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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σε διεθνές επίπεδο, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) 

αντιμετωπίζουν την περιθωριοποίηση μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

διαφορετικές μορφές διακρίσεων. Σαν συνέπεια όλου αυτού, αρκετοί μαθητές δεν 

αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εκπαίδευσης. Σε διεθνές, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, 

έχει δοθεί τεράστια έμφαση στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη ως καθοριστική τακτική, 

με κυριότερο στόχο την προώθηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών, η εκπαιδευτική πολιτική σε αρκετά κράτη προωθεί 

ολοένα και πιο συχνά την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και την Παράλληλη Στήριξη των 

συγκεκριμένων ατόμων στα κανονικά εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Με αυτόν τον τρόπο, οι διεθνείς τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης μετατοπίστηκαν από 

την τοποθέτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ειδικά σχολεία, σε 

προσεγγίσεις δίχως αποκλεισμούς, κάτι το οποίο επιτρέπει στους συγκεκριμένους 

μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης. Οι 

σύγχρονες κυβερνήσεις, είναι ζωτικής σημασίας να επενδύσουν στην εκπαίδευση, 

προκειμένου να παρέχουν τα βέλτιστα εφικτά αποτελέσματα. 

Η προοπτική των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που αποτελεί τη βάση της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης, επισημαίνει πως τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 

σημαντικό να έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως δηλαδή γίνεται και με τα παιδιά χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές  ανάγκες. Παρά τις νομικές και διεθνείς συμφωνίες και τις δηλώσεις των 

προηγούμενων ετών για τα ίσα δικαιώματα όλων των μαθητών, η πρόσβαση στα 
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σύγχρονα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και οι προσαρμογές του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος σε μαθητές με ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες διαφέρουν 

σε μεγάλο βαθμό, φανερώνοντας το τεράστιο χάσμα το οποίο υφίσταται ανάμεσα στην 

πρόθεση και την εφαρμογή. 

Λέξεις-Κλειδιά : Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, Παράλληλη Στήριξη, Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες , Εξειδικευμένη Διδασκαλία, Προσαρμοστικότητα 
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ABSTRACT 

 

Internationally, students with disabilities face marginalization within the education 

system and different forms of discrimination. As a result, many students with 

disabilities do not reap all the benefits of education. Internationally and nationally, there 

has been a strong emphasis on Educational   Inclusion as a key tactic with the main goal 

of promoting the right to education, including students with disabilities. In recent years, 

educational policy in several states has increasingly promoted the Educational   

Inclusion and parallel support of these individuals in regular educational programs. 

In this way, the international trends in special education have shifted from placing 

students with special educational needs in special schools to approaches without 

exclusions, which allows these students to have access to general education curricula. 

Modern governments are vital to investing in education in order to provide the best 

possible results. 

The perspective of human rights, which is the basis of Educational Inclusion, points out 

that children with special educational needs is important to have equal opportunities to 

participate in all aspects of the modern educational process, as is the case with children 

without special educational needs. Despite previous legal and international agreements 

and statements in previous years on equal rights for all children, access to modern 

formal schools as well as adaptations of the educational environment to students with 

special educational needs vary widely, revealing the huge gap that exists between 

intention and application. 

Keywords : Educational inclusion, Parallel support, Special Educational Needs, 

Specialized Teaching , Adaptability 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο περιβάλλον του γενικού σχολείου της χώρας μας, οριοθετήθηκε πριν 

περίπου δύο δεκαετίες. Με το πέρασμα των ετών, ο αριθμός των παιδιών αυτών, 

παρουσίασε σημαντική ανοδική τάση. Η παρουσία των εν λόγω μαθητών στις τάξεις 

τυπικής εκπαίδευσης, σταδιακά έχει οδηγήσει στην ύπαρξη νέων εκπαιδευτικών 

θεσμών, αλλά και προγραμμάτων με βασικότερο σκοπό την υποστήριξή τους. 

Στη χώρα μας, οι πρακτικές ένταξης προβλήθηκαν αρκετά τα προηγούμενα 

χρόνια με τους θεσμούς της Παράλληλης Στήριξης και της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς 

ολοένα και πιο πολλά παιδιά παρουσίαζαν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων ήταν να καταφέρουν να εντάξουν σταδιακά τα εν λόγω 

άτομα μέσα στο σχολικό περιβάλλον, διαδραματίζοντας ταυτόχρονα καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη του γνωστικού, κοινωνικού,  ψυχικού αλλά και συναισθηματικού τους 

κόσμου. 

Από τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος στην εθνική βιβλιογραφία, 

εντοπίστηκε πως το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών για την Παράλληλη Στήριξη 

και την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, που μελετάται στην παρούσα εργασία, ήταν 

ποσοτικές, ενώ όσες ήταν ποιοτικές εστίαζαν, κατά κύριο λόγο σε απόψεις 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής. Δεν είναι αρκετές οι έρευνες οι οποίες εστιάζουν στην 

άποψη των γονιών των ατόμων τυπικής ανάπτυξης, για αυτό και υπήρξε ενδιαφέρον 

για διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης. 
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

1.1 Εκπαιδευτική συμπερίληψη  

1.1.1 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Στη σημερινή εποχή, ολοένα και περισσότεροι μαθητές σε όλο τον κόσμο 

δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον και να ανταποκριθούν 

ικανοποιητικά στις απαιτήσεις του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, με αποτέλεσμα 

να μην έχουν πρόσβαση με ευκολία στις ακαδημαϊκές και κοινωνικές γνώσεις και 

δεξιότητες. Τα άτομα που εμφανίζουν τις δυσκολίες αυτές μάθησης ονομάζονται   

«μαθητές  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες», καθώς έχουν ανάγκη εξειδικευμένης 

διδασκαλίας και στήριξης, όπως επίσης και χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων, 

ώστε να μπορέσουν να μάθουν  και  να  προσαρμοστούν στο εκπαιδευτικό περιβάλλον  

(Αγαλιώτης,  2009 •Αγαλιώτης, 2012).  

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφορούν προβλήματα  όρασης ή ακοής, 

νοητική  υστέρηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας, 

προβλήματα συμπεριφοράς, ψυχικές διαταραχές, νευρολογικά –ορθοπεδικά 

ελαττώματα ή προβλήματα υγείας, αυτισμό, άλλες διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, 

καθώς επίσης πολλαπλές  αναπηρίες  (Αγαλιώτης,  2009 •Αγαλιώτης, 2012). 

Από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η παρούσα εργασία ερευνά μια 

κατηγορία τους, τις ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες αφορούν μαθητές, που δεν 

διαφέρουν με σημαντικές αποκλίσεις από τους «τυπικούς μαθητές». (Αγαλιώτης & 

Όμπασης, 2016). Οι ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίζονται σε τέσσερις 

υποκατηγορίες: τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα 
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(ΔΕΠ-Υ), τις συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, την ήπια νοητική 

αναπηρία, , και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. (Αγαλιώτης, Πλατσίδου & 

Καρτασίδου, 2011).  

 

1.1.2 Από την ένταξη στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

Σε ό,τι έχει να κάνει με την από κοινού εκπαίδευση των μαθητών με ή χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η βιβλιογραφία της χώρας μας αλλά και η διεθνής 

βιβλιογραφία κάνουν λόγο για καθορισμένες έννοιες, όπως είναι για παράδειγμα αυτή 

της ένταξης, της ενσωμάτωσης αλλά και της συνεκπαίδευσης. Παλαιότερα η πρώτη εξ 

αυτών των εννοιών αφορούσε την τοποθέτηση των ατόμων, που έχουν διαφορετικά 

κοινωνικά, βιολογικά, είτε και ψυχολογικά γνωρίσματα, μέσα στην ευρύτερη ομάδα 

της σχολικής αίθουσας αποκτώντας έναν καθοριστικό ρόλο μέσα σε αυτή (Αγγελιδης, 

2011). 

Οι έννοιες αυτές της ένταξης, της ενσωμάτωσης και της συνεκπαίδευσης 

αποτελούν, στην ουσία, παλιότερους όρους που στη συνέχεια συνενώθηκαν, 

αποδίδοντας την έννοια της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης. 

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση υλοποιούνταν στα γενικά σχολεία όπου φοιτούν 

οι συνομήλικοί τους με το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα. Το θεωρητικό πλαίσιο αξιών 

αυτής της έννοιας αφορούσε τη δημοκρατία, το σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την ισότητα, την αποδοχή κλπ. Η ένταξη έχει άρρηκτη σχέση με την 

αύξηση της συμμετοχής και των ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές, ενώ παρέχει 

την απαιτούμενη στήριξη στα σχολεία, με βασικότερο σκοπό να ανταποκριθούν με τον 

πιο αποδοτικό τρόπο στη διαφορετικότητα, τα ενδιαφέροντα αλλά και τις ικανότητες 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Σαλβαρας, 2013). 



16 

 

Από την άλλη πλευρά, η έννοια της ενσωμάτωσης είχε να κάνει με τον στόχο 

που έχουν όλοι οι φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, με κυριότερο σκοπό την 

εκπαίδευση των μαθητών οι οποίοι εμφανίζουν ΕΕΑ, προκειμένου να καταφέρουν να 

ενσωματωθούν πλήρως και να μην διαφέρουν από το γενικό πληθυσμό στο σχολικό 

περιβάλλον, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον ενεργό τους ρόλο στις 

εκπαιδευτικές αλλά και στις κοινωνικές δράσεις (Νάνου και συν., 2013). 

Επί της ουσίας, η εν λόγω έννοια αφορούσε την αλληλοαποδοχή ενός συνόλου 

ατόμων, την ανάπτυξη κοινωνικών αλλά και δυναμικών σχέσεων, δίχως να 

προσφέρεται κάποια εξωτερική εξειδικευμένη υποστήριξη. Η ένταξη των ατόμων με 

ΕΕΑ στη γενική σχολική τάξη, υποδήλωνε ότι οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν είχαν 

καταφέρει να φτάσουν στο απαιτούμενο επίπεδο, προκειμένου να έχουν την ευχέρεια 

να συνυπάρχουν, να αναπτύξουν σχέσεις είτε ακόμα και να αλληλοεπιδράσουν με τα 

υπόλοιπα παιδιά, σε αντίθεση με τον όρο της ενσωμάτωσης όπου τα παιδιά αυτά έχουν 

τα απαιτούμενα εφόδια για να γίνει κάτι τέτοιο (Αγγελιδης, 2012). 

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε πλέον υφίσταται η έννοια της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εν λόγω έννοια, είναι σημαντικό να 

τονιστεί, πως αυτή έχει άμεση σχέση με την αλλαγή του σχολικού θεσμού και της 

οργανωτικής δομής του, με κυριότερο σκοπό τη συμπερίληψη όλων των μαθητών μέσω 

της εφαρμογής κατάλληλων εξειδικευμένων παρεμβάσεων μέσα στο ίδιο σχολείο και 

όχι ατομικά. Η φιλοσοφία της έννοιας αυτής εστιάζει στην ισότητα, την ισοτιμία καθώς 

επίσης και τη δημοκρατία (Ζωνιου-Σιδέρη, 2011). 

Βάσει μελετών, με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη συνεπάγονται δράσεις 

υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με κυριότερο σκοπό τη 

συμμετοχή τους στο κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ενώ από την άλλη πλευρά η 



17 

 

ισότιμη συμπερίληψη αφορά την αναδόμηση του σχολικού προγράμματος εξαιτίας της 

διαφορετικότητας του κάθε μαθητή. Σε ένα συμπεριληπτικό σχολείο, η ένταξη δεν 

λογίζεται ως αυτοσκοπός, αλλά αφορά εκείνες τις εκπαιδευτικές πρακτικές οι οποίες 

ξεφεύγουν από τις τυπικές δράσεις διδασκαλίας και μάθησης (Ηλιοπούλου, 2018). 

Προκειμένου να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω είναι ζωτικής σημασίας να 

υλοποιηθεί ολική αναμόρφωση των σύγχρονων σχολείων, σε ό,τι έχει να κάνει με τη 

δράση τους, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου να μπορούν να 

ανταποκριθούν πλήρως στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Οι κλάδοι οι 

οποίοι είναι καθοριστικό να μεταβληθούν ριζικά για τη συμπερίληψη όλων των 

μαθητών, είναι η εκπαιδευτική πολιτική, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι μέθοδοι 

διδασκαλίας, καθώς επίσης και οι κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις για την αναπηρία, 

τη διαφορετικότητα και τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου (Αγγελιδης, 2011). 

 

1.1.3 Το κίνημα της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης 

Το συγκεκριμένο κίνημα αποτελεί μια δέσμευση σε διεθνές επίπεδο, το οποίο 

έχει σαν βασικότερο στόχο την εξασφάλιση της πρόσβασης στην ποιοτική εκπαίδευση 

όλων των ηλικιών. Επί της ουσίας, αποτελεί ένα καθοριστικό κομμάτι της αποστολής 

της UNESCO με βασικότερο στόχο την εξασφάλιση της δωρεάν και υποχρεωτικής 

βασικής εκπαίδευσης για όλους τους ανθρώπους (Σαλβαρας, 2013). 

Επί της ουσίας, το εν λόγω κίνημα έστρεψε το παγκόσμιο ενδιαφέρον στην 

κάλυψη των κυριότερων εκπαιδευτικών αναγκών των παραμελημένων πληθυσμιακών 

ομάδων, βάζοντας ως βασικότερη προτεραιότητα, τα αποκλεισμένα, ευάλωτα, 

περιθωριοποιημένα, είτε ακόμα και τα μη προνομιούχα παιδιά. Ως επί το πλείστον,  από 
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τη διεξαγωγή του Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Forum κατά την περίοδο του 2000, όπου 

τέθηκαν ως βασικότεροι στόχοι η επέκταση και η αισθητή βελτίωση της προσχολικής 

εκπαίδευσης, απορρέει  η εξασφάλιση πως έως την περίοδο του 2015, όλοι οι μαθητές 

και κυρίως τα κορίτσια, είτε όλοι όσοι περιλαμβάνονται στις εθνοτικές μειονότητες, θα 

έχουν πρόσβαση στη δωρεάν και υποχρεωτική βασική εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, 

διασφαλίζεται πως οι εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των ηλικιών θα καλύπτονται 

έχοντας ισότιμη πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, και προβλεπόταν αισθητή 

βελτίωση κατά 50% του ποσοστού του αλφαβητισμού των ενηλίκων και κυρίως των 

γυναικών, η εξάλειψη των έμφυλων ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και η αισθητή βελτίωση της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών καταγράφοντας μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα από 

όλους του μαθητές (Πεπόνη, 2017). 

Προκειμένου να έρθουν εις πέρας οι παραπάνω στόχοι, υπήρξαν 12 πολιτικές 

οι οποίες αφορούσαν την κινητοποίηση σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές πολιτικό 

επίπεδο, με κυριότερο σκοπό το σχεδιασμό εθνικών σχεδίων δράσης, την προώθηση 

των στρατηγικών του εν λόγω κινήματος, το βιώσιμο και στοχευμένο πλαίσιο δράσης, 

την εξασφάλιση του ενεργού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στο σχεδιασμό, αλλά 

και στην εφαρμογή των πολιτικών αυτών, την ανάπτυξη υπεύθυνων συστημάτων 

εκπαιδευτικής δράσης, την πλήρη κάλυψη των πραγματικών αναγκών των σχολείων,  

καθώς επίσης και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαμέσου των οποίων 

προάγεται η αλληλοκατανόηση (Παυλίδου, 2019). 

Όσον αφορά τον σκοπό,  ο οποίος είχε άρρηκτη σχέση με την κάλυψη των 

εκπαιδευτικών αναγκών όλων των ηλικιών μέσα από την ισότιμη πρόσβαση σε 

κατάλληλα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, έρευνες επισημαίνουν πως η 
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πρόσβαση στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε σε ποσοστό της τάξης 

του 6% κατά την περίοδο του 2012, συγκριτικά με την περίοδο του ’99, παρά το 

γεγονός πως έως και εκείνη την περίοδο, εξακολουθούσαν να υφίστανται εξαιρετικά 

μεγάλες ανισότητες προς τη μετάβαση από την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, με την εμφάνιση χαμηλότερων ποσοστών κυρίως,  σε παιδιά τα οποία 

προέρχονταν από οικογένειες χαμηλών ή μεσαίων εισοδημάτων (Νάνου και συν., 

2013). 

 

1.1.4 Χαρακτηριστικά και στόχοι της  Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης 

Η εκπαίδευση αυτής της μορφής αποτελεί σχετικά ένα νέο είδος εκπαιδευτικής 

στήριξης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα βασικότερα γνωρίσματά 

της είναι πως οι μαθητές με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνυπάρχουν στο 

ίδιο σχολείο και στην ίδια σχολική αίθουσα μαζί με όλους τους συνομηλίκους τους, 

συμμετέχοντας στη διδακτική διαδικασία σύμφωνα με τις ικανότητές  και τις 

απαιτήσεις τους (Σαλβαρας, 2013). 

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επιχειρείται η υποστήριξη όλων των μαθητών, δίχως 

να υφίσταται κανένας απολύτως περιορισμός από γνωστικές, πολιτισμικές είτε άλλες 

ιδιαιτερότητες και περιορίζονται τα φαινόμενα απομάκρυνσης, περιθωριοποίησης, 

αλλά και αρνητικών κοινωνικών αντιλήψεων. Όσον αφορά την οργάνωση της 

καθημερινής διδακτικής πρακτικής, αξίζει να σημειωθεί πως στη σημερινή εποχή 

υφίστανται τρία διαφορετικά μοντέλα συμπερίληψης, τα οποία παρουσιάζονται 

παρακάτω (Αγγελιδης, 2012). 

Αρχικά, υπάρχει η πλήρης συμπερίληψη των μαθητών στη γενική σχολική τάξη 

με Παράλληλη Στήριξη του εκπαιδευτικού από περιοδεύοντα εκπαιδευτικό. Εξίσου 
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σημαντικό μοντέλο, όμως, είναι και η πλήρης συμπερίληψη του μαθητή στη γενική 

σχολική τάξη με τη συνύπαρξη όμως δυο εκπαιδευτικών στην ίδια τάξη, ενώ τέλος 

υφίσταται η μερική εκπαίδευση αυτής της μορφής, των μαθητών στη γενική σχολική 

αίθουσα και η παράλληλη εποπτεία σε τμήμα ένταξης είτε εντός του σχολείου, είτε 

ακόμα και μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας (Αγγελιδης, 2011). 

Σε ό,τι αφορά τους κυριότερους στόχους της εκπαίδευσης αυτής της μορφής, 

μια γενικότερη απάντηση, η οποία είναι δυνατόν να δοθεί, είναι πως η συγκεκριμένη 

μορφή εκπαίδευσης έχει σαν απώτερο στόχο την αισθητή βελτίωση των όρων ζωής 

ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσα από τη διαδικασία της 

συγκεκριμένης βελτίωσης, εξελίσσεται και η εκπαίδευσή του (Ηλιοπούλου, 2018).  

Αποτελεί δικαίωμα του κάθε μαθητή να κατέχει ενεργό ρόλο στο σχολικό 

περιβάλλον, να συμμετέχει στις εμπειρίες και να έχει πλήρη πρόσβαση στο 

εκπαιδευτικό σύστημα που θα πρέπει να διαμορφώνεται, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται 

στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και δεξιότητες του κάθε μαθητή (Πεπόνη, 2017). 

Ειδικότερα, η διαφορετικότητα, σε όποιο επίπεδο της σχολικής 

καθημερινότητας κι αν παρουσιάζεται, αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για ανάγκη 

μάθησης και αισθητής βελτίωσης ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, ενώ σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί εμπόδιο. Μέσα από την εκπαίδευση αυτής της μορφής, 

απαλείφονται οι ετικετοποιήσεις,  καθώς επίσης και οι κατηγοριοποιήσεις του 

συστήματος, ξεκινώντας από τα όρια του σχολικού πλαισίου (Ζωνιου-Σιδέρη, 2011). 

Η εν λόγω εκπαίδευση, εκτός από τη χωροταξική τοποθέτηση των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κινείται προς καθοριστικές μεταβολές, όπως είναι για 

παράδειγμα οι μεταβολές στην οργάνωση, είτε ακόμα και στην δομή, με κυριότερο 
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σκοπό τη βέλτιστη εφικτή εξυπηρέτηση των απαιτήσεων όλων των μαθητών και αυτός 

είναι και ο κυριότερος λόγος, για τον οποίο συνιστάται η εν λόγω μορφή εκπαίδευσης. 

Εξίσου καθοριστικό, λογίζεται πως είναι το γεγονός, πως κατά την εκπαίδευση αυτής 

της μορφής, προσφέρεται η ευχέρεια εξατομικευμένης διδασκαλίας ως δικαίωμα του 

εκάστοτε μαθητή και όχι μονάχα στα πλαίσια της ειδικής αγωγής (Νάνου και συν., 

2013). 

Η εφαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων αυτού του είδους σε μαθητές με ή 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, βοηθάει στην αισθητή ανοδική τάση της 

ποιότητας της εκπαιδευτικής δράσης, καθώς με αυτόν τον τρόπο κατορθώνεται 

συνδιδασκαλία, συνεργασία, αλλά και αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μαθητών, ενώ 

προβάλλεται το ενδιαφέρον τους για αλληλοαποδοχή και αισθητή βελτίωση των 

προσωπικών τους σχέσεων (Παυλίδου, 2019). 

Με κυριότερο στόχο να υφίσταται, όμως, μια αισθητή βελτίωση στην 

εκπαίδευσή τους και κατά συνέπεια στην καθημερινότητά τους, είναι ζωτικής 

σημασίας, να τηρούνται ορισμένες βασικές αρχές, οι οποίες έχουν άρρηκτη σχέση με 

τη συμπερίληψή τους. Αρχικά, η απόφαση για τον ενεργό ρόλο του εκάστοτε μαθητή 

σε σχολική αίθουσα συμπερίληψης, είναι σημαντικό να λαμβάνεται εξατομικευμένα 

και με την κατάλληλη αξιολόγηση (Γερογιάννης, 2015). 

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που θεωρηθεί πως ο μαθητής πληροί τα κριτήρια 

προκειμένου να παρακολουθεί προγράμματα εκπαιδευτικής συμπερίληψης, τότε η 

ένταξή του είναι σημαντικό να υλοποιηθεί σιγά-σιγά με στόχο να διατηρηθούν οι 

απαιτούμενες ισορροπίες. Επιπλέον, τόσο το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας, όσο 

και η εξατομικευμένη αξιολόγηση, είναι καθοριστικό να προετοιμάζονται και να 

υφίστανται πάντοτε με στόχο τη βέλτιστη εφικτή εξέλιξη των μαθητών. Όσον αφορά, 
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την αξιολόγηση του μαθητή, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως χρειάζεται να είναι 

συχνή και πως είναι κατά κύριο λόγο, στην αρμοδιότητα του εκάστοτε εκπαιδευτικού 

(Westwood, 2011). 

Εκτός, όμως, από τις κυριότερες αρχές, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας να 

τηρούνται, τίθενται και ορισμένα κριτήρια υλοποίησης της εκπαίδευσης αυτής της 

μορφής. Τα συγκεκριμένα κριτήρια επικεντρώνονται στις τακτικές πολιτικής της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, καθώς επίσης και στο κατά πόσο εκείνοι οι οποίοι 

κατέχουν ενεργό ρόλο σε παρόμοια προγράμματα, δεσμεύονται να τις εφαρμόσουν 

(Σούλης, 2013). 

Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος,  που οι αρχές και οι βασικότεροι στόχοι 

αυτών των προγραμμάτων είναι σημαντικό να αποτελούν συνέπεια όλων όσων έχουν 

ενεργό ρόλο. Ακόμα, θετικό θα ήταν να περιγράφονται με ακριβή τρόπο τα μέτρα τα 

οποία προτείνουν οι ίδιοι όσον αφορά τη σχολική καθημερινότητα. Επιπλέον, οι 

μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται, είναι σημαντικό να περιέχουν τακτικές συνεχούς 

αξιολόγησης, με κυριότερο σκοπό να γίνεται δυνατή η επίτευξη των στόχων που θα 

τεθούν. Τέλος, όσον αφορά τους κατέχοντες ενεργού ρόλου στην εκπαίδευση αυτής 

της μορφής, θα πρέπει να επισημανθεί, πως είναι καθοριστική η αρμονική συνεργασία, 

θέτοντας σαν ξεχωριστό και βασικό σκοπό την επιτυχία του προγράμματος 

(Γελαστοπούλου και Μουταβελής, 2017). 

1.1.5 Οφέλη και μειονεκτήματα 

Η εκπαίδευση αυτής της μορφής και η ανάπτυξη μιας σχολικής μονάδας για 

όλους, έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα ότι προσφέρει καθοριστικά πλεονεκτήματα για 

όλους τους εκπαιδευόμενους με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης και για την κοινωνία. Κατά την περίοδο αυτής της 
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εκπαιδευτικής δράσης, οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν την 

ευχέρεια να συμβιώνουν και να αλληλοεπιδρούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, 

αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την απομόνωση, ή τον αποκλεισμό τους από την 

εκπαιδευτική δράση (Χρυσανθακοπούλου, 2012). 

Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσονται θετικές συμπεριφορές μιας και τα παιδιά 

μαθαίνουν να αποδέχονται, να αντιλαμβάνονται και πάνω από όλα να σέβονται τους 

γύρω τους. Μέσα από την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη τις περισσότερες φορές 

αναπτύσσονται ακαδημαϊκές αλλά και κοινωνικές ικανότητες. Το σύστημα της 

κατηγοριοποίησης των μαθητών σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μη, 

καθώς επίσης και ο αποκλεισμός των πρώτων από την εκπαίδευση ξεκινάει να 

εξαλείφεται.  Εξίσου καθοριστικό όφελος αυτής της εκπαιδευτικής δράσης, λογίζεται 

πως είναι το γεγονός ότι παρέχεται πρόσβαση σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, στο αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα 

προσφέρονται ίσες ευκαιρίες για διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων μεταξύ μαθητών 

ίδιας ηλικιακής ομάδας (Μιχαηλίδης, 2009). 

Επί της ουσίας, επομένως, η εκπαιδευτική αυτή δράση παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην αισθητή ελάττωση του στίγματος, στην αλληλεπίδραση, αλλά και στην καλή 

συνεργασία του εκπαιδευτικού γενικής τάξης και του ειδικού προσωπικού, στην 

κατάρτιση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής τάξης σε ζητήματα ειδικής 

αγωγής, ενώ τέλος με αυτόν τον τρόπο υφίστανται σημαντικά οφέλη για τα παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Παρά τα αρκετά πλεονεκτήματα, όμως, η εκπαίδευση αυτής της μορφής έχει 

και ορισμένα ελαττώματα. Οι τυπικές σχολικές μονάδες δεν είναι πάντοτε η καλύτερη 

επιλογή, καθώς λόγω της σημερινής κατάστασής τους, υφίστανται διακρίσεις και δεν 
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επιτρέπουν την πλήρη πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών, στους πόρους και στα 

δίκτυα φιλίας (Αλεβίζος Γ., Βλάχου Α., Γενά Α., Πολυχρονοπούλου Σ., Μαυροπούλου 

Σ., Χαρούπιας Α. & Χιουρέα Ο., 2012). 

Έρευνες αναφέρουν, πως στην εν λόγω εκπαιδευτική δράση, οι ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και οι κυριότεροι σκοποί των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, είναι εφικτό να εξαλειφθούν μέσα στις τυπικές σχολικές τάξεις, όπου οι 

δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα μέσα και πολλές φορές 

διδάσκουν σε μη κατάλληλες σχολικές αίθουσες με μη επαρκή στήριξη, ειδικό 

ανθρώπινο δυναμικό εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και μη επαρκές υποστηρικτικό 

προσωπικό (Γιαβρίμης και συν., 2011). 

Οι εκπαιδευτικοί πολλές φορές πιστεύουν πως δεν είναι σωστά καταρτισμένοι, 

είτε δεν έχουν τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να προσαρμόσουν τα προγράμματα 

σπουδών, με στόχο να καταφέρουν να καλύψουν τις απαιτήσεις όλων των παιδιών. Σε 

συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δεν υφίσταται καν πρόσβαση σε ολόκληρο το 

πρόγραμμα σπουδών, όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση της φυσικής αγωγής, 

όπου ο ενεργός τους ρόλος είναι δυνατόν να είναι προβληματικός (Νάνου και συν., 

2013). 

Μελέτες τονίζουν, πως η τοποθέτηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στις σχολικές αίθουσες πλήρους Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, έχει λογιστεί 

πως δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει στη βέλτιστη εφικτή εκπαίδευση των μαθητών 

αυτών. Αυτό, ως επί το πλείστον, σημαίνει πως στην περίπτωση στην οποία κάποιο 

παιδί συμπεριληφθεί πλήρως όλη την ημέρα, είναι εφικτό να χάσει την μία-προς-μία 

προσέγγιση η οποία απαιτείται, προκειμένου να αντιληφθεί τους ακαδημαϊκούς τομείς 

στους οποίους έχει δυσκολία (Πεπόνη, 2017). 
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Στη σημερινή εποχή, υφίστανται μελέτες οι οποίες δείχνουν πως οι νεαροί με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι εξαιρετικά πιθανό να λογιστούν ως διαφορετικοί, 

να πέσουν θύματα σχολικού εκφοβισμού, ενώ υπάρχει η πιθανότητα της απόρριψης 

από τη μαθητική κοινότητα. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μελέτες, υφίστανται δυο 

λόγοι για μια τέτοια απόρριψη και αυτοί είναι το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί 

εστιάζουν στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

με κυριότερη συνέπεια να μην αναπτύσσεται η κοινωνική τους εξέλιξη και τέλος το 

γεγονός πως οι μαθητές αυτοί εμφανίζουν ελλείμματα κοινωνικών ικανοτήτων 

(Γελαστοπούλου και Μουταβελής, 2017). 

 

1.1.6 Μοντέλα Συμπερίληψης 

Αρχικά, υφίσταται το μοντέλο της πλήρους συμπερίληψης. Το συγκεκριμένο 

μοντέλο αναδεικνύει την ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών σε μια σχολική 

μονάδα. Βάσει του εν λόγω μοντέλου, απορρίπτεται κάθε μορφής διαχωρισμός και 

υφίσταται τεράστια εστίαση στην αλληλεπίδραση όλων των μαθητών της σχολικής 

μονάδας, δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητές τους (Γερογιάννης, 2015). 

Ακόμα, στο μοντέλο αυτής της μορφής, τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες δεν δέχονται υποστηρικτική βοήθεια και ειδική εκπαίδευση, μιας και το 

περιβάλλον της σχολικής αίθουσας λογίζεται σαν το καταλληλότερο για όλους τους 

μαθητές. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί πως στο συγκεκριμένο 

μοντέλο απουσιάζει το νομικό ή το θεσμικό πλαίσιο για τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Γιαβρίμης και συν., 2011). 
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Ένα δεύτερο μοντέλο είναι αυτό της συμμετοχής στην ίδια τάξη. Με βάση το 

συγκεκριμένο μοντέλο, προσφέρεται υποστηρικτική βοήθεια από ειδικό παιδαγωγό και 

σε ορισμένες περιπτώσεις, υφίστανται παράλληλα και ψυχολόγοι, είτε άλλοι ειδικοί. 

Επιπλέον, υφίσταται εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και αναλυτικό 

πρόγραμμα, τα οποία αναγνωρίζουν τη σημασία και οριοθετούν την προσφερόμενη 

υποστηρικτική βοήθεια σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε μια γενική 

σχολική μονάδα. Επομένως, δεν υφίστανται ειδικά σχολεία αλλά μονάχα σχολικές 

αίθουσες υποστήριξης που δρουν στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης (Westwood, 

2011). 

Το τρίτο μοντέλο αφορά την εστίαση στις ατομικές απαιτήσεις. Το εν λόγω 

μοντέλο ως επί το πλείστον επικεντρώνεται στη δράση της αξιολόγησης των ειδικών 

απαιτήσεων των μαθητών. Σε περιστατικά στα οποία τα παιδιά εμφανίζουν σημαντικές 

δυσκολίες και δεν έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της γενικής 

εκπαιδευτικής δράσης, προτείνεται η φοίτησή τους σε κάποιο ειδικό σχολείο για 

καθορισμένη χρονική περίοδο (Συμεωνίδου και Φτιάκα, 2012). 

Αυτό κατά κύριο λόγο, γίνεται στην περίπτωση στην οποία η παρουσία των εν 

λόγω μαθητών στη σχολική αίθουσα γενικής εκπαίδευσης λογίζεται σαν ένα 

καθοριστικό πρόβλημα για την ατομική ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και στην 

περίπτωση στην οποία θεωρείται, πως έτσι εμποδίζεται η ακαδημαϊκή εξέλιξη και η 

κοινωνική συμπεριφορά και των υπολοίπων μαθητών. Κατά τη χρονική περίοδο 

φοίτησης στο ειδικό σχολείο, δεν υφίσταται ενίσχυση του τομέα κοινωνικής ένταξης 

των μαθητών αυτών (Σμαΐλη, 2018). 

Το τελευταίο μοντέλο, αφορά ένα περιοριστικό μοντέλο Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης. Βάσει του συγκεκριμένου μοντέλου, η εκπαιδευτική δράση σε ειδικά 
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σχολεία παρέχει υποστηρικτική βοήθεια στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, μονάχα στον ακαδημαϊκό κλάδο και όχι σε ό,τι αφορά την κοινωνικοποίησή 

τους. Αυτό κατά κύριο λόγο, γίνεται λόγω του ότι δεν έχουν τη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με τυπικώς αναπτυσσόμενους μαθητές, όπως συμβαίνει για 

παράδειγμα, στην περίπτωση της ειδικής εκπαίδευσης. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί 

πως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη σχολική μονάδα στην οποία θα φοιτήσει 

ο μαθητής, ενεργό ρόλο έχει και η οικογένεια των μαθητών (Παπανικολάου, 2018). 

 

1.1.7 Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ένας καθοριστικός παράγοντας, ο οποίος οριοθετεί το περιεχόμενο της ειδικής 

αγωγής, είναι το ποιος έχει ενεργό ρόλο στη διδασκαλία. Ένας από αυτούς τους 

παράγοντες, επομένως, είναι και ο εκπαιδευτικός που με την εκπαίδευσή του έχει την 

ευχέρεια μεταξύ άλλων να πετύχει έναν άμεσο εντοπισμό των δυσκολιών που 

εμφανίζει ένα παιδί (Σαλβαρας, 2013). 

Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών αποτελούν ένα καθοριστικό δεδομένο, έτσι ώστε 

να ευδοκιμήσει η ιδέα της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης. Αυτό κατά κύριο λόγο, 

οφείλεται στο γεγονός πως οι γνώσεις ανήκουν στις βασικότερες διαστάσεις, οι οποίες 

έχουν την ευχέρεια να διαμορφώσουν σε σημαντικό επίπεδο τη στάση των ανθρώπων 

σχετικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την ιδέα της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης (Νάνου και συν., 2013). 

Όταν αναφερόμαστε στην έννοια της στάσης, εννοούμε τη μέθοδο με την οποία 

ο εκάστοτε άνθρωπος ενεργεί και αντιδρά στο κοινωνικό σύνολο. Οι στάσεις των 

εκπαιδευτικών, είναι εφικτό να επιφέρουν καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις στη 
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συμπεριληπτική δράση, καθώς υφίσταται άμεση σχέση με την εκτίμηση, την 

αξιολόγηση, καθώς επίσης και τη μέθοδο διδασκαλίας των μαθητών που εμφανίζουν 

παρόμοιες ιδιαιτερότητες (Αγγελιδης, 2012). 

Η νοοτροπία της εκπαιδευτικής αυτής δράσης μεταβάλλει ριζικά τον ρόλο του 

εκπαιδευτικού που στη σημερινή εποχή χρειάζεται να είναι κατάλληλα καταρτισμένος 

και γνώστης των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, πως οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί είναι οι πρώτοι 

οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ένα σοβαρό ζήτημα, με κυριότερη 

συνέπεια η στάση τους και η δυνατότητά τους να επιφέρουν καθοριστικές επιρροές και 

επιδράσεις στην οικογένεια είτε στο σχολικό περιβάλλον, προκειμένου να 

αναζητήσουν βοήθεια από ειδικούς (Ζωνιου-Σιδέρη, 2011). 

Βάσει μελετών, διακρίνεται πως στη σημερινή εποχή στη χώρα μας, υφίσταται 

ελλιπής ενημέρωση για αρκετές και σοβαρές διαταραχές, κάτι το οποίο είναι δυνατόν 

να περιορίσει σε τεράστιο επίπεδο τη δυνατότητά τους να βρουν ένα παιδί με κάποια 

διαταραχή στη σχολική αίθουσα που διδάσκουν. Οι ίδιες έρευνες, διατυπώνουν πως η 

έλλειψη γνώσεων και ενημέρωσης για ζητήματα διάγνωσης ορισμένων διαταραχών, 

είναι δυνατόν να αναπτύξει αρκετά ερωτηματικά σε ό,τι έχει να κάνει με τη 

διαγνωστική δράση, καθώς επίσης και την ποιότητα συνεργασίας τους με τους 

αρμόδιους φορείς (Κωφίδου και Μαντζίκος, 2016). 

Παρά το γεγονός αυτό, όμως, είναι σημαντικό να τονιστεί πως ο ρόλος των 

σύγχρονων εκπαιδευτικών σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο δεν σταματάει στην 

άμεση ανίχνευση και στην ορθή παρατήρηση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Αυτό αποτελεί την πρώτη φάση. Οι εκπαιδευτικοί στη σημερινή εποχή είναι 
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αρμόδιοι και για το τελικό επίπεδο εφαρμογής του εξατομικευμένου προγράμματος 

(Γελαστοπούλου και Μουταβελής, 2017). 

 

1.1.8 Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και προσαρμογή του 

περιβάλλοντος διδασκαλίας 

Με κυριότερο στόχο να πετύχουμε μια πιο συμπεριληπτική εκπαίδευση, η 

διδασκαλία είναι σημαντικό να προσαρμόζεται με τρόπο που να καλύπτει τις 

απαιτήσεις του εκάστοτε εκπαιδευόμενου. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος, που 

μια σειρά από διαφοροποιημένες πρακτικές και τακτικές θα ήταν εφικτό να 

εφαρμοστούν, όπως είναι για παράδειγμα η διαφοροποίηση και η εξατομίκευση της 

διδασκαλίας, η καθολική σχεδίαση της διδασκαλίας, η εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής 

αλλά και ανακαλυπτικής μάθησης, η συνεργατική επίλυση σημαντικών ζητημάτων, η 

διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης, καθώς επίσης και η ολική ποιότητα στην 

εκπαίδευση (Σούλης, 2008). 

Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, κατά κύριο λόγο, 

βασίζεται στην αναγνώριση της διαφορετικότητας του εκάστοτε παιδιού σε ό,τι έχει να 

κάνει με τις γνωστικές και μαθησιακές του δυνατότητες και μέσα από καθημερινές 

προσαρμογές, έχει σαν βασικότερο σκοπό, τόσο την ικανοποίηση της εκάστοτε 

απαίτησης του εκπαιδευόμενου, όσο και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του. Η 

εξατομίκευση της διδασκαλίας, γίνεται για κάθε μαθητή ξεχωριστά, και έχει σαν 

απώτερο σκοπό την εμπλοκή του παιδιού με ζητήματα τα οποία τον αφορούν και τον 

ενδιαφέρουν άμεσα, προκειμένου να ενισχύεται η μάθησή του (Συμεωνίδου και 

Φτιάκα, 2012). 
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Είναι ζωτικής σημασίας, η προσαρμογή του περιβάλλοντος της διδασκαλίας να 

γίνεται με βασικότερο στόχο να καλύπτονται πλήρως όλες οι δεξιότητες τις οποίες έχει 

το εκάστοτε παιδί ξεχωριστά και παράλληλα το σύνολο των παιδιών της σχολικής 

αίθουσας. Έτσι, το κάθε παιδί θα βιώνει ένα ευχάριστο πολυδιάστατο μαθησιακό 

περιβάλλον, που θα το παρακινεί να συμμετέχει ενεργά στη μαθησιακή δράση, καθώς 

οι ανάγκες του μαθήματος θα είναι προσαρμοσμένες και στις δικές του δυνατότητες 

(Μιχαηλίδης, 2009). 

Η καθολική σχεδίαση του αναλυτικού προγράμματος έχει ως κυριότερο σκοπό 

να καταφέρει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή, ενώ ταυτόχρονα 

προσφέρει τη δυνατότητα ελεύθερης συμμετοχής όλων των παιδιών στη μαθησιακή 

δράση, επιτυγχάνοντας αποτελεσματικότερη συμμετοχή και μάθηση. Η 

ομαδοσυνεργατική αλλά και η ανακαλυπτική μάθηση, προβάλουν την διδασκαλία 

διαμέσου ομάδας παιδιών, τα οποία, διερευνώντας ένα διδακτικό αντικείμενο και μέσα 

από την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών, καταλήγουν στην ανακάλυψη της 

γνώσης, ενώ η συνεργατική διδασκαλία επίλυσης προβλημάτων, κάνοντας χρήση 

καθημερινών ζητημάτων, τις περισσότερες φορές καταλήγει στην ολοκλήρωση 

καθορισμένων σκοπών (Παπανικολάου, 2018). 

Από την άλλη πλευρά, η διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης αποτελεί, 

επίσης, μια πρακτική αυτής της μορφής που τις περισσότερες φορές εμπλέκει ενεργά 

το κάθε παιδί στη  μαθησιακή δράση από τη στιγμή που σχεδιάζεται, προκειμένου να 

λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες, καθώς επίσης και τα ενδιαφέροντα του εκάστοτε παιδιού 

ατομικά. 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί, πως η ολική ποιότητα στη σύγχρονη 

εκπαιδευτική δράση, έχει άμεση σχέση με την φιλοσοφία της διασφάλισης καλύτερης 
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και αποτελεσματικότερης εκπαίδευσης μέσα από τον ενεργό ρόλο όλων, την 

ικανοποίηση όλων των αναγκών και των απαιτήσεων των εμπλεκομένων στην 

εκπαιδευτική δράση αλλά και τη διαρκή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

(Συμεωνίδου και Φτιάκα, 2012). 

 

1.2 Συμπερίληψη και ελληνική πραγματικότητα 

Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημερινή κατάσταση της 

εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό πρώτα από όλα να παρουσιάσουμε διάφορα αριθμητικά στοιχεία 

της ισχύουσας κατάστασης. Έρευνες, τα τελευταία χρόνια, αναφέρουν πως στη χώρα 

μας υφίστανται σχεδόν 200 χιλιάδες παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Συμεωνίδου και Φτιάκα, 2012). 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και από τον πίνακα που ακολουθεί (βλέπε 

πίνακα 2.1), ο οποίος έχει να κάνει με τον ενεργό ρόλο των συγκεκριμένων μαθητών 

στην εκπαίδευση, προκύπτει ότι από τους 200 χιλιάδες μαθητές με αυτές τις 

ιδιαιτερότητες μόνο οι 31.761 φοιτούν σε κάποιο σχολείο, δηλαδή ένα ποσοστό της 

τάξης του 15% των παιδιών με αυτές τις ιδιαιτερότητες, ποσοστό ιδιαίτερα 

περιορισμένο. 

Πίνακας 1: Φοίτηση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στο σχολείο της χώρας μας 

κατά την περίοδο 2011 

Φοίτηση σε σχολείο της γενικής εκπαίδευσης Σύνολα 

(αριθμός παιδιών) 

Πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

Στήριξη από ειδικό 

προσωπικό 

 

19.922 4.183 850 24.105 
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Φοίτηση σε ειδικά σχολεία  

3.583 4.073  7.656 

 31.761 

Πηγή : Χρυσανθακοπούλου, 2012 

 

Παρά το γεγονός αυτό, όμως, δεν έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουμε 

ακριβώς, εξαιτίας της έλλειψης επίσημων στατιστικών δεδομένων. Η απουσία του 

μεγαλύτερου ποσοστού των παιδιών με παρόμοιες ιδιαιτερότητες από τη σύγχρονη 

εκπαιδευτική δράση, έχει τονιστεί και από αρκετούς ερευνητές του πλαισίου των 

ενταξιακών εκπαιδευτικών τακτικών και μάλιστα, όπως έχει επισημανθεί, η έλλειψη 

αξιόπιστων διεθνών στατιστικών δεδομένων για τα συγκεκριμένα άτομα, αναδεικνύει 

το γεγονός πως η έρευνα και η στατιστική σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται ζωτικής 

σημασίας (Μιχαηλίδης, 2009). 

Η παραπάνω άποψη υποστηρίζεται και από επίσημα θεσμικά κείμενα βάσει των 

οποίων, η χώρα μας δεν έχει αναπτύξει ακόμα εθνική βάση δεδομένων που να περιέχει 

ολοκληρωμένες, αλλά και αναλυτικές πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα παιδιά αυτά, ενώ 

δεν έχουν βρεθεί επαρκή στοιχεία όσον αφορά τα παιδιά με ΕΕΑ. Επομένως, είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να οριοθετηθεί μια πλήρης εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με το σύνολο 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας (Γελαστοπούλου και 

Μουταβελής, 2017). 

Η επιμονή της πολιτείας να αντιμετωπίζει ως διαφορετικούς θεσμούς την ειδική 

και τη γενική αγωγή, αποτελεί καθοριστική τροχοπέδη του οράματος ενός ενιαίου 

σχολείου. Παρά το γεγονός, πως το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει εντάξει συμβάσεις 

και διακηρύξεις των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η 

πολιτική βούληση δεν έχει προχωρήσει με τους ίδιους ρυθμούς προς τη λήψη των 
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απαιτούμενων μέτρων για την ανάπτυξη ενός συμπεριληπτικού σχολείου και οι 

μαθητές διακρίνονται σύμφωνα με την προσέγγιση της ιατρικής των ελλειμμάτων και 

όχι το ασυμβίβαστο των ιατρικών γνωματεύσεων με τις αρχές της ένταξης (Σούλης, 

2013). 

Επομένως, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πολιτικές, είναι εφικτό να τις 

διερευνήσουμε διεξοδικά μόνο μέσω τριών θεσμών, που υποστηρίζουν παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία. Σε αυτό το πλαίσιο θα 

διερευνήσουμε τις συμπεριληπτικές στρατηγικές, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με το 

γενικό σχολείο. Επομένως, οι θεσμοί οι οποίοι θα διερευνηθούν στη συνέχεια έχουν να 

κάνουν με τα τμήματα ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη αλλά και τον πρόσφατο θεσμό 

των ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) 

(Παπανικολάου, 2018). 

Το πρώτο θέμα που θα σχολιαστεί, επομένως, αφορά τα τμήματα 

συμπερίληψης, για τα οποία είναι καθοριστικό να τονιστεί ότι  δρουν σε διαφορετικές 

σχολικές τάξεις μέσα στα γενικά σχολεία, με βασικότερο στόχο την παροχή ειδικών 

προγραμμάτων για το εκάστοτε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Χρήσιμο 

κριτήριο για τον ενεργό ρόλο αυτών των παιδιών στα συγκεκριμένα τμήματα είναι η 

σχετική γνωμάτευση καθώς επίσης και η εισήγηση από το ΚΕΔΔΥ, είτε η δράση της 

αξιολόγησης από τον παιδαγωγό ειδικής αγωγής του σχολείου με τη σύμφωνη γνώμη 

και του Συμβουλίου Ειδικής Αγωγής (Σμαΐλη, 2018). 

Οι μαθητές οι οποίοι εντάσσονται στα παραπάνω τμήματα, δεν φοιτούν όλες τις 

σχολικές ώρες. Παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης τους κανονικά, ενώ για 

μερικές ώρες την ημέρα παρακολουθούν και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τμήματος 

ένταξης, που έχει να κάνει με παρεμβάσεις σε επιμέρους δυσκολίες των μαθητών, όπως 
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είναι για παράδειγμα προβλήματα στη γραφή, στην ανάγνωση, στην παραγωγή 

προφορικού, είτε γραπτού λόγου, στην κατανόηση μαθηματικών ορολογιών κλπ 

(Γερογιάννης, 2015). 

Αποτιμώντας την εν λόγω τακτική, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έρευνες 

τονίζουν, πως σε ετήσια βάση ένας μεγάλος αριθμός τμημάτων αυτής της μορφής δεν 

λειτουργεί, είτε το ξεκίνημα της δράσης τους παρουσιάζει τεράστια καθυστέρηση 

συγκριτικά με το ξεκίνημα του σχολικού έτους. Το συγκεκριμένο γεγονός, κατά κύριο 

λόγο, οφείλεται στο ότι η ειδική αγωγή σε αντίθεση με την τυπική εκπαίδευση, εστιάζει 

κυρίως σε έκτακτο και προσωρινό προσωπικό, δηλαδή σε αναπληρωτές 

(Γελαστοπούλου και Μουταβελής, 2017). 

Ακόμα, εξίσου σημαντικά ζητήματα έχουν εντοπιστεί τα προηγούμενα χρόνια 

και σε διάφορες απομονωμένες ορεινές, είτε ακόμα και νησιώτικες περιοχές, όπου τα 

τμήματα ένταξης δεν ιδρύονται, είτε δεν στελεχώνονται, παρά το γεγονός πως 

υφίστανται παιδιά με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που χρήζουν 

ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης. Παράλληλα, έρευνες έχουν δείξει πως υφίστανται 

και περιπτώσεις τερματισμού της λειτουργίας αυτών των τμημάτων, κατά την περίοδο 

ενός σχολικού έτους, ως επί το πλείστoν, εξαιτίας αναχώρησης των εκπαιδευτικών 

(όπως για παράδειγμα περιπτώσεις αναρρωτικής άδειας, εκπαιδευτικής άδειας, άδεια 

λοχείας, μετακίνηση σε κανονική τάξη κλπ) και μη άμεσης αντικατάστασής τους 

(Γιαβρίμης και συν., 2011). 

Συνεχίζοντας τώρα την παρουσίαση των υφιστάμενων τακτικών αυτής της 

μορφής, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ένας εξίσου καθοριστικός θεσμός αυτής της 

μορφής είναι και η Παράλληλη Στήριξη, που όπως θα γίνει αντιληπτό και σε επόμενο 

κεφάλαιο, παρέχεται σε παιδιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα, με κατάλληλη ατομική 
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στήριξη, να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αφορά παιδιά 

που αντιμετωπίζουν πιο σοβαρές ΕΕΑ, στην περίπτωση στην οποία, στην περιοχή που 

βρίσκονται δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο (όπως για παράδειγμα ειδικό σχολείο, τμήματα 

συμπερίληψης κλπ), είτε στην περίπτωση στην οποία η εν λόγω στήριξη θεωρείται 

χρήσιμη, σύμφωνα με απόφαση του ΚΕΔΔΥ, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών τους 

αναγκών (Σακελλαρίου και συν., 2015). 

Στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι η γνωμάτευση είναι 

σημαντικό να περιέχει ειδικές αιτιολογίες, δηλαδή να εξειδικεύει τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες του εκάστοτε παιδιού, αλλά και τους βασικότερους λόγους για 

τους οποίους λογίζεται ως κατάλληλη η ένταξή του σε τέτοια τμήματα, είτε η φοίτησή 

τους σε κάποιο ειδικό σχολείο (Χρυσανθακοπούλου, 2012). 

Στη στήριξη αυτής της μορφής, τοποθετούνται αποκλειστικά εκπαιδευτικοί του 

τομέα ΠΕ71 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμα, τα παιδιά τα οποία φοιτούν σε 

σχολεία γενικής εκπαίδευσης, είτε σε τμήματα ένταξης, είναι εφικτό να υποστηρίζονται 

με την παρουσία ειδικού βοηθητικού προσωπικού, σύμφωνα με τη μορφή της 

αναπηρίας τους, καθώς επίσης και τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Η 

δυνατότητα στήριξης αυτών των παιδιών είναι εφικτό να έχει άμεση σχέση και με τους 

σχολικούς νοσηλευτές, μετά από την απαιτούμενη γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου 

(Παπανικολάου, 2018). 

Με βασικότερο στόχο την αποτίμηση των παραπάνω τακτικών, είναι σημαντικό 

να τονιστεί πως υφίστανται σημαντικά ζητήματα στη δράση προτεραιότητας 

συγκεκριμένων μαθητών για παροχή Παράλληλης Στήριξης. Πιο συγκεκριμένα, σε 

αρκετές περιπτώσεις έχει εντοπιστεί, ότι η εν λόγω στήριξη δεν παρέχεται καθόλου σε 

παιδιά, τα οποία διαπιστωμένα την έχουν ανάγκη, ενώ σε ό, τι έχει να κάνει με τις 



36 

 

περιπτώσεις εφαρμογής, εντοπίζονται σημαντικά ζητήματα εξαιτίας μερικής, είτε 

ακόμα και μη επαρκής παροχής της στο μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών, τα οποία 

διαπιστωμένα χρήζουν στήριξης πλήρους ωραρίου. Το ζήτημα σε αυτή την περίπτωση 

είναι κατά κύριο λόγο η υπό-χρηματοδότηση και η αισθητή έλλειψη επαρκούς και 

κατάλληλα καταρτισμένου προσωπικού στην ειδική αγωγή (Αλεβίζος και συν., 2012). 

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί και ο καθοριστικός ρόλος του ΕΔΕΑΥ, που 

αποτελεί έναν καινούριο θεσμό, που είναι ιδιαίτερα καινοτόμος και συμβάλλει στα 

σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα με την οργάνωση της υποστήριξης των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με κυριότερο σκοπό τη διεπιστημονική ενίσχυση τόσο 

της σχολικής δομής, όσο και των δασκάλων, είτε των καθηγητών στο γενικό σχολείο 

με τη δημιουργία πρακτικών υποστήριξης και περισσότερων υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (Γερογιάννης, 2015). 

Στα κυριότερα καθήκοντα των συγκεκριμένων επιτροπών περιέχονται η 

διενέργεια της αξιολόγησης με στόχο τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών του σχολικού δικτύου, η διαμόρφωση προγραμμάτων διαφορετικών 

παρεμβάσεων, ο έλεγχος της εφαρμογής των ατομικών τριμηνιαίων προγραμμάτων 

διεπιστημονικής, είτε διαφοροποιημένης υποστήριξης, η κοινωνική στήριξη των 

μαθητών αυτών, καθώς επίσης και των συγγενών τους, αλλά και η παραπομπή των 

πρώτων στο ΚΕΔΔΥ, στην περίπτωση στην οποία εξακολουθούν παρά την υποστήριξη 

στο σχολείο, να δυσκολεύονται στη μάθηση, στη συμπεριφορά, είτε ακόμα και στην 

ένταξή τους σε ένα τέτοιο περιβάλλον (Συμεωνίδου και Φτιάκα, 2012). 
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1.2.1 Οφέλη και προϋποθέσεις της αποδοτικής συμπερίληψης 

Καθοριστική παράμετρος της αποδοτικής αυτής δράσης, αποτελεί η άμεση 

παρέμβαση σε μαθητές βρεφικής είτε ακόμα και νηπιακής ηλικίας, οι οποίοι 

εμφανίζουν καθυστέρηση στην εξέλιξή τους αλλά και διάφορα γνωστικά, είτε ακόμα 

και μαθησιακά ζητήματα. Ειδικότερα, έρευνες αναφέρουν, πως όσο πιο νωρίς 

συμμετέχει ένας μαθητής στην ένταξη, τόσο πιο αποδοτική είναι. Βάσει αυτών των 

μελετών, η ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από βρεφική είτε 

νηπιακή ηλικία αποτελεί καθοριστική δράση για τρείς διαφορετικούς λόγους 

(Αβραμίδης και Καλύβα, 2006). 

Πρώτα από όλα, τα παιδιά τα οποία εντάσσονται στις πιο μικρές ηλικίες, δεν 

έχουν αναπτύξει ακόμα στερεότυπα και αντιλήψεις, με αποτέλεσμα να αποδέχονται 

τους συμμαθητές τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς να εκφράζουν αρνητικά 

συναισθήματα και με αυτόν τον τρόπο δεν εμφανίζουν συμπεριφορές απόρριψης 

(Χρηστάκης, 2006). 

Ταυτόχρονα, η άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε γενικές τάξεις, είναι εφικτό να βοηθήσει 

σημαντικά στην αισθητή αύξηση των πιθανοτήτων αποδοχής των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, η ένταξη αποτελεί μια νόρμα, με κυριότερο στόχο να 

καταφέρει να προετοιμάσει αποδοτικότερα τους μαθητές αυτούς να λειτουργούν 

αυτόνομα (Σούλης, 2008). 

Επίσης, μια εξίσου καθοριστική παράμετρος για αποδοτικότερη συμπερίληψη, 

αποτελεί το επίπεδο αναπηρίας, είτε των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που 

εμφανίζει ένα παιδί. Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνες που έχουν λάβει χώρα τα 

προηγούμενα χρόνια, έχει αποδειχτεί πως τα παιδιά με σοβαρό επίπεδο αναπηρίας 
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έχουν ωφεληθεί περισσότερο από τη φοίτησή τους σε διαφορετικές τάξεις, ενώ οι 

μαθητές με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςωφελήθηκαν περισσότερο από τις 

τάξεις συνεκπαίδευσης και από τις διάφορες δομές συμπερίληψης (Γελαστοπούλου και 

Μουταβελής, 2017). 

Επιπρόσθετα, όσον αφορά τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα της 

συμπερίληψης, ως κυριότερος σκοπός τίθεται η προβολή της κοινωνικής ένταξης των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα σύνολο μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

που έχουν την ίδια ηλικία, έτσι ώστε να ελαττωθούν αισθητά οι πιθανότητες 

κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισμού τους, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί 

αποδοτικότερη και ισότιμη εκπαίδευση (Σακελλαρίου και συν., 2015). 

Μελέτες των τελευταίων ετών, επισημαίνουν πως με στόχο την επιτυχία της 

σχολικής αυτής δράσης, είναι ζωτικής σημασίας να διερευνηθεί διεξοδικά η ικανότητα 

του σχολείου να προσαρμοστεί άμεσα και να μπορέσει να διαφοροποιήσει το 

αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, του 

μαθησιακού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και του γνωστικού αντικειμένου το οποίο 

διδάσκεται (Κωφίδου και Μαντζίκος, 2016). 

Με λίγα λόγια, ένα πρότυπο πρόγραμμα συμπερίληψης έχει άμεση σχέση με τη 

στάση του εκπαιδευτικού της γενικής τάξης, τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών ειδικής 

αγωγής και του ειδικού εκπαιδευτικού αλλά και υποστηρικτικού προσωπικού σε όλα 

τα σύγχρονα σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την καταλληλότητα αλλά και την 

προσπελασιμότητα των σχολικών κτιριακών υποδομών, την ύπαρξη κατάλληλου 

εξειδικευμένου υποστηρικτικού εξοπλισμού και την ύπαρξη κατάλληλα 

διαμορφωμένων σχολικών τάξεων διδασκαλίας (Χρυσανθακοπούλου, 2012). 
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Σύμφωνα με την πληρότητα όλων όσων προαναφέρθηκαν, η εκπαιδευτική 

συμπερίληψη είναι εφικτό να παίξει καθοριστικό ρόλο, προκειμένου να επωφεληθούν 

από την κοινωνική συμπεριφορά την οποία έχουν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης, 

καθώς θα έχουν πιο πολλές ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση, ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, κοινωνικής αποδοχής και φιλίας (Westwood, 2011). 

Τέλος, είναι καθοριστικό να τονιστεί πως στα βασικότερα οφέλη τα οποία 

υφίστανται στη σημερινή εποχή, περιέχονται οι μεγαλύτερες πιθανότητες ενίσχυσης 

και αισθητής βελτίωσης της ακαδημαϊκής ανάπτυξης των μαθητών με αυτές τις 

ανάγκες που συμμετέχουν σε γενικές τάξεις, η αισθητή βελτίωση της κοινωνικής, 

καθώς επίσης και της συναισθηματικής εξέλιξης και της συμπεριφοράς των μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και η αλλαγή συμπεριφοράς είτε ακόμα και η 

αισθητή ελάττωση των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης σε σχέση με τους συμμαθητές τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

(Σούλης, 2013). 

 

1.2.2 Παράγοντες που εμποδίζουν την επιτυχή συμπερίληψη 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των σχολικών μονάδων με τη σημερινή τους μορφή 

δεν είναι κατάλληλα να υποδεχθούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βάσει 

μελετών, οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι εμποδίζουν την επιτυχή εφαρμογή της 

ένταξης είναι οι ακατάλληλες τακτικές διδασκαλίας, η έλλειψη κοινωνικοποίησης των 

παιδιών, η χαμηλότερη ακαδημαϊκή δυνατότητα των μαθητών, η ποικιλία απόψεων του 

προσωπικού ως προς τη συγκεκριμένη δράση και το άγχος από την πλευρά των γονέων 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αλεβίζος και συν., 2012). 
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Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί της γενικής εκπαίδευσης αναφέρουν, πως η 

επιτυχής συμπερίληψη είναι εφικτό να υλοποιηθεί μόνο όταν ο μαθητής συμμετέχει 

στο κανονικό πρόγραμμα σπουδών, ενώ το προσωπικό του ειδικού σχολείου τις 

περισσότερες φορές δεν εστιάζει σε αυτό. Η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών για 

την ένταξη αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα στην επιτυχή συμπερίληψη των 

μαθητών αυτών. Η εν λόγω άρνηση, πιθανόν να έχει άμεση σχέση με τους καινούριους 

ρόλους που συνεπάγει μια τέτοια δράση (Μιχαηλίδης, 2009). 

Χρήσιμο εύρημα, λογίζεται πως είναι το γεγονός, πως οι μαθητές οι οποίοι 

έχουν διδαχθεί από εκπαιδευτικούς με θετικές στάσεις προς την ένταξη, έχει αποδειχτεί 

πως εμφανίζουν υψηλότερα ακαδημαϊκά επίπεδα σε σχέση με τους μαθητές, οι οποίοι 

έχουν διδαχθεί από δασκάλους και καθηγητές με λιγότερο θετικές στάσεις στην 

εκπαίδευση.  

Η συγκεκριμένη αντίληψη είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς είναι εφικτό να 

προσφέρει τη δυνατότητα να εκτιμήσουμε με ποιο τρόπο και προς ποια κατεύθυνση να 

παρέμβουμε και να ενισχύσουμε τον ενεργό ρόλο, την αλληλεπίδραση και την εξέλιξη 

ουσιαστικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσα σε μια σχολική αίθουσα, 

βελτιώνοντας σε σημαντικό επίπεδο τη σχολική ενσωμάτωση και την κοινωνική 

αποδοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Γελαστοπούλου και 

Μουταβελής, 2017). 

Ακόμα, εξίσου καθοριστικό εμπόδιο είναι και η έλλειψη συνεργασίας ειδικού 

και γενικού εκπαιδευτικού στη γενική τάξη, καθώς επίσης και η έλλειψη των 

απαιτούμενων γνώσεων των τελευταίων. Η μη αποδοτική εφαρμογή της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης, κατά κύριο λόγο, οφείλεται στις μεγάλες ομάδες μαθητών, στην 

έλλειψη προσωπικού, στην ελλιπή κατάρτιση των δασκάλων και των καθηγητών σε 
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ζητήματα ειδικής παιδαγωγικής, αλλά και συνεκπαίδευσης στα γενικά σχολεία 

(Παπανικολάου, 2018). 

Όλα όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν καθοριστικά προβλήματα σε ό,τι έχει να 

κάνει με την αποδοτική εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσονται συνθήκες που 

δυσκολεύουν τη φοίτηση των συγκεκριμένων μαθητών. Η φοίτηση στο γενικό σχολείο 

αποτελεί μια σημαντική εναλλακτική επιλογή στην περίπτωση στην οποία οι γονείς 

συνειδητά παραιτούνται από την εξασφάλιση μιας θέσης στο ειδικό νηπιαγωγείο, είτε 

σε περιπτώσεις, όπου υφίσταται η δυνατότητα, οι μαθητές να επιτύχουν από μόνοι τους 

σε μια πιο μεγάλη ομάδα (Μιχαηλίδης, 2009). 

 

1.2.3 Αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

Οι αντιλήψεις οι οποίες υφίστανται στη σύγχρονη κοινωνία για τους ανθρώπους 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επηρεάζουν τη ζωή των τελευταίων, σε ό,τι αφορά 

τις κοινωνικές τους σχέσεις, την επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς επίσης και 

την εκπαίδευσή τους. Ένα περιβάλλον, το οποίο μπορεί να επηρεάσει τη στάση της 

κοινωνίας όσον αφορά τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι το περιβάλλον 

της εκπαίδευσης (Παπανικολάου, 2018). 

Βάσει μελετών, οι θετικές αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους 

ανθρώπους με ιδιαιτερότητες ενθαρρύνουν την εφαρμογή θεσμών, οι οποίοι έχουν την 

ευχέρεια να εξασφαλίσουν το δικαίωμα των συγκεκριμένων μαθητών να φοιτούν σε 

γενικές τάξεις. Η καθοριστική σημασία της θετικής στάσης των δασκάλων και των 

καθηγητών έχει επισημανθεί από αρκετούς ερευνητές, με κυριότερο στόχο την 
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ενεργοποίηση της κοινωνικής, αλλά και της ακαδημαϊκής συμπερίληψης (Σακελλαρίου 

και συν., 2015). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν υλοποιηθεί πολλές μελέτες, οι οποίες κατά καιρούς 

έχουν διερευνήσει διαφορετικές πτυχές, που έχουν άρρηκτη σχέση με τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη. Υφίσταται, όμως, σημαντική διαφορά στις 

απόψεις και παρουσιάζονται αρκετές επιφυλάξεις, που έχουν να κάνουν με το είδος και 

την έκταση που είναι εφικτό να λάβει η συμπερίληψη, ώστε να είναι αποδοτική 

(Westwood, 2011). 

Έρευνες αναφέρουν, πως εμφανίζονται μεγάλα επίπεδα άγχους στους 

εκπαιδευτικούς, στην περίπτωση στην οποία έχουν μέσα στη σχολική αίθουσα έναν 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, οι ίδιες έρευνες αναφέρουν πως 

το συγκεκριμένο άγχος έχει να κάνει με τον τρόπο διδασκαλίας του εν λόγω μαθητή 

μέσα σε μια γενική τάξη (Κωφίδου και Μαντζίκος, 2016). 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως θα έχουν πιο μεγάλο εργασιακό φόρτο, θα 

επηρεαστεί η οργάνωση, αλλά και η δομή της σχολικής αίθουσας και θα προκύψουν 

σημαντικά προβλήματα πειθαρχίας. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος, για τον οποίο 

αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως η εμπειρία με έναν μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, πιθανόν εν τέλει, να μην προωθεί μια στάση αποδοχής της συμπερίληψής του 

μέσα στη γενική τάξη, εξαιτίας της ύπαρξης μεγάλου άγχους και της πίεσης την οποία 

αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί, με την ύπαρξη ενός τέτοιου μαθητή μέσα στη σχολική 

αίθουσα (Χρυσανθακοπούλου, 2012). 
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Παράλληλα, υπάρχουν αρκετές μελέτες, οι οποίες έχουν εστιάσει στις απόψεις 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν δείξει, ότι οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική συμπερίληψη δεν διαφέρουν σημαντικά 

συγκριτικά με τα χρόνια διδασκαλίας και την πείρα που αυτοί διαθέτουν. Καθοριστικές 

διαφορές, όμως, εντοπίζονται σε σχέση με το φύλο των καθηγητών, καθώς οι γυναίκες 

έχουν θετικότερη στάση για την ένταξη, συγκριτικά με τους άντρες (Tsibidaki, 2013). 

Παρόλα αυτά, υφίστανται και έρευνες οι οποίες έχουν δείξει, πως οι πιο νέοι 

ηλικιακά καθηγητές με πιο μικρή πείρα στη διδασκαλία παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές  ανάγκες παρουσιάζονται να είναι πιο θετικοί, και πιο συγκεκριμένα σε 

ό,τι αφορά τις ομάδες της ήπιας και μέτριας νοητικής καθυστέρησης, σε σχέση με 

εκείνους που έχουν πιο μεγάλη πείρα και διανύουν πιο πολλά χρόνια στο περιβάλλον 

της εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, ακόμα και μεταξύ αυτών, υφίσταται 

διαφορά, η οποία έχει να κάνει με το πόσο ειδικοί είναι σε ζητήματα ειδικής αγωγής 

(Σμαΐλη, 2018). 

Σε μια άλλη έρευνα που υλοποιήθηκε πριν μερικά χρόνια σε εκπαιδευτικούς σε 

σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης της χώρας μας, είχε αποδειχτεί πως σύμφωνα 

με τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, η εκπαιδευτική συμπερίληψη 

αποτελούσε ένα καθοριστικό στοιχείο για την εύρυθμη λειτουργία των γενικών 

σχολείων. Παράλληλα, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί, ανέφεραν πως η εκπαιδευτική 

συμπερίληψη βοηθάει στην αισθητή ελάττωση του στιγματισμού των μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακόμα, η αποδοχή την οποία εξέφρασαν οι 

εκπαιδευτικοί, επηρεάζεται από το επίπεδο, αλλά και από το είδος της αναπηρίας του 

εκάστοτε μαθητή (Γελαστοπούλου και Μουταβελής, 2017). 



44 

 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό, επομένως, πως οι αντιλήψεις 

αλλά και οι στάσεις των δασκάλων και των καθηγητών για τη συμπερίληψη των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία της χώρας μας, 

διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό, τείνουν όμως να είναι θετικές εκφράζοντας έναν μικρό 

δισταγμό για την έλλειψη υποστήριξης, κατάρτισης και έλλειψης χρήσης κατάλληλων 

πρακτικών τακτικών (Παπανικολάου, 2018). 

Παρά το γεγονός, πως σε θεωρητικό επίπεδο διακρίνεται η αποδοχή του εν λόγω 

θεσμού, πρακτικά πιστεύουν πως η εφαρμογή της εκπαιδευτικής συμπερίληψης είναι 

εξαιρετικά δύσκολη. Σύμφωνα με έρευνες, οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς, 

πιστεύουν πως η εκπαίδευσή τους είναι ελλιπής όσον αφορά τις γνώσεις και τις 

ικανότητες οι οποίες απαιτούνται για να καταφέρουν να ανταποκριθούν πλήρως στις 

απαιτήσεις οι οποίες υφίστανται από την εφαρμογή ενός τέτοιου θεσμού. Βάσει αυτών 

των ερευνών, οι κυριότεροι παράμετροι, οι οποίοι επηρεάζουν σε σημαντικό επίπεδο 

τις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών είναι η σοβαρότητα και το είδος της 

ιδιαιτερότητας, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η πείρα τους, οι διαθέσιμοι πόροι,  

καθώς επίσης και η υποστήριξη από ειδικούς (Αλεβίζος και συν., 2012). 

 

1.3 Παράλληλη Στήριξη 

1.3.1 Αναγκαιότητα και θεσμικό πλαίσιο 

Το πιο πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση στη 

χώρα μας είναι το νομοθετικό πλαίσιο 3699/2008. Στο συγκεκριμένο νομοθετικό 

πλαίσιο επισημαίνεται, ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη 

δυνατότητα να φοιτήσουν στο γενικό σχολείο, πάντα με την υποστήριξη από 

κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό (Μιχαηλίδης, 2009). 
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Επί της ουσίας, αναφέρεται στη συμβίωση και στη συνδιδασκαλία όλων των 

μαθητών, δίχως να υφίσταται καμία απολύτως εξάρτηση από ιδιαιτερότητες, 

εκπαιδευτικές ανάγκες κλπ. Στη χώρα μας το μοντέλο της συνδιδασκαλίας αποκαλείται 

«Παράλληλη Στήριξη».  Στη στήριξη αυτής της μορφής, οι εκπαιδευτικοί ειδικής 

αγωγής βρίσκονται με τους μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη μέσα στη γενική 

σχολική αίθουσα και τους παρέχουν βοήθεια, ενώ ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί τυπικής 

εκπαίδευσης διδάσκουν σε όλους τους μαθητές (Νάνου και συν., 2013). 

Οι μαθητές, στους οποίους προσφέρεται η στήριξη που μελετάται σε αυτό το 

κεφάλαιο, είναι μαθητές οι οποίοι έχουν την ευχέρεια να παρακολουθήσουν το 

αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του γενικού σχολείου με την κατάλληλη ατομική 

υποστήριξη. Στο συγκεκριμένο θεσμό υφίσταται η δυνατότητα, ακόμα, να φοιτήσουν 

παιδιά με σοβαρές ΕΕΑ, στην περίπτωση στην οποία, στην τοποθεσία όπου διαμένουν 

δεν υφίσταται άλλο πλαίσιο ειδικής αγωγής, είτε στην περίπτωση στην οποία θεωρηθεί 

αναγκαίο σύμφωνα με γνωμάτευση, η οποία θα οριοθετήσει τις ώρες της 

συγκεκριμένης υποστήριξης που θα δέχεται το παιδί (Παυλίδου, 2019). 

Η στήριξη αυτής της μορφής, τις περισσότερες φορές υλοποιείται από τον ειδικό 

εκπαιδευτικό σε μόνιμη, είτε σχεδιασμένη βάση. Οι αρμόδιοι φορείς, ύστερα από την 

απαιτούμενη διαγνωστική αξιολόγηση του μαθητή και την απαραίτητη γνωμάτευση, 

είναι αρμόδιοι στο να κρίνουν ποιο εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι πιο κατάλληλο για τον 

ίδιο. Με τον τρόπο αυτό, οι οικογένειες αιτούνται την παροχή στήριξης αυτής της 

μορφής, για το παιδί τους και παίρνοντας την αντίστοιχη γνωμάτευση, υποβάλλεται 

στη διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 

σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρθηκε παραπάνω (Ζωνιου-Σιδέρη, 

2011). 
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Γενικότερα, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη, πως βασικότερος σκοπός της εν 

λόγω εκπαιδευτικής υποστήριξης, είναι οι εκπαιδευόμενοι σταδιακά, να αυτονομηθούν 

σαν παρουσίες στη συνήθη σχολική αίθουσα, προκειμένου να μην κρίνεται απαραίτητη 

η παρουσία εκπαιδευτικού στο μεγαλύτερο ποσοστό των ωρών της σχολικής τάξης. Η 

στήριξη αυτής της μορφής, κατά κύριο λόγο, προσφέρεται σαν ενισχυτικός, είτε 

ενταξιακός θεσμός της παιδαγωγικής πρακτικής και της μαθησιακής δράσης και δεν 

έχει σε καμία περίπτωση χαρακτήρα φύλαξης του μαθητή, είτε εξυπηρέτησης στην 

καθημερινή διαβίωση (Σούλης, 2013). 

Η υποστήριξη αυτής της μορφής, ως θεσμός παίζει καθοριστικό ρόλο στην 

προώθηση της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης του μαθητή στο γενικό σύνολο, μονάχα 

στην περίπτωση, στην οποία υλοποιείται με τακτικές μεθοδικές και σωστά 

οργανωμένες. Με κυριότερο σκοπό να κατορθωθεί κάτι αντίστοιχο, χρειάζεται η καλή 

συνεργασία, όχι μονάχα των δυο εκπαιδευτικών της σχολικής αίθουσας, αλλά 

ολόκληρου του σχολικού πλαισίου και όσων κατέχουν ενεργό ρόλο και άμεση επαφή 

με το παιδί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εφαρμογή της εν λόγω στήριξης δεν είναι 

εφικτό να φέρει εις πέρας τους εκπαιδευτικούς σκοπούς της και σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι δυνατόν να καταλήξει να έχει τη μορφή απλής φύλαξης (Αγγελιδης, 

2012). 

Ο βασικότερος σκοπός των εκπαιδευτικών αυτής της υποστήριξης, είναι η όσο 

γίνεται μεγαλύτερη αυτονόμηση του μαθητή. Το παιδί είναι σημαντικό να εκπαιδευτεί 

να δρα αυτόνομα, τόσο σε μαθησιακό επίπεδο, όσο και σε κοινωνικό. Σε καμία 

περίπτωση, όμως, δεν θα πρέπει να αισθάνεται εξαρτημένο από τον δάσκαλο, 

προκειμένου να καταφέρει να σταθεί, είτε να ανταποκριθεί στο σχολικό πλαίσιο 

(Αλεβίζος και συν., 2012). 
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1.3.2 Ελληνική πραγματικότητα 

Γενικότερα, στη σημερινή εποχή πολλές φορές υφίσταται μια σύγχυση μεταξύ 

του τύπου παράλληλης διδασκαλίας και της Παράλληλης Στήριξης. Με τον όρο 

παράλληλη διδασκαλία, καλούμε τη σχολική αίθουσα όπου υφίσταται διαχωρισμός σε 

δυο ισότιμες ομάδες και ο εκάστοτε εκπαιδευτικός διδάσκει ταυτόχρονα, αλλά 

ξεχωριστά την εκάστοτε ομάδα. Αντίθετα, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, πως με τον 

όρο Παράλληλη Στήριξη αναφερόμαστε στη διδασκαλία μέσα στη γενική τάξη, όπου 

ένας εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής βοηθάει και διδάσκει εξατομικευμένα έναν 

εκπαιδευόμενο με ειδικές ανάγκες, ενώ ο δάσκαλος γενικής αγωγής διδάσκει όλους 

τους άλλους μαθητές (Μιχαηλίδης, 2009). 

Επομένως, η Παράλληλη Στήριξη έχει περισσότερο σχέση με τον τύπο της 

συνδιδασκαλίας. Παρόλα αυτά, στη χώρα μας μέχρι και σήμερα, εντοπίζονται αρκετά 

προβλήματα διάκρισης ρόλων, έλλειψη οργάνωσης και εξειδικευμένου προσωπικού, 

δομών, υλικών, κατάρτισης, αλλά και καθοδήγησης, είτε εποπτείας του όλου 

οικοδομήματος (Παπανικολάου, 2018). 

Η στήριξη αυτής της μορφής στη χώρα μας, οριοθετήθηκε αρχικά, διαμέσου του 

νομοθετικού πλαισίου 2817, ο οποίος ισχύει από την περίοδο του 2000. Η 

συγκεκριμένη υποστήριξη οριοθετήθηκε ως μια πρακτική με στόχο την ένταξη των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις γενικές σχολικές μονάδες. Με βάση τις 

αξιολογήσεις οι οποίες υλοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που την υπηρετούν, η 

πιο διαδεδομένη πρακτική είναι ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, να υποστηρίζει το 

παιδί εντός της σχολικής αίθουσας και στην περίπτωση που θεωρηθεί χρήσιμο, εκτός 

αυτής, όπως για παράδειγμα στο διάλειμμα (Χρηστάκης, 2006). 
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Οι δάσκαλοι στις σχολικές αίθουσες είναι αρμόδιοι για τη διδασκαλία, ενώ ο 

εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης είναι αρμόδιος μονάχα για τον μαθητή τον 

οποίο του έχει ανατεθεί. Τα πιο συχνά ζητήματα τα οποία προκύπτουν και αναφέρονται 

συχνά από αρκετούς εκπαιδευτικούς αφορούν τη δυσκολία στην αποσαφήνιση του 

ρόλου των δύο εκπαιδευτικών στη σχολική αίθουσα, με βασικότερη συνέπεια, πολλές 

φορές, να υφίσταται μια ασάφεια σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, αλλά και τις 

αρμοδιότητες του καθένα από τους δύο (Αγγελιδης, 2012). 

Σε ελάχιστες περιπτώσεις, οι δυο αυτές πλευρές συνεργάζονται αρμονικά 

μεταξύ τους, όπως και με τους άλλους εμπλεκόμενους σε επίπεδο συν-σχεδιασμού, 

συν-διδασκαλίας, συν-αξιολόγησης κλπ. Η συγκεκριμένη δυσκολία διακρίνεται πιο 

μεγάλη στη δευτεροβάθμια, στην οποία οι εκπαιδευτικοί εστιάζουν κατά κύριο λόγο, 

στην κατάκτηση της ύλης. Ο τύπος της εργασιακής σχέσης του εκάστοτε 

εκπαιδευτικού αυτής της υποστήριξης, δεν είναι θετική παράμετρος ανάπτυξης 

συνεργατικής σχέσης, μιας και σαν αναπληρωτής δεν μένει για μεγάλη χρονική 

περίοδο στην ίδια σχολική μονάδα (Ηλιοπούλου, 2018). 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα μας, τονίζεται πως ο 

θεσμός αυτός αναπτύχθηκε με κυριότερο σκοπό να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό 

στους εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες ένα περιβάλλον λιγότερο περιοριστικό 

κοντά στην περιοχή κατοικίας τους, μιας και ισότιμη συμπερίληψη δεν είναι εφικτό να 

υλοποιηθεί σε διαχωρισμένο ειδικό πλαίσιο.  

Παρά το γεγονός αυτό, οι εν λόγω έρευνες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, 

μιας και σε περίπτωση στην οποία δεν υφίσταται αλλαγή στάσεων, αλλά και 

αντιλήψεων, τόσο σε επίπεδο πολιτικού προγραμματισμού και διοίκησης, όσο και σε 

σχολικό επίπεδο, η εκπαίδευση αυτής της μορφής, των μαθητών αυτών θα μετατραπεί 
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σε υπηρεσία συνοδείας εκπαιδευτικών, οι οποίοι μαθαίνουν να εργάζονται δίχως να 

διασφαλίζεται η κατάλληλη κοινωνική λογοδοσία (Χαρούπας, 2012). 

 

1.3.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

Το κυριότερο όφελος που υποστηρίζεται από αρκετές μελέτες, σχετίζεται με το 

γεγονός, πως η εν λόγω στήριξη παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των ανθρώπων 

από τη μεριά της ψυχολογικής, κοινωνικής αλλά και της γνωστικής αντίληψης, είτε 

χρήζουν, είτε όχι ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Με τη συγκεκριμένη άποψη, 

βρίσκονται κατά κύριο λόγο, σύμφωνοι οι εκπαιδευτικοί, αλλά και η οικογένεια των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Αγγελιδης, 2011). 

Παρά το γεγονός αυτό, όμως, από την άλλη πλευρά βρίσκεται η άποψη μιας 

άλλης ομάδας μελετών, η οποία αναφέρει πως δεν υφίστανται ικανοποιητικά εμπειρικά 

αποτελέσματα που να δείχνουν, πως η συγκεκριμένη μορφή υπό-βοήθειας στη γενική 

σχολική αίθουσα έχει τη δυνατότητα να παρέχει πιο ποιοτική εκπαίδευση στα άτομα 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι ίδιες μελέτες αναφέρουν πως η παράλληλη 

συνύπαρξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και δίχως αυτές, είναι εφικτό να 

επιφέρει αρνητικές συνέπειες στα παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν παρόμοια 

προβλήματα (Παυλίδου, 2019). 

Ο κυριότερος λόγος για αυτό, βρίσκεται στο γεγονός, πως οι δάσκαλοι και οι 

καθηγητές πιθανόν να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αυτό να έχει σαν βασικότερη συνέπεια να μην 

αλληλοεπιδρούν προς όφελος όλων των άλλων μαθητών της σχολικής αίθουσας. 

Μεταξύ των δυο αντίθετων απόψεων, υφίσταται και μια μέση λύση που έχει να κάνει 

με το γεγονός πως η στήριξη αυτής της μορφής, είναι δυνατόν να παρέχει καθοριστικά 
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οφέλη στην περίπτωση στην οποία αναπτυχθούν ολοκληρωμένα αναλυτικά 

προγράμματα για τους μαθητές και σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν 

κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση (Σαλβαρας, 2013). 

Είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί, πως όσοι υποστηρίζουν το 

θεσμό αυτό, τονίζουν πως τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν 

εισέρχονται και αλληλοεπιδρούν στη γενική σχολική αίθουσα, αυτόματα έχουν την 

ευχέρεια να διαμορφώνουν έναν ομαλό κύκλο κοινωνικών σχέσεων. Μεταξύ των 

κυριότερων οφελών της στήριξης αυτής της μορφής, περιέχεται το γεγονός, πως η 

παράλληλη συνύπαρξη παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  ελαττώνει 

την παρουσία του κοινωνικού στίγματος, μιας και οι μαθητές δεν κατηγοριοποιούνται, 

με συνέπεια να υφίσταται σημαντική βελτίωση της αυτοεκτίμησής τους (Ζωνιου-

Σιδέρη, 2011). 

Ένα εξίσου, σημαντικό όφελος είναι, πως το εκπαιδευτικό ανθρώπινο δυναμικό 

μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας δουλεύει με  κυριότερο στόχο, τη στήριξη των 

μαθητών και αυτό έχει ως συνέπεια να ανακαλύπτονται μηχανισμοί συνεργασίας και 

αλληλεπίδρασης. Καθοριστικό, όμως, λογίζεται πως είναι και το γεγονός πως το 

εκπαιδευτικό ανθρώπινο δυναμικό είναι αναγκασμένο να παρακολουθεί και να κατέχει 

ενεργό ρόλο σε προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης σε ό,τι αφορά τις αλλαγές 

που υφίστανται στο περιβάλλον της ειδικής αγωγής. Διαμέσου αυτής της υποστήριξης, 

οι εκπαιδευτικοί κατορθώνουν σταδιακά να αποκτήσουν πιο πολλά και ιδιαίτερα 

χρήσιμα εφόδια για τη διαχείριση της γενικής σχολικής αίθουσας (Νάνου και συν., 

2013). 

Ένα τελευταίο, αλλά εξίσου, σημαντικό όφελος αυτής της στήριξης είναι το 

γεγονός, πως η παράλληλη συνύπαρξη παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες, είναι εφικτό να ενισχύσει σε σημαντικό επίπεδο το αίσθημα της 

ευαισθητοποίησης, αλλά και της πιο εύκολης αποδοχής της διαφορετικότητας, καθώς 

επίσης και του σεβασμού προς αυτή. Οι ίδιοι οι μαθητές,  σε καθορισμένες 

περιπτώσεις, είναι εφικτό να παρέχουν στήριξη προς τους συνομήλικούς τους που 

χρήζουν κάποιας βοήθειας, ενώ ενισχύουν τις κοινωνικές τους ικανότητες (Westwood, 

2011). 

Από την άλλη πλευρά στα κυριότερα ελαττώματα της στήριξης αυτής της 

μορφής περιέχονται τα εξής : 

 

 Τα παιδιά, είτε οι οικογένειές τους είναι εφικτό να μην είναι σύμφωνοι με τη 

συμμετοχή τους στη δράση της Παράλληλης Στήριξης και να μην έχουν την 

ευχέρεια να διαλέξουν ένα διαφορετικό τύπο σχολείου, όπου επιθυμούν να 

μαθητεύσουν 

 Με την εφαρμογή ενός προγράμματος αυτής της μορφής, υφίσταται η 

δυνατότητα επηρεασμού του επιπέδου επίδοσης των παιδιών της τυπικής 

ανάπτυξης, αφού η συγκεκριμένη υποστήριξη δεν έχει την ευχέρεια να λάβει 

υπόψη τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στη γενική σχολική αίθουσα 

 Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που κατέχουν ενεργό ρόλο στη γενική, αλλά και 

στην ειδική εκπαίδευση πιθανόν να μην έχουν ανεπτυγμένη την ικανότητα της 

συνεργασίας, με βασικότερη συνέπεια η στήριξη αυτής της μορφής, να μην 

γνωρίζει την απαιτούμενη επιτυχία, κατά την εφαρμογή της (Μιχαηλίδης, 2009) 

 Υφίστανται πολλοί δάσκαλοι και καθηγητές της γενικής εκπαίδευσης που δεν 

ενδιαφέρονται για την υποστήριξη των πρακτικών αυτών 
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 Υφίσταται ένας σημαντικός περιορισμός χρηματοοικονομικών πόρων, με 

βασικότερη συνέπεια, να θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη η ανάπτυξη 

προγραμμάτων αυτής της μορφής 

 Τα παιδιά είναι δυνατόν να σημειώσουν υψηλότερες επιδόσεις με την 

παρακολούθηση τμημάτων που δρουν στο ειδικό σχολείο (Σούλης, 2013) 

 

 

1.3.4 Οι απόψεις των γονέων για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και 

την Παράλληλη Στήριξη 

Μια από τις κυριότερες παραμέτρους, η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην 

εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων για μαθητές με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στα γενικά σχολεία, ήταν χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία η εμπλοκή των 

γονέων στα εκπαιδευτικά ζητήματα. Οι γονείς των παιδιών με ή χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τα μέσα της δεκαετίας του ’60, ξεκίνησαν να 

συνεργάζονται άμεσα με τους εκπαιδευτικούς, προσφέροντας θετικές ενισχύσεις στα 

παιδιά τους, προκειμένου να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της συμπερίληψης και 

παράλληλα να προβαίνουν σε σημαντικές παρατηρήσεις, που είχαν άμεση σχέση με 

την αναθεώρηση μη αποδοτικών εκπαιδευτικών τακτικών (Σούλης, 2008). 

Έρευνες αναφέρουν, πως η συμβολή των γονέων στην εκπαιδευτική ζωή και 

κυρίως η υποστήριξη του σχεδιασμού προγραμμάτων αυτής της μορφής, αποδεικνύουν 

από τη μια το ενδιαφέρον τους για την ποιότητα εκπαίδευσης των παιδιών τους και από 

την άλλη τον καθοριστικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στην αισθητή βελτίωση των 

επιδόσεων και των ικανοτήτων τους, τόσο σε ακαδημαϊκό, όσο και σε κοινωνικό 

επίπεδο. Επομένως, ήταν αναμενόμενο οι στάσεις και οι αντιλήψεις των γονέων όλων 
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των μαθητών απέναντι σε αυτούς τους θεσμούς, να γίνουν αντικείμενο αρκετών 

ερευνών (Αλεβίζος και συν., 2012). 

Οι γονείς των παιδιών γνωρίζουν πλευρές της προσωπικότητας, καθώς επίσης 

και των συμπεριφορών των παιδιών καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και είναι 

εφικτό να προσφέρουν χρήσιμα δεδομένα για τους μαθητές, δεδομένα στα οποία 

κανένας άλλος δεν έχει πρόσβαση. Κατ’ επέκταση, η οικογένεια και συγκεκριμένα οι 

γονείς των παιδιών αποτελούν καθοριστικά άτομα που διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο 

στην εφαρμογή και στην επιτυχία της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης και της 

Παράλληλης Στήριξης (Παυλίδου, 2019). 

Παρόλο, όμως, που η υποστήριξη και η εμπλοκή όλων των γονέων είναι 

χρήσιμος παράγοντας στην εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης και της 

Παράλληλης Στήριξης, οι γονείς χωρίζονται σε δυο ομάδες, οι οποίες, στο μεγαλύτερο 

ποσοστό των σύγχρονων μελετών, παρουσιάζουν διαφορετικά γνωρίσματα. Οι ομάδες 

αυτές είναι οι γονείς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι γονείς των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, που αποτελούν το πεδίο της παρούσας έρευνας 

(Σαλβαρας, 2013). 

 Ειδικότερα, έρευνες οι οποίες έχουν διερευνήσει τις απόψεις γονέων μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απέναντι στην ένταξη, έχουν αποδείξει ότι η 

εκπαίδευση μαθητών με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςσε περιβάλλον ένταξης, 

είχε θετικές επιπτώσεις. Στις ίδιες έρευνες εντοπίστηκαν οφέλη συγκριτικά με τις 

αυξανόμενες κοινωνικές, ακαδημαϊκές, καθώς επίσης και αναπτυξιακές ικανότητες 

αυτών των μαθητών, τη διαθεσιμότητα κατάλληλων προτύπων για τη συμπεριφορά 

τους, αλλά και τις φιλίες τους με τους συμμαθητές τους (Tsibidaki, 2013). 
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Όσον αφορά τους γονείς των παιδιών με νοητική αναπηρία, μελέτες τονίζουν 

πως το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει θετική στάση προς την Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη και αναγνωρίζουν, πως υφίστανται σημαντικά πλεονεκτήματα για τα 

παιδιά με ΕΕΑ, όσο και για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει 

με τις κοινωνικές τους δεξιότητες, αλλά και με το γεγονός πως διαμέσου της  

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης και της Παράλληλης Στήριξης προάγεται η αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Παρά το γεγονός αυτό,  έχουν εκφραστεί και αρκετές ανησυχίες 

σχετικά με την ικανότητα ή μη των μαθητών να λαμβάνουν στο γενικό σχολείο της 

χώρας μας εξατομικευμένη κατάρτιση, την οποία έχουν ανάγκη και την οποία θα 

λάμβαναν σε κάποιο ειδικό σχολείο (Παυλίδου, 2019· Χρυσανθακοπούλου, 2012). 

Ωστόσο, όπως τονίζει ο Αγγελίδης (2012) η εκπαιδευτική συμπερίληψη στοχεύει στην 

υποστήριξη όλων των μαθητών, ενώ στο πλαίσιο αυτό δεν υφίσταται καμία διάκριση. 

 

Πίνακας 2: Αντιλήψεις γονέων και εκπαιδευτικών για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες στη μόρφωση των 

ΑμεΑ (%) 

 Πολύ  Αρκετά Λίγο Καθόλου 

 Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλ

οι 

Γονείς Δάσκαλ

οι 

Γονείς Δάσκα

λοι 

Πρέπει να 

έχουν δικαίωμα 

στη μόρφωση 

83,0 85,9 11,7 9,8 5,3 2,2 0,0 2,2 

Έχουν ίσα 

δικαιώματα 

στην ελευθερία 

έκφρασης  

64,9 64,1 14,9 7,6 13,8 23,9 6,4 4,3 

Έχουν ίσες 

ευκαιρίες 

εκπαίδευσης 

39,4 23,9 16,0 14,1 29,8 43,5 14,9 18,5 
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Έχουν 

δυνατότητα 

εισαγωγής 

(πρόσβασης) σε 

ΑΕΙ 

23,4 5,4 28,7 27,2 35,1 59,8 12,8 7,6 

Πηγή : Κατσικογιάννη και Κρίβας, 2007 

 

Θετικοί εντοπίζονται πως είναι σε έρευνες και οι γονείς των μαθητών με 

αναπηρία. Στις μελέτες αυτές, οι γονείς αυτών των παιδιών αναγνώρισαν ως θετική 

δράση την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και εστίασαν στις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση 

και φιλία μεταξύ των παιδιών (Μιχαηλίδης, 2019), στην κατανόηση και την ανοχή σε 

ό,τι αφορά την αναπηρία για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, καθώς επίσης και στις 

ευκαιρίες για μίμηση θετικών συμπεριφορών από τα παιδιά με αναπηρία, δεδομένου, 

ότι κάθε μαθητής έχει το δικαίωμα να θεωρείται ενεργό μέλος του σχολείου (Πεπόνη, 

2017). 

Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα ενισχύονται και από άλλες έρευνες. 

Ειδικότερα, παρά τις ανησυχίες οι οποίες έχουν εκφραστεί για την κοινωνική αποδοχή 

των μαθητών με ΕΕΑ και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών σε μια γενική 

σχολική μονάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων παιδιών με αναπηρία είχαν 

θετική στάση σχετικά με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και την Παράλληλη Στήριξη. 

Ως κυριότερα οφέλη, παρουσιάστηκαν η αμοιβαία ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων 

των παιδιών με ή δίχως μια μορφή αναπηρίας, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της 

προσαρμοστικής συμπεριφοράς για τους μαθητές με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο 

(Kokaridas et al., 2008). 
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Πίνακας 3: Στάσεις γονέων και εκπαιδευτικών για τον καταλληλότερο τύπο εκπαίδευσης των ΑΜΕΑ 

 Πολύ  Αρκετά Λίγο Καθόλου 

 Γονείς Δάσκαλοι Γονείς Δάσκαλ

οι 

Γονείς Δάσκαλ

οι 

Γονείς Δάσκα

λοι 

Τα κανονικά 

Σχολεία 

8,5 7,6 13,8 26,9 21,3 23,9 56,4 42,2 

Τμήματα 

ένταξης μέσα 

σε κανονικά 

Σχολεία  

38,3 26,1 19,9 48,9 9,6 5,4 33,0 19,6 

Τα Ειδικά 

Σχολεία 

46,8 31,5 17,0 32,6 8,5 17,4 27,7 18,5 

Πηγή : Κατσικογιάννη και Κρίβας, 2007 

 

Παρά το γεγονός, όμως, πως υφίστανται αρκετές μελέτες που εμφανίζουν 

θετικές στάσεις των γονιών παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές, υφίστανται και έρευνες, 

οι οποίες παρουσιάζουν αντιφατικές στάσεις ως προς την εφαρμογή της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης και της Παράλληλης Στήριξης. Ορισμένοι γονείς προτιμούν να φοιτούν 

τα παιδιά τους στο γενικό πλαίσιο, ενώ υπάρχουν και άλλοι, οι οποίοι πιστεύουν πως 

είναι καλύτερη η φοίτηση σε κάποιο ειδικό σχολείο, στο οποίο τα παιδιά τους θα έχουν 

την δυνατότητα να λάβουν εξειδικευμένη υποστήριξη. Σύμφωνα με τους Παπάνη, 

Γιαβρίμη & Βίκη (2011) δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, όπου δεν υπάρχει ο 

απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, αλλά ούτε και οι σχολικές υποδομές, γεγονός 

που δυσκολεύει το έργο των εκπαιδευτικών. 

Χαρακτηριστικό είναι, πως στις εν λόγω έρευνες, κάποιοι γονείς οι οποίοι 

αρχικά είχαν θετική στάση απέναντι στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και την 
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Παράλληλη Στήριξη, στη συνέχεια άλλαξαν γνώμη λόγω των προβλημάτων στην 

υλοποίησή τους, όπως είναι για παράδειγμα η καταλληλότητα των σχολικών χώρων, η 

έλλειψη πόρων, οι μη κατάλληλες τακτικές διδασκαλίας, καθώς επίσης και οι στάσεις 

ως προς την αναπηρία, που επικρατούν στις σύγχρονες σχολικές μονάδες της χώρας 

μας (Σμαΐλη, 2018). 

Από την άλλη πλευρά, ως προς τις απόψεις των γονέων των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, μελέτες έχουν δείξει πως υφίστανται θετικές στάσεις σε ό,τι αφορά στην 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και στην Παράλληλη Στήριξη. Παρά το γεγονός αυτό, 

όμως, εντοπίζονται και σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τη μορφή αναπηρίας του 

μαθητή, που μπορούν να συμπεριληφθούν στο γενικό σχολείο (Παυλίδου, 2019). 

Οι γονείς στις συγκεκριμένες έρευνες φάνηκαν να είναι πιο θετικοί στην 

περίπτωση της υποστήριξης μαθητών με κινητικά προβλήματα, ενώ ήταν αρκετά 

αρνητικοί στη στήριξη μαθητών με βαριές/πολλαπλές αναπηρίες. Καθοριστικές 

διαφορές εντοπίζονται επίσης, και ως προς το φύλο και την ηλικιακή ομάδα. Για 

παράδειγμα οι έρευνες αυτές έδειξαν, πως οι γονείς που ήταν μικρότεροι σε ηλικία, 

ήταν πιο θετικοί απέναντι στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και στην Παράλληλη 

Στήριξη συγκριτικά με τους γονείς που εντασσόταν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, 

ενώ το ίδιο ίσχυε και στην περίπτωση των μητέρων, συγκριτικά με τους πατέρες 

(Νάνου και συν., 2013). 

Στην έρευνα των Ρούσου, Συριοπούλου Δελλή & Αγαλιώτη (2014) σχετικά με 

τις απόψεις γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

παιδιών με Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) παρατηρήθηκε ουδετερότητα 

ως προς το αν ο θεσμός αυτός μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα παιδιά τους. Οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν, ότι δεν φέρουν αντίρρηση ως προς την συνφοίτηση παιδιών 
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με ΔΑΦ στην τάξη, στο βαθμό ωστόσο που δεν επηρεάζεται η σχολική επίδοση και η 

στάση των εκπαιδευτικών. Ως προς την ενημέρωση των παιδιών τους σχετικά με αυτή 

την μορφή διαταραχής δεν προέκυψε ξεκάθαρη απάντηση προς μία κατεύθυνση, όμως 

η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε την διαφωνία της σχετικά με 

την πιθανότητα να στιγματιστεί και περιθωριοποιηθεί το παιδί τους, εάν έχει φιλικές 

σχέσεις με τους συμμαθητές του, που παρουσιάζουν ΔΑΦ. 

Θετικές στάσεις γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσον αφορά την 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες έρευνες, όπου όμως 

εντοπίστηκαν καθοριστικές διαφορές σε ό,τι αφορά το φύλο. Ειδικότερα, σε αυτές τις 

έρευνες παρουσιάστηκαν πιο θετικοί οι πατέρες, σε σχέση με τις μητέρες. Παρά τις 

θετικές αντιλήψεις, όμως, υφίσταται ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο πιστεύει ακόμα, 

πως τα ειδικά σχολεία είναι καταλληλότερα για την φοίτηση των μαθητών με αναπηρία 

(Kalyva et al., 2007). 

Σε μια άλλη έρευνα που έλαβε χώρα πριν μερικά χρόνια, δεν εντοπίστηκαν 

στατιστικά καθοριστικές αποκλείσεις στις αντιλήψεις των γονέων παιδιών με ή χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι γονείς επισήμαναν πως υφίστανται σημαντικά 

οφέλη, αλλά και προβλήματα της συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής δράσης και της 

Παράλληλης Στήριξης, αλλά κατά κύριο λόγο ήταν θετικοί. Ίδια αποτελέσματα 

παρουσιάζονται και σε άλλες έρευνες, από τις οποίες συμπεραίνεται πως τόσο οι γονείς 

των μαθητών με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και οι γονείς των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης ήταν θετικοί απέναντι στην εφαρμογή Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης και 

Παράλληλης Στήριξης (Παπανικολάου, 2018). 

Τέλος, όσον αφορά τις κυριότερες παραμέτρους οι οποίες επιφέρουν 

καθοριστικές επιρροές και επιδράσεις στις στάσεις των γονέων, η ελληνική 
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βιβλιογραφία επισημαίνει μεταξύ άλλων, πως καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το 

μορφωτικό επίπεδο των γονέων, αλλά και το κοινωνικό, είτε το οικονομικό επίπεδό 

τους. Εξίσου, σημαντικοί παράμετροι διακρίνεται πως είναι και η ηλικιακή ομάδα, το 

φύλο, η παλαιότερη εμπειρία και επαφή με άτομα που χρήζουν ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών, αλλά και η μορφή και η σοβαρότητα της κατάστασης του εκάστοτε μαθητή 

(Ρούσου και συν., 2014· Tafa and Manolitsis, 2003). 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του θεσμού της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης είναι οι εκπαιδευτικοί, που καλούνται να την υλοποιήσουν. Στην έρευνα 

της Μέτσιου (2019) παρουσιάζονται οι απόψεις τους σχετικά. Πιο συγκεκριμένα, το 

50% των ερωτώμενων συμφωνεί με την άποψη, ότι στα πλαίσια της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης όλοι οι μαθητές λαμβάνουν αδιακρίτως την απαιτούμενη εκπαίδευση. Το 

28% των ερωτώμενων ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί και μόλις 22% εξ’ αυτών 

απάντησαν αρνητικά σχετικά. Ειδικεύοντας το ερώτημα, η ερευνήτρια ζήτησε από τους 

εκπαιδευτικούς να πάρουν θέση αναφορικά με τα οφέλη του θεσμού για τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης. Το 59% των ερωτώμενων έκρινε, ότι από την Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη επωφελούνται εξίσου με τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

θέση απέναντι στην οποία το 30% κράτησε ουδέτερη στάση και μόλις το 11% 

εξέφρασε αρνητική άποψη. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν κατά πόσο οι 

αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των 

μαθητών ανεξαιρέτως και η πλειοψηφία αυτών (55%) απάντησε θετικά, ενώ το 25% 

κράτησε ουδέτερη στάση. Καταλήγοντας, οι εκπαιδευτικοί έκριναν, ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη (73%), θέση την 

οποία το 22% ούτε υιοθετεί, αλλά ούτε αρνείται και μόλις το 5% απορρίπτει. 
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 Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα συμπεράσματα της 

Παπαχαραλάμπους (2019) μελετώντας τις απόψεις νηπιαγωγών για την Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη και την αποτελεσματικότητά τους ως προς την εκπαίδευση μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(68,8%) διαφωνεί ξεκάθαρα με την θέση, ότι τα παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στη γενική τάξη, παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή 

πρόοδο των μαθητών της γενικής τάξης, ενώ το 25,2% των συναδέρφων τους 

εκφράζεται με ουδετερότητα σχετικά. Ωστόσο μόλις το 30,3% θεωρεί, ότι έχει 

εκπαιδευτεί επαρκώς, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία 

ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θέση που ενισχύεται από το 50,3% των 

ερωτώμενων που εκφράζει την διαφωνία του σχετικά. 

Παρόμοιας μορφής παράμετροι, είναι ζωτικής σημασίας να διερευνώνται και να 

οριοθετούνται με ακρίβεια, με βασικότερο στόχο την υποστήριξη στην ανάπτυξη 

προγραμμάτων παρέμβασης, τα οποία θα βελτιώσουν σημαντικά τις στάσεις των 

γονέων και θα προβάλουν την πιο ομαλή και αποδοτική εφαρμογή της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης και της Παράλληλης Στήριξης (Ηλιοπούλου, 2018). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες σύγχρονες και πρόσφατες έρευνες 

διαμορφώνονται οι ακόλουθοι σκοποί και τα διερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 

έρευνας σχετικά με την στάση και τις απόψεις των γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης 

για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

την Παράλληλη Στήριξη. Πιο συγκεκριμένα: 

1. Ποιες είναι οι απόψεις των γονέων για τη μαθησιακή ικανότητα των μαθητών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 
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2. Ποια η γνώμη των γονέων για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και την 

Παράλληλη Στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

3. Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

επηρεάζει την απόδοση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη, κατά τη γνώμη των γονέων; 

4. Ποια είναι η άποψη των γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης για τα 

χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και το ρόλο των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης; 

5. Υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις απαντήσεις των γονέων μαθητών με ΕΕΑ σε 

σχέση με εκείνες των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης; 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

2.1 Ερευνητική Στρατηγική 

Η ερευνητική στρατηγική που επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη είναι περιγραφική ως 

προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ποσοτική ως προς το είδος των εμπειρικών δεδομένων 

και εφαρμοσμένη ως προς την δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 

της (Παρασκευόπουλος, 1993). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να μελετηθούν οι 

γνώσεις, οι απόψεις και οι στάσεις των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, έγινε 

συλλογή των εμπειρικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίων. Ως εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο έδωσε την δυνατότητα συλλογής μεγάλου αριθμού δεδομένων σε 

σύντομο χρόνο, εξασφαλίζοντας στον συμμετέχοντα ανωνυμία, ελευθερία έκφρασης 

και δυνατότητα επιλογής της στιγμής που θα το συμπληρώσει. Τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν οργανώθηκαν και παρουσιάζονται ως συχνότητες σε μορφή γραφημάτων 

και πινάκων. 
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2.2 Συμμετέχοντες 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα 

Απριλίου - Μαΐου. Το δείγμα της έρευνας ήταν γονείς μαθητών τυπικής ανάπτυξης. 

Πιο συγκεκριμένα, στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 100 άτομα, εκ των οποίων τα 

70 (70,0%) ήταν γυναίκες και τα 30 (30,0%) άντρες. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(43 άτομα, 43,0%) ήταν άτομα ηλικίας μεταξύ 41 και 50 ετών, ενώ 40 άτομα (40,0%) 

ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 31 – 40 ετών,  με μέσο όρο ηλικίας τα 38,1 έτη. Οι 

περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (56 άτομα, 56,0%) είναι απόφοιτοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, 38 άτομα (38,0%) είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και 25 άτομα (25,0%) 

δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες. Τέλος 26 συμμετέχοντες (26,0%) σημείωσαν πως 

έχουν ένα παιδί, 57 συμμετέχοντες (57,0%) δήλωσαν πως έχουν δύο παιδιά, ενώ 17 

συμμετέχοντες έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά. Το 66,0% των ερωτώμενων (66 

άτομα) απάντησαν πως ένα από τα παιδιά τους είναι μαθητής δημοτικού και το 31,0% 

(31 άτομα) σημείωσαν πως δύο από τα παιδιά τους φοιτούν σε δημοτικό σχολείο. 

 

2.3 Διαδικασίες και εργαλεία της έρευνας 

Μέσο συλλογής δεδομένων για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε το 

ερωτηματολόγιο. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο 

εργαλείο συλλογής δεδομένων, το οποίο μπορεί να παραδοθεί και να συμπληρωθεί, 

από τους συμμετέχοντες της έρευνας, με ή χωρίς την παρουσία του ερευνητή (Wilson 

& McLean, 1994). 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε, κατασκευάστηκε αποκλειστικά για 

τους σκοπούς της έρευνας. Συγκεκριμένα, το παρόν ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, 
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αποτελείται από πέντε ενότητες και συνολικά 33 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Από τις 

33 ερωτήσεις, οι 19 διαθέτουν απαντήσεις οι οποίες είναι βαθμονομημένες με την 

πενταβάθμια κλίμακα Likert, όπου ο αριθμός «1» αντιστοιχεί στην απάντηση 

«Καθόλου» και ο αριθμός 5 στην απάντηση «Πάρα πολύ».  

Η ψυχομετρική κλίμακα Likert  (1932 χρησιμοποιεί ως απάντηση μία σταθερή 

επιλογή και αποσκοπεί στη μέτρηση στάσεων ή απόψεων (Bowling, 1997, Burns, & 

Grove, 1997). Ως εκ τούτου, στις ερωτήσεις που είχαν βαθμονομημένες απαντήσεις οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας/ασυμφωνίας τους με την  

εκάστοτε τοποθέτηση. 

Όσον αφορά στις ενότητες του ερωτηματολογίου, η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει εννέα ερωτήσεις δημογραφικού τύπου, στις οποίες οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν προσωπικά τους στοιχεία, όπως φύλο, ηλικία, επίπεδο 

εκπαίδευσης, είδος απασχόλησης, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός παιδιών στην 

οικογένεια, αριθμός παιδιών που φοιτούν σε δημοτικό σχολείο κλπ.  Παράλληλα 

ερωτήθηκαν, αν κάποιο από τα παιδιά τους ή αν κάποιος συμμαθητής του παρουσιάζει 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις 

κλειστού τύπου, των οποίων οι απαντήσεις είναι βαθμονομημένες με την πενταβάθμια 

κλίμακα Likert και αποσκοπούν στη διερεύνηση της στάσης που έχουν οι γονείς 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης προς μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η τρίτη 

ενότητα, περιέχει εννέα ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες αποσκοπούν στην 

αποτύπωση των απόψεων των γονέων σχετικά με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και 

την Παράλληλη Στήριξη. Από τις συνολικά εννέα ερωτήσεις της τρίτης ενότητας, οι 

πέντε διαθέτουν βαθμονομημένες απαντήσεις βάσει της πενταβάθμιας κλίμακας Likert, 

οι δύο απαντώνται με «Ναι» ή «Όχι» και ακόμη δύο ερωτήσεις δίνουν τη δυνατότητα 
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στον συμμετέχοντα να επιλέξει μία εκ των προτεινόμενων απαντήσεων. Η τέταρτη 

ενότητα , στη συνέχεια,  περιλαμβάνει πέντε ερωτήσεις βαθμονομημένες με την 

πενταβάθμια κλίμακα Likert, οι οποίες έχουν ως στόχο να αναδείξουν κατά πόσο η 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζει 

την απόδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης. Τέλος, η πέμπτη ενότητα του 

ερωτηματολογίου αποτελείται από πέντε ερωτήσεις που αποτυπώνουν την άποψη των 

συμμετεχόντων σχετικά με τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης. Από τις συνολικά πέντε ερωτήσεις της ενότητας, οι 

τέσσερις είναι βαθμονομημένες με την πενταβάθμια κλίμακα Likert και η μία 

απαντάται με «Ναι» ή «Όχι» 

 

 

2.4 Ανάλυση των δεδομένων 

Για την ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η περιγραφική στατιστική η οποία, 

σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1984), αφορά σε μεθόδους οργάνωσης, σύνοψης 

και παρουσίασης δεδομένων.  Στο πλαίσιο αυτής της στατιστικής ανάλυσης 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σε μορφή γραφημάτων και πινάκων.   

Ειδικότερα, μετά τη συλλογή των απαντήσεων των ερωτηματολογίων, τα 

δεδομένα καταχωρήθηκαν σε στατιστικό πρόγραμμα, έπειτα κατηγοριοποιήθηκαν και 

στη συνέχεια εξήχθησαν τα αποτελέσματα. Το στατιστικό πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήθηκε για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων της παρούσας έρευνας 

είναι το ΙΒΜ SPSS (Statistical Package for Social Sciences), έκδοση 23. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, συμμετείχαν 

70 γυναίκες (70,0%) και 30 άντρες (30,0%). Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ανήκουν 

στις ηλικιακές ομάδες 41 – 50 (43 άτομα, 43,0%) και 31 – 40 (40 άτομα, 40,0%). 

Επίσης, στην πλειοψηφία δηλώνουν απόφοιτοι τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (56 άτομα, 56,0%) και το 22,0% (22 άτομα) κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών. Επιπλέον, 38 άτομα (38,0%) είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι και το ένα 

τέταρτο των συμμετεχόντων (25 άτομα, 25,0%) δηλώνουν ελεύθεροι επαγγελματίες. 

Ακόμη, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (72 άτομα, 72,0%) είναι παντρε 

μένοι, ενώ 13 άτομα (13,0%) βρίσκονται σε διάσταση. Όσον αφορά τα παιδιά, η 

πλειοψηφία των ερωτώμενων (57 άτομα, 57,0%) απάντησε πως έχει δύο παιδιά, ενώ 

σχεδόν το ένα τέταρτο (26 άτομα, 26,0%) σημείωσε πως έχει ένα παιδί. Το 66,0% (66 

άτομα) των ερωτώμενων σημείωσε πως ένα από τα παιδιά τους φοιτά σε δημοτικό 

σχολείο. Παράλληλα, σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων (31 άτομα, 31,0%) 

δήλωσε πως δύο από τα παιδιά του φοιτούν σε δημοτικό. Τέλος, 69 άτομα (69,0%) 

δήλωσαν πως τα παιδιά τους δεν αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, ενώ 73 

συμμετέχοντες (73,0%) σημείωσαν, πως γνωρίζουν συμμαθητή του παιδιού τους, το 

οποίο αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες(Γράφημα 1, Πίνακας 4, Γράφημα 

2, Γράφημα 3). 
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Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή του φύλου των συμμετεχόντων 

 

Πίνακας 4: Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

Δημογραφική μεταβλητή Ν % 

Ηλικία <20 1 1,0 

21-30 8 8,0 

31-40 40 40,0 

41-50 43 43,0 

51-60 7 7,0 

>60 1 1,0 

Επίπεδο 

εκπαίδευσης 

 Δημοτικό 1 1,0 

 Γυμνάσιο 1 1,0 

 Λύκειο 15 15,0 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ 56 56,0 

 Μεταπτυχιακό 22 22,0 

Διδακτορικό 5 5,0 

Είδος 

απασχόλησης 

Δημόσιος υπάλληλος 18 18,0 

Ιδιωτικός υπάλληλος 38 38,0 

Ελεύθερος επαγγελματίας 25 25,0 

Φοιτητής/Μαθητής 2 2,0 

Άνεργος 12 12,0 

Συνταξιούχος 2 2,0 

Άλλο 3 3,0 

Οικογενειακή 

κατάσταση 

Άγαμος 11 11,0 

Έγγαμος 72 72,0 

Σε διάσταση 13 13,0 

Χήρος 3 3,0 

Δεν επιθυμώ να απαντήσω 1 1,0 

Αριθμός 

τέκνων 

1 26 26,0 

2 57 57,0 

3 15 15,0 

≥4 2 2,0 

Αριθμός τέκνων 

που φοιτούν σε 

δημοτικό 

σχολείο 

1 66 66,0 

2 31 31,0 

3 2 2,0 

≥4 1 1,0 
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Σύνολο 100 100,0 

 

 
Γράφημα 2: Ποσοστιαία κατανομή συμμετεχόντων των οποίων τα παιδιά αντιμετωπίζουν μαθησιακές 

δυσκολίες 

 

 
Γράφημα 3: Ποσοστιαία κατανομή συμμετεχόντων οι οποίοι γνωρίζουν εάν κάποιο από τα παιδιά τους 

έχει συμμαθητή που αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες 

 

 

 Όσον αφορά τη στάση γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης προς τους μαθητές 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, 34 άτομα (34,0%) απάντησαν πως το παιδί τους είναι 

«πολύ» ενημερωμένο για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ 36 άτομα (36,0%) 

δήλωσαν πως οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενός συμμαθητή του παιδιού τους, 

μπορούν να επηρεάσουν «λίγο» την καθημερινότητά του. Ακόμη, το 36,0% των 
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ερωτώμενων (36 άτομα) απάντησαν πως θα ήθελαν «πολύ» το παιδί τους να έχει καλές 

διαπροσωπικές σχέσεις με παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Επίσης, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (64 άτομα, 64,0%) δηλώνουν 

πως το παιδί τους δε θα στιγματιστεί «καθόλου» εάν διατηρεί φιλικές σχέσεις με 

συμμαθητή του που αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τέλος, 59 άτομα 

(59,0%) θεωρούν πως εάν το παιδί τους έχει φιλικές σχέσεις με συμμαθητή του που 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, θα μάθει σε μεγάλο βαθμό να αποδέχεται τη 

διαφορετικότητα και να μην κάνει διακρίσεις (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5: Στάση γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης προς μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 

    

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Σύνολο 

Το παιδί μου είναι ενημερωμένο για τις 

μαθησιακές δυσκολίες 

Ν 3 19 31 34 13 100 

% 3 19 31 34 13 100 

Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςενός 

συμμαθητή του παιδιού μου, μπορούν 

να επηρεάσουν την καθημερινότητά 

του 

Ν 21 36 29 13 1 100 

% 21 36 29 13 1 100 

Θα ήθελα το παιδί μου να είναι φιλικό 

και να έχει καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις με παιδιά που αντιμετωπίζουν 

μαθησιακές δυσκολίες 

Ν   5 5 36 54 100 

%   5 5 36 54 100 

Πιστεύω πως εάν το παιδί μου έχει 

φιλικές σχέσεις με συμμαθητή του που 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, 

θα στιγματιστεί και θα 

περιθωριοποιηθεί και αυτό 

Ν 64 18 8 7 3 100 

% 64 18 8 7 3 100 

Πιστεύω πως εάν το παιδί μου έχει 

φιλικές σχέσεις με συμμαθητή του που 

αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, 

θα αποδεχτεί τη διαφορετικότητα και 

θα μάθει να μην κάνει διακρίσεις 

Ν 3 3 5 30 59 100 

% 3 3 5 30 59 100 

 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (67 

άτομα, 67,0%) γνωρίζουν τον όρο «Εκπαιδευτική Συμπερίληψη» (Γράφημα 4). 



69 

 

 

 
Γράφημα 4: Ποσοστιαία κατανομή συμμετεχόντων που γνωρίζουν τον όρο «Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη» 

 

 Όσον αφορά τις γνώσεις των συμμετεχόντων για την παράλληλη στήριξη, η 

πλειοψηφία (67 άτομα, 67,0%), απάντησε πως γνωρίζει τον όρο «παράλληλη στήριξη». 

Ακόμη, 37 συμμετέχοντες (37,0%) σημείωσαν πως γνωρίζουν ως μορφές παράλληλης 

στήριξης την παρουσία μόνιμου εκπαιδευτικού στη γενική τάξη με την υποστήριξη και 

συνεργασία ενός περιοδεύοντα εκπαιδευτικού, την παρουσία δύο μόνιμων 

εκπαιδευτικών στη γενική τάξη που αλληλοσυνεργάζονται και τη μερική 

παρακολούθηση μαθημάτων από το μαθητή στη γενική τάξη, αλλά και στο τμήμα 

ένταξης για ενισχυτική διδασκαλία (Πίνακας 6).  

Πίνακας 6: Μορφές Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης που γνωρίζουν  

Ποια/ποιες μορφές Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης γνωρίζετε; Ν % 

Παρουσία μόνιμου εκπαιδευτικού στη γενική τάξη με την 

υποστήριξη και συνεργασία ενός περιοδεύοντα εκπαιδευτικού 

23 23 

Παρουσία δύο μόνιμων εκπαιδευτικών στη γενική τάξη που 

αλληλοσυνεργάζονται 
10 10 

Μερική παρακολούθηση μαθημάτων από το μαθητή στη γενική τάξη 

αλλά και στο τμήμα ένταξης για ενισχυτική διδασκαλία 
16 16 

Όλα τα παραπάνω 
37 37 

ΔΞ/ΔΑ* 14 14 

Σύνολο 
100 100 
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* Δεν ξέρω / Δεν απαντώ     

 

Ακόμη, το 60,0% των συμμετεχόντων (60 άτομα) θεωρεί πως η Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη σχετίζεται με την ισότητα, τον αντι – ρατσισμό και τη διαπολιτισμική 

εκπαίδευση, ενώ το 14,0% (14 άτομα) σημείωσε, πως η ισότητα είναι αυτό που 

σχετίζεται με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη (Πίνακας 7). 

 

Πίνακας 7: Στοιχεία με τα οποία σχετίζεται η συμπερίληψη 

Η εκπαιδευτική συμπερίληψη σχετίζεται με: Ν % 

Ισότητα 14 14 

Αντι-ρατσισμός 4 4 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση 8 8 

Όλα τα παραπάνω 60 60 

ΔΞ/ΔΑ* 14 14 

Σύνολο 100 100 

* Δεν ξέρω / Δεν απαντώ     
 

 

  

 
Γράφημα 5: Ποσοστιαία κατανομή συμμετεχόντων που γνωρίζουν τον όρο «Παράλληλη Στήριξη» 
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Επιπλέον, 41 συμμετέχοντες (41,0%) απάντησαν πως η Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη στοχεύει «πάρα πολύ» στην αποφυγή αποκλεισμού, στη δημιουργία μιας 

κοινωνίας ανοιχτής και φιλόξενης προς όλους τους μαθητές και στην 

επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου των ειδικών εκπαιδευτικών, ενώ παράλληλα, η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων δηλώνει πως με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, ο 

κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα κατά «πολύ» (37 άτομα, 

37,0%) και κατά «πάρα πολύ» (31 άτομα, 310%) (Πίνακας 8). 

Πίνακας 8: Γνώσεις για τους στόχους της  της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης 

    

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ Πάρα 

πολύ 

Σύνολο 

Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

στοχεύει στην αποφυγή αποκλεισμού, 

στη δημιουργία μιας κοινωνίας 

ανοιχτής και φιλόξενης προς όλους 

τους μαθητές και στην 

επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου των 

ειδικών εκπαιδευτικών 

Ν   3 3 16 41 100 

%   3 3 16 41 100 

Με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, ο 

κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως 

ξεχωριστή προσωπικότητα 

Ν 6 10 16 37 31 100 

% 6 10 16 37 31 100 

 

Όπως προκύπτει από το Γράφημα 5, το 87,0% των συμμετεχόντων γνωρίζουν τον όρο 

«Παράλληλη Στήριξη». 
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Γράφημα 6: Ποσοστιαία κατανομή συμμετεχόντων που γνωρίζουν τον όρο «παράλληλη 

στήριξη 

 Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (87 άτομα, 87,0%) 

δηλώνουν πως γνωρίζουν τον όρο «Παράλληλη Στήριξη» (Γράφημα 5). Επιπλέον, το 

46,0% και το 38,0% σημειώνουν, πως υπό τη μορφή της Παράλληλης Στήριξης, 

μαθητές με ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςμπορούν να φοιτούν κατά «πολύ» και 

«πάρα πολύ», αντίστοιχα, στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου. Από την άλλη 

πλευρά, 36 συμμετέχοντες (36,0%) απάντησαν πως η Παράλληλη Στήριξη αποσπά 

«λίγο» τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςαπό τη διαδικασία του μαθήματος 

και ακόμη 36 (36,0%) έδωσαν την απάντηση «καθόλου» στο ίδιο ερώτημα. Τέλος, 

κατά την παράλληλη στήριξη, τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςνιώθουν 

«λίγο» (36 άτομα, 36,0%)/ «μέτρια» (38 άτομα, 38,0%) ότι δεν λαμβάνουν την 

απαιτούμενη προσοχή από τον εκπαιδευτικό (Πίνακας 9). 

Πίνακας 9: Γνώσεις γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης για την παράλληλη στήριξη 

    Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Πάρα 

πολύ 
Σύνολο 

Υπό τη μορφή της 

παράλληλης στήριξης, 

μαθητές με ήπιες ειδικές 

εκπαιδευτικές 

ανάγκεςμπορούν να φοιτούν 

στη σχολική τάξη του 

γενικού σχολείου 

Ν 1 1 14 46 38 100 

% 1 1 14 46 38 100 

Η παράλληλη στήριξη 

αποσπά τα παιδιά χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκεςαπό τη διαδικασία 

του μαθήματος 

Ν 36 36 19 8 1 100 

% 36 36 19 8 1 100 

Κατά την παράλληλη 

στήριξη, τα παιδιά χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκεςνιώθουν ότι δεν 

λαμβάνουν την απαιτούμενη 

προσοχή από τον 

εκπαιδευτικό 

Ν   36 38 17 5 100 

%   36 38 17 5 100 
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Όσον αφορά την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και την σχολική απόδοση των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τον Πίνακα 8, ένας στους τέσσερις 

συμμετέχοντες (25 άτομα, 25,0%) δήλωσε πως συμφωνεί κατά «πολύ» με το θεσμό της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης μέσα στην τάξη του παιδιού του, εκτός και αν το 

επηρεάζει στη σχολική του απόδοση, ενώ 23 συμμετέχοντες (23,0%) δήλωσαν πως δεν 

έχουν «καθόλου» πρόβλημα με το θεσμό της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης μέσα στην 

τάξη των παιδιών τους, εκτός και αν τα επηρεάζει στη σχολική τους απόδοση. 

Παράλληλα, σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες (42 άτομα, 42,0%) σημείωσαν πως η 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

επηρεάζει «καθόλου» την απόδοση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη, ενώ 25 άτομα 

(25,0%) δήλωσαν πως την επηρεάζει «λίγο». Ακόμη, σχεδόν ένας στους τρεις 

ερωτώμενους (32 άτομα, 32,0%) απάντησε πως τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα 

ωφεληθούν «πάρα πολύ» από την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη, ενώ 24 άτομα (24,0%) και 21 άτομα (21,0%) 

έδωσαν, αντίστοιχα, τις απαντήσεις «πολύ» και «μέτρια» (Πίνακας 10).  

Πίνακας 10: Στάση γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης για την εκπαιδευτική συμπερίληψη και την 

απόδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

 

    Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Πάρα 

πολύ 
Σύνολο 

Δεν έχω πρόβλημα με το θεσμό της 

εκπαιδευτικής συμπερίληψης μέσα 

στην τάξη του παιδιού μου, εκτός 

και αν το επηρεάζει στη σχολική 

του απόδοση 

Ν 23 17 15 25 20 100 

% 23 17 15 25 20 100 

Η εκπαιδευτική συμπερίληψη των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες επηρεάζει την απόδοση 

των παιδιών με τυπική ανάπτυξη 

Ν 42 25 21 9 3 100 

% 42 25 21 9 3 100 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα 

ωφεληθούν από την εκπαιδευτική 
Ν   6 21 24 32 100 
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συμπερίληψη των παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

γενική τάξη 

%   6 21 24 32 100 

Στην εκπαιδευτική συμπερίληψη, 

όλα τα παιδιά λαμβάνουν την 

απαιτούμενη εκπαίδευση, χωρίς να 

υφίστανται διακρίσεις από τους 

εκπαιδευτικούς 

Ν 5 11 32 32 20 100 

% 5 11 32 32 20 100 

Η εκπαιδευτική συμπερίληψη 

παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή 

πρόοδο των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης 

Ν 51 28 14 5 2 100 

% 51 28 14 5 2 100 

 

Επιπλέον, 32 άτομα (32,0%) συμφωνούν σε μέτριο βαθμό και ακόμη 32 

(32,0%) «πολύ» με το γεγονός, ότι με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, όλα τα παιδιά 

λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις από τους 

εκπαιδευτικούς. Τέλος, περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (51 άτομα, 

51,0%) θεωρούν ότι η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη δεν παρεμποδίζει «καθόλου» την 

ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ενώ 28 άτομα (28,0%) θεωρούν, 

ότι υφίσταται παρεμπόδιση σε μικρό βαθμό («λίγο»), (Πίνακας 10). 

 Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός πως, το 94,0% των συμμετεχόντων (94 

άτομα) θεωρούν πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμορφωθούν περισσότερο σχετικά 

με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη(Γράφημα 6). Ενώ, το 44,0% των συμμετεχόντων 

(44 άτομα) θεωρεί πως το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει «λίγο» την Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη (Πίνακας 11). 

            Σχετικά με τη διδασκαλία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (94 άτομα, 94,0%) δήλωσαν πως οι 

εκπαιδευτικοί χρειάζεται να καταρτιστούν περεταίρω επί του θέματος (Γράφημα 6). 

Ενώ, το 35% (35 άτομα) απάντησε πως οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί είναι «πολύ» 
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ικανοί να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μαθητών που βρίσκονται στην τάξη 

τους, στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης (Πίνακας 11). 

 
Γράφημα 7: Ποσοστιαία κατανομή συμμετεχόντων που πιστεύουν πως οι εκπαιδευτικοί χρήζουν 

επιπλέον κατάρτισης σχετικά με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

 

             

             Παράλληλα, ουδέτεροι ήταν οι περισσότεροι συμμετέχοντες (37 άτομα, 

37,0%) με το γεγονός ότι στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, οι εκπαιδευτικοί 

ενδιαφέρονται περισσότερο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ το 

35,0% (35 άτομα) έδωσε την απάντηση «λίγο». Επίσης, οι πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων (35 άτομα, 35,0% συμφωνεί σε μέτριο βαθμό με την άποψη, πως η 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί χωρίς να υπάρξει 

αρνητική επίδραση στη διδασκαλία των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, ενώ το 31,0% 

των συμμετεχόντων (31 άτομα) έδωσε την απάντηση «λίγο» και το 29,0% (29 άτομα) 

απάντησε «πολύ» (Πίνακας 11).  

            Τέλος, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (44 άτομα, 44,0%) σημείωσε πως το 

εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει «λίγο» την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, ενώ 32 

άτομα (32,0%) έδωσαν την απάντηση «μέτρια» (Πίνακας 11). 
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Πίνακας 11:: Στάση γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης για την διδασκαλία εκπαιδευτικών στο πλαίσιο 

της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης 

    Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Πάρα 

πολύ 
Σύνολο 

Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί 

είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις 

ανάγκες όλων των μαθητών που 

βρίσκονται στην τάξη τους, στο 

πλαίσιο της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης 

Ν 5 12 24 35 24 100 

% 5 12 24 35 24 100 

Στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, 

οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται 

περισσότερο για τα παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Ν 10 35 37 10 8 100 

% 10 35 37 10 8 100 

Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη δεν 

είναι δυνατό να εφαρμοστεί χωρίς 

να υπάρξει αρνητική επίδραση στη 

διδασκαλία των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης 

Ν   31 35 29 2 100 

%   31 35 29 2 100 

Το εκπαιδευτικό σύστημα 

υποστηρίζει την Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη 

Ν 11 44 32 11 2 100 

% 11 44 32 11 2 100 

 

Στη συνέχεια της ανάλυσης  γίνεται επαγωγικός έλεγχος προκειμένου να 

διερευνηθεί αν οι απαντήσεις των γονέων με παιδιά ΕΕΑ διαφοροποιούνται σε 

σημαντικό βαθμό από αυτές των γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Οι ερωτήσεις 

που εξετάζονται είναι  

α) Αν γνωρίζουν (με δήλωσή τους) τους όρους  «Εκπαιδευτική Συμπερίληψη» και 

«Παράλληλη Στήριξη», 

β) τις απόψεις τους  σχετικά με το σκοπό της  Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, 

γ) τις απόψεις τους  σχετικά με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και την απόδοση των 

παιδιών με τυπική ανάπτυξη και 

δ) Διδασκαλία εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης 
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Στον ακόλουθο πίνακα 12, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων Χ2 (Chi-

Square), που έγιναν μεταξύ του αν οι ερωτώμενοι έχουν παιδί με ΕΕΑ και του πως 

απαντούν στις προαναφερόμενες ομάδες ερωτήσεων. Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος 

αποκλείστηκαν, αρχικά οι εγγραφές για τους γονείς που δεν απάντησαν στην 

ερώτηση αν έχουν παιδί με ΕΕΑ, οπότε να απομείνουν 2 ομάδες ερωτώμενων. Το 

επίπεδο σημαντικότητας για τους ελέγχους είναι 95%. Από τα αποτελέσματα 

προκύπτει ότι το αν έχουν οι συμμετέχοντες παιδί με ΕΕΑ είναι ανεξάρτητο από τις 

απαντήσεις τους, σε σημαντικό βαθμό (για όλες τις απαντήσεις p>0,05).  

 

Πίνακας 12: Έλεγχος ανεξαρτησίας του αν οι ερωτώμενοι έχουν παιδί με ΕΕΑ και των απαντήσεών τους 

Έλεγχοι Chi-Square για ανεξαρτησία μεταξύ 

των ερωτήσεων και του εάν έχουν παιδί με 

ΕΕΑ 

Κριτήριο 
βαθμοί 

ελευθερίας 

Pearson 

Chi-

Square 

Fisher's 

Exact 

Test 

p (2-

sided) 

p  (2-

sided) 

α. Γνωρίζετε τον όρο «Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη»;  

3,259 1 0,071 0,091 

α. Γνωρίζετε τον όρο «Παράλληλη Στήριξη»;  

0,891 1 0,345 0,500 

β. Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη στοχεύει 

στην αποφυγή αποκλεισμού, στη δημιουργία 

μιας κοινωνίας ανοιχτής και φιλόξενης   

4,005 4 0,405 0,461 

β. Με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, ο 

κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή 

προσωπικότητα   

1,656 4 0,799 0,858 

γ. Δεν έχω πρόβλημα με το θεσμό της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, εκτός και αν 

το επηρεάζει στη σχολική του απόδοση   

3,105 4 0,540 0,547 

γ. Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

επηρεάζει την απόδοση των τυπικών παιδιών   

2,893 4 0,576 0,666 
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γ. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα 

ωφεληθούν από την Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

2,524 4 0,640 0,488 

γ. Στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, όλα τα 

παιδιά λαμβάνουν την απαιτούμενη 

εκπαίδευση, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις   

5,041 4 0,283 0,286 

γ. Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή πρόοδο των 

παιδιών τυπικής ανάπτυξης   

1,995 4 0,737 0,825 

δ. Πιστεύετε πως οι εκπαιδευτικοί χρήζουν 

επιπλέον κατάρτισης σχετικά με την 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη   

0,172 1 0,678 1,000 

δ. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί 

μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

όλων των μαθητών, στο πλαίσιο της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης   

4,834 4 0,305 0,291 

δ. Στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, οι 

εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται περισσότερο για 

τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  

1,799 4 0,773 0,786 

δ. Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη δεν είναι 

δυνατό να εφαρμοστεί χωρίς αρνητική 

επίδραση στη διδασκαλία των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης   

1,397 4 0,845 0,711 

δ. Το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει την 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη   

1,311 4 0,859 0,962 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Συζήτηση 

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, 

εκφράστηκαν οι στάσεις γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης ως προς τους συμμαθητές 

των παιδιών τους, που ανήκουν στους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (ΗΕΑ), 

και συγκεκριμένα σε αυτούς που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ως προς 

τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην τάξη και τον θεσμό της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης και πως αυτός ωφελεί εξίσου όλους τους μαθητές. Η έρευνα κλείνει με 

τις απόψεις των γονέων σχετικά με την διδασκαλία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης και το κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει 

εντέλει τον θεσμό αυτό. 

 Ξεκινώντας την συζήτηση των αποτελεσμάτων με την στάση των γονέων προς 

μαθητές με ΕΕΑ κρίνεται ενθαρρυντικό το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των παιδιών είναι 

ενημερωμένα για τις δυσκολίες, που μπορεί να παρουσιάζουν οι συμμαθητές τους και 

δεν θεωρούν, ότι αυτές επηρεάζουν απαραίτητα την καθημερινότητα μέσα στην τάξη. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι το 90% των ερωτώμενων επικροτεί τις φιλικές σχέσεις των 

παιδιών ανεξαρτήτως ύπαρξης η όχι αναπηρίας, διαφωνεί στο ότι μπορεί να οδηγήσουν 

σε περιθωριοποίηση των δικών τους παιδιών, αντιθέτως επισημαίνει, ότι θα συμβάλουν 

στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στην εξάλειψη των διακρίσεων. Η 

Χρυσανθακοπούλου (2012) συμπεραίνει σχετικά, πως η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

προάγει τις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών και εξαλείφει την απομόνωση 
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παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τον εκπαιδευτικό θεσμό, ενώ ο 

Μιχαηλίδης (2009) αναφέρει, ότι  μέσω του θεσμού δίνεται η ευκαιρία για ανάπτυξη 

διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των συνομήλικων. Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται και 

από τις έρευνες των Ρούσσου και συν. (2014), αλλά και της Παυλίδου (2019) 

καταλήγοντας στο ότι οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ταυτόχρονα, 

ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν τα παιδιά τους σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Ομοίως, οι Tsibidaki (2013), Πεπόνη (2017) και Kokaridas et al. (2008) 

καταγράφοντας στις έρευνές τους τις ανάγκες των γονέων παιδιών με αναπηρία ή ΕΕΑ 

εστιάζουν εξίσου στην προαγωγή της κατανόησης και της αποδοχής της 

διαφορετικότητας, αλλά και στην δυνατότητα για ανάπτυξη προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς των παιδιών στα πλαίσια του γενικού σχολείου. 

 Στο δεύτερο σκέλος της έρευνας οι συμμετέχοντες γονείς κλήθηκαν να 

προσδιορίσουν πως αντιλαμβάνονται τους όρους «Εκπαιδευτική Συμπερίληψη» και 

«Παράλληλη Στήριξη». Η πλειοψηφία αυτών ταυτίζει τον θεσμό με την ισότητα, τον 

αντιρατσισμό και την διαπολιτισμική εκπαίδευση και γνωρίζει τα διαφορετικά πεδία 

εφαρμογής του. Παράλληλα τονίζεται, ότι η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη στοχεύει στην 

αποφυγή αποκλεισμού, στη δημιουργία μιας κοινωνίας ανοιχτής και φιλόξενης προς 

όλους τους μαθητές, όπου ο καθένας αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα. 

Όπως επιβεβαιώνουν και οι Κατσικογιάννη & Κρίβας (2007) οι γονείς δηλώνουν, ότι 

τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν δικαίωμα στη μόρφωση και ίσες ευκαιρίες 

εκπαίδευσης με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα δείχνει να συμφωνεί και το 

πόρισμα των Νάνου και συν. (2013), οι οποίοι αναφέρουν, ότι η Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη προάγει την εξατομικευμένη διδασκαλία για κάθε μαθητή. 
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 Στο τρίτο σκέλος της έρευνας αποτυπώνονται οι απόψεις των συμμετεχόντων 

αναφορικά με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και την απόδοση των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης. Οι συμμετέχοντες γονείς τοποθετούνται υπέρ του θεσμού, εφόσον δεν 

επηρεάζεται η σχολική απόδοση των παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων δεν θεωρεί, ότι η ύπαρξη ενός παιδαγωγού Παράλληλης Στήριξης 

αποσπά τα παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία σε βαθμό που να επηρεάζει την 

απόδοσή τους με συνέπειες στην ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Αντιθέτως κρίνουν, ότι 

όλοι οι μαθητές λαμβάνουν την κατά το δυνατόν απαιτούμενη εκπαίδευση και τα 

παιδιά τους θα ωφεληθούν εντέλει από την διαδικασία, ακόμα και αν τα ίδια νιώθουν 

ενδεχομένως κάποιες στιγμές, ότι δεν δέχονται την απαιτούμενη προσοχή από τον 

εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με τον Αγγελίδη (2012) αυτός είναι και ο στόχος της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, δηλαδή η υποστήριξη όλων των μαθητών αδιακρίτως.  

 Τα ευρήματα αυτά δεν ταυτίζονται απόλυτα με αντίστοιχα των Ρούσσου και 

συν. (2014), καθώς στην δική τους έρευνα οι γονείς τοποθετούνται μεν θετικά υπέρ της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, είναι ωστόσο ουδέτεροι ως προς το αν ο θεσμός μπορεί 

να επηρεάσει αρνητικά την απόδοση των παιδιών τους. 

 Η Μέτσιου (2019) και η Παπαχαραλάμπους (2019)  καταγράφοντας τις απόψεις 

των ίδιων των εκπαιδευτικών, παρουσιάζουν όμοια ευρήματα με την παρούσα έρευνα, 

ξεκαθαρίζοντας, ότι τα παιδιά με αναπηρία ή ΕΕΑ δεν παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή 

πρόοδο των συμμαθητών τους και δείχνοντας, ότι επιδίωξη των εκπαιδευτικών είναι 

όλοι οι συμμαθητές να λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση και να επωφελούνται 

εξίσου από την διαδικασία. 

 Η έρευνα συνεχίζεται με την τοποθέτηση των γονέων σχετικά με την 

διδασκαλία των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης. Η 
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συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων κρίνει, ότι οι εκπαιδευτικοί χρήζουν 

επιπλέον εξειδικευμένης κατάρτισης, άποψη που ταυτίζεται με εκείνη των ίδιων των 

εκπαιδευτικών σύμφωνα με την Παπαχαραλάμπους (2019). Παράλληλα οι γονείς 

θεωρούν, ότι οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί είναι ικανοί σε μεγάλο βαθμό να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μαθητών που βρίσκονται στην τάξη τους, στο 

πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, συμπέρασμα που βγαίνει και από τις 

τοποθετήσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών κατά την Μέτσιου (2019). 

 Ομοίως, οι Νάνου και συν. (2013) αναφέρουν, ότι οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν πως χρήζουν περισσότερης κατάρτισης σχετικά με το θέμα της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης, ενώ αρκετές φορές δεν έχουν στη διάθεση τους το χρόνο που 

χρειάζεται, ώστε να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις όλων των μαθητών 

τους.  

 Στην τελευταία ερώτηση της έρευνας επιδιώκεται μία συνολική αποτίμηση του 

κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει εν τέλει τον θεσμού της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης. Οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων γονέων θεωρεί, ότι 

αυτό συμβαίνει σε μικρό βαθμό, θέση με την οποία διαφωνούν κάθετα οι εκπαιδευτικοί 

κατά την Μέτσιου (2019). Η διαφοροποίηση αυτή στην εκτίμηση θα μπορούσε να 

εξηγηθεί και από το γεγονός, ότι σύμφωνα με την Σμαϊλη (2018) οι απόψεις των γονέων 

επηρεάζονται τόσο από τις στάσεις προς την αναπηρία, που επικρατούν στις σύγχρονες 

σχολικές μονάδες, όσο και από τα προβλήματα, που προκαλούνται εξαιτίας της μη 

καταλληλότητας των σχολικών χώρων, της έλλειψης πόρων, των μη κατάλληλων 

εκπαιδευτικών πρακτικών, αλλά και της έλλειψης απαραίτητου υλικοτεχνικού 

εξοπλισμού, όπως συμπληρώνουν και οι Παπάνης και συν. (2011). 
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 Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες φαίνεται να αντιμετωπίζουν θετικά τον θεσμό 

της Παράλληλης Στήριξης, γεγονός που συνάδει με τα πορίσματα των Παπανικολάου 

(2018) και Παυλίδου (2019). Συγκεκριμένα η Παπανικολάου (2018) αναφέρει πως, 

τόσο οι γονείς μαθητών τυπικής ανάπτυξης, όσο και οι γονείς μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι θετικοί, απέναντι στην εφαρμογή της Παράλληλης 

Στήριξης στο θεσμικό πλαίσιο του γενικού σχολείου. Στην έρευνα της Παυλίδου (2019) 

αποτυπώνονται οι θετικές απόψεις των γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης, σχετικά με 

το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης και συμπεραίνεται, όπως και στην παρούσα 

έρευνα, ότι η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη θα ωφελήσει, τόσο τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, όσο και τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην ανάπτυξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και στο αίσθημα της αλληλοαποδοχής. 

Ταύτιση αποτελεσμάτων παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό και με την έρευνα της 

Πεπόνη (2017), σύμφωνα με την οποία, οι γονείς παιδιών με αναπηρία θεωρούν ότι η 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη αποτελεί μία ευκαιρία για ανάπτυξη διαπροσωπικών 

σχέσεων μεταξύ όλων των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα στα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης να κατανοήσουν κάθε τι σχετικό με τις αναπηρίες. 

Συμπέρασμα, που βρίσκει σύμφωνους και τους Kokaridas et al. (2008), οι οποίοι 

συμπληρώνουν, ότι η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, τόσο για τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης αποτελεί ένα 

πλεονέκτημα της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης. 

Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί, σε αυτό το σημείο, ότι οι απαντήσεις των 

γονέων για την απόδοση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη και τη διδασκαλία των 

εκπαιδευτικών  στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης είναι ανεξάρτητες από 

το αν οι γονείς έχουν ή όχι παιδί με Ε.Ε.Α. 
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 Μέσα από την παρούσα έρευνα αναδεικνύεται, καταληκτικά, ο σημαντικός 

ρόλος των γονέων στην επιτυχία των συμπεριληπτικών προγραμμάτων. Όπως 

επιβεβαιώνουν οι Αλεβίζος και συν. (2012) η υποστήριξη των γονέων προς αυτούς 

τους θεσμούς είναι καθοριστική για την βελτίωση των επιδόσεων και των ικανοτήτων 

των παιδιών τους και κατά την Παυλίδου (2019) είναι και ζωτικής σημασίας για την 

επιτυχία των προγραμμάτων αυτών συνολικά.  

Πιθανές περιοχές αξιοποίησης των αποτελεσμάτων : Αρκετές έρευνες έχουν 

διεξαχθεί οι οποίες αφορούν, κατά κύριο λόγο τις απόψεις των εκπαιδευτικών ή των 

μαθητών για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη. Ωστόσο, λίγες έρευνες αποσκοπούν 

στην αποτίμηση των απόψεων των γονέων για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη. Πιθανή 

περιοχή αξιοποίησης των αποτελεσμάτων είναι η επίλυση προβλημάτων τα οποία 

προκύπτουν, στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, από την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη. 

 

4.2 Συμπεράσματα 

Το κυριότερο γνώρισμα των σχολικών μονάδων της σημερινής εποχής είναι η 

ετερότητα των μαθητών τους ως προς τη φυλή, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τον 

πολιτισμικό τους περιβάλλον, αλλά ως επί το πλείστον, ως προς τις επιδόσεις και τις 

ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, η παροχή 

ίσων ευκαιριών για όλους τους μαθητές αποτελεί τον κυριότερο σκοπό της 

εκπαιδευτικής δράσης και μια εξαιρετικά σημαντική πρόκληση για όλους τους 

εκπαιδευτικούς. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση σαν κουλτούρα αφορά όλα τα παιδιά και ενεργεί 

με βασικότερο στόχο την αποδοτικότερη συνύπαρξη όλων των μαθητών στο ίδιο 

σχολικό περιβάλλον, στην ίδια σχολική αίθουσα, με τους ίδιους δασκάλους και 
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καθηγητές, καθώς επίσης και με το ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα. Με βασικότερο στόχο 

την εφαρμογή της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης και της Παράλληλης Στήριξης στο 

σχολικό πλαίσιο είναι ζωτικής σημασίας να υλοποιηθούν καθοριστικές αλλαγές στην 

κουλτούρα και στη συνεχή κατάρτιση των δασκάλων και των καθηγητών, στην 

προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος, τη βελτίωση της συνεργασίας όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων, την εφαρμογή καλύτερων τακτικών διδασκαλίας κλπ. 

Όλα τα παραπάνω είναι εφικτό να βοηθήσουν και να ενεργοποιήσουν το σύνολο 

των μαθητών και γενικότερα την ανάπτυξη ενός κλίματος αποδοχής, συνεργασίας και 

υποστήριξης για όλους, με κυριότερο σκοπό την αισθητή ελάττωση του μαθητικού 

αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Σε όλα αυτά καθοριστικό ρόλο, όμως, παίζουν 

οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς.  

Η συγκεκριμένη εργασία εστίασε στη σημασία που έχουν οι αντιλήψεις και οι 

στάσεις των γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Όπως έγινε αντιληπτό, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών που έχουν λάβει χώρα όλα αυτά τα χρόνια, έδειξε 

πως στη χώρα μας υφίσταται μια θετική στάση αυτών των γονέων για την εφαρμογή 

της  Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης και της Παράλληλης Στήριξης, αν και υφίστανται 

μερικοί καθοριστικοί παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτές τις αντιλήψεις. Οι 

παράγοντες αυτοί είναι το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, η προηγούμενη εμπειρία με 

ανθρώπους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η μορφή και η σοβαρότητα της 

κατάστασης του εκάστοτε παιδιού. 

Αναφορικά με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, (Ποιες είναι οι απόψεις των 

γονέων για τη μαθησιακή ικανότητα των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;), 

η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ανέδειξε πως οι 

γονείς μαθητών τυπικής ανάπτυξης αντιμετωπίζουν θετικά τους μαθητές με ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες και, μάλιστα, προτρέπουν τα παιδιά τους να είναι φιλικοί και 

να αναπτύσσουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους. Επίσης, η στάση των γονέων 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης είναι θετική απέναντι στα μοντέλα της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης και της Παράλληλης Στήριξης (δεύτερο ερευνητικό ερώτημα). 

Συγκεκριμένα, η πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ότι η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη 

προάγει την ισότητα, τον αντι-ρατσισμό και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση μεταξύ 

όλων των μαθητών. Παρ’ όλα αυτά, οι γονείς μαθητών τυπικής ανάπτυξης θεωρούν, 

ότι όχι μόνο η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

επηρεάζει την ακαδημαϊκή απόδοση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, αλλά και ότι οι 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης δε λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, υπό το πρίσμα 

της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης (τρίτο ερευνητικό ερώτημα). Τέλος, οι γονείς 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης θεωρούν πως το εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι 

κατάλληλο να δεχθεί το θεσμό της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, αφού οι 

εκπαιδευτικοί δεν είναι πλήρως επιμορφωμένοι και οι σχολικές υποδομές είναι 

ελλιπείς(τέταρτο ερευνητικό ερώτημα). Αλλά, ακόμη και στην εφαρμογή του μοντέλου 

της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, οι εκπαιδευτικοί τείνουν να ενδιαφέρονται, έστω 

και σε μικρό βαθμό, περισσότερο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 

4.3 Περιορισμοί 

 Βάση της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η μελέτη των σύγχρονων και 

πρόσφατων ερευνών στον τομέα. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι η πλειοψηφία 

αυτών εστιάζει κατά κύριο λόγο στις απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και 

των γονέων με παιδιά που παρουσιάζουν αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

Οι απόψεις των γονέων με παιδιά τυπικής ανάπτυξης έχουν καταγραφεί σε μικρότερο 
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βαθμό. Η έλλειψη σε έρευνες στο συγκεκριμένο αντικείμενο αποτέλεσε μεν έναυσμα 

για την διεξαγωγή της συγκεκριμένης μελέτης, συνιστά όμως παράλληλα και 

περιορισμό της καθώς περιορίζει την δυνατότητα αντιπαραβολής και συζήτησης των 

αποτελεσμάτων. 

Ένας επιπλέον περιορισμός προέκυψε από τις ιδιαίτερες κοινωνικές συνθήκες 

που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας του ιού COVID-19. Η αναστολή 

λειτουργίας των σχολικών μονάδων είχε ως συνέπεια τη διεξαγωγή της έρευνας μόνο 

με ηλεκτρονική μορφή. Εξαιτίας των συνθηκών περιορίστηκε σημαντικά η δυνατότητα 

προσέγγισης όλου του επιθυμητού πληθυσμού, ενώ εμποδίστηκε ο πλήρης έλεγχος των 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και κυρίως, αν είναι όντως γονείς παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης. 

Τέλος, περιορισμό αποτέλεσε, επίσης, και το γεγονός ότι οι ερευνητές δεν 

γνώριζαν εκ των προτέρων, εάν οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα διέθεταν 

γνώσεις επί των όρων «Εκπαιδευτική Συμπερίληψη» και «Παράλληλη Στήριξη». Οι 

ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία μέσω ερωτηματολογίου, με μοναδικό κριτήριο των 

συμμετεχόντων, να είναι γονείς μαθητών τυπικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, οι 

ερευνητές δεν θα μπορούσαν να γνωρίζουν, πριν την διεξαγωγή της έρευνας, εάν ο 

κάθε συμμετέχοντας ήξερε τους όρους «Εκπαιδευτική Συμπερίληψη» και «Παράλληλη 

Στήριξη». 

 

4.4 Προτάσεις 

Η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτών όσον αφορά το θέμα της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης είναι υψίστης σημασίας. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η υλοποίηση 
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επιμορφωτικών προγραμμάτων με την ανάλογη συμμετοχή εκπαιδευτικών. Με τον 

τρόπο αυτό, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας προγράμματα 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, να οργανώσουν και να διαχειριστούν κατάλληλα το 

χρόνο τους, αλλά και να ευαισθητοποιήσουν τόσο τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης, 

όσο και τους γονείς τους για τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Οι εκπαιδευτικοί, όμως, δεν είναι οι μόνοι που θα επιμορφώσουν τους γονείς 

των παιδιών τυπικής ανάπτυξης σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την 

Εκπαιδευτική Συμπερίληψη. Αντίστοιχα με τους εκπαιδευτικούς, προτείνονται 

επιμορφωτικά προγράμματα επί του θέματος και για τους γονείς. Στόχος είναι, αφ’ ενός 

να κατανοήσουν οι γονείς παιδιών τυπικής ανάπτυξης το θεσμό της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης και αφ’ ετέρου να ενστερνιστούν το γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

κάνουν διακρίσεις μεταξύ των μαθητών και ως εκ τούτου δεν επηρεάζεται η απόδοση 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης κατά την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη. 

Μελλοντικές έρευνες δύνανται να εστιάζουν, στο κατά πόσο η Εκπαιδευτική 

Συμπερίληψη επηρεάζει την απόδοση μαθητών τυπικής ανάπτυξης, ανάλογα με την 

εκπαιδευτική τους βαθμίδα (δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο). Επίσης, οι απόψεις γονέων 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με την απόδοση των παιδιών τους 

και τις διαπροσωπικές τους σχέσεις με παιδιά τυπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης, μπορεί να αποτελέσει θέμα για μελλοντική έρευνα. 

Τέλος, θέμα μελλοντικής έρευνας μπορούν να αποτελέσουν και οι απόψεις και η στάση 

των μαθητών τυπικής ανάπτυξης ως προς το πλαίσιο της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης 

και τη συμπεριφορά που έχουν απέναντι σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 

Απόψεις γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης, για την 
Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και Παράλληλη Στήριξη 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

Ερωτηματολόγιο  

 Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας με τίτλο «Απόψεις γονέων μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, για την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και Παράλληλη Στήριξη μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες», η οποία υλοποιείται για την ολοκλήρωση το ακαδημαϊκών 

σπουδών μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και 

Αποκατάσταση», του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της σχολής 

Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 

παρακαλείστε να πάρετε μέρος στην παρούσα έρευνα. Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, ώστε να συνεισφέρετε στη συλλογή δεδομένων, έχοντας 

υπόψη ότι είναι ανώνυμο και συνεπώς τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και 

θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για ακαδημαϊκή έρευνα. Δεν υπάρχουν σωστές 

ή λάθος απαντήσεις, γι' αυτό είναι σημαντικό να απαντήσετε με ειλικρίνεια 

υποδεικνύοντας τις απαντήσεις που αληθινά σας αντιπροσωπεύουν. Τέλος, παρακαλείστε 

να προσέξετε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για 

τη συμμετοχή και το χρόνο σας. 

 

1  Δημογραφικά στοιχεία 
 

1.1 Φύλο   
1. Γυναίκα  
2. Άντρας  

 

1.2  Ηλικία  
1. <20 ετών  
2. 21 – 30 ετών  
3. 31 – 40 ετών  
4. 41 – 50 ετών  
5. 51 – 60 ετών  
6. >60 ετών  

 
1.3  Επίπεδο εκπαίδευσης  

1. Δημοτικό  
2. Γυμνάσιο  
3. Λύκειο  
4. ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ  
5. Μεταπτυχιακό  
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6. Διδακτορικό  
 

1.4   Είδος απασχόλησης  
1. Δημόσιος υπάλληλος  
2. Ιδιωτικός υπάλληλος  
3. Ελεύθερος επαγγελματίας  
4. Φοιτητής/Μαθητής  
5. Άνεργος  
6. Συνταξιούχος  
7. Άλλο  

 

1.5  Οικογενειακή κατάσταση  
1. Άγαμος/-η  
2. Έγγαμος/-η  
3. Σε διάσταση  
4. Χήρος/-α  
5. Άλλο  
6. Δεν επιθυμώ να απαντήσω  

 

1.6  Αριθμός τέκνων  
1. 1  
2. 2  
3. 3  
4. ≥4  

 

1.7  Αριθμός τέκνων που φοιτούν σε δημοτικό σχολείο  
1. 1  
2. 2  
3. 3  
4. ≥4  

 

1.8  Αντιμετωπίζει κάποιο από τα παιδιά σας ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  
1. Ναι  
2. Όχι  
3. Δεν επιθυμώ να απαντήσω  

 

1.9  Γνωρίζετε εάν κάποιο από τα παιδιά σας έχει συμμαθητή που αντιμετωπίζει 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

1. Ναι  
2. Όχι  
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2   Στάση γονέων μαθητών τυπικής ανάπτυξης προς μαθητές με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
 

2.1  Το παιδί μου είναι ενημερωμένο για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.1 
1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

2.2  Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενός συμμαθητή του παιδιού μου, μπορούν 
να επηρεάσουν την καθημερινότητά του.2  

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

2.3    Θα ήθελα το παιδί μου να είναι φιλικό και να έχει καλές διαπροσωπικές 
σχέσεις με παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

2.4  Πιστεύω πως εάν το παιδί μου έχει φιλικές σχέσεις με συμμαθητή του που 
αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα στιγματιστεί και θα 
περιθωριοποιηθεί και αυτό.3 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

                                                           
Ανακτήθηκαν από : 

1 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485  

2 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485  

3 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485  

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485
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2.5  Πιστεύω πως εάν το παιδί μου έχει φιλικές σχέσεις με συμμαθητή του που 
αντιμετωπίζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα αποδεχτεί τη διαφορετικότητα 
και θα μάθει να μην κάνει διακρίσεις. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

 

3  Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και Παράλληλη Στήριξη 
 

3.1  Γνωρίζετε τον όρο «Εκπαιδευτική Συμπερίληψη»; 
1. Ναι  
2. Όχι  

 

3.2   Ποια/ποιες μορφές Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης γνωρίζετε;  
1. Παρουσία μόνιμου εκπαιδευτικού στη γενική τάξη με την 

υποστήριξη και συνεργασία ενός περιοδεύοντα εκπαιδευτικού για 
το μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

2. Παρουσία δύο μόνιμων εκπαιδευτικών στη γενική τάξη που 
αλληλοσυνεργάζονται 

 

3. Μερική παρακολούθηση μαθημάτων από το μαθητή στη γενική 
τάξη αλλά και στο τμήμα ένταξης για ενισχυτική διδασκαλία 

 

4. Όλα τα παραπάνω  
5. ΔΞ/ΔΑ  

 
3.3   Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη σχετίζεται με:  

1. Ισότητα  
2. Αντι-ρατσισμό  
3. Διαπολιτισμική εκπαίδευση  
4. Όλα τα παραπάνω  
5. ΔΞ/ΔΑ  

 
3.4  Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη στοχεύει στην αποφυγή αποκλεισμού, στη 

δημιουργία μιας κοινωνίας ανοιχτής και φιλόξενης προς όλους τους 
μαθητές και στην επαναδιαπραγμάτευση του ρόλου των ειδικών 
εκπαιδευτικών. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  
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3.5  Με την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, ο κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως 
ξεχωριστή προσωπικότητα. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

 3.6     Γνωρίζετε τον όρο «Παράλληλη Στήριξη»; 
1. Ναι  
2. Όχι  

 

 

  

3.7  Υπό τη μορφή της Παράλληλης Στήριξης, μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές 
ανάγκες μπορούν να φοιτούν στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

3.8    Η Παράλληλη Στήριξη αποσπά τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες από τη διαδικασία του μαθήματος. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

3.9    Κατά την Παράλληλη Στήριξη, τα παιδιά χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες νιώθουν ότι δεν λαμβάνουν την απαιτούμενη προσοχή από τον 
εκπαιδευτικό. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  
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4 Εκπαιδευτική Συμπερίληψη και απόδοση παιδιών με τυπική 

ανάπτυξη 
 

4.1  Δεν έχω πρόβλημα με το θεσμό της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης μέσα στην 
τάξη του παιδιού μου, εκτός και αν το επηρεάζει στη σχολική του απόδοση4. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

4.2  Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες επηρεάζει την απόδοση των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

4.3 Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα ωφεληθούν από την Εκπαιδευτική 
Συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική 
τάξη.5 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

4.4  Στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, όλα τα παιδιά λαμβάνουν την απαιτούμενη 
εκπαίδευση, χωρίς να υφίστανται διακρίσεις από τους εκπαιδευτικούς. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

                                                           
Ανακτήθηκαν από : 

4 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485  

5 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485, 

https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?seque

nce=1  

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
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4.5  Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη παρεμποδίζει την ακαδημαϊκή πρόοδο των 
παιδιών τυπικής ανάπτυξης6. 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

5 Διδασκαλία εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Εκπαιδευτικής 

Συμπερίληψης 
 

5.1   Πιστεύετε πως οι εκπαιδευτικοί χρήζουν επιπλέον κατάρτισης σχετικά με 
την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη;7 

1. Ναι  
2. Όχι  

 

5.2  Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις 
ανάγκες όλων των μαθητών που βρίσκονται στην τάξη τους, στο πλαίσιο 
της Εκπαιδευτικής Συμπερίληψης.  

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

5.3  Στην Εκπαιδευτική Συμπερίληψη, οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται 
περισσότερο για τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.8 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

                                                           
6 

https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?seque

nce=1  

7 

https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?seque

nce=1, https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/22845/4/PapacharalampousAnastasiaMsc2019.pdf  

Ανακτήθηκαν από : 

8 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485, 

https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?seque

nce=1  

https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/22845/4/PapacharalampousAnastasiaMsc2019.pdf
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
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5.4   Η Εκπαιδευτική Συμπερίληψη δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί χωρίς να 
υπάρξει αρνητική επίδραση στη διδασκαλία των παιδιών τυπικής 
ανάπτυξης.9 

1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

5.5        Το εκπαιδευτικό σύστημα υποστηρίζει την Εκπαιδευτική Συμπερίληψη.  
1. Καθόλου  
2. Λίγο  
3. Μέτρια  
4. Πολύ  
5. Πάρα πολύ  

 

                                                           
9 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485, 

https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?seque

nce=1  

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/501/485
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1
https://dspace.uowm.gr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1330/Despoina%20Metsiou.pdf?sequence=1

