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 Περίληψη  

 
Η παρούσα ερευνητική εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την έρευνα των 

απόψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχετικά με την 

καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων Αγγλικής γλώσσας της Ε΄ τάξης 

Δημοτικού για τη διδασκαλία μαθητών με και χωρίς Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

(ΗΕΑ). Επισημαίνεται μέσα από τη βιβλιογραφία ο ρόλος του εγχειριδίου στο έργο 

του εκπαιδευτικού και  διερευνάται η εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας 

στους μαθητές με ΗΕΑ, ενώ διαπιστώνεται η έλλειψη βιβλιογραφίας ως προς την 

εκμάθηση ξένης γλώσσας σε μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία. Η επιστημονική 

έρευνα διεξάγεται σε δείγμα 104 εκπαιδευτικών Αγγλικής της Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Συμπεραίνεται πως το εγχειρίδιο υπό μελέτη δε λειτουργεί ως 

αποτελεσματικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Επιπρόσθετα, δε διαπιστώνονται 

σημαντικές διαφορές στις απόψεις τους για το εγχειρίδιο όσον αφορά τους μαθητές 

με και χωρίς ΗΕΑ. 

 

Λέξεις- κλειδιά: σχολικό εγχειρίδιο, ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (ΗΕΑ), Αγγλική 

ως Ξένη Γλώσσα (ΑΞΓ), απόψεις εκπαιδευτικών, μαθητές, Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. 
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Abstract 

 

The aim of the current research is to explore and analyze the views of primary 

education teachers on the suitability of the 5
th

 Grade English language school 

textbooks for teaching pupils with and without mild special educational needs. The 

role of the textbook in the teachers’ work is highlighted in the bibliography and the 

study of English as a foreign language (EFL) is explored in students with mild special 

educational needs. It is also noted that there is a lack of literature on foreign language 

learning in students with mild mental disability. Scientific research is conducted on a 

sample of 104 English language teachers in primary education. It is concluded that the 

textbook under study does not function as an effective tool for teachers. In addition, 

there are no significant differences in their views on the textbook with regard to 

students with and without mild special educational needs. 

 

Key words: school textbook, mild special educational needs, English as a Foreign 

Language (EFL), teachers’ views, pupils, primary education 
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Πρόλογος 

 

Η εκπόνηση αυτής της διπλωματικής εργασίας έγινε στο πλαίσιο απόκτησης 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το θέμα της είναι οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την καταλληλότητα των 

σχολικών εγχειριδίων Αγγλικής γλώσσας της E΄ Δημοτικού για τη διδασκαλία 

μαθητών με και χωρίς Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΗΕΑ). Η ενασχόληση με το 

συγκεκριμένο θέμα αποτέλεσε προϊόν προσωπικού ενδιαφέροντος για τα σχολικά 

εγχειρίδια της Αγγλικής στο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο στο πλαίσιο της πρακτικής 

μου άσκησης, όταν ήρθα σε επαφή με εκπαιδευτικούς Αγγλικής. Τότε, διαπίστωσα τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζονται με τη χρήση του σχολικού εγχειριδίου της Ε΄ τάξης 

στη διδασκαλία τόσο των μαθητών τυπικής ανάπτυξης όσο και αυτών με ΗΕΑ. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας, πολύτιμη ήταν η αρωγή των 

συναδέλφων καθηγητών Αγγλικής που δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνά μου 

συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε σημαντικά ο επόπτης καθηγητής μου 

κ. Αγαλιώτης Ιωάννης, συντονιστής της κατεύθυνσης του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών που παρακολούθησα, ο οποίος στάθηκε δίπλα μου σε  αυτό 

το απαιτητικό, αλλά ενδιαφέρον εγχείρημα και στον οποίο εκφράζω τις θερμές 

ευχαριστίες μου για την προθυμία του να με εποπτεύσει, την πολύτιμη καθοδήγησή 

του και τις εύστοχες συμβουλές του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής 

μου εργασίας. 

Θερμές ευχαριστίες θέλω να εκφράσω επίσης στην κ. Καρτασίδου Λευκοθέα 

και την κ. Συριοπούλου Χριστίνα, που με τίμησαν με τη συμμετοχή τους στην 
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εξεταστική επιτροπή, όπως και όλους τους καθηγητές του τμήματος, για τις γνώσεις 

και την καθοδήγηση που μου έδωσαν. 

Κλείνοντας, ευχαριστώ ολόψυχα τα παιδιά μου Αθηνά και Θόδωρο για την 

κατανόηση και την υπομονή που έδειξαν τις ώρες που εργαζόμουν καθώς επίσης και 

τη συνάδελφό μου Μαρία Ραφαηλίδου για την τεχνική υποστήριξη που μου 

προσέφερε συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην προσπάθειά μου. 
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Εισαγωγή 

Το κύρος που απολαμβάνει η Αγγλική στην παγκόσμια σκηνή είναι τέτοιο 

που η εκμάθηση της γλώσσας καθίσταται πλέον υποχρεωτική για πολλούς, ιδιαίτερα 

λόγω της εξάρτησής τους από τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, Επίσης, είναι 

απαραίτητη για την εργασία ή την κοινωνική επαφή (Gutteridge, 2003 όπως 

αναφέρεται στη Smith, 2006). 

Καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση της Αγγλικής παίζουν τα εγχειρίδια τα 

οποία αποτελούν αναμφισβήτητα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς αφού 

βασίζονται σε αυτά, καθώς συνιστούν την κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών, 

μειώνουν τον χρόνο προετοιμασίας τους για τη διδασκαλία και προσφέρουν μια 

αυτόνομη, έγκυρη και γενικής αποδοχής συλλογή υλικού (Μπονίδης, 2005). 

Συγκεκριμένα για την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο δημόσιο 

ελληνικό σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται έχουν γίνει 

αντικείμενο μελέτης με σκοπό  να διαφανεί εάν συμβάλλουν «ώστε η σχολική τάξη 

να μετατραπεί από κέντρο αναπαραγωγής της γνώσης σε κέντρο παραγωγής της 

γνώσης» (Μπούρας & Τριανταφύλλου, 2012). 

Με τη διπλωματική αυτή εργασία, διερευνώνται οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με την καταλληλότητα των 

σχολικών εγχειριδίων Αγγλικής γλώσσας της E΄ Δημοτικού για τη διδασκαλία 

μαθητών με και χωρίς Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΗΕΑ).  

Πιο αναλυτικά, το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα θεωρητικά 

ερείσματα της αξιολόγησης του σχολικού εγχειριδίου από τους εκπαιδευτικούς. Έτσι, 

αρχικά παρουσιάζεται η θεωρία σχετικά με την εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Στη 

συνέχεια, μελετώνται οι παράμετροι και τα προβλήματα που αφορούν στη 

διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο γενικό σχολείο. Έπειτα, παρουσιάζεται η 
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θεωρία σχετικά με τον ρόλο του σχολικού εγχειριδίου στη διδασκαλία της Αγγλικής 

γλώσσας στο Γενικό Σχολείο. Ακολούθως, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

σχετικά με ομάδες μαθητών, συγκεκριμένα αυτούς με ΗΕΑ, οι οποίοι παρουσιάζουν 

αυξημένες διδακτικές ανάγκες ως προς τη διδασκαλία της Αγγλικής και διερευνώνται 

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για κάθε δεξιότητα που διδάσκεται. Στη 

συνέχεια, εξερευνάται η σημασία της άποψης των εκπαιδευτικών για βασικές 

παραμέτρους της διδασκαλίας ως παράγοντα ποιότητας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Τέλος, γίνεται αναφορά σε έρευνες που αφορούν στην αξιολόγηση 

εγχειριδίων Αγγλικής του ελληνικού δημοσίου Σχολείου. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται ο σκοπός και τα 

ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας. Περιγράφεται η μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε, δηλαδή οι συμμετέχοντες, τα ερευνητικά εργαλεία, η διαδικασία 

συλλογής των δεδομένων και οι περιορισμοί που δυσχέραιναν την πραγματοποίηση 

της έρευνας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας 

και δίνονται οι απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αφορούν στην 

άποψη των εκπαιδευτικών Αγγλικής.  

Η εργασία ολοκληρώνεται με το τέταρτο κεφάλαιο, όπου γίνεται συζήτηση 

περί των αποτελεσμάτων της έρευνας τα οποία συσχετίζονται με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, εξάγονται τα συμπεράσματα, δίνονται οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις 

αυτής της μελέτης και καταγράφονται προτάσεις για μελλοντική επιστημονική 

έρευνα, ενώ έπεται ο βιβλιογραφικός κατάλογος. 
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1. Θεωρητική θεμελίωση της έρευνας-Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 
 

1.1 Εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας  

 

Όλοι εμείς, ως ανθρώπινα όντα, με τον ίδιο τρόπο που κληρονομήσαμε την 

ικανότητά μας να περπατάμε όρθιοι, σύμφωνα με τον Chomsky, κληρονομήσαμε 

επίσης ενυπάρχουσες γνωστικές ικανότητες, έναν έμφυτο μηχανισμό γλωσσικής 

κατάκτησης, γνωστό ως LAD ή Language Acquisition Device, ο οποίος επιτρέπει τη 

δημιουργία γενικών συντακτικών σχημάτων της γλώσσας. Με άλλα λόγια. όλοι οι 

άνθρωποι γεννιόμαστε με την εγγενή γνώση όλων των στοιχείων που αποτελούν 

σημαντικά χαρακτηριστικών όλων των γλωσσών του κόσμου (Talli, 2010). Τα 

φωνολογικά, μορφολογικά, συντακτικά και σημασιολογικά γλωσσικά στοιχεία των 

γλωσσών συνιστούν κομμάτι του μηχανισμού της γλωσσικής κατάκτησης, δηλαδή τα 

καθολικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν την καθολική γραμματική. Ο όρος 

καθολική γραμματική εκφράζει «τη βιολογικά καθορισμένη γλωσσική ικανότητα του 

ανθρώπου που ενεργοποιείται και πραγματώνεται στις διάφορες μορφές της με την 

επίδραση των δεδομένων των διάφορων γλωσσών» (Σελλά-Μάζη, 2001, 2004) και 

περιγράφει τη γνώση που περιέχεται στον έμφυτο μηχανισμό γλωσσικής κατάκτησης. 

Κατά τη διαδικασία της γλωσσικής ανάπτυξης, το παιδί ανακαλύπτει ποιοι από τους 

κανόνες της γραμματικής που περιλαμβάνονται στην καθολική γραμματική 

εφαρμόζονται στη γλώσσα που μαθαίνει. Επομένως, η κατάκτηση των γλωσσών είναι 

εφικτή διότι τα παιδιά έχουν κληρονομήσει γνώσεις όσον αφορά τις γραμματικές που 

απαρτίζουν τη βάση της ανθρώπινης γλώσσας (Chomsky, 1965, 1986).  

Μετά την κατάκτηση των βασικών μηχανισμών της μητρικής του γλώσσας, το 

παιδί είναι πια ώριμο για την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας η οποία αποτελεί  

συνειδητή δραστηριότητα διαφορετική από αυτήν που είναι αναγκαία για την 
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κατάκτηση της μητρικής (Chomsky, 2005· Μήτσης,β2004). Ειδικότερα, για να μάθει 

μια ξένη γλώσσα είναι απαραίτητο να καταβάλλει μεθοδική και συστηματική 

προσπάθεια ως προς τη δόμηση νέων αυτοματισμών που συνδέονται με όλα τα 

επίπεδα του νέου γλωσσικού συστήματος, από τη φωνολογία μέχρι τη σημασιολογία 

και τους μηχανισμούς παραγωγής των λέξεων (Μήτσης, 2004). 

Παράλληλα, ακριβώς όπως για την κατάκτηση της μητρικής του γλώσσας, το 

άτομο βασίζεται στις γνώσεις και τις εμπειρίες που διαθέτει κάθε στιγμή και 

διατυπώνει υποθέσεις για τη δομή και τη λειτουργία της ξένης γλώσσας βελτιώνοντας 

σταδιακά τη γλωσσική του ικανότητα. Συγκεκριμένα, ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας 

διέρχεται από στάδια υποθέσεων, επαληθεύσεων και επαναπροσαρμογών του 

συστήματος της ξένης γλώσσας, εξελίσσοντας διαρκώς την επικοινωνιακή του 

ικανότητα (Σελλά-Μάζη, 2001, 2004).  

Ο Cummins (2005) προκειμένου να περιγράψει τη φύση της γλωσσικής 

ανάπτυξης του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας, παρουσίασε μια διάσταση 

ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας: τις διακριτές γλωσσικές δεξιότητες, οι οποίες 

απεικονίζουν τις ειδικές φωνολογικές και γραμματικές γνώσεις καθώς και τις γνώσεις 

γραφής και ανάγνωσης που αποκτούν οι μαθητές έπειτα από άμεση διδασκαλία και 

εξέταση, επίσημη ή ανεπίσημη. Κάποιες γλωσσικές δεξιότητες αποκτώνται στην 

αρχή της σχολικής εκπαίδευσης, όπως η γνώση των φθόγγων και των γραμμάτων της 

αλφαβήτου, η ικανότητα να αποκωδικοποιούν τις γραπτές λέξεις και να τις 

μετατρέπουν στους κατάλληλους ήχους. 

Ο Cummins (2005) επισημαίνει ότι οι μαθητές της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας μπορούν να αποκτήσουν τις δεξιότητες αυτές σε ένα πρώτο στάδιο 

εκμάθησης της γλώσσας ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της βασικής επάρκειας στο 

λεξιλόγιο και τη συνομιλία. Άλλες ειδικές γλωσσικές δεξιότητες αποκτώνται καθόλη 
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τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, όπως οι συμβάσεις σχετικά με την 

ορθογραφία και οι διάφοροι γραμματικοί κανόνες και οι εξαιρέσεις τους. Καθώς οι 

μαθητές προχωρούν σε μεγαλύτερες τάξεις αποκτούν ακαδημαϊκή γλωσσική 

δεξιότητα, η οποία περιλαμβάνει τη γνώση λιγότερο συχνού λεξιλογίου, σύνθετη 

σύνταξη, κατανόηση γραπτών κειμένων. Η ανάπτυξη των παραπάνω δεξιοτήτων 

εξαρτάται περισσότερο από την εννοιολογική υποδομή των μαθητών στη μητρική 

τους γλώσσα (Cummins, 2005). 

Οι ερευνητές αναφέρονται, επίσης, στον παράγοντα της ηλικίας της 

εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας με την Υπόθεση της Κρίσιμης Περιόδου, 

υποστηρίζοντας ότι η κρίσιμη περίοδος ξεκινά από την ηλικία των δύο ετών και 

ολοκληρώνεται στην εφηβεία (Critical Period Hypothesis), ενώ μετά την περίοδο 

αυτή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποκτήσει πλήρη επάρκεια σε όλους τους τομείς 

μιας ξένης γλώσσας, κυρίως στην προφορά (Lenneberg 1967). 

Επιπρόσθετα, ο Krashen (1982) υποστηρίζει την ύπαρξη ενός 

«συναισθηματικού φίλτρου» (affective filter) με μεταβλητές, όπως το κίνητρο, η 

αυτοπεποίθηση και το άγχος, οι οποίες παίζουν διευκολυντικό αλλά μη-αιτιατό ρόλο 

στην κατάκτηση του δεύτερου κώδικα επικοινωνίας. Ο Krashen διατείνεται ότι οι 

μαθητές με υψηλό κίνητρο, αυτοπεποίθηση, καλή εικόνα του εαυτού τους και χαμηλό 

επίπεδο άγχους έχουν περισσότερα εφόδια για την επιτυχία στην απόκτηση της 

δεύτερης γλώσσας. Ωστόσο,  η θετική επίδραση είναι απαραίτητη, αλλά δεν αποτελεί 

τη μόνη προϋπόθεση. Στον αντίποδα, το χαμηλό κίνητρο, η χαμηλή αυτοπεποίθηση 

και το εξουθενωτικό άγχος συνδυαζόμενα μπορούν να «ανεβάσουν» το 

συναισθηματικό φίλτρο και να σχηματίσουν ένα νοητικό εμπόδιο για την κατανοητή 

εισροή, δηλαδή το «ανεβασμένο» φίλτρο αποτελεί πρόσκομμα στην κατάκτηση των 

γλωσσών. Επομένως, η εκμάθηση της ξένης γλώσσας δυσχεραίνεται και τα άτομα 
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κωλύονται να ανταποκριθούν επαρκώς κατά την επαφή τους με τη γλώσσα (Sparks, 

& Ganschow, 2001).  
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1.2 Διδασκαλία  Αγγλικών στο Γενικό Σχολείο: Σημαντικές παράμετροι και 

συχνά προβλήματα  

 

Η διδασκαλία των Αγγλικών για τις τάξεις Γ ́ έως  ΣΤ ́ στα ελληνικά Δημοτικά 

Σχολεία πραγματοποιείται τρεις ώρες την εβδομάδα από το 2005. Επίσης, σε 

πειραματική βάση, η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στις Α ́ και Β ́ τάξεις για δύο και 

στις πιο μεγάλες τάξεις για τέσσερις ώρες την εβδομάδα, στο πλαίσιο του 

Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ). Το 

πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται στα σχολεία διευρυμένου ωραρίου (ΥΑ 

Φ12/620/61531/Γ1/ΦΕΚ 804/ Β΄/9-06-2010). Από το 2016-17, η εκμάθηση των 

Αγγλικών είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά του Δημοτικού. Το μάθημα των 

Αγγλικών διδάσκεται για μία ώρα στην Α΄ και Β΄ τάξεις ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις 

του Δημοτικού λαμβάνει χώρα τρεις ώρες την εβδομάδα (ΥΑ Φ12/657/70691/Δ1/ 

ΦΕΚ 1324/11-05-2016,τ. Β΄). 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών 

(ΔΕΠΠΣ-ΞΓ) ο σκοπός της διδασκαλίας ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη 

γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων με κεντρικό άξονα τις έννοιες του 

εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας (ΥΑ 

21072β/Γ2/ΦΕΚ 304/ Β΄/13-03-2003). Με την έννοια του εγγραμματισμού, το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας δηλώνει την 

καλλιέργεια της προφορικής και της γραπτής έκφρασης καθώς και τη χρήση της 

Αγγλικής σε ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, στο σύγχρονο 

πολυγλωσσικό και της πολυπολιτισμικό περιβάλλον, προωθείται η ανάπτυξη 

δεξιοτήτων στους μαθητές που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας 

πολυπολιτισμικής συνείδησης με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολιτισμική 
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ετερότητα. Κατά συνέπεια, στόχος είναι η κατάκτηση στάσεων και συμπεριφορών 

που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών μέσα 

από την ολιστική προσέγγιση της γνώσης η οποία πρέπει να διδάσκεται σε 

ενοποιημένη μορφή και να συνδέεται με τις εμπειρίες των μαθητών. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία των Αγγλικών στο γενικό Σχολείο 

πραγματοποιείται με τη συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ. Σύμφωνα με τη 

Florian (2005), με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται κατάλληλα το πλαίσιο ώστε η 

ένταξη του μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να οδηγήσει στην πλήρη 

αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές, τον εκπαιδευτικό και το γνωστικό αντικείμενο 

(Λουάρη, 2016). Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως στην ελληνική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα υπάρχουν παραδείγματα επιτυχημένων προγραμμάτων ένταξης 

(Αγαλιώτης, 2002).  

Βέβαια, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 3699/2008, οι μαθητές με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν σε ειδικά 

οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που λειτουργούν 

μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο διαφορετικούς 

τύπους προγραμμάτων:  

1) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του 

οικείου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Στήριξης (ΚΕΣΥ) για τους 

μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το οποίο για κάθε 

μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Στα ΤΕ 

μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα με 

υπεύθυνη δήλωση γονέα. Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να 

υπάρχει ελάχιστος αριθμός γνωματεύσεων αναλογικά με το σύνολο των μαθητών του 

Σχολείου και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία.  
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2) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου 

ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΣΥ, για τους μαθητές με 

σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες δεν καλύπτονται από 

αντίστοιχες με το είδος και το βαθμό αυτοτελείς Σχολικές Μονάδες. Το εξειδικευμένο 

πρόγραμμα μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις ανάγκες των 

μαθητών. Στις περιπτώσεις αυτές η συνδιδασκαλία γίνεται σύμφωνα με τις προτάσεις 

των διαγνωστικών υπηρεσιών. 

Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο, πως, τα προγράμματα ένταξης, αν και 

παίζουν σημαντικό ρόλο την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική για την Ειδική 

Εκπαίδευση, προς το παρόν δεν έχουν θέση στη σχολική πρακτική για την εκμάθηση 

της ξένης γλώσσας. 
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1.3. Ο ρόλος του σχολικού εγχειριδίου στη διδασκαλία της Αγγλικής στο 

Γενικό Σχολείο  

Δεσπόζουσα θέση στο περιβάλλον της τάξης του ελληνικού Σχολείου 

κατέχουν τα σχολικά εγχειρίδια διότι αποτελούν το μέσο διδασκαλίας που 

χρησιμοποιείται τόσο από τους εκπαιδευτικούς, όσο και από τους μαθητές κατά τη 

διαδικασία επίτευξης της μάθησης.  Λειτουργούν ως άμεσες πηγές γνώσης αλλά και 

ως βοηθήματα ώστε να γίνει η απαραίτητη επεξεργασία της διδακτέας ύλης στο 

σχολείο και στο σπίτι. Επιπρόσθετα, καθορίζονται ως επί το πλείστον το περιεχόμενο 

της σχολικής γνώσης και οι δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί και 

οι μαθητές. Είναι φανερό ότι το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί, και θα συνεχίζει να 

αποτελεί, το εφαλτήριο αρκετών ερευνών. 

Σύμφωνα με τους Καψάλη και Χαραλάμπους (1995), ως διδακτικό εγχειρίδιο 

ορίζεται το βιβλίο με το οποίο εργάζεται ο μαθητής στο σχολείο και στο σπίτι για να 

αφομοιώσει τη διδακτέα ύλη. Ως σχολικό βιβλίο, ορίζουμε κάθε βιβλίο το οποίο 

χρησιμοποιείται στο σχολείο ή και στο σπίτι και έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το 

σχολικό εγχειρίδιο. Τέλος, ως σχολικό βοήθημα ορίζουμε κάθε μη εγκεκριμένο 

βιβλίο που χρησιμοποιείται από τους  μαθητές για την αφομοίωση της ύλης του 

σχολικού εγχειριδίου. Ο όρος σχολικό εγχειρίδιο είναι ευρύτερος των 

προαναφερθέντων αφού συμπεριλαμβάνει το διδακτικό εγχειρίδιο, το βιβλίο του 

δασκάλου, το τεύχος εργασιών και ασκήσεων και το βιβλίο αναφοράς (εάν αυτά 

υπάρχουν). 

Τα σχολικά εγχειρίδια είναι το πλέον διαδεδομένο μέσο για τη διδασκαλία και 

τη μάθηση στους εκπαιδευτικούς καθώς παρέχουν ένα πλαίσιο για την επίτευξη των 

στόχων του μαθήματος και χρησιμεύουν ως οδηγός κατά τη διδασκαλία (Tok, 2010).  
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Στην ελληνική πραγματικότητα,  οι εκπαιδευτικοί αναμφίβολα στηρίζονται 

στα σχολικά εγχειρίδια διότι αφ’ ενός μειώνουν το χρόνο προετοιμασίας τους και αφ’ 

εταίρου αποτελούν την κύρια πηγή άντλησης πληροφοριών για τη διδασκαλία. 

Παράλληλα, προτείνουν μιαν έγκυρη και γενικής αποδοχής συλλογή υλικού 

(Μπονίδης, 2005). 

Ειδικότερα για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, το σχολικό εγχειρίδιο είναι 

ευπρόσδεκτο από τους εκπαιδευτικούς που το θεωρούν απαραίτητο και η στάση αυτή 

φαίνεται να μην διαφοροποιείται διαχρονικά σε αντίθεση με την άποψη των 

ερευνητών η οποία εναλλάσσεται από την απόλυτη άρνηση και την κατάργηση των 

εγχειριδίων έως την απόλυτη αποδοχή και διατήρησή τους (Τσοπάνογλου, 1988). 

Συγκεκριμένα, στην Ε΄ τάξη του δημόσιου ελληνικού Σχολείου το σχολικό 

εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται, βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του επίσημου 

προγράμματος σπουδών Αγγλικής γλώσσας (A΄ Διατμηματικό πλαίσιο σπουδών για 

την υποχρεωτική εκπαίδευση, 2003) και παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων.  Συγγραφείς του είναι οι Κολοβού & Κρανιότου (2009) 

το οποίο, όπως αναφέρουν στην εισαγωγή του βιβλίου του καθηγητή, βασίζεται στις 

αρχές του ΔΕΠΠΣ-ΞΓ. 

 

1.3.1. Σχολικά Εγχειρίδια και μαθητές με ΗΕΑ 

Σύμφωνα με τον Agalioti (2012), για τη διδασκαλία μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης που μπορεί να παρουσιάσουν μαθησιακές δυσκολίες, φαίνεται ότι τα 

σχολικά εγχειρίδια συχνά δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια που υποδεικνύουν 

καταλληλότητα. Σχετικά με τη διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με 

μη τυπικά μοτίβα μάθησης που διδάσκονται στη γενική τάξη, τα σχολικά εγχειρίδια 

συχνά φαίνεται να αποτελούν εμπόδιο.  
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Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθούν τα σχολικά εγχειρίδια 

αναφορικά με τους μαθητές με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Για να έχουμε 

αποτελεσματικά εγχειρίδια και ενίσχυση της επίδοσης των μαθητών θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα παιδαγωγικά και ερευνητικά δεδομένα. Για να είναι 

αποτελεσματικά τα εγχειρίδια, η συγγραφή τους θα πρέπει να υποστηρίζεται από την 

άποψη των εκπαιδευτικών και όχι να εξαρτάται μόνο από την εξειδικευμένη γνώση 

των συγγραφικών ομάδων ή των συγγραφέων, καθώς είναι οι μόνοι που γνωρίζουν 

καλά τόσο τις μαθησιακές ανάγκες και το γνωστικό ύφος των μαθητών τους όσο και 

το εποπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους (Ajayi, 2005). 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι αντιρρήσεις και οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών 

στην εφαρμογή νέων σχολικών εγχειριδίων είναι ενδεικτικές των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν ως προς την επίδοση και την επαρκή υποστήριξη των μαθητών τους. 

Εξάλλου, η εφαρμογή των εγχειριδίων είναι απόρροια των πεποιθήσεων, των 

διδακτικών  πρακτικών και του εργασιακού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών 

(Christou, Eliophotou-Menon & Philippou, 2004).   

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι πρωταρχικό κριτήριο για την αξιολόγησή του 

εγχειριδίου θα πρέπει να αποτελούν τόσο τα θετικά στοιχεία όσο και οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος 

(Elsaleh, 2010) και η αλληλεπίδρασή τους με τα εγχειρίδια μπορεί να παρέχει 

πολύτιμη υποστήριξη στην αναπροσαρμογή τους από τους αρμόδιους φορείς 

(Elsaleh, 2010 · Kong & Shi, 2009). Επιπλέον, η άποψή τους για τα σχολικά 

εγχειρίδια μπορεί να ενισχύσει την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, 

που θα τους υποστηρίξουν για να διαχειριστούν τα εγχειρίδια κατάλληλα μέσα στην 

τάξη σε σχέση με το περιεχόμενό τους, τη δομή τους, το ρυθμό κάλυψης της ύλης και 

τις διαδικασίες που θα εφαρμόσουν (Ajayi, 2005). Πρώτα, όμως, είναι απαραίτητο να 



23 

 

καταγραφούν και να συγκεκριμενοποιηθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή των εγχειριδίων και να γίνει σύνδεση αυτών των 

δυσκολιών με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μαθητών τους, αλλά και με τις 

προσωπικές τους ελλείψεις στις βασικές σπουδές σε σχέση με τις κατάλληλες 

παιδαγωγικές πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή των εγχειριδίων 

(Manouchehri & Goodman, 2000). 

Ο καθοριστικός ρόλος που παίζουν τα σχολικά εγχειρίδια στην υλοποίηση 

μιας ποιοτικής και αποτελεσματικής διδασκαλίας, αλλά και στην ουσιαστική 

υποστήριξη των μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, αποτέλεσε το κίνητρο 

για την αξιολόγηση των εγχειριδίων της Αγγλικής γλώσσας της Ε΄ Δημοτικού. Η 

άποψη των εκπαιδευτικών πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, αφενός γιατί το σχολικό 

εγχειρίδιο αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το κύριο μέσο 

εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

αφετέρου γιατί η άποψη των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη στην αξιολόγηση του 

διδακτικού υλικού που υποχρεούνται να εφαρμόσουν, όπως προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία. 

 

1.3.2. Αξιολόγηση Σχολικών Εγχειριδίων 

H έρευνα για τα σχολικά εγχειρίδια μπορεί να έχει τρεις κατευθύνσεις: Η 

πρώτη αφορά στο ίδιο το ίδιο το προϊόν, δηλαδή το σχολικό εγχειρίδιο, και το ερευνά 

ως μέσο διδασκαλίας. Η δεύτερη είναι σχετική με τη διαδικασία παραγωγής του, τον 

«κύκλο ζωής» του  και περιλαμβάνει έξι ερευνητικά πεδία: τη συγγραφή, την 

έγκριση, την προώθηση, την παρουσίαση, την εφαρμογή και τη διαθεσιμότητα ή την 

απόσυρση. Το κάθε πεδίο έχει τους δικούς του στόχους, διαστάσεις και ερευνητικές 

μεθόδους, Η τρίτη κατεύθυνση μελετά την αποδοχή του από τους εκπαιδευτικούς, 
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τους μαθητές, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τους γονείς και γενικότερα από το 

σύνολο της κοινωνίας (Weinbrenner, 1992). 

Η αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών τους ώστε να δίνεται η 

δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να κάνουν βέλτιστη χρήση των δυνατών σημείων 

τους και να ενισχύσουν τις πιο αδύναμες περιοχές προσαρμόζοντας και 

αναπληρώνοντάς τες με επιπλέον υλικό. Εξάλλου, οι αναλύσεις και η αξιολόγηση 

βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αναπτυχθούν καθώς επίσης να αποκτήσουν καλές 

και χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τη φύση του υλικού (Cunningsworth, 1995). 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση συμβάλλει στην αποτελεσματική διδασκαλία και 

συνεπώς στην μάθηση διότι οι εκπαιδευτικοί ωθούνται να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους παράλληλα με το υλικό που 

χρησιμοποίησαν (Ellis, 1997). 

Η αξιολόγηση των σχολικών βιβλίων ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα 

τεκμηριωμένα πρότυπα εκπαιδευτικού σχεδιασμού και ως προς την καταλληλότητά 

τους για την κάλυψη των ποικίλων εκπαιδευτικών αναγκών διαφόρων ομάδων του 

σχολικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με ΗΕΑ, θεωρείται 

σημαντικό μέσο βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Στην 

παρούσα εργασία αναφέρονται τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων του σχολικού 

εγχειριδίου Αγγλικής της Ε΄ Δημοτικού του ελληνικού δημοτικού Σχολείου για τη 

διδασκαλία μαθητών με και χωρίς ΗΕΑ.  
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1.4 Ομάδες  μαθητών με αυξημένες διδακτικές ανάγκες ως προς τη 

διδασκαλία Αγγλικών  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) οι εκπαιδευτικές 

δυσκολίες ταξινομούνται σε ήπιες, μέτριες, σοβαρές και βαθιές. Ο όρος «Ήπιες 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (ΗΕΑ) αφορά σε μαθητές που εμφανίζουν σχετικά μικρού 

βαθμού ιδιαιτερότητες και αποκλίσεις σχετικά με τον «τυπικό μαθητή». 

Μολονότι οι μαθησιακές δυσκολίες  διαβαθμίζονται ως προς την οξύτητα των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, ο όρος ήπιες δε σημαίνει και όχι 

σοβαρές (Αγαλιώτης, 2009). Συγκεκριμένα, στις ΗΕΑ θεωρείται ότι ανήκουν 

μαθητές που εμπίπτουν στις  παρακάτω επιμέρους κατηγορίες: Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες, Ήπια νοητική αναπηρία, Ήπια προβλήματα συμπεριφοράς, Διάσπαση 

Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), προβλήματα – διαταραχές λόγου 

(Lerner & Johns, 2011).  

Η αναγνώριση και ο προσδιορισμός των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, σε 

αντιδιαστολή με τις γενικές μαθησιακές δυσκολίες, είναι σημαντική. 

1.4.1. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ):  

Οι [(Ειδικές)] Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται 

σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που παρουσιάζονται με σημαντικές δυσκολίες 

στην πρόσκτηση και χρήση ικανοτήτων συλλογισμού, μαθηματικής ικανότητας 

ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης ή ομιλίας. Οι διαταραχές αυτές οι οποίες είναι 

έμφυτες στο άτομο, οφείλονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος και μπορεί να το συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Είναι 

απαραίτητο να επισημανθεί πως, μολονότι ενδέχεται να συνυπάρχουν με τις ΕΜΔ 

προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, αυτά δε συνιστούν από μόνα τους Μαθησιακές Δυσκολίες. Ας 
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σημειωθεί ακόμη ότι οι ΕΜΔ μπορεί να εμφανίζονται μαζί με εξωτερικές επιδράσεις, 

όπως για παράδειγμα ανεπαρκή / ακατάλληλη διδασκαλία ή με άλλες καταστάσεις 

μειονεξίας, όπως λόγου χάρη συναισθηματική διαταραχή ή νοητική αναπηρία, δεν 

είναι, ωστόσο, το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων ή καταστάσεων 

(Hammill, 1990 όπως αναφέρεται στους Παντελιάδου & Μπότσα, 2007). 

Σύμφωνα με τις Kormos & Smith (2012), τα προβλήματα της φωνολογικής 

βραχύχρονης μνήμης που έχουν οι μαθητές με ΕΜΔ πιθανών να είναι η αιτία 

δυσκολιών που συναντούν σε αρκετές περιοχές στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 

Επίσης, η χωρητικότητα της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης είναι μικρότερη 

στους μαθητές με ΕΜΔ, συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους (Snowling, 2008 

όπως αναφέρεται στις Kormos & Smith, 2012).  

Στο επίπεδο των εξετάσεων στην ξένη γλώσσα, οι εν λόγω μαθητές τείνουν να 

παίρνουν σταθερά χαμηλότερες βαθμολογίες σε όλες τις συνιστώσες των γλωσσικών 

ικανοτήτων από τους μαθητές που δεν έχουν εμφανή σημάδια Ειδικών Μαθησιακών 

Δυσκολιών (Kormos & Smith, 2012).  

 

  1.4.1.1. Δυσλεξία 

Υποκατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών αποτελεί η δυσλεξία. Η 

Διεθνής Εταιρεία Δυσλεξίας (International Dyslexia Association, IDA) έδωσε τον 

εξής ορισμό: «Η δυσλεξία είναι μία νευρολογικής φύσεως συχνά οικογενειακή 

διαταραχή που έχει σχέση με την κατάκτηση και την επεξεργασία του λόγου. 

Ποικίλλει ως προς το βαθμό σοβαρότητας, εκδηλώνεται με δυσκολίες στην 

πρόσληψη της γλώσσας και τη γλωσσική έκφραση συμπεριλαμβανομένης της 

φωνολογικής επεξεργασίας, με δυσκολία στην ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία 
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και μερικές φορές την αριθμητική. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε έλλειψη κινήτρων, 

σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή σε απρόσφορες συνθήκες 

περιβάλλοντος. Ωστόσο μπορεί να συνυπάρχει με αυτές τις καταστάσεις. Αν και η 

δυσλεξία είναι ένα πρόβλημα ζωής, κάποια άτομα με δυσλεξία συχνά ανταποκρίνεται 

επιτυχώς στην έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση» (Snowling και Τhomson, 1991).  

Η βρετανικής ένωση δυσλεξίας (British Dyslexia Association BDA, 1996) 

αναγνωρίζει πως τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάζουν πολλούς τομείς της μάθησης 

και της λειτουργίας του ατόμου και μπορεί να χαρακτηριστούν ως ειδική δυσκολία 

στην εκμάθηση ανάγνωσης, ορθογραφίας και γραφής. Εμφανίζονται σε έναν ή και 

περισσότερους από αυτούς τους τομείς, αλλά μπορεί επίσης να επηρεάζουν και την 

ικανότητα αρίθμησης, σημειογραφικές ικανότητες και τις οργανωτικές δεξιότητες του 

ατόμου. Ωστόσο, η δυσκολία της δυσλεξίας σχετίζεται ιδιαίτερα με την εκμάθηση 

του γραπτού λόγου μολονότι o προφορικός λόγος μπορεί επίσης να επηρεάζεται έως 

ένα βαθμό (Αναστασίου, 1998). 

 

1.4.2. Ήπια νοητική αναπηρία 

Η νοητική αναπηρία αφορά σε διαταραχές των γενικών  νοητικών ικανοτήτων 

που επηρεάζουν την προσαρμοστική λειτουργία σε τρεις τομείς καθοριστικούς για 

την καθημερινή διαβίωση των ατόμων. Ο πρώτος είναι ο εννοιολογικός που αφορά 

στις δεξιότητες της γλώσσας, της ανάγνωσης, της γραφής και των μαθηματικών, τη 

γνωστική ικανότητα, τις ικανότητες του συλλογισμού και της μνήμης. Ο δεύτερος 

είναι ο κοινωνικός και αφορά στις δεξιότητες της ενσυναίσθησης, της επικοινωνίας 

με τον περίγυρο και της κοινωνικής κρίσης. Ο τρίτος τομέας αφορά στην 

αυτοεξυπηρέτηση του ίδιου του ατόμου, τη διαχείριση των χρημάτων, των σχολικών 
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και άλλων καθηκόντων. Η διαταραχή αυτή αντιμετωπίζεται ως χρόνια και πολλές 

φορές συνυπάρχει μαζί με άλλες ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, ο αυτισμός 

και η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής με ή και χωρίς υπερκινητικότητα 

(American Psychiatric Association, 2013).  

Σύμφωνα με το DSM-V, το Διαγνωστικό Εγχειρίδιο για τις Νοητικές 

Ασθένειες, τα άτομα με ήπια νοητική αναπηρία διαθέτουν δείκτη νοημοσύνης μεταξύ 

50 μέχρι 75, έναντι των ατόμων με μέτρια νοητική αναπηρία που διαθέτουν δείκτη 

νοημοσύνης μεταξύ 35 και 50 και των ατόμων με σοβαρή νοητική αναπηρία που 

διαθέτουν δείκτη νοημοσύνης μικρότερο από 35.  

Μετά από σύσταση της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης για τις Νοητικές 

και Αναπτυξιακές Αναπηρίες, ο όρος νοητική καθυστέρηση αντικαταστάθηκε από 

τον όρο νοητική αναπηρία, το 2013 με τη δημοσίευση του DSM-V. 

Σύμφωνα με έρευνες, οι μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία εμφανίζουν 

δυσκολίες στη μνήμη εργασίας και τη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη σε σχέση με 

τους συνομηλίκους μαθητές. Αντιμετωπίζουν προβλήματα ως προς την προσοχή και 

τη γενίκευση των πληροφοριών. Επίσης, φαίνεται ότι κατανοούν και θυμούνται μόνο 

όσα μπορούν να βιώσουν. Η γνωστική τους ανάπτυξη ακολουθεί την ίδια σειρά 

σταδίων με εκείνη των συνομηλίκων τους όπως έχουν οριστεί από τη θεωρία του 

Piaget, αλλά με πιο αργό ρυθμό (Westwood, 2007). Σε γενικές γραμμές, τα παιδιά με 

ήπια νοητική αναπηρία ακολουθούν μία ομαλή ανάπτυξη καθώς διέρχονται από τα 

ίδια στάδια ανάπτυξης με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά διέρχονται από αυτά σε 

μεγαλύτερη ηλικία, (Πολυχρονοπούλου, 2010). 
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1.4.3. Ήπια προβλήματα συμπεριφοράς  

Ο όρος «ήπια προβλήματα συμπεριφοράς» περιλαμβάνει προβλήματα 

συναισθήματος και προβλήματα συμπεριφοράς, ο διαχωρισμός των οποίων δεν είναι 

πάντα ευκρινής. Ο όρος «διαταραχές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς» 

περιλαμβάνει ένα σύνολο ακραίων και ακατάλληλων συμπεριφορών που 

υιοθετούνται από μαθητές χωρίς νοητική αναπηρία ή αισθητηριακές αναπηρίες κάτω 

από τυπικές συνθήκες και σε ποικίλα περιβάλλοντα, όπως το σχολικό ή το 

οικογενειακό. Οι τρόποι αντίδρασης αυτοί δεν είναι ανεκτοί και ανάλογοι των 

κοινωνικών και πολιτιστικών προσδοκιών του περιβάλλοντος στο οποίο εμφανίζονται 

(Κανδαράκης, 2004).  

Οι διαταραχές συναισθημάτων, αφ’ ενός, αφορούν στα αισθήματα θλίψης και 

κατάθλιψης ή αισθήματα χαμηλής αυτοεκτίμησης που μπορεί να νιώσει ο μαθητής με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αντίληψή του για την ίδια τη ζωή καθώς και η απόδοσή 

του κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Η Πολυχρονοπούλου (2012) καθορίζει τα 

προβλήματα συμπεριφοράς ως την ικανότητα ή την ανικανότητα αποδεκτής 

κοινωνικά προσαρμοστικότητας στο περιβάλλον και επικοινωνίας με τον περίγυρο. 

Ωστόσο, οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενοχλεί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και 

προβληματική (Πολυχρονοπούλου, 2012). 

Οι διαταραχές συμπεριφοράς, αφ’ ετέρου, σχετίζονται με την επιθετικότητα 

και την εμφάνιση αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Πολυχρονοπούλου, 2012).  

Οι διαταραχές συναισθημάτων και οι διαταραχές συμπεριφοράς πολλές φορές 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αλληλεπικαλύπτονται. Επίσης, συναντώνται σε 

οποιαδήποτε οικονομική, φυλετική και γλωσσική ομάδα πληθυσμού.  
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Στο σχολικό πλαίσιο, ιδιαίτερα απαιτητικά στην προσέγγισή τους από τους 

εκπαιδευτικούς είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς και οι μαθησιακές δυσκολίες-  με 

μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να έχουν οι μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα 

συμπεριφοράς να έπονται (Poulou & Norwich, 2000). Tα προβλήματα συμπεριφοράς 

μερικές φορές συνυπάρχουν με μαθησιακές δυσκολίες (Κανδαράκης, 2004).  

Ως προς τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, είναι χαμηλές και οι μαθητές με 

προβλήματα συμπεριφοράς βρίσκονται πιο πίσω από τους συνομηλίκους τους, διότι ο 

ρυθμός μάθησής τους είναι πιο αργός. Σε γενικές γραμμές οι σχέσεις τους με τους 

εκπαιδευτικούς δεν είναι ικανοποιητικές (Χρηστάκης, 2006).  

Επίσης, οι μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς έχουν δυσχέρεια στη 

δημιουργία και στη διατήρηση φιλικών σχέσεων και γίνονται δύσκολα αποδεκτοί 

κοινωνικά ανάμεσα στους συνομηλίκους τους. Οι μαθητές αυτοί χαρακτηρίζονται 

απρόσεκτοι, αγχώδεις, ανασφαλείς και πολλές φορές εμφανίζουν αντικοινωνική και 

παραβατική συμπεριφορά (Κανδαράκης, 2004).  

Στο ελληνικό σχολείο, οι μαθητές με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς έχουν 

τη δυνατότητα για εκπαίδευση μαζί με τους υπόλοιπους συνομηλίκους τους. 

1.4.4. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς 

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)  

Τα κυριότερα γνωρίσματα των παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) είναι η έλλειψη προσοχής, η 

υπερκινητικότητα και η υπερβολική παρορμητικότητα που δεν θεωρούνται συμβατά 

με την ηλικία και το νοητικό επίπεδό τους (Mahone & Silverman, 2008, Παπάνης, 

Γιαβρίμης, Γιαβρίμης,  & Βίκη, 2009).  



31 

 

Τα προβλήματα προσοχής από τη μια, εστιάζονται στην έλλειψη υπομονής 

και συγκέντρωσης τόσο σε καθημερινές δραστηριότητες όσο και στη μαθησιακή 

διαδικασία. Η έλλειψη οργάνωσης του χρόνου είναι ιδιαίτερα εμφανής. Η 

υπερκινητικότητα από την άλλη, εστιάζεται στην υπερβολική κινητικότητα, η οποία 

είναι πολύ περισσότερη από τη συνήθη, στην υπερβολική νευρικότητα, αλλά και στην 

αδιάκοπη ομιλία. Η παρορμητικότητα η οποία συνοδεύει την υπερκινητικότητα, ωθεί 

το άτομο να δραστηριοποιείται παρορμητικά και βιαστικά, χωρίς να υπολογίζονται οι 

συνέπειες της πράξης ή της ομιλίας του.  

Για να χαρακτηριστεί ένα άτομο με ΔΕΠ-Υ θα πρέπει έξι ή περισσότερα 

συμπτώματα έλλειψης προσοχής ή υπερκινητικότητας-παρορμητικότητας να 

εμμένουν για τουλάχιστον έξι μήνες σε βαθμό που να συνεπάγεται αδυναμία 

προσαρμογής και να μην συμβαδίζει με το αντίστοιχο στάδιο ανάπτυξης. Τα 

περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα θα πρέπει να έχουν εμφανιστεί πριν από το 

12
ο
 έτος της ηλικίας του παιδιού σε δύο ή περισσότερα πλαίσια. Επίσης, δεν θα 

πρέπει να εκδηλώνονται και να εξηγούνται στο πλαίσιο κάποιας διάχυτης διαταραχής 

ανάπτυξης, σχιζοφρένειας, ή κάποιας άλλης ψυχικής διαταραχής. Τέλος, δεν θα 

πρέπει να εξηγούνται καλύτερα από άλλη ψυχική διαταραχή (American Psychiatric 

Association 2013).  

Στο σχολικό περιβάλλον οι μαθητές με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: συχνά δεν ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, άλλες πάλι φορές τις 

ολοκληρώνουν αλλά δεν τις παραδίδουν λόγω αφηρημάδας. Επίσης, κάνουν 

σημαντικά λάθη στις εργασίες τους, έχουν αδυναμίες στη διαχείριση του χρόνου 

όπως η μελέτη για ένα επικείμενο διαγώνισμα (Langberg, Epstein, Urbanowicz, 

Simon & Graham, 2008).  
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Συχνά δυσκολεύονται να ακολουθούν οδηγίες και δεν πειθαρχούν εύκολα. 

Αναπτύσσουν κενά στη μάθηση εξαιτίας της αδυναμίας τους κατά τη συγκέντρωση 

της προσοχής τόσο στο σχολικό περιβάλλον όσο και στο σπίτι, καθώς και της 

ελλιπούς μελέτη της ύλης του σχολείου. Επίσης, παρουσιάζουν τάση εγκατάλειψης 

των προσπαθειών τους, ιδιαίτερα όταν αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας των ασκήσεων 

(Μανιαδάκη & Κάκουρος, 2016).  

Η σχολική επίδοση των μαθητών με ΔΕΠ-Υ είναι χαμηλή, συγκεκριμένα 

περίπου 30% χαμηλότερη από αυτήν των συνομηλίκων του και περίπου 80% πιο 

χαμηλές από τις αναμενόμενες με βάση το νοητικό τους επίπεδο. Αυτό αιτιολογείται, 

σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία, επειδή τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν πολλές 

φορές ΕΜΔ αλλά και τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν πολλές 

φορές υπερκινητικότητα και συμπεριφορικά προβλήματα (Μανιαδάκη & Κάκουρος, 

2016).  

 

1.4.5. Δυσκολίες μαθητών με ΗΕΑ στην εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης 

γλώσσας 

Εκτιμάται ότι η ομάδα των μαθητών με ΗΕΑ αποτελούν περίπου το 90% του 

συνολικού πληθυσμού των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Οι ΗΕΑ είναι πολύ 

δύσκολες για τους μαθητές που τις έχουν και επηρεάζουν πολύ τις επιδόσεις, τη 

συμπεριφορά και τη γενικότερη λειτουργία των μαθητών μέσα στη γενική τάξη 

(Αγαλιώτης, 2009). 

Οι μαθητές με ΗΕΑ εμφανίζουν συνήθως ακαδημαϊκές δυσκολίες και 

προβλήματα κοινωνικο-συναισθηματικής προσαρμογής (Edyburn, 2006). Γενικά, 

όλοι οι μαθητές με ΗΕΑ παρουσιάζουν δυσκολίες στην κατάκτηση διαφόρων 
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εκπαιδευτικών στόχων και ιδιαίτερα στην κατάκτηση των στόχων διαφόρων 

περιοχών του προγράμματος σπουδών. 

Ως κοινό και αδιαμφισβήτητο χαρακτηριστικό των μαθητών με ΗΕΑ μπορεί 

να θεωρηθεί ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να πετύχουν ικανοποιητική 

μαθησιακή πρόοδο διδασκόμενοι με το πρόγραμμα του γενικού σχολείου 

(Αγαλιώτης, 2012). 

Οι μαθητές με ΗΕΑ εμφανίζουν σοβαρές αδυναμίες στην ανάγνωση ή στη 

γραφή (Αγαλιώτης, 2016) με αποτέλεσμα να εμφανίζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις. 

Oι δυσκολίες τους σχετίζονται με την επεξεργασία σύνθετων πληροφοριών, τη 

νοητική επεξεργασία ή την προσαρμογή και αλληλεπίδραση τους μέσα στο κοινωνικό 

πλαίσιο.  

Ωστόσο, είναι ικανοί να αφομοιώσουν τη στοχοθεσία του αναλυτικού 

προγράμματος της γενικής τάξης εφόσον δέχονται την κατάλληλη υποστήριξη μέσω 

διαφοροποιήσεων και προσαρμογών στις μεθόδους μάθησης που προορίζονται για 

τους μαθητές τυπικής Εκπαίδευσης (Αγαλιώτης, 2016; Agaliotis & Goudiras, 2004).  

Oι μαθητές με ΗΕΑ αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες μάθησης, τόσο κατά 

τη διάρκεια της σχολικής τους φοίτησης, όσο και κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής 

τους. Χαρακτηριστικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη σχολική τους φοίτηση 

είναι: η έλλειψη ενδιαφέροντος για σχολικές εργασίες, αδυναμία στην προσοχή και 

στη μνήμη που εμπλέκονται με σχολικά έργα, αδυναμία στις δεξιότητες οργάνωσης, 

μελέτης και μεταγνωστικών στρατηγικών. Μολονότι οι μαθησιακές δυσκολίες έχουν 

διαβαθμίσεις ως προς την οξύτητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, 

ο όρος ήπιες δεν σημαίνει και όχι σοβαρές (Αγαλιώτης, 2009).  

Εφόσον τα γλωσσικά μέρη της μητρικής γλώσσας αποτελούν τη βάση για την 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, είναι επόμενο τις ιδιαιτερότητες που έχουν οι 
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συγκεκριμένοι μαθητές στη μητρική τους γλώσσα, να διατηρούνται και στην 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. 

Σύμφωνα με τον Skehan (όπως αναφέρεται στους Sparks, Ganschow και 

Patton, 1995), υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ της πρώτης γλώσσας και της ξένης 

γλώσσας και τα παιδιά που μαθαίνουν γρηγορότερα την πρώτη τους γλώσσα, έχουν 

αντίστοιχα αποτελέσματα και στην ξένη γλώσσα. 

Αντιστρόφως, εάν κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκμάθηση 

της μητρικής τους γλώσσας, θα παρουσιάσουν δυσκολίες και στην εκμάθηση της 

δεύτερης ή της ξένης γλώσσας. Η «υπόθεση φωνολογικού ελλείμματος» (linguistic 

coding deficits hypothesis) των Sparks και Ganschow στηρίζεται πάνω σ’ αυτό το 

επιχείρημα. Συγκεκριμένα, οι δύο ερευνητές υποθέτουν ότι η εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας βασίζεται στις γλωσσικές δεξιότητες της μητρικής γλώσσας. Επομένως, οι 

δεξιότητες ενός ατόμου στα γλωσσικά μέρη της μητρικής γλώσσας – φωνολογία, 

σύνταξη και σημασιολογία – αποτελούν τη βάση για την εκμάθηση μιας ξένης 

γλώσσας. Δηλαδή, εάν κάποιοι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της 

μητρικής τους γλώσσας είναι πολύ πιθανό να παρουσιάσουν δυσκολίες και  κατά την 

εκμάθηση της δεύτερης ή της ξένης γλώσσας.  

Σύμφωνα με τους Sparks, Ganschow και Pohlman (1989), οι μαθητές με ΕΜΔ 

έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά αναφορικά με τη λειτουργία της γλώσσας, τα οποία 

πιθανόν επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά τους να μάθουν μία ξένη γλώσσα. Με 

αφετηρία τη θέση πως οι ΕΜΔ μπορεί να επηρεάζουν το οπτικό ή το ακουστικό 

κανάλι, τη βραχυπρόθεσμη ή τη μακροπρόθεσμη μνήμη, την ικανότητα κατανόησης 

αφηρημένων εννοιών, την ικανότητα προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο, τη 

γραφή και την ορθογραφία και οποιαδήποτε άλλη όψη της πρόσληψης και της 

έκφρασης των πληροφοριών, οι οποίες είναι όλες λειτουργίες απαραίτητες για την 
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εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, η βλάβη σε οποιαδήποτε από αυτές καθιστά την 

κατάκτησή της δυσκολότερη για το μαθητή με δυσλεξία (Landurand & Cloud, 1991 

όπως αναφέρεται στην Αγγέλου, 2007). 

Επιπρόσθετα, η Crombie (1997) υποστηρίζει ότι από το επίπεδο δυσκολίας 

των μαθητών στην μητρική τους γλώσσα μπορεί σε κάποιο βαθμό να προβλεφθεί το 

επίπεδο δυσκολίας στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Επιπρόσθετα,, σε πρόσφατη 

έρευνα των Sparks, Patton, και Ganschow (2012) διερευνήθηκαν οι δεξιότητες στη 

μητρική και την ξένη γλώσσα, καθώς και η νοημοσύνη μαθητών που είχαν 

ολοκληρώσει δύο χρόνια εκμάθησης της ξένης γλώσσας και προέκυψε ότι ο βαθμός 

επιτυχίας των μαθητών στη μητρική γλώσσα πριν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας 

συνδέεται στενά με την ικανότητα επίτευξης και το επίπεδο γνώσεων στην ξένη 

γλώσσα (Τσελά, 2015). Επίσης, αποδείχτηκε από την ίδια ερευνήτρια πως οι 

αναγνωστικές δεξιότητες στην ελληνική ως μητρική γλώσσα μπορούν να 

προβλέψουν τις αναγνωστικές δεξιότητες στη γαλλική ως ξένη γλώσσα τόσο των 

μαθητών με καλή αναγνωστική ικανότητα όσο και των μαθητών με ειδική διαταραχή 

της ανάγνωσης. Κι εφόσον η Αγγλική είναι αδιαφανής γλώσσα, το ίδιο αναμένεται να 

συμβαίνει και κατά την εκμάθηση αυτής (Δυσλεξία και Ξένη Γλώσσα, 2017).    

Η δυσλεξία είναι πιο έντονη σε γλώσσες οι οποίες είναι λιγότερο συνεπείς 

αναφορικά με τις αντιστοιχίες γραφημάτων και φωνημάτων, όπως είναι η Αγγλική 

γλώσσα (Ziegler & Goswami, 2006˙ Kormos & Smith, 2012). 

Το γεγονός αυτό καθιστά την Αγγλική γλώσσα αδιαφανή και έρχεται σε 

αντιδιαστολή με τη διαφανή Ελληνική γλώσσα, η οποία παρουσιάζει αξιόπιστες 

αντιστοιχίσεις γραφημάτων-φωνημάτων (Γκουντή, 2015). Η Ελληνική γλώσσα 

ποικίλλει ορθογραφικά, ωστόσο είναι απόλυτα συνεπής στον τρόπο προφοράς των 

μεμονωμένων ή σε συνδυασμό γραμμάτων της (Ziegler & Goswami, 2006). Συνεπώς, 



36 

 

οι μαθητές με ΕΜΔ καλούνται να ανταπεξέλθουν στην εκμάθηση της Αγγλικής 

γλώσσας ως ξένης γλώσσας, πολλές φορές χωρίς τα κατάλληλα εφόδια και χωρίς 

αποτελεσματική διδασκαλία.  

Γενικά,είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο βαθμός δυσκολίας που 

αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΕΜΔ στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας ποικίλει 

(Helland & Kaasa, 2005). 

 

  1.4.5.1. Λεξιλόγιο 

Οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες αντιμετωπίζουν πολλές 

δυσκολίες στην εκμάθηση λέξεων σε μια ξένη γλώσσα  οι οποίες εκδηλώνονται ως 

εξής:  

Σύμφωνα με τις  Kormos και Smith (2012) η απομνημόνευση των λέξεων 

καθίσταται δύσκολη στην ξένη γλώσσα για τους μαθητές με ΕΜΔ λόγω της φτωχής 

βραχύχρονης μνήμης τους. Επίσης, έχουν μεγαλύτερη δυσκολία στην  

απομνημόνευση αφηρημένων ουσιαστικών σε αντιπαράθεση με τα συγκεκριμένα 

ουσιαστικά και είναι ευκολότερη η εκμάθηση των ουσιαστικών από των ρημάτων και 

των επίθετων. Επιπλέον, κατά την ανάκτηση λέξεων από τη μνήμη, οι μαθητές με 

ΕΜΔ συχνά μπλέκουν αυτές που μοιάζουν φωνολογικά ή εννοιολογικά μεταξύ τους ή 

επίσης μπορεί να μπερδεύουν τις φωνές όταν μαθαίνουν λέξεις ή να παραλείπουν 

φωνές από λέξεις. Οι ίδιοι οι μαθητές με ΕΜΔ δηλώνουν ότι δεν μπορούν εύκολα να 

μάθουν νέες λέξεις σε μία ξένη γλώσσα και ότι χρειάζονται μεγαλύτερη επαφή με την 

κάθε λέξη απ’ ότι οι μαθητές χωρίς προφανείς μαθησιακές δυσκολίες και συχνή 

επανάληψη (Kormos & Smith, 2012). 

Η απόκτηση καινούριου λεξιλογίου σε μία ξένη γλώσσα μπορεί να επιτευχθεί 

με δύο τρόπους: με τυπική σκόπιμη μάθηση και η άτυπη συμπτωματική μάθηση η 
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οποία βασίζεται κυρίως στη φωνολογική επίγνωση των μαθητών (Hulstijn, 1997 στο 

Kormos &Smith, 2012). Οι μαθητές με ΕΜΔ, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ελλιπή 

φωνολογική επίγνωση, έχουν δυσκολίες στην εκμάθηση λεξιλογίου συμπτωματικά, 

διαβάζοντας ή ακούγοντας για παράδειγμα ένα κείμενο (Kormos& Smith, 2012). 

Συνεπώς, βασίζονται κυρίως στη στοχευμένη μάθηση και, ως εκ τούτου δίνουν 

συνειδητά προσοχή στην εκμάθηση του νέου λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα 

(Schneider & Crombie, 2003).  

Επομένως, οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην 

εκμάθηση του λεξιλογίου της  Αγγλικής, κυρίως λόγω της φωνολογικής βραχύχρονης 

μνήμης τους και χρειάζονται περισσότερη έκθεση στη λέξη από ό, τι οι μαθητές 

χωρίς προφανείς ΕΜΔ και πιο συχνή επανάληψη (Kormos & Smith, 2012).  

Ανακεφαλαιώνοντας, ορισμένες φορές η εκμάθηση νέων λέξεων σε μία 

άγνωστη γλώσσα από μαθητές με ΕΜΔ είναι πολύ δύσκολη, καθώς οι μαθητές αυτοί 

έχουν ήδη φτωχότερο λεξιλόγιο στη μητρική τους γλώσσα συγκριτικά με τους 

συνομηλίκους τους. Σύμφωνα με τους Sparks και Ganschow (1993), οι δεξιότητες και 

οι γνώσεις της μητρικής γλώσσας είναι πολύ σημαντικά θεμέλια για την εκμάθηση 

μια ξένης γλώσσας. Για το λόγο αυτό, πολλές φορές οι καθηγητές πρέπει να διδάξουν 

τις άγνωστες λέξεις στην μητρική γλώσσα των μαθητών με ΕΜΔ, πριν προχωρήσουν 

στην εκμάθησή τους στην δεύτερη γλώσσα (Kormos & Smith, 2012). 

 

  1.4.5.2. Γραμματική  

Ένας άλλος τομέας στον οποίον οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν 

προβλήματα είναι η εκμάθηση και η εφαρμογή γραμματικών κανόνων. Κατά πρώτο 

λόγο, έχουν δυσκολίες στην κατανόηση ορισμένων γραμματικών εννοιών, όπως για 

παράδειγμα τι είναι τα ουσιαστικά και τα ρήματα, ακόμα και στην μητρική τους 
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γλώσσα. Επομένως, οι καθηγητές της ξένης γλώσσας δεν μπορούν να βασίζονται στις 

γνώσεις των μαθητών με ΕΜΔ σχετικά με τις γραμματικές έννοιες, προκειμένου να 

τις εξηγήσουν και στην ξένη γλώσσα  (Kormos & Smith, 2012).  Σύμφωνα με τους 

Kormos και Mikó (2010), σε συνέντευξή τους οι μαθητές ανέφεραν ότι δεν είχαν 

πρόβλημα μόνο στην κατανόηση των γραμματικών δομών και κανόνων, αλλά και 

στην εφαρμογή αυτών, όταν έπρεπε να μιλήσουν ή να γράψουν κείμενα (όπως 

αναφέρεται στις Kormos & Smith, 2012).  

Επιπρόσθετα, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω μαθητές κατά την 

εκμάθηση της ξένης γλώσσας συνδέονται με την ικανότητά τους να θυμούνται με τη 

σειρά το υλικό που τους παρουσιάζεται προφορικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο 

οι μαθητές με ΕΜΔ θεωρούν απαιτητική την εκμάθηση και εφαρμογή των κανόνων 

που σχετίζονται με τη σειρά των λέξεων στην ξένη γλώσσα (Kormos & Smith, 2012).  

Ένα επιπλέον πρόβλημα για τους μαθητές με ΕΜΔ αποτελεί η εκμαίευση 

κανόνων μέσω των μηχανισμών μάθησης. Παρόλο που οι συντακτικοί και 

μορφολογικοί κανόνες συνήθως παρουσιάζονται με σαφή τρόπο κατά την διδασκαλία 

της ξένης γλώσσας, οι μαθητές επίσης εκμαιεύουν τους κανόνες έμμεσα διαβάζοντας 

ή ακούγοντας υλικό μέσα ή έξω από την τάξη. Συνεπώς, οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν 

περιορισμένες ευκαιρίες μάθησης γραμματικών κανόνων με έμμεσο τρόπο, γεγονός 

που παρεμποδίζει την ορθή χρήση της γλώσσας σε πραγματικές συνθήκες συνομιλίας 

(Kormos & Smith, 2012).  

Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Kormos και Mikó (2010), μελετήθηκαν οι 

γραμματικές γνώσεις Ούγγρων σε ομάδα μαθητών με ΕΜΔ βρέθηκε πως μετά από 

τέσσερα χρόνια μελέτης των γραμματικών δομών στο δημοτικό. αντιμετωπίζουν 

περισσότερες δυσκολίες. σε σύγκριση με τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους, 

όσο οι συντακτικές και γραμματικές δομές γίνονται πιο σύνθετες στην ξένη γλώσσα.  



39 

 

Εντοπίστηκε δυσκολία στις προτάσεις στην παθητική φωνή σε σχέση με τους 

υπόλοιπους συμμαθητές τους, καθώς. Ακόμα, οι εν λόγω μαθητές είχαν λιγότερες 

δυσκολίες στις καταφατικές προτάσεις, αλλά δεν μπορούσαν να σχηματίσουν τις 

ερωτήσεις και τις αρνήσεις ορθά. Κατά συνέπεια, καθώς οι συντακτικές δομές 

γίνονται όλο και πιο σύνθετες, οι  μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν περισσότερες 

δυσκολίες στην εκμάθησή τους (όπως αναφέρεται στις Kormos & Smith, 2012).  

 

  1.4.5.3. Ανάγνωση  

Οι μαθητές με ΕΜΔ έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση στη μητρική τους 

γλώσσα.  Η ανάγνωση στην ξένη γλώσσα είναι ακόμα πιο δύσκολη και περίπλοκη, 

διότι οι ορθογραφικές διαφορές ανάμεσα στις δύο γλώσσες δημιουργούν προβλήματα 

στην αναγνώριση των γραμμάτων, η ανεπαρκής γνώση της μορφολογίας και της 

σύνταξης μπορεί να εμποδίζουν την αναγνώριση των λέξεων και ακόμη όταν κάποιες 

λέξεις αναγνωριστούν, η σημασία τους ίσως να μην μπορεί να ανακτηθεί (Grabe, 

2009).  

Η κύρια πηγή των προβλημάτων ανάγνωσης στην ξένη γλώσσα των μαθητών 

με ΕΜΔ είναι η φτωχή φωνολογική επίγνωση και η περιορισμένη χωρητικότητα της 

βραχύχρονης φωνολογικής  μνήμης. Κατά συνέπεια, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην 

αντιστοιχία γραφήματος-φωνήματος κατά την ανάγνωση στην ξένη γλώσσα και στην 

αναγνώριση των φωνολογικών τύπων των λέξεων. Εάν η μητρική γλώσσα έχει 

διαφανές ορθογραφικό σύστημα, όπως η Ιταλική, τότε η ανάγνωση σε μία αδιαφανή 

γλώσσα όπως η Αγγλική ή η Γαλλική μπορεί να είναι ιδιαίτερα απαιτητική.  Αυτές οι 

δυσκολίες έχουν αντίκτυπο στην ταχύτητα ανάγνωσης ενός ξένου κειμένου, καθώς 

επίσης στην κατανόηση του νοήματος του κειμένου. Επίσης, κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης ενός κειμένου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκράτηση των λεκτικών 
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μονάδων, δηλαδή των γραφημάτων, μορφημάτων, λέξεων και προτάσεων της ξένης 

γλώσσας, στη μνήμη τους (Kormos & Smith, 2012).  

Σύμφωνα με τους Schoonen, Hulstijn και Bossers (όπως ανφέρεται στις 

Kormos και Smith, 2012), για την επιτυχή κατανόηση κειμένου σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η επαρκής γνώση λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα. Έχει προαναφερθεί 

πώς οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκμάθηση λεξιλογίου 

στην ξένη γλώσσα και έχουν έτσι φτωχότερο λεξιλόγιο από τους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης. Το φωνολογικό έλλειμμα που έχουν τους επηρεάζει όχι μόνο άμεσα κατά 

την ανάγνωση ενός κειμένου στην ξένη γλώσσα, αλλά και έμμεσα μέσω των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν κατά την εκμάθηση λεξιλογίου. Επομένως, οι 

μαθητές με ΕΜΔ φαίνεται να υστερούν με δύο τρόπους: λόγω του φτωχού τους 

λεξιλογίου διαβάζουν λιγότερο, ενώ καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια από τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης, και επειδή διαβάζουν λιγότερο, έχουν λιγότερες 

ευκαιρίες να συναντήσουν και να μάθουν νέες λέξεις (Kormos & Smith, 2012).   

Ωστόσο, παρ’ όλο που οι μαθητές με ΕΜΔ αντιμετωπίζουν ποικίλες 

δυσκολίες κατά την ανάγνωση, μπορούν να τις ξεπεράσουν υιοθετώντας κατάλληλες 

στρατηγικές για την κατανόηση κειμένων στην ξένη γλώσσα.  

Μπορούν, λοιπόν, να διδαχθούν ρητά τεχνικές όπως για παράδειγμα η 

προσεκτική ανάγνωση σε βασικά σημεία, η παρακολούθηση της κατανόησης, η 

επιλεκτική ανάγνωση σύμφωνα με στόχους, η χρήση πληροφοριών σχετικά με τη 

δομή κειμένου και τις γνώσεις υποβάθρου για την καθοδήγηση της κατανόησης 

(Pressley, 2003 όπως αναφέρεται στις Kormos και Smith, 2012). 

  1.4.5.4. Γραφή  

Για να μπορέσει κάποιος να γράψει στη μητρική του γλώσσα χρειάζεται κατά 

πρώτον να έχει την περίπλοκη ικανότητα του συντονισμού των κινήσεων για να 
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σχηματίζει τα γράμματα. Επίσης, η φωνολογική επίγνωση, δηλαδή η ικανότητα να 

χωρίζει κανείς τις λέξεις σε φωνήματα και να τα μετατρέπει σε γράμματα, είναι μία 

σημαντική ικανότητα για την ορθογραφία και την γραφή λέξεων (Berninger, Abbott, 

Abbott, Graham & Richards, 2002). Επιπλέον, για να γράψουν οι μαθητές πρέπει να 

αποκτήσουν τόσο μορφολογικές γνώσεις ώστε να βοηθηθούν στις μορφολογικές 

παραλλαγές των λέξεων, όσο και συντακτικές γνώσεις για το σχηματισμό προτάσεων 

με το συνδυασμό λέξεων. Αυτή η εμπειρία και οι δεξιότητες μεταφέρονται στη γραφή 

κειμένων και στη ξένη γλώσσα χωρίς αυτό να γίνεται αυτόματα (Kormos & Smith, 

2012). 

Για τους μαθητές με ΕΜΔ, στην γραφή σημαντικό ρόλο παίζει η φωνολογική 

βραχύχρονη μνήμη στη συγκράτηση μερών των προφορικών πληροφοριών που 

παρουσιάζονται στην εργαζόμενη μνήμη δηλαδή των γραμμάτων, μορφημάτων, 

λέξεων, προτάσεων. Επομένως, παρουσιάζονται δυσκολίες στη γραφή κειμένων με 

συνοχή από μαθητές με ΕΜΔ οι οποίοι έχουν προβλήματα με τη φωνολογική 

βραχύχρονη ή την εργαζόμενη μνήμη. Παράλληλα, λόγω των προβλημάτων 

φωνολογικής επίγνωσης, η εκμάθηση της ορθογραφίας των λέξεων σε μία ξένη 

γλώσσα είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τους περισσότερους μαθητές με ΕΜΔ. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αδιαφανών ορθογραφικά γλωσσών, όπως  η Αγγλική, 

οι μαθητές με ΕΜΔ συναντούν δυσκολίες  καθώς στην Αγγλική γλώσσα 

συγκεκριμένοι ήχοι μπορούν να γραφούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και 

ορισμένα γράμματα μπορούν να προφερθούν διαφορετικά ανάλογα με την 

περίπτωση. Άρα, έχουν πρόβλημα να θυμούνται και να ανακαλούν τις αντιστοιχίες 

γραφημάτων-φωνημάτων στην ξένη γλώσσα (Kormos & Smith, 2012).  

 Κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα σε παραδοσιακές τάξεις 

διδασκαλίας, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή γραπτού λόγου και οι 
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μαθητές αξιολογούνται κυρίως βάσει των γραπτών τους. οι μαθητές με ΕΜΔ συχνά 

χάνουν τα κίνητρά τους και την αυτοπεποίθησή τους, επειδή οι δυσκολίες τους στην 

ορθογραφία δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση.  Επίσης, κάποιες φορές  ο 

γραφικός χαρακτήρας των μαθητών με ΕΜΔ μπορεί να είναι δυσανάγνωστος και 

κατά συνέπεια δημιουργούνται προβλήματα στην αξιολόγηση των γραπτών τους 

(Kormos & Smith, 2012). Επιπλέον, σε έρευνα των Ndlovu και Geva (2008) 

διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές με ΕΜΔ, εκτός από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

στην ορθογραφία και τη σύνταξη, είχαν δυσκολίες και στη χρήση των σημείων 

στίξης. Το γενικότερο πρόβλημα που έχουν οι μαθητές αυτοί με τη δομή του λόγου 

είναι αιτία να μην μπορούν να συνθέσουν ιστορίες με ενδιαφέρουσες πλοκές και με 

χρονική αλληλουχία.  

 

  1.4.5.5. Παραγωγή και κατανόηση προφορικών κειμένων  

Η παραγωγή του προφορικού λόγου λαμβάνει χώρα στα εξής τέσσερα στάδια: 

α) η σύλληψη της ιδέας, με άλλα λόγια ο σχεδιασμός αυτού που θέλει να πει ο 

ομιλητής, β) ο σχηματισμός, που περιλαμβάνει τη γραμματική, τη λεξιλογική και τη 

φωνολογική κωδικοποίηση του μηνύματος, γ) η άρθρωση, δηλαδή η παραγωγή των 

ήχων του λόγου και δ) ο αυτοέλεγχος, δηλαδή ο έλεγχος της ορθότητας και της 

καταλληλότητας αυτού που έχει παραχθεί (Levelt, 1989 στις Kormos και Smith, 

2012).  

Στη μητρική γλώσσα, ο σχεδιασμός του μηνύματος για την παραγωγή λόγου 

χρειάζεται προσοχή μολονότι ο σχηματισμός και η άρθρωση είναι αυτόματες 

διαδικασίες. Οι μηχανισμοί επεξεργασίας μπορούν να δουλεύουν παράλληλα, πράγμα 

το οποίο καθιστά τον λόγο ομαλό και γρήγορο. Επιπρόσθετα, η φωνολογική 

επίγνωση δεν εμπλέκεται άμεσα στην παραγωγή λόγου, αφού ο λόγος στη μητρική 
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γλώσσα είναι κατά κύριο λόγο αυτόματος, και η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη δεν 

παίζει σημαντικό ρόλο σ’ αυτήν τη διαδικασία.  

Ωστόσο, στον δεύτερο κώδικα επικοινωνίας, για την παραγωγή λόγου, μόνο 

ένα μέρος των μηχανισμών κωδικοποίησης είναι αυτόματο ακόμα και σε 

προχωρημένους μαθητές και απαιτείται προσοχή στη γραμματική, λεξιλογική και 

φωνολογική κωδικοποίηση (Kormos & Smith, 2012). Κατά συνέπεια, στην παραγωγή 

λόγου η προσοχή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, επειδή οι ομιλητές της ξένης γλώσσας 

πρέπει να εστιάζουν την προσοχή τους στο περιεχόμενο του μηνύματος, στην επιλογή 

των κατάλληλων λέξεων, στο σχηματισμό ορθών γραμματικών δομών και στη 

φωνολογική κωδικοποίηση της προφορικής έκφρασης (Kormos & Smith, 2012). 

Επίσης, η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη επίσης επηρεάζει την ποιότητα του 

λόγου που παράγεται. Για την παραγωγή λόγου στην ξένη γλώσσα, σύμφωνα με τους 

O’Brien, Segalowitz, Collentine και Freed (2006), είναι απαραίτητη η φωνολογική 

τόσο βραχύχρονη όσο και η εργαζόμενη μνήμη, διότι τα διαφορετικά τμήματα του 

προφορικού υλικού πρέπει να κρατηθούν στην εργαζόμενη μνήμη για να 

δημιουργηθεί η πρόταση.  

Οι μαθητές με ΕΜΔ που παρουσιάζουν προσοχή μειωμένης διάρκειας και 

περιορισμένη φωνολογική βραχύχρονη μνήμη μπορεί επίσης να παρουσιάσουν 

δυσχέρεια στην παραγωγή προφορικού λόγου εξαιτίας του φτωχού λεξιλογίου και 

των περιορισμένων γνώσεων των γραμματικών δομών της ξένης γλώσσας (Kormos & 

Smith, 2012).  

Ως προς την κατανόηση προφορικών κειμένων στην ξένη γλώσσα, οι μαθητές 

με ΕΜΔ συναντούν επίσης δυσκολίες. Η διαδικασία κατανόησης του προφορικού 

λόγου σε μία ξένη γλώσσα δεν είναι αυτόματη, όπως στη μητρική γλώσσα. Στον 

δεύτερο κώδικα, οι μαθητές μπορεί να έχουν προβλήματα στη σύνδεση αλληλουχίας 
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φωνημάτων με λέξεις και λόγω της περιορισμένης συντακτικής και κειμενικής 

γνώσης τους στην ξένη γλώσσα ενδέχεται να έχουν δυσκολίες στην 

αποκωδικοποίηση του νοήματος του κειμένου που ακούν. Ακόμα, ίσως υπάρξουν 

προβλήματα όταν οι μαθητές κληθούν να αναγνωρίσουν τα φωνήματα της ξένης 

γλώσσας που τους παρουσιάζονται προφορικά και να συνδέσουν μια σειρά 

φωνημάτων για να δημιουργήσουν μία ξένη λέξη εξαιτίας της ελλιπούς φωνολογικής 

επίγνωσης και των περιορισμένων ικανοτήτων φωνολογικής επεξεργασίας, όπως 

συμβαίνει και με την ανάγνωση. 

 Επιπρόσθετα. η φωνολογική βραχύχρονη μνήμη αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που συμβάλλει στη δυσκολία στην κατανόηση του προφορικού λόγου σε 

μία ξένη γλώσσα  για τους μαθητές με ΕΜΔ διότι συγκρατεί τα μέρη του προφορικού 

υλικού στην εργαζόμενη μνήμη για επιπλέον επεξεργασία. Επομένως, η μειωμένη 

χωρητικότητα της φωνολογικής βραχύχρονης μνήμης των εν λόγω μαθητών μπορεί 

να είναι υπεύθυνη για το γεγονός ότι δεν μπορούν να θυμηθούν με ακρίβεια τις 

πληροφορίες που τους παρουσιάζονται προφορικά στην ξένη γλώσσα (Kormos 

&Smith, 2012).  
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1.5. Η Σημασία της Άποψης των Εκπαιδευτικών για Βασικές Παραμέτρους 

της Διδασκαλίας ως Παράγοντας Ποιότητας της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας  

Για την υλοποίηση της ένταξης των μαθητών με ΗΕΑ έμφαση δίνεται στην 

κατάρτιση και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οι οποίοι αποτελούν κινητήρια 

δύναμη (Smith, 2006). Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαριστικά των μαθητών με 

ΗΕΑ, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης 

που εφαρμόζονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον καθώς και η λειτουργικότητα των 

σχολικών εγχειριδίων πρέπει να διερευνώνται με σκοπό την ορθή αντιμετώπιση των 

συγκεκριμένων δυσκολιών μάθησης που προκύπτουν. 

Στην Ελλάδα, ο θεσμός του νόμου 2817/2000 για την «Εκπαίδευση ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» έχει επιφέρει μια δυναμική αλλαγή στην εκπαίδευση 

των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εισήγαγε 

την πολιτική «ένα σχολείο για όλους» με αυτόν τον νόμο, προωθώντας έτσι την 

πολιτική της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ενσωμάτωσης των ανθρώπων με και 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο, οι καθηγητές που διδάσκουν την 

Αγγλική ως Ξένη Γλώσσα (ΑΞΓ) πρέπει να προετοιμαστούν για τις ευθύνες τους σε 

μια τάξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Ωστόσο, οι καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας στα δημόσια δημοτικά Σχολεία 

στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες. Μία από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν είναι η διδασκαλία σε μεγάλες τάξεις 

μικτής ικανότητας είτε λόγω των μαθησιακών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 

κάποιοι μαθητές είτε λόγω των εξωσχολικών μαθημάτων (Sougari & Sifakis, 2006). 

Δεδομένου ότι οι καθηγητές της Αγγλικής γλώσσας δεν λαμβάνουν συστηματική 

κατάρτιση, δε διαθέτουν προσόντα που θα τους βοηθήσουν να τροποποιήσουν τις 
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οδηγίες τους για να απευθυνθούν σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, 

εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής εξουσιοδοτούνται από το Υπουργείο 

Παιδείας για να βοηθήσουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες για τη διδασκαλία 

άλλων μαθημάτων αλλά όχι της Αγγλικής στα δημοτικά σχολεία πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης [Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ), 2003]. 

Οι έρευνες δείχνουν ότι η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές 

με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες καθορίζει την ικανότητά τους ή την 

προθυμία τους να συμπεριλάβουν αυτούς τους μαθητές στη διδακτική τους πρακτική. 

Επιπλέον, προτείνεται ότι η κατάρτιση των καθηγητών EFL φαίνεται να επιτυγχάνει 

την ενθάρρυνση πνευματικών πεποιθήσεων και πρακτικών. Ωστόσο, πολλοί 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι χρειάζονται μια σαφή εστίαση στα θέματα αναπηρίας, 

προκειμένου να αισθάνονται σίγουροι και προετοιμασμένοι όταν τους ζητείται να 

συνεργαστούν με άτομα με αναπηρίες (Smith, 2006). 

 Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, έχουν προταθεί τρόποι για την 

υποδοχή των μαθητών με αναπηρίες ή των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών στην 

τάξη ξένων γλωσσών: 

• Καθολικός σχεδιασμός για ΟΛΟΥΣ (Universal Design for ALL) 

• Δομημένη Πολυαισθητηριακή Προσέγγιση στη Γλώσσα [Multisensory Structured 

Language (MSL) Approach] 

• Τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν διαδραστική διδασκαλία (Accommodations 

involving interactive instruction) 

(International Dyslexia Association) 

Συνεπώς, η σημασία της άποψης των εκπαιδευτικών για τα εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούν είναι καθοριστική, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και 
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τροποποιήσεις στο επίπεδο της τάξης, αλλά και στο επίπεδο των αρμόδιων κρατικών 

φορέων. Όπως επισημαίνει η Dole (όπως αναφέρεται στην Ανδριώτου, 2011), ακόμα 

και όταν το περιεχόμενο των εγχειριδίων αξιολογείται από τους εκπαιδευτικούς ως 

σαφές, θα πρέπει, επίσης, να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που ίσως δημιουργούν 

στους μαθητές που αντιμετωπίζουν αναγνωστικές δυσκολίες. 

 

 

1.6. Η Έρευνα στη Ελλάδα  

Παρόλο που η ελληνική βιβλιογραφία ασχολείται περισσότερο με τη 

διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, ωστόσο 

και η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας συνοδεύει τους μαθητές στη διάρκεια της 

φοίτησής τους τόσο στην Πρωτοβάθμια, όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Γι’ 

αυτό θεωρήθηκε χρήσιμο να διερευνηθούν αρχικά οι πρακτικές που ενισχύουν την 

εκμάθηση των Αγγλικών από τους μαθητές με ΗΕΑ και στη συνέχεια να μελετηθεί το 

εργαλείο στο οποίο στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, δηλαδή τα εγχειρίδια. 

Συγκεκριμένα, για τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση, στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις χρησιμοποιούνται σχολικά βιβλία ενώ 

στην Α΄ και τη Β΄ τάξη του Δημοτικού, γίνεται μάθημα χωρίς αυτά.  

 Μετά από αναζήτηση σε ελληνικά περιοδικά και σε καταθετήρια, βρέθηκαν 

οι εξής εργασίες που είναι σχετικές με την αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων της 

Αγγλικής στο Δημοτικό:  

 Η Κεσίδου (2012) στη μεταπτυχιακή της εργασία έκανε αξιολόγηση 

του σχολικού βιβλίου Αγγλικών της Δ΄ Δημοτικού ως προς την 

εξωτερική εμφάνιση, τα δομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά, την 
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παιδαγωγική, διδακτική και μεθοδολογική καταλληλότητα, τη σχέση 

του με το πρόγραμμα σπουδών και την κοινωνική επικαιρότητα. 

 Η Πρασκίδου (2016) στη μεταπτυχιακή της εργασία  έκανε 

αξιολόγηση των σχολικών εγχειριδίων Αγγλικών του Δημοτικού ως 

προς τη διδασκαλία παιδιών με δυσλεξία. 

Επιπρόσθετα, βρέθηκε το παρακάτω άρθρο:  

 Οι Τσαγγάρη & Σηφάκης (2014) δημοσίευσαν την αξιολόγηση που 

έκαναν για τα εγχειρίδια των Αγγλικών της Δ΄ και Ε΄ τάξης του 

ελληνικού δημοτικού σχολείου εξετάζοντας τη δομή και την 

αποτελεσματικότητά τους μέσω ερωτηματολογίων σε εκπαιδευτικούς 

που εργάζονται στο ελληνικό κράτος και μέσω σε βάθος συνεντεύξεων 

με τους συγγραφείς βιβλίων. 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει πως υπάρχει ερευνητικό κενό ως προς τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για την καταλληλότητα των σχολικών βιβλίων Αγγλικής 

της Ε΄ Δημοτικού για παιδιά με ή χωρίς ΗΕΑ. 
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1.7. Τα Ερευνητικά Ερωτήματα  

Η παρούσα ερευνητική μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της άποψης των 

εκπαιδευτικών για το σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού του Δημοτικού 

σχολείου όπως αυτή καταγράφεται μέσα από τα Κριτήρια Ελέγχου Σχεδιασμού 

Διδακτικών Εγχειριδίων (ΚΕΣΔΕ) και το Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Παραμέτρων 

Μαθησιακού Περιεχομένου προκειμένου να αξιολογηθεί η καταλληλότητά του για τη 

διδασκαλία παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

(ΗΕΑ). 

Συγκεκριμένα τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι τα εξής: 

1. Πώς αξιολογούν οι καθηγητές Αγγλικής το εγχειρίδιο της Ε΄ 

Δημοτικού ως προς τα Κριτήρια Ελέγχου Σχεδιασμού Διδακτικών 

Εγχειριδίων (ΚΕΣΔΕ), τα οποία είναι οι διδακτικοί στόχοι, οι 

προαπαιτούμενες γνώσεις, οι νέες έννοιες ανά μάθημα, οι διδακτικές 

επεξηγήσεις, τα παραδείγματα, οι ασκήσεις καθοδηγούμενης κι 

αυτόνομης εξάσκησης και τέλος οι επαναληπτικές ασκήσεις; 

2. Διαφοροποιείται η αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών 

όταν καλούνται να απαντήσουν για τη χρήση του σε μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης ή σε μαθητές με ΗΕΑ;  

3. Διαφοροποιείται η αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού στις περιπτώσεις όπου οι 

εκπαιδευτικοί έχουν εν γνώσει τους διδάξει μαθητές με ΗΕΑ ή όχι;   
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4. Διαφοροποιείται η αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού ανάλογα με το φύλο, τη 

εργασιακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και τις σπουδές των 

εκπαιδευτικών; 

5. Διαφοροποιείται η γνώμη των εκπαιδευτικών για το εγχειρίδιο 

Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού όταν αυτή διατυπώνεται μέσα από τα  

Κριτήρια Ελέγχου Σχεδιασμού Διδακτικών Εγχειριδίων (ΚΕΣΔΕ) από 

τη γνώμη που διαμορφώνουν μέσα από τον Έλεγχο Παραμέτρων 

Μαθησιακού Περιεχομένου του εγχειριδίου για τη διδασκαλία 

μαθητών με ΗΕΑ; 
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2. Μεθοδολογία της έρευνας 

 

2.1. Ερευνητική Στρατηγική 

 Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου 

Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού από τους καθηγητές της Αγγλικής ως προς ορισμένα 

κριτήρια ελέγχου σχεδιασμού και μαθησιακού περιεχομένου διδακτικών εγχειριδίων. 

Μέσα από δύο δομημένα ερωτηματολόγια που περιέχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου 

προκύπτουν τρεις ποσοτικές μεταβλητές οι οποίες μελετήθηκαν καθώς αφορούν την 

αξιολόγηση του εν λόγω σχολικού εγχειριδίου. Η δειγματοληψία έγινε μέσω έντυπου 

και ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια, τα δεδομένα που συλλέγονται, 

καταγράφονται σε στατιστικό πρόγραμμα και γίνεται η επεξεργασία τους και τέλος 

απαντώνται τα διερευνητικά ερωτήματα. 

Η πρωτοτυπία της έρευνας έγκειται στο ότι μελετάται η σύγκριση στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών για τη χρήση ενός εγχειριδίου Αγγλικών τόσο για 

μαθητές με όσο και χωρίς ΗΕΑ.  

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιούνται και συσχετίζονται τα αποτελέσματα από τα 

εξής ερευνητικά εργαλεία: Κριτήρια Ελέγχου Σχεδιασμού Διδακτικών Εγχειριδίων 

(ΚΕΣΔΕ) και Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Παραμέτρων Μαθησιακού Περιεχομένου 

πρωτότυπα σ’ αυτήν την έρευνα.  

 

2.2. Συμμετέχοντες 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 104 εκπαιδευτικούς που διδάσκουν 

Αγγλικά στη δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από 

τυχαία επιλεγμένα Δημοτικά Σχολεία από όλη την Ελλάδα. Καταγράφτηκαν τα 
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δημογραφικά χαρακτηριστικά τους προσδιορίζοντας το φύλο, την εργασιακή τους 

κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και τις σπουδές τους, 

 

 

 

Πίνακας 1 

Φύλο 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Άντρες 
 

8 

 

7.7 

Γυναίκες 
 

96 

 

92.3 

Σύνολο 
 

104 

 

100.0 

 
 

 

 

 

 

Πίνακας 2 

Εργασιακή Κατάσταση 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Αναπληρωτές 21 20.2 

Μόνιμοι 83 79.8 

Σύνολο 104 100.0 
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Πίνακας 3 

Χρόνια Υπηρεσίας 

 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

0-5 4 3.8 

6-10 21 20.2 

11-15 31 29.8 

16-20 19 18.3 

21 και άνω 29 27.9 

Σύνολο 104 100 

 

 

 

Πίνακας 4 

Σπουδές 

 Απόλυτη Συχνότητα Σχετική Συχνότητα 

Πτυχίο 57 54.8 

Μεταπτυχιακό 42 40.4 

Επιμόρφωση 1 1.0 

Διδακτορικό 3 2.9 

2ο πτυχίο 1 1.0 

Σύνολο 104 100.0 
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2.3. Διαδικασίες και Εργαλεία της έρευνας 

Σε αρχικό στάδιο, η πιλοτική έρευνα πραγματοποιήθηκε δίνοντας έντυπα 

αντίγραφα των ερωτηματολογίων σε 8 εκπαιδευτικούς, έναν άνδρα και επτά γυναίκες. 

Η ανατροφοδότηση έδειξε ότι δε χρειάζονταν περεταίρω διορθώσεις, αφού όλα ήταν 

κατανοητά. 

Η κύρια έρευνα έλαβε χώρα σε δείγμα 104 εκπαιδευτικών Αγγλικής με τη 

χρήση των παραπάνω εργαλείων. Αφενός έντυπα αντίγραφα των ερωτηματολογίων 

μοιράστηκαν σε εκπαιδευτικούς Αγγλικής σε σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης της 

Θεσσαλονίκης, αφετέρου δόθηκαν σε μορφή ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, το 

οποίο δημιουργήθηκε μέσω της φόρμας googleform, σε καθηγητές από όλη την 

Ελλάδα.  

Το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων είναι τα Κριτήρια Ελέγχου Σχεδιασμού Διδακτικών Εγχειριδίων (ΚΕΣΔΕ) 

(Agaliotis, 2012). Τα κριτήρια είναι: (1) σαφήνεια διδακτικών στόχων, (2) 

επανάληψη προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, (3) εισαγωγή νέων εννοιών 

και δεξιοτήτων, (4) σαφήνεια διδακτικών επεξηγήσεων, (5) επάρκεια διδακτικών 

παραδειγμάτων, (6) επάρκεια ασκήσεων καθοδηγούμενης εξάσκησης, (7) επάρκεια 

ασκήσεων αυτόνομης εξάσκησης και (8) καταλληλότητα επαναληπτικών ασκήσεων. 

Για το ερωτηματολόγιο αυτό, μετρήθηκε ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής 

συνάφειας Cronbach και ήταν: α = 0.71. 

Το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των ερευνητικών 

δεδομένων είναι το Ερωτηματολόγιο Ελέγχου Παραμέτρων Μαθησιακού 

Περιεχομένου το οποίο προέρχεται από τη λίστα ελέγχου αξιολόγησης εγχειριδίων 

Αγγλικής γλώσσας (Mukundan, Nimehchisalem, & Hajimohammadi,  2011). Αρχικά, 

επιλέχθηκαν οι ερωτήσεις που ζητούν την άποψη των εκπαιδευτικών για εγχειρίδια 
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Αγγλικής ως προς τις δεξιότητες που καλλιεργούνται, και συγκεκριμένα: Ακουστικές 

Ασκήσεις, Προφορικό Λόγο, Αναγνωστική Κατανόηση, Γραπτό Λόγο, Λεξιλόγιο, 

Γραμματική, Διδασκαλία Προφοράς και Ασκήσεις. Στη συνέχεια, αυτές 

μεταφράστηκαν από τα Αγγλικά στα Ελληνικά και δόθηκαν σε δύο καθηγητές 

Αγγλικών οι οποίοι αξιολόγησαν και σχολίασαν τη μετάφραση. Σε επόμενο στάδιο, 

το εργαλείο αυτό δόθηκε στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής για να διερευνηθεί η γνώμη 

τους για τη χρησιμότητα των εγχειριδίων τόσο για μαθητές τυπικής ανάπτυξης όσο 

και για μαθητές με ΗΕΑ (δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας Cronbach:  α = 

0.89). 

Για την ανάλυση των δεδομένων αρχικά χρησιμοποιήθηκαν βασικές 

περιγραφικές στατιστικές για να υπολογιστούν οι συχνότητες, τα ποσοστά, οι μέσοι 

όροι και οι τυπικές αποκλίσεις. Επιπρόσθετα, έγινε έλεγχος κανονικότητας 

κατανομών για χρήση παραμετρικών εργαλείων, κι όπου δεν ικανοποιείται αυτή η 

προϋπόθεση έγιναν μη παραμετρικοί έλεγχοι για αναζήτηση συσχετίσεων και 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών.  

 

 

2.4. Προβλήματα στη διεξαγωγή της έρευνας 

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, υπήρξαν περιορισμοί λόγω της 

ελλιπούς βιβλιογραφίας, ξένης και ελληνικής, όσον αφορά στο θέμα της διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών σε μαθητές με ήπια νοητική αναπηρία.  
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3. Αποτελέσματα της έρευνας 

 

Η αξιολόγηση  του εγχειριδίου της Ε΄ Δημοτικού από τους καθηγητές 

Αγγλικής ως προς τα Κριτήρια Ελέγχου Σχεδιασμού Διδακτικών Εγχειριδίων 

(ΚΕΣΔΕ), τα οποία είναι οι διδακτικοί στόχοι, οι προαπαιτούμενες γνώσεις, οι νέες 

έννοιες ανά μάθημα, οι διδακτικές επεξηγήσεις και τα παραδείγματα, οι ασκήσεις 

καθοδηγούμενης κι αυτόνομης εξάσκησης καθώς και οι επαναληπτικές ασκήσεις 

προκύπτει από το πρώτο ερωτηματολόγιο. 

Ο βαθμός εσωτερικής συνάφειας του πρώτου ερωτηματολογίου δηλαδή των 

Κριτήριων Ελέγχου Σχεδιασμού Διδακτικών Εγχειριδίων για όλο το δείγμα βρέθηκε 

πως είναι α = 0.70. 

Αναλυτικά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου είναι οι εξής: 

1η ερώτηση: 

Αναφέρεται στη σαφήνεια των διδακτικών στόχων του εγχειριδίου Αγγλικής 

της Ε΄ Δημοτικού.  

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων έκριναν πως οι στόχοι δεν είναι σαφείς 

(δηλαδή, δε δηλώνουν τη συγκεκριμένη και μετρήσιμη συμπεριφορά του μαθητή) 

ενώ το ένα τέταρτο μόνο των ερωτηθέντων θεώρησαν πως οι στόχοι είναι 

ολοκληρωμένοι και συγκεκριμένοι, σύμφωνα με τον Πίνακα 5. 
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Πίνακας 5 

1. Σαφήνεια διδακτικών στόχων 

Απαντήσεις 
Απόλυτη 

Συχνότητα 

Σχετική 

Συχνότητα 

1.  Δεν υπάρχει στόχος στην 

ενότητα. 
12 11.5 

2. Οι στόχοι δεν είναι σαφείς 

(αποτυχία να δηλώσουν τη 

συγκεκριμένη και μετρήσιμη 

συμπεριφορά του μαθητή). 

68 65.4 

3. Οι στόχοι είναι 

ολοκληρωμένοι και συγκεκριμένοι. 
24 23.1 

Σύνολο 104 100 

 

 

2
η 

ερώτηση 

Εξετάζει εάν, κατά τη γνώμη των εκπαιδευτικών, γίνεται επανάληψη 

προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Είναι άξιο προσοχής πως οι μισοί σχεδόν από τους εκπαιδευτικούς κρίνουν 

πως γίνεται αναφορά τουλάχιστον 1 προαπαιτούμενης δεξιότητας, αλλά όχι 

επανάληψή της ενώ πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων θεωρούν πως δεν 

υπάρχει ούτε αναφορά ούτε επανάληψη προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, σύμφωνα με 

τον Πίνακα 6. 
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Πίνακας 6 

2. Επανάληψη προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων 

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

1.  Δεν υπάρχει ούτε αναφορά ούτε 

επανάληψη προαπαιτούμενων δεξιοτήτων. 
38 36.5 

2. Γίνεται αναφορά τουλάχιστον 1 

προαπαιτούμενης δεξιότητας, αλλά όχι 

επανάληψή της. 

50 48.1 

3. Τουλάχιστον 1 προαπαιτούμενη 

δεξιότητα αναφέρεται και γίνεται 

επανάληψή της. 

16 15.4 

Σύνολο 104 100 

 

 

3
η
 ερώτηση 

Ζητάει τη γνώμη των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εισαγωγή νέων 

εννοιών και δεξιοτήτων. 

Είναι αξιοσημείωτο πως πάνω από τους μισούς διδάσκοντες απάντησαν πως 

σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή πάνω από 2 νέων εννοιών ή δεξιοτήτων και πάνω 

από το ένα τέταρτο αυτών είπαν πως σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή 2 νέων 

εννοιών ή δεξιοτήτων, σύμφωνα με τον Πίνακα 7. 
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Πίνακας 7 

3. Εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων 

 

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

1. Σε κάθε ενότητα γίνεται 

εισαγωγή πάνω από 2 νέων εννοιών 

ή δεξιοτήτων. 

58 55.8 

2. Σε κάθε ενότητα γίνεται 

εισαγωγή 2 νέων εννοιών ή 

δεξιοτήτων. 

28 26.9 

3. Σε κάθε ενότητα γίνεται 

εισαγωγή 1 νέας έννοιας ή 

δεξιότητας. 

18 17.3 

Σύνολο 104 100 

 

 

4
η
 ερώτηση 

Αναφέρεται στη σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων κατά την εισαγωγή 

μιας νέας έννοιας.  

Μονάχα ένα μικρό ποσοστό θεωρεί πως στο εγχειρίδιο Αγγλικής της Ε΄ 

Δημοτικού υπάρχει σαφής επεξήγηση, η οποία ενισχύει την κατανόηση και τη 

σύνδεση. Τα τρία τέταρτα σχεδόν των ερωτηθέντων κρίνουν πως υπάρχει διδακτική 

επεξήγηση, αλλά δεν είναι σαφής και σχεδόν το ένα τέταρτο θεωρούν πως δεν 

περιλαμβάνονται επεξηγήσεις κατά την εισαγωγή μιας νέας έννοιας, σύμφωνα με τον 

Πίνακα 8. 
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Πίνακας 8 

4. Σαφήνεια διδακτικών επεξηγήσεων 

 

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

1. Δεν περιλαμβάνονται 

επεξηγήσεις κατά την εισαγωγή 

μιας νέας έννοιας. 

23 22.1 

2. Υπάρχει διδακτική 

επεξήγηση, αλλά δεν είναι σαφής. 
75 72.1 

3. Υπάρχει σαφής επεξήγηση, 

η οποία ενισχύει την κατανόηση και 

τη σύνδεση. 

6 5.8 

Σύνολο 104 100 

 

5
η
 ερώτηση 

Ζητάει τη γνώμη των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην επάρκεια των 

διδακτικών παραδειγμάτων. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούν τα παραδείγματα 

ανεπαρκή ως προς τον αριθμό και την ποιότητα σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα, 

σύμφωνα με τον Πίνακα 9. 
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Πίνακας 9 

5. Επάρκεια διδακτικών παραδειγμάτων 

 

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

1. Δίνονται 0-2 παραδείγματα 

σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα. 
59 56.7 

2. Δίνονται 3-5 μέτρια 

παραδείγματα σχετικά µε τη νέα έννοια 

/δεξιότητα. 

42 40.4 

3. Δίνονται 3-5 καλά παραδείγματα 

σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα. 
3 2.9 

Σύνολο 104 100 

 

 

6
η
 ερώτηση 

Ζητείται η γνώμη των εκπαιδευτικών αναφορικά με την επάρκεια των 

ασκήσεων καθοδηγούμενης εξάσκησης. 

Παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούν τον αριθμό των 

ασκήσεων με καθοδήγηση ανεπαρκή σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα, σύμφωνα 

με τον Πίνακα 10. 
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Πίνακας 10 

6. Επάρκεια ασκήσεων καθοδηγούμενης εξάσκησης 

 

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

1. Δίνονται 0 ασκήσεις 

µε καθοδήγηση σχετικά µε τη 

νέα έννοια /δεξιότητα. 

24 23.1 

2. Δίνονται 1-2 ασκήσεις 

µε καθοδήγηση σχετικά µε τη 

νέα έννοια/δεξιότητα. 

73 70.2 

3. Δίνονται πάνω από 3 

ασκήσεις µε καθοδήγηση 

σχετικά µε τη νέα 

έννοια/δεξιότητα. 

7 6.7 

Σύνολο 104 100 

 

 

7η ερώτηση 

Ερωτώνται οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την επάρκεια των ασκήσεων 

αυτόνομης εξάσκησης. 

Μονάχα το 1 % των εκπαιδευτικών πιστεύουν πως μέσα από το εγχειρίδιο της 

Αγγλικής δίνονται επαρκείς ευκαιρίες εξάσκησης σύμφωνα με τον Πίνακα 11. 
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Πίνακας 11 

7. Επάρκεια ασκήσεων αυτόνομης εξάσκησης 

 

Απαντήσεις Συχνότητα Ποσοστό 

1. Δίνονται 0-1 ασκήσεις αυτόνομης 

εξάσκησης σχετικά µε την έννοια/ δεξιότητα 

που αποτέλεσε το στόχο. 

62 59.6 

2. Δίνονται 2-3 ασκήσεις αυτόνομης 

εξάσκησης σχετικά µε την έννοια/ δεξιότητα 

που αποτέλεσε το στόχο. 

41 39.4 

3. Δίνονται 4 ή περισσότερες ευκαιρίες 

εξάσκησης. 
1 1.0 

Σύνολο 104 100 

 

8η ερώτηση 

Εξετάζει την καταλληλότητα των επαναληπτικών ασκήσεων σύμφωνα με τη 

γνώμη των εκπαιδευτικών. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12, πάνω από τους μισούς εκπαιδευτικούς θεωρούν  

πως η προτεινόμενη επανάληψη στο εγχειρίδιο της Αγγλικής είναι ανεπαρκής, ενώ 

πάνω από το ένα τρίτο βρίσκουν πως το βιβλίο δεν περιλαμβάνει συστηματική 

ανασκόπηση σημαντικών γνώσεων. 
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Πίνακας 12 

8. Καταλληλότητα επαναληπτικών ασκήσεων 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

1. Το βιβλίο δεν περιλαμβάνει 

συστηματική ανασκόπηση σημαντικών 

γνώσεων. 

39 37.5 

2. Η προτεινόμενη επανάληψη είναι 

ανεπαρκής. 
56 53.8 

3. Η προτεινόμενη επανάληψη είναι 

επαρκής και κατάλληλη. 
9 8.7 

Σύνολο 104 100 

 

 

Στη συνέχεια, με το δεύτερο ερωτηματολόγιο, δηλαδή το Ερωτηματολόγιο 

Ελέγχου Παραμέτρων Μαθησιακού Περιεχομένου διερευνήθηκε  η γνώμη των 

καθηγητών Αγγλικών για το μαθησιακό περιεχόμενο του εγχειριδίου Αγγλικών της 

Ε’ Δημοτικού όταν αυτοί καλούνται να απαντήσουν για τη χρήση του σε μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης ή μαθητές με ΗΕΑ. Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνάφειας 

Cronbach για όλο το δείγμα βρέθηκε πως είναι α = 0.93. 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου και οι απαντήσεις που δόθηκαν 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 13 έως 28.  Το ερωτηματολόγιο έχει 21 ερωτήσεις και 

οι απαντήσεις είναι τύπου Likert και σε κάθε απάντηση για τις ερωτήσεις 1 έως 21 

του ερωτηματολογίου αντιστοιχεί: «Διαφωνώ απόλυτα» =1, «Μάλλον διαφωνώ»=2, 

«Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ»=3, «Μάλλον συμφωνώ»=4 και «Συμφωνώ 

απόλυτα»=5. Ακολουθεί παράθεση των πινάκων αυτών όπου φαίνεται ο μέσος όρος 

της βαθμολογίας και η τυπική απόκλιση για κάθε ερώτηση (Πίνακες 13 έως 28). 
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Πίνακας 13 

Αξιολόγηση των Ακουστικών Ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών  

της Ε’ Δημοτικού για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για τις Ακουστικές Ασκήσεις Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Το βιβλίο έχει κατάλληλες ακουστικές ασκήσεις με 

σαφώς καθορισμένους στόχους. 
104 2,26 1,10 

2. Οι ακουστικές ασκήσεις είναι σωστά 

διαβαθμισμένες ανάλογα με το επίπεδο 

πολυπλοκότητάς  τους. 

104 2,02 1,06 

3. Οι ακουστικές ασκήσεις είναι αντλημένες από 

αυθεντικό κείμενο ή αντικατοπτρίζουν γλωσσικές 

καταστάσεις καθημερινής ζωής. 

104 2,60 1,14 

 

 

Πίνακας 14 

Αξιολόγηση των Ακουστικών Ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού 

 για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για τις Ακουστικές Ασκήσεις Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

1. Το βιβλίο έχει κατάλληλες ακουστικές ασκήσεις με 

σαφώς καθορισμένους στόχους. 
104 1,69 0,90 

2. Οι ακουστικές ασκήσεις είναι σωστά 

διαβαθμισμένες ανάλογα με το επίπεδο 

πολυπλοκότητάς  τους. 

104 1,69 0,90 

3. Οι ακουστικές ασκήσεις είναι αντλημένες από 

αυθεντικό κείμενο ή αντικατοπτρίζουν γλωσσικές 

καταστάσεις καθημερινής ζωής. 

104 2,35 1,06 

 

Οι μέσοι όροι των απαντήσεων που δόθηκαν για την αξιολόγηση του 

εγχειριδίου σχετικά με τις ακουστικές του ασκήσεις είναι εμφανώς χαμηλότεροι όταν 

αφορούν την χρήση του βιβλίου για διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ. Αυτό σημαίνει ότι 
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οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής διαφωνούν για την επάρκεια των ακουστικών ασκήσεων 

στη διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ (Πίνακες 13 και 14). 

Παρακάτω δίνεται ένα ενδεικτικό σχόλιο που γράφτηκε από εκπαιδευτικό 

σχετικά με τις ακουστικές ασκήσεις στο εν λόγω εγχειρίδιο: «Απαράδεκτο ως προς 

την ποιότητα των ακουστικών αποσπασμάτων». 

 

Πίνακας 15 

Αξιολόγηση του Προφορικού Λόγου του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού 

για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για τον Προφορικό Λόγο Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

4. Οι δραστηριότητες που προτείνονται 

προσφέρουν ουσιαστική επικοινωνία. 
104 2,28 1,04 

5. Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ατομικές 

δραστηριότητες, αυτές που γίνονται σε ζεύγη 

και τις ομαδικές. 

104 2,34 0,94 

 

Πίνακας 16 

Αξιολόγηση του Προφορικού Λόγου του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού 

για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για τον Προφορικό Λόγο Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

4. Οι δραστηριότητες που προτείνονται 

προσφέρουν ουσιαστική επικοινωνία. 
104 1,99 0,97 

5. Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ατομικές 

δραστηριότητες, αυτές που γίνονται σε ζεύγη 

και τις ομαδικές. 

104 2,22 0,90 

  

Οι ασκήσεις του εγχειριδίου που αφορούν την εξάσκηση του προφορικού 

λόγου αξιολογούνται ως λιγότερο κατάλληλες για μαθητές με ΗΕΑ απ’ ότι για 
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μαθητές τυπικής ανάπτυξης, όπως φαίνεται από τους μέσους όρους των απαντήσεων. 

Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι η αξιολόγηση των ασκήσεων προφορικού λόγου 

είναι μετριοπαθής προς αρνητική βάσει των μέσων όρων των απαντήσεων (Πίνακας 

15). 

 

Πίνακας 17 

Αξιολόγηση της Αναγνωστικής Κατανόησης του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών  

της Ε’ Δημοτικού για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για την Αναγνωστική 

Κατανόηση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

6. Τα κείμενα είναι διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. 
104 2,17 0,99 

7. Τα κείμενα είναι ενδιαφέροντα. 104 1,99 1,06 

 

 

 

 

Πίνακας 18 

Αξιολόγηση της Αναγνωστικής Κατανόησης του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών 

της Ε’ Δημοτικού για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για την Αναγνωστική 

Κατανόηση 
Ν 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

6. Τα κείμενα είναι διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. 
104 1,86 0,98 

7. Τα κείμενα είναι ενδιαφέροντα. 104 1,87 0,97 

  

 

Η αξιολόγηση των κειμένων αναγνωστικής κατανόησης όταν διδάσκονται 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης είναι σχεδόν ίδια με την αξιολόγηση των ίδιων κειμένων 
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όταν διδάσκονται μαθητές με ΗΕΑ. Χαρακτηρίζεται αρνητική καθώς οι μέσοι όροι 

των απαντήσεων είναι μεταξύ του «Διαφωνώ απόλυτα» και «Διαφωνώ».  

 

Κάποια σχόλια εκπαιδευτικών για τα εγχειρίδιο που μελετάμε και συνάδουν 

με τους παραπάνω πίνακες είναι τα εξής: «Τα κείμενα έχουν δύσκολο λεξιλόγιο, δεν 

συμβαδίζουν με το επίπεδο των μαθητών σε αυτή την ηλικία, να ήταν πιο μικρά και 

πιο λίγες σημαντικές λέξεις», «Τα περισσότερα κείμενα είναι αδιάφορα». 

 

 

Πίνακας 19 

Αξιολόγηση του Γραπτού Λόγου του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού  

για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για το Γραπτό Λόγο Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

8. Οι εργασίες έχουν εφικτούς στόχους και λαμβάνουν 

υπόψη τις ικανότητες των μαθητών. 
104 2,16 1,08 

9. Οι εργασίες είναι ενδιαφέρουσες. 104 2,04 0,96 

 

 

Πίνακας 20 

Αξιολόγηση του Γραπτού Λόγου του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού  

για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για το Γραπτό Λόγο Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

8. Οι εργασίες έχουν εφικτούς στόχους και λαμβάνουν 

υπόψη τις ικανότητες των μαθητών. 
104 1,71 0,91 

9. Οι εργασίες είναι ενδιαφέρουσες. 104 1,78 0,87 
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Όσον αφορά την αξιολόγηση των ασκήσεων γραπτού λόγου, φαίνεται ότι οι 

καθηγητές Αγγλικής τις θεωρούν λιγότερο κατάλληλες για την διδασκαλία μαθητών 

με ΗΕΑ απ’ ότι για τη διδασκαλία μαθητών τυπικής ανάπτυξης, αν και για τους 

τελευταίους, η αξιολόγηση χαρακτηρίζεται αρνητική, πράγμα που πρέπει να 

προβληματίσει όσους σχεδιάζουν και εγκρίνουν τα διδακτικά εγχειρίδια Αγγλικών 

που χρησιμοποιούνται στα δημόσια σχολεία (Πίνακες 19 και 20).  

Παρακάτω δίνεται ενδεικτικά ένα σχόλιο εκπαιδευτικού σχετικά με το γραπτό 

λόγο στο εγχειρίδιο που μελετάται: «πολύ λίγος και στενός χώρος που προσφέρεται 

για απαντήσεις σε ασκήσεις γραπτού λόγου». 

 

 

Πίνακας 21 

Αξιολόγηση του Λεξιλογίου του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού 

για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για το Λεξιλόγιο Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

10. Το φορτίο (αριθμός νέων λέξεων σε κάθε 

μάθημα) είναι κατάλληλο για το επίπεδο. 
104 2,04 1,03 

11. Υπάρχει καλή διανομή (απλή έως σύνθετη) του 

φορτίου του λεξιλογίου σε κάθε κεφάλαιο 

ολόκληρου του βιβλίου. 

104 2,00 0,95 

12. Οι λέξεις επαναλαμβάνονται επαρκώς και 

ανακυκλώνονται σε όλο το βιβλίο. 
104 1,78 0,89 
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Πίνακας 22 

Αξιολόγηση του Λεξιλογίου του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού  

για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για το Λεξιλόγιο Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

10. Το φορτίο (αριθμός νέων λέξεων σε κάθε 

μάθημα) είναι κατάλληλο για το επίπεδο. 
104 1,63 0,85 

11. Υπάρχει καλή διανομή (απλή έως σύνθετη) του 

φορτίου του λεξιλογίου σε κάθε κεφάλαιο 

ολόκληρου του βιβλίου. 

104 1,79 0,87 

12. Οι λέξεις επαναλαμβάνονται επαρκώς και 

ανακυκλώνονται σε όλο το βιβλίο. 
104 1,70 0,88 

 

Η αξιολόγηση του λεξιλογίου του εγχειριδίου είναι αρνητική όσον αφορά τη 

διδασκαλία λέξεων σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης και ακόμα πιο αρνητική όσον 

αφορά τη διδασκαλία λέξεων σε μαθητές με ΗΕΑ, σύμφωνα με τους μέσους όρους 

των απαντήσεων που φαίνονται στους Πίνακες 21 και  22. 

Παρακάτω, παρατίθενται αντιπροσωπευτικά, κάποια σχόλια που γράφτηκαν 

από ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς σχετικά με το λεξιλόγιο στο εν λόγω εγχειρίδιο: 

«Άλλο λεξιλόγιο διδάσκεται στο course book και άλλο προκύπτει στο activity», 

«Επίσης, οι μαθητές αγανακτούν συχνά με το λεξιλόγιο θεωρώντας το δύσκολο», «Τα 

κείμενα έχουν δύσκολο λεξιλόγιο, δεν συμβαδίζουν με το επίπεδο των μαθητών». 
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Πίνακας 23 

Αξιολόγηση της Γραμματικής του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού  

για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για τη Γραμματική Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

13. Η κάλυψη της ύλης της γραμματικής είναι εφικτή. 104 2,02 1,08 

14. Η γραμματική δίνεται σε πλαίσιο (π.χ. σε προτάσεις, 

κείμενα). 
104 2,98 1,10 

15. Τα παραδείγματα της γραμματικής είναι ενδιαφέροντα. 104 2,15 0,99 

16. Η γραμματική δίνεται άμεσα και με σαφήνεια κι 

επαναλαμβάνεται έμμεσα σε όλο το βιβλίο. 
104 1,95 1,00 

 

 

 

 

Πίνακας 24 

Αξιολόγηση της Γραμματικής του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού  

για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για τη Γραμματική Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

13. Η κάλυψη της ύλης της γραμματικής είναι εφικτή. 104 1,73 0,83 

14. Η γραμματική δίνεται σε πλαίσιο (π.χ. σε προτάσεις, 

κείμενα). 
104 2,72 1,21 

15. Τα παραδείγματα της γραμματικής είναι ενδιαφέροντα. 104 1,99 0,94 

16. Η γραμματική δίνεται άμεσα και με σαφήνεια κι 

επαναλαμβάνεται έμμεσα σε όλο το βιβλίο. 
104 1,80 0,96 

  

Η αξιολόγηση της γραμματικής είναι ελάχιστα χαμηλότερη όταν αφορά στη 

διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ απ’ ότι όταν αφορά τη διδασκαλία μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης, σύμφωνα με τους μέσους όρους που φαίνονται στους Πίνακες 23 και 24. 

Ωστόσο, και η αξιολόγηση της γραμματικής για τους μαθητές χωρίς ΗΕΑ τείνει να 
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είναι αρνητική, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την μελλοντική ίσως 

τροποποίηση του εγχειριδίου. 

Δίνονται ενδεικτικά κάποια σχόλια εκπαιδευτικών αναφορικά με τη 

γραμματική στο εγχειρίδιο που εξετάζεται: «[ ] ενώ η γραμματική κινείται σε 

στοιχειώδη πλαίσια χωρίς να έχει ούτε σαφήνεια αλλά ούτε και σωστή προσέγγιση», 

«Αυτό, όμως, που θεωρώ το χειρότερο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν υπάρχει 

συνάφεια όσον αφορά [ ] κυρίως τη[ ]  γραμματική[ ], ανάμεσα στο student's book 

και στο activity book», «Η γραμματική είναι σε προτάσεις μόνο και όχι σε 

contectualized communicative exercises». 

 

 

Πίνακας 25 

Αξιολόγηση της Διδασκαλίας της Προφοράς του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών  

της Ε’ Δημοτικού για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για τη Διδασκαλία της Προφοράς Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

17. Πραγματοποιείται σε πλαίσιο (π.χ. σε προτάσεις). 104 1,81 1,02 

18. Είναι φιλική προς το μαθητή χωρίς περίπλοκα 

διαγράμματα. 
104 1,76 0,99 

 

 

Πίνακας 26 

Αξιολόγηση της Διδασκαλίας της Προφοράς του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών  

της Ε’ Δημοτικού για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για τη Διδασκαλία της Προφοράς Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

17. Πραγματοποιείται σε πλαίσιο (π.χ. σε προτάσεις). 104 1,71 0,99 

18. Είναι φιλική προς το μαθητή χωρίς περίπλοκα 

διαγράμματα. 
104 1,58 0,87 

  



73 

 

Η διδασκαλία της προφοράς δεν αξιολογείται θετικά από τους καθηγητές 

Αγγλικής ούτε όταν πραγματοποιείται σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά ούτε και 

σε μαθητές με ΗΕΑ Πίνακες 25, 26.  

 

Πίνακας 27 

Αξιολόγηση των Ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού  

για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

Ερωτήσεις για τις Ασκήσεις Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

19. Είναι φιλικές προς το μαθητή. 104 2,22 1,10 

20. Ο αριθμός των ασκήσεων είναι επαρκής. 104 2,26 1,05 

21. Βοηθούν τους μαθητές με χαμηλές / υψηλές 

επιδόσεις 
104 1,78 0,95 

 

 

 

Πίνακας 28 

Αξιολόγηση των Ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού  

για μαθητές με ΗΕΑ 

 

Ερωτήσεις για τις Ασκήσεις Ν 
Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

19. Είναι φιλικές προς το μαθητή. 104 1,79 0,85 

20. Ο αριθμός των ασκήσεων είναι επαρκής. 104 2,07 0,93 

21. Βοηθούν τους μαθητές με χαμηλές / υψηλές 

επιδόσεις 
104 1,60 0,85 

  

 

Οι ασκήσεις του εγχειριδίου αξιολογούνται μετριοπαθώς όταν πρόκειται για 

διδασκαλία μαθητών τυπικής ανάπτυξης και αρνητικά όταν πρόκειται για διδασκαλία 

μαθητών με ΗΕΑ, σύμφωνα με τους Πίνακες 27, 28.  
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Παρακάτω παρατίθενται αντιπροσωπευτικά κάποια σχόλια που γράφτηκαν 

από ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς σχετικά με τις ασκήσεις στο εν λόγω εγχειρίδιο: «Οι 

ασκήσεις στο βιβλίο εργασιών δεν εξασκούν το λεξιλόγιο και τα γραμματικά 

φαινόμενα του βιβλίου του μαθητή και μερικές φορές περιλαμβάνουν λεξιλόγιο που 

δεν έχει διδαχθεί», «[ ] απίστευτα βαρετές ασκήσεις», «πολύ μικρό[ς] έως ελάχιστο[ς] 

αριθμό[ς] ασκήσεων». 

 

 

  

 

Προκειμένου να αξιολογηθεί αθροιστικά το μαθησιακό περιεχόμενο του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

και για μαθητές με ΗΕΑ και με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στο παραπάνω 

ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκαν δύο ποσοτικές μεταβλητές. Η πρώτη ονομάστηκε 

«Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ 

Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ)» ή 

«Μεταβλητή 1» και η δεύτερη «Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών για μαθητές με 

ΗΕΑ» ή «Μεταβλητή 2».  

Οι τιμές των μεταβλητών αυτών προέκυψαν ως εξής: σε κάθε απάντηση για 

τις ερωτήσεις 1 έως 21 του ερωτηματολογίου αντιστοιχεί: «Διαφωνώ απόλυτα» =1, 

«Μάλλον διαφωνώ»=2, «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ»=3, «Μάλλον συμφωνώ»=4 

και «Συμφωνώ απόλυτα»=5. Οι τιμές αυτές. στη συνέχεια, αθροίστηκαν για τον κάθε 

συμμετέχοντα. Οι μέσοι όροι, οι κατώτατες και ανώτατες τιμές των ποιοτικών αυτών 

μεταβλητών δίνονται στους Πίνακες 29 και 30. 



75 

 

 

Πίνακας 29 

Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού για μαθητές  

τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ) 

 

 Ν 
Κατώτατη 

Τιμή 

Ανώτατη 

Τιμή 
Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μεταβλητή 1 104 21.00 95.00 44.61 13.95 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται πως ο μέσος όρος της μεταβλητής 

«Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ 

Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ)» ή 

«Μεταβλητή 1» είναι 44.61, η ανώτατη τιμή 95.00 και η κατώτατη τιμή 21.00. Η 

δυνητικά ανώτατη τιμή που θα μπορούσε να δοθεί εάν κάποιος απαντούσε σε όλες τις 

ερωτήσεις «Συμφωνώ απόλυτα» και έδινε βαθμό 5 είναι το 105 (21 ερωτήσεις  x 5 

βαθμούς) και κατώτατη το 21, εάν κάποιος αξιολογούσε  με 1 δηλαδή απαντούσε 

«Διαφωνώ απόλυτα» σε όλες τις ερωτήσεις (21 ερωτήσεις  x 1 βαθμό). Παρατηρείται 

ότι η τιμή αυτή έχει δοθεί. Επίσης, ο μέσος όρος είναι πολύ χαμηλός, δηλαδή 

φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής δεν θεωρούν το εγχειρίδιο επαρκώς 

κατάλληλο για την ανάπτυξη των  δεξιοτήτων που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο.  

 

Πίνακας 30 

Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού   

για μαθητές με ΗΕΑ 

 

 Ν 
Κατώτατη 

Τιμή 

Ανώτατη 

Τιμή 
Μέσος όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Μεταβλητή 2 104 21.00 81.00 39.28 12.01 
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Ο παραπάνω πίνακας δείχνει πως στη μεταβλητή «Αξιολόγηση του 

μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από 

καθηγητές Αγγλικών για μαθητές με ΗΕΑ» ή «Μεταβλητή 2», κατά μέσο όρο δόθηκε 

βαθμολογία 39.28 με ανώτατη τιμή 81.00 και κατώτατη τιμή 21.00. Η δυνητικά 

ανώτατη τιμή είναι το 105 εφόσον κάποιος αξιολογήσει με 5 δηλαδή εάν απαντήσει 

«Συμφωνώ απόλυτα» και στις 21 ερωτήσεις. Η κατώτατη τιμή είναι το 21 εφόσον 

κάποιος αξιολογήσει με 1 δηλαδή εάν απαντήσει «Διαφωνώ απόλυτα» και στις 21 

ερωτήσεις. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα υπήρξε η κατώτατη τιμή. Ο μέσος 

όρος είναι πολύ χαμηλός, δηλαδή διαπιστώνεται πως οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής 

κρίνουν ότι στο εγχειρίδιο δεν αναπτύσσονται επαρκώς οι δεξιότητες που 

αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο για τα παιδιά με ΗΕΑ. Το αποτέλεσμα αυτό 

δείχνει πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν το εγχειρίδιο της Αγγλικής της Ε΄ Δημοτικού 

ακατάλληλο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων για μαθητές με ΗΕΑ. 

Κάποια σχόλια εκπαιδευτικών που δείχνουν τη γενική εικόνα για τα εγχειρίδιο 

που μελετάμε και συνάδουν με τους παραπάνω πίνακες είναι τα εξής: «[Τ]ο βιβλίο 

είναι απαράδεκτο, χωρίς καμία απολύτως χρησιμότητα για κανέναν και δυσχεραίνει 

τη διδασκαλία του μαθήματος. Αναγκαστικά καταφεύγουμε σε άλλες πηγές για να 

διδάξουμε στην Ε' τάξη. Προκαλεί σύγχυση τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς 

τους . Αδυνατώ να κατανοήσω γιατί εγκρίθηκε για εγχειρίδιο διδασκαλίας και 

ανυπομονώ να εξαφανιστεί», «Το θεωρώ αρκετά δύσκολο και χωρίς ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον», «Είναι δύσχρηστο, πεπαλαιωμένο, μη φιλικό προς μαθητές και 

εκπαιδευτικούς». 

Προκειμένου, λοιπόν, να εξεταστεί εάν διαφοροποιείται η αξιολόγηση του 

μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου από καθηγητές Αγγλικής όταν καλούνται 

να απαντήσουν για τη χρήση του βιβλίου σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης ή σε 
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μαθητές με ΗΕΑ αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος γραμμικότητας. Για το λόγο 

αυτό φτιάχτηκε διάγραμμα διασποράς (Διάγραμμα 1) όπου φαίνεται πως οι τιμές των 

δύο μεταβλητών, «Μεταβλητή 2» δηλαδή «Αξιολόγηση του μαθησιακού 

περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών 

για μαθητές με ΗΕΑ» και Μεταβλητή 1 δηλαδή «Αξιολόγηση του μαθησιακού 

περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών 

για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ)» παρουσιάζουν τάση γραμμικότητας.  

 

 
 

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Διασποράς μεταξύ της «Μεταβλητής 2» ή 

«Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ 

Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών για μαθητές με ΗΕΑ» και της «Μεταβλητής 1» 
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ή «Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ 

Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ)». 

 

Κατόπιν, εφαρμόστηκε έλεγχος κανονικότητας και βρέθηκε ότι οι μεταβλητές 

«Μεταβλητή 3» και «Μεταβλητή 2» ακολουθούν κανονική κατανομή, όπως φαίνεται 

στα διαγράμματα 2 και 3. 

 

 

 
Διάγραμμα 2: Ιστόγραμμα της μεταβλητής «Αξιολόγηση του μαθησιακού 

περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών 

για μαθητές με ΗΕΑ».  
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Διάγραμμα 3: Ιστόγραμμα της «Μεταβλητής 1» ή «Αξιολόγηση του 

μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από 

καθηγητές Αγγλικών για μαθητές τυπικής ανάπτυξης (χωρίς ΗΕΑ)». 

 
Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις γραμμικότητας και κανονικότητας, 

εφαρμόστηκε η Συσχέτιση Pearson. Βρέθηκε, λοιπόν, ότι ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson είναι r = 0.90. Δηλαδή, έχουμε υψηλό θετικό συντελεστή συσχέτισης. 

Επίσης, βρέθηκε πως p = 0.001 < 0.05. Άρα, η συσχέτιση r= 0.90 είναι υψηλή θετική 

και στατιστικά σημαντική, σε επίπεδο σημαντικότητας σε επίπεδο 0.01.  

Συνεπώς, βρέθηκε πως η αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών για τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης, συσχετίζεται θετικά με την αξιολόγηση του μαθησιακού 
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περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών 

για παιδιά με ΗΕΑ. 

  

Στη συνέχεια, εξετάστηκε αν η αξιολόγηση του εγχειριδίου διαφοροποιείται 

στις περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν εν γνώσει τους διδάξει μαθητές με 

ΗΕΑ ή όχι.  Καταρχάς, έγινε έλεγχος κανονικότητας για τις δύο ομάδες 

εκπαιδευτικών, δηλαδή αυτών που εν γνώσει τους δίδαξαν μαθητές με ΗΕΑ και 

αυτών που δε δίδαξαν εν γνώσει τους μαθητές με ΗΕΑ. Βρέθηκε μη κανονική 

κατανομή για την πρώτη ομάδα, καθώς η στάθμη σημαντικότητας είναι p = 0.02 < 

0.05 , ενώ για τη δεύτερη ομάδα εκπαιδευτικών βρέθηκε κανονική κατανομή, με p = 

0.98 > 0.005.  

Επομένως, πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Mann-Whitney U 

Test προκειμένου να ελεγχθεί η ομοιογένεια των τιμών της μεταβλητής «Αξιολόγηση 

του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από 

καθηγητές Αγγλικών για μαθητές με ΗΕΑ» ως προς τις δύο ομάδες εκπαιδευτικών. Η 

στάθμη σημαντικότητας βρέθηκε p = 0.62 > 0.05, οπότε υπάρχει ομοιογένεια δηλαδή 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στην αξιολόγηση του μαθησιακού 

περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού των δύο ομάδων που 

δίδαξαν εν γνώσει τους ή όχι παιδιά με ΗΕΑ.  

Κατά συνέπεια, το εάν οι εκπαιδευτικού έχουν διδάξει εν γνώσει τους ή όχι 

μαθητές με ΗΕΑ δεν επηρεάζει την αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού. 
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Κατόπιν, ερευνήθηκε εάν διαφοροποιείται η αξιολόγηση του μαθησιακού 

περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού ανάλογα με το φύλο, τη 

εργασιακή κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και τις σπουδές των εκπαιδευτικών. 

α) Φύλο 

Αρχικά, προκειμένου να εξεταστεί εάν οι άνδρες εκπαιδευτικοί αξιολογούν 

διαφορετικά από τις γυναίκες το μαθησιακό περιεχόμενο του εγχειριδίου Αγγλικών 

της Ε’ Δημοτικού ελέγχθηκε η κανονικότητα των δύο ομάδων. Το τεστ Shapiro-Wilk 

έδειξε για την κατηγορία των ανδρών ότι η στάθμη σημαντικότητας είναι p = 0.10 > 

0.05 και για την κατηγορία των γυναικών ότι p = 0.02 < 0.05. Στη συνέχεια, αφού δεν 

ικανοποιείται η προϋπόθεση της κανονικότητας και για τις δύο κατηγορίες, 

πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικό έλεγχος Mann-Whitney U Τest. 

Η στάθμη σημαντικότητας βρέθηκε p = 0.81 > 0.05, άρα, δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα. Συνεπώς υπάρχει ομοιογένεια 

και δε διαφοροποιείται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του μαθησιακού 

περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού ανάλογα με το φύλο. 

 

β) Εργασιακή κατάσταση» 

Προκειμένου να ελεγχθεί εάν η εργασιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών 

(μόνιμοι ή αναπληρωτές) επηρεάζει την αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου 

του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού καταρχάς ελέγχθηκε η κανονικότητα των 

δύο ομάδων. Το τεστ Shapiro-Wilk έδειξε για την κατηγορία των αναπληρωτών ότι η 

στάθμη σημαντικότητας είναι p = 0.06 > 0.05 ενώ για την κατηγορία των μονίμων 

εκπαιδευτικών ότι p = 0.007 < 0.05. Επομένως, αφού δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση 

της κανονικότητας και για τις δύο κατηγορίες, πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικό 

έλεγχος Mann-Whitney U Τest. 
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Με βάση τη στάθμη σημαντικότητας p = 0.47 > 0.05 δεχόμαστε πως υπάρχει 

ομοιογένεια και δε διαφοροποιείται η άποψη των αναπληρωτών και των μονίμων 

εκπαιδευτικών. Δηλαδή, η εργασιακή κατάσταση δεν επηρεάζει την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών για το μαθησιακό περιεχόμενο του εγχειριδίου των Αγγλικών της Ε΄ 

Δημοτικού. 

γ) Χρόνια υπηρεσίας 

Επίσης, ερευνήθηκε εάν τα χρόνια υπηρεσίας επιδρούν στην αξιολόγηση του 

μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού. Αρχικά, 

εφαρμόστηκε έλεγχος κανονικότητας Shapirο-Wilk ο οποίος έδειξε για την ομάδα 

των εκπαιδευτικών με υπηρεσία 6 - 10 και 16 - 20 χρόνων πως η στάθμη 

σημαντικότητας είναι αντίστοιχα p = 0.01 < 0.05 και p = 0.01 < 0.05 ενώ για τις 

υπόλοιπες ομάδες των εκπαιδευτικών με εμπειρία 0 - 5, 11 - 15 και 20 και άνω ετών 

πως η στάθμη σημαντικότητας είναι αντίστοιχα p = 0.95 > 0.05, p = 0.20 > 0.05 και p 

= 0.13 > 0.05. 

Στη συνέχεια, αφού δεν ικανοποιείται η προϋπόθεση της κανονικότητας για 

όλες τις κατηγορίες εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis Test 

και η στάθμη σημαντικότητας βρέθηκε να είναι p = 0.15 > 0.05. 

Συμπερασματικά, υπάρχει ομοιογένεια και δε διαφοροποιείται η αξιολόγηση 

του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού ανάλογα 

με τα χρόνια υπηρεσίας τους. 

δ) Σπουδές 

Τέλος, για να εξεταστεί εάν οι εκπαιδευτικοί με περισσότερες σπουδές 

αξιολογούν διαφορετικά το μαθησιακό περιεχόμενο του εγχειριδίου της Ε΄ 

Δημοτικού από αυτούς με λιγότερες σπουδές, εφαρμόστηκε  ο έλεγχος κανονικότητας 

Shapiro-Wilk ο οποίος έδειξε ότι για την ομάδα των εκπαιδευτικών με διδακτορικό η 
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στάθμη σημαντικότητας είναι p= 0.3 > 0.05 και για την ομάδα των εκπαιδευτικών με 

πτυχίο η στάθμη σημαντικότητας είναι p= 0.15 > 0.05. Όμως, για την ομάδα των 

εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό βρέθηκε p= 0.01< 0.05. Επομένως δεν ικανοποιείται 

η προϋπόθεση της κανονικότητας για όλες τις κατηγορίες. Γι’ αυτό το λόγο, έγινε ο 

μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis Test στον οποίο βρέθηκε p= 0.18 > 0.05. 

Συνεπώς, υπάρχει ομοιογένεια και δε διαφοροποιείται σημαντικά η άποψη 

των εκπαιδευτικών ανάλογα με τις σπουδές τους. Δηλαδή, δεν επηρεάζεται  η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών για το μαθησιακό περιεχόμενο του εγχειριδίου 

Αγγλικής της Ε΄ Δημοτικού από τις σπουδές τους. 

 

Η τελευταία ανάλυση πραγματοποιήθηκε για να εξεταστεί εάν η αξιολόγηση 

του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού σύμφωνα με τα ΚΕΣΔΕ συσχετίζεται με 

την αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εν λόγω εγχειριδίου  για μαθητές 

με ΗΕΑ. Χρησιμοποιήθηκε, λοιπόν, η «Μεταβλητή 2» ή «Αξιολόγηση του 

μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού από 

καθηγητές Αγγλικών για μαθητές με ΗΕΑ» και δημιουργήθηκε η «Μεταβλητή 3» ή 

«Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού σύμφωνα με τα 

ΚΕΣΔΕ» με τον εξής τρόπο: 

Σε όλες τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου Κριτηρίων Ελέγχου Σχεδιασμού 

Διδακτικών Εγχειριδίων, οι απαντήσεις που δίνονται προς επιλογή είναι το 1 που 

χαρακτηρίζει ανεπαρκή κάποιο στόχο, το 2 που δηλώνει μερική ανεπάρκεια του 

στόχου και το 3 που δηλώνει ότι ένα κριτήριο έχει πλήρως επιτευχθεί.  

Για την επιλογή 1 δίνεται 1 βαθμός, για την επιλογή 2 δίνονται 2 βαθμοί, για 

την επιλογή 3 δίνονται 3 βαθμοί. Το άθροισμα  αυτών των βαθμών αποτελεί την 

συλλογική αξιολόγηση που δίνει ο κάθε εκπαιδευτικός στο εγχειρίδιο. η οποία 



84 

 

ποσοτηκοποιείται με τη δημιουργία αυτής της μεταβλητής. Παρατίθεται ο Πίνακας 31 

όπου φαίνονται ο μέσος όρος, η ανώτατη και η κατώτατη τιμή και η τυπική απόκλιση 

της μεταβλητής. 

 

Πίνακας 31 

Αξιολόγηση σύμφωνα με τα Κριτήρια Ελέγχου Σχεδιασμού Διδακτικών Εγχειριδίων 

 

Μεταβλητή 3 Ν 
Κατώτατη 

Τιμή 

Ανώτατη 

Τιμή 

Μέσος 

όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Αξιολόγηση 

βιβλίου 
104 8.00 22.00 13.78 2.74 

 

Φτιάχτηκε διάγραμμα διασποράς (Διάγραμμα 4) όπου φαίνεται πως οι τιμές 

των δύο μεταβλητών, «Μεταβλητή 3» και «Μεταβλητή 2» παρουσιάζουν τάση 

γραμμικότητας.  
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Διάγραμμα 4: Διάγραμμα Διασποράς μεταξύ της Μεταβλητής 3 ή 

«Αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού σύμφωνα με τα 

ΚΕΣΔΕ» και της Μεταβλητής 2 ή «Αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών για μαθητές με 

ΗΕΑ».  

 

 

Δε χρειάστηκε να γίνει έλεγχος κανονικότητας για τη Μεταβλητή 2 καθώς 

έχει ήδη βρεθεί ότι ακολουθεί κανονική κατανομή. Η μεταβλητή «Αξιολόγηση του 

σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού σύμφωνα με τα ΚΕΣΔΕ» ή 

«Μεταβλητή 3» αποδεικνύεται στο Διάγραμμα 5 παρακάτω ότι ακολουθεί επίσης 

κανονική κατανομή.  
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Διάγραμμα 5: Ιστόγραμμα της «Μεταβλητής 3» ή «Αξιολόγηση του σχολικού 

εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού σύμφωνα με τα ΚΕΣΔΕ». 

 

 

 

Οπότε, αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις γραμμικότητας και κανονικότητας, 

εφαρμόστηκε η Συσχέτιση Pearson. 

Ο συντελεστής συσχέτισης Pearson είναι r = 0.59. Δηλαδή, έχουμε υψηλό 

θετικό συντελεστή συσχέτισης. Επίσης, βρέθηκε πως p = 0.001< 0.05. Άρα, η 

συσχέτιση είναι υψηλή θετική και στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 

0.05. 
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Συνεπώς, βρέθηκε πως η αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου Αγγλικών της Ε΄  

Δημοτικού σύμφωνα με τα ΚΕΣΔΕ συσχετίζεται με την αξιολόγηση του μαθησιακού 

περιεχομένου του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού από καθηγητές Αγγλικών 

για μαθητές με ΗΕΑ. 
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4. Συζήτηση – Συμπεράσματα – Προτάσεις 

4.1. Συζήτηση 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο γίνεται συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα της 

έρευνας.  

Σύμφωνα με τα κριτήρια που ελέγχουν και αξιολογούν το σχεδιασμό του 

εγχειριδίου της Αγγλικής γλώσσας της E΄ Δημοτικού (ΚΕΣΔΕ), βρέθηκε ότι οι στόχοι 

που έχουν οριστεί δεν είναι σαφείς, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, καθώς δεν 

περιγράφουν με ακρίβεια την επιθυμητή γνώση ή δεξιότητα που πρέπει να αποκτηθεί 

από το μαθητή. Οι διδακτικοί στόχοι στο σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να 

προσδιορίζονται µε σαφήνεια, να είναι συγκεκριμένοι σε σχέση µε τις γνώσεις και 

δεξιότητες που πρέπει να μάθουν και να χρησιμοποιούν οι μαθητές. Για να 

αξιολογηθεί το αν οι μαθητές έχουν πετύχει τους διδακτικούς στόχους, πρέπει να 

γίνεται σαφής αναφορά σε αυτά που πρέπει να μάθουν οι μαθητές ως συμπεριφορές 

που είναι παρατηρήσιμες, μετρήσιµες, σαφείς και ολοκληρωμένες (Ediger, 2004 ).   

Επίσης, με βάση τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν πως το 

συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν αναφέρει, ούτε προωθεί, την ανασκόπηση 

προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να μην μπορούν να 

εντοπίσουν πιθανές ελλείψεις στο γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών ώστε να 

προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους σύμφωνα με το επίπεδο ετοιμότητάς τους. Ειδικά 

για τους μαθητές με ΗΕΑ γνωρίζουμε ότι η συχνή επανάληψη προαπαιτούμενων 

δεξιοτήτων (λεξιλογίου, γραμματικής ή συντακτικού) είναι απαραίτητη ώστε να 

ενεργοποιηθεί η μνήμη τους-όπως για παράδειγμα των μαθητών με δυσλεξία -και να 

βοηθηθούν στην ανάκληση των πληροφοριών από αυτήν (Kormos και Smith, 2012). 

Επιπλέον, στα αποτελέσματα της έρευνας αξιολογείται από τους 

εκπαιδευτικούς της Αγγλικής ότι το υπό μελέτη εγχειρίδιο εισάγει πάνω από δύο νέες 
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έννοιες ή δεξιότητες σε κάθε διδακτική ενότητα . Η ύλη του εγχειριδίου θεωρείται 

πυκνή χωρίς να εξασφαλίζεται ο έλεγχος προγενέστερων απαραίτητων γνώσεων και η 

επανάληψή τους. Ωστόσο, οι μαθητές με αδύναμη βραχύχρονη μνήμη, όπως αυτοί με 

δυσλεξία, δεν μπορούν να αφομοιώσουν τόσα πολλά νέα γλωσσικά δεδομένα στην 

ξένη γλώσσα και επιπλέον χρειάζονται συχνή επανάληψη και εξάσκηση για την 

κατάκτηση αυτών των καινούριων γνώσεων (Αγγέλου, 2007).  

Αναφορικά με τις υπό διδασκαλία δεξιότητες και έννοιες, επισημαίνεται από 

τους καθηγητές της Αγγλικής ότι στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο δε δίνονται ποιοτικά 

και επαρκή σε αριθμό παραδείγματα. Ο Schultz (1989), σύμφωνα με την Organ-

Bekiroglou (2007) θεωρεί ότι ένα καλό σχολικό εγχειρίδιο πρέπει να είναι επιλεγμένο 

για τον μέσο μαθητή και να περιλαμβάνει επεξηγήσεις που ξεκινούν από το 

ευκολότερο στο δυσκολότερο με όσο το δυνατόν πιο λογικά παραδείγματα. Δεν 

υπάρχει ούτε επαρκής αριθμός ασκήσεων με καθοδήγηση για την κατανόηση των 

εννοιών, αλλά ούτε και επαρκής αριθμός ασκήσεων αυτόνομης εξάσκησης.  

Τέλος, η αποτελεσματική διδασκαλία νέων εννοιών και δεξιοτήτων 

προϋποθέτει το να λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενη γνώση των μαθητών και να 

γίνεται κατάλληλη και επαρκής επανάληψη δεξιοτήτων που προ-απαιτούνται για τη 

μάθηση της έννοιας / δεξιότητας στόχου (Jitendra κ.ά., 1999· Jitendra & Salmentο, 

1999· Jitendra κ.ά., 2005· Bryant κ.ά., 2008 όπως αναφέρεται στην Ανδριώτου, 

2011). Ωστόσο, η προτεινόμενη από το βιβλίο επανάληψη κρίθηκε ελλιπής καθώς δε 

γίνεται συστηματική ανασκόπηση των εννοιών και δεξιοτήτων που διδάχθηκαν. 

Η συνολική εικόνα για την αξιολόγηση του εγχειριδίου, με βάση τα κριτήρια 

σχεδιασμού του, φαίνεται από τη μεταβλητή που κατασκευάστηκε για αυτό το σκοπό 

και η οποία δείχνει ότι ο μέσος όρος αξιολόγησης είναι 13,78 με άριστη βαθμολογία 

το 24. 
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Από την αξιολόγηση του αγγλικού εγχειριδίου της Ε΄ Δημοτικού που 

πραγματοποιήθηκε με βάση το μαθησιακό του περιεχόμενο, προκύπτουν τα 

παρακάτω ευρήματα.  

Αρχικά, οι ακουστικές ασκήσεις του βιβλίου χαρακτηρίζονται από τους 

εκπαιδευτικούς ανεπαρκείς ως προς τη σαφήνεια του στόχου τους, ως προς τη 

διαβάθμιση της πολυπλοκότητάς τους και ως προς τη σύνδεσή τους με καταστάσεις 

της καθημερινής ζωής. Ακόμη χαμηλότερα αξιολογήθηκαν οι ακουστικές ασκήσεις 

για την καταλληλότητά τους στη διδασκαλία ατόμων με ΗΕΑ. Αυτό είναι 

μειονέκτημα του βιβλίου καθώς οι ασκήσεις και τα παραδείγματα που 

χρησιμοποιούνται καλό είναι να πηγάζουν από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

του παιδιού (meaning-based approach), ειδικά όταν πρόκειται για παιδιά με δυσλεξία 

αλλά και για άλλες περιπτώσεις παιδιών με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες (Orton 

Dyslexia Society όπως αναφέρεται στον Bakker, 1979). 

Στη συνέχεια, οι ασκήσεις προφορικού λόγου χαρακτηρίστηκαν λιγότερο 

κατάλληλες για μαθητές με ΗΕΑ από ό,τι για μαθητές τυπικής ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα για 

ουσιαστική επικοινωνία και δεν υπάρχει ισορροπία στην ποσότητα των ατομικών 

ασκήσεων προφορικού λόγου με τις ομαδικές ασκήσεις προφορικού λόγου. Πολλές 

από τις κατηγορίες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να 

διδαχθούν αποτελεσματικότερα μέσω του προφορικού λόγου όπως για παράδειγμα τα 

άτομα με δυσλεξία (Pavlidis και Giannouli, 2003).  Οπότε, η ανεπάρκεια των 

ασκήσεων αυτών δε διευκολύνει ούτε το μαθητή ούτε τον εκπαιδευτικό. Ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να τροποποιήσει τις ασκήσεις για το μαθητή με ΗΕΑ 

σύμφωνα με το μαθησιακό του προφίλ, ενδιαφέροντά του  και την επίδοσή του.  
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Έπειτα, η αξιολόγηση των κειμένων αναγνωστικής κατανόησης αποτιμήθηκε 

αρνητικά, καθώς οι περισσότεροι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα κείμενα 

του εγχειριδίου δεν έχουν διαβάθμιση ως προς τη δυσκολία αλλά και ότι δεν 

κινητοποιούν το ενδιαφέρον του μαθητή, είτε αυτός είναι τυπικής ανάπτυξης, είτε 

μαθητής με ΗΕΑ. Οι Graves και Philippot (2002) αναφέρουν ότι ένας από τους 

παράγοντες που χαρακτηρίζουν το βαθμό δυσκολίας των κειμένων είναι το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη προς το κείμενο που διαβάζει. Συνεπώς, είτε τα κείμενα 

του εγχειριδίου που εξετάζεται δεν εφάπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών της 

Ε΄ δημοτικού και δε συνδέονται με καταστάσεις της καθημερινής τους ζωής, είτε οι 

εκπαιδευτικοί δε διαφοροποιούν το περιεχόμενο τους ώστε να τα προσαρμόσουν στα 

ενδιαφέροντα των μαθητών όπως, κατά τους Tsagari και Sifakis (2014), είναι ο 

στόχος των συγγραφέων και των αρμοδίων φορέων.  

Ακόμη, οι εργασίες γραπτού λόγου θεωρούνται λιγότερο κατάλληλες για τους 

μαθητές με ΗΕΑ από ότι για τη διδασκαλία μαθητών τυπικής ανάπτυξης Αν και, 

όπως φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας, η αξιολόγηση των εργασιών γραπτού 

λόγου και για τις δύο κατηγορίες μαθητών είναι αρνητική. Άλλωστε, για την 

ενίσχυση του γραπτού λόγου των μαθητών με ΗΕΑ, οι εργασίες που προτείνονται 

στο βιβλίο θα πρέπει να διδαχτούν και με διαφορετικές στρατηγικές όπως τη χρήση 

πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος μάθησης δηλαδή οπτικών, ακουστικών και 

απτικών μέσων, ή τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας. Αυτό βέβαια απαιτεί τις 

γνώσεις και την συμβολή του εκπαιδευτικού (Rose, 2009). 

Το ίδιο αρνητική προκύπτει και η αξιολόγηση του λεξιλογίου το οποίο δεν 

έχει καλή διανομή στα κεφάλαια του βιβλίου και δεν επαναλαμβάνεται επαρκώς 

προκειμένου να κατακτηθεί. Ακόμη πιο χαμηλή αξιολόγηση δόθηκε στο λεξιλόγιο 

του εγχειριδίου όταν αυτό απευθύνεται σε μαθητές με ΗΕΑ. 
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Η διδασκαλία της ύλης της γραμματικής δεν αξιολογήθηκε ως εφικτή μέσω 

του βιβλίου. Οι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν υπάρχουν σαφή και ενδιαφέροντα 

παραδείγματα και ότι η γραμματική δεν επαναλαμβάνεται όπως θα έπρεπε σε όλο το 

βιβλίο. Ωστόσο, φαίνεται πως η γραμματική δίνεται σε κάποιο πλαίσιο αλλά μάλλον 

μη ικανοποιητικό. Η διδασκαλία της γραμματικής δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο 

όταν απευθύνονται οι εκπαιδευτικοί σε παιδιά με ΗΕΑ. Ωστόσο, η Πρασκίδου (2016) 

αναφέρει ότι στο βιβλίο περιλαμβάνονται σαφείς κανόνες γραμματικής με ακριβείς 

και ξεκάθαρες επεξηγήσεις, γεγονός που βοηθά ιδιαίτερα τους  μαθητές με δυσλεξία. 

Οι Schneider και Crombie (2003) τονίζουν τη σημασία που έχουν οι σαφείς και 

ακριβείς γραμματικοί κανόνες για τους μαθητές με δυσλεξία, οι οποίοι 

δυσκολεύονται να αντιληφθούν τις γραμματικές δομές μιας γλώσσας διαισθητικά.  

Η διδασκαλία της προφοράς μέσα από το αγγλικό εγχειρίδιο αξιολογήθηκε 

και αυτή αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν ότι η προφορά της Αγγλικής 

γλώσσας δίνεται σε κάποιο πλαίσιο μέσα στο βιβλίο ή ότι είναι φιλική προς το 

μαθητή. Η διδασκαλία της προφοράς σε μαθητές με ΗΕΑ χαρακτηρίζεται ακόμα πιο 

δύσκολη. 

Τέλος, οι ασκήσεις κρίθηκαν μη ικανοποιητικές σε ποιότητα και στο 

περιεχόμενό τους. Θεωρήθηκε πως δε βοηθούν το μαθητή να βελτιώσει την επίδοσή 

του στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας. 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το εγχειρίδιο 

Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού αξιολογήθηκε με χαμηλή βαθμολογία σε όλες τις 

παραμέτρους μαθησιακού περιεχομένου. Οι ακουστικές ασκήσεις, οι ασκήσεις 

προφορικού και γραπτού λόγου, τα κείμενα, το λεξιλόγιο, η γραμματική, η προφορά 

και οι ασκήσεις κρίθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ακατάλληλες και μη επαρκείς για 

τη διδασκαλία ατόμων με ΗΕΑ. Η συνολική εικόνα της αξιολόγησης του 
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περιεχομένου του εγχειριδίου για τη διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ υπολογίστηκε 

39,28 με «άριστα» το 105. 

Στη συνέχεα εξετάστηκε εάν οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας αξιολογούν 

διαφορετικά το βιβλίο ως προς το μαθησιακό του περιεχόμενο, όταν αυτό 

χρησιμοποιείται για μαθητές τυπικής ανάπτυξης σε σύγκριση με τη χρήση του για 

μαθητές με ΗΕΑ και βρέθηκε ότι η άποψη των εκπαιδευτικών κινείται προς την ίδια 

κατεύθυνση και για τις δύο ομάδες μαθητών. Οι δύο αξιολογήσεις ως προς το 

μαθησιακό του περιεχόμενο για το αγγλικό εγχειρίδιο (για μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης και για μαθητές με ΗΕΑ) συμμεταβάλλονται. Με βάση την ελληνική 

βιβλιογραφία, δεν έχει μελετηθεί η σύγκριση στη χρήση ενός εγχειριδίου Αγγλικών 

για μαθητές με και χωρίς ΗΕΑ. Εδώ έγκειται και η πρωτοτυπία της έρευνάς μας. 

Επίσης, ερευνήθηκε εάν η αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του 

εγχειριδίου επηρεάζεται όταν οι εκπαιδευτικοί έχουν διδάξει εν γνώσει τους μαθητές 

με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες. Βρέθηκε ότι είτε έχουν διδάξει μαθητές με ΗΕΑ, είτε 

όχι , αυτή η παράμετρος δεν επηρεάζει την άποψή τους για το βιβλίο. 

Ακόμη, μελετήθηκε εάν οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν το μαθησιακό 

περιεχόμενο του εγχειριδίου διαφορετικά, ανάλογα με το φύλο, την εργασιακή 

κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και τις σπουδές τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι τα παραπάνω χαρακτηριστικά (φύλο, εργασιακή κατάσταση, χρόνια 

υπηρεσίας, σπουδές) δεν επηρεάζουν και δε διαφοροποιούν την άποψη των 

εκπαιδευτικών για το βιβλίο αυτό. Τα ευρήματα όσον αφορά τις σπουδές, το φύλο, τα 

χρόνια υπηρεσίας συμφωνούν με αυτά στην έρευνα της Ανδριώτου (2011) όπου στα 

περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης των εγχειριδίων βρέθηκε ότι δε διαφοροποιείται η 

άποψη των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά.   
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Τέλος, διερευνήθηκε εάν συμμεταβάλλονται οι δύο αξιολογήσεις του 

εγχειριδίου από τους εκπαιδευτικούς και συγκεκριμένα οι  αξιολογήσεις με βάση τα 

κριτήρια σχεδιασμού του βιβλίου (ΚΕΣΔΕ) και με βάση το μαθησιακό του 

περιεχόμενο. Διαπιστώθηκε πως οι απόψεις των εκπαιδευτικών, είτε αυτές αφορούν 

τα κριτήρια σχεδιασμού του βιβλίου, είτε αφορούν το μαθησιακό του περιεχόμενο, 

κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. Ο συσχετισμός των δυο παραπάνω ερευνητικών 

εργαλείων πραγματοποιήθηκε πρωτότυπα σ’ αυτήν την έρευνα.  
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4.2. Συμπεράσματα 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα που εξάγονται από  

την εν λόγω έρευνα. 

Οι εκπαιδευτικοί της Αγγλικής στο σύνολο αποτιμούν αρνητικά το εγχειρίδιο 

της Ε΄ Δημοτικού, θεωρούν ότι είναι δύσχρηστο, μη κατάλληλο για παιδιά με ΗΕΑ. 

Με βάση τα κριτήρια ελέγχου σχεδιασμού του υπό μελέτη εγχειριδίου, τα 

οποία είναι οι διδακτικοί στόχοι, οι προαπαιτούμενες γνώσεις, οι νέες έννοιες ανά 

μάθημα, οι διδακτικές επεξηγήσεις, τα παραδείγματα, οι ασκήσεις καθοδηγούμενης 

κι αυτόνομης εξάσκησης και τέλος οι επαναληπτικές ασκήσεις, βρέθηκε πως: οι 

στόχοι δεν είναι σαφείς (αποτυχία να δηλώσουν τη συγκεκριμένη και μετρήσιμη 

συμπεριφορά του μαθητή), δεν υπάρχει ούτε αναφορά ούτε επανάληψη 

προαπαιτούμενων δεξιοτήτων, ενώ σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή πάνω από 2 

νέων εννοιών ή δεξιοτήτων, δεν υπάρχει σαφής διδακτική επεξήγηση, δίνονται πολύ 

λίγα (μόνο 0-2) παραδείγματα σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα, δίνονται πολύ 

λίγες (1-2) ασκήσεις µε καθοδήγηση σχετικά µε τη νέα έννοια/δεξιότητα, δίνονται 0-

1 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης σχετικά µε την έννοια/ δεξιότητα που αποτέλεσε 

το στόχο και τέλος, πως το βιβλίο δεν περιλαμβάνει συστηματική ανασκόπηση 

σημαντικών γνώσεων, και την προτεινόμενη επανάληψη ανεπαρκή.  

Όσον αφορά στο μαθησιακό περιεχόμενο του εγχειριδίου Αγγλικών της Ε΄ 

Δημοτικού, οι εκπαιδευτικοί δεν αξιολογούν διαφορετικά τη χρήση του σε μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης από ότι σε μαθητές με ΗΕΑ. Και στις δύο περιπτώσεις η 

αποτίμηση είναι αρνητική. 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν αρνητικά το βιβλίο Αγγλικών της 

Ε' Δημοτικού, είτε δίδαξαν συνειδητά μαθητές με ΗΕΑ, είτε όχι. Πιθανολογείται 

λοιπόν είτε ότι το βιβλίο δεν είναι κατάλληλο τόσο για μαθητές τυπικής ανάπτυξης 
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όσο  και για μαθητές με ΗΕΑ και γι’ αυτό ίσως χρειάζεται αναδιαμόρφωση, είτε ότι ο 

εκπαιδευτικός δεν μπορεί να διακρίνει τον τρόπο χρήσης του βιβλίου και δεν ξέρει 

πώς να διαφοροποιήσει από μόνος του τη διδασκαλία του, οπότε αξιολογεί το 

εγχειρίδιο με τον ίδιο τρόπο για τις δύο ομάδες μαθητών. 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση του μαθησιακού περιεχομένου του εγχειριδίου 

Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού δε διαφέρει ανάλογα με το φύλο, τη εργασιακή 

κατάσταση, τα χρόνια υπηρεσίας και τις σπουδές των εκπαιδευτικών. 

Τέλος, βρέθηκε πως η γνώμη των εκπαιδευτικών για το εγχειρίδιο Αγγλικών 

της Ε΄ Δημοτικού όταν αυτή διατυπώνεται μέσα από τα Κριτήρια Ελέγχου 

Σχεδιασμού Διδακτικών Εγχειριδίων (ΚΕΣΔΕ) και η γνώμη που διαμορφώνουν μέσα 

από τον Έλεγχο Παραμέτρων Μαθησιακού Περιεχομένου του εγχειριδίου για τη 

διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ δε διαφοροποιείται στατιστικά. 

Κατά την Ανδριώτου (2011), τα εγχειρίδια που δε λαμβάνουν υπόψη τις 

παραμέτρους όπως: οργανωμένη και με συνοχή πληροφορία, βοηθητικά στοιχεία 

σηματοδότησης για την ανάκληση σημαντικών πληροφοριών, επεξηγήσεις, σαφής 

παρουσίαση του σκοπού και του περιεχομένου δε διευκολύνουν τους μαθητές με 

ΗΕΑ. 

Το εγχειρίδιο, λοιπόν, της Ε΄ Δημοτικού χρήζει επανεξέτασης όσον αφορά 

στην καταλληλότητά του σε μαθητές που αντιμετωπίζουν ΗΕΑ, καθώς αυτοί 

συμπεριλαμβάνονται στις γενικές τάξεις των σχολείων και διδάσκονται την Αγγλική 

ως πρώτη ξένη γλώσσα με όλα τα υπόλοιπα παιδιά και όχι στο τμήμα ένταξης. Η 

συγγραφή οποιουδήποτε εγχειριδίου πρέπει να υποστηρίζεται και από την άποψη των 

εκπαιδευτικών, καθώς είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τις μαθησιακές ανάγκες 

και το γνωστικό ύφος των μαθητών της ηλικίας στην οποία απευθύνεται, το εποπτικό 
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υλικό που έχουν στη διάθεσή τους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον (Ajayi, 2005). 

Για να υπερκεράσουν τις αδυναμίες του εγχειριδίου, οι καθηγητές της 

Αγγλικής γλώσσας πρέπει να έχουν γνώσεις που αφορούν τη διαφοροποιημένη αλλά 

και την εξατομικευμένη διδασκαλία προκειμένου να διδάξουν αποτελεσματικά 

μαθητές με ΗΕΑ, καθώς τα εγχειρίδια της Αγγλικής δεν είναι πάντα κατάλληλα και 

επαρκή ως προς το σχεδιασμό και το περιεχόμενό τους.  

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να έχουν ευελιξία στην οργάνωση της 

ύλης, στη μετατροπή των ασκήσεων ή των κειμένων αλλά και στη χρήση ποικίλλων 

τρόπων διδασκαλίας αφού το εγχειρίδιο δεν καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων 

των μαθητών.  

Επομένως, βάσει των απόψεων των εκπαιδευτικών για το σχολικό εγχειρίδιο 

Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού, είναι απαραίτητη η οργάνωση σχετικών προγραμμάτων 

επιμόρφωσης, που θα υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στο να διαχειριστούν τα 

εγχειρίδια κατάλληλα μέσα στην τάξη σε σχέση με (1) το περιεχόμενό τους, (2) τη 

δομή τους, (3) το ρυθμό κάλυψης της ύλης και (4) τις διαδικασίες που θα 

εφαρμόσουν (Ajayi, 2005). 

Εξάλλου, όπως προέκυψε και από την μελέτη της βιβλιογραφίας, είναι 

απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να καταγράφουν και να συγκεκριμενοποιούν τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διδασκαλία και να συνδέουν τις δυσκολίες 

τους με τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μαθητών τους, αλλά και με τις 

προσωπικές τους ελλείψεις όσον αφορά τις παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζουν 

(Manouchehri & Goodman, 2000). 

Η άποψη των εκπαιδευτικών για το εγχειρίδιο πρέπει να ληφθεί σοβαρά 

υπόψη, αφού ο ρόλος που παίζουν είναι καθοριστικός στην υλοποίηση μιας ποιοτικής 
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και αποτελεσματικής διδασκαλίας, αλλά και στην ουσιαστική υποστήριξη των 

μαθητών με ΗΕΑ. Επίσης, η άποψη των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη στην 

αξιολόγηση του διδακτικού υλικού που χρησιμοποιούν αφού, όπως προκύπτει από τη 

βιβλιογραφία, το σχολικό εγχειρίδιο αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και το κύριο μέσο εφαρμογής του αναλυτικού προγράμματος στο 

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί της έρευνας 

αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο εγχειρίδιο το οποίο, σύμφωνα με 

τους συγγραφείς του, το εγχειρίδιο γράφτηκε με γνώμονα την εφαρμογή των αρχών 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Tsagari & Sifakis, 2014), πιθανώς γιατί δεν 

έγιναν κατανοητοί οι στόχοι του βιβλίου και ο σκοπός των συγγραφέων του.  

Ως συμπέρασμα, θα ήταν ωφέλιμο να επανεξεταστεί το συγκεκριμένο 

εγχειρίδιο, ώστε να διευκολύνεται το έργο του εκπαιδευτικού και να έχει μία 

κατευθυντήρια γραμμή, έναν άξονα διδασκαλίας με σαφείς στόχους. 
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4.3. Εκπαιδευτικές προεκτάσεις  

 

Οι εκπαιδευτικές προεκτάσεις των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας 

αφορούν στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, τις γνώσεις που πρέπει να έχουν και τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν τη διδακτέα ύλη με βάση το 

εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε΄ Δημοτικού. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί για να 

υπερκεράσουν τις αδυναμίες που θεωρούν ότι έχει το βιβλίο όσον αφορά στους 

διδακτικούς του στόχους, πρέπει να μπορούν να διατυπώσουν οι ίδιοι ξεκάθαρους και 

σαφείς στόχους σε κάθε ενότητα του βιβλίου έχοντας βέβαια και μια σαφή συνολική 

εικόνα των περιεχομένων του βιβλίου. 

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίον ο εκπαιδευτικός πρέπει να γνωρίζει ποιους 

στόχους και πώς να τους θέσει για τη διδασκαλία του είναι το γεγονός ότι η διδακτέα 

ύλη στο ελληνικό Σχολείο ακολουθεί τη σπειροειδή διάταξη της ύλης δηλαδή πολλές 

έννοιες και δεξιότητες επαναλαμβάνονται στο ίδιο εγχειρίδιο και διδάσκονται ολοένα 

με μεγαλύτερη ενδελέχεια. 

Είναι γνωστό πως η σπειροειδής διάταξη της ύλης βοηθά το μαθητή να 

επαναλάβει γνώσεις που έχει συναντήσει και έχει κατακτήσει σε κάποιο βαθμό. 

Συμβάλλει στο να κατανοήσει ο εκπαιδευτικός σε ποιο βαθμό έχουν κατακτηθεί οι 

προαπαιτούμενες γνώσεις ώστε να προχωρήσει στη διδασκαλία νέων γνώσεων ή 

δεξιοτήτων. Εφόσον, όπως φάνηκε από την έρευνά μας, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 

στο συγκεκριμένο εγχειρίδιο σε κάθε κεφάλαιο εισάγονται περισσότερες νέες έννοιες 

και δεξιότητες απ’ όσο ενδείκνυται, τότε πρέπει να έχουν τις γνώσεις ώστε να κάνουν 

επιλογή συγκεκριμένου αριθμού από αυτές τις γνώσεις ή δεξιότητες που προτείνονται 

στο βιβλίο και στη συνέχεια να τις διδάξουν με τρόπο ανάλογο της ετοιμότητας, των 

ενδιαφερόντων και του μαθησιακού προφίλ των μαθητών τους. Με άλλα λόγια, οι 
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εκπαιδευτικοί είναι χρήσιμο να έχουν βασικές γνώσεις σχετικά με τη διαφοροποίηση 

της διδασκαλίας ώστε να παρακάμπτουν οποιαδήποτε έλλειψη του εγχειριδίου. 

Εφόσον οι εκπαιδευτικοί  εκτιμούν ότι το εγχειρίδιο είναι ελλιπές ως προς τις 

διδακτικές επεξηγήσεις, τις ασκήσεις καθοδηγούμενης και αυτόνομης εξάσκησης 

πρέπει να συλλέγουν και να οργανώνουν οι ίδιοι διδακτικό υλικό και στη συνέχεια να 

το διδάσκουν με την κατάλληλη μεθοδολογία, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των μαθητών τους. Αυτό φυσικά απαιτεί διάθεση, χρόνο και κόπο από την πλευρά 

τους, ιδίως αυτών που δε γνωρίζουν πώς να διαμορφώσουν το μάθημά τους ώστε να 

βοηθήσουν τους μαθητές με ΗΕΑ αλλά και τυπικής ανάπτυξης.  

Ακόμη, όταν οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι στο διδακτικό τους εργαλείο δεν 

περιέχεται επαρκής αριθμός ασκήσεων και παραδειγμάτων ή ότι οι ασκήσεις και τα 

παραδείγματα που προτείνονται δεν είναι κατανοητά ή κατάλληλα για το επίπεδο των 

μαθητών, καλούνται να αντλήσουν παραδείγματα και ασκήσεις από τη δική τους 

πείρα και γνώσεις, ώστε να διαμορφώσουν και πάλι από μόνοι τους το υλικό για τη 

διδασκαλία. 

Ακόμα πιο αρνητική είναι η άποψη των εκπαιδευτικών για το συγκεκριμένο 

εγχειρίδιο όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ. 

Πιθανώς, κάποιοι από αυτούς να αποτιμούν αρνητικά το εγχειρίδιο, επειδή δεν 

ξέρουν πώς να το χρησιμοποιήσουν και να διδάξουν στους μαθητές με ΗΕΑ 

ανεξάρτητα από το βιβλίο και με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που προτείνει το 

βιβλίο. Για τη διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ ο εκπαιδευτικός καλείται να δράσει 

παράλληλα και αυτόνομα,  να έχει γνώσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας για να 

συμπεριλάβει τους μαθητές αυτούς στο σύνολο της τάξης. Όταν όμως δεν έχει καμιά 

γνώση και επιμόρφωση σχετικά με τη διδασκαλία μαθητών με ΗΕΑ, δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει στο έργο αυτό. 
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4.4. Περιορισμοί  

Σε αυτήν την έρευνα οι εκπαιδευτικοί δεν ερωτήθηκαν εάν έχουν κατάλληλες 

γνώσεις που αφορούν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Σε εκείνη την περίπτωση, η 

αρνητική αξιολόγησή τους για το βιβλίο θα είχε μεγαλύτερη βαρύτητα για την 

καταλληλότητα του εγχειριδίου.  

Επίσης, η γνώμη των εκπαιδευτικών για την καταλληλότητα του εγχειριδίου 

σε μαθητές με ΗΕΑ προϋποθέτει ότι ο εκπαιδευτικός γνωρίζει ακριβώς ποιοι είναι οι 

μαθητές με ΗΕΑ και πώς πρέπει να διδάσκονται, γεγονός που δεν μπορεί να 

επαληθευτεί μόνο μέσα από ένα ερωτηματολόγιο. Στην παρούσα έρευνα θεωρείται 

δεδομένο ότι οι ερωτώμενοι απάντησαν ειλικρινώς βάσει των γνώσεων και εμπειριών 

τους. 

 Επιπλέον, η έρευνα εξετάζει μόνο την άποψη των εκπαιδευτικών για το 

εγχειρίδιο και όχι το ίδιο το εγχειρίδιο. Αυτό που σίγουρα γίνεται σαφές με την 

παρούσα μελέτη είναι ότι υπάρχει ρήξη στη σχέση εκπαιδευτικού και εγχειριδίου 

Αγγλικών της Ε΄ τάξης και συνεπώς το εγχειρίδιο δε λειτουργεί ως αποτελεσματικό 

εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών που το χρησιμοποιούν. 
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4.5. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

 

Το θέμα αυτό θα μπορούσε να διευρυνθεί και να διαλευκανθεί καλύτερα εάν 

υπήρχαν έρευνες πάνω σε όλα τα βιβλία των ξένων γλωσσών στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση ως προς τους στόχους και το μαθησιακό περιεχόμενο για μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης και μαθητές με ΗΕΑ. 

Επίσης, θα μπορούσε κανείς να παρακολουθήσει κάποιες διδασκαλίες μέσα 

στη σχολική αίθουσα εκπαιδευτικών που απορρίπτουν το εγχειρίδιο για να 

καταγραφεί η ποιότητα του μαθήματος που γίνεται όταν το εγχειρίδιο αποτιμάται 

αρνητικά. 

Μια άλλη πρόταση θα ήταν να διερευνηθεί εάν οι εκπαιδευτικοί θα είχαν την 

ίδια γνώμη για το εγχειρίδιο στην περίπτωση που είχαν συστηματική επιμόρφωση σε 

θέματα διδακτικής μεθοδολογίας ξένων γλωσσών. 

.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση κι Αποκατάσταση» 

 

Καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων Αγγλικής γλώσσας της Ε΄ 

Δημοτικού 

για τη διδασκαλία μαθητών με και χωρίς Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (HEA):  

Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 

 

Μικάλεφ Μαίρη  

 

Επιβλέπων Kαθηγητής: Αγαλιώτης Ιωάννης 
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Αγαπητή/ -έ Συνάδελφε, 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί εργαλείο για τη συγκέντρωση στοιχείων 

που θα αξιοποιηθούν στην εκπόνηση διπλωματικής διατριβής με τίτλο: 

«Καταλληλότητα των σχολικών εγχειριδίων Αγγλικής γλώσσας της Ε’ Δημοτικού για 

τη διδασκαλία μαθητών με και χωρίς Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΗΕΑ): Απόψεις 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

Η διατριβή αποτελεί μέρος των υποχρεώσεων που προβλέπονται από το 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση κι 

Αποκατάσταση του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Υπογραμμίζεται πως το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι 

πληροφορίες που θα δοθούν θα παραμείνουν εμπιστευτικές. 

Ελπίζω να θελήσετε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, το οποίο θα 

απαιτήσει ελάχιστο από το χρόνο σας, και να συμβάλετε έτσι στην ολοκλήρωση της 

προσπάθειάς μου. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 

 

Με τιμή, 

Μικάλεφ Μαίρη 

Καθηγήτρια Αγγλικών 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια 

 

Στοιχεία επικοινωνίας: mea16057@uom.edu.gr 

                                      ή marymicalef@gmail.com 

mailto:marymicalef@gmail.com
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Ο όρος Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΗΕΑ) περιλαμβάνει τις ειδικές 

κατηγορίες των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών, της Ήπιας Νοητικής και των 

Ήπιων Προβλημάτων Συμπεριφοράς. 

Οι μαθητές αυτοί έχουν ως κοινό τους χαρακτηριστικό ότι μπορούν και πρέπει 

να διδαχθούν με το πρόγραμμα του γενικού σχολείου με τη χρήση εξειδικευμένων 

στρατηγικών.  

Στην περίπτωση αυτών των μαθητών, η ποιότητα του σχολικού εγχειριδίου 

έχει ιδιαίτερη σημασία και για το λόγο αυτό, η γνώμη των εκπαιδευτικών που το 

χρησιμοποιούν είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις και 

επιμορφώσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έχετε διδάξει μαθητές που έχουν διαγνωστεί με ΗΕΑ; 

 

 

1. Ναι     

 

2. Όχι      
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Μέρος 1
ο
  -  Κριτήρια αξιολόγησης εγχειριδίων

 

1. Σαφήνεια διδακτικών στόχων 

 

Οι διδακτικοί στόχοι αναφέρονται σε παρατηρήσιμες συμπεριφορές, που οι μαθητές 

αναμένεται να παρουσιάσουν ως αποτέλεσμα συγκεκριμένης διδασκαλίας.   

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς τη 

σαφήνεια των διδακτικών στόχων: 

 

1. Δεν υπάρχει στόχος στην ενότητα. 

2. Οι στόχοι δεν είναι σαφείς (αποτυχία να δηλώσουν τη συγκεκριμένη και 

μετρήσιμη συμπεριφορά του μαθητή). 

3. Οι στόχοι είναι ολοκληρωμένοι και συγκεκριμένοι. 

 

     1.                                 2.                               3.   

 

2. Επανάληψη προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων  

 

Οι μαθητές μαθαίνουν ευκολότερα όταν κατέχουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις και 

δεξιότητες των σύνθετων μαθησιακών αντικειμένων. 

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς 

την αναφορά / επανάληψη των προαπαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων: 

 

1. Δεν υπάρχει ούτε αναφορά ούτε επανάληψη προαπαιτούμενων 

δεξιοτήτων. 

2. Γίνεται αναφορά τουλάχιστον 1 προαπαιτούμενης δεξιότητας, αλλά όχι 

επανάληψή της. 

3. Τουλάχιστον 1 προαπαιτούμενη δεξιότητα αναφέρεται και γίνεται 

επανάληψή της. 

 

     1.                                 2.                               3.   
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3. Εισαγωγή νέων εννοιών και δεξιοτήτων 

 

Η μάθηση διευκολύνεται σημαντικά όταν ο αριθμός νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 

που εισάγονται ανά μάθημα είναι περιορισμένος, έτσι ώστε οι μαθητές (ιδιαίτερα 

αυτοί με μαθησιακές αδυναμίες) να μην είναι υποχρεωμένοι να διασκορπίσουν τις 

δυνάμεις τους προσπαθώντας να πετύχουν πολλούς παράλληλους στόχους. 

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς  

την εισαγωγή των νέων εννοιών και δεξιοτήτων:  

1.Σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή πάνω από 2 νέων εννοιών ή δεξιοτήτων. 

2.Σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή 2 νέων εννοιών ή δεξιοτήτων. 

3.Σε κάθε ενότητα γίνεται εισαγωγή 1 νέας έννοιας ή δεξιότητας. 

 

     1.                                 2.                               3.   
 

 

4. Σαφήνεια διδακτικών επεξηγήσεων 

 

Οι σαφείς επεξηγήσεις βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις έννοιες και τις 

διαδικασίες και να αυξήσουν τις ευκαιρίες τους να πετύχουν στο σχολείο.  

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς τη 

σαφήνεια των διδακτικών επεξηγήσεων: 

1. Δεν περιλαμβάνονται επεξηγήσεις κατά την εισαγωγή μιας νέας έννοιας. 

2.  Υπάρχει διδακτική επεξήγηση, αλλά δεν είναι σαφής. 

3. Υπάρχει σαφής επεξήγηση, η οποία ενισχύει την κατανόηση και τη 

σύνδεση. 

 

  1.                                 2.                               3.   

 

5. Επάρκεια διδακτικών παραδειγμάτων 

 

Η ποσότητα, η ποιότητα και η συσχέτιση των παραδειγμάτων που περιλαμβάνονται 

σε ένα μάθημα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της μάθησης. 

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς 

την επάρκεια των παραδειγμάτων διδασκαλίας: 

1. Δίνονται 0-2 παραδείγματα σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα.  

2. Δίνονται 3-5 μέτρια παραδείγματα σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα. 

3. Δίνονται 3-5 καλά παραδείγματα σχετικά µε τη νέα έννοια /δεξιότητα. 

 

1.                                 2.                               3.   
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6. Επάρκεια ασκήσεων καθοδηγούμενης εξάσκησης  

 

Η καθοδηγούμενη εξάσκηση είναι το στάδιο της διδασκαλίας κατά το οποίο οι 

μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποτελούν το επίκεντρο του 

μαθήματος, υπό τη συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών.  

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς 

την επάρκεια των ασκήσεων καθοδηγούμενης εξάσκησης: 

 Δίνονται 0 ασκήσεις µε καθοδήγηση σχετικά µε τη νέα έννοια 

/δεξιότητα.  

 Δίνονται 1-2 ασκήσεις µε καθοδήγηση σχετικά µε τη νέα 

έννοια/δεξιότητα.  

 Δίνονται πάνω από 3 ασκήσεις µε καθοδήγηση σχετικά µε τη νέα 

έννοια/δεξιότητα.  

 

1.                                 2.                               3.   
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7. Επάρκεια ασκήσεων αυτόνομης εξάσκησης  

 

Οι ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να 

αυτοματοποιήσουν και να επεκτείνουν τη γνώση που έχουν δομήσει κατά τις 

προηγούμενες φάσεις της διδασκαλίας (ιδιαίτερα κατά την καθοδηγούμενη 

εξάσκηση). 

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς 

την επάρκεια των ασκήσεων αυτόνομης εξάσκησης: 

1. Δίνονται 0-1 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης σχετικά µε την έννοια / 

δεξιότητα που αποτέλεσε το στόχο.  

2. Δίνονται 2-3 ασκήσεις αυτόνομης εξάσκησης σχετικά µε την έννοια / 

δεξιότητα που αποτέλεσε το στόχο.  

3. Δίνονται 4 ή περισσότερες ευκαιρίες εξάσκησης. 

 

 1.                                 2.                               3.   
 

 

8. Καταλληλότητα επαναληπτικών ασκήσεων 

 

 

Οι διδαχθείσες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να επανεξετάζονται συστηματικά, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση και η λειτουργική χρήση τους σε σύνθετα 

πλαίσια. 

 

Παρακαλώ αξιολογήστε το εγχειρίδιο Αγγλικών της Ε' Δημοτικού ως προς 

την καταλληλότητα των επαναληπτικών ασκήσεων: 

1. Το βιβλίο δεν περιλαμβάνει συστηματική ανασκόπηση σημαντικών 

γνώσεων.  

2. Η προτεινόμενη επανάληψη είναι ανεπαρκής.  

3.         Η προτεινόμενη επανάληψη είναι επαρκής και κατάλληλη. 

 1.                                 2.                               3.   
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Μέρος 2
ο
 

Σας παρακαλώ να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις την πρώτη φορά ως προς τους 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ (τυπικούς) και τη δεύτερη φορά ως προς τους μαθητές με  

ΗΕΑ. 

 

Η διαβάθμιση της κλίμακας είναι ως εξής: 1. «Διαφωνώ απόλυτα», 2. «Μάλλον 

διαφωνώ»,  3. «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4. «Μάλλον συμφωνώ», 5. 

«Συμφωνώ απόλυτα».      

 

 

Ακουστικές Ασκήσεις 

 

 

1. Το βιβλίο έχει κατάλληλες ακουστικές ασκήσεις με σαφώς καθορισμένους 

στόχους. 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 

2. Οι ασκήσεις είναι σωστά διαβαθμισμένες ανάλογα με το επίπεδο πολυπλοκότητάς 

τους.  

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
 

 

3. Οι ασκήσεις είναι αντλημένες από αυθεντικό κείμενο ή αντικατοπτρίζουν 

γλωσσικές καταστάσεις καθημερινής ζωής. 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ        1.         2.       3.          4.        5.   

 

 

 

Προφορικός Λόγος 

 

 

4. Οι δραστηριότητες που προτείνονται προσφέρουν ουσιαστική επικοινωνία. 

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
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(Η διαβάθμιση της κλίμακας είναι ως εξής: 1. «Διαφωνώ απόλυτα», 2. «Μάλλον 

διαφωνώ»,  3. «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4. «Μάλλον συμφωνώ», 5. 

«Συμφωνώ απόλυτα»).      

 

 

5. Υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις ατομικές δραστηριότητες, αυτές που γίνονται σε 

ζεύγη και τις ομαδικές.  

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 

 

Αναγνωστική Κατανόηση 

 

 

6. Τα κείμενα είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

7. Τα κείμενα είναι ενδιαφέροντα.  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 
 

Γραπτός Λόγος 

 

 

8. Οι εργασίες έχουν εφικτούς στόχους και λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες των 

μαθητών. 

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
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(Η διαβάθμιση της κλίμακας είναι ως εξής: 1. «Διαφωνώ απόλυτα», 2. «Μάλλον 

διαφωνώ»,  3. «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4. «Μάλλον συμφωνώ», 5. 

«Συμφωνώ απόλυτα»).      

 
 

 

 

9. Οι εργασίες είναι ενδιαφέρουσες. 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 
 

Λεξιλόγιο 
 

 

10. Το φορτίο (αριθμός νέων λέξεων σε κάθε μάθημα) είναι κατάλληλο για το 

επίπεδο. 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 
11. Υπάρχει καλή διανομή (απλή έως σύνθετη) του φορτίου του λεξιλογίου σε κάθε 

κεφάλαιο ολόκληρου του βιβλίου. 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 

12. Οι λέξεις επαναλαμβάνονται επαρκώς και ανακυκλώνονται σε όλο το βιβλίο. 
 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
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(Η διαβάθμιση της κλίμακας είναι ως εξής: 1. «Διαφωνώ απόλυτα», 2. «Μάλλον 

διαφωνώ»,  3. «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4. «Μάλλον συμφωνώ», 5. 

«Συμφωνώ απόλυτα»).      

 

Γραμματική 

 

 

 

13. Η κάλυψη της ύλης της γραμματικής είναι εφικτή. 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 
14. Η γραμματική δίνεται σε πλαίσιο (π.χ. σε προτάσεις, κείμενα).  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 

 

15. Τα παραδείγματα είναι ενδιαφέροντα.  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 
 

16. Η γραμματική δίνεται άμεσα και με σαφήνεια κι επαναλαμβάνεται έμμεσα σε όλο 

το βιβλίο.  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

 

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
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(Η διαβάθμιση της κλίμακας είναι ως εξής: 1. «Διαφωνώ απόλυτα», 2. «Μάλλον 

διαφωνώ»,  3. «Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 4. «Μάλλον συμφωνώ», 5. 

«Συμφωνώ απόλυτα»).      

 

 

Διδασκαλία Προφοράς 

 

 

17. Πραγματοποιείται σε πλαίσιο (π.χ. σε προτάσεις).  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
 

 

18. Είναι φιλική προς το μαθητή χωρίς περίπλοκα διαγράμματα.  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

 

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 

 

Ασκήσεις 

 

19. Είναι φιλικές προς το μαθητή.  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   

 
 

20. Ο αριθμός των ασκήσεων είναι επαρκής.  

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
 

 

21. Βοηθούν τους μαθητές με χαμηλές / υψηλές επιδόσεις.  

 

 

μαθητές χωρίς ΗΕΑ   1.         2.       3.         4.        5.   

μαθητές με ΗΕΑ         1.         2.       3.         4.        5.   
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Μέρος 3
ο
Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο  

 Άντρας  

 Γυναίκα  

Εργασιακή κατάσταση  

 Μόνιμη, -ος 

 Αναπληρώτρια, -ής 

Χρόνια υπηρεσίας  

 0-5  

 6-10  

 11-15  

 16-20  

 21 και άνω  

Σπουδές  

 Πτυχίο  

 Μεταπτυχιακό  

 Διδακτορικό  

 Άλλο:________________________________________________ 

Εάν έχετε κάποια εξειδίκευση (ΜΑ ή ΜEd ή PhD), παρακαλώ σημειώστε σε 

ποιον τομέα: 

_______________________________________________________________ 

Τόπος Κατοικίας (Περιοχή και Νομός)  

 

            _______________________________________________________________ 
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Εάν επιθυμείτε, συμπληρώστε κάποια επιπλέον σχόλια για το βιβλίο. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ πολύ 
 


