γξακκή θαηαγξάθνληαη νη ίδηεο δειψζεηο, ρσξηζκέλεο αλά 5.   

εκεηψλεηαη πσο εξσηήζεηο πνπ, ζε πξνεγνχκελνπο ειέγρνπο, είρε αληηζηξαθεί ε θσδηθνπνίεζή 

ηνπο, ζην ζεκείν απηφ, αθνινπζνχλ θαη πάιη ηελ αξρηθή ξνή θσδηθνπνίεζεο (1=Γηαθσλψ απφιπηα, 

2=Γηαθσλψ, 3=Γελ έρσ γλψκε, 4=πκθσλψ, 5=πκθσλψ απφιπηα).  
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Πίλαθαο 16: πζρέηηζε ζπληειεζηή Pearson κεηαμύ εξσηήζεσλ Β' θαη Γ' Μέξνπο 

πζρέηηζε δειώζεσλ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο 1Β 2Β 3Β 4Β 5Β 

1Β. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) 

 

- 

P=-0.136 

α=0.164 

P=-0.028 

α=0.774 

P=0.557 

α=0.000 

P=0.549 

α=0.000 

2Β. Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα P=-0.136 

α=0.164 

- 

 

P=0.135 

α=0.168 

P=-0.098 

α=0.317 

P=-0.241 

α=0.013 

3Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο 

P=-0.028 

α=0.774 

P=0.135 

α=0.168 

- P=0.182 

α=0.062 

P=0.050 

α=0.609 

4Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ 

P=0.557 

α=0.000 

P=-0.098 

α=0.317 

P=0.182 

α=0.062 

- P=0.465 

α=0.000 

5Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

ρξνλνβφξα 

P=0.549 

α=0.000 

P=-0.241 

α=0.013 

P=0.050 

α=0.609 

P=0.465 

α=0.000 

- 

6Β. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα P=-0.493 

α=0.000 

P=0.103 

α=0.293 

P=-0.114 

α=0.246 

P=-0.504 

α=0.000 

P=-0.529 

α=0.000 

7Β. Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=-0.018 

α=0.857 

P=-0.078 

α=0.428 

P=-0.158 

α=0.106 

P=0.078 

α=0.427 

P=0.136 

α=0.165 

8Β. Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=-0.613 

α=0.000 

P=0.163 

α=0.096 

P=0.172 

α=0.077 

P=-0.448 

α=0.000 

P=-0.467 

α=0.000 

9Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί 

δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

P=0.293 

α=0.002 

P=-0.193 

α=0.047 

P=0.025 

α=0.802 

P=0.437 

α=0.000 

P=0.426 

α=0.000 

10Β. Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ 

ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=0.445 

α=0.000 

P=-0.115 

α=0.241 

P=0.020 

α=0.838 

P=0.483 

α=0.000 

P=0.494 

α=0.000 

11Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγταο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

P=-0.041 

α=0.675 

P=0.103 

α=0.293 

P=-0.043 

α=0.663 

P=-0.098 

α=0.318 

P=-0.253 

α=0.009 

12Β. Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

P=-0.024 

α=0.810 

P=-0.226 

α=0.020 

P=-0.122 

α=0.212 

P=0.152 

α=0.119 

P=0.036 

α=0.714 

13Β. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε 

ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε 

P=0.119 

α=0.224 

P=-0.075 

α=0.445 

P=-0.007 

α=0.945 

P=0.141 

α=0.148 

P=0.226 

α=0.020 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο P=-0.025 

α=0.801 

P=0.136 

α=0.165 

P=0.322 

α=0.001 

P=0.044 

α=0.657 

P=-0.077 

α=0.431 

1Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.106 

α=0.277 

P=0.141 

α=0.148 

P=0.067 

α=0.496 

P=0.120 

α=0.222 

P=0.005 

α=0.959 

2Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=-0.256 

α=0.008 

P=0.127 

α=0.194 

P=-0.141 

α=0.148 

P=-0.356 

α=0.000 

P=-0.312 

α=0.001 

3Γ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά 

P=0.065 

α=0.509 

P=-0.054 

α=0.585 

P=0.202 

α=0.038 

P=0.070 

α=0.479 

P=0.215 

α=0.027 

4Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.050 

α=0.609 

P=0.005 

α=0.961 

P=-0.103 

α=0.293 

P=-0.043 

α=0.665 

P=-0.069 

α=0.483 

5Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.051 

α=0.607 

P=-0.208 

α=0.032 

P=-0.197 

α=0.043 

P=-0.042 

α=0.672 

P=-0.094 

α=0.336 

6Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=-0.230 

α=0.018 

P=0.031 

α=0.750 

P=-0.034 

α=0.730 

P=-0.173 

α=0.075 

P=-0.209 

α=0.031 

7Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά 

νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=0.124 

α=0.204 

P=-0.035 

α=0.720 

P=0.119 

α=0.225 

P=0.223 

α=0.022 

P=0.286 

α=0.003 

8Γ. Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο 

κε ΓΦΑ 

P=0.142 

α=0.145 

P=-0.012 

α=0.905 

P=0.213 

α=0.029 

P=0.203 

α=0.037 

P=0.260 

α=0.007 

9Γ. Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=-0.206 

α=0.034 

P=0.061 

α=0.531 

P=-0.024 

α=0.807 

P=-0.031 

α=0.752 

P=-0.258 

α=0.008 

10Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=-0.096 

α=0.329 

P=0.036 

α=0.716 

P=-0.079 

α=0.423 

P=-0.093 

α=0.345 

P=-0.223 

α=0.022 

11Γ. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.340 

α=0.000 

P=-0.006 

α=0.954 

P=0.092 

α=0.347 

P=0.340 

α=0.000 

P=0.200 

α=0.039 
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Πίλαθαο 17:πζρέηηζε ζπληειεζηή Pearson κεηαμύ εξσηήζεσλ Β' θαη Γ' Μέξνπο 

πζρέηηζε δειώζεσλ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο 6Β 7Β 8Β 9Β 10Β 

1Β. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) 

P=-0.493 

α=0.000 

P= -0.018 

α= 0.857 

P= -0.613 

α=0.000 

P= 0.293 

α=0.002 

P=0.445 

α=0.000 

2Β. Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα P=0.103 

α=0.293 

Ρ=-0.078 

α=0.428 

P=0.163 

α=0.096 

P=-0.193 

α=0.047 

P=-0.115 

α=0.241 

3Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο 

P=-0.114 

α=0.246 

P= -0.158 

α=0.106 

Ρ= 0.172 

α=0.077 

P=0.025 

α=0.802 

P=0.020 

α=0.838 

4Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ 

P=-0.504 

α=0.000 

P=0.078 

α=0.427 

P=-0.448 

α=0.000 

Ρ=0.437 

α=0.000 

P=0.483 

α=0.000 

5Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

ρξνλνβφξα 

P=-0.529 

α=0.000 

P=0.136 

α=0.165 

P=-0.467 

α=0.000 

P=0.426 

α=0.000 

P=0.494 

α=0.000 

6Β. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα - P=0.033 

α=0.293 

P=-0.475 

α=0.000 

P=-0.462 

α=0.000 

P=0.433 

α=0.000 

7Β. Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=-0.033 

α=0.734 

 

- 

P=-0.066 

α=0.499 

P=-0.137 

α=0.162 

P=-0.093 

α=0.000 

8Β. Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=0.475 

α=0.000 

P=-0.066 

α=0.499 

 

- 

P=-0.319 

α=0.001 

P=-0.420 

α=0.000 

9Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί 

δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

P=-0.462 

α=0.000 

P=-0.137 

α=0.162 

P=-0.319 

α=0.001 

- P=0.580 

α=0.000 

10Β. Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ 

ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=-0.433 

α=0.000 

P=-0.093 

α=0.341 

P=-0.420 

α=0.000 

P=0.580 

α=0.000 

- 

11Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

P=0.198 

α=0.042 

P=0.120 

α=0.219 

P=-0.190 

α=0.051 

P=-0.173 

α=0.076 

P=-0.215 

α=0.027 

12Β. Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

P=0.004 

α=0.970 

P=0.444 

α=0.000 

P=-0.029 

α=0.769 

P=0.216 

α=0.026 

P=0.150 

α=0.124 

13Β. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε 

ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε 

P=-0.132 

α=0.176 

P=0.383 

α=0.000 

P=-0.033 

α=0.734 

P=0.087 

α=0.377 

P=0.138 

α=0.160 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο P=-0.006 

α=0.948 

P=-0.246 

α=0.011 

P=0.236 

α=0.015 

P=-0.085 

α=0.388 

P=-0.012 

α=0.903 

1Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.066 

α=0.503 

P=0.147 

α=0.632 

P=-0.072 

α=0.464 

P=-0.097 

α=0.321 

P=0.106 

α=0.281 

2Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.387 

α=0.000 

P=0.043 

α=0.662 

P=-0.279 

α=0.004 

P=-0.327 

α=0.001 

P=-0.185 

α=0.058 

3Γ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά 

P=-0.324 

α=0.001 

P=-0.030 

α=0.759 

P=-0.147 

α=0.132 

P=0.341 

α=0.000 

P=0.182 

α=0.061 

4Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.039 

α=0.691 

P=0.060 

α=0.543 

P=0.003 

α=0.977 

P=-0.112 

α=0.254 

P=-0.070 

α=0.477 

5Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.285 

α=0.003 

P=-0.117 

α=0.234 

P=-0.038 

α=0.697 

P=-0.116 

α=0.236 

P=0.042 

α=0.671 

6Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.191 

α=0.050 

P=-0.016 

α=0.871 

P=-0.113 

α=0.247 

P=-0.127 

α=0.195 

P=-0.162 

α=0.098 

7Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά 

νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=-0.401 

α=0.000 

P=-0.060 

α=0.538 

P=-0.127 

α=0.194 

P=0.311 

α=0.001 

P=0.290 

α=0.003 

8Γ. Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο 

κε ΓΦΑ 

P=-0.382 

α=0.000 

P=-0.045 

α=0.649 

P=-0.034 

α=0.730 

P=0.243 

α=0.012 

P=0.143 

α=0.143 

9Γ. Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=0.345 

α=0.000 

P=0.044 

α=0.651 

P=0.126 

α=0.199 

P=-0,071 

α=0.470 

P=-0.173 

α=0.075 

10Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.338 

α=0.000 

P=0.149 

α=0.127 

P=0.076 

α=0.438 

P=-0.133 

α=0.173 

P=-0.001 

α=0.992 

11Γ. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=-0375 

α=0.000 

P=0.058 

α=0.557 

P=-0.204 

α=0.036 

P=0.308 

α=0.000 

P=0.363 

α=0.000 
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Πίλαθαο 18:πζρέηηζε ζπληειεζηή Pearson κεηαμύ εξσηήζεσλ Β' θαη Γ' Μέξνπο 

πζρέηηζε δειώζεσλ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο 11Β 12Β 13Β 14Β 1Γ 

1Β. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) 

P=-0.041 

α=0.675 

P=-0.024 

α=0.810 

P=0,119 

α=0.224 

P=-0.025 

α=0.801 

P=0.106 

α=0.277 

2Β. Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα P=0.103 

α=0.293 

P=-0.226 

α=0.020 

P=-0.075 

α=0.445 

P=0.136 

α=0.165 

P=0.141 

α=0.148 

3Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο 

P=-0.043 

α=0.663 

P=-0.122 

α=0.212 

P=-0.007 

α=0.945 

P=0.322 

α=0.001 

P=0.067 

α=0.496 

4Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ 

P=-0.098 

α=0.318 

P=-0.152 

α=0.119 

P=0.141 

α=0.148 

P=0.044 

α=0.657 

P=0.120 

α=0.222 

5Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα P=-0.253 

α=0.009 

P=0.036 

α=0.714 

P=0.226 

α=0.020 

P=-0.077 

α=0.431 

P=0.005 

α=0.959 

6Β. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα P=0.198 

α=0.042 

P=0.004 

α=0.970 

P=-0.132 

α=0.176 

P=-0.006 

α=0.948 

P=0.066 

α=0.503 

7Β. Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ 

P=0.120 

α=0.219 

P=-0.444 

α=0.000 

P=0.383 

α=0.000 

P=-0.246 

α=0.011 

P=0.047 

α=0.632 

8Β. Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=0.190 

α=0.051 

P=0.029 

α=0.769 

P=-0.033 

α=0.734 

P=0.236 

α=0.015 

P=-0.072 

α=0.464 

9Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ 

έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

P=-0.173 

α=0.076 

P=0.216 

α=0.026 

P=0.087 

α=0.377 

P=-0.085 

α=0.388 

P=-0.097 

α=0.321 

10Β. Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ 

ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=-0.215 

α=0.027 

P=0.150 

α=0.124 

P=0.138 

α=0.160 

P=-0.012 

α=0.903 

P=0.106 

α=0.281 

11Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

- P=0.036 

α=0.714 

P=-0.010 

α=0.921 

P=0.037 

α=0.706 

P=0.176 

α=0.072 

12Β. Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

P=0.036 

α=0.714 

- P=0.472 

α=0.000 

P=0.058 

α=0.557 

P=0.085 

α=0.387 

13Β. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε 

ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε 

P=-0.010 

α=0.921 

P=0.472 

α=0.000 

- P=0.018 

α=0.854 

P=-0.033 

α=0.740 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο P=0.037 

α=0.706 

P=-0.058 

α=0.557 

P=0.018 

α=0.854 

- P=-0.128 

α=0.190 

1Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.176 

α=0.072 

P=0.085 

α=0.387 

P=-0.033 

α=0.740 

P=-0.128 

α=0.190 

- 

2Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.347 

α=0.000 

P=0.038 

α=0.698 

P=-0.057 

α=0.560 

P=-0.101 

α=0.303 

P=0.295 

α=0.002 

3Γ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά 

P=-0.361 

α=0.000 

P=-0.023 

α=0.812 

P=0.073 

α=0.456 

P=0.059 

α=0.548 

P=-0.407 

α=0.000 

4Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.374 

α=0.000 

P=-0.013 

α=0.891 

P=0.023 

α=0.818 

P=-0.085 

α=0.388 

P=0.367 

α=0.000 

5Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.089 

α=0.364 

P=0.087 

α=0.375 

P=-0.007 

α=0.943 

P=-0.179 

α=0.066 

P=0.286 

α=0.003 

6Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

κε ΓΦΑ 

P=0.142 

α=0.146 

P=-0.157 

α=0.109 

P=-0.167 

α=0.087 

P=-0.220 

α=0.023 

P=-0.178 

α=0.068 

7Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά 

νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=-0.358 

α=0.000 

P=-0.023 

α=0.816 

P=0.135 

α=0.167 

P=0.047 

α=0.634 

P=-0.423 

α=0.000 

8Γ. Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ 

P=-0.180 

α=0.065 

P=0.054 

α=0.583 

P=0.079 

α=0.420 

P=0.281 

α=0.004 

P=-0.216 

α=0.026 

9Γ. Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=0.154 

α=0.116 

P=-0.016 

α=0.869 

P=-0.196 

α=0.044 

P=-0.053 

α=0.586 

P=0.160 

α=0.102 

10Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.223 

α=0.021 

P=0.064 

α=0.515 

P=-0.004 

α=0.971 

P=-0.104 

α=0.290 

P=0.221 

α=0.023 

11Γ. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=-0.021 

α=0.834 

P=0.168 

α=0.084 

P=0.219 

α=0.024 

P=0.078 

α=0.425 

P=-0.012 

α=0.906 
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Πίλαθαο 19:πζρέηηζε ζπληειεζηή Pearson κεηαμύ εξσηήζεσλ Β' θαη Γ' Μέξνπο 

πζρέηηζε δειώζεσλ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο 2Γ 3Γ 4Γ 5Γ 6Γ 

1Β. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) 

P=-0.256 

α=0.008 

P=0.065 

α=0.509 

P=0,050 

α=0.609 

P=0.051 

α=0.607 

 P=-0.230 

α=0.018 

2Β. Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα P=0.127 

α=0.194 

P=-0.054 

α=0.585 

P=0.005 

α=0.961 

P=-0.208 

α=0.032 

P=0.031 

α=0.750 

3Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο 

P=-0.141 

α=0.148 

P=0.202 

α=0.038 

P=-0.103 

α=0.293 

P=0.197 

α=0.043 

P=-0.034 

α=0.730 

4Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ 

P=-0.356 

α=0.000 

P=0.070 

α=0.479 

P=-0.043 

α=0.665 

P=-0.042 

α=0.672 

P=-0.173 

α=0.075 

5Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα P=-0.312 

α=0.001 

P=0.215 

α=0.027 

P=-0.069 

α=0.483 

P=-0.094 

α=0.336 

P=-0.209 

α=0.031 

6Β. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα P=0.387 

α=0.000 

P=-0.324 

α=0.001 

P=0.039 

α=0.691 

P=0.285 

α=0.003 

P=0.191 

α=0.050 

7Β. Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ 

P=0.043 

α=0.662 

P=-0.030 

α=0.759 

P=0.060 

α=0.543 

P=0.117 

α=0.234 

P=-0.016 

α=0.871 

8Β. Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=0.279 

α=0.004 

P=-0.147 

α=0.132 

P=0.003 

α=0.977 

P=0.038 

α=0.697 

P=0.113 

α=0.247 

9Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ 

έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

P=-0.327 

α=0.001 

P=0.341 

α=0.000 

P=-0.112 

α=0.254 

P=-0.116 

α=0.236 

P=-0.127 

α=0.195 

10Β. Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ 

ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=-0.185 

α=0.058 

P=0.182 

α=0.061 

P=0.070 

α=0.477 

P=0.042 

α=0.671 

P=-0.162 

α=0.098 

11Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

P=0.347 

α=0.000 

P=-0.361 

α=0.000 

P=0.374 

α=0.000 

P=0.089 

α=0.364 

P=0.142 

α=0.146 

12Β. Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

P=0.038 

α=0.698 

P=-0.023 

α=0.812 

P=-0.013 

α=0.891 

P=0.087 

α=0.375 

P=-0.157 

α=0.109 

13Β. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε 

ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε 

P=-0.057 

α=0.560 

P=0.073 

α=0.456 

P=0.023 

α=0.818 

P=-0.007 

α=0.943 

P=-0.167 

α=0.087 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο P=-0.101 

α=0.303 

P=0.059 

α=0.548 

P=-0.085 

α=0.388 

P=-0.179 

α=0.066 

P=-0.220 

α=0.023 

1Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.295 

α=0.002 

P=-0.407 

α=0.000 

P=0.367 

α=0.000 

P=0.286 

α=0.003 

P=0.178 

α=0.068 

2Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

- P=-0.446 

α=0.000 

P=0.336 

α=0.000 

P=0.347 

α=0.000 

P=0.256 

α=0.008 

3Γ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά 

P=-0.446 

α=0.000 

- P=-0.273 

α=0.005 

P=-0.347 

α=0.000 

P=-0.158 

α=0.106 

4Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.336 

α=0.000 

P=-0.273 

α=0.005 

- P=0.390 

α=0.000 

P=0.150 

α=0.125 

5Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.347 

α=0.000 

P=-0.347 

α=0.000 

P=0.390 

α=0.000 

- P=0.126 

α=0.197 

6Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

κε ΓΦΑ 

P=0.256 

α=0.008 

P=-0.158 

α=0.106 

P=0.150 

α=0.125 

P=0.126 

α=0.197 

- 

7Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά 

νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=-0.425 

α=0.000 

P=0.619 

α=0.000 

P=-0.389 

α=0.000 

P=-0.415 

α=0.000 

P=-0.374 

α=0.000 

8Γ. Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ 

P=-0.412 

α=0.000 

P=0.407 

α=0.000 

P=-0.356 

α=0.000 

P=-0.521 

α=0.000 

P=-0.427 

α=0.000 

9Γ. Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=0.276 

α=0.004 

P=-0.205 

α=0.035 

P=0.114 

α=0.247 

P=0.257 

α=0.008 

P=0.540 

α=0.000 

10Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=0.322 

α=0.001 

P=-0.369 

α=0.000 

P=0.361 

α=0.000 

P=0.439 

α=0.000 

P=0.072 

α=0.463 

11Γ. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=-0.313 

α=0.001 

P=0.156 

α=0.109 

P=-0.039 

α=0.692 

P=-0.075 

α=0.444 

P=-0.202 

α=0.038 
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Πίλαθαο 20: πζρέηηζε ζπληειεζηή Pearson κεηαμύ εξσηήζεσλ Β' θαη Γ' Μέξνπο 

πζρέηηζε δειώζεσλ Β’ θαη Γ’ Μέξνπο 7Γ 8Γ 49 10Γ 11Γ 

1Β. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) 

P=0.124 

α=0.204 

P=0.142 

α=0.145 

P=-0,206 

α=0.034 

P=-0.096 

α=0.329 

P=0.340 

α=0.000 

2Β. Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα P=-0.035 

α=0.720 

P=-0.012 

α=0.905 

P=0.061 

α=0.531 

P=0.036 

α=0.716 

P=-0.006 

α=0.954 

3Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο 

P=0.119 

α=0.225 

P=0.213 

α=0.029 

P=-0.024 

α=0.807 

P=-0.079 

α=0.423 

P=-0.092 

α=0.347 

4Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ 

P=0.223 

α=0.022 

P=0.203 

α=0.037 

P=-0.031 

α=0.752 

P=-0.093 

α=0.345 

P=-0.340 

α=0.000 

5Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα P=0.286 

α=0.003 

P=0.260 

α=0.007 

P=-0.258 

α=0.008 

P=-0.223 

α=0.022 

P=-0.200 

α=0.039 

6Β. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα P=-0.401 

α=0.000 

P=-0.382 

α=0.000 

P=0.345 

α=0.000 

P=0.338 

α=0.000 

P=-0.375 

α=0.00 

7Β. Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ 

P=-0.060 

α=0.538 

P=-0.145 

α=0.649 

P=0.044 

α=0.651 

P=0.149 

α=0.127 

P=-0.058 

α=0.557 

8Β. Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

P=-0.127 

α=0.194 

P=-0.034 

α=0.730 

P=0.126 

α=0.199 

P=0.076 

α=0.438 

P=-0.204 

α=0.036 

9Β. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ 

έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

P=0.311 

α=0.001 

P=0.243 

α=0.012 

P=-0.071 

α=0.470 

P=-0.133 

α=0.173 

P=0.308 

α=0.001 

10Β. Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ 

ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=0.290 

α=0.003 

P=0.143 

α=0.143 

P=-0.173 

α=0.075 

P=-0.001 

α=0.992 

P=0.363 

α=0.000 

11Β. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

P=-0.358 

α=0.000 

P=-0.180 

α=0.065 

P=0.154 

α=0.116 

P=0.223 

α=0.021 

P=-0.021 

α=0.834 

12Β. Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο 

P=-0.023 

α=0.816 

P=0.054 

α=0.583 

P=-0.016 

α=0.869 

P=0.064 

α=0.515 

P=0.168 

α=0.834 

13Β. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε 

ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε 

P=0.135 

α=0.167 

P=0.079 

α=0.420 

P=-0.196 

α=0.044 

P=0.004 

α=0.971 

P=0.219 

α=0.024 

14Β. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο P=0.047 

α=0.634 

P=0.281 

α=0.004 

P=-0.053 

α=0.586 

P=-0.104 

α=0.290 

P=-0.078 

α=0.425 

1Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=-0.423 

α=0.000 

P=-0.216 

α=0.026 

P=0.160 

α=0.102 

P=0.221 

α=0.023 

P=-0.012 

α=0.906 

2Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

Ρ=-0.425 

α=0.000 

P=-0.412 

α=0.000 

P=0.276 

α=0.004 

P=0.322 

α=0.001 

P=-0.313 

α=0.001 

3Γ. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά 

P=-0.619 

α=0.000 

P=0.404 

α=0.000 

P=-0.205 

α=0.035 

P=-0.369 

α=0.000 

P=0.156 

α=0.109 

4Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=-0.389 

α=0.000 

P=-0.356 

α=0.000 

P=0.114 

α=0.247 

P=0.361 

α=0.000 

P=-0.039 

α=0.692 

5Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=-0.415 

α=0.000 

P=-0.521 

α=0.000 

P=0.257 

α=0.008 

P=439 

α=0.000 

P=-0.075 

α=0.444 

6Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

κε ΓΦΑ 

P=-0.374 

α=0.000 

P=-0.427 

α=0.100 

P=0.540 

α=0.000 

P=0.072 

α=0.363 

P=-0.202 

α=0.038 

7Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά 

νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

- P=0.640 

α=0.000 

P=-0.395 

α=0.000 

P=-0.420 

α=0.000 

P=0.241 

α=0.013 

8Γ. Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ 

P=0.640 

α=0.000 

- P=-0.347 

α=0.000 

P=-0.410 

α=0.000 

P=0.193 

α=0.047 

9Γ. Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

P=-0.395 

α=0.000 

P=-0.347 

α=0.000 

- P=0.418 

α=0.000 

P=-0.194 

α=0.046 

10Γ. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

P=-0.420 

α=0.000 

P=-0.410 

α=0.000 

P=0.418 

α=0.000 

- P=-0.038 

α=0.696 

11Γ. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

P=0.241 

α=0.013 

P=0.193 

α=0.047 

P=-0.194 

α=0.046 

P=-0.038 

α=0.696 

- 
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ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο, θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 300 ζπζρεηίζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ ησλ δειψζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Απφ απηέο, ηα 175 δεχγε δειψζεσλ 

δηαπηζηψζεθε φηη δελ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο  ή φπσο είλαη ζηαηηζηηθά ζσζηφ λα εηπσζεί, δελ 

ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα, ψζηε λα απνξξηθζεί ε κεδεληθή ππφζεζε θαη λα ππάξμεη ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπο. Σα ππφινηπα 125 δεχγε ζρεηίδνληαη είηε αξλεηηθά είηε ζεηηθά κεηαμχ ηνπο θαη είλαη απηά πνπ 

ζεκεηψλνληαη ζηνπο παξαπάλσ πίλαθεο θαη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.   

Έηζη, ινηπφλ, πσο παξαηεξείηαη, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ 

Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή 

Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» θαη «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο  ζηε δηδαζαθαιία καζεηψλ κε 

ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ», ππάξρεη ηζρπξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

(r=0.557, α=0,000). Ζ ίδηα ζρέζε ραξαθηεξίδεη θαη ηηο δειψζεηο «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ 

Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή 

Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά  ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη ρξνλνβφξα» (r=0.549, α=0.000). Χζηφζν κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί 

ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» ππάξρεη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε (r= -0.241, α= 0.013).   

Αζζελή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε θαίλεηαη λα έρνπλ κεηαμχ ηνπο θαη νη 

δειψζεηο «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

ρξνλνβφξα» (r=0.465, α=0.000). πλερίδνληαο κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ 

Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε 

Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» ππάξρεη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέζηηζε (r=-0.493, 

α=0,000). Οη δειψζεηο «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ 

ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα 

καζήκαηα» έρνπλ ηζρπξή, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (r=-0.504, α= 0.000) 
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Αθφκε, ηζρπξή, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε έρνπλ κεηαμχ ηνπο νη δειψζεηο «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» θαη «Ζ ηερλνινγία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (r=-0.529, α= 0.000). Μεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ 

Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή 

Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)», παξαηεξείηαη ηζρπξή, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -

0.613, α=0.000). Οη δειψζεηο «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ 

ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» θαη «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» έρνπλ αζζελή, 

αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο (r=-0.448, α= 0.000) 

πλερίδνληαο, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα», παξαηεξείηαη 

αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -0.467, α=0.000). Δλψ, κεηαμχ νη δειψζεηο 

«Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο» θαη «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)», 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αζζελή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.293, α=0.002).  

Αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ 

«Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο» θαη «Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα» (r= -0.193, α=0.047). Αληίζεηα, νη δειψζεηο «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο» θαη «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ», ραξαθηεξίδνληαη 

απφ αζζελή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.437, α=0.000). 
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Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.426, α=0.000). Παξνκνίσο, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Φνβάκαη φηη ζα 

πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)», παξαηεξείηαη, 

επίζεο, αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.445, α=0.000).  

πλερίδνληαο, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» (r= 0.483, α=0.000)  

θαη  «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη ρξνλνβφξα», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.494, α=0.000). 

Δλψ κεηαμχ ησλ δεπγψλ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν 

δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= -0.253, α=0.009) θαη «Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο» -  

«Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα» (r= -0.226, 

α=0.020), παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

Αληίζεηα ηφζν κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= 0.226, α=0.020), φζν θαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ 

«Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο» θαη «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο» (r= 0.322, 

α=0.001), παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  
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πλερίδνληαο, αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα» - «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» (r= -0.256, α=0.008),  

«Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα» - «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» (r= -0.356, α=0.000) θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= -0.312, α=0.001). 

Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε 

ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.202, α=0.038). Ζ ίδηα ζρέζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= 0.215, α=0.027). 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Οη Δηδηθνί 

Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα εξεπλεηηθά δεδνκέλα» (r= -0.208, α=0.032), «Ζ ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο» (r= -0.197, α=0.043), «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» θαη «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο 

Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» (r= -0.230, α=0.018) θαη, ηέινο, «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= -0.209, α=0.031, παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

πλερίδνληαο, αζζελήο, ζεηηθή ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ δεπγψλ 

ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά 

νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία 

καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» (r= 0.223, α=0.022),  «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= 0.286, α=0.003),  

«Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο» 

(r= 0.213, α=0.029), «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο 

κε ΓΦΑ» - «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» (r= 0.203, α=0.037) θαη «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= 0.260, α=0.007). 

Αληίζεηα κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ 

Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε 

Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» (r= -0.206, α=0.034), φπσο επίζεο, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ 

ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

ρξνλνβφξα» (r= -0.258, α=0.008), παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Ζ ίδηα ζρέζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» 

θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= -0.223, 

α=0.022). 
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Αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη 

δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί 

ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ)» (r= 

0.340, α=0.000). Αληίζηνηρα κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Απνθεχγσ ηε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ» (r= 0.340, 

α=0.000), «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα» (r= 0.200, α=0.039), «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ 

ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (r= 0.475, α=0.000) 

παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Χζηφζν, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο» θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα», παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

(r= -0.462, α=0.000). Ζ ίδηα ζρέζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο» θαη «Δίλαη 

εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r= -0.319, α=0.001). 

Δπίζεο, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα», παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -0.433, α=0.000). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δειψζεηο «Φνβάκαη φηη ζα 

πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ» - «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r= -0.420, α=0.000).  
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Αληίζεηα, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο», παξαηεξείηαη 

ηζρπξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.580, α=0.000). Παξνκνίσο, κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» 

θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα», παξαηεξείηαη 

αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.198, α=0.042). Δλψ, νη δειψζεσλ «Ζ ρξήζε 

ηεο ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Φνβάκαη φηη ζα 

πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ», ραξαθηεξίδνληαη απφ αζζελή, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -0.215, 

α=0.027). 

Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο 

δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο» θαη «Ζ ειιηπήο ζηήξημε 

απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r= 0.444, α=0.000), θαζψο επίζεο κεηαμχ ησλ  

δειψζεσλ «Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο» θαη «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.152, α=0.026). 

Αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη 

πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή ηερλνινγηθή 

θαηάξηηζε» θαη «Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r= 

0.383, α=0.000). Δλψ, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο» θαη «Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ πνπ ζέιεη 

λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ», 

παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -0.246, α=0.011). 
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 Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη 

επαξθείο» θαη «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.236, α=0.015). Ζ ίδηα ζρέζε παξαηεξείηαη θαη ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Ζ 

ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα (r= 0.387, α=0.000).  

Αληίζεηα, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ 

Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ» (r= -0.279, α=0.004), «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο (r= -0.327, α=0.001) θαη «Σα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη 

απνγνεηεπηηθά» - «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (r= -

0.324, α=0.001) παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε.  

Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» θαη «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο» παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.341, α=0.000). Ζ ίδηα ζρέζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο 

ηα καζήκαηα» (r= 0.285, α=0.003). φπσο επίζεο θαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (r= 0.191, α=0.050). 

Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν 

πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα», παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 
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(r= -0.401, α=0.000). Δλψ, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο», παξαηεξείηαη 

αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.311, α=0.001). Αθφκε, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ 

«Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηελ 

ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε (r= 0.290, α=0.003). 

Αληίζεηα παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή , ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» 

θαη «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα», (r= -0.382, α=0.000). 

Δλψ ηα δεχγε δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο» (r= 0.243, α=0.012), «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Ζ 

ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (r= 0.345, α=0.000), «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα» (r= 0.338, α=0.000) ραξαθηεξίδνληαη απφ αζζελή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

ηλερίδνληαο, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Ζ ηερλνινγία 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα», παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -0.375, α=0.000). Δπίζεο, αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Δίλαη 
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εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r= -0.204, α=0.036). 

Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο (r= 0.308, α=0.000), «Δίλαη 

δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (r= 0.363, α=0.000), «Δίλαη 

πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή ηερλνινγηθή 

θαηάξηηζε» - «Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο 

ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο (r= 0.472, α=0.000) «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (r= 0.347, α=0.000). θαη 

ηέινο, «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληαη ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= 0.295, α=0.002) παξαηεξείηαη αζζελήο, 

ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Χζηφζν, αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν 

δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (r= -0.361, α=0.000) θαη «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο 

ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» θαη «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληαη ησλ ζεκεξηλψλ 

καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= -0.407, α=0.000). 

Αθφκε, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ», παξαηεξείηαη αζζελήο, 
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ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 0.374, α=0.000). Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο δειψζεηο «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληαη ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= 0.367, α=0.000). 

Δπίζεο αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ 

«Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= 0.286, α=0.003). Χζηφζν, κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε 

ΓΦΑ» - «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο», ζπζρέηηζε 

(r= -0.220, α=0.023), «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα 

παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ 

κέζν δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (r= -0.358, α=0.000) θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα 

δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληαη ησλ ζεκεξηλψλ 

καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= -0.423, α=0.000) παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε. 

Δπηπξφζζεηα, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 

0.281, α=0.004). Δλψ, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληαη ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ηερλνινγία 

παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ» - «Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε 

ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε» (r= -0.196, α=0.044) (r= -0.216, α=0.026) παξαηεξείηαη αζζελήο, 

αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 
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Αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δεπγψλ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγηάο ιεηηνπξγεί σο 

βνεζεηηθφ κέζν δηαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ», (r= 0.223, α=0.021), «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληαη ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= 0.221, α=0.023) θαη ηέινο, «Δίλαη δχζθνιν 

γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα» - «Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε 

ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= 

0.219, α=0.024). 

Αληίζεηα, νη δειψζεηο «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» ραξαθηεξίδνληαη απφ αζζελή, 

αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -0.446, α=0.000).  Δλψ, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε (r= 0.336, α=0.000). Αθφκε, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε 

ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» 

θαη «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη απνγνεηεπηηθά», παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r= -0.273, 

α=0.005). 

πλερίδνληαο, αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή 

έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα», (r= 0.347, α=0.000), «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε 
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δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r= 0.390, α=0.000), «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα 

πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r= 0.256, α=0.008) θαη ηέινο, «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» (r= 0.619, α=0.000). 

Μεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» θαη «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» (r= -0.347, 

α=0.000) θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r= -0.425, α=0.000) 

παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Ζ ίδηα ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη θαη 

κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα 

παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε 

γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r= -0.389, 

α=0.000),  «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε 

γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= -0.415, α=0.000), «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε 

ΓΦΑ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε 

ΓΦΑ» (r= -0.374, α=0.000) θαη «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» ζπζρέηηζε (r= -0.412, α=0.000). 
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 Αληίζεηα, αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» 

θαη «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

είλαη απνγνεηεπηηθά» (r= 0.407, α=0.000). Δλψ, νη δειψζεηο  «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε 

ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» 

(r= -0.356, α=0.000), «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά 

ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= -0.521, α=0.000) θαη «Ζ ηερλνινγία 

δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» ζπλδένληαη κε 

αζζελή, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

πλερίδνληαο, φπσο παξαηεξείηαη απφ ηνλ πίλαθα, ππάξρεη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r= 0.276, α=0.004), «Ζ 

ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ 

θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r= 0.257, α=0.008) θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r= 0.322, α=0.001). Δλψ, Ηζρπξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ», (r= 0.540, α=0.000). 

Αληίζεηα, αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη «Ζ ηερλνινγία 

παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 
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ζπλαηζζεκάησλ» θαη «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» (r= -0.205, α=0.035). ην ίδην κνηίβν θηλείηαη θαη ην δέπγνο 

ησλ δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» θαη «Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο 

ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά» (r= -0.369, 

α=0.000).  

Παξ’ φια απηά, αλάκεζα ζηα δέπγε ησλ δειψζεσλ  «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ 

κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r= 0.361, α=0.000) θαη «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ»  (r= 0.439, α=0.000) 

παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, κεηαμχ ησλ δειψζεσλ «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» (r=-

0.313, α=0.001) θαη «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» (r=-0.202, α=0.038) παξαηεξείηαη αζζελήο, αξλεηηθή, 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηα δεχγε «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r=-0.395, α=0.000) θαη «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» - «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη 

ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r=-0.347, α=0.000).Δλψ, νη δειψζεηο 

«Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» - «Ζ 
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ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r=0.640, α=0.000), «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ 

ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ», παξαηεξείηαη αζζελήο, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (r=0.418, 

α=0.000),  «Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί 

πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r=0.241, α=0.013) θαη ηέινο 

«Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα» θαη «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r=0.193, α=0.047) ζπλδένληαη κε ηζρπξή, ζεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε.  

Κιέηλνληαο, αζζελήο, αξλεηηθή, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξείηαη κεηαμχ ησλ 

δειψζεσλ «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα 

δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r=-0.420, α=0.000), 

«Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ» - «Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ απν καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ» (r=-0.410, α=0.000) θαη ηέινο, «Δίλαη δχζθνιν γηα 

ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα» - «Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ» (r=-0.194, α=0.046). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Ο 

πδήηεζε – πκπεξάζκαηα – Πεξηνξηζκνί – Πξνηάζεηο 

  

4.1 πδήηεζε 

Οη απφςεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην αλ ε ηερλνινγία απνηειεί 

απνηειεζκαηηθφ δηδαθηηθφ κέζν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε  παηδηά κε ΓΦΑ. Έηζη, 

ινηπφλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παιαηφηεηα ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο αλαθνξηθά κε ηε ζηάζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηε δηδαθηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ηελ απνπζία εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ λα εμεηάδνπλ ηε ζηάζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο 

ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ, θξίζεθε απαξαίηεηε ε εθπφλεζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Γηα ηελ εμππεξέηεζε, απηνχ ηνπ ζθνπνχ, επηδηψρζεθε λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα 

αθφινπζα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1. Πνηα ε άπνςε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ; 

2. Θεσξνχλ φηη ηα παηδηά κε ΓΦΑ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο;  

3. Οη εηδηθνί παηδαγσγνί ζεσξνχλ πσο ηα παηδηά κε ΓΦΑ κπνξνχλ λα γεληθεχζνπλ ηε δεμηφηεηα απηή; 

4. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ; 
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ζνλ αθνξά ζηελ απάληεζε ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

θαίλεηαη λα είλαη ζχκθσλνη κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

καζεηέο κε ΓΦΑ. πγθεθξηκέλα, ππνζηεξίδνπλ φηη ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα, θάζε άιιν παξά 

πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχλ ζηνπο καζεηέο κε ΓΦΑ. Αληίζεηα, αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, θαζψο επίζεο πξνζειθχνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο. Σα επξήκαηα απηά ζπλάδνπλ θαη κε 

εθείλα πξνγελέζηεξσλ εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, δηδαθηηθά κέζα, φπσο ε ηερλνινγία,  πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε νπηηθέο πιεξνθνξίεο, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηε δηδαζθαιηψλ ησλ παηδηψλ απηψλ 

(Coleman – Martin, Heller, Cihac, Irvine, 2005 ˙ Raos & Gagie, 2006). Δπίζεο, ζχκθσλα κε άιιεο 

έξεπλεο, ππάξρεη εμαηνκίθεπζε ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε καζεηή (Ramdoss, Machalicek, Rispoli, 

Mullou, Lang & O’Reilly, 2012), παξέρεηαη πξνβιεςηκφηεηα,  θαζψο επίζεο δπλαηφηεηα ειέγρνπ ησλ 

δηάθνξσλ ειεθηξνληθψλ πεξηβαιιφλησλ (Bernard-Opitz, 1989, Bernard-Opitz, Ross & Tuttas, 1990˙ 

Chen & Bernard-Opitz, 1993, Panyan,1984˙ Yamamoto & Miya, 1999 φπσο αλαθέξεηαη ζην Hetzroni & 

Tannous, 2004).  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 

βνεζεηηθφ κέζν ζηελ δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, πηζαλφλ λα δηαδξακαηίδνπλ δχν βαζηθνί 

παξάγνληεο. Αξρηθά, απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ ζηε δήισζε «Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα», ζπκθψλεζαλ πεξηζζφηεξν φζνη ήηαλ θάησ ησλ 30 

εηψλ (Ν=37). Δπίζεο, απφ απηνχο πνπ απάληεζαλ ζηε δήισζε «Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο 

βνεζεηηθφ κέζν δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ» πεξηζζφηεξν ζπκθσλνχλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί κε 

εμεηδίθεπζε ζηελ ΓΦΑ (Ν=49). πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη, ιφγσ ηεο εηζρψξεζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε 

πνιινχο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, νη λένη εηδηθνί παηδαγσγνί είλαη πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη 

κε ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα θαη επνκέλσο δε δηζηάδνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία. πλερίδνληαο, ε θαηνρή εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ ζηε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη καζεηέο 

κε ΓΦΑ ιεηηνπξγνχλ θαη ζθέθηνληαη. Δπνκέλσο, ν ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ, πηζαλφλ λα 

απνηειεί ηνλ ελζαξξπληηθφ παξάγνληα πνπ νδεγεί ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ζηε ζπκθσλία ρξήζεο 

ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε ΓΦΑ. 
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Παξά ηελ άπνςε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, φηη ε ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

δηδαθηηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο, ππάξρεη έλα πιήζνο παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδεη ηελ πξαθηηθή 

εθαξκνγή ηεο άπνςεο απηήο. Αξρηθά, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε απνπζία ζηήξημεο, 

θαζψο επίζεο ν ειιηπήο ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο,  απνηειεί απνζαξξπληηθφ παξάγνληα ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ, επηβεβαηψλνπλ επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ 

ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, ε ειιηπήο ζηήξημε απφ πξντζηακέλνπο αιιά θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο 

ζπλαδέιθνπο, ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα φζνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο επηζπκνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ 

ηα ππάξρνληα ζρεηηθά ηερλνινγηθά δηδαθηηθά κέζα (Bullock, 2004˙ Dexter & Riedel, 2003, φπσο 

αλαθέξνληαη ζην Chen, 2010).  Δπηπιένλ, φπσο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Tondeur, 

Valcke&VanBraak (2008) θαη επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ε πξφζβαζε αιιά 

θαη ε ζπκκεηνρή ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε είλαη πεξηνξηζκέλε. 

Δπίζεο, επηβεβαηψλνπλ πσο, αθφκε θαη ζήκεξα, νη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο δελ είλαη επαξθείο. Δπνκέλσο, ε χπαξμε ησλ παξαγφλησλ πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, 

ιεηηνπξγεί απνζαξξπληηθά σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε 

παηδηά κε ΓΦΑ. 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη εηδηθνί παηδαγσγνί θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ πσο 

ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε φρη κφλν δε δπζρεξαίλεη, αιιά αληίζεηα, βνεζά ηα παηδηά κε ΓΦΑ 

λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. Μάιηζηα, ππνζηεξίδνπλ πσο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απηήο 

ηεο δηδαθηηθήο κεζφδνπ θάζε άιιν παξά  απνγνεηεπηηθά είλαη. Ζ άπνςε απηή έξρεηαη λα επηβεβαηψζεη 

ηα ιεγφκελα ησλ Mondak (2000) θαη Golan & Baron – Cohen (2006), φηη ηα πνηθίια ηερλνινγηθά κέζα 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ε θαηαλφεζε θαη ε 

αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα δηακφξθσζαλ ηε γλψκε απηή είλαη, αξρηθά, ην 

γεγνλφο φηη νη καζεηέο κε απηηζκφ καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα κέζα απφ νπηηθά εξεζίζκαηα. 

Δπίζεο, ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε ΓΦΑ ραξαθηεξίδνληαη απφ θπζηνινγηθέο, έσο θαη πάλσ απφ ην 
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κέζν φξν, ηθαλφηεηεο ζπζηεκαηνπνίεζεο (Baron – Cohen 2005), πηζαλφλ λα ζπλεηέιεζε ζεηηθά ζηε 

ζπκθσλία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ φηη, νη καζεηέο κε απηηζκφ κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην φηη πνιιά απφ ηα ππάξρνληα δηδαθηηθά 

πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ζηεξίδνληαη ζε απηφ αθξηβψο ην ραξαθηεξηζηηθφ. Δπνκέλσο, νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί, πηζαλφλ λα ζπκπεξαίλνπλ φηη ζπζηεκαηνπνηεκέλε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ νδεγεί θαη ζε ζεηηθά καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Έλαο ηειεπηαίνο 

παξάγνληαο, είλαη πηζαλφλ ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ αζρνινχληαη κε παηδηά κε ΓΦΑ έρνπλ 

αληηιεθζεί ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, φπσο ν Ζ/Τ. Έηζη, 

βαζηδφκελνη ζε απηφ,  πηζαλφλ λα ζεσξνχλ φηη εθφζνλ ε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε 

ειεθηξνληθά, ηερλνινγηθά κέζα, ηα καζεζηαθά ηεο απνηειέζκαηα ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθά. 

πλερίδνληαο ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά 

κε απηηζκφ κπνξνχλ λα γεληθεχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ζ άπνςε απηή, σζηφζν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο, κπνξεί ε επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο δηάθνξεο δνθηκαζίεο ηερλνινγηθψλ πξνγξακκάησλ, λα είλαη 

θαιή, σζηφζν, ν βαζκφο γελίθεπζεο, ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή, ηεο ηθαλφηεηαο λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, είλαη πεξηνξηζκέλνο. (Bӧlte, Golan, Goodwin & Zwaigenbaul, 2010˙ Dawe, 2006).  

Ζ άπνςε απηή ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ αζζελή, αιιά ζεηηθή, 

ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο άπνςεο φηη, ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά κέζα αληαπνθξίλνληαη ζηα 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ κε ΓΦΑ θαη ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ φηη, ε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε ηεο ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα. Σα δηάθνξα ηερλνινγηθά δηδαθηηθά εξγαιεία, δειαδή, ιφγσ ηνπ πψο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα, πξνζειθχνπλ άκεζα ην ελδηαθέξνλ ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ. ηεξίδνληαη θπξίσο ζε 

νπηηθφ πιηθφ, δηεπθνιχλνληαο ζεκαληηθά ηελ θαηαλφεζε απφ κέξνπο ηνλ παηδηψλ απηψλ. Έλαο αθφκε 

παξάγνληαο είλαη φηη ζηεξίδνληαη ζε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ, φπσο ε 

επαλαιεπηηθφηεηα θαη ε αλάγθε γηα πξνβιέςηκεο θαη ειέγμηκεο θαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

αηζζάλνληαη αζθαιή. Σέινο, βαζηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ζηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα ε 

γλψζε δίλεηαη ηκεκαηηθά, ρσξηζκέλε ζε ζηάδηα απμαλφκελεο δπζθνιίαο. Δπνκέλσο, ιακβάλνληαο 
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ππφςε νη εηδηθνί παηδαγσγνί, φηη κέζα ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ηα παηδηά κε ΓΦΑ καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα, ππνζέηνπλ φηη ε γλψζε απηή δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην δηδαθηηθφ πιαίζην, αιιά 

αληίζεηα ηα παηδηά κπνξνχλ λα γεληθεχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη θαηαλφεζεο 

ζπλαηζζεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.  

Σέινο, αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, φπσο δηαπηζηψλεηαη απφ 

ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ζπκθσλνχλ πσο ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε 

Γηαηαξαρή  Φάζκαηνο Απηηζκνχ. Οη LaCava, Golan, Baron – Cohen θαη Myles (2007), θαηά ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ Mind Reading, ειεθηξνληθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ππνζηήξημαλ πσο ηα παηδηά κε ΓΦΑ, πνπ ζπκκεηείραλ, παξνπζίαζαλ βειηίσζε φρη 

κφλν ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

ηνπο. Χζηφζν, νη Golan, Goodwin & Zwaigenbaum (2010) αλαθέξνπλ πσο νη βειηησκέλεο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο πνπ παξαηήξεζαλ νη Lacava and colleagues, ελδερνκέλσο λα κελ νθείινληαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ εμάζθεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή, πξνηείλνληαο ηαπηφρξνλα εθηελέζηεξε 

έξεπλα επάλσ ζην ζέκα. 

πσο, δηαπηζηψζεθε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε άπνςε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ πσο 

νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε ΓΦΑ εληζρχνληαη κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, ζπλδέεηαη, κε 

αζζελή, ζεηηθή ζπζρέηηζε, κε ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη, ε ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο κε ΓΦΑ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο πσο 

ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 

άπνςε φηη, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ κε ΓΦΑ. 

Κξίλεηαη, επίζεο, απαξαίηεην αλαθεξζεί πσο απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ (Ν=106) ζηε δήισζε «Ζ 

ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε παξαθηλεί ηνπο καζεηέο κε ΓΦΑ λα ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν θαηά 

ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ», νη εηδηθνί παηδαγσγνί ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ ζπκθσλνχλ 

πεξηζζφηεξν κε απηή ηελ άπνςε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο.  

εκεηψλεηαη πσο, ε αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο 

δεμηφηεηαο ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο βειηησκέλεο 
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επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο (Baron – Cohen, 1997˙ Blair, 2005). 

Δπηπξφζζεηα, πιένλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί θαη θπξίσο εθείλνη ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηψλ, είλαη 

πεξηζζφηεξν εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία θαη επνκέλσο  αλαγλσξίδνπλ επθνιφηεξα ηα ζεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κέζσ ηεο ρξήζεο πνηθίισλ 

ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ. Έηζη, ινηπφλ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο, δεδνκέλσλ ησλ ζεηηθψλ 

καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηνπ 

γεγνλφηνο, φηη ε αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ αηφκσλ, νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί ζπκθσλνχλ πσο ε ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα 

εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ κε ΓΦΑ.  

 

4.2 πκπεξάζκαηα 

Με βάζε, ινηπφλ, ηα παξαπάλσ αλαθεξζέληα, ζπκπεξαίλεηαη πσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί 

δηαηεξνχλ ζεηηθή ζηάζε σο πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηα δεδνκέλα ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ, ηα νπνία δελ ήηαλ 

ελζαξξπληηθά, απηή ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο, απνηειεί ην 

πξψην βαζηθφ ιηζαξάθη γηα ηελ αλεκπφδηζηε πιένλ είζνδν ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία, φρη κφλν 

σο βνεζεηηθφ θαη δηεθπεξαησηηθφ εξγαιείν γηα ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο αιιά θπξίσο σο 

απνηειεζκαηηθφ κέζν κάζεζεο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ κε ΓΦΑ. Μάιηζηα, δηαπηζηψλεηαη φηη νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί, φρη κφλν πηζηεχνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερλνινγηθψλ δηδαθηηθψλ εξγαιείσλ, 

αιιά επίζεο ζεσξνχλ πσο ε ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ απφ ηα 

παηδηά κε ΓΦΑ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην δηδαθηηθφ πιαίζην, αιιά κεηαθέξεηαη θαη ζην γεληθφηεξν 

πιαίζην ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο 

δεμηφηεηεο.   

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηή δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδξακαηίδεη ε ζηελφηεξε επαθή καο, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ ηερλνινγία. 

Δπνκέλσο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ αζρνινχληαη κε παηδηά ΓΦΑ είλαη πιένλ πεξηζζφηεξν αλνηθηνί 

ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο σο κέζν δηδαζθαιίαο, θαζψο αλαγλσξίδνπλ ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα 
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πξνζθέξνπλ ηα δηάθνξα ηερλνινγηθά δηδαθηηθά εξγαιεία ζε απηά ηα παηδηά. Σν γεγνλφο απηφ, είλαη 

ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθφ, θαζψο δεκηνπξγείηαη ε ειπίδα γηα πεξηζζφηεξν καζεηνθεληξηθά θαη ιηγφηεξν 

δαζθαινθεληξηθά δηδαθηηθά πεξηβάιινληα. Γηα πεξηβάιινληα, δειαδή, ζηα νπνία ε κάζεζε ζα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη δε ζα αθνινπζεί ην δξφκν πνπ 

δηεπθνιχλεη πεξηζζφηεξν ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  

Παξ’ φια απηά, ε ζεσξία απφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δηαθέξεη ζεκαληηθά θαζψο, φπσο 

δηαπηζηψλεηαη, ππάξρνπλ πνηθίινη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ 

ε ειιηπήο ζηήξημε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ απφ πξντζηακέλνπο θαη ζπλαδέιθνπο, φπσο επίζεο, ν 

αλεπαξθήο ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, 

πιεξνθφξεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Έλαο αθφκε απνζαξξπληηθφο παξάγνληαο είλαη ε πεξηνξηζκέλε 

πξφζβαζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε. Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο, ηφζν 

ε ρξεζηηθφηεηα φζν θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ αηζνπζψλ δηδαζθαιίαο δελ πξνδηαζέηνπλ ζεηηθά ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο σο πξνο ηε ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ζε παηδηά κε απηηζκφ.  

πκπεξαζκαηηθά, ινηπφλ, θαίλεηαη πσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί είλαη ζεηηθνί σο πξνο ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ. Χζηφζν, αθφκε θαη ζήκεξα 

παξάγνληεο φπσο απηνί πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη. Δπνκέλσο, παξά ηελ  

φπνηα πξνζπκία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, ην πέξαζκα απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε απέρεη αξθεηά.  

Κιείλνληαο, ιακβάλνληαο ππφςελ ην «Απηηζηηθφ πλερέο», είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί ην 

γεγνλφο φηη δελ παξνπζηάδνπλ φια ηα παηδηά κε απηηζκφ ηα ίδηα ζπκπηψκαηα θαη ηνλ ίδην βαζκφ 

ζνβαξφηεηαο ζε απηά. Δπνκέλσο, παξά ηε ζπκθσλία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ηεο έξεπλαο, σο πξνο ηα 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε απηά 

ηα παηδηά, ελδερνκέλσο ηα ππάξρνληα ηερλνινγηθά εξγαιεία λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθά ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο.  
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4.3 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

ρεηηθά κε ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο απνηειεί, 

ίζσο, ηνλ πην βαζηθφ. Καζψο νη εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ ιίγνη, ζε ζρέζε 

κε ην ζχλνιν ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, κεηψλεηαη ε γεληθεπζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ. Έλαο αθφκε πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη φηη αθνινπζήζεθε βνιηθή δεηγκαηνιεςία 

θαζψο ηα έληππα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ ζηνρεπκέλα ζε εηδηθά θαη γεληθά ζρνιεία, ελψ ηα 

ειεθηξνληθά εξσηεκαηνιφγηα πξνσζήζεθαλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ. Δπνκέλσο, δελ 

είραλ φινη νη εηδηθνί παηδαγσγνί ηελ ίδηα πηζαλφηεηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα, κε απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη θαη πάιη ε γεληθεπζηκφηεηα. Σέινο, ζηελ επαγσγηθή ζηαηηζηηθή ησλ απνηειεζκάησλ νη 

ππννκάδεο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δελ ήηαλ ηζνκεγέζεηο, 

νπφηε θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη πιήξσο γεληθεχζηκα. 

 

4.4 Πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ 

Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα δηαπηζηψλεηαη πσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί ζπκθσλνχλ κε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε ΓΦΑ, θαζψο επίζεο ζεσξνχλ φηη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

ελίζρπζε ηεο δεμηφηεηαο ηνπ λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα. ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα καζεηψλ 

κε Απηηζκφ πξνβιέπεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, σζηφζν ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζηε ιεθηηθή θαζνδήγεζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Δπίζεο, κεξηκλάηαη ε επαθή ησλ καζεηψλ 

κε ηνπο Ζ/Τ αιιά απηφ πεξηνξίδεηαη ζην λα κάζνπλ λα ηνπο ρεηξίδνληαη. χκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία, ε Σερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Μάιηζηα, ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ηδηαίηεξα ζηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ησλ αηφκσλ κε ΓΦΑ, 

θαζψο ζηεξίδεηαη ζε νπηηθά εξεζίζκαηα. Δπνκέλσο, κε αθνξκή ηε ζεηηθή ζηάζε ηνπ δείγκαηνο ηεο 

έξεπλαο θαη ηε δεδνκέλε χπαξμε ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ, ζα κπνξνχζε λα πξνηαζεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη λα 

πεξηιεθζεί, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ε επίζεκε  ρξήζε ηνπο. Αλαγθαία, βέβαηα, θξίλεηαη ε εθπφλεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ζθνπφ ηελ εμνηθείσζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ κε ηε ρξήζε απηψλ 

ησλ πξνγξακκάησλ.  Δπίζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ην λα  δξνκνινγεζνχλ, πηινηηθέο εξεπλεηηθέο 
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πξαθηηθέο, εμεηδηθεπκέλεο ζηε ρξήζε απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ ψζηε λα δηαπηζησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη λα ζρεδηαζηνχλ εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Δπηπιένλ, κε ηελ παξνχζα έξεπλα γλσζηνπνηείηαη πσο νη εθπαηδεπηηθνί εθηηκνχλ φηη νη ζρνιηθέο 

κνλάδεο δελ είλαη εμνπιηζκέλεο κε ηα απαξαίηεηα ηερλνινγηθά επνκέλσο θξίλεηαη απαξαίηεην, νη 

αξκφδηνη θνξείο λα πξνβνχλ ζηελ θάιπςε απηψλ ησλ αλαγθψλ. Ζ ζεηηθή απνηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο ζεκαίλεη πσο φηη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηαο θαη ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ηελ αθνξκή γηα ην ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ θαη ζπζθεπψλ, 

εχρξεζησλ γηα ηνπο καζεηέο φρη κφλν ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζην νηθνγελεηαθφ θαη επξχηεξν 

θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ε πηινηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γνλέσλ, ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηε ζπλέρηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζην ζπίηη, κε ζθνπφ ηε γελίθεπζε 

ηεο δεμηφηεηαο απηήο απφ ηα παηδηά κε ΓΦΑ. 
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4.5 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ παξνχζα έξεπλα κειέηεζε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε παηδηά κε απηηζκφ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο, κε ηε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίσλ. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε ηξνπνπνίεζε ηεο ίδηαο κειέηεο, πξαγκαηνπνηψληαο 

«ηξηγσλνπνίεζε» θαη ζπλδπάδνληαο έηζη ηελ πνζνηηθή κε ηελ πνηνηηθή έξεπλα. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα 

ήηαλ δπλαηφ λα δηαπηζησζεί, αλ θαη θαηά πφζν φζα δειψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο εηδηθνί παηδαγσγνί, 

κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, αληηζηνηρνχλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηάθνξσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή δηδαθηηθψλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ γηα ηε  δηδαζθαιία 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο επίδνζεο κεηαμχ παηδηψλ 

κε Τςειήο Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφ θαη παηδηψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ θάζκαηνο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ζα κπνξνχζε λα εμεηαζζεί αλ θαη ζε πνην βαζκφ ε ηερλνινγία κπνξεί λα απνηειέζεη 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηδαζθαιίαο γηα ηα παηδηά κε απηηζκφ αλεμαξηήησο βαζκνχ ζνβαξφηεηαο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ. 

Σέινο, ζα κπνξνχζε λα δηεμαρζεί κία έξεπλα ζε παλεπηζηήκηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί αλ ππάξρνπλ καζήκαηα πνπ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

κειινληηθνχο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ζρεηηθά κε ηα λέα ηερλνινγηθά δεδνκέλα θαη λα ηνπο 

πξνεηνηκάδνπλ γηα ηελ κειινληηθή ρξήζε ησλ εξγαιείσλ απηψλ ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο ησλ παηδηψλ  

κε ΓΦΑ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Οη απόςεηο ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζηα 

παηδηά κε απηηζκό κέζσ ηεο ηερλνινγίαο 

Αγαπεηέ ζπλάδειθε, 

Ολνκάδνκαη Αλδξηαλή Ρηαιά (Α.Μ. lls 17011) θαη είκαη θνηηήηξηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Σκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο. 

Γηεμάγσ κία κειέηε ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζηα παηδηά κε απηηζκφ κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Ζ κειέηε απηή απεπζχλεηαη ζε Δηδηθνχο 

Παηδαγσγνχο εξγαδφκελνπο ζε εηδηθφ ζρνιείν ή ζε ηκήκα έληαμεο ή πνπ εξγάδνληαη σο παξάιιειε 

ζηήξημε ζε γεληθφ ζρνιείν.  

Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή. Σα πξνζσπηθά ζαο ζηνηρεία δε ζα αλαθεξζνχλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην θαη νη απαληήζεηο ζαο είλαη εκπηζηεπηηθέο, δε ζα δεκνζηνπνηεζνχλ, αιιά ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ζπκκεηνρή ζαο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη πεξίπνπ 10 

ιεπηά. εκεηψζηε κε x ζηα θελά ηεηξάγσλα πνπ δειψλνπλ ηελ απάληεζή ζαο ζε θάζε εξψηεζε.  

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα θαη ην δηαζέζηκν ρξφλν ζαο.  

 

Με εθηίκεζε,  

Αλδξηαλή Ρηαιά 

 

Email: andriana.26@hotmail.com 
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Α΄ ΜΔΡΟ  

ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Παξαθαιώ, ζεκεηώζηε βάδνληαο X ζηε ιέμε πνπ ηαηξηάδεη ζηελ απάληεζή ζαο. ε θάζε εξώηεκα 

είλαη δεθηή κόλν κία απάληεζε. 

 

1. Πνην είλαη ην θύιν ζαο 

Άλδξαο    Γπλαίθα  

 

2. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο (ζε έηε);  

<30    30 - 40    41-50    >51   

3. Πόζα είλαη ηα ρξόληα ηεο εξγαζηαθήο ζαο εκπεηξίαο; 

<5    6-10    11-15    16-20      >20  

4. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο επαγγεικαηηθέο ζαο ζπνπδέο; 

 Παηδαγσγηθή Αθαδεκία 

 ΑΔΗ – Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 ΑΔΗ – Παηδαγσγηθφ Σκήκα Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο 

 ΑΔΗ – Παηδαγσγηθφ Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο 

 Άιιν   .......................................................... 

5. Δπηπιένλ Δθπαίδεπζε 

 Δμνκνίσζε (Γχν έηε) 

 Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο 

 Γηδαθηνξηθφο Σίηινο 

 Πηπρίν άιινπ ΑΔΗ ή ΣΔΗ  (Δμσηεξηθνχ ή Δζσηεξηθνχ ) 

 εκηλάξηα ΠΔΚ 

 Βαζηθέο γλψζεηο ζηνπο Ζιεθηξνληθνχο Τπνινγηζηέο 

6. Δθπαηδεπηηθή Μνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεζηε 

Δηδηθφ ρνιείν    Σκήκα Έληαμεο     Παξάιιειε ηήξημε  

7. Υξόληα εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κε παηδηά κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνύ 

<5     6 - 10     11 – 15     >16  

8. Δμεηδηθεπκέλεο Γλώζεηο ζηε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνύ  

ΝΑΗ        ΟΥΗ  

 



130 
  

9. Δπηκόξθσζε ζηηο Σ.Π.Δ.  

 Κακία     

 Οιηγνήκεξα εκηλάξηα  

  Σξηκεληαία / Δμακεληαία δηάξθεηα  

 Δηήζηα Δμεηδίθεπζε  

10. Θέζε Τπεξεζίαο 

 Μφληκνο 

 Αλαπιεξσηήο 

 Χξνκίζζηνο 
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Β΄ ΜΔΡΟ  

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ 

 

Παξαθαιώ, βάιεηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ απάληεζή ζαο. ε θάζε εξώηεκα είλαη δεθηή 

κόλν κία απάληεζε. 

 

1= Γηαθσλώ απόιπηα 2= Γηαθσλώ 3= Γελ έρσ γλώκε 4= πκθσλώ 5= πκθσλώ απόιπηα 

 

1. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ/ηξηψλ κε Γηαηαξαρή Φάζκαηνο Απηηζκνχ (ΓΦΑ) 

 

1 2 3 4 5 

2. Οη Δηδηθνί Παηδαγσγνί ελεκεξψλνληαη γξήγνξα γηα ηα λέα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

 

1 2 3 4 5 

3. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζήκεξα δε ρξεηάδεηαη 

λα πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο 

 

1 2 3 4 5 

4. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία 

καζεηψλ κε ΓΦΑ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλαληψ 

  

1 2 3 4 5 

5. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ είλαη ρξνλνβφξα 

1 2 3 4 5 

6. Ζ ηερλνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φια 

αλεμαηξέησο ηα καζήκαηα  

 

1 2 3 4 5 

7. Ζ ειιηπήο ζηήξημε απνγνεηεχεη ηνλ/ηελ Δηδηθή Παηδαγσγφ 

πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερλνινγία ζηε 

δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

 

1 2 3 4 5 

8. Δίλαη εχθνιν γηα ηνλ/ηελ Δηδηθφ Παηδαγσγφ λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ζε καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ  

 

1 2 3 4 5 

9. Απνθεχγσ ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ γηαηί δελ έρσ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

 

1 2 3 4 5 

10. Φνβάκαη φηη ζα πξνθχςνπλ πνιιά απξφνπηα φηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ ηελ ηερλνινγία ζηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

 

1 2 3 4 5 

11. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ιεηηνπξγεί σο βνεζεηηθφ κέζν 

δηδαζθαιίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

1 2 3 4 5 

12. Δίλαη ειιηπήο ν ζπληνληζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ 

ηηο δηαζέζηκεο πεγέο ππνζηήξημεο, πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπκβνπιεπηηθήο 

 

1 2 3 4 5 
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13. Δίλαη πεξηνξηζκέλε ε πξφζβαζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ 

Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ ζηε ζρεηηθή ηερλνινγηθή θαηάξηηζε 

 

1 2 3 4 5 

14. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε ρξεζηηθφηεηα ησλ αηζνπζψλ 

δηδαζθαιίαο είλαη επαξθείο 

1 2 3 4 5 
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Γ΄ ΜΔΡΟ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΊΑ ΚΑΗ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΓΦΑ 

 

Παξαθαιώ, βάιεηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό πνπ ηαηξηάδεη ζηελ απάληεζή ζαο. ε θάζε εξώηεκα είλαη δεθηή 

κόλν κία απάληεζε. 

 

1= Γηαθσλώ απόιπηα 2= Γηαθσλώ 3= Γελ έρσ γλώκε 4= πκθσλώ 5= πκθσλώ απόιπηα 

 

1. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληαη ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ/ηξηψλ 

κε ΓΦΑ 

1 2 3 4 5 

2. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε βνεζά ηνπο καζεηέο/ηξηεο 

κε ΓΦΑ λα θαηαλνήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα 

1 2 3 4 5 

 

3. Σα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο 

θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη απνγνεηεπηηθά 

1 2 3 4 5 

4. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ ηάμε ζηνρεχεη ζηε γελίθεπζε 

ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ λα θαηαλννχλ ηα 

ζπλαηζζήκαηα 

1 2 3 4 5 

5. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δηδαζθαιία ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ππνβνεζά ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

1 2 3 4 5 

6. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα πξνζειθχεη ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

1 2 3 4 5 

7. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζην κάζεκα δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν 

πξνβιήκαηα παξά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

1 2 3 4 5 

8. Ζ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

απφ καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ 

1 2 3 4 5 

9. Ζ ηερλνινγία παξαθηλεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξν  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ 

1 2 3 4 5 

10. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ κπνξεί λα εληζρχζεη ηηο επηθνηλσληαθέο 

δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ΓΦΑ 

1 2 3 4 5 

11. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο καζεηέο/ηξηεο κε ΓΦΑ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα 

1 2 3 4 5 

 

 

 


