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Δηζαγσγή 

Οη απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ θπξίσο απφ 

αλαηνιηθέο ρψξεο (πξία, Παθηζηάλ, Αθγαληζηάλ, Γεσξγία, Αξκελία, Ηξάθ, Ηξάλ θαη 

άιιεο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο) απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη 

ηηο ζχγρξνλεο δπηηθέο θνηλσλίεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ζχγρξνλε θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα  είλαη πνιππνιηηηζκηθή θαζψο ζπλππάξρνπλ πνιίηεο κε δηαθνξεηηθφ 

γισζζηθφ,  πνιηηηζκηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ ππφβαζξν. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα απηή 

αληαλαθιάηαη κε ηξφπν αλάγιπθν ζην ζρνιείν θαη ζηε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ ην νπνίν δηαθξίλεηαη γηα ηελ έληνλε εηεξνγέλεηα (Κπξίδεο, Παιαηνιφγνπ, 

Γηαιακάο. & Δπαγγέινπ, 2010). Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ 

καζεηψλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά πξνηάγκαηα ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ζχκθσλα κε 

ην νπνίν ππνγξακκίδεηαη ην δηθαίσκα φισλ ησλ καζεηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε 

κάζεζε θαη ζηελ εθπαίδεπζε  ιακβάλνληαο ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζην ίδην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο δηαθξίζεηο θαη απνθιεηζκνχο (νχιεο, 2008). 

Σν πξφηαγκα ηεο ζπκπεξίιεςεο ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά πξνθιήζεσλ ηφζν 

γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη 

θαινχληαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη θπξίσο ηηο 

δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ. Με άιια ιφγηα, νη πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη κε γλψκνλα ην λα δηακνξθσζεί έλα επλντθφ 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο αλεμαξηήησο ησλ 

ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο λα εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία γηα λα νηθνδνκήζνπλ γλψζεηο θαη λα θαιιηεξγήζνπλ 

δεμηφηεηεο, πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηε κεηέπεηηα θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Νηθνιάνπ, 2011; νχιεο, 2008). Ζ 

ζπκπεξίιεςε δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αιιά αθνξά ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ νη νπνίνη 

θηλδπλεχνπλ λα απνθιεηζηνχλ. ε απηνχο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη καζεηέο κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν (νχιεο, 2013). 

πλεθηηκψληαο ηα φζα επηζεκάλζεθαλ ε ζχγρξνλε εθπαηδεπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη κνλνπνιηηηζκηθή γηα ην ιφγν απηφ ε παξερφκελε 

εθπαίδεπζε δελ ζα πξέπεη λα είλαη κνλνδηάζηαηε. ην ζεκείν απηφ λα παξαηεξεζεί 

φηη έλα κέξνο ησλ καζεηψλ κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν πνπ είλαη δίγισζζνη 
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δηαγηγλψζθνληαη κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ κέζα ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο δχν 

δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαζψο αθελφο, ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο δηγισζζίαο θαη 

αθεηέξνπ, ην δήηεκα ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Mortimore et.al., 2012). Ζ 

δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηε δηγισζζία θαη ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

είλαη  εχθνιν λα εληνπηζηεί, γεγνλφο πνπ ζέηεη ζην πξνζθήλην δεηήκαηα πνπ άπηνληαη 

ηεο εηνηκφηεηαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ 

λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απηέο θαη ζηε ζπλέρεηα λα ιάβνπλ εθπαηδεπηηθά 

κέηξα γηα λα κπνξέζνπλ λα ηνπο βνεζήζνπλ λα ακβιχλνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο. 

Απαηηείηαη δειαδή απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ επειημία ε νπνία ζα πξέπεη λα 

απνηππψλεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ 

ελαξκνλίδνληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο (Jalali-Moghadam & 

Hedman, 2016). 

ην ειιεληθφ ζπγθείκελν δηαπηζηψλεηαη έλα εξεπλεηηθφ θελφ θαζψο δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πάξα πνιιέο έξεπλεο νη νπνίεο λα εζηηάδνπλ ζηηο απφςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ππνζηήξημε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζην γεληθφ 

ζρνιείν. Γηα ην ιφγν απηφλ επηιέρζεθε ε  έξεπλα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ εζηίαζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε ζπληζηψζεο πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο πνπ 

αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ 

έξεπλα δειαδή, ζηνρεχεη ζην λα θαηαδείμεη ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ 

δχν θαηεγνξηψλ δηαζέηνπλ ζρεηηθή εκπεηξία, θαηά πφζν νη γλψζεηο ηνπο θαη ε 

θαηάξηηζε πνπ δηαζέηνπλ επαξθνχλ  γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηψλ φπσο επίζεο επηδηψθεηαη λα 

θαηαδεηρζνχλ αμηνπνηνχκελεο πξαθηηθέο αιιά θαη πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε 

επίπεδν πξαθηηθψλ  κεηαμχ ησλ δαζθάισλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο εξγαζίαο λα ζεκεησζεί φηη απηή απνηειείηαη 

απφ ηέζζεξα επηκέξνπο θεθάιαηα εθ ησλ νπνίσλ ην πξψην αθνξά ηε ζεσξεηηθή 

ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο. Δηδηθφηεξα ζε απηφ ην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ νη πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη 
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αθελφο κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη αθεηέξνπ κε ηε δηγισζζία. Μέζα 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ επηδηψθεηαη λα   πξνζεγγηζηνχλ 

ελλνηνινγηθά νη εηδηθέο  καζεζηαθέο δπζθνιίεο, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί έλα πεδίν ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ εγείξνληαη πξνβιεκαηηζκνί θαη ζπδεηήζεηο θαζψο είλαη δχζθνιν 

λα νξηνζεηεζεί κε αθξίβεηα ελψ ηαπηφρξνλα παξαηεξείηαη φηη θαηά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο πξαγκαηνπνηνχληαη  ζπζηεκαηηθά έξεπλεο νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα 

αλαδείμνπλ πηπρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ιάβνπλ ρψξα ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζνχλ κέζα 

ζην γεληθφ ζρνιείν. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη απμεκέλεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πνπ επηζεκάλζεθαλ 

θαη παξαπάλσ απνηεινχλ κία πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαθξίλεη ηηο ζχγρξνλεο 

αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ πνπ 

θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία είλαη κεηαλάζηεο  θαη πξφζθπγεο καζεηέο νη νπνίνη 

είλαη δίγισζζνη. Ωζηφζν, ε δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηειείηαη ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζπλδέεηαη κε κία ζεηξά απφ δπζθνιίεο θαη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ ππφςε θαη αμηνπνηνχλ ην 

δίγισζζν ππφβαζξν πνπ δηαθξίλεη ηνπο καζεηέο απηνχο. πλεπψο, απφ ηελ 

αλαζθφπεζε επηδηψθεηαη λα απνζαθεληζηεί ε δηγισζζία θαη λα θαηαδεηρζεί ν 

αληίθηππνο ηεο ελψ παξάιιεια έκθαζε ζα δνζεί ζηηο απφςεηο αιιά θαη ηηο ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηε δίγισζζε εθπαίδεπζε. 

ε  επφκελε ελφηεηα ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ζα αλαδεηρζνχλ ζηνηρεία ηα 

νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλχπαξμε ηεο δηγισζζίαο κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα θαηαδεηρζνχλ ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθξίλνληαη 

κε ηε δπζθνιία εληνπηζκνχ ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ελψ ζα δνζεί έκθαζε θαη ζε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε 

ησλ καζεηψλ απηψλ ζην γεληθφ ζρνιείν. Δπίζεο κία άιιε ζπληζηψζα ε νπνία 

αλαδεηθλχεηαη αθνξά ηε ζεκαζία πνπ ελέρεη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο ζα πξαγκαηνπνηεζεί αλαζθφπεζε εξεπλψλ ε 

νπνία ζα αθνξά ζε  δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κέζα ζηελ 

ηάμε γηα λα κπνξέζνπλ λα  αληαπνθξηζνχλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 
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δηαθξίλνπλ ηνπο  δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο φπσο επίζεο 

ζα παξνπζηαζηνχλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ε 

κεζνδνινγία έξεπλαο ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα θαη 

αθξίβεηα ν ζθνπφο θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ θαζνδεγνχλ ηελ έξεπλα. Αθφκα 

ζην θεθάιαην απηφ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηελ εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, ζην δείγκα θαη 

ηε κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο πνπ επηιέρζεθε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ δείγκαηνο. 

Παξνπζηάδεηαη κε αλαιπηηθφ ηξφπν ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη γίλεηαη πεξηγξαθή 

ησλ βαζηθψλ ελνηήησλ θαη ην πεξηερνκέλνπ ηνπ ελψ ηέινο, επηζεκαίλεηαη ν ηξφπνο 

αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ. ην ηξίην 

θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ζην ηέηαξην 

θεθάιαην,  γίλεηαη ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ην θαηά πφζν απηά 

επηβεβαηψλνληαη απφ πξνεγνχκελεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί. Σν ηειεπηαίν 

θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάδεημε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο έξεπλαο θαη ηελ 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα κειινληηθέο έξεπλεο.  
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Κεθάιαην 1 

Θεσξεηηθή Θεκειίσζε ηεο έξεπλαο 

1.1 Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ  ην θέληξν βάξνπο  εζηηάδεη 

ζηελ εμέηαζε θαη ηελ αλάδεημε πηπρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Δηδηθφηεξα, ζηελ πξψηε ππνελφηεηα ζα γίλεη κηα  απφπεηξα απνζαθήληζεο 

ηνπ φξνπ,  ζηνηρείν ην νπνίν θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαζψο θαηά θαηξνχο έρνπλ 

δηαηππσζεί νξηζκνί θαη ππήξραλ πνιιέο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ. ηε 

δεχηεξε ππνελφηεηα γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαη 

ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλεπάγνληαη νη εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ελψ παξάιιεια, θαηαγξάθνληαη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη 

πξαθηηθέο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο. 

1.1.1 Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ησλ εηδηθώλ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ 

Μία πξψηε γεληθή παξαηήξεζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

απαζρνιεί κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνιιέο δεθαεηίεο. 

Ωζηφζν κέρξη θαη ηε ζεκεξηλή επνρή δελ ππάξρεη ζπλαίλεζε ηφζν σο πξνο ηνλ 

νξηζκφ φζν θαη σο πξνο ηελ θχζε θαη ηα αίηηα ηεο δηαηαξαρήο (Σδνπξηάδνπ, 2011) 

ππνδεηθλχνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ πξψηε 

απφπεηξα νξηνζέηεζεο ηνπ πεδίνπ ζαλ απηφλνκε νληφηεηα επηρεηξήζεθε απφ ηνλ 

Samuel Kirk  πεξίπνπ πξηλ 50 ρξφληα, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν “καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο” γηα λα πεξηγξάςεη κηα νκάδα παηδηψλ πνπ έρνπλ αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο 

ηεο γιψζζαο, ηνπ ιφγνπ, ηεο αλάγλσζεο θαη άιισλ δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο 

(Pesova, Sivevska, & Runceva, 2014). 

Όπσο ηνλίδνπλ νη Pesova, Sivevska θαη  Runceva (2014) θνηλέο ζπληζηακέλεο 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ νξηζκψλ απνηεινχλ ζε έλα πξψην επίπεδν, ε απφθιηζε ε νπνία 

παξαπέκπεη ζηελ χπαξμε δηαθνξάο  αλάκεζα ζηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπ 

αηφκνπ. Δηδηθφηεξα έλα παηδί κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο έρεη κέζν φξν ή  πάλσ 

απφ ην κέζν φξν λνεηηθέο ηθαλφηεηεο,  ελψ ηα επηηεχγκαηα ηνπ ζε ηππνπνηεκέλεο 

δνθηκαζίεο ζηελ αλάγλσζε,  ηε γξαθή, ηα καζεκαηηθά θαίλεηαη λα είλαη ρακειφηεξα 

ζε ζρέζε κε ην επίπεδν λνεκνζχλεο,  ηελ ειηθία θαη ηελ εθπαίδεπζε. ε έλα δεχηεξν 
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επίπεδν, ζηνπο πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εηεξνγέλεηα ε νπνία 

απνδεηθλχεη ηελ πνιχπινθε δνκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο 

θάησ απφ ηελ νκπξέια απηή πεξηιακβάλνληαη κία πνηθηιία δηαηαξαρψλ (δπζιεμία, 

δπζγξαθία,  δπζαξηζκεζία). Ο απνθιεηζκφο απνηειεί, ζε έλα ηξίην επίπεδν, θνηλφ 

ζηνηρείν ησλ νξηζκψλ θαη ππνδεηθλχεη πσο απφ ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

απνθιείνληαη φια εθείλα ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε  

αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, λνεηηθή αλαπεξία ή  θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή απνζηέξεζε 

(Pesova, Sivevska, & Runceva, 2014). 

Αλαηξέρνληαο ζε δηεζλή άξζξα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο παξαηεξείηαη φηη νη  

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο νξίδνληαη πεξίπνπ κε ηνλ ίδην ηξφπν, αμηνπνηψληαο ηα 

βαζηθά ζηνηρεία ηνπ DSM 5. Οη Kohli, Sharma θαη Padhy (2018) ζεκεηψλνπλ φηη νη 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (specific learning disabilities- SLD)  νξίδνληαη σο κία 

εηεξνγελήο νκάδα ζπλζεθψλ ζηηο νπνίεο εληνπίδνληαη  ειιείκκαηα ζηελ γιψζζα 

επεμεξγαζίαο φπσο επίζεο ζηελ  πξνθνξηθή θαη ηε γξαπηή γιψζζα ηα νπνία κπνξνχλ 

λα εθδεισζνχλ κε δπζθνιίεο ζε επίπεδν θαηαλφεζεο, γξαθήο, αλάγλσζεο,  

ζπιιαβηζκνχ ή  καζεκαηηθψλ ππνινγηζκψλ. ηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζπγθαηαιέγεηαη ε δπζιεμία, ε δπζγξαθία,  ε δπζπξαμία,  ε 

αλαπηπμηαθή αθαζία  (Kohli, Sharma & Padhy, 2018).  Σα παξαπάλσ ζηνηρεία 

επηζεκαίλνληαη θαη απφ ηνλ Von Hahn (2019) ν νπνίνο ζπκπιεξψλεη φηη νη εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνθαινχληαη απφ εγγελείο ή επίθηεηεο αλσκαιίεο ζηε δνκή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, έρνπλ πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία θαη είλαη 

δχζθνιν λα δηαρσξηζηνχλ απφ ηελ απνηπρία ηεο κάζεζεο ιφγσ έιιεηςεο 

πεξηβαιινληηθψλ επθαηξηψλ.  

Οη Mammarella, Ghisi, Bomba, Bottesi, Caviola, Broggi θαη Nacinovich 

(2014) επηζεκαίλνπλ απφ ηε κεξηά ηνπο φηη ν φξνο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κειεηεηέο ζε κία πξνζπάζεηα λα πεξηγξάθνπλ ηα παηδηά 

εθείλα πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαγλσζηηθή 

απνθσδηθνπνίεζε, κε ηελ  αλαγλσζηηθή θαηαλφεζε, κε ηελ  νξζνγξαθία θαη ηε 

γξαπηή έθθξαζε φπσο επίζεο κε ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηε καζεκαηηθή ινγηθή. Ο 

McDowell (2018) ζεκεηψλεη πσο νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαθέξνληαη ζηνλ 

απξνζδφθεην βαζκφ δπζθνιίαο ζηε κάζεζε ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν φξνο απξνζδφθεην θαζψο 
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ζχκθσλα κε ηνλ McDowell (2018) νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί δελ 

κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ απφ ηελ λνεηηθή ηνπ ηθαλφηεηα,  ηνπο ηαηξηθνχο 

πεξηνξηζκνχο,  ηελ έιιεηςε επθαηξηψλ ή  νπνηαδήπνηε άιιε ινγηθή εμήγεζε  

χκθσλα κε ηνπο Hardy θαη  Woodcock (2014)  ηα παηδηά κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ κία νκάδα καζεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρεη ζπλαίλεζε σο πξνο 

ην γεγνλφο φηη νη  καζεηέο απηνί παξνπζηάδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε λεπξνινγηθή 

ιεηηνπξγία πνπ εκπνδίδεη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθέξεη δπζθνιίεο 

ζε επίπεδν εθκάζεζεο, γεγνλφο πνπ απαηηεί πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε, δηα βίνπ 

ππνζηήξημε θαη αμηνπνίεζε δηαθνξνπνηεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ θαη πξαθηηθψλ 

κέζα  ζην ζρνιηθφ ζπγθεθξηκέλν.   

Σνλίδεηαη αθφκα φηη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία.  πκπιεξσκαηηθά λα 

ζεκεησζεί φηη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο (general  learning disabilities) απνηεινχλ κία 

επξεία θαηεγνξία καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο δελ πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα παηδηά κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη νη πεξηπηψζεηο εθείλσλ ησλ καζεηψλ ησλ 

νπνίσλ νη δπζθνιίεο θαη ηα ειιείκκαηα είλαη πξντφλ κε  λεπξνινγηθψλ αηηηψλ φπσο 

είλαη γηα παξάδεηγκα ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν, αιιά θαη ελ γέλεη νη 

πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο (Hardy &  Woodcock, 2014). 

Με βάζε ηελ 5ε έθδνζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εγρεηξηδίνπ DSM  ε εηδηθή 

καζεζηαθή δπζθνιία απνηειεί έλα είδνο λεπξναλαπηπμηαθήο δηαηαξαρήο πνπ 

εκπνδίδεη  ην άηνκν λα κάζεη λα αμηνπνηεί ζπγθεθξηκέλεο αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο 

(αλάγλσζε, γξαθή,  αξηζκεηηθή), νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αθαδεκατθή 

κάζεζε. Οη καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη απξνζδφθεηεο ελψ δελ εληνπίδνληαη 

ειιείκκαηα ζε άιιεο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο. Πξψηκα ζεκάδηα καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ήδε απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία (ι.ρ  δπζθνιία ζηελ 

εθκάζεζε  ησλ γξακκάησλ ή  ζηε κέηξεζε αληηθεηκέλνπ). Ωζηφζν, ε αμηφπηζηε 

δηάγλσζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ επηηπγράλεηαη θαηά ηελ είζνδν ηνπ 

παηδηνχ ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ 

κία δηαπνιηηηζκηθή ρξφληα θαηάζηαζε ε νπνία εκκέλεη κέρξη θαη ηελ ελειηθίσζε ηνπ 

αηφκνπ. Να ζεκεησζεί αθφκα πσο πξφθεηηαη γηα κία θιηληθή δηάγλσζε ε νπνία δελ 
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είλαη αλαγθαζηηθά ζπλψλπκε κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Tannock, 2014; Kohli, 

Sharma & Padhy, 2018). 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δηαπηζηψλεηαη πσο έρνπλ δηαηππσζεί 

πάξα πνιινί νξηζκνί, ζηνηρείν ην νπνίν δελ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί απνθνκκέλα απφ 

ηελ αηηηνπαζνγέλεηα θαη ηα κνληέια εξκελείαο ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ. 

ηε ζεκεξηλή επνρή αλαγλσξίδεηαη φηη δελ ππάξρεη έλαο θαη κνλαδηθφο αηηηνινγηθφο 

παξάγνληαο  πνπ νδεγεί ζηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο. Γηαθνξεηηθνί αηηηνινγηθνί 

παξάγνληεο ζπλππάξρνπλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο δηακνξθψλνληαο ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Pennington, 2006; 

Snowling, 2013). 

 

1.1.2 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο θαη πξαθηηθέο 

Οη εηδηθέο καζεζηαθέο δηαηαξαρέο απνηεινχλ απφ ηηο πην 

ζπρλά  δηαγλσζκέλεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, ηα πνζνζηά 

ησλ νπνίσλ θπκαίλνληαη ζην 3-10% ησλ παηδηψλ (Shah, Sagar, Somaiya & Nagpal, 

2019). Σα επξήκαηα επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αλαθέξνπλ πνζνζηά επηθξάηεζεο θαηά 4-9% γηα ηα ειιείκκαηα ζηελ αλάγλσζε θαη 

3-7% γηα ειιείκκαηα ζηα καζεκαηηθά (Moll, Kunze, Neuhoff, Bruder,& Schulte-

Körne, 2014). Αληίζηνηρα θαη νη Taanila, Ebeling,Tiihala, Kaakinen, Moilanen, 

Hurtig, & Yliherva  (2012) επηζεκαίλνπλ φηη πεξίπνπ  5% ησλ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ 

ζε δεκφζηα ζρνιεία έρνπλ δηαγλσζηεί  κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά κηα κειέηε ζηε Γαιιία αλίρλεπζε πνζνζηά δπζιεμίαο πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 5 θαη 10% ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο ελψ ζχκθσλα κε ηελ Κνηλνβνπιεπηηθή 

Τπεξεζία Δπηζηεκψλ θαη Σερλνινγίαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ν επηπνιαζκφο ηεο 

εηδηθήο καζεζηαθήο δπζθνιίαο ζηελ αλάγλσζε θαίλεηαη λα είλαη πςειφηεξνο ζηνπο 

Άγγινπο νκηιεηέο  ζε ζχγθξηζε κε άιιεο γιψζζεο  (Fortes,, Paula, Oliveira, Bordin, 

de Jesus Mari, & Rohde, 2015). 

Με βάζε ηα ζχγρξνλα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα δηαπηζηψλεηαη φηη θνηλή 

ζπληζηακέλε ησλ εξεπλεηψλ πνπ εμεηάδνπλ παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε αλαγλψξηζε  ηεο έληνλεο εηεξνγέλεηαο πνπ δηέπεη ζηελ 

εθάζηνηε πεξίπησζε. Με άιια ιφγηα,  δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα έλα εληαίν 
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πξνθίι, θαζψο εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ηφζν σο πξνο ην είδνο ησλ 

ειιεηκκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ην θάζε παηδί φζν θαη σο πξνο ηελ έληαζε ησλ 

δπζθνιηψλ (ηαζηλφο, 2015). ε γεληθέο γξακκέο νη δπζθνιίεο  πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ γιψζζα ( δεθηηθή 

ή/θαη  εθθξαζηηθή),  ηελ αλάγλσζε ( αλαγλσζηηθή επρέξεηα,  θαηαλφεζε θεηκέλνπ),  

κε ηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ηελ νξζνγξαθία,  κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηε κλήκε, κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ (Hardy &  Woodcock, 2014; Παληειηάδνπ, 2011; Peng  & 

Fuchs, 2014; Shah, Sagar, Somaiya & Nagpal, 2019)  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Giofrè θαη Cornoldi (2015) 

αλέδεημε φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ κέζεο 

βαζκνινγίεο ζηα έξγα ιεθηηθήο θαη κε ιεθηηθήο λνεκνζχλεο ελψ ηδηαίηεξα  ρακειέο 

ήηαλ νη βαζκνινγίεο ζε έξγα πνπ αθνξνχζαλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη ηελ 

ηαρχηεηα εξγαζίαο. Ζ Snowling (2013) απφ ηε κεξηά ηεο ζεκεηψλεη φηη ζε δείγκα 

καζεηψλ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ην 10,5% ησλ καζεηψλ ζεκείσζε ζηε κεκνλσκέλε 

αλάγλσζε θάησ απφ 77,5 θαη ην 3,9% ησλ καζεηψλ θάησ απφ 70. Παξάιιεια 

εληνπίζηεθε κία ζεκαληηθή απφθιηζε αλάκεζα ζηελ θαιή θαηαλφεζε ηεο αλάγλσζεο 

θαη ηε θησρή αλαγλσζηηθή επρέξεηα. Δπηπξφζζεηα, νη δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζε 

επίπεδν απνθσδηθνπνίεζεο ππνδεηθλχνπλ φηη νη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε 

ζπζρεηίδνληαη κε πνηθίινπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο (Snowling, 

2013).  

Απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πινπνηήζεθε απφ ηνπο  Menghini, 

Carlesimo, Marotta, Finzi, & Vicari (2010) πξνέθπςε φηη  έλα παηδί κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα έλα παηδί κε δπζιεμία παξνπζηάδεη 

ειιείκκαηα ηφζν ζε επίπεδν θσλνινγηθψλ δνθηκαζηψλ φζν θαη ζε επίπεδν κε  

θσλνινγηθψλ δνθηκαζηψλ. Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν πξνθχπηεη κέζα απφ ηα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα αλαδεηθλχεη πσο νη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζπλππάξρνπλ  

ζε αξθεηά κεγάιε ζπρλφηεηα ζε ζρέζε θαη κε άιιεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (van 

Bergen, van der Leij  & de Jong, 2014; Snowling  & Hulme, 2012). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη αθνξά 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ ηε 

κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε θαηεχζπλζε ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 
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καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε απηφ ην πιαίζην ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ε αλάγθε 

απνκάθξπλζεο απφ κνλνδηάζηαηεο, παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο. Καη’ 

επέθηαζε,  νη δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ θαζηζηνχλ φιν 

θαη πην επηηαθηηθή ηελ εθαξκνγή ησλ παηδνθεληξηθψλ πξαθηηθψλ ηεο εμαηνκίθεπζεο 

θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο 

λα θαηαθηήζνπλ ηνπο δηδαθηηθνχο ζηφρνπο αθνινπζψληαο ην δηθφ ηνπο  ξπζκφ 

κάζεζεο (Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017; Valiandes, 2015). Ζ επηηπρία ζηελ εθαξκνγή 

ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Κνπηζειίλε-

Ησαλλίδνπ & Ππξγησηάθεο, 2015; Βαιηαληή, 2015). 

Όπσο ζεκεηψλεη ε Tomilson (2015) ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία 

ζπλεπάγεηαη αιιαγέο θαη επαλαπξνζδηνξηζκφ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

ζρνιηθή ηάμε,   πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λαη έρνπλ πνιιαπιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο ζην πψο ζα επεμεξγαζηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ 

εμαζθάιηζε δηαθνξεηηθψλ δξφκσλ ζηελ πνξεία θαηάθηεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ,  ζηελ 

επεμεξγαζία θαη ηελ θαηαλφεζε ηδεψλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ κάζεζεο 

κε ηξφπν πνπ ν θάζε καζεηήο λα κπνξεί λα κάζεη απνηειεζκαηηθά (Tomilson, 2015). 

Απηφ ην κνληέιν δηδαζθαιίαο αλαγλσξίδεη πσο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα 

δηέπεηαη απφ έληνλε επειημία σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εξγάδεηαη θαζψο 

άιινηε ζα πξέπεη λα δνπιέςεη κε ην ζχλνιν  ηεο ηάμεο,  άιινηε κε κηθξέο νκάδεο θαη 

άιινηε κε κεκνλσκέλνπο καζεηέο. Μέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ν θάζε καζεηήο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κπνξεί λα 

νδεγεζεί ζηε δηθή ηνπ αηνκηθή θαηαλφεζε,  ζηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

επηκέξνπο δεμηνηήησλ αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο αίζζεζεο ηεο θνηλφηεηαο ζηελ 

νκάδα (Tomilson, 2015; Βαιηαληή & Νενθχηνπ, 2017; Valiandes, 2015).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε αληαπφθξηζε ζηελ παξέκβαζε απνηειεί έλα 

πνιπεπίπεδν ζχζηεκα ππνζηήξημεο, ην νπνίν δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο θαη ηεο πξνφδνπ ηνπ καζεηή ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαηξνθνδφηεζε απνηεινχλ δχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο άμνλεο 

ζηελ θαηεχζπλζε ιήςεο εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ (Heward, 2011). Σξεηο είλαη νη 

βαζηθνί ππιψλεο- άμνλεο ηεο παξέκβαζεο απηήο. ε έλα πξψην επίπεδν ην 
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απνηειεζκαηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ παξέρεη επθαηξίεο κάζεζεο θαη ην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ. ε έλα δεχηεξν επίπεδν ε δηεξεχλεζε ησλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν εκθάληζεο καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ψζηε λα παξαζρεζεί ζε απηνχο 

εζηηαζκέλε θαη πξφζζεηε δηδαζθαιία θαη ππνζηήξημε ελψ παξάιιεια 

παξαθνινπζείηαη ε  πξφνδφο ηνπο. Σέινο, ζε έλα ηξίην επίπεδν, ε εληαηηθή 

παξέκβαζε γηα ηελ ελίζρπζε ησλ καζεηψλ (Heinemann, Bolanos & Griffin, 2017). 

Ο φξνο αληαπφθξηζε ζηελ παξέκβαζε αμηνπνηείηαη γηα λα ππνδείμεη θαη λα 

πεξηγξάςεη ην θαηά πφζν έλαο καζεηήο ή  κία νκάδα καζεηψλ αληαπνθξίλνληαη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν δηδαζθαιίαο, ν νπνίνο έρεη ηξνπνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηνπο καζεηέο (Σδνπξηάδνπ & 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2011). Γε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ επαλαπξνζδηνξίδεη ηνπο ξφινπο αιιά θαη ηνπο θαλφλεο πνπ 

ηζρχνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαζψο επίζεο, αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα λα ηίζεληαη ζαθείο θαη μεθάζαξνη ζηφρνη (Heward, 2011;Σδνπξηάδνπ & 

Αλαγλσζηνπνχινπ, 2011). 

Αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηε ζπκβνιή ησλ ΣΠΔ  (Σερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο) θαη ησλ εξγαιείσλ ηνπ Web 2.0. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ έλα επέιηθην θαη αλνηρηφ καζεζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ πξνάγεη ηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ θαη ηελ 

ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, δηεπξχλνληαο παξάιιεια 

ηνπο καζεζηαθνχο νξίδνληεο ησλ παηδηψλ (Bjekić, Obradović, Vučetić & Bojović, 

2014). Οη ΣΠΔ ζα εμαζθαιίζνπλ ηε δηακφξθσζε ελφο  αιιειεπηδξαζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο, πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο θαη ηνπο παξέρεη θίλεηξα λα 

εκπιαθνχλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηεξγαζία (Slay, Sieborger  & Hodginson-

Williams, 2008). 

Ο εθπαηδεπηηθφο,  φηαλ ζρεδηάδεη ηε δηδαζθαιία κε ηε βνήζεηα 

ησλ  ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ, κπνξεί λα δηακνξθψζεη θαηαζηάζεηο πνπ 

απμάλνπλ ην βαζκφ αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη θαζηζηνχλ θεληξηθφ 

ην ξφιν ηνπ δηαιφγνπ (Slay, Sieborger  & Hodginson-Williams, 2008; Singh & 

Mohamed, 2012). Έλα άιιν βαζηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζπλνδεχεη ηε ζπζηεκαηηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ν 

εθπαηδεπηηθφο  κπνξεί λα παξνπζηάζεη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο πιεξνθνξίεο ζηνπο 
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καζεηέο, θαηαθέξλνληαο λα δηεγείξεη φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο (Riddick, 2006), 

ζηνηρείν ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή  κέζνδν δηδαζθαιίαο 

(Cochrane, Gregory, & Saunders, 2012). 

Ζ αλάπηπμε ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο ζπλδέεηαη κε ηε ρξήζε θαη 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζήζεσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαη ηεο κάζεζεο. Αλαγλσξίδεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία φηη πξφθεηηαη γηα κία 

πξνζέγγηζε ε νπνία είλαη θαηάιιειε θαη απνηειεζκαηηθή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

αηφκσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο κάζεζεο (ηξνγγπιφο, 2010). Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ιακβάλεη ππφςε ην γεγνλφο φηη ν θάζε καζεηήο έρεη 

δηαθνξεηηθφ ζηπι.  Καηά ζπλέπεηα, ν εθπαηδεπηηθφο αμηνπνηεί δηαθνξεηηθά 

εξεζίζκαηα- αθνπζηηθά, θηλαηζζεηηθά,  νπηηθά- γηα λα κπνξέζεη λα δηεπθνιχλεη θαη 

λα θαηαζηήζεη πην απνηειεζκαηηθή ηελ πξφζβαζε ησλ καζεηψλ ζηηο πιεξνθνξίεο 

(Cochrane, Gregory, & Saunders, 2012). Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε βξίζθεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηηο αξρέο αιιά θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηεο δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιίαο 

(Γεκεηξνπνχινπ, 2013). 

Δλ θαηαθιείδη, δηαπηζηψλεηαη φηη ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο ν εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε κηαο πνηθηιίαο δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ δχλαηαη λα ππνζηεξίμεη κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 

1.2 Γηγισζζία 

1.2.1 Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηεο δηγισζζίαο θαη ν αληίθηππόο ηεο ζηε 

θνίηεζε ησλ καζεηώλ ζην ζρνιείν 

Ζ δηγισζζία ζπληζηά έλα ηδηαηηέξσο πνιχπινθν θαηλφκελν, ε πξνζέγγηζε ηνπ 

νπνίνπ απαηηεί δηεπηζηεκνληθή κειέηε γηα λα κπνξέζεη λα εξκελεπηεί κε ηε κέγηζηε 

δπλαηή ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα. Ο Mackey (2000) νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο δηγισζζίαο 

σο ηε δηαδηθαζία ελαιιαθηηθήο αμηνπνίεζεο δπν γισζζηθψλ θσδηθψλ απφ έλα 

άηνκν  ζε κία πξνζπάζεηα λα επηηχρεη ηελ επηθνηλσλία κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ 

ην νπνίν γισζζηθά δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα (θνχξηνπ, 1997). Ζ 

Σζνθαιίδνπ (2012) ζεκεηψλεη φηη  ε δηγισζζία παξαπέκπεη ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ζε ζπζηεκαηηθή βάζε δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ ηηο έρνπλ θαηαθηήζεη ζε επαξθέο βαζκφ.  
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ηνλ αληίπνδα ε Γξίβα θαη ηάκνπ (2014) ηνλίδνπλ φηη ην δίγισζζν άηνκν 

είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ρσξίο δπζθνιία δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν κεγαιψλεη. Κνηλή ζπληζηακέλε ησλ νξηζκψλ πνπ δίλνληαη 

αθελφο απφ  ηνλ Myers-Scotton (2006) θαη αθεηέξνπ απφ ηνλ Wei (2007)  γηα ηα 

δίγισζζα άηνκα είλαη ε ηθαλφηεηα ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλνκηιίεο ζηε δεχηεξε 

γιψζζα ππνδεηθλχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε δχν ή/θαη  πεξηζζφηεξσλ 

γισζζψλ ρσξίο λα ηίζεληαη θξηηήξηα επάξθεηαο ή  παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηνλ 

βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ ζπλνκηιεηή.  

Ζ έλλνηα ηεο δηγισζζίαο εκπεξηέρεη δχν δηαθξηηέο δηαζηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ 

ε κία δηάζηαζε είλαη ε θνηλσληθή. Δηδηθφηεξα ππάξρνπλ δίγισζζεο θνηλσλίεο  ζηηο 

νπνίεο επίζεκα αλαγλσξίδνληαη απφ ην θξάηνο δχν μερσξηζηέο γιψζζεο φπσο είλαη 

ιφγνπ ράξε ε πεξίπησζε ηνπ Καλαδά (Κακπαλάξνπ, 2008). ηελ θνηλσληθή 

δηάζηαζε ηεο δηγισζζίαο ζπγθαηαιέγνληαη θαη εμεηάδνληαη νη πεξηπηψζεηο θνηλσληψλ 

ή θνηλνηήησλ φπνπ  έρνπλ αλαπηπρζεί δχν δηαθξηηνί γισζζηθνί θψδηθεο  εθ ησλ 

νπνίσλ ν έλαο είλαη αλψηεξνο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ άιινλ. Να ζεκεησζεί αθφκα φηη  ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε αλάπηπμε δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ θσδίθσλ  ζπληζηά  

απφξξνηα  πνιηηηθψλ ζπληζησζψλ φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

φηαλ  ζπλππήξραλ ε θαζαξεχνπζα κε ηε δεκνηηθή γιψζζα. Γηαπηζηψλεηαη πσο ε 

θνηλσληθή  δηγισζζία ζπλαξηάηαη κε ηηο θπξίαξρεο ηζηνξηθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο 

θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη πξαθηηθέο πνπ επηθξαηνχλ (Γαιαληφκνο, 2012). 

Δμεηάδνληαο ζην ζεκείν απηφ ηε ζεηξά θαηά ηελ νπνία ην άηνκν θαηαθηά ηηο 

γιψζζεο, αλ δειαδή πξφθεηηαη γηα παξάιιειε θαηάθηεζε θαη ησλ δχν γισζζψλ ηφηε 

ε δηγισζζία ραξαθηεξίδεηαη σο ηαπηφρξνλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηαπηφρξνλε 

δηγισζζία παξαπέκπεη ζηελ πεξίπησζε ζπγρξνληθήο θαηάθηεζεο ησλ δχν γισζζψλ 

ζε πξψηκν ζηάδην ηεο δσήο ελφο παηδηνχ ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ε 

θαηάθηεζε απηή ζπληειείηαη κε θπζηθφ ηξφπν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην παηδί 

εθηίζεηαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ ελψ δελ 

ππάξρεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηελ πξψηε θαη ηε δεχηεξε γιψζζα (Σζνθαιίδνπ, 

2012).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδνρηθήο δηγισζζίαο γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ε δεχηεξε γιψζζα πξνζηίζεληαη ζηε δσή ελφο παηδηνχ ζε 
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κεγαιχηεξε ειηθία. Με άιια ιφγηα ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαδνρηθήο δηγισζζίαο ε 

δεχηεξε γιψζζα καζαίλεηαη απφ ην άηνκν εθφζνλ έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαη 

θαηαθηεζεί ε πξψηε γιψζζα (Σζνθαιίδνπ, 2012). Ο Baker (2011) ζεκεηψλεη φηη δελ 

ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα φξηα γηα ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ ηαπηφρξνλε θαη ηε 

δηαδνρηθή  δηγισζζία. Ωζηφζν ππνγξακκίδεη φηη ε ειηθία θαηά ηελ νπνία θαηαθηάηαη 

ε δεχηεξε γιψζζα αμηνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ δχν απηψλ 

εηδψλ δηγισζζίαο (Baker, 2011). 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή θαηάθηεζε ησλ δχν γισζζψλ ζηελ 

ηαπηφρξνλε δηγισζζία αλαγλσξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ λα κπνξεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηηο δχν γιψζζεο θαη λα απνζεθεχεη μερσξηζηά ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλφεζε γηα θάζε κία απφ ηηο δχν γιψζζεο μερσξηζηά (Baker, 

2011). Δίλαη ζεκαληηθφ κε άιια ιφγηα, ην παηδί απφ κηθξή ειηθία φηαλ εθηίζεηαη ζε 

δχν δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζπζηήκαηα λα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαη λα θαηαλνεί ηηο 

ζπκβάζεηο αιιά θαη ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ην εθάζηνηε  γισζζηθφ ζχζηεκα 

(Kenner et al., 2004).  

Απφ ηε ζηηγκή ινηπφλ, πνπ έλαο  δίγισζζνο καζεηήο είλαη ζε ζέζε λα θάλεη 

αληηζηνίρηζε αλάκεζα ζηα θσλήκαηα ηεο κηαο γιψζζαο θαη ηα θσλήκαηα ηεο άιιεο, 

ζπλεπάγεηαη φηη έρεη θαηαθέξεη κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ λα δνκήζεη ηνπο 

μερσξηζηνχο ήρνπο ζε θάζε γιψζζα. Παξάιιεια, αλακέλεηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε  

ην παηδί λα έρεη δνκήζεη δχν μερσξηζηά ιεμηιφγηα (Genesee et al., 2004). O Baker 

(2011) επηζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ  σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ θάλνπλ ηηο ελαιιαγέο κεηαμχ ησλ δχν 

γισζζηθψλ θσδίθσλ. Καη’ επέθηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ηαπηφρξνλεο δηγισζζίαο 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ ζην ιφγν ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ θάπνηεο απνθιίλνπζεο 

δνκέο νη νπνίεο ηππνινγηθά κπνξεί λα νθείινληαη ζηηο επηξξνέο πνπ δέρεηαη ε κία 

γιψζζα απφ ηελ άιιε (Genesee et al., 2004). 

Σα δεδνκέλα είλαη ιίγν πην ζχλζεηα ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαδνρηθήο 

δηγισζζίαο φπνπ ε ειηθία ηνπ παηδηνχ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο 

θαηάθηεζεο ηεο θσλνινγίαο, ηεο ζεκαζηνινγίαο,  ηνπ ζπληαθηηθνχ αιιά θαη ηεο 

πξαγκαηνινγίαο ηεο δεχηεξεο γιψζζα. Σα ζηνηρεία απηά βξίζθνληαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο αιιά θαη ηελ γεληθφηεξε αλαπηπμηαθή 

πνξεία πνπ αθνινπζεί έλα παηδί (Martin, 2009).  
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Όκνηα κε ηελ πεξίπησζε  ηαπηφρξνλεο δηγισζζίαο ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί  

θαη ζηελ δηαδνρηθή δηγισζζία φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηε δηαδηθαζία θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο θαζψο είλαη 

πνηθίινη παξάγνληεο πνπ δηακεζνιαβνχλ θαη ηελ επεξεάδνπλ. Ζ κεηαβιεηή ηεο 

ειηθίαο έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο απφ ηε κεξηά ησλ επηζηεκφλσλ. Σα δεδνκέλα γηα ην 

θαηά πφζν επεξεάδεη ε ειηθία είλαη ζπλδεδεκέλα κε δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ ελήιηθεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηαθηήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη κε 

επηηπρία ηε δεχηεξε γιψζζα (Butler & Hakuta, 2006). Μία άιιε ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο πνπ εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο δηαδνρηθήο δηγισζζίαο είλαη ην  θαηά 

πφζν ην παηδί έρεη θαηαθηήζεη επαξθψο ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα, δηφηη ε θαηάθηεζε 

απηή έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζε 

απηφ ην πιαίζην απνηειεί ε αλάπηπμε ηεο κεηαγισζζηθήο επίγλσζεο ηνπ καζεηή, ε 

νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ην δίγισζζν καζεηή λα θαηαλνήζεη ηηο δνκέο θαη ηηο 

ζρέζεηο ζην δεχηεξν γισζζηθφ ζχζηεκα  (Edwards, 2009; Baker, 2011). 

ηα παξαπάλσ λα ζεκεησζεί φηη  θαζίζηαηαη επαξθέζηεξε ε θαηάθηεζε ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαδνρηθήο δηγισζζίαο φηαλ ην παηδί 

εθηίζεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε απηή. Ωζηφζν, νχηε ε 

πνζφηεηα ηεο  έθζεζεο ζε γισζζηθά εξεζίζκαηα ηεο δεχηεξεο γιψζζαο κπνξεί λα 

εγγπεζεί κε αζθάιεηα ηελ θαηάθηεζή ηεο. Ζ πνηφηεηα φκσο είλαη άξξεθηα 

ζπλπθαζκέλε κε ην ξπζκφ θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Ζ εκθάληζε ή κε  

δπζθνιηψλ ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο εμαξηάηαη αθφκα θαη απφ άιινπο 

παξάγνληεο  κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ παηδηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε παξακέηξνπο ηεο θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη ηεο γισζζηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο (Genesee et al., 2004).  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζπλεθηηκεζνχλ αθφκα, νη παξάκεηξνη  εθείλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ ζπγθείκελν, κε ηελ έλλνηα ηνπ θαηά πφζν νη 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο  ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ επλννχλ 

ηελ απνηειεζκαηηθή θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Butler & Hakuta, 2006; 

Genesee et al., 2004). ην ζεκείν απηφ δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί πσο ε επηηπρήο 

δηδαζθαιία κηαο γιψζζαο σο δεχηεξεο ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο θαη νη ζπλαθφινπζεο δηδαθηηθέο κέζνδνη  θαη 

πξαθηηθέο αληηκεησπίδνπλ ηελ κεηξηθή γιψζζα. Τπάξρνπλ δειαδή εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ πσο ν παξακεξηζκφο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο κπνξεί 
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λα επηθέξεη ρακειέο αθαδεκατθέο επηδφζεηο  θαηαδεηθλχνληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν 

ηηο παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ην ζεηηθφ αληίθηππν πνπ έρεη επαξθήο 

θαηάθηεζε ηεο γιψζζαο ζηελ απνηειεζκαηηθή θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο 

(Marioleni, 2016; Νηθνιάνπ, 2011; θνχξηνπ, Βαξηζάιεο & Γθφβαξεο, 2004) 

Ο Νηθνιάνπ (2011) ζεκεηψλεη φηη νη γισζζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζηάδεη 

έλα παηδί ζηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ εθκάζεζε ηεο 

δεχηεξεο γιψζζαο, πξνζζέηνληαο φηη εθφζνλ έρεη θαηαθηήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

επίπεδν ηε κεηξηθή γιψζζα ην παηδί κπνξεί φρη κφλν λα θαιιηεξγήζεη αιιά θαη λα 

απαηηήζεη κε ηελ βνήζεηα απηήο αξθεηέο γλψζεηο ζηε δεχηεξε γιψζζα. Έλα ζηνηρείν 

ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζε απηφ ην πιαίζην ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε 

δηαθνπή ηεο δηαδηθαζίαο θαηάθηεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο πξηλ απνθηήζεη ην παηδί 

ηελ αθαηξεηηθή ζθέςε έρεη αξλεηηθή επίδξαζε θαη ζηηο δχν γιψζζεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε γίλεηαη ιφγνο γηα  αθαηξεηηθή δηγισζζία ή  δηπιή εκηγισζζία, θαζψο ην 

παηδί δελ έρεη θαηαθηήζεη ζσζηά νχηε ηε κεηξηθή νχηε ηελ μέλε γιψζζα (Νηθνιάνπ, 

2011).  

1.2.2 Γηγισζζία θαη Γίγισζζε εθπαίδεπζε. Απόςεηο θαη ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί λα ζθηαγξαθεζνχλ νη απφςεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ δηγισζζία θαη ηελ δίγισζζε εθπαίδεπζε. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Σζνθαιίδνπ 

(2005). ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κειέηε ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη 

ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιηθέο δνκέο ηνπ Βφινπ. Σα επξήκαηα ηεο ελ ιφγσ έξεπλαο 

αλέδεημαλ πσο ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ ππνζηεξίδεη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ  δηαθνξεηηθή πνιηηηζκηθή θαη γισζζηθή  ηαπηφηεηα ηνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δηάθεηληαη κε ζεηηθφ ηξφπν απέλαληη ζηελ 

δηγισζζία.  Σν ζηνηρείν απηφ θαηαζηεί εκθαλέο κέζα απφ ην γεγνλφο φηη δελ θάλεθε 

λα είλαη ηδηαίηεξα εμνηθεησκέλνη έσο θαη θαζφινπ κε ηελ αλάγθε ηεο δίγισζζεο 

εθπαίδεπζεο. Έλα πξφζζεην ζηνηρείν είλαη θαη ην φηη  έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί πσο  ε κεηξηθή γιψζζα ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ επηθέξεη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, θαζψο θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε εληνπίδνπλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ 

αιιά θαη ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ (Σζνθαιίδνπ, 2005).  
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ε έλα δεχηεξν επίπεδν είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί φηη απφ ηα επξήκαηα 

πξνέθπςε πσο  δελ θαηαβάιινπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο απαξαίηεηεο πξνζπάζεηεο, λα 

πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο νη νπνίεο  κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηνπο 

δίγισζζνπο  καζεηέο λα θάλνπλ ζπζρεηηζκνχο  αλάκεζα ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ηε 

δεχηεξε,  πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ην γισζζηθφ ηνπο ππφβαζξν θαη λα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο εθείλεο πνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ. Ζ έιιεηςε 

ρξφλνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ 

πηνζέηεζε ηέηνηνπ είδνπο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα 

παξαπάλσ απφ ηελ έξεπλα δηαθάλεθε αθφκα πσο νη εθπαηδεπηηθνί πξνηξέπνπλ ηνπο 

γνλείο λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο κέζα ζην ζπίηη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εμνηθεησζνχλ νη καζεηέο κε ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο 

(Σζνθαιίδνπ, 2005). ε αλάινγε θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ίδηα εξεπλήηξηα ην 2008. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη είραλ παξαθνινπζήζεη επηκφξθσζε πνπ 

αθνξνχζε ηα ζέκαηα δηγισζζίαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθε πσο ελψ νη 

εθπαηδεπηηθνί επηζήκαλαλ  ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλεπάγεηαη ε δηγισζζία ζε 

επίπεδν αλάπηπμεο λνεηηθψλ ηθαλνηήησλ, δηαπηζηψζεθε πσο ζε πξαθηηθφ επίπεδν δελ 

ελζαξξχλεηαη ε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο απφ ηνπο καζεηέο. Αληίζεηα 

επηηξέπεηαη  λα ρξεζηκνπνηνχλ  φζν ην δπλαηφλ πην πνιχ ζηηο θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο 

ηελ ειιεληθή γιψζζα (Σζνθαιίδνπ, 2008).  

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί πσο ε παξαθνινχζεζε 

επηκνξθσηηθψλ  πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηε δίγισζζε εθπαίδεπζε έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζηνηρείν ην νπνίν  αλαδχζεθε ηφζν απφ ηελ έξεπλα ηεο Σζνθαιίδνπ 

(2008) φζν θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο θνχξηνπ (2011). Δζηηάδνληαο ζηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηεο θνχξηνπ (2011) νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αλ θαη εμνηθεηψλνληαη κε 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ππνζηήξημε ησλ δίγισζζσλ 

καζεηψλ κέζα ζηελ ηάμε, δελ θαηαθέξλνπλ λα απνηηλάμνπλ ζε φιν ηνπο ην θάζκα 

θάπνηεο παγησκέλεο αληηιήςεηο πνπ θέξνπλ γηα ηελ δηγισζζία. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε ραξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο κία ζεκαληηθή κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξεί πσο ε δηγισζζία απνηειεί επζχλε ηνπ ίδηνπ ηνπ  καζεηή θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ φρη επζχλε ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πλεθηηκψληαο  παξάιιεια ηα 
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ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ νη Gkaintartzi θαη Tsokalidou 

(2011)  παξαηεξείηαη φηη νη αληηιήςεηο πνπ θέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ελαξκνλίδνληαη 

κε ηελ ηάζε πξνψζεζεο ηεο κνλνγισζζίαο  κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ Gkaintartzi θαη Tsokalidou (2011) δελ είλαη 

ιίγνη νη εθπαηδεπηηθνί εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε γιψζζα πνπ ζα πξέπεη λα 

δηδάζθνληαη νη καζεηέο πνπ θνηηνχλ ζηηο ειιεληθέο ζρνιηθέο κνλάδεο είλαη ε 

ειιεληθή γιψζζα, θαζψο ε κεηξηθή γιψζζα ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ είλαη θάηη πνπ 

αθνξά ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη πψο απηή δελ κπνξεί λα  αμηνπνηεζεί εληφο ηνπ 

ζρνιείνπ. Σν ελ ιφγσ εχξεκα πξνέθπςε θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Chatzidaki, 

Mattheoudaki θαη Maligkoudi (2015). Με άιια ιφγηα, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνδεηθλχεη πσο είλαη ζεκαληηθφ λα εθηίζεληαη νη αιιφγισζζνη 

καζεηέο, ζε φζνλ ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ θαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πεξηζηάζεηο ζηε γιψζζα -ζηφρν. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε αξρή ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ γισζζψλ φπσο επίζεο ε αζξνηζηηθή δηγισζζία δελ δχλαηαη λα 

αμηνπνηεζεί, δεδνκέλνπ  ησλ θπξίαξρσλ ζπλζεθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

(Gkaintartzi & Tsokalidou, 2011).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηε κειέηε πνπ 

πινπνηήζεθε απφ ηνπο Αβξακίδνπ, Σζηθαιά, Καξππίδε θαη Λνπιά (2012) αλ θαη 

αλαθέξνπλ πσο δελ αμηνπνηείηαη θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε ε κεηξηθή γιψζζα ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ,  σζηφζν  βιέπνπλ ηνπο καζεηέο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο λα ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ. Οκνίσο θαη ηα επξήκαηα απφ ηε κειέηε πνπ πινπνίεζαλ νη Εάγθα, 

Κεζίδνπ θαη Μαηζαηνπδάθε (2015) ζέηνπλ ζην πξνζθήλην πσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

αμηνπνηνχλ ηελ πξψηε γιψζζα ησλ καζεηψλ αιιά πξνηάζζνπλ σο αλαγθαίν λα 

δηακνξθσζεί εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν λα είλαη ζρεδηαζκέλν γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δίγισζζεο εθπαίδεπζεο.  

Έλα ελδηαθέξνλ εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εξεπλεηηθή κειέηε ηεο 

Chatzidaki θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο (2015) ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ  δίγισζζσλ καζεηψλ ζεσξνχλ σο αλακελφκελε 

ηε ρακειή επίδνζε. Σν ζηνηρείν απηφ ζπλδπάδεηαη ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε ην φηη ζηηο πεξηπηψζεηο γισζζψλ   κε ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, ε πξψηε γιψζζα  παξεκπνδίδεη ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο (Chatzidaki, 

Mattheoudaki & Maligkoudi, 2015; Stamou & Dinas, 2009). Σν ζηνηρείν απηφ 
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ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ 

απνθεχγεηε λα ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη γεληθφηεξα κέζα ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ ε γιψζζα ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ καζεηψλ (Gkaintartzi & 

Tsokalidou, 2011).  
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1.3 Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Γηγισζζία 

1.3.1 Γηγισζζία θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Μία πξψηε ζεκαληηθή δηεπθξίληζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθά κε ην θαηά 

πφζν νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δίγισζζνη καζεηέο ζπλδένληαη κε ηελ 

χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα επξήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε δεχηεξε/μέλε γιψζζα δελ ζεκαίλνπλ απαξαίηεηα φηη ζπλδένληαη 

κε ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ (Palladino et al, 2013). Όπσο επηζεκάλζεθε 

ζηελ ελφηεηα αλάδεημεο ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο δηγισζζίαο, ηφζν ε 

πνξεία θαηάθηεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο φζν θαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

αθαηξεηηθήο δηγισζζίαο ιφγσ ηνπ ξήγκαηνο ζηελ θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

κπνξεί λα απνηεινχλ παξάγνληεο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ εκθάληζε δπζθνιηψλ 

ζηνπο   δίγισζζνπο  καζεηέο (Palladino et al, 2013; Γξίβα & ηάκνπ, 2014).  

ηα παξαπάλσ λα πξνζηεζεί αθφκα πσο νη θαζπζηεξήζεηο πνπ εληνπίδνληαη 

ζε επίπεδν έθθξαζεο νη νπνίεο κπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη κε πξνγλσζηηθνχο δείθηεο 

ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ, κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην γεγνλφο φηη δελ 

έρνπλ θαηαθηεζεί απφ ηελ κεξηά ησλ καζεηψλ νη απαηηνχκελεο αθαδεκατθέο θαη 

γισζζηθέο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ρεηξηζηνχλ κε επάξθεηα ηε δεχηεξε 

γιψζζα. ηφρνο ησλ παξαπάλσ επηζεκάλζεσλ είλαη λα θαηαδεηρζεί φηη ππάξρεη κία 

ιεπηή δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηε  δηγισζζία θαη ηηο εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Palladino et al, 2013; Γξίβα & ηάκνπ, 2014). 

Να επηζεκαλζεί ζην ζεκείν απηφ φηη θαηά ηελ δηδαθηηθή πξάμε νη 

εθπαηδεπηηθνί ηείλνπλ λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο σο καζεηέο κε  

καζεζηαθέο δπζθνιίεο εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη εληνπίδνληαη θνηλέο ζπληζηακέλεο 

αλάκεζα ζηε δηγισζζία θαη ηε δπζιεμία. Σα ιάζε ζε νξζνγξαθηθνχο θαλφλεο, ηα 

ειιείκκαηα ζε επίπεδν θσλνινγηθήο επίγλσζεο φπσο επίζεο  νη αλαγλσζηηθέο 

δπζθνιίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ζηελ επρεξή αλάγλσζε ελφο θεηκέλνπ φζν θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ είλαη ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ θαη ζηνπο καζεηέο 

κε δπζιεμία φζν θαη ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο (Παληειηάδνπ, 2011).  

Έλα  ζηνηρείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ζρεηηθά κε ηνλ εληνπηζκφ 

θαη ηελ δηάγλσζε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πσο 

ππάξρεη κία δπζθνιία ζην λα εξκελεχνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηηο ρακειέο επηδφζεηο πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη καζεηέο απηνί. Σν δεδνκέλν  απηφ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί 



26 
 

ηαπηφρξνλα κε ηελ χπαξμε ζεκαληηθψλ αηειεηψλ ζηα ζηαζκηζκέλα εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαζψο ζηε πιεηνςεθία απηψλ πνπ 

αμηνπνηνχληαη ζην ειιεληθφ ζπγθεθξηκέλν, δελ ιακβάλνληαη ππφςε πνιηηηζκηθέο 

παξάκεηξνη (Παληειηάδνπ, 2011). Σν δεδνκέλν απηφ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε 

κε ην φηη ε ζηάζκηζε ησλ εξγαιείσλ έρεη γίλεη ζηνλ ειιεληθφ καζεηηθφ πιεζπζκφ, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ζην θέληξν βάξνπο εζηηάδεη  ζε δεηήκαηα γισζζηθήο θαη 

γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ κνλφγισζζσλ καζεηψλ θαη φρη ησλ δίγισζζσλ (Martin, 

2009). Απηφ ζηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη δελ  κπνξνχλ λα δηαθαλνχλ κε αθξίβεηα αλ νη 

δπζθνιίεο ησλ δίγισζζσλ παηδηψλ παξαπέκπνπλ ζηελ χπαξμε καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ αθξηβή εθηίκεζή ηνπο (Παληειηάδνπ, 2011; 

ηαζηλφο, 2015). 

Με βάζε ηα φζα επηζεκάλζεθαλ ε  δηάγλσζε ησλ εηδηθψλ καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ απνηειεί έλα ηδηαηηέξσο 

πνιχπινθν δήηεκα θαζψο φπσο ηνλίδνπλ νη Μπφηζαο θαη αλδξαβέιεο (2014) 

αλαθχπηνπλ ζηελ πξάμε κία πιεζψξα απφ ηερληθά δεηήκαηα ηα νπνία ζπλαξηψληαη 

άκεζα κε ην φηη  ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γίλεηαη παξαπνκπή καζεηψλ πξνο δηάγλσζε. 

Δπί ηνπ πξαθηένπ απηφ ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

έρνπλ ηελ ηάζε λα παξαπέκπνπλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ γηα 

δηάγλσζε, γεγνλφο πνπ επηθέξεη κε ηε ζεηξά ηνπ ζην πξνζθήλην ην δήηεκα ηεο 

ππεξαληηπξνζψπεπζεο.  

Ωζηφζν, ην φηη νη εθπαηδεπηηθνί δπζθνιεχνληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο 

πεξηπηψζεηο αιιφγισζζσλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη ιφγσ ηεο κε επαξθνχο 

πξφζθηεζεο  ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, απνηειεί κία ζπλζήθε ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα 

ειιεληθά δεδνκέλα. Καηά ζπλέπεηα, είηε νη εθπαηδεπηηθνί απνζηέιινπλ πξνο 

δηάγλσζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ καζεηψλ ή  ηείλνπλ λα ζεσξήζνπλ πσο δελ 

πξνθχπηεη δήηεκα εηδηθψλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ κε απνηέιεζκα ηελ 

ππναληηπξνζψπεπζε ησλ αιιφγισζζσλ καζεηψλ. Πξφθεηηαη δειαδή, γηα ηα δχν 

άθξα (Μπφηζαο & αλδξαβέιεο, 2014). 

Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν αμίδεη λα παξαηεξεζεί ζρεηηθά κε ηελ εκθάληζε 

δπζιεμίαο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο γισζζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πην 
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ζπγθεθξηκέλα, απηά ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. Ο βαζκφο δηαθάλεηαο ή  θαζαξφηεηαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη κία γιψζζα απνηειεί κηα παξάκεηξν ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ 

εκθάληζε δπζιεμίαο θαζψο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ αληηζηνηρία 

αλάκεζα ζηα γξαθήκαηα θαη ηα θσλήκαηα. ε γιψζζεο αδηαθαλείο φπσο είλαη ιφγνπ 

ράξε  ε αγγιηθή γιψζζα ηα πνζνζηά δπζιεμίαο είλαη πςειφηεξα ζε ζχγθξηζε κε πην 

δηαθαλείο γιψζζεο φπσο είλαη νη ινγνγξαθηθέο θαη νη ηδενγξαθηθέο (Μπφληε, 2013; 

ηαζηλφο, 2013). Καη’ επέθηαζε, ε εκθάληζε δπζιεμίαο ζε καζεηέο  δίγισζζνπο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε θαη ηηο παξακέηξνπο εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαθάλεηα 

ηεο γιψζζαο. Καη’ επέθηαζε αλακέλεηαη  νη αδπλακίεο  θαη ηα ειιείκκαηα λα είλαη 

κεγαιχηεξα  ζηα δηαθαλή νξζνγξαθηθά ζπζηήκαηα (Lallier et al., 2013), γεγνλφο πνπ 

δηαθνξνπνηεί ην καζεζηαθφ πξνθίι ησλ παηδηψλ.  

 

1.4 Η ζεκαζία δηεξεύλεζεο ησλ απόςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Έλα ζηνηρείν ην νπνίν αμίδεη λα επηζεκαλζεί αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Ζ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε 

ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ην δήηεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο παξνρήο επθαηξηψλ κάζεζεο ζε 

φινπο ηνπο καζεηέο βάζεη ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Οη αληηιήςεηο θαη 

νη ζηάζεηο γηα ηε ζπκπεξίιεςε  κπνξεί λα είλαη ζεηηθέο,  αξλεηηθέο ή νπδέηεξεο 

(Avramidis & Norwich, 2002). Μέζα ινηπφλ, απφ ηε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνχ 

απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο είηε ηεο γεληθήο είηε ηεο εηδηθήο αγσγήο αλαδχεηαη 

ζηελ επηθάλεηα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθιακβάλνπλ θαη εξκελεχνπλ ηε ζπκπεξίιεςε 

θαζψο αλαθχπηνπλ ζηνηρεία ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε παξάγνληεο νη νπνίνη 

θαζνξίδνπλ ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Όζν πην ζεηηθέο είλαη νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο πνπ θέξνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ηνπο καζεηέο κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν θαη γηα 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηφζν απμάλνληαη πηζαλφηεηεο λα 

πηνζεηνχλ ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο απνβιέπνπλ ζηελ πνιχπιεπξε 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί αθφκα πσο κέζα απφ 
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ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα δεδνκέλα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

θαζψο ε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

δίγισζζνη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν 

ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο επίζεο απφ ηελ θαηάξηηζε θαη ηηο γλψζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ ζρεηηθά κε ην πψο κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα θαη δπζθνιίεο (Batsiou et. al., 2008; Avramidis & 

Norwich, 2002). 

Όια ηα παξαπάλσ ζπλεγνξνχλ ζην γεγνλφο φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο πνπ δελ 

δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε δελ αλακέλεηαη λα είλαη θαηάιιεια 

πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα αληαπεμέιζεη  ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ. Καη’ επέθηαζε κέζα απφ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ απφςεψλ ηνπο επηρεηξείηαη λα δηαθαλεί φρη κφλν ε επίδξαζε πνπ αζθεί ε 

επαξθήο  θαηάξηηζε ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

αιιά θαη ην θαηά πφζν νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη δηαζέηνπλ ηελ 

απαηηνχκελε εηνηκφηεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο απηνχο (Hodgson et. al., 

2011). Δπξήκαηα εξεπλψλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα  απηά πνπ πξνήιζαλ απφ 

κειέηε πνπ δηεμήγαγαλ νη Avramidis, Bayliss θαη Burden (2010) ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

ζπνπδέο θαη ε εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαξηψληαη κε ηελ πηνζέηεζε 

απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξαθηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαζψο είλαη ε ζεηηθφηεξε 

ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε ζπκπεξίιεςε. Πξφθεηηαη γηα έλα ζηνηρείν ην νπνίν 

αλαδχεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Avramidis θαη Kalyva 

(2007). Απφ ηε κεξηά ηνπο, ν ηξνγγπιφο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2016) αλαθέξνπλ 

φηη ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλαξηάηαη κε ηηο αζπλέπεηεο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζε επίπεδν πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο φπσο επίζεο 

δεηήκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο αγσγήο. 

Δπηπξφζζεηα,  ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θέξεη κεηαμχ 

άιισλ ζηελ επηθάλεηα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ παξακέηξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ έρνπλ 

ζηε δηάζεζή ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην θαηά πφζν έλαο 

εθπαηδεπηηθφο κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν  κπνξεί  λα ππνζηεξίμεη εθπαηδεπηηθά έλα 
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καζεηή πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο εμαξηάηαη απφ έλα πιήζνο αιιεινεμαξηψκελσλ 

κεηαμχ ηνπο παξαγφλησλ νη νπνίνη ζπλδένληαη αθελφο κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη αθεηέξνπ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Eman & Farell, 2009). Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε 

πεξηνξηζκέλεο ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο. Καηά ζπλέπεηα ε δηεμαγσγή εξεπλψλ πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα  

λα  ζθηαγξαθεζεί πνιππξηζκαηηθά  ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζπγθείκελν θαη ζηε βάζε ησλ δπζιεηηνπξγηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

εληνπίδνληαη λα πξνηαζνχλ θαη λα δξνκνινγεζνχλ ζηνρεπκέλα κέηξα γηα ηελ άξζε 

ησλ εκπνδίσλ πνπ αλαθχπηνπλ θαη νδεγνχλ ζε δηαθξίζεηο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ.  

 

1.5 Αλαζθόπεζε εξεπλώλ  

Ζ ελφηεηα απηή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία πνπ πξνέξρεηαη κέζα απφ ηελ 

αλαζθφπεζε εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Με βάζε ην ζέκα ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη ηεο έξεπλαο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

πιαίζην απηήο νη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζα θηλεζεί ε αλαζθφπεζε αθνξά ζε 

έλα πξψην επίπεδν  ηηο απφςεηο,  ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ  νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ 

ηνποδίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε έλα δεχηεξν επίπεδν 

ζα θαηαγξαθνχλ ηα επξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ πξνεγνχκελεο εξεπλεηηθέο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηεζλέο επίπεδν αλαθνξηθά κε ην δήηεκα 

ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ δχν απηψλ 

θαηεγνξηψλ,  δεδνκέλνπ φηη κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ απηψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο. 

Σέινο ζε έλα ηξίην επίπεδν ζα δνζεί ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαζψο ε πνιχπιεπξε ππνζηήξημε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε  κε ηελ πνηφηεηα θαη 

ηε ζπρλφηεηα επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ. 
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1.5.3 Απόςεηο, εκπεηξίεο θαη πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

Μία πξψηε παξαηήξεζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηα εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα είλαη ην γεγνλφο φηη νη αληηιήςεηο αιιά θαη νη ζηάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ηηο απφςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαζψο  απηέο θαζνξίδνπλ ηηο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ν εθπαηδεπηηθφο απφ 

ηνπο καζεηέο φπσο επίζεο επηδξνχλ κε θαηαιπηηθφ ηξφπν ζηελ εηθφλα πνπ 

δηακνξθψεη ν εθπαηδεπηηθφο ζρεηηθά κε ην  γλσζηηθφ δπλακηθφ θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ 

καζεηή. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλ ν εθπαηδεπηηθφο πηζηεχεη πσο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

απνηεινχλ έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ καζεηή ην νπνίν είλαη ακεηάβιεην νη πηζαλφηεηεο 

λα αμηνπνηήζεη πξαθηηθέο γηα λα ακβιχλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη απηφο ν 

καζεηήο είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε έλαλ άιινλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο 

πηζηεχεη φηη κέζα απφ ηελ παξνρή ηεο θαηάιιειεο ππνζηήξημεο κπνξεί ν καζεηήο λα 

άξεη ηηο δπζθνιίεο (Hornstra et. al., 2010). Μηα άιιε παξαηήξεζε ζηελ νπνία 

πξνβαίλνπλ ν Hornsta θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2010) ζηελ  έξεπλα πνπ δηελήξγεζαλ 

ζε εθπαηδεπηηθνχο ζηελ Οιιαλδία είλαη ην γεγνλφο φηη ε επίδξαζε ησλ πξνζδνθηψλ 

πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην εκθαλήο θαη πην έληνλε ζε εζλνηηθέο θαη 

κεηνλνηηθέο νκάδεο καζεηψλ νη νπνίνη ζηηγκαηίδνληαη.  

Οη πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ κπνξεί λα 

εμεηαζηεί αλεμάξηεηα απφ ηελ θπξίαξρε γισζζηθή ηδενινγία θαη ην θαηά πφζν απηή 

ζηεξίδεηαη ζε κνλφγισζζνπο θαλφλεο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο φπσο απηφ 

επηζεκαίλεηαη απφ ηνλ Kroskrity (2006). Με άιια ιφγηα, ν  κνλνγισζζηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

αληαλαθιάηαη ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ ζηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο κεηαθέξνπλ κέζσ ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ αμηνπνηνχλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηηο επηζεκάλζεηο πνπ 

θαηαηίζεληαη απφ ηνπο Jalali-Moghadam θαη Hedman (2016) ζχκθσλα κε ηνπο νπνίν 

έλαο ηέηνηνο πξνζαλαηνιηζκφο κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ζέηεη ζην πεξηζψξην 

ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο θαζψο ε κάζεζε θαη ε δηδαζθαιία ζηεξίδεηαη εμ 

νινθιήξνπ ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, γεγνλφο πνπ ζέηεη κία ζεηξά απφ 
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εκπφδηα θαη θξαγκνχο γηα ηνπο καζεηέο κε δηαθνξεηηθή κεηξηθή γιψζζα. Γελ ζα 

πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη κέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην  αγλννχληαη νη αλάγθεο ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ, ζηνηρείν ην νπνίν έρεη αληίθηππν ζηε ζρνιηθή ηνπο επίδνζε. 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα ππνζηεξίμνπλ ζην πιαίζην ηεο 

ζπκπεξίιεςεο έλαλ  δίγισζζν καζεηή πνπ παξνπζηάδεη εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ε αμηνιφγεζε ηνπ κέζα απφ ηελ νπνία ζα 

ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα ηα νπνία 

ζρεηίδνληαλ κε ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ θαη ηνπο βαζηθνχο ηνκείο ζηνπο 

νπνίνπο ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ε εθπαηδεπηηθή παξέκβαζε γηα λα αλαβιεζνχλ νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη. Δίλαη ζεκαληηθφ επίζεο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

επηηειείηαη ε αμηνιφγεζε λα ιακβάλεη ππφςε ηα ηδηαίηεξα πνιηηηζκηθά θαη γισζζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή θαη λα  νδεγεί ζε εξκελεία κέζα απφ ζπζρεηίζεηο 

αλάκεζα ζηε κεηξηθή γιψζζα θαη ηελ δεχηεξε γιψζζα ζε ζπλάξηεζε κε  γισζζηθέο 

δπζθνιίεο πνπ εληνπίδνληαη ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο. Σν δήηεκα ηεο επειημίαο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί κία αθφκα βαζηθή ζπληζηψζα  πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαθξίλεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο κε ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα 

επηρεηξείηαη ε εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ε ζπλεμέηαζε κε παξακέηξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηείηαη ε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία (Mortimore et.al., 2012). 

Δζηηάδνληαο ζην ζεκείν απηφ ζε παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηηο  δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη κεζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ  ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπλ νη 

Jalali-Moghadam θαη Hedman (2016) φηη  νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

κέζα ζην πιαίζην ηεο ηάμεο είλαη ζεκαληηθφ λα εζηηάδνπλ ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

θσλνινγηθήο επίγλσζεο ησλ καζεηψλ ελψ θαηαδεηθλχνπλ αθφκα ην θαζνξηζηηθφ 

ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. Γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζρεδηάδνληαη ζηνλ 

ππνινγηζηή θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηδαζθαιία γηα λα κπνξέζνπλ λα 

αληηπεμέιζνπλ νη δίγισζζνη καζεηέο κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα νη δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ. Με 

άιια ιφγηα, νη ΣΠΔ δηαζθαιίδνπλ θαη δεκηνπξγνχλ καζεζηαθέο ζπλζήθεο κέζα ζηε 
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ηάμε πνπ πξνάγνπλ ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη 

δεμηφηεηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο.  

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ζπλδένληαη κε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαζψο δελ ππάξρνπλ πην εμεηδηθεπκέλα 

επξήκαηα ηα νπνία λα ζπλδένληαη κε ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο. Ωζηφζν, ν 

Mortimore θαη νη  ζπλεξγάηεο ηνπ (2012) θαηαδεηθλχνπλ φηη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο 

ηάμεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο έρνπλ λφεκα γηα 

ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο φπσο επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο είλαη 

δνκεκέλεο θαη  παξέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηνπο καζεηέο 

ψζηε λα κπνξνχλ λα κάζνπλ ηε δεχηεξε γιψζζα. πκπιεξσκαηηθά νη ίδηνη εξεπλεηέο 

αλαθέξνπλ φηη ε επηινγή ησλ  δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε 

ην γισζζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ.  

Αλαθεξφκελνη ζηε ζπλέρεηα ζε ζηξαηεγηθέο θαηαλφεζεο ν Mortimore θαη 

νη  ζπλεξγάηεο ηνπ (2012) ππνγξακκίδνπλ φηη  δηαζθαιίδνπλ ηελ ελεξγφ δέζκεπζε 

θαη αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηδίσο φηαλ επηιέγνληαη 

θείκελα θαη ιεμηιφγην ηα νπνία ελαξκνλίδνληαη κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα 

ησλ καζεηψλ ελψ παξάιιεια παξέρνληαη θαη ζηηο δχν γιψζζεο. Οη Artiles θαη Ortiz 

(2002) επηζεκαίλνπλ πσο ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ αθαδεκατθή επηηπρία ησλ  δίγισζζσλ καζεηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχλ ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηεο δεχηεξεο 

γιψζζαο θαη παξάιιεια λα ρξεζηκνπνηνχλ κέζα θαη πιηθά κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ 

ζα ππνζηεξίμνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα ε 

παξνρή νπηηθψλ κέζσλ, δηαγξακκάησλ, φπσο επίζεο ε ρξήζε εηθφλσλ θαη 

αληηθεηκέλσλ κπνξνχλ λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα θαηαζηήζνπλ πην θαηαλνεηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο ηεο δεχηεξεο γιψζζαο. ε επίπεδν ζηξαηεγηθψλ έκθαζε ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ εθκάζεζε ηνπ λένπ ιεμηινγίνπ γηαηί νη δίγισζζνη καζεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα έρνπλ πιήξε έιεγρν ησλ γξακκαηηθψλ θαη ζπληαθηηθψλ θαλφλσλ 

ηεο γιψζζαο. Ζ ρξήζε απζεληηθψλ θεηκέλσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη κε θαηαιπηηθφ 

ηξφπν ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε  (Carlo et. al., 2004). 

χκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο Trees (2013) ε απνηειεζκαηηθή 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απαηηεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα πξνβαίλνπλ ζε πξνζαξκνγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά 
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θαη ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο πνπ 

έρνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο ησλ καζεηψλ θαη γηα λα κπνξέζνπλ λα πξνζδψζνπλ ζε 

φινπο ηελ θαιχηεξε δπλαηή καζεζηαθή εκπεηξία. Απφ ηελ άιιε κεξηά ζχκθσλα κε 

ηνπο Κνπηζνγηάλλε θαη Σζνθαιίδνπ (2007) νη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο 

θαη ε επηθέληξσζε ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα σο ην βαζηθφ κέζν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ε 

καζεζηαθή δηεξγαζία παξέρεη ειάρηζηα πεξηζψξηα θαη επθαηξίεο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπο.   

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο 

είλαη ην φηη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζπληεινχληαη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα νηθνδνκήζνπλ ηε 

λέα γλψζε θαη παξάιιεια λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο ζπλδένληαο ηελ 

πξνυπάξρνπζα κε ηε λέα γλψζε. Ζ αμηνπνίεζε ηεο πνιηηηζκηθήο βηνγξαθίαο ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο έλα 

δπλακηθφ θαη αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ ψζηε λα επηηξέπεηαη ζηνπο καζεηέο λα 

θαηαθηήζνπλ ηηο ηερληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο (Βαιηαληή, 2015). 

Δθηφο ησλ φζσλ πξναλαθέξζεθαλ έλα κέξνο ησλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί ζε δηεζλέο επίπεδν εμεηάδνπλ ζπληζηψζεο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ην θαηά πφζν 

δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε εηνηκφηεηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο κε 

κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Με  βάζε ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη ε Nijaskowa (2014)  δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

δίγισζζνη καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίδνληαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο φπνπ ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηε κεξηά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπκπεξηιεπηηθέο πξαθηηθέο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αιιά θαη εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε απηψλ ησλ 

καζεηψλ.  

Ζ εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζπλερήο  επηκφξθσζε ηνπο 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαζψο έλα αξθεηά κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο επαξθψο πξνεηνηκαζκέλνπο γηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη 

λα ζπκπεξηιάβνπλ κεο ζηε γεληθή ηάμε ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Nijaskowa, 2014; Nijaskowa & Kormos, 2010). Σν ζηνηρείν 

απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ άιιεο έξεπλεο φπσο είλαη απηή ηνπ Joshi  θαη ησλ 
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ζπλεξγαηψλ ηνπ (2009) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην είδνο ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαξηάηαη κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

θαηέρνπλ. Άιια ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο ησλ Kormos θαη Nijaskowa (2017) ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη νη αληηιήςεηο 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηψληαη κεηαμχ άιισλ θαη κε 

ζηνηρεία φπσο είλαη ην είδνο ηνπ ζρνιείνπ,  ε εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνυπεξεζία.  

 

1.5.2 Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο 

ηελ ππνελφηεηα απηή ζα αλαδεηρηνχλ ζηνηρεία ηα νπνία πξνθχπηνπλ κέζα 

απφ ηελ αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο αγσγήο, θαζψο νη δηαθνξνπνηεκέλεο 

αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο εηεξνγελείο ζρνιηθέο ηάμεηο 

απαηηνχλ πξαθηηθέο ζπλεξγαζίαο νη νπνίεο ζα απνβιέπνπλ ζην λα  ζρεδηαζηεί ε 

δηδαζθαιία κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δίλεη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο καζεηέο  λα 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Γνπδήξαο, 2013; νχιεο, 2008), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Με άιια ιφγηα, ε δηδαθηηθή πξάμε ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε θαη ζηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνάγνπλ ηε γλσζηηθή 

αιιά θαη ηελ ςπρνθνηλσληθή αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεηψλ 

(νχιεο, 2008; νχιεο, 2013). ε απηή ηελ θαηεχζπλζε  ε πνιχπιεπξε ππνζηήξημε 

ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δελ 

κπνξεί λα εμεηαζηεί αλεμάξηεηα θαη απνθνκκέλα απφ ηελ ζπλεξγαζία πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο, θαζψο 

κέζα απφ ηελ ηε ζπλεξγαζία είλαη εθηθηφ  λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκνζζεί ε 

δηδαθηηθή πξάμε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Angelides, Evangelou  & Leigh, 2005;; 

Δθξαηκίδνπ, Καξαγηαλλίδεο  & Κνπκπήο, 2015; Παηζίδνπ-Ζιηάδνπ, 2013). 

Ζ ζπλεξγαζία κε βάζε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ζηεξίδεηαη ζηελ 

αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο ε νπνία απνβιέπεη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ αιιά θαη ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Da Fonte & Barton-Arwood, 2017). Δπηζεκαίλεηαη 

αθφκα φηη κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο αλαπηχζζνληαη επέιηθηα ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα θαη 

αμηνπνηνχληαη πξαθηηθέο νη νπνίεο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ 



35 
 

πξφζβαζε ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε 

(Paulsen, 2008; Sileo, 2011). Σν ζηνηρείν απηφ ππνδεηθλχεη ηε ζεκαζία θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο ελψ δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε επηηπρία ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξεκβάζεσλ κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν θαζνξίδεηαη 

απφ απηή (Βιάρνπ, 2017; Conerman & Johnston-Rodriguez, 2009). 

Ωζηφζν, ε αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ ζπλεξγαηηθψλ θπκάησλ απαηηεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηέρνπλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε 

ηξφπν επέιηθην (Conerman & Johnston-Rodriguez, 2009; Da Fonte & Barton-

Arwood, 2017). Ζ ειιηπήο θαηάξηηζε ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ 

δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ απαηηνχκελε εηνηκφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ 

δηαθνξεηηθέο ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο (Δθξαηκίδνπ & Καξαγηαλλίδεο, 2012; Da 

Fonte & Barton-Arwood, 2017). Ζ ελδπλάκσζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ελ γέλεη  πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή 

εθπαίδεπζε απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

(Δθξαηκίδνπ, Καξαγηαλλίδεο  & Κνπκπήο, 2015; Khairuddin, Dally  & Foggett, 2016; 

Da Fonte & Barton-Arwood, 2017). Πξφθεηηαη γηα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπο 

δηεπθνιχλνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην ρξφλν θαη λα 

ζρεδηάζνπλ απφ θνηλνχ ηε δηδαζθαιία ψζηε απηή λα κελ απνθιείεη θαλέλαλ καζεηή 

(Murawski, 2010). 

 Γε ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε έιιεηςε ρξφλνπ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πίεζε πνπ  αζθνχλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη  ν απμεκέλνο φγθνο ηεο δηδαθηέαο 

χιεο νδεγνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζην λα ιακβάλνληαη γξήγνξεο θαη πξφρεηξεο 

απνθάζεηο (Βιάρνπ, 2017; Καξαγηάλλε & Κιαδάθεο, 2012; Scruggs, et.al., 2007). Οη 

αζάθεηεο ζην ξφιν πνπ θαιείηαη λα επηηειέζεη ν εθπαηδεπηηθφο γεληθήο θαη  εηδηθήο 

αγσγήο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αληηπαξαζέζεηο θαη ζπζζψξεπζε πξνβιεκάησλ πνπ 

νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο (σθξάηνπο & Αγγειίδεο, 2012). Σα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Santoli θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ (2008) αλαδεηθλχεη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ 

θαζεθφλησλ θαη ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπλεξγάδνληαη 

ζε ζπζηεκαηηθή βάζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο  Γελ ζα πξέπεη λα 
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αγλνεζνχλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο πνπ θέξνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά 

κε ηε ζπλεξγαζία αιιά θαη ην πψο αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο 

αγσγήο ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί κέζα ζηελ ηάμε (Empury 

& Dinnesen, 2012).  

χκθσλα κε ηνπο Empury θαη Dinnesen (2012) νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο 

αγσγήο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά πξνζθνιιεκέλνη ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα αιιά 

θαη ζην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο βαζηθνχο 

ππεχζπλνπο ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζα ζηελ ηάμε 

ελψ  ζεσξνχλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ιεηηνπξγνχλ επηθνπξηθά ζην ξφιν 

ηνπο. Όκνηα, ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνλ Scruggs θαη  ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2007) θαηαδεηθλχνπλ πσο ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο είλαη ππνζηεξηθηηθφο ελψ θαηά ηνπο Zigmond θαη Matta (2004) θαίλεηαη λα 

έρνπλ πεξηνξηζκέλα πεξηζψξηα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο λα αλαιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, o Murawski (2010) αλαθέξεη πσο ν απφ θνηλνχ 

ζρεδηαζκφο ηεο δηδαζθαιίαο  θαηά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  γεληθήο αγσγήο αθνξά 

κφλν  καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φρη ην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο ελψ κεηαμχ ησλ βαζηθφηεξσλ αλαζηαιηηθψλ 

παξαγφλησλ  δηαπηζηψλεηαη πσο ε έιιεηςε ρξφλνπ  θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζχκθσλα 

κε ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ (Keefe & Moore, 2004; Jalali-Moghadam & Hedman, 

2016; Struggs et.al., 2007). εκαληηθά εκπφδηα παξαηεξνχληαη ζηηο απφςεηο πνπ 

θέξλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα αιιά θαη ζε επίπεδν δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ (Keefe & 

Moore, 2004; Struggs et.al., 2007).  

Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ 

δηελήξγεζαλ νη Jalali-Moghadam θαη Hedman (2016)  ζχκθσλα κε ηα νπνία δελ 

εληνπίδνληαη ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο δίγισζζνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη δελ 

εληνπίζηεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο πνπ έθεξαλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ελψ θνηλή ζπληζηακέλε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ε ζπλεξγαζία  δπζρεξαίλεηαη απφ ηελ 
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παξάκεηξν ηνπ ρξφλνπ, ε έιιεηςε ηνπ νπνίνπ ζέηεη εκπφδηα ζην λα πξαγκαηνπνηείηαη 

απηή ζε πην ζπζηεκαηηθή βάζε.  

Έλα άιιν εμίζνπ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ην νπνίν πξνέθπςε κέζα απφ ηελ 

έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Jalali-Moghadam θαη Hedman (2016) ζρεηίδεηαη 

κε ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο  πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ ελ 

ιφγσ έξεπλα επηζήκαλαλ πσο γηα λα δηαζθαιηζηεί ν πξψηκνο εληνπηζκφο ησλ εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ θξίλεηαη αλαγθαία 

ε ζπλεξγαζία φρη κφλν κε ηνπο άιινπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ε αγαζηή 

ζπλεξγαζία κε ηνπο δαζθάινπο πνπ δηδάζθνπλ ηε κεηξηθή γιψζζα. Ωζηφζν,  

αλαγλσξίδεηαη φηη απηφ είλαη δχζθνιν λα επηηεπρζεί δεδνκέλνπ φηη δηδάζθεηαη 

κεηξηθέο γιψζζεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ. 

 

1.5.3 Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηώλ καζεηώλ 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαδεηρζνχλ ηα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κε ηνπο γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Έλα πξψην ζηνηρείν πνπ πξνθχπηεη 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε γνληθή εκπινθή θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ 

κε κεηαλαζηεπηηθφ ππφβαζξν ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα είλαη  πνιχ πην ρακειφο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο γνλείο ησλ γεγελψλ καζεηψλ, ζηνηρείν ην νπνίν ζπλπθαίλεηαη κε 

έλα πιέγκα απφ αιιεινεμαξηψκελνπο παξάγνληεο νη νπνίνη δελ ζπλδένληαη κε ην 

γεγνλφο φηη νη κεηαλάζηεο γνλείο αδηαθνξνχλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο 

(Μπέζε &  Γξίβα, 2013; Mendez, 2010). 

Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ αιιά θαη εθείλε κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο 

πνιηηηζκηθνχ ππνβάζξνπ επηηξέπεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηακνξθψζνπλ κία πην 

νινθιεξσκέλε θαη ζαθή εηθφλα γηα ηνπο καζεηέο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ζρεδηάζνπλ 

ηε δηδαζθαιία κε ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ αιιά παξάιιεια λα 

ππνζηεξίδεη καζεηέο πξνθεηκέλνπ λα ακβιχλνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ (Sohn & Wang, 2006). Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχζζεηαη κε 

ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ 

πνιππξηζκαηηθά ηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ θαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο πνπ 
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απνβιέπνπλ ζηε ζπκπεξίιεςε φισλ θαη ηελ παξνρή επθαηξηψλ κάζεζεο ρσξίο 

δηαθξίζεηο (Larocque, Kleiman & Darling, 2011).  

Απηφ  δειαδή πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε γεληθέο γξακκέο κε βάζε ηα δεδνκέλα 

ηεο ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθίαο είλαη ν ζεηηθφο αληίθηππνο πνπ ελέρεη  ε ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο (Öztürk, 2013; Sohn & Wang, 2006; 

Kim, 2009; Mendez, 2010).Ζ ζεηηθή επίδξαζε  ηεο ζπλεξγαζίαο εληνπίδεηαη ζε 

επίπεδν ζρνιηθψλ επηηεπγκάησλ αιιά θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο πνπ επηδεηθλχνπλ 

νη καζεηέο ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο (Turney & Kao, 

2009; Öztürk, 2013). Οη Turney θαη Kao (2009) δίλνπλ έκθαζε ζην γεγνλφο φηη  κέζα 

απφ ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ελδπλακψλνληαη νη θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ θαη ηδίσο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ επλνεί ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ηνπο. Αλάινγε θαηεχζπλζε νη 

Harris θαη Goodall (2008) αλαθέξνπλ φηη ε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ακβιχλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά νη γνλείο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ  κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

θαηαθέξλνπλ λα θαηαλνήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα 

αληαιιάμνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο (Öztürk, 2013; Sohn 

& Wang, 2006; Larocque, Kleiman & Darling, 2011; Kim,2009). 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν νη γνλείο κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ην πψο λα ππνζηεξίμνπλ ην παηδί θαηά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία Δλψ ε 

ππνζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ηφζν απφ ηνπο γνλείο φζν θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο επηδξά ζηελ αχμεζε ησλ θηλήηξσλ ζπκκεηνρήο ζηε καζεζηαθή 

δηεξγαζία θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηηο ζρνιηθέο επηδφζεηο. 

Παξάιιεια φκσο ελδπλακψλεηαη θαη ε απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ (Öztürk, 2013; 

Kim, 2009), επηηπγράλνληαη πςειφηεξα επίπεδα απηνξξχζκηζεο (Mendez, 2010) θαη 

απμάλεηαη ε δέζκεπζε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ ζηε 

καζεζηαθή δηεξγαζία (Harris & Goodall, 2008). Ωζηφζν, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

εληνπίδνληαη δπζθνιίεο θαη εκπφδηα θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζρνιείνπ κε ηνπο γνλείο 

ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ, ζηνηρείν ην νπνίν ζχκθσλα κε ηνλ Öztürk (2013) 

ζπλαξηάηαη κε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη θαη’ επέθηαζε κε ηνλ δηαθνξεηηθφ 
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ηξφπν δσήο,  ηηο δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο θαη αμίεο αιιά θαη ελ γέλεη κε ηελ 

δηαθνξεηηθή λννηξνπία. 

Μεηαμχ ησλ εκπνδίσλ ζπγθαηαιέγεηαη θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηιέγνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα εκπιέμνπλ ηνπο γνλείο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οη Μπέζε θαη 

Γξίβα (2013) ππνδεηθλχνπλ φηη νη εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο δελ δηαζθαιίδνπλ ηε 

δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο θαη ηηο 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ πξεζβεχνπλ νη  κεηαλάζηεο γνλείο θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε απνηέιεζκα λα  επεξεάδνληαη νη ζηάζεηο αιιά θαη ε δηάζεζε γηα 

ζπλεξγαζία απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ γνλέσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε παξακέηξνπο φπσο είλαη ν θφξηνο εξγαζίαο θαη νη επαγγεικαηηθέο 

ππνρξεψζεηο απνηεινχλ παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

πνζφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ νηθνγέλεηα (Joshi, Eberly & 

Konzal, 2005; Kim, 2009; Crozier & Davies, 2007). Παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

δπζθνιίεο ζηε γιψζζα επηθέξνπλ εκπφδηα ζηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ησλ 

γνλέσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελψ δελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη νη γισζζηθέο 

δπζθνιίεο ζπλνδεχνληαη θαη απφ ην ρακειφ επίπεδν ελεκέξσζεο θαη πιεξνθφξεζεο 

ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (Crosnoe & Kalil, 2010; Joshi, 

Eberly & Konzal, 2005). 

Οη Turney θαη Kao (2009) πξνζζέηνπλ ζηα παξαπάλσ πσο ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαιιηεξγείηαη ζηνπο κεηαλάζηεο γνλείο ην αίζζεκα φηη δελ είλαη 

απνδεθηνί απφ ηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή θνηλφηεηα. ε θάζε πεξίπησζε ε δηάλνημε 

δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ην θαηά πφζν απηνί 

επηδηψθνπλ λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή θαη επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο 

(Denessen, Bakker & Gierveld, 2007). Μέζα ζην  ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ην 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ θεθάιαην δελ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

επηδηψθνπλ λα αμηνπνηήζνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηηο δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο 

εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ Αιιά θαη φηαλ πξνζπαζνχλ λα αληηπαξέιζνπλ 

ηηο αζπκβαηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηελ επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα. Σν 

ζηνηρείν απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ηα εκπφδηα πεξηνξίδνληαη φηαλ ν εθπαηδεπηηθνχο 

δηαθξίλεηαη γηα ηελ δηαπνιηηηζκηθή ηνπ επίγλσζε θαη εηνηκφηεηα (Larocque, Kleiman 

& Darling, 2011). 
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1.6. Σθνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ πνπ αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δηδηθφηεξα απηφ πνπ επηδηψθεηαη λα δηαθαλεί κέζσ 

ηεο έξεπλαο είλαη πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνλ 

ηξφπν ππνζηήξημεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο φζν ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ  νη εθπαηδεπηηθνί ζε επίπεδν 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ψζηε απηή λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ απηψλ. πλεθηηκψληαο ην ζθνπφ ηεο 

έξεπλαο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Καηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο δηαζέηνπλ 

εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο; 

2. Καηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηφζν ηεο γεληθήο φζν θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο 

είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζνχλ ηηο αλάγθεο πνπ έρεη έλαο δίγισζζνο καζεηήο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο; 

3. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο 

αγσγήο θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επηκνξθσζεί επαξθψο ψζηε λα 

δηαρεηξηζηνχλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο πεξηπηψζεηο  δίγισζζσλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

4. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο 

αγσγή είλαη ζεκαληηθή ε ιήςε εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα  

ππνζηεξηρζνχλ πνιχπιεπξα θαη απνηειεζκαηηθά νη δίγισζζνη καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

5. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε κία πξνζπάζεηα λα ππνζηεξίμνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

πνιχπιεπξα θαη απνηειεζκαηηθά ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 
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6. Αλαγλσξίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο αγσγήο ηε 

ζεκαζία θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε επηθνηλσλία κε ηνπο 

γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 
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Κεθάιαην 2  

Μεζνδνινγία έξεπλαο 

2.1 Δξεπλεηηθή Σηξαηεγηθή 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ κεζφδσλ εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο κπνξεί λα πινπνηεζεί κε 

πνηθίινπο ηξφπνπο. Σν θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε είλαη απηφ 

πνπ θαζνξίδεη ην είδνο ηεο έξεπλαο θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Έλαο απφ 

ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο κε ηνλ νπνίν θαηεγνξηνπνηνχληαη νη έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε δηάθξηζε απηψλ ζε έξεπλεο 

πνπ αθνινπζνχλ ηελ πνζνηηθή κέζνδν θαη ζε έξεπλεο πνπ αθνινπζνχλ ηελ πνηνηηθή 

κέζνδν. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί θαη δηαθξίλεη ηηο δχν απηέο κεζφδνπο είλαη ν ζθνπφο 

πνπ εμππεξεηεί ε θαζεκία. ε γεληθέο γξακκέο, ε επηινγή πινπνίεζεο κηαο πνηνηηθήο 

έξεπλαο απνβιέπεη ζην λα θαηαλνεζεί εηο βάζνο ην θαηλφκελν πνπ εμεηάδεηαη, 

επηιέγνληαο ν εξεπλεηήο λα εζηηάζεη ζε έλα κηθξφ δείγκα. ηνλ αληίπνδα, φπσο ηεο 

πνζνηηθήο έξεπλαο είλαη λα εληνπηζηνχλ νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηηο 

κεηαβιεηέο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν εξεπλεηήο επηιέγεη λα απεπζπλζεί ζε φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξν δείγκα ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε γελίθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ (Crewswell, 2011; Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέρζεθε λα αμηνπνηεζεί ε πνζνηηθή κέζνδνο. 

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε λα παξαηεξεζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή ζπλεθηίκεζε ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ελ ιφγσ κέζνδν κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ην γεγνλφο φηη ν εξεπλεηήο θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ 

δεδνκέλσλ δηαηεξεί κία απφζηαζε ζε ζρέζε κε ην δείγκα, ζηνηρείν 

πνπ  δηαζθαιίδεη  ην λα κελ δηακεζνιαβήζνπλ ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζνπλ θαη λα αιινηψζνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη. πκπιεξσκαηηθά 

πξνο ηα παξαπάλσ λα ηνληζηεί φηη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη κέζα απφ 

ηα εξγαιεία κέηξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πνζνηηθέο έξεπλεο,  φπσο είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην εξσηεκαηνιφγην παξέρνληαη κε ηε κνξθή αξηζκεηηθψλ ζηνηρείσλ ελψ 

ε επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη κέζα απφ ηελ αμηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ 

νδεγνχλ ζηελ εμαγσγή αληηθεηκεληθψλ ζπκπεξαζκάησλ (Παπαλαζηαζίνπ & 

Παπαλαζηαζίνπ, 2016; Υαιηθηάο, Μαλσιέζνπ, & Λάινπ, 2015). 
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Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί αθφκα πσο γηα ηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ 

έξεπλαο ζπλεθηηκήζεθαλ ν ζθνπφο αιιά θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ 

ηεζεί. Αλαιπηηθφηεξα, ν ζθνπφο αθνξνχζε ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ εξγάδνληαη ζε Γεκνηηθά 

ρνιεία ελψ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηελ έξεπλα 

εζηίαδαλ ζε παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ππνζηεξίδνληαη νη δίγισζζνη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη παξάκεηξνη 

πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη κε ηνπο γνλείο ησλ 

καζεηψλ. Τπφ απηφ ην πξίζκα γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

ζεσξήζεθε σο θαηαιιειφηεξε  ε πνζνηηθή κέζνδνο θαζψο κέζσ απηήο κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί κηα εηθφλα ε νπνία λα απνηππψλεη ηηο θπξίαξρεο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Όπσο επηζεκαίλεη ραξαθηεξηζηηθά θαη ν Εαθεηξφπνπινο (2015) ε 

ππνζεηηθή κέζνδνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα κεηξήζεη θαη λα ειέγμεη ην 

πφζν αιιά θαη ην πφζνη  επηιέγνπλ κία ζπγθεθξηκέλε άπνςε ή  ζέζε. 

 

2.2 Γηαδηθαζίεο θαη Δξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ επηιέρζεθε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα, ε νπνία ζηεξίρζεθε 

ζηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ην 

πεξηερφκελν ησλ δειψζεσλ θαη ησλ εξσηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη ιήθζεθε ππφςε ν ζθνπφο αιιά θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ δηαηππψζεθαλ. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεκάησλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην απνβιέπεη ζην λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα  πνπ αθνξνχλ ηηο απφςεηο  θαη ηηο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο γηα ηε δηδαζθαιία δίγισζζσλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, ην εξσηεκαηνιφγην  δηαθξίλεηαη ζε δχν κέξε. Σν πξψην 

κέξνο αθνξά ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο θιήζεθε λα πξνζδηνξίζεη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην θχιν, ηελ 

ειηθία, ην αλ πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο ή  εηδηθήο αγσγή φπσο επίζεο λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζπνπδέο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή 
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πξνυπεξεζία. πλεπψο ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  πεξηιακβάλεη 5 

εξσηήκαηα.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη απφ 

29 εξσηήζεηο νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο ελφηεηεο. ηελ πξψηε εθ 

ησλ ηεζζάξσλ ελνηήησλ ηνπ  δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηίηιν 

δίγισζζνη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  δηεξεπλψληαη ζηνηρεία ηα νπνία 

αθνξνχλ ηελ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ε απηφ ην πιαίζην ζπκπεξηιακβάλνληαη 

εξσηήκαηα  πνπ εμεηάδνπλ πηζαλέο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεηψπηζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηφζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ φζν θαη ζε επίπεδν πινπνίεζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο ελψ παξάιιεια εμεηάδνληαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ην πνην είλαη ην θαηαιιειφηεξν πιαίζην γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ απηψλ 

(γεληθή ηάμε,  ηκήκα έληαμεο, παξάιιειε ζηήξημε, εηδηθά ζρνιεία). Δπίζεο ζηελ 

ελφηεηα απηή πεξηιακβάλνληαη εξσηήκαηα πνπ εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο 

θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ην θαηά πφζν ε θαηάιιειε θαηάξηηζε 

απνηειεί παξάγνληα πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αιιά θαη ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ 

απηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ειέγρνληαη κέζσ ησλ εξσηεκάησλ νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην αλ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα  νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο ή  ηε  εηδηθήο αγσγήο. 

Ζ επφκελε ελφηεηα αθνξά ηηο πξαθηηθέο θαη ηα κέηξα δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα 

εξσηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ ελφηεηα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν αμηνπνηνχληαη 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο, αλ είλαη ζεκαληηθή ε δηαθνξνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο αλάγθεο ησλ 

δειψζεσλ καζεηψλ αιιά θαη ην αλ εθαξκφδεηαη κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. Δπίζεο, ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο αηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο κέζα ζηελ ηάμε, ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ δηδαζθαιίαο, ηελ ελζσκάησζε ησλ ΣΠΔ θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε αιιά θαη ηελ ρξήζε πξφζζεησλ πιηθψλ θαη κέζσλ κε ζθνπφ ηνλ 
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εκπινπηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. Άιιεο ζπληζηψζεο νη νπνίεο εμεηάδνληαη κέζσ ησλ 

εξσηεκάησλ είλαη ε νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ,  ε 

εθαξκνγή  ηεο πεξηγξαθηθήο αμηνιφγεζεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

θαζψο θαη ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπληάζζνπλ έθζεζε πξνφδνπ γηα ηνλ δίγισζζν 

καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ απνθάζεηο θαη 

κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημή ηνπ κέζα ζηελ ηάμε. 

Σν δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο 

αγσγήο απνηειεί ηνλ ηίηιν ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνινπζεί. Μέζα 

απφ ηα εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί δηεξεπλψληαη  νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο γηα λα κπνξέζνπλ λα θαηαζηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθή 

ηε δηδαζθαιία αιιά θαη ην θαηά πφζν ζπλεξγάδνληαη ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο. Σα δχν ηειεπηαία εξσηήκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα εμεηάδνπλ αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ αλαγθαίν ην λα ζπζηεκαηνπνηεζεί ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο αγσγήο θαη αλ 

ζεσξνχλ πσο ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξά ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ θαη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

εξσηήκαηα. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε ηέζεθαλ  εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ 

ηηο  αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θαηά πφζν ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ φπσο επίζεο ηψξα ζεσξνχλ φηη ε 

ζπλεξγαζία ηελ κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ησλ 

καζεηψλ. Πεξηιακβάλνληαη αθφκα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο αιιά θαη ην θαηά 

πφζν επηδηψθεηαη απφ ηε κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε ζπλεξγαζία ζε ζπζηεκαηηθή 

βάζε 

 

2.3 Τν δείγκα ηεο έξεπλαο θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαθνξηθά κε ην δείγκα 

ηεο έξεπλαο λα επηζεκαλζεί φηη ην ζπγθξφηεζαλ 93 εθπαηδεπηηθνί ηεο Πξσηνβάζκηαο 
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Δθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα,  ζηελ  έξεπλα ζπκκεηείραλ ηφζν εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο 

αγσγήο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο, νη νπνίνη δηακνηξάδνληαη 

πεξίπνπ ηζφπνζα αλάκεζα ζηα δχν θχια. Με βάζε ηα παξαπάλσ λα ζεκεησζεί φηη ν 

πιεζπζκφο ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηνπο νπνίνπο θαη πξνήιζε 

ην δείγκα. Δζηηάδνληαο ζην δήηεκα ηεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο λα επηζεκαλζεί φηη 

ε εξεπλήηξηα απεπζχλζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ 

ην  επξχηεξν θνηλσληθφ ηεο πεξηβάιινλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη γίλεηαη ιφγνο γηα 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο ή  επρέξεηαο (convenience sambling). Ο Εαθεηξφπνπινο 

(2015) ζεκεηψλεη γηα ηελ ελ ιφγσ κέζνδν φηη  απνθαιείηαη θαη δεηγκαηνιεςία 

ζπγθπξίαο (δεηγκαηνιεςίαο κε πηζαλφηεηαο). ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζπγθξφηεζε 

ηνπ δείγκαηνο γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ επθνιία αιιά θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

κειψλ. Καηά απηφ ην ηξφπν επηιέρζεθε θαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ην δείγκα 

ηεο έξεπλαο πνπ πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 Μία άιιε παξαηήξεζε πνπ είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη αλαθνξηθά κε ηελ 

επηιεγείζα κέζνδν δεηγκαηνιεςίαο είλαη νη πηπρέο εθείλεο πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηα 

εμαγφκελα απνηέιεζκα. ε απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη δελ 

επηηπγράλεηαη ε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηνηρείν ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηε κεξηά ηνπ εξεπλεηή. Ζ κε γεληθεπζηκφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ  ζπλαξηάηαη  αθελφο, κε ην γεγνλφο φηη ηίζεληαη  κία ζεηξά 

πεξηνξηζκψλ νη νπνίνη ζπλδένληαη  κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο θαη ην θαηά 

πφζν απηά είλαη αληηπξνζσπεπηηθά (Παππαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016; 

Creswell, 2011). Αθεηέξνπ, ζπλδέεηαη θαη κε ην φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

ππάξρεη θάπνην κεηξφ εθηίκεζεο ηεο αθξίβεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ζθάικαηνο 

(Εαθεηξφπνπινο, 2015). Όιεο νη παξαπάλσ επηζεκάλζεηο απνηεινχλ ζηνηρεία ηα 

νπνία ιήθζεθαλ ππφςε απφ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο θαηά ηε δηαδηθαζία ηφζν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ φζν θαη ηεο  πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. 

2.5 Αλάιπζε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

ηελ ελφηεηα απηή θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κία κηθξή αλαθνξά ζηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο ησλ 

πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

δηαλεκήζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο αγσγήο πνπ 

ππεξεηνχλ ζε δνκέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

παθέηνπ SPSS. Μεηά ηελ δηαδηθαζία  ζπγθέληξσζεο ησλ ζπκπιεξσκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο θσδηθνπνίεζεο ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί έλα θχιιν 

θσδηθνπνίεζεο, πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο ζηαηηζηηθήο 

επεμεξγαζίαο.  

Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ λα ζεκεησζεί ζε έλα 

πξψην επίπεδν ην γεγνλφο φηη γηα λα απνηππσζνχλ νη εθθεξφκελεο απφςεηο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ  ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα αμηνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή αιιά θαη 

ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. Ζ παξνπζίαζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

δείγκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ 

ζπρλνηήησλ % . Ζ κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

αλάδεημε ησλ πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φπσο είλαη ε ειηθία θαη ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

ην πιαίζην ηεο πεξηγξαθηθήο αλάιπζεο ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο αμηνπνηήζεθαλ ζπρλφηεηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλφηεηεο 

%. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη δειψζεηο  απνηππψζεθαλ ζε θιίκαθα 

Likert,  αμηνπνηήζεθε ε κέζε ηηκή, ε ηππηθή απφθιηζε θαη ην 95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζχλεο κε απψηεξν ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί ν βαζκφο δηαθσλίαο 

ή  ζπκθσλίαο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο κε ηελ θάζε κία απφ ηηο δειψζεηο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ν νπνίνο απέβιεπε λα ειέγμεη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε επηιέρζεθε  λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ν Cronbach α (alpha). Σέινο, ζε επίπεδν επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθνί έιεγρνη (π.ρ κε παξακεηξηθφο έιεγρν Mann-Whitney 

γηα 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα,  έιεγρνη t-test γηα 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα).  
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Κεθάιαην 3  

Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

 

3.1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο 
 

ηνλ Πίλαθα 1 δίλνληαη ηα απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ 93 εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο (λ=76, 81.7%) θαη Δηδηθήο (λ=17, 

18.3%) Αγσγήο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. πλνιηθά παξαηεξήζεθε ζπκκεηνρή 

47 (50.5%) αληξψλ θαη 46 (49.5%) γπλαηθψλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο πξνέθπςε φηη ην 35.5% 

(λ=33) ήηαλ ειηθίαο 41 έσο 50 εηψλ, ην 25.8% (λ=24) ήηαλ ειηθίαο 51 έσο 60 εηψλ 

θαη ην 20.4% (λ=19) ήηαλ ειηθίαο έσο 30 εηψλ. Αλαθνξηθά κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε, παξαηεξήζεθε φηη ην 40.9% (λ=38) ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ 

πξνυπεξεζία κεηαμχ 11 θαη 20 εηψλ θαη ην 26.9% (λ=25) είραλ πξνυπεξεζία απφ 21 

έσο 30 έηε θαη ην 23.7% (λ=22) είραλ πξνυπεξεζία απφ 0 έσο 5 έηε.  

Σέινο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πξνέθπςε φηη 

ην 45.2% (λ=42) ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ ην βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ απφ ΑΔΗ θαη ην 

44.1% (λ=41) είραλ κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο. Μηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο είραλ δεχηεξν πηπρίν (λ=7, 7.5%) ή δηδαθηνξηθφ ηίηιν 

ζπνπδψλ (λ=3, 3.2%). 

 

Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο 

 ν % 

Φφλο Άντρασ 47 50.5% 

Γυναίκα 46 49.5% 

Ηλικία 22-30 19 20.4% 

31-40 17 18.3% 

41-50 33 35.5% 

51-60 24 25.8% 

Εκπαιδευτικόσ Γενικήσ Αγωγήσ 76 81.7% 
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Ειδικήσ Αγωγήσ 17 18.3% 

Εκπαιδευτική προχπηρεςία 0-5 22 23.7% 

6-10 7 7.5% 

11-20 38 40.9% 

21-30 25 26.9% 

31 και άνω 1 1.1% 

Σπουδζσ - Εκπαίδευςη Πτυχίο ΑΕΙ 42 45.2% 

Δεφτερο πτυχίο 7 7.5% 

Μεταπτυχιακό 41 44.1% 

Διδακτορικό 3 3.2% 

 

Τα δημογραφικά χαρακτηριςτικά δίνονται διαγραμματικά ςτα Διαγράμματα 1 ζωσ 5. 

 

Γηάγξακκα 1. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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Γηάγξακκα 2. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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Γηάγξακκα 3. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

Γηάγξακκα 4. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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Γηάγξακκα 5. Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 

3.2. Αλάιπζε αμηνπηζηίαο εξσηεκαηνινγίνπ 

Όζνλ αθνξά ζηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεσλ, απαξαίηεηε θξίζεθε ε ρξήζε 

θάπνηνπ ηεζη αμηνπηζηίαο κε ην νπνίν εθηηκήζεθε ε εζσηεξηθή ζπλέπεηα ησλ 

ζηνηρείσλ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ. Έλαο απφ ηνπο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπο 

δείθηεο αμηνπηζηίαο είλαη απηφο πνπ ππνινγίζηεθε απφ ηνλ Cronbach (1951) θαη 

νλνκάδεηαη Cronbach’s α (alpha), ή δείθηεο εζσηεξηθήο ζπλάθεηαο (internal 

consistency coefficient). ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλάιπζεο αμηνπηζηίαο ηφζν γηα ηελ ζπλνιηθή θιίκαθα φζν θαη γηα ηηο επηκέξνπο 

ππνθιίκαθεο. Απφ ηνλ ζπληειεζηή πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή αμηνπηζηία ηνπ 

εξγαιείνπ θξίλεηαη πνιχ θαιή θαζψο ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο θπκάλζεθε 

απφ 0.672 (Δλφηεηα: Γίγισζζνη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο) έσο 

0.848 (Δλφηεηα: Πξαθηηθέο θαη κέηξα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δίγισζζσλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο). 
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Πίλαθαο 2: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο  

Δλόηεηα 
Γείθηεο 

Cronbach 

Γίγισζζνη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 0.672 

Πξαθηηθέο θαη κέηξα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 0.848 

πλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο 
0.731 

πλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 
0.673 

 

3.3. Δκπεηξία εθπαηδεπηηθώλ ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ δίγισζζνπο καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο. ην Γηάγξακκα 6 παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα αλαθνξηθά κε ην αλ έρνπλ 

δηδάμεη δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη 

ζπλνιηθά 49 εθπαηδεπηηθνί (52.7%) είραλ δηδάμεη ζην παξειζφλ δίγισζζνπο καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο 

Αγσγήο ην 50% (λ=38) δήισζε φηη έρνπλ δηδάμεη ζην παξειζφλ δίγισζζνπο καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο πνπ είραλ δηδάμεη δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αλήξζε ζε 64.7% (λ=11). Απφ ηνλ έιεγρν ρ
2
 παξαηεξήζεθε φηη δε ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζην πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Αγσγήο θαη ζην πνζνζηφ 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο πνπ είραλ δηδάμεη δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (ρ
2
(1)=1.205, p=0.272). 
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Γηάγξακκα 6. Απνηειέζκαηα γηα ην αλ έρνπλ δηδάμεη δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο 
καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

ηελ ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ δηδάμεη δίγισζζνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν 

αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ιφγσ 

απηψλ ησλ καζεηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηφζν ζπγθεληξσηηθά φζν θαη αλά θαηεγνξία 

εθπαηδεπηηθψλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3 κε ηε κνξθή κέζεο ηηκήο θαη ηππηθήο 

απφθιηζεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζην ζχλνιν ηνπο 

αληηκεηψπηζαλ ζε αξθεηφ έσο πνιχ κεγάιν βαζκφ δπζθνιίεο ηφζν ζην ζρεδηαζκφ 

(ΜΣ=3.50, ΣΑ=0.93) φζν θαη ζηελ πινπνίεζε (ΜΣ=3.54, ΣΑ=1.033)  ηεο 

δηδαζθαιίαο.  

Απφ ηνλ κε παξακεηξηθφ έιεγρν Mann-Whitney γηα 2 αλεμάξηεηα δείγκαηα 

παξαηεξήζεθε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο 

θαη Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζην ζρεδηαζκφ  (U=216, 

p=0.775) θαη ηελ πινπνίεζε (U=224, p=0.925) ηεο δηδαζθαιίαο ιφγσ απηψλ ησλ 

καζεηψλ. Οπζηαζηηθά ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη 
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Δηδηθήο Αγσγήο αληηκεηψπηζαλ ζηνλ ίδην βαζκφ δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ  θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. 

 

Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα γηα ην αλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ δηδάμεη δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Αξθεηά, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ). 

 

χλνιν 
Γεληθήο 

Αγσγήο 

Δηδηθήο 

Αγσγήο p 

MT TA  MT TA  MT TA  

Αλ λαη, αληηκεησπίζαηε 

δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο; 
3.50 0.93 3.53 .83 3.42 1.24 0.775 

Αλ λαη, αληηκεησπίζαηε 

δπζθνιίεο θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο; 
3.54 1.03 3.55 .95 3.50 1.31 0.925 

          ΜΣ=Μέζε Σηκή, ΣΑ=Σππηθή Απφθιηζε 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 3 δίλνληαη θαη κε ηε κνξθή κέζεο ηηκήο θαη 

95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ζην Γηάγξακκα 7. 
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Γηάγξακκα 7. Απνηειέζκαηα γηα ην αλ αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ δηδάμεη δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

Οη επφκελεο εξσηήζεηο είραλ ζθνπφ λα θαηαγξάςνπλ ηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ην αλ πξέπεη νη δίγισζζνη καζεηέο λα εληάζζνληαη ζηε 

γεληθή ηάμε, ζε ηκήκα έληαμεο, ζε εηδηθά ζρνιεία ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

πξφγξακκα παξάιιειεο ζηήξημεο.  

Ζ αλάιπζε έδεημε φηη απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο Αγσγήο ην 

53.9% (λ=41) πηζηεχεη φηη νη δίγισζζνη καζεηέο ζα έπξεπε λα παξαθνινπζνχλ ηε 

γεληθή ηάμε, ην 67.1% (λ=51) απάληεζε φηη ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή 

ηάμε θαη λα παξαθνινπζνχλ θαη ηε δηδαζθαιία ζην ηκήκα έληαμεο , ην 80.3% (λ=61) 

πηζηεχεη φηη ζα έπξεπε λα  παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή ηάμε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξφγξακκα παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ην 26.3% (λ=20) δήισζε φηη ζα πξέπεη λα 

εληάζζνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία.  

Αληίζεηα, απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο ην 100% (λ=17) 

πηζηεχεη φηη νη δίγισζζνη καζεηέο ζα έπξεπε λα παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή ηάμε, ην 

88.2% (λ=15) απάληεζε φηη ζα έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή ηάμε θαη λα 

παξαθνινπζνχλ θαη ηε δηδαζθαιία ζην ηκήκα έληαμεο , ην 76.5 (λ=13) πηζηεχεη φηη 
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ζα έπξεπε λα  παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή ηάμε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα 

παξάιιειεο ζηήξημεο θαη ην 11.8% (λ=2) δήισζε φηη ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε 

εηδηθά ζρνιεία. 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζην αλ νη δίγισζζνη καζεηέο ζα έπξεπε 

λα παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή ηάμε (ρ
2
(1)=12.553, p=0.000<0.05) θαη ζην αλ ζα 

πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή ηάμε θαη λα παξαθνινπζνχλ θαη ηε δηδαζθαιία 

ζην ηκήκα έληαμεο (ρ
2
(1)=3.810, p=0.043<0.05). Οπζηαζηηθά πξνθχπηεη φηη 

ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο αλαγλσξίδεη φηη νη 

δίγισζζνη καζεηέο ζα έπξεπε λα παξαθνινπζνχλ ηε γεληθή ηάμε ή ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή ηάμε θαη λα παξαθνινπζνχλ θαη ηε δηδαζθαιία ζε ηκήκα 

έληαμεο. 

 

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα γηα ην ηη πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα γίλεηε κε ηνπο δίγισζζνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ηνπο  

Πηζηεχεηε φηη νη δίγισζζνη 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

Γεληθήο Αγσγήο Δηδηθήο Αγσγήο 

p Όρη Ναη Όρη Ναη 

λ % λ % λ % λ % 

Θα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηε 

δηδαζθαιία ζηε γεληθή ηάμε; 
35 46.1% 41 53.9% 0 0.0% 17 100.0% 0.000 

Θα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

γεληθή ηάμε θαη λα παξαθνινπζνχλ 

θαη ηε δηδαζθαιία ζην ηκήκα 

έληαμεο; 

25 32.9% 51 67.1% 2 11.8% 15 88.2% 0.043 

Θα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηε 

γεληθή ηάμε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξφγξακκα παξάιιειεο ζηήξημεο; 

15 19.7% 61 80.3% 4 23.5% 13 76.5% 0.726 

Θα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε εηδηθά 

ζρνιεία; 
56 73.7% 20 26.3% 15 88.2% 2 11.8% 0.202 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 4 δίλνληαη δηαγξακκαηηθά ζηα Γηαγξάκκαηα 8 έσο 11. 
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Γηάγξακκα 8. Απνηειέζκαηα γηα ην αλ νη δίγισζζνη καζεηέο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ 
ηε δηδαζθαιία ζηε γεληθή ηάμε 

 

 

Γηάγξακκα 9. Απνηειέζκαηα γηα ην αλ νη δίγισζζνη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

γεληθή ηάμε θαη λα παξαθνινπζνχλ θαη ηε δηδαζθαιία ζην ηκήκα έληαμεο 
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Γηάγξακκα 10. Απνηειέζκαηα γηα ην αλ νη δίγισζζνη καζεηέο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ 

ηε γεληθή ηάμε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα παξάιιειεο ζηήξημεο 

 

 

Γηάγξακκα 11. Απνηειέζκαηα γηα ην αλ νη δίγισζζνη καζεηέο ζα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε 

εηδηθά ζρνιεία 
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Ζ επφκελε ελφηεηα εξσηήζεσλ είρε ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  αλαθνξηθά κε δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο Γεληθήο Αγσγήο θαη έλαο εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο γηα λα δηδάμεη 

έλα δίγισζζν καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 5.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ  Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην θαηά 

πφζν έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί άκεζα φηη έλαο δίγισζζνο καζεηήο έρεη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(U=434, p=0.027<0.05) θαη ζηελ εξψηεζε πνπ αθνξνχζε ην θαηά πφζν έλαο 

εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (U=439, p=0.027<0.05).  

Αλαιπηηθφηεξα παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο 

(ΜΣ=3.80, ΣΑ=0.88) ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΣ=3.24, ΣΑ=0.90) κε ην φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο 

πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή 

θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί άκεζα φηη έλαο δίγισζζνο καζεηήο έρεη 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Παξφκνηα, νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο 

(ΜΣ=3.51, ΣΑ=0.76) ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΣ=3.06, ΣΑ=0.83) κε ην φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο 

πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή 

θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο.  

Απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο 

(ΜΣ=2.66, ΣΑ=1.14) θαη Δηδηθήο (ΜΣ=2.18, ΣΑ=0.73) Αγσγήο ζεσξνχλ φηη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν βαζηθφ πηπρίν θαη δελ έρεη 

επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζε κηθξφ βαζκφ κπνξεί λα 

αληηιεθζεί άκεζα φηη έλαο δίγισζζνο καζεηήο έρεη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 
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Παξφκνηα, νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο (ΜΣ=2.46, ΣΑ=1.00) θαη Δηδηθήο (ΜΣ=2.00, 

ΣΑ=0.79) Αγσγήο ζεσξνχλ φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν 

βαζηθφ πηπρίν θαη δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

ζε κηθξφ βαζκφ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηηο 

αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο. 

Αληίζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο (ΜΣ=4.09, ΣΑ=0.73) θαη Δηδηθήο 

(ΜΣ=4.35, ΣΑ=0.93) Αγσγήο ζπκθσλνχλ κε ην φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο 

αγσγήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν βαζηθφ πηπρίν θαη 

δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Δπηπιένλ, νη 

εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο (ΜΣ=4.11, ΣΑ=0.84) θαη Δηδηθήο (ΜΣ=4.35, ΣΑ=0.86) 

Αγσγήο αλαγλσξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κηα ηάμε 

απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ 

καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη ηζνδχλακα νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο (ΜΣ=3.74, 

ΣΑ=0.75) θαη Δηδηθήο (ΜΣ=3.53, ΣΑ=1.01) Αγσγήο αλαγλσξίδνπλ φηη  έλαο 

εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί αξθεηά πην απνηειεζκαηηθά 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε. 

Πίλαθαο 5: Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο Γεληθήο Αγσγήο θαη έλαο 
εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο γηα λα δηδάμεη έλα δίγισζζν καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο  (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Αξθεηά, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ). 

 

Γεληθήο 

Αγσγήο 

Δηδηθήο 

Αγσγήο 
p 

MT TA  MT TA  
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Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν 

βαζηθφ πηπρίν θαη δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί άκεζα 

φηη έλαο δίγισζζνο καζεηήο έρεη εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο 

2.66 1.14 2.18 .73 0.106 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί άκεζα φηη έλαο δίγισζζνο καζεηήο έρεη εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

3.80 .88 3.24 .90 0.027 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν 

βαζηθφ πηπρίν θαη δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο 

αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί 

απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

2.46 1.00 2.00 .79 0.089 

Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο γεληθήο αγσγήο πνπ 

έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά 

κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηηο αλάγθεο 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

3.51 .76 3.06 .83 0.027 

Έλα εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη 

κφλν βαζηθφ πηπρίν θαη δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο 

4.09 .73 4.35 .93 0.096 

Έλα εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί 

πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε 

3.74 .75 3.53 1.01 0.253 

Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κηα ηάμε απνηειεί αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

4.11 .84 4.35 .86 0.231 

  ΜΣ=Μέζε Σηκή, ΣΑ=Σππηθή Απφθιηζε 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 5 δίλνληαη θαη κε ηε κνξθή κέζεο ηηκήο θαη 

95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ζην Γηάγξακκα 13. 

 

Γηάγξακκα 12. Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε δηάθνξα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα έρεη έλαο εθπαηδεπηηθφο Γεληθήο Αγσγήο θαη έλαο 

εθπαηδεπηηθφο Δηδηθήο Αγσγήο γηα λα δηδάμεη έλα δίγισζζν καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 
δπζθνιίεο   

 

3.4. Πξαθηηθέο θαη κέηξα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δίγισζζσλ 

καζεηώλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

 

ηελ επφκελε ελφηεηα εξσηήζεσλ θαηαγξάθεθε ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο αλαθνξηθά κε ην πνηεο πξαθηηθέο θαη κέηξα δηδαζθαιίαο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ή ζεσξνχλ ζεκαληηθέο. Σα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηνλ Πίλαθα 6. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ  Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζην θαηά πφζν εθαξκφδνπλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (U=421, p=0.020<0.05).  
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Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ν εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΣ=3.65, ΣΑ=1.11) 

εθαξκφδνπλ κε πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο Αγσγήο (ΜΣ=3.01, ΣΑ=0.97). Δπηπιένλ, 

ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ  

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζην θαηά πφζν εθαξκφδνπλ ηε πνιπαηζζεηεξηαθή 

πξνζέγγηζε κέζα ζηε ηάμε (U=491, p=0.045<0.05). Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ν 

εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΣ=3.65, ΣΑ=1.11) εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ηε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε κέζα ζηε ηάμε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο Αγσγήο (ΜΣ=2.88, ΣΑ=1.15). 

Απφ ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο πνπ δελ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνέθπςε φηη θαη νη δχν νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ πξφζζεηα πιηθά θαη κέζα (π.ρ 

πξφζζεην έληππν πιηθφ, αληηθείκελα, εηθφλεο θηι) γηα λα εκπινπηίζνπλ ηε 

δηδαζθαιία ηνπο (Γεληθήο Αγσγή: MT=4.01, TA=0.81, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=4.06, 

ΣΑ=1.03).  

Δπηπξφζζεηα, πξνέθπςε φηη θαη νη δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ 

ζεσξνχλ αξθεηά ζεκαληηθή ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηηο αλάγθεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Γεληθήο Αγσγή: MT=3.75, TA=0.98, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.88, 

ΣΑ=0.93). Παξφκνηα, πξνέθπςε φηη ηφζν νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο φζν θαη 

νη εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο αμηνπνηνχλ αξθεηά ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο 

θαη πξαθηηθέο (Γεληθήο Αγσγή: MT=3.66, TA=0.86, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.71, 

ΣΑ=0.85).  

Σέινο, πξνέθπςε φηη θαη νη δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο (Γεληθήο Αγσγή: MT=3.54, TA=1.11, 

Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.24, ΣΑ=1.09), ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία (Γεληθήο Αγσγή: 

MT=3.67, TA=1.09, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.18, ΣΑ=1.47), πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ (Γεληθήο Αγσγή: MT=3.25, TA=1.12, 

Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.65, ΣΑ=1.11) θαη ζπληάζζνπλ αξθεηά ζπρλά έθζεζε 

πξνφδνπ γηα ηνλ δίγισζζν καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ψζηε λα ιάβνπλ 

εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημή ηνπ 
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κέζα ζηελ ηάμε (Γεληθήο Αγσγή: MT=3.44, TA=1.20, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.76, 

ΣΑ=1.25). 

 

Πίλαθαο 6: Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε πξαθηηθέο θαη 

κέηξα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο  (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Αξθεηά, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ). 

 

Γενικήσ 

Αγωγήσ 

Ειδικήσ 

Αγωγήσ 
p 

MT TA  MT TA  

Αμηνπνηείηε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο; 3.66 .86 3.71 .85 0.882 

Κξίλεηε ζεκαληηθή ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα 

αληαπεμέιζεηε ζηηο αλάγθεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 
3.75 .98 3.88 .93 0.702 

Δθαξκφδεηε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε δηαθνξνπνηεκέλε 

δηδαζθαιία; 
3.01 .97 3.65 1.11 0.020 

Δθαξκφδεηε ηε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε κέζα ζηε 

ηάμε; 
2.88 1.15 3.35 1.06 0.045 

Αμηνπνηείηε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο; 3.54 1.11 3.24 1.09 0.307 

Αμηνπνηείηε ηηο ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε; 3.67 1.09 3.18 1.47 0.201 

Αμηνπνηείηε πξφζζεηα πιηθά θαη κέζα ( π.ρ πξφζζεην έληππν 

πιηθφ, αληηθείκελα, εηθφλεο θηι) γηα λα εκπινπηίζεηε ηε 

δηδαζθαιία; 
4.01 .81 4.06 1.03 0.703 

ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο αθνινπζείηε ηελ νηθνζπζηεκηθή 

πξνζέγγηζε; 
2.72 1.10 2.94 1.30 0.499 

Δθαξκφδεηε ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πξνφδνπ ησλ καζεηψλ; 
3.25 1.12 3.65 1.11 0.222 

πληάζζεηε έθζεζε πξνφδνπ γηα ηνλ δίγισζζν καζεηή κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ψζηε λα ιάβεηε εθπαηδεπηηθέο 

απνθάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημή 

ηνπ κέζα ζηελ ηάμε 

3.44 1.20 3.76 1.25 0.316 
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  ΜΤ=Μζςη Τιμή, ΤΑ=Τυπική Απόκλιςη 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 6 δίλνληαη θαη κε ηε κνξθή κέζεο ηηκήο θαη 

95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ζην Γηάγξακκα 13. 

 

 

Γηάγξακκα 13. Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε πξαθηηθέο 

θαη κέηξα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο   

 

3.5. Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο 

ηελ ζπλέρεηα θαηαγξάθεθε ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο 

Αγσγήο αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7 δείρλνπλ  φηη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ 

εθπαηδεπηηθψλ  Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
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παξαηεξήζεθε παξαηεξνχκελν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p-value) κεγαιχηεξν απφ 

α=0.05.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο 

ζεσξνχλ εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία ζε 

δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Γεληθήο Αγσγή: MT=4.36, 

TA=0.74, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=4.41, ΣΑ=0.71). Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί 

Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο ζπλεξγάδνληαη αξθεηά κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο γηα 

ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο (Γεληθήο Αγσγή: MT=3.90, 

TA=0.86, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.38, ΣΑ=1.30).  

Παξφκνηα, παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο 

αλαγλσξίδνπλε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ζα πξέπεη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο  (Γεληθήο Αγσγή: MT=4.25, TA=0.77, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=4.29, ΣΑ=0.77) 

θαη αλαγλσξίδνπλε ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο κπνξεί 

λα θαηαζηήζεη αθφκα πην απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Γεληθήο Αγσγή: MT=4.33, TA=0.74, Δηδηθήο Αγσγήο: 

ΜΣ=4.47, ΣΑ=0.72).  

Σέινο, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο (ΜΣ=3.90, ΣΑ=0.86) 

ζπλεξγάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη αληίζηνηρα νη  

εθπαηδεπηηθνί Δηδηθήο Αγσγήο (ΜΣ=3.75, ΣΑ=1.00) ζπλεξγάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γεληθήο Αγσγήο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ψζηε απηή λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο 

δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Πίλαθαο 7: Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία 

εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο  (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Αξθεηά, 4=Πνιχ, 

5=Πάξα πνιχ). 

 

Γεληθήο 

Αγσγήο 

Δηδηθήο 

Αγσγήο 

P 
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MT TA  MT TA  

Θεσξείηε ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

4.36 .74 4.41 .71 0.814 

πλεξγάδεζηε κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο-εθπαηδεπηηθνχο 

γεληθήο ηάμεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο, ψζηε απηή λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο 3.90 .86 3.75 1.00 0.819 

Πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί αθφκα 

πεξηζζφηεξν ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο 4.25 .77 4.29 .77 0.834 

Πηζηεχεηε φηη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο θαη 

γεληθήο αγσγήο κπνξεί λα θαηαζηήζεη αθφκα πην 

απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 4.33 .74 4.47 .72 0.454 

  ΜΣ=Μέζε Σηκή, ΣΑ=Σππηθή Απφθιηζε 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 7 δίλνληαη θαη κε ηε κνξθή κέζεο ηηκήο θαη 

95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ζην Γηάγξακκα 14. 
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Γηάγξακκα 14. Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 
ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο   

 

 

3.6. Σπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

Ζ ηειεπηαία ελφηεηα εξσηήζεσλ είρε ζθνπφ λα θαηαγξάςεη ηελ άπνςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ ζπλεξγαζία πνπ έρνπλ ή πξέπεη λα έρνπλ κε ηνπο 

γνλείο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 8 δείρλνπλ φηη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ  Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο θαζψο ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο παξαηεξήζεθε παξαηεξνχκελν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p-value) 

κεγαιχηεξν απφ α=0.05.  

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο 

ζεσξνχλ εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Γεληθήο Αγσγή: MT=4.21, TA=0.79, 

Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=4.35, ΣΑ=0.86). Δπηπξφζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη 
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Δηδηθήο Αγσγήο αλαγλσξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ φηη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη επσθειήο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ (Γεληθήο 

Αγσγή: MT=4.21, TA=0.79, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=4.41, ΣΑ=0.80). 

Παξφκνηα, παξαηεξήζεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο 

επηδηψθνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Γεληθήο Αγσγή: MT=3.99, TA=0.89, 

Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=4.06, ΣΑ=0.90). Σέινο,  νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο θαη Δηδηθήο 

Αγσγήο  αλαγλσξίδνπλ αξθεηέο δπζθνιίεο θαη  πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο 

κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο  (Γεληθήο 

Αγσγή: MT=3.63, TA=0.99, Δηδηθήο Αγσγήο: ΜΣ=3.94, ΣΑ=0.90).  

 

Πίλαθαο 8: Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία 
κε ηνπο γνλείο (1=Καζφινπ, 2=Λίγν, 3=Αξθεηά, 4=Πνιχ, 5=Πάξα πνιχ). 

 

Γεληθήο 

Αγσγήο 

Δηδηθήο 

Αγσγήο p 

MT TA  MT TA  

Κξίλεηε ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνπο γνλείο ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 
4.21 .79 4.35 .86 0.434 

Πηζηεχεηε φηη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη 

ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο είλαη επσθειήο γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ εμέιημε 

ησλ καζεηψλ 

4.21 .79 4.41 .80 0.310 

Δπηδηψθεηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 3.99 .89 4.06 .90 0.705 

Δληνπίδεηε δπζθνιίεο θαη  πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπλεξγαζία 

ζαο κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 
3.63 .99 3.94 .90 0.227 

  ΜΣ=Μέζε Σηκή, ΣΑ=Σππηθή Απφθιηζε 
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Σα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλαθα 8 δίλνληαη θαη κε ηε κνξθή κέζεο ηηκήο θαη 

95% δηαζηήκαηνο εκπηζηνζχλεο ζην Γηάγξακκα 15. 

 

Γηάγξακκα 15. Απνηειέζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 
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Κεθάιαην 4 

Σπδήηεζε-  Σπκπεξάζκαηα – Πεξηνξηζκνί θαη Πξνηάζεηο 

4.1 Σπδήηεζε-ζπκπεξάζκαηα 

Οη κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ ζέηνπλ  ζην πξνζθήλην κε 

φιν θαη πην έληνλν ηξφπν ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

κεηαλαζηψλ καζεηψλ. Σν ζηνηρείν απηφ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε ην 

γεγνλφο φηη  έλα απφ ηα βαζηθά πξνηάγκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ θαη ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζηε κάζεζε. Ζ θνηλσληθή 

θαη εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ απνηειεί έλα απφ ηα 

ζέκαηα πνπ πξνβιεκαηίδνπλ ηελ επηζηεκνληθή αιιά θαη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, 

θαζψο θαζηζηνχλ φιν θαη πην επηηαθηηθή ηελ αλάγθε νη ζρνιηθέο κνλάδεο λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο (Κπξίδεο, Παιαηνιφγνπ, Γηαιακάο. & Δπαγγέινπ, 2010). 

Βαζηθφ δεηνχκελν απνηειεί ε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ κέζα ζην 

ζρνιείν ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε κάζεζε φισλ ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο 

(Νηθνιάνπ, 2011; νχιεο, 2008). Μία δηαπίζησζε ε νπνία αλαδχεηαη θαη ε νπνία 

ζπλαξηάηαη κε ην δήηεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε λα δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γλψζεηο, ηδηφηεηεο θαη εθθξάζεηο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη ηφζν κε ην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο φζν θαη κε  ην 

πεδίν ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζπγθαηαιέγνληαη 

παξάκεηξνη νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνζηήξημε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

(Γνπδήξαο & Παιαηνιφγνπ, 2009). 

Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ αλαθχπηνπλ είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλνη κε ηνλ 

κνλνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα πνπ δηαθξίλεη ην ειιεληθφ ζρνιείν αιιά θαη ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηνηρεία ηα νπνία νδεγνχλ ζε ειιεηκκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ γισζζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ θεθαιαίνπ ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ 

(θνχξηνπ, Βαξηζάιεο & Γθφβαξεο, 2004; Υαηδεζσηεξίνπ, 2014). Οη πξνθιήζεηο 

εληείλνληαη, φηαλ νη δίγισζζνη  καζεηέο εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο,  θαζψο 

απαηηείηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηαθξίλνληαη γηα ηελ επειημία θαη ηε ιήςε 

δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ νη νπνίεο λα απνβιέπνπλ ζηε δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ 
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πεξηβάιινληνο κέζα ζηελ ηάμε  πνπ πξνάγεη ηελ ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ θαη 

αμηνπνηεί ην δίγισζζν ππφβαζξν ηνπο (Palaiologou, & Faas, 2012; νχιεο, 2013). 

Σίζεηαη δειαδή ην δήηεκα δηακφξθσζεο ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πιαηζίνπ κέζα ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ  γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ζπκπεξίιεςε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ 

κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα φζα επηζεκάλζεθαλ παξαπάλσ επηδίσμε ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο αιιά θαη νη 

πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί  ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο πνπ 

εξγάδνληαη ζε δνκέο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ θαζνδήγεζαλ ηελ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε εζηηάδνπλ ζηελ αλάδεημε 

ησλ εκπεηξηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ απφ ηε δηδαζθαιία  ζε 

δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δπίζεο, ζην επίθεληξν ησλ 

εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηέζεθαλ νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ 

πηζαλέο  δηαθνξνπνηήζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο. ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζπκπεξηιήθζεθε αθφκα ην 

ζέκα επηκφξθσζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο επίζεο δεηήκαηα πνπ 

άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο ηφζν κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο)  φζν θαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ζε κία πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζεί ε 

ζπκβνιή ηεο ζπλεξγαζίαο ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία καζεηψλ.  

ε έλα πξψην επίπεδν ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ππνδεηθλχνπλ φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο αγσγήο έρεη δηδάμεη ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ζηνηρείν ην νπνίν επηζεκάλζεθε θαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο. Ζ εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε βάζε ηα φζα 

δήισζαλ, θαηαδεηθλχεη αθφκα φηη αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ηφζν ζε 

επίπεδν ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ζε επίπεδν πινπνίεζε απηήο ελψ 

παξάιιεια δελ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο αγσγήο σο πξνο ηηο εθθεξφκελεο απφςεηο. 

πλεπψο απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο νη δπζθνιίεο ζηελ ππνζηήξημε ησλ 
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δίγισζζσλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηειεί θνηλή ζπληζηακέλε θαη ζηηο 

δχν θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ. Αμηνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ 

ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νη δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο κπνξεί λα ζπλδένληαη κε ην γεγνλφο φηη είλαη δχζθνιν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα δηαθξίλνπλ κε αθξίβεηα θαη αζθάιεηα ην θαηά πφζν νη δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δίγισζζνη καζεηέο ζπλδένληαη κε ηελ χπαξμε καζεζηαθψλ 

δπζθνιηψλ (Παληειηάδνπ, 2011; ηαζηλφο, 2015).  

Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ αθνξά ην πνηα 

είλαη ε πην θαηάιιειε δνκή γηα λα ππνζηεξηρζνχλ νη καζεηέο ηνπο. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε απφ ηελ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ πνπ έδσζαλ νη εθπαηδεπηηθνί 

δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο απφςεηο πνπ εμέθξαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο, θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

αγσγήο ζεσξεί πσο νη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ζα έπξεπε λα παξαθνινπζνχλ ηε 

γεληθή ηάμε θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα παξάιιειεο ζηήξημεο. ηνλ αληίπνδα 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο  ηφληζαλ πσο  ην θαηαιιειφηεξν πιαίζην γηα ηε 

δηδαζθαιία ηνπο είλαη απηφ ηεο γεληθήο ηάμεο. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε, ελδερνκέλσο λα εξκελεχνληαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε εηεξνγέλεηα πνπ δηαθξίλεη ην καζεηηθφ πιεζπζκφ ησλ ζχγρξνλσλ 

ζρνιηθψλ ηάμεσλ, ν απμεκέλνο αξηζκφο αλά ηάμε, ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γηα νινθιήξσζε ηεο δηδαθηέαο χιεο, ε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα εηδηθήο 

αγσγήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ ζπληζηψζεο 

πνπ  αηηηνινγνχλ ηελ άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο φηη είλαη 

πξνηηκφηεξν νη δίγισζζνη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο λα ιακβάλνπλ 

ππνζηήξημε απφ εηδηθφ παηδαγσγφ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο παξάιιειεο 

ζηήξημεο.  

Αλαθνξηθά κε ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο είλαη ζε 

ζέζε λα  εληνπίζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ κε ηξφπν απνηειεζκαηηθφ 

ηνπο  δίγισζζνπο  καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ε αλάιπζε ησλ 

απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλέδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο 

ζεσξνχλ πσο εθφζνλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  κπνξνχλ 

λα αληηιεθζνχλ άκεζα αλ νη καζεηέο απηνί παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ζ 

αληίθαζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζρεηίδεηαη κε ην φηη αλ θαη 
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βηβιηνγξαθηθά δηαπηζηψλεηαη φηη δελ είλαη εχθνιν λα δηαθξίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Μπφηζαο & 

αλδξαβέιεο, 2014), νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζηελ ελ ιφγσ έξεπλα αλέθεξαλ 

φηη κπνξνχλ λα ηνπο εληνπίζνπλ. Παξάιιεια  ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο αλέθεξε 

φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ν εθπαηδεπηηθφο 

ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. ηνλ αληίπνδα νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο 

ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο, αθφκα θαη αλ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, δελ είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ 

πεξηπηψζεηο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αλαηξέρνληαο ζηα 

επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη κία 

ζπκθσλία σο πξνο ην γεγνλφο φηη νη δίγισζζνη καζεηέο είηε παξνπζηάδνπλ 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο είηε φρη είλαη ζεκαληηθφ λα ππνζηεξίδνληαη κέζα ζην πιαίζην 

ηεο γεληθήο ηάμεο  θαη πσο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη απηφο πνπ ζα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξαθηηθέο γηα λα κπνξέζεη λα θαηαζηήζεη ην 

καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πξνζηηφ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Nijaskowa, 2014; 

Nijaskowa & Kormos, 2010). 

Ωζηφζν,   νη απφςεηο πνπ εθθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  ηφζν ηεο γεληθήο φζν 

θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο  ζπγθιίλνπλ σο πξνο ην γεγνλφο φηη έλαο εθπαηδεπηηθφο 

εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πην απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν βαζηθφ πηπρίν θαη 

δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. ε θάζε 

πεξίπησζε κε βάζε ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία ην δήηεκα ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε ζπδήηεζε πνπ αθνξά 

ηελ εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε φισλ ησλ καζεηψλ κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν, δηφηη νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο  πνπ θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ην θαηά πφζν 

επηδηψθεηαη  ε ελδπλάκσζε θαη ελίζρπζε ησλ δεμηνηήησλ απηψλ, απνηειεί κία 

παξάκεηξν πνπ επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξεκβάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη (Joshi et. al., 2009; Kormos & Nijaskowa (2017). 
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Δζηηάδνληαο ζην ζεκείν απηφ ζε πξαθηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία 

θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, 

ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο  σο πξνο ηηο πξαθηηθέο πνπ 

επηιέγνπλ λα αμηνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο. 

Δηδηθφηεξα παξαηεξήζεθε πσο ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο απνηειεί κία πξαθηηθή πνπ επηιέγεηαη σο επί ην πιείζηνλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο. Δπηρεηξψληαο λα δνζεί κία εξκελεία ζην 

ζπγθεθξηκέλν εχξεκα είλαη πνιχ πηζαλφ ε δηαθνξνπνίεζε απηή λα νθείιεηαη ζε 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί, κε ηελ 

έλλνηα φηη νη εηδηθνί παηδαγσγνί δηαζέηνπλ πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ 

έρνπλ νη καζεηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη.  

Πάξαπηα, ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ πσο θαη νη δχν νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδνπλ πσο είλαη ζεκαληηθφ λα αμηνπνηνχλ κία πιεζψξα απφ 

πιηθά θαη κέζα φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην πξφζζεην έληππν πιηθφ, νη εηθφλεο,  ηα 

αληηθείκελα, ζε κία πξνζπάζεηα λα εκπινπηίζνπλ ηε δηδαζθαιία. Σν ζηνηρείν απηφ 

δηαθάλεθε κέζα απφ ην φηη αμηνπνηνχληαη ζπλδπαζηηθά δηάθνξα πιηθά θαηά ηε 

δηδαθηηθή πξάμε. Γελ ζα πξέπεη λα παξαιεθζεί φηη ε δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

εθθεξφκελεο απφςεηο δελ πξνέθπςε θαη φζνλ αθνξά ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν 

δηδαζθαιίαο, ηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαηά ηε δηδαθηηθή πξάμε φπσο 

επίζεο δελ παξαηεξήζεθαλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πεξηγξαθηθή 

αμηνιφγεζε θαη ηε ζχληαμε έθζεζεο πξνφδνπ γηα ηνπο καζεηέο ψζηε ζηε βάζε 

απηήο  λα ιεθζνχλ δηδαθηηθέο απνθάζεηο θαη κέηξα πνπ αθνξνχλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ εληφο ηεο γεληθήο ηάμεο. Απφ 

ηελ άιιε κεξηά αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζε κία αληίθαζε ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε νπνία αθνξά ζην φηη ελψ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο 

αγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ, δελ εθαξκφδνπλ ζπζηεκαηηθά  ηε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ηε ζεσξνχλ σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξαθηηθέο 

πνπ κπνξεί λα αμηνπνηήζεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα αληαπεμέιζεη 

ζηηο αλάγθεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ. Αληίζηνηρν ήηαλ ην εχξεκα πνπ πξνέθπςε θαη 

δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο. 
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Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία  κε ηελ πθηζηάκελε 

βηβιηνγξαθία ε νπνία θαηαδεηθλχεη φηη ν ζπλδπαζκφο  κηαο πνηθηιίαο ζηξαηεγηθψλ 

δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαζνξίδεη θαη επεξεάδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ άκβιπλζε ησλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη δίγισζζνη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία (Βαιηαληή, 2015),  ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ  ΣΠΔ  κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ κπνξεί λα ζρεδηαζηνχλ παξεκβάζεηο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ ελίζρπζε ηεο θσλνινγηθήο επίγλσζεο ζε ειεθηξνληθά 

πεξηβάιινληα (Jalali-Moghadam & Hedman, 2016) ελψ παξάιιεια επηζεκαίλεηαη φηη 

ε αχμεζε ησλ αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ γηα ηνπο  δίγισζζνπο 

καζεηέο  πξνυπνζέηεη ηελ αμηνπνίεζε κηαο πιεζψξαο πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Artiles & Ortiz, 2002; Carlo et. 

al., 2004). Ζ αμηνπνίεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζα πξέπεη 

παξάιιεια λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζε επίπεδν 

αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Trees, 2013). 

Δμίζνπ ελδηαθέξνληα είλαη θαη ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο θαη ηεο γεληθήο 

αγσγήο. Μηα γεληθή παξαηήξεζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη ζρεηίδεηαη κε ην φηη θαη νη 

δχν θαηεγνξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ σο πξνο ηε ζπκβνιή θαη ηνλ ζεηηθφ 

αληίθηππν πνπ έρεη ε ζπλεξγαζία θαζψο ε αληαιιαγή εκπεηξνγλσκνζχλεο θαη ε απφ 

θνηλνχ ιήςε εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ  θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία 

ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο ε νπνία θαηαδεηθλχεη φηη ην λα 

δνπιεχνπλ απφ θνηλνχ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο ηνπο 

επηηξέπεη λα θαζνξίζνπλ θνηλνχο ζηφρνπο θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ 

επαξθψο ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο. 

Μέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ δηαζθαιίδεηαη πσο ηφζν νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε κία ζεηξά απφ δηδαθηηθέο παξακέηξνπο θαη ζηξαηεγηθέο φπσο είλαη 

ιφγνπ ράξε ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία αιιά θαη ε δηακειηζκέλε δηαρείξηζε ηνπ 

καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ηάμεο (Δθξαηκίδνπ, 2014).  

πκπιεξσκαηηθά ζηα παξαπάλσ λα επηζεκαλζεί φηη κε βάζε ηα επξήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 
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εξγαζία   θαηέζηε εκθαλέο πσο επηδηψθνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αιιά θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο ηε ζπλεξγαζία ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνλίδνληαο παξάιιεια φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα 

πνπ λα απνβιέπνπλ ζηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Καξαγηάλλεο θαη Κιαδάθε (2012) ε αγαζηή 

ζπλεξγαζία δηαζθαιίδεη ηελ αχμεζε ηεο επίγλσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ε νπνία κε 

ηε  ζεηξά ηεο σζεί απηνχο  λα εξγαζηνχλ κε ηξφπν αθνζησκέλν θαη λα θαηαβάιινπλ 

πξνζπάζεηεο λα βειηηψζνπλ ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί 

ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Δπξήκαηα ζρεηηθψλ εξεπλψλ (Avramidis, 2005; 

Δθξαηκίδνπ, Καξαγηαλλίδεο & Κνπκπήο, 2015) θαηαδεηθλχνπλ πσο κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ δηακεζνιαβνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ηα δεκνγξαθηθά αιιά θαη ηα επαγγεικαηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο θαη ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ δηαζθαιίδεη ην λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ νη ζηφρνη ηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζην θνηλφ αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα (Gately & Gately, 2001; De France Schmidt, 2008). 

Σέινο ζε φηη αθνξά ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο δηαπηζηψζεθε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο ζεσξνχλ εμίζνπ πνιχ ζεκαληηθή ηε 

ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνπο γνλείο. Σν ζηνηρείν απηφ βξίζθεηαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε 

ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ παηδηνχ δηαζθαιίδεηαη 

ε θαιχηεξε ππνζηήξημε ηνπ, γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ πξφνδν θαη ηελ 

εμέιημε καζεηψλ απηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψζεθε 

πσο θαη νη δχν θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ επηδηψθνπλ κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο, ππνγξακκίδνπλ πσο εληνπίδνληαη αξθεηέο δπζθνιίεο θαη 

πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπλεξγαζία. Σα παξαπάλσ επξήκαηα πνπ αθνξνχλ 

παξακέηξνπο πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο 

βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη νη νπνίεο αλαθέξνπλ φηη ηα πνιιαπιά νθέιε εληνπίδνληαη ηφζν 

ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ζε επίπεδν αθαδεκατθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ καζεηή 

(Öztürk, 2013). Μέζα απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ηελ εκπινθή ηεο νηθνγέλεηαο ν 

εθπαηδεπηηθφο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη πιεξνθνξίεο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 
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αμηνπνηήζεη θαηά ηε ιήςε δηδαθηηθψλ απνθάζεσλ (Larocque, Kleiman & Darling, 

2011).  

Γηα ην ιφγν απηφ ν Kim (2009) ηνλίδεη ην ζεηηθφ αληίθηππν ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζηα ζρνιηθά επηηεχγκαηα θαη ηηο επηδφζεηο ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά, νη Turney θαη 

Kao (2009) επηζεκαίλνπλ ηε ζεηηθή επίδξαζε θαη ζε επίπεδν θνηλσληθνπνίεζεο. ε 

έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηελ Mendez (2010)  ε νπνία εμέηαδε ην δήηεκα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο νηθνγέλεηεο ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ αλέδεημε 

πσο  φζν πςειφηεξν είλαη ην επίπεδν επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ γνλέσλ κε 

ην ζρνιείν ελ γέλεη ηφζν πεξηνξίδεηαη ε εκθάληζε  ζπκπεξηθνξηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζηνπο καζεηέο θαζψο ηα επίπεδα απηνξξχζκηζεο είλαη πςειφηεξα ελψ παξάιιεια 

παξνπζηάδνπλ πην ζεηηθέο ηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Μηα 

παξάκεηξν  ζηελ νπνία θάλνπλ αλαθνξά νη Harris  θαη Goodall (2008) ζρεηίδεηαη κε 

ην φηη ε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ζπλαξηάηαη κε 

ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ δέζκεπζεο ησλ παηδηψλ θαηά ηε καζεζηαθή δηεξγαζία.  

ην ζεκείν απηφ ιακβάλνληαο ππφςε ην φηη απφ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ ηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ εληνπίδνπλ ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ, λα 

παξαηεξεζεί φηη ην ελ ιφγσ εχξεκα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα πθηζηάκελα 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα. Δηδηθφηεξα ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

(Kim, 2009; Crozier & Davies, 2007) ππνδεηθλχνπλ φηη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

κεηαβιεηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζε επίπεδν ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθψλ θαη 

γνλέσλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ είλαη ηα γισζζηθά εκπφδηα θαη νη δπζθνιίεο νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία. ε απηή ηελ θαηεχζπλζε λα ηνληζηεί 

αθφκα φηη νη γισζζηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γνλείο νδεγνχλ ζε ρακειά 

επίπεδα απηνεθηίκεζεο, ζηνηρείν ην νπνίν δηακεζνιαβεί  θαη επηθέξεη δπζιεηηνπξγίεο 

θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ην ζρνιείν. Δθηφο φκσο απφ ηα γισζζηθά εκπφδηα 

κεηαμχ ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνηρεία ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ γνλέσλ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην ρακειφ κνξθσηηθφ 

επίπεδν αιιά θαη ην ρακειφ θνηλσληθννηθνλνκηθφ status (Kim, 2009; Crozier & 

Davies, 2007).  

ε απηή ηελ θαηεχζπλζε νη Turney θαη Kao (2009) ππνγξακκίδνπλ φηη 

γισζζηθέο δπζθνιίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο πνπ δηαθξίλνπλ 
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ηνπο κεηαλάζηεο γνλείο γελλνχλ ζε απηνχο αηζζήκαηα φηη δελ είλαη απνδεθηνί απφ ηε 

ζρνιηθή θνηλφηεηα. Σν ζηνηρείν απηφ ηνλίδεηαη θαη απφ ηνλ Öztürk (2013), ζχκθσλα 

κε ηνλ νπνίν ην αίζζεκα ηεο απφξξηςεο πνπ βηψλνπλ νη κεηαλάζηεο γνλείο ηνπο 

νδεγεί ζην λα απνθεχγνπλ λα   ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Ωζηφζν 

ζηα παξαπάλσ ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί αθφκα θαη ην γεγνλφο φηη νη δπζθνιίεο θαη 

ηα εκπφδηα πνπ εληνπίδνληαη θαηά ηε ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο 

ησλ καζεηψλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε θαη κε ηηο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη νη νπνίεο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθέο θαζψο δελ 

θαηαθέξλνπλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφ ηελ 

πθηζηάκελε ζεκαληηθή πνηθηινκνξθία (Crozier & Davies, 2007). 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζπλεγνξνχλ ζην φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμεπξεζνχλ 

ηξφπνη νη νπνίνη ζα απνβιέπνπλ ζην λα κεησζνχλ ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ νη 

θξαγκνί πνπ ηίζεληαη θαηά ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο 

γνλείο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα επέιηθην ζχζηεκα επηθνηλσλίαο. Ο ζεβαζκφο 

απέλαληη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ε αλνηρηή επηθνηλσλία, ε ελζπλαίζζεζε είλαη ζηνηρεία 

ηα νπνία κε ζεηηθφ ηξφπν επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο πνπ αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, 

ηδίσο  ζηελ πεξίπησζε ησλ κεηαλαζηψλ καζεηψλ θαη δε απηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο (Crozier & Davies, 2007; Kim, 2009). 

Δπηρεηξψληαο ζην ζεκείν απηφ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί λα αλαθεξζεί ζρεηηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο 

δηαζέηνπλ εκπεηξία απφ ηε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, δηαπηζηψζεθε φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα 

ππνγξάκκηζε πσο έρεη θιεζεί λα δηδάμεη ζε δίγισζζνπο καζεηέο πνπ παξνπζηάδνπλ 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Αληίζηνηρα ηηο ίδηεο εκπεηξίεο έρνπλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο. Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα 

ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζνχλ ηηο αλάγθεο πνπ έρεη έλαο δίγισζζνο καζεηήο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο,  νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

δηαηείλνληαη φηη είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ σο έλα βαζκφ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 
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απαηηήζεηο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο αιιά θαη λα εληνπίζνπλ  ηνπο 

δίγισζζνπο καζεηέο ησλ νπνίσλ νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε επίπεδν 

γιψζζαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηε δηγισζζία ηνπο αιιά κε ηε ζπλχπαξμε εηδηθψλ 

καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ.  

Δζηηάδνληαο ζην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ εμεηάδεη ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ην θαηά πφζν έρνπλ επηκνξθσζεί επαξθψο ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ 

κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο πεξηπηψζεηο  δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε φηη παξά ην γεγνλφο φηη ηφζν νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί φζν θαη νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο κπνξνχλ λα 

ππνζηεξίμνπλ απηνχο ηνπο καζεηέο, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο θαηέρνπλ πην 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ιφγσ ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ έρνπλ ιάβεη. Ωζηφζν 

έλα κεγάιν κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα 

εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηνηρείν ην νπνίν δηαδξακαηίδεη θαηαιπηηθφ ξφιν 

ζην λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. Ζ 

επηκφξθσζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα απνηεινχλ 

βαζηθέο  ζπληζηψζεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ απηψλ. Έλα άιιν ζηνηρείν ην νπνίν 

ζπλδέεηαη κε ηα δεηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπο είλαη ην γεγνλφο φηη νη 

γλψζεηο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί αληαλαθιψληαη κε 

αλάγιπθν ηξφπν ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ αμηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο 

καζεζηαθήο δηεξγαζίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη εηδηθνί παηδαγσγνί θαίλεηαη λα 

ππεξηεξνχλ, ζηνηρείν ην νπνίν δηαπηζηψλεηαη ην φηη είλαη ζε ζέζε θαη αμηνπνηνχλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν πξαθηηθέο φπσο είλαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ε 

πνιαηζζεηεξηαθή κέζνδνο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο αγσγήο.  

ε φηη αθνξά ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα γηα ην θαηά πφζν αλαγλσξίδνπλ 

φηη είλαη ζεκαληηθή ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πνιχπιεπξε θαη 

απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ ηίηισλ ησλ καζεηψλ, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ δηαθάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεκαληηθφ λα ιακβάλνπλ  δηδαθηηθά 

κέηξα ζην πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ κέζα ζηε γεληθή 

ηάμε λα παξέρνπλ ζηνπο δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ηελ 

απαηηνχκελε εθπαηδεπηηθή ππνζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα ακβιχλνπλ ηα ειιείκκαηα 

θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζε επίπεδν πξφζθηεζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 
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Αλαθνξηθά κε ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ εμέηαδε ηε ζεκαζία ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 

απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε πσο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεη φηη εθηφο απφ ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ θαη  πξαθηηθψλ πνπ ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ηφζν ην δήηεκα ηεο αγαζηήο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο. Σέινο, επηρεηξψληαο λα δνζεί απάληεζε ζην ηειεπηαίν 

εξεπλεηηθφ εξψηεκα ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε 

ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ηνπ δείγκαηνο φπσο απηφ αληαλαθιάηαη ζηηο εθθεξφκελεο 

απφςεηο ππνγξακκίδεη φηη είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο ε πνηφηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο  πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ.  

πκπεξαζκαηηθά απηφ πνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηα επξήκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο φζν θαη απφ ηα επξήκαηα πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί αιιά θαη ελ γέλεη ησλ πθηζηάκελσλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ππάξρνπλ, θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή θαη ππφ ην πξφζηαγκα ηεο 

ζπκπεξίιεςεο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεκαληηθφ λα εμνπιηζηνχλ κε γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο νη νπνίεο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα ζρεδηάζνπλ ηε δηδαζθαιία, ψζηε απηή λα 

ελαξκνλίδεηαη κε ηα δηαθνξνπνηεκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη ην καζεηηθφ 

δπλακηθφ. Ζ ελδπλάκσζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ βξίζθεηαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε θαη κε ην γεγνλφο φηη πέξα απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ επηθέξεη ην 

δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ησλ καζεηψλ ή  ε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθηνη θαη λα 

κπνξνχλ λα ηηο αλαγλσξίζνπλ θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ  σο κία πινχζηα πεγή 

κάζεζεο. ε θάζε πεξίπησζε ε ζπλεξγαζία αλάκεζα εηδηθνχο παηδαγσγνχο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο γεληθήο αγσγήο ζπληζηά κία παξάκεηξν βαξχλνπζαο ζεκαζίαο πνπ 

θαζνξίδεη κε ηξφπν θαηαιπηηθφ ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην θαηά πφζν 

παξέρνληαη ζε φινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο δηαθξίζεηο ίζεο επθαηξίεο.  
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4.2 Πεξηνξηζκνί θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Ζ έξεπλα πνπ πινπνηήζεθε πξνζέθξνπζε ζε κία ζεηξά απφ  πεξηνξηζκνχο νη 

νπνίνη θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ, πξνθεηκέλνπ ζηε βάζε απηψλ ησλ 

πεξηνξηζκψλ λα θαηαηεζνχλ πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο πνπ κπνξνχλ λα 

δηεμαρζνχλ,  ζε κία πξνζπάζεηα λα εμαρζνχλ πην αζθαιή θαη αμηφπηζηα 

ζπκπεξάζκαηα. ε έλα πξψην επίπεδν λα παξαηεξεζεί πσο ην δείγκα ηεο έξεπλαο 

απνηέιεζαλ 93 εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Σν ζηνηρείν απηφ ππνδεηθλχεη φηη ην δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη κηθξφ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά ε επηινγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο επθνιίαο πνπ αθνινπζήζεθε 

ιεηηνπξγεί εμίζνπ πεξηνξηζηηθά θαη ηελ έξεπλα θαζψο δελ δηαζθαιίζηεθε ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.  

ε έλα δεχηεξν επίπεδν αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη θαη ζην δήηεκα ηνπ 

γεσγξαθηθνχ πεξηνξηζκνχ, κε ηελ έλλνηα φηη  ην δείγκα πξνήιζε απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ε επηινγή 

δελ ήηαλ ηπραία, απνηειεί κία παξάκεηξν πνπ ιεηηνπξγεί πξνζζεηηθά ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο. ε έλα ηξίην επίπεδν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα ζπλεθηηκεζνχλ 

νη ζπληζηψζεο εθείλεο πνπ  ζρεηίδνληαη κε ηε κέζνδν έξεπλαο. Δηδηθφηεξα, ε επηινγή 

ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ έγηλε κε γλψκνλα ην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ην λα 

ζπγθεληξσζνχλ  δεδνκέλα απφ φζν ην δπλαηφλ  κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηφρνπ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη αιιά ε ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ κε ηε 

ρξήζε ελφο εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ δελ δηαζθαιίδεη ηελ ηξηγσλνπνίεζε 

ηνπο,  ε νπνία  επηηξέπεη  ζηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή λα ζπιιέμεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πήγεο θαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο εληζρχνληαο θαηά 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πνιχπιεπξε  πξνζέγγηζε ηνπ ππφ εμέηαζε ζέκαηνο. 

ηελ βάζε ησλ παξαπάλσ πεξηνξηζκψλ πνπ ηέζεθαλ πξνηείλεηαη ε 

επαλάιεςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο δηαθνξνπνηψληαο ηηο παξακέηξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα ε αχμεζε ηνπ δείγκαηνο 

θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο δεηγκαηνιεςίαο απνηειεί κία ζπληζηψζα ζηελ 

νπνία είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί βαξχηεηα ψζηε λα επηηεπρζεί ε 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε αλάδεημε ησλ 

πξαθηηθψλ πνπ αμηνπνηνχληαη απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο θαη ηεο 

εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε θαη ηε δηελέξγεηα 
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ζπλεληεχμεσλ,  γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κέζα απφ ηελ ζπιινγή πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ κπνξεί λα πξναρζεί εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ πξαθηηθψλ θαη ησλ 

εκπεηξηψλ πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη ε ζπγθξηηηθή εμέηαζε ησλ 

εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθαλνχλ πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ππνζηεξίδνληαη  νη δίγισζζνη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  
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Παξάξηεκα 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Α. Γεκνγξαθηθά/αηνκηθά ζηνηρεία εθπαηδεπηηθώλ 

1.Φύιν  

Άλδξαο  Γπλαίθα  

2.Ηιηθία 

22-30 εηψλ  

31-40 εηψλ  

41-50 εηψλ  

51-60 εηψλ   

Άλσ ησλ 60  

 

3. Δθπαηδεπηηθόο 

Γεληθήο Αγσγήο             Δηδηθήο Αγσγήο  

 

4.Δθπαηδεπηηθή πξνϋπεξεζία 

0-5 έηε  

6-10 έηε  

11-20 έηε  

21-30 έηε   

Πεξηζζφηεξα απφ 

30 έηε 

 

 

5. Σπνπδέο/ εθπαίδεπζε  

Πηπρίν ΑΔΗ  

Γεχηεξν πηπρίν   

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα   

Γηδαθηνξηθφ   

Άιιν(ζεκεηψζηε): 
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Β. Γίγισζζνη καζεηέο κε Δηδηθέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο  

6.Έρεηε δηδάμεη ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Ναη                          Όρη    

7.Αλ λαη, αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

8.Αλ λαη, αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

9.Πηζηεχεηε φηη νη δίγισζζνη καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

Θα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηε δηδαζθαιία 

ζηε γεληθή ηάμε; 
  

Θα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή ηάμε 

θαη λα παξαθνινπζνύλ θαη ηε δηδαζθαιία 

ζην ηκήκα έληαμεο; 

  

Θα πξέπεη λα παξαθνινπζνύλ ηε γεληθή ηάμε 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξόγξακκα 

παξάιιειεο ζηήξημεο; 

  

Θα πξέπεη λα εληάζζνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία;   

 

10.Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν βαζηθφ πηπρίν θαη δελ έρεη 

επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα αληηιεθζεί 

άκεζα φηη έλαο δίγισζζνο καζεηήο έρεη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

11.Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιεθζεί άκεζα φηη έλαο δίγισζζνο καζεηήο έρεη εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 
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12.Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν βαζηθφ πηπρίν θαη δελ έρεη 

επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

13  Έλαο εθπαηδεπηηθφο γεληθήο αγσγήο γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε είλαη ζε 

ζέζε λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά θαη κε επάξθεηα ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

14. Έλα εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πην απνηειεζκαηηθά 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο πνπ θαηέρεη κφλν βαζηθφ 

πηπρίν θαη δελ έρεη επηκνξθσζεί ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

15. Έλα εθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί πην απνηειεζκαηηθά 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ γεληθήο αγσγήο πνπ έρεη 

παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη 

εθπαίδεπζε; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

16. Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κηα ηάμε απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γεληθήο αγσγήο ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο δίγισζζνπ καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 
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Γ. Πξαθηηθέο θαη κέηξα δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ δίγισζζσλ καζεηώλ 

κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

17.Αμηνπνηείηε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

18. Κξίλεηε ζεκαληηθή ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο γηα λα αληαπεμέιζεηε ζηηο 

αλάγθεο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

19.Δθαξκφδεηε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

20.Δθαξκφδεηε ηε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε κέζα ζηε ηάμε;  

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

21.Αμηνπνηείηε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

22.Αμηνπνηείηε ηηο ΣΠΔ θαηά ηε δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

23.Αμηνπνηείηε πξφζζεηα πιηθά θαη κέζα ( π.ρ πξφζζεην έληππν πιηθφ, αληηθείκελα, 

εηθφλεο θηι) γηα λα εκπινπηίζεηε ηε δηδαζθαιία; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 
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24.ηηο πεξηπηψζεηο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

αθνινπζείηε ηελ νηθνζπζηεκηθή πξνζέγγηζε; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

25. Δθαξκφδεηε ηελ πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

26.πληάζζεηε έθζεζε πξνφδνπ γηα ηνλ δίγισζζν καζεηή κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο ψζηε λα ιάβεηε εθπαηδεπηηθέο απνθάζεηο θαη κέηξα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημή ηνπ κέζα ζηελ ηάμε; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

Γ. Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο  

27. Θεσξείηε ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο 

θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

28. πλεξγάδεζηε κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε απηή λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθή γηα 

ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; [ηελ εξώηεζε απηή ηελ 

απαληνύλ ΜΟΝΟ νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο] 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

29. πλεξγάδεζηε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γεληθή αγσγήο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο, ψζηε απηή λα θαηαζηεί φζν ην δπλαηφλ πην 

απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; [ηελ 

εξώηεζε απηή ηελ απαληνύλ ΜΟΝΟ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο] 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 
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30.Πηζηεχεηε φηη ζα πξέπεη λα ζπζηεκαηνπνηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

31.Πηζηεχεηε φηη ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο κπνξεί λα θαηαζηήζεη αθφκα πην 

απνηειεζκαηηθή ηε δηδαζθαιία ζε δίγισζζνπο καζεηέο κε εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

Δ. Σπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο 

32.Κξίλεηε ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία ζαο  κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

33. Πηζηεχεηε φηη ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο γνλείο ησλ 

δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη επσθειήο γηα ηελ πξφνδν 

θαη ηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

34.Δπηδηψθεηε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο γνλείο ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 

35.Δληνπίδεηαη δπζθνιίεο θαη  πξνβιήκαηα θαηά ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο γνλείο 

ησλ δίγισζζσλ καζεηψλ κε εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο; 

Καζόινπ Λίγν Αξθεηά Πνιύ Πάξα πνιύ 

     

 


