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Περίληψη 
 

Το κλείσιμο των σχολείων και η μεταφορά της εκπαίδευσης στο σπίτι μέσω 

διαδικτύου, έπειτα από το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, βρήκε όλους 

τους δασκάλους, μαθητές και γονείς απροετοίμαστους. Ιδιαίτερα για τους μαθητές 

με ειδικές ανάγκες που αντιμετώπιζαν ήδη περισσότερες προκλήσεις στην 

εκπαίδευση, από τους συμμαθητές τους, αυτή η κατάσταση επιδείνωσε τα 

προβλήματά τους, δημιουργώντας ένα επιπλέον ψηφιακό χάσμα. Αυτή η έρευνα 

πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνηθεί η αύξηση αυτού του χάσματος, τα 

επιπλέον προβλήματα που αντιμετώπισαν αυτοί οι μαθητές στη διάρκεια της 

διαδικτυακής τους εκπαίδευσης και να γίνουν προτάσεις προς την εκπαιδευτική 

κοινότητα για την επίλυση αυτού του ζητήματος. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση, για ποιοτική ανάλυση 

δεδομένων που αντλήθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων σε δασκάλους 

δημοτικής εκπαίδευσης σε δημόσια σχολεία της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν, επιβεβαιώνουν την αρχική θεώρηση, της αύξησης του χάσματος, 

ωστόσο τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη υποδομών και 

κατάλληλης προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για εξ’ αποστάσεως διδασκαλία. Η 

έρευνα έδειξε, λοιπόν, ότι αν το υπουργείο παιδείας εξοπλίσει τους δασκάλους με 

τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία και τους επιμορφώσει, θα έχουν κι εκείνοι τη 

δυνατότητα, με τη σειρά τους, να διδάξουν πιο αποδοτικά και να είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν τους μαθητές πρακτικά και ψυχολογικά. Παράλληλα, στη 

διαδικτυακή εκπαίδευση, πρέπει και οι γονείς να αναλαμβάνουν έναν 

υποστηρικτικό ρόλο και να ενημερώνονται για τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους. 

 

 

 

 

 
 



Εισαγωγή 
 

1. Ορισμός εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που πραγματοποιείται χωρίς τη 

φυσική παρουσία του δασκάλου. Για την εφαρμογή της χρησιμοποιούνται ψηφιακά 

μέσα όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό ή ένα τάμπλετ. Υπάρχουν 2 βασικές 

κατηγορίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, η σύγχρονη και η ασύγχρονη εκπαίδευση. 

Κατά τη σύγχρονη διδασκαλία, οι καθηγητές και οι μαθητές συνδέονται σε ειδικές 

πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης όπου αλληλεπιδρούν σε καθορισμένο χρόνο και 

ανταλλάσουν εκπαιδευτικό υλικό. Ενώ κατά την ασύγχρονη διδασκαλία, ο 

καθηγητής προετοιμάζει και αποστέλλει εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές, οι 

οποίοι το μελετούν και εργάζονται σε ακαθόριστο χρόνο  (Mehdi Mehri Shahabadi, 

2015). 

2. Διαφορές μεταξύ διά ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για 
παιδιά με ειδικές ανάγκες 

Αδιαμφισβήτητα, η δια ζώσης εκπαίδευση διαφέρει σημαντικά από την εξ’ 

αποστάσεως. Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται αποκλειστικά στην 

τεχνολογία και τα ψηφιακά μέσα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς αυτά. 

Απαιτεί, λοιπόν, από τα παιδιά να έχουν όχι μόνο στη διάθεσή τους τα απαραίτητα 

τεχνολογικά μέσα, αλλά και μια βασική εξοικείωση με αυτά. Η έλλειψη φυσικής 

παρουσίας των δασκάλων και των συμμαθητών αποτελεί επίσης μια σημαντική 

διαφορά αλλά και ένα επιπλέον εμπόδιο, ιδίως για τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και δυσκολίες κοινωνικοποίησης (OECD, 2020). Από την άλλη πλευρά, η 

εξ’ αποστάσεως διδασκαλία προσδίδει ευελιξία τόπου, η οποία κρίνεται ιδιαίτερα 

σημαντική αφενός για μαθητές με κινητικές αναπηρίες και αφετέρου για όλους τους 

μαθητές σε περιόδους και καταστάσεις όπου είναι αδύνατη η διά ζώσης παρουσία, 

όπως για παράδειγμα την περίοδο της πανδημίας του Covid-19. Τέλος, όσον αφορά 

την ασύγχρονη διαδικτυακή εκπαίδευση προσφέρεται ευελιξία χρόνου, καθώς 

μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στο πρόγραμμα του καθενός (Greg Wadley, 2014).  

 

 

 

 

 



3. Πλεονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες 

Παρόλο που η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δείχνει να βρίσκεται σε μια έξαρση τα 

τελευταία χρόνια λόγω των ραγδαίων εξελίξεων της τεχνολογίας, η προέλευσή της 

εντοπίζεται πάνω από 100 χρόνια πριν (Simonson & Schlosser, 2009). Για 

παράδειγμα, πολλοί βετεράνοι του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου έσπευσαν να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους από απόσταση με όσα διαθέσιμα μέσα είχαν, 

κυρίως δηλαδή την αλληλογραφία και το ραδιόφωνο (Sherron & Boettcher, 1997). 

Είναι, λοιπόν, σημαντικό να εξετάζουμε τη διαδικτυακή εκπαίδευση ως εναλλακτική 

λύση έναντι της διά ζώσης σε περιπτώσεις όπου η δεύτερη είναι αδύνατη, καθώς 

προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα. Ένα πρώτο βασικό πλεονέκτημα είναι η 

ευελιξία τόπου και χρόνου (Weidlich & Bastiaens, 2018). Οι μαθητές μπορούν να 

συνδέονται στο διαδικτυακό μάθημα από οποιοδήποτε μέρος κι αν βρίσκονται, 

έχοντας απλώς πρόσβαση στο διαδίκτυο, εξοικονομώντας μάλιστα χρόνο στις 

μετακινήσεις τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα βοηθητικό για μαθητές με κινητικά 

προβλήματα, διότι αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς και από το σχολείο, καθώς 

και ανάμεσα στις αίθουσες. Επιπλέον, η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία εξασφαλίζει 

περισσότερο χρόνο στους μαθητές ώστε να μελετήσουν και να κατανοήσουν το 

εκπαιδευτικό υλικό, τους αφήνει ανεπηρέαστους από τις συνήθεις οχλαγωγίες της 

τάξης και δίνει τη δυνατότητα σε παιδιά που πάσχουν από υπερκινητικότητα να 

κινηθούν στον χώρο αν χρειαστεί χωρίς να ενοχλήσουν τους συμμαθητές τους 

(Young & Donovan, 2020). 

Ένα επίσης ισχυρό πλεονέκτημα της διαδικτυακής εκπαίδευσης είναι η εξοικείωση 

των μαθητών με τα τεχνολογικά μέσα (Trzcińska-Król, 2020). Η καθημερινή τριβή με 

το διαδίκτυο και τα εργαλεία λογισμικού δίνει αφενός στους μαθητές σημαντικά 

εφόδια για πιο αποτελεσματική μάθηση και προσβασιμότητα σε περισσότερες 

πληροφορίες και αφετέρου στους δασκάλους τη δυνατότητα χρήσης νέων 

ποιοτικών διδακτικών μεθόδων. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι 

αναστρεφόμενες αίθουσες (flipped classrooms), στις οποίες οι εκπαιδευτικοί 

στέλνουν ηχογραφημένες διαλέξεις και εκπαιδευτικό υλικό στους μαθητές πριν τα 

διδάξουν προκειμένου να τους προετοιμάσουν, αναμένοντας μεγαλύτερη 

συμμετοχή απ’ αυτούς (Glessner & Johnson, 2020). Επιπλέον, με τη χρήση 

εργαλείων λογισμικού όπως το Text to Speech Converter, μπορούν οι μαθητές με 

προβλήματα όρασης ή ακοής να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό υλικό στις δικές 

τους ιδιαιτερότητες (Sachin Kulkarni, 2014). 

Επιπρόσθετα, στα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής διδασκαλίας αξίζει να 

συγκαταλεχθεί η δυνατότητα που δίνεται στους γονείς των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες να παρακολουθήσουν πιο στενά την εκπαίδευση των παιδιών τους, να 

έχουν πλήρη επίγνωση της προόδου τους και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν 



και να τους βοηθήσουν όσο περισσότερο μπορούν πρακτικά και συναισθηματικά 

(Parmigiani, 2020). 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και την αφορμή της συγκεκριμένης έρευνας πρέπει να 

σημειώσουμε ότι μέσω της διαδικτυακής εκπαίδευσης προλαμβάνεται η εξάπλωση 

ασθενειών καθώς καταργείται τελείως η προσωπική επαφή. 

4. Μειονεκτήματα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες 

Ένα πρώτο βασικό μειονέκτημα που προκύπτει από την εξ΄ αποστάσεως 

εκπαίδευση είναι η έλλειψη φυσικής παρουσίας του δασκάλου και των 

συμμαθητών. Αυτό αποτελεί σοβαρό πλήγμα για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

οι οποίοι έχουν ανάγκη από τη συνεχή επίβλεψη και συμβουλή του εξειδικευμένου 

δασκάλου τους, καθώς και μαθητές με προβλήματα κοινωνικοποίησης οι οποίοι 

χρειάζονται την άμεση επαφή με τους συμμαθητές τους. Άλλωστε, οι μαθητές της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης βασίζονται στη μάθηση μέσω παιχνιδιών, κάτι που δε 

μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα με διαδικτυακά εργαλεία (Ayda N., 2020). 

Η χρήση της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων (ποντίκι, πληκτρολόγιο κλπ.) 

είναι πιθανόν να αποτελέσει μια ακόμη πρόκληση για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, 

ιδίως στις μικρότερες ηλικίες. Οι μαθητές αυτοί έχουν ανάγκη από την άμεση 

καθοδήγηση του δασκάλου τους και κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό 

προσαρμοσμένο στις δυνατότητές τους. Η μεταφορά από τη διά ζώσης στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση προσθέτει ένα επιπλέον πρόβλημα στον εντοπισμό αυτού 

του υλικού λόγω της πιθανούς ελλιπής τεχνολογικής γνώσης. Στις περιπτώσεις 

αυτές, κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη των γονέων, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν 

πάντα τις απαραίτητες γνώσεις για τον σκοπό αυτόν. Επιπλέον, η περιορισμένη 

διαθεσιμότητα ψηφιακών συσκευών και η έλλειψη επαρκώς γρήγορης 

συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσουν εμπόδια στην εκπαίδευση 

των παιδιών (Parmigiani, 2020). 

Όλα αυτά τα προβλήματα προκαλούν στους μαθητές με ειδικές ανάγκες άγχος, 

έλλειψη κινήτρου για μάθηση και προσοχή κατά τα διαδικτυακά μαθήματα, αλλά 

και την αίσθηση της απομόνωσης, καθώς μειώνεται σημαντικά η αλληλεπίδραση με 

τους συμμαθητές τους. Όπως τονίζει και στην έρευνά του ο Parmigiani (2020) είναι 

εξαιρετικά δύσκολο για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες να διατηρήσουν την 

προσοχή τους για αρκετή ώρα μπροστά από μια οθόνη, ειδικά για εκείνους με 

προβλήματα υπερκινητικότητας. 

 

 



5. Ο ρόλος των γονέων στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για παιδιά με 
ειδικές ανάγκες 

Αναντίρρητα, ένα καλό και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον προσδίδει σημαντικά 

οφέλη στη συναισθηματική υγεία και την αποδοτική εκπαίδευση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες. Οι γονείς οφείλουν να υποστηρίζουν την εκπαίδευση των παιδιών 

τους, να παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι δάσκαλοι και να 

συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου 

εκπαιδευτικού προγράμματος (Individualized Education Program) προσαρμοσμένου 

στις ιδιαιτερότητες των μαθητών (Yazcayir G. & Gurgur H.,2021). Άλλωστε οι γονείς 

γνωρίζουν καλύτερα τη συμπεριφορά και τις προτιμήσεις των παιδιών τους από 

τους δασκάλους, επομένως οι συμβουλές τους είναι απαραίτητες. Ακόμη, θα πρέπει 

να εποπτεύουν και να καθοδηγούν τα παιδιά τους ώστε να μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και να τους βοηθούν να ξεπεράσουν τα 

τεχνολογικά εμπόδια που ενδεχομένως να συναντήσουν. Σαφώς δεν έχουν όλοι οι 

γονείς τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες, ωστόσο κρίνεται σημαντική η 

εκπαίδευσή τους προκειμένου να μπορέσουν να συνεισφέρουν αποτελεσματικά. Οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες βιώνουν ήδη κενά και ανισότητες στις εκπαιδευτικές 

τους δραστηριότητες και η έλλειψη γονικής υποστήριξης μπορεί να διευρύνει 

ακόμα περισσότερο αυτά τα κενά (Thomas & Rogers, 2020). 

6. Τεχνολογίες υποστήριξης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για παιδιά με 
ειδικές ανάγκες 

Προκειμένου να εφαρμοστεί αποδοτικά η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κρίνεται 

απαραίτητη η χρήση διαφόρων τεχνολογικών μέσων και ψηφιακών εργαλείων. 

Πολλές χώρες για να υποστηρίξουν την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη 

διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 διοργάνωσαν προγράμματα διδασκαλίας 

μέσω τηλεόρασης και ραδιοφώνου. Πολλές άλλες ωστόσο παρείχαν υπολογιστές 

και τάμπλετ στους μαθητές ώστε να τα αξιοποιήσουν ως μέσα διαδικτυακής 

εκπαίδευσης (OECD, 2020). 

Αρχικά, εξετάζοντας τις τεχνολογίες υποστήριξης της εκπαίδευσης των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στην ικανότητα των παιδιών να 

χρησιμοποιήσουν αυτές τις εφαρμογές. Σύμφωνα με την έρευνα της Trzcińska-Król 

(2020), ένας ταλαντούχος μαθητής με προβλήματα κοινωνικοποίησης 

διαμαρτυρήθηκε για τη χρήση πολλών διαφορετικών εργαλείων και πλατφορμών 

για την εύρεση του εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι, λοιπόν, οι δάσκαλοι δημιούργησαν 

ένα ειδικό σημειωματάριο στο οποίο ανέβαζαν όλες τις πληροφορίες ώστε να μην 

τις αναζητά σε διαφορετικά σημεία. Επίσης, η Page (2021)  στη δική της έρευνα 

προτείνει τη διατήρηση της ομότιμης σύνδεσης, δηλαδή να χρησιμοποιούν οι 

καθηγητές πλατφόρμες κοινωνικών μέσων που είναι γνώριμες στα παιδιά. 



Κατά τα διαδικτυακά μαθήματα, οι καθηγητές προκειμένου να πραγματοποιήσουν 

τις διαλέξεις τους χρησιμοποιούν μια πληθώρα εργαλείων τεχνολογίας, όπως Zoom, 

SeeSaw, Google Meet, αλλά και κάποια κοινωνικά μέσα όπως Facebook και 

Μessenger ώστε να διατηρήσουν επαφές με τους γονείς των μαθητών τους όταν 

δεν είναι εφικτές οι τηλεφωνικές κλησεις (Yazcayir G. & Gurgur H.,2021). 

Παράλληλα ωστόσο με τη χρήση συστημάτων τηλεδιάσκεψης, έχει αποδειχτεί πολύ 

αποτελεσματική η χρήση μικροφώνου, κάμερας και διαδραστικού πίνακα 

(Parmigiani, 2020). Η συνδυασμένη χρήση αυτών των τεχνολογιών δίνει μια 

οπτικοακουστική πρόσβαση στους μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, 

καθώς και το αίσθημα παρουσίας στην τάξη. Έτσι, λοιπόν, οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες νιώθουν λιγότερο απομονωμένοι από τους συμμαθητές τους και δίνεται η 

δυνατότητα στο δάσκαλο να τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν πιο διαδραστικά στο 

μάθημα και στις ομαδικές εργασίες. 

Επιπλέον, απαραίτητα για τους καθηγητές είναι τα εργαλεία διαμοίρασης 

εκπαιδευτικού υλικού, όπως για παράδειγμα το dropbox, οι πλατφόρμες της Google 

και παρόμοιες εφαρμογές για την αξιολόγηση των μαθητών τους, καθώς και τα 

συστήματα καταγραφής βίντεο, ηχητικών μηνυμάτων, παρουσίασης πολυμέσων και 

σεμιναρίων (Parmigiani, 2020). 

Επιπρόσθετα οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής οφείλουν να χρησιμοποιούν και να 

προσαρμόζουν τα ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία στις ιδιαιτερότητες των 

μαθητών τους.  Οι μαθητές με προβλήματα όρασης, για παράδειγμα, θα πρέπει να 

ακούν το μάθημα, ενώ άλλοι με προβλήματα ακοής να το βλέπουν. Μπορούν 

μάλιστα να χρησιμοποιήσουν εξειδικευμένα εργαλεία μετατροπής του ήχου σε 

κείμενο (Speech to Text Converter) ή το αντίθετο ώστε να προσαρμόσουν το 

εκπαιδευτικό υλικό τους κατάλληλα. Είναι υψίστης σημασίας τα βίντεο που 

χρησιμοποιούν να έχουν συγχρονισμένο ήχο, εικόνες αλλά και υπότιτλους (Almeida, 

2020). 

Το έργο των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής υποβοηθάται από τις ίδιες τις 

διαδικτυακές πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η Microsoft office έχει ενσωματώσει 

ένα εργαλείο στις υπηρεσίες της, το Accessibility Checker, το οποίο εντοπίζει και 

ενημερώνει αν ένα αρχείο έχει προβλήματα προσβασιμότητας και ανάγνωσης από 

άτομα με ειδικές ανάγκες (Almeida, 2020). Τα έγγραφα της Google (Google 

Documents), επίσης, διαθέτουν παρόμοιες δυνατότητες αφού ενσωμάτωσαν 

ενημερωμένες οθόνες Braille, πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης και προφορικά 

μηνύματα για ορθογραφικά λάθη και γραμματικά σφάλματα (Juma, 2020). 

 

 



7. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 

το 20% των νέων μαθητών με ειδικές ανάγκες εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίτερα, 

συγκριτικά με το 10% των μαθητών χωρίς κάποια αναπηρία (European Commission, 

2021). Παράλληλα τα άτομα με αναπηρίες βιώνουν πολλά προβλήματα στη 

καθημερινότητά τους, όσον αφορά τη μετακίνησή τους, την προσβασιμότητα σε 

κτίρια, μεταφορές, έντυπη και ηλεκτρονική πληροφόρηση κλπ.  

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη από την προηγούμενη δεκαετία στηρίζει την πρόσβαση 

των μαθητών με σοβαρές αναπηρίες στην κανονική εκπαίδευση και το γενικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, επιτρέποντάς τους να μη διαχωρίζονται από τους 

συμμαθητές τους και παραχωρώντας παράλληλη εξατομικευμένη στήριξη προς 

όφελος των παιδιών αυτών. Παράλληλα, στηρίζει τις προσπάθειες για εξάλειψη των 

νομικών και οργανωτικών εμποδίων για ένταξη αυτών των μαθητών στη δια βίου 

μάθηση, έγκαιρη επισήμανση των ειδικών αναγκών τους, παροχή κατάλληλης 

κατάρτισης και στήριξης των επαγγελματιών σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, 

καθώς και υποβολή εκθέσεων για παρακολούθηση των ποσοστών συμμετοχής στην 

εκπαίδευση (European Commission, 2010). 

Προκειμένου να υποστηριχθεί επιπλέον η προσπάθεια για την εξάλειψη της 

ανισότητας στην  εκπαίδευση, προτάθηκε μία νέα στρατηγική για την επόμενη 

δεκαετία 2021-2030 η οποία ενισχύει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Στο 

πλαίσιο της νέας στρατηγικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να ιδρύσουν σχολεία χωρίς αποκλεισμούς για την ένταξη και 

καινοτόμο διδασκαλία των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Όπως επισημαίνει μάλιστα η πρόεδρος της επιτροπής  Ursula von der Leyen: “Ο 

καθένας έχει δικαίωμα σε μία ζωή χωρίς εμπόδια. Είναι υποχρέωσή μας, ως 

κοινότητα, να διασφαλίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να συμμετέχουν 

πλήρως στη κοινωνία, σε ίση βάση με τους υπόλοιπους” (European Commission, 

2021). 

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τη συλλογική διάθεση για μια εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς σε όλη την Ευρώπη, η πρακτική εφαρμογή της διαφέρει από χώρα σε 

χώρα, ενώ είναι αρκετά περιορισμένη στις περισσότερες από αυτές. Πολλές χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρούν να εφαρμόσουν τις νέες στρατηγικές ανάλογα 

με τις μοναδικές προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και με 

τους πόρους που διαθέτουν. Για παράδειγμα, η απόφαση για το εάν ένας μαθητής 

με ειδικές ανάγκες ενταχθεί σε τάξη με τους υπόλοιπους συμμαθητές χωρίς 

αποκλεισμούς ή λάβει ειδική εκπαίδευση, σε κάποιες χώρες αφορά τους γονείς των 

μαθητών, ενώ σε άλλες χώρες ειδικοί φορείς αποφασίζουν ποιο σχολείο κρίνεται 

καταλληλότερο για τους μαθητές (Schwab, 2020). 



8. Η νομοθεσία για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα την 
περίοδο της πανδημίας Covid-19 

Τον Μάρτιο του 2020 η εκπαίδευση στην Ελλάδα, σε όλες τις βαθμίδες της, 

διακόπηκε απότομα για 2 εβδομάδες στο πλαίσιο των μέτρων του Υπουργείου 

Παιδείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του covid-19 (Taxheaven, 2020). 

Εξαίρεση αποτέλεσε η εκπαίδευση σε μαθητές του λυκείου, η οποία διακόπηκε για 

λιγότερο από μία βδομάδα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη διαδικτυακή 

εκπαίδευση προκειμένου να μη χαθεί περαιτέρω πολύτιμος χρόνος, κυρίως για τους 

μαθητές της Γ’ Λυκείου που προετοιμάζονταν για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Στη 

συνέχεια στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία σταδιακά εντάχθηκαν  και οι υπόλοιπες 

βαθμίδες εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2020). 

Δυστυχώς δεν υπάρχει σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για την εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευση στην Ελλάδα. Τα μέτρα σε όλους τους τομείς και κατ’ επέκταση στην 

εκπαίδευση μεταβάλλονται συνεχώς ανάλογα με τη πλήθος των κρουσμάτων και τις 

αντίστοιχες αποφάσεις των λοιμωξιολόγων, οι οποίοι τέθηκαν από τη κυβέρνηση 

της χώρας προκειμένου να συντονίζουν την κρίσιμη κατάσταση την περίοδο της 

πανδημίας. Τους καλοκαιρινούς μήνες λοιπόν, που ο αριθμός των κρουσμάτων 

παρουσίασε μείωση, οι μαθητές επέστρεψαν στις φυσικές τάξεις του σχολείου. 

Ακολούθως και μέχρι σήμερα, η μορφή διδασκαλίας που εφαρμόζεται 

αποφασίζεται εκ νέου σε συνάρτηση με την εκάστοτε επιδημιολογική κατάσταση 

στη χώρα.  

9. Πανδημία Covid-19 

Η πανδημία της νόσου του κοροναϊού (Covid-19) σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 από τη πόλη Ουχάν της 

Κίνας και έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο (WHO, 2020). Πρόκειται για έναν 

ιδιαίτερα επιθετικό και εύκολα μεταδιδόμενο ιό, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί πάνω 

από 100 εκατομμύρια κρούσματα σε πάνω από 200 χώρες ανά την υφήλιο. 

Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο όλες οι χώρες αναγκάστηκαν να λάβουν άμεσα και 

δραστικά μέτρα προκειμένου να μειώσουν την εξάπλωση του ιού. Ένα απ’ αυτά τα 

μέτρα είναι το κλείσιμο των σχολείων και η αντικατάσταση της διά ζώσης 

εκπαίδευσης με τη διαδικτυακή. Αυτή η αλλαγή, ωστόσο, προκάλεσε σύγχυση σε 

καθηγητές, μαθητές και γονείς, καθώς δεν ήταν προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο. 

Μεγαλύτερη όμως σύγχυση προκάλεσε στους μαθητές με ήδη υπάρχουσες 

μαθησιακές δυσκολίες. Μαθητές με προβλήματα για παράδειγμα αυτισμού ή 

υπερκινητικότητας στηρίζουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και κατ’ 

επέκταση και την εκπαίδευσή τους σε μία ρουτίνα (Young & Donovan, 2020). Μία 

ρουτίνα η οποία υπό κανονικές συνθήκες διαταράσσεται συνεχώς λόγω 

προβλημάτων της καθημερινότητας, κλονίζεται τώρα ακόμα περισσότερο από τις 



αναρίθμητες επιπτώσεις της πανδημίας που οξύνουν ακόμα περισσότερο το ήδη 

υπάρχον  χάσμα με τους συνομήλικούς τους. 

10.  Βιβλιογραφική επισκόπηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης των   
παιδιών με ειδικές ανάγκες την περίοδο του Covid-19 

Η απρόσμενη έλευση της πανδημίας του Covid-19 στάθηκε αφορμή για περαιτέρω 

έρευνα σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Πολλοί ερευνητές εξέτασαν τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη ραγδαία μετάβαση στη διαδικτυακή 

μάθηση και αναζήτησαν λύσεις ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική. 

Για παράδειγμα, οι Yazcayir & Gurgur (2021) διερεύνησαν τις απόψεις των γονέων 

μαθητών με ειδικές ανάγκες σχετικά με την εκπαίδευσή των παιδιών τους στη 

διάρκεια της πανδημίας στη Τουρκία. Σύμφωνα με την έρευνά τους, η εκπαίδευση 

αυτών των μαθητών αγνοήθηκε σε έναν μεγάλο βαθμό. Οι ερευνητές τόνισαν ότι οι 

μαθητές δεν έλαβαν την απαραίτητη υποστήριξη που έπρεπε αυτήν τη περίοδο. Η 

έλλειψη συνεργασίας μεταξύ γονιών και δασκάλων ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα. 

Πολλοί γονείς ανέφεραν ότι περίμεναν έστω ένα τηλεφώνημα από τους δασκάλους 

προκειμένου να ελέγξουν αν οι μαθητές κατάφεραν να κάνουν τα καθήκοντά τους ή 

να δώσουν ανατροφοδότηση για τις εργασίες τους.  

Επίσης, σημαντικό πρόβλημα ήταν η αναποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών 

πρακτικών σε παιδιά με ειδικές ανάγκες, καθώς δε δόθηκε έμφαση στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του καθενός. Οι περισσότεροι παρακολούθησαν σεμινάρια μέσω 

τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ ελάχιστοι μόνο διαδικτυακά 

μαθήματα. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, υπήρχαν και προβλήματα λόγω 

έλλειψης υπολογιστών και επαρκούς σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

Αξίζει να σημειωθεί πως προέκυψαν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και 

πνευματική υγεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, εξαιτίας της απομόνωσης από το 

κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι περισσότεροι ένιωσαν κατάθλιψη, 

διαμαρτυρήθηκαν για διαταραχές στον ύπνο τους, ενώ παρατηρήθηκαν και 

συγκρούσεις ανάμεσα στα αδέρφια. 

Επομένως, οι ερευνητές προτείνουν βελτίωση της συνεργασίας γονιών και 

δασκάλων για την ανάπτυξη κατάλληλου εξατομικευμένου προγράμματος μάθησης 

για τα παιδιά, ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών από κατάλληλες υπηρεσίες, 

καθώς και οικονομική στήριξη μέσω αρμόδιων αρχών για προμήθεια εξοπλισμού σε 

οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Τέλος, προτείνουν μελλοντική έρευνα με τη 

συμμετοχή των δασκάλων ώστε να παραθέσουν κι εκείνοι τις δικές τους απόψεις.  

Μία παρόμοια έρευνα σχετικά με τη διαδικτυακή εκπαίδευση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 στην Ιταλία, 

πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Parmigiani (2020) με συμμετέχοντες 



δασκάλους ειδικής αγωγής και μη. Η έρευνα αυτή, όπως και η προηγούμενη, τονίζει 

τη σημασία της συνεργασίας των δασκάλων με τους γονείς των μαθητών ώστε να 

δίνουν συνεχή ανατροφοδότηση και να υποστηρίζουν τα παιδιά στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. Σύμφωνα με την έρευνα, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των γονέων, 

34.02%, δυσκολεύτηκε και δε συνεργάστηκε καθόλου με τους καθηγητές. 

Επιπλέον, μέσω αυτής της έρευνας τονίζεται η σημασία καλής συνεργασίας μεταξύ 

δασκάλων τάξης και ειδικής αγωγής. Σύμφωνα με τους ερευνητές, σε μερικές 

περιπτώσεις παρατηρήθηκε το φαινόμενο «push out», κατά το οποίο δεν υπήρξε 

αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δασκάλων. Μερικοί μάλιστα δάσκαλοι 

ειδικής αγωγής διαμαρτυρήθηκαν ότι είχαν αναλάβει την εκπαίδευση του παιδιού 

εξ’ ολοκλήρου από μόνοι τους. Κρίνεται απαραίτητο, επομένως, να υπάρχει 

λειτουργική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών για ανταλλαγή απόψεων και 

στρατηγικών. 

Τέλος, οι ερευνητές εστίασαν στην ετοιμότητα των δασκάλων για διαδικτυακή 

εκπαίδευση. Οι περισσότεροι δε γνώριζαν πώς να προετοιμάσουν δραστηριότητες 

στο διαδίκτυο και πώς να χρησιμοποιήσουν κατάλληλες εφαρμογές και συσκευές. 

Γι’ αυτό, λοιπόν, προτείνεται η συμπερίληψη σύγχρονων και ασύγχρονων 

εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες χρειάζονται εξειδικευμένες 

δραστηριότητες μάθησης, ωστόσο δεν πρέπει να λείπει και η αλληλεπίδραση με 

τους συμμαθητές τους. Πρέπει, επομένως, να συμπεριληφθούν διαδραστικές και 

συνεργατικές στρατηγικές ώστε να νιώσουν τα παιδιά μέρος μιας ομάδας και να 

κοινωνικοποιηθούν. 

Η Janieta Bartz (2020) στη δική της έρευνα σχετικά με τις εμπειρίες φοιτητών με 

αναπηρίες και ψυχικές διαταραχές στα γερμανικά πανεπιστήμια την περίοδο της 

πανδημίας διαπίστωσε την ανάγκη εξειδικευμένων στρατηγικών διδασκαλίας γι’ 

αυτούς τους μαθητές προκειμένου να ξεπεράσουν τα μαθησιακά εμπόδια, στο 

πλαίσιο διδακτικών μεθόδων όπως το Universal Design for Learning (UDL) που 

βασίζεται σε 3 βασικές αρχές. Η πρώτη αφορά την εξασφάλιση ότι οι μαθητές έχουν 

πρόσβαση στις απαραίτητες γι’ αυτούς πληροφορίες, η δεύτερη αφορά την 

υποστήριξη των μαθητών μέσω εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και η τρίτη την 

ανάγκη των μαθητών να αποκτήσουν κίνητρα για μάθηση. 

Επιπλέον, η ερευνήτρια συμπεραίνει ότι τα προβλήματα των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες στα γερμανικά πανεπιστήμια χρήζουν μακροπρόθεσμης και διαρθρωτικής 

λύσης και ότι η συμμετοχή των ίδιων των μαθητών στην επίλυση των προβλημάτων 

τους, ως εμπειρογνώμονες, είναι απαραίτητη.  

Σε παρόμοια έρευνα στη Σκωτία από τις Couper-Kenney & Riddell (2021), 

διαπιστώθηκε ότι η απότομη αλλαγή στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση προκάλεσε 

σοβαρότερα προβλήματα στη ψυχική υγεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 



ιδιαίτερα σε αυτά με προβλήματα κοινωνικοποίησης. Οι κίνδυνοι υγείας γι’ αυτά τα 

παιδιά είναι πολύ μεγαλύτεροι στο σπίτι απ’ ό, τι στο σχολείο. 

Επιπλέον, οι απόψεις των γονέων που ρωτήθηκαν σχετικά με την υποστήριξη που 

έλαβαν από το σχολείο την περίοδο της πανδημίας, ήταν διχασμένες. Σε μερικά 

σχολεία δόθηκαν πακέτα δραστηριοτήτων στα παιδιά, κατάλληλος εξοπλισμός 

όπως χρονοδιαγράμματα των μαθημάτων και συνεχή επικοινωνία από τους 

δασκάλους για ψυχολογική υποστήριξη. Σε άλλα σχολεία ωστόσο δε δόθηκε τίποτα 

από αυτά. Παρόλα αυτά, όλοι οι γονείς διαμαρτυρήθηκαν ότι δε γνώριζαν πώς να 

βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εκπαίδευσή τους και δε τους δόθηκε καμία οδηγία 

για το πώς να το κάνουν. 

Συμπερασματικά, λοιπόν, τονίζεται η σημασία της συνεργασίας όλων των 

εμπλεκόμενων μελών στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

προκειμένου να τους υποστηρίξουν στις διαδικτυακές εκπαιδευτικές στρατηγικές 

την περίοδο της πανδημίας του Covid-19 και στη διατήρηση των σχέσεων με τους 

συμμαθητές τους, με τελικό στόχο τον περιορισμό του αναδυόμενου ψηφιακού 

χάσματος. 

11.  Προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες στη 
διάρκεια της πανδημίας του Covid-19 

Η περίοδος της πανδημίας προκάλεσε πέρα από τα υγειονομικά προβλήματα, 

επιπλέον οικονομικά και ψυχολογικά ζητήματα σε πολλές ομάδες ανθρώπων, 

ιδιαίτερα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες που χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης.  

Η κρίση του Covid-19 μπορεί να προξενήσει συμπτώματα άγχους ή άλλες μορφές 

ψυχικών διαταραχών σε παιδιά και εφήβους που πάσχουν από κατάθλιψη και 

διπολική διαταραχή. Αυτά τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε διαταραχές της 

ρουτίνας και της κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης και μια τέτοια βλάβη μπορεί να 

τους προκαλέσει υποτροπή (OECD, 2020). O ξαφνικός περιορισμός συγκλόνισε 

ακόμα περισσότερο αυτά τα παιδιά, καθώς ένιωσαν φυλακισμένα μέσα στο σπίτι, 

δεν είχαν τρόπο να απελευθερώσουν την ενέργεια τους, μάλωναν με τα αδέρφια 

τους, ενώ κάποια έβαλαν περιττό βάρος επηρεάζοντας την ποιότητα της υγείας 

τους (Yazcayir & Gurgur, 2021). 

Επιπρόσθετο πρόβλημα αυτής της περιόδου για παιδιά με προβλήματα ακοής 

φαίνεται να είναι οι μάσκες που επιβάλλονται με στόχο τον περιορισμό εξάπλωσης 

του ιού. Η επικοινωνία τους βασίζεται στους μορφασμούς του προσώπου και τις 

κινήσεις του στόματος. Για το σκοπό αυτό, σε μερικές χώρες επέβαλαν τη χρήση 

διαφανούς μάσκας σε τάξεις σχολείων που φοιτούν παιδιά με τέτοιες δυσκολίες 

(OECD, 2020). 



Πριν την πανδημία, κατά τη διά ζώσης εκπαίδευση, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, 

στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου προγράμματος μάθησης, λάμβαναν επιπλέον 

υπηρεσίες υποστήριξης από το σχολείο τους για παροχή συμβουλών, εξειδικευμένη 

διδασκαλία στις ιδιαιτερότητές τους, καθώς και πρόσθετες θεραπείες από 

ψυχολόγους και λογοθεραπευτές. Είναι, λοιπόν, υποχρέωση κάθε πολιτείας να 

εξασφαλίσει ότι οι μαθητές θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες 

ακόμα και με κλειστά σχολεία (Frederick, 2020). 

 

Σκοπός της μελέτης 

Η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της κοινωνίας, καθώς 

συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των προσωπικοτήτων των νέων μελών αυτής. 

Έτσι, λοιπόν, η έρευνα για την εκπαίδευση και τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την ορθή λειτουργία της είναι πάντα επίκαιρη και υψίστης σημασίας. Παράλληλα, 

σήμερα το επίκεντρο της ερευνητικής κοινότητας είναι στραμμένο στον Covid-19 και 

τις αναρίθμητες επιπτώσεις του. Ως εκ τούτου, τα τελευταία δύο χρόνια έχει 

πραγματοποιηθεί μεγάλο πλήθος ερευνών σχετικά με το πώς επηρέασε η πανδημία 

την εκπαίδευση σε πολλές χώρες του κόσμου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό χρήζει 

περαιτέρω έρευνας, καθώς υπάρχουν ακόμη ερευνητικά ερωτήματα που δεν έχουν 

μελετηθεί εις βάθος. Για παράδειγμα, ένα από τα κενά που παρατηρείται στην 

ελληνική βιβλιογραφία είναι οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες στα δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. Ως εκ τούτου, σκοπός της 

συγκεκριμένης εργασίας είναι να καταγράψει τα βιώματα ελλήνων εκπαιδευτικών, 

με τελικό στόχο να φωτίσει το ψηφιακό χάσμα που αναπόφευκτα δημιουργείται 

στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες την περίοδο της πανδημίας.  

Πιο συγκεκριμένα στόχος αυτής της έρευνας είναι να εντοπίσει τα πρακτικά και 

ψυχολογικά ζητήματα που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαίδευση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες στη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων και, κατ’ επέκταση, 

πώς αυτές οι προκλήσεις οξύνθηκαν εξαιτίας του Covid-19. Θα αναζητήσουμε, 

λοιπόν, πληροφορίες για τις στρατηγικές  που ακολούθησαν οι δάσκαλοι αυτήν τη 

δύσκολη περίοδο, την ετοιμότητά τους για μία εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, τις 

δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, είτε αυτές είναι 

πρακτικές (π.χ. χειρισμός των ψηφιακών εργαλείων), είτε συναισθηματικές (π.χ. 

απομόνωση, έλλειψη κινήτρων κλπ), καθώς και το ρόλο των γονέων στην 

εκπαίδευση των παιδιών τους. 

Για το σκοπό αυτό, λοιπόν, αναζητούμε απαντήσεις στα παρακάτω 3 βασικά 

ερευνητικά ερωτήματα: 



1. Πόσο αυξήθηκε το ψηφιακό χάσμα για τους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές στην ίδια τάξη κατά 

τα διαδικτυακά μαθήματα την περίοδο της πανδημίας; 

2. Τι επιπλέον προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές στην ίδια τάξη κατά 

τα διαδικτυακά μαθήματα την περίοδο της πανδημίας; 

3. Ποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσαν να 

αντισταθμίσουν το ψηφιακό χάσμα για τους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες σε σχέση με τους υπόλοιπους μαθητές στην ίδια τάξη και να 

βελτιώσουν τη διαδικτυακή εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας. 

Μεθοδολογία 

 

1. Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση 

Στην παρούσα εργασία, για τη μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων θα 

χρησιμοποιηθεί η Ερμηνευτική Φαινομενολογική Ανάλυση (Moustakas, 1994), η 

οποία αποτελεί μέθοδο ποιοτικής έρευνας. Η φαινομενολογική ανάλυση είναι 

ειδικά σχεδιασμένη για κατανόηση και οργάνωση δεδομένων που αντλούνται 

έπειτα από σειρά συνεντεύξεων σε βάθος σε ένα είτε μικρό είτε μεγάλο δείγμα 

ατόμων-συμμετεχόντων. Βασίζεται στη σημασία της εμπειρίας και της ερμηνείας, 

δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια σαφή εικόνα σχετικά με τις 

σκέψεις και τις ζωές των ατόμων που βιώνουν το υπό εξέταση φαινόμενο. Σύμφωνα 

με τον Wilhelm Dilthey (1977), στις θεωρητικές επιστήμες η άντληση των γνώσεων 

δεν πραγματοποιείται μέσω πειραμάτων, αλλά μέσω των εμπειριών και της 

έκφρασης τους μέσω της γλώσσας. Για τον λόγο αυτόν στη φαινομενολογική έρευνα 

η αντικειμενική και η υποκειμενική άποψη συνδυάζονται και το άτομο μπορεί μέσω 

της κατανόησης του προσωπικού βιώματος να κατανοήσει και το αντικειμενικό 

(Makkreel, 2003). 

Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά της Ερμηνευτικής Φαινομενολογικής 

Ανάλυσης την καθιστούν κατάλληλη μέθοδο για τη μελέτη του ψηφιακού χάσματος 

που δημιουργήθηκε στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες λόγω της 

τηλεκπαίδευσης εν μέσω πανδημίας του Covid-19. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου 

ποιοτικής έρευνας θα μπορέσουμε να αντλήσουμε πληροφορίες σχετικές με τις 

πρακτικές διδασκαλίας που ακολουθήθηκαν, τα συναισθήματα των παιδιών και τις 

γενικότερες επιπτώσεις που είχε η τηλεκπαίδευση σε αυτά και την εκπαίδευσή 

τους.  



Σύμφωνα με την έρευνα του Moustakas (1994), για την επίτευξη της εργασίας 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 

1) Συγκέντρωση όλων των σχετικών με τα ερευνητικά ερωτήματα εκφράσεων 

(horizonalization): Το στάδιο αυτό πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ημιδομημένων 

συνεντεύξεων, οι οποίες αποτελούν τεχνική ποιοτικής συλλογής δεδομένων 

(Creswell, 2007). Καθώς η κατάσταση της πανδημίας καθιστά αδύνατες τις 

συνεντεύξεις δια ζώσης προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, 

πραγματοποιήθηκαν είτε διαδικτυακές συνεντεύξεις με ειδικές εφαρμογές, όπως το 

ΖΟΟΜ, είτε τηλεφωνικές κλήσεις (Crabtree & Miller, 1999). Οι συνεντεύξεις 

ηχογραφήθηκαν και έπειτα μεταγράφηκαν σε γραπτό κείμενο. 

2) Καθορισμός των σταθερών στοιχείων της εμπειρίας-φαινομενολογική 

αναγωγή (reduction-elimination):  Οι απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων 

αναλύθηκαν και επιλέχθηκαν αυτές που μπορούν να κατανοηθούν, να 

διαχωριστούν από το υπόλοιπο κείμενο και να τιτλοφορηθούν.  

3) Ομαδοποίηση και θεματοποίηση των σταθερών στοιχείων της εμπειρίας 

(thematic clustering): Τα σταθερά στοιχεία της εμπειρίας που έχουν τον ίδιο 

αναφορικό άξονα κατηγοριοποιήθηκαν σε ομάδες/ενότητες και τιτλοφορήθηκαν. 

4) Δημιουργία της προσωπικής υφικής περιγραφής των συνεντευξιαζόμενων 

(textural descriptions): Στο στάδιο αυτό περιγράφηκαν οι εμπειρίες των 

συμμετεχόντων σχετικά με το πώς βίωσαν οι ίδιοι τη διδασκαλία κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας του COVID-19 και δημιουργήθηκαν σχετικές θεματικές ενότητες 

(συναισθήματα, σκέψεις, ανησυχίες). 

5) Δημιουργία της προσωπικής δομικής περιγραφής των συνεντευξιαζόμενων 

(structural descriptions): Στο στάδιο αυτό περιγράφηκαν τα δομικά στοιχεία της 

εμπειρίας, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα της διδασκαλίας και δημιουργήθηκαν 

σχετικές θεματικές ενότητες (τεχνικά ζητήματα, πρόγραμμα, περιορισμοί). 

6) Δημιουργία της σύνθετης υφικής και δομικής περιγραφής της εμπειρίας 

(essence): Το τελευταίο κομμάτι της έρευνας αποτελεί τη σύνθεση της υφικής και 

δομικής περιγραφής των εμπειριών των συνεντευξιαζόμενων. Μέσω της ανάλυσης 

των διαφόρων θεματικών ενοτήτων και της σύγκρισής τους με άλλες σχετικές 

έρευνες προέκυψαν τα συμπεράσματα της δικής μας έρευνας σχετικά με τα βασικά 

της ερευνητικά ερωτήματα και αναδείχθηκαν αφενός τα καινοτόμα ευρήματά μας, 

αφετέρου οι τρόποι με τους οποίους αυτά τα ευρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν. 



 

Εικόνα 1: Βήματα της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης (Yüksel & Yıldırım, 2015) 

 

2. Περιγραφή δείγματος συνέντευξης 

Η παρούσα έρευνα  πραγματοποιήθηκε σε 22 εθελοντές συμμετέχοντες  δασκάλους 

δημοτικής εκπαίδευσης που εργάζονται σε δημόσια δημοτικά σχολεία της Ελλάδας. 

Οι ερωτήσεις αφορούν όλη τη περίοδο της πανδημίας, δηλαδή από το Μάρτιο 2020 

μέχρι σήμερα. Σκοπός της έρευνας είναι να καλυφθούν οι εξής κατηγορίες μαθητών 

με ειδικές ανάγκες: 

 Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): αυτιστική διαταραχή, παιδική 

αποδιοργανωτική διαταραχή, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές μη 

προσδιορισμένες αλλιώς συμπεριλαμβανομένου και του άτυπου αυτισμού. 

 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ): απόσπαση 

προσοχής, παρορμητικότητα 

 Μαθησιακές δυσκολίες: δυσκολίες αντίληψης, δυσλεξία, αναπτυξιακή 

αφασία, εγκεφαλικές δυσλειτουργίες 

 Ήπια νοητική υστέρηση 

 Κινητική αναπηρία 

 Αισθητηριακή αναπηρία 

Παράλληλα με την ποιοτική έρευνα που περιγράφεται παραπάνω, 

πραγματοποιήθηκαν και ποσοτικές αναλύσεις (Srnka & Koeszegi, 2007). Δεδομένου 

ότι οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων ήταν ανοιχτές, κρίνεται σημαντικό να γίνουν 

γνωστά κάποια βασικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (όπως φύλο, ηλικία, 

εργασιακή εμπειρία, κατηγορίες μαθητών με ειδικές ανάγκες που διδάσκουν κλπ.). 

Έτσι, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μία φόρμα με τα 

δημογραφικά στοιχεία τους που αφορούν την έρευνα, τα οποία παρουσιάζονται 



στον πίνακα 1. Για λόγους ηθικής της έρευνας δεν εμφανίζονται τα ονόματά τους, 

αλλά οι κωδικοί δασκάλα/ος 1-22. Οι μεταβλητές αυτές χρησιμοποιούνται και κατά 

την ανάλυση των δεδομένων και τη δημιουργία των θεματικών ενοτήτων. Επιπλέον, 

καταγράφονται τα ποσοστά των συμμετεχόντων που ανέφεραν τις εκάστοτε 

θεματικές ενότητες, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία τους και δίνοντάς μας τη 

δυνατότητα να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ τους και να φωτίσουμε τα 

σημαντικότερα ευρήματα της έρευνάς μας. 

 

Πίνακας 1: Δημογραφικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων 

 

Δασκάλα/ος = Δ, Γυναίκα = Γ, Άντρας = Α, Ειδικής Αγωγής = ΕΑ, Τάξης = Τ, Κάτοχος Μεταπτυχιακού = ΚΜ, 
Απόφοιτος ΑΕΙ = ΑΑΕΙ, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος = ΔΑΦ, Μαθησιακές Δυσκολίες = ΜΔ, Ήπια Νοητική 
Υστέρηση = ΗΝΥ, Αισθητηριακή Αναπηρία = ΑΑ, Κινητική Αναπηρία = ΚΑ, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-
Υπερκινητικότητα = ΔΕΠΥ  

 

Συμμετέχοντες Φύλο Ρόλος  Χρόνια 
εμπειρίας 

Μορφωτικό 
επίπεδο 

Ηλικία Πλήθος 
μαθητών 

με ΕΕΑ 

Τάξη 
μαθητών 

Κατηγορία 
μαθητών 

Δ 1 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 Α' ΔΑΦ 

Δ 2 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 ΣΤ' ΔΕΠΥ/ΗΝΥ/ΜΔ 

Δ 3 Γ ΕΑ 0-9 ΑΑΕΙ 18-30 1 Β' ΜΔ 

Δ 4 Γ ΕΑ 0-9 ΑΑΕΙ 18-30 2-4 Α' ΔΑΦ/ΔΕΠΥ/ΜΔ 

Δ 5 Γ ΕΑ 0-9 ΑΑΕΙ 45-54 1 Ε' ΔΑΦ 

Δ 6 Γ ΕΑ 10-19 ΚΜ 31-44 1 Ε' ΔΕΠΥ 

Δ 7 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 31-44 1 Β' ΜΔ 

Δ 8 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 2-4 Β' ΔΑΦ/ΔΕΠΥ  

Δ 9 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 2-4 Γ' ΔΑΦ/ΜΔ 

Δ 10 Γ ΕΑ 10-19 ΑΑΕΙ 31-44 2-4 Α'/Δ' ΚΑ/ΜΔ 

Δ 11 Γ Τ 20-29 ΚΜ 45-54 2-4 ΣΤ' ΔΑΦ/ΜΔ 

Δ 12 Γ ΕΑ 0-9 ΑΑΕΙ 18-30 1 Β' ΔΕΠΥ/ΗΝΥ 

Δ 13 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 31-44 1 Β' ΔΑΦ 

Δ 14 Γ ΕΑ 10-19 ΚΜ 31-44 2-4 Δ'/ΣΤ' ΔΑΦ/ΗΝΥ/ΑΑ 

Δ 15 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 Β' ΔΑΦ 

Δ 16 Γ ΕΑ 10-19 ΚΜ 54-… 2-4 Β'/Δ' ΔΕΠΥ/ΜΔ 

Δ 17 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 Β' ΔΑΦ 

Δ 18 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 Α' ΔΑΦ 

Δ 19 Α ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 Β' ΔΑΦ 

Δ 20 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 Α' ΗΝΥ/ΑΑ 

Δ 21 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 2-4 Δ' ΔΑΦ/ΜΔ/ΑΑ 

Δ 22 Γ ΕΑ 0-9 ΚΜ 18-30 1 ΣΤ’ ΜΔ 



Ανάλυση δεδομένων 
 

Σύμφωνα με την ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση του Moustakas(1994) τα 

θέματα χωρίζονται σε 2 βασικές κατηγορίες, τα θέματα υφής και τα θέματα δομής. 

Οι θεματικές ενότητες λοιπόν που προέκυψαν από τη κωδικοποίηση των 

συνεντεύξεων ομαδοποιήθηκαν σε αυτές τις 2 βασικές κατηγορίες και 

παρουσιάζονται αντίστοιχα στους παρακάτω πίνακες 2 και 3. Σε κάθε ενότητα 

παρουσιάζονται οι αντίστοιχες υπό-ενότητες(κωδικοί) που προέκυψαν, ένα 

απόσπασμα από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων για κάθε μία υπό-ενότητα, 

καθώς και η συχνότητα και τα ποσοστά αναφορών των συμμετεχόντων σε αυτές. 

Πίνακας 2: 
Θέματα υφής 
 

    

     

Θέμα Κωδικός Απόσπασμα Συχνότητα Ποσοστό 

Συναισθήματα Θλίψη το ένα παιδί (απ’ ότι μου είπε η 
μητέρα) έκλαιγε γιατί δεν ήξερε 
πώς να στείλει το τεστ που τους 
έβαλα, τις απαντήσεις δηλαδή και 
έπρεπε ουσιαστικά η μητέρα να 
γυρίσει γρήγορα σπίτι από τη 
δουλειά  

8 36,40% 

 Άγχος αυτό το παιδί έχει κρούσματα 
άγχους και θέλω να δω όταν θα 
γυρίσουμε δια ζώσης πώς τον 
επηρέασε αυτό το διάστημα με 
τόσους μήνες τηλεκπαίδευσης 

11 50% 

 Φόβος Παρατήρησα άγχος και φόβο ίσως 
λίγο θα έλεγα. Γι’ αυτό δεν ήθελαν 
να ανοίξουν τη κάμερα. 

1 4,50% 

 Βαρεμάρα και 
κούραση 

βαριόταν εύκολα, τον κούραζε το 
μεσημέρι, έπρεπε να αλλάξει και 
πάλι το ωράριο του ύπνου και της 
διατροφής του, είχαμε μάθημα την 
ώρα που είχε συνηθίσει να τρώει  

13 59% 



 Έλλειψη 
κοινωνικοποίησης-
Απομόνωση 

της λείπουν οι συμμαθητές της 
γιατί έπαιζαν πολύ ωραία στο 
διάλειμμα, είχε συνηθίσει να τους 
βλέπει καθημερινά και τα νέα 
δεδομένα ανέτρεψαν αυτή τη 
καθημερινότητά της και τη ρουτίνα 
της. Συχνά με ρωτάει πότε θα 
ανοίξουν τα σχολεία, σχεδόν 
καθημερινά 
 

20 90,90% 

 Έλλειψη 
ενδιαφέροντος-
απογοήτευση-
άρνηση 

δεν ήθελαν καν να συνδεθούν. 
Ακόμα και ο μαθητής μου το πρώτο 
καιρό έκλεινε συνέχεια το μάθημα, 
έκλαιγε, τσίριζε γιατί θεωρούσε ότι 
είναι σπίτι του, με τις πιτζάμες του, 
με τους γονείς δίπλα και δε πρέπει 
να κάνει μάθημα με τη δασκάλα, 
πίστευε ότι ήταν διακοπές  

11 50% 

Συμπεριφορά  Διατροφή έδειξε μια επαναστατικότητα 
σχετικά με το φαγητό, δεν ήθελε 
να φάει υγιεινά φαγητά και 
αναγκάστηκαν οι γονείς να το 
ταΐσουν πατατάκια, κρουασάν και 
πράγματα που του αρέσουν από 
φόβο να μη πέσει το παιδί κάτω, 
πήγαν και στο γιατρό  

1 4,50% 

 Συγκρούσεις με 
οικογένεια 

Δυσκολεύτηκαν και στη συμβίωση, 
υπήρχαν και αψιμαχίες ανάμεσα 
σε αδέρφια σε κάποιες 
περιπτώσεις  

2 9,10% 

     
 Ανάγκη σύγκρισης μπορεί να άκουγαν κάποιο 

συμμαθητή τους να λέει την 
απάντηση και όχι οι ίδιοι και αυτό 
τους δημιουργούσε αρνητικά 
συναισθήματα.   

5 22,70% 

     Συνεργασία με 
τους γονείς των 
μαθητών 

Αδιαφορία  Δυστυχώς δεν υπήρχε καθόλου 
συνεργασία στη δική μου 
περίπτωση.  Εγώ έκανα πολλές 
κινήσεις στην αρχή για να 
επικοινωνήσω με τους γονείς των 
παιδιών. Ωστόσο η μία μητέρα μου 
είπε ότι την συμβούλεψε ο 
παιδοψυχολόγος να μην πιέσουμε 
το παιδί και με απέκλεισε χωρίς να 
κάνει άλλη κίνηση 

2 9,10% 



 

Πίνακας 3: Θέματα δομής 

     

     

Θέμα Κωδικός Απόσπασμα Συχνότητα Ποσοστό 

Τακτικές 
διδασκαλίας 

Χρήση εξοπλισμού 
του σχολείου από 
τους δασκάλους 

Δίνεται δυνατότητα από το σχολείο 
για να δοθούν κάποια μικρόφωνα ή 
να χρησιμοποιήσουμε τους 
υπολογιστές που βρίσκονται εκεί 
 

9 40,90% 

 Χρήση ψηφιακών 
εκπαιδευτικών 
εργαλείων 

Έδειχνα βιντεάκια, κάναμε κουίζ, 
ψηφιακά βιβλία, το annotate για να 
γράφουν και λύνουν μαθηματικά πχ 
τα παιδιά. 

22 100% 

 Εργαλεία που 
θυμίζουν το δια 
ζώσης μάθημα 

Μέσω βιντεοκλήσης επίσης δείχνω 
στη μαθήτρια μου οτιδήποτε θέλω, 
όπως καρτέλες πλαστικοποιημένες, 
ένα πίνακα με μαρκαδόρο που έχω, 
εικόνες, ποτήρια, ξυλάκια, κυβάκια, 
οτιδήποτε είναι οικείο σε αυτήν σαν 
εργαλείο που χρησιμοποιούσαμε και 
από κοντά 
 
 

4 18,20% 

 Πολλές απαιτήσεις Η μία μαμά απλώς είχε 
περισσότερες απαιτήσεις από αυτό 
που μπορούσε να γίνει με τη χρήση 
του κινητού από το παιδί  

1 4,50% 

 Έλλειψη γνώσεων Οι γονείς της μαθήτριάς μου δεν 
είναι εξοικειωμένοι με τη 
τεχνολογία  

9 40,90% 

 Έλλειψη χρόνου η μαμά αναγκάστηκε να αφήσει τη 
δουλειά της για να μπορεί κάποιος 
να είναι στο σπίτι και να βοηθάει 
τον μαθητή. 

11 50% 

 Απαραίτητη 
υποστήριξη 

Χωρίς τους γονείς δε θα γινόταν 
μάθημα  

15 68,20% 



 Συμμετοχή σε 
ομαδικές εργασίες 

είχε πολύ καλή διάθεση και 
ψυχολογία να συνεργαστεί. Είχε και 
πολύ καλή απόδοση σε αυτές τις 
εργασίες 

6 27,30% 

 Εκπαιδευτικά 
παιχνίδια 

Επειδή είναι παιδάκι με αυτισμό τον 
βοηθούσε πολύ να χρησιμοποιώ την 
κίνηση και ψηφιακά παιχνίδια με 
αντιστοιχίες, Σ-Λ κλπ   

9 40,90% 

 Χρήση πολυμέσων Προσπαθώ να του διατηρήσω το 
ενδιαφέρον με βίντεο. Τα 
εκπαιδευτικά βίντεο λειτουργούν 
καλύτερα με το μαθητή μου. Το 
μάθημα δε γίνεται σαν διάλεξη, 
δηλαδή μόνο να παρακολουθεί διότι 
τον κουράζει  και μπορεί μέχρι και 
να κοιμηθεί. 
 

17 77,30% 

 Διαδραστικό 
μάθημα 

εμπλέκοντάς τον συχνά στο μάθημα, 
να του δίνουν δικαίωμα να ανοίγει 
τη κάμερά του μόνο αυτός ή 
δικαίωμα να πει περισσότερα 
πράγματα για τον εαυτό του, να 
αναφέρουν το όνομά του ανά 10 
λεπτά περίπου αν ξέρουν ότι ο 
μαθητής βαριέται συχνά και να τον 
κρατάν σε εγρήγορση 
 

12 54,55% 

 Σύντομες ασκήσεις Θα προτιμήσω δηλαδή κάποια 
παιχνίδια που να έχουν λίγα 
χρώματα, όχι πολλές εικόνες, να 
έχουν λίγες απαντήσεις πχ σωστό ή 
λάθος, να έχουν γενικότερα 
περιορισμένα ερεθίσματα για να μη 
τη μπερδεύουν 
 

8 36,40% 

 Βοήθεια από 
συναδέλφους 
δασκάλους 
πληροφορικής 

είχαμε τη καθοδήγηση της δασκάλας 
πληροφορικής που μας έδειξε 
κάποια πράγματα 

7 31,80% 

Αξιολόγηση 
και απαιτήσεις 
από μαθητές 
με ειδικές 
ανάγκες 

Έμφαση στη 
συμπεριφορά 

Αξιολόγησα περισσότερο τη 
συμπεριφορά του η οποία 
βελτιώθηκε. 

5 22,70% 



 Έμφαση στη 
συμμετοχή και τη 
προσπάθεια 

Αξιολογήθηκαν ως προς τη 
συμμετοχή τους, τη προσπάθεια που 
κατέβαλαν, τη διάθεση, τις εργασίες 
τους και την πρόοδο από πέρσι  

9 40,90% 

 Επιείκεια  Δείξαμε βέβαια περισσότερη 
επιείκεια στο μαθητή μου γιατί 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά 
ζητήματα όπως είναι η ρουτίνα κατά 
κύριο λόγο 
 

8 36,40% 

 Μαθησιακά κενά Έμειναν πολύ πίσω σχετικά με 
προηγούμενες χρονιές  

13 54,10% 

 Εξατομικευμένες 
ασκήσεις 

οι ασκήσεις που χορηγούνταν ήταν 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες του 
κάθε μαθητή οπότε εκεί θα έλεγα 
ότι υπάρχει μια διαφορά 

4 18,20% 

 Χρήση ψηφιακών 
εργαλείων 

αξιολογήσαμε τη συμμετοχή των 
παιδιών στο μάθημα και την 
επίδοσή τους στα τεστάκια που τους 
βάζαμε μέσω e-class 
 

9 40,90% 

Δυσκολίες στη 
χρήση των 
ψηφιακών 
εργαλείων 

Προβλήματα με 
κάμερα και 
μικρόφωνο 

τους δυσκόλεψε η κάμερα, καθώς 
δεν υπήρχε κοντινή επαφή και τους 
φάνηκε περίεργο να βλέπουν τον 
εαυτό τους και τους συμμαθητές 
τους μέσα από τη κάμερα  
 

7 31,80% 

 Δυσκολία στη 
χρήση του 
πληκτρολογίου και 
ποντικιού 

δεν ήξερε ούτε πώς να κρατήσει το 
ποντίκι. Από την αρχή της σχολικής 
χρονιάς αυτά προσπαθούσαμε να 
μάθουμε. 

6 27,30% 

 Δυσκολία στη 
χρήση της 
πλατφόρμας webex  

στην αρχή δυσκολεύτηκε λίγο με τη 
χρήση της πλατφόρμας. Υπήρχε μια 
αναστάτωση όταν χανόταν η 
σύνδεση, δεν εστίαζε πάντα στην 
οθόνη αλλά αφαιρείτο 

6 27,30% 



Προβλήματα 
διαδικτυακών 
μαθημάτων 

Αμιγώς ιδιωτικό 
μάθημα 

Δε μπορεί να επιτευχθεί η 
παράλληλη στήριξη την ώρα του 
μαθήματος στη τάξη.  Δεν είχα δίπλα 
το παιδί οπότε δε μπορούσα να το 
βοηθήσω όταν χρειαζόταν 

4 18,20% 

 Δυσκολία 
προσαρμογής 
μαθητών 

Ακριβώς επειδή δεν ήμουν δίπλα 
της, αυτά τα παιδιά όταν 
παραστρατούν από τη συνήθεια που 
ήδη έχουν και ενώ για αρκετούς 
μήνες συνήθισε να με έχει δίπλα της 
τώρα ξαφνικά έπρεπε να συνηθίσει 
να με βλέπει μέσω μιας οθόνης και 
δεν ήταν καθόλου εύκολο 

15 68,20% 

 Δυσκολία 
συγκέντρωσης 
μαθητών 

Αποσπόταν η προσοχή του από τα 
πάντα. Έτρωγε, έκανε γκριμάτσες  

19 86,40% 

     

 Έλλειψη 
εξοπλισμού 
μαθητών 

έμπαινε στα μαθήματα από κινητό 
και επειδή είχε και πρόβλημα 
αμβλυωπίας δυσκολευόταν πολύ  

9 40,90% 

 Μειωμένη 
συμμετοχή 
μαθητών στις 
βιντεοσυνεδριάσεις 

Το κοριτσάκι έμπαινε μόνο σε 
μαθήματα όπως γυμναστική και 
μουσική, απλά και μόνο για τη 
κοινωνικοποίησή της  

5 22,70% 

 Οχλαγωγία Όταν έχει οχλαγωγία την βλέπω από 
τη κάμερα που κλείνει τα αυτιά της. 
Δε το έκανε συχνά αυτό στη τάξη, 
ελάχιστες μόνο φορές  

5 22,70% 

 Εναλλαγή εικόνων λόγω της επιληψίας του και 
ζαλιζόταν πολύ με την αλλαγή των 
εικόνων και τον αντίλαλο από τα 
μικρόφωνα και αυτό του 
δημιουργούσε μεγάλη ένταση 
 

3 13,60% 



 Έλλειψη επαρκούς 
σύνδεσης στο 
διαδίκτυο 

Η δικιά μου μαθήτρια είχε πρόβλημα 
κιόλας μερικές φορές με τη σύνδεση 
του ίντερνετ   

11 50% 

 Προβλήματα της 
πλατφόρμας webex 

Επειδή όλα τα παιδιά ήταν μέσα στο 
webex και δυστυχώς δε μπορεί να 
σηκώσει πολλούς χρήστες και 
υπήρξαν φορές που εγώ και κάποιοι 
άλλοι εκπαιδευτικοί δε μπορούσαμε 
να συνδεθούμε με αποτέλεσμα να 
μη γίνει το μάθημα 
 

9 40,90% 

 Ελλιπείς οδηγίες 
από το υπουργείο 

Μας είχε προωθήσει κάποια μέιλ η 
διευθύντρια τα οποία είχε στείλει το 
υπουργείο παιδείας αλλά ήταν πολύ 
τυπικές οδηγίες και λίγες 
 

17 77,30% 

Λύσεις και 
προτάσεις 
εκπαιδευτικών 

Επιπλέον 
διαδικτυακές 
δραστηριότητες 

να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση 
σε εφαρμογές που υπάρχουν στο 
ίντερνετ και είναι επί πληρωμή αλλά 
είναι πολύ σημαντικές για το 
μάθημα 
 

10 45,45% 

 Συνδυαστική 
εφαρμογή 
διαδικτυακής και 
δια ζώσης 
διδασκαλίας 

Ελπίζω ωστόσο να μην 
αντικαταστήσει την δια ζώσης αλλά 
να λειτουργήσει συμπληρωματικά 

12 54,55% 

 Μικρότερα 
τμήματα 

είναι δύσκολο και για τον δάσκαλο 
γενικής να διαχειριστεί μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας 20-25 
μαθητές 
 

3 13,60% 

 Μικρότερα 
μαθήματα 

Να γίνεται σε λιγότερο χρόνο, 
δηλαδή να μη διαρκεί η εκπαίδευση 
5 ώρες, διότι κουράζει το παιδί, τα 
μάτια του ή η μέση του 
 

4 18,20% 

 Πρωινά μαθήματα θα προτιμούσα να είναι πρωί, να 
είχαμε μεγαλύτερα διαλείμματα για 
να ξεκουράζονται και τα μάτια τους 
 

5 22,70% 



 Επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών 

Οπωσδήποτε σεμινάρια σε 
δασκάλους και μαθητές. Έπρεπε να 
δείξουμε στα παιδιά πράγματα που 
δε ξέραμε 

17 77,30% 

 Ανάγκη για 
εξατομικευμένες 
οδηγίες και 
εργαλεία 

Εγώ δηλαδή έχω εξειδίκευση στην 
ειδική αγωγή αλλά δε ξέρω να 
χρησιμοποιώ ψηφιακό εξοπλισμό 
για ειδική αγωγή, τον υπολογιστή, το 
σωστό τρόπο να πληκτρολογήσει ο 
μαθητής κλπ 
 

7 31,80% 

Θετικά 
διαδικτυακής 
εκπαίδευσης 

Εξατομίκευση Υπάρχει πολύ εξατομίκευση. Οι 
μαθητές με ειδικές ανάγκες 
προφανώς χρειάζονται το 
περιβάλλον στήριξης, φίλους και 
επικοινωνία της δια ζώσης 
εκπαίδευσης, αλλά ταυτόχρονα 
κάνουν και πράγματα που δεν είναι 
100% πάνω τους, κάτι που γίνεται 
στην εξ αποστάσεως 
 

2 9,10% 

 Εξοικείωση με τα 
ψηφιακά μέσα 

η μαθήτριά μου είχε την ευκαιρία να 
εξοικειωθεί με τη τεχνολογία, καθώς 
όπως είπα και πριν δεν είχε μεγάλη 
επαφή 

8 36,40% 

 Δε χάνεται μάθημα όταν διδάσκαμε δια ζώσης και 
κλείσαμε λόγω του χιονιού, κάναμε 
διαδικτυακό μάθημα. Το οποίο είναι 
πολύ καλό να συμβαίνει σε τέτοιες 
περιπτώσεις, δε πρέπει να χάνεται 
το μάθημα για το παραμικρό για 
έκτακτους λόγους 

4 18,20% 

 Περισσότερη 
διάδραση 

Μπορούμε να κάνουμε το μάθημα 
αρκετά διαδραστικό με 
εκπαιδευτικά παιχνίδια, παραμύθια 
μέσω links, να προβάλλουμε εικόνες, 
το οποίο είναι πιο δύσκολο δια 
ζώσης για τον εκπαιδευτικό να 
μαζέψει έντυπο υλικό, να 
εκτυπώσει, να πλαστικοποιήσει 

6 27,30% 

 

 



 

Αποτελέσματα θεμάτων υφής 
 

1. Συναισθήματα 

Η πρώτη ενότητα των θεμάτων υφής αφορά τα συναισθήματα των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες τη περίοδο της πανδημίας και των διαδικτυακών μαθημάτων. 

Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς τα συναισθήματα που 

παρατηρήθηκαν ήταν «θλίψη», «Άγχος», «Φόβος», «Βαρεμάρα-Κούραση», 

«Έλλειψη κοινωνικοποίησης-Απομόνωση» και «Έλλειψη ενδιαφέροντος-

Απογοήτευση-Άρνηση». 

Ένα πρώτο συναίσθημα που αναφέρθηκε από 8 εκπαιδευτικούς ήταν αυτό της 

θλίψης. Η έλλειψη τεχνολογικών γνώσεων και η υποχρεωτική χρήση ψηφιακών 

εργαλείων που δε χρησιμοποίησαν ποτέ στο παρελθόν, δημιούργησε στους 

μαθητές τους μια επιπλέον αναστάτωση. Όπως αναφέρει η δασκάλα 14 για έναν 

από τους μαθητές της με διαταραχές αυτιστικού φάσματος που βρίσκεται στη 

Τετάρτη δημοτικού: 

“το ένα παιδί απ’ ότι μου είπε η μητέρα έκλαιγε γιατί δεν ήξερε πώς να στείλει το 

τεστ που τους έβαλα, τις απαντήσεις δηλαδή και έπρεπε ουσιαστικά η μητέρα να 

γυρίσει γρήγορα σπίτι από τη δουλειά”. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ωστόσο συμφωνούν πως η έλλειψη αλληλεπίδρασης με τους 

συμμαθητές τους είναι βασικός παράγοντας που προκάλεσε αυτή τη στεναχώρια.  

Ένα δεύτερο συναίσθημα που παρατήρησαν 11 εκπαιδευτικοί στους μαθητές τους 

είναι το άγχος. Όπως επισημαίνει η δασκάλα 4: “είχαν άγχος, για το αν θα 

προλάβουν πχ να ανοίξουν το μικρόφωνο, αν θα το πουν σωστά ή αν δε τους 

ακούσει η δασκάλα, αν θα ακούσουν το μπράβο για επιβράβευση”. 

Έπειτα σε μερικά παιδιά παρατηρήθηκε επιπλέον άγχος και για το ίδιο το 

διαδικτυακό μάθημα με αποτέλεσμα να βιάζονται να τελειώσει και να μην 

υπάρχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Όπως αναφέρει η δασκάλα 20: “είχε πολύ 

άγχος, για το πότε θα τελειώσει το μάθημα κυρίως και αυτό αυξανόταν όσο 

περνούσε ο καιρός. Καταλήξαμε στο τέλος να κάνουμε μόνο παιχνιδάκια για 

συντήρηση όσων είχαμε κάνει μέχρι τότε”. 

Αντιθέτως όμως, σύμφωνα με την δασκάλα 15 η διαδικτυακή εκπαίδευση επέδρασε 

θετικά στο μαθητή της ως προς το θάρρος. Συγκεκριμένα αναφέρει: “είπαμε στα 

παιδιά να μας στείλουν βίντεο να λένε τα ποιήματά τους και παρατήρησα ότι επειδή 



δε τον έβλεπαν οι άλλοι και τα έλεγε απλά σε μια κάμερα ήταν πιο δυνατή η φωνή 

του. Όταν ήταν από κοντά ντρεπόταν και δεν είχε τον ίδιο ενθουσιασμό”. 

Μία δασκάλα μόνο, η δασκάλα 16 παρατήρησε το συναίσθημα του φόβου στους 

μαθητές της, με αυτό τον τρόπο δικαιολόγησε την άρνησή τους να ανοίξουν τη 

κάμερα κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.  

Επιπλέον 13 συμμετέχοντες διαπίστωσαν την αίσθηση της βαρεμάρας και κούρασης 

στους μαθητές τους. Οι περισσότεροι μαθητές εξέφραζαν συνεχώς αυτό το 

συναίσθημα, ρωτώντας πότε θα επιστρέψουν στις κανονικές τάξεις ή πότε θα 

τελειώσει το μάθημα. Μία μαθήτρια επίσης παρακολουθούσε το μάθημα από 

κινητό, καθώς δε διέθετε υπολογιστή και παραπονιόταν ότι την κούρασε η μικρή 

οθόνη. Όπως αναφέρει η δασκάλα της, η δασκάλα 1: “Μπορεί να αρχίσει να κλαίει, 

να παραπονιέται ότι κουράστηκε και το καταλαβαίνω, δεν είναι κάτι περίεργο γιατί 

πολλές φορές χάνεται, δε μπορεί να παρακολουθήσει όσο θα ήθελε λόγω μικρής 

οθόνης”. 

Ένα ακόμα αρνητικό συναίσθημα των παιδιών που παρατηρήθηκε αυτή τη περίοδο 

από 20 εκπαιδευτικούς είναι η έλλειψη κοινωνικοποίησης. Τα παιδιά εξέφραζαν 

συνεχώς την επιθυμία τους να δουν τους συμμαθητές και τους δασκάλους τους και 

αυτή η έλλειψη αλληλεπίδρασης είχε επιρροή στη ψυχολογία και την απόδοσή 

τους. Η δασκάλα 6 αναφέρει: “η πρόοδος του παιδιού δεν έχει να κάνει μόνο με το 

αν είναι καλός μαθητής αλλά γενικότερα με τη ψυχολογία του παιδιού, της 

ψυχοσύνθεσης θα έλεγα καλύτερα, γιατί θέλει να βρίσκεται σε ένα κοινωνικό 

περιβάλλον όπως το σχολείο και όχι απομονωμένο στο σπίτι”.  

Όπως επισημαίνει επίσης η δασκάλα 7 πολύ σημαντικό είναι και το κομμάτι του 

διαλείμματος όπου μπορούσε ο μαθητής να ξεθυμάνει και να επιστρέψει πιο 

ενεργός στο μάθημα. Σύμφωνα με την ίδια δασκάλα, η έλλειψη κοινωνικοποίησης 

των παιδιών έγινε ιδιαίτερα αισθητή όταν επέστρεψαν για ένα διάστημα στα δια 

ζώσης μαθήματα και τα παιδιά έδειξαν ενθουσιασμό, ο οποίος δυστυχώς λόγω των 

περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του covid-19 σύντομα μετριάστηκε. Όπως αναφέρει 

συγκεκριμένα η δασκάλα: “Σχετικά με τους δασκάλους τους λείπουν πολύ και αυτό 

το παρατηρήσαμε πολύ έντονα φέτος όταν ξαναμπήκαμε κάποια στιγμή στις 

σχολικές αίθουσες και θέλαν συνεχώς αγκαλιές παρότι το απαγορέυσαμε λόγω της 

πανδημίας. Οπότε αντί για αγκαλιά τους λέγαμε να δώσουμε μπουνίτσα και αυτό 

σίγουρα κάπως επηρέασε τη ψυχολογία τους”. 

Τέλος, 11 από τους συμμετέχοντες τόνισαν ότι οι μαθητές τους έχασαν το 

ενδιαφέρον τους για το μάθημα όταν αυτό πραγματοποιούνταν διαδικτυακά. Είχαν 

συνεχώς μια άρνηση που πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι βρίσκονται στο σπίτι 

τους, ένα οικείο γι’ αυτούς περιβάλλον στο οποίο θεωρούν ότι δε θα έπρεπε να 

κάνουν μάθημα. Αυτό επιβεβαιώνεται από την δασκάλα 4 η οποία επισημαίνει: 



 “ο μαθητής μου το πρώτο καιρό έκλεινε συνέχεια το μάθημα, έκλαιγε, τσίριζε γιατί 

θεωρούσε ότι είναι σπίτι του, με τις πιτζάμες του, με τους γονείς δίπλα και δε 

πρέπει να κάνει μάθημα με τη δασκάλα, πίστευε ότι ήταν διακοπές”. 

Αυτή τους η άρνηση αυξήθηκε σε πολλές περιπτώσεις και από διάφορα τεχνικά 

προβλήματα που προέκυπταν κατά τα διαδικτυακά μαθήματα. Η δασκάλα 3 

ανέφερε ότι υπήρχαν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο πολλές φορές, τα οποία 

δημιουργούσαν μια σύγχυση στους μαθητές και τους απογοήτευε. 

Αντιθέτως σε μερικούς μαθητές επέδρασε θετικά αυτή η διαδικασία καθώς 

σύμφωνα με τους δασκάλους τους έκαναν κάτι που τους ταίριαζε και έδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τα λεγόμενα της δασκάλας 2:  

“ο μαθητής ήταν πολύ χαρούμενος γιατί έκανε κάτι που του ταίριαζε, έβλεπε βίντεο, 

κάναμε παρατήρηση έργων τέχνης που του άρεσε, αισθάνθηκε ότι ξεκουράζεται 

λίγο και από το σχολείο που τον κούραζε. Έβλεπε και περισσότερο τη μαμά και το 

μπαμπά”. 

2. Συμπεριφορά 

Στη δεύτερη ενότητα που αφορά τη συμπεριφορά των μαθητών με ειδικές ανάγκες 

τη περίοδο της πανδημίας εντοπίστηκαν 3 υπό-ενότητες. «Διατροφή», 

«Συγκρούσεις με οικογένεια» και «Ανάγκη σύγκρισης». 

Μία μόνο δασκάλα, η δασκάλα 2 παρατήρησε μια αντιδραστικότητα του μαθητή 

της σχετικά με το φαγητό. Όπως αναφέρει η ίδια: “έδειξε μια επαναστατικότητα 

σχετικά με το φαγητό, δεν ήθελε να φάει υγιεινά φαγητά και αναγκάστηκαν οι 

γονείς να το ταΐσουν πατατάκια, κρουασάν και πράγματα που του αρέσουν από 

φόβο να μη πέσει το παιδί κάτω, πήγαν και στο γιατρό”. 

Έπειτα σύμφωνα με 2 εκπαιδευτικούς, την περίοδο της πανδημίας δημιουργήθηκαν 

αψιμαχίες των μαθητών τους με άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Η δασκάλα 11 

παρατήρησε συγκρούσεις ανάμεσα στους μαθητές της και τα αδέρφια τους που 

οφείλονται στην απομόνωση στα σπίτια τους που είναι μάλιστα και αρκετά μικρά. Η 

δασκάλα 14 επίσης ανέφερε για τον μαθητή της με προβλήματα όρασης ότι είχε μια 

ρίξη στις σχέσεις με τη μητέρα του, η οποία είχε πολλές απαιτήσεις από τον ίδιο. 

Όπως μας μετέφερε η ίδια τα λόγια του μαθητή της μία μέρα μετά το σχόλασμα, την 

περίοδο που γινόταν τα μαθήματα δια ζώσης: “ Πω τώρα ποιος την ακούει πάλι τη 

μαμά, θα φωνάζει ”. 

Ένα ακόμα φαινόμενο που παρατηρήθηκε από 5 εκπαιδευτικούς αυτή τη περίοδο 

είναι η ανάγκη σύγκρισης και αίσθηση κατωτερότητας που ένιωθαν οι μαθητές τους 

αυτή τη περίοδο σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Πολλές φορές συνέβαινε να 

ακούνε τους συμμαθητές τους να έχουν βρει την απάντηση σε μια ερώτηση του 



δασκάλου και εκείνοι όχι και αυτό τους αναστάτωνε. Όπως τονίζει η δασκάλα 21: 

“Πολλές φορές επηρεάζονταν και από τους συμμαθητές τους που λέγανε «κυρία το 

κατάλαβα» και συμφωνούσαν ενώ μετά που τους ρωτούσα εγώ αν το κατάλαβαν 

λέγανε όχι”. Κάτι το οποίο είναι σοβαρό καθώς αν δε το εντοπίσει η δασκάλα 

μπορεί να δημιουργηθούν επιπλέον μαθησιακά κενά. 

Επιπλέον σύμφωνα με την δασκάλα 15 o μαθητής της, ανέκαθεν από τα δια ζώσης 

μαθήματα είχε την τάση σε όσες δραστηριότητες τους έβαζαν στο σχολείο να θέλει 

να ξεκινάει πρώτος, κάτι που προσπαθούσαν σε συνεργασία με τη δασκάλα της 

τάξης να το διορθώσουν και αυτή η εκπαίδευση διακόπηκε απότομα από το 

κλείσιμο των σχολείων και τη διαδικτυακή διδασκαλία.  

3. Συνεργασία με οικογένεια 

Αυτή η ενότητα αφορά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των 

μαθητών τους. Οι υπό-ενότητες που προέκυψαν είναι «Αδιαφορία», «Πολλές 

απαιτήσεις», «Έλλειψη γνώσεων», «Έλλειψη χρόνου», «Απαραίτητη υποστήριξη». 

Σύμφωνα με τους περισσότερους συμμετέχοντες η συνεργασία με τους γονείς των 

μαθητών τους ήταν πολύ καλή. Είχαν καθημερινή επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, 

skype, είτε αντάλλασαν μηνύματα μέσω viber και e-mail προκειμένου να δοθεί 

ανατροφοδότηση για τις εργασίες και την επίδοση των μαθητών. Μερικοί γονείς 

τόνιζαν συνεχώς ότι είναι αφοσιωμένοι στα παιδιά τους και συμμετείχαν πολύ 

ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ωστόσο σε 2 περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί παρατήρησαν αδιαφορία από τους 

γονείς των παιδιών. Η δασκάλα 9 θεώρησε απαραίτητη την υποστήριξη των γονέων 

την ώρα του μαθήματος, παρόλα αυτά όπως αναφέρει δεν είδε διάθεση από τη 

πλευρά τους να βοηθήσουν. Στη περίπτωση της δασκάλας 8 τα πράγματα ήταν 

ακόμα χειρότερα καθώς οι μαθητές της αποκλείστηκαν τελείως από τη μαθησιακή 

διδασκαλία. Όπως αναφέρει η ίδια:” η μία μητέρα μου είπε ότι την συμβούλεψε ο 

παιδοψυχολόγος να μην πιέσουμε το παιδί και με απέκλεισε χωρίς να κάνει άλλη 

κίνηση. Με την άλλη μαμά υπήρχε λίγο μεγαλύτερη επικοινωνία αλλά και πάλι δεν 

είχε ιδιαίτερη πρόθεση να συνεργαστεί. Όταν μπήκε μερικές φορές το παιδί να 

παρακολουθήσει ήταν δίπλα του αλλά δε τον ενθάρρυνε όσο θα έπρεπε κατά τη 

γνώμη μου. Να διαβάζει δηλαδή, να κάνει έστω τις ασκήσεις που του στέλνω εγώ ή 

η δασκάλα”. 

Μία μόνο δασκάλα, η δασκάλα 14 παρατήρησε από τη μαμά ενός από τους μαθητές 

της με αμβλυωπία (πρόβλημα όρασης), ότι είχε περισσότερες απαιτήσεις από αυτά 

που μπορούσε το παιδί και μάλιστα από την οθόνη ενός κινητού, καθώς δε διέθετε 

υπολογιστή. Με αποτέλεσμα το παιδί να αναστατώνεται και να αγχώνεται ακόμα 

περισσότερο. 



Ένα ακόμα πρόβλημα στη συνεργασία με τους γονείς ήταν η έλλειψη ψηφιακών 

γνώσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των διαδικτυακών 

μαθημάτων των παιδιών τους. Η δυσκολία αυτή αναφέρθηκε από 9 συμμετέχοντες. 

Η δασκάλα 4, μάλιστα, επισήμανε ότι οι γονείς του μαθητή που είχε φέτος ήταν από 

ξένη χώρα και δεν ήξεραν καλά ούτε την ελληνική γλώσσα. Η δασκάλα 2, επίσης, 

ανέφερε ότι οι γονείς του μαθητή της δεν ήξεραν καθόλου να χειρίζονται 

υπολογιστές και κάθισε μαζί τους στην αρχή της χρονιάς ώστε να εγκαταστήσουν τις 

απαραίτητες πλατφόρμες και να τους διδάξει τη λειτουργία τους. Όπως αναφέρει η 

ίδια: “Δε ξέρανε καθόλου πώς να εγκαταστήσουν το viber, to webex και καθίσαμε 

μαζί 6 ώρες για να τα εγκαταστήσουμε και γενικά είναι πάντα εκεί”. 

Από την άλλη πλευρά όμως οι περισσότεροι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι οι 

γονείς των μαθητών τους είχαν τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις καθότι είναι επί 

το πλείστον νέοι άνθρωποι και ασχολιούνται με τη τεχνολογία. 

Επίσης πολύ σοβαρό πρόβλημα που εντοπίστηκε από 11 εκπαιδευτικούς είναι η 

έλλειψη χρόνου προκειμένου να βοηθήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία των 

παιδιών τους. Όπως αναφέρουν οι δάσκαλοι 2 και 19 οι γονείς αναγκάστηκαν να 

αφήσουν και τις δουλείες τους για να βοηθήσουν τα παιδιά , ή σε άλλες 

περιπτώσεις να πάρουν πολλές μέρες άδεια, όπως συμπεραίνεται από τα λεγόμενα 

της δασκάλας 13: “Είναι παιδί χωρισμένων γονιών και έπεσε πολύ βάρος στη μαμά. 

Η οποία πήρε πολλές μέρες άδεια για να μπορέσει να βοηθήσει ”. 

Τέλος, 15 εκπαιδευτικοί τόνισαν πως η υποστήριξη των γονιών στη διάρκεια των 

διαδικτυακών μαθημάτων είναι απαραίτητη, προκειμένου να βρίσκεται κάποιος 

δίπλα στο παιδί και να το βοηθάει να διατηρεί τη προσοχή του και να μην 

αφαιρείται. Η τοποθέτηση αυτή δε βρίσκει όλους τους εκπαιδευτικούς απόλυτα 

σύμφωνους, όπως π.χ. τη δασκάλα 11, η οποία αναφέρει πως ο μαθητής της, 

παρότι έχει διάσπαση προσοχής, ξέρει να χειρίζεται καλά τα ψηφιακά μέσα και 

βρήκε διασκεδαστική τη διαδικτυακή μέθοδο διδασκαλίας. 

Μια άλλη διάσταση στο θέμα δίνει η δασκάλα 12, η οποία παρότι θεωρεί 

απαραίτητη τη παρουσία των γονιών στο σπίτι την ώρα των μαθημάτων, τονίζει ότι 

δε πρέπει να βρίσκονται συνεχώς δίπλα στο παιδί, προκειμένου να αυτονομηθεί. 

Όπως αναφέρει: “Οι οδηγίες που έδωσα ήταν να βρίσκεται κάποιος πάντα στο σπίτι 

την ώρα που κάνουμε τα μαθήματα αλλά να μη βρίσκεται συνεχώς δίπλα στο παιδί 

για τον εξής λόγο. Προσπαθούμε σε τέτοια παιδιά κυρίως αλλά και γενικότερα σε 

όλα, να τα αυτονομήσουμε. Έπρεπε να κάνουμε εικονικά μια τάξη όπως ήταν και στο 

σχολείο”. 

 



Αποτελέσματα θεμάτων δομής 
 

1. Τακτικές διδασκαλίας 

Η πρώτη ενότητα των θεμάτων δομής αφορά τις τακτικές διδασκαλίας που 

χρησιμοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στη διάρκεια των διαδικτυακών 

μαθημάτων. Οι υπό-ενότητες που προέκυψαν είναι: «Χρήση εξοπλισμού σχολείου 

από τους δασκάλους», «χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων», «Εργαλεία 

που θυμίζουν το δια ζώσης μάθημα», «Σύντομες ασκήσεις», «Συμμετοχή σε 

ομαδικές εργασίες», «Εκπαιδευτικά παιχνίδια», «Χρήση πολυμέσων», 

«Διαδραστικό μάθημα», «Βοήθεια από συναδέλφους δασκάλους πληροφορικής». 

Όπως επισημάνθηκε από 9 συμμετέχοντες, σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί 

παρουσίαζαν έλλειψη του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να διεκπεραιώσουν τα 

μαθήματά τους, είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό του 

σχολείου. Αυτό ωστόσο σύμφωνα με την δασκάλα 7 δε θα έπρεπε να είναι λύση 

καθώς όλες αυτές οι αλλαγές έγιναν για την προστασία από τον covid και αυτή είναι 

μια μέθοδος που κάθε άλλο παρά προστατεύει από τον ιό. Όπως αναφέρει: “αυτό 

που γινόταν ήταν οι καθηγητές αυτοί να πηγαίνουν στο σχολείο για να κάνουν 

μάθημα με αποτέλεσμα να μαζεύονται πάνω από 10 άτομα σε έναν χώρο σε μια 

περίοδο που όλα γίνονται για τη προστασία από τον Covid”. 

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που όπως συμπεραίνεται από τις απαντήσεις όλων των 

συμμετεχόντων ξεκινάει από την έλλειψη επιχορήγησης από το κράτος. Οι 

επιχορηγήσεις που δόθηκαν είναι πολύ περιορισμένες με αποτέλεσμα να δοθεί 

προτεραιότητα στους μαθητές και οι δάσκαλοι να μην λάβουν τον απαραίτητο 

εξοπλισμό. 

Όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία στα 

διαδικτυακά τους μαθήματα. Η δασκάλα 4 υποστήριξε ότι η απλή μεταφορά της 

παραδοσιακής τάξης στη διαδικτυακή δεν είναι καθόλου αποδοτική. Έπρεπε οι 

εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν και να εξοικειωθούν με νέες μεθόδους 

διδασκαλίας και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία που θα βελτίωναν τη 

ποιότητα του μαθήματος ώστε να είναι πιο αποδοτικό σε λιγότερο χρόνο και 

παράλληλα να διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν μια πληθώρα εκπαιδευτικών εργαλείων 

που βρήκαν στο διαδίκτυο, που περιλαμβάνουν βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

κουίζ και ασκήσεις. Η δασκάλα 17 ανέφερε ότι προκειμένου να ξεκουράσει τον 

μαθητή της από το φόρτο του μαθήματος χρησιμοποίησε ευχάριστες 

δραστηριότητες που παρουσιάζονται μέσω του gonoodle.com. Επίσης βρήκε πολύ 

χρήσιμα εργαλεία όπως το Google Slide για συμπλήρωση κενών σε διαφάνειες, 



καθώς και δυνατότητες που δίνει το webex, όπως το chat ώστε να λύνει απορίες 

του μαθητή της άμεσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, χωρίς να χρειαστεί να 

διακόψει τη ροή. Τα break out sessions με τα οποία μεταφέρεται σε ξεχωριστό 

δωμάτιο με τον μαθητή όποτε το κρίνει απαραίτητο για επίλυση αποριών. Ένα 

επίσης χρήσιμο πρόσθετο του webex είναι το annotate που όπως αναφέρει η 

δασκάλα 1: “ είναι μια λειτουργία που μπορούν κι αυτοί πατώντας ένα κουμπί να 

σημειώνουν πάνω στο αρχείο ή στο πίνακα που προβάλλεται μέσω webex, οπότε 

είναι μια λειτουργία για να συμμετέχουν τα παιδιά ”. Επιπλέον για την επικοινωνία 

που είχαν οι δάσκαλοι μεταξύ τους στη διάρκεια της πανδημίας χρησιμοποιούσαν 

κυρίως το τηλέφωνο, e-mail και σε λιγότερες περιπτώσεις τα viber και messenger. 

Παρότι ωστόσο η χρήση ψηφιακών εργαλείων είναι απαραίτητη για όλους τους 

δασκάλους, 4 από τους συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι προκειμένου να μην 

ενοχληθούν οι μαθητές τους από την απότομη αλλαγή στη διαδικτυακή εκπαίδευση 

έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και εργαλεία που αξιοποιούσαν και δια ζώσης. Η 

δασκάλα 1 ανέφερε: “Μέσω βιντεοκλήσης επίσης δείχνω στη μαθήτρια μου 

οτιδήποτε θέλω, όπως καρτέλες πλαστικοποιημένες, ένα πίνακα με μαρκαδόρο που 

έχω, εικόνες, ποτήρια, ξυλάκια, κυβάκια, οτιδήποτε είναι οικείο σε αυτήν σαν 

εργαλείο που χρησιμοποιούσαμε και από κοντά”. H δασκάλα 2 επίσης όπως είπε 

στη τάξη συνήθιζε να φέρνει φρούτα και ενίοτε να φοράει στολές, κάτι που 

εφάρμοσε και στα διαδικτυακά μαθήματα μέσω κάμερας. 

Μόνο 6 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι οι μαθητές τους συμμετείχαν σε 

ομαδικές εργασίες ώστε να αποκτήσουν το αίσθημα της συνεργασίας και 

δημιουργίας. Η δασκάλα 17 το θεωρεί πολύ σημαντικό και το επιδίωκε να 

δημιουργεί ομάδες με μικρό αριθμό ατόμων στις οποίες να εντάσσεται ο μαθητής 

της, αναθέτοντάς του ένα ρόλο στον οποίο να μπορεί να ανταπεξέλθει. Η δασκάλα 9 

αναφέρει επίσης:” Κάναμε μια ομαδική εργασία στην οποία υιοθετήσαμε 

ουσιαστικά ένα πλοίο και συνεργαζόμαστε όλοι μαζί, γράφουμε γράμματα και 

στέλνουμε στον καπετάνιο, βάζουμε φωτογραφίες κλπ. Αυτό το κάνει η καθηγήτρια, 

κοινοποιεί την οθόνη της και τα παιδιά λένε τη γνώμη τους αν θέλουν να 

προσθέσουμε ή να αλλάξουμε κάτι. Σε αυτό συμμετείχε πολύ και ο μαθητής μου και 

του ήταν πολύ ενδιαφέρον”.  

Επιπλέον 9 από τους συμμετέχοντες θεώρησαν πολύ σημαντικά τα εκπαιδευτικά 

παιχνίδια προκειμένου να διατηρήσουν το ενδιαφέρον και τη συγκέντρωση των 

μαθητών. Ο δάσκαλος 19 δήλωσε: “Επειδή είναι παιδάκι με αυτισμό τον βοηθούσε 

πολύ να χρησιμοποιώ την κίνηση και ψηφιακά παιχνίδια με αντιστοιχίες, Σ-Λ κλπ και 

όχι το «βαρετό» όπου ανοίγω απλά ένα πίνακα και γράφω 2+2=4 κλπ”. 

Για τη διατήρηση της συγκέντρωσης των μαθητών, 17 συμμετέχοντες ανέφεραν και 

τη χρήση διάφορων πολυμέσων όπως βίντεο, εικόνες, τραγούδια κλπ. Όπως 

αναφέρει η δασκάλα 5: “Άμα για παράδειγμα διδάξεις σε ένα παιδί με νοητική 



υστέρηση το μάθημα της ιστορίας μέσα από ένα βιντεάκι θα μπορέσει σίγουρα 

καλύτερα να το αποστηθίσει”. 

Η διάδραση επίσης είναι πολύ σημαντική για 12 από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς. Όταν ο μαθητής συμμετέχει στο μάθημα ενεργά και όχι σαν 

παθητικός δέκτης τότε τα αποτελέσματα της μάθησης είναι καλύτερα. Αυτό 

επιβεβαιώνεται από την δασκάλα 4 η οποία αναφέρει: “εμπλέκοντάς τον συχνά στο 

μάθημα, να του δίνουν δικαίωμα να ανοίγει τη κάμερά του μόνο αυτός ή δικαίωμα 

να πει περισσότερα πράγματα για τον εαυτό του, να αναφέρουν το όνομά του ανά 

10 λεπτά περίπου αν ξέρουν ότι ο μαθητής βαριέται συχνά και να τον κρατάν σε 

εγρήγορση.” 

Επιπλέον, 8 εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δε πρέπει 

να δέχονται έντονα ερεθίσματα, επομένως πρέπει οι ασκήσεις που τους αναθέτουν 

να είναι σύντομες και χωρίς πολλές εικόνες που θα τους μπερδέψουν. Η δασκάλα 1 

δήλωσε: “Θα προτιμήσω δηλαδή κάποια παιχνίδια που να έχουν λίγα χρώματα, όχι 

πολλές εικόνες, να έχουν λίγες απαντήσεις πχ σωστό ή λάθος, να έχουν γενικότερα 

περιορισμένα ερεθίσματα για να μη τη μπερδεύουν”. H δασκάλα 3 επίσης ανέφερε 

μερικές σύντομες ασκήσεις που αναθέτει στο μαθητή της όπως ασκήσεις σωστού – 

λάθους, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, ακροστιχίδας κ.α. 

Τέλος, 7 από τους συμμετέχοντες επισήμαναν ότι προκειμένου να μπορέσουν να 

ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των διαδικτυακών μαθημάτων, να εγκαταστήσουν και 

να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικές πλατφόρμες, καθώς και να επιλύσουν τυχόν 

τεχνικά προβλήματα, δέχτηκαν βοήθεια από τους συναδέλφους τους δασκάλους 

πληροφορικής του σχολείου. 

2. Αξιολόγηση και απαιτήσεις από μαθητές με ειδικές ανάγκες 

Αυτή η ενότητα αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποίησαν οι 

εκπαιδευτικοί, καθώς και τις απαιτήσεις που είχαν από τους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες κατά τα διαδικτυακά μαθήματα. Οι υπό-ενότητες που προέκυψαν είναι: 

«Έμφαση στη συμπεριφορά», «Έμφαση στη συμμετοχή και τη προσπάθεια», 

«Επιείκεια», «Μαθησιακά κενά», «Εξατομικευμένες ασκήσεις» και «Χρήση 

ψηφιακών εργαλείων». 

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις 5 εκπαιδευτικών, είναι φρόνιμο πολλές φορές να 

επιβραβεύεται η σωστή συμπεριφορά των μαθητών τους και να δίνεται 

περισσότερη έμφαση σε αυτό παρά τη μαθησιακή τους πρόοδο. Όπως τονίζει η 

δασκάλα 6, αυτά τα παιδιά συνήθως έχουν ένα όριο στις γνώσεις που μπορούν να 

φτάσουν, επομένως η βελτίωση της συμπεριφοράς τους είναι απαραίτητη 

προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν, να δημιουργήσουν φιλίες κλπ.  



Ο δάσκαλος 19 επίσης, στη τελική του αξιολόγηση έλαβε σε μεγάλο βαθμό υπόψη 

του τη βελτίωση συμπεριφοράς που παρατήρησε στο μαθητή του κατά τη διάρκεια 

των διαδικτυακών μαθημάτων. Όπως επισημαίνει: “Αξιολόγησα περισσότερο τη 

συμπεριφορά του η οποία βελτιώθηκε. Είχαμε στην αρχή κάποια θέματα για 

παράδειγμα έβαζε το χέρι του μέσα στο εσώρουχό του ή φώναζε κλπ, αυτά τα 

διορθώσαμε ”. 

Επιπλέον 9 συμμετέχοντες, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία προσαρμογής των 

μαθητών τους από τις απότομες αλλαγές στη διδασκαλία τους, έδωσαν μεγαλύτερη 

έμφαση στη συμμετοχή και τη προσπάθεια που κατέβαλαν αυτή τη περίοδο. Η 

δασκάλα 5 δήλωσε: “Βαθμολογήσαμε ουσιαστικά το παιδί σχετικά με το πόσο 

ενεργό και επιμελές είναι, με τη συμμετοχή τους στο μάθημα, μέσω του ψηφιακού 

χεριού της πλατφόρμας και η συνέπειά τους γενικά στα καθημερινά μαθήματα”. 

Μάλιστα 8 εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι έδειξαν λίγο μεγαλύτερη επιείκεια στους 

μαθητές με ειδικές ανάγκες λόγω των επιπρόσθετων δυσκολιών που έχουν να 

αντιμετωπίσουν. Όπως συμπεραίνεται από την δασκάλα 4: “Δείξαμε βέβαια 

περισσότερη επιείκεια στο μαθητή μου γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλά 

ζητήματα όπως είναι η ρουτίνα κατά κύριο λόγο”. 

Από τα λεγόμενα 13 συμμετεχόντων προκύπτει ότι δημιουργήθηκαν επιπλέον 

μαθησιακά κενά κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων σε σύγκριση με τα 

δια ζώσης μαθήματα. Η δασκάλα 18 που διδάσκει σε παιδάκι της 1ης δημοτικού 

τόνισε ότι είναι ακόμα πιο δύσκολο για τις πρώτες τάξεις του δημοτικού να 

προσαρμοστούν στη διδασκαλία μέσω υπολογιστή, καθώς καλούνται να μάθουν να 

πληκτρολογούν και να χειρίζονται ψηφιακά μέσα, ενώ ακόμα δεν έχουν μάθει να 

γράφουν με μολύβι. Για την δασκάλα 8 που είχε να αντιμετωπίσει και την 

αδιαφορία των γονέων ήταν ακόμα πιο δύσκολο. Τόνισε ότι οι μαθητές έμειναν 

πίσω και μαθησιακά αλλά και στη συμπεριφορά. Όπως αναφέρει: “Έμειναν πολύ 

πίσω δυστυχώς. Και μαθησιακά αλλά και στη συμπεριφορά. Ο ένας έχει ούτως ή 

άλλως θέματα συμπεριφοράς, αυτός είχε έρθει αργά στο σχολείο μας και πάνω που 

πήγαμε να τα βρούμε και να αγαπηθούμε από κοντά μέχρι τα Χριστούγεννα μετά 

έκλεισαν τα σχολεία και χαθήκαμε”. Η δασκάλα 7 επίσης υποστήριξε ότι παρότι η 

ύλη προχωράει κανονικά, δε γίνεται η εμπέδωση που θα έπρεπε από το μαθητή 

της, δίνοντας ως παράδειγμα τη διαίρεση στα μαθηματικά για την οποία θεωρεί ότι 

δεν έχει φτάσει στην πλήρη εμπέδωση της έννοιας. 

Επιπλέον 4 μόνο συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν εξατομικευμένες ασκήσεις για την 

αξιολόγηση των μαθητών τους. Οι ασκήσεις αυτές ήταν προσαρμοσμένες στις 

ανάγκες του κάθε μαθητή. Η δασκάλα 17 επισήμανε ότι ανέλυσε το προφίλ του 

μαθητή της και αναλόγως τις ικανότητές του και τις δεξιότητες που επιδίωκε να 

επιτύχει, του ανέθετε τις κατάλληλες ασκήσεις. Ενώ η δασκάλα 22 προσάρμοζε στις 



δυνατότητες του μαθητή της, τις ασκήσεις που ανέθετε η δασκάλα της τάξης για 

όλα τα παιδιά. 

Τέλος, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι προτίμησαν την περιγραφική 

αξιολόγηση για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες. Είτε λοιπόν στο τέλος της χρονιάς, 

είτε έπειτα από κάθε μάθημα επικοινωνούσαν με τους γονείς των μαθητών και τους 

ενημέρωναν για τη πρόοδο του παιδιού τους.  

Από την άλλη πλευρά, 9 εκπαιδευτικοί θεώρησαν σημαντική τη χρήση ψηφιακών 

εργαλείων για την αξιολόγηση των μαθητών.  Η δασκάλα 17 ανέφερε μερικά από τα 

εργαλεία που χρησιμοποίησε: “Για την αξιολόγηση του μαθητή μου αξιοποίησα 

διάφορα εργαλεία αξιολόγησης, όπως το padlet, όπου υπάρχει ένας καμβάς πάνω 

στον οποίο ο μαθητής απαντώντας σε μια ερώτηση έγραφε κάτι και ανέβαζε 

φωτογραφίες, βίντεο ή κείμενα, το flipgrid όπου έκανε δικά του βίντεο, το quizizz για 

τη δημιουργία κουίζ, το kahoot που λειτουργεί σαν τεστ πολλαπλής επιλογής και, 

επίσης, χρησιμοποίησα λογισμικά που εξυπηρετούσαν τους διδακτικούς σκοπούς 

και βρήκα από την ιστοσελίδα του ΙΕΠ «Σχεδιάζω για Όλους»”. Μερικοί δάσκαλοι 

επίσης, όπως η δασκάλα 3, χρησιμοποίησαν τη πλατφόρμα του υπουργείου e-class 

μέσω της οποίας ανέθεταν τεστ στους μαθητές στα οποία τους βαθμολογούσαν, 

ενώ άλλοι, όπως η δασκάλα 10, δημιούργησαν ασκήσεις συμπλήρωσης κενού μέσω 

αρχείων word τα οποία διαμοίραζαν στους μαθητές τους. 

3. Δυσκολίες στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μαθητές 

με ειδικές ανάγκες στη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων, από τη χρήση των 

ψηφιακών εργαλείων που κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν. Οι υπό-ενότητες που 

προέκυψαν εδώ είναι: «Προβλήματα με κάμερα και μικρόφωνο», «Δυσκολία στη 

χρήση του πληκτρολογίου και ποντικιού», «Δυσκολία στη χρήση της πλατφόρμας 

Webex». 

Μια πρώτη δυσκολία που παρατηρήθηκε από 7 εκπαιδευτικούς είναι με την κάμερα 

και το μικρόφωνο. Η δασκάλα 2 ανέφερε ότι ο μαθητής της χρειάστηκε μεγάλο 

χρονικό διάστημα μέχρι να συνειδητοποιήσει τη κατάσταση των ηλεκτρονικών 

μαθημάτων και να αποκτήσει την αίσθηση του χώρου. Όπως δήλωσε η ίδια: “Ο 

μαθητής μου συγκεκριμένα δυσκολευόταν πολύ με το μικρόφωνο, να αντιληφθεί 

την αίσθηση της απόστασης από τη κάμερα. Πολλές φορές πλησίαζε τα μάτια του 

στη κάμερα, δε καταλάβαινε ότι βρισκόμαστε σε διαφορετικό χώρο, οπότε πολλές 

φορές ήθελε να με αγγίξει. Στο μικρόφωνο δε καταλάβαινε ακριβώς πότε τον ακούω 

και πότε ακούγεται, δουλέψαμε πολύ πάνω σε αυτό. Συνήθισε πιο γρήγορα το 

μικρόφωνο από τη κάμερα, στην οποία δε μπορούσε να φτιάξει το πλάνο, δηλαδή 

είτε πλησίαζε πολύ κοντά, είτε μακριά, σιγά σιγά εξηγώντας του ότι αυτό που βλέπει 

είναι αυτό που βλέπω κι εγώ άρχισε να το μαθαίνει. Έχει γενικά προβλήματα με την 



αίσθηση του χώρου, συχνά με ρωτάει αν εδώ που βρίσκομαι είναι Άνοιξη ή 

καλοκαίρι”. 

Ένας μαθητής της δασκάλας 11 επίσης, με asperger, είχε συνεχώς την ανησυχία 

μήπως δε λειτουργεί το μικρόφωνο και δεν ακούγεται. Σε αυτό βοήθησε πολύ η 

μαμά του. Ενώ ο μαθητής της δασκάλας 20 αναστατωνόταν αν έβλεπε το 

μικρόφωνο κλειστό, κάτι που αποτελούσε μια δυσχερής συνθήκη σύμφωνα με την 

ίδια. 

Μία ακόμα δυσκολία που αντιμετώπισαν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα 

με 6 εκπαιδευτικούς, είναι στη χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού. Η 

μαθήτρια της δασκάλας 1 παρακολουθούσε το μάθημα από το κινητό, με 

αποτέλεσμα να μη καταφέρει να μάθει να πληκτρολογεί εξαιτίας του μικρού 

μεγέθους των γραμμάτων τα οποία την κουράζουν. Έπειτα λόγω και της έλλειψης 

υπολογιστή στο σπίτι είχε προβλήματα και με το ποντίκι. Η δασκάλα 1 αναφέρει: “Η 

μαθήτριά μου είναι 1η δημοτικού και δε διαθέτουν στο σπίτι Η/Υ επομένως φέτος 

στο σχολείο ήταν η πρώτη της επαφή με Η/Υ, δεν ήξερε ούτε πώς να κρατήσει το 

ποντίκι. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς αυτά προσπαθούσαμε να μάθουμε”. 

Ένα ακόμα πρόβλημα που προκλήθηκε σύμφωνα με 6 συμμετέχοντες είναι στη 

χρήση του συστήματος Webex μέσω του οποίου πραγματοποιούνται τα 

διαδικτυακά μαθήματα στις τάξεις του δημοτικού. Η δασκάλα 6 είπε: 

“Η δική μου μαθήτρια δεν έχει καμία σχέση με τη τεχνολογία. Γνωρίζει απλώς πώς 

να ανοίξει τον υπολογιστή και να παίξει παιχνίδια, αλλά δυσκολεύτηκε για 

παράδειγμα στο άνοιγμα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Στο σχολείο τους έκαναν 

μάθημα πληροφορικής αλλά η δική μου μαθήτρια δε μπορούσε να ανταπεξέλθει 

καλά σε αυτό. Γι αυτό δυσκολεύεται και λίγο παραπάνω από τα άλλα παιδιά και 

στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Αυτό που τη δυσκολεύει είναι η διάσπαση 

προσοχής και όχι ότι δεν είναι ικανή”. 

Μερικοί μαθητές δυσκολεύτηκαν απλώς να μάθουν τις δυνατότητες της 

πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα το ψηφιακό χεράκι, ενώ άλλοι, όπως προκύπτει 

από τα λεγόμενα της δασκάλας 20, δεν αντιλαμβανόταν ότι ενοχλούσαν ζητώντας 

συνεχώς την άδεια για τη χρήση του annotate και άλλων λειτουργιών του Webex. 

Επίσης, για 2 από τους μαθητές της δασκάλας 10, οι οποίοι είναι τετραπληγικοί, η 

συμμετοχή των γονιών τους στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων είναι μονόδρομος. 

4. Προβλήματα διαδικτυακών μαθημάτων 

Ένα επόμενο θέμα που προέκυψε από την ανάλυση των συνεντεύξεων αφορά τα 

προβλήματα που εντοπίστηκαν στη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων. Οι 

υπό-ενότητες αυτού του θέματος είναι οι εξής: «Αμιγώς ιδιωτικό μάθημα», 

«Δυσκολία προσαρμογής μαθητών», «Δυσκολία συγκέντρωσης μαθητών», 



«Έλλειψη εξοπλισμού μαθητών», «Μειωμένη συμμετοχή μαθητών στις 

βιντεοσυνεδριάσεις», «Οχλαγωγία», «Εναλλαγή εικόνων», «Έλλειψη επαρκούς 

σύνδεσης στο διαδίκτυο», «Προβλήματα της πλατφόρμας Webex», «Ελλιπείς 

οδηγίες από το υπουργείο». 

Σύμφωνα με 4 συμμετέχοντες, η παράλληλη στήριξη δε μπορεί να επιτευχθεί στα 

διαδικτυακά μαθήματα. Εφόσον δεν έχουν δίπλα τους μαθητές τους, ώστε να τους 

καθοδηγούν και να τους εφιστούν τη προσοχή, εκείνοι χάνονται και δε 

παρακολουθούν το μάθημα. Έτσι λοιπόν έχουν επιλέξει να τους διδάσκουν ατομικά, 

και να συνδέονται απλώς που και που σε κάποια δευτερεύοντα μαθήματα της 

τάξης, όπως η γυμναστική και τα καλλιτεχνικά, απλά και μόνο για την 

κοινωνικοποίησή τους. Η δασκάλα 2 είπε: “ο δικός μου μαθητής δε μπαίνει πλέον 

στη κανονική τάξη με τα άλλα παιδιά έπειτα από σύσταση του γιατρού γιατί του 

ενέτεινε κάπως τις επιληπτικές κρίσεις. Καμιά φορά μπαίνουμε μαζί ελεγχόμενα για 

κανένα 2ωρο αλλά αν νιώσει ένταση ή θυμό τον βγάζουμε. Το κάνουμε ίσα ίσα για 

να νιώσει λίγο την επαφή με το σχολικό περιβάλλον, να μη ξεκόβεται τελείως, να μη 

ξεσυνηθίσει αλλά δε μπορεί να παρακολουθήσει”.  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες ωστόσο ανέφεραν ότι παρακολουθούσαν κανονικά 

τα μαθήματα με το δάσκαλο της τάξης και όποτε κρινόταν απαραίτητο 

αξιοποιούσαν τα break out sessions με τα οποία μεταφερόταν ιδιωτικά με τους 

μαθητές τους σε ένα ξεχωριστό δωμάτιο και έλυναν τυχόν απορίες. 

Ένα σοβαρό πρόβλημα που εντοπίστηκε από 15 εκπαιδευτικούς και προέκυψε από 

την απότομη αλλαγή της ρουτίνας των μαθητών με ειδικές ανάγκες, είναι η 

δυσκολία προσαρμογής. Όπως τονίζει η δασκάλα 14, αυτά τα παιδιά εκτός από την 

υποστήριξη στο μάθημα, χρειάζονται και ψυχολογική υποστήριξη η οποία 

παρέχεται μόνο με τη προσωπική επαφή με το δάσκαλο και όχι μέσω κάμερας. 

Επιπλέον μερικοί μαθητές δυσκολεύτηκαν να συνειδητοποιήσουν την αλλαγή από 

τη παραδοσιακή τάξη στη διαδικτυακή. Ο μαθητής της δασκάλας 4 για μεγάλο 

χρονικό διάστημα δε μπορούσε να ακολουθήσει κάποιες οδηγίες, όπως για 

παράδειγμα το ψηφιακό χεράκι και είχε την εντύπωση ότι ακόμα πρέπει να 

σηκώνουν χέρι όπως στη κανονική τάξη. Η δασκάλα 1 αναφέρει: “Η προσαρμογή 

της μαθήτριάς μου ήταν σαφώς πιο αργή συγκριτικά με τους υπόλοιπους μαθητές 

της τάξης. Η αρχή της φάνηκε πολύ δύσκολη καθώς αναστατώνεται λίγο με τις 

αλλαγές. Μπορεί να κλάψει ή να πει ότι δε θέλει να συμμετέχει, δε θέλει να 

διαβάσει, να κουράζεται στο μάθημα από το κινητό”. 

Επιπλέον, όπως διαπιστώθηκε από 19 εκπαιδευτικούς, οι μαθητές τους 

παρουσίασαν έλλειψη συγκέντρωσης. Ήταν πολύ δύσκολο, όπως επισημαίνουν, να 

διατηρήσουν τη προσοχή τους σε μια κάμερα, καθώς οι επιρροές ήταν πολύ 

περισσότερες σε ένα οικείο περιβάλλον όπως το σπίτι τους. Σύμφωνα με τη 



δασκάλα 6:  “Η μαθήτριά μου, επειδή έχει διάσπαση προσοχής, είναι πολύ δύσκολο 

γι αυτή να είναι συγκεντρωμένη για πολλές ώρες μπροστά σε μια οθόνη. Κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος, ενώ εγώ διδάσκω, έχει τύχει να μου πει «Κυρία δείτε το 

δωμάτιό μου, δείτε τα παιχνίδια μου», γενικά αποσπάται πάρα πολύ η προσοχή 

της”.  

Ακόμη, ένας μαθητής της δασκάλας 8, έκανε συνεχώς γκριμάτσες στη κάμερα 

προσπαθώντας να τραβήξει τη προσοχή των συμμαθητών του, ενώ άλλοι 

αφαιρούνταν συνεχώς και προκειμένου να επανέλθουν στη τάξη, οι δάσκαλοι 

συμβούλεψαν τους γονείς τους είτε να βρίσκονται κοντά του την ώρα του 

μαθήματος, είτε να κάνουν συνεχείς επιδρομές στο δωμάτιο από το οποίο 

παρακολουθούσαν τα παιδιά. 

Από τις απαντήσεις 9 εκπαιδευτικών διαπιστώθηκε και έλλειψη του απαραίτητου 

εξοπλισμού από τους μαθητές τους, ώστε να παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά 

μαθήματα. Οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να αγοράσουν καινούριο εξοπλισμό με 

δικά τους έξοδα, παρότι σε μερικές περιπτώσεις όπως τονίζουν οι συμμετέχοντες, 

δεν είχαν και την καλύτερη οικονομική άνεση.  

Άλλοι αρκέστηκαν στον εξοπλισμό που είχαν, ο οποίος ήταν παλιός και 

δημιουργούσε πολλά προβλήματα, όπως συμπεραίνεται από την δασκάλα 20 για 

τον μαθητή της που χρησιμοποιούσε έναν παλιό υπολογιστή με κάμερα πολύ 

χαμηλής ανάλυσης. Ενώ μερικοί χρησιμοποιούσαν κινητό τηλέφωνο για να 

συνδεθούν στα μαθήματα, όπως συνέβαινε και στη περίπτωση ενός μαθητή της 

δασκάλας 14, ο οποίος σε συνδυασμό με το πρόβλημα αμβλυωπίας που 

αντιμετώπιζε, δυσκολεύτηκε ακόμα περισσότερο στην παρακολούθηση. 

Προς το τέλος της 2ης σχολικής χρονιάς από το ξέσπασμα της πανδημίας , και 

συγκεκριμένα λίγο πριν το Πάσχα, όπως υποστηρίζουν οι συμμετέχοντες, δόθηκε 

στους μαθητές μία επιχορήγηση με ένα voucher των 200 ευρώ, το οποίο οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεώρησαν μικρό σαν ποσό, συν το γεγονός ότι θα 

έπρεπε να είχε δοθεί νωρίτερα.  

Από 5 εκπαιδευτικούς προέκυψε ότι οι μαθητές τους δε συμμετείχαν πολύ ενεργά 

σε κάποια μαθήματα στο webex. Η δασκάλα τάξης 19 υποστήριξε ότι οι μαθητές με 

ειδικές ανάγκες που έχει στη τάξη της δε συνδέονται τόσο συχνά όσο και τα άλλα 

παιδιά και αυτό οφείλεται σύμφωνα με την ίδια, στην έλλειψη αυτοπεποίθησης. 

Παρατήρησε, ωστόσο, για έναν από αυτούς τους μαθητές της, ο οποίος είχε μαμά 

μια άλλη δασκάλα του σχολείου, ότι είχε λίγο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση από τα 

άλλα παιδιά. 

Επιπλέον κάποιοι μαθητές είχαν δυσκολίες σε συγκεκριμένα μαθήματα και δε 

συνδεόταν σε αυτά για να μη νιώθουν μειονεκτικά και έδιναν βάση σε άλλα 



μαθήματα που τα κατάφερναν καλύτερα. Για παράδειγμα η μαθήτρια της δασκάλας 

6 δε συνδεόταν στα μαθήματα ξένων γλωσσών, ενώ η μαθήτρια της δασκάλας 1 

αρνιόταν να συμμετέχει στη γυμναστική. Η δασκάλα 1 μάλιστα πρόσθεσε ακόμα 

ένα πρόβλημα στη συμμετοχή της μαθήτριάς της το οποίο αφορούσε το κινητό 

τηλέφωνο από το οποίο παρακολουθούσε, το οποίο ανήκε στη μαμά της και αυτό 

είχε ως συνέπεια το παιδί να μη μπορεί να παρακολουθήσει όταν η μαμά έλειπε 

από το σπίτι. 

Έπειτα υπήρχαν και περιπτώσεις, όπως των μαθητών της δασκάλας 8, οι οποίοι 

αρνούνταν κατηγορηματικά να συνδεθούν στα μαθήματα. Ο ένας αποκλείστηκε 

τελείως, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ενώ ο άλλος συνδεόταν σπάνια λόγω 

της αδιαφορίας των γονιών του. 

Επίσης ένα πρόβλημα που παρατηρήθηκε από 5 συμμετέχοντες στα διαδικτυακά 

μαθήματα, ήταν η οχλαγωγία που δημιουργούνταν από τα μικρόφωνα που άφηναν 

πολλές φορές ανοιχτά οι μαθητές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας αντίλαλος 

που προκαλούσε σύγχυση σε μερικούς. Η δασκάλα 1 ανέφερε: “Όταν έχει 

οχλαγωγία την βλέπω από τη κάμερα που κλείνει τα αυτιά της. Δε το έκανε συχνά 

αυτό στη τάξη, ελάχιστες μόνο φορές. Αυτό συμβαίνει επειδή πολλά παιδιά ξεχνάνε 

ανοιχτά τα μικρόφωνα και κάνουν φασαρία και το κάνει αυτό με τα αυτιά σαν 

αντίδραση στα ερεθίσματα που δέχεται”. 

Για τους μαθητές 3 εκπαιδευτικών προέκυψαν και προβλήματα επιληψίας στη 

διάρκεια των μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Ο μαθητής της δασκάλας 2 

αναστατώνεται με τα έντονα χρώματα και τις απότομες κινήσεις από τις εναλλαγές 

στις εικόνες του webex. Όπως αναφέρει η ίδια τον ενοχλούσε ακόμα και η καρέκλα 

της η οποία κουνιέται. Τον παρατηρούσε από τη κάμερα να κουνάει το κεφάλι του 

δεξιά και αριστερά.  

11 εκπαιδευτικοί ανέφεραν επίσης προβλήματα στη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συχνά 

είτε προέκυπταν προβλήματα στον ήχο, είτε χανόταν τελείως η σύνδεση, με 

αποτέλεσμα μερικά παιδιά να χάσουν το μάθημα. Σύμφωνα με την δασκάλα 2 για 

να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα, διαχώρισαν τα σχολεία γυμνασίου και λυκείου να 

κάνουν μάθημα το πρωί, ενώ δημοτικό και νηπιαγωγείο το μεσημέρι, αλλά πάλι δεν 

ήταν αρκετό. 

Εκτός από τη σύνδεση στο διαδίκτυο όμως, 9 εκπαιδευτικοί παρατήρησαν 

προβλήματα και της ίδιας της πλατφόρμας Webex, η οποία όπως αναφέρουν, δε 

μπορεί να υποστηρίξει τον αριθμό χρηστών που θα έπρεπε. Η δασκάλα 12 είπε: 

“Επειδή όλα τα παιδιά ήταν μέσα στο webex και δυστυχώς δε μπορεί να σηκώσει 

πολλούς χρήστες και υπήρξαν φορές που εγώ και κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί δε 

μπορούσαμε να συνδεθούμε με αποτέλεσμα να μη γίνει το μάθημα.” 



Τέλος, 17 συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι θα προτιμούσαν να τους είχαν δοθεί πιο 

επαρκείς και σαφείς οδηγίες από το υπουργείο παιδείας για τις τακτικές 

διδασκαλίας που έπρεπε να ακολουθήσουν. Για όλους ήταν μια πρωτόγνωρη 

εμπειρία η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία, επομένως είχαν ανάγκη από συμβουλές οι 

οποίες μάλιστα να καλύπτουν και τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. Η 

δασκάλα 2 ανέφερε ότι οι οδηγίες που είχε από το υπουργείο ήταν η αξιοποίηση 

των break out sessions, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι αυτή ήταν μια μέθοδος που δε 

μπορούσε να εφαρμοστεί με τον μαθητή της, επομένως είχε ανάγκη από 

εξατομικευμένες οδηγίες. Όπως δήλωσε η ίδια: “Ο μαθητής μου δε μπορεί να 

παρακολουθήσει καθόλου μέσα στη τάξη οπότε τον πήρα αναγκαστικά από εκεί και 

ουσιαστικά είμαι παράνομη σχετικά με τα «θέλω» του υπουργείου”.  

5. Λύσεις και προτάσεις εκπαιδευτικών 

Σε αυτή την ενότητα κατηγοριοποιήθηκαν και παρουσιάζονται οι λύσεις που 

πρότειναν οι συμμετέχοντες της έρευνας, προκειμένου να βελτιωθεί η διδασκαλία 

μέσω διαδικτύου. Από την ανάλυση προέκυψαν οι εξής προτάσεις: «Επιπλέον 

διαδικτυακές δραστηριότητες», «Συνδυαστική εφαρμογή διαδικτυακής και δια 

ζώσης διδασκαλίας», «Μικρότερα τμήματα», «Μικρότερα μαθήματα», «Πρωινά 

μαθήματα», «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών», «Ανάγκη για εξατομικευμένες οδηγίες 

και εργαλεία». 

Η πρώτη υπό-ενότητα διαπιστώθηκε από τις δηλώσεις 10 συμμετεχόντων, 

σύμφωνα με τους οποίους θα έπρεπε να είχε δοθεί πρόσβαση στους ίδιους αλλά 

και στους μαθητές τους, σε δραστηριότητες και εφαρμογές που βρίσκονται στο 

διαδίκτυο και χρειάζονται πληρωμή. 

“ υπάρχουν εργαλεία που δεν είναι προσβάσιμα αυτήν τη στιγμή διαδικτυακά και τα 

χρειαζόμαστε άμεσα. Πριν βρεθούμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση έπρεπε να 

είχε φροντίσει το υπουργείο παιδείας να είναι σε εμάς προσβάσιμα αυτά τα 

εργαλεία. Για παράδειγμα συγκεκριμένα διαγνωστικά τεστ τα οποία 

χρησιμοποιούσαμε κάθε 3 μήνες για να αξιολογήσουμε τους μαθητές μας και να 

βάλουμε στόχους. Αυτό δε μπόρεσε να πραγματοποιηθεί όταν έχω εγώ το μαθητή 

μου μέσα από μία κάμερα και η λύση δεν είναι να μην κάνω αυτή την αξιολόγηση. 

Θα έπρεπε να μου δώσουν πρόσβαση σε ένα ενεργό ψηφιακό εργαλείο, καθώς 

υπάρχουν αλλά είναι από ιδιώτες και δεν έχει μπει κανένας στη διαδικασία να μας 

δώσει πρόσβαση, και να κάνω αυτή την απαραίτητη δουλειά.” (δασκάλα 7) 

Επιπλέον 12 εκπαιδευτικοί πρότειναν τη συνδυαστική χρήση της διαδικτυακής 

διδασκαλίας με τη δια ζώσης. Η δασκάλα 6 ανέφερε: “θα ήταν καλύτερο να 

περιοριστεί λίγο η διαδικτυακή εκπαίδευση. Όχι επειδή δε κρίνεται κατάλληλη αλλά 

επειδή αυτά τα παιδιά μένουν έτσι κι αλλιώς σε ένα βαθμό στάσιμα σχετικά με τα 

άλλα παιδιά και χρειάζονται την επαφή με το σχολικό περιβάλλον περισσότερο. Έτσι 



λοιπόν θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν περισσότερο σε δια ζώσης μαθήματα, 

όσο το επιτρέπει βέβαια η πανδημία. Μπροστά στην υγεία των ανθρώπων είναι 

σαφώς προτιμότερη η διαδικτυακή εκπαίδευση”.  

Για 3 συμμετέχοντες, στα εξ’ αποστάσεως μαθήματα  θα έπρεπε να λειτουργούν πιο 

ολιγομελή τμήματα. Όπως τονίζουν, είναι πολύ δύσκολο για τον δάσκαλο της τάξης 

να διαχειριστεί πάνω από 20 παιδιά σε ένα ηλεκτρονικό τμήμα. Μάλιστα η δασκάλα 

10 διαπίστωσε ότι πολλοί μαθητές «κρύβονται» στην αφάνεια του Webex και 

θεωρούν ότι μπορούν να γλιτώσουν το μάθημα αλλά και μια τυχόν εξέταση. 

Επίσης 4 δάσκαλοι θεωρούν ότι θα ήταν φρόνιμο να μειωθούν και οι διδακτικές 

ώρες, καθώς παρατήρησαν κόπωση στους μαθητές τους. Η δασκάλα 22 είπε: “Να 

γίνεται σε λιγότερο χρόνο, δηλαδή να μη διαρκεί η εκπαίδευση 5 ώρες, διότι 

κουράζει το παιδί, τα μάτια του ή η μέση του”. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με 5 δασκάλους, τα μαθήματα θα ήταν προτιμότερο να 

γίνονται πρωί και όχι μεσημέρι όπως γίνονται τώρα. Είναι σημαντικό όπως 

αναφέρουν, τα παιδιά να μπαίνουν στα μαθήματα μόλις ξυπνήσουν. Μάλιστα όπως 

επισημαίνει η δασκάλα 20 αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα ειδικά στην αρχή, όπου 

διαταράχθηκε η ρουτίνα του μαθητή της, η οποία είναι απαραίτητη για εκείνον. 

Μία λύση που προτάθηκε από 17 συμμετέχοντες, ώστε να βελτιωθούν τα 

διαδικτυακά μαθήματα, είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Όπως δήλωσαν, 

κλήθηκαν να διδάξουν στους μαθητές τους πράγματα που δεν ήξεραν ούτε και οι 

ίδιοι. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια που εφάρμοσε το υπουργείο παιδείας ξεκίνησαν 

στο τέλος της δεύτερης χρονιάς της πανδημίας, επομένως οι περισσότεροι 

δάσκαλοι ήταν ήδη προετοιμασμένοι από μόνοι τους. Μάλιστα οι περισσότεροι δε 

το θεωρούν αρκετό αυτό, καθότι η τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία και οι 

εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοι επίσης. Η δασκάλα 16 ανέφερε: “Θα 

ήταν πολύ καλό να γίνεται συνεχής επιμόρφωση για νέες μεθόδους και εργαλεία 

τεχνολογίας με τα οποία μπορούμε να κάνουμε το μάθημα πιο αποδοτικό και 

ενδιαφέρον για τα παιδιά”.  Η δασκάλα 21 επίσης τόνισε τα τεχνικά προβλήματα 

που προέκυψαν και δεν είχε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει, για τα οποία θα 

έπρεπε να υπάρχει επιμόρφωση. 

Παράλληλα με την επιμόρφωση ωστόσο, για 7 εκπαιδευτικούς θα ήταν απαραίτητο 

να τους είχαν δοθεί από το Υπουργείο επαρκείς οδηγίες και κατάλληλα εργαλεία 

για τις εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών τους. Η δασκάλα 2 ανέφερε ότι ο 

μαθητής της είχε δυσκολία στη χρήση του πληκτρολογίου και δε γνώριζε τον τρόπο 

με τον οποίο να του δείξει πώς να το χρησιμοποιεί. Όπως δήλωσε η ίδια: “έχω 

εξειδίκευση στην ειδική αγωγή αλλά δε ξέρω να χρησιμοποιώ ψηφιακό εξοπλισμό 

για ειδική αγωγή, τον υπολογιστή, το σωστό τρόπο να πληκτρολογήσει ο μαθητής”.  



Η δασκάλα 20 επίσης θεωρεί ότι θα έπρεπε το υπουργείο να λάβει υπόψη τις 

διαφορετικές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και να εξοπλίσει τους 

δασκάλους με τα κατάλληλα εργαλεία γι’ αυτό το σκοπό. Όπως αναφέρει: 

“Ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες που να περιλαμβάνουν κυρίως μέσα και εργαλεία ανά 

τάξη και ανά δυνατότητας μαθητή. Για παράδειγμα για τον δικό μου μαθητή θα 

χρειαζόταν εργαλεία με καλύτερη αντίθεση χρωμάτων, δυνατότητα πρόσβασης σε 

υλικό με μεγέθυνση που να κλειδώνει η οθόνη και να μη μετατοπίζεται με το ποντίκι 

με οποιαδήποτε κίνηση”. 

6. Θετικά διαδικτυακής εκπαίδευσης 

Το τελευταίο θέμα που προέκυψε από την ανάλυση είναι τα θετικά της εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι υπό-ενότητες αυτού του θέματος είναι: 

«Εξατομίκευση», «Εξοικείωση με τα ψηφιακά μέσα», «Δε χάνεται μάθημα», 

«Περισσότερη διάδραση». 

Σύμφωνα με 2 μόνο εκπαιδευτικούς η διαδικτυακή εκπαίδευση τους επιτρέπει να 

εφαρμόσουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο μια περισσότερο εξειδικευμένη 

διδασκαλία. Η δασκάλα 2, η οποία διδάσκει πλέον τον μαθητή της ιδιωτικά, 

επισήμανε ότι μπορεί επιτέλους να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα διδασκαλίας 

προσαρμοσμένο πλήρως στις δυνατότητές του. Όσο τα μαθήματα 

πραγματοποιούνταν δια ζώσης, ο μαθητής της δε δεχόταν να αναλαμβάνει 

διαφορετικές ασκήσεις από τους συμμαθητές του, καθώς δεν ήθελε να ξεχωρίζει, 

με αποτέλεσμα να μένει μαθησιακά πίσω. 

Επίσης η δασκάλα 15 βρήκε ευκαιρία, μέσω του e-class να δημιουργήσει ένα 

επιπλέον μάθημα με ασκήσεις λεπτοκινητικότητας ώστε να βοηθήσει τον μαθητή 

της να εξασκήσει το χέρι του. Όπως αναφέρει: “Είχα φτιάξει ένα έξτρα μάθημα στο 

e-class που το είχα ονομάσει συνεκπαίδευση στο οποίο είχα ανεβάσει ασκήσεις 

λεπτοκινητικότητας, δηλαδή για παράδειγμα ένα σχήμα το οποίο έπρεπε η μαμά να 

το εκτυπώσει και έπειτα το παιδί να το κόψει με ψαλίδι για να εξασκηθεί το χέρι 

του”. 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων, 8 συμμετέχοντες 

δήλωσαν ότι οι μαθητές τους είχαν την ευκαιρία να εξασκηθούν με τα ψηφιακά 

μέσα. Η δασκάλα 12 είπε: “τα παιδιά εξοικειώνονται με τη τεχνολογία, κάτι πολύ 

σημαντικό στην εποχή μας που η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και βοηθούνται 

με αυτό τον τρόπο να μπούνε σε αυτό τον κόσμο”. 

Ένα ακόμα θετικό που αναφέρθηκε από 4 συμμετέχοντες είναι ότι δε χάθηκε 

καθόλου μάθημα. Η δασκάλα 11 δήλωσε: “Σε κακούς καιρούς ή δύσκολες 

καταστάσεις ώστε να μη χάνονται μαθήματα. Παλιά χάναμε μαθήματα γι αυτούς 

τους λόγους ενώ τώρα δε χάθηκε κανένα”. 



 Τέλος, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις 6 συμμετεχόντων, στα διαδικτυακά 

μαθήματα υπήρχε περισσότερη διάδραση. Οι μαθητές μπορούσαν να συμμετέχουν 

ενεργά στο μάθημα γράφοντας και οι ίδιοι στον διαδραστικό πίνακα του Webex 

μέσω του annotate, να επικοινωνούν μέσω του chat, αλλά και να 

παρακολουθήσουν βίντεο, ντοκιμαντέρ, ακόμα και περιηγήσεις σε μουσεία. Όπως 

αναφέρει η δασκάλα 21: “Μπορούσαμε για παράδειγμα να δείξουμε μια περιήγηση 

σε μουσείο ή να δούμε ένα ντοκιμαντέρ, κάτι που στη τάξη θα κάναμε προφορικά 

και στους δικούς μου μαθητές δε θα λειτουργούσε καλά γιατί θα χάνανε γρήγορα τη 

συγκέντρωσή τους. Οπότε παρακολούθησαν πολύ ενεργά αυτά που κάναμε 

ψηφιακά και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα”. 

Ωστόσο, η διάδραση στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση εξαρτάται και από την 

επιθυμία των ίδιων των μαθητών. Η δασκάλα 16 ανέφερε ότι προσπαθούσε 

συνεχώς να ενθαρρύνει τους μαθητές της να ανοίγουν τις κάμερες και να 

συμμετέχουν σε κάθε διάλογο, εκφράζοντας την άποψή τους. Σε μεγάλο βαθμό 

θεωρεί ότι τα κατάφερε και αυτό το οφείλει, όπως τόνισε, στον μικρό αριθμό 

μαθητών στη τάξη, όμως σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αρνούνταν να ανοίξει 

την κάμερα, κάτι που ήταν απολύτως σεβαστό, έχανε απευθείας την επαφή μαζί 

του.  

 

Συζήτηση 
 

Τα αποτελέσματα της έρευνας, λοιπόν, αποκάλυψαν ότι οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες επηρεάστηκαν συναισθηματικά από τη μετάβαση στη διαδικτυακή 

εκπαίδευση. Ένα συναίσθημα που παρατηρήθηκε έντονα ήταν το άγχος , το οποίο 

ενώ για κάποιους μαθητές ήταν εντονότερο την περίοδο της πανδημίας, για άλλους 

μειώθηκε λόγω της μικρότερης έκθεσής τους στο μάθημα. Παρομοίως, στην έρευνα 

των Couper-Kenney & Riddell (2021), οι γονείς των περισσότερων μαθητών 

διαπίστωσαν επιπλέον άγχος στα παιδιά τους αυτή τη περίοδο, ωστόσο για έναν 

μαθητή παρατηρήθηκε βελτίωση της μειωμένης λεκτικής ανάπτυξής του. Επιπλέον, 

η έλλειψη κοινωνικοποίησης και η απομόνωση ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα που 

αντιμετώπισαν οι μαθητές, καθώς βρίσκονται σε μια ηλικία που η συναναστροφή 

με συνομήλικους είναι αναγκαία γι’ αυτούς. Σε πολλές περιπτώσεις επίσης, όπως 

προέκυψε και από την έρευνα της Trzcińska-Król (2020), οι μαθητές βαριόταν να 

παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα, ένιωθαν κόπωση, απογοητευόταν 

και έχαναν το ενδιαφέρον τους για το μάθημα. Αρκετοί, μάλιστα, όπως συμπέρανε 

αντίστοιχα και η Naiara Berasategi Sancho (2021), ένιωθαν λυπημένοι στη διάρκεια 

αυτής της περιόδου και έκλαιγαν συχνά. Παρόλα αυτά, δε παρατηρήθηκε έντονα το 

συναίσθημα του φόβου στους μαθητές. Σύμφωνα με την έρευνα της Carolin 

https://www.tandfonline.com/author/Berasategi+Sancho%2C+Naiara
https://www.tandfonline.com/author/Quenzer-Alfred%2C+Carolin


Quenzer-Alfred (2020), ωστόσο, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες βλέπουν με φόβο το 

σχολικό τους μέλλον. Μία διαφορά στα αποτελέσματα, που πιθανώς πηγάζει από 

τη μικρότερη βαθμίδα εκπαίδευσης που βρίσκονται εκείνοι οι μαθητές και την 

επιπρόσθετη δυσκολία μετάβασης που καλούνται να αντιμετωπίσουν από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό. 

Τη περίοδο της πανδημίας παρατηρήθηκαν επίσης και αλλαγές στη συμπεριφορά 

των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι μαθητές αυτοί 

συχνά συνέκριναν τον εαυτό τους με τους συμμαθητές τους, ένιωθαν την ανάγκη να 

ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών με εκείνους και τους αναστάτωνε αν δε 

το κατάφερναν. Σε ένα μικρό ποσοστό, μερικοί μαθητές αντιμετώπιζαν πρόβλημα 

με τη διατροφή τους, τρώγοντας ανθυγιεινά φαγητά και άλλοι προκαλούσαν 

συγκρούσεις με την οικογένειά τους, ένα αποτέλεσμα που έρχεται σε συμφωνία με 

την παρόμοια έρευνα των Yazcayir & Gurgur (2021). 

Η τελευταία ενότητα των θεμάτων υφής που προέκυψε από την ανάλυση των 

συνεντεύξεων σχετίζεται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς των 

μαθητών τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συνεργασία ως επί το πλείστον 

ήταν πολύ καλή. Οι γονείς είχαν τη διάθεση να συνεργαστούν με τους δασκάλους 

προκειμένου να βοηθήσουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους, ωστόσο μερικά 

προβλήματα όπως η έλλειψη χρόνου και ψηφιακών γνώσεων στάθηκαν εμπόδιο σε 

αυτή τη διαδικασία. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η συμβολή των 

γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητη στη διάρκεια της 

διαδικτυακής εκπαίδευσης. Είναι σημαντικό να βρίσκονται δίπλα τους, προκειμένου 

να τους εφιστούν τη προσοχή και να μη παραστρατούν. Οι Glessner & Johnson 

(2020) επίσης επισήμαναν τη σημασία αυτής της συνεργασίας, μέσω της οποίας  

μπορούν να επωφεληθούν όλοι οι φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι γονείς 

ενημερώνονται για τις δυνατότητες και αδυναμίες των παιδιών τους, αλλά βοηθούν 

και τους δασκάλους στην ανάπτυξη του εξατομικευμένου προγράμματος 

εκπαίδευσης, ανάλογα με τις δυνατότητες που παρατηρούν και οι ίδιοι στα παιδιά 

τους. 

Στη πρώτη ενότητα των θεμάτων δομής, παρουσιάστηκαν οι τακτικές διδασκαλίας 

που ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Το πιο 

δύσκολο κομμάτι της διαδικασίας, όπως ανέφεραν, ήταν να διατηρήσουν τη 

προσοχή των μαθητών τους στο μάθημα. Για να το πετύχουν αυτό αξιοποίησαν 

διάφορες δραστηριότητες που βρήκαν στο διαδίκτυο που περιλαμβάνουν κουίζ, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια, εικόνες και βίντεο. Επιπλέον όσο πιο διαδραστικό γίνεται 

το μάθημα, τόσο περισσότερο συμμετέχουν οι μαθητές και δεν αποσπώνται από 

τυχόν πειρασμούς στο σπίτι τους. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, όπως 

παρατηρήθηκε και στη μελέτη του Parmigiani (2020),  οι εκπαιδευτικοί 

δημιουργούσαν μικρές ομάδες μαθητών, προκειμένου να εντάξουν και τους 



μαθητές με ειδικές ανάγκες, ώστε να αισθανθούν ισάξιοι με τους συμμαθητές τους 

και μέρος μιας ομάδας. 

Στην επόμενη ενότητα “Αξιολόγηση και απαιτήσεις από μαθητές με ειδικές 

ανάγκες”, τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έδωσαν 

έμφαση στη βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών τους, καθώς και τη 

προσπάθεια που κατέβαλλαν, παρά τη μαθησιακή τους πρόοδο. Ειδικά στις 

μικρότερες τάξεις του δημοτικού προτιμήθηκε η περιγραφική αξιολόγηση από τους 

περισσότερους, ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία με κουίζ και 

ασκήσεις που βρήκαν στο διαδίκτυο, τα οποία σε λίγες μόνο περιπτώσεις ήταν 

εξατομικευμένα στις δυνατότητες των μαθητών. Οι περισσότεροι δάσκαλοι 

δήλωσαν ότι η μέθοδος αξιολόγησής τους δε διέφερε από αυτή των υπόλοιπων 

μαθητών, ενώ λιγότεροι έδειξαν μεγαλύτερη επιείκεια στους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες. Επιπλέον, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η διαδικτυακή 

εκπαίδευση δημιούργησε επιπρόσθετα μαθησιακά κενά, συγκριτικά με τη δια 

ζώσης. Όπως αποκάλυψε και η έρευνα της Lena Nusser (2021), παρότι οι γονείς και 

τα παιδιά αφιέρωσαν περισσότερο χρόνο στη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως  

εκπαίδευσης, τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν μικρότερα από την κανονική 

εκπαίδευση. 

Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες αντιμετώπισαν επίσης δυσκολίες στη χρήση των 

ψηφιακών εργαλείων. Για τους περισσότερους ήταν πρωτόγνωρο να βλέπουν τους 

συμμαθητές τους μέσω μιας κάμερας και άργησαν να το συνηθίσουν, ενώ τους 

αναστάτωνε και το μικρόφωνο όταν έπρεπε να μιλήσουν και δε γνώριζαν αν 

ακούγονται. Η χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού επίσης ήταν σοβαρό 

πρόβλημα, ιδίως για τους μικρότερους σε ηλικία μαθητές, οι οποίοι δεν είχαν 

χρησιμοποιήσει υπολογιστές στο παρελθόν. Επιπλέον, χρειάστηκε μεγάλο χρονικό 

διάστημα για αρκετούς μαθητές να εξασκηθούν στη χρήση του συστήματος Webex, 

μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν τα ηλεκτρονικά μαθήματα, ενώ λιγότερους 

με ήδη προϋπάρχοντα προβλήματα επιληψίας τους δυσκόλεψε η εναλλαγή των 

εικόνων στην οθόνη τους. 

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται τα προβλήματα της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. Αυτή η πρωτόγνωρη κατάσταση διατάραξε τη ρουτίνα των μαθητών 

με ειδικές ανάγκες, με αποτέλεσμα να αργήσουν πολύ να προσαρμοστούν. Το σπίτι 

τους, ένα οικείο γι’ αυτούς περιβάλλον, στο οποίο μέχρι τώρα έπαιζαν και 

ξεκουράζονταν, έγινε και το περιβάλλον εργασίας τους. Όπως αναφέρει, μάλιστα, η 

Natalie Canning (2020), είναι σημαντικό για τα παιδιά με αυτισμό, να διατηρηθεί ο 

χώρος του σπιτιού τους ένα ασφαλές και αξιόπιστο μέρος γι’ αυτούς, χωρίς να 

διαταραχθεί έντονα από εξωτερικές υποχρεώσεις και σχολικές απαιτήσεις.  

Επιπλέον αρκετοί μαθητές δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να 

παρακολουθήσουν τα διαδικτυακά μαθήματα, μερικοί παρακολουθούσαν από 



κινητό, ενώ πολλοί είχαν και προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Δυστυχώς οι 

επιχορηγήσεις από το κράτος δεν ήταν αρκετές και μάλιστα δε δόθηκαν εγκαίρως, 

αλλά προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ένα έντονο πρόβλημα που παρατήρησαν 

οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί, ήταν η έλλειψη συγκέντρωσης των μαθητών τους 

στο μάθημα. Όπως υποστηρίζουν, οι περισπασμοί ήταν πολύ περισσότεροι από τα 

δια ζώσης μαθήματα, έχαναν συνεχώς τη προσοχή τους και συχνά αντί να 

παρακολουθούν το μάθημα, εκείνοι έπαιζαν ή μιλούσαν για άσχετα θέματα, ένα 

πόρισμα που έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τη μελέτη των Young & Donovan 

(2020). Επίσης, πολλοί δάσκαλοι τόνισαν ότι θα περίμεναν περισσότερο επαρκείς 

οδηγίες από το υπουργείο παιδείας, σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας που 

έπρεπε να ακολουθήσουν. Όπως προκύπτει και από την έρευνα του Toquero (2021), 

οι δάσκαλοι δεν έχουν εκπαιδευτεί να διδάσκουν μέσω διαδικτύου, επομένως 

έχουν ανάγκη από οδηγίες, εξατομικευμένες στις ανάγκες των μαθητών τους.  

Αρκετοί ήταν μάλιστα και εκείνοι που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την 

πλατφόρμα Webex, η οποία όπως ανέφεραν, δεν υποστήριζε τον αριθμό ατόμων 

που θα έπρεπε. Ως εκ τούτου κολλούσε και δυσκόλευε ακόμα περισσότερο το έργο 

τους.  

Η επόμενη ενότητα αφορά τις λύσεις και προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη 

βελτίωση της διαδικτυακής διδασκαλίας. Από την ανάλυση των απαντήσεων των 

ερωτηθέντων προκύπτει ότι υπάρχει η ανάγκη για περισσότερες διαδικτυακές 

δραστηριότητες και εφαρμογές, προκειμένου να γίνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν ότι υπάρχουν αρκετές εφαρμογές στο 

διαδίκτυο που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν, αλλά δεν είχαν πρόσβαση. 

Αναγκαία κρίνεται μάλιστα, η εξατομίκευση αυτών των δραστηριοτήτων στις 

διαφορετικές ανάγκες των μαθητών, όπως συμπεραίνεται και στην έρευνα της 

Nedime Kara sel Ayda (2020), στην οποία επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει αρκετή 

πρακτική στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και η χρήση υλικών κατάλληλων για τις 

ανάγκες των μαθητών αυτών είναι ανεπαρκής. Μερικές επιπλέον προτάσεις είναι 

να μειωθούν οι διδακτικές ώρες ώστε να μη κουράζονται τα παιδιά και μειώνεται η 

απόδοσή τους, τμήματα με λιγότερους μαθητές για να έχει τη δυνατότητα και το 

χρόνο ο δάσκαλος της τάξης να ασχοληθεί με τον κάθε ένα μαθητή ξεχωριστά και 

μάλιστα μερικοί εκπαιδευτικοί θα προτιμούσαν τα μαθήματα να 

πραγματοποιούνται το πρωί, παρά το μεσημέρι όπως γίνεται μέχρι τώρα, επειδή 

τότε αποδίδουν καλύτερα οι μαθητές τους. Επίσης από πολλούς δασκάλους 

προτάθηκε ένα συνδυαστικό μοντέλο μάθησης, δια ζώσης και διαδικτυακά, για τα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να κοινωνικοποιηθούν και να μπορέσουν 

και οι ίδιοι να τους υποστηρίξουν πιο άμεσα και αποδοτικά. Τέλος, μία πρόταση 

που αναφέρθηκε έντονα, ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να προετοιμαστούν με νέες τεχνικές και 

εργαλεία που θα βελτιώσουν τη διδασκαλία τους μέσω διαδικτύου. Αντίστοιχα, 



όπως αναφέρει και ο Dominic Samaila (2020), πρέπει η κυβέρνηση της χώρας να 

αναβαθμίσει το σύστημα ειδικής εκπαίδευσης και να αναλάβει να εκπαιδεύσει τους 

δασκάλους ειδικής αγωγής, προκειμένου να αξιοποιήσουν στο έπακρο την 

τεχνολογία και να αυξηθεί η απόδοση της διαδικτυακής διδασκαλίας. 

Στη τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα της διαδικτυακής 

εκπαίδευσης. Ένα πρώτο και βασικό πλεονέκτημα που αναφέρθηκε είναι η 

εξοικείωση με τη τεχνολογία. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία, μέσω της χρήσης 

υπολογιστών και ψηφιακών εργαλείων, να εξασκηθούν με τη τεχνολογία και 

μάλιστα, όπως αναφέρει και η Mariyam Juma (2020), να λάβουν απαραίτητες 

γνώσεις για το μέλλον και την επαγγελματική τους πορεία. Επίσης, μερικοί 

εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι στη διαδικτυακή εκπαίδευση υπήρχε μεγαλύτερη 

διάδραση, καθώς οι καθηγητές έπρεπε να ξεφύγουν απ’ το παραδοσιακό μοντέλο 

της διάλεξης που χρησιμοποιούνταν ευρέως στη δια ζώσης εκπαίδευση. Επομένως 

χρησιμοποίησαν εναλλακτικές μεθόδους, όπως βίντεο, εκπαιδευτικά παιχνίδια και 

ασκήσεις πάνω σε ψηφιακό καμβά, στον οποίο με τη χρήση του πρόσθετου 

annotate του Webex μπορούσαν και οι ίδιοι οι μαθητές να γράφουν στον πίνακα τη 

τάξης και παράλληλα να ανταλλάσουν ιδέες. Αντιθέτως στην έρευνα της Mariyam 

Juma (2020) τονίστηκε η πλήρης έλλειψη διαδραστικότητας, καθώς οι μαθητές 

αισθανόταν μοναξιά παρακολουθώντας μόνοι τους ένα βίντεο, δε μπορούσαν να 

ανταλλάξουν απόψεις και σε αρκετές περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ίδιους τους 

μαθητές, οι δάσκαλοι ξεχνούσαν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και τους 

απέκλειαν αυτόματα από το μάθημα. Ένα ακόμα πλεονέκτημα της εξ’ αποστάσεως 

εκπαίδευσης που αναφέρθηκε είναι πως πλέον, αλλά και μελλοντικά, δε θα χάνεται 

μάθημα σε έκτακτες συνθήκες, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση έντονης 

χιονόπτωσης, αλλά θα αντικαθίστανται τα δια ζώσης μαθήματα με διαδικτυακά. 

 

Συμπεράσματα 
 

Τα ευρήματα της έρευνας, ως επί το πλείστον, συμφωνούν με τη γενικότερη 

διαπίστωση παρόμοιων ερευνών στη βιβλιογραφία, δηλαδή ότι η διαδικτυακή 

εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως τη δια ζώσης, διότι λείπει το 

βασικότερο κομμάτι που αφορά τη διαπροσωπική αλληλεπίδραση με συμμαθητές 

και δασκάλους. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης 

έρευνας, τα περισσότερα προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη υποδομών και 

γνώσεων. Η επίλυση, λοιπόν, αυτών των προβλημάτων θα βελτίωνε σημαντικά την 

εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία. Άλλωστε, ακόμα και στην παρούσα 

κατάσταση παρατηρήθηκαν σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η εξοικείωση με την 

τεχνολογία, η μειωμένη έλλειψη μαθημάτων, η εφαρμογή εξατομικευμένου 



προγράμματος διδασκαλίας, τα οποία με την κατάλληλη εκμετάλλευση των 

διαδικτυακών πόρων μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. 

Μέσω της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης, εξετάστηκαν οι εμπειρίες των 

δασκάλων των μαθητών με ειδικές ανάγκες, μέσα από τα καθημερινά βιώματά 

τους, με σκοπό να γίνουν αντιληπτά όλα τα επιπλέον προβλήματα που 

αντιμετώπισαν αυτά τα παιδιά κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής σε σύγκριση με 

τη δια ζώσης εκπαίδευση αλλά και με τους συμμαθητές τους. Έτσι λοιπόν, 

διαπιστώθηκαν σε βάθος οι πρακτικές και ψυχολογικές δυσκολίες των μαθητών 

που χρήζουν αντιμετώπισης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της 

εκπαίδευσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προκύψουν ευρήματα που δεν έχουν 

μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη βιβλιογραφία έως τώρα. Ένα παράδειγμα είναι 

η ανάγκη σύγκρισης λόγω αίσθησης κατωτερότητας που παρατηρήθηκε σε 

αρκετούς μαθητές, η οποία σε μερικές περιπτώσεις οξύνθηκε στη διάρκεια της 

πανδημίας, ενώ σε άλλες απλώς δυσκόλεψε τους δασκάλους στη διαδικασία 

αντιμετώπισής της, την οποία είχαν ξεκινήσει πριν την πανδημία. Επιπλέον, 

συμπεραίνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα και κρίνεται μάλιστα σημαντικό, να 

υπάρχει διάδραση στα διαδικτυακά μαθήματα. Παρακολουθώντας εκπαιδευτικά 

βίντεο, γράφοντας και οι ίδιοι οι μαθητές στον ηλεκτρονικό πίνακα και λύνοντας 

κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια, το μάθημα γίνεται πολύ ενδιαφέρον για τα 

παιδιά και παρακολουθούν με μεγαλύτερη προσήλωση. Έπειτα, αρκετοί δάσκαλοι, 

διαπιστώνοντας ότι τα όρια στη μαθησιακή πρόοδο των μαθητών τους είναι 

περιορισμένα, εστίασαν στη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, βοηθώντας τους να 

κάνουν φιλίες και να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Μάλιστα, προτάθηκαν από 

τους συμμετέχοντες και βελτιώσεις σχετικά με την πραγματοποίηση των 

μαθημάτων ηλεκτρονικά, όπως για παράδειγμα η ελάττωση των διδακτικών ωρών ή 

η μείωση αριθμού μαθητών στη τάξη, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από το 

υπουργείο παιδείας, ώστε να δώσουν λύσεις στα συγκεκριμένα προβλήματα. Ενώ, 

πολλά από αυτά τα ευρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από άλλους 

δασκάλους της δημοτικής εκπαίδευσης, ως συμβουλές, προκειμένου να βελτιώσουν 

κι εκείνοι τη διδασκαλία τους. 

Η πανδημία, δυστυχώς, βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και πιθανώς η διαδικτυακή 

εκπαίδευση θα συνεχίσει να εφαρμόζεται για αρκετό καιρό ακόμα. Ίσως 

μελλοντικά, με τη πρόοδο της τεχνολογίας, να εφαρμόζεται επανειλημμένα και σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Είναι ζωτικής σημασίας, λοιπόν, να 

πραγματοποιούνται παρόμοιες έρευνες, προκειμένου να μπορέσει κάθε μαθητής 

να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του και να μην αποκλειστεί από τη 

μαθησιακή διαδικασία, ιδίως όταν βρίσκεται στις πρώτες βαθμίδες της εκπαίδευσής 

του.  

 



Προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς φορείς 
 

Προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικτυακή εκπαίδευση και να εξαλειφθούν τα 

προβλήματα που προκαλούν το ψηφιακό χάσμα στην εκπαιδευτική πορεία των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες, πρέπει όλοι οι φορείς της εκπαίδευσης να αναλάβουν 

τα μέτρα τους.  

Πολλά προβλήματα προέκυψαν εξαιτίας της έλλειψης κατάλληλων πόρων και 

επαρκών εφαρμογών που απαιτούνται για την αποτελεσματική μάθηση εξ’ 

αποστάσεως. Είναι απαραίτητο λοιπόν το υπουργείο παιδείας να φροντίζει να 

παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία, όπως υπολογιστές, τάμπλετ, καθώς και επαρκής 

σύνδεση στο διαδίκτυο, στους μαθητές από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 

Επιπλέον, να εξοπλίσει και τους δασκάλους με αυτά τα εργαλεία, ώστε να μη 

χρειάζεται να παρευρίσκονται στο σχολικό κτίριο για να πραγματοποιούν τα 

μαθήματα και να συνωστίζονται σε περίοδο πανδημίας. Πολύ σημαντικό επίσης, 

είναι η ανάπτυξη εξατομικευμένων προγραμμάτων διδασκαλίας, προσαρμοσμένα 

στις ξεχωριστές δυνατότητες των μαθητών. Η αντιμετώπιση όλων των μαθητών με 

τον ίδιο τρόπο είναι αναποτελεσματική και δε μπορεί να εφαρμοστεί. Επίσης η 

πλατφόρμα Webex, μέσω της οποίας πραγματοποιούνται τα ηλεκτρονικά 

μαθήματα, πρέπει να αναβαθμιστεί, προκειμένου να υποστηρίζει μεγαλύτερο 

πλήθος χρηστών και να μη κολλάει. Επιπλέον, πρέπει το υπουργείο παιδείας να 

εξασφαλίσει πρόσβαση σε διαδικτυακές εφαρμογές στους δασκάλους, οι οποίες 

είναι πολύ χρήσιμες για τα μαθήματά τους, ωστόσο ακόμα είναι επί πληρωμή. Μία 

ακόμα σημαντική πρόταση προς το υπουργείο, είναι η πραγματοποίηση σεμιναρίων 

για την επιμόρφωση δασκάλων αλλά και γονιών, προκειμένου να είναι 

προετοιμασμένοι για την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω διαδικτύου και την 

επίλυση τυχόν τεχνικών ζητημάτων. Για τους γονείς αυτών των παιδιών, μάλιστα, 

θα ήταν πολύ βοηθητικό αν δινόταν ειδικές άδειες, προκειμένου να έχουν τον 

απαραίτητο χρόνο για την τόσο σημαντική συμβολή τους στην τηλεκπαίδευση. 

Οι δάσκαλοι, από τη μεριά τους, οφείλουν να επιμορφώνονται συνεχώς για νέες 

μεθόδους διδασκαλίας και τις εξελίξεις της τεχνολογίας που μπορούν να 

αξιοποιήσουν, ώστε να γίνει το μάθημά τους αποδοτικότερο. Οι δάσκαλοι ειδικής 

αγωγής, πρέπει να δύνανται να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του εκάστοτε μαθητή 

τους και να προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με αυτές. Ενώ, οι δάσκαλοι 

τάξης, δε πρέπει να αμελούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, αλλά 

να είναι υποστηρικτικοί απέναντί τους και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν 

και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους. 

Όπως έγινε αντιληπτό, πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες έχουν και οι γονείς, οι οποίοι πρέπει να αναλαμβάνουν και οι ίδιοι 

έναν υποστηρικτικό ρόλο για τα παιδιά τους, παράλληλα με τους δασκάλους. 



Οφείλουν να ενημερώνονται για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να 

βοηθήσουν στη διδασκαλία, να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους όποτε αυτό 

κρίνεται απαραίτητο και να επιμορφώνονται με τεχνικές αλλά και θεωρητικές 

γνώσεις. Επίσης, προτείνεται να υπάρχει καθημερινή επικοινωνία με τους 

δασκάλους, προκειμένου να υπάρχει συνεχής ανατροφοδότηση για τις επιδόσεις 

των μαθητών και να συμβουλεύουν τους δασκάλους για θέματα που οι ίδιοι 

γνωρίζουν καλύτερα όσο αφορά τον χαρακτήρα αλλά και τις ικανότητες των 

παιδιών τους. Τέλος, θα πρέπει να εξοπλιστούν με υπομονή, να μη πιέζουν τα 

παιδιά και να τους παρέχουν εκτός από πρακτική, επιπλέον και ψυχολογική 

υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να αναδείξουν και να βελτιώσουν τις ικανότητές 

τους που χρειάζονται για το μέλλον. 

Περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντική έρευνα 
 

Στη συγκεκριμένη μελέτη υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί που χρήζουν περαιτέρω 

έρευνας μελλοντικά. Πρώτα απ’ όλα, το δείγμα δεν είναι τελείως 

αντιπροσωπευτικό. Για τις συνεντεύξεις επιλέχθηκαν να απαντήσουν μόνο 

δάσκαλοι ειδικής αγωγής και τάξης σε δημόσια δημοτικά σχολεία. Μελλοντικά, 

προτείνεται να ερωτηθούν οι γονείς, παιδοψυχολόγοι, ακόμα και τα ίδια τα παιδιά, 

ώστε να αποκτηθεί μια περισσότερο σφαιρική άποψη επί του θέματος. Επίσης, 

αυτή η έρευνα επικεντρώθηκε σε μαθητές με πιο ήπιες δυσκολίες, επειδή φοιτούν 

στα ίδια σχολεία με τους υπόλοιπους μαθητές. Έτσι λοιπόν προτείνεται η έρευνα να 

επεκταθεί σε μαθητές με πιο δύσκολες περιπτώσεις αναπηριών, οι οποίοι φοιτούν 

σε ειδικά σχολεία στην Ελλάδα. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να επεκταθεί η συγκεκριμένη έρευνα μελλοντικά, 

μπορούν να συμπεριληφθούν τα συναισθήματα και οι προβληματισμοί των 

δασκάλων. Αυτή η κατάσταση ήταν πρωτόγνωρη και γι’ αυτούς, επομένως είναι 

σημαντικό  να γίνει αντιληπτό πώς τη βίωσαν, ώστε να αντιμετωπιστούν και τα δικά 

τους προβλήματα και να διδάξουν και οι ίδιοι με μεγαλύτερο ζήλο και πιο 

αποτελεσματικά. Ένα τελευταίο ζήτημα που δε λαμβάνεται υπόψη σε αυτή τη 

μελέτη και προτείνεται για περαιτέρω έρευνα είναι η μετάβαση των μαθητών από 

το νηπιαγωγείο στο δημοτικό στο ξεκίνημα της πανδημίας, κατά τη περίοδο της 

πρώτης καραντίνας. Πρόκειται για μια έντονη αλλαγή στη ζωή των παιδιών, καθώς 

αλλάζουν περιβάλλον και αυξάνονται οι υποχρεώσεις τους, όσο μάλλον όταν αυτή 

η μετάβαση συνδυάζεται με τη μεταστροφή σε τηλεκπαίδευση. Τέλος, προτείνεται 

να πραγματοποιηθεί παρόμοια έρευνα και στις υπόλοιπες βαθμίδες εκπαίδευσης, 

στις οποίες ενδέχεται τα αποτελέσματα να είναι διαφορετικά.    

 



Βιβλιογραφία 
 

Almeida, J. E. (2020). Challenges of Inclusive Design for E-learning IT Courses: fostered by 

the Covid-19 pandemic. 

Ayda, N. K., Bastas, M., Altinay, F., Altinay, Z., & Dagli, G. (2020). Distance education for 

students with special needs in primary schools in the period of COVID-19 

epidemic. Propósitos y Representaciones, 8(3), 587. 

Bartz, J. (2020). All Inclusive?! Empirical Insights into Individual Experiences of Students with 

Disabilities and Mental Disorders at German Universities and Implications for Inclusive Higher 

Education. Education Sciences, 10(9), 223. 

Berasategi Sancho, N., Idoiaga Mondragon, N., Dosil Santamaria, M., & Picaza Gorrotxategi, 

M. (2021). The well-being of children with special needs during the COVID-19 lockdown: 

academic, emotional, social and physical aspects. European Journal of Special Needs 

Education, 1-14. 

Canning, N., & Robinson, B. (2021). Blurring boundaries: the invasion of home as a safe 

space for families and children with SEND during COVID-19 lockdown in England. European 

Journal of Special Needs Education, 36(1), 65-79. 

Couper-Kenney, F., & Riddell, S. (2021). The impact of COVID-19 on children with additional 

support needs and disabilities in Scotland. European Journal of Special Needs 

Education, 36(1), 20-34. 

Crabtree, B. F., & Miller, W. L. (1999). Doing qualitative research. Sage. 

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research 

designs: Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), 236-264. 

Dilthey, W. (1977). The understanding of other persons and their expressions of life. 

In Descriptive psychology and historical understanding (pp. 121-144). Springer, Dordrecht. 

European Commission.(2010). COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE 

EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European Disability Strategy 2010-

2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe. Ανάκτηση από https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010DC0636 

European Commission. (2021). Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-

2030. Ανάκτηση από https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_813 

European Commission.(2021). UNION OF EQUALITY: STRATEGY FOR THE RIGHTS OF 

PERSONS WITH DISABILITIES 2021-2030. Ανάκτηση από 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23716&langId=en 

Frederick, J. K., Raabe, G. R., Rogers, V. R., & Pizzica, J. (2020). Advocacy, Collaboration, 

and Intervention: A Model of Distance Special Education Support Services Amid COVID-

19. Behavior analysis in practice, 1-9. 

Glessner, M. M., & Johnson, S. A. (2020). The Experiences and Perceptions of Practicing 

Special Education Teachers During the COVID-19 Pandemic. The Interactive Journal of 

Global Leadership and Learning, 1(2), 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010DC0636
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A52010DC0636
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_813
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23716&langId=en


Juma, M. S. (2020). The Advantages and Disadvantages of Distance Learning for Students 

with Special Educational Needs and Disabilities During Covid-19 at University in 

UAE (Doctoral dissertation, The British University in Dubai (BUiD)). 

Kulkarni, S., & Mukhopadhyay, D. TEXT-TO-SPEECH CONVERSION FOR MATHEMATICAL 

DATA. 

Makkreel, R. A. (2003). The cognition–knowledge distinction in Kant and Dilthey and the 

implications for psychology and self-understanding. Studies in History and Philosophy of 

Science Part A, 34(1), 149-164. 

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage publications. 

Nusser, L. (2021). Learning at home during COVID-19 school closures–How do German 

students with and without special educational needs manage?. European Journal of Special 

Needs Education, 36(1), 51-64. 

OECD. (2020) The impact of COVID-19 on student equity and inclusion: supporting 

vulnerable students during school closures and school re-openings. Ανάκτηση από   

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-

and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-

d593b5c8/ 

Page, A., Charteris, J., Anderson, J., & Boyle, C. (2021). Fostering school connectedness 

online for students with diverse learning needs: inclusive education in Australia during the 

COVID-19 pandemic. European Journal of Special Needs Education, 36(1), 142-156. 

Parmigiani, D., Benigno, V., Giusto, M., Silvaggio, C., & Sperandio, S. (2020). E-inclusion: 

online special education in Italy during the Covid-19 pandemic. Technology, Pedagogy and 

Education, 1-14. 

Quenzer-Alfred, C., Schneider, L., Soyka, V., Harbrecht, M., Blume, V., & Mays, D. (2021). 

No nursery ‘til school–the transition to primary school without institutional transition support 

due to the COVID-19 shutdown in Germany. European Journal of Special Needs 

Education, 36(1), 127-141. 

Samaila, D., Mailafia, I. A., Ayanjoke, K. M., & Emeka, C. (2020). Impact of Covid-19 

pandemic on people with disabilities and its implications on special education practice in 

Nigeria. Int. J. Innov. Sci. Res. Technol, 5(6). 

Schwab, S. (2020). Inclusive and special education in Europe. In Oxford Research 

Encyclopedia of Education. 

Shahabadi, M. M., & Uplane, M. (2015). Synchronous and asynchronous e-learning styles 

and academic performance of e-learners. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 

129-138. 

Sherron, G. T., & Boettcher, J. V. (1997). Distance learning: The shift to interactivity (Vol. 17). 

Boulder, CO: Cause. 

Simonson, M., & Schlosser, L. A. (2009). Distance education 3rd edition: Definition and 

glossary of terms. Iap. 

Srnka, K. J., & Koeszegi, S. T. (2007). From words to numbers: how to transform qualitative 

data into meaningful quantitative results. Schmalenbach Business Review, 59(1), 29-57. 

http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/


Taxheaven. (2020). Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10.3.2020 

Ανάκτηση από: https://www.taxheaven.gr/circulars/32497/d1a-gp-oik-16838-10-3-2020 

Thomas, M. S., & Rogers, C. (2020). Education, the science of learning, and the COVID-19 

crisis. Prospects, 49, 87-90. 

Toquero, C. M. D. (2021). ‘Sana All’Inclusive Education amid COVID-19: Challenges, 

Strategies, and Prospects of Special Education Teachers. International and Multidisciplinary 

Journal of Social Sciences, 10(1), 30-51. 

Trzcińska-Król, M. (2020). Students with special educational needs in distance learning during 

the COVID-19 pandemic–parents’ opinions. Interdisciplinary Context of Special 

Pedagogy, 29(1), 173-191 

Wadley, G., Vetere, F., Hopkins, L., Green, J., & Kulik, L. (2014). Exploring ambient 

technology for connecting hospitalised children with school and home. International Journal of 

Human-Computer Studies, 72(8-9), 640-653. 

Weidlich, J., & Bastiaens, T. J. (2018). Technology matters–The impact of transactional 

distance on satisfaction in online distance learning. International Review of Research in Open 

and Distributed Learning, 19(3). 

WHO. (2020). Getting your workplace ready for COVID-19. 

Yazcayir, G., & Gurgur, H. (2021). Students with Special Needs in Digital Classrooms during 

the COVID-19 Pandemic in Turkey. Pedagogical Research, 6(1). 

Young, J., & Donovan, W. (2020). Shifting Special Needs Students to Online Learning in the 

COVID-19 Spring: Challenges for Students, Families, and Teachers. Pioneer Education 

Policy Brief. Pioneer Institute for Public Policy Research. 

Yüksel, P., & Yıldırım, S. (2015). Theoretical frameworks, methods, and procedures for 

conducting phenomenological studies in educational settings. Turkish online journal of 

qualitative inquiry, 6(1), 1-20. 

Υπουργείο παιδείας και Θρησκευμάτων. (2020). Ανάκτηση από:  

https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-

odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/circulars/32497/d1a-gp-oik-16838-10-3-2020
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi
https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi

