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Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το κεντρικό θέμα της εργασίας είναι οι πεποιθήσεις και οι 

στάσεις των Διευθυντών/ Διευθυντριών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο γενικό σχολείο. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη εργασία επιχειρείται να 

διαπιστωθεί : α) ποιες είναι οι στάσεις των Διευθυντών/ Διευθυντριών γενικών σχολείων  

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Θεσσαλονίκης ως προς  τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, β) αν διαφοροποιούνται 

οι πεποιθήσεις τους για τη συμπερίληψη  σε σχέση με δημογραφικά και  εργασιακά στοιχεία, 

όπως το φύλο, η εκπαιδευτική και διοικητική προϋπηρεσία, η εμπειρία διδασκαλίας σε 

μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  η επιμόρφωση στην Ειδική 

Αγωγή,  ο τύπος του σχολείου , το μέγεθος του σχολείου, το ποσοστό των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες,  ο τύπος αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η λειτουργία 

δομών ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο   και γ) ποιες είναι οι απόψεις τους σχετικά με τους 

παράγοντες και τον βαθμό στον οποίον αυτοί δυσχεραίνουν την υλοποίηση της 

συμπερίληψης. 
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Σχολικοί  Διευθυντές  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Συμπεριληπτική 

Εκπαίδευση  μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 

Πεποιθήσεις και Στάσεις 

 

Περίληψη 

    Η παρούσα εργασία διερευνά τις πεποιθήσεις και τις στάσεις 82 Διευθυντών και  

Διευθυντριών γυμνασίων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων, δημόσιων και ιδιωτικών, 

του Νομού Θεσσαλονίκης σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Για τη συλλογή των δεδομένων 

χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, που περιελάμβανε στο πρώτο μέρος  την κλίμακα 28 

σημείων “My Thinking about Inclusion Scale”(ΜΤΑΙ) των Stoiber, Gettinger, & Goetz 

(1998)  για την διερεύνηση   των πεποιθήσεων για τη συμπερίληψη και μία κλίμακα για τη 

διερεύνηση των απόψεων σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής συμπερίληψης, ενώ στο δεύτερο περιελάμβανε  δημογραφικές ερωτήσεις. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι στάσεις των Διευθυντών σχετικά  με τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο στο 

σύνολό τους είναι ελαφρώς θετικές (Μ.Ο.= 3,21 σε κλίμακα 1-5). Οι Διευθυντές που είχαν 

διδακτική εμπειρία με μαθητές με αναπηρία και/ή  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη 

παρουσίασαν θετικότερη στάση απέναντι στη συμπερίληψη σε σχέση με τους Διευθυντές που 

δε διέθεταν αντίστοιχη εμπειρία. Τέλος, οι συμμετέχοντες Διευθυντές προέβαλαν σε 

μεγαλύτερο βαθμό ως παράγοντες που δυσχεραίνουν την υλοποίηση της συμπερίληψης την 

έλλειψη κατάρτισης/ επιμόρφωσης σχετικά με το θέμα αυτό, τον μεγάλο αριθμό μαθητών ανά 

τάξη, την ανεπάρκεια χρηματοδότησης και την έλλειψη εμπειρίας στην εκπαιδευτική 

συμπερίληψη. 

Λέξεις- κλειδιά: πεποιθήσεις, στάσεις, συμπεριληπτική εκπαίδευση, μαθητές με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Διευθυντές, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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 Secondary School Principals and Inclusive Education of students with 

disabilities and special educational needs: Beliefs and Attitudes 

 

Abstract 

This research explores the beliefs and attitudes of 82 Junior, Senior and Vocational High 

School Principals of both private and state schools in the Thessaloniki metropolitan area, with 

regard to the inclusive education of students with disabilities and special educational needs. 

The data were collected using a questionnaire which included, in the first part, both the 28 

point scale “My Thinking about Inclusion Scale”(ΜΤΑΙ) of  Stoiber, Gettinger, & Goetz 

(1998) to explore beliefs about inclusion and a scale for the exploration of the factors that 

affect implementation of educational inclusion. Demographical questions were asked in the 

second part of the questionnaire. Results revealed that the attitudes of Principals with regard 

to inclusive education of students with disabilities and special educational needs are slightly 

positive (on average 3.21 on a scale of 1-5). The Principals who had teaching experience with 

students with disabilities and special educational needs showed a more positive attitude 

towards inclusion than the ones who did not possess such experience. Finally, the Principals 

participating in the research recognized as prominent negative factors for the implementation 

of inclusive education the lack of training, the large number of students in an average class, 

inadequate funding and lack of experience in inclusive education.  

Keywords: beliefs, attitudes, inclusive education, students with disabilities and special 

educational needs, Secondary School Principals. 
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Εισαγωγή 

 

     Κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα  η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και/ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ακολουθεί μία εξελικτική πορεία, της οποίας τα επιμέρους 

στάδια απηχούν τις μεταβολές στις πεποιθήσεις και τις στάσεις της κοινωνίας σχετικά με 

αυτήν. Έτσι, την αρχική άρνηση αποδοχής και τον αποκλεισμό,  διαδέχεται ο διαχωρισμός 

τους σε εκπαιδευτικές δομές ιδρυματικού χαρακτήρα ως ένδειξη φιλανθρωπίας και αργότερα 

η απλή τοποθέτησή τους σε τάξεις του γενικού σχολείου. Κατά  τη δεκαετία του 1990 

πραγματοποιείται η μετάβαση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, που αφορά στη 

συνεκπαίδευση  των μαθητών με και χωρίς αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές στα σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης με την παροχή κατάλληλης υποστήριξης. Ωστόσο, η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση δεν αναφέρεται μονομερώς στην εκπαίδευση ειδικών αναγκών, αλλά ευρύτερα 

στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας όλων των μαθητών (Booth & 

Ainscow, 2000). Με την παραδοχή της πεποίθησης ότι το δικαίωμα της εκπαίδευσης αποτελεί 

βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και μέσο επίτευξης κοινωνικής δικαιοσύνης, ως μοναδική 

δυνατότητα πραγμάτωσής του αναγνωρίστηκε στη Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (UNESCO, 

1994)  η βελτίωση της ετοιμότητας των σχολείων να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλον 

τον μαθητικό πληθυσμό μεριμνώντας κυρίως για εκείνες  τις ομάδες του, όπως είναι και οι 

μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που απειλούνται από ενδεχόμενη 

αποστέρηση συμμετοχής στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαδικασίες ως αποτέλεσμα των 

στάσεων σχετικά με την διαφορετικότητά τους. 

        Η υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι εφικτή μέσα από καθοριστικές 

τομές στην οργάνωση και τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο κύριος φορέας 

υλοποίησής της είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας και ιδιαίτερα ο 

Διευθυντής που ως ηγέτης έχει την ευθύνη τόσο για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

πολιτικής όσο και για την υποστήριξη της αλλαγής και των καινοτόμων προσεγγίσεων 

(Πασιαρδής, 2012). Στην προκειμένη περίπτωση οι σχολικοί  ηγέτες οφείλουν να 

επικεντρωθούν στην προβολή αξιών και οράματος για την ανάπτυξη συμπερίληψης, στον 

σχεδιασμό πολιτικής  μη αποκλεισμού, στην εφαρμογή των ανάλογων πρακτικών και στη 

δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με όλους τους εταίρους τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, για να καταστεί το γενικό σχολείο ικανό να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 

ποικιλομορφία του μαθητικού κόσμου (Ainscow, Dyson & Weiner, 2013). Τον 
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καθοριστικότερο ρόλο στην αναβάθμιση του σχολείου έχει ο ενστερνισμός κοινών για όλη τη 

σχολική κοινότητα αξιών, πεποιθήσεων και στάσεων ευμενών ως προς τη συμπερίληψη, γιατί 

μπορεί να υπαγορεύσει τις απαιτούμενες μεταβολές στην  πολιτική και τις  πρακτικές και 

ακολούθως να γίνουν αποδεκτές από όλους (Booth & Ainscow, 2002). Οι επιδιώξεις που 

καθορίζονται για το σχολείο θα πρέπει να απηχούν αυτές τις κοινές αξίες, τις πεποιθήσεις, τις 

στάσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των εμπλεκομένων και προπαντός των ατόμων που 

ασκούν ηγεσία σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος (Mitschell , 2015). 

Επομένως, σε επίπεδο σχολικής μονάδας η στάση αποδοχής ή απόρριψης των αρχών και των 

πρακτικών της συμπερίληψης που θα εκδηλώσουν οι σχολικοί διευθυντές-ηγέτες ανάλογα με 

τις αξίες που ενστερνίζονται και τις πεποιθήσεις τους επηρεάζει την εδραίωσή της (Praisner, 

2003).  

       Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ως συμπέρασμα ότι η  σημασία της εξέτασης των 

πεποιθήσεων και των στάσεων των σχολικών Διευθυντών στην παρούσα εργασία  έγκειται 

στο γεγονός ότι συμβάλλει στην κατανόηση των προθέσεων και ακολούθως των ενεργειών 

στις οποίες αναμένεται να προβούν, για να προωθήσουν ή όχι τον στόχο εδραίωσης της 

συμπερίληψης στο γενικό σχολείο. Ωστόσο, εκτενέστερα έχουν διερευνηθεί  στον διεθνή και 

τον ελλαδικό χώρο οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 

συμπερίληψη σε σύγκριση με εκείνες των σχολικών διευθυντών. Στην Ελλάδα μικρός 

αριθμός ερευνών έχει διενεργηθεί για τις στάσεις και απόψεις των Διευθυντών ως προς τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση (Κωλέττη, 2016, Μποτσφάρη 2018, Τσιολπίδου, 2017) και 

αφορούν σχολικές μονάδες της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφενός η διενέργεια  

περιορισμένων ερευνών σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις στάσεις των Διευθυντών και 

αφετέρου η λειτουργία τους ως βασικού συντελεστή επίτευξης της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης οδήγησαν στο σχεδιασμό έρευνας που έχει ως σκοπό να εξετάσει τις 

πεποιθήσεις και τις στάσεις Διευθυντών / Διευθυντριών γενικών σχολείων  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία και/ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες . Η παρούσα έρευνα επιδίωξε να απαντήσει σε τρία ερευνητικά 

ερωτήματα: 

1)Ποιες είναι οι στάσεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις 

τάξεις του γενικού σχολείου; 

2)Διαφοροποιούνται οι πεποιθήσεις των Διευθυντών για τη συμπερίληψη, τα αναμενόμενα 

αποτελέσματά της και τις πρακτικές  στην τάξη του γενικού σχολείου σε σχέση με 



3 

 

δημογραφικά και  εργασιακά στοιχεία, όπως το φύλο, η εκπαιδευτική και διοικητική 

προϋπηρεσία, η εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες,  η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή,  ο τύπος του σχολείου , το μέγεθος του 

σχολείου, το ποσοστό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο τύπος των 

εκπαιδευτικών αναγκών, η λειτουργία δομών ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο ; 

3)Ποιες είναι οι απόψεις των Διευθυντών σχετικά με τους παράγοντες και τον βαθμό στον 

οποίον αυτοί επιδρούν  στην υλοποίηση της συμπερίληψης; 

     Η παρούσα μελέτη αναμένεται να συμβάλλει στην υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα 

προσθέτοντας ερευνητικά δεδομένα  αναφορικά με μια ομάδα εκπαιδευτικών λειτουργών, 

τους Διευθυντές, των οποίων οι  πεποιθήσεις και οι στάσεις ως προς  τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία  

έχουν διερευνηθεί σε μικρότερο  βαθμό σε σχέση με αυτές των υπολοίπων εκπαιδευτικών. 

Επιπλέον, τα ερευνητικά δεδομένα προέρχονται από σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,  μία βαθμίδα εκπαίδευσης για την οποία υπάρχουν λίγες έρευνες, αφού οι 

προγενέστερες   που διενεργήθηκαν στην Ελλάδα αφορούσαν σχολικές μονάδες  κυρίως της  

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

     Η ερευνητική εργασία απαρτίζεται από επτά κεφάλαια. Στα τέσσερα πρώτα  κεφάλαια 

δίνεται το θεωρητικό πλαίσιο,  στο πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο το ερευνητικό πλαίσιο και 

στο τρίτο η ερμηνεία και συζήτηση  των ευρημάτων της έρευνας. 

      Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται η αποσαφήνιση των εννοιών Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση, Μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Συμπεριληπτική 

Εκπαίδευση (inclusive education) και Πεποιθήσεις - Στάσεις. Το δεύτερο κεφάλαιο 

αναφέρεται στη μετάβαση  από την Ειδική Εκπαίδευση στη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 

μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δίνοντας μία ιστορική 

ανασκόπηση της Ειδικής Εκπαίδευσης στον διεθνή και στον ελλαδικό χώρο. Το τρίτο 

κεφάλαιο αφορά στην υλοποίηση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι συντελεστές 

υλοποίησής της  και η συμπερίληψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το τέταρτο κεφάλαιο 

αρχίζει με αναφορά στον διοικητικό και τον ηγετικό ρόλο του Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας. Στη συνέχεια εξετάζεται η συμβολή του σχολικού ηγέτη στην υλοποίηση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και, τέλος,  παρουσιάζονται τα ευρήματα προγενέστερων 
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συναφών ερευνών αναφορικά με τις πεποιθήσεις και τις στάσεις σχολικών Διευθυντών και 

τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. 

       Στο πέμπτο κεφάλαιο δίνεται το μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας που περιλαμβάνει 

τον σκοπό και τους στόχους της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, το εργαλείο της έρευνας, 

το δείγμα και τον τρόπο προσέγγισής του, τη διαδικασία της έρευνας χρονολογικά,  την 

επεξεργασία των δεδομένων. Στο έκτο κεφάλαιο υπάρχει  η παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

     Στο έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνονται η ερμηνεία και συζήτηση των ευρημάτων της 

έρευνας, προτάσεις για την πρακτική εφαρμογή των πορισμάτων, προτάσεις για μελλοντικές 

έρευνες και οι περιορισμοί της έρευνας.  

     Στο κείμενο της εργασίας εναλλάσσονται οι όροι «συμπεριληπτική εκπαίδευση»,  

«(εκπαιδευτική) συμπερίληψη» και  «συνεκπαίδευση» στην απόδοση του αγγλικού όρου 

«inclusive education». Η χρήση κυρίως του όρου «Διευθυντής» αντί των δύο όρων 

«Διευθυντής / Διευθύντρια» καθώς και του όρου «μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»  

αντί του όρου «μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» επιλέχθηκαν για 

λόγους συντομίας. Στο κείμενο και στο ερευνητικό εργαλείο αποδίδεται η φράση «ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» με το αρκτικόλεξο «εεα», ενώ ως «μαθητές με αναπηρία και/ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» εννοούνται εκείνοι όπως ορίζονται βάσει της ελληνικής 

νομοθεσίας (N. 3699/ 2.10 .2008,   Άρθρο 3). 
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1.Αποσαφήνιση όρων 

1.1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση- Μαθητές με αναπηρία και  ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  

    Σύμφωνα με τον ισχύοντα  Nόμο 3699/ 2.10 .2008 στο Άρθρο 1 ορίζεται ως «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους 

μαθητές με αναπηρία και/ ή διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Η ΕΑΕ 

εντάσσεται στην ενιαία υποχρεωτική και δωρεάν  δημόσια εκπαίδευση. Επιπλέον, «η 

πολιτεία αναλαμβάνει τη δέσμευση να παρέχει ΕΑΕ σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και 

διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και να 

διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη 

διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων 

τους στη μόρφωση και στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη». 

      Επιπλέον, στο Άρθρο 3 του Νόμου 3699/2.10.2008 ως «μαθητές με αναπηρία και/ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της 

σχολικής ζωής τους εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας 

αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και 

νευροψυχικών διαταραχών. Στους μαθητές αυτούς συγκαταλέγονται όσοι έχουν: 

1.α) νοητική αναπηρία, β) αισθητηριακές αναπηρίες όρασης, ακοής, γ) κινητικές 

αναπηρίες, δ)χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα ε)διαταραχές ομιλίας- λόγου, στ) ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, στ) σύνδρομο 

ελειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα ,ζ) διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές (φάσμα αυτισμού), η)ψυχικές διαταραχές και θ) πολλαπλές αναπηρίες 

2.σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική 

συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή 

ενδοοικογενειακής βίας 

3.μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που 

υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα»  (Ν.3699/2008-

ΦΕΚ 199/Α΄/2.10.2008). 
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1.2. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση   

      Η διατύπωση πολλών ορισμών της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education) 

συνδέεται με τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν ως προς την εννοιολογική της προσέγγιση. 

Η έλλειψη ακριβούς διάκρισης από τη μία πλευρά ενδέχεται να επιφέρει  παρερμηνεία και 

από την άλλη οδηγεί στην  υιοθέτηση ποικίλων και, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις, μη 

κατάλληλων πρακτικών. Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις διάφορες αποκλίσεις, η επικρατούσα 

τάση διεθνώς αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και/ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι αυτή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που παρέχει 

αποτελεσματικές ευκαιρίες μάθησης για  κάθε παιδί σε κατάλληλα προσαρμοσμένα 

περιβάλλοντα μάθησης (Unesco, 2008). 

      Η προοπτική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education) αναδεικνύεται για 

πρώτη φορά από την UNESCO στην Παγκόσμια Διάσκεψη της Σαλαμάνκα για την 

Εκπαίδευση Ειδικών Αναγκών το 1994 ως δυνατότητα των σχολείων γενικής εκπαίδευσης να 

απευθύνονται σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα σ’ αυτά με αναπηρία και /ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Αναγνωρίζεται δηλαδή ως βασική στρατηγική για την υλοποίηση του οράματος της 

«Εκπαίδευσης για Όλους», αφού ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων στην 

εκπαίδευση όλων των εκπαιδευόμενων ανεξάρτητα από τις ατομικές ιδιαιτερότητες ή 

δυσκολίες και την προαγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης (UNESCO, 2001:4). Η εισαγωγή 

του νέου όρου της «συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» ανταποκρίνεται στην ανάγκη διάκρισής 

της από το προηγούμενο μοντέλο της «ενσωμάτωσης» (integration), αφού  ουσιαστικά 

σημειώνεται μετατόπιση της εστίασης της εκπαιδευτικής πολιτικής από την Ειδική 

Εκπαίδευση  στην επιτυχή αντιμετώπιση της ποικιλομορφίας όλων των μαθητών σε ένα κοινό 

σχολείο (Vislie, 2003). Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος «inclusive education» αποδίδεται 

κυρίως με τους όρους «συμπεριληπτική εκπαίδευση» ή «(εκπαιδευτική) συμπερίληψη»  ή 

«συνεκπαίδευση». 

      Η φιλοσοφία της συμπερίληψης στην εκπαίδευση εδράζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα 

που αφορούν στην εκπαίδευση και την κατάργηση των διακρίσεων και  έχουν κατοχυρωθεί 

με μια σειρά από διεθνείς συνθήκες και νομοθεσίες, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948), η Σύμβαση της UNESCO κατά των διακρίσεων στην 

εκπαίδευση (1960), η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΟΗΕ,1989) κ.ά.. Η 

εκπαίδευση αποτελεί δικαίωμα του ανθρώπου, οπότε πρέπει να αναγνωρίζεται σε όλα τα 

άτομα  το δικαίωμα πρόσβασης σε  ελεύθερη,  υποχρεωτική και ποιοτική  στοιχειώδη 
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εκπαίδευση, γεγονός που προάγει την ισότητα, τη συμπερίληψη όλων και την  εξάλειψη 

διακρίσεων. (UNESCO, 2005:12). 

     Οι Forlin, Chambers, Loreman,  Deppeler & Sharma (2013) προτείνουν την ταξινόμηση 

των ορισμών της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης που παρατίθενται στη διεθνή βιβλιογραφία 

σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει ορισμούς που προσδιορίζουν την 

έννοια σύμφωνα με κάποια βασικά χαρακτηριστικά (Loreman, 2009 όπως αναφέρεται στους 

Forlin et al.,2013). Έτσι, συμπεριληπτική εκπαίδευση σημαίνει καταρχήν αποδοχή όλων των 

παιδιών και αναγνώριση της  αξίας τους. Περιλαμβάνει τη φοίτηση όλων των παιδιών στις 

τάξεις του γενικού  σχολείου της περιοχής τους με συνομηλίκους τους. Ακολουθούνται 

ευέλικτα Προγράμματα Σπουδών και ποικίλες μέθοδοι διδασκαλίας, έτσι ώστε να 

εξυπηρετούνται οι ανάγκες όλων. Υποστηρίζονται όλα τα παιδιά για ενεργή συμμετοχή στις 

σχολικές δραστηριότητες και στην ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Η επάρκεια πόρων και η 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργών αποτελούν συντελεστές επίτευξης  της 

εκπαιδευτική συμπερίληψης. 

      Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά διαπιστώνεται ότι η συμπερίληψη έχει σχέση με 

την παρουσία, τη συμμετοχή και την επιτυχία όλων των μαθητών. Η «παρουσία» συνδέεται 

με το είδος, την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος. Η «συμμετοχή» αφορά  στα ποιοτικά  χαρακτηριστικά των βιωμάτων  τους 

στο περιβάλλον αυτό. Η «επιτυχία» υπολογίζεται σε συνάρτηση με τα μαθησιακά οφέλη 

συνολικά, και όχι μεμονωμένα με τις επιδόσεις των μαθητών στις διαδικασίες αξιολόγησής 

τους (Ainscow & Miles,2015). 

     Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει ορισμούς που προσδιορίζουν τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ως εκπαίδευση εξάλειψης του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Η 

συμπερίληψη, κατά την Causton – Theoharis (2009), είναι «ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος 

ύπαρξης και ένας τρόπος λήψης αποφάσεων για να βοηθήσουμε όλους να ανήκουν». Η 

διαφορετικότητα των μαθητών θεωρείται  ως έναυσμα για τη βελτίωση  της μάθησης και 

επιζητείται να εκλείψει οποιαδήποτε παρεμπόδιση πρόσβασης  ατόμων στην εκπαίδευση 

λόγω φυλής, εθνικότητας, γλώσσας, κοινωνικής τάξης, οικονομικής κατάστασης, θρησκείας, 

φύλου, σεξουαλικότητας  και αναπηρίας (Ainscow, Dyson & Weiner, 2013:4). Σύμφωνα με 

τη Ζώνιου-Σιδέρη (2012:37) θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως «η εκπαίδευση που 

συμπεριλαμβάνει όλους, που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα όλων». 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, η συμπεριληπτική εκπαίδευση ορίζεται ως «μια 

διαδικασία βελτίωσης της ικανότητας του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος  να 
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προσεγγίσει όλους τους εκπαιδευόμενους» (UNESCO, 2009:8)  που δεν έχει στάδιο 

ολοκλήρωσης, αλλά βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη .  

     Επιπλέον, η αντιμετώπιση δυσχερειών στην εκπαίδευση από τους μαθητές θεωρείται ως 

απόρροια της ύπαρξης  «εμποδίων - φραγμών στη μάθηση και τη συμμετοχή», και όχι 

«ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών». Η προσέγγιση αυτή προσιδιάζει στον καθολικό 

χαρακτήρα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς αναδεικνύεται ως στόχος η επίλυση 

των προβλημάτων όλων των εκπαιδευομένων και όχι μόνων όσων έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα εμπόδια εντοπίζονται στο σχολείο και συνδέονται με την 

κουλτούρα,  την πολιτική και τη διοίκηση του σχολείου, το αναλυτικό πρόγραμμα, τις 

διδακτικές μεθόδους. Επίσης, εμπόδια προέρχονται από την κοινότητα, την εκπαιδευτική 

πολιτική της χώρας ή και από την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Η συμπεριληπτική 

εκπαίδευση εστιάζει  στην αναγνώριση και τη μείωση στον μικρότερο δυνατό βαθμό των 

φραγμών που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση και οδηγούν ενδεχομένως στον 

αποκλεισμό παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη μέσα από την αξιοποίηση πόρων που 

καθιστούν δυνατή την υπέρβαση αυτών των φραγμών  (Booth και Ainscow, 2002:4-5). 

     Παράλληλα, η συμπερίληψη επικεντρώνει την προσοχή ιδιαίτερα στις ομάδες του 

μαθητικού πληθυσμού που ενδεχομένως κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση και αποκλεισμό . 

Αυτό υπαινίσσεται την ηθική ευθύνη να εξασφαλιστεί αυξημένη μέριμνα για τις ευάλωτες 

ομάδες,  καθώς και λήψη μέτρων που εγγυώνται την παρουσία, τη συμμετοχή και την 

επιτυχία τους στην εκπαίδευση (Ainscow, 2004), αλλά και γενικότερα «την ένταξή τους στις 

κοινές κοινωνικές διαδικασίες στα σχολεία και στις κοινότητες» (Ryan, 2006b). Mία από τις 

πολυπληθέστερες ευάλωτες ομάδες είναι και οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, που κατά το παρελθόν έχουν υποστεί διακρίσεις, διαχωρισμό και 

περιθωριοποίηση τόσο μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην κοινωνία.  Επομένως, η 

συμπεριληπτική εκπαίδευσή τους στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 

για αυτούς.  

   

 

1.3.Πεποιθήσεις και Στάσεις 

      Οι όροι «πεποιθήσεις» (beliefs) και «στάσεις» (attitudes) έχουν παρεμφερή 

σημασιολογική έννοια και επιλέγονται συχνά στη βιβλιογραφία εναλλακτικά. Η Underwood 
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(2012) ισχυρίζεται ότι οι πεποιθήσεις αποτελούν υποκειμενικές εκτιμήσεις που εκφέρονται 

από ένα άτομο για θέματα σχετικά με  τον εαυτό του ή τον κόσμο, εμπεριέχουν τη γνώση, 

αφού αποδίδουν στο αντικείμενο εκτίμησης κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 

στηρίζονται σε αξίες που αναγνωρίζονται από τα άτομα ή από ομάδες ως το ορθό, το καλό ή 

το ωφέλιμο. Τα συστήματα αξιών επιδρούν στη διαμόρφωση ενός συνόλου αρχών και 

προτύπων που ακολούθως καθορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς που θεωρείται ως η 

ενδεδειγμένη και αποδεκτή (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 

     Oι στάσεις που διαμορφώνει ο άνθρωπος αντικατοπτρίζουν τον υποκειμενικό τρόπο 

θεώρησης και ακόλουθης προσαρμογής της συμπεριφοράς του απέναντι σε άτομα, ομάδες, 

αφηρημένες έννοιες, φυσικά και κοινωνικά φαινόμενα. Οι στάσεις εμπεριέχουν το 

χαρακτηριστικό της σταθερότητας, δεν υπόκεινται σε αλλαγές εύκολα, ιδιαίτερα αυτές που 

έχουν διαμορφωθεί σε μικρή ηλικία, ενώ η διαμόρφωσή τους είναι αποτέλεσμα εκμάθησής 

τους που συντελείται στο πλαίσιο του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντός τους. Ως στάση 

απέναντι σε κάποιο αντικείμενο, πρόσωπο ή ιδέα εννοείται στη σύγχρονη κοινωνική 

ψυχολογία ένα σύστημα που απαρτίζεται από τρεις διαστάσεις: α) τη γνωστική διάσταση, 

δηλαδή αντιλήψεις, πεποιθήσεις, απόψεις και δηλώσεις για γνώμες σχετικά με αυτό, β) από 

τη συναισθηματική, δηλαδή τα θετικά, αρνητικά ή ουδέτερα συναισθήματα που ενδεχομένως 

προκαλεί η στάση στο άτομο και τις αξιολογήσεις και γ) από αυτή που αφορά την πρόθεση 

συμπεριφοράς και ακολούθως την εκδήλωση συμπεριφοράς ανάλογη με τη στάση που έχει 

δηλωθεί (Γεώργας, 1995). «Οι πεποιθήσεις, οι στάσεις και οι αξίες συγκροτούν το σύστημα 

πεποιθήσεων ενός ατόμου» (Pajares , 1992:314). 

       Ως προς τον συσχετισμό των πεποιθήσεων και των στάσεων, θεωρείται ότι οι 

πεποιθήσεις διαμορφώνονται σε προγενέστερο στάδιο και ότι οι στάσεις ενός ατόμου 

υπαγορεύονται από τις πεποιθήσεις του. Οι στάσεις ενυπάρχουν στην εκδήλωση μιας θετικής 

ή αρνητικής συμπεριφοράς βασισμένης στις πεποιθήσεις, οι οποίες διαμορφώνονται για το 

αντικείμενο στάσης μέσα από μια γνωστική ή συναισθηματική διαδικασία. Η σύνδεση 

πεποιθήσεων και στάσεων φαίνεται στη λειτουργία των στερεοτύπων. Τα στερεότυπα  

απηχούν ένα σύνολο πεποιθήσεων για μία  κοινωνική ομάδα, όπως για παράδειγμα τα άτομα 

με αναπηρία. Με βάση τις στερεότυπες αυτές πεποιθήσεις είναι δυνατό να αναπτυχθεί μια 

δυσμενής προδιάθεση ή αρνητική στάση απέναντι στην κοινωνική ομάδα και στη συνέχεια 

ενδέχεται να καταλήξει σε συμπεριφορά με μειωτικές διακρίσεις εις βάρος της  

συγκεκριμένης  ομάδας και απομόνωση   (Underwood, 2012).   
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    Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διερεύνηση των πεποιθήσεων και των στάσεων που 

διαμορφώνονται με βάση αυτές μπορεί να παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των 

προθέσεων που έχουν  και των πρακτικών που θα ακολουθήσουν αναφορικά με την 

υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τα άτομα  που έχουν την κύρια ευθύνη γι’ 

αυτήν, δηλαδή οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων (Stoiber, Gettinger 

& Goetz, 1998:109). 
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2. Η μετάβαση  από την Ειδική Εκπαίδευση στη Συμπεριληπτική 

Εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

 

2.1 Ιστορική ανασκόπηση της Ειδικής Εκπαίδευσης στον διεθνή χώρο 

     Η εξελικτική πορεία της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε συνάρτηση 

με τις εκάστοτε κοινωνικές αλλαγές και τις συνακόλουθες επιπτώσεις τους στις πεποιθήσεις 

και στάσεις των ανθρώπων σχετικά με την αποδοχή, τη συμμετοχή και την εκπαίδευση των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες.  Έτσι, στα επιμέρους στάδια εξέλιξης οι κοινωνικές αντιλήψεις  

αντανακλώνται στις πρακτικές αντιμετώπισης της αναπηρίας που υιοθετήθηκαν. Η αρχική 

απόρριψη επέβαλε την απουσία μέριμνας. Στη συνέχεια, η ανάγκη προστασίας και 

περίθαλψης  οδήγησαν στην υιοθέτηση πρακτικών απομόνωσης των ατόμων με αναπηρία σε 

οργανισμούς ιδρυματικού χαρακτήρα επιβάλλοντας ταυτόχρονα την κοινωνική τους 

περιθωριοποίηση. Στο πρώτο μισό του 20
ού 
αιώνα η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 

φοίτησης όλων των παιδιών σχολικής ηλικίας καθώς και η αντίληψη σχετικά με τη 

δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών με αναπηρίες σε προσαρμοσμένη αναλόγως εκπαίδευση 

είχαν ως αποτέλεσμα τη μη κοινή εκπαίδευσή τους σε περιοριστικά περιβάλλοντα ειδικών 

σχολείων  (Στασινός,2016). 

    Η δεκαετία 1960-1970 είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδος για την Ειδική Αγωγή, καθώς,  

ύστερα από την επικριτική στάση των ειδικών και την αντίδραση της κοινής γνώμης απέναντι 

στην πρακτική του περιορισμού σε ιδρυματικούς οργανισμούς ,  ξεκινά να αναπτύσσεται η 

κίνηση για τον σταδιακό αποϊδρυματισμό των ατόμων με αναπηρίες (Στασινός, 2016:46-47). 

Παράλληλα διατυπώνεται το αίτημα των ειδικών στις ΗΠΑ για ενσωμάτωση και στην 

Ευρώπη για ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 

Ακόμη, σημειώνεται η ανάπτυξη του αναπηρικού κινήματος σε πολλές χώρες, ενώ 

καθίσταται πιο δυναμική η στάση των συλλόγων των γονέων. Τέλος, η κυρίαρχη προσέγγιση 

και ερμηνεία της αναπηρίας με βάση το ιατρικό μοντέλο ως αρρώστιας που χρήζει θεραπείας 

δέχεται αμφισβήτηση (Λαμπροπούλου & Παντελιάδου, 2000:2-3). 

     Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 θεμελιώνεται η σύγχρονη ειδική εκπαίδευση με τη 

νομική κατοχύρωση της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία γενικής 
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εκπαίδευσης σε πολλές χώρες. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ η  Ειδική Εκπαίδευση γενικεύεται -

για πρώτη φορά σε μια δυτική χώρα- με τον Ομοσπονδιακό νόμο P.L. 94-142, The Education 

for All Handicapped Children Act, με τον οποίο προβλέπεται η παροχή δωρεάν κατάλληλης 

γενικής εκπαίδευσης, εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας και υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε ένα όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, η συμμετοχή των 

γονέων κατά τη διενέργεια της διάγνωσης και θεραπείας, ενώ τίθενται οι βάσεις για την 

αναγνώριση πολιτικών δικαιωμάτων στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Osgood, 2005). Στη 

Βρετανία σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες επέφερε η 

έκθεση της Επιτροπής Warnock (Department for Education and Science, 1978) 

υποστηρίζοντας τη σημασία της ένταξής τους στο γενικό σχολείο και την ανάγκη μείωσης 

των ειδικών σχολείων (Lindsay, 2003). Επίσης, σημαντική ήταν η  απόφαση του Συμβουλίου 

των Υπουργών Παιδείας των  κρατών μελών της Ευρώπης (4-6-1984) για τη σχολική ένταξη 

(Τριλιανός,1992) και στη συνέχεια η έγκριση «προγράμματος ευρωπαϊκής συνεργασίας για 

την ένταξη των μειονεκτούντων  παιδιών στα κανονικά σχολεία» (Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ.C211, 14-5-1987). 

     Κατά την περίοδο αυτήν κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως το πρόγραμμα δράσης HELIOS, συμβάλλουν στην οικονομική και  κοινωνική 

ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την επαγγελματική τους κατάρτιση (Σιδηροπούλου-

Δημακάκου, 2008). Επίσης, σε πολλές χώρες παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα 

εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή μέσα από προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή 

επιμόρφωσης (Λαμπροπούλου &  Παντελιάδου, 2000:4). 

     Η αναπηρία πλέον προσεγγίζεται και ερμηνεύεται με βάση είτε το περιβαλλοντικό 

μοντέλο είτε το κοινωνικό και το ανθρωπολογικό μοντέλο.  Σύμφωνα με το πρώτο, δίνεται 

έμφαση στην αλλαγή του σχολείου, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών 

με την παροχή κατάλληλων προγραμμάτων διδασκαλίας και υλικοτεχνικής υποστήριξης. 

Σύμφωνα με το κοινωνικό και το ανθρωπολογικό μοντέλο τα προβλήματα που βιώνουν τα 

άτομα με αναπηρία οφείλονται  σε εμπόδια  του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, τα 

οποία η κοινωνία είναι υπεύθυνη να εξαλείψει  και να τους εντάξει στο κοινωνικό γίγνεσθαι 

(WHO, 2001). 

      Η πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα άτομα  και η προώθηση ισότητας προβλήθηκε 

ως σκοπός  της κίνησης  Εκπαίδευση για Όλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη 

Διακήρυξη που εγκρίθηκε από την  Παγκόσμια Διάσκεψη της Jomtien στην Ταϋλάνδη το 

1990 (Unesco, 1990). Στο άρθρο 3 της Διακήρυξης επισημαίνεται η ανάγκη λήψης μέτρων 

για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση όλων των ατόμων με αναπηρίες. 
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Σημαντικό σταθμό στην ανάπτυξη της Ειδικής Εκπαίδευσης με την προώθηση του θεσμού 

της συμπερίληψης αποτελεί η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (Salamanca Statement) «για τις 

αρχές, την πολιτική και την  πρακτική στην εκπαίδευση των  ατόμων με ειδικές ανάγκες», 

που συνυπογράφεται τον Ιούνιο του 1994 από 92 κυβερνήσεις και 25 διεθνείς οργανισμούς. 

Στη Διακήρυξη και στο συνοδευτικό πλαίσιο δράσης η ιδέα της συνεκπαίδευσης παιδιών με 

και χωρίς ειδικές ανάγκες στις τάξεις του γενικού σχολείου υποστηρίζεται με την άποψη ότι 

«τα κανονικά σχολεία με συμπεριληπτικό προσανατολισμό είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο 

για την καταπολέμηση των διακρίσεων δημιουργώντας φιλόξενες κοινότητες, για την 

οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και για την επίτευξη εκπαίδευσης για 

όλους» (Unesco, 1994:9). Το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας πρέπει να προσαρμοστεί, 

ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στη διαφορετικότητα όλων των μαθητών. 

     Το δικαίωμα στην ισότιμη εκπαίδευση αναγνωρίζεται και στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται  στο άρθρο 24 , για 

την άσκηση του δικαιώματος «τα Κράτη Μέρη εξασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία δεν 

αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια 

ενταξιακή, ποιοτική και δωρεάν πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε ίση βάση 

με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν». Τέλος, προβλέπεται για τη διευκόλυνσή 

τους η παροχή των απαιτούμενων προσαρμογών και της κατάλληλης υποστήριξης είτε εντός 

του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος είτε σε άλλα περιβάλλοντα (ΟΗΕ, 2006).   

     Έτσι, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από την Ειδική  Εκπαίδευση στη Συμπεριληπτική 

εκπαίδευση που θεωρείται διεθνώς ως το καταλληλότερο μοντέλο όχι μόνο για την 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο γενικής αγωγής, αλλά 

γενικά για την αναγνώριση του δικαιώματος όλων των παιδιών για ισότιμη ποιοτική 

εκπαίδευση. 

 

2.2 Ιστορική ανασκόπηση της  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα 

     H ύπαρξη της Ειδικής Αγωγής ανάγεται στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν με την 

πρωτοβουλία ιδιωτικών φιλανθρωπικών σωματείων και την αρωγή της Εκκλησίας 

δημιουργούνται ιδρύματα και ειδικά σχολεία που παρέχουν περίθαλψη, εκπαίδευση και 

επαγγελματική κατάρτιση  σε παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η πρώτη συστηματική προσπάθεια 
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σημειώνεται με την Ίδρυση του Οίκου Τυφλών στην Καλλιθέα το 1906 με σκοπό τη 

φροντίδα, την περίθαλψη  και την εκπαίδευση τυφλών παιδιών και εφήβων 7-18 ετών. 

Ακολούθησε  η ίδρυση και άλλων σχολείων ειδικής αγωγής, όπως ο Εθνικός Οίκος 

Κωφαλάλων (1932), το Πρότυπον Ειδικόν Σχολείον Αθηνών (1937), το Ασκληπιείον της 

Βούλας (1938) και άλλα (Στασινός, 1991). Το 1969 λειτούργησε στο Υπουργείο Παιδείας το 

Γραφείον Ειδικής Εκπαιδεύσεως, το οποίο έως το 1980 θα προβεί στην ίδρυση 89 Ειδικών  

Σχολείων σε πολλές πόλεις της χώρας (Τζουριάδου, 1995). 

     Η εισαγωγή του θεσμού της Ειδικής Αγωγής στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας και 

η νομοθετική του κατοχύρωση ξεκινά με την ψήφιση του Νόμου 1143/81 «Περί ειδικής 

αγωγής, ειδικής επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχόλησης  και κοινωνικής μερίμνης των 

αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού και άλλων τινών διατάξεων». Από τον νόμο  αυτόν 

προβλέπεται η παροχή Ειδικής Αγωγής μόνο σε ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις και ιδρύματα, 

ενώ από το Προεδρικό Διάταγμα 603/82, που ακολουθεί, ορίζονται οι τύποι των μονάδων 

ειδικής αγωγής με βάση το είδος της αναπηρίας. Στον νόμο 1143 και το Π.Δ. 603 ασκήθηκε 

αρνητική κριτική εξαιτίας της κατηγοριοποίησης των παιδιών σε ανάπηρα και μη και του 

διαχωρισμού της Ειδικής Αγωγής από τη Γενική Εκπαίδευση (Ζώνιου -Σιδέρη, 2011:114). 

Ταυτόχρονα όμως αρχίζει να διαφαίνεται μια ενταξιακή προοπτική, καθώς προβλέπεται από 

το Π.Δ. 603/82  και η εγγραφή «αποκλινόντων» μαθητών στο γενικό σχολείο  και η φοίτηση 

σε ειδική τάξη ή Τμήμα ειδικής αγωγής μέσα σ’ αυτό (Σούλης, 2002). 

     Με τον Νόμο 1566/85 για πρώτη φορά η νομοθεσία για την ειδική εκπαίδευση (ΚΕΦ. Ι 

Άρθρα 32-36) αποτελεί τμήμα της νομοθεσίας για τη γενική εκπαίδευση. Προσδιορίζεται ο 

όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες», ενώ ως στόχοι της ειδικής αγωγής και επαγγελματικής 

εκπαίδευσης ορίζονται «η αποτελεσματική ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, η ένταξή τους 

στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο». 

     Με τον Νόμο 2817/14.03.2000 θεσμοθετείται η ένταξη. Ενδεικτικά σημεία  της 

ενταξιακής κατεύθυνσης είναι ο επαναπροσδιορισμός των όρων της ειδικής αγωγής , όπως 

για παράδειγμα οι όροι «άτομα με ειδικές ανάγκες» και «ειδικές τάξεις» αντικαθίστανται με 

τους όρους «άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» και «τμήματα ένταξης» αντιστοίχως, 

καθώς και το ότι στους  στόχους της ειδικής εκπαίδευσης προστίθεται και η  ένταξη στο 

κοινό εκπαιδευτικό σύστημα. Για την επίτευξη των στόχων της προβλέπεται η λήψη μέτρων 

υποστήριξης, όπως εξατομικευμένα προγράμματα, μέθοδοι διδασκαλίας, διδακτικό υλικό 

κ.ά., καθώς και η παροχή  υπηρεσιών, όπως  η διάγνωση, η αξιολόγηση, η παιδαγωγική  
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υποστήριξη κ.ά. για την προαγωγή της ισότιμης αντιμετώπισης των  ατόμων με ειδικές  

ανάγκες.        

     Το 2008 ψηφίζεται ο ισχύων Nόμος 3699 με τον οποίο ορίζονται η έννοια και ο σκοπός, η 

οργάνωση και οι στόχοι της Ειδικής  Αγωγής και Εκπαίδευσης . Ως προς τη φοίτηση 

προβλέπεται ότι οι μαθητές ανάλογα με το είδος και τον βαθμό των εκπαιδευτικών 

δυσκολιών φοιτούν σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου είτε με υποστήριξη από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης σε συνεργασία με ειδικούς είτε με παράλληλη στήριξη – 

συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικούς Ειδικής Εκπαίδευσης ή φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης 

που οργανώνονται κατάλληλα και  στελεχώνονται με εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και 

λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης, 

προβλέπεται και η φοίτηση σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) μαθητών με σοβαρές δυσκολίες (Ν. 3699/2.10.2008, Άρθρο 6).  

           Ρυθμίσεις για θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης περιλαμβάνονται σε μια σειρά 

νόμων που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, στον Νόμο  4415/ΦΕΚ Α 159/06.09.2016 Άρθρο 48  

από το σχολικό έτος 2017-2018 ορίζονται ως δομές δευτεροβάθμιας ειδικής επαγγελματικής 

εκπαίδευσης τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια Λύκεια,   και τα Εργαστήρια Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.).  Στο άρθρο 82 του Νόμου 

4368/2016 (ΦΕΚ Α 21/21-2-2016) δίνεται η δυνατότητα στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης  εκπόνησης προγραμμάτων συνεκπαίδευσης με σχολικές μονάδες 

γενικής εκπαίδευσης, που αποσκοπούν στην ισοτιμία των εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην 

καλλιέργεια του σεβασμού προς τη  διαφορετικότητα. Τέλος, με τον Νόμο 4547/2018 

ιδρύονται τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) με 

αρμοδιότητες που αφορούν στη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών, στην παροχή 

υπηρεσιών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, στην υποστήριξη, στην ενημέρωση και 

επιμόρφωση (Άρθρα 6 και 7). 
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3. Η υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

 

3.1.Τα αποτελέσματα της συμπερίληψης  

      Η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης συντελεί στην αναβάθμιση του γενικού 

σχολείου, ώστε να παρέχει σε όλους τους μαθητές την κατάλληλη μάθηση και δυνατότητες 

για τη μέγιστη  προσωπική ανέλιξη. Στο συμπεριληπτικό σχολείο οι μαθητές με και χωρίς 

αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σημειώνουν υψηλότερες ακαδημαϊκές 

επιδόσεις και καλλιεργούν κοινωνικές  δεξιότητες. Επίσης, η υλοποίησή της αποβαίνει 

επωφελής και  για τους εκπαιδευτικούς, καθώς προάγει την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Επιπλέον, τα πλεονεκτήματά της εκτείνονται στην κοινωνία, καθώς υιοθετούνται θετικές 

στάσεις ως προς τη διαφορετικότητα και γίνεται πιο δημοκρατική, αλλά και στον τομέα της 

οικονομίας λόγω μιας περισσότερο  αποτελεσματικής και αποδοτικής  αξιοποίησης των 

διαθέσιμων πόρων.  

        Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών  με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες πρωταρχικά έχει θετικά αποτελέσματα σε κοινωνικό επίπεδο, αφού αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την κοινωνική συμπερίληψή τους. Στο περιβάλλον μιας συμπεριληπτικής 

τάξης τους δίνεται η δυνατότητα της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους τους που 

ανήκουν σε διαφορετική ομάδα και ταυτόχρονα της κοινωνικοποίησής τους  μέσα από αυτήν. 

Τα πρότυπα κοινωνικών ρόλων και των κατάλληλων προς αυτούς συμπεριφορών που τους 

προσφέρονται  ευνοούν  την επαρκέστερη ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και την 

υιοθέτηση της αρμόζουσας κοινωνικής συμπεριφοράς στις σχέσεις (McCarty, 2006). 

Άλλωστε, οι στόχοι των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις συμπεριφορές που αναμένονται ως 

οι ενδεδειγμένες στην τάξη του γενικού σχολείου είναι υψηλότεροι σε σχέση με μια τάξη 

ειδικού σχολείου, οπότε οι μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα 

προσπαθούν να ανταποκριθούν, αν διδάσκονται πρότυπα αυτών των συμπεριφορών 

(McMillan, 2008). Η πληρέστερη ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων είναι επωφελής για 

τα παιδιά, αφού επηρεάζει θετικά την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και τις 

σχολικές τους επιδόσεις (Αγαλιώτης, 2009).  

      Με την κοινή μάθηση και ζωή στην τάξη του γενικού  σχολείου ενδέχεται περισσότερο οι 

μαθητές με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αποκτήσουν την αποδοχή των 

συμμαθητών τους και επιπλέον σε ένα φιλικό εκπαιδευτικό περιβάλλον,  όπου οι συνομήλικοί 
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τους και οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται και υποστηρίζουν τη συμπερίληψη, θα αναπτύξουν μια 

αίσθηση ότι ανήκουν στην κοινότητα της τάξης (McMillan, 2008:8). Η φοίτηση στον 

αποκομμένο χώρο ενός ειδικού σχολείου περιορίζει τη δυνατότητα σύνδεσης των γνώσεων 

και εμπειριών που αποκτούν τα παιδιά με την κοινωνία και τη ζωή, οπότε επέρχεται η 

κοινωνική τους αποξένωση. Αντίθετα, με τη φοίτησή τους σε κοινό σχολείο τα παιδιά με 

εμπόδια υποχρεώνονται να ζήσουν στις πραγματικές συνθήκες της καθημερινότητάς τους και 

ασκούνται στην απόκτηση ετοιμότητας, ώστε να ανταπεξέρχονται στις αντιξοότητες και τις 

απαιτήσεις της κοινωνικής ζωής (Κυπριωτάκης, 2001:24). 

       Από τη συμπεριληπτική εκπαίδευση οι μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ωφελούνται και σε γνωστικό επίπεδο. Σε έρευνα των Waldron και Mc Leskey (1998) 

διαπιστώθηκε ότι μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες σημείωσαν μεγαλύτερη πρόοδο στην 

ανάγνωση και τα μαθηματικά, όταν ακολουθούσαν ένα Πρόγραμμα συμπερίληψης στο 

σχολείο. Επίσης, σε έρευνα των Downing, Spencer και Cavallaro ( 2004:17) στα θετικά 

αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης επισημαίνεται η επίτευξη ακαδημαϊκής 

προόδου. Σύμφωνα με την McMillan (2008:9), σε μια συμπεριληπτική τάξη προσφέρεται η 

δυνατότητα στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν υψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις, καθώς υποστηρίζονται με εξατομικευμένη διδασκαλία από  ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό,  κατάλληλα προσαρμοσμένο αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων και 

συνεργατικές μεθόδους  διδασκαλίας και μάθησης. 

     Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητικά πορίσματα (Hunt, 2000 όπως αναφέρ. στην  Hines, 

2001) όχι μόνον οι  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά το σύνολο του μαθητικού 

πληθυσμού επωφελείται σε ακαδημαϊκό επίπεδο από τις συγκεκριμένες προσαρμογές και 

παροχές. Η αναζήτηση νέων και η αναμόρφωση των υπαρχόντων τρόπων οργάνωσης της 

μάθησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις ικανότητες όλων των μαθητών, διαμορφώνει ένα 

μαθησιακό περιβάλλον που είναι πρόσφορο για τους μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά ταυτόχρονα και με υψηλότερο ποιοτικό επίπεδο για τους 

υπόλοιπους. Οι διδακτικές μέθοδοι  και στρατηγικές που εφαρμόζονται στις τάξεις 

συμπερίληψης, όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία , η συνεργατική μάθηση, η συνεργατική 

διδασκαλία από εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής, η χρήση τεχνολογίας και 

κατάλληλα προσαρμοσμένου Προγράμματος Σπουδών βοηθούν όλους τους μαθητές, και 

ιδιαίτερα εκείνους που έχουν χαμηλή επίδοση (Villa et al,2005). 
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    Οι μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσα από τη συνεκπαίδευση  καλλιεργούν 

βασικά κοινωνικές δεξιότητες. Ασκούνται στην ανάπτυξη σχέσεων που βασίζονται στην 

ανεκτικότητα και στην αποδοχή της ετερότητας του άλλου (Kavale & Forness, 2000 όπως 

αναφέρ. στην McMillan, 2008:8). Προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα με βιωματικό τρόπο και, 

σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να διαμορφώσουν θετική 

στάση ως προς αυτή. Στις τάξεις συμπερίληψης οι μαθητές αποκτούν συναίσθηση της θέσης 

του άλλου , διαμορφώνουν την πεποίθηση της ισότιμης συμμετοχής και συνεισφοράς του 

καθενός, συνάπτουν  φιλικές σχέσεις και αποκτούν μεγαλύτερη αυτοαποδοχή και 

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και τις ικανότητές τους (McMillan, 2008:11-12) . Τέλος, όλοι 

οι μαθητές καλλιεργούν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, που θα τους βοηθήσουν 

και μελλοντικά ως ενήλικοι να συνεισφέρουν θετικά στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής μέσα 

από την υπάρχουσα  ποικιλομορφία (Σούλης, 2008:58) . 

     Μέσα από την θετική αποτίμηση της διαφοράς και την κοινή εκπαίδευση όλων των 

παιδιών η συμπεριληπτική εκπαίδευση συντελεί στην εξάλειψη των διακρίσεων και εκδηλώσεων 

κοινωνικού ρατσισμού  σε βάρος των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Sapon – Shevin 

(2003:26) θεωρεί ως βασικό πλεονέκτημα μιας τάξης συμπερίληψης την προφανή 

συνεισφορά της στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας  δημοκρατικής και ανοικτής προς όλους. 

Πράγματι, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να επιτευχθεί η αποδόμηση στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων σχετικά με τη διαφορετικότητα που οδηγούν στον κοινωνικό διαχωρισμό και 

στιγματισμό των μαθητών με εμπόδια, καθώς δημοκρατικές αρχές, όπως  η ανεκτικότητα, ο 

σεβασμός της διαφορετικότητας και η κοινωνική δικαιοσύνη διέπουν τη φιλοσοφία και τις 

πρακτικές του (Κυπριωτάκης, 2001:26). 

     Από την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποκομίζουν οφέλη και οι  

εκπαιδευτικοί. Η αναζήτηση και η υιοθέτηση τρόπων εργασίας, που συμπεριλαμβάνουν 

όλους τους μαθητές και ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές τους ανάγκες προωθεί την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επίσημες ή 

ανεπίσημες δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης εντός και εκτός σχολείου, για να 

αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση που είναι μια 

διαρκώς εξελισσόμενη διαδικασία. Όπως επισημαίνει ο Ainscow (1997) στο Τάφα (1997) μέσα 

από την εμπειρία του σε πρόγραμμα της UNESCO για την εκπαίδευση των δασκάλων, οι 

εκπαιδευτικοί προκειμένου να αναμορφώσουν και να αναβαθμίσουν τη διδασκαλία  στην 

τάξη οδηγούνται σε  διαδικασίες ανασκόπησης και εφαρμόζουν πειραματικά αλλαγές με 

βάση την ανατροφοδότηση που δέχονται από τους μαθητές, εστιάζουν στη συνεργασία με 
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όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και επαναπροσδιορίζουν τις 

πεποιθήσεις τους για τη μάθηση και τους μαθητές με δυσκολίες.             

      Αν και συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι απαιτούνται υψηλά κόστη για την 

αποτελεσματική λειτουργία συμπεριληπτικών σχολικών μονάδων, στην πραγματικότητα 

φαίνεται ότι δεν ευσταθεί. Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και 

με τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας, η συνεκπαίδευση είναι και αποτελεσματική ως προς το 

κόστος αλλά και οικονομικά αποδοτική. Πρώτα πρώτα, όπως διαπιστώνεται από την έρευνα,  

σημειώνεται  βελτίωση των επιδόσεων για όλους τους μαθητές, οπότε μειώνονται οι δαπάνες για 

την ενδεχόμενη επανάληψη φοίτησης των μαθητών που δεν κρίνονται άξιοι προαγωγής.  

Ακόμη, αποτελεί λιγότερο δαπανηρή επιλογή σε σχέση με την παράλληλη λειτουργία 

διαφορετικών σχολείων γενικής και ειδικής αγωγής, αφού με τη δημιουργία διευρυμένων 

σχολικών μονάδων, που έχουν ενσωματωμένες μονάδες και δομές υποστήριξης 

εξοικονομούνται ανθρώπινοι και υλικοί πόροι. Τα ειδικά σχολεία είναι δυνατό να 

μετατραπούν σε δομές στήριξης για γενικά σχολεία και γονείς ή κέντρα δημιουργίας 

εκπαιδευτικού υλικού και διάδοσης καινοτόμων διδακτικών μεθόδων. Τέλος, η παροχή 

εκπαίδευσης σε όλους κρίνεται περισσότερο αποδοτική επιλογή, αφού, εξαιτίας της 

θεμελιώδους σημασίας που έχει η εκπαίδευση για την πρόοδο της ανθρωπότητας, αποτελεί 

μια σημαντική επένδυση, της οποίας η απόδοση αυξάνεται με τη βέλτιστη αξιοποίηση των 

πόρων (UNESCO,2005). 

     Ωστόσο, δεν απουσιάζουν και οι ενστάσεις που διατυπώνονται από ερευνητές, 

εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, αυτές αφορούν στην κοινωνική απομόνωση που βιώνουν συχνά 

τα παιδιά με εμπόδια στο γενικό σχολείο (Roll, όπως αναφέρ. στην Τάφα,1997) στην 

επιβράδυνση της ακαδημαϊκής προόδου των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών,  στην 

έλλειψη σχετικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, στην ανάγκη φοίτησης παιδιών με 

σοβαρές δυσκολίες σε ειδικές μονάδες και στο απαιτούμενο οικονομικό κόστος 

(Χριστοδουλοπούλου, 2007). Η επίλυση όλων των προβλημάτων από την αρχή σίγουρα δεν 

είναι εφικτή. Άλλωστε είναι, όπως προαναφέρθηκε, μια αδιάλειπτη διαδικασία, που 

εμπεριέχει την αναπροσαρμογή, την αλλαγή  και την εξέλιξη, ώστε να ανταποκρίνεται όλο 

και πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες όλων των παιδιών. Αναμφισβήτητα όμως, στη 

σύγχρονη κοινωνία με την έντονη ποικιλομορφία η αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που 

προσφέρει η συμπεριληπτική εκπαίδευση, προβάλλει ως ανάγκη και ως ευκαιρία 

αναβάθμισης. 
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      Στη συνέχεια εξετάζονται οι συντελεστές υλοποίησης και εδραίωσης της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και/ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης. 

 

3.2.Συντελεστές υλοποίησης  της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

    Η επίτευξη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης είναι εφικτή μέσα από μια καθολική  

βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και του γενικού σχολείου που αφορά στην 

αναδιοργάνωση  της κουλτούρας, της πολιτικής και των πρακτικών του σχολείου, ώστε να 

διαχειριστεί αποτελεσματικά την ποικιλομορφία των μαθητών του (Booth & Ainscow, 

2002:7). Βασικός συντελεστής ανάπτυξης της συμπερίληψης είναι κατ’ αρχάς η διαμόρφωση 

μιας σχολικής κουλτούρας, δηλαδή αξιών και στάσεων που προάγουν τον σεβασμό της 

ετερότητας και των ατομικών αναγκών όλων των μαθητών (Corbett, 2001). Στη συνέχεια, οι 

κοινές αυτές αξίες και στάσεις υπαγορεύουν την άσκηση πολιτικής μη αποκλεισμού στο 

πλαίσιο της οποίας πραγματοποιούνται βελτιωτικές μεταβολές που αφορούν τομείς του 

εκπαιδευτικού συστήματος τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τομείς, όπως η  νομοθεσία, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, 

η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, οι πρακτικές και οι μέθοδοι διδασκαλίας, 

μάθησης και αξιολόγησης, η συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα, η διάθεση και 

αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων  και  η ηγεσία (UNESCO,  2008). 

        Aξίες  και στάσεις 

       Η ύπαρξη κοινών αξιών και κοινής γλώσσας που προωθούνται από έναν ηγέτη θετικά 

διακείμενο απέναντι στη συμπερίληψη και γίνονται αποδεκτές από όλη τη σχολική κοινότητα 

συντελεί στην ανάπτυξη μιας σχολικής κουλτούρας συμπερίληψης 

(Zollers ,Ramanathan &Yu, 1999). Ο βαθμός στον οποίο διασφαλίζεται το δικαίωμα όλων 

των μαθητών στη συμμετοχή και την μάθηση εξαρτάται από το αν ένα σχολείο υιοθετεί στις 

αξίες του την αποδοχή της διαφοράς και την παροχή ίσων ευκαιριών και αν όλοι οι 

εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία δεσμεύονται και τις εφαρμόζουν στην πράξη. 

Εξίσου αναγκαία είναι και η δημιουργία ενός κοινού γλωσσικού κώδικα στον οποίο 

περιέχονται λέξεις και όροι που υπηρετούν την εκπαιδευτική συμπερίληψη, ενώ αντίστοιχα 

απαλείφονται εκείνες που έχουν μειωτικό χαρακτήρα και συντηρούν τις διακρίσεις. Η  γνώση 

και η χρήση αυτού του κοινού λεξιλογίου από όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία αποτελούν, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές, βασικές προϋποθέσεις 

για τη διάχυση των ιδεών της  συμπερίληψης και την εφαρμογή τους στην πράξη. 

      Η ανάπτυξη θετικών στάσεων στη σχολική κοινότητα έχει καθοριστική σημασία για την 

επίτευξη της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Τα σχολεία είναι υπεύθυνα για την εξάλειψη 

αρνητικών στάσεων απέναντι σε μαθητές με ιδιαιτερότητες και την καλλιέργεια της 

ανεκτικότητας, αφού άλλωστε ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους της παιδείας είναι η 

ανάπτυξη  δημοκρατικού ήθους το οποίο υποστηρίζει τον πλουραλισμό της  σύγχρονης 

κοινωνίας (Shapiro, 1999:15). Οι σχολικοί ηγέτες μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στην ενίσχυση των θετικών στάσεων στα γενικά σχολεία που εφαρμόζουν πρακτικές 

συμπερίληψης εκδηλώνοντας ένα πρότυπο συμπεριφοράς που απηχεί  πεποιθήσεις ευμενείς 

προς την εκπαιδευτική συμπερίληψη (Chandler,2015). Όμως, και οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών λειτουργών υποβοηθούν ή δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση τέτοιων 

καινοτόμων πολιτικών που ενδέχεται να εγείρουν ενστάσεις, αφού αναγκαία προϋπόθεση γι’ 

αυτήν είναι η δέσμευση όλων των συμμετεχόντων σε μια κοινή προσπάθεια (Avramidis, 

Bayliss & Burden, 2000), ενώ επιπλέον επηρεάζουν τις στάσεις που διαμορφώνουν οι 

μαθητές σχετικά με τη συμπερίληψη ( Vlachou, 1997).  Επίσης, επίδραση ασκούν και οι 

στάσεις των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών, αφού, σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, οι 

στάσεις τους  προς τα άτομα με αναπηρία επηρεάζουν θετικά τη στάση τους προς τη 

συνεκπαίδευση (Πατσίδου, 2010), ενώ οι αρνητικές στάσεις αξιολογούνται από τους μαθητές 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ως ο κυριότερος παράγοντας παρεμπόδισης της σχολικής 

και κοινωνικής ένταξής τους (Pivik et al.2002). Εκτός όμως της σχολικής μονάδας, σημαντική 

επίδραση ασκείται από τις πεποιθήσεις και στάσεις των γονέων, που υποστηρίζεται ότι 

επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη συμπερίληψη (Stoiber, Gettinger,& Goetz, 

1998), αλλά και από τις κοινές αξίες, αντιλήψεις και στάσεις της  τοπικής κοινότητας ως προς την 

αποδοχή της  ετερότητας (Carrington, 1999).  

 

Πολιτική συμπερίληψης - Νομοθεσία 

      Η μεταστροφή τόσο των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και γενικά της 

ίδιας της κοινωνίας υπέρ της συμπερίληψης οδηγεί στην υιοθέτηση μιας πολιτικής που 

διαμορφώνει το απαραίτητο πλαίσιο για την καθιέρωση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

(UNESCO 2009:18). H ολοκληρωτική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, που 

θεωρείται αναγκαία για την εδραίωσή της, πρέπει να αποτελέσει στόχο της εθνικής πολιτικής 

των χωρών, αφού στην ουσία συνιστά αναβάθμιση γενικά της παρεχόμενης προς όλους 
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εκπαίδευσης (UNESCO 2008:18). Όλοι οι φορείς των οποίων οι αρμοδιότητες άπτονται της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στους τομείς της εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικών υποθέσεων 

και εσωτερικών, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, οφείλουν να αναπτύσσουν πολιτικές για την 

προώθησή της, ενώ είναι απαραίτητη και η συνεργασία μεταξύ τους για την εκπόνηση 

πολιτικών που εξασφαλίζουν μια διεπιστημονική υποστήριξη (Ευρωπαϊκός Φορέας για την 

Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009). Οι στόχοι μιας πολιτικής  συμπερίληψης πρέπει να 

καθίστανται σαφείς στην εκπαιδευτική κοινότητα και ως εκ τούτου αναδεικνύεται ο 

σημαντικός ρόλος των ατόμων που κατέχουν ηγετικές θέσεις σε επίπεδο εθνικό και τοπικό, 

αφού έχουν την ευθύνη της μετάδοσης και εφαρμογής αυτής της πολιτικής (Avissar, Licht & 

Vogel, 2016). Επίσης, θα πρέπει και η κοινωνία να ενημερωθεί για αυτές τις πολιτικές, ώστε 

να ευαισθητοποιηθεί και να τις υποστηρίξει. Η κάθε χώρα οφείλει να προβεί σε αναθεώρηση 

της νομοθεσίας, ώστε να περιλαμβάνει τις σχετικές με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση έννοιες 

αλλά και να εναρμονίζεται με τις διεθνείς συμβάσεις και διακηρύξεις, των οποίων η 

υπογραφή και η επικύρωση κρίνεται αναγκαία. Με τη νομοθεσία σε όλους τους τομείς του 

δημοσίου πρέπει να κατοχυρώνονται αρχές και δικαιώματα που εξασφαλίζουν πρόσβαση στο 

γενικό σχολείο και σε υπηρεσίες υποστήριξης, να προωθούνται τροποποιήσεις με τις οποίες 

αίρονται στοιχεία παρεμπόδισης και να καθιερώνονται ουσιαστικές πρακτικές συμπερίληψης 

(UNESCO, 2008:13). Τέλος, ένας παράγοντας που συμβάλει στην υλοποίηση πολιτικών 

συμπερίληψης είναι η  σταθερή, επαρκής και αποτελεσματική χρηματοδότηση. 

      Δημιουργία ευέλικτου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 

     Οι σκοποί και οι στόχοι ενός Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών οφείλουν να 

επιδιώκουν την ανάπτυξη του παιδιού στον γνωστικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό 

τομέα. Η προσέγγιση της μάθησης μέσα από κοινά μέσα και κοινές μεθόδους διδασκαλίας για 

όλους τους μαθητές στον ίδιο χρόνο αποδεικνύεται εσφαλμένη, αφού παραβλέπει την 

πολυμορφία του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και τις διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες 

των μαθητών. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Συμπερίληψης πρέπει να είναι ευέλικτο , ώστε να 

έχει τη δυνατότητα προσαρμογής στις πολυειδείς ανάγκες των μαθητών, παρέχοντας έτσι σε 

όλους ποιοτική βασική εκπαίδευση μέσα από ένα κοινό βασικό πρόγραμμα, ενώ οι στόχοι 

του να επεκτείνονται και σε τομείς μάθησης που έχουν νόημα για τους μαθητές με αναπηρία 

και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να εστιάζει μόνο στις 

ακαδημαϊκές δεξιότητες και να αξιολογεί μόνον αυτές. Τέλος, είναι απαραίτητο να επιτρέπει 

τη χρήση εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας και αξιολόγησης που ενισχύουν τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η σημαντική του συμβολή έγκειται στο ότι μέσα από τον 
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επαναπροσδιορισμό των ποιοτικών γνωρισμάτων της διδασκαλίας και μάθησης προάγεται ο 

σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της διαφορετικότητας στο πλαίσιο ενός 

Σχολείου για Όλους (UNESCO, 2009:18-19). 

     Αποτελεσματικές μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας  

     Η επίτευξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης προϋποθέτει την υιοθέτηση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών, που αξιοποιούν τις αρχές της συμπερίληψης και παρέχουν σε 

όλους τους μαθητές τη δυνατότητα για ενεργό συμμετοχή, μάθηση ανάλογα με τις 

διαφορετικές ανάγκες και ικανότητές τους και βελτίωση της επίδοσής τους.  

      Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων προτείνεται η εφαρμογή διδακτικών 

στρατηγικών και πρακτικών στην τάξη που θεωρούνται κατάλληλες για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μία 

αποτελεσματική πρακτική είναι η συνεργατική διδασκαλία, που αφορά όλες τις μορφές 

συνεργασίας, όπως  κοινή διδασκαλία, συμβουλευτική υποστήριξη και παρέμβαση, ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς της τάξης και σε άλλους εκπαιδευτικούς γενικής ή ειδικής αγωγής ή 

μια διεπιστημονική ομάδα, και επιτρέπει σε  μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

εκπαιδευτικούς να λαμβάνουν την αναγκαία υποστήριξη μέσα στην τάξη. Μια, ακόμη, 

βασική πρακτική είναι η συνεργατική μάθηση στο πλαίσιο της οποίας συγκροτούνται 

πολυειδείς ομάδες από μαθητές με διαφορετικές δεξιότητες που εργάζονται από κοινού για 

την υλοποίηση ενός κοινού μαθησιακού στόχου μέσω αλληλεπίδρασης και αλληλοεξάρτησης 

(Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009:17). Εφαρμόζονται 

διδακτικές προσεγγίσεις κατάλληλες για την αντιμετώπιση των ποικίλων εκπαιδευτικών 

αναγκών και εξατομικευμένη διδασκαλία των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μέσα στη γενική τάξη. Η εξατομίκευση αφορά σε διαφοροποιήσεις και προσαρμογές στους 

στόχους της διδασκαλίας, την έκταση και τον χρόνο κάλυψης της ύλης, τις μεθόδους 

διδασκαλίας (Αγαλιώτης, 2008). Επίσης, η επίλυση προβλημάτων βάσει αποδεκτών από 

όλους τους μαθητές κανόνων συνιστά μια  θετική διαχείριση ανάρμοστων ενεργειών  στην 

τάξη (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2005:20). Τέλος, μία 

ενδεδειγμένη πρακτική είναι η αξιολόγηση με εναλλακτικές μεθόδους που αποβλέπει στην 

αποτίμηση όλων των διαστάσεων της ανάπτυξης των μαθητών και ακολούθως στην 

ανατροφοδότηση βάσει της οποίας χαράζεται η περαιτέρω πορεία της μαθησιακής 

διαδικασίας (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009:17).  

Συνεργασία της ευρύτερης  κοινότητας 
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   Η σύναψη σχέσεων συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα 

αποτελεί συντελεστή υποστήριξης της συμπερίληψης, καθώς εξασφαλίζεται η παροχή πόρων 

για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πολύμορφων αναγκών που έχουν οι μαθητές, 

ενώ ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση της κοινότητας η ευθύνη για τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης  καθίσταται συλλογική (Riehl, 2000:66-67) . 

      Η ομάδα της σχολικής κοινότητας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι οι γονείς Σύμφωνα με τον Loreman (2007:30), οι γονείς των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφενός έχουν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων που αφορούν 

τα παιδιά τους και αφετέρου συνδράμουν τους υπόλοιπους  εμπλεκόμενους στη λήψη 

αποφάσεων παρέχοντας ουσιαστική πληροφόρηση, που διαθέτουν μέσα από τη βιωματική 

σχέση με τα παιδιά τους. Επιπλέον, έχοντας επίγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών και των 

δυνατοτήτων των παιδιών τους είναι σε θέση να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην ορθή 

εκτίμηση της κατάστασης, αλλά και να υποστηρίξουν στο σπίτι τα παιδιά ακολουθώντας 

οδηγίες και συμβουλές των εκπαιδευτικών. Άρα, η πολιτική που ακολουθεί το σχολείο θα 

πρέπει να προωθεί πρακτικές συμμετοχής και συνεργασίας των γονέων, όπως τακτικές 

ενημερώσεις  από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών τους,  συμμετοχή  στην 

οργάνωση δραστηριοτήτων σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, σχεδιασμό και υλοποίηση 

ενεργειών που αποσκοπούν στη διάχυση συμπεριληπτικής  κουλτούρας  στην ευρύτερη 

κοινωνία κ.ά. (Σούλης, 2008:77) 

     Σημαντική βοήθεια για την επίτευξη της συμπερίληψης προσφέρει  η συνεργασία με την 

ευρύτερη κοινότητα και συγκεκριμένα με πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, με 

εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φορείς της κεντρικής και 

περιφερειακής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες στους τομείς υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας, σωματεία και σύλλογοι για άτομα με αναπηρίες, εθελοντικές 

οργανώσεις, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο 

αυτής της προσπάθειας, η εμπλοκή τους μπορεί να συνίσταται στην ανάληψη πρωτοβουλιών 

για τον εξοπλισμό χώρων του σχολείου με βοηθητικά υλικοτεχνικά μέσα, στη  συνεργασία 

τους για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων  και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στη 

συμμετοχή του σχολείου σε  δράσεις  ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινότητας κ.ά. 

(Σούλης, 2008:89-90). 
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 Εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με τη συμπερίληψη όλων των εκπαιδευτικών 

    Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης. Στο πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη δέσμης δεικτών για τη Συνεκπαίδευση 

στην Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση 

(2014) προτείνεται οι εκπαιδευτικοί τόσο στην αρχή της εκπαιδευτικής τους διαδρομής όσο 

και ενώ είναι εν ενεργεία να λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και κατάρτιση για 

θέματα ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Παράλληλα τονίζεται η σημασία 

της υποστήριξης των εκπαιδευτικών με σκοπό να αναπτύξουν τις στάσεις τους, την εμπειρία, 

τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, προκειμένου 

να προετοιμασθούν κατάλληλα για μια ποιοτική κοινή διδασκαλία όλων των μαθητών στο 

γενικό σχολείο. Επίσης, όπως επισημαίνουν οι Ainscow, Dyson & Weiner (2013:14), στην 

προσπάθειά τους οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες παιδιών με αναπηρία και  

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο σχολείο, ωθούνται να αναπτύξουν μια 

συνεργατική κουλτούρα, που να διέπει τον τρόπο άσκησης της εργασίας τους. Συγκεκριμένα, 

θα πρέπει να αλληλοϋποστηρίζονται με τους συναδέλφους τους προκειμένου να 

πειραματιστούν πάνω σε νέες διδακτικές επιλογές  που υπηρετούν τον συγκεκριμένο σκοπό, 

να διερευνήσουν διαφορετικούς τρόπους διαχείρισης εκπαιδευτικών προβλημάτων μέσα από 

την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και να υιοθετήσουν διαφορετική στάση απέναντι 

σε θέματα παιδαγωγικής (Ainscow όπως αναφέρ, στο Τάφα, 1997). Επιπλέον, αυτές οι 

δραστηριότητες διευθέτησης προβλημάτων συντελούν στην επαγγελματική ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών, για να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες, αλλά και να 

αναλάβουν ηγετικό ρόλο μεταδίδοντας σε συναδέλφους και μαθητές την προθυμία τους να 

προβούν στις αναγκαίες αλλαγές και τη βεβαιότητά τους για την ωφέλεια όλων από αυτές 

(Mc Leskey & Waldron, 2000).  

     Ευκαιρίες κατάρτισης θα πρέπει να δίνονται επίσης στο ειδικευμένο υποστηρικτικό 

προσωπικό, τόσο στους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής όσο και σε όσους ανήκουν σε 

συναφείς και συνεργαζόμενες ειδικότητες. Ιδιαίτερα η κοινή επαγγελματική  κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και η απόκτηση κοινών γνώσεων και δεξιοτήτων 

θα ήταν επωφελής για την επίτευξη στενής συνεργασίας και εφαρμογής μοντέλων 

συνδιδασκαλίας σε ένα πλαίσιο  ανάληψης διαφορετικών από τους συμβατικούς τους ρόλων 

στο συμπεριληπτικό σχολείο  (Causton – Theoharis & Theoharis, 2008). 
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     Τέλος, θεωρείται απαραίτητη η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ηγετών για 

την απόκτηση των αναγκαίων ηγετικών ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν να προωθήσουν 

τις αρχές και τις πρακτικές μιας συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αλλά και για επιβεβαίωση  της 

ορθότητας των επιλογών τους ( Irvine et al.,2010). Εξάλλου, υποστηρίζεται από ερευνητές 

και η αναγκαιότητα της κατάλληλης προετοιμασίας των σχολικών ηγετών προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αυξημένες ευθύνες που συνεπάγεται η ανάληψη της θέσης και να 

διαχειριστούν   αποτελεσματικά τη συνθετότητα των προβλημάτων του σύγχρονου σχολικού 

περιβάλλοντος (Bush, 2009). 

      Η επάρκεια πόρων 

      Στους παράγοντες που επηρεάζουν την επίτευξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αφού 

συμβάλλουν στη δημιουργία συνθηκών υποστήριξης, συγκαταλέγεται και η επάρκεια πόρων, 

ανθρώπινων, υλικών και κάποιων γενικών. Ως ανθρώπινοι πόροι θεωρούνται οι εκπαιδευτικοί 

ειδικής αγωγής που στελεχώνουν τα τμήματα ένταξης ή συμμετέχουν στη γενική τάξη για 

παράλληλη στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το ειδικευμένο 

διεπιστημονικό προσωπικό. Στους υλικούς πόρους συγκαταλέγονται η αναδιαμόρφωση του 

σχολικού χώρου με τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις σχολικές εγκαταστάσεις που 

εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα μαθητών με διάφορες ανάγκες, η διάθεση κατάλληλου 

και επαρκούς διδακτικού υλικού και η αξιοποίηση των ειδικών Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας για υποστήριξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με υπηρεσίες 

πληροφόρησης, συμβουλευτικής, κατάρτισης αλλά και σε πρακτικό επίπεδο με τεχνολογικά 

βοηθήματα και ειδικά υλικά (Ευρωπαϊκός Φορέας  Ειδικής Αγωγής, 2003:45). Στους 

γενικούς πόρους ανήκουν η χρηματοδότηση και η επάρκεια διαθέσιμου χρόνου (Bailey & du 

Plessis, 1997:436). 

     Τέλος, όπως τονίζεται στις εκθέσεις πολλών χωρών, στην  υλοποίηση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ειδικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντοπίζονται διαφορές 

σε σχέση με την Πρωτοβάθμια, για τις οποίες ευθύνονται ορισμένοι παράγοντες 

χαρακτηριστικοί της συγκεκριμένης βαθμίδας. Στη συνέχεια, επιχειρείται η προσέγγιση της 

συμπερίληψης σε γενικά σχολεία της δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης εστιάζοντας στα εμπόδια 

υλοποίησης, τις πρακτικές και τον ρόλο της σχολικής ηγεσίας.  
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3.3. Η συμπερίληψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

     Η υλοποίηση της συμπερίληψης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές 

μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντιμετωπίζει δυσχέρειες προερχόμενες από τα   

ιδιαίτερα γνωρίσματα που διακρίνουν την παροχή εκπαίδευσης στη συγκεκριμένη βαθμίδα σε 

σχέση με την προηγούμενη . 

      Ως βασικό στοιχείο παρεμπόδισης  της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αναφέρεται ο 

έντονα «ακαδημαϊκός» χαρακτήρας του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και ο 

σχεδιασμός του για το σύνολο των μαθητών. Ακόμη, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα  για 

την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2003:15), πολλές χώρες στις εκθέσεις τους τονίζουν ως 

εμπόδια τον αυξημένο βαθμό εξειδίκευσης, που χαρακτηρίζει ακόμη και τα γνωστά από την 

προηγούμενη εκπαιδευτική βαθμίδα μαθήματα και τον  διαφορετικό τρόπο οργάνωσης της 

παροχής εκπαίδευσης ανάλογα με τα μαθήματα. Οι παράγοντες αυτοί  σε συνδυασμό με τον 

μεγαλύτερο αριθμό των γνωστικών αντικειμένων και αντιστοίχως των διδασκόντων 

καθηγητών αυξάνουν το βαθμό δυσκολίας ως προς την ικανότητα συμμετοχής των μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, η αυξανόμενη με την ηλικία διάσταση ανάμεσα 

σε αυτούς και τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές καθώς και η μεγαλύτερη αυτονομία 

που αναμένεται να διαθέτουν οι μαθητές στις δεξιότητες παρακολούθησης και μελέτης στη 

δεύτερη βαθμίδα της εκπαίδευσης και ο τρόπος αξιολόγησης με εξετάσεις υψηλού βαθμού 

δυσκολίας συγκαταλέγονται στα στοιχεία  που επιδρούν στην εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Μastropieri & Scruggs, 2001). 

Τέλος, η ύπαρξη διαφορετικών τύπων σχολείου  δημιουργεί την ανάγκη για  περισσότερες 

και σχετικές με αυτούς τροποποιήσεις .  

     Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να διαχειριστούν  

αποτελεσματικά την ετερογένεια των σχολικών τους τάξεων, εφαρμόζουν διαφοροποιημένη ή 

«πολυεπίπεδη» διδασκαλία. Εκτός από τις κοινές για τις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες 

στρατηγικές, που παρουσιάστηκαν προηγουμένως στους συντελεστές υλοποίησης, 

προτείνονται ακόμη δύο ως αποτελεσματικές για το επίπεδο των σχολείων της δεύτερης 

βαθμίδας . Με την πρώτη στρατηγική, το Σύστημα «Σπίτι» , οι μαθητές διδάσκονται όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα σταθερά στο ίδιο περιβάλλον σε όλα τα έτη φοίτησης από μία 

ολιγομελή ομάδα εκπαιδευτικών προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του αυξημένου 

βαθμού εξειδίκευσης και της ανασφάλειας που προκαλεί στους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες η παρουσία πολλών εκπαιδευτικών και η αλλαγή αίθουσας ανάλογα 
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με το μάθημα. Επίσης, με τις Εναλλακτικές Στρατηγικές Μάθησης οι μαθητές ασκούνται 

στην επιλογή της κατάλληλης για την κάθε περίσταση στρατηγικής μάθησης και επίλυσης 

προβλήματος αναλαμβάνοντας έτσι οι ίδιοι ενεργά την ευθύνη για την εκπαίδευσή τους 

(Ευρωπαϊκός Φορέας  για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2005:24, 27). 

      Το Πρόγραμμα Σπουδών θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και δυνατότητα 

προσαρμογής στις ατομικές ιδιαιτερότητες, ώστε οι εκπαιδευτικές εμπειρίες του κάθε μαθητή 

ή ομάδας μαθητών να είναι ουσιώδεις για τους ίδιους.  Για τον σκοπό αυτόν ενδείκνυται η 

επιλογή  ποικιλίας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με έμφαση στη διαδραστική μάθηση  και 

στη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων  με τομείς της ζωής των μαθητών και αξιοποίησή 

τους στην πράξη. Ακόμη, προτείνεται η διεπιστημονική εξέταση θεματικών ενοτήτων της 

διδακτέας ύλης  που επιτρέπει την πολύπλευρη μελέτη τους σε ευρύτερα χρονικά όρια, 

επομένως και την πληρέστερη κατανόησή τους από τους μαθητές που αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες (Villa et al,2005). 

     Σε ερευνητική μελέτη για τη Συμμετοχική Εκπαίδευση και τις Πρακτικές στην Τάξη στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Ευρωπαϊκού Φορέα  για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή 

(2005) τονίζεται στις αναφορές των δώδεκα Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στο 

Πρόγραμμα η σημασία της στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και της διάθεσης πόρων για την υποστήριξή τους κατά την 

προσπάθεια αντιμετώπισης της ετερότητας στις σχολικές τάξεις. Εκτός από τις διδακτικές 

μεθόδους, για τις οποίες έγινε λόγος παραπάνω, στους πόρους συγκαταλέγονται η 

υλικοτεχνική υποδομή,  ο διαθέσιμος χρόνος των εκπαιδευτικών για  αναπροσαρμογές στη 

διδασκαλία και για συνεργασία με ειδικό προσωπικό  και οι σχετικές γνώσεις και δεξιότητες 

που αποκτώνται μέσω εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και εμπειρίας. Επιπλέον, οι  εκπαιδευτικοί 

θα πρέπει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την καλλιέργεια κοινωνικών επαφών ανάμεσα 

στους μαθητές με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στις οικογένειές τους. Τέλος, 

υποστήριξη παρέχεται από τις δομές ειδικής υποστήριξης σε επίπεδο σχολείου και από 

εξωτερικούς φορείς ειδικής εκπαίδευσης . 

     Η Λαμπροπούλου, εθνική συντονίστρια του συγκεκριμένου Προγράμματος για την 

Ελλάδα, επισημαίνει στη σχετική αναφορά της την ανάγκη για αναδιοργάνωση με την 

κατάρτιση ευέλικτου Προγράμματος Σπουδών και την ύπαρξη υπηρεσιών υποστήριξης. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τα πορίσματα των λίγων ερευνών που έχουν διενεργηθεί στην Ελλάδα 

για τη συμπερίληψη στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ως χαρακτηριστικά που δυσχεραίνουν 
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την προώθησή της προβάλλονται η έλλειψη εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού, οι 

αρνητικές πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών, η ανεπαρκής χρηματοδότηση και η περιορισμένη 

χρήση της τεχνολογίας, ενώ η θετική στάση των μαθητών απέναντι στους συμμαθητές με εεα 

οδηγεί στη διαμόρφωση ανάλογης στάσης και ως προς τη συμπερίληψή τους (European  

Agency for Development in Special Needs Education, 2004:45). 

          Από τα προαναφερθέντα στοιχεία συνάγεται ότι οι παράγοντες που συντελούν στην 

υλοποίηση της συμπερίληψης στα σχολεία  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

είναι γενικά κοινοί. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη διευθέτηση των προβλημάτων 

που ανακύπτουν λόγω των διαφοροποιητικών στοιχείων της δεύτερης βαθμίδας εκπαίδευσης, 

ώστε να παρέχεται ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα σε όσους 

αντιμετωπίζουν διάφορους φραγμούς. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη συνιστά μια ευρύτατη 

μεταρρύθμιση και βασικός φορέας υλοποίησής της είναι ένας αποτελεσματικός Διευθυντής, 

του οποίου  η συμβολή  έχει τονιστεί ως καίρια στην επίτευξη της αλλαγής και την εισαγωγή 

νεωτερισμών στον χώρο της εκπαίδευσης (Fullan,  2002). Αυτή ακριβώς η συμβολή του 

αναλύεται στο επόμενο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας . 
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4. Σχολικοί Διευθυντές και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση μαθητών 

με αναπηρία και/ή  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

4.1. Ο διοικητικός και ο ηγετικός ρόλος του Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας 

     Ο ρόλος του διευθυντή σχολικής μονάδας συνεπάγεται αρμοδιότητες και καθήκοντα που 

συνδέονται με τις δύο διαστάσεις του: τη «διοικητική / διαχειριστική» που περιλαμβάνει 

διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου  και τη 

συνεργασία με την κεντρική διοίκηση και τη «διαπροσωπική» που αφορά στη διαμόρφωση 

θετικού σχολικού κλίματος μέσω της επικοινωνίας και των αρμονικών διαπροσωπικών 

σχέσεων (Παπαναούμ, 1995). 

      Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και 

είναι διοικητικός αλλά και επιστημονικός παιδαγωγικός υπεύθυνος στο χώρο αυτό, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 27 της Υπουργικής απόφασης Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 – 

(ΦΕΚ.1340/16-10-2002). Αναφορικά με τα καθήκοντα του διευθυντή, στο άρθρο 28, ορίζεται 

ότι ο διευθυντής του σχολείου είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το 

συντονισμό της σχολικής ζωής, την εφαρμογή και τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των 

υπηρεσιακών εντολών και την υλοποίηση των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων. 

Επίσης, έχει την ευθύνη για την προώθηση, οργάνωση και λειτουργία των διαφόρων 

εκπαιδευτικών καινοτομιών. Συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους και τα στελέχη της 

Διοίκησης. Επιπλέον, ο Διευθυντής στο πλαίσιο του ηγετικού του ρόλου καθοδηγεί και 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα τους νεότερους, συντονίζει το έργο τους και 

συνεργάζεται ισότιμα μαζί τους, διαχειρίζεται τις συγκρούσεις, εποπτεύει, ελέγχει και 

αξιολογεί το έργο των εκπαιδευτικών του σχολείου και ενδιαφέρεται για την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη. Τέλος, τους εμπνέει το όραμά του και δημιουργεί ένα σχολικό κλίμα ευνοϊκό 

για την παρώθησή τους, ώστε να συμπορευτούν  στην εκπλήρωση υψηλών στόχων (Σαΐτης, 

2008). 

      Η έκφραση προβληματισμού αναφορικά με την ταύτιση των εννοιών διευθυντής και 

ηγέτης, δηλαδή με το αν ένας εκπαιδευτικός με την ανάληψη της θέσης του Διευθυντή 

καθίσταται και ηγέτης, επιβάλλει την αποσαφήνισή τους. Σύμφωνα με μία αποδεκτή από την 

πλειονότητα των μελετητών διάκριση, η διοίκηση ασχολείται με τον συντονισμό των ανθρώπινων και 

υλικών πόρων  του οργανισμού για τη διατήρηση της καλής  λειτουργίας του  και  την επίτευξη των 
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σκοπών του με αποτελεσματικό τρόπο. Αντίθετα, σύμφωνα με τους Leithwood και Duke,( 1999) όπ. 

αναφ. στον Κατσαρό (2008), στην ηγεσία αποδίδεται ο ρόλος της χάραξης πολιτικής, της επιδίωξης 

των αλλαγών και γενικά υψηλών στόχων που αφορούν  στη βελτίωση του εκπαιδευτικού προσωπικού, 

των μαθητών και του σχολικού έργου.  

     Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2005), ηγεσία είναι: «η διαδικασία επηρεασμού της σκέψης, των 

συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφορών μιας ομάδας ανθρώπων από ένα ηγέτη 

με τέτοιο τρόπο, ώστε εθελοντικά ή πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία να δίνουν τον 

καλύτερο εαυτό τους για να ολοκληρώνουν τους στόχους για πρόοδο ή καλύτερο μέλλον». 

Επομένως, η ηγεσία συνδέεται με τη «διαπροσωπική» διάσταση της διοίκησης και ένα στοιχείο 

διάκρισης του ηγέτη από τον διευθυντή-διαχειριστή είναι η έμφαση στους ανθρώπους και στην 

ανάπτυξή τους. Επιπλέον, η  ηγεσία συνδέεται με την προσήλωση σε αξίες  και την εστίαση στο 

όραμα, ενώ η διοίκηση αφορά στην εφαρμογή  της πολιτικής και στη  διαχείριση ζητημάτων τεχνικής 

φύσης (Bush, 2007:39). Συνεπώς, στην πράξη είναι αναγκαίος ο συνδυασμός διοίκησης και 

ηγεσίας, γιατί, όπως υποστηρίζει ο Πασιαρδής (2004), μόνο μέσα από την 

αλληλοσυμπλήρωσή τους καθίσταται δυνατή η επιτυχής υλοποίηση του σκοπού των 

εκπαιδευτικών οργανισμών. 

     Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η υλοποίηση  της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

προϋποθέτει την ύπαρξη Διευθυντών που ως εκπαιδευτικοί ηγέτες καθοδηγούνται από την 

πίστη τους σε υψηλές αξίες και ιδανικά στην προώθηση του οράματος της συμπερίληψης με 

τη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων επιχειρώντας μεταβολές και εφαρμόζοντας 

καινοτόμες ιδέες που αποβλέπουν στη διαρκή βελτίωση της εκπαίδευσης  όλων των παιδιών. 

 

4.2.Η συμβολή του σχολικού ηγέτη στην προώθηση της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης μαθητών  με αναπηρία και /ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

     Οι Leithwood & Riehl (2003:6-7) προσδιορίζουν ως ένα από τα χαρακτηριστικά των 

επιτυχημένων σχολικών ηγετών την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ευκαιρίες και 

προκλήσεις  της εκπαίδευσης μαθητών που παρουσιάζουν ποικιλομορφία. Συγκεκριμένα, 

προσδιορίζουν τέσσερα πεδία όπου πρέπει να εστιάζεται η δράση τους: παροχή ποιοτικής 

εκπαίδευσης και μάθησης μέσα από ευέλικτους τρόπους, διαμόρφωση του σχολείου σε 

κοινότητα συνεργασίας και μέριμνας για όλους, θετική αποτίμηση και αξιοποίηση του 

κοινωνικού κεφαλαίου που μεταφέρουν όλοι οι μαθητές στο σχολείο και καλλιέργεια μιας 
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εκπαιδευτικής κουλτούρας στις οικογένειες των μαθητών που υποστηρίζει τη μάθησή τους 

ταυτόχρονα με το σχολείο. 

         Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αλλαγών του εκπαιδευτικού συστήματος για την  

προώθησης της συμπερίληψης συνδέονται με την υιοθέτηση μιας υποστηρικτικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής. Καθοριστικό ρόλο τόσο στην εφαρμογή της πολιτικής όσο και στην 

προώθηση της αλλαγής και των εκπαιδευτικών καινοτομιών, εν προκειμένω για την 

αποτελεσματική διαχείριση της ποικιλομορφίας των μαθητών, διαδραματίζει ο σχολικός 

ηγέτης (Πασιαρδής, 2012). Η συμπερίληψη αποτελεί ένα κατεξοχήν ζήτημα κοινωνικής 

δικαιοσύνης, οπότε οι εκπαιδευτικοί ηγέτες που θέτουν ως προτεραιότητα την υπεράσπιση 

των εκτεθειμένων στην περιθωριοποίηση μαθητών λόγω των ατομικών τους διαφορών και με  

αυτή νοηματοδοτούν το όραμα και τις  ηγετικές τους πρακτικές ασκούν ηγεσία της 

κοινωνικής δικαιοσύνης (Theoharis, 2007:223). 

     Η Praisner (2003) ισχυρίζεται ότι η προσήλωση των σχολικών ηγετών στην ιδέα της 

συμπερίληψης και η υιοθέτηση θετικής στάσης ως προς την αποδοχή της διαφορετικότητας 

επιδρά σημαντικά στην επιτυχή εφαρμογή της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Ο σχολικός 

ηγέτης είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος για την ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής σχολικής  

κουλτούρας που αφορά στην προώθηση ενός οράματος μάθησης για σχολεία χωρίς 

αποκλεισμούς, το οποίο μοιράζεται με όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία σε μια κοινή δέσμευση για την εφαρμογή του ( Di Paola & Walther-Thomas, 

2003, Kugelmass, 2004 ). Η μία από τις συνιστώσες της κουλτούρας αφορά στις αξίες, 

πεποιθήσεις και στάσεις που απηχεί το όραμα για συμπεριληπτική εκπαίδευση και  

υπαγορεύουν την εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών. Επειδή, όμως, η συμπερίληψη 

είναι ένα θέμα σχετικά με το οποίο είναι δυνατό να εκφραστούν αντικρουόμενες αξίες, 

πεποιθήσεις και στάσεις από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, ο ηγέτης προκειμένου 

να εξασφαλίσει την απαιτούμενη συναίνεση  όλων , οφείλει να  δημιουργήσει ένα περιβάλλον 

όπου ευνοείται η έκφραση ανοιχτού προβληματισμού και η ειλικρινής επικοινωνία ανάμεσα 

σε όλα τα μέλη, ώστε  να έχει  πλήρη επίγνωση των  πεποιθήσεων  και των στάσεων του ίδιου  

και του εκπαιδευτικού προσωπικού,  (Ryan & Gottfried, 2012). Η δεύτερη συνιστώσα αφορά 

τον συνεργατικό χαρακτήρα της σχολικής κουλτούρας . Στην προσπάθεια βελτίωσης του 

σχολείου οι σχολικοί ηγέτες συμμετέχουν ενεργά οι ίδιοι μέσα από σχέσεις συνεργασίας με 

το εκπαιδευτικό προσωπικό και υποστήριξής του. Πρόκειται για μια τάση να κατανέμουν σε 

ορισμένους τομείς την ευθύνη της ηγεσίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό προωθώντας την 

εμπλοκή του στη λήψη αποφάσεων (Kugelmass, 2003). Επιπλέον, σε έρευνα του Αγγελίδη 
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(2011) διαπιστώθηκε ότι ηγέτες σχολείων που προωθούν τη συμπερίληψη  δίνουν βαρύτητα 

και στις απόψεις των μαθητών και τις υπολογίζουν κατά τη λήψη αποφάσεων. 

     Ο Διευθυντής σχολείου ως ένας εκπαιδευτικός ηγέτης, που ενδιαφέρεται για την 

προαγωγή της επιτυχίας όλων των μαθητών εξασφαλίζει ποιοτική μάθηση και διδασκαλία 

συγκροτώντας μια ομάδα υποστήριξης που δεσμεύεται να εφαρμόσει τις πρόσφορες για τη 

συμπερίληψη πρακτικές (Taylor & Harrington, 2003), που προτείνονται από τις έρευνες. 

Παρέχει την απαιτούμενη οργανωτική υποστήριξη αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας 

προκειμένου να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον για όλους τους 

μαθητές και ένα εργασιακό περιβάλλον για τους εκπαιδευτικούς κατάλληλο για την 

υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου (Billingsley, McLeskey & Crockett, 2014). Κατ’ 

αρχάς σε επίπεδο τάξης όσο και σχολικής μονάδας διατίθεται  υποστήριξη που εξασφαλίζεται 

με την επάρκεια υλικών και ανθρώπινων πόρων και,  σύμφωνα με ευρήματα μελετών, που 

αναφέρονται στους Avramidis και Norwich (2002), συμβάλλει στην ενίσχυση των θετικών 

στάσεων των εκπαιδευτικών. Επίσης, ο Διευθυντής ενθαρρύνει την ανάπτυξη σχέσεων 

συνεργασίας και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών σε επίπεδο σχολείου, αλλά και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και 

ειδικής αγωγής. Άλλωστε, υποστηρίζεται από ερευνητές που αναφέρονται στους Causton και 

Theoharis (2014) ότι ως πρότυπο σχολικής τάξης, που ευνοεί την υλοποίηση της 

συμπερίληψης, προτείνεται εκείνη στην οποία οι μαθητές με και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες 

ωφελούνται σε σταθερή βάση από την ταυτόχρονη διδασκαλία εκπαιδευτικών γενικής και 

ειδικής αγωγής. Ακόμη, ο σχολικός ηγέτης υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς παρέχοντας επαρκή 

πληροφόρηση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης σε τομείς που σχετίζονται με τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση και αφορούν σε απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη φιλοσοφία και τις 

πρακτικές της συμπερίληψης  και  καλλιέργεια δεξιοτήτων (Black & Simon, 2014). Η κατάρτιση 

που θα λάβουν θα συντελέσει στην ενδυνάμωσή τους ως προς την επιτυχή εφαρμογή της 

συμπερίληψης. Όμως,  οφείλει  κυρίως να τους εμφυσήσει την ιδέα της διαρκούς αλλαγής, αφού θα 

πρέπει συχνά να επιφέρουν αλλαγές στον επαγγελματικό ρόλο και τις δραστηριότητές τους για την 

επιτυχή εφαρμογή της συμπερίληψης. 

     Καλλιεργεί τη συνεργασία και την επικοινωνία με τις οικογένειες, ώστε με την προσφορά 

της πολύτιμης εμπειρογνωμοσύνης τους να συμβάλλουν στη βελτίωση και της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και της επίδοσης των 

μαθητών. Ακόμη, συνεργάζεται με τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας (Carrington & 

Robinson, 2006) και τους  φορείς σε τοπικό και κρατικό επίπεδο.  
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    Ένας σχολικός ηγέτης που ενδιαφέρεται  για την εδραίωση της συμπερίληψης υιοθετεί  

έναν τύπο εκπαιδευτικής ηγεσίας που συνδυάζει στοιχεία από τον συμμετοχικό- 

δημοκρατικό, όπως προκύπτει από ερευνητικά δεδομένα (Αγγελίδου, 2011. Jones, Forlin & 

Gillies, 2013. Τσαγκαλίδης, 2016), αλλά και τον συναφή προς αυτόν τύπο της ηθικής 

ηγεσίας. Ο σχολικός ηγέτης  ενστερνίζεται και υπηρετεί τις δημοκρατικές αξίες της 

συμμετοχής και της συνεργασίας, της ισότητας στις ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση, 

της ανεκτικότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και προβαίνει στο σχεδιασμό πολιτικών, που 

μετασχηματίζουν τις αρχές αυτές σε πράξη (Κατσαρός, 2008:97). Συγκροτεί το 

συμπεριληπτικό σχολείο ως μικρογραφία ενός κοινωνικού συστήματος που διέπεται από 

αυτές τις δημοκρατικές αρχές και διαμορφώνεται με την δική του ευθύνη  σε κοινότητα «για 

την εκμάθηση και την πρακτική άσκηση της πολιτικής αρετής από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές» (Starratt, 2017:177). Επιδιώκει τη συμμετοχή  όλων στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων και διαχείρισης προβλημάτων δείχνοντας έμπρακτα το σεβασμό του προς τους 

άλλους συμμετέχοντες, προάγοντας την ισοτιμία όλων και  τον διάλογο και καθιστώντας τους  

ενεργούς  συνδιαμορφωτές της επιχειρούμενης  αλλαγής.  

     Ο Διευθυντής ηγέτης επιδιώκοντας τη συναίνεση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην 

υλοποίηση της συμπερίληψης αναλαμβάνει  την ηθική ευθύνη της υποστήριξης  επιλογών 

στις οποίες  είναι δυνατό να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί  και αποσκοπούν στο 

μεγαλύτερο δυνατό όφελος όλων των μαθητών (Hargreaves, 2004:306-307).  Στο σύγχρονο 

σχολείο της ποικιλομορφίας ο Διευθυντής ηγέτης καλείται συχνά να διαχειριστεί ηθικά 

διλήμματα και να λάβει ηθικές αποφάσεις με την εφαρμογή των οποίων θα εκδηλώνεται η 

ουσιώδης προσοχή του στις δυσχέρειες και τις ανάγκες ιδιαιτέρως των ευαίσθητων ομάδων 

του μαθητικού πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Στη διαδικασία αυτή πέρα από την εφαρμογή της νομοθεσίας χρειάζεται να 

επιστρατεύει τις ηθικές αρετές και  να τις εφαρμόζει  στη διαχείριση  καθημερινών 

πρακτικών ζητημάτων (Καραβάκου, 2015). 

      Ως συμπέρασμα προκύπτει, επομένως, ότι  οι ηγέτες μπορούν να συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στις σχολικές τους μονάδες 

«δίνοντας διαφορετικό νόημα στη  διαφορετικότητα, εφαρμόζοντας πρακτικές συμπερίληψης 

και αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας ανάμεσα στα σχολεία και τις κοινότητες» (Riehl, 

2000:59). Όμως, σύμφωνα με έρευνες, ο βαθμός υποστήριξης των μεταβολών, όπως αυτές 

που συνδέονται με τη συμπερίληψη, από τους ηγέτες επηρεάζεται από  τις αξίες που 

ενστερνίζονται οι ίδιοι, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις τους που καθοδηγούνται από αυτές 
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(Praisner, 2003: 141). Συνεπώς, η διερεύνηση των πεποιθήσεων και των στάσεων των 

Διευθυντών απέναντι στη συμπερίληψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την υλοποίησή της. 

     . 

 

4.3. Πεποιθήσεις και Στάσεις Διευθυντών ως προς τη Συμπεριληπτική 

Εκπαίδευση: ευρήματα προγενέστερων συναφών ερευνών 

      Η παραδοχή της σημασίας των στάσεων και των πεποιθήσεων των εκπαιδευτικών 

λειτουργών στην επίτευξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία και/ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις του γενικού σχολείου οδήγησε στην εκτενή 

διερεύνησή τους σε επιστημονικές μελέτες σε πολλές χώρες. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

ερευνητές έχουν επικεντρωθεί στη μελέτη των στάσεων των εκπαιδευτικών, ενώ λιγότεροι 

στη μελέτη των στάσεων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων. Με βάση τα πορίσματα 

των επιστημονικών ερευνών που διενεργήθηκαν αποκαλύπτεται πως οι θετικές στάσεις των 

σχολικών Διευθυντών σχετικά με τη συμπερίληψη υπερτερούν έναντι των ουδέτερων και των 

αρνητικών. 

     Σε έρευνα που διενήργησαν οι Bailey και du Plessis (1997) σε δείγμα 200 Διευθυντών 

νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, το αποτέλεσμα 

κατέγραψε ότι τα τρία τέταρτα αυτών υποστήριζαν την συμπερίληψη μαθητών με αναπηρία 

και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ως βασικά επιχειρήματα διατυπώθηκαν τα οφέλη για 

την ανάπτυξη των μαθητών με εεα που προκύπτουν από τη συμπερίληψή τους στα γενικά 

σχολεία καθώς και η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ο σεβασμός των 

δικαιωμάτων τους. Σε έρευνες στις Η.Π.Α. καταγράφηκαν θετικές στάσεις των Διευθυντών. 

Συγκεκριμένα, ο Farris (2011) εξετάζοντας τις στάσεις  των 395 συμμετεχόντων στην έρευνά 

του Διευθυντών δημοσίων γυμνασίων της πολιτείας του Τέξας διαπίστωσε ότι ήταν θετικές 

και πίστευαν ότι η συμπερίληψη στη γενική τάξη είναι επωφελής για όλα τα παιδιά με 

αναπηρίες, ακόμη και πολλαπλές ή βαριάς μορφής με τις κατάλληλες για τις ανάγκες τους 

τροποποιήσεις. Τα αποτελέσματα έρευνας της Ramirez (2006), σε δείγμα 110 Διευθυντών 

Δημοτικών σχολείων στο Τέξας, του Smith (2011) σε δείγμα 102 Διευθυντών σχολείων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Πολιτεία της Georgia και του Galano (2012) σε 58 

Διευθυντές δημοτικών σχολείων στο Νιου Τζέρσεϋ κατέδειξαν επίσης θετικές στάσεις. Σε 

έρευνα που διεξήχθη σε 16 διευθυντές σχολείων αγροτικής περιοχής του Καναδά από τους  
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Irvine, Lupart, Loreman και McGhie-Richmond (2010) διαπιστώθηκε ότι είχαν θετικές 

εμπειρίες από τη συμπερίληψη, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η συμπερίληψη 

αντιμετωπίζεται από πολλούς Διευθυντές σε αγροτικές περιοχές αυτονόητα ως μια από τις 

διαστάσεις του εκπαιδευτικού συστήματος λόγω και της έλλειψης εναλλακτικής λύσης για τη 

φοίτηση των μαθητών με εεα σε περιβάλλον άλλο πέραν αυτού του γενικού σχολείου. Με 

βάση τα ευρήματα της έρευνας των Titrek, Bayrakci & Nguluma (2017) στην επαρχία 

Σακάρια της Τουρκίας σε δείγμα 232 Διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι στάσεις τους απέναντι στη συμπερίληψη 

ήταν θετικές. Ομοίως και σε δύο έρευνες στο Ισραήλ διαπιστώνονται θετικές στάσεις των 

Διευθυντών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας των Avissar, Reiter & Leyser (2003) σε 

δείγμα 110 Διευθυντών δημοτικών σχολείων του Ισραήλ εκφράζεται ένα σαφές όραμα για 

συμπερίληψη, οι ηγετικές συμπεριφορές τους προωθούν ανάλογες πολιτικές, ενώ θεωρούν 

ότι τα κοινωνικά οφέλη της συμπερίληψης υπερτερούν σε σχέση με τα ακαδημαϊκά.. Σε 

έρευνα του Cohen (2015) 15 Διευθυντές και 81 εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων του 

Ισραήλ διατύπωσαν θετικές απόψεις σχετικά με την υποστήριξη της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης. Στο Πακιστάν οι 15 συμμετέχοντες στην έρευνα της Fazal (2012) Διευθυντές 

δημοτικών σχολείων στο Καράτσι είχαν μια θετική αντιμετώπιση της συμπερίληψης 

υποστηρίζοντας το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να εκπαιδεύονται στο σχολείο γενικής 

αγωγής. 

     Σε δύο έρευνες στις Η.Π.Α. διαπιστώθηκε ουδέτερη στάση των Διευθυντών απέναντι στη 

συμπερίληψη. Συγκεκριμένα, σε έρευνα της Praisner (2003) σε 408 Διευθυντές σχολείων 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πενσυλβάνια βρέθηκε ότι η στάση τους δεν ήταν ούτε πολύ 

θετική ούτε πολύ αρνητική. Επίσης, στην έρευνα της Chandler (2015) οι συμμετέχοντες 36 

Διευθυντές και 37 Υποδιευθυντές από σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης μιας περιοχής στις νοτιοανατολικές Η.Π.Α δεν είχαν ούτε πολύ θετικές ούτε 

πολύ αρνητικές στάσεις. Τέλος, τα ευρήματα έρευνας των Sharma & Chow (2008) σε δείγμα 

130 Διευθυντών δημοτικών σχολείων στο Χονγκ Κονγκ κατέδειξαν μια ελαφρώς αρνητική 

στάση. 

     Οι στάσεις των εκπαιδευτικών και των Διευθυντών ως προς τη  συμπεριληπτική 

εκπαίδευση  μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει αποδειχθεί από 

ερευνητικά δεδομένα ότι επηρεάζονται από τρεις τύπους μεταβλητών που αφορούν στους  

μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό περιβάλλον (Avramidis & Norwich, 

2002:134) . 



37 

 

      Από τους παράγοντες που σχετίζονται με τον μαθητή ως πιο σημαντικός αναδεικνύεται ο 

τύπος και η σοβαρότητα της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Σύμφωνα 

με ευρήματα ερευνών, ενώ Διευθυντές υιοθετούν γενικά μια υποστηρικτική στάση απέναντι 

στη συμπερίληψη, αυτή επηρεάζεται από τη σοβαρότητα της αναπηρίας των μαθητών 

(Avissar, Reiter & Leyser, 2003:362). Επίσης, για τις περισσότερες από τις κατηγορίες της 

αναπηρίας φαίνεται ότι θεωρούν καταλληλότερο το σχολείο γενικής φοίτησης και, γενικά ένα 

όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, ενώ μόνο για κάποιες σοβαρές, όπως οι 

συναισθηματικές δυσκολίες και ο αυτισμός/ διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, προτείνεται η 

φοίτηση σε ειδικές τάξεις ή εκτός γενικού σχολείου ( Farris, 2011. Praisner, 2003). Τέλος, 

σύμφωνα με άλλες έρευνες δε διαπιστώνεται σημαντική σχέση ανάμεσα στη στάση των 

Διευθυντών και τον τύπο ή τον βαθμό της αναπηρίας των μαθητών (Ramirez, 2006. Titrek et 

al., 2017). 

     Ως  μεταβλητές που σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς προσδιορίστηκαν κάποια 

δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία τους, όπως το φύλο, η ηλικία,  η εκπαιδευτική και 

διοικητική προϋπηρεσία, η εμπειρία διδασκαλίας ή κοινωνικής επαφής με μαθητές με εεα, η 

εκπαιδευτική βαθμίδα ή ο τύπος σχολείου μιας βαθμίδας,  η εκπαίδευση/επιμόρφωση και οι 

προσωπικές πεποιθήσεις και διερευνήθηκε  αν ενδεχομένως επιδρούν στις στάσεις των 

Διευθυντών σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Avramidis & Norwich, 2002:136).  

     Όπως διαπιστώθηκε σε έρευνες,  δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στο 

φύλο των Διευθυντών  και τη στάση τους (Chandler, 2015. Galano, 2012.  Horrocks et al., 

2008. Ramirez, 2006. Smith, 2011. Vazquez, 2010). Αναφορικά με την εκπαιδευτική ή/και 

διοικητική προϋπηρεσία και τις στάσεις των Διευθυντών διαπιστώθηκε στις έρευνες των  

Avissar, Reiter & Leyser, (2003) και του Cohen (2015) ότι  Διευθυντές με μεγαλύτερη 

διοικητική και διδακτική εμπειρία  υποστήριζαν σε μικρότερο βαθμό τη συμπερίληψη. Το 

εύρημα αυτό αποδόθηκε τόσο στην αρχική τους εκπαίδευση που είχαν λάβει σε χρονική 

περίοδο προγενέστερη εκείνης της συμπερίληψης όσο και στις παγιωμένες απόψεις που 

διαθέτουν οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας και συντελούν στην απροθυμία τους να προβούν 

σε αλλαγές. Υπήρξαν, όμως, και έρευνες στις οποίες δεν εντοπίστηκε επίδραση της 

διδακτικής και διοικητικής προϋπηρεσίας στη στάση των Διευθυντών (Galano, 2012. 

Ramirez, 2006. Smith, 2011). 

     Η εμπειρία διδασκαλίας/ επαφής  με μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες ή κοινωνικής επαφής με άτομα με αναπηρία επηρεάζει θετικά τις στάσεις των 
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διευθυντών σύμφωνα με τα ευρήματα ορισμένων ερευνητικών μελετών (Chandler, 2015.  

Farris, 2011. Praisner, 2003.  Sharma & Chow, 2008), αλλά και το είδος των εμπειριών, 

καθώς θετικές εμπειρίες συνδέονται με θετικές στάσεις (Chandler, 2015. Titrek et al, 2017. 

Praisner, 2003. Vazquez, 2010). Ιδιαίτερα η διδακτική εμπειρία σε μονάδες ειδικής αγωγής ή 

σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνδέεται με περισσότερο θετικές στάσεις των 

Διευθυντών απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Chandler, 2015. Ramirez, 2006.  

Sharma & Chow, 2008.  Smith, 2011.). 

     H εκπαίδευση ή η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή διαπιστώθηκε σε έρευνες ως 

παράγοντας διαμόρφωσης θετικής στάσης απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Cohen, 2015. Galano, 2012. Praisner, 2003.  Smith, 2011).  

     Οι πεποιθήσεις των Διευθυντών έχουν επίδραση στη στάση τους ως προς την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη. Σε μελέτη που διενεργήθηκε από τους Horrocks, White & 

Roberts (2008) για τη διερεύνηση των στάσεων Διευθυντών σε δημόσια σχολεία της 

Πενσυλβάνια απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με αυτισμό διαπιστώθηκε ότι είναι 

περισσότερο πιθανό να αποδεχτούν τη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες Διευθυντές 

που έχουν θετικές πεποιθήσεις σχετικά με τις συμπεριληπτικές πρακτικές. Η πεποίθηση των 

Διευθυντών ότι τα παιδιά με αυτισμό θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια τάξη γενικής 

εκπαίδευσης αναδείχθηκε ως ο σημαντικότερος παράγοντας βάσει του οποίου προβλέπεται η 

ανάπτυξη θετικής στάσης σχετικά με τη συμπερίληψη παιδιών με αναπηρίες. Επίσης, σε 

ερευνητική μελέτη των Graham και Spandagou (2011) με τη συμμετοχή 13 Διευθυντών από 

Δημοτικά σχολεία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία διαπιστώθηκε ότι οι στάσεις 

τους επηρεάζονται σημαντικά από την προσωπική τους αντίληψη για την έννοια της 

συμπερίληψης. 

     Το μέγεθος του σχολείου  διαπιστώθηκε από τα ευρήματα κάποιων ερευνών ότι επηρεάζει 

τις στάσεις των Διευθυντών. Διευθυντές σχολικών μονάδων με μικρότερο δυναμικό μαθητών 

έχουν περισσότερο θετική στάση ως προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, ενδεχομένως λόγω 

της δυνατότητας που τους προσφέρεται στο συγκεκριμένο περιβάλλον να καλλιεργήσουν πιο 

προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους (Chandler, 2015. Farris, 2011.  Sharma & Chow, 2008). Σε 

άλλες, όμως, έρευνες δε διαπιστώθηκε σημαντική σχέση (Galano, 2012). Ακόμη, το ποσοστό 

των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο σχολείο σε 

άλλες έρευνες διαπιστώθηκε ότι επηρεάζει τη στάση των Διευθυντών (Τσιολπίδου, 2017), 

ενώ σε άλλες όχι (Galano, 2012. Ramirez, 2006. Smith, 2011). 
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     Στην έρευνα της Κωλέττη (2016), όπου διερευνήθηκαν οι απόψεις 113 Διευθυντών και 

Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 

Αιτωλοακαρνανίας σχετικά με τη συμπερίληψη , διαπιστώθηκε ότι υποστηρίζεται η 

συμπερίληψη ως φιλοσοφία, αλλά ασάφεια χαρακτηρίζει τον τρόπο εφαρμογής της. Ως 

οφέλη, κατά την άποψη των συμμετεχόντων, επισημάνθηκαν κυρίως η ανάπτυξη 

αυτοεκτίμησης και η βελτίωση της ακαδημαϊκής προόδου, ενώ για τους μαθητές χωρίς εεα η 

αποδοχή της διαφορετικότητας, η συνύπαρξη και η αλληλεγγύη. Τέλος, ως προβλήματα στην 

εφαρμογή της συμπερίληψης αναφέρθηκαν οι αντιδράσεις από τους γονείς των τυπικά 

αναπτυσσόμενων μαθητών οι δυσκολίες προσαρμογής των υπόλοιπων μαθητών, η άρνηση 

εφαρμογής από τους εκπαιδευτικούς η έλλειψη υποδομής και η ανάγκη επιμόρφωσης. 

   Στην έρευνα της Τσιολπίδου (2017) ,όπου εξετάστηκε η στάση των Διευθυντών σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Καβάλας 

απέναντι στην εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με εεα στο γενικό σχολείο, διαπιστώθηκε 

ότι η συνολική τους στάση είναι ελαφρώς θετική. Οι Διευθυντές έχουν θετική στάση 

αναφορικά με την αποδοχή της συμπερίληψης ως φιλοσοφίας και τα οφέλη της, αλλά αυτή 

επηρεάζεται όταν εξετάζεται σε σχέση με τον τύπο της αναπηρίας, καθώς και με την 

επάρκεια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και Διευθυντών στην Ειδική Αγωγή και 

εξειδικευμένου υποστηρικτικού προσωπικού. Το φύλο, ο τύπος σχολείου, η λειτουργία 

τμήματος ένταξης, η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και η εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές 

με εεα δεν επηρεάζουν τις στάσεις των Διευθυντών, ενώ η εργασιακή και διοικητική 

εμπειρία, το μέγεθος του σχολείου, το ποσοστό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες που φοιτούν σ’ αυτό τις επηρεάζουν θετικά. 

   Στην έρευνα που διενήργησε η Μποτσφάρη (2018) σχετικά με τις απόψεις Διευθυντών 

γενικών και ειδικών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα οι 20 

συμμετέχοντες διευθυντές διατύπωσαν θετικές απόψεις για τη συμπερίληψη παιδιών με 

πολλαπλές/βαριές αναπηρίες, ενώ δήλωσαν ότι τα οφέλη που αποκομίζουν αφορούν στην 

ψυχολογία τους, την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία, την αυτοεξυπηρέτηση, τη 

συμπεριφορά και τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Επιπλέον, ανέφεραν ως οφέλη για τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης την ευαισθητοποίηση, αποδοχή, καλλιέργεια κοινωνικών 

δεξιοτήτων, συνύπαρξη και αντιμετώπιση του ρατσισμού. 
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5. Μεθοδολογία της έρευνας 

5.1.Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

     Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των πεποιθήσεων και των στάσεων των 

Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Στόχοι της έρευνας ήταν: 

• Να διερευνήσει τη στάση των σχολικών διευθυντών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις των σχολείων γενικής εκπαίδευσης. 

• Να εντοπίσει εάν οι πεποιθήσεις  των διευθυντών ως προς τη συμπερίληψη, τα 

αναμενόμενα αποτελέσματά της και  τις πρακτικές  στην τάξη του γενικού σχολείου 

διαφοροποιούνται σε σχέση με δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία 

• Να καταγράψει τις απόψεις των Διευθυντών αναφορικά με τον βαθμό επίδρασης 

παραγόντων στην υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στα γυμνάσια και 

λύκεια γενικής εκπαίδευσης. 

 

 

5.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

     Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: 

      1) Ποιες είναι οι στάσεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις του γενικού σχολείου; 

     2) Διαφοροποιούνται οι πεποιθήσεις των Διευθυντών για τη συμπερίληψη, τα 

αναμενόμενα αποτελέσματά της και τις πρακτικές  στην τάξη του γενικού σχολείου σε σχέση 

με δημογραφικά και  εργασιακά στοιχεία, όπως το φύλο, η εκπαιδευτική και διοικητική 

προϋπηρεσία, η εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες,  η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή,  ο τύπος του σχολείου , το μέγεθος του 

σχολείου, το ποσοστό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο τύπος αναπηρίας και 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η λειτουργία δομών ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο ; 



41 

 

     3)Ποιες είναι οι απόψεις των Διευθυντών σχετικά με τους παράγοντες και τον βαθμό στον 

οποίον αυτοί επιδρούν  στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης στα σχολεία 

γενικής εκπαίδευσης; 

 

5.3. Συμμετέχοντες 

     Η  συγκεκριμένη  έρευνα απευθυνόταν σε  Διευθυντές και Διευθύντριες  σχολικών 

μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα 

Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,  δημόσιων και ιδιωτικών. Διανεμήθηκαν 

295 ερωτηματολόγια σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Στην έρευνα συμμετείχαν τελικά 82 

άτομα, από τα οποία το 68,3% είναι άνδρες και το 31,7% γυναίκες. 

 

5.4. Το εργαλείο έρευνας 

        Στις ποσοτικές έρευνες  χρησιμοποιείται ευρύτατα για τη συλλογή δεδομένων ως 

εργαλείο το ερωτηματολόγιο, το οποίο για τη μέτρηση στάσεων και απόψεων συχνά 

περιλαμβάνει κλίμακες. Στην έρευνα των κοινωνικών  επιστημών, όπου ανήκουν και οι 

επιστήμες της εκπαίδευσης, επιλέγονται ευρέως οι κλίμακες Likert  για τη διερεύνηση 

στάσεων και απόψεων σχετικά με  διάφορα θέματα, όπως η συνεκπαίδευση ή συμπερίληψη 

ατόμων από ετερογενείς ομάδες (Αγαλιώτης, 2009: 219). Μία κλίμακα Likert αποτελείται 

από μία πρόταση, μη ερωτηματική, για την οποία καλείται ο ερωτώμενος να δηλώσει το 

βαθμό συμφωνίας του επιλέγοντας μία από τις τιμές- βαθμίδες που κλιμακώνονται από το 

«διαφωνώ απόλυτα» έως το «συμφωνώ απόλυτα» ή μερικές φορές από το «καθόλου» έως το 

«πάρα πολύ». Συχνότερα προτιμάται η χρήση πενταβάθμιας κλίμακας που επιτρέπει στον 

ερωτώμενο να λάβει είτε ουδέτερη θέση επιλέγοντας τη μεσαία βαθμίδα είτε συγκεκριμένη 

θέση και να δηλώσει την απόλυτη ή μερική συμφωνία ή διαφωνία του επιλέγοντας αντίστοιχα 

μία από τις δύο βαθμίδες που υπάρχουν σε καθεμία από τις κατευθύνσεις της κλίμακας 

(Ζαφειρόπουλος, 2015:109-110).  

      Στο πλαίσιο εκπόνησης της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας υλοποιήθηκε ποσοτική 

έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου.  Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας, που 

αποσκοπεί στη μέτρηση των πεποιθήσεων και των στάσεων των Διευθυντών/ Διευθυντριών 

για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που απαρτίζεται από 
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δύο μέρη.  Το πρώτο  μέρος του ερωτηματολογίου περιελάμβανε  δύο κλίμακες, μία για τη  

διερεύνηση των πεποιθήσεων και των στάσεων  για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και μία 

για τη διερεύνηση των απόψεων σχετικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην υλοποίησή 

της. Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε  ερωτήσεις που αφορούν σε δημογραφικά και 

εργασιακά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 

     Η πρώτη κλίμακα αποτελεί τμήμα του ερωτηματολογίου “My Thinking about Inclusion 

Scale” που συντάχθηκε από τις Stoiber,  Gettinger, & Goetz το 1998 με σκοπό να 

διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των γονέων και των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη. Περιλαμβάνει 28 καταφατικές προτάσεις που 

αντιστοιχούν σε τρία σύνολα πεποιθήσεων που συνδέονται με τη συμπερίληψη: 

1. Βασικές αντιλήψεις/ απόψεις σχετικά με την εκπαιδευτική συμπερίληψη ατόμων με 

αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης 

(ερωτήσεις 1-12). Η διάσταση των βασικών αντιλήψεων/απόψεων συνδέεται με τις 

αξίες των ατόμων αναφορικά με το δεοντολογικά ορθό  για την εκπαίδευση όλων των 

παιδιών. 

2. Αναμενόμενα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής συμπερίληψης(ερωτήσεις 13-23). Η 

διάσταση των αναμενόμενων  αποτελεσμάτων επιχειρεί να ανιχνεύσει  τις προσδοκίες 

των συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα που αναμένεται ότι θα προκύψουν σε 

γνωστικό και κοινωνικό επίπεδο. 

3. Πρακτικές στην τάξη. Η διάσταση των πρακτικών αποσκοπεί στο να διαπιστώσει τις 

πεποιθήσεις αναφορικά με την  επίδραση που ασκεί η συμπερίληψη στη ζωή της 

τάξης και τις διδακτικές πρακτικές (ερωτήσεις 24-28) (Stoiber,  Gettinger, & Goetz, 

1998:109-110). 

    Οι συμμετέχοντες πρόκειται να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας τους με αυτές τις 

προτάσεις  επιλέγοντας μία από τις πέντε τιμές- βαθμίδες απαντήσεων που δίνονται: 

1=«διαφωνώ απόλυτα», 2=«διαφωνώ», 3=«ούτε διαφωνώ/ούτε συμφωνώ», 4=«συμφωνώ» 

και 5=«συμφωνώ απόλυτα» . 

     Η συγκεκριμένη κλίμακα έχει χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες έρευνες τόσο στον διεθνή 

χώρο (Avramidis & Kalyva, 2007  Verne, 2013).  όσο και στον ελλαδικό (Γκουντούλα, 2017.  

Τσακνάκη ,2014) για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων εκπαιδευτικών σχετικά με 

τη συμπερίληψη. Στην παρούσα έρευνα η κλίμακα χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση των 

πεποιθήσεων και των στάσεων Διευθυντών/ Διευθυντριών σχολικών μονάδων 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Άλλωστε,  βάσει των διατάξεων του N.4152/2013, υποπ. Θ1, 

παρ.2 και του Ν.2413/1996 αρ.48, παρ.2 , στο ωράριο εργασίας  των  Διευθυντών  

γυμνασίων, γενικών και επαγγελματικών λυκείων περιλαμβάνεται ένα υποχρεωτικό ωράριο 

διδασκαλίας που προσδιορίζεται με βάση των αριθμό των τμημάτων του σχολείου και τα έτη 

υπηρεσίας . Συνεπώς, οι Διευθυντές εξακολουθούν και έχουν άμεση εμπειρία από την 

πραγματικότητα μιας γενικής τάξης όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες εκτός από την εμπειρία διδασκαλίας που είχαν αποκτήσει τα 

προηγούμενα έτη. 

     Η δεύτερη κλίμακα του πρώτου μέρους του  ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 15 

παράγοντες  και ζητείται από τους Διευθυντές να εκφράσουν τις απόψεις τους για τον βαθμό 

στον οποίον επηρεάζουν την υλοποίηση της εκπαιδευτικής συμπερίληψης στο σχολείο 

γενικής εκπαίδευσης επιλέγοντας μία από τις πέντε τιμές- βαθμίδες απαντήσεων που 

δίνονται:1= «καθόλου», 2=»λίγο», 3= «αρκετά», 4= «πολύ» και 5= «πάρα πολύ». Η σύνταξη 

της συγκεκριμένης κλίμακας βασίστηκε στη βιβλιογραφική έρευνα, καθώς και σε 

παρεμφερείς κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν  σε ερωτηματολόγια άλλων ερευνών , όπως 

των Stoiber, Gettinger & Goetz (1998), Σούλη (2008), Τσακνάκη (2014). 

      Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου απαρτίζεται από 10 ερωτήσεις που αφορούν σε  

δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία των συμμετεχόντων, όπως  το φύλο, ο τύπος του 

σχολείου, η εκπαιδευτική και η διοικητική προϋπηρεσία, , το μέγεθος του σχολείου,  το 

ποσοστό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο τύπος των εκπαιδευτικών 

αναγκών, η λειτουργία δομών ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο, η επιμόρφωση στην Ειδική 

Αγωγή και η εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

     Αρχικά μεταφράστηκε  η πρώτη κλίμακα  από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα και 

αντίστροφα από δύο έμπειρους καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας.  Στη συνέχεια διαμορφώθηκαν 

και προστέθηκαν  η δεύτερη κλίμακα του πρώτου μέρους και το δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου με  τα δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία των συμμετεχόντων . 

Ακολούθησε η δημιουργία της έντυπης και ηλεκτρονικής έκδοσης του ερωτηματολογίου. Το 

ερωτηματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή  δημιουργήθηκε με την πλατφόρμα Google forms. 

Κατόπιν, χορηγήθηκε στο πλαίσιο πιλοτικής έρευνας σε δέκα Διευθυντές σχολικών μονάδων 

και των τριών τύπων και συμπληρώθηκε παρουσία της ερευνήτριας  προκειμένου να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη προβλημάτων ευκρίνειας και κατανόησης. Και στις δύο εκδόσεις του 

ερωτηματολογίου περιλαμβανόταν ένα ενημερωτικό σημείωμα με ατομικά στοιχεία της 
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ερευνήτριας, τον σκοπό της έρευνας, τον ορισμό της διερευνούμενης έννοιας και τη 

διαβεβαίωση για την τήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των απαντήσεων. 

 

5.5.Διαδικασία της έρευνας 

     Η κύρια  έρευνα διενεργήθηκε κατά το διάστημα Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2019. Τον 

Δεκέμβριο του 2018 προηγήθηκε πιλοτική έρευνα σε δείγμα αποτελούμενο από 10 

Διευθυντές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προέκυπταν κατά τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

     Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο προωθήθηκε από την ερευνήτρια στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις των Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,  δημόσιων και 

ιδιωτικών, της Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Έπειτα, ακολούθησε τηλεφωνική 

επικοινωνία ανάμεσα στην ερευνήτρια και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με σκοπό 

την πληρέστερη ενημέρωση των δεύτερων . Το γεγονός αυτό συνέβαλε σημαντικά στη 

διεξαγωγή της έρευνας, επειδή διαπιστώθηκε ότι συχνά οι  Διευθυντές  προβαίνουν σε 

απόρριψη ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που αποστέλλονται από άγνωστους ερευνητές και 

επειδή ο  αριθμός τους τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά , ισχυρίζονται ότι δε 

διαθέτουν επαρκή χρόνο για να ανταποκριθούν. Παράλληλα χορηγήθηκε ένας αριθμός 

ερωτηματολογίων σε έντυπη μορφή από την ίδια την ερευνήτρια 

     Οι 82 Διευθυντές συμμετείχαν στην έρευνα εκούσια.  Ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου εκτιμήθηκε στα 10 λεπτά.  Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων  ήταν 

ανώνυμες και η επεξεργασία τους πραγματοποιήθηκε με εχεμύθεια. Το εργαλείο της έρευνας 

παρατίθεται στο  Παράρτημα. 

 

 

5.6.  Στατιστική Μεθοδολογία 

 

     Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων και τις συγκρίσεις μεταξύ των απαντήσεων 

που παρείχαν οι ερωτώμενοι στο δείγμα εφαρμόστηκαν μέθοδοι της Περιγραφικής και της 

Επαγωγικής Στατιστικής.  
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     Για την περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων και των πεποιθήσεων των 

Διευθυντών/τριών κατασκευάστηκαν πίνακες κατανομής συχνοτήτων και οι απαντήσεις στις 

ερωτήσεις τύπου Likert παρουσιάστηκαν με τις αντίστοιχες τιμές της ελάχιστης τιμής (Ε.Τ.), 

της μέγιστης τιμής (Μ.Τ.), του μέσου όρου (Μ.Ο.) και της τυπικής απόκλισης (Τ.Α). 

 

     Για τη διενέργεια συγκρίσεων ή συσχετίσεων των πεποιθήσεων των Διευθυντών/τριών με 

βάση τα δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία τους εφαρμόστηκαν μέθοδοι της Επαγωγικής 

Στατιστικής.  Αρχικά,  δημιουργήθηκαν τέσσερεις συγκεντρωτικοί δείκτες για τις ερωτήσεις 

που αντιστοιχούν στη συνολική κλίμακα του ερωτηματολογίου και στις τρεις υποκλίμακές 

του. Συγκεκριμένα, οι τρεις υποκλίμακες αντιστοιχούν στις βασικές αντιλήψεις/απόψεις 

σχετικά με  τη  συμπεριληπτική εκπαίδευση, στα αναμενόμενα αποτελέσματά της και στις 

πρακτικές στην τάξη. Οι τιμές των τεσσάρων δεικτών υπολογίστηκαν για κάθε ένα 

Διευθυντή/τρια του δείγματος ως οι μέσοι όροι των απαντήσεων που δόθηκαν στις 

αντίστοιχες ερωτήσεις. Οι δείκτες αυτοί ελέγχθηκαν ως προς την αξιοπιστία τους με τον 

υπολογισμό του συντελεστή Cronbach’s alpha . Μία κλίμακα θεωρείται αξιόπιστη όταν η 

τιμή του συντελεστή Cronbach’s alpha είναι μεγαλύτερη του 0, 7 (Cronbach, 1951). Σύμφωνα 

με τη βιβλιογραφία (Cortina, 1993), τα αποτελέσματα της ανάλυσης αξιοπιστίας (Πίνακας 1) 

έδειξαν ότι η συνολική κλίμακα του ερωτηματολογίου είναι αξιόπιστη (a=0,831), η 

υποκλίμακα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι οριακά αξιόπιστη (a=0,656), η 

υποκλίμακα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι 

αξιόπιστη (a=,0,799) ενώ η υποκλίμακα των πρακτικών στην τάξη δεν είναι αξιόπιστη 

(a=0,408).  Οι συντελεστές αξιοπιστίας Cronbach’s alpha που δίνονται στην έρευνα των 

Stoiber et al. (1998) είναι αντιστοίχως a=0,91για τη συνολική κλίμακα , a=0,80 για την υποκλίμακα  

των βασικών αντιλήψεων, a=0,85 για την υποκλίμακα των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και 

a=0,64 για την υποκλίμακα των πρακτικών στην τάξη .  

 

     Οι συγκρίσεις και οι συσχετίσεις των πεποιθήσεων των Διευθυντών/τριών με βάση τα 

δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία τους πραγματοποιήθηκαν με τις τιμές των δεικτών της 

συνολικής κλίμακας, των βασικών αντιλήψεων για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και των 

αναμενομένων αποτελεσμάτων της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Λόγω του ότι η κλίμακα 

των  πρακτικών στην τάξη δεν είναι αξιόπιστη, αποφασίστηκε οι συγκρίσεις και οι 

συσχετίσεις να πραγματοποιηθούν σε κάθε μία ερώτηση της κλίμακας ξεχωριστά. 
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     Η στατιστική ανάλυση περιελάμβανε, καταρχήν, τη διερεύνηση ύπαρξης κανονικότητας 

των τιμών των δύο κλιμάκων και των στοιχείων που απαρτίζουν την τρίτη κλίμακα με την 

εφαρμογή του ελέγχου Kolmogorov – Smirnov και του ελέγχου Shapiro – Wilks. Για τη 

σύγκριση των κλιμάκων/ερωτήσεων με βάση δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία των 

Διευθυντών/τριών, τα οποία αποτελούν ποιοτικές μεταβλητές, εφαρμόστηκαν οι έλεγχοι t-test 

και Mann-Whitney ανάλογα με το αν υπήρχε κανονικότητα στις τιμές ή όχι. Αντίστοιχα, η 

διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ των κλιμάκων/ερωτήσεων με βάση δημογραφικά και 

εργασιακά στοιχεία των Διευθυντών/τριών, τα οποία αποτελούν ποσοτικές μεταβλητές,  

πραγματοποιήθηκε με τον υπολογισμό του συντελεστή συσχέτισης του Pearson. 

 

     Οι στατιστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (α=0,05). Η 

επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του IBM SPSS Statistics for 

Windows v.25 . 

 

  

Πίνακας 1. Έλεγχος αξιοπιστίας των κλιμάκων του ερωτηματολογίου – Τιμές 

του δείκτη εσωτερικής συνοχής Cronbach’s alpha 

 

 
Παράγοντες ερωτηματολογίου 

Πλήθος 

Στοιχείων 

Cronbach’s 

Alpha 

Κλίμακες 

Συμπερίληψης 

Βασικές αντιλήψεις για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση  
12 0,656 

Αναμενόμενα αποτελέσματα της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
11 0,799 

Πρακτικές στην τάξη 5 0,408 

Συνολική κλίμακα 28 0,821 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Αποτελέσματα 

6.1. Δημογραφικά και εργασιακά

μονάδων Δευτεροβάθμιας

     Το δείγμα αποτελείται από

Εκπαίδευσης. Από αυτούς το 68,3% 

    Το 54,9% των διευθυντών υπηρετούν

4,9% σε ΕΠΑΛ. 

και εργασιακά στοιχεία των Διευθυντών

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

αποτελείται από 82 Διευθυντές σχολικών μονάδων

αυτούς το 68,3% είναι άνδρες και το 31,7% γυναίκες 

Φύλο 

διευθυντών υπηρετούν σε Γυμνάσια, το 40,2% σε Γενικά

Τύπος Σχολείου 
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Διευθυντών σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμιας 

 

Γενικά Λύκεια και το 

 



 

      Η εκπαιδευτική προϋπηρεσία

όρο τα 27 περίπου έτη με τυπική

 

Η προϋπηρεσία σε διευθυντική

απόκλιση 4,7. 

Προϋπηρεσία

προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών είναι από 10 έως 42 

τυπική απόκλιση 5,7. 

 

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία 

διευθυντική θέση είναι από 0 έως 25 έτη με μέσο όρο τα

Προϋπηρεσία ως Διευθυντής/Διευθύντρια 
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έως 42 έτη και έχει μέσο 

 

όρο τα 6,7 έτη με τυπική 

 



 

 

    Ο αριθμός των μαθητών της

όρο τα 231 άτομα και τυπική απόκλιση

Αριθμός

 

     Οι μαθητές με εεα στην σχολική

τυπική απόκλιση 12,9.  

Μαθητές

 

μαθητών της σχολικής τους μονάδας κυμαίνεται από 42 

τυπική απόκλιση 104,7. 

Αριθμός μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας 

στην σχολική μονάδα είναι από 0 έως 73 με μέσο όρο

Μαθητές/τριες με εεα στην σχολική μονάδα 
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από 42 έως 517 με μέσο 

 

μέσο όρο τους 14,68 και 

 



 

     Το ποσοστό των μαθητών/τριών

μέσο όρο 6,2% και τυπική απόκλιση

 

Ποσοστό μαθητών/τριών με εεα

 

 

 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι

σχολική μονάδα σε φθίνουσα σειρά

1. Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες

2. Διαταραχή ελλειμματικής

3. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

4. Συναισθηματικές και συμπεριφορικές

5. Ήπια – ελαφρά νοητική

6. Προβλήματα λόγου και

7. Σοβαρά προβλήματα όρασης

8. Μέτρια – βαριά νοητική

9. Σοβαρά κινητικά προβλήματα

10. Σοβαρά προβλήματα ακοής

ών/τριών με εεα στην σχολική μονάδα είναι από

τυπική απόκλιση 4,1%.  

 

με εεα στην σχολική μονάδα 

παρουσιάζονται οι δυσκολίες που εμφανίζουν συνήθως οι μαθητές

φθίνουσα σειρά: 

μαθησιακές δυσκολίες (95,1%) 

ελλειμματικής προσοχής / Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) (57,3%)

αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) (48,8%) 

και συμπεριφορικές δυσκολίες (47,6%) 

νοητική ανεπάρκεια (41,5%) 

λόγου και ομιλίας (15,9%) 

προβλήματα όρασης (11%) 

νοητική ανεπάρκεια (7,3%) 

προβλήματα (6,1%) 

προβλήματα ακοής (3,7%) 
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είναι από 0% έως 22% με 

 

οι μαθητές με εεα στη 

Υ) (57,3%) 



 

Οι δυσκολίες που εμφανίζουν

 

     Στα σχολεία όσων έχουν απαντήσει

εεα ενώ στο 57,3% δεν λειτουργούν

Λειτουργούν δομές φοίτησης μαθητών με εεα στη σχολική μονάδα
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Οι δυσκολίες που εμφανίζουν συνήθως οι μαθητές με εεα στη 



 

Το 19,5% έχει κάποια εκπαίδευση

Εκπαίδευση

 

 

     Το 70,7% δηλώνει ότι έχει

υπόλοιπο 29,3% δεν έχει. 

 

εκπαίδευση/επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή ενώ το 80,5% 

Εκπαίδευση / επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή 

ότι έχει διδακτική εμπειρία με μαθητές με εεα στην

52 

ενώ το 80,5% δεν έχει. 

 

εεα στην τάξη ενώ το 
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6.2. Περιγραφικά στατιστικά για τις  πεποιθήσεις των Διευθυντών/τριών ως 

προς τη συμπερίληψη 

     Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν στις στάσεις των 

Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις του γενικού σχολείου, 

όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, οι Διευθυντές/τριες πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό κατά μέσο όρο σε θετικά 

αναμενόμενα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (M.Ο.=3,49 Τ.Α.=0,48). Σε 

παρόμοιο βαθμό, οι Διευθυντές/τριες πιστεύουν στις βασικές αντιλήψεις /απόψεις για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση (M.Ο.=3,23 Τ.Α.=0,40), ενώ πιστεύουν σε μικρότερο βαθμό σε 

θετικές πρακτικές που διαμορφώνονται υπό την επίδραση της συμπερίληψης στην τάξη του 

γενικού σχολείου (M.Ο.=2,52 Τ.Α.=0,48).    

Πίνακας 1. Στατιστικά μέτρα των πεποιθήσεων των Διευθυντών/τριών  

Πεποιθήσεις N Ε.Τ. Μ.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. 

Βασικές αντιλήψεις για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση 
82 2 4 3,23 0,40 

Αναμενόμενα αποτελέσματα της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
82 2 5 3,49 0,48 

Πρακτικές στην τάξη του γενικού σχολείου 82 2 4 2,52 0,48 

Συνολική κλίμακα συμπερίληψης 82 2 4 3,21 0,36 
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6.2.1 Περιγραφικά στατιστικά για τις βασικές αντιλήψεις / απόψεις των 

Διευθυντών/τριών ως προς τη  συμπεριληπτική εκπαίδευση 

     Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα 12 στοιχεία του 

ερωτηματολογίου που συγκροτούν τις πεποιθήσεις των Διευθυντών/τριών ως προς τη  

συμπεριληπτική εκπαίδευση.  

     Ο μέσος όρος σε 8 από τα 12 στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι μεγαλύτερος από 3,0 με 

τη μεγαλύτερη συμφωνία να εκφράζεται στο ότι «πρέπει να παρέχεται κάθε ευκαιρία στα 

παιδιά με εεα ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην τάξη του γενικού σχολείου» 

(Μ.Ο.=4,37 – Τ.Α.=0,64), στο ότι «χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα για την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης των παιδιών με εεα στο γενικό σχολείο, προτού αυτή 

εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα» (Μ.Ο.=4,23 – Τ.Α.=0,93) και στο ότι «οι γονείς των παιδιών 

με εεα προτιμούν να συνεκπαιδεύεται το παιδί τους στις τάξεις του γενικού σχολείου» 

(Μ.Ο.=4,07 – Τ.Α.=0,66). Ο μέσος όρος σε 4 από τα 12 στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι 

μικρότερος από 3,0 με τη μικρότερη συμφωνία να εκφράζεται στο ότι «δεν είναι αναγκαίο να 

λάβει ειδική κατάρτιση κάποιος προκειμένου να διδάξει σε μία τάξη όπου συνεκπαιδεύονται 

παιδιά με και χωρίς εεα» (Μ.Ο.=1,61 – Τ.Α.=0,78).    
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Πίνακας 2. Στατιστικά μέτρα των πεποιθήσεων των Διευθυντών/τριών ως προς τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Αρ. Ερώτηση N Ε.Τ. Μ.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. 

4 

Πρέπει να παρέχεται κάθε ευκαιρία στα παιδιά 

με εεα ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικά 

στην τάξη του γενικού σχολείου. 

82 2 5 4,37 0,64 

9 

Χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα για την 

αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης των 

παιδιών με εεα στο γενικό σχολείο, προτού 

αυτή εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα. 

82 1 5 4,23 0,93 

6 

Οι γονείς των παιδιών με εεα προτιμούν να 

συνεκπαιδεύεται το παιδί τους στις τάξεις του 

γενικού σχολείου. 

82 1 5 4,07 0,66 

5 

Η συμπερίληψη των μαθητών με εεα στο 

γενικό σχολείο ενδέχεται να αποφέρει οφέλη 

στις οικογένειες αυτών. 

82 2 5 3,98 0,77 

1 

Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(εεα) έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται στην 

ίδια τάξη με τους τυπικά αναπτυσσόμενους 

μαθητές. 

82 2 5 3,89 0,86 

8 

Οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με εεα ΔΕΝ 

μπορούν να εξυπηρετηθούν επαρκώς από τους 

καθηγητές της γενικής τάξης 

82 1 5 3,85 1,01 

12 
Είναι εφικτό να διδάσκονται μαθητές με και 

χωρίς εεα στην ίδια τάξη. 82 1 5 3,54 0,82 

11 

Τα περισσότερα παιδιά με εεα δεν 

παρουσιάζουν προβλήματα συμπεριφοράς όταν 

συνεκπαιδεύονται σε τάξεις γενικού σχολείου. 

82 1 5 3,05 0,83 

3 

Είναι δύσκολο να διατηρηθεί η πειθαρχία μέσα 

στην σχολική αίθουσα, όταν συνυπάρχουν 

μαθητές με και χωρίς εεα 

82 1 5 2,57 1,01 

7 

Οι περισσότεροι καθηγητές ειδικής αγωγής δεν 

διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις 

προκειμένου να διδάξουν αποτελεσματικά τους 

τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές. 

82 1 5 2,55 0,93 

2 

Η συμπερίληψη μαθητών με εεα ΔΕΝ αποτελεί 

επιθυμητή πρακτική για την εκπαίδευση των 

τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών. 

82 1 5 2,51 1,03 

10 

Δεν είναι αναγκαίο να λάβει ειδική κατάρτιση 

κάποιος προκειμένου να διδάξει σε μία τάξη 

όπου συνεκπαιδεύονται παιδιά με και χωρίς 

εεα. 

82 1 5 1,61 0,78 
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6.2.2 Περιγραφικά στατιστικά για τις πεποιθήσεις των Διευθυντών/τριών 

ως προς τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

     Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα 11 στοιχεία του 

ερωτηματολογίου που συγκροτούν τις πεποιθήσεις των Διευθυντών/τριών ως προς τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

     Ο μέσος όρος σε 9 από τα 11 στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι μεγαλύτερος από 3,0 με 

τη μεγαλύτερη συμφωνία να εκφράζεται στο ότι «η συμπερίληψη παιδιών με εεα στο γενικό 

σχολείο ενισχύει την αποδοχή της διαφορετικότητας από τους τυπικά αναπτυσσόμενους 

μαθητές» (Μ.Ο.=4,06 – Τ.Α.=0,81), στο ότι «η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι κοινωνικά 

ωφέλιμη για τα παιδιά με εεα» (Μ.Ο.=4,00 – Τ.Α.=0,79) και στο ότι «η συμπερίληψη 

προωθεί την κοινωνική ανεξαρτησία των παιδιών με εεα» (Μ.Ο.=3,90 – Τ.Α.=0,75). Ο μέσος 

όρος σε 2 από τα 11 στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι μικρότερος από 3,0 με τη μικρότερη 

συμφωνία να εκφράζεται στο ότι «η απομόνωση των παιδιών σε ειδικά σχολεία ΔΕΝ έχει 

αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή τους  μέχρι το γυμνάσιο» 

(Μ.Ο.=2,39 – Τ.Α.=0,91) και στο ότι «οι αναπτυσσόμενοι μαθητές σε τάξεις όπου 

εφαρμόζεται συμπερίληψη, έχουν περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν προβληματική 

συμπεριφορά την οποία «έμαθαν» από τους μαθητές με εεα» (Μ.Ο.=2,07 – Τ.Α.=0,91). 
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Πίνακας 3. Στατιστικά μέτρα των πεποιθήσεων των Διευθυντών/τριών ως προς τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  

Αρ. Ερώτηση N Ε.Τ. Μ.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. 

16 

Η συμπερίληψη παιδιών με εεα στο γενικό 

σχολείο ενισχύει την αποδοχή της 

διαφορετικότητας από τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους μαθητές. 

82 2 5 4,06 0,81 

13 
Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι κοινωνικά 

ωφέλιμη για τα παιδιά με εεα. 82 1 5 4,00 0,79 

17 
Η συμπερίληψη προωθεί την κοινωνική 

ανεξαρτησία των παιδιών με εεα. 82 2 5 3,90 0,75 

18 
Η συμπερίληψη ενισχύει την αυτοεκτίμηση 

των μαθητών με εεα. 82 1 5 3,74 0,80 

20 

Τα παιδιά με εεα αναπτύσσουν καλύτερη 

αυτοαντίληψη στο περιβάλλον μιας 

συμπεριληπτικής τάξης. 

82 2 5 3,55 0,82 

21 

Οι προκλήσεις που προσφέρει η τάξη του 

γενικού σχολείου προάγουν την ακαδημαϊκή 

ανάπτυξη των παιδιών με εεα. 
82 1 5 3,39 0,89 

19 

Είναι πιθανόν τα παιδιά με εεα να 

παρουσιάσουν δύσκολα διαχειρίσιμη 

συμπεριφορά σε μια συμπεριληπτική τάξη. 
82 1 5 3,37 0,88 

15 

Τα παιδιά με εεα είναι πιθανόν να 

απομονωθούν από τα υπόλοιπα παιδιά στις 

τάξεις ενός συμπεριληπτικού σχολείου. 
82 1 5 3,30 0,86 

14 

Τα παιδιά με εεα είναι πιθανόν να αναπτύξουν 

γρηγορότερα ακαδημαϊκές δεξιότητες σε ένα 

ειδικό σχολείο ή σε μια ξεχωριστή τάξη, παρά 

ενσωματωμένα στην γενική τάξη. 

82 1 5 3,10 0,83 

22 

Η απομόνωση των παιδιών σε ειδικά σχολεία 

ΔΕΝ έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κοινωνική 

και συναισθηματική ανάπτυξή τους  μέχρι το 

γυμνάσιο. 

82 1 4 2,39 0,91 

23 

Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές σε τάξεις 

όπου εφαρμόζεται συμπερίληψη, έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν 

προβληματική συμπεριφορά την οποία 

«έμαθαν» από τους μαθητές με εεα. 

82 1 5 2,07 0,91 
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6.2.3 Περιγραφικά στατιστικά για τις πεποιθήσεις των Διευθυντών/τριών 

ως προς τις πρακτικές στην τάξη 

     Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα 5 στοιχεία του 

ερωτηματολογίου που συγκροτούν τις πεποιθήσεις των Διευθυντών/τριών ως προς τις 

πρακτικές στην τάξη.  

     Ο μέσος όρος σε 4 από τα 5 στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι μεγαλύτερος από 3,0 με 

τη μεγαλύτερη συμφωνία να εκφράζεται στο ότι «οι γονείς των παιδιών με εεα έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη από υποστηρικτικές δομές σε σύγκριση με τους γονείς των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών» (Μ.Ο.=4,23 – Τ.Α.=0,7) και στο ότι «μία καλή προσέγγιση για τη 

διαχείριση μιας τάξης συμπερίληψης είναι η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 

υπεύθυνου για την διδασκαλία των παιδιών με εεα» (Μ.Ο.=4,18 – Τ.Α.=0,82). Ο μέσος όρος 

σε 1 από τα 5 στοιχεία του ερωτηματολογίου είναι μικρότερος από 3,0 με τη μικρότερη 

συμφωνία να εκφράζεται στο ότι «τα παιδιά με εεα μονοπωλούν τον χρόνο των 

εκπαιδευτικών» (Μ.Ο.=2,56 – Τ.Α.=0,86). 

Πίνακας 4. Στατιστικά μέτρα των πεποιθήσεων των Διευθυντών/τριών ως προς τις πρακτικές 

στην τάξη 

Αρ. Ερώτηση N Ε.Τ. Μ.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. 

26 

Οι γονείς των παιδιών με εεα έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη από υποστηρικτικές δομές 

σε σύγκριση με τους γονείς των τυπικά 

αναπτυσσόμενων παιδιών. 

82 2 5 4,23 0,73 

28 

Μία καλή προσέγγιση για τη διαχείριση μιας 

τάξης συμπερίληψης είναι η ύπαρξη ενός 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής υπεύθυνου για 

την διδασκαλία των παιδιών με εεα. 

82 1 5 4,18 0,82 

25 

Η συμπεριφορά των μαθητών με εεα απαιτεί 

την προσοχή των εκπαιδευτικών σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με εκείνη των 

τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών. 

82 2 5 3,62 0,88 

27 

Οι γονείς των παιδιών με εεα δεν 

συμπεριφέρονται στους εκπαιδευτικούς της 

τάξης με τρόπο διαφορετικό απ ότι οι γονείς 

των παιδιών χωρίς εεα. 

82 1 5 3,18 1,04 

24 
Τα παιδιά με εεα μονοπωλούν τον χρόνο των 

εκπαιδευτικών. 
82 1 5 2,56 0,86 
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6.3. Πεποιθήσεις Διευθυντών/τριών ως προς τη συμπερίληψη σε σχέση με 

δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία 

     Οι Διευθυντές/τριες με διδακτική εμπειρία με μαθητές εεα στην τάξη (Μ.Ο.=3,26, 

Τ.Α.=0,35) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά  θετικότερη στάση (t=2,220, β.ε.=80, 

p=0,029) ως προς τη συμπερίληψη  από  τους Διευθυντές/τριες χωρίς την αντίστοιχη 

διδακτική εμπειρία  (Μ.Ο.=3,07, Τ.Α.=0,34). 

 

6.3.1 Πεποιθήσεις Διευθυντών/τριών ως προς τις βασικές αντιλήψεις για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση σε σχέση με δημογραφικά και εργασιακά 

στοιχεία 

     Οι Διευθυντές/τριες με διδακτική εμπειρία με μαθητές εεα στην τάξη (Μ.Ο.=3,30, 

Τ.Α.=0,39) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά θετικότερη στάση (t=2,519, β.ε.=80, 

p=0,014) απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση  από τους Διευθυντές/τριες χωρίς την 

αντίστοιχη διδακτική εμπειρία  (Μ.Ο.=3,07, Τ.Α.=0,36). 

6.3.2 Πεποιθήσεις Διευθυντών/τριών ως προς τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε σχέση  με 

δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία 

     Δε  βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ή συσχετίσεις. 

6.3.3 Πεποιθήσεις Διευθυντών/τριών ως προς τις πρακτικές στην τάξη σε 

σχέση με δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία 

     Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους Διευθυντές Γυμνασίου και 

Γενικού Λυκείου ως προς την άποψη ότι μία καλή προσέγγιση για τη διαχείριση των τάξεων 

συμπερίληψης είναι η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής υπεύθυνου για την 

διδασκαλία των παιδιών με εεα (Ζ=-2,334, p=0,020). Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές/τριες σε 

Γυμνάσιο (Μ.Ο.=4,33, Τ.Α.=0,83) συμφωνούν περισσότερο από τους  Διευθυντές/τριες σε 

Γενικό Λύκειο  (Μ.Ο.=3,97, Τ.Α.=0,77) με την παραπάνω άποψη. 

     Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στους Διευθυντές /τριες που 

προΐστανται σε σχολική μονάδα με δομές φοίτησης (παράλληλη στήριξη και τμήματα 
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ένταξης) μαθητών με εεα και στους Διευθυντές που προΐστανται  σε σχολική μονάδα χωρίς 

αντίστοιχες δομές φοίτησης ως προς την άποψη ότι μία καλή προσέγγιση για τη διαχείριση 

των τάξεων συμπερίληψης είναι η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής υπεύθυνου για 

την διδασκαλία των παιδιών με εεα (Ζ=-2,900, p=0,004). Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές/τριες 

σε σχολική μονάδα με δομές φοίτησης μαθητών με εεα (Μ.Ο.=4,40, Τ.Α.=0,91) συμφωνούν 

περισσότερο από τους  Διευθυντές/τριες σε σχολική μονάδα χωρίς αντίστοιχες δομές 

φοίτησης (Μ.Ο.=4,02, Τ.Α.=0,71)  με την παραπάνω άποψη. 

     Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε Διευθυντές/τριες που έχουν 

διδακτική εμπειρία με μαθητές με εεα στην τάξη  και σε Διευθυντές/τριες χωρίς την 

αντίστοιχη  διδακτική εμπειρία ως προς την άποψη ότι τα παιδιά με εεα μονοπωλούν τον 

χρόνο των εκπαιδευτικών (Ζ=-2,198, p=0,028). Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές/τριες με 

διδακτική εμπειρία με μαθητές με εεα στην τάξη (Μ.Ο.=2,43, Τ.Α.=0,82)  συμφωνούν 

λιγότερο  από τους Διευθυντές/τριες χωρίς την αντίστοιχη  διδακτική εμπειρία (Μ.Ο.=2,88, 

Τ.Α.=0,90) με  την άποψη ότι τα παιδιά με εεα μονοπωλούν τον χρόνο των εκπαιδευτικών. 

     Υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα σε Διευθυντές/τριες που έχουν 

διδακτική εμπειρία με μαθητές με εεα στην τάξη  και σε Διευθυντές/τριες χωρίς την 

αντίστοιχη  διδακτική εμπειρία ως προς την άποψη ότι η συμπεριφορά των μαθητών με εεα 

απαιτεί την προσοχή των εκπαιδευτικών σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με εκείνη 

με εκείνη των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών  (Ζ=-1,995, p=0,046). Συγκεκριμένα, οι 

Διευθυντές/τριες με διδακτική εμπειρία με μαθητές με εεα στην τάξη (Μ.Ο.=3,50, Τ.Α.=0,88) 

συμφωνούν λιγότερο  από τους Διευθυντές/τριες χωρίς την αντίστοιχη  διδακτική εμπειρία 

(Μ.Ο.=3,92 Τ.Α.=0,83)  με την παραπάνω άποψη. 

     Η προϋπηρεσία (r=-0,241, p=0,029) των Διευθυντών/τριών και το ποσοστό των μαθητών 

εεα στη σχολική μονάδα που υπηρετούν (r=0,249, p=0,024) συσχετίζονται στατιστικά 

σημαντικά  με το βαθμό στον οποίο συμφωνούν με την άποψη ότι μία καλή προσέγγιση για 

τη διαχείριση των τάξεων συμπερίληψης είναι η ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 

υπεύθυνου για την διδασκαλία των παιδιών με εεα. Συγκεκριμένα, Διευθυντές/τριες με 

μεγαλύτερη προϋπηρεσία τείνουν να συμφωνούν λιγότερο με την παραπάνω άποψη, ενώ 

Διευθυντές/τριες που υπηρετούν σε σχολική μονάδα με μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών εεα 

τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με την παραπάνω άποψη. 
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6.4. Απόψεις των Διευθυντών/τριών σχετικά με τους παράγοντες που 

δυσχεραίνουν την υλοποίηση της συμπερίληψης 

      Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των απαντήσεων στα 15 στοιχεία του 

ερωτηματολογίου που αφορούν στις απόψεις των Διευθυντών/τριών αναφορικά με τους 

παράγοντες που δυσχεραίνουν την υλοποίηση της συμπερίληψης. 

     Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των απαντήσεων, οι 

συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας προβάλλουν σε μεγαλύτερο βαθμό εκείνους τους 

παράγοντες που δυσκολεύουν την υλοποίηση της συμπερίληψης που αφορούν στην 

επιμόρφωση (Μ.Ο.=4,32 – Τ.Α.=0,83) και εμπειρία τους (Μ.Ο.=4,18 – Τ.Α.=0,82) σε 

συνδυασμό με το μεγάλο αριθμό μαθητών ανά τάξη (Μ.Ο.=4,27 – Τ.Α.=0,88) και την 

ανεπάρκεια χρηματοδότησης (Μ.Ο.=4,22 – Τ.Α.=0,93).   

     Στη συνέχεια, οι Διευθυντές/τριες προβάλλουν κυρίως παράγοντες που σχετίζονται με 

περισσότερο θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα, όπως είναι η έλλειψη αποτελεσματικού 

Αναλυτικού Προγράμματος Συμπερίληψης (Μ.Ο.=4,01 – Τ.Α.=0,88), η ανεπάρκεια υλικών 

πόρων (διδακτικό υλικό, τεχνολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) (Μ.Ο.=3,90 – Τ.Α.=0,99), 

η ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου (Μ.Ο.=3,63 – Τ.Α.=1,09), οι περιορισμένες ευκαιρίες 

συνεργασίας σε επίπεδο τάξης και σχολείου (Μ.Ο.=3,62 – Τ.Α.=0,88) και η ανεπάρκεια 

υποστήριξης από το σχολείο και τους φορείς (Μ.Ο.=3,60 – Τ.Α.=1,05).  

     Συγκριτικά, οι συμμετέχοντες στο δείγμα της έρευνας προβάλλουν σε μικρότερο βαθμό ως 

παράγοντες που δυσχεραίνουν την υλοποίηση της συμπερίληψης τις αρνητικές στάσεις και 

αντιλήψεις κηδεμόνων (Μ.Ο.=3,45 – Τ.Α.=1,06), εκπαιδευτικών (Μ.Ο.=3,12 – Τ.Α.=1,12), 

μαθητών χωρίς εεα (Μ.Ο.=3,10 – Τ.Α.=1,10) και Διευθυντών (Μ.Ο.=2,68 – Τ.Α.=1,14).  

      Τέλος, οι Διευθυντές/τριες του δείγματος της έρευνας κατατάσσουν τον παράγοντα του 

αυξημένου βαθμού εξειδίκευσης και διαφοροποίησης τύπων σχολείου στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση στην προτελευταία θέση (Μ.Ο.=3,02 – Τ.Α.=1,09) ως προς τη δυσκολία που 

επιφέρει στην υλοποίηση της συμπερίληψης. 
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Πίνακας 5. Στατιστικά μέτρα των απόψεων των Διευθυντών/τριών για τους παράγοντες 

που δυσχεραίνουν την υλοποίηση της συμπερίληψης 

Αρ. Ερώτηση N Ε.Τ. Μ.Τ. Μ.Ο. Τ.Α. 

5 
Έλλειψη κατάρτισης/επιμόρφωσης σχετικά με 

τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ατόμων με εεα 
82 1 5 4,32 0,83 

12 Μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη 82 1 5 4,27 0,88 

6 Ανεπάρκεια χρηματοδότησης 82 1 5 4,22 0,93 

4 
Έλλειψη εμπειρίας στην εκπαιδευτική 

συμπερίληψη 
82 2 5 4,18 0,82 

10 
Έλλειψη αποτελεσματικού Αναλυτικού 

Προγράμματος Συμπερίληψης 
82 2 5 4,01 0,88 

9 
Ανεπάρκεια υλικών πόρων (διδακτικό υλικό, 

τεχνολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) 
82 1 5 3,90 0,99 

1 Ανεπάρκεια χρόνου εκπαιδευτικών 82 1 5 3,72 1,00 

14 Ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου 82 2 5 3,63 1,09 

2 
Περιορισμένες ευκαιρίες συνεργασίας σε 

επίπεδο τάξης και σχολείου 
82 1 5 3,62 0,88 

8 
Ανεπάρκεια υποστήριξης από το σχολείο και 

τους φορείς 
82 1 5 3,60 1,05 

11 Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις κηδεμόνων 82 1 5 3,45 1,06 

7 
Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών 
82 1 5 3,12 1,12 

13 
Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις μαθητών 

χωρίς εεα 
82 1 5 3,10 1,10 

15 

Αυξημένος βαθμός εξειδίκευσης και 

διαφοροποίησης τύπων σχολείου στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

82 1 5 3,02 1,09 

3 Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις Διευθυντών 82 1 5 2,68 1,14 
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7. Συζήτηση των ευρημάτων 

    Η τάση για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των  μαθητών με αναπηρία και/ ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο της κοινότητας διαμονής τους κυριαρχεί διεθνώς 

από την τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα. Η συμπερίληψη  αφορά στην κοινή μάθηση στο 

γενικό σχολείο και στην ισότιμη συμμετοχή όλων των παιδιών σε όλες τις εκφάνσεις της 

σχολικής και κοινωνικής ζωής ανεξάρτητα από δυσκολίες ή εμπόδια (Κυπριωτάκης, 2001) . 

Όπως επισημάνθηκε, για την υλοποίησή της απαιτείται μια ευρύτερη μεταρρύθμιση που 

αποβαίνει  τελικά σε μια συνολική αναβάθμιση του σχολείου και της γενικής εκπαίδευσης. Η 

διαμόρφωση θετικών στάσεων από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας διευκολύνει την 

επίτευξη της συμπερίληψης, ενώ καθοριστική θεωρείται στην προαγωγή τους  η συμβολή των 

σχολικών ηγετών (Chandler,2015). Για τον λόγο αυτόν η μελέτη των πεποιθήσεων και των 

στάσεων των Διευθυντών σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία 

και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρείται σημαντική  για την εκτίμηση του επιπέδου 

στο οποίο ενδέχεται να προωθήσουν ή όχι την υλοποίησή της.      

     Η διενέργεια της παρούσας έρευνας αποσκοπούσε στη  διερεύνηση των  πεποιθήσεων και 

των στάσεων Διευθυντών και Διευθυντριών Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών 

Λυκείων, δημοσίων και ιδιωτικών, του νομού Θεσσαλονίκης σχετικά με τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, 

διερευνήθηκαν οι  πεποιθήσεις  των Διευθυντών και Διευθυντριών σχετικά με τη  

συμπερίληψη, τα αναμενόμενα αποτελέσματά της και την επίδραση που έχει η  εφαρμογή της 

στην καθημερινότητα της γενικής τάξης και τις διδακτικές πρακτικές και,  στη συνέχεια, αν οι 

πεποιθήσεις των συμμετεχόντων  διαφοροποιούνται σε σχέση με δημογραφικά και εργασιακά 

στοιχεία τους. Τέλος, εξετάστηκαν οι απόψεις τους σχετικά με τους παράγοντες που 

επηρεάζουν αρνητικά την υλοποίηση της συμπερίληψης στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 

   

  7.1. Η στάση των Διευθυντών και Διευθυντριών σχετικά με τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

   Το πρώτο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στις στάσεις των Διευθυντών και Διευθυντριών 

σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και/ ή ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέγραψαν θετική, κατά μέσο όρο, στάση των 

Διευθυντών σχετικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν 

και από τις έρευνες των Bailey & du Plessis (1997) στην Αυστραλία, των Farris (2011), 

Ramirez (2006),  Smith (2011), και Galano (2012) στις Η.Π.Α., των Titrek, Bayrakci &  

Nguluma (2017) στην Τουρκία, των Avissar, Reiter & Leyser (2003)  και του Cohen (2015) 

στο Ισραήλ, των Κωλέττη (2016), Τσιολπίδου (2017) και Μποτσφάρη (2018) στην Ελλάδα. 

Όμως, εξετάζοντας τις τρεις διαστάσεις της κλίμακας τα ευρήματα της έρευνας 

διαφοροποιούνται εν μέρει  . 

     Ειδικότερα, από την έρευνα προέκυψε ότι οι Διευθυντές/Διευθύντριες έχουν θετική στάση 

ως προς τη φιλοσοφία της συμπερίληψης, ενώ πιστεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό κατά μέσο 

όρο σε θετικά αναμενόμενα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

θεωρούν ότι στα πλεονεκτήματα που παρέχει η συμπερίληψη συγκαταλέγονται η ενίσχυση 

της αποδοχής της διαφορετικότητας από τους τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές, ενώ για 

τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες το ότι είναι κοινωνικά ωφέλιμη, η προώθηση 

της κοινωνικής ανεξαρτησίας, η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, η ανάπτυξη θετικής 

αυτοαντίληψης, οι μεγαλύτερες δυνατότητες ακαδημαϊκής ανάπτυξης. Επομένως, όπως 

διαπιστώνεται, οι Διευθυντές/Διευθύντριες θεωρούν ότι οι μαθητές ωφελούνται από τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και σε ακαδημαϊκό και 

συναισθηματικό. Η διαπίστωση αυτή συμβαδίζει  και με τα ευρήματα άλλων ερευνών, 

σύμφωνα με τα οποία, η συμπερίληψη αποφέρει κοινωνικά οφέλη και συντελεί στην 

ανάπτυξη των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Avissar, Reiter & Leyser, 2003. Μποτσφάρη, 2018. Τσιολπίδου, 2017), ενώ στην έρευνα της 

Κωλέττη ( 2016) επισημαίνεται ως σημαντικότερο όφελος η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, 

ένα κοινό στοιχείο με την παρούσα έρευνα. Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα που προσφέρει 

η συμπερίληψη για τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων θεωρεί ότι  εστιάζονται  κυρίως στον κοινωνικό τομέα (Τσιολπίδου, 2017) και 

στις έρευνες των  Κωλέττη ( 2016) και Μποτσφάρη ( 2018) αναδεικνύονται συγκεκριμένα η 

καλλιέργεια σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας, η ευαισθητοποίησή τους και η 

συνύπαρξη με άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην έρευνα των Bailey & du Plessis 

( 1997) διαπιστώνεται ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση θεωρείται από τους περισσότερους 

Διευθυντές επωφελής για την ανάπτυξη των μαθητών  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους, αλλά εκφράζουν την άποψη ότι μπορεί να είναι επιζήμια 
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για τους μαθητές χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και παράγοντας διατάραξης της 

πειθαρχίας στην τάξη.  

     Ως προς τις επιπτώσεις που προκαλεί  η εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη 

ζωή της τάξης και στις πρακτικές διδασκαλίας, η παρούσα έρευνα κατέδειξε ουδέτερη στάση 

των Διευθυντών. Στην έρευνα των Avramidis & Kalyva (2007:15 ) καταγράφεται αρνητική 

στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις πρακτικές στην τάξη  και αποδίδεται στις ανησυχίες 

τους σχετικά με την αντιμετώπιση των δυσχερειών στην καθημερινότητα μιας τάξης 

συμπερίληψης. Το γεγονός  ότι και οι Διευθυντές  της παρούσας έρευνας πιστεύουν σε 

μικρότερο βαθμό σε θετικές πρακτικές σχετικά με προβλήματα της σχολικής 

πραγματικότητας που αφορούν στη  σχέση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στην οργάνωση του χρόνου και στη διαχείριση της τάξης 

είναι ενδεικτικό ίσως του προβληματισμού τους σχετικά με την επίλυση αυτών των 

ζητημάτων.   

    Ως προς τη σχέση των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών με αναπηρία και/ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας , οι Διευθυντές 

πιστεύουν σε μεγάλο βαθμό πως έχουν αυξημένη ανάγκη να λαμβάνουν υποστηρικτικές 

παροχές από τους εκπαιδευτικούς, ενώ σε μικρότερο βαθμό ότι εκδηλώνουν διαφορετική 

συμπεριφορά σε σύγκριση με τους γονείς των τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. Όπως έχει 

τονιστεί, οι γονείς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, στην παροχή 

εκπαιδευτικής βοήθειας και υποστήριξης (Loreman, 2007:30). Από την άλλη πλευρά, 

ενδεχομένως επιζητούν αυξημένη υποστήριξη από τη διοίκηση και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα  τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των παιδιών τους, γεγονός που δικαιολογείται ίσως από την ανησυχία και το άγχος 

που τους προκαλεί η κατάσταση αυτή (Σούλης, 2008:79). Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, 

η δέσμευση των γονέων στις αρχές και τους στόχους του σχολείου αλλά και η συμμετοχή 

τους στις εκπαιδευτικές διαδικασίες  καθορίζονται από τη συνεργασία και την επικοινωνία 

(Μestry & Grobler, 2007). Η υλοποίηση της  συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  προϋποθέτει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και τη συναίνεσή τους στον κοινό σκοπό, 

επομένως η ουσιώδης  επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία ανάμεσα στους γονείς 

και το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελεί συντελεστή υποστήριξής της. 

     Ως προς τη διαχείριση μιας τάξης συμπερίληψης  ένα μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων Διευθυντών θεωρεί ως μία καλή προσέγγιση την ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού 
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ειδικής αγωγής υπεύθυνου για την διδασκαλία των παιδιών με εεα.  Η προσέγγιση  αυτή, 

όμως, προωθεί για τα παιδιά  με εεα μια πρακτική μάθησης σε ένα πλαίσιο διαχωρισμού από 

τους υπόλοιπους μαθητές της γενικής τάξης, ενώ η συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά στην 

κοινή διδασκαλία όλων των μαθητών από τον εκπαιδευτικό γενικής αγωγής λαμβάνοντας 

υποστήριξη από  ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό που παρέχει βοήθεια -εξατομικευμένη ή σε 

μικρές ομάδες- σε όλους τους μαθητές (McMillan, 2008:9). Επομένως, ωφελούνται σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο όλοι οι μαθητές της τάξης, ενώ επιτυγχάνεται  επιπλέον και  η ενίσχυση 

της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπερίληψη, όπως έχει διαπιστωθεί σε 

σχετικές έρευνες (Avramidis και Norwich, 2002). Αντίθετα, σε έρευνα του Σούλη (2008:295) 

διαπιστώθηκε ότι μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών  δε διάκειται θετικά 

απέναντι  στο ενδεχόμενο παρουσίας ειδικού εκπαιδευτικού στη τάξη, ίσως γιατί ανησυχούν 

ότι μπορεί να εκληφθεί  ως ένδειξη  ανεπάρκειάς τους σε θέματα που αφορούν στη διαχείριση 

των ειδικών  εκπαιδευτικών  αναγκών. Ωστόσο , όπως τονίστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

βασικό συντελεστή εδραίωσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποτελεί η ανάπτυξη 

κουλτούρας συμπερίληψης από τη διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσωπικό που διακρίνεται 

για τον συνεργατικό της χαρακτήρα (Ainscow, Dyson & Weiner, 2013). Έτσι, θα πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν με την καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας και την εφαρμογή 

αποτελεσματικών στρατηγικών διδασκαλίας, όπως η συνεργατική διδασκαλία και επίλυση 

προβλημάτων που είναι επωφελείς για όλους τους μαθητές –με και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες- της τάξης (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική 

Αγωγή , 2009).   

     Η άποψη ότι η συμπεριφορά των  παιδιών με εεα  απαιτεί την προσοχή των εκπαιδευτικών 

σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με εκείνη των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών 

έπεται ως προς τον  βαθμό συμφωνίας που δηλώνουν οι Διευθυντές στην παρούσα έρευνα. 

Τέλος, οι Διευθυντές στην πλειοψηφία τους δεν αποδέχονται σε τόσο μεγάλο βαθμό την 

άποψη ότι τα παιδιά με εεα μονοπωλούν τον χρόνο των εκπαιδευτικών. Ανάλογη άποψη 

φαίνεται ότι έχουν και οι εκπαιδευτικοί  στην  έρευνα των Stoiber,  Gettinger, & Goetz  

(1998), ενώ στην έρευνα της Τσιολπίδου (2017)  διαπιστώνεται ότι οι Διευθυντές ανεξάρτητα 

από τον χρόνο που απαιτείται για τη διδασκαλία αποδέχονται τη συμπερίληψη μαθητών με 

διάφορες μορφές αναπηρίας και /ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών .  
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 7.2. Οι πεποιθήσεις Διευθυντών/τριών ως προς τη συμπερίληψη σε σχέση 

με δημογραφικά και εργασιακά στοιχεία 

     Το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα αφορούσε στο αν υπάρχει διαφοροποίηση  στις 

πεποιθήσεις των Διευθυντών για τη συμπερίληψη σε σχέση με δημογραφικά και  εργασιακά 

στοιχεία, όπως το φύλο, η εκπαιδευτική και διοικητική προϋπηρεσία, η εμπειρία διδασκαλίας 

σε μαθητές με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  η επιμόρφωση στην Ειδική 

Αγωγή,  ο τύπος του σχολείου , το μέγεθος του σχολείου, το ποσοστό των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ο τύπος αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, η λειτουργία 

δομών ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο. 

   Τόσο η στάση των Διευθυντών στο σύνολό της όσο και οι πεποιθήσεις τους ως προς τη 

φιλοσοφία της συμπερίληψης επηρεάζονται από την εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ δεν επηρεάζονται από το φύλο, την εκπαιδευτική και 

διοικητική προϋπηρεσία,  την επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή, τον τύπο του σχολείου, το 

μέγεθος του σχολείου, το ποσοστό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τον τύπο 

αναπηρίας και ειδικών  εκπαιδευτικών αναγκών που συνήθως εμφανίζουν οι μαθητές στη 

σχολική μονάδα και τη λειτουργία δομών ειδικής αγωγής στο γενικό σχολείο.  Συγκεκριμένα, 

οι Διευθυντές που διαθέτουν διδακτική εμπειρία με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην τάξη παρουσιάζουν πιο θετική στάση από τους Διευθυντές που δε διαθέτουν. Και σε  

άλλες μελέτες έχει διαπιστωθεί επίσης  ότι η διδακτική εμπειρία σε μονάδες ειδικής αγωγής ή 

με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνδέεται με περισσότερο θετικές στάσεις των 

Διευθυντών απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση (Chandler, 2015. Praisner, 2003.  

Ramirez, 2006.  Sharma & Chow, 2008. Smith, 2011. Vazquez, 2010), ενώ η εμπειρία από 

την επαφή γενικά με παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή από την εφαρμογή 

προγραμμάτων συμπερίληψης στην τάξη έχει βρεθεί σε έρευνες ότι συνδέεται με θετικότερες 

στάσεις των εκπαιδευτικών (Janney et al, 1995 όπως αναφέρ. στους Avramidis & 

Norwich,2002:138.  Avramidis, Bayliss & Burden, 2000). Η προηγούμενη  διδακτική 

εμπειρία προσφέρει βιώματα και γνώση που συντελούν  σε πληρέστερη κατανόηση της 

συμπεριφοράς και των εκπαιδευτικών  αναγκών που έχουν οι συγκεκριμένοι μαθητές και 

αξιοποιείται στο σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων. Εξάλλου, οι Διευθυντές 

των ελληνικών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν απαλλάσσονται πλήρως από τα 

διδακτικά τους καθήκοντα, όταν αναλαμβάνουν τη διεύθυνση, οπότε εξακολουθούν να έχουν 

τη δυνατότητα προσωπικής  εμπειρίας στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες. Αντίθετα, δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στις 

πεποιθήσεις των Διευθυντών για τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης και τις συγκεκριμένες  δημογραφικές και εργασιακές μεταβλητές.  

     Οι πεποιθήσεις των Διευθυντών ως προς τον αντίκτυπο της  συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

στη ζωή και τις πρακτικές της τάξης επηρεάζονται από τις ακόλουθες μεταβλητές : τύπος 

σχολείου, λειτουργία δομών ειδικής αγωγής (τμήμα ένταξης και παράλληλη στήριξη) στο 

γενικό σχολείο, η εμπειρία διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η 

διοικητική προϋπηρεσία και το ποσοστό των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

      Η πεποίθηση των Διευθυντών ότι αποτελεί μία καλή προσέγγιση η ύπαρξη ενός 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής υπεύθυνου για την διδασκαλία των παιδιών με εεα στην τάξη 

του γενικού σχολείου επηρεάζεται από μια σειρά δημογραφικών και εργασιακών  

χαρακτηριστικών. Κατ’ αρχάς στη διαμόρφωσή της παίζει ρόλο ο τύπος σχολείου. Οι 

Διευθυντές/τριες σε Γυμνάσιο συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους  Διευθυντές/τριες 

σε Γενικό Λύκειο  με την πρακτική αυτήν. Έχει διαπιστωθεί από έρευνα των Leyser et al. 

(1994) που αναφέρονται στους Avramidis και Norwich (2002:137-8) ότι οι στάσεις των 

καθηγητών Λυκείου  είναι περισσότερο θετικές απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με εεα 

από εκείνες των καθηγητών Γυμνασίου. Ωστόσο, οι Clough και Lindsay (1991) όπως  

αναφέρονται στους Avramidis και Norwich (2002:137-8) ισχυρίστηκαν ότι η στάση των 

εκπαιδευτικών γίνεται λιγότερο θετική καθώς αυξάνεται η ηλικία των παιδιών λόγω της 

επικέντρωσής τους στο αντικείμενό τους γενικά και όχι στις μεμονωμένες περιπτώσεις των 

παιδιών με δυσκολίες. Η διαπίστωση της παρούσας έρευνας δείχνει μια θετικότερη 

προσέγγιση των πρακτικών της συμπερίληψης από τους Διευθυντές Γενικού Λυκείου. 

Ωστόσο, μπορεί  να σχετίζεται με την πιθανότητα οι Διευθυντές Γενικού Λυκείου, εξαιτίας 

των αυξημένων απαιτήσεων ως προς την εμβάθυνση και εξειδίκευση στα γνωστικά 

αντικείμενα που επιδιώκονται στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική μονάδα (Νόμος 4186/2013 

ΦΕΚ193/Α/17-9-2013 Άρθρο 1), να δίνουν βαρύτητα κυρίως στη διδασκαλία του 

αντικειμένου και να τη θεωρούν πιο αποτελεσματική για όλους τους μαθητές, όταν 

προέρχεται από τον καθηγητή γενικής αγωγής λόγω της μεγαλύτερης εμπειρίας που διαθέτει 

σε αυτήν. 

    Επίσης, η λειτουργία δομών φοίτησης παιδιών με εεα στη σχολική μονάδα, όπως τα 

Τμήματα Ένταξης και ο θεσμός της Παράλληλης στήριξης επηρεάζει τη συγκεκριμένη 

πεποίθηση των Διευθυντών δηλώνοντας μεγαλύτερο βαθμό συμφωνίας με αυτήν.  Άλλωστε, 
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και  στις έρευνες των Κωλέττη (2016) και Μποτσφάρη (2018) η πλειονότητα των διευθυντών 

αναγνωρίζει τη συμβολή τους, ενώ δεν την εκλαμβάνουν ως στοιχείο που συντηρεί τον 

διαχωρισμό των μαθητών με  εεα στο γενικό σχολείο. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, 

μία πιθανή ερμηνεία για το εύρημα της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να είναι ότι η 

συγκεκριμένη προσέγγιση εκλαμβάνεται από τους Διευθυντές ως μια πιο θετική εξέλιξη, 

αφού εξασφαλίζεται η συνύπαρξη με τους υπόλοιπους μαθητές σε κοινό περιβάλλον, αλλά 

ταυτόχρονα  και η λήψη επιπρόσθετης στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό. Ωστόσο, αν 

αναλογιστούμε ότι βασική επιδίωξη της συμπερίληψης είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων των 

μαθητών σε ένα κοινό πλαίσιο ζωής και μάθησης, διαπιστώνεται ότι ο τρόπος με τον οποίον 

αντιλαμβάνονται την εφαρμογή της συμπερίληψης χαρακτηρίζεται από ασάφεια. 

       Στην έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι οι Διευθυντές/ τριες με μεγαλύτερη διοικητική 

προϋπηρεσία τείνουν να συμφωνούν λιγότερο με την παραπάνω άποψη. Η μεγαλύτερη 

διοικητική πείρα που διαθέτουν ενδεχομένως να τους βοηθά στο να προσεγγίσουν με 

θετικότερο τρόπο διάφορα ζητήματα, ακόμη και εκείνα που αφορούν στην υλοποίηση 

εκπαιδευτικών καινοτομιών, και όχι μόνον οι ειδικές θεωρητικές γνώσεις ή η εξοικείωση με 

τις κατάλληλες πρακτικές που μπορεί να έχουν. Στην έρευνα της Τσιολπίδου (2017) οι 

αρχαιότεροι Διευθυντές/τριες εμφανίζουν πιο θετική στάση απέναντι στη συμπερίληψη σε 

αντίθεση με τους Διευθυντές στις έρευνες των Avissar et al  (2003) και Cohen (2015) που 

έχουν πιο αρνητική από τους νεότερους, ενώ στην έρευνα των Ramirez (2006) και Smith 

(2011) η μεταβλητή δεν επηρεάζει τη στάση των Διευθυντών. 

      Τέλος, οι Διευθυντές/ τριες που προΐστανται σχολικής μονάδας με μεγαλύτερο ποσοστό 

μαθητών με εεα τείνουν να συμφωνούν περισσότερο με τη συγκεκριμένη άποψη. Πρόκειται 

για ένα χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που ενδεχομένως συμβάλλει στην 

απόκτηση ευρείας γνώσης ζητημάτων σχετικών με τη διδασκαλία και τη διαχείριση μιας 

συμπεριληπτικής τάξης, ωστόσο είναι απαραίτητο να συνδυάζεται η γνώση αυτή και με τη 

συνεπή εφαρμογή των αρχών της συμπερίληψης, για να είναι αποτελεσματική η διαχείριση. 

Στην έρευνα της Τσιολπίδου (2017) βρέθηκε ότι η στάση των Διευθυντών απέναντι στους 

μαθητές με ελαφρά αναπηρία επηρεάζεται από το ποσοστό των μαθητών με εεα στο σχολείο, 

ενώ στις έρευνες των Ramirez (2006) και Smith (2011) η μεταβλητή αυτή δεν είχε σημαντικό 

αντίκτυπο στη στάση των Διευθυντών απέναντι στη συμπερίληψη.  
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7.3 Οι απόψεις των Διευθυντών/ Διευθυντριών σχετικά με τους παράγοντες 

που επηρεάζουν την υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης  

     Το τρίτο ερώτημα αποσκοπούσε στη διερεύνηση των απόψεων των Διευθυντών/ 

Διευθυντριών σχετικά με τον βαθμό στον οποίον επηρεάζουν ορισμένοι παράγοντες την 

υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Οι ερωτηθέντες Διευθυντές θεωρούν ότι o 

παράγοντας που δυσχεραίνει σε μεγαλύτερο βαθμό την υλοποίηση της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης είναι η έλλειψη κατάρτισης/επιμόρφωσης σχετικά με αυτήν. Η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών αναδεικνύεται σε βασικό συντελεστή επίτευξης και στις έρευνες των Κωλέττη 

(2016), Μποτσφάρη (2018),  Τσιολπίδου (2017) και Bailey & du Plessis ( 1997). Στη 

συνέχεια αναδεικνύεται ως αμέσως σοβαρότερο εμπόδιο ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά 

τάξη που, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα Ειδικής Αγωγής, (2003:17), επισημαίνεται  και 

στη Γαλλία  ως εμπόδιο, ενώ έπονται η ανεπάρκεια χρηματοδότησης και η έλλειψη εμπειρίας 

στην εκπαιδευτική συμπερίληψη. Επίσης, ανάλογα ευρήματα διαπιστώθηκαν  και σε έρευνες 

που αφορούσαν εκπαιδευτικούς. Συγκεκριμένα, στην έρευνα του Σούλη (2007) η απουσία 

επιμόρφωσης αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα παρεμπόδισης, στην έρευνα του 

Παπαστεργίου (2017) η αύξηση της χρηματοδότησης και  η επιμόρφωση προβλήθηκαν ως 

βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής, ενώ στην έρευνα των Avramidis & Kalyva (2007) τα 

σημαντικότερα εμπόδια υλοποίησης  είναι η έλλειψη εμπειρίας και η περιορισμένη γνώση 

σχετικά με τη συμπερίληψη. Από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την 

Ενταξιακή Εκπαίδευση (2014) υποστηρίζεται η ανάγκη να περιλαμβάνονται τα θέματα 

ειδικής αγωγής και εκπαιδευτικής συμπερίληψης στα  αντικείμενα τόσο της βασικής 

κατάρτισης όσο και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και να τους δίνεται η αναγκαία 

υποστήριξη για την απόκτηση των σχετικών γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με την 

αποτελεσματική εφαρμογή της συμπερίληψης στο γενικό σχολείο. Επιπλέον, όπως 

διαπιστώθηκε σε έρευνες, η  εκπαίδευση  ή η επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή αποτελεί 

παράγοντα διαμόρφωσης θετικής στάσης απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Cohen, 2015.  Praisner, 2003.  Smith, 2011). 

      Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες αναδεικνύουν ως παράγοντες παρεμπόδισης της 

συμπερίληψης εκείνους που αφορούν σε θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα, με 

σημαντικότερους την έλλειψη αποτελεσματικού Αναλυτικού Προγράμματος Συμπερίληψης 

και την ανεπάρκεια υλικών πόρων (διδακτικό υλικό, τεχνολογικός εξοπλισμός, 

εγκαταστάσεις). Η ύπαρξη ευέλικτου Προγράμματος Σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται σε 
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ποικίλες μορφές και ανάγκες μάθησης και η παροχή επαρκών υλικών πόρων 

συγκαταλέγονται από τον Loreman (2007:28) στους βασικούς παράγοντες υποστήριξης της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η επάρκεια ή η ανεπάρκεια υλικών πόρων ως 

παράγοντας που προωθεί ή δυσχεραίνει αντίστοιχα την υλοποίηση της συμπερίληψης 

αναφέρεται από Διευθυντές στις έρευνες των Κωλέττη (2016), Μποτσφάρη (2018), 

Τσιολπίδου (2017) και Bailey & du Plessis ( 1997).  Οι παράγοντες που ακολουθούν είναι:  η 

ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου, οι περιορισμένες ευκαιρίες συνεργασίας σε επίπεδο τάξης και 

σχολείου και η ανεπάρκεια υποστήριξης από το σχολείο και τους φορείς . Τέλος, οι 

Διευθυντές/τριες του δείγματος της έρευνας δεν αξιολογούν ως σημαντικό εμπόδιο τον 

παράγοντα του αυξημένου βαθμού εξειδίκευσης και διαφοροποίησης τύπων σχολείου στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αν και η αντίθετη άποψη αναφέρεται στις εκθέσεις πολλών  

χωρών,  σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Φορέα  για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (2003). 

       Οι αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις των κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών 

χωρίς εεα  και των Διευθυντών επισημαίνονται από τους συμμετέχοντες στην παρούσα  

έρευνα Διευθυντές ως παράγοντες που δυσχεραίνουν σε μικρότερο βαθμό την υλοποίηση της 

συμπερίληψης. Ειδικότερα, οι Διευθυντές αξιολογούν ως σοβαρότερο εμπόδιο από τα 

τέσσερα που προαναφέρθηκαν  τις αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις των γονέων/κηδεμόνων. 

Αρνητικές στάσεις είναι πιθανό να εκδηλώνονται τόσο από τους γονείς των μαθητών με εεα, 

όταν θεωρούν ότι στο γενικό σχολείο δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς οι δυσκολίες των 

παιδιών τους ή υπάρχουν ζητήματα αποδοχής , όσο και από τους γονείς των τυπικά 

αναπτυσσόμενων μαθητών, εάν ανησυχούν ότι η συμπερίληψη επηρεάζει την ακαδημαϊκή 

πορεία των παιδιών τους ή δημιουργούνται προβλήματα πειθαρχίας στην τάξη.  Στις έρευνες 

της Κωλέττη (2016) και του Σούλη (2008:290) οι αντιδράσεις και οι ανησυχίες που 

προέρχονται από τους γονείς των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών συγκαταλέγονται στα 

προβλήματα που συναντά η εφαρμογή της συμπερίληψης. Όσον αφορά στους γονείς των 

μαθητών με εεα  διαπιστώνεται σε μελέτες ότι ανησυχούν κυρίως για την κοινωνική αποδοχή 

και μεταχείριση από τους μαθητές χωρίς αναπηρίες και τους εκπαιδευτικούς, ενώ επίσης τους 

προβληματίζει η ποιότητα της διδασκαλίας και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

(Kokaridas et al ,2008). 

     Οι συμμετέχοντες στην παρούσα  έρευνα Διευθυντές έχουν την άποψη ότι οι αρνητικές 

στάσεις και αντιλήψεις των Διευθυντών επηρεάζουν την εφαρμογή της συμπερίληψης στον 

μικρότερο βαθμό συγκριτικά με εκείνες των άλλων εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Ανάλογη είναι και η διαπίστωση της έρευνας του Σούλη (2008:242), σύμφωνα με 
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την οποία οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί σε μεγαλύτερο ποσοστό θεωρούν ότι οι απόψεις των 

Διευθυντών δεν αποτελούν εμπόδιο στην υλοποίηση προγραμμάτων συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης, ενώ οι απόψεις των εκπαιδευτικών την επηρεάζουν αρνητικά.  Αντίθετα, η 

συγκεκριμένη άποψη διαφοροποιείται από εκείνες άλλων προγενέστερων μελετών, σύμφωνα 

με τις οποίες οι αντιλήψεις και οι στάσεις των Διευθυντών διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην προώθηση της συμπερίληψης (Bailey & du Plessis, 1997. Praisner, 2003). Ωστόσο, η 

ηγεσία που έχει συμπεριληπτικό προσανατολισμό ασκείται όχι μόνον από τους Διευθυντές, 

αλλά και από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας  με τη συμμετοχή τους τόσο στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής του σχολείου όσο και  στην 

υποστήριξη των κοινών επιδιωκόμενων στόχων (Ryan, 2010). Επομένως, η υλοποίηση της 

συμπερίληψης δεν επηρεάζεται μόνον από τις προσωπικές αντιλήψεις και στάσεις των 

Διευθυντών, αλλά από εκείνες  που αναπτύσσονται σε όλη τη σχολική κοινότητα. Επιπλέον, 

σε αντίθεση με άλλες χώρες,  δεν υπάγεται στη  δικαιοδοσία του Διευθυντή των ελληνικών 

σχολικών μονάδων η απόφαση σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη εγγραφής και φοίτησης 

μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και η εισήγηση για κατάταξη  

στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον, οπότε δεν επηρεάζει η αρνητική στάση του το 

συγκεκριμένο θέμα. Οι στάσεις των κηδεμόνων προβλήθηκαν ως παράγοντας που 

παρεμποδίζει σε μεγαλύτερο βαθμό και από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν  στην 

έρευνα των Avramidis & Kalyva (2007),  ενώ στην έρευνα των Stoiber, Gettinger, and Goetz 

(1998) ως μεγαλύτερο εμπόδιο προβλήθηκαν  οι στάσεις των εκπαιδευτικών. 

     Από τα ευρήματα της έρευνας συνάγεται ότι οι Διευθυντές/Διευθύντριες σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης έχουν θετική στάση ως 

προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες πιστεύοντας σε μεγαλύτερο βαθμό στη φιλοσοφία και στα αναμενόμενα θετικά 

αποτελέσματά της και σε μικρότερο στις θετικές πρακτικές που διαμορφώνονται στην τάξη 

του γενικού σχολείου, όταν εφαρμόζεται η συμπερίληψη. Επίσης, αξιολογούν ως κυριότερους 

παράγοντες αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο δυσχεραίνουν τη συμπερίληψη την έλλειψη 

κατάρτισης/ επιμόρφωσης αλλά και εμπειρίας σχετικά με τη συμπερίληψη, τον μεγάλο 

αριθμό μαθητών ανά τάξη και την ανεπάρκεια χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, κατατάσσουν 

παράγοντες που αφορούν σε θεσμικά και οργανωτικά θέματα, με επικρατέστερους την 

έλλειψη αποτελεσματικού Αναλυτικού Προγράμματος Συμπερίληψης και την ανεπάρκεια 

υλικών πόρων, ενώ θεωρούν ότι επηρεάζουν σε μικρότερο βαθμό οι αρνητικές στάσεις και 
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αντιλήψεις των κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών, των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και των Διευθυντών. 

 

7.4. Εφαρμογή των πορισμάτων 

      Η παρούσα έρευνα κατέδειξε ότι οι συμμετέχοντες Διευθυντές έχουν θετική στάση 

αναφορικά με τη φιλοσοφία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ σχετικά 

ουδέτερη όσον αφορά  στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην τάξη. Επιπλέον, ανέδειξαν ως 

το βασικότερο εμπόδιο στην υλοποίηση της συμπερίληψης την έλλειψη κατάρτισης/ 

επιμόρφωσης πάνω σε θέματα σχετικά με αυτήν και ακολούθως μια σειρά από θεσμικά και 

οργανωτικά ζητήματα. Τα πορίσματα της έρευνας θα ήταν δυνατό να αξιοποιηθούν στη 

σύνταξη  προγραμμάτων επιμόρφωσης Διευθυντών  και εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για 

την απόκτηση των απαιτούμενων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με τις 

αρχές αλλά και με τις συμπεριληπτικές  πρακτικές, αφού  στην έρευνα διαφαίνεται ένας 

προβληματισμός αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της συμπερίληψης. Επιπλέον, από την 

έρευνα προέκυψε ότι οι Διευθυντές θεωρούν ως βασικούς παράγοντες παρεμπόδισης 

ζητήματα, όπως η ανεπάρκεια χρηματοδότησης, υλικών πόρων και θεσμικού πλαισίου, η 

έλλειψη κατάλληλου  Αναλυτικού Προγράμματος και  το μέγεθος των τάξεων. Τα δεδομένα 

αυτά θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη από τους φορείς χάραξης της εκπαιδευτικής και 

κοινωνικής πολιτικής και να προβούν στον σχεδιασμό μεταρρυθμίσεων και στη θέσπιση 

μέτρων για την υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

 

7.5 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

     Η παρούσα έρευνα διενεργήθηκε σε περιορισμένο δείγμα και σε μία γεωγραφική περιοχή 

της Ελλάδας. Ωστόσο, η σπουδαιότητα της συμπερίληψης ως μοναδικής δυνατότητας για  την 

παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε όλο τον μαθητικό κόσμο καθιστά αναγκαία τη διενέργεια 

έρευνας για τις πεποιθήσεις και στάσεις των Διευθυντών σε πανελλήνια κλίμακα προκειμένου 

να είναι δυνατή η γενίκευση των αποτελεσμάτων της στο σύνολο των Διευθυντών. Επίσης, 

άλλες έρευνες θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν διαφορετικές ομάδες εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, όπως γονείς, μαθητές, ανώτερα εκπαιδευτικά στελέχη, προκειμένου 
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να καταγραφούν οι απόψεις και οι στάσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών ή άλλες να 

εστιάσουν και στο πρακτικό επίπεδο εξετάζοντας το οργανωτικό και διδακτικό πλαίσιο της  

συμπερίληψης. Τόσο σε προγενέστερες έρευνες όσο και στην παρούσα οι Διευθυντές και οι 

εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν ως βασικό παράγοντα παρεμπόδισης την έλλειψη 

κατάρτισης/επιμόρφωσης. Βάσει του συγκεκριμένου ευρήματος προτείνεται να διερευνηθούν 

σε μελλοντικές εργασίες οι επιμορφωτικές ανάγκες Διευθυντών και εκπαιδευτικών όλων των 

ειδικοτήτων, ώστε τα πορίσματα να αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό προγραμμάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Τέλος, επειδή για τον χώρο της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  

μέχρι σήμερα υπάρχουν περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα, η διενέργεια μεγαλύτερου 

αριθμού ερευνών θα προσέφερε στοιχεία για τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας. 

  

7.6.  Περιορισμοί της έρευνας 

Στην έρευνα που διενεργήθηκε υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Κατ’ αρχάς, συμμετείχαν 82 

Διευθυντές και Διευθύντριες από τους 295 στους οποίους χορηγήθηκαν ερωτηματολόγια, 

αριθμός που αντιστοιχεί περίπου σε  ποσοστό συμμετοχής  27, 8% . Ο σχετικά μικρός 

αριθμός των συμμετεχόντων πιθανό να περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των πορισμάτων 

της έρευνας στο σύνολο του πληθυσμού των σχολικών διευθυντών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Ακόμη, η διενέργεια της έρευνας  σε ένα μόνο γεωγραφικό διαμέρισμα της 

χώρας, στον νομό Θεσσαλονίκης, αποτελεί έναν δεύτερο περιορισμό ως προς τη δυνατότητα 

να εξαχθούν συμπεράσματα που ισχύουν για το σύνολο των γεωγραφικών διαμερισμάτων της 

χώρας. Επίσης, ένας ακόμη περιορισμός θα μπορούσε να τεθεί από το θέμα της έρευνας που 

αφορούσε στη συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρία και /ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επειδή πρόκειται για ένα ζήτημα κυρίως σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

ενδεχομένως κάποιες  απαντήσεις των συμμετεχόντων να απηχούν περισσότερο τις 

αποδεκτές από την κοινωνία απόψεις και λιγότερο τις προσωπικές τους. Συνεπώς, θα πρέπει 

να λάβουμε υπόψη τη συγκεκριμένη παράμετρο κατά την προσέγγιση των αποτελεσμάτων  

σχετικά με τις θέσεις που εκφράστηκαν. Από την άλλη πλευρά, με τη χορήγηση 

ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου δεν υπήρχε αμεσότητα στην επικοινωνία της ερευνήτριας 

και των ερωτώμενων, γεγονός που ενδεχομένως παρείχε στους ερωτηθέντες  μεγαλύτερη 

ευχέρεια στο  να δηλώσουν τις  προσωπικές τους πεποιθήσεις . 
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Κύριε Διευθυντά/ Κυρία Διευθύντρια, 

     Το ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται χρησιμοποιείται για τη διενέργεια έρευνας στο 

πλαίσιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας με θέμα τις πεποιθήσεις και 

στάσεις των Διευθυντών/Διευθυντριών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως 

προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία και /ή ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 

     Η τάση που προωθείται διεθνώς ως η ενδεδειγμένη για την εκπαιδευτική αντιμετώπιση 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι η ανάπτυξη πολιτικής συνεκπαίδευσής 

τους σε σχολεία γενικής αγωγής. Η εκπαιδευτική συμπερίληψη αφορά στην επιδίωξη της 

συνύπαρξης και κοινής διδασκαλίας μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε 

κοινές σχολικές μονάδες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Για την επίτευξή της 

προβλέπεται η παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής με ειδικευμένο 

προσωπικό (εκπαιδευτικούς ή μια διεπιστημονική ομάδα), εκπαιδευτικό υλικό, επιμόρφωση 

και εξοπλισμό ( Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003). 

     Σας παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Ο χρόνος που θα χρειαστεί να 

διαθέσετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου εκτιμάται στα 10-15 λεπτά. Οι 

απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και απολύτως εμπιστευτικές. Αν έχετε να διατυπώσετε 

παρατηρήσεις σχετικά με το ερωτηματολόγιο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση delelige@gmail.com. 

     Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμβολή σας. 

             Δελέλη Γεωργία 
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Μέρος Α 

Παρακαλώ σημειώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω δηλώσεις κυκλώνοντας 

τον αντίστοιχο αριθμό 

 

  Διαφωνώ 

απόλυτα 

Διαφωνώ Ούτε 

συμφωνώ 

Ούτε 

διαφωνώ 

Συμφωνώ Συμφωνώ 

απόλυτα  

1. Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (εεα) έχουν το δικαίωμα να 

εκπαιδεύονται στην ίδια τάξη με τους 

τυπικά αναπτυσσόμενους μαθητές. 

1 2 3 4 5 

2. Η συμπερίληψη μαθητών με εεα ΔΕΝ 

αποτελεί επιθυμητή πρακτική για την 

εκπαίδευση των τυπικά 

αναπτυσσόμενων μαθητών. 

1 2 3 4 5 

3. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί η 

πειθαρχία μέσα στην σχολική αίθουσα, 

όταν συνυπάρχουν μαθητές με και χωρίς 

εεα 

1 2 3 4 5 

4. Πρέπει να παρέχεται κάθε ευκαιρία στα 

παιδιά με εεα ώστε να συμμετέχουν 

αποτελεσματικά στην τάξη του γενικού 

σχολείου. 

1 2 3 4 5 

5. Η συμπερίληψη των μαθητών με εεα 

στο γενικό σχολείο ενδέχεται να 

αποφέρει οφέλη στις οικογένειες αυτών. 

1 2 3 4 5 

6. Οι γονείς των παιδιών με εεα προτιμούν 

να συνεκπαιδεύεται το παιδί τους στις 

τάξεις του γενικού σχολείου. 

1 2 3 4 5 

7. Οι περισσότεροι καθηγητές ειδικής 

αγωγής δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες 

γνώσεις προκειμένου να διδάξουν 

αποτελεσματικά τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους μαθητές. 

1 2 3 4 5 

8. Οι ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών με 

εεα ΔΕΝ μπορούν να εξυπηρετηθούν 

επαρκώς από τους καθηγητές της 

γενικής τάξης 

1 2 3 4 5 

9. Χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα για 

την αποτελεσματικότητα της 

συμπερίληψης των παιδιών με εεα στο 

γενικό σχολείο, προτού αυτή 

εφαρμοστεί σε ευρεία κλίμακα. 

1 2 3 4 5 

10. Δεν είναι αναγκαίο να λάβει ειδική 

κατάρτιση κάποιος προκειμένου να 

διδάξει σε μία τάξη όπου 

συνεκπαιδεύονται παιδιά με και χωρίς 

εεα. 

1 2 3 4 5 

11. Τα περισσότερα παιδιά με εεα δεν 

παρουσιάζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς όταν συνεκπαιδεύονται 

σε τάξεις γενικού σχολείου. 

1 2 3 4 5 

12. Είναι εφικτό να διδάσκονται μαθητές με 

και χωρίς εεα στην ίδια τάξη. 
1 2 3 4 5 

13. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι 

κοινωνικά ωφέλιμη για τα παιδιά με εεα. 
1 2 3 4 5 
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14. Τα παιδιά με εεα είναι πιθανόν να 

αναπτύξουν γρηγορότερα ακαδημαϊκές 

δεξιότητες σε ένα ειδικό σχολείο ή σε 

μια ξεχωριστή τάξη, παρά 

ενσωματωμένα στην γενική τάξη. 

1 2 3 4 5 

15. Τα παιδιά με εεα είναι πιθανόν να 

απομονωθούν από τα υπόλοιπα παιδιά 

στις τάξεις ενός συμπεριληπτικού 

σχολείου. 

1 2 3 4 5 

16. Η συμπερίληψη παιδιών με εεα στο 

γενικό σχολείο ενισχύει την αποδοχή της 

διαφορετικότητας από τους τυπικά 

αναπτυσσόμενους μαθητές. 

1 2 3 4 5 

17. Η συμπερίληψη προωθεί την κοινωνική 

ανεξαρτησία των παιδιών με εεα. 
1 2 3 4 5 

18. Η συμπερίληψη ενισχύει την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών με εεα. 
1 2 3 4 5 

19. Είναι πιθανόν τα παιδιά με εεα να 

παρουσιάσουν δύσκολα διαχειρίσιμη 

συμπεριφορά σε μια συμπεριληπτική 

τάξη. 

1 2 3 4 5 

20. Τα παιδιά με εεα αναπτύσσουν 

καλύτερη αυτοαντίληψη στο περιβάλλον 

μιας συμπεριληπτικής τάξης. 

1 2 3 4 5 

21. Οι προκλήσεις που προσφέρει η τάξη 

του γενικού σχολείου προάγουν την 

ακαδημαϊκή ανάπτυξη των παιδιών με 

εεα. 

1 2 3 4 5 

22. Η απομόνωση των παιδιών σε ειδικά 

σχολεία ΔΕΝ έχει αρνητικό αντίκτυπο 

στην κοινωνική και συναισθηματική 

ανάπτυξή τους  μέχρι το γυμνάσιο. 

1 2 3 4 5 

23. Οι τυπικά αναπτυσσόμενοι μαθητές σε 

τάξεις όπου εφαρμόζεται συμπερίληψη, 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

παρουσιάσουν προβληματική 

συμπεριφορά την οποία «έμαθαν» από 

τους μαθητές με εεα. 

1 2 3 4 5 

24. Τα παιδιά με εεα μονοπωλούν τον χρόνο 

των εκπαιδευτικών. 
1 2 3 4 5 

25. Η συμπεριφορά των μαθητών με εεα 

απαιτεί την προσοχή των εκπαιδευτικών 

σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση 

με εκείνη των τυπικά αναπτυσσόμενων 

μαθητών. 

1 2 3 4 5 

26. Οι γονείς των παιδιών με εεα έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη από υποστηρικτικές 

δομές σε σύγκριση με τους γονείς των 

τυπικά αναπτυσσόμενων παιδιών. 

1 2 3 4 5 

27. Οι γονείς των παιδιών με εεα δεν 

συμπεριφέρονται στους εκπαιδευτικούς 

της τάξης με τρόπο διαφορετικό απ ότι 

οι γονείς των παιδιών χωρίς εεα. 

1 2 3 4 5 

28. Μία καλή προσέγγιση για τη διαχείριση 

μιας τάξης συμπερίληψης είναι η 

ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού ειδικής 

αγωγής υπεύθυνου για την διδασκαλία 

των παιδιών με εεα. 

1 2 3 4 5 
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Παρακαλώ σημειώστε σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν την 

υλοποίηση  της εκπαιδευτικής συμπερίληψης στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης κυκλώνοντας 

τον αντίστοιχο αριθμό. 

 
 

 Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή 

της συμπερίληψης  

Καθόλου  Λίγο  Αρκετά  Πολύ  Πάρα 

πολύ 

1. Ανεπάρκεια χρόνου εκπαιδευτικών 

 
1 2 3 4 5 

2. Περιορισμένες ευκαιρίες συνεργασίας σε επίπεδο 

τάξης και σχολείου 
1 2 3 4 5 

3. Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις Διευθυντών 1 2 3 4 5 

4. Έλλειψη εμπειρίας στην εκπαιδευτική 

συμπερίληψη 
1 2 3 4 5 

5. Έλλειψη κατάρτισης/επιμόρφωσης σχετικά με τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση ατόμων με εεα 
1 2 3 4 5 

6. Ανεπάρκεια χρηματοδότησης 1 2 3 4 5 

7. Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών 1 2 3 4 5 

8. Ανεπάρκεια υποστήριξης από το σχολείο και 

τους φορείς 
1 2 3 4 5 

9. Ανεπάρκεια υλικών πόρων (διδακτικό υλικό, 

τεχνολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις) 
1 2 3 4 5 

10. Έλλειψη αποτελεσματικού Αναλυτικού 

Προγράμματος Συμπερίληψης 
1 2 3 4 5 

11. Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις κηδεμόνων 1 2 3 4 5 

12. Μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τάξη 1 2 3 4 5 

13. Αρνητικές στάσεις και αντιλήψεις μαθητών 

χωρίς εεα 
1 2 3 4 5 

14. Ανεπάρκεια θεσμικού πλαισίου 

 
1 2 3 4 5 

15. Αυξημένος βαθμός εξειδίκευσης και 

διαφοροποίησης τύπων σχολείου στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

1 2 3 4 5 
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Μέρος Β  Δημογραφικά στοιχεία 

 

Παρακαλώ σημειώστε ένα  ����  στο κατάλληλο τετραγωνίδιο ή συμπληρώστε τον αριθμό 

που ζητείται 

 

      

1. Φύλο: 

 

Άνδρας  � Γυναίκα � 
2. Τύπος 

σχολείου: 

Γυμνάσιο � Γενικό 

Λύκειο 
� Επαγ/κο 

Λύκειο 
� 

3. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία: 

 ---- έτη   

4. Προϋπηρεσία ως Διευθυντής / Διευθύντρια: 

 

 

---- έτη   

5. Αριθμός μαθητών / μαθητριών της σχολικής 

σας μονάδας: 

 

----    

6. Αριθμός μαθητών / μαθητριών με εεα στη 

σχολική σας μονάδα: 

 

----    

7. Ποιες από τις παρακάτω δυσκολίες 

εμφανίζουν συνήθως οι μαθητές με εεα στη 

σχολική σας μονάδα; 

• Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  . . . . . . .             

• Προβλήματα λόγου και ομιλίας . . . . . . .  

• Ήπια – ελαφρά νοητική ανεπάρκεια . . . .  

• Μέτρια – βαριά νοητική ανεπάρκεια . . . . 

• Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής / 

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) . . . . . . . . . .  

• Σοβαρά προβλήματα όρασης . . . . . . . . .  

• Σοβαρά προβλήματα ακοής . . . . . . . . . . . 

• Σοβαρά κινητικά προβλήματα . .  . . . . . .  

• Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(αυτισμός)  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 

• Συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

δυσκολίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 
� 
� 
� 
� 
� 
 
� 
� 
� 
� 
 
� 
 
� 

   

8. Λειτουργούν δομές φοίτησης (παράλληλη 

στήριξη και τμήματα ένταξης) μαθητών με 

εεα στη σχολική σας μονάδα; 

 

ΝΑΙ � ΟΧΙ � 

9. Έχετε κάποια εκπαίδευση / επιμόρφωση 

στην Ειδική Αγωγή; 

 

ΝΑΙ � ΟΧΙ � 

10. Έχετε διδακτική εμπειρία με μαθητές με εεα 

στην τάξη; 

 

ΝΑΙ � ΟΧΙ � 
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«Δηλώνω ρητά  και ανεπιφύλακτα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 

2,4,6 παρ. 3 του Ν. 1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής 

εργασίας και δεν προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν 

μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις 

βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον.» 
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