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Πεξίιεςε 

Σν ζέκα ηεο παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο απνζθνπεί ζην λα κειεηήζεη ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε  δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ) ζηε γεληθή  ηάμε 

ηνπ ζρνιείνπ. ηελ έξεπλα  ζπκκεηείραλ 139 εθπαηδεπηηθνί (γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο),νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζε  δηάθνξα δεκνηηθά ζρνιεία ηεο Διιάδαο. Γηα ηε 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξγαιείν Autism Inclusion Questionnaire 

(Segall & Campbell, 2007). Πξφθεηηαη γηα έλα εξσηεκαηνιφγην απνηεινχκελν απφ 86 

εξσηήζεηο, ρσξηζκέλν ζε 6 ηκήκαηα. Σν πξψην ηκήκα πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηελ εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν δεχηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη 15 εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηε γλψζε γηα 

ηε ΓΑΦ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν ηξίην κέξνο πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε. ην ηέηαξην ηκήκα παξνπζηάδνληαη 20 ζπκπεξηθνξέο 

ζρεηηθέο κε ηε ΓΑΦ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ πφζν απνδηνξγαλσηηθή 

είλαη κία ζπκπεξηθνξά, εάλ παξνπζηάδεηαη απφ έλαλ καζεηή ηεο ηάμεο ηνπο. Σν πέκπην 

κέξνο πεξηέρεη έλαλ θαηάινγν 15 ζηξαηεγηθψλ/ πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο 

ζηε ζπκπεξίιεςε ελφο καζεηή κε ΓΑΦ ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ  αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθέο. Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζθέξεη ζηνλ εξσηψκελν κηα 

επθαηξία λα ζπκκεηέρεη ζην κέιινλ ζε έξεπλα κέζσ νκάδσλ εζηίαζεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηίζεηαη ζεηηθά σο πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε  καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπξφζζεηα, 
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αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο εηδηθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πάλσ ζε δεηήκαηα 

ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε ΓΑΦ. 

 

Λέμεηο- θιεηδηά : απηηζκφο, ζπκπεξίιεςε ,ζηάζεηο εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθή αγσγή 
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Abstract 

 

The subject of this project is to study the attitudes  of  general and special education 

teachers  in Primary Education for the inclusion of students with Autism Spectrum 

Disorder (ASD) in mainstream  classroom of the school.   In the project  took part 139 

teachers (of general and special education), who are working to different  primary schools 

around Greece. To   conduct   this  research, Autism Inclusion Questionnaire (Segall & 

Campbell, 2007) was used. It is about   a questionnaire, which consists of 86 questions, 

divided into 6 parts.  The first part includes 15 questions, according to demographic 

information and the experience of the teachers, who took part in this research. The second 

part includes 15 questions, according to the knowledge of ACD of the participated 

teachers. The third part includes 20 questions, according to the attitudes of the participated 

teachers for the inclusion of students with (ASD) in   mainstream  classroom of the school. 

In the fourth part are presented 20 behaviors related to ACD. The teachers have to answer 

how disruptive is this behavior, if presented by a student of their class. The fifth part 

contains a catalogue of 15 strategies that can be useful  for the inclusion of student with 

ASD  in general education. The participants have to answer, if they used these specific 

strategies. The last part of the questionnaire gives to the respondent the chance to take part 

in a research in the future via teams about the inclusion of students with ASD in 

mainstream    classroom . According to the results of this research, the majority of the 

teachers of general and special education are inclined to accept the students with ASD in 

mainstream  classroom  of the school.   In addition, this research underlines the importance 

of the special training of teachers to this  issues, like the inclusion of students with ASD. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα ,ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο άιιαμε αθφκε πεξηζζφηεξν θη έθαλε έλα βήκα κπξνζηά.. 

χκθσλα κε  ηε  Γηαθήξπμε ηνπ Incheon  ζηε Ν. Κνξέα ην 2015 -πήξε ην φλνκά ηεο απφ 

ην Γηεζλέο Φφξνπκ Δθπαίδεπζεο εθείλνπ ηνπ έηνπο, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ εθπξφζσπνη 

απφ 160 ρψξεο- «Ζ ζπκπεξίιεςε θαη ε ηζνηηκία ζηελ εθπαίδεπζε απνηειεί αθξνγσληαίν 

ιίζν κηαο κεηακνξθσηηθήο εθπαηδεπηηθήο αηδέληαο θαη επνκέλσο, δεζκεπφκαζηε λα 

εμαιείςνπκε θάζε κνξθή απνθιεηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο, ηηο δηαθνξέο θαη αληζφηεηεο 

ζηελ πξφζβαζε, ζηε ζπκκεηνρή ζηε κάζεζε θαη ζηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Καλέλαο 

εθπαηδεπηηθφο ζηφρνο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη επεηεχρζε εθηφο αλ επηηεπρζεί απφ 

φινπο.» Με βάζε ηελ ηδέα ηνπ ελφο ζρνιείνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο, άξρηζε λα 

επηδηψθεηαη θαη ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο έξεπλεο κε ζθνπφ λα εθηηκήζνπλ ηα νθέιε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ (· McGregor & Campbell, 2001 · Syriopoulou- 

Delli, Cassimos, Tripsianis, & Polychronopoulou, 2012) Έξεπλα ησλ Segall θαη Campbell 

(2012) επηζεκαίλεη φηη νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζπλεξγαζίαο κε καζεηέο κε ΓΑΦ 

επηδξνχλ ζεηηθά ηφζν ζε επίπεδν γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζέκαηα ηνπ απηηζκνχ, 

φζν θαη  ζην επίπεδν αλάπηπμεο πην ζεηηθψλ ζηάζεσλ απέλαληη ζε ζηξαηεγηθέο 

ζπκπεξίιεςεο. Γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο γηα 

ηε ζπκπεξίιεςε θαη φζν πεξηζζφηεξεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο δηαζέηνπλ, ηφζν κεγαιχηεξε 

βεβαηφηεηα δείρλνπλ γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ζπκπεξίιεςεο (Cassimos, 

Polychronopoulou, & Syriopoulou-Delli, 2013 · McGregor & Campbell, 2001 ). 

Δίλαη ινηπφλ ελδηαθέξνλ λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ε επηηπρία ή απνηπρία ηεο 

ζπκπεξίιεςεο εμαξηάηαη θαη απφ ηηο ζηάζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φρη κφλν απφ ηελ 
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ίδηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Δπίζεο, θαηά πφζν  ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ εηδηθή εθπαίδεπζε 

νη εθπαηδεπηηθνί γηα λα κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ ηάμε ηνπο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ. 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κηα εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο  κε ηνλ 

πξνβιεκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ζην ζέκα απηφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

επηκέξνπο θεθαιαίσλ αλάπηπμεο ηεο εξγαζίαο.. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη  κηα 

ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο θαη κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Πξνζεγγίδεηαη 

ε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζέηνληαο  ηνλ νξηζκφ ηεο θαη κηα  ηζηνξηθή αλαδξνκή, 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ,ηελ επηδεκηνινγία , ηελ αηηηνινγία θαη  ηε δηάγλσζε, 

αμηνιφγεζε ηεο ΓΑΦ. Αθνινχζσο, πξνζεγγίδεηαη ε ζεσξία ηεο ζπκπεξίιεςεο-

ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο, νη βαζηθέο αξρέο ηεο, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη ηα 

κνληέια ζπκπεξίιεςεο. Σν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηε ζρέζε ζπκπεξίιεςεο θαη 

ΓΑΦ, ηελ αλαθνξά ζηε θνίηεζε καζεηψλ κε ΓΑΦ ζην γεληθφ ζρνιείν, ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ αλαζθφπεζε ζε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα κε απηφ 

ην ζέκα. ηε ζπλέρεηα πεξλάκε ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη ζην ηξίην 

θεθάιαην, φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ  ηεο έξεπλαο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ .Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα  ζηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, ζηελ 

επηινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πξφθεηηαη γηα 

πνζνηηθή κέζνδν κε εξγαιείν ην εξσηεκαηνιφγην. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ζηε κέζνδν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Αθνινπζνχλ, ζην πέκπην 

θεθάιαην, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. Δμεηάδνληαη ηα  γλσξίζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, πξνυπεξεζία, εκπεηξία, επηκφξθσζε θ.α. θαη δίλνληαη 

πνιπκεηαβιεηέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο 
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εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, φπσο ην θχιν, ε ειηθία ,ε ζπλνιηθή ππεξεζία, ε 

πξνυπεξεζία ζε ΓΑΦ ,ε εθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ε εηδηθή επηκφξθσζε ζηε ΓΑΦ 

θαη ε εκπεηξία κε καζεηή κε  ΓΑΦ. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη ηα  έμη εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα βάζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε ζηαηηζηηθή  αλάιπζε. Σν  πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα αλαθέξεηαη ζηηο γλψζεηο γηα ηε ΓΑΦ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο. Σν δεχηεξν αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο  καζεηψλ κε ΓΑΦ, ην ηξίην 

ζηηο ζπκπεξηθνξέο  καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε θαη ην ηέηαξην  ζηε ρξήζε πξαθηηθψλ 

ζπκπεξίιεςεο. Σέινο, ζην έθην θεθάιαην ζπδεηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε  βηβιηνγξαθία, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα , νη πεξηνξηζκνί  θαη   

νη κειινληηθέο πξνηάζεηο ηεο έξεπλαο.                                                                                                                                     
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 : ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ – ΑΝΑΚΟΠΖΖ      

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1. Οξηζκόο  ηεο ΓΑΦ  -Ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ) είλαη κία λεπξν-αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή 

κε θεληξηθά ζπκπηψκαηα, ηε κεησκέλε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία, ηελ 

παξνπζία πεξηνξηζκέλσλ ελδηαθεξφλησλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ (Powell 

et al., 2016). Πξφθεηηαη γηα κία δηα βίνπ δηαηαξαρή, ε νπνία δε ζεξαπεχεηαη (Dawson et 

al., 2010˙ Volkmar, Pauls, 2004).  Δίλαη αδχλαηνλ λα δνζεί έλαο ζαθήο νξηζκφο γηα ηε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο.(Happe,1998). Ο απηηζκφο, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κία νκάδα ζπκπησκάησλ αθφκε θαη ζηε «ζηελή αληίιεςή ηνπ», ζεσξείηαη έλα κεηαβιεηφ, 

ζε κεγάιν βαζκφ, λεπξν-αλαπηπμηαθφ ζχλδξνκν θαη φρη κηα ζπλζήθε  (Geschwind, 2008).  

Ζ ΓΑΦ, εθφζνλ δελ ζεξαπεχεηαη, θαζηζηά αλαγθαία ηε ζπλερή ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ 

θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ (Sussman et al., 2015). Σα 

άηνκα κε απηηζκφ εμαθνινπζνχλ λα βηψλνπλ δπζθνιίεο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα, δπζθνιίεο ζηελ απηφλνκε δηαβίσζή ηνπο, ζηελ επαγγεικαηηθή 

απνθαηάζηαζε θαη ζηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (Howlin, 2005˙ Howlin et al., 2004˙ 

Seltzeretal., 2001 ζην Myers &Johnson, 2007).. Ζ ΓΑΦ δηαγηγλψζθεηαη ζηελ πξψηκε 

παηδηθή ειηθία 2,5- 3 έηε, αιιά επηκέλεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. 

Χζηφζν, κε κεγάιε πηζαλφηεηα, κπνξεί λα ζπκβνχλ αιιαγέο ζηελ έληαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο δηαηαξαρήο (Φξαλζίο, 2012). Ζ ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ αθνινπζεί 

ζα ηαμηδέςεη ηε ζθέςε ζηνλ ρξφλν, θσηίδνληαο ηηο πηπρέο ηνπ απηηζκνχ. (Φνχζθα, 2017)  

Σν 1800, νη γηαηξνί  Jean-Marc Itard  ζηε Γαιιία θαη John Haslam ζηελ Αγγιία, ήηαλ νη 

πξψηνη πνπ εληφπηζαλ ηνλ απηηζκφ. Δμεηάδνληαο άηνκα κε απηηζκφ θαη ρσξίο λα 
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κπνξέζνπλ λα θαηαζηήζνπλ κία ζαθή δηάγλσζε, νλφκαζαλ ηα άηνκα κε απηηζκφ 

«μερσξηζηά». 

Ο Jean-Marc Itard, αλέιαβε λα κειεηήζεη έλα δσδεθάρξνλν παηδί - αγξίκη, ηνλ  Βίθηνξ, 

πνπ είρε βξεζεί ζην δάζνο ηνπ Averon, ζηε Γαιιία, λα δεη κφλν ηνπ απνκαθξπζκέλν απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, άγλσζην πψο θαη γηαηί, απφ πξψηκε βξεθηθή ειηθία. Έσο ηφηε, ε 

επηζηήκε δελ είρε ηελ επθαηξία λα κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ηεο παληεινχο απνπζίαο 

αλζξψπηλεο επαθήο ζε έλα παηδί. 

Σν 1910, ν Διβεηφο ςπρίαηξνο Eugen Bleuer, κηιψληαο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα 

ρξεζηκνπνίεζε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν “autismus”, κε ηνλ νπνίν πεξηγξάθεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσληθήο απφζπξζεο πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα. Ο φξνο εηπκνινγείηαη απφ ην ειιεληθφ εαπηφο (autos), ηνπ νπνίνπ ε αγγιηθή 

κεηάθξαζε είλαη autism (Gallo, 2010).  

Σν 1943, πξσηνπφξνη ηεο κειέηεο αιιά θαη ηεο δηάθξηζεο ηεο ΓΑΦ απφ άιιεο, ήηαλ νη 

Leo Kanner θαη o Ζans Asperger, νη νπνίνη, παξάιιεια θαη ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ, 

κειέηεζαλ παηδηά κε απηηζκφ θαη δεκνζίεπζαλ ηηο κειέηεο ηνπο, ν Kanner ζηε Βαιηηκφξε 

θαη ν Asperger ζηε Βηέλλε. Δίλαη αμηνπξφζεθην ην γεγνλφο πσο, αλ θαη θαλείο ηνπο δε 

γλψξηδε ηε κειέηε ηνπ άιινπ, θαη νη δχν ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ φξν «απηηζκφο», γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηα παηδηά ηα νπνία κειεηνχζαλ, ελψ θαη νη δχν, ήδε απφ εθείλε ηελ επνρή, 

ηφληζαλ ηελ εθ γελεηήο θαηαβνιή απηήο ηεο δηαηαξαρήο (Frith, 1994).  

Σν 1967 ν Bettelheim δηαηχπσζε, ηε ζεσξία ηεο «ςπρξήο κεηέξαο» (κεηέξα «ςπγείν»), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα παηδηά δε γελληνχληαη κε απηηζκφ, αιιά θαζίζηαληαη απηηζηηθά 

εμαηηίαο ηεο απνηπρεκέλεο αιιειεπίδξαζεο κε ηε κεηέξα ηνπο θαη ηνπ γεκάηνπ θφβνπ θαη 

ρσξίο ζηνξγή πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγαιψλνπλ (Happe, 1998). O Bruno Bettelheim 

ελνρνπνηεί ηνπο γνλείο γηα ηνλ απηηζκφ ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ην βηβιίν ηνπ «The Empty 
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Fortress: Infantile Autism and, the Birth of  the Self» γίλεηαη best seller. Σν βηβιίν ηνπ έρεη 

κεγάιε επηξξνή γηα ρξφληα κε απνηέιεζκα κεγάιν πνζνζηφ ςπρηάηξσλ λα «ζεξαπεχεη» 

ηνλ απηηζκφ κε ςπραλάιπζε.  

Σν 1971, ε Lorna Wing δεκνζηεχεη ην έξγν ηεο “ Autistic children: A guide for parents 

and professionals”, ην νπνίν απνηειεί ην αληίπαιν δένο ζηε ζεσξία ηνπ Bettelheim θαη ηελ 

απαξρή ηεο πξαγκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. 

Σελ ίδηα ρξνληά, ν Rutter δεκνζηεχεη κία εξγαζία ε νπνία, ζέηεη πιένλ ηηο ζσζηέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ γελεηηθνχ ππφβαζξνπ ηνπ απηηζκνχ απαιιάζζνληαο 

νπζηαζηηθά ηελ νηθνγέλεηα απφ ην βάξνο ησλ ελνρψλ ηεο.  

Σo 1972, o Dr Martin De Mayer ( Feinstein, 2010) δεκνζηεχεη έξεπλα ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, ε πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ δελ παξνπζηάδεη θακία 

απνιχησο αμηνπξφζεθηε δηαθνξά απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ ηππηθψλ παηδηψλ ή 

παηδηψλ κε εγθεθαιηθή βιάβε. πσο θαη ε Frith (1994) ππνζηήξημε φηη ν απηηζκφο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη ζε ςπρνδπλακηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ κεηέξαο θαη παηδηνχ 

θαη κία ηέηνηα άπνςε είλαη πέξα γηα πέξα ιαλζαζκέλε. Γε ρσξάεη ακθηβνιία πσο ε 

δηαηαξαρή απηή έρεη βηνινγηθή πξνέιεπζε. Οη έξεπλεο, αλ θαη πεξηνξηζκέλεο αξρηθά, ήηαλ 

αξθεηά ζεκαληηθέο γηα λα επηβεβαηψζνπλ απηήλ ηελ άπνςε. Ο απηηζκφο είλαη κία 

νξγαληθή θαη φρη ιεηηνπξγηθή δηαηαξαρή, ζεκείν δε ηεο νξγαληθφηεηαο ηεο δηαηαξαρήο 

είλαη ε ζπρλή εκθάληζε επηιεπηηθψλ επεηζνδίσλ ζηα άηνκα κε απηηζκφ θπξίσο θαηά ηελ 

εθεβηθή ειηθία θαη ίζσο βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζηελ αλαθάιπςε ελφο νινθιήξνπ 

θάζκαηνο λεπξνινγηθψλ αλσκαιηψλ νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ απηηζκφ (Frith, 

1994).  

εκαληηθφ ξφιν ζηε ζηαδηαθή αλαγλψξηζε ηνπ απηηζκνχ, σο αλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο κε 

ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο, έπαημε, ην 1980, ε αλαζεσξεκέλε ηαμηλφκεζε 
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ηεο Ακεξηθαληθήο Φπρηαηξηθήο Δηαηξείαο, δεκηνπξγψληαο πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ θαη θαηαιήγνληαο ζηηο ζεκεξηλέο ηαμηλνκήζεηο 

ηνπ ICD-10 θαη ηνπ DSM-V, πνπ νξίδνπλ μεθάζαξα ηε δηαηαξαρή ηνπ απηηζκνχ. Ο 

απηηζκφο γηα καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα ζεσξνχληαλ κία λεπηαθή ςχρσζε. Πίζηεπαλ δε, φηη 

ν απηηζκφο κπνξεί λα απνηειεί θαη ηνλ πξνπνκπφ ηεο ζρηδνθξέλεηαο. κσο, ν απηηζκφο 

δελ είλαη κηα ςπρηθή αξξψζηηα, αιιά κία κεγάιεο έθηαζεο δηαηαξαρή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάπηπμεο (Rutter ,1990). Γηα θαηξφ, ε επηζηεκνληθή ζθέςε δελ θαηάθεξε λα απεκπιαθεί, 

ππνζηεξίρζεθε δε έλζεξκα πσο ηα παηδηά κε ηε λεπηαθή ςχρσζε ζίγνπξα ζα παξνπζίαδαλ 

θαη ζπκπηψκαηα ζρηδνθξέλεηαο (Καξαληάλνο, 2001 ζην Αιεμίνπ, 2001). Σε δηάθξηζε 

φκσο απηηζκνχ θαη ζρηδνθξέλεηαο, ηελ είραλ ήδε δηαηππψζεη θαη νη Asperger θαη Kanner 

ζηα άξζξα ηνπο θαη θαηέιεμαλ ζε απηφ ην ζπκπέξαζκα, αθνχ παξαηήξεζαλ πσο είλαη 

παξφληα ηξία γλσξίζκαηα ζηελ νκάδα ησλ παηδηψλ πνπ κειέηεζαλ: νη αζζελείο 

βειηηψλνληαλ παξά ρεηξνηέξεπαλ, δελ είραλ παξαηζζήζεηο θαη ηέινο, θαίλνληαλ κε 

θπζηνινγηθά άηνκα απφ ηα πξψηκα ρξφληα ηνπο. Δληνχηνηο, νη επίκνλεο έξεπλεο θαη 

κειέηεο επηζηεκφλσλ, πνπ ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπο ήηαλ κία άιιε κεζνδνινγία, ε 

παξαηήξεζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο, νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο απηά ηα παηδηά κε 

απηηζκφ δηέθεξαλ ζεκαληηθά ζηα ζπκπηψκαηα απφ απηά κε ζρηδνθξέλεηα. Ζ απεκπινθή 

ζρηδνθξέλεηαο θαη απηηζκνχ έδσζε λένπο νξίδνληεο κειέηεο ζηνλ απηηζκφ (Καξαληάλνο, 

2001ζην Αιεμίνπ, 2001). 

 

2.1.1.Υαξαθηεξηζηηθά  ζπκπηώκαηα ηεο ΓΑΦ 

Κάζε άηνκν κε απηηζκφ είλαη κία κνλαδηθή πξνζσπηθφηεηα θαη δηαζέηεη έλα 

ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ ζπκπησκάησλ πνπ ην θαζηζηά μερσξηζηφ ζηελ θνηλφηεηα.. Ζ 

έληαζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ δηαθέξεη απφ άηνκν ζε άηνκν. Ζ ΓΑΦ ζεσξείηαη σο κηα 
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δηαγλσζηηθή θαηεγνξία ζε κηα νκάδα ζπκπησκάησλ (DSM-V,2013) Σα πξψηκα 

ζπκπηψκαηα ηεο ΓΑΦ  κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζε νξηζκέλα παηδηά αθφκα θαη ζην πξψην 

ρξφλν ηεο δσήο ηνπ. Ζ επίζεκε   φκσο δηάγλσζε απηηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Γηαγλσζηηθφ 

θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην ησλ Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ (DSM-V) γίλεηαη κεηαμχ 2,6 κέρξη 

3,6 εηψλ. ζν ηα άηνκα απηά κεγαιψλνπλ θάπνηα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα αιιάμνπλ, αιιά 

νη βαζηθέο δπζθνιίεο παξακέλνπλ γηα φιε ηνπο ηελ δσή..  

1. Γπζθνιίεο ζηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο: Σν παηδί κε ΓΑΦ απνθεχγεη ηελ επαθή 

(ζσκαηηθή θαη βιεκκαηηθή ). Γελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα άιια παηδηά., δελ παίδεη καδί ηνπο 

θαη δε ζέιεη λα θάλεη θηιίεο . Αδπλαηεί λα θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο απφςεηο 

άιισλ αηφκσλ, δηφηη δελ έρεη ελζπλαίζζεζε . Σα πεξηζζφηεξα παηδηά κε ΓΑΦ βξίζθνληαη 

ζηνλ δηθφ ηνπο θφζκν, καθξηά απφ θάζε θνηλσληθή επαθή. ηα παηδηά κε ΓΑΦ, 

παξαηεξείηαη έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλαιιαγήο θαη απνπζία πξσηνβνπιηψλ κε ηνπο 

ζπλνκηιήθνπο.  (πξηνπνχινπ &  Καζίκνο 2010) 

2. Γπζθνιίεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν θαη ζηελ επηθνηλσλία : Ο πξνθνξηθφο ιφγνο δελ 

αλαπηχζζεηαη θαζφινπ ή πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεκαληηθή θαζπζηέξεζε (Rogers, Cook, & 

Meryl, 2005). Δάλ ηειηθά αλαπηπρζεί, εκθαλίδνληαη πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ειιείκκαηα 

ζηε ιεθηηθή θαη κε ιεθηηθή επηθνηλσλία. (Frith, 1999). Γηαζέηνπλ έλαλ δηθφ ηνπο 

θπξηνιεθηηθφ ηξφπν ζθέςεο θαη δελ θαηαλννχλ ηε κεηαθνξά ,παξνκνίσζε, εηξσλεία. 

Υξεζηκνπνηνχλ ιεμηιφγην κε δηαθνξεηηθή απφ ηελ θαλνληθή έλλνηα ηεο ιέμεο.( Happe 

1998) . 

3. Γπζθνιίεο ζηε λνεηηθή αλάπηπμε: χκθσλα κε εξεπλεηηθέο εθηηκήζεηο  πεξίπνπ ην 

20%-30% ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ έρνπλ λνεκνζχλε ζην κέζν φξν ή θαη πάλσ απφ ην κέζν 

φξν. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ 70%-80% παξνπζηάδνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο λνεηηθήο 

θαζπζηέξεζεο. Απηφο ν ζπλδπαζκφο λνεηηθψλ κεηνλεμηψλ θαη δπλαηνηήησλ θάλεη ηνλ 
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απηηζκφ ηδηαίηεξα πνιχπινθν (Schopler1995,Jordan2000).Σα κεηνλεθηήκαηα ζπλππάξρνπλ 

κε πιενλεθηήκαηα, φπσο ε ηζρπξή κλήκε θαη ε αζπλήζηζηε επθπΐα  ζπλδέεηαη κε 

πξάγκαηα γηα ηα νπνία απνθιεηζηηθά ελδηαθέξνληαη(δσγξαθηθή, κνπζηθή, καζεκαηηθνί 

ππνινγηζκνί, απνκλεκφλεπζε γεγνλφησλ ). Χζηφζν, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

δηαπηζηψλεηαη κηα αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ ζε παηδηά πνπ δελ 

έρνπλ λνεηηθή πζηέξεζε (Centers of Disease Control, 2012). Δπίζεο, ηα άηνκα κε ΓΑΦ 

δπζθνιεχνληαη λα δηακνξθψζνπλ Θεσξία ηνπ Ννπ* αληίζηνηρε κε απηή ησλ ζπλνκειίθσλ 

ηνπο, αθνχ αδπλαηνχλ λα «δηαβάζνπλ ην κπαιφ» ηνπο θαη ην «κπαιφ» ησλ άιισλ (mind 

reading), αλαγλσξίδνληαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο λνεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο, ηηο 

πξνζέζεηο, ηηο ςπρηθέο δηαζέζεηο, θαζψο θαη ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ 

(Frith & Happe, 1999). 

4. Αζπλήζηζηεο ή αλεπαξθείο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο: Σν παηδί κε ΓΑΦ 

ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ δείρλεη πσο δελ αλαγλσξίδεη ή δελ λνηάδεηαη γηα ηα 

ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. πάληα εθθξάδεη απζφξκεηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ. Σα γέιηα, 

ηα θιάκαηα θαη νη θσλέο ηνπο δε θαίλεηαη λα πεγάδνπλ απφ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα 

εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κάιινλ πξνέξρνληαη απφ εζσηεξηθέο αηηίεο, 

ελψ δπζθνιεχεηαη λα ηα εθθξάζεη  αθφκα θαη φηαλ ηνπ δεηεζεί λα ην πξάμεη, ή λα κηκεζεί 

ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ ηνπ εθπαηδεπηή.  Γελ εθθξάδεη ζπκπάζεηα θαη ελδηαθέξνλ, 

δπζαξέζθεηα ή ιχπε ελψ ζηεξείηαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, φπσο λα κνηξάδεηαη 

ζπλαηζζήκαηα θαη λα εθδειψλεη ηελ αγάπε ηνπ.  

 *Ζ Θεσξία ηνπ Ννπ (Theory of Mind) αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ: (α) λα απνδίδεη λνεηηθέο 

θαηαζηάζεηο, φπσο ζθέςεηο, ηδέεο, αληηιήςεηο, γλψζεηο, επηζπκίεο, ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηνπο άιινπο, (β) λα 

θαηαλνεί πσο νη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο θάζε αηφκνπ άιινηε δηαθέξνπλ θαη άιινηε  ζπκπίπηνπλ κε ηηο 

λνεηηθέο θαηαζηάζεηο άιισλ αηφκσλ θαη (γ) λα θαηαλνεί φηη νη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο δελ απνξξένπλ 

απαξαίηεηα απφ πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη γη‟ απηφ δελ είλαη θαη‟ αλάγθε αιεζείο (Happe, 1998).  
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 Δθδειψλεη απάζεηα ή ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζηνλ απνρσξηζκφ απφ ηε κεηέξα, παξφιν 

πνπ πξνο εθείλε εκθαλίδεη ηε κεγαιχηεξε πξνζθφιιεζε.  Αληηδξά κε απάζεηα ζε θνβηθά 

εξεζίζκαηα ή εθδειψλεη ππεξβνιηθφ θφβν, αθφκα θαη ζε εξεζίζκαηα πνπ ζπλήζσο δελ 

πξνθαινχλ.(Γαιάλεο,2015.) 

5. ηεξενηππηθέο αληηδξάζεηο: Οη ζηεξενηππηθέο, επαλαιεπηηθέο θαη ηειεηνπξγηθέο  

αληηδξάζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θηλεηηθψλ ζηεξενηππηψλ, αλ θαη δελ 

απνηεινχλ απνθιεηζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ αηφκσλ κε απηηζκφ, 

εθδειψλνληαη κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα ζηα άηνκα απηά (Bodfish, 

Symons, Parker, & Lewis, 2000). Οη ζηεξενηππηθέο αληηδξάζεηο παξαηεξνχληαη ζηελ 

νκηιία, ηελ νζκή, ηε γεχζε, ηελ αθή θαη ηελ θίλεζε. Δίλαη γλσζηή ε θίλεζε ησλ 

απηηζηηθψλ παηδηψλ κπξνο- πίζσ. Δθηφο • απηνχ , θαζέλα δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ ξεπεξηφξην 

ηειεηνπξγηψλ θαη είλαη αδχλαην λα ην απνηξέςεη θάπνηνο. Μάιηζηα κπνξεί λα θάλεη απηέο 

ηηο επαλαιακβαλφκελεο ζπκπεξηθνξέο ρσξίο λα δηαθφςεη, γηα πνιιέο ψξεο. Αλ θάπνηνο 

πξνζπαζήζεη λα ην εκπνδίζεη, είλαη έθδειε ε αλαζηάησζε κε θσλέο θαη εθλεπξηζκφ. ηηο 

πην ζνβαξέο πεξηπηψζεηο, έλα άηνκν κε απηηζκφ κπνξεί λα παξνπζηάζεη 

απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά. Απηφ νθείιεηαη ζε κηα αληθαλφηεηα λα θαηαλνήζεη θαη 

λα επηθνηλσλήζεη. 

6. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο :πρλά είλαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηα νπνία 

εθδειψλνληαη σο εθξήμεηο ζπκνχ, αλππαθνήο, επηζεηηθφηεηαο, αιιά αθφκα θαη κε 

απηνηξαπκαηηζκνχο (Γελά, 2002). Σν παηδί  κε ΓΑΦ κπνξεί θαηά πεξίζηαζε λα δψζεη ηελ 

εληχπσζε πσο είλαη θσθφ θαη πσο δελ κπνξεί λα αληηδξάζεη ζε ιέμεηο θαη άιινπο ήρνπο. 

Άιιεο ζηηγκέο πάιη, ην ίδην παηδί κπνξεί λα ελνριεζεί ππεξβνιηθά απφ έλαλ θαζεκεξηλφ 

ζφξπβν, φπσο ν ζφξπβνο κηαο ειεθηξηθήο ζθνχπαο, ην γάβγηζκα ελφο ζθχινπ ή ην θιάκα 

ελφο κσξνχ. Σν παηδί κπνξεί λα παξνπζηάδεη κηα αλαηζζεζία ζηνλ πφλν θαη κηα έιιεηςε 
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αληαπφθξηζεο ζην θξχν ή ζηε δέζηε ή κηα ππεξβνιηθή αληίδξαζε ζε άιια αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα. Παξνπζηάδεη  κεγάιε ή θαη πιήξε αλνρή ζην θφςηκν ή θάςηκν ησλ ησλ 

κειψλ ηνπ ζψκαηφο ηνπο θαη δείρλεη ζπρλά απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ( δάγθσκα 

ρεξηψλ θιπ). Ο χπλνο ηνπ παξνπζηάδεη κε θαλνληθνχο θχθινπο. 

 

2.1.2. Δπηδεκηνινγία 

Ζ επηδεκηνινγία ηνπ απηηζκνχ είλαη ε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε 

Γηαηαξαρή ηνπ Απηηζηηθνχ  Φάζκαηνο. Σν 2010 ε ζπρλφηεηα ηεο ΓΑΦ είρε παξνπζηάζεη 

άλνδν θαηά 100 θνξέο, έλαληη ηνπ 1966. Ζ αλάπηπμε ησλ δηαγλσζηηθψλ εξγαιείσλ, ε 

επξχηεηα ηνπ θάζκαηνο ηαμηλφκεζεο ηεο ΓΑΦ, ην πιήζνο ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ 

θαη ηε βαζχηεξε  θαηαλφεζε  ηεο  δηαηαξαρήο δηθαηνινγνχλ, ελ κέξεη απηή ηελ απμεκέλε 

θαηαγξαθή ηεο ΓΑΦ (ηεξφπνπινο, Λάκληζνο, Γηαλλαθνχ,2019).Σαπηφρξνλα, γίλεηαη 

απνδεθηή θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο ΓΑΦ νθεηιφκελε ζε πεξηβαιινληηθνχο 

θηλδχλνπο(Coleman,2009). Παξ‟ φιν πνπ ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ επηπνιαζκνχ  κεηαμχ ησλ κειεηψλ, ε επηθξάηεζή ηεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν ππνινγίδεηαη ζε 1:59 παηδηά (έλαληη 1:166 ην 2004,https://www.autismgreece.gr/ti-

einai-o-aftismos/briefgr.html).Μειέηεο ζηελ Δπξψπε, ζηελ Αζία θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή 

δείρλνπλ κέζν επηπνιαζκφ ηεο ΓΑΦ απφ 1–3% ζε παηδηά θαη εθήβνπο θαη ε δηαηαξαρή 

αθνξά πεξίπνπ ζε 7,6 αλά 1.000 άηνκα ζε παγθφζκην επίπεδν(Xu, Strathearn, Liu,Bao 

2016). ηελ Διιάδα, ε ζπρλφηεηα δηάγλσζεο ηνπ απηηζκνχ ην 2004, εθηηκήζεθε ζε 1/42 

αγφξηα θαη ζε 1/189 θνξίηζηα. (https://www.autismgreece.gr/ti-einai-o-

aftismos/briefgr.html) 

Ζ ΓΑΦ δελ γλσξίδεη γεσγξαθηθά θαη  θνηλσληθά φξηα. ε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο 

γεο, νη δείθηεο επηθξάηεζεο ηαπηίδνληαη ζεκαληηθά. Γε ιείπνπλ βέβαηα θάπνηεο ζπάληεο 
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πεξηπηψζεηο ρσξψλ ,φπνπ ζεκεηψζεθαλ πνιχ κηθξφηεξνη δείθηεο, ρσξίο λα έρνπλ 

αηηηνινγεζεί νη δηαθνξνπνηήζεηο. Αλάκεζα ζε ρψξεο κε δηαθνξεηηθά δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, εμαηηίαο ηεο νκνηφηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ, 

ηνλίδνληαη ηδηαίηεξα ηα βηνινγηθά πξνγελλεηηθά αίηηα θαη ζεσξνχληαη απίζαλα ηα 

ςπρνινγηθά, θνηλσληθά ή πνιηηηζκηθά αίηηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ. ε αληίζεζε έξρνληαη 

λα ηεζνχλ έξεπλεο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, νη νπνίεο αλέδεημαλ ηηο εζληθέο-θπιεηηθέο 

αληζφηεηεο ζηε δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ, θαη ηνπο φκνηνπο δείθηεο επηθξάηεζεο ζε παηδηά 

κεηαλαζηψλ θαη ζε παηδηά γεγελψλ. Μηα πξφζθαηε αλαζθφπεζε επξσπατθψλ κειεηψλ 

αλέδεημε πςειφηεξνπο δείθηεο επηθξάηεζεο ηεο ΓΑΦ κεηαμχ παηδηψλ κεηαλαζηψλ (εθηφο 

Δπξσπαίσλ, θπξίσο απφ Αθξηθή, Νφηηα Ακεξηθή), ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά γεγελψλ, 

πηζαλφλ φκσο επηδξνχζαλ θαη άιινη δηάθνξνη ζπγρπηηθνί (γελεηηθνί-πεξηβαιινληηθνί) 

παξάγνληεο.(Kawa, Saemundsen et al,2017) ηηο κε αλεπηπγκέλεο ρψξεο, ε δηάγλσζε ηεο 

ΓΑΦ θαζπζηεξεί έλαληη ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ, ελψ νη δείθηεο επηθξάηεζήο ηεο ζηηο 

ρψξεο ρακεινχ θαη κέζνπ εηζνδήκαηνο δελ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα. 

Ζ ΓΑΦ είλαη 3–4 θνξέο ζπρλφηεξε ζηα αγφξηα έλαληη ησλ θνξηηζηψλ θαη ηα θνξίηζηα 

παξνπζηάδνπλ ιηγφηεξν εκθαλή ζπκπηψκαηα, ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα.(Werling, 

Geschwing ,2013)Οη κειέηεο δείρλνπλ ζπλδέζεηο ηεο ΓΑΦ κε δηάθνξα επίπεδα λνεηηθήο 

αληθαλφηεηαο, έρνληαο θνηλφ ππφζηξσκα, παξ‟ φηη ζρεδφλ ηα κηζά παηδηά κε ΓΑΦ κπνξεί 

λα έρνπλ ίζν ή πςειφηεξν ηνπ κεηξίνπ δείθηε IQ ( Allely C, 2018). Σα απνηειέζκαηα 

ζηεξίρζεθαλ, επίζεο, ζε πξνεγνχκελεο αληηιήςεηο γηα αγφξηα κε θαηαζηάζεηο απηηζκνχ ή 

κε ζχλδξνκν Asperger, πνπ είραλ θαιέο επηδφζεηο ζηνλ ειεθηξνληθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ζηα καζεκαηηθά, ελψ ηα θνξίηζηα δηέθεξαλ, κε ζεκαληηθά θαιχηεξεο εθδειψζεηο 

ελζπλαίζζεζεο. ε κηα ζχγρξνλε κειέηε αλαθέξεηαη φηη παξά ηε ζπρλφηεξε δηάγλσζε 

αλδξψλ κε ΓΑΦ, ππάξρνπλ αλαινγηθά ιηγφηεξα θνξίηζηα κε ΓΑΦ ζηα πςειφηεξα επίπεδα 
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κεηξήζεσλ IQ, ζπγθξηηηθά κε ηα αγφξηα (Halladay et al, 2015). Κνξίηζηα κε ΓΑΦ θαη 

κέηξην IQ παξνπζηάδνπλ θαιχηεξε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ιηγφηεξν ζηεξενηππηθέο 

εθδειψζεηο, έλαληη ησλ αγνξηψλ, νπφηε παξαπέκπνληαη γηα δηάγλσζε πην ζπάληα. Δπίζεο, 

ηα θνξίηζηα ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξεο ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο, ελψ ηα αγφξηα 

παξνπζηάδνπλ ζπρλφηεξα ζπκπεξηθνξέο ππεξθηλεηηθφηεηαο θαη επηζεηηθφηεηαο πνπ 

ππνθηλνχλ πεξηζζφηεξν ηελ θιηληθή δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ. (Halladay et al,  2015). H ΓΑΦ 

ζπρλά ζπλνδεχεηαη απφ άιιεο αλαπηπμηαθέο, ςπρηαηξηθέο, λεπξνινγηθέο θαη γελεηηθέο 

δηαγλψζεηο. Ζ ζπλχπαξμε ηεο ΓΑΦ κε κία ή πεξηζζφηεξεο άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 83%, ελψ κε ςπρηαηξηθέο θαηαζηάζεηο ζε 10%. Μεηαμχ ησλ 

ζπλλνζεξνηήησλ  αλαθέξνληαη: θπζηθέο θαη παζνινγηθέο, πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο θαη 

λεπξνινγηθά, λεπξν-αλαπηπμηαθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα.(Hutton,2015). 

Ηδηαίηεξα, ε επηιεςία ππνινγίδεηαη φηη είλαη ζπρλή ζηνλ απηηζκφ (πεξίπνπ 30%) ή, 

αληίζηξνθα, 46% ησλ αηφκσλ κε επηιεςία πάζρνπλ θαη απφ ΓΑΦ. Δπίζεο, ε θηλεηηθή 

δπζιεηηνπξγία επηθξαηεί θαηά 90% ζηα γελεηηθά ζχλδξνκα πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ 

απηηζκφ θαη νη δηαηαξαρέο χπλνπ είλαη ζπλεζέζηεξεο ζηε ΓΑΦ, ζπγθξηηηθά κε άιιεο 

δηαηαξαρέο, κε ζπρλφηεηα πνπ θπκαίλεηαη απφ 44–83%. Παξακέλεη ην εξψηεκα εάλ απηέο 

νη ζπλλνζεξφηεηεο κπνξεί λα απνηεινχλ αίηηα ηεο ΓΑΦ ή είλαη επηθαηλφκελα ηεο 

δηαηαξαρήο (Jeste,2011). 

 

2.1.3. Αηηηνινγία 

Σα αίηηα ηνπ απηηζκνχ, αλ θαη έρνπλ απαζρνιήζεη πνιχ ηνπο επηζηήκνλεο  ζε 

παιηφηεξεο θαη πξφζθαηεο έξεπλεο, δελ έρνπλ εμαθξηβσζεί κέρξη ζηηγκήο. Καηά θαηξνχο 

έρνπλ δηαηππσζεί πνιιέο απφςεηο θαη ππνζέζεηο ζρεηηθά κε απηά (Frith,1999, 

Κππξησηάθεο,2003). Με γλψκνλα ηα κέρξη ηψξα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ηα αίηηα ηνπ 
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απηηζκνχ δελ είλαη ςπρνγελή. Ο  απηηζκφο ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνθαιείηαη απφ ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ησλ γνλέσλ ή ηνλ ηξφπν αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ θαζψο απηφ ζα ζήκαηλε 

πσο ηα πεξηζζφηεξα παξακειεκέλα παηδηά ζα έπξεπε λα είλαη απηηζηηθά, θάηη πνπ θπζηθά 

δελ ηζρχεη (Γθνλέια, 2008). Χζηφζν ππάξρεη κία πιεζψξα γελεηηθψλ, νξγαληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ πηζηεχεηαη φηη νδεγεί ζηελ 

εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ. Δπνκέλσο, ν απηηζκφο πηζαλνινγείηαη πσο είλαη απφξξνηα ελφο 

ζπλδπαζκνχ δηαθφξσλ αηηηψλ θαη δελ νθείιεηαη ζε κφλν κία αηηία.  

1.Γελεηηθά αίηηα :Ζ γελεηηθή πξνδηάζεζε θαη νη  γελεηηθνί παξάγνληεο είλαη ην αληηθείκελν 

έξεπλαο πνιιψλ επηζηεκφλσλ πάλσ ζηνλ απηηζκφ, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί κεγάιν 

πνζνζηφ εκθάληζεο απηηζκνχ ζε άηνκα κε θνληηλή ζπγγέλεηα θαη άξα ππάξρεη 

θιεξνλνκηθφηεηα.( Rutter 1990).Πην ζπγθεθξηκέλα γνλείο πνπ έρνπλ  ήδε έλα παηδί κε 

ΓΑΦ, ε πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ  θαη έλα δεχηεξν παηδί κε ΓΑΦ είλαη 5-10%. Δάλ 

κάιηζηα έρνπλ δχν παηδηά κε ΓΑΦ, ε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζεη ηε δηαηαξαρή θαη ην ηξίην 

παηδί  αλέξρεηαη  ζην 35-40% (Γθνλέια, 2008).Τπνζηεξίδεηαη πσο ν απηηζκφο είλαη 

αξθεηά δχζθνιν λα νθείιεηαη ζε έλα κφλν γνλίδην αιιά κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε 3 έσο 20 

δηαθνξεηηθά γνλίδηα ηα νπνία κπνξεί λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ή ην θαζέλα λα 

επεξεάδεη θαη θάπνηα δηαθνξεηηθή πηπρή ηεο δηαηαξαρήο (Muhle et al. 2004).Έρνπλ 

εληνπηζηεί δηάθνξα γνλίδηα πνπ εμαηηίαο ησλ αλσκαιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ πηζαλφλ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ απηηζκφ ,δηφηη δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ 

θαη ζηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Ο εγθέθαινο ησλ αηφκσλ κε 

απηηζκφ, γηα θάπνηνλ άγλσζην κέρξη ζηηγκήο ιφγν, αλαπηχζζεηαη πνιχ γξήγνξα θαη 

γίλεηαη πνιχ κεγάινο θαηά ηνπο πξψηνπο 12 κήλεο ηεο δσήο ηνπο (Γθνλέια, 2008). 

 2. Οξγαληθά αίηηα: Πνιιέο θνξέο, αζζέλεηεο θαη επηπινθέο πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ 

πξνγελλεηηθή, πεξηγελλεηηθή θαη κεηαγελλεηηθή πεξίνδν ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε 
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ηνπ απηηζκνχ. Καηά ηελ πξνγελλεηηθή πεξίνδν νη παξάγνληεο πνπ έρνπλ θαηεγνξεζεί 

είλαη : ε κεγάιε ειηθία ησλ γνλέσλ, ν δηαβήηεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζπξενεηδή ηεο 

κεηέξαο, ε έθζεζε ζε ηνμηθά θαη ηεξαηνγφλα, νη αηκνξξαγίεο ζηε κήηξα, ηνλ νκθάιην 

ιψξν θαη ηνλ πιαθνχληα θαη ε θαηαλάισζε αιθνφι, ςπρνθαξκάθσλ θαη άιισλ 

θαξκάθσλ απφ ηε κεηέξα θαηά ηελ εγθπκνζχλε. Κάπνηεο έξεπλεο έδεημαλ φηη ην 27.2% 

ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ είραλ πξφσξν ηνθεηφ θαη βάξνο θάησ ησλ 2.500 γξακκαξίσλ. 

χκθσλα κε αλαθνξέο ηνπ Κππξησηάθε (2003) κνιχλζεηο θαηά ηελ εγθπκνζχλε φπσο 

αλεκνβινγηά, ζχθηιε, ηνμνπιάζκσζε θαη εξπζξά κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ απηηζκφ.  Σν 

άγρνο θαη ε θαθή ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο θαηά ηελ θχεζε, παξά ηελ χπαξμε 

θάπνησλ αληίζεησλ απφςεσλ, δε θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ηνπ απηηζκνχ ζην 

παηδί (Κππξησηάθεο, 2003).  

Οη πεξηγελλεηηθέο επηπινθέο, φπσο ν πξφσξνο ηνθεηφο, ηξαχκαηα ζηνλ εγθέθαιν θαηά ηε 

γέλλεζε θαη ε έιιεηςε νμπγφλνπ πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ έρνπλ δηεξεπλεζεί 

γηα ηνλ θίλδπλν λα νδεγήζνπλ ζε απηηζκφ (Κππξησηάθεο, 2003). ηε θάζε ηεο 

κεηαγελλεηηθήο πεξηφδνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα ηα νπνία λα νδεγήζνπλ 

ζε απηηζκφ. Δγθεθαιηθέο βιάβεο θαη ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο ζην αλνζνινγηθφ ζχζηεκα 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα 

παηδηά κε απηηζκφ εκθαλίδνπλ ρακειά επίπεδα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ βνεζνχλ ηα 

αλνζνπνηεηηθά θχηηαξα λα εηζέιζνπλ ζηνλ εγθέθαιν δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ. Μέρξη ζηηγκήο φκσο δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα γηα λα εμαθξηβσζεί 

πιήξσο ν ξφινο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηνπ 

απηηζκνχ (Bailey et al., 1998). Δπίζεο, ν ξφινο ησλ εκβνιίσλ, ηδηαίηεξα ην ηξηπιφ εκβφιην 

θαηά ηεο εξπζξάο, ηεο ηιαξάο θαη ησλ καγνπιάδσλ, ην ΜΜR, απνηέιεζε έλα ζέκα πνπ 

εμεηάζηεθε δηεμνδηθά κέζσ εξεπλψλ θαη μεζήθσζε ζχειια αληηδξάζεσλ. Χζηφζν, 
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λεφηεξεο έξεπλεο ππνζηήξημαλ πσο δελ ππάξρεη θάπνηνο ζπζρεηηζκφο MMR θαη απηηζκνχ 

θαη πσο ην γεγνλφο φηη ν απηηζκφο εκθαλίδεηαη κεηά απφ απηφ ην εκβφιην νθείιεηαη ζην 

φηη ε ζπλήζεο ειηθία εκθάληζεο ηνπ απηηζκνχ είλαη θνληά ζε απηήλ πνπ γίλεηαη ην 

εκβφιην (15 κελψλ – 2 εηψλ) (Hertz- Picciotto et al., 2006). Δπηπξφζζεηα, ε ππεξβνιηθή 

ρξήζε αληηβηνηηθψλ θαξκάθσλ έρεη θαηεγνξεζεί απφ ηνπο επηζηήκνλεο σο κία απφ ηηο 

αηηίεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε ηνπ απηηζκνχ γηαηί δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ 

νξγαληζκνχ (Hertz- Picciotto I. et al., 2006) 

3.Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο: ε θάπνηεο κειέηεο αλαδείρζεθαλ πεξηβαιινληηθνί 

παξάγνληεο αλάπηπμεο ΓΑΦ.  Σνμηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ, ζην θάπληζκα, ζε θπηνθάξκαθα θ.ά. 

δηεξεπλψληαη αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο ΓΑΦ. Ζ έθζεζε ζηα ρεκηθά, πηζαλφηαηα 

δελ ζα πξνθαιέζεη απηηζκφ, εθηφο αλ ππάξρεη γελεηηθή εππάζεηα, νη εξεπλεηέο φκσο 

κειεηνχλ ελδερφκελε ζχλδεζή ηεο κε ηνλ απηηζκφ, εζηηάδνληαο ζε βαξέα κέηαιια, φπσο 

είλαη ην θάδκην, ην καγγάλην, ην αξζεληθφ, ν κφιπβδνο θαη ν πδξάξγπξνο. Οη ζρεηηθέο 

κειέηεο βξίζθνληαη ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα θαη απαηηείηαη πεξηζζφηεξν εθηεηακέλν 

κειινληηθφ εξεπλεηηθφ έξγν. (Amaral 2017). 

Δλ θαηαθιείδη, δελ ππάξρεη ακθηβνιία γηα ην φηη, έλα πνιππαξαγνληηθφ γελεηηθφ ή 

θιεξνλνκηθφ ζηνηρείν ππάξρεη ζηνλ απηηζκφ θαη πνηθίια νξγαληθά αίηηα ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηαβνιή ηνπ ηα νπνία, πηζαλφλ, επεξεάδνληαη απφ κηα πνηθηιία πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ. 

 

2.1.4. Γηάγλσζε θαη Αμηνιόγεζε 

Παξφιν πνπ ν απηηζκφο είλαη κηα λεπξν-βηνινγηθή δηαηαξαρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

δελ έρεη εληνπηζηεί, ε δηάγλσζή ηεο βαζίδεηαη ζην αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ, ζηελ θαιή 
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παξαηήξεζε θαη αμηνιφγεζε ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ζην πιαίζην δηαβίσζεο 

παξά ζε ηαηξηθέο/ εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο (Lord & Risi, 2000). Ζ δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ 

κπνξεί λα γίλεη κε αζθάιεηα ζηελ ειηθία ησλ 2-3 εηψλ κέζσ ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ: 

ην Γηαγλσζηηθφ θαη ηαηηζηηθφ Δγρεηξίδην Φπρηθψλ Γηαηαξαρψλ, ηεο Ακεξηθαληθήο 

Φπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (DSM-V) θαη ε Γηεζλήο Σαμηλφκεζε Νφζσλ, 10ε αλαζεψξεζε ηνπ 

Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ICD-10). Αμηνζεκείσην είλαη πσο ππάξρεη πιένλ ε 

δπλαηφηεηα πξψηκεο αλίρλεπζεο ζνβαξψλ αλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ ζηελ ειηθία ησλ 18-

24 κελψλ κε ηελ θιίκαθα M-CHAT (Checklist for Autismin Toddlers ), πνπ εμεηάδεη 

πηζαλά ειιείκκαηα ζε δεμηφηεηεο φπσο ην ελδηαθέξνλ γηα άιια παηδηά, ην πξσηνδεισηηθφ 

δείμηκν, ε κίκεζε, ε  βιεκκαηηθή παξαθνινχζεζε ελειίθνπ, ε αληαπφθξηζε ζην φλνκα θαη 

ε θνηλή εζηίαζε ηεο πξνζνρήο (Robins, Fein, &Barton, 1999). Ζ αμηνιφγεζε θαη  ε 

δηάγλσζε ηεο ΓΑΦ νθείινπλ λα δηαθξίλνληαη απφ αθξίβεηα, δηφηη κφλν έηζη 

αλαπηχζζνληαη θαη  εθαξκφδνληαη νη κέζνδνη αληηκεηψπηζεο Οη εθπαηδεπηηθνί βαζίδνληαη 

ζηε δηάγλσζε  γηα ηελ ζπκπεξίιεςε παηδηψλ κε ΓΑΦ ζε ζρνιεία , ζρεδηάδνληαο θαη 

αλαπηχζζνληαο εηδηθφ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα γηα θάζε παηδί μερσξηζηά. Δίλαη 

ζεκαληηθφ ην δηαγλσζηηθφ κέζν λα είλαη ηθαλφ λα δηαθξίλεη δηαηαξαρέο κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά.(πξηνπνχινπ – Γειιή, Καζίκνο, 2013)Υσξίο κία ζσζηή θαη έγθαηξε 

δηάγλσζε, ηα παηδηά κε ΓΑΦ κπνξεί λα θαηαδηθαζηνχλ ζε κία δσή ππνηηκεκέλε, κε 

αλεπαξθή πξφλνηα θαη ρσξίο αληηκεηψπηζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ηνπο. θνπφο ηεο 

δηάγλσζεο είλαη:1)Να βνεζήζεη  ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 2)  Να παξέρεη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηνπο άκεζα εκπιεθφκελνπο κε ην παηδί, γηα λα ππάξμνπλ 

απνηειέζκαηα θαη 3) Να πξνηείλεη ηξφπνπο απνηειεζκαηηθνχ ρεηξηζκνχ θαη εθπαηδεπηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (Νφηαο, 2005). Ζ έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε νδεγεί ζηελ πξψηκε 

παξέκβαζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζέηεη ηα ζεκέιηα κηαο  ηζρπξήο ζεξαπεπηηθήο 
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επίδξαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε έγθπξε θαη έγθαηξε δηάγλσζε είλαη ηδηαίηεξα σθέιηκε 

γηα ην παηδί, ηελ νηθνγέλεηα, ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε έρεη σο 

ζηφρν ηελ θαηάιιειε ηαηξηθή θαη εθπαηδεπηηθήο κέξηκλα ζην παηδί θαη ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο ζηελ νηθνγέλεηα (Γθνλέια, 2006) 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηηζηεί κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ. Ζ αμηνιφγεζε μεθηλά κε 

ηε ιήςε ηζηνξηθνχ απφ ηνπο γνλείο, κε ζηφρν ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηελ πνξεία ηνπ παηδηνχ ,ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαζψο θαη 

ηε ζπλλνζεξφηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο (Γελά, 2002). Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ πνιχ κηθξή ειηθία, κέρξη ηελ πξνζρνιηθή  ειηθία (4-6εηψλ). Καηά ηελ αμηνιφγεζε 

εθηηκάηαη ην αλαπηπμηαθφ επίπεδν ηνπ παηδηνχ, ν δείθηεο λνεκνζχλεο θαη ε 

πξνζαξκνζηηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Χζηφζν, γηα ηα παηδηά κε 

ΓΑΦ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην γεληθφ ζρνιείν, ζθφπηκε θξίλεηαη θαη ε αμηνιφγεζε κε 

βάζε ην ΑΠ ηεο ηάμεο πνπ θνηηνχλ, -πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα ζεκεία ηνπ 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεηάδνληαη δηαθνξνπνίεζε (ΑΠ γηα καζεηέο κε απηηζκφ, 

2003. Γελά,2002).Μεηά ηε δηάγλσζε – αμηνιφγεζε αθνινπζεί κία κεγάιε θαη δχζθνιε 

πνξεία Οη γνλείο πξέπεη λα κάζνπλ ηελ αθξηβή αιήζεηα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη  λα 

ηελ απνδερηνχλ. ηε ζπλέρεηα, νθείινπλ λα απεπζπλζνχλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο – 

εηδηθέο κνλάδεο ζηήξημεο αηφκσλ κε ΓΑΦ . Αλ νη γνλείο δερηνχλ λα κπεη ην παηδί ζε 

πξφγξακκα, πξνεγείηαη επίζθεςε ζην ζπίηη απφ ςπρνιφγν θαη θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, 

θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή γνλέσλ. (Παπαγεσξγίνπ, 1999) 
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2.2. Θεσξία ηεο πκπεξίιεςεο – πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ ζπκπεξίιεςε είλαη ε λέα  ηάζε ζηελ εθπαίδεπζε  πνπ έρεη σο βάζε ην δηθαίσκα 

ηνπ θάζε καζεηή, αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή, ηελ θνηλσληθν- oηθνλνκηθήο 

πξνέιεπζεο, αλαπεξία ή εηδηθή εθπαηδεπηηθή αλάγθε πνπ βηψλεη, λα έρεη ηηο ίδηεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο θαη δπλαηφηεηεο κε θάζε άιιν παηδί ηεο ειηθίαο ηνπ. χκθσλα κε 

ηελ Unescν (Γηεζλήο χλνδνο, Σαυιάλδε, 1990 ) ν φξνο ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

αλαθέξεηαη  ζηελ ππνρξεσηηθή θαη πνηνηηθή εθπαίδεπζε γηα φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο θαη  

ζ‟ έλαλ ζπλερή αγψλα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ ζρνιείνπ, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή ηεο ηζνηηκίαο, κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο(Παπακίρνπ 2011,ππξφπνπινο, 2014). 

ηνλ δηεζλή ρψξν, ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε απνηειεί έλα πνιχπινθν θαη 

ακθηιεγφκελν δήηεκα, γεγνλφο πνπ ζπρλά πξνθαιεί έληνλεο ζπδεηήζεηο αλάκεζα ζηνπο 

δηάθνξνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Οη Ainscow, Farrell θαη Tweddle (2000) ππνζηεξίδνπλ φηη 

ππάξρεη κεγάιε αζάθεηα αιιά θαη ζχγρπζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ 

«ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε».. Ζ ηδέα ηεο ζπκπεξίιεςεο κπνξεί λα επεθηαζεί θαη έμσ 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη λα γίλεηαη ιφγνο γηα θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε, θάηη πνπ δελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ νη φξνη «ζπλεθπαίδεπζε» θαη «ζρνιηθή ελζσκάησζε». Δπίζεο, ν φξνο 

ζπκπεξίιεςε ζρεηίδεηαη θαη θαιχπηεη έλα κεγαιχηεξν εχξνο ζεκάησλ, επίθαηξσλ ζηηο 

κέξεο καο, φπσο ζέκαηα ηζφηεηαο, δηαθνξεηηθφηεηαο, αληη-ξαηζηζκνχ θαη 

δηαπνιηηηζκηθφηεηαο. Ζ ζεσξία ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο δελ αλαθέξεηαη απιψο 

ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ πνπ νξίδνληαη σο παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, αιιά εμεηάδεη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχκε λα 

εθπαηδεχζνπκε απνηειεζκαηηθά φια ηα παηδηά έηζη, ψζηε λα εμππεξεηήζνπκε ηηο αλάγθεο 

ηνπο φπνηεο θαη αλ είλαη απηέο (Barton,2003). Οη Sebba θαη Ainscow (1996), νξίδνπλ ηε 
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ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε σο ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα ζρνιεία πξνζπαζνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπο σο άηνκα αλαζεσξψληαο ηελ νξγάλσζε θαη 

παξνρή ησλ αλαιπηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. πκπεξίιεςε είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία φια ηα παηδηά αλεμάξηεηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ζπκκεηέρνπλ 

απφ θνηλνχ ζην ίδην ζρνιείν ( Thomas, 1997). Κχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη 

ε εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαθνξέο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο ηνπο, έρνληαο σο φξακα έλα ζρνιείν γηα φινπο. Υαξαθηεξηζηηθά, νη 

Ainscow,M., Booth,T.,(1998),εκβαζχλνπλ ζηε ζεσξία ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο: 

«Ζ ζπκπεξίιεςε θαη ν απνθιεηζκφο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηε θπιή, ηελ ηάμε, ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηε θηψρεηα θαη ηελ 

αλεξγία, θαζψο επίζεο θαη κε ηα παξαδνζηαθά ελδηαθέξνληα ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε καζεηέο πνπ έρνπλ θαηεγνξηνπνηεζεί σο λα έρνπλ ρακειή επίδνζε, θάπνηα 

αλαπεξία ή απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά.»  

ηνλ ειιεληθφ ρψξν θαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία έρεη ππάξμεη αξθεηή ζπδήηεζε γχξσ 

απφ ηελ απφδνζε ηνπ φξνπ „inclusive education‟ ζηελ ειιεληθή γιψζζα (νχιεο, 2008). 

Κάπνηνη κεηαθξάδνπλ ηνλ φξν σο «ζπλεθπαίδεπζε» (Σάθα, 1998), άιινη σο «ζρνιηθή 

ελζσκάησζε» (Παληειηάδνπ,2000) ελψ θάπνηνη άιινη δελ ηνλ κεηαθξάδνπλ θαζφινπ θαη 

ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ ζηα Αγγιηθά «inclusive education» ( Εψληνπ -ηδέξε, Α. 2000). πσο 

ππνζηεξίδεη ν. Πέηξνπ (2009) ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ζρεηίδεηαη κε ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ηελ απνδνρή ηεο εηεξφηεηαο, ηελ εθπαηδεπηηθή ηζφηεηα. Με άιια ιφγηα, ε 

θηινζνθία θαη νη πξαθηηθέο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζρεηίδνληαη ή 

κνηάδνπλ ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο πξαθηηθέο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο θαζψο θαη νη δχν πξεζβεχνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο ζρνιείνπ γηα φια ηα 

παηδηά, ρσξίο δηαθξίζεηο (Υξηζηνθνξάθε 2008). Ζ ζπκπεξίιεςε αθνξά δειαδή θαη ηα 



28 

 

παηδηά κε δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά, γιψζζα, ζξεζθεία, θαηαγσγή 

(Αβξακίδνπ, 2014). Ζ ζπκπεξίιεςε, επνκέλσο, ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή, κε ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, κε ην ζρνιείν σο νιφηεηα, κε ηε 

δεκνθξαηία θαη κε ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα. πκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ζεκαίλεη φηη φια 

ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα ζηε κάζεζε ζην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο. Ζ 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε δελ πεξηνξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο καζεηψλ αιιά 

απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο (καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θ.ιπ.). ε 

απηνχ ηνπ είδνπο ηελ εθπαίδεπζε φιεο νη θσλέο πξέπεη λα αθνχγνληαη θαη ε αιιαγή πξέπεη 

λα ζπκβεί ζην ζρνιείν θαη φρη ζηνπο καζεηέο σο άηνκα. Ζ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

ζρεηίδεηαη κε ηηο θνπιηνχξεο ησλ ζρνιείσλ, κε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γεληθφηεξα θαη 

κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, είλαη φηη ε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία θαη φρη έλα ζηάδην ην νπνίν κπνξνχκε λα 

θηάζνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή. Δπνκέλσο, νη φξνη «πξαθηηθέο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο» θαη «δηδάζθσ ζπκπεξηιεπηηθά» ππνλννχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηα 

ζρνιεία παξέρνπλ ίζεο επθαηξίεο ζηε δηδαζθαιία θαη ζηε κάζεζε ζε φια ηα παηδηά. Δθηφο 

απφ ηε γεληθή θηινζνθία πνπ πξέπεη λα δηέπεη ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ ζρνιείσλ, νη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 

ηνπο ζηφρνπο δηδαζθαιίαο ηνπο, ψζηε λα απεπζχλνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο θάζε καζεηή 

ηνπο.Οη Ainscow et al.(2006 )επηζεκαίλνπλ έμη ηξφπνπο γηα λα νξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο 

ζπκπεξίιεςεο :  

 1. πκπεξίιεςε σο ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο, ή γηα καζεηέο κε εηδηθέο  

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

2. πκπεξίιεςε σο αληαπφθξηζε ζηνλ απνθιεηζκφ ιφγσ απεηζαξρίαο. (πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο) 
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3. πκπεξίιεςε ζε ζρέζε κε φιεο ηηο νκάδεο πνπ ζεσξνχληαη επάισηεο ζηνλ απνθιεηζκφ 

(παηδηά κεηαλαζηψλ, άγακεο κεηέξεο ) 

 4. πκπεξίιεςε σο πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ζρνιείσλ γηα φινπο. (ζρνιεία ζξεζθεπηηθψλ 

θνηλνηήησλ, αλάινγα κε ηε ζρνιηθή επίδνζε) 

5. πκπεξίιεςε σο «εθπαίδεπζε γηα φινπο». (UNESCO) 

6. πκπεξίιεςε σο βαζηθή πξνζέγγηζε πξνο ηελ θνηλσλία. 

 

2.2.1. Βαζηθέο αξρέο ηεο πκπεξίιεςεο 

ηαλ έλα ζρνιείν απνδέρεηαη ηε θηινζνθία ηεο πκπεξίιεςεο, πηνζεηεί πιήξσο 

θαη απνδέρεηαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ, αληαπνθξίλεηαη ζε φιεο ηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο θαη  ηα κεηαρεηξίδεηαη ηζφηηκα, ρσξίο 

δηαθξίζεηο.(νχιεο, 2008 ) ην πιαίζην απηφ, ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ αληηκεησπίδεη 

ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο σο έλα ηκήκα ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη φρη σο κηα 

ππννκάδα ηνπ ζπλφινπ. Έλα ηέηνην ζρνιείν πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα δηθαηψκαηα φισλ 

ησλ παηδηψλ, λα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή αλάπηπμή ηνπο θαη λα ηα πξνεηνηκάδεη λα 

αλαιάβνπλ δξάζε αξγφηεξα σο ελήιηθεο ζηελ θνηλσλία.( Παηζίδνπ- Ζιηάδνπ, Μ. 2011). 

Οη αξρέο ινηπφλ ηεο ζπκπεξίιεςεο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:  

1.Αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ θάζε παηδηνχ λα παξαθνινπζεί καζήκαηα  ζην γεληθφ 

ζρνιείν ηεο πεξηνρήο ηνπ.  

2.Απμάλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ ζρνιείσλ ηεο γεηηνληάο ηνπο.  

3.Αλαπηχζζεηαη ε καζεηνθεληξηθή παηδαγσγηθή κέζνδνο, κε βάζε ηελ ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε, ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ θαη ηελ νιηθή ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ ζηα 

ζρνιηθά πξνγξάκκαηα.  



30 

 

4.Δλδπλακψλεηαη ε ζεσξία ηεο  δηαθνξεηηθφηεηαο  κε απνηέιεζκα ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

πνπ δηακνξθψλεηαη λα πεξηιακβάλεη φια ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζε απηφ, ρσξίο επηκέξνπο 

δηαθξίζεηο. 

5.Βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο  κάζεζεο θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.  

6.Γίλεηαη απνδεθηή  ε ζεσξία, φηη ε πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ εθπαίδεπζε 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηέπεηηα έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

θνηλσλία σο ελήιηθεο.  

Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο 

επηζεκαίλνπλ φηη φινη νη καζεηέο κε αλαπεξία:(α) απνηεινχλ αλαπφζπαζηα κέιε ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, (β) αμίδνπλ ζεβαζκφ ζην ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη (γ) 

είλαη ζεκαληηθφ λα αθνινπζνχλ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Απηφ νδεγεί ζηελ 

ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ.( Centre for Educational Research 

and Innovation ,1999). Ζ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα δηαξθή θαη 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ απνδέρεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο 

κάζεζεο ζε φινπο (Mastropieri, M.A., Struggs, T.E. 2001). 

 

2.2.2. Ννκνζεηηθό πιαίζην  

ηελ Διιάδα, εδψ θαη κεξηθά ρξφληα, έρνπλ ζεζπηζηεί αξθεηέο λνκνζεζίεο θαη 

πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ν ηξφπνο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε 

αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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 πγθεθξηκέλα, ζην Άξζξν1 ηνπ πξψηνπ λφκνπ Ν.1143/1981 θαζνξίδνληαη ν καζεηηθφο 

πιεζπζκφο, νη πξνζέζεηο ηεο παξερφκελεο εηδηθήο αγσγήο θαη νη αξρέο ζχζηαζεο ησλ 

δνκψλ θνίηεζεο: «Σθνπόο ηνπ παξόληνο λόκνπ είλαη ε παξνρή εηδηθήο αγσγήο θαη εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαηδεύζεσο εηο απνθιίλνληα εθ ηνπ θπζηνινγηθνύ άηνκα, ε ιήςηο κέηξσλ 

θνηλσληθήο κεξίκλεο θαη ε αληίζηνηρνο πξνο ηα δπλαηόηεηάο ησλ έληαμηο απηώλ εηο ηελ 

θνηλσληθήο δσήλ θαη ηελ επαγγεικαηηθήλ δξαζηεξηόηεηα, δηα ηεο εθαξκνγήο εηδηθώλ 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ελ ζπλδπαζκώ πξνο ηαηξηθά θαη άιια θνηλσληθά κέηξα » 

(Δ.Νηεξνπνχινπ -Νηέξνπ, 2012, 124). 

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ζεζπίζηεθε ν δεχηεξνο λφκνο Ν.1566/1985, ν νπνίνο θηλήζεθε ζην 

ίδην πιαίζην κε ηνλ πξψην λφκν γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή (1143/1981). Πξνβιήζεθε δε σο ν 

πξψηνο εληαμηαθφο λφκνο, θαζψο παξείρε ηε δπλαηφηεηα θνίηεζεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία: 

«Ζ εηδηθή αγσγή θαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

παξέρεηαη α) ζε θαλνληθά ζρνιεία ζηα νπνία είλαη εληαγκέλα ηα άηνκα απηά, β) ζε εηδηθέο 

ηάμεηο, ηκήκαηα ή νκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε θαλνληθά ζρνιεία ή ζε εηδηθέο ηάμεηο ή 

ηκήκαηα παξαηήξεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ηε βαζχηεξε δηάγλσζε δχζθνισλ 

πεξηπηψζεσλ θαη εθαξκφδνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα…» (ΦΔΚ 1566/1985, άξζξν 32, 

παξάγξαθνο 4 α) (Δ. Νηεξνπνχινπ  - Νηέξνπ, 2012, 129).Με ην λφκν απηφ ε εηδηθή αγσγή 

γίλεηαη πιένλ θνκκάηη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη αλήθεη ζην ΤΠΔΠΘ. Δπίζεο, 

ζεζπίδνληαη εηδηθέο βνεζεηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ν ζρνιηθφο ςπρνιφγνο 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001).ηε ζπλέρεηα, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαιπθηνχλ ηα θελά ηνπ 

πξνεγνχκελνπ λφκνπ, ςεθίζηεθε ν Ν. 1771/1988. Μεηαμχ άιισλ ηξνπνπνηήζεσλ, ν 

λφκνο απηφο πεξηιάκβαλε ηηο απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ ΑκεΑ ζηελ 

αλψηεξε εθπαίδεπζε, ελψ, κε ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ Ν. 1824/1988, θαζηεξψζεθε ε 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα ζρνιεία ( Εψληνπ –ηδέξε, 2004γ).  
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Γεθαπέληε ρξφληα αξγφηεξα ε ειιεληθή θπβέξλεζε εθδίδεη ηνλ ηξίην λφκν 

N.2817/2000.χκθσλα κε ηνπο Λακπξνπνχινπ θαη ζπλεξγάηεο (2005), παξαηεξείηαη έλαο 

εθζπγρξνληζκφο ζηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ζε κηα πξνζπάζεηα ην ειιεληθφ λνκηθφ 

πιαίζην λα ελαξκνληζηεί κε ην αληίζηνηρν επξσπατθφ. Με ηνλ θαηλνχξγην Ν.2817/2000, 

πξνάγεηαη ε έληαμε ησλ ΑκεΑ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ην εηδηθφ ζρνιείν πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζε πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ( Εψλνπ–ηδέξε, 2011). Γεκηνπξγνχληαη 

αξθεηέο λέεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο, φπσο ηα πξνγξάκκαηα ζπλεθπαίδεπζεο (Π), ηα 

εξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (ΔΔΔΔΚ), νη ηερληθέο ζρνιέο εηδηθήο 

αγσγήο (ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο) ,ηα θέληξα δηάγλσζεο, αμηνιφγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ 

ΑκεΑ (ΚΓΑΤ)ζε κεγάια αζηηθά θέληξα θαη θαζψο θαη  ηα παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα γηα 

ζπνπδέο ζηελ εηδηθή αγσγή.. 

Μέζα ζε λέν θιίκα δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ εμειίμεσλ, ην 2006 ππνγξάθεηαη απφ ηα 

Ζλσκέλα Έζλε ε ζχκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ. (ΟΖΔ, 2006),ε 

ειιεληθή πνιηηεία, ην 2008, ςήθηζε ην Ν. 3699/2008. Ο ζθνπφο ήηαλ λα δηαζθαιηζηνχλ 

ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε 

ζηφρν ηελ πιήξε έληαμή ηνπο. Με ην λφκν απηφ, ε εηδηθή αγσγή πεξηιακβάλεη θέληξα 

δηαθνξνδηάγλσζεο, δηάγλσζεο θαη ππνζηήξημεο γηα ηα ΑκεΑ (ΚΔΓΓΤ)ζηελ έδξα θάζε 

λνκνχ, ζηε ζέζε ησλ παιηψλ (ΚΓΑΤ), ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο (ΜΔΑ) θαη 

πξνγξάκκαηα ζπλεθπαίδεπζεο (ΦΔΚ Α‟ 199/2.10.2008). ζεζπίζηεθαλ νη δνκέο 

Παξάιιειε ηήξημε θαη Σκήκαηα Έληαμεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο κε 

αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε βάζε ηε γλσκάηεπζή ηνπο απφ ην 

αξκφδην ΚΔΓΓΤ κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζην ηκήκα Έληαμεο ή κπνξνχλ λα δερηνχλ 

ππνζηήξημε απφ εηδηθφ παηδαγσγφ ζην πιαίζην ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο. κε θαηάιιειε 

ζηήξημε απφ εηδηθφ παηδαγσγφ, Δπίζεο, γηα ηελ παξνρή ηεο Παξάιιειεο ηήξημεο σο 
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βαζηθφ θξηηήξην ιακβάλεηαη ππφςε ην είδνο θαη ν βαζκφο ηεο αλαπεξίαο ηνπ καζεηή, 

θαηεγνξηνπνηψληαο ηνπο καζεηέο θαη δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζε απηνχο πνπ θέξνπλ 

ηχθισζε ή απηηζκφ (Λακπαδάξε, &Γθαξαβέιαο, 2018· Ννβάθνο, 2018· Strogilos, 

Nikolaraizi, & Tragoulia, 2012).  Ωζηφζν, κφιηο ην 2012, ε Διιάδα επηθπξψλεη κε ην 

Ν.4074/ 2012 ηε ζχκβαζε ηνπ ΟΖΔ. (2006) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο θαζψο θαη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο (ΦΔΚ Α‟ 88/11.4.2012). 

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ν Ν. 4115/2013 (ΦΔΚ Α‟ 24/30.1.2013) θαη ην άξζξν 39, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα εηδηθά ζρνιεία κεηαηξέπνληαη ζε Κέληξα Τπνζηήξημεο ελφο 

ζπλφινπ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, πνπ νλνκάδεηαη ρνιηθφ Γίθηπν Δθπαίδεπζεο θαη 

Τπνζηήξημεο (ΓΔΤ). 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ πξφζθαηνπ Ν. 2217/2014 (ΦΔΚ Β‟ 2217/13.08.2014), πνπ αθνξά ηελ 

πξφζιεςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο, εμαθνινπζεί λα δηαησλίδεηαη ην πξφβιεκα 

ηεο κε νπζηαζηηθήο έληαμεο, κε ηε ζπλέρηζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο εηδηθήο απφ ηε γεληθή 

εθπαίδεπζε, αθνχ νη δνκέο εηδηθήο αγσγήο  αλαγλσξίδνληαη σο μερσξηζηφ ζχζηεκα πνπ 

ιεηηνπξγεί, παξάιιεια, πξνο ην ζχζηεκα ηεο γεληθήο αγσγήο. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ 

ηειεπηαία ζέζπηζε ηνπ Ν.4547/2018 ,άξζξν 7 ηα Κέληξα Δθπαηδεπηηθήο θαη 

πκβνπιεπηηθήο Τπνζηήξημεο (ΚΔΤ) είλαη ε κεηεμέιημε ησλ Κέληξσλ 

Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο Δηδηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Αλαγθψλ. 

Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ΚΔΓΓΤ, αθνχ πιένλ ζην έξγν ηνπ 

ελζσκαηψλνληαη επξχηεξεο ιεηηνπξγίεο ππνζηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ 

καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ, θαζψο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 
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2.2.3 . Μνληέια πκπεξίιεςεο 

Ζ πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο δελ εθαξκφδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε φιεο ηηο 

ρψξεο .Χο εθ ηνχηνπ,  ζε θάπνηεο ρψξεο,  ζπλαληνχκε απνθιεηζηηθά ηε γεληθή εθπαίδεπζε 

γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ζε θάπνηεο άιιεο, εηδηθά ζρνιεία θαη εηδηθέο ηάμεηο γηα ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο  εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο.( Γεσξγηάδεο, Μ., Κνπξθνχηαο, Ζ., Καιχβα, 

Δ. 2008). Κάζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα εθάξκνδε ηε ζπκπεξίιεςε, βαζηζκέλν ζηηο ίδηεο 

ζεσξεηηθέο αξρέο, αιιά κε δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο αλάινγα θπξίσο κε ην κέζα πνπ 

δηέζεηε, εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ,πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ 

είρε ζηε δηάζεζε ηνπ. Ο Norwich,,Β.(2000) θαηέγξαςε 4 κνληέια, πνπ ζεσξνχληαη 

επηθξαηέζηεξα  

1. Μνληέιν πιήξνπο ζπκπεξίιεςεο ρσξίο δηαθξίζεηο (Full Inclusion) :Τπνζηεξίδεη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κέζα ζηηο γεληθέο ηάμεηο ησλ 

ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ζεσξείηαη φηη ε γεληθή ηάμε είλαη 

ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηε κάζεζε θαη ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ, δηφηη 

επηρεηξείηαη ε αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ παηδηψλ αλεμάξηεηα ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο  

2. Μνληέιν ζπκκεηνρήο φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ ίδηα ηάμε (Focus on participating in the 

same place): Κξίλεη απαξαίηεηε ηε παξνρή πξφζζεηεο βνήζεηαο θαη ππνζηήξημεο ζε παηδηά 

κε ηδηαηηεξφηεηεο εληφο γεληθήο ηάμεο, ζε ηάμεηο ζηήξημεο, φηαλ είλαη απαξαίηεην. Γε 

ιεηηνπξγνχλ πιένλ εηδηθά ζρνιεία θαη εηδηθέο ηάμεηο αιιά κφλν γεληθέο ηάμεηο θαη ηάμεηο 

ζηήξημεο. Φνηηνχλ ηα παηδηά κε ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο γεληθέο ηάμεηο αιιά βνεζνχληαη ηφζν 

εληφο ζρνιείνπ φζν θαη εθηφο. 

3. Μνληέιν έκθαζεο ζηηο αηνκηθέο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ (Focus on individual 

needs): Θέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ. Απνδέρεηαη ηε 
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ιεηηνπξγία εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη εηδηθψλ ηάμεσλ ζε πεξηνξηζκέλν βαζκφ. Χζηφζν, ε 

απφθαζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε εηδηθέο 

ζρνιηθέο κνλάδεο ιακβάλεηαη κφλν ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ, πνπ ε παξνπζία ηνπο 

ζε γεληθή ηάμε επεξεάδεη αξλεηηθά  ηελ αθαδεκατθή επίδνζε θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ ηππηθψλ καζεηψλ. 

4. Πεξηνξηζηηθφ κνληέιν ζπκπεξίιεςεο(Choice limited inclusion): Τπνζηεξίδεη ηε 

ζπκκεηνρή παηδηψλ ζε εηδηθέο ηάμεηο ή εηδηθά ζρνιεία θαηά πεξίπησζε, θαζψο ζεσξνχληαη 

σο θαηαιιειφηεξα πεξηβάιινληα κάζεζεο γηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

δηφηη έξρνληαη ζε επαθή κε παηδηά κε παξφκνηεο ηδηαηηεξφηεηεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε 

ζπλερείο ζπγθξίζεηο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο. Παξάιιεια, πξνσζεί ην δηθαίσκα ηεο 

επηινγήο ηνπο λα θνηηνχλ ζε γεληθέο ηάμεηο, θαζψο θαιιηεξγείηαη ε αιιειεπίδξαζε κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο. 

 

2.3. πκπεξίιεςε θαη ΓΑΦ 

Ζ ζπκπεξίιεςε αθνξά άκεζα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ θαη κάιηζηα ηα νθέιε είλαη 

πνιιά, ζεκαληηθά θαη έρνπλ δηάξθεηα ζηνλ ρξφλν (Harrower, & Dunlap 2001). Κπξίσο 

αλαθεξφκαζηε ζηα θνηλσληθά πιενλεθηήκαηα ηεο ζπκπεξίιεςεο πνπ δεκηνπξγνχληαη  απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο κέζα ζηε γεληθή ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ.(Eldar, Talmor, & Wolf -Zukerman 2010· Kasari, Rotheram-Fuller, Locke, 

&Gulsrud, 2012). Πνιινί παξάγνληεο κέζα ζε έλα ζρνιείν ζπκβάιινπλ ζηηο επηηπρεκέλεο 

πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο. ινη φζνη εκπιέθνληαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

νθείινπλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηε ζπκπεξίιεςε θαη λα επηρεηξνχλ ηα 

κέγηζηα ,ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλα ζεηηθφ ζρνιηθφ  θιίκα. Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε  

εθπαηδεπηηθή θαηάξηηζε γηα φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ πνπ είλαη πηζαλφ λα έξζεη ζε 
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επαθή κε ηνλ καζεηή κε ΓΑΦ. Ζ θνπιηνχξα ηεο ζπκπεξίιεςεο πεξηιακβάλεη ηνλ θαζέλα 

πνπ εξγάδεηαη ζε έλα γεληθφ ζρνιείν, απφ ηνλ ζχιινγν δηδαζθφλησλ, ηνλ ζχιινγν γνλέσλ 

θαη θεδεκφλσλ, ην βνεζεηηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

,λνζνθφκνη ) έσο ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ζην θπιηθείν ηνπ ζρνιείνπ. 

ινη δηαθαηέρνληαη απφ  ηελ πεπνίζεζε φηη νη καζεηέο κε απηηζκφ αλήθνπλ ζην ζρνιείν 

(Causton-Theoharis, Theoharis, & Ashby, 2008). ινη πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ, κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ζε φια ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο ην δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηε δσή ηεο, λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ απηψλ κέζσ ηεο 

θαζεκεξηλήο επαθήο κε ζπκκαζεηέο ηππηθήο αλάπηπμεο (Mc Gregor  & Campbell, 2001) 

θαη λα πξνσζήζεη θαη λα δηεπθνιχλεη ηε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε 

ΓΑΦ θαη ησλ ηππηθψλ καζεηψλ (Robertson, Chamberlain, & Kasari, 2003). χκθσλα κε 

ηνλ Ν.3699/2008 (Α΄ 199), άξζξν 7 θαζνξίδνληαη ηα ζέκαηα γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ: 

«Με βάζε ηνπο ηδηαίηεξνπο θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιιεη ν απηηζκφο σο 

αλαπεξία ζηνπο καζεηέο, ε θνίηεζή ηνπο ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο κπνξεί λα γίλεηαη σο 

εμήο :α) Οη καζεηέο κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο (ζχλδξνκν Asberger) κπνξνχλ 

λα θνηηνχλ ζηηο ζρνιηθέο ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπο θαη θαηά πεξίπησζε, κε βάζε ηε γλσκάηεπζε ηνπ νηθείνπ 

ΚΔΓΓΤ, κε Παξάιιειε ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο, ν νπνίνο δηαζέηεη 

θαηά πξνηίκεζε εμεηδίθεπζε ζηνλ απηηζκφ. β) Οη καζεηέο κε απηηζκφ κέζεο θαη ρακειήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο κπνξνχλ λα θνηηνχλ ζηα Σκήκαηα Έληαμεο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ θαη 

λα παξαθνινπζνχλ θνηλφ θαη εμεηδηθεπκέλν αλαιπηηθφ πξφγξακκα κε Παξάιιειε ζηήξημε 
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απφ εθπαηδεπηηθφ Δηδηθήο Αγσγήο, ελψ ζηηο ζνβαξφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ κπνξνχλ λα 

θνηηνχλ ζε  εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν». 

Δλ θαηαθιείδη, ε Παξάιιειε ζηήξημε θαη ην Σκήκα Έληαμεο ζην γεληθφ ζρνιείν είλαη δχν 

ζεζκνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ, αθνινπζψληαο πηζηά ηε 

ζεσξία ηεο ζπκπεξίιεςεο. Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζπλεξγάδνληαη, 

ζπλππάξρνπλ αξκνληθά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ, κε ζθνπφ ηελ επηηπρή 

έθβαζε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί γηα φινπο ηνπο καζεηέο, κε ή ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, 

πνπ θνηηνχλ ζε ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

 

2.3.1.Φνίηεζε ησλ καζεηώλ κε ΓΑΦ ζην γεληθό ζρνιείν 

Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε έρεη απνηειέζεη 

αληηθείκελν πνιιψλ εξεπλψλ θαη βξίζθεη ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δηραζκέλε σο πξνο 

ην φθεινο ή κε, ηεο θνίηεζεο ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ζηελ εηδηθή πξσηνβάζκηα δνκή. 

Δξεπλεηέο φπσο νη Ainscow,(1999),Barton, (2000) αλαθνξά Εψληνπ-ηδέξε, (2011) 

αληηηίζεληαη ζηε ινγηθή ηεο εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο, δηφηη ζεσξνχλ πσο ν 

δηαρσξηζκφο δελ απνθέξεη ηζφηηκε γλψζε ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ζπληεξεί ηηο 

πξνθαηαιήςεηο έλαληη ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ελψ δελ πξνάγεη ηε δεκηνπξγία πιαηζίνπ 

αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο. Αληηζέησο, άιινη εξεπλεηέο φπσο νη Παξαζθεπφπνπινο, 

(2008), Γελά, (2002), αλαθνξά Γαιάλεο, (2009), ηνλίδνπλ πσο πξψηα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ . 

Μεηνλεθηήκαηα 

 1) Σν Δθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα – Αλαιπηηθφ πξφγξακκα: Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη 

άθακπην θαη ζέηεη σο απψηεξν ζθνπφ ηε γλψζε, παξαβιέπνληαο ηελ πνιηηηζκηθή θαη 

θνηλσληθή πνιππινθφηεηα πνπ ελππάξρεη ζηελ ίδηα ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα 
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(Φζελάθεο, 2009). Έξεπλεο φπσο ησλ Boss et al, (2001, 2003, 2005, 2006, 2007), κειέηεο 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(OECD Starting Strong I& II, OECD 2001, 2006), Educationat a Glance (OECD 2004, 

2005, 2006, 2007, 2008) αιιά θαη εξεπλψλ εληφο Δπξψπεο φπσο ησλ Lenzen et al. (2003, 

2007, 2008), αλαθνξά Φζελάθεο (2009), θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα ηεο άκεζεο 

αλάγθεο νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο δελ παξάγεη πςειήο 

πνηφηεηαο έξγν θαη δελ πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζηα παηδηά .πσο αλαθέξεη ε Εψληνπ-

ηδέξε (2011), πξνζαλαηνιίδνληαη νη αιιαγέο απηέο ζε αλαδηαξζξψζεηο πνπ άπηνληαη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ ζρνιηθψλ αμηψλ, ηεο θνπιηνχξαο, ηεο νξγάλσζεο, ηεο 

δηδαζθαιίαο, ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο 

εξεπλεηήο Μπνπδάθεο (2000), αλαθνξά Αγαιηψηεο (2008), θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζέηεη σο πξνηεξαηφηεηα ηελ νινθιήξσζε ηεο χιεο 

ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

κέζσ απηήο ηεο πξνζθφιιεζεο ζηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο .                    

2) Έιιεηςε  εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ: εκαληηθφ κεηνλέθηεκα ζεσξείηαη ε 

απνπζία εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ζε ζρνιηθέο δνκέο αζηηθψλ θέληξσλ δελ πθίζηαηαη απηή ε 

απνπζία. Χζηφζν, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε ηεο γελίθεπζήο ηεο, δηφηη ε παξνπζία παηδηψλ 

κε ΓΑΦ ζην γεληθφ ζρνιείν πξνυπνζέηεη θαη ηελ παξνπζία κηαο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο 

εηδηθψλ φπσο ςπρνιφγσλ, παηδνςπρηάηξσλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ινγνζεξαπεπηψλ 

θ.ά.. Σν παηδί θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο θαη θαζψο ζα κεγαιψλεη ε αληίιεςε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ ζα ρξήδεη άκεζεο ςπρνινγηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο 

(ηαζηλφο,2013).                                                                                                                    

3) Αλεπάξθεηα εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα  εηδηθήο αγσγήο : Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 
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αγσγήο δελ έρνπλ δερηεί επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη αηζζάλνληαη αδχλακνη 

λα αλαιάβνπλ ηελ εθπαίδεπζε καζεηή κε ΓΑΦ. Έξεπλα ησλ Παληειηάδνπ & 

Νηθνιαξαΐδε(2001), αλαθνξά Αγαιηψηεο (2008), θαηαδεηθλχεη ηε ζπζηνιή κεγάινπ 

κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη δειψλνπλ αλέηνηκνη θαη αλαξκφδηνη ζρεηηθά κε ηε 

δηδαζθαιία αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη Handlemann et all (2005), φπσο 

αλαθέξεη ν Γαιάλεο (2009), δηαπίζησζαλ απνθιίζεηο ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ηηο έξεπλεο ησλ Εψληνπ-ηδέξε θαη Βιάρνπ (2006), αλαθνξά Γαιάλεο (2009), ζχκθσλα 

κε ηηο νπνίεο ελψ νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλψξηδαλ ηα νθέιε ηεο ζπκπεξίιεςεο ελφο παηδηνχ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν, απφ ηελ άιιε δηαηεξνχζαλ επηθπιάμεηο σο πξνο 

ηελ ππνρξέσζή ηνπο λα εθπαηδεχζνπλ φια ηα παηδηά, αλαγλσξίδνληαο ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο σο πεδίν ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ . 

 4) ρνιηθφ πεξηβάιινλ (ζπκκαζεηέο-γνλείο ζπκκαζεηψλ): Σν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

(ζπκκαζεηέο-γνλείο ζπκκαζεηψλ) κεηέρεη ηφζν ησλ κεηνλεθηεκάησλ, φζν θαη ησλ 

πιενλεθηεκάησλ, ζα ην εμεηάζνπκε παξαθάησ, ηεο θνίηεζεο ελφο παηδηνχ κε ΓΑΦ ζην 

γεληθφ ζρνιείν. Ο ακθίδξνκνο απηφο παξάγνληαο (ζρνιηθφ πεξηβάιινλ) κεηαβάιιεηαη 

αλάινγα κε ηε ζηάζε πνπ ηεξνχλ νη γνλείο ησλ ηππηθψλ καζεηψλ απέλαληη ζην καζεηή κε 

ΓΑΦ θαη επεξεάδνπλ επαθφινπζα θαη ηα παηδηά ηνπο. (Μπεδεβέγθεο & Καιαληδή-Αδίδη & 

Εψληνπ-ηδέξε 1997). πσο αλαθέξνπλ νη Μπεδεβέγθεο et al., (1997), ε απνδνρή ελφο 

παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ νκάδα ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ πξνυπνζέηεη 

ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ σο πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε νπνία απνξξέεη απφ 

ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ελειίθσλ . 

5) Μέγεζνο ηάμεο: Σν κέγεζνο ηεο ηάμεο θαη ε αλαινγία εθπαηδεπηηθνχ-καζεηψλ είλαη έλα 

αθφκα κεηνλέθηεκα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. Δξεπλεηέο φπσο νη Kavale & Forness, (2000) 

αλαθνξά Μεδίηζθνο & Αζθεηνπνχινπ, (2011) ηφληζαλ ηε ζεκαζία ηεο κηθξήο αλαινγίαο 
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κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

θαληάδεη νπηνπηθή ζε κηα  γεληθή ηάμε 24 αηφκσλ ζηελ νπνία ζπλππάξρεη καζεηήο κε 

ΓΑΦ, κε άιινπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 6) Με εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε: Ζ κε εμαηνκηθεπκέλε εθπαίδεπζε είλαη έλα 

ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ,δηφηη νδεγεί ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε ΓΑΦ ζε πιήξε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα . Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη ν Shinn, 

(2005), αλαθνξά Αγαιηψηεο (2008) ε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε 

γλσζηηθή  αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαη φρη ζε κηα κνξθή απαζρφιεζεο θαη κφλν . 

 Πιενλεθηήκαηα 

 1) Κνηλσληθή αιιειεπίδξαζε: ην γεληθφ ζρνιείν ε ζπλχπαξμε ελφο παηδηνχ κε ΓΑΦ θαη 

ελφο «ηππηθνχ» παηδηνχ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο νκαδηθφηεηαο πνπ δηαθξίλεη ην ζρνιείν. 

Σν παηρλίδη θαη νη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παηδηψλ δεκηνπξγνχλ ηηο ζπλζήθεο 

ζπλχπαξμεο θαη αλαγλψξηζεο ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο (νχιεο, 2002). Οη Μπεδεβέγθεο et 

al, (1997) επηζεκαίλνπλ πσο ε ζέζε ελφο παηδηνχ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εληφο 

ηεο νκάδαο ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπ αθελφο ηνπ πξνζθέξεη εκπεηξίεο, αθεηέξνπ βειηηψλεη 

ηελ απηνεηθφλα θαη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπ  Έξεπλεο ησλ Handleman et al, (2005), 

Harrower&Dunlop, (2001) αλαθνξά Γαιάλεο (2009), θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ παηδηψλ νδεγεί ηα παηδηά κε απηηζκφ λα ιακβάλνπλ απφ ηα «ηππηθά» 

παηδηά θνηλσληθή ππνζηήξημε, λα δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξεο θηιίεο θαη λα παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε βειηίσζε απφ ηα αληίζηνηρα παηδηά ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ 

παηρληδηνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο νη ζεηηθέο επηξξνέο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

δελ εληνπίδνληαη κφλν ζηα παηδηά κε απηηζκφ, αιιά θαη ζηα «ηππηθά» παηδηά. Οη έξεπλεο 

πνπ ζπλεγνξνχλ ζε απηφ είλαη ησλ Handleman et all, (2005), Laushey & Helfin (2000), 

αλαθνξά Γαιάλεο (2009), νη νπνίεο δηαπίζησζαλ πσο ηα «ηππηθά» παηδηά νθεινχληαη ζε 
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πιήζνο δεμηνηήησλ φπσο ησλ γισζζηθψλ, ησλ ζρνιηθψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ . Ζ 

πξνζέγγηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο πινπηίδεη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ θαη 

ηείλεη λα ηα νδεγεί ζε ζεηηθφηεξεο ζηάζεηο (Μπεδεβέγθεο et al., 1997). 

2) Απνθπγή θνηλσληθνχ ζηηγκαηηζκνχ: Ζ εθπαίδεπζε παηδηψλ  κε ΓΑΦ ζην εηδηθφ ζρνιείν 

ηα νδεγεί ζε έλα θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ (Εψληνπ ηδέξε, 2011). Ζ ζέζε ηνπ παηδηνχ κε 

απηηζκφ ζηε γεληθή κνλάδα εθπαίδεπζεο  δε βάιιεηαη απφ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, δηφηη 

γίλεηαη απνδεθηφ γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. 

 3) ρνιηθφ πεξηβάιινλ (ζπκκαζεηέο-γνλείο ζπκκαζεηψλ):To ζρνιηθφ πεξηβάιινλ κεηέρεη 

θαη ζηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνίηεζεο ελφο παηδηνχ κε απηηζκφ ζην γεληθφ ζρνιείν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ κε ηηο ζηάζεηο ηνπο ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα  ζηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ 

θιίκαηνο θαη ζηελ πιήξεο απνδνρή ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ απφ ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Οη 

γνλείο ησλ «ηππηθψλ» παηδηψλ κε ηε ζεηξά ηνπο, ππνζηεξίδνληαο ζεηηθέο ζηάζεηο σο πξνο 

ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

παηδηψλ ηνπο, έλαληη ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Μπεδεβέγθεο et al., 

1997).  

 

2.3.2. ηάζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΓΑΦ θαη 

γεληθφηεξα παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην γεληθφ ζρνιείν  δε ζπγθιίλνπλ 

πάληα .Απηφ ζπκβάηλεη, δηφηη ππάξρεη θνηλσληθή πξνθαηάιεςε, ζηαδηαθά ηείλεη λα 

εμαιεηθζεί, αλεπάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο λα ζηεξίμεη ηέηνηνπ είδνπο 

εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο, αλεπάξθεηα ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

αγσγήο ζε ζέκαηα απηηζκνχ. Έξεπλα ηεο Πέλλα (2008) θαηέδεημε πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

γεληθήο αγσγήο ηείλνπλ λα ζεσξνχλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο ηνπο πην 
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θαηάιιεινπο γηα ηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε ΓΑΦ ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

γεληθφηεξα . Σν γεγνλφο απηφ ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηελ αλεπάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

λα δηδάμνπλ άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαζψο θαη ηελ αλεπάξθεηα ηνπ ίδηνπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ δπζθνιεχεη ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ απηψλ 

(Αγαιηψηεο, 2008). Έξεπλεο ησλ Alexander & Strain, (1978). Hannah &Pliner, (1983) 

φπσο αλαθέξνπλ νη Παπάλεο, Βίθε & Γηαβξίκεο (2007) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο 

αξλεηηθέο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηνπο 

καζεηέο κε απηηζκφ ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ επηκφξθσζε, ε εμεηδίθεπζε  πάλσ 

ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ε πςειή απηνεθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκβάιινπλ ζε πην ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηα παηδηά κε απηηζκφ ή  εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. χκθσλα κε έξεπλα ηεο Πέλλα (2012) νη ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εμαληινχληαη ζηηο ειαθξηέο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ 

έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ (6,7%) ηάζζεηαη ππέξ ηηο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ απηψλ ζην 

γεληθφ ζρνιείν. ε εξεπλεηηθή εξγαζία ηνπ Καζίδε, (2014) κφλν ην 22,2% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δήισζαλ ζεηηθνί ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ κε απηηζκφ ζην γεληθφ ζρνιείν 

κε ην ππφινηπν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα θξαηάεη επηθπιαθηηθή έσο αξλεηηθή 

ζηάζε. Σα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φζνλ αθνξά ηελ 

εθπαίδεπζε παηδηψλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ είλαη κεγάια θαη ζεκαληηθά θαη ζα 

κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ ζε ηέζζεξηο (4)θαηεγνξίεο.  

1)Μείσζε ησλ αξλεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ηεο θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο, ελίνηε θαη ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην πξφζσπν ηνπ παηδηνχ πνπ ελζσκαηψλεη κε ηνλ 

απηηζκφ ηνπ ηε δηαθνξεηηθφηεηα (Παπάλεο et al, 2007). Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

αιιάμεη ηηο ζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο πνπ βαζίδνληαη ζηε κε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο 

θαη νδεγνχλ ζηε πεξηζσξηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ. 
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2)Βειηίσζε ηεο ζέζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.. Ο 

εθπαηδεπηηθφο είλαη αληηκέησπνο θαη κε ην ίδην ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν 

ζηνρεχεη θπξίσο ζηε καζεζηαθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ, αδηαθνξψληαο γηα παξάγνληεο 

φπσο ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε απηψλ (Φζελάθεο, 2009). 

3)Αλεπάξθεηα ζπλαηζζεκαηηθήο πιεξφηεηαο θαη εηνηκφηεηαο πνπ ληψζεη ν εθπαηδεπηηθφο 

σο ηεο ηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ παηδηψλ κε απηηζκφ. Σν γεγνλφο απηφ απνξξέεη 

είηε απφ άγλνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ –έιιεηςε επηκφξθσζεο - ζρεηηθά κε ηε θχζε 

ηνπ απηηζκνχ θαη ησλ ηξφπσλ πξνζέγγηζήο ηνπ, είηε απφ απνπζία φισλ εθείλσλ ησλ 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ πνπ ζα ηνλ βνεζνχζαλ ζην έξγν ηνπ, αλαθνξά Παληειηάδνπ & 

Νηθνιαξαΐδε (2001), φπσο αλαθέξεη ν (Αγαιηψηεο, 2008). Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε  

θαη αληηκεηψπηζε κέζα ζηε γεληθή  ηάμε, πεξηπηψζεσλ πνπ άπηνληαη ηνπ απηηζηηθνχ 

θάζκαηνο απνηειεί ίζσο θαη ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ. χκθσλα κε 

έξεπλα ηεο Πέλλα, (2008) νη εθπαηδεπηηθνί ηεξνχλ νπδέηεξε ζηάζε ζηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηε γεληθή ηάμε. Ζ πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ δελ 

εληνπίδεηαη κφλν ζηνπο ηξφπνπο καζεζηαθήο πξνζέγγηζεο ηνπ παηδηνχ κε ΓΑΦ, αιιά θαη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηα ειιείκκαηα ηεο 

θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ κε ηα άιια παηδηά θαη ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπ  

θαληαζίαο (Happe, 2003). 

4)σζηή δηαρείξηζε ησλ ηππηθψλ καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

ηάμεο κε ζθνπφ ηε ζπκπεξίιεςε ελφο παηδηνχ κε ΓΑΦ. χκθσλα κε ηνπο Handleman et 

al, (2005), Laushay & Heflin, (2000) φπσο αλαθέξεη ν Γαιάλεο, (2009), ε ελεξγή 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ ηεο ηάμεο ελφο γεληθνχ ζρνιείνπ πξνάγεη φρη κφλν ηελ 

απνθπγή ηνπ ζηηγκαηηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο, αιιά πξνζθέξεη θαη νθέιε ζηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο κέζσ ηξφπσλ 
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πξνζέγγηζεο θαη κνξθψλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα 

αληαπεμέιζεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θάζε παηδηνχ Δίλαη 

ζεκαληηθή ε πξφθιεζε γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζην λα ζέζεη κέζα ζηελ ηάμε ηνπ ηηο βάζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο φπνηαο δηαθνξεηηθφηεηαο  έρεη λα δηαρεηξηζηεί. Ζ πξνζέγγηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο παηδηψλ κε απηηζκφ ζην γεληθφ ζρνιείν δεκηνπξγεί αξθεηνχο 

πξνβιεκαηηζκνχο. Σφζν ε γεληθή, φζν θαη ε εηδηθή εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή 

αλεπάξθεηα ζηελ αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε ΓΑΦ. χκθσλα κε έθζεζε ηεο ACTION AID 

κφλν ην 15%, φισλ ησλ παηδηψλ κε δηάθνξεο αλαπεξίεο φρη κφλν ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ 

πεγαίλεη ζρνιείν, ελψ εθηφο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ κέλεη ην ππφινηπν 85% πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 170.000 παηδηά (Παπαληθνιάνπ,2014).  

 

2.3.3. Έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα - Απνηειέζκαηα     

ηελ Διιάδα αξθεηνί εξεπλεηέο ζέιεζαλ λα εξεπλήζνπλ ηηο γλψζεηο/αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. 

χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ησλ Λάππα (Lappa), Υ., & Μαληδίθνο (Mantzikos), Κ. 

(2018),έρνπκε ηηο έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη ρξφλσλ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ παιαηφηεξε . 

ε έξεπλα ησλ Mavropoulou θαη Padeliadu (2000) κειεηήζεθαλ νη αληηιήςεηο 35 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο θαη 29 εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηνλ απηηζκφ θαη 

ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλά ηνπο 

βαζίζηεθαλ ζηηο έξεπλεο ησλ Stone θαη Rosenbaum (1998) θαη ησλ Szatmari, Archer, 

Fishman θαη Streiner (1994). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο γλψξηδαλ γηα 

ηνλ απηηζκφ θαη πσο απηφο δε ζρεηηδφηαλ πάληα κε ηηο λνεηηθέο αλαπεξίεο. Παξ‟ φια απηά, 
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νη εθπαηδεπηηθνί δελ είραλ μεθάζαξεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηα αίηηα ηνπ απηηζκνχ θαη κε 

ην πνηεο είλαη νη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο.  

Οη Γηαλλαθνχιηα θαη Παλνπνχινπ-Μαξάηνπ (2012) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα κε ζθνπφ λα 

δηεξεπλήζνπλ ηηο αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηνλ απηηζκφ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά ηνπο ήηαλ 116 άηνκα (45 εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί: 21 

λεπηαγσγνί -24 δάζθαινη θαη 71 κε εμεηδηθεπκέλνη εθπαηδεπηηθνί: 22 λεπηαγσγνί -49 

δάζθαινη). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο ηνπο βαζίζηεθαλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ 

εξεπλψλ ησλ Mavropoulou θαη Padeliadu (2000) θαη ησλ McGregor θαη Campbell (2001). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο έδεημαλ φηη νη εμεηδηθεπκέλνη θαη νη έκπεηξνη 

εθπαηδεπηηθνί κε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο θαη νη έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί κε καζεηέο κε 

απηηζκφ δήισζαλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ φηη έρνπλ ην ππφβαζξν λα δηδάμνπλ καζεηέο κε 

απηηζκφ θαη λα ηνπο δερηνχλ ζηελ ηάμε ηνπο. εκαληηθή εμάξηεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ έπαημε ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε απηηζκφ 

ή κε εηδηθέο αλάγθεο.  

Οη Cassimos, Polychronopoulou, Tripsianis, θαη Syriopoulou-Delli (2013) αμηνιφγεζαλ ηηο 

απφςεηο θαη ηηο ζηάζεηο Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. Γεκηνχξγεζαλ έλα δηθφ ηνπο εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλάο ηνπο. Γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζε αξρηθφ ζηάδην κηα πηινηηθή κειέηε κε 20 εθπαηδεπηηθνχο απφ ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ειέγρζεθε 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ εζσηεξηθή ζπλνρή (Gronbach‟sAlpha). ηε ζπλέρεηα κέζσ ηπραίαο 

δεηγκαηνιεςίαο δηαλεκήζεθαλ 300 εξσηεκαηνιφγηα ζε 900 ζπκκεηέρνληεο. Απφ απηά 

επηζηξάθεθαλ κφλν 228 απαληεκέλα. Δπνκέλσο, ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

έξεπλα ηνπο απνηέιεζαλ 228 (166 γπλαίθεο θαη 62 άλδξεο). Σα επξήκαηα έδεημαλ φηη νη 
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πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο απφςεηο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε καζεηψλ κε απηηζκφ θαη φηη ε πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε θαη ε 

εκπεηξία ζηνλ απηηζκφ ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηηο ηάμεηο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κε εθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή ζηνλ απηηζκφ θάλεθε φηη 

έρνπλ κηα πην ζαθή εηθφλα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη απηή ε νκάδα καζεηψλ. 

Ζ Αζαλαζφγινπ (2014)πινπνίεζε κηα έξεπλα ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο 

ζπνπδψλ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο σο πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο (ΓΑΦ)-Τςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο Απηηζκφο (Τ.Λ.Α.). πκκεηείραλ 176 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο απφ γεληθά θαη εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία (93 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο, 44 

εηδηθήο αγσγήο εξγαδφκελνη ζην γεληθφ ζρνιείν θαη 39 είλαη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο 

εξγαδφκελνη ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο) ησλ Ννκψλ Θεζζαινλίθεο, Έβξνπ θαη 

Πηεξίαο, νη νπνίνη ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθφ εξσηεκαηνιφγην, πνπ είρε ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ 

έξεπλά ηεο ε Wilkerson (2012) θαη ην νπνίν απνηειεί κηα ειαθξψο ηξνπνπνηεκέλε κνξθή 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ «Theteacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TATIS)» πνπ 

θαηαζθεπάζηεθε απφ ηνπο Cullen et al. (2010). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε 

εθπαίδεπζε ζηηο ΓΑΦ-ΤΛΑ., αιιά θαη ε δηδαθηηθή θαη δηαπξνζσπηθή εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο 

κε ζεηηθφ ηξφπν. ηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη ζηάζεο βξέζεθε θαη 

γηα ηηο ηξεηο νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ (γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο εξγαδφκελνη ζε γεληθφ 

ζρνιείν, εηδηθήο αγσγήο ζε εηδηθφ ζρνιείν). Απφ ηελ άιιε, ε εκπεηξία απνδίδεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ.  
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Ζ θηπηηάξε (2016) ζην πιαίζην ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηεο ζπνπδψλ δηεμήγαγε κηα έξεπλα 

γηα ηηο γλψζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

γηα ηνλ απηηζκφ. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο ήηαλ ην Autism Inclusion Questionnaire 

(AIQ) ησλ Segall θαη Campbell (2007). Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλά ηεο ήηαλ 117 

εθπαηδεπηηθνί, 78 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο θαη 39 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο, πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα γεληθά ζρνιεία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο δηέζεηαλ θαιχηεξν επίπεδν γλψζεσλ γηα ηνλ απηηζκφ θαη φηη γλψξηδαλ θαη 

είραλ ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξεο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

απηηζκφ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο. Αληίζεηα, ηα επξήκαηα 

απνθάιπςαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο δε δηέθεξαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γεληθήο αγσγήο σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

απηηζκφ θαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθά είραλ ζεηηθέο ζηάζεηο. 

Οη εξεπλεηέο Κππαξηζζφο θαη ζπλεξγάηεο ( 2017), κειέηεζαλ ηηο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο γηα ηνλ απηηζκφ. Οη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ 149 εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο [144 γπλαίθεο (96,6%) θαη 5 άλδξεο (3,4%)]. Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

ρξεζηκνπνίεζαλ κηα ηξνπνπνηεκέλε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο ησλ 

Mavropoulou θαη Padeliadu (2000) κε δηθέο ηνπο εξσηήζεηο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο γλψξηδαλ αξθεηά γηα ηνλ απηηζκφ. Χζηφζν, δεκνγξαθηθνί 

παξάγνληεο, φπσο ε πξνυπεξεζία, ε ειηθία θαη ε εθπαίδεπζε, πνπ έιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο, έπαημαλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ απφθηεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο. 

Οη Λακπαδάξε θαη Γθαξαβέιαο (2018) εμέηαζαλ ηηο ζηάζεηο 102 (γεληθήο εθπαίδεπζεο: 39 

γπλαίθεο θαη 26 άλδξεο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο: 27 γπλαίθεο θαη 10 άλδξεο) 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλάο ηνπο βαζίζηεθαλ ζε 



48 

 

δηθφ ηνπο εξεπλεηηθφ εξγαιείν. Οη εξεπλεηέο εθάξκνζαλ ηε ζηαηηζηηθή κέζνδν ηεο 

δηεξεπλεηηθήο αλάιπζεο παξαγφλησλ γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο κέηξεζεο ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο παξαγφλησλ 

εθάξκνζαλ ην Barlett‟s test θαη γηα ηελ επάξθεηα ηνπ δείγκαηνο ην Kaiser-Meyer Olkin, ε 

νπνία ζεσξήζεθε ηθαλνπνηεηηθή. Σα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί είραλ 

ζεηηθή ζηάζε πξνο ηε ζπκπεξίιεςε, κε ηνπο θαζεγεηέο εηδηθήο αγσγήο λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξν ζεηηθέο αληηιήςεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο θαζεγεηέο γεληθήο αγσγήο. Δπίζεο, 

νη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη θαζεγεηέο γεληθήο αγσγήο δελ έλησζαλ έηνηκνη λα δηδάμνπλ 

καζεηέο κε απηηζκφ θαη φηη είραλ ηελ επηζπκία γηα πεξηζζφηεξε ελδνυπεξεζηαθή 

θαηάξηηζε/επηκφξθσζε. εκαληηθή επίδξαζε ζηηο ζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θάλεθε λα 

έρεη ε πξνεγνχκελε δηδαθηηθή εκπεηξία θαη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε. 

Οη Giannopoulou, Pasalari, Korkoliakou, θαη Douzenis (2018) δηεμήγαγαλ κηα έξεπλα, κε 

ζθνπφ λα κειεηήζνπλ ηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζεκηλαξίνπ επαηζζεηνπνίεζεο ζηνλ απηηζκφ θαηά ηε δηάξθεηα 

κηζήο κέξαο γηα ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίαο. Σν δείγκα ηεο 

έξεπλάο ηνπο απνηέιεζαλ 67 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ε απηνχο 

ρνξεγήζεθε ην ASD Knowledge Questionnaire (ASD-KQ), ην νπνίν έπξεπε λα ην 

ζπκπιεξψζνπλ πξηλ θαη κεηά ην ζεκηλάξην επαηζζεηνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλάο ηνπο ππνδειψλνπλ ηε ζεκαληηθή κεηαηφπηζε απφ ην ρακειφ πξηλ ηελ 

παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζε κέηξην / πςειφ επίπεδν κεηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

γλψζεσλ γηα ηνλ απηηζκφ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο πξνεγνχκελε θαηάξηηζε ζηνλ ηνκέα 

ηεο εηδηθήο αγσγήο ή/θαη ζηνλ απηηζκφ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε κεηαηφπηζε απηή δελ 

έθζαζε ζε ζεκαληηθφ επίπεδν ζηελ νκάδα εθπαηδεπηηθψλ κε πξνεγνχκελε θαηάξηηζε κεηά 

ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 :ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ –  ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ  

 

Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ κε δηαηαξαρή απηηζηηθνχ θάζκαηνο (ΓΑΦ), έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηειεί έληνλν πξνβιεκαηηζκφ γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ. Οη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, πνπ 

εξγάδνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαινχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν λα παξέρνπλ 

θαηάιιειε ππνζηήξημε ζηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ. Καηά ζπλέπεηα, ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί θαη λα κειεηεζεί  ε εκπεηξία, ε γλψζε θαη νη 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα έξεπλα ζηνρεχεη 

λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα:   

1. Πνηεο είλαη νη γλψζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο  γηα ηε ΓΑΦ; 

2. Πνηεο είλαη νη απφςεηο/ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο  γηα ηε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ΓΑΦ ; 

3. Πφζν απνδηνξγαλσηηθέο ζεσξνχλ θάπνηεο δχζθνιεο ζπκπεξηθνξέο ελφο καζεηή κέζα 

ζηελ ηάμε  νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο;  

4. Πνηεο πξαθηηθέο/ ζηξαηεγηθέο πνπ θαζηζηνχλ απνηειεζκαηηθή ηε ζπκπεξίιεςε ελφο 

καζεηή κε ΓΑΦ κέζα ζηελ ηάμε, ρξεζηκνπνηνχλ ή έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη νη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο; 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 : ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1. Δξεπλεηηθόο ζρεδηαζκόο 

Ο  εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρεη ηε βάζε ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο 

ηάζεηο ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηνπ επηπνιαζκνχ ηνπ απηηζκνχ, παξάγνληεο νη νπνίνη 

ηειεπηαία επεξεάδνπλ ην ζρνιείν. Δληνχηνηο, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ηελ εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζηνλ απηηζκφ, ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνλ απηηζκφ, 

ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ θαη ηηο πξαθηηθέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ, γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηε γεληθή ηάμε. Οη ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε έρνπλ εξεπλεζεί θαη ζην παξειζφλ, 

(2.3.3. Έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ Διιάδα) αιιά θαζεκεξηλά ηα δεδνκέλα 

αιιάδνπλ. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρεη αλάγθε γηα πεξηζζφηεξε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα  πξνζβιέπεη ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηαπηφρξνλα γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Ζ ζεκαζία ηεο έξεπλαο είλαη πνιπδηάζηαηε. Σα απνηειέζκαηά ηεο πηζαλφλ λα 

θαζνξίζνπλ ηε κειινληηθή δνκή ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Καηά 

ζπλέπεηα, ην δεκνηηθφ ζρνιείν πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα θαηέρεη ζρέδην γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ πνπ θνηηνχλ ζε απηφ. Δίλαη αλαγθαίν λα ηχρεη 

ηδηαίηεξεο πξνζνρήο απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο θεληξηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη απφ ην ζχλνιν  ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε 

κέξηκλα, ψζηε λα δηαζθαιηζηνχλ φιεο εθείλεο νη εγγπήζεηο, νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ 

ζρνιείνπ.. Οη δηεπζπληέο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ, νη ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη νη αξκφδηνη ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ γλσξίδνπλ γηα ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη 
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ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε ΓΑΦ θαη ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

ΓΑΦ, είλαη ζε ζέζε λα πξνγξακκαηίζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ απηψλ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. Δπηπιένλ, νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ΓΑΦ θαη γηα εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ, είλαη ζεκαληηθέο, θαζψο είλαη 

νη εθείλνη πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ θάπνηα ππνζηήξημε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο 

αγσγήο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο ρξήζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο θαη 

γηα ηηο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ δίλεη ζηνπο δηεπζπληέο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ αλάπηπμε πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο γηα ηνπο καζεηέο κε ΓΑΦ κέζα ζηνλ ρψξν ηνπ 

γεληθνχ ζρνιείνπ. 

Δπηπξφζζεηα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είραλ ηελ επθαηξία λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο γλψζεηο 

ηνπο γηα ηε ΓΑΦ, ηηο ζηάζεηο ηνπο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζην γεληθφ 

ζρνιείν θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο γηα πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη 

ηδηαίηεξα επεξγεηηθέο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα λα 

αλαγλσξίζνπλ, εηδηθά εθείλνη πνπ δελ είραλ πνηέ καζεηή κε απηηζκφ ζηελ ηάμε ηνπο, πνηα 

ππνζηήξημε ρξεηάδνληαη ψζηε λα εθπαηδεχζνπλ έλα καζεηή κε απηηζκφ. Αθφκε νη 

πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ζηε βάζε γλψζεσλ γηα ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο ή εηδηθήο αγσγήο θαη 

επηπιένλ ζηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο 

καζεηέο κε απηηζκφ, νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο γεληθέο ηάμεηο εθπαίδεπζεο. 
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4.2. πκκεηέρνληεο 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζε γεληθά θαη εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία 

ζε δηάθνξνπο λνκνχο ηεο Διιάδαο (εξξψλ, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Άξηαο, 

Γσδεθαλήζνπ, Κπθιάδσλ, Μεζζελίαο, Αηηηθήο, Ζιείαο θαη Καβάιαο). Ζ επηινγή ηνπ 

δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έγηλε κε θάπνηα ζπζηεκαηηθή κέζνδν.  Οη εθπαηδεπηηθνί 

δίδαζθαλ ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ, απφ ηελ πξψηε ηάμε έσο ηελ έθηε 

θαη νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο. Οη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζπλνιηθά ήηαλ 139 . 

Απφ απηνχο, νη 32 ήηαλ άληξεο θαη νη 107 ήηαλ γπλαίθεο. Οη 98  ήηαλ ηεο γεληθήο αγσγήο  

θαη νη  41  ήηαλ ηεο εηδηθήο αγσγήο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο δίδαζθαλ ζε 

φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ, ζην ηκήκα Έληαμεο, ζηελ Παξάιιειε ζηήξημε θαη ζην 

Δηδηθφ ζρνιείν  θαη ήηαλ 86 δάζθαινη/εο ΠΔ70  θαη νη 12 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ 

γπκλαζηηθήο, κνπζηθήο, ηερλνινγίαο, ςπρνινγίαο θαη γαιιηθήο γιψζζαο ζην ζρνιείν. Οη 

εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ππεξεηνχζαλ είηε ζην ηκήκα Έληαμεο είηε ζηελ Παξάιιειε 

ζηήξημε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, είηε ζην Δηδηθφ ζρνιείν θαη ήηαλ 

δάζθαινη/εο  ΠΔ70.5 θαη ΠΔ71. 

 

4.3.  Δξεπλεηηθό εξγαιείν 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεµαηνιφγην Autism Inclusion 

Questionnaire(AIQ) (Segall &Campbell, 2007) γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. . (Παξάξηεκα 2, ζειίδα 103 ). 

Σν Autism Inclusion Questionnaire (AIQ),αλαθνξά θηπηηάξε (2016) δεκηνπξγήζεθε γηα 

ηε δηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ζην 

πιαίζην κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ζην παλεπηζηήκην ηεο Georgia ζηηο Ζ.Π.Α. (Segall & 

Campbell, 2007).  Αξγφηεξα , ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε 

γεληθή ηάμε (Segall & Campbell, 2012) θαη ζηελ έξεπλα γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζρνιηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε θνίηεζε ησλ καζεηψλ 

κε ΓΑΦ ( Segall & Campbell, 2014). Αθνινχζεζε κηα ζχγρξνλε έξεπλα ζηα πιαίζηα 

κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο(θηπηηάξε,2016) 

Σν Autism Inclusion Questionnaire (AIQ) γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ 

πεξηέρεη έμη ηκήκαηα :Σν πξψην ηκήκα, δεκνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο θαη εκπεηξία, πεξηέρεη 

15 εξσηήζεηο/ηνπνζεηήζεηο ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, ηελ παξνχζα θαη πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πξφζζεηε θαηάξηηζε ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εηδηθφηεξα ζηηο ΓΑΦ θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπο ζηε ΓΑΦ, ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, ηελ χπαξμε καζεηψλ κε 

εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα ζηελ ηάμε ηνπο, ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ νη καζεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη 

ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (π.ρ., θχιν, ειηθία θαη λνκφο).Σν δεχηεξν ηκήκα, γλψζεηο 

γηα ηηο Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζκαηνο πεξηέρεη 15 ζηνηρεία πνπ πξνηείλνληαη γηα λα 

κεηξήζνπλ ηε γλψζε θάπνηνπ γηα ηε ΓΑΦ .Οη απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο ζε απηφ ην 

ηκήκα παξνπζηάδνληαη σο «πκθσλψ», «Γηαθσλψ» θαη «Γε γλσξίδσ». ην ηξίην κέξνο, 

απφςεηο γηα ηε πκπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλνληαη 20 εξσηήκαηα, γηα ηηο 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ΓΑΦ. Σξεηο 

επηινγέο απάληεζεο σο «πκθσλψ», «Γηαθσλψ» θαη «Γε γλσξίδσ». ε νθηψ ζηνηρεία (2, 

3, 4, 5, 6, 9, 10 θαη 11) νη εξσηψκελνη αμηνινγνχλ εάλ δηάθνξνη παξάγνληεο, φπσο π.ρ. ε 
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ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο ή ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ καζεηή είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ 

επηηπρεκέλε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ. Σξεηο δειψζεηο κεηξνχλ ηε ζηάζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε γεληθά (8, 12 θαη 14) θαη νθηψ ζηνηρεία 

αμηνινγνχλ ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

ΓΑΦ εηδηθφηεξα (1,7, 13, 16, 17, 18, 19θαη 20).Δπηπιένλ, έλα ζηνηρείν(15) επηιέρηεθε θαη 

αλαθέξεηαη σο Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο, γηα λα επηηξέςεη ηε ζχγθξηζε ηεο ζηάζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζε άιιεο Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο εθηφο απφ ηε ΓΑΦ. 

ην ηέηαξην ηκήκα, ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε, παξνπζηάδνληαη 20 ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο 

κε ηε ΓΑΦ. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα απαληήζνπλ πφζν απνδηνξγαλσηηθή είλαη κία 

ζπκπεξηθνξά, εάλ παξνπζηάδεηαη απφ έλαλ καζεηή ηεο ηάμεο ηνπο. Κάζε ζπκπεξηθνξά 

πεξηέρεη ηξεηο επηινγέο απάληεζεο πνπ θπκαίλνληαη απφ «Λίγν», «Πνιχ» ή  «Καζφινπ» 

απνδηνξγαλσηηθή Σν πέκπην κέξνο, πξαθηηθέο ζηελ ηάμε, πεξηέρεη έλαλ θαηάινγν 15 

ζηξαηεγηθψλ, παξεκβάζεσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα είλαη ρξήζηκεο ζηε 

ζπκπεξίιεςε ελφο καζεηή κε ΓΑΦ ζην πιαίζην ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηα θάζε 

πξαθηηθή ζην εξσηεκαηνιφγην νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ζεκεηψζνπλ εάλ ηελ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ζηε ζπκπεξίιεςε ελφο καζεηή κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε. «Σψξα», 

«Κάπνηε» ή «Πνηέ», Σν ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ AIQ πξνζθέξεη ζηνλ εξσηψκελν κηα 

επθαηξία λα ζπκκεηέρεη ζην κέιινλ ζε έξεπλα κέζσ νκάδσλ εζηίαζεο γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε. 

 

 

4.4. Γηαδηθαζία 

Σν έληππν  εξσηεκαηνιφγην  δηαλεκήζεθε  πξνζσπηθά απφ  ηελ ίδηα ηελ 

εξεπλήηξηα ή ζηάιζεθε ηαρπδξνκηθψο, ζε ζρνιεία ηεο ρψξαο, ησλ λνκψλ εξξψλ, 
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Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο, Άξηαο θαη Γσδεθαλήζνπ,  ζηα νπνία ππήξρε ζεηηθή 

αληαπφθξηζε γηα ηε ζπκπιήξσζή ηνπ, κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηνλ/ηε δηεπζπληή/ηξηα ηνπ 

εθάζηνηε ζρνιείνπ. ηε ζπλέρεηα ζηάιζεθε  θαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο Google , ζηηο 

Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Καβάιαο, Γξάκαο, Έβξνπ, 

Υαιθηδηθήο, Καζηνξηάο, Μεζζελίαο, Ζξαθιείνπ, Δπξπηαλίαο θαη Κπθιάδσλ γηα λα ζηαιεί 

κέζσ ησλ ζρνιείσλ ζηα e mail ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην ηέινο, ζηάιζεθε θαη  ζηα κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο( Facebook). 

 Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα απηή ,πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2020 έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2020. πλνιηθά, δηαλεκήζεθαλ 160 έληππα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηα ζρνιεία θαη ζπκπιεξψζεθαλ 102( πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 68% ),ελψ 

ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Google (Google Forms) 

ζπκπιεξψζεθαλ 37 εξσηεκαηνιφγηα. 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πνπ  ζπκκεηείραλ  ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, είραλ  ελεκεξσζεί κε κηα 

ελεκεξσηηθή επηζηνιή( Παξάξηεκα 1,ζειίδα 101)  ζηαικέλε απφ ηελ εξεπλήηξηα, φηη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  πξαγκαηνπνηείηαη αλψλπκα θαη φηη ηα δεδνκέλα ηεο 

έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο.. Δπηπξφζζεηα, ππήξρε θαη  

ην e mail ηεο εξεπλήηξηαο, ζε πεξίπησζε πνπ νη εθπαηδεπηηθνί είραλ θάπνηεο απνξίεο ή ζα 

ελδηαθέξνληαλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ήζειαλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηεο. 

Καηέζηε ,επίζεο, γλσζηφ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φηη ζα αθνινπζήζεη αλάξηεζε ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

 

4.5. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε ην πξφγξακκα IBM SPSS Statistics 21.0 

ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Γεκνγξαθηθά θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο 
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εξσηψκελνπο)  εθαξκφζηεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή,
1
 ψζηε λα παξνπζηαζηεί ην πξνθίι 

ησλ εξσηψκελσλ κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπ ζηνηρεία θαη ηα ινηπά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Γηα 

ηηο αλάγθεο ηηο αλάιπζεο ρξεηάζηεθε λα ρσξηζηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε δχν νκάδεο, ζε 

εηδηθήο αγσγήο θαη ζε γεληθήο αγσγήο. Γηα θάζε εξψηεζε απφ ηηο  ηέζζεξηο δηαζηάζεηο( 

γλψζεηο ΓΑΦ, ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο, ζπκπεξηθνξέο θαη ρξήζε πξαθηηθψλ)  έγηλε 

πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή φπνπ απεηθνλίδεηαη ν κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ (Μ.Ο.) θαζψο 

θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Σ.Α.), κε απηφ ηνλ ηξφπν βιέπνπκε ηελ γεληθή εηθφλα ησλ 

απαληήζεσλ θαη θαηά πφζν απνθιίλνπλ κεηαμχ ηνπο νη εξσηψκελνη ηε ζπλέρεηα 

εθαξκφζηεθε  επαγσγηθή ζηαηηζηηθή
2
 (anova θαη t-test)κε ζθνπφ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ (θχιν ,ειηθία ,ζπλνιηθή ππεξεζία  ζε έηε, πξνυπεξεζία ζε 

ΓΑΦ, εηδηθή επηκφξθσζε ζε ΓΑΦ  θαη εκπεηξία κε ΓΑΦ) κε ηηο αλεμάξηεηεο εξσηήζεηο 

απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. Σν επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίδεηαη ζην 5%, 

δειαδή ην sig 0,05 (sig<0,05), φπνπ εάλ ηζρχεη ηφηε ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ., εάλ δελ ηζρχεη ηφηε δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα. Με ηε ρξήζε ηεο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο Pearson έγηλε έιεγρνο γηα ηε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δηαζηάζεσλ , νη ηηκέο θπκαίλνληαη απφ  +1,00 
3
 έσο -1,00.

4
 Σν 

επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα φιεο ηηο αλαιχζεηο νξίζηεθε ζην 0,05. 

 

 

 

1 
Με ηνλ φξν πεξηγξαθηθή  ζηαηηζηηθή ελλννχκε ηηο µεζφδνπο πνπ αζρνινχληαη µε ηε ζπιινγή, παξνπζίαζε 

θαη ραξαθηεξηζκφ (ηαμηλφµεζε) ησλ δεδνµέλσλ αλάινγα µε ην είδνο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ(µεηξνχλ).  
2
Με ηνλ φξν επαγσγηθή ζηαηηζηηθή νξίδνληαη νη µέζνδνη πνπ µαο βνεζνχλ λα εθηηµήζνπµε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο πιεζπζµνχ µε ηα απνηειέζµαηα  πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο παξαηεξήζεηο ελφο 

δείγµαηνο. 
3
Θεηηθή ζπζρέηηζε(+).ηαλ απμάλεηαη ε κηα ηηκή, απμάλεηαη θαη ε άιιε. 

4
Αξλεηηθή ζπζρέηηζε(-). ηαλ απμάλεηαη ε κηα ηηκή, κεηψλεηαη ε άιιε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 : ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

5.1. Γεληθά γλσξίζκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζπκκεηείραλ 139 εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο νη 107 

ήηαλ γπλαίθεο (77%) θαη νη 32 ήηαλ άληξεο (23%).(Πίλαθαο 2). Παξαηεξείηαη ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ γπλαηθψλ.  

 πρλφηεηα Πνζνζηφ ( % ) 

 

Άλδξαο 32 23,0 

Γπλαίθα 107 77,0 

χλνιν 139 100,0 

Πίλαθαο 2: Φχιν εθπαηδεπηηθψλ 

 

Χο πξνο ηελ ειηθία, νη 63 εθπαηδεπηηθνί (45,3%) ήηαλ απφ 50 -59 εηψλ, νη 35 ήηαλ 

κεηαμχ 30-39 εηψλ (25,2%), νη 29 ήηαλ κεηαμχ 40-49 εηψλ (20,9%) θαη  κφλν 12  

εθπαηδεπηηθνί ήηαλ απφ 20-29 εηψλ (8.6%) (Πίλαθαο 3). Παξαηεξείηαη  πνιχ κηθξή 

ζπκκεηνρή απφ λένπο ειηθηαθά εθπαηδεπηηθνχο. 

Έηε πρλφηεηα Πνζνζηφ (%) 

20-29 12 8,6 

30- 39 35 25,2 

40- 49 29 20,9 

50-59 63 45,3 

χλνιν 139 100,0 

Πίλαθαο 3: Ζιηθία εθπαηδεπηηθψλ 
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Χο πξνο ηελ εηδηθφηεηα ,νη 98 ήηαλ εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο (70,5%) θαη νη 

41 εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο (29,5%). Αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4, απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο, νη 86 εθπαηδεπηηθνί  ήηαλ ΠΔ 70( 61,9%) θη  εξγάδνληαλ ζε 

γεληθή ηάμε θαη νη  12 εθπαηδεπηηθνί (8,6 %) πξνζδηφξηζαλ θάηη άιιν, φπσο εηδηθφηεηεο 

γπκλαζηηθήο ,κνπζηθήο, ηερλνινγίαο, ςπρνινγίαο θαη γαιιηθήο γιψζζαο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν. Απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο αγσγήο, νη  14 εθπαηδεπηηθνί   ήηαλ ΠΔ 71 

(10,1%) θη  εξγάδνληαλ ζε Παξάιιειε ζηήξημε ή ζε ηκήκα Έληαμεο , νη 27 εθπαηδεπηηθνί  

ήηαλ ΠΔ70.50 (19,4%)θη  εξγάδνληαλ ζε Παξάιιειε ζηήξημε ή ζε ηκήκα Έληαμεο. 

Παξαηεξείηαη κηα ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

αγσγήο. 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ(%) 

Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 70) ζε γεληθή ηάμε 
86 61,9 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 71) ζε 

Παξάιιειε ζηήξημε 

13 9,4 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 71) ζε 

Σµήµα Έληαμεο. 

1 0,7 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 70.50) 

ζε Παξάιιειε ζηήξημε. 

21 15,1 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 70.50) 

ζε Σµήµα Έληαμεο. 

6 4,3 

Κάηη άιιν (Πξνζδηνξίζηε) 12 8,6 

χλνιν 139 100,0 

Πίλαθαο 4: Δηδηθφηεηα εθπαηδεπηηθψλ 

 

Χο πξνο ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5, απφ ηνπο 139 

εθπαηδεπηηθνχο 68 εθπαηδεπηηθνί είραλ πηπρίν παηδαγσγηθήο αθαδεκίαο (29%),  νη 64 

είραλ πηπρίν ΑΔΗ (28 %), νη 44 είραλ ηίηιν εμνκνίσζεο (19 %) ,νη 38 εθπαηδεπηηθνί 

δηέζεηαλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (16 %), νη 15 δηέζεηαλ θαη δεχηεξν πηπρίν 

ΑΔΗ/ΣΔΗ(6%),νη 5 είραλ ηίηιν κεηεθπαίδεπζεο (Γηδαζθαιείν)(2%) θαη θαλέλαο κε 
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δηδαθηνξηθφ ηίηιν(0 %).Παξαηεξείηαη  ηθαλνπνηεηηθφ ην πνζνζηφ ησλ θαηφρσλ 

κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ. 

 
πρλφηεηα Πνζνζηφ(%) 

Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεµίαο 68 29 

Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ 38 16 

Σίηινο Δμνµνίσζεο 44 19 

Πηπρίν ΑΔΗ 64 28 

Άιιν πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ 15 6 

Σίηινο Μεηεθπαίδεπζεο (Γηδαζθαιείν) 5 2 

Γηδαθηνξηθφ 0 0 

Πίλαθαο 5: Σίηινη ζπνπδψλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

 

ρεηηθά κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

πίλαθα 6, απφ ηνπο 139 εθπαηδεπηηθνχο νη 46 εθπαηδεπηηθνί (33%) είραλ πξνυπεξεζία απφ 

21 έσο 30 ρξφληα., νη 37 εθπαηδεπηηθνί (27%) είραλ πξνυπεξεζία απφ 1 έσο 10 ρξφληα 

ππεξεζίαο, νη 35 εθπαηδεπηηθνί (25%)δηέζεηαλ απφ 11 έσο 20 ρξφληα ππεξεζίαο θαη 21 

εθπαηδεπηηθνί (15%) ππεξεηνχζαλ πάλσ απφ 30 ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε. 

                            πρλφηεηα Πνζνζηφ(%) 

1-10έηε 37 27 

11-20 έηε 35 25 

21-30 έηε 46 33 

>30  έηε 21 15 

χλνιν 139 100 

Πίλαθαο 6: Έηε πξνυπεξεζίαο 



60 

 

Χο πξνο ηελ πξνυπεξεζία ζε δνκέο εθπαίδεπζεο, νη 120 εθπαηδεπηηθνί είραλ 

ππεξεηήζεη ζην γεληθφ ζρνιείν (67 %)θαη νη 58  εθπαηδεπηηθνί είραλ πξνυπεξεζία ζε 

θάπνηα δνκή ηεο εηδηθήο αγσγήο (33%), δειαδή ζε Σκήκα Έληαμεο ή ζηελ Παξάιιειε 

ζηήξημε ή ζε ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο (ΜΔΑΔ) ή ζε 

ΚΔ...Τ. (Πίλαθαο 7).Παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη εξγαζηεί ζε 

γεληθφ ζρνιείν.  

 
 

στνόηηηα 
 

Ποζοζηό (%) 

Γενικό σχολείο 120 67 

Παράλληλη στήριξη 28 16 

Τµήµα Ζνταξης 18 10 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε 10 6 

ΚΕ.Σ.Υ.(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) 2 1 
Πίλαθαο 7: Πξνυπεξεζία ζε δνκέο εθπαίδεπζεο 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ έρνπλ ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε ή επηκφξθσζε γηα ηελ 

ππνζηήξημε καζεηψλ κε ΓΑΦ, απφ ηνπο 139 εθπαηδεπηηθνχο, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 8, νη 

76 απάληεζαλ αξλεηηθά(54,7%)  θαη νη 63 απάληεζαλ ζεηηθά(45,3 %). Παξαηεξείηαη φηη 

λαη κελ απηνί πνπ δελ έρνπλ  ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε γηα ΓΑΦ είλαη πεξηζζφηεξνη αιιά ε 

δηαθνξά είλαη κηθξή ζηαηηζηηθά. 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ(%) 

ΝΑΗ 63 45,3 

ΟΥΗ 76 54,7 

χλνιν 139 100 

Πίλαθαο 8 :Δηδηθή εθπαίδεπζε ζηε ΓΑΦ 
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 Χο πξνο ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ζηνλ απηηζκφ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 9, 

απφ ηνπο 139  εθπαηδεπηηθνχο ,71  εθπαηδεπηηθνί δε δηέζεηαλ εκπεηξία κε καζεηέο κε 

ΓΑΦ(51.1 %)  , 55 εθπαηδεπηηθνί δηέζεηαλ εκπεηξία 1-3 ρξφληα(39,6 %),10 εθπαηδεπηηθνί 

δηέζεηαλ εκπεηξία κε ΓΑΦ 4 - 10 ρξφληα (7,2%) , ελψ κφλν 3 εθπαηδεπηηθνί δηέζεηαλ 

εκπεηξία κε ΓΑΦ πάλσ απφ 11ρξφληα(2,2%) 

 πρλφηεηα Πνζνζηφ( %) 

0 έηε 71 51,1 

1 - 3 έηε 55 39,6 

4 - 6 έηε 8 5,8 

7 - 10 έηε 2 1,4 

>11 έηε 3 2,2 

χλνιν 139 100,0 

Πίλαθαο 9: Δκπεηξία  κε καζεηή κε ΓΑΦ 

 

5.2. πζρεηίζεηο  κεηαβιεηώλ 

ην εξσηεκαηνιφγην AIQ, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα, ν δείθηεο 

ηνπ Cronbach's Alpha ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο  θαη αμηνπηζηίαο γηα ηελ θιίκαθα ησλ 

γλψζεσλ γηα ηηο ΓΑΦ, ησλ ζηάζεσλ ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε ΓΑΦ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ, 

θαη ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 10. Καηά ζπλέπεηα, ζην 

εξσηεκαηνιφγην AIQ ζηελ θιίκαθα ησλ γλψζεσλ ν δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο ησλ 15 

εξσηήζεσλ είλαη Cronbach‟ Alpha =0 ,859, ζηελ θιίκαθα ησλ ζηάζεσλ  ζπκπεξίιεςεο 

είλαη Cronbach‟ Alpha = 0,793 ζε 20 εξσηήζεηο, ζηελ θιίκαθα ησλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη 

Cronbach‟ Alpha =0,698 ζε 20 εξσηήζεηο  θαη ζηελ θιίκαθα ηεο ρξήζεο ζηξαηεγηθψλ 

είλαη Cronbach‟ Alpha =0,931 ζε 15 εξσηήζεηο. πλνιηθά , ν δείθηεο ηνπ Cronbach'sAlpha 

ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο  θαη αμηνπηζηίαο ζε 70 εξσηήζεηο είλαη Cronbach‟ Alpha =0,886 

θαη δείρλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη αμηφπηζηα. Απφιπηα ηθαλνπνηεηηθέο 
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ζεσξνχληαη νη ηηκέο, φηαλ ν Cronbach‟sAlpha ζπληειεζηήο αμηνπηζηίαο, θπκαίλεηαη  

αλάκεζα ζην 0,7 - 1,00. Χζηφζν, αλ κηα ηηκή Cronbach‟sAlpha είλαη νξηαθά < 0,7 

ζεσξείηαη απνδεθηφ θαη πάιη ην απνηέιεζκα ,ηαλ φκσο νη  ηηκέο  Cronbach‟sAlpha >0,7 

δείρλνπλ πεξηζζφηεξε αμηνπηζηία  νη κεηξήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ. 

Γηαζηάζεηο Cronbach'sAlpha Αξηζκφο αληηθεηκέλσλ 

Γλψζεηο ΓΑΦ 0,859 15 

ηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ 0,793 20 

πκπεξηθνξέο 0,698 20 

Υξήζε ηξαηεγηθψλ 0,931 15 

πλνιηθφ 0,886 70 

Πίλαθαο 10 : Αλάιπζε αμηνπηζηίαο Cronbach‟sAlpha 

 

ρεηηθά κε ην θχιν ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ην ζχλνιν ησλ 

παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζπλνιηθά ,σο πξνο  ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο .πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη ηφζν νη άλδξεο 

,φζν θαη νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα κε δηαθέξνπλ(Sig >0,05)  σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε 

ΓΑΦ, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ  ζπκπεξίιεςεο κέζα ζηελ ηάμε. Μφλν 

σο πξνο ηηο ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ ππάξρεη ζηαηηζηηθά κηθξή δηαθνξά(Sig <0,05), 

αλάκεζα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο.  (Πίλαθαο11)  

 

N Μ.Ο Σ.Α Sig. 

Sig. (2-

tailed) 

ΓΝΏΔΗ ΓΑΦ Άλδξαο 32 1,88 0,48 0,108 0,060 

Γπλαίθα 107 1,72 0,37 
 

0,108 

ΣΆΔΗ 

ΤΜΠΔΡΊΛΖΦΖ ΓΑΦ 

Άλδξαο 32 1,54 0,41 0,000 0,039 

Γπλαίθα 107 1,43 0,20 
 

0,151 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΈ Άλδξαο 32 1,61 0,27 0,140 0,431 

Γπλαίθα 107 1,65 0,22 
 

0,486 
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ΥΡΉΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ Άλδξαο 32 2,63 0,54 0,894 0,119 

Γπλαίθα 
107 2,47 0,49 

 
0,145 

Πίλαθαο 11:πζρέηηζε θχινπ κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο  

 

ρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ην ζχλνιν ησλ 

παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κφλν ζε δπν απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

ειηθίαο 20-59 εηψλ ηείλνπλ λα κε δηαθέξνπλ(Sig >0,05) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ,ελψ ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ (Sig <0,05)σο πξνο 

ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε ΓΑΦ θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ ζπκπεξίιεςεο κέζα ζηελ ηάμε. 

(Πίλαθαο12) 

  N Μ.Ο Σ.Α Μ.ΟSquare Sig. 

ΓΝΏΔΗ ΓΑΦ 20-29 12 1,58 0,23 

0,633 0,008 

30- 39 35 1,65 0,25 

40- 49 29 1,69 0,39 

50-59 63 1,88 0,46 

πλνιηθφ 139 1,76 0,40 

ΣΆΔΗ 

ΤΜΠΔΡΊΛΖΦΖ 

ΓΑΦ 

20-29 12 1,41 0,16 

0,038 0,663 
30- 39 35 1,42 0,14 

40- 49 29 1,48 0,36 

50-59 63 1,48 0,28 

πλνιηθφ 139 1,46 0,26 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΈ 20-29 12 1,68 0,24 

0,017 0,822 
30- 39 35 1,63 0,27 

40- 49 29 1,61 0,27 

50-59 63 1,65 0,19 

πλνιηθφ 139 1,64 0,23 

ΥΡΉΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ 

20-29 12 2,12 0,47 

1,288 0,001 
30- 39 35 2,37 0,44 

40- 49 29 2,71 0,42 

50-59 63 2,57 0,53 

πλνιηθφ   139    2,51    0,50 

Πίλαθαο 12: πζρέηηζε ειηθίαο κε φιεο ηηο δηζηάζεηο 

 

ρεηηθά κε ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ην ζχλνιν 

ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
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δηαθνξά κφλν ζε δπν απφ ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε ζπλνιηθή ππεξεζία ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ηείλνπλ λα κε 

δηαθέξνπλ (Sig >0,05) σο πξνο ηηο ζηάζεηο ηεο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο, 

ελψ ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ (Sig <0,05)σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε ΓΑΦ θαη ηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ ζπκπεξίιεςεο κέζα ζηελ ηάμε. (Πίλαθαο13) 

 
N M.O. T.A. Μ.ΟSquare Sig. 

ΓΝΏΔΗ ΓΑΦ 1-10 40 1,62 0,25 

0,798 0,002 
11-20 33 1,80 0,41 

21-30 40 1,72 0,40 

>30 26 2,00 0,48 

πλνιηθφ 139 1,76 0,40 

ΣΆΔΗ 

ΤΜΠΔΡΊΛΖΦΖ 

ΓΑΦ 

1-10 40 1,47 0,21 

0,097 0,255 
11-20 33 1,47 0,32 

21-30 40 1,40 0,21 

>30 26 1,53 0,32 

πλνιηθφ 139 1,46 0,26 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΈ 1-10 40 1,66 0,25 

0,017 0,831 
11-20 33 1,62 0,28 

21-30 40 1,62 0,21 

>30 26 1,66 0,15 

πλνιηθφ 139 1,64 0,23 

ΥΡΉΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ 

1-10 40 2,36 0,44 

1,080 0,005 
11-20 33 2,49 0,50 

21-30 40 2,74 0,39 

>30 26 2,43 0,64 

πλνιηθφ 139 2,51 0,50 

Πίλαθαο 13:πζρέηηζε ζπλνιηθήο ππεξεζίαο κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

 

ρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ζε ΓΑΦ ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ην 

ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζπλνιηθά ,σο πξνο  ηηο ηέζζεξηο δηαζηάζεηο .πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία ζε ΓΑΦ  απφ 0-11 έηε ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ(Sig <0,05)  σο 

πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε ΓΑΦ, ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ  

ζπκπεξίιεςεο κέζα ζηελ ηάμε. Μφλν σο πξνο ηηο ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ ηείλνπλ λα 

κε δηαθέξνπλ(Sig >0,05). (Πίλαθαο14) 

  

 N Μ.Ο Σ.Α Μ.ΟSquare Sig. 
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ΓΝΏΔΗ ΓΑΦ 0 έηε 71 1,91 0,48 

0,836 0,000 

1 - 3 έηε 55 1,61 0,22 

4 - 6 έηε 8 1,59 0,23 

7 - 10 έηε 2 1,80 0,18 

>11 έηε 3 1,46 0,24 

πλνιηθφ 139 1,76 0,40 

ΣΆΔΗ ΤΜΠΔΡΊΛΖΦΖ ΓΑΦ 0 έηε 71 1,51 0,32 

0,095 0,256 

1 - 3 έηε 55 1,40 0,18 

4 - 6 έηε 8 1,42 0,17 

7 - 10 έηε 2 1,40 0,07 

>11 έηε 3 1,40 0,18 

πλνιηθφ 139 1,46 0,26 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΈ 0 έηε 71 1,60 0,22 

0,152 0,026 

1 - 3 έηε 55 1,68 0,23 

4 - 6 έηε 8 1,68 0,24 

7 - 10 έηε 2 1,42 0,17 

>11 έηε 3 1,95 0,18 

πλνιηθφ 139 1,64 0,23 

ΥΡΉΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ 0 έηε 71 2,76 0,39 

2,991 0,000 

1 - 3 έηε 55 2,29 0,44 

4 - 6 έηε 8 2,46 0,46 

7 - 10 έηε 2 1,66 0,37 

>11 έηε 3 1,46 0,43 

πλνιηθφ 139 2,51 0,50 

Πίλαθαο14: πζρέηηζε πξνυπεξεζίαο  ζε ΓΑΦ κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο. 

 

 

ρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ έρνπλ νη εξσηεζέληεο 

εθπαηδεπηηθνί, απφ ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ,σο πξνο  ηηο δπν δηαζηάζεηο .πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ απφ 

απηνχο πνπ δελ  ηελ έρνπλ (Sig <0,05 θαη Sig. (2-tailed) <0,05),  σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο 

γηα ηε ΓΑΦ, θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ  ζπκπεξίιεςεο κέζα ζηελ ηάμε. Χο πξνο  ηηο 
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ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά δηαθνξά(Sig 

>0,05  θαη Sig. (2-tailed) >0,05)  θαη ηείλνπλ λα κε δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο (Πίλαθαο 15)  

Έρεηε θάπνηα εθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή;   ΝΑΗ/ΟΥΗ N Μ.Ο Σ.Α Sig. 

Sig. (2-

tailed) 

ΓΝΧΔΗ ΓΑΦ ΝΑΗ 53 1,53 0,27 0,001 0,000 

ΟΥΗ 86 1,90 0,40   0,000 

ΣΑΔΗ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΑΦ ΝΑΗ 53 1,43 0,26 0,360 0,273 

ΟΥΗ 86 1,48 0,26   0,273 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΝΑΗ 53 1,67 0,29 0,006 0,251 

ΟΥΗ 86 1,62 0,19   0,298 

ΥΡΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ ΝΑΗ 53 2,30 0,53 0,078 0,000 

ΟΥΗ 86 2,64 0,44   0,000 

Πίλαθαο 15: πζρέηηζε εθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή κε φιεο ηηο δηαζηάζεηο 

 

 

ρεηηθά κε ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ή επηµφξθσζε γηα ηελ ππνζηήξημε µαζεηψλ µε 

ΓΑΦ πνπ έρνπλ ιάβεη νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί, απφ ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ 

εμεηάζηεθαλ πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζπλνιηθά ,σο πξνο  ηηο 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο .πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ ιάβεη εηδηθή 

εθπαίδεπζε ή επηµφξθσζε γηα ηελ ππνζηήξημε µαζεηψλ µε ΓΑΦ ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ 

απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη (Sig <0,05 θαη Sig. (2-tailed) <0,05),  σο πξνο ηηο γλψζεηο 

ηνπο γηα ηε ΓΑΦ, ηηο ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηε ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ  ζπκπεξίιεςεο κέζα ζηελ ηάμε. (Πίλαθαο 16) 

Έρεηε ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε ή 

 επηµφξθσζε γηα ηελ ππνζηήξημε  

µαζεηψλ µε ΓΑΦ;    ΝΑΗ/ΟΥΗ N Μ.Ο Σ.Α Sig. 

Sig. (2-

tailed) 

ΓΝΧΔΗ ΓΑΦ ΝΑΗ 63 1,55 0,27 0,000 0,000 

ΟΥΗ 76 1,93 0,42   0,000 

ΣΑΔΗ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΑΦ ΝΑΗ 63 1,41 0,25 0,175 0,055 

ΟΥΗ 76 1,50 0,27   0,053 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΔ ΝΑΗ 63 1,67 0,27 0,036 0,202 

ΟΥΗ 76 1,61 0,20   0,215 
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ΓΝΧΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ ΝΑΗ 63 2,33 0,53 0,062 0,000 

ΟΥΗ 76 2,66 0,43   0,000 

Πίλαθαο16: πζρέηηζε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηε ΓΑΦ κε ηηο γλψζεηο, ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ, 

ζπκπεξηθνξέο θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 

 

ρεηηθά κε ηελ εµπεηξία δνπιεχνληαο ή εθπαηδεχνληαο µαζεηέο µε ΓΑΦ πνπ έρνπλ 

νη εξσηεζέληεο εθπαηδεπηηθνί, απφ ην ζχλνιν ησλ παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

πξνέθπςε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζπλνιηθά ,σο πξνο  ηηο ηέζζεξηο 

δηαζηάζεηο. πγθεθξηκέλα πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ εµπεηξία δνπιεχνληαο 

ή εθπαηδεχνληαο µαζεηέο µε ΓΑΦ ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ 

εκπεηξία (Sig <0,05 θαη Sig. (2-tailed) <0,05),  σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε ΓΑΦ, ηηο 

ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ θαη ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ  ζπκπεξίιεςεο κέζα ζηελ ηάμε. 

Μφλν σο πξνο ηηο ζπκπεξηθνξέο  δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά δηαθνξά(Sig >0,05  θαη Sig. (2-

tailed) >0,05)  θαη ηείλνπλ λα κε δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. (Πίλαθαο 17) 

Έτεηε ζσγκεκριµένη εµπειρία 
δοσλεύονηας ή εκπαιδεύονηας 
 µαθηηές µε ΔΑΦ;  ΝΑΙ / ΟΥΙ N Μ.Ο Σ.Α Sig. 

Sig. (2-
tailed) 

ΓΝΧΕΙ ΔΑΦ ΝΑΙ 
53 1,58 0,21 0,000 0,000 

ΟΥΙ 
86 1,87 0,45   0,000 

ΣΑΕΙ ΤΜΠΕΡΙΛΗΦΗ 
ΔΑΦ 

ΝΑΙ 
53 1,40 0,15 0,003 0,051 

ΟΥΙ 
86 1,49 0,31   0,025 

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ ΝΑΙ 
53 1,68 0,23 0,913 0,112 

ΟΥΙ 
86 1,61 0,23   0,114 

ΓΝΧΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΏΝ ΝΑΙ 
53 2,17 0,49 0,029 0,000 

ΟΥΙ 
86 2,72 0,39   0,000 

Πίλαθαο 17 : πζρέηηζε ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε καζεηή ΓΑΦ, κε ηηο γλψζεηο, ζηάζεηο 

ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ, ζπκπεξηθνξέο θαη ρξήζε ζηξαηεγηθψλ 
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Δπηπξφζζεηα, ζηνλ πίλαθα 18, γίλεηαη ζπζρέηηζε θαη ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ 

κεηαμχ ηνπο( γλψζεηο ΓΑΦ, ζηάζεηο ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ, ζπκπεξηθνξέο θαη ρξήζε 

ζηξαηεγηθψλ).χκθσλα κε απηή, ππάξρεη γεληθφηεξα ζεηηθή ζπζρέηηζε  κε πςειφηεξε 

απηή ηεο δηάζηαζεο Σηάζεηο  ζπκπεξίιεςεο ΓΑΦ, φκσο ε Φξήζε ζηξαηεγηθώλ παξνπζηάδεη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε
 
 ρσξίο λα είλαη πνιχ κεγάιε. Παξαηεξείηαη πσο δελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο θαη νη απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ 

ζπκβαδίδνπλ. 

 

 ΓΝΏΔΗ 

ΓΑΦ 

ΣΆΔΗ  

ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΓΑΦ 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΈ ΥΡΖΖ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ 

ΓΝΏΔΗ ΓΑΦ 

Pearson Correlation 1 0,59** 0,11 0,25** 

Sig. (2-tailed)  0,00 0,19 0,00 

N 139 139 139 139 

ΣΆΔΗ 

ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΓΑΦ 

Pearson Correlation 0,59** 1 0,25** 0,17* 

Sig. (2-tailed) 0,00  0,00 0,03 

N 139 139 139 139 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΈ 

Pearson Correlation 0,11 0,25** 1 -0,13 

Sig. (2-tailed) 0,19 0,00  0,12 

N 139 139 139 139 

ΥΡΖΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΏΝ 

Pearson Correlation 0,25** 0,17* -0,13 1 

Sig. (2-tailed) 0,00 0,03 0,12  

N 139 139 139 139 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Πίλαθαο 18:πζρέηηζε ησλ ηεζζάξσλ δηαζηάζεσλ κεηαμχ ηνπο 

 

5.3. Δμέηαζε  1
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

Σν πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηηο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ΓΑΦ. Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ «ζπκθσλεί» φηη πνιινί καζεηέο κε ΓΑΦ εµθαλίδνπλ ηαιέληα ή εηδηθέο 

ηθαλόηεηεο(91,4%) ελψ δηαθσλεί ην (1,4%) θαη δε γλσξίδεη ην (7,2%) ηνπ ζπλφινπ. 

Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί «δηαθσλνχλ» φηη νη ΓΑΦ ππάξρνπλ 

µόλν ζηελ παηδηθή ειηθία(87,8%), ελψ ζπκθσλεί  κφλν ην (2,2%) θαη δε γλσξίδεη ην 

(10,1%) ηνπ ζπλφινπ .Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ξσηήζεθαλ «δε 

γλψξηδαλ» λα απαληήζνπλ ηελ εξψηεζε αλ Η θαξµαθεπηηθή αγσγή µπνξεί λα µεηξηάζεη ηα 

θύξηα ζπµπηώµαηα ησλ ΓΑΦ (43,9 %),ελψ «ζπκθψλεζε» ην (38,8%) θαη «δηαθψλεζε» 

κφιηο ην (17,3%) ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο.(Πίλαθαο 19) 

  ΤΜΦΧΝΧ ΓΗΑΦΧΝΧ ΓΔ 

ΓΝΧΡΗΕΧ 

Β1.Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ην ζχλδξνµν Asperger είλαη 

ίδηα µε ηα θξηηήξηα γηα ηνλ Απηηζµφ Τςειήο 

Λεηηνπξγηθφηεηαο 

N 

% 

64 

46 

26 

18,7 

49 

35,3 

Β2.Οη ΓΑΦ είλαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο N 

% 

97 

69,8 

20 

14,4 

22 

15,8 

Β3.Οη γελεηηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ζεµαληηθφ ξφιν ζηηο 

αηηίεο γηα ηηο  ΓΑΦ 

N 

% 

97 

69,8 

12 

8,6 

30 

21,6 

Β4.Οη ΓΑΦ ππάξρνπλ µόλν ζηελ παηδηθή ειηθία N 

% 

3 

2,2 

122 

87,8 

14 

10,1 

Β5.Ζ ζπµπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη µία παξέµβαζε πνπ 

µπνξεί λα είλαη απνηειεζµαηηθή γηα ηα παηδηά µε ΓΑΦ 

N 

% 

88 

63,3 

7 

5 

44 

31,7 
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Β6.Σα παηδηά µε ΓΑΦ µνηάδνπλ πνιχ ην έλα µε ην άιιν. N 

% 

24 

17,3 

101 

72,7 

14 

10,1 

Β7.Ζ πξψηµε παξέµβαζε δελ επηθέξεη πξφζζεην θέξδνο ζε 

έλα παηδί µε ΓΑΦ 

N 

% 

14 

10,1 

116 

83,5 

9 

6,5 

Β8.Αλ µηα παξέµβαζε ιεηηνπξγεί γηα έλα παηδί µε ΓΑΦ, ηφηε 

ζίγνπξα ζα ιεηηνπξγεί θαη γηα   άιιν παηδί µε ΓΑΦ 

N 

% 

11 

7,9 

113 

81,3 

15 

10,8 

Β9.Ζ θαξµαθεπηηθή αγσγή µπνξεί λα µεηξηάζεη ηα θύξηα 

ζπµπηώµαηα ησλ ΓΑΦ 

N 

% 

54 

38,8 

24 

17,3 

61 

43,9 

Β10.Πνιινί µαζεηέο µε ΓΑΦ έρνπλ γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο 

ζην εχξνο ηεο λνεηηθήο αλαπεξίαο. 

N 

% 

88 

63,3 

26 

18,7 

25 

18 

Β11.Πνιινί µαζεηέο µε ΓΑΦ εµθαλίδνπλ ηαιέληα ή 

εηδηθέο ηθαλόηεηεο 

N 

% 

127 

91,4 

2 

1,4 

10 

7,2 

Β12.Σα θχξηα ειιείµµαηα ζηηο ΓΑΦ είλαη ε ειιεηµµαηηθή 

θνηλσληθή θαηαλφεζε, ηα πξνβιήµαηα ζηε γιψζζα θαη ε 

ειιεηµµαηηθή .. 

N 

% 

103 

74,1 

8 

5,8 

28 

20,1 

Β13.Σξαπµαηηθέο εµπεηξίεο ζηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο 

µπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ µία ΓΑΦ. 

N 

% 

11 

7,9 

76 

54,7 

52 

37,4 

Β14.Με ηελ θαηάιιειε παξέµβαζε πνιινί µαζεηέο µε ΓΑΦ 

ζα μεπεξάζνπλ ηειηθά ηε δηαηαξαρή 

N 

% 

24 

17,3 

80 

57,6 

35 

25,2 

Β15.Γηα λα δηαγλσζηεί έλα παηδί µε ΓΑΦ ζα πξέπεη λα 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

ζηελ επηθνηλσλία θαη ... 

N 

% 

113 

81,3 

6 

4,3 

20 

14,4 

Πίλαθαο 19: Γλψζεηο εθπαηδεπηηθψλ γηα ΓΑΦ 

 

5.4. Δμέηαζε  2
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηηο απφςεηο /ζηάζεηο  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

καζεηψλ κε ΓΑΦ. . Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ «ζπκθσλεί» φηη Η 

βνήζεηα από έλαλ επαγγειµαηία βνεζό εθπαηδεπηηθό (ή βνεζό εθπαηδεπηηθνύ) είλαη έλαο 

ζεµαληηθόο γηα ηελ επηηπρεκέλε ζπκπεξίιεςε ελόο καζεηή κε ΓΑΦ (95,7%) ελψ δηαθσλεί 
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ην (0,7%) θαη δε γλσξίδεη ην (3,6%) ηνπ ζπλφινπ. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί «δηαθσλνχλ» φηη Γε ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη μερσξηζηή ρξεµαηνδόηεζε γηα 

ηε ζπµπεξίιεςε µαζεηώλ µε ΓΑΦ (81,3%), ελψ ζπκθσλεί  κφλν ην (5,8%) θαη δε γλσξίδεη 

ην (12,9%) ηνπ ζπλφινπ .Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ξσηήζεθαλ «δε 

γλψξηδαλ» λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε αλ Η θαξµαθεπηηθή αγσγή θαη ε 

θαξµαθνζεξαπεία είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε 

ελόο µαζεηή µε ΓΑΦ (48,9%),ελψ ζπκθψλεζε ην (25,9%) θαη δηαθψλεζε ην (25,2%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο.(Πίλαθαο 20) 

  ΤΜΦΧΝΧ ΓΗΑΦΧΝΧ ΓΔ ΓΝΧΡΗΕΧ 

C1.Tα παηδηά µε ΓΑΦ ζα έπξεπε λα εληάζζνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Ν 

% 

109 

78,4 

16 

11,5 

14 

10,1 

C2.Ζ βνήζεηα από έλαλ επαγγειµαηία βνεζό εθπαηδεπηηθό (ή 

βνεζό εθπαηδεπηηθνύ) είλαη έλαο ζεµαληηθόο... 

Ν 

% 

133 

95,7 

1 

0,7 

5 

3,6 

C3.Ζ αθαδεµατθή ηθαλφηεηα ηνπ µαζεηή είλαη έλαο ζεµαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελφο µαζεηή µε 

ΓΑΦ 

Ν 

% 

87 

62,6 

32 

23 

20 

14,4 

C4.Ζ ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο είλαη έλαο ζεµαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελφο µαζεηή µε 

ΓΑΦ 

Ν 

% 

118 

84,9 

13 

9,4 

8 

5,8 

C5.Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ µαζεηή είλαη έλαο ζεµαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελφο µαζεηή µε 

ΓΑΦ 

Ν 

% 

102 

73,4 

23 

16,5 

14 

10,1 

C6.Ζ ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλαο 

ζεµαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελφο 

µαζεηή µε ΓΑΦ. 

Ν 

% 

131 

94,2 

6 

4,3 

2 

1,4 

C7.ινη νη µαζεηέο µε ΓΑΦ ζα έπξεπε λα ζπµπεξηιαµβάλνληαη 

ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

Ν 

% 

42 

30,2 

72 

51,8 

25 

18 

C8.Οη µαζεηέο µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα έπξεπε λα 

εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο 

Ν 

% 

103 

74,1 

18 

12,9 

18 

12,9 
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εθπαίδεπζεο 

C9.Ζ ελζάξξπλζε ησλ µαζεηψλ µε ΓΑΦ λα αιιειεπηδξνχλ µε 

ζπλνµειίθνπο ηππηθήο αλάπηπμεο είλαη έλαο ζεµαληηθφο 

παξάγνληαο ... 

Ν 

% 

130 

93,5 

5 

3,6 

4 

2,9 

C10.Ζ ρξήζε πξνγξαµµάησλ ελίζρπζεο είλαη έλαο ζεµαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελφο µαζεηή µε 

ΓΑΦ 

Ν 

% 

132 

95 

2 

1,4 

5 

3,6 

C11.Ζ θαξµαθεπηηθή αγσγή θαη ε θαξµαθνζεξαπεία είλαη 

έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε 

ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε ΓΑΦ 

Ν 

% 

36 

25,9 

35 

25,2 

68 

48,9 

C12.Μφλν νη εθπαηδεπηηθνί µε µεγάιε εµπεηξία ζηελ εηδηθή 

αγσγή µπνξεί λα αλαµέλεηαη λα αζρνινχληαη µε µαζεηέο µε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο... 

Ν 

% 

28 

20,1 

98 

70,5 

13 

9,4 

C13.Μφλν νη εθπαηδεπηηθνί µε µεγάιε εµπεηξία ζηελ εηδηθή 

αγσγή µπνξεί λα αλαµέλεηαη λα αζρνινχληαη µε µαζεηέο µε 

ΓΑΦ ζε έλα ... 

Ν 

% 

31 

22,3 

93 

66,9 

15 

10,8 

C14.Ζ ζπµπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ελδπλαµψλεη ηηο επθαηξίεο 

µάζεζεο ησλ µαζεηψλ µε αλαπεξία. 

Ν 

% 

114 

82 

6 

4,3 

19 

13,7 

C15.Ζ ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο είλαη έλαο ζνβαξφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελφο µαζεηή µε 

εηδηθέο αλάγθεο 

Ν 

% 

120 

86,3 

11 

7,9 

8 

5,8 

C16.Έλαο θαιφο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο µπνξεί λα θάλεη 

πνιιά γηα λα βνεζήζεη έλα µαζεηή µε ΓΑΦ 

Ν 

% 

105 

75,5 

20 

14,4 

14 

10,1 

C17.Γε ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη μερσξηζηή ρξεµαηνδόηεζε 

γηα ηε ζπµπεξίιεςε µαζεηώλ µε ΓΑΦ 

Ν 

% 

8 

5,8 

113 

81,3 

18 

12,9 

C18.Οη µαζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο µπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ 

ηελ επαθή ηνπο µε µαζεηέο µε ΓΑΦ 

Ν 

% 

123 

88,5 

2 

1,4 

14 

10,1 

C19.Σα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ µαζεηψλ µε ΓΑΦ είλαη ηα πην 

θαηάιιεια πιαίζηα.. 

Ν 

% 

41 

29,5 

63 

45,3 

35 

25,2 

C20.Δίλαη ζεµαληηθφ νη µαζεηέο µε ΓΑΦ λα ιαµβάλνπλ 

ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν 

Ν 

% 

128 

92,1 

2 

1,4 

9 

6,5 

Πίλαθαο 20 : ηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 
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5.5. Δμέηαζε  3
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη ηηο ζηάζεηο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ηηο δχζθνιεο, απνδηνξγαλσηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ελφο καζεηή κέζα ζηελ ηάμε . Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη  νη θησρέο ζρέζεηο µε ζπµµαζεηέο  είλαη «ιίγν» 

απνδηνξγαλσηηθή ζπκπεξηθνξά (60,4%) ελψ πνιχ απνδηνξγαλσηηθή  δειψλεη ην (25,9%) 

θαη θαζφινπ απνδηνξγαλσηηθή ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ην (13,7%) ηνπ ζπλφινπ. 

Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ σο «πνιχ» 

απνδηνξγαλσηηθή ηελ Δπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο ζπλνµήιηθνπο ή ηνπο ελήιηθνπο (87,1%), 

ελψ ιίγν απνδηνξγαλσηηθή  ην (11,5%) θαη θαζφινπ  κφιηο ην (1,4%) ηνπ ζπλφινπ 

.Δπηπξφζζεηα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ξσηήζεθαλ δήισζαλ σο «θαζφινπ» 

απνδηνξγαλσηηθή  ηελ απνπζία ζρέζεο µε ζπλνµήιηθνπο (17,3%),ελψ ιίγν 

απνδηνξγαλσηηθή  ην (47,6%) θαη πνιχ απνδηνξγαλσηηθή ην (38,1%) ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο.(Πίλαθαο 21)Παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ζηηο δειψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πνιχ απνδηνξγαλσηηθέο νη ζπκπεξηθνξέο ελφο καζεηή κέζα ζηελ ηάμε. 

 

  ΛΗΓΟ ΠΟΛΤ ΚΑΘΟΛΟΤ 

D1.Δπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο ζπλνµειίθνπο ή ηνπο 

ελειίθνπο 

Ν 

% 

16 

11,5 

121 

87,1 

2 

1,4 

D2.Δπηθπιαθηηθφηεηα ή έιιεηςε επίγλσζεο γηα φ,ηη θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο 

Ν 

% 

64 

46 

67 

48,2 

8 

5,8 

D3.Γπζθνιία ζηελ αµνηβαία ζπλνµηιία Ν 

% 

51 

36,7 

81 

58,3 

7 

5 

D4.Απνθπγή βιεµµαηηθήο επαθήο Ν 

% 

83 

59,7 

33 

23,7 

23 

16,5 

D5.Φφβν γηα αθίλδπλα αληηθείµελα Ν 72 48 19 
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% 51,8 34,5 13,7 

D6.Τςειά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο Ν 

% 

49 

35,3 

87 

62,6 

3 

2,2 

D7.Αθαηάιιεια ζπλαηζζήµαηα (αθαηάιιειν άγρνο ή γέιην). Ν 

% 

58 

41,7 

72 

51,8 

9 

6,5 

D8.Απνπζία ζρέζεο µε ζπλνµειίθνπο Ν 

% 

62 

44,6 

53 

38,1 

24 

17,3 

D9.Με ζπµµφξθσζε µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ δαζθάινπ Ν 

% 

27 

19,4 

109 

78,4 

3 

2,2 

D10.πµπεξηθνξά εθηφο έξγνπ (π.ρ. νµηιία µε ζπµµαζεηέο) Ν 

% 

66 

47,5 

68 

48,9 

5 

3,6 

D11.Φησρέο ζρέζεηο µε ζπµµαζεηέο Ν 

% 

84 

60,4 

36 

25,9 

19 

13,7 

D12.Δµµνλή µε έλα ζπγθεθξηµέλν αληηθείµελν ή παηρλίδη 

 

Ν 

% 

82 

59 

40 

28,8 

17 

12,2 

D13.Δµµνλή µε ην άγγηγµα, ηελ φζθξεζε ή ηε δνθηµή 

αληηθεηµέλσλ ή αλζξψπσλ 

Ν 

% 

76 

54,7 

50 

36 

13 

9,4 

D14.Πξνβιήµαηα µε ηε µε ιεθηηθή επηθνηλσλία-

ζπµπεξηθνξά ( π.ρ. ρξήζε παξάμελσλ ρεηξνλνµηψλ). 

Ν 

% 

56 

40,3 

71 

51,1 

12 

8,6 

D15.Δπαλαιαµβαλφµελνο, παξάμελνο ή ερνιαιηθφο ιφγνο. Ν 

% 

58 

41,7 

71 

51,1 

10 

7,2 

D16.Αληίζηαζε θαη αξλεηηθή αληίδξαζε ζε αιιαγέο ηνπ 

πξνγξάµµαηνο 

Ν 

% 

62 

44,6 

71 

51,1 

6 

4,3 

D17.Αγέλεηα θαηά ηελ ππνβνιή ελφο αηηήµαηνο Ν 

% 

67 

48,2 

59 

42,4 

13 

9,4 

D18.Κξαπγέο, θιάµα ή εθξήμεηο ζπµνχ Ν 

% 

23 

16,5 

114 

82 

2 

1,4 

D19.Δπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο. Ν 

% 

83 

59,7 

47 

33,8 

9 

6,5 

D20.Παξάμελεο ή αζπλήζηζηεο ζσµαηηθέο θηλήζεηο, φπσο 

ρηχπεµα δαθηχισλ, πεξηζηξνθέο ή θίλεζε µπξνο-πίζσ . 

Ν 

% 

73 

52,5 

50 

36 

13 

11,5 

Πίλαθαο 21: Απνδηνξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο 



75 

 

 

ζνλ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε κηαο ζπκπεξηθνξάο σο «πνιχ» απνδηνξγαλσηηθήο 

αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ηαχηηζε πξνέθπςε ζηελ 

εξψηεζε Eπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο ζπλνκήιηθνπο ή ηνπο ελήιηθνπο, ζπκπεξηθνξά ε νπνία 

θξίζεθε σο ε πην απνδηνξγαλσηηθή απφ ηηο ππφινηπεο 14 ζπκπεξηθνξέο θαη κάιηζηα απφ 

ην ζχλνιν ησλ 139 εθπαηδεπηηθψλ ( Πίλαθαο 22). πγθεθξηκέλα,  νη 41 εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο ,ραξαθηήξηζαλ «πνιχ»  απνδηνξγαλσηηθέο, ηελ  Δπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο 

ζπλνκήιηθνπο ή ηνπο ελήιηθνπο, ( Μ.Ο.-1,97 & Σ.Α.=0,35) θαη ηελ  Απνπζία ζρέζεο µε 

ζπλνκήιηθνπο (Μ.Ο-1,92&Σ.Α.=0,78), ελψ «ιίγν» απνδηνξγαλσηηθή ηελ Δπηθπιαθηηθόηεηα 

ή έιιεηςε επίγλσζεο γηα ό,ηη θάλεη ν εθπαηδεπηηθόο( Μ.Ο.= 1,36  & Σ.Α.= 0,58). Οη 98 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ραξαθηήξηζαλ ΄΄πνιχ΄΄ απνδηνξγαλσηηθέο,  ηελ  

Δπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο ζπλνκήιηθνπο ή ηνπο ελήιηθνπο, ( Μ.Ο.-1,86 & Σ.Α.=0,34) θαη ηηο 

Κξαπγέο, θιάµα ή εθξήμεηο ζπµνύ( Μ.Ο.-1,85 & Σ.Α.=0,38), ελψ «ιίγν» 

απνδηνξγαλσηηθέο, ηελ Δπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο(Μ.Ο.=1,42 &Σ.Α.=0,59) θαη ηηο Φησρέο 

ζρέζεηο µε ζπµµαζεηέο (Μ.Ο.=1,44 & Σ.Α.=0,67). 

 

Δίλαη εηδηθήο; ΝΑΗ/ ΟΥΗ  N Μ.Ο Σ.Α 

D1.Δπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο ζπλνµήιηθνπο ή ηνπο ελήιηθνπο. ΝΑΗ 41 1,97 0,35 

D8.Απνπζία ζρέζεο µε ζπλνµήιηθνπο. ΝΑΗ 41 1,92 0,78 

D17.Αγέλεηα θαηά ηελ ππνβνιή ελφο αηηήµαηνο. ΝΑΗ 41 1,85 0,72 

D9.Με ζπµµφξθσζε µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ δαζθάινπ. ΝΑΗ 41 1,82 0,49 

D18.Κξαπγέο, θιάµα ή εθξήμεηο ζπµνχ. ΝΑΗ 41 1,82 0,44 

D5.Φφβν γηα αθίλδπλα αληηθείµελα. ΝΑΗ 41 1,78 0,75 

D7.Αθαηάιιεια ζπλαηζζήµαηα (αθαηάιιειν άγρνο ή γέιην). ΝΑΗ 41 1,78 0,69 

D16.Αληίζηαζε θαη αξλεηηθή αληίδξαζε ζε αιιαγέο ηνπ 

πξνγξάµµαηνο. 

ΝΑΗ 41 1,75 0,66 

D11.Φησρέο ζρέζεηο µε ζπµµαζεηέο. ΝΑΗ 41 1,73 0,80 

D15.Δπαλαιαµβαλφµελνο, παξάμελνο ή ερνιαιηθφο ιφγνο. ΝΑΗ 41 1,73 0,70 

D4.Απνθπγή βιεµµαηηθήο επαθήο. ΝΑΗ 41 1,65 0,88 

D10.πµπεξηθνξά εθηφο έξγνπ (π.ρ. νµηιία µε ζπµµαζεηέο). ΝΑΗ 41 1,65 0,65 

D6.Τςειά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο. ΝΑΗ 41 1,63 0,53 
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D14.Πξνβιήµαηα µε ηε µε ιεθηηθή επηθνηλσλία-ζπµπεξηθνξά.  ΝΑΗ 41 1,63 0,76 

D20.Παξάμελεο ή αζπλήζηζηεο ζσµαηηθέο θηλήζεηο, φπσο ρηχπεµα 

δαθηχισλ, πεξηζηξνθέο ή θίλεζε µπξνο-πίζσ . 

ΝΑΗ 41 1,63 0,79 

D13.Δµµνλή µε ην άγγηγµα, ηελ φζθξεζε ή ηε δνθηµή αληηθεηµέλσλ ή 

αλζξψπσλ. 

ΝΑΗ 41 1,61 0,70 

D3.Γπζθνιία ζηελ αµνηβαία ζπλνµηιία. ΝΑΗ 41 1,58 0,59 

D19. Δπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο. ΝΑΗ 41 1,56 0,67 

D12.Δµµνλή µε έλα ζπγθεθξηµέλν αληηθείµελν ή παηρλίδη. ΝΑΗ 41 1,53 0,74 

D2.Δπηθπιαθηηθόηεηα ή έιιεηςε επίγλσζεο γηα ό,ηη θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθόο. 

ΝΑΗ 41 1,36 0,58 

D1.Δπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο ζπλνµήιηθνπο ή ηνπο ελήιηθνπο. ΟΥΗ 98 1,86 0,34 

D18.Κξαπγέο, θιάµα ή εθξήμεηο ζπµνύ. ΟΥΗ 98 1,85 0,38 

D9.Με ζπµµφξθσζε µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ δαζθάινπ. ΟΥΗ 98 1,82 0,40 

D3.Γπζθνιία ζηελ αµνηβαία ζπλνµηιία. ΟΥΗ 98 1,72 0,55 

D14.Πξνβιήµαηα µε ηε µε ιεθηηθή επηθνηλσλία-ζπµπεξηθνξά.  ΟΥΗ 98 1,70 0,56 

D2.Δπηθπιαθηηθφηεηα ή έιιεηςε επίγλσζεο γηα φ,ηη θάλεη ν 

εθπαηδεπηηθφο. 

ΟΥΗ 98 1,69 0,58 

D6.Τςειά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο. ΟΥΗ 98 1,68 0,50 

D8.Απνπζία ζρέζεο µε ζπλνµήιηθνπο. ΟΥΗ 98 1,64 0,70 

D15.Δπαλαιαµβαλφµελνο, παξάμελνο ή ερνιαιηθφο ιφγνο. ΟΥΗ 98 1,62 0,56 

D7.Αθαηάιιεια ζπλαηζζήµαηα (αθαηάιιειν άγρνο ή γέιην). ΟΥΗ 98 1,59 0,55 

D20.Παξάμελεο ή αζπλήζηζηεο ζσµαηηθέο θηλήζεηο, φπσο ρηχπεµα 

δαθηχισλ, πεξηζηξνθέο ή θίλεζε µπξνο-πίζσ . 

ΟΥΗ 98 1,57 0,64 

D5.Φφβν γηα αθίλδπλα αληηθείµελα. ΟΥΗ 98 1,55 0,69 

D4.Απνθπγή βιεµµαηηθήο επαθήο. ΟΥΗ 98 1,53 0,70 

D12.Δµµνλή µε έλα ζπγθεθξηµέλν αληηθείµελν ή παηρλίδη. ΟΥΗ 98 1,53 0,69 

D16.Αληίζηαζε θαη αξλεηηθή αληίδξαζε ζε αιιαγέο ηνπ 

πξνγξάµµαηνο. 

ΟΥΗ 98 1,53 0,52 

D10.πµπεξηθνξά εθηφο έξγνπ (π.ρ. νµηιία µε ζπµµαζεηέο). ΟΥΗ 98 1,52 0,52 

D13.Δµµνλή µε ην άγγηγµα, ηελ φζθξεζε ή ηε δνθηµή αληηθεηµέλσλ ή 

αλζξψπσλ. 

ΟΥΗ 98 1,52 0,64 

D17.Αγέλεηα θαηά ηελ ππνβνιή ελφο αηηήµαηνο. ΟΥΗ 98 1,51 0,59 

D11.Φησρέο ζρέζεηο µε ζπµµαζεηέο. ΟΥΗ 98 1,44 0,67 

D19.Δπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο. ΟΥΗ 98 1,42 0,59 

Πίλαθαο 22 :Σαμηλφκεζε ζπκπεξηθνξψλ 

 

5.6. Δμέηαζε  4 
νπ

 εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο 

Σν ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα είρε σο ζηφρν λα εμεηάζεη αλ νη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ρξεζηκνπνηνχλ ή έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πξαθηηθέο/ζηξαηεγηθέο 

ζπκπεξίιεςεο ελφο καζεηή  κε ΓΑΦ κέζα ζηελ ηάμε. . Ζ πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη  δε ρξεζηκνπνίεζε «πνηέ» ην Δπηθνηλσληαθό ζύζηεκα 

αληαιιαγήο εηθόλσλ(97,6%),ελψ  ην ρξεζηκνπνίεζε (32,4%) ηνπ ζπλφινπ. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ φηη ρξεζηκνπνίεζαλ ηε Γηδαζθαιία 

θαηά πεξίζηαζε (51,8 %) ελψ απηνί πνπ δε ηε ρξεζηκνπνίεζαλ είλαη (48,2%) ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο.(Πίλαθαο 23)Παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα πςειά πνζνζηά ζηηο 

δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φηη «πνηέ» δε ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηα πξαθηηθή 

ζπκπεξίιεςεο (97,6%  -  49,6% ) 

  ΣΧΡΑ ΚΑΠΟΣΔ ΠΟΣΔ 

E1.Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο  Ν 

% 

4 

2,9 

22 

15,8 

113 

  81,3 

E2.Θεξαπεία κέζσ ηέρλεο Ν 

% 

13 

9,4 

27 

19,4 

99 

71,2 

E3.Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία Ν 

% 

32 

23 

37 

26,6 

70 

50,4 

E4.Δπαπμεηηθή θαη Δλαιιαθηηθή Δπηθνηλσλία Ν 

% 

7 

5 

15 

10,8 

117 

84,2 

E5.Δθπαίδεπζε κε Γηαθξηηέο Γνθηκέο  Ν 

% 

5 

3,6 

9 

6,5 

125 

89,9 

E6.Γηεπθφιπλζε ηεο Δπηθνηλσλίαο  Ν 

% 

22 

15,8 

30 

21,6 

87 

62,6 

E7.Παηρλίδη ζην πάησκα  Ν 

% 

22 

15,8 

35 

25,2 

82 

59 

E8.Γηδαζθαιία θαηά Πεξίζηαζε Ν 

% 

35 

25,2 

37 

26,6 

67 

48,2 

E9.Γηδαζθαιία κεηαμχ πλνκήιηθσλ Ν 

% 

31 

22,3 

35 

25,2 

73 

52,5 

E10.Δπηθνηλσληαθό ύζηεκα Αληαιιαγήο Δηθόλσλ      Ν 

% 

19 

13,7 

26 

18,7 

94 

97,6 

E11.Γηδαζθαιία Καίξησλ Γεμηνηήησλ  Ν 

% 

21 

15,1 

19 

13,7 

99 

71,2 

E12.Παξέκβαζε κέζσ Αλάπηπμεο ησλ ρέζεσλ  Ν 

% 

23 

16,5 

26 

18,7 

90 

64,7 

E13.Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε  Ν 

% 

15 

10,8 

21 

15,1 

103 

  74,1 

E14.Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο Ν 

% 

33 

23,7 

37 

26,6 

69 

49,6 

E15.Γνκεκέλε δηδαζθαιία (Μέζνδνο TEACCH) Ν 

% 

20 

14,4 

28 

20,1 

91 

65,5 
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Πίλαθαο 23:Υξήζε ζηξαηεγηθψλ κέζα ζηελ ηάμε 

ζνλ αθνξά ζηελ ηαμηλφκεζε ησλ πξαθηηθψλ/ζηξαηεγηθψλ πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηάμε απφ ηηο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

ηαχηηζε πξνέθπςε ζηελ εξψηεζε Δθπαίδεπζε κε Γηαθξηηέο Γνθηκέο ε νπνία δε 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζρεδφλ πνηέ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 14 ζπκπεξηθνξέο θαη κάιηζηα 

απφ ην ζχλνιν ησλ 139 εθπαηδεπηηθψλ.(Πίλαθαο 24) .πγθεθξηκέλα,  νη 41 εθπαηδεπηηθνί 

εηδηθήο αγσγήο ,δήισζαλ φηη δε ρξεζηκνπνίεζαλ ζρεδφλ πνηέ  ηελ Δθπαίδεπζε κε 

Γηαθξηηέο Γνθηκέο ( Μ.Ο.-2,73 & Σ.Α.=0,54) ελψ έθαλαλ ρξήζε ηηο Κνηλσληθέο Ιζηνξίεο ( 

Μ.Ο.= 1,73  & Σ.Α.= 0,70). Οη 98 εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο δήισζαλ  θη απηνί φηη δε 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζρεδφλ πνηέ  ηελ Δθπαίδεπζε κε Γηαθξηηέο Γνθηκέο ( Μ.Ο.-2,91 &  

Σ.Α.=0,37) θαη  ηελ Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο Σπκπεξηθνξάο ( Μ.Ο.-2,90 & Σ.Α.=0,32), 

ελψ έθαλαλ ειάρηζηεο θνξέο ρξήζε ηελ Γηδαζθαιία θαηά Πεξίζηαζε (Μ.Ο.=2,40 

&Σ.Α.=0,78), ηελ  Υπνζηεξηθηηθή Τερλνινγία (Μ.Ο.=2,45 & Σ.Α.=0,78) θαη ηε Γηδαζθαιία 

κεηαμύ Σπλνκειίθσλ(Μ.Ο.=2,46 & Σ.Α.=0,76).Παξαηεξείηαη αξλεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο σο πξνο ηε ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ/ πξαθηηθψλ 

ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε ΓΑΦ κέζα ζηελ ηάμε. 

Δίλαη εηδηθήο; ΝΑΗ / ΟΥΗ  N Μ.Ο Σ.Α 

E5.Δθπαίδεπζε κε Γηαθξηηέο Γνθηκέο  ΝΑΗ 41 2,73 0,54 

E4.Δπαπμεηηθή θαη Δλαιιαθηηθή Δπηθνηλσλία ΝΑΗ 41 2,63 0,66 

E1.Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο  ΝΑΗ 41 2,48 0,63 

E2.Θεξαπεία κέζσ ηέρλεο ΝΑΗ 41 2,48 0,67 

E13.Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε  ΝΑΗ 41 2,29 0,75 

E12.Παξέκβαζε κέζσ Αλάπηπμεο ησλ ρέζεσλ  ΝΑΗ 41 2,26 0,80 

E11.Γηδαζθαιία Καίξησλ Γεμηνηήησλ  ΝΑΗ 41 2,24 0,83 

E10.Δπηθνηλσληαθφ χζηεκα Αληαιιαγήο Δηθφλσλ      ΝΑΗ 41 2,19 0,78 

E6.Γηεπθφιπλζε ηεο Δπηθνηλσλίαο  ΝΑΗ 41 2,12 0,78 

E7.Παηρλίδη ζην πάησκα  ΝΑΗ 41 2,07 0,78 

E15.Γνκεκέλε δηδαζθαιία  ΝΑΗ 41 2,07 0,75 

E9.Γηδαζθαιία κεηαμχ πλνκειίθσλ ΝΑΗ 41 1,90 0,80 
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E3.Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία ΝΑΗ 41 1,82 0,70 

E8.Γηδαζθαιία θαηά Πεξίζηαζε  ΝΑΗ 41 1,80 0,78 

E14.Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ΝΑΗ 41 1,73 0,70 

E5.Δθπαίδεπζε κε Γηαθξηηέο Γνθηκέο  ΟΥΗ 98 2,91 0,37 

E1.Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο  ΟΥΗ 98 2,90 0,32 

E4.Δπαπμεηηθή θαη Δλαιιαθηηθή Δπηθνηλσλία ΟΥΗ 98 2,85 0,43 

E13.Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε  ΟΥΗ 98 2,77 0,58 

E11.Γηδαζθαιία  Καίξησλ Γεμηνηήησλ  ΟΥΗ 98 2,69 0,66 

E15.Γνκεκέλε δηδαζθαιία  ΟΥΗ 98 2,69 0,64 

E10.Δπηθνηλσληαθφ χζηεκα Αληαιιαγήο Δηθφλσλ      ΟΥΗ 98 2,68 0,65 

E2.Θεξαπεία κέζσ ηέρλεο ΟΥΗ 98 2,67 0,63 

E6.Γηεπθφιπλζε ηεο Δπηθνηλσλίαο  ΟΥΗ 98 2,61 0,69 

E7.Παηρλίδη ζην πάησκα  ΟΥΗ 98 2,58 0,68 

E12.Παξέκβαζε κέζσ Αλάπηπμεο ησλ ρέζεσλ  ΟΥΗ 98 2,57 0,73 

E14.Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο ΟΥΗ 98 2,48 0,76 

E9.Γηδαζθαιία κεηαμχ πλνκειίθσλ ΟΥΗ 98 2,46 0,76 

E3.Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία ΟΥΗ 98 2,45 0,78 

E8.Γηδαζθαιία θαηά Πεξίζηαζε  ΟΥΗ 98 2,40 0,78 

Πίλαθαο 24: Σαμηλφκεζε πξαθηηθψλ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΕΖΣΖΖ – ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

6.1. πδήηεζε   

ην θεθάιαην απηφ πξνζεγγίδνληαη θξηηηθά φια ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

ζρνιηάδνληαη κε βάζε ηηο πξνυπάξρνπζεο έξεπλεο πάλσ ζην ίδην ζέκα. Δπηπξφζζεηα, 

βαζηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ζχλδεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηελ 

αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία. ηελ παξνχζα έξεπλα δηεξεπλήζεθαλ νη γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηε ΓΑΦ, νη 

απφςεηο/ζηάζεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ 

ηάμε  θαζψο επίζεο θαη νη πξαθηηθέο, πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ 

καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ. 

Ζ  «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» εθθξάδεη έλαλ ζπλερή αγψλα γηα ηζφηηκε εθπαίδεπζε 

ησλ παηδηψλ, ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

παηδηψλ ρσξίο θακηά εμαίξεζε. Ζ ζπλεθπαίδεπζε παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηακνξθψλεη πιαίζηα θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο σο επθαηξία γηα εκπινπηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο θαη 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Ο φξνο «ζπκπεξίιεςε» πεξηγξάθεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά κε ΓΑΦ θαη ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  γεληθφηεξα ,ζην 

πιαίζην ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ηελ πιήξε ππνζηήξημε  ησλ δαζθάισλ γεληθήο θαη 

εηδηθήο αγσγήο. Ο φξνο απηφο αλαθέξεηαη ζε έλαλ ζπλερή αγψλα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαιχηεξνπ ζρνιείνπ, «ελφο ζρνιείνπ γηα φινπο» πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο ηζνηηκίαο 

κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα δηθαηψκαηα θαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

παηδηψλ. Γίλεηαη απνδεθηή  ε ζεσξία, φηη ε πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηελ εθπαίδεπζε 

δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε κεηέπεηηα έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

θνηλσλία σο ελήιηθεο. ( Παηζίδνπ- Ζιηάδνπ, Μ. 2011).  Οη εθπαηδεπηηθνί δηαδξακαηίδνπλ 
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θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο θαη νη 

ζηάζεηο/απφςεηο ηνπο, ηηο νπνίεο θαη εμεηάδνπκε ζηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο. πσο αλέθεξε ν Norwich, oη πεπνηζήζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ δσηηθή ζεκαζία γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο ησλ 

ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ έιιεηςε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο 

θαηάξηηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ αλαπεξία θαη ηελ εηδηθή αγσγή ηνλ θαζηζηά 

πεξηζζφηεξν επάισην ζηηο αληηιήςεηο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ θπξηαξρνχλ ζηελ θνηλσλία. 

(Σδνπξηάδνπ & Μπάξκπαο, 2001) .Αθφκα θαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ ε ζηάζε ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ αλαπεξία, ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο εμαθνινπζεί λα παξνπζηάδεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα, θπξίσο ζε 

θνηλσληθά πιαίζηα κε ρακειφ πνιηηηζκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν. Ζ ειιεληθή θνηλσλία 

ζ‟ έλα γεληθφηεξν πιαίζην παξνπζηάδεη κηα αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κεηνλεμία, ηελ 

αλαπεξία θαη ηε δηαθνξά. Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ε παηδαγσγηθή θαηάξηηζε ησλ 

παηδαγσγψλ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ αιιαγή ζηάζεο φρη κφλν ζην ζηελφ 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην αιιά θαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. (Σδνπξηάδνπ & 

Μπάξκπαο,2001). 

 Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο δηαηππψζεθαλ ηέζζεξα (4) εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε α) ηηο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ(γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ) 

γηα ηε ΓΑΦ, β)ηηο ζηάζεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, γ) ηηο ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζε απνδηνξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ ηάμε θαη δ)ηηο πξαθηηθέο, πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη, γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε.                                                                                                                                                                                                

Αλαιπηηθά, σο πξνο ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ,ην νπνίν αθνξά ζηηο γλψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ΓΑΦ , παξαηεξείηαη πςειφ επίπεδν  γλψζεσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο αγσγήο, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεηαη  δηαθνξά κε ηηο γλψζεηο ησλ 



82 

 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο. Ζ δηαθνξά απηή ζην επίπεδν ησλ γλψζεσλ έρεη αλαδεηρζεί 

εμίζνπ ζηελ έξεπλα ησλ Mavropoulou θαη Padeliadu (2000) ,ηεο θηπηηάξε (2016) ζηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ην ίδην εξσηεκαηνιφγην Autism Inclusion Questionnaire (ΑΗQ) 

θαη  ζηελ έξεπλα ησλ Κππαξηζζφο θαη ζπλ(2017). ηελ παξνχζα έξεπλα ην επίπεδν 

γλψζεσλ πνπ δηέζεηαλ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο, ην νπνίν ήηαλ ρακειφηεξν απφ 

εθείλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε  εηδηθήο εθπαίδεπζεο  

θαη εκπεηξίαο κε ηε ΓΑΦ. Σν 54,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο δελ είρε ιάβεη 

θάπνηα επηκφξθσζε ή εθπαίδεπζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ. 

Δπηπξφζζεηα ην 61,9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο δελ είρε ππνζηεξίμεη πνηέ ζηε 

γεληθή ηάμε καζεηή κε απηηζκφ. Άξα, ε δηαθνξά ζην επίπεδν γλψζεσλ αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ έιιεηςε 

θαηάξηηζεο ζηνλ απηηζκφ θαη ηελ έιιεηςε εκπεηξίαο κε καζεηέο κε ΓΑΦ. Δπηπξφζζεηα, 

αλαθνξηθά κε ηηο γλψζεηο  γηα ηε ΓΑΦ, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα  

κε ηελ ειηθία, ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ,ηελ πξνυπεξεζία ζηε ΓΑΦ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ηελ εηδηθή επηκφξθσζε  ζηε ΓΑΦ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε καζεηή κε 

ΓΑΦ, ελψ ηείλνπλ λα κε δηαθέξνπλ σο πξνο ην θχιν. 

Σν δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην νπνίν αθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ( γεληθήο 

θαη εηδηθήο αγσγήο ) γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε, βξίζθεη 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεηηθά πξνζθείκελνπο σο  πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

ΓΑΦ. πσο πξνέθπςε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ζηάζεσλ ησλ δχν νκάδσλ 

δελ ππήξμε δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο απφ ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο  

σο πξνο ηηο δειψζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Σα 

απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Cassimos, Polychronopoulou, 
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Tripsianis, θαη Syriopoulou-Delli (2013) ,ηεο θηπηηάξε (2016)  θαη  ησλ Λακπαδέξε, 

Γθαξαβέιαο(2018), ζχκθσλα κε ηα νπνία νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

έρνπλ ζεηηθέο απφςεηο /ζηάζεηο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ΓΑΦ θαη 

φηη ε πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε θαη ε εκπεηξία ζηνλ απηηζκφ ζεσξνχληαη βαζηθά ζηνηρεία 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε. χκθσλα κε 

ηνπο Gately, & Gately ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε ζπκπεξίιεςε είλαη επξέσο 

απνδεθηή αλάκεζα ζηνπο δαζθάινπο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, ελψ ππάξρεη ε γεληθή 

απνδνρή φηη νη ηάμεηο φπνπ εθαξκφδεηαη ε ζπκπεξίιεςε είλαη επεξγεηηθέο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο. Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε 

καζεηψλ κε ΓΑΦ, νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα  κε ην θχιν, ηελ εηδηθή 

επηκφξθσζε  ζηε ΓΑΦ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε καζεηή κε ΓΑΦ, ελψ ηείλνπλ λα κε 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ειηθία, ηε ζπλνιηθή ππεξεζία, ηελ πξνυπεξεζία ζηε ΓΑΦ θαη ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ Δηδηθή Αγσγή. 

  Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ην  νπνίν αθνξά ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ( γεληθήο 

θαη εηδηθήο αγσγήο ) απέλαληη ζηηο απνδηνξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ ηάμε , 

βξίζθεη  ηνπο ζπκκεηέρνληεο  εθπαηδεπηηθνχο αξλεηηθά πξνζθείκελνπο, δειψλνληαο σο 

«πνιχ « απνδηνξγαλσηηθέο πνιιέο ζπκπεξηθνξέο. Πνιιέο άιιεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ήηαλ 

απνηέιεζκα ησλ ειιεηκκάησλ ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ζηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, νη νπνίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ησλ παηδηψλ κε απηηζκφ, έγηλαλ αληηιεπηέο σο 

«ιίγν» απνδηνξγαλσηηθέο, Απνπζία ζρέζεο κε ζπλνκήιηθνπο( 44,6% ), Φησρέο ζρέζεηο κε 

ζπκκαζεηέο (60,4%) θαη Πξνβιήκαηα κε ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία (40,3%). πσο 

πξνέθπςε απφ ηε ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ησλ ζηάζεσλ ησλ δχν νκάδσλ δελ ππήξμε 

δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή . Καηά ζπλέπεηα, νη ζπκπεξηθνξέο πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ απηηζκνχ δελ απνηεινχλ εκπφδην ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε 
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ζπκπεξίιεςή ηνπο ζην γεληθφ ζρνιείν ζχκθσλα κε ηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Σα απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

ηνπ Segall (2007), ησλ Segall & Campbell (2012, 2014) θαη θηπηηάξε (2016). 

Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηηο ζπκπεξηθνξέο  νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ 

αλάινγα  κε ηελ πξνυπεξεζία ζηε ΓΑΦ θαη ηελ εηδηθή επηκφξθσζε  ζηε ΓΑΦ ,ελψ 

ηείλνπλ λα κε δηαθέξνπλ σο πξνο ην θχιν, ηελ ειηθία , ηε ζπλνιηθή ππεξεζία , ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε καζεηή κε ΓΑΦ. 

Αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα,  ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε 

πξαθηηθψλ/ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε απηηζκφ ζηε γεληθή ηάμε ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο επηβεβαηψλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο   ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ησλ Mavropoulou,Padeliadou (2000), ηνπ Segall (2007) ,ησλ Segall 

&Campbell (2012) θαη θηπηηάξε (2016) απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο ρξεζηκνπνηνχλ πνιχ ιηγφηεξεο πξαθηηθέο γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο 

αγσγήο. Δπηπξφζζεηα, αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε πξαθηηθψλ/ζηξαηεγηθψλ καζεηψλ κε ΓΑΦ, 

νη εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα δηαθέξνπλ αλάινγα  κε ηελ ειηθία, ηε ζπλνιηθή ππεξεζία ,ηελ 

πξνυπεξεζία ζηε ΓΑΦ, ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ηελ εηδηθή επηκφξθσζε  

ζηε ΓΑΦ θαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε καζεηή κε ΓΑΦ, ελψ ηείλνπλ λα κε δηαθέξνπλ σο πξνο 

ην θχιν. 

 

6.2. πκπεξάζκαηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα αλαιχζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ   

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο  γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 
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ΓΑΦ ζηε γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ.  Μειεηήζεθαλ α) νη γλψζεηο ηνπο γηα ηε ΓΑΦ, β) νη 

απφςεηο ηνπο γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε, γ) νη ζηάζεηο ηνπο απέλαληη ζε δχζθνιεο 

απνδηνξγαλσηηθέο ζπκπεξηθνξέο κέζα ζηελ ηάμε θαη δ) ε ρξήζε πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο 

καζεηή κε ΓΑΦ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηηθνί  γεληθήο θαη 

εηδηθήο αγσγήο δηαθέξνπλ σο πξνο ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηε ΓΑΦ θαη ηε ρξήζε πξαθηηθψλ 

ζπκπεξίιεςεο  καζεηή κέζα ζηελ ηάμε, ελψ  αληίζεηα ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ σο πξνο ηηο  

ζηάζεηο  ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε ΓΑΦ θαη σο πξνο ηηο ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ κέζα 

ζηε γεληθή ηάμε .πκπεξαζκαηηθά, νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο  δελ έρνπλ ιάβεη 

θάπνηα εηδηθή εθπαίδεπζε / επηκφξθσζε κε αληηθείκελν ηνλ απηηζκφ, γηα λα κπνξνχλ λα 

έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηε ΓΑΦ. Οη πεξηζζφηεξεο  πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο 

ήηαλ άγλσζηεο γηα απηνχο θαη νπδέπνηε έθαλαλ ρξήζε απηψλ. Απνδέρνληαη ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε ΓΑΦ, δηφηη θαηαλννχλ φηη σθειεί ηελ καζεζηαθή θαη θνηλσληθή 

έληαμή ηνπο, ρσξίο λα  πιήηηεη  ηελ αθαδεκαïθή κφξθσζε ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ. 

Θεσξνχλ πνιιέο ζπκπεξηθνξέο ηεο ΓΑΦ κέζα ζηελ ηάμε, σο ηδηαίηεξα απνδηνξγαλσηηθέο 

γηα ην κάζεκα . Απηφ φκσο πνπ επηθέξεη έλαλ έληνλν πξνβιεκαηηζκφ είλαη φηη δελ έρνπλ 

ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα  αληηκεησπίζνπλ  απνηειεζκαηηθά έλαλ καζεηή κε ΓΑΦ 

ζηελ ηάμε ηνπο  Θα ήηαλ αξθεηά σθέιηκν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο 

αγσγήο λα ππάξρνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα 

ζεκάησλ πάλσ ζηνλ απηηζκφ, θαζψο ε γλψζε ηεο αλαπεξίαο έρεη βξεζεί φηη ζπλδέεηαη κε 

ηελ αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο πξνο ηνπο καζεηέο κε απηηζκφ (Mc Gregor, & Campbell, 

2001).  

Δλ θαηαθιείδη, ε επηηπρία ηεο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε ΓΑΦ εμαξηάηαη άκεζα απφ 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο.  Ζ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 
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αηζηνδνμίαο θαη απηνπεπνίζεζεο γηα ηε δπλακηθή πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ (Κνληνιέσλ θαη Νηεξνπνχινπ-Νηέξνπ 2013) 

 

6.3. Πεξηνξηζκνί  - Μειινληηθέο πξνηάζεηο 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πεξηγξαθηθή, ζπγρξνληθή έξεπλα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαλ ζην γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν, είηε ζηε 

γεληθή ηάμε ,είηε ζην Σκήκα Έληαμεο είηε ζηελ Παξάιιειε ζηήξημε καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή  ζην εηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν. Ζ παξνχζα έξεπλα παξνπζηάδεη 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ  ελ κέξεη ην βαζκφ γελίθεπζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

1.Ζ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην αλήθνπλ ζην 

γπλαηθείν θχιν.  

2.Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο είλαη κεγαιχηεξν απφ απηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο.  

3.Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ απάληεζαλ ην εξσηεκαηνιφγην 

εξγάδνληαη ζε γεληθφ δεκνηηθφ ζρνιείν θαη φρη ζε εηδηθφ. 

4.Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία πφιεσλ, πξσηεχνπζεο 

λνκψλ θαη φρη ζε κε-αζηηθέο πεξηνρέο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην εξέζηζκα γηα άιιεο κειινληηθέο 

έξεπλεο πάλσ ζηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ή ηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γεληθφηεξα. ε κειινληηθή έξεπλα, ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην παξφλ εξσηεκαηνιφγην θαη ζα ήηαλ εθηθηφ  λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

εθπαηδεπηηθνί ,γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο  
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(Νεπηαγσγεία, Γεκνηηθά, Γπκλάζηα , θαη Λχθεηα)θαη λα γίλεη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ 

απφςεψλ ηνπο. Δπίζεο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα κειινληηθή έξεπλα 

πνπ λα εμεηάδεη θαηά πφζν ε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε καζεηψλ κε ΓΑΦ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ επηηπρεκέλε θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ηνπο Δπηπξφζζεηα, κία κειινληηθή 

έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζηελ αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

επηηπρεκέλε ζπκπεξίιεςε  καζεηψλ κε ΓΑΦ ή εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηηο ηάμεηο 

ηνπο. Θα απεπζπλφηαλ ζε δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο θαζψο επίζεο θαη ζε ζπληνληζηέο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο. Θα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν πνηνηηθά, ζηνρεπκέλα θαη κεζνδηθά είλαη 

ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε, φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

Σέινο, κηα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα αθνξά ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, 

θαζψο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε ζπκπεξίιεςε. Θα κπνξνχζε λα απεπζπλζεί ζε 

εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη ζα εξεπλνχζε ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο θαζψο επίζεο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο πάλσ  ζε απηή ηε δηδαζθαιία. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα 1 : Δλεκεξσηηθή επηζηνιή 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

πλνδεπηηθή επηζηνιή πξνο ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο 

Κπξίεο Γ/ηξηεο, Κχξηνη Γ/ληέο δεκνηηθψλ ζρνιείσλ 

Αγαπεηέο/ηνί  ζπλάδειθνη, 

Ζ αθηέξσζε ιίγνπ ρξφλνπ γηα ηε ζπµπιήξσζε ηνπ εξσηεµαηνινγίνπ απνηειεί νπζηαζηηθή 

ζπµβνιή ζηελ παξνχζα έξεπλα µε ηίηιν: «πµπεξίιεςε µαζεηώλ µε ΓΑΦ ζηε γεληθή 

ηάμε ηνπ ζρνιείνπ: ζηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζηελ  

Πξσηνβάζµηα Δθπαίδεπζε», ε νπνία δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάµµαηνο 

µεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ,ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο θαη κε 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηελ θ. πξηνπνχινπ-Γειιή Υξηζηίλα.  

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα µειεηεζνχλ ε εµπεηξία, νη γλψζεηο, νη ζηάζεηο θαη νη 

πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ηεο πξσηνβάζµηαο εθπαίδεπζεο 

ζρεηηθά µε ηε ζπµπεξίιεςε ησλ µαζεηψλ µε ∆ηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζµαηνο ζηε 

γεληθή ηάμε ηνπ ζρνιείνπ.  ∆ηεπθξηλίδεηαη φηη ζηνλ φξν ∆ηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζµαηνο 

(∆ΑΦ) ζπµπεξηιαµβάλνληαη νη µαζεηέο πνπ αλήθνπλ ζε φιν ην θάζµα ηνπ απηηζµνχ. Ζ 

ζπµπεξίιεςε γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ζπγθεθξηµέλεο έξεπλαο ζπλεπάγεηαη ηε ζπµµεηνρή θαη 

εθπαίδεπζε ησλ µαζεηψλ µε ∆ΑΦ ζηε γεληθή ηάμε µε ή ρσξίο παξάιιειε δηδαζθαιία απφ 

εηδηθφ παηδαγσγφ.  



102 

 

Σν εξσηεµαηνιφγην είλαη αλψλπµν. Οη απαληήζεηο είλαη εµπηζηεπηηθέο θαη ζα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ µφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. Ζ ζπµπιήξσζή ηνπ δηαξθεί πεξίπνπ 10 

ιεπηά. 

 αο επραξηζηψ ,εθ ησλ πξνηέξσλ, γηα ηε ζπµµεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα θαη ηελ πνιχηηµε 

βνήζεηα. 

 Με εθηίµεζε, 

Σαηηηδηθίδνπ Διέλε  

Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ 70 /3
ν
 Γεκ.ρ.εξξψλ 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα /Παλεπηζηήµην Μαθεδνλίαο 

Σκήκα Δθπ/θήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο / ΠΜ: Δηδηθή Αγσγή  

Δπηθνηλσλία:    Σει: 6972533893                    Δ-mail: tatitelena @yahoo.com 
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Παξάξηεκα 2: Δξσηεκαηνιόγην έξεπλαο-Autism Inclusion Questionnaire(AIQ) 

 

Πξώην µέξνο : ∆εµνγξαθηθέο Πιεξνθνξίεο θαη Δµπεηξία 

   1.  Ννµόο :……………………. 

2.  Φύιν:   Άλδξαs         Γπλαίθα   

3.  Ζιηθία:   20-29      30- 39       40- 49       50-59         > 60  

4.  Δίζηε εθπαηδεπηηθόο:  

     Γεληθήο Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 70) ζε γεληθή ηάμε. 

  Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 71) ζε Παξάιιειε ζηήξημε .                                                              

   Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 71) ζε Σµήµα Έληαμεο. 

  Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 70.50) ζε Παξάιιειε ζηήξημε.  

    Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο Α/βάζµηαο (ΠΔ 70.50) ζε Σµήµα Έληαμεο. 

    Κάηη άιιν (Πξνζδηνξίζηε):…………………………………………………………… 

5. εµεηώζηε ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ πνπ θαηέρεηε :  

   Πηπρίν Παηδαγσγηθήο Αθαδεµίαο                      Μεηαπηπρηαθφο Σίηινο πνπδψλ  

    Σίηινο Δμνµνίσζεο                                             ∆ηδαθηνξηθφ ∆ίπισµα 

   Πηπρίν ΑΔΗ                                                           Άιιν πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ 

    Σίηινο Μεηεθπαίδεπζεο (∆ηδαζθαιείν)             Κάηη άιιν (Πξνζδηνξίζηε):………….                                                                                                                                                                                                                                                       

6. Έηε ζπλνιηθήο ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε:….....   

7. Έηε ππεξεζίαο ζε:  

  Γεληθφ ζρνιείν                                              .Μ.Δ.Α.Δ.  

  Σµήµα Έληαμεο                                            ΚΔ..Τ.(ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) 

   Παξάιιειε ζηήξημε  
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8. Έρεηε θάπνηα εθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή;       Ναη                ρη  

      Αλ «Ναη», εμεγήζηε πνηα: (Πεξηζζφηεξεο απφ µία απαληήζεηο)  

        Δπηµφξθσζε άλσ ησλ 400 σξψλ  

        Tίηινο δηεηνχο Μεηεθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή (∆ηδαζθαιείν)  

        Πηπρίν Παηδαγσγηθνχ Σµήµαηνο Δηδηθήο Αγσγήο  

      Πηπρίν Σµήµαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο   

     Μεηαπηπρηαθφ ∆ίπισµα ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

      ∆ηδαθηνξηθφ ∆ίπισµα ζηελ Δηδηθή Αγσγή  

      Κάηη άιιν (Πξνζδηνξίζηε):………………………………………….. 

9. Πόζνπο µαζεηέο έρεηε ζηελ ηάμε ζαο;  ……       

10.  Πόζνπο εθπαηδεπηηθνύο έρεηε ζηελ ηάμε ζαο;  ……  

11. Έρεηε ηώξα µαζεηέο µε εμαηνµηθεπµέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξαµµα (ΔΔΠ) ζηελ 

ηάμε ζαο; 

        Ναη    ρη  

        Αλ «Ναη», πφζνπο;……..  

12. ε πνηα θαηεγνξία εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ αλήθνπλ νη µαζεηέο µε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΔΑ) πνπ ππνζηεξίδεηε; (Πεξηζζφηεξεο απφ µία 

απαληήζεηο) 

       Nνεηηθή αλαπεξία   

       Aηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο φξαζεο (ηπθινί, αµβιχσπεο µε ραµειή φξαζε)  

        Aηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο αθνήο (θσθνί, βαξήθννη)   

        Kηλεηηθέο αλαπεξίεο   

        Xξφληα µε ηάζηµα λνζήµαηα  
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        ∆ηαηαξαρέο νµηιίαο – ιφγνπ   

        Δηδηθέο µαζεζηαθέο δπζθνιίεο (δπζιεμία, δπζγξαθία, δπζαξηζµεζία, δπζαλαγλσζία  

δπζνξζνγξαθία) 

       χλδξνµν ειιεηµµαηηθήο πξνζνρήο µε ή ρσξίο ππεξηθηλεηηθφηεηα 

       ∆ηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (Φάζµα Απηηζµνχ)   

      Φπρηθέο δηαηαξαρέο 

       Πνιιαπιέο αλαπεξίεο  

      χλζεηεο γλσζηηθέο,  ζπλαηζζεµαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, παξαβαηηθή 

ζπµπεξηθνξά ιφγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξαµέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο ή ιφγσ 

ελδννηθνγελεηαθήο βίαο  

13. Έρεηε ιάβεη εηδηθή εθπαίδεπζε ή επηµόξθσζε γηα ηελ ππνζηήξημε µαζεηώλ µε 

δηαηαξαρή απηηζηηθνύ θάζκαηνο (∆ΑΦ);    

      Ναη           ρη 

        Αλ «Ναη», παξαθαιψ εμεγήζηε: (Πεξηζζφηεξεο απφ µία απαληήζεηο)   

     Πξνπηπρηαθή εθπαίδεπζε                                             εµηλάξηα αθαδεµατθψλ 

θνξέσλ 

       Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε                                         εµηλάξηα ηδησηηθψλ θνξέσλ  

      Μεηεθπαίδεπζε(∆ηδαζθαιείν)                                     εµηλάξηα Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. 

      ∆ηδαθηνξηθή εθπαίδεπζε                                               ΠΔΚ  

      Δπηµφξθσζε άλσ ησλ 400 σξψλ                                 εµηλάξηα ζπληνληζηψλ 

εθπαίδεπζεο 

     Κάηη άιιν (Πξνζδηνξίζηε):………………………................. 
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14. Έρεηε ζπγθεθξηµέλε εµπεηξία δνπιεύνληαο ή εθπαηδεύνληαο µαζεηέο µε 

δηαηαξαρή  απηηζηηθνύ θάζκαηνο (∆ΑΦ); 

       Ναη         ρη 

      Αλ «Ναη», παξαθαιψ εμεγήζηε: (Πεξηζζφηεξεο απφ µία απαληήζεηο)   

    ε γεληθφ ζρνιείν, εθπαηδεπηηθφο ηάμεο                     ε εηδηθφ ζρνιείν  

     ε γεληθφ ζρνιείν, Παξάιιειε ζηήξημε                   ε   ΚΔ..Τ. (ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) 

     ε Σµήµα Έληαμεο                                                     Κάηη 

άιιν(Πξνζδηνξίζηε)......................    

15. πλνιηθόο ρξόλνο εµπεηξίαο µε µαζεηή µε ∆ΑΦ:  

 0 έηε               1 - 3 έηε                  4 - 6 έηε                7 - 10 έηε                    >11 έηε 

 

∆εύηεξνο µέξνο :Γλώζεηο γηα ηηο ∆ηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζµαηνο 

χµθσλα µε ηηο γλψζεηο ζαο γηα ηηο ∆ηαηαξαρέο Απηηζηηθνχ Φάζµαηνο ,θπθιψζηε   

Σπµθσλώ     ή  ∆ηαθσλώ    γηα ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο. Αλ δελ είζηε ζίγνπξε-νο γηα 

θάπνηα απάληεζε, θπθιψζηε ∆ε γλσξίδσ.  Παξαθαιώ µε µαληεύεηε. 

1.Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα γηα ην ζύλδξνµν Asperger είλαη ίδηα µε ηα θξηηήξηα γηα 

ηνλ Απηηζµό Τςειήο Λεηηνπξγηθόηεηαο.    Σπµθσλώ          ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ 

2.Οη ∆ΑΦ είλαη αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο.   Σπµθσλώ         ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ  

3.Οη γελεηηθνί παξάγνληεο παίδνπλ ζεµαληηθό ξόιν ζηηο αηηίεο γηα ηηο  ∆ΑΦ.  

     Σπµθσλώ       ∆ηαθσλώ          ∆ε γλσξίδσ  

4.Οη ∆ΑΦ ππάξρνπλ µόλν ζηελ παηδηθή ειηθία.  Σπµθσλώ     ∆ηαθσλώ       ∆ε γλσξίδσ  

5. Ζ ζπµπεξηθνξηθή ζεξαπεία είλαη µία παξέµβαζε πνπ µπνξεί λα είλαη 

απνηειεζµαηηθή γηα ηα παηδηά µε ∆ΑΦ     Σπµθσλώ          ∆ηαθσλώ        ∆ε γλσξίδσ 

6. Σα παηδηά µε ∆ΑΦ µνηάδνπλ πνιύ ην έλα µε ην άιιν. 
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 Σπµθσλώ              ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ 

7. Ζ πξώηµε παξέµβαζε δελ επηθέξεη πξόζζεην θέξδνο ζε έλα παηδί µε ∆ΑΦ. 

    Σπµθσλώ         ∆ηαθσλώ         ∆ε γλσξίδσ  

8. Αλ µηα παξέµβαζε ιεηηνπξγεί γηα έλα παηδί µε ∆ΑΦ, ηόηε ζίγνπξα ζα ιεηηνπξγεί 

θαη γηα   άιιν παηδί µε ∆ΑΦ.  Σπµθσλώ             ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ  

9.Ζ θαξµαθεπηηθή αγσγή µπνξεί λα µεηξηάζεη ηα θύξηα ζπµπηώµαηα ησλ ∆ΑΦ.  

   Σπµθσλώ      ∆ηαθσλώ      ∆ε γλσξίδσ 

10 .Πνιινί µαζεηέο µε ∆ΑΦ έρνπλ γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο ζην εύξνο ηεο λνεηηθήο 

αλαπεξίαο. Σπµθσλώ                ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ 

11. Πνιινί µαζεηέο µε ∆ΑΦ εµθαλίδνπλ ηαιέληα ή εηδηθέο ηθαλόηεηεο .  

    Σπµθσλώ            ∆ηαθσλώ           ∆ε γνωρίζω. 

12. Σα θύξηα ειιείµµαηα ζηηο ∆ΑΦ είλαη ε ειιεηµµαηηθή θνηλσληθή θαηαλόεζε, ηα 

πξνβιήµαηα ζηε γιώζζα θαη ε ειιεηµµαηηθή αηζζεηεξηαθή ιεηηνπξγία.   

 Σπµθσλώ                ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ  

13. Σξαπµαηηθέο εµπεηξίεο ζηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο µπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ µία 

∆ΑΦ. Σπµθσλώ                ∆ηαθσλώ             ∆ε γλσξίδσ                                                   

14 .Με ηελ θαηάιιειε παξέµβαζε πνιινί µαζεηέο µε ∆ΑΦ ζα μεπεξάζνπλ ηειηθά ηε 

δηαηαξαρή.     Σπµθσλώ              ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ 

15. Γηα λα δηαγλσζηεί έλα παηδί µε ∆ΑΦ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ 

θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηεξενηππηθέο θαη 

επαλαιαµβαλόµελεο ζπµπεξηθνξέο θαη δξαζηεξηόηεηεο. 

 Σπµθσλώ                ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ 

 

Σξίην µέξνο : Απόςεηο γηα ηε πµπεξηιεπηηθή Δθπαίδεπζε 
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Παξαθαιψ , θπθιψζηε  ηελ απάληεζε πνπ πεξηγξάθεη θαιχηεξα, πψο αηζζάλεζηε γηα ηηο 

παξαθάησ δειψζεηο: 

1. Tα παηδηά µε ∆ΑΦ ζα έπξεπε λα εληάζζνληαη ζην εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σπµθσλώ                ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ 

2. Ζ βνήζεηα από έλαλ επαγγειµαηία βνεζό εθπαηδεπηηθό (ή βνεζό εθπαηδεπηηθνύ) 

είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε 

∆ΑΦ . Σπµθσλώ          ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ 

3. Ζ αθαδεµατθή ηθαλόηεηα ηνπ µαζεηή είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε ∆ΑΦ.  

 Σπµθσλώ           ∆ηαθσλώ                 ∆ε γλσξίδσ      

4.Ζ ζνβαξόηεηα ηεο αλαπεξίαο είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε ∆ΑΦ.   

   Σπµθσλώ               ∆ηαθσλώ            ∆ε γλσξίδσ 

5. Ζ πξνζσπηθόηεηα ηνπ µαζεηή είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε ∆ΑΦ.     

      Σπµθσλώ              ∆ηαθσλώ             ∆ε γλσξίδσ 

6. Ζ ζηάζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε ∆ΑΦ.   

     Σπµθσλώ               ∆ηαθσλώ                       ∆ε γλσξίδσ 

7.Όινη νη µαζεηέο µε ∆ΑΦ ζα έπξεπε λα ζπµπεξηιαµβάλνληαη ζην εθπαηδεπηηθό 

πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Σπµθσλώ             ∆ηαθσλώ             ∆ε γλσξίδσ 

8.Οη µαζεηέο µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζα έπξεπε λα εληάζζνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο.   

    Σπµθσλώ            ∆ηαθσλώ                ∆ε γλσξίδσ 
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9 . Ζ ελζάξξπλζε ησλ µαζεηώλ µε ∆ΑΦ λα αιιειεπηδξνύλ µε ζπλνµειίθνπο ηππηθήο 

αλάπηπμεο είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο 

µαζεηή µε ∆ΑΦ. Σπµθσλώ               ∆ηαθσλώ                  ∆ε γλσξίδσ 

10. Ζ ρξήζε πξνγξαµµάησλ ελίζρπζεο είλαη έλαο ζεµαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε ∆ΑΦ.   

     Σπµθσλώ                         ∆ηαθσλώ                    ∆ε γλσξίδσ  

11. Ζ θαξµαθεπηηθή αγσγή θαη ε θαξµαθνζεξαπεία είλαη έλαο ζεµαληηθόο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε ∆ΑΦ. 

 Σπµθσλώ                 ∆ηαθσλώ              ∆ε γλσξίδσ 

 12. Μόλν νη εθπαηδεπηηθνί µε µεγάιε εµπεηξία ζηελ εηδηθή αγσγή µπνξεί λα 

αλαµέλεηαη λα αζρνινύληαη µε µαζεηέο µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε έλα 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Σπµθσλώ             ∆ηαθσλώ            ∆ε γλσξίδσ 

13. Μόλν νη εθπαηδεπηηθνί µε µεγάιε εµπεηξία ζηελ εηδηθή αγσγή µπνξεί λα 

αλαµέλεηαη λα αζρνινύληαη µε µαζεηέο µε ∆ΑΦ ζε έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ.    

    Σπµθσλώ             ∆ηαθσλώ               ∆ε γλσξίδσ 

14. Ζ ζπµπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ελδπλαµώλεη ηηο επθαηξίεο µάζεζεο ησλ µαζεηώλ 

µε αλαπεξία. Σπµθσλώ              ∆ηαθσλώ                  ∆ε γλσξίδσ 

15. Ζ ζνβαξόηεηα ηεο αλαπεξίαο είλαη έλαο ζνβαξόο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρεµέλε 

ζπµπεξίιεςε ελόο µαζεηή µε εηδηθέο αλάγθεο.  

 Σπµθσλώ              ∆ηαθσλώ           ∆ε γλσξίδσ               

16. Έλαο θαιόο εθπαηδεπηηθόο γεληθήο αγσγήο µπνξεί λα θάλεη πνιιά γηα λα 

βνεζήζεη έλα µαζεηή µε ∆ΑΦ.    Σπµθσλώ                   ∆ηαθσλώ                 ∆ε γλσξίδσ 

 17. ∆ε ζα πξέπεη λα δηαηίζεηαη μερσξηζηή ρξεµαηνδόηεζε γηα ηε ζπµπεξίιεςε 

µαζεηώλ µε ∆ΑΦ. Σπµθσλώ             ∆ηαθσλώ              ∆ε γλσξίδσ 
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18. Οη µαζεηέο ρσξίο αλαπεξίεο µπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ηελ επαθή ηνπο µε 

µαζεηέο µε ∆ΑΦ. Σπµθσλώ              ∆ηαθσλώ                    ∆ε γλσξίδσ   

 19. Σα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο 

ησλ µαζεηώλ µε ∆ΑΦ είλαη ηα πην θαηάιιεια πιαίζηα γηα απηνύο ηνπο µαζεηέο.   

      Σπµθσλώ            ∆ηαθσλώ               ∆ε γλσξίδσ 

20. Δίλαη ζεµαληηθό νη µαζεηέο µε ∆ΑΦ λα ιαµβάλνπλ ππεξεζίεο εηδηθήο αγσγήο ζην 

ζρνιείν.    Σπµθσλώ                ∆ηαθσλώ                ∆ε γλσξίδσ 

 

Σέηαξην µέξνο : πµπεξηθνξέο ζηε ρνιηθή Σάμε 

Παξαθαιψ θπθιψζηε   πφζν απνδηνξγαλσηηθή µπνξεί λα είλαη ε παξαθάησ ζπµπεξηθνξά  

ελφο µαζεηή ζηελ ηάμε ζαο. 

Λίγο     Πολύ   ή   Καθόλου απνδηνξγαλσηηθή 

 1. Δπηζεηηθόηεηα πξνο ηνπο ζπλνµήιηθνπο ή ηνπο ελήιηθνπο.   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

2. Δπηθπιαθηηθόηεηα ή έιιεηςε επίγλσζεο γηα ό,ηη θάλεη ν εθπαηδεπηηθόο.  

  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

3. ∆πζθνιία ζηελ αµνηβαία ζπλνµηιία .   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

4. Απνθπγή βιεµµαηηθήο επαθήο.   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

5. Φόβν γηα αθίλδπλα αληηθείµελα.   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

6. Τςειά επίπεδα δξαζηεξηόηεηαο.  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

7. Αθαηάιιεια ζπλαηζζήµαηα (αθαηάιιειν άγρνο ή γέιην).   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ  

8. Απνπζία ζρέζεο µε ζπλνµειίθνπο .  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

9. Με ζπµµόξθσζε µε ηηο ππνδείμεηο ηνπ δαζθάινπ .  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

10. πµπεξηθνξά εθηόο έξγνπ (π.ρ. νµηιία µε ζπµµαζεηέο).   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

11. Φησρέο ζρέζεηο µε ζπµµαζεηέο .  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 
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12. Δµµνλή µε έλα ζπγθεθξηµέλν αληηθείµελν ή παηρλίδη .   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

 13. Δµµνλή µε ην άγγηγµα, ηελ όζθξεζε ή ηε δνθηµή αληηθεηµέλσλ ή αλζξώπσλ.    

      Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

14. Πξνβιήµαηα µε ηε µε ιεθηηθή επηθνηλσλία-ζπµπεξηθνξά ( π.ρ. ρξήζε παξάμελσλ 

ρεηξνλνµηώλ). Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

15. Δπαλαιαµβαλόµελνο, παξάμελνο ή ερνιαιηθόο ιόγνο.   Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

16. Αληίζηαζε θαη αξλεηηθή αληίδξαζε ζε αιιαγέο ηνπ πξνγξάµµαηνο .  

 Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

17. Αγέλεηα θαηά ηελ ππνβνιή ελόο αηηήµαηνο .  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

18. Κξαπγέο, θιάµα ή εθξήμεηο ζπµνύ .  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

19. Δπαηζζεζία ζηνπο ήρνπο.  Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

20. Παξάμελεο ή αζπλήζηζηεο ζσµαηηθέο θηλήζεηο, όπσο ρηύπεµα δαθηύισλ, 

πεξηζηξνθέο ή θίλεζε µπξνο-πίζσ . Λίγν   Πνιύ   Καζόινπ 

 

Πέκπην κέξνο: Πξαθηηθέο ζηελ Σάμε 

Απφ ηελ παξαθάησ ιίζηα, παξαθαιψ θπθιψζηε κηα απάληεζε , αλ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη 

ηε  ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ζηε ζπκπεξίιεςε ελφο καζεηή κε ΓΑΦ. 

   1. Δθαξκνζκέλε Αλάιπζε ηεο πκπεξηθνξάο (Applied Behavior Analysis, ABA).    

Τώξα      Κάπνηε      Πνηέ 

2. Θεξαπεία κέζσ ηέρλεο .    Τώξα        Κάπνηε       Πνηέ 

3. Τπνζηεξηθηηθή Σερλνινγία.      Τώξα      Κάπνηε      Πνηέ 

4. Δπαπμεηηθή θαη Δλαιιαθηηθή Δπηθνηλσλία(Augmentative and Alternative 

Communication, AAC).      Τώξα        Κάπνηε          Πνηέ 

5. Δθπαίδεπζε κε Γηαθξηηέο Γνθηκέο (Discrete Trial Training, DTT).   
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 Τώξα        Κάπνηε        Πνηέ 

6.Γηεπθόιπλζε ηεο Δπηθνηλσλίαο (Facilitated Communication, FC).   

 Τώξα       Κάπνηε        Πνηέ 

7.Παηρλίδη ζην πάησκα (Floor time).   Τώξα         Κάπνηε         Πνηέ 

8. Γηδαζθαιία θαηά Πεξίζηαζε (Incidental Teaching) .  Τώξα         Κάπνηε         Πνηέ 

9. Γηδαζθαιία κεηαμύ πλνκειίθσλ.              Τώξα        Κάπνηε        Πνηέ     

10.Δπηθνηλσληαθό ύζηεκα Αληαιιαγήο Δηθόλσλ(Picture Exchange Communication 

System, PECS) ).          Τώξα        Κάπνηε         Πνηέ 

11. Γηδαζθαιία Καίξησλ Γεμηνηήησλ (Pivotal Response Training, PRT) .   

 Τώξα      Κάπνηε      Πνηέ 

12.Παξέκβαζε κέζσ Αλάπηπμεο ησλ ρέζεσλ (Relationship Development 

Intervention, RDI) .      Τώξα      Κάπνηε       Πνηέ 

13.Αηζζεηεξηαθή νινθιήξσζε (Sensory Integration, SI)  .   Τώξα      Κάπνηε       Πνηέ 

14.Κνηλσληθέο Ηζηνξίεο .    Τώξα       Κάπνηε       Πνηέ 

15.Γνκεκέλε δηδαζθαιία (Μέζνδνο TEACCH) .  Τώξα        Κάπνηε       Πνηέ 

 

Έθην κέξνο :Μειινληηθή ζπµµεηνρή ζηελ έξεπλα 

 Θα ζαο ελδηέθεξε ε ζπµµεηνρή ζαο ζε µηα νµάδα εζηίαζεο µε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε 

δεηεµάησλ πνπ ζίρηεθαλ ζε απηφ ην εξσηεµαηνιφγην;  

   Ναη       ρη    

   Email : …………………………………………………………………………………… 

 

 

 


