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Abstract: This research examines to what extent and on what aspects of teaching general 

education teachers are familiar with developing co-operation with special education 

educational staff in general primary educationin Greece. It is an overview survey at national 

level. It appears that Parallel Support Teachers, under 30 years of age, those with less than 10 

years' experience and those working in multi-school schools face the most difficulties in their 

effort to work effectively with the co-teacher. Teachers also assess the lack of cooperative 

culture, the lack of in-service training, the unclear institutional framework, and the 

educational system's shortcomings in their work. It is expected that research will help to 

highlight the training needs of teachers. 

Keywords: Inclusive Education, co-operation, special education and general primary 

education. 

Πεξίιεςε: Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα εμεηάδεη εάλ ζε θάπνην βαζκό θαη ζε πνηεο παξακέηξνπο 

ηεο δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο αγσγήο έρνπλ εμνηθεησζεί ζην λα αλαπηύζζνπλ 

ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό εηδηθήο αγσγήο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Απνηειεί έξεπλα επηζθόπεζεο ζε παλειιαδηθό 

επίπεδν. Δηδηθόηεξα, πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο, ειηθίαο 

κηθξόηεξεο ησλ 30 εηώλ, όζνη έρνπλ ιηγόηεξε από δεθαεηή πξνϋπεξεζία θαη όζνη εξγάδνληαη 

ζε πνιπζέζηα ζρνιεία αληηκεησπίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο δπζθνιίεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ζπλεξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα. Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί αμηνινγνύλ 

όηη ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο, ε απνπζία επηκόξθσζεο ζηελ ζπλεθπαίδεπζε, ην 

αζαθέο ζεζκηθό πιαίζην θαη νη ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο δπζρεξαίλνπλ ην 

έξγν ηνπο. Αλακέλεηαη ε έξεπλα λα ζπκβάιεη ζηελ αλάδεημε ησλ επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

Λέμεηο θιεηδηά: πκπεξίιεςε, ζπλεξγαζία, εηδηθή αγσγή θαη γεληθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.  
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1. θνπόο θαη Αλαγθαηόηεηα ηεο έξεπλαο 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηεζλώο ηνλίδεηαη ξεηά ε ζεκαζία ηεο δπλαηόηεηαο πξόζβαζεο ζην 

γεληθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΔΑ), νύησο 

ώζηε λα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ηα εθπαηδεπηηθά πξόηππα πνπ ηζρύνπλ γηα όια ηα 

παηδηά(Γηεζλήο ύκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα ΑκεΑ, 2006; Ν.4074/2012, ΦΔΚ 88, 

η.Α’,11.4.2012;Rieser, 2012). εκαηνδνηώληαο κηα πεξίνδν πξαγκαηηθνύ επαγγεικαηηθνύ 

κεηαζρεκαηηζκνύ, νη αιιαγέο απηέο πξνϋπνζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί λα επαλεθηηκήζνπλ ηελ 

παξνρή ππεξεζηώλ ζε καζεηέο κε ΔΔΑ. Δηδηθόηεξα, θαη ζύκθσλα κε ηελ Τπνπξγηθή 

Απόθαζε κε αξ. πξση. 27922/Γ6, ΦΔΚ 449/3/12/2007,  νη εθπαηδεπηηθνί ΔΑπξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο, ώζηε λα ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ θνηλνύ 

θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηνπ 

(π.ρ. ζπλδηδαζθαιία). 

θνπόο ηεο έξεπλάο καο είλαη λα δηαπηζησζεί ζε πνην βαζκό θαη ζε πνηεο παξακέηξνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο νη εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο Αγσγήο (ΓΑ) έρνπλ εμνηθεησζεί λα αλαπηύζζνπλ 

ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό Δηδηθήο Αγσγήο (ΔΑ) ζην πιαίζην ηεο γεληθήο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα. Αλακέλεηε όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, 

πξόθεηηαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη λα δώζνπλ 

ζηνηρεία γηα ηηο αλάγθεο ζε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

2. Θεσξεηηθή πιαηζίσζε – Αλαθνξά ζε πξνεγνύκελεο έξεπλεο 

Αθόκα, θη αλ κηα ζεηξά απνηειεζκαηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαζίαο έρνπλ αλαπηπρζεί ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, ε δηεζλήο έξεπλα δείρλεη όηη γεληθά νη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην πηζαλό λα 

αιιεινεπηδξνύλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο ΓΑ, παξά λα 

αλαπηύζζνπλ ζπλεξγαζία κε ην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ΔΑ(Cook&Friend, 1995; 

Cook&Friend, 1998; Gately&Gately, 1994; McGregoretal., 1998; NASDSE, 2003; Strogilos, 

Nikolaraizi&Tragoulia, 2012). Αθόκε, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρνπλ επαγγεικαηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ πεγάδνπλ από ηα θπξίαξρα ζπζηήκαηα αμηώλ ηνπο, κε ζπλέπεηα νη 

εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο λα ζεσξνύληαη όηη μεθηλνύλ από ηα παηδηά ή ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

παξά από ην ζρνιείν θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηό ιεηηνπξγεί (Αζαλάζνγινπ, 

2014;Γεξνζίκνπ, 2012). Απηέο, νη πξνθαηαιήςεηο δεκηνπξγνύλ έιιεηςε εκπηζηνζύλεο πνπ 

κπνξεί λα δπζθνιέςεη ην δάζθαιν ΔΑσο πξνο ζην λα θάλεη πξνηάζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ & Μπέιηνπ, 2004), πνπ κπνξνύλ λα σθειήζνπλ 

όινπο ηνπο καζεηέο.Παξάιιεια, νη ζπλεξγαδόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ην ζεηηθό πξόηππν ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο, δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο 

κε ΔΔΑ λα αλαπηύμνπλ πην απνηειεζκαηηθέο θνηλσληθέο δεμηόηεηεο αιιειεπίδξαζεο θαη 

ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο (Gately&Gately, 1994).  

Ωζηόζν, ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί πόζν δύζθνιν έσο αδύλαην είλαη γηα έλαλ εθπαηδεπηηθό 

λα δξάζεη ζπκπεξηιεπηηθά κέζα ζε έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ αθηιόμελν πξνο ηηο αμίεο θαη ηηο 
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αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο, όπσο γηα παξάδεηγκα άθακπην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη κηα 

δηδαζθαιία πνπ απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο ρσξίο λα ιακβάλεη ππόςε ηα 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελόο, θαζώο δελ ζα κπνξεί λα εθαξκόζεη ηηο 

απαξαίηεηεο πξαθηηθέο (Glazzard, 2011; Εώληνπ-ηδέξε, 2000; Jorgensenetal., 1997; 

Σδηβηλίθνπ θαη Κνπηζνθώζηα, 2011). Πξάγκαηη, όπσο ππνζηεξίδεη ε Εώληνπ-ηδέξε (2000) ε 

απνηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο έληαμεο ζηελ Διιάδα νθείιεηαη ζηνλ αλύπαξθην ζρεδηαζκό 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα πεξηιάκβαλε ηηο αιιαγέο ζε άςπρν πιηθό, όπσο ηα ζρνιηθά 

θηίξηα θαη ηελ πξόζβαζε ζε απηά, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη ζε έκςπρν πιηθό, 

όπσο ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηε ζηειέρσζε ηνπ ππαξθηνύ ζρνιείνπ κε 

δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηώλ κε αλαπεξίεο. 

Παξόια απηά, ζεσξείηαηόηη εληόο ηνπ γεληθνύ πιαηζίνπ ηεο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ΓΑ θαη ΔΑζα πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη ζε (α) ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αύμεζε ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, θαη (β) ζε εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο ζηηο 

νπνίεο νη νκάδεο επηδηώθεηαη λα κάζνπλ δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο (π.ρ. 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, από θνηλνύ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο) πνπ «αζθείηαη» ζην 

πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο (SharpeandHawes, 2003). Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ε Δθαξκνζκέλε 

πλεξγαζία (AppliedCollaboration) είλαη έλα επαγγεικαηηθό κνληέιν εθπαίδεπζεο -πνπ 

δηακνξθώζεθε από ην Παλεπηζηήκην ηεο Μηλεδόηα (University of Minnesota)-  ζην νπνίν νη 

νκάδεο ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ παηδαγσγώλ νθείινπλ λα ζπλεξγαζηνύλ γηα ηνλ εληνπηζκό 

θνηλώλ ζηόρσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ κε ΔΔΑ.Σν κνληέιν είλαη πνιύ απιό θαη 

δηαηεξείηαη ζθόπηκα έηζη, θαζώο βαζίδεηαη ζε ιίγεο απνηειεζκαηηθέο θαη εύθνια 

εθαξκόζηκεο ζηξαηεγηθέο, ηόζν ζπλεξγαζίαο όζν θαη εθπαηδεπηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, ν 

Πίλαθαο I πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο κηα δηαδηθαζία πέληε βεκάησλπνπ 

ε θάζε νκάδα νινθιεξώλεη, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεηώλ (Sharpe&Hawes, 2003). 

Πίλαθαο Ι:Η Γηαδηθαζία ησλ πέληε βεκάησλ ζηελ Δθαξκνζκέλε πλεξγαζία (AppliedCollaboration)-

University of Minnesota 

ηάδηα Γξαζηεξηόηεηα Πεξηγξαθή 

Βήκα 1
ν
 

 

Δμεηάζηε ηα πξόηππα, ηηο 

ηθαλόηεηεο θαη ηηο επηδόζεηο 

πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη 

καζεηέο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ. 

Ζ ζπλεξγαηηθή νκάδα ΓΑ θαη ΔΑ 

αληαιιάζζεη απόςεηο ζρεηηθά κε ηα 

πξόηππα θαη ηηο επηδόζεηο ζηα νπνία νη 

καζεηέο ζα αμηνινγεζνύλ. 

 

Βήκα 2
ν
 

 

πδεηήζηε ηηο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη ηε 

δηαζεζηκόηεηα ησλ πόξσλ. 

Απηό ην βήκα είλαη κηα επθαηξία λα 

κηιήζνπκε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο θαη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ην 

επίπεδν ηνπ καζεηή κε ΔΔΑ. Οη 
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ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ κπνξνύλ λα ζπδεηεζνύλ ζε 

απηό ην ζηάδην. 

 

Βήκα 3
ν
 

 

Απνθαζίζηε ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα 

πινπνηεζνύλ από ην καζεηή κε 

ΔΔΑ θαη θαζνξίζηε ηελ επζύλε 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ θαη ΔΑ πξέπεη 

δεκηνπξγηθά λα δηεξεπλήζνπλ από 

θνηλνύ  ηηο αιιαγέο πνπ επηβάιιεηαη λα 

εθαξκνζηνύλ, ώζηε λα επηηξαπεί ζηνλ 

καζεηή κε ΔΔΑ λα ζπκκεηάζρεη πην 

ελεξγά ζηε δηδαζθαιία. 

 

Βήκα 4
ν
 

 

Δζηηάζηε, πξνζαξκόζεηε, θαη 

παξέρεηε δηακνξθσηηθή 

αλαηξνθνδόηεζε. 

Σν βήκα απηό παξέρεη ηελ επθαηξία 

ζηε ζπλεξγαηηθή νκάδα λα θαζνξίζεη 

πνηνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. 

 

Βήκα 5
ν
 Αμηνινγήζηε ηνπο καζεηέο 

ρξεζηκνπνηώληαο θαζηεξσκέλα 

θξηηήξηα. 

Σν βήκα πέληε παξέρεη ηελ επθαηξία 

ζηελ ζπλεξγαηηθή νκάδα λα 

πξνζδηνξίζεη κε ζαθήλεηα ην 

καζεζηαθό ζηόρν θαη λα ζπδεηήζνπλ 

πώο νη καζεηέο ζα αμηνινγνύληαη. 

 

 

Μηα αθόκε ελδηαθέξνπζα πξόηαζε, ζπλεθπαίδεπζεο καζεηώλ κε ΔΔΑ θαη ηππηθήο 

αλάπηπμεο,είλαη ε πλδηδαζθαιία ή πλεξγαηηθή Γηδαζθαιία (Cook&Friend, 1995). ε κηα 

ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο, δύν εθπαηδεπηηθνί -έλαο γεληθήο θαη έλαο εηδηθήο αγσγήο- θαινύληαη 

λα ζπλεξγαζηνύλ γηα λα αλαπηύμνπλ έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ πνηθηιόκνξθνπ πιεζπζκνύ ησλ καζεηώλ. πλήζσο, ε 

ζπλδηδαζθαιία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηεπξύλεη ηηο δηδαθηηθέο επηινγέο γηα όινπο ηνπο 

καζεηέο, λα απμήζεη ηελ έληαζε θαη ηε ζπλνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα κεηώζεη ην ζηίγκα ησλ 

καζεηώλ κε ΔΔΑ θαη λα βειηηώζεη ηελ παξνρή άκεζεο ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

(Bauwens&Hourcade, 1995). Ζ δπζαξέζθεηα πνπ εθθξάδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί από ηελ 

εκπεηξία ηνπο κε ηε ζπλδηδαζθαιία, κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ην αλαπηπμηαθό ραξαθηήξα 

απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζηηο ηάμεηο κε ζπλδηδαζθαιία ζπρλά 

κεηαηνπίδνληαη -κέζσ ηεο αλαπηπμηαθήο απηήο δηαδηθαζίαο- από ηελ απιώο επγεληθή 

ζπλεξγαζία θαη κεξηθέο θνξέο ηε δηεξεπλεηηθή αιιειεπίδξαζε ζε πξαγκαηηθά ζπλεξγαηηθέο 
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ζρέζεηο. ε θάζε αλαπηπμηαθό ζηάδην ηεο πλδηδαζθαιίαο, νη δάζθαινη ζα επηδεηθλύνπλ 

δηαθνξεηηθνύο βαζκνύο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλεξγαζίαο. Ζ γλώζε ησλ αλαπηπμηαθώλ 

ζηαδίσλ ηεο ζπλδηδαζθαιίαο κπνξεί λα κεηώζεη ηελ απνγνήηεπζε θαη λα επηηαρύλεη ηε 

κεηαηόπηζε πξνο κηα πξαγκαηηθά ζπλεξγαηηθή θνηλνπξαμία. Ζ έλλνηα ησλ ζπλεξγαηηθώλ 

ζηαδίσλ δελ είλαη λέα. Οη Idol, Paolucci-Whitcomb, θαη Nevin (1994) πξόηεηλαλ έμη ζηάδηα 

ηεο εηνηκόηεηαο δηαβνύιεπζεο: 1) θακία ζρέζε ή ερζξηθή ζρέζε, 2) θνηλσληθή ζρέζε κόλν, 

3) πεξηνξηζκέλε ζρέζε εξγαζίαο, 4) επαξθήο ζρέζε εξγαζίαο, 5) ζρέζε ελεκέξσζεο θαη6) 

ακνηβαία ζρέζε εξγαζίαο.Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλακέλεηαη λα ζπλδηδάμνπλθαη νη νπνίνη δελ 

μέξνπλ ν έλαο ηνλάιινλ, ή δελ αξέζεη ν έλαο ζηνλ άιιν, ή επηθνηλσλνύλ κόλν θνηλσληθά 

κπνξεί λα μεθηλήζνπλ από ηε δηαδηθαζία ζπλδηδαζθαιίαο θαηά ην αξρηθό επίπεδν. Όηαλ νη 

ζπλδηδάζθνληεο έρνπλ πεξηνξηζκέλε ή θαζόινπ επαγγεικαηηθή ζρέζε θαη ηνπο έρεη αλαηεζεί 

λα εξγαζηνύλ από θνηλνύ, ηόηε ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κπνξεί λα επηβξαδπλζεί 

(Gately&Gately, 1994). 

Παξαθάησ δίλνληαη θάπνηεο ιεπηνκεξέζηεξεο ελδεηθηηθέο πεξηγξαθέο γηα ην πώο ιεηηνπξγεί ε 

ζπλεξγαηηθή ηάμε ζηα δηάθνξα ζηάδηα (Gately&Gately, 1994).  

Ωο πξνο ηε δηαξξύζκηζε-δηαθαλνληζκό ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο.Οη ζπλ δηδάζθνληεο πξέπεη 

λα έξζνπλ ζε θάπνηνπ είδνπο ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηε θπζηθή δηάηαμε ηεο αίζνπζαο 

δηδαζθαιίαο, όπσο παξαδείγκαηνο ράξε κε ηε ηνπνζέηεζε θαη ηε δηάηαμε ησλ πιηθώλ, ησλ 

ζπνπδαζηώλ θαη ησλ δαζθάισλ. Καηά ην αξρηθό ζηάδην, νη θπζηθέο ξπζκίζεηο δίλνπλ ζπρλά 

ηελ εληύπσζε ηεο ρσξηζηηθόηεηαο. ε νξηζκέλεο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, έρνπκε παξαηεξήζεη 

όηη νη καζεηέο κε ΔΔΑ θάζνληαη όινη καδί. Αξρηθά, ηείλεη λα ππάξρεη κηθξή ηδηνθηεζία 

πιηθώλ ή ρώξνπ από ηνλ εηδηθό εθπαηδεπηηθό. Ο εηδηθόο παηδαγσγόο δελ αηζζάλεηαη 

ειεύζεξνο λα έρεη πξόζβαζε ή λα κνηξαζηεί ηα πιηθά, αιιά δεηά ηελ άδεηα λα ην πξάμεη, ή 

ζπλερίδεη λα θέξλεη ζηελ ηάμε ηα δηθά ηνπ πιηθά. Μεξηθέο θνξέο ν γεληθόο εθπαηδεπηηθόο 

αλαζέηεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα λα θαζίζεη ν εηδηθόο παηδαγσγόο ή ν εηδηθόο παηδαγσγόο 

κπνξεί λα επηιέμεη έλα ρώξν ζην πίζσ κέξνο ηνπ δσκαηίνπ ή ζε έλα ηξαπέδη μερσξηζηό από 

ηνπο άιινπο καζεηέο. Απηνί ε δηάθξηζε ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο ζπάληα ζα εγθαηαιεηθζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αξρηθνύ ζηαδίνπ ζπλδηδαζθαιίαο. Οη θαη’ εμνπζηνδόηεζε ρώξνη 

πεξηιακβάλνπλ ζπάληα ην εκπξόζζην κέξνο ηεο ηάμεο. πρλά θαίλεηαη λα ππάξρνπλ "αόξαηα 

ηείρε" πνπ ρσξίδνπλ ην ρώξν κεηαμύ ησλ δύν δαζθάισλ. Σα ηείρε απηά ζπάληα δηαζρίδνληαη 

από καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνύο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηελ αξρή, ζπρλά δηαθαίλεηαη ε 

"αίζζεζε" ζαλ λα ππάξρεη κηα ηάμε κέζα ζε κηα ηάμε. Καηά ην ζηάδην ζπκβηβαζκνύ, βιέπεη 

θαλείο πεξηζζόηεξε θηλεηηθόηεηα θαη πεξηζζόηεξν θνηλόρξεζην ρώξν ζηελ ηάμε. Οη δύν 

θαζεγεηέο αξρίδνπλ λα κνηξάδνληαη ηα πιηθά, θαη ε «εδαθηθόηεηα» γίλεηαη ιηγόηεξν εκθαλήο. 

Ο εηδηθήο εθπαίδεπζεο  δάζθαινο θηλείηαη πην ειεύζεξα ζε όιν ην δσκάηην, αιιά ζπάληα 

παίξλεη  ζέζε ζηελ θεληξηθή ζθελή. ην επίπεδν ηεο ζπλεξγαζίαο, ε δηάηαμε ησλ θαζηζκάησλ 

ησλ καζεηώλ κπνξεί λα γίλεη εθ πξνζέζεσο δηάζπαξηε ζε όιε ηελ ηάμε γηα όια ηα καζήκαηα 

θαη γηα όιε ηελ νκάδα. Όινη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε ζπιινγηθέο νκαδνπνηεκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο. Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη πην ξεπζηνί ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ ηάμε. 

Ηζόηηκα θαη νη δύν εθπαηδεπηηθνί ειέγρνπλ ην ρώξν θαη είλαη ελ γλώζεη ν έλαο ηεο ζέζεο ηνπ 
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άιινπ ζην δσκάηην. Ο ρώξνο αλήθεη πξαγκαηηθά από θνηλνύ ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο 

ΓΑ θαη ΔΑζην ζηάδην απηό. 

Ωο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηηο απαξαίηεηεο δηαθνξνπνηήζεηο. Ζ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, σο πξνο ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο 

αλαγθαίεο δηαθνξνπνηήζεηο, πεξηιακβάλεη ην ζρεδηαζκό ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ 

γηα θάζε καζεηή. Όηαλ θαη νη δύν γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο εθπαηδεπηηθνί είλαη ππεύζπλνη 

γηα ηελ επηηπρία όισλ ησλ καζεηώλ ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο, ηόηε νη εθπαηδεπηηθνί ζα 

πξέπεη λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο, ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα είλαη 

αλαγθαίεο γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ, ώζηε ε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα είλαη επηηπρήο. Δθηελή 

πξνγξακκαηηζκό πνπ ιακβάλεη ρώξα πξηλ από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη ζε ζπλερή 

βάζε εληζρύεη ηελ ζπλεξγαηηθή ζρέζε. "Γελ ππάξρεη θαζόινπ ρξόλνο γηα ζρεδηαζκό" είλαη 

κηα θνηλή θαηαγγειία κεηαμύ ζπλδηδαζθόλησλ θαη δελ κπνξεί παξά λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππόςε. Υσξίο ρξόλν ζρεδηαζκνύ, θάπνηνη ζπλδηδάζθνληεο θηλνύληαη ζε έλα πνιύ αξγό ξπζκό 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ηνπο. Υσξίο ρξόλν ζρεδηαζκνύ, νη ζπλδηδάζθνληεο δελ είλαη 

ζε ζέζε λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζηόρνπο  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο ζπνπδαζηέο. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ζπλεξγαηηθήο 

ζρέζεο, ηα πξνγξάκκαηα ηείλνπλ λα νδεγνύληαη από ηα εγρεηξίδηα. ε απηό ην ζηάδην, νη 

ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη νη δξαζηεξηόηεηεο γηα ηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ 

γεληθά πεξηνξίδνληαη ζε εθείλεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηα εμαηνκηθεπκέλα πξνγξάκκαηα 

εθπαίδεπζεο. Ο εθπαηδεπηηθόο ΔΑ ζπρλά ζεσξείηαη όηη ν ξόινο ηνπ είλαη σο «βνεζόο» ζηελ 

ηάμε, ελώ κηθξή αιιειεπίδξαζε ιακβάλεη ρώξα ζε απηό ην ζηάδην, όζνλ αθνξά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ. πρλά, ν εηδηθόο παηδαγσγόο θπθινθνξεί ζηελ 

αίζνπζα, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα παξακείλνπλ ζηελ εξγαζία ή βνεζά ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ, κε γλσξίδνληαο πώο ην κάζεκα νξγαλώλεηαη θαη 

πώο ην κάζεκα ζα πξνρσξήζεη. πλεπώο, ν ΔΑ δάζθαινο βξίζθεηαη ζε θαζαξά κεηνλεθηηθή 

ζέζε ζην λα είλαη ρξήζηκνο γηα ηνπο καζεηέο ή γηα ην γεληθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθό. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ΓΑ κπνξεί λα έρνπλ πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζύλε ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ δαζθάινπ 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο λα δηδάμεη ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, θαη σο εθ ηνύηνπ κπνξεί λα είλαη 

απξόζπκνη λα ηνπ αλαζέζνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν θαηά ηε δηδαζθαιία. Απηή ε έιιεηςε 

εκπηζηνζύλεο κπνξεί λα δπζθνιέςεη ην δάζθαιν ΔΑ σο πξνο ζην λα θάλεη πξνηάζεηο γηα 

ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, πνπ κπνξνύλ λα σθειήζνπλ ηνπο καζεηέο. Όκσο 

θαη θαζώο νη ζπλδηδάζθνληεο θηλνύληαη πξνο ην ζπκβηβαζηηθό ζηάδην, ζα αξρίζεηε λα 

βιέπεηε πξόζζεηεο ηξνπνπνηήζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, ηδίσο γηα ηνπο καζεηέο κε πην 

"νξαηέο" εηδηθέο αλάγθεο. ηελ θαηάζηαζε ζπκβηβαζκνύ, ν γεληθήο θαηάξηηζεο 

εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα δεη ηηο ηξνπνπνηήζεηο σο "εγθαηάιεηςε" ή σο "απνδπλάκσζε" ηεο 

δηδαθηέαο ύιεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα κελ εθηηκήζνπλ όηη γηα νξηζκέλνπο καζεηέο 

απαηηνύληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην πεξηερόκελν γηα ην νπνίν είλαη ππεύζπλνη, έσο όηνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί επηηύρνπλ ην ζπλεξγαηηθό ζηάδην. ε απηό ην ζηάδην, νη δύν εθπαηδεπηηθνί 

αξρίδνπλ λα δηαθνξνπνηνύλ ηηο έλλνηεο  πνπ όινη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ, από ηηο 

έλλνηεο πνπ νη πεξηζζόηεξνη καζεηέο πξέπεη ήδε λα γλσξίδνπλ (βαζηθέο γλώζεηο). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή ζεκαηνδνηεί ην ζπλεξγαηηθό ζηάδην θαη γηα ηνπο δύν εθπαηδεπηηθνύο. 
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Από ηε δηαθνξνπνίεζε απηή, ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηηο δξαζηεξηόηεηεο, ηηο 

εξγαζίεο πνπ δίδνληαη γηα ην ζπίηη θαη ηηο δνθηκαζίεο αμηνιόγεζεο πξνθύπηεη ην πξόηππν ή ε 

επίδνζε πνπ αλακέλεηαη λα επηηεπρζεί από ηνπο καζεηέο.  

Σέινο, ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεοόηαλ δπν εθπαηδεπηηθνί (ΓΑ θαη ΔΑ) ζπλεξγάδνληαηεμειίζζεηαη 

όπσο πεξηγξάθεηε παξαθάησ. Ζ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο πεξηιακβάλεη δύν 

θύξηα ζπζηαηηθά: ηε δνκή θαη ηηο ζρέζεηο. ε έλα δνκεκέλν πεξηβάιινλ, νη θαλόλεο θαη νη 

ξνπηίλεο δνκνύλ ηελ εκπεηξία εθκάζεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζπλεπείο πξνζδνθίεο γηα 

ηνπο καζεηέο, νη νπνίεο είλαη ζαθείο ζηνπο καζεηέο θαη νη νπνίεο ζπλερώο ελδπλακώλνληαη 

κέζα ζηελ ηάμε. Ζ δηαρείξηζε ηεο ηάμεο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ νηθνδόκεζε ηεο 

θνηλόηεηαο. Όηαλ δύν εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζηελ ίδηα ηάμε, θαη νη δύν πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ ηνπο ξόινπο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηάμεο. Καηά ην ζηάδην πνπ ζπλεξγάδνληαη, 

θαη νη δύν εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο 

πνπ λα είλαη πξνο όθεινο όισλ ησλ καζεηώλ. Οη θαλόλεο, νη ξνπηίλεο, θαη νη πξνζδνθίεο 

αλαπηύζζνληαη από θνηλνύ. ε απηό ην ζηάδην, νη ζπλεξγαδόκελνη εθπαηδεπηηθνί  είλαη 

ζύλεζεο λα ηεξνύλ ηα αηνκηθά ζρέδηα ζπκπεξηθνξάο, ηε ρξήζε ησλ ζπκβάζεσλ, ηηο απηέο 

επηβξαβεύζεηο, θαη ηνπο εληζρπηέο, θαζώο θαη λα εληζρύνπλ  ηελ νηθνδόκεζε ηεο θνηλόηεηαο 

θαη ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ηάμεο κέζσ νκαδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, σο 

ζηξαηεγηθέο-ηερληθέο γηα λα εληζρπζεί ε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο.  

3. Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο 

3.1. Δξεπλεηηθό Δξγαιείν 

Ωο εξεπλεηηθό εξγαιείν ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιόγην, ην νπνίν ζπληάρζεθε από ηελ 

εξεπλήηξηα βαζηζκέλν ζηε ζρεηηθή κε ην ζέκα βηβιηνγξαθία (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ & 

Μπέιηνπ, 2004;Gately&Gately, 1994; Sharpe&Hawes, 2003θηι.). Δηδηθόηεξα, δηεξεπλάηαη ν 

βαζκόο επίηεπμεο επνηθνδνκεηηθήο ζπλεξγαζίαο (ζπάληα ή κεξηθέο θνξέο ή ζπλήζσο) 

ζύκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλεξγαδόκελσλεθπαηδεπηηθώλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο. 

Αθόκε, ζην εξσηεκαηνιόγην πεξηθιείνληαη εξσηήζεηο πνπ εμεηάδνπλ ην είδνο, ηε δηάξθεηα, 

ην πεξηερόκελν θηι. ηεο επηκόξθσζεο πνπ επηζπκνύλ νη εθπαηδεπηηθνί (πκεσλίδνπ 

&Φηηάθα, 2013).Σν παξαπάλσ εηδηθό κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη ζπλνιηθά από 

31 εξσηήζεηο. Οη ηξηαληαέλα (31) εξσηήζεηο απεπζύλνληαλ ζε όζνπο εθπαηδεπηηθνύο Γεληθήο 

Αγσγήο ζπλεξγάδνληαλ κε εθπαηδεπηηθό παξάιιειεο ζηήξημεο ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο Παξάιιειεο ηήξημεο. Από ην ζύλνιν ησλ ηξηαληαέλα εξσηήζεσλ κόλν νη 

23 (είθνζη ηξείο) αθνξνύζαλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Γεληθήο Αγσγήο πνπ νη καζεηέο ηνπο 

θνηηνύζαλ ζε Σκήκαηα Έληαμεο  θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ Σκεκάησλ 

Έληαμεο.Δηδηθόηεξα δελ ήηαλ απαξαίηεην λα ζπκπιεξσζνύλ από ηηο πξναλαθεξζείζεο 

θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθώλ νη εξσηήζεηο 1,2, 5, 6, 7, 10, 14 θαη 15 πνπ αλαθέξνληαλ ζηηο 

ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓΑ θαη ΔΑ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο.  

Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γηα δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (θύιν, 
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ειηθία, ζπνπδέο, πξνϋπεξεζία,ζέζε απαζρόιεζεο, ηύπνο ζρνιείνπ, επηκόξθσζε ζηελ ΔΑ, 

ηύπνο επηκόξθσζεο ζηελ ΔΑ θαη Πεξηθέξεηα Δθπαίδεπζεο) πνπ επεξεάδνπλ ζύκθσλα κε 

άιινπο εξεπλεηέο ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα ζπκπεξίιεςεο (Αζαλάζνγινπ, 

2014;Γεξνζίκνπ, 2012). Αλαιπηηθόηεξα, ην εξσηεκαηνιόγην πεξηιακβάλεη ηόζν εξσηήζεηο 

αλνηθηνύ ηύπνπ, πνπ δεηνύλ εθηεηακέλεο απαληήζεηο θαη απαηηνύλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

λα εμεγήζνπλ ή λα αηηηνινγήζνπλ όζν θαη θιεηζηνύ ηύπνπ/ζύληνκεο απάληεζεο  (πνιιαπιήο 

επηινγήο, δηρνηνκηθέο θαη αξηζκεηηθήο θιηκάθσζεο  ή ηεξάξρεζεο ησλ απαληήζεσλ).  

Σν εξσηεκαηνιόγην δόζεθε πηινηηθά ζε ηθαλό αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζνύλ πηζαλά θελά, ειιείςεηο θαη αζάθεηεο. Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο έιαβε ρώξα ηελ 

πεξίνδν Απξίιηνο–Μάηνο 2016 κε ηελ κε αξ.πξση. Φ15/604/71830/Γ1/28/04/2016 έγθξηζε 

ηνπ ΤΠ.Π.Δ.Θ..  

3.2. Γεηγκαηνιεςία 

Ωο πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο νξίδνληαη νη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

(πξνζρνιηθήο θαη δεκνηηθήο) ζηελ Διιάδα πνπ  είλαη είηε εθπαηδεπηηθνί ηάμεο, είηε 

εθπαηδεπηηθνί Σκεκάησλ Έληαμεο (ΣΔ) θαη Παξάιιειεο ηήξημεο (Π). Σν δείγκα 

απνηέιεζαλ 479 ππνθείκελα. Ωο κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δεηγκαηνιεςία 

θαηά δεζκίδεο. Ο πιεζπζκόο ρσξίζηεθε ζε ζηξώκαηα κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Από ηελ θάζε 

Γ/λζεΔθπ/ζεο πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα επηιέρηεθαλ κε θιήξσζε 5 ζρνιεία ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνύζε Σκήκα Έληαμεο. Λόγσ ηνπ είδνπο ηεο δεηγκαηνιεςίαο πνπ εθαξκόζηεθε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη γεληθεύζηκα.  

3.3. Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα - είδνο έξεπλαο 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα εζηηάδνληαη-κε βάζε θαη ην ζθνπό ηεο έξεπλαο-ζε πνην βαζκό νη 

ζπλεξγαδόκελνη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο (ΓΑ) θαη εηδηθήο (ΔΑ) αγσγήο αλαιπηηθόηεξα: 

1. Γηεξεπλνύλ από θνηλνύ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ζρεδηάδνπλ από 

θνηλνύ ηα εθπαηδεπηηθά καζήκαηα, ώζηε λα επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ λα 

ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά ζηε δηδαζθαιία (εξσηήζεηο 11, 12, 16 , 19 θαη 20) 

2. πλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνύλ ηζόηηκα θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

καζήκαηνο, θαζώο θαη απνθηνύλ δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο 

(εξσηήζεηο 1, 2, 5, 6, 9, 10, 14, 17, 18 θαη 21); 

3. πκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο 

(εξσηήζεηο 7, 15, 22); 

4. Αληαιιάζζνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην καζεζηαθό ζηόρν θαη κε ηηο επηδόζεηο ζηηο 

νπνίεο νη καζεηέο ζα αμηνινγεζνύλ (εξσηήζεηο 3, 4, 8, 13, 23, 24α θη 24β);  

5. πλαληνύλ θάπνηεο δπζθνιίεο ζηε κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζία θαη πνπ ηηο απνδίδνπλ 

(εξσηήζεηο 25
Α
, 25

Β
θαη 26); 
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Αθόκε: 

6. Πνηα είλαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο; 

7. Δάλ θαη πσο ζρεηίδνληαη νη δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο κε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο 

(εξσηήκαηα 1 - 5);  

8. Πνηεο νη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ην είδνο, ηε δηάξθεηα, ην ρξόλν 

πινπνίεζεο θαη ην πεξηερόκελν ηεο επηκόξθσζεο (εξσηήζεηο 27 - 31). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί έξεπλα επηζθόπεζεο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην SPSS21. ηηο θιεηζηέο εξσηήζεηο έγηλε θαηαγξαθή ησλ 

απόιπησλ θαη ζρεηηθώλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ. ηηο αλνηθηέο εξσηήζεηο, έγηλε 

πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, εθιακβάλνληαο ηηο ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο ζε θάζε 

εξώηεζε-κεηαβιεηή σο θαηεγνξίεο. Δπίζεο, εθαξκόζηεθε  θαη ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην ρ
2
, 

ζεσξώληαο  ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο 

βαξύηεηαο ελόο δείθηε ζπλάθεηαο γίλεηαη πάληα κε βάζε ηε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθόηεηα ηνπ 

δείθηε. Μηα πηζαλόηεηα 5% (p<0,05) ζεσξήζεθε σο ην ζεκείν ραξαθηεξηζκνύ ηνπ 

απνηειέζκαηνο σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνύ.  

4. Απνηειέζκαηα 

4.1. Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 

ύκθσλα κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο γπλαίθεο (82,7%), θπξίσο θάησ ησλ 30 εηώλ (32,2%) ή κεηαμύ 41-50 εηώλ (32,8%), 

έρνπλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ (56,4%), είλαη εθπαηδεπηηθνί ηάμεο (51,4%), κε 6-10 έηε 

πξνϋπεξεζίαο (25,5%), ππεξεηνύλ ζε πνιπζέζηα ζρνιεία(80,4%), έρνπλ επηκνξθσζεί ζηελ 

ΔΑ (82,5%), θπξίσο από εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα (42,4%) ή δεπηεξεπόλησο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ βαζηθώλ ηνπο ζπνπδώλ (33,2%). Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνύζαλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε από όιε ηελ Διιάδα, όπσο πξνθύπηεη θαη από 

ηνλ πίλαθα ΗI: 

Πίλαθαο IΙ: Αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ αλά Πεξηθέξεηα Α/ζκηαοΔθπ/ζεο 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΑΠΟΛΤΣΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΥΔΣΙΚΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ (%) 

 

ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ 34 7,1 

ΑΣΣΗΚΖ 66 13,8 

ΒΟΡΔΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 17 3,5 

ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ 25 5,2 

ΓΤΣ. ΜΑΚ/ΝΗΑ 27 5,6 

ΖΠΔΗΡΟΤ 9 1,9 

ΘΔΑΛΗΑ 7 1,5 

ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ 6 1,3 
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ΚΔΝΣΡ. ΜΑΚ/ΝΗΑ 118 24,6 

ΚΡΖΣΖ 108 22,5 

ΝΟΣΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ 12 2,5 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 34 7,1 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 16 3,3 

ΤΝΟΛΟ 479 100,0 

Δπίζεο, ηα ππνθείκελα, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ππεξεηνύζαλ ζηε γεληθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε ζηηο παξαθάησ ζέζεηο (Πηλ.IΗΗ): 

Πίλαθαο IΙΙ: Θέζε ππεξέηεζεο ππνθεηκέλσλ έξεπλαο ζηε γεληθή πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ 
ΑΠΟΛΤΣΗ 

ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

ΥΔΣΙΚΗ ΤΥΝΟΣΗΣΑ 

(%) 

 

ΣΑΞΖ (ΓΑ) 246 51,4 

ΣΔ (ΔΑ) 105 21,9 

ΠΑΡΑΛΖΛΛΖ 

ΣΖΡΗΞΖ (ΔΑ) 
128 26.7 

ΤΝΟΛΟ 479 100,0 

 

4.2.  Γεδνκέλα γηα ηα ππόινηπα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο 

4.2.1. Απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

Απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην επίπεδν θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ζπλεξγαζίαο κεηαμύ 

εθπαηδεπηηθώλ ΓΑ θαη ΔΑ 

Οη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ θαη ΔΑ δειώλνπλ, κε βάζε ηηο απόιπηεο θαη ζρεηηθέο ζπρλόηεηεο ησλ 

απαληήζεσλ ηνπο ζην εηδηθό κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, όηη γεληθά ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά, σζηόζν, πξνθύπηεη όηη, κεξηθέο κόλν θνξέο o ρξόλνο επαξθεί (ή βξίζθεηαη) 

γηα ηνλ από θνηλνύ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο, ελώ ζπάληα ζπκβαίλεη λα 

παξνπζηάζνπλ ην κάζεκα από θνηλνύ ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο. Δπίζεο, δειώλνπλ όηη 

ππεύζπλνο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη είηε ν εθπαηδεπηηθόο Π ή ΣΔ (41,8%), είηε 

από θνηλνύ (39,9%). Δπίζεο, ζηελ θιεηζηή εξώηεζε 25α απνδίδνπλ ηπρόλ δπζθνιίεο ζηε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο θαηά θύξην ιόγν ζηελ αλεπαξθή 

εκπεηξία ζηελ ζπλεθπαίδεπζε (50,2%).  

ηελ αλνηθηή εξώηεζε 25β, ηελ νπνία ζπκπιήξσζε ην 27,3% ηνπ δείγκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί 

δειώλνπλ όηη, πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο. Έλα πνζνζηό 53,4% 

ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απάληεζαλ ζεσξνύλ κεγαιύηεξν εκπόδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓΑ θαη ΔΑ ηε λννηξνπία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ δηαθξίλεηαη 

από έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο π.ρ. «Υπάξρεη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ζπλεξγαζία, 
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νη εθπαηδεπηηθνί παξάιιειεο ζηήξημεο "θηινμελνύληαη" ζην ρώξν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γεληθήο 

ηάμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί  δε δηαζέηνπλ  ελ ζπλαίζζεζε θαη δεμηόηεηεο ζπλεξγαζίαο. Πώο λα 

πεηύρεη ε παξάιιειε ζηήξημε όηαλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζπλεξγάδνληαη?» (Τπνθείκελν 

317) ή «Θα πξέπεη λα απαιιαγνύκε από ηελ λννηξνπία πνπ ζέιεη ηνλ δάζθαιν ηεο ηάμεο θαη 

άξρνληα ηεο. Γπζηπρώο ππάξρεη θαρππνςία από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ ηάμεσλ γεληθήο 

αγσγήο. Δίλαη πνιιά αθόκα πνπ πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα πεξάζνπκε νκαιά ζε κηα γόληκε 

ζπλεξγαζία» (Τπνθείκελν 149) θαη «Οη δπζθνιίεο νθείινληαη ζηελ εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ θαη ζηελ απξνζπκία λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ ηνπο» (Τπνθείκελν 421).Γεύηεξνο 

θαηά ζεηξά αλαζηαιηηθόο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ 

ΔΑ θαη ΓΑ απνηειεί ε έιιεηςε επηκόξθσζεο ζηελ ζπλεθπαίδεπζε (27,5%), πρ. «Θεσξώ πσο 

ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ΓΑ ζε ηξόπνπο θαη κεζόδνπο απνηειεζκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, 

νξγάλσζεο, πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ ζπλδηδαζθαιίαο, είλαη απαξαίηεηε γηα 

έλα ζρνιείν αλνηρηό θαη ηζόηηκν πξνο όινπο ηνπο καζεηέο, γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο….. 

Δπηπιένλ, ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο αγσγήο 

ζε ηξόπνπο απνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο εηδηθήο, 

θαζίζηαληαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ελόο πνιύπιεπξα δεκνθξαηηθνύ ζρνιείνπ» 

(Τπνθείκελν 427). Δθηηκάηαη, σο επόκελνο παξάγνληαο πνπ επηδξά αξλεηηθά ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ε αζάθεηα αξκνδηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο από ην ζεζκηθό πιαίζην αιιά θαη γεληθόηεξα από 

νη ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο (9,2%) πρ. «…Δίλαη αλαγθαίν λα ζεζπηζηεί 

λνκηθά ε ζπλεθπαίδεπζε θαη ε δηδαζθαιία λα γίλεηαη από θνηλνύ κε επί κέξνπο επζύλεο γηα ηελ 

θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηελ πξαγκαηηθή έληαμε ησλ καζεηώλ θαη όρη 

πεξηζσξηνπνίεζε ηνπο κε "ηνλ δηθό ηνπο δάζθαιν", κόλνη ηνπο..». (Τπνθείκελν 247) ή 

«Έιιεηςε θηηξηαθήο ππνδνκήο θαη παηδαγσγηθνύ πιηθνύ, κεγάινο αξηζκόο καζεηώλ ζηελ ηάμε, 

…πιεζώξα δηδαθηέαο ύιεο δπζρεξαίλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ην έξγν κνπ» (Τπνθείκελν 50) ή 

«Καιή ε ζπλδηδαζθαιία, αξθεί λα πξνγξακκαηίδεηαη από θνηλνύ θαη γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα 

είλαη γίλνληαη έγθαηξα νη δηνξηζκνί, πξηλ θαζηεξσζεί ε ξνπηίλα ηεο ηάμεο» (Τπνθείκελν 140) 

θαη «Ο ρξόλνο πνπ έρεη ε παξάιιειε ζηήξημε ζηελ ηάμε είλαη ιίγνο κέζα ζηελ εκέξα γηα λα 

ππάξρεη πιήξε ζπλεξγαζία ζε όια, νπόηε ε εθπαηδεπηηθόο ηεο ηάμεο είλαη θαηά βάζε ππεύζπλε 

θαη είλαη δύζθνινο έηζη ν ζπληνληζκόο ησλ δύν» (Τπνθείκελν 320). Σέινο, έλα κηθξό πνζνζηό 

εθπαηδεπηηθώλ ζεσξεί σο αηηία αλαπνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο ηελ αξλεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηα παηδηά κε ΔΔΑ (5,3%) π.ρ.«Ο εθπαηδεπηηθόο γεληθήο -δηθαίσο-πξνζηαηεύεη ηα 

δηθαηώκαηα ζηε κάζεζε ησλ ππόινηπσλ καζεηώλ πνπ θαηαζηξαηεγνύληαη από ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ δηαηαξαθηηθνύ καζεηή κε ΔΔΑ ζηελ ίδηα ηάμε. Η ζπκπεξίιεςε εθαξκόδεηαη 

πξόρεηξα όπσο ε έληαμε, σο ρσξηθή ηνπνζέηεζε. Μόλν πνπ ηώξα βαζαλίδεηαη ζε πνιιέο 

πεξηπηώζεηο ε πιεηνςεθία από ηελ κεηνςεθία θαηά έλα ηξόπν πνπ είλαη ηειηθά 

αληηδεκνθξαηηθόο» (Τπνθείκελν 99). 

Σέινο, ζηελ θιεηζηή εξώηεζε 26 νη εθπαηδεπηηθνί ππνδεηθλύνπλ σο εκπόδηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ηνπο ζπλεξγαζία θαηά θζίλνπζα ζεηξά πξνηίκεζεο: ηελ  αληίιεςε όηη ε 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε Δ.Δ.Α. απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ 

(16,6%), ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ γεληθώλ παηδαγσγώλ ζε ζέκαηα 
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πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθή αγσγή (14,6%), ηελ αθακςία ησλ ζρνιηθώλ δνκώλ θαη 

πξαθηηθώλ (14%), ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζόδνπο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνύλ 

νη γεληθνί θαη εηδηθνί εθπαηδεπηηθνί (10,8%), ηηο αλεπαξθείο δεμηόηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε 

ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο (10,8%), ηελ έιιεηςε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο θαη ζεζκηθνύ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηε δηεμαγσγή ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ (10,2%), ηηο ζπγθξνπζηαθέο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (6,4%), ηε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεηώλ κε Δ.Δ.Α (6,4%), 

ηελ αύμεζε ηνπ θόξηνπ εξγαζίαο (5,1%), ηελ πεπνίζεζε όηη ν εθπαηδεπηηθόο ΔΑ δε γλσξίδεη 

ην πεξηερόκελν ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνοθαη  ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα 

(3,8%) θαη ηέινο ηελ έιιεηςε ρξόλνπ γηα θνηλό πξνγξακκαηηζκό (1,3%).  

 

Απνηειέζκαηα γηα ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηελ επηκόξθσζε ηνπο 

Ωο πξνο ηελ κνξθή δηεμαγσγήο ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνηηκνύλ θαηά θζίλνπζα ζεηξά: ζύγρξνλεο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (εξγαζία ζε 

νκάδεο, παηρλίδηα ξόισλ, debate, πξνζνκνίσζε δηδαζθαιίαο, projectθηι.) ζε πνζνζηό 

(32,5%), θνηλόηεηεο κάζεζεο-πξαθηηθήο (νη εθπαηδεπηηθνί κε ηε ζπλέξγεηα ησλ ζπλαδέιθσλ 

ηνπο ζρεδηάδνπλ καζεζηαθέο ελόηεηεο, ηηο δηδάζθνπλ, ηηο επαλαζρεδηάδνπλ, ηηο 

δηακνηξάδνληαη ζην ζύλνιν ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θηι.) (26,1%), εκεξίδεο-ζεκηλάξηα 

(22,3%), εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε- ρξήζε ΣΠΔ (16,6%) θαη εθπόλεζε εξγαζηώλ - 

απηνκόξθσζε (2,5%). Όζνλ αθνξά ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο σο πξνο ηε δηάξθεηα ηεο 

επηκόξθσζεο, δήισζαλ όηη ζα επηζπκνύζαλ κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθό πξόγξακκα 

πνπ λα ζπλδπάδεη εκεξίδεο θαη δίσξα εξγαζηήξηα κε ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ζηόρν πνπ 

δηαξθεί 3κελν, 6κελν, έηνο ή θαη δηεηία ζε πνζνζηό 51%, ελώ ην ππόινηπν ηνπ δείγκαηνο 

(49%) ζεώξεζε θαηαιιειόηεξε ηελ επηκόξθσζε κηθξήο δηάξθεηαο (απνζπαζκαηηθέο 

εκεξίδεο - δίσξα βησκαηηθά εξγαζηήξηα). Ωο πξνο ην ρξόλν δηεμαγσγήο ηεο  επηκόξθσζεο ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο (58,9%) επηιέγεη από ηηο 1-10 επηεκβξίνπ θαη κεηά ηε ιήμε ησλ 

καζεκάησλ ηνλ Ηνύλην έσο 21/6, ελώ έλα πνζνζηό 29,8% ηνπ δείγκαηνο ζε εξγάζηκεο εκέξεο 

θαη ώξεο θαη έλα αθόκε κηθξόηεξν (11,3%) ζε απνγεπκαηηλέο ώξεο – αββαηνθύξηαθα - 

δηαθνπέο Υξηζηνπγέλλσλ ή Πάζρα. Οη αλάγθεο/πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ην 

πεξηερόκελν ηεο επηκόξθσζεο είλαη θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο: πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπλδηδαζθαιίαο (51,6%), ηξόπνη δηαθνξνπνίεζεο δηδαζθαιίαο –ύιεο - δξαζηεξηνηήησλ - 

αμηνιόγεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξίιεςεο καζεηώλ κε ΔΔΑ (46,5%) θαη ειάρηζηα ζε 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζηελ Διιάδα (1,9%). Καλέλα 

ππνθείκελν δε δήισζε όηη ζα ρξεηαδόηαλ λα επηκνξθσζεί ζην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο 

ζπκπεξίιεςεο. Σέινο, από ηηο θαηεγνξίεο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιύπηεη ην επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην γηα ηε ζπκπεξίιεςε κεγαιύηεξε πξνηίκεζε ππήξμε γηα 

νβαξέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο - Γπζιεμία (36,9%) θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(36,3%). Γεπηεξεπόλησο, πξνηηκήζεθαλ ν Απηηζκόο θαη Απηηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά (21,7%) 

θαη ζε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό (4,5%) ε Ννεηηθή Καζπζηέξεζε θαη ηα πξνβιήκαηα όξαζεο 

θαη πξνβιήκαηα αθνήο (0,6%).  
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4.2.2. Απνηειέζκαηα κε ην ζηαηηζηηθό θξηηήξην ρ2 

Από ηελ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε -θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζηαηηζηηθνύ θξηηήξηνπ ρ
2
- 

πξνθύπηεη όηη κεγαιύηεξε δπζθνιία λα ζπλεξγαζηνύλ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ 

ζπλδηδάζθνληα αληηκεησπίδνπλ θπξίσο νη εθπαηδεπηηθνί Παξάιιειεο ηήξημεο, ειηθίαο 

κηθξόηεξεο ησλ 30 εηώλ, κε πξνϋπεξεζία ιηγόηεξε από δέθα έηεθαη όζνη εξγάδνληαη ζε 

πνιπζέζηα ζρνιεία. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, πνπ δειώλνπλ όηη ζπάληα ζπλεξγάδνληαη 

απνηειεζκαηηθά κε ην ζπλδηδάζθνληα, αθνξά ζε εθπαηδεπηηθνύο Παξάιιειεο ηήξημεο 

(Π), ζε δεθαέμη  από ηηο εηθνζηπέληε ζπλνιηθά εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο 

έξεπλαο-επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,00 θαη ζηηο δεθαπέληε εξσηήζεηο, κε 

εμαίξεζε ηελ εξώηεζε 20 ζηελ νπνία p=0,05-, πνπ εμέηαδαλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο. Δηδηθόηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί Π δειώλνπλ, ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε ζρέζε 

κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηάμεο θαη ΣΔ, όηη ζπάληα: δηεξεπλνύλ από θνηλνύ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ (εξσηήζεηο 12 θαη 16), ν ρξόλνο επαξθεί γηα ηνλ από θνηλνύ 

πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο (εξώηεζε 20), απνθηνύλ δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο (εξσηήζεηο 9 θαη 17), ηζόηηκα ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνύλ ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο 6, 10, 14, 18 θαη 21), ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελόο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξσηήζεηο 7 θαη 15), πξνζδηνξίδνπλ από θνηλνύ ην 

καζεζηαθό ζηόρν (εξσηήζεηο 8 θαη 23) θαη αληαιιάζζνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν 

ζπνπδώλ ή ηηο επηδόζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αμηνινγεζνύλ (εξσηήζεηο 4 θαη 13). 

Παξάιιεια, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ Π ππνζηεξίδεη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο p=0,00 όηη ζπάληα: ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνύλ ηζόηηκα θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καζήκαηνο κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα (εξσηήζεηο 6 θαη 14), 

ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξώηεζε 7) θαη  

αληαιιάζζνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην καζεζηαθό ζηόρν θαη κε ηηο επηδόζεηο ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο ζα αμηνινγεζνύλ (εξσηήζεηο 8 θαη 13). Αληηζέησο, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ΓΑ ππνζηεξίδνπλ όηη ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνλ ζπλδηδάζθνληα ζε όιεο 

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,00, κε εμαίξεζε ηελ 

εξώηεζε 20 (p=0,05) ζηελ νπνία θαηά πιεηνςεθία απαληνύλ όηη ν ρξόλνο επαξθεί κεξηθέο 

κόλν θνξέο γηα ηνλ από θνηλνύ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο. Παξόκνηα θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ΣΔ δειώλνπλ θαηά πιεηνςεθία όηη ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά 

(εξσηήζεηο 4, 7, 8, 8, 10, 12, 13, 17, 18, 21 θαη 23, p=0,00). Δπίζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ΣΔ 

δειώλνπλ θαηά πιεηνςεθία όηη κεξηθέο θνξέο: παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ ηάμε 

ζπλδηδαζθαιίαο (εξώηεζε 6 θαη 14, p=0,00),ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελόο 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξώηεζε 15, p=0,00), δνθηκέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηελ 

δηδαζθαιία κε γλώκνλα ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο απνθαζίδεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ζπλδηδάζθνληα (εξώηεζε 16, p=0,00) θαη όηη ν ρξόλνο επαξθεί κεξηθέο κόλν θνξέο γηα ηνλ 

από θνηλνύ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο (εξώηεζε 20, p=0,05). Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί 

ηάμεο ζεσξνύλ (44,3%) όηη από θνηλνύ «είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εγρεηξήκαηνο ζηνπο καζεηέο κε ΔΔΑ» (εξώηεζε 24β, p=0,00), ζε 
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αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο Π (54,7%) θαη ΣΔ (55,2%), πνπ εθιακβάλνπλ απηή ηελ 

αξκνδηόηεηα σο δηθή ηνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηώλ δειώλνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό,ζε ζρέζε κε 

ηηο ππόινηπεο ειηθηαθά νκάδεο, όηη ζπάληα ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνλ ζπλ 

δηδάζθνληα ζε έληεθα από ηηο εηθνζηπέληε ζπλνιηθά εξσηήζεηο-επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο p=0,00 θαη ζηηο δέθα εξσηήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ εξώηεζε 23 ζηελ νπνία 

p=0,014-, πνπ αθνξνύζαλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία. Δηδηθόηεξα, θπξίσο νη 

εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο θάησ ησλ 30 εηώλ, ππνζηεξίδνπλ όηη ζπάληα κε ηνλ ζπλδηδάζθνληα: 

δηεξεπλνύλ από θνηλνύ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ πνπ επηβάιιεηαη λα 

εθαξκνζηνύλ (εξώηεζε 16), ν ρξόλνο επαξθεί γηα ηνλ από θνηλνύ πξνγξακκαηηζκό ηεο 

δηδαζθαιίαο (εξώηεζε 20), ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνύλ ηζόηηκα ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο 6, 9, θαη 21), ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξσηήζεηο 7 θαη 15), πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ην καζεζηαθό ζηόρν 

θαη ζπδεηνύλ πώο νη καζεηέο ζα αμηνινγνύληαη ζε ζρέζε κε ην ζηόρν (εξσηήζεηο 8 θαη  

23)θαη ηέινο όηη ζπάληα αληαιιάζζνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ζπνπδώλ θαη ηηο 

επηδόζεηο ζηηο νπνίεο νη καζεηέο ζα αμηνινγεζνύλ (εξσηήζεηο 4 θαη 13). Δπηπξόζζεηα, ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ειηθίαο κηθξόηεξεο ησλ 30 εηώλ ππνζηεξίδνπλ όηη ζπάληα: 

παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο (εξώηεζε 6, p=,00) ζε πνζνζηό 50%,  

νη θαλόλεο ζηελ ηάμε θαη νη ξνπηίλεο έρνπλ από θνηλνύ αλαπηπρζεί κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα 

(εξώηεζε 7, p=0,00) ζε πνζνζηό 38%, δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ρξεζηκνπνηνύληαη από θνηλνύ γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ (εξώηεζε 8, p=0,00) ζε πνζνζηό 37.7% θαη όηη ζπάληα ν 

πξνγξακκαηηζκόο θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ καζεκάησλ είλαη ε θνηλή επζύλε θαη ησλ δύν 

εθπαηδεπηηθώλ (εξώηεζε 13,p=0,00) ζε πνζνζηό 34,4%.Αληηζέησο, ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πάλσ από 31 εηώλ επηιέγνπλ ζπλήζσο όηη ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά ζηηο 

πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο (εξσηήζεηο 4, 7, 9, 13, 15, 16, 21 θαη 23). Ζ 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πάλσ από 31 εηώλ επηπξόζζεηα ππνζηεξίδεη όηη κεξηθέο 

θνξέο ν ρξόλνο επαξθεί (ή βξίζθεηαη) γηα ηνλ από θνηλνύ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο 

(εξώηεζε 20, p=0,00). Δλώ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί 31-50 εηώλ δειώλνπλ όηη 

κεξηθέο θνξέο κόλν  παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο (εξώηεζε 6, 

p=0,00) θαη ηέινο νη εθπαηδεπηηθνί πάλσ από 41 εηώλ δειώλνπλ όηη κεξηθέο θνξέο πνιινί θαη 

δηαθνξεηηθνί ηξόπνη ρξεζηκνπνηνύληαη από θνηλνύ γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ 

(εξώηεζε 8, p=0,00).  Παξάιιεια, ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλεθπαηδεπηηθώλ ειηθίαο 

κηθξόηεξεο ησλ 30 εηώλ (50,6%) θαη πάλσ από 51 εηώλ (44,1%)ππνζηεξίδνπλ όηη ν 

εθπαηδεπηηθόο Π ή ΣΔ είλαη ππεύζπλνο λα αμηνινγεί ηνπ καζεηέο κε ΔΔΑ (εξώηεζε 24β, 

p=0,022), ελώ αληίζεηα νη πεξηζζόηεξνη εθπαηδεπηηθνί ειηθίαο 31-40  (41%) θαη 41-50 (42%) 

εηώλ ππνζηεξίδνπλ όηη είλαη ππεύζπλνη από θνηλνύ. 

Παξόκνηα νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνϋπεξεζία κηθξόηεξε από 5 έηε ή θάησ από 10 έηε 

δειώλνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ έρνπλ πξνϋπεξεζία 

από 11θαη άλσ έηε, όηη ζπάληα ζπλεξγάδνληαη ηθαλνπνηεηηθά κε ηνλ ζπλδηδάζθνληα ζε 

δεθαηέζζεξηο από ηηο εηθνζηπέληε ζπλνιηθά ζρεηηθέο εξσηήζεηο θαη ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο 
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ζεκαληηθόηεηαο κηθξόηεξν από p=0,05. Ωζηόζν, γηα λα εμαρζνύλ πην γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

ζπκπηύμακε ηελ πξνϋπεξεζία ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: κηθξόηεξε από 10 έηε, 11-19 έηε 

θαη πάλσ από 20 έηε. Γηαπηζηώζεθε, εθ λένπ όηη  νη εθπαηδεπηηθνί κε πξνϋπεξεζία κηθξόηεξε 

ησλ δέθα εηώλ επηιέγνπλ ζε κεγαιύηεξν πνζνζηό, ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ έρνπλ παξαπάλσ 

ρξόληα πξνϋπεξεζίαο, ην ζπάληα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην ζπλδηδάζθνληα. 

Δηδηθόηεξα, θπξίσο νη ιηγόηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη ζπάληα: δηεξεπλνύλ από 

θνηλνύ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ώζηε λα επηηξαπεί ζηνπο καζεηέο κε 

ΔΔΑ λα ζπκκεηάζρνπλ πην ελεξγά ζηε δηδαζθαιία (εξσηήζεηο 12, 16 θαη 20, ζε επίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,00), ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπηδξνύλ ηζόηηκα θαηά ηελ 

παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καζήκαηνο, θαζώο θαη απνθηνύλ δεμηόηεηεο απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο (εξσηήζεηο 6 θαη 21ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,00 θαη ζηηο 

εξσηήζεηο 10, 14 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,01), ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ 

αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξσηήζεηο 7 θαη 15, p=0,00), 

αληαιιάζζνπλ απόςεηο ζρεηηθά κε ην καζεζηαθό ζηόρν θαη κε ηηο επηδόζεηο ζηηο νπνίεο νη 

καζεηέο ζα αμηνινγεζνύλ (εξσηήζεηο 4, 8, 13 θαη 23, p=0,00). Παξάιιεια, ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο νη ιηγόηεξν έκπεηξνη εθπαηδεπηηθνί δειώλνπλ όηη ζπάληα: παξνπζηάδνπλ ην κάζεκα ζηελ 

ηάμε ζπλδηδαζθαιίαο (εξσηήζεηο 6 θαη 14, p=0,00 θαη p=0,01 αληίζηνηρα), θαζώο θαη όηη 

ζπάληα έρνπλ ζεζπηζηεί από θνηλνύ νη θαλόλεο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξώηεζε 7, p=0,00). 

Δλ αληίζεζή, ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε πάλσ από 11 ρξόληα πξνϋπεξεζίαο 

επηιέγνπλ όηη ζπλήζσο ζπλεξγάδνληαη απνηειεζκαηηθά θαη ζηηο δεθαηέζζεξηο παξαπάλσ 

εξσηήζεηο, κε εμαίξεζε ηελ εξώηεζε 20 (p=0,00) ζηελ νπνία ηζρπξίδνληαη όηη κεξηθέο κόλν 

θνξέο ν ρξόλνο επαξθεί γηα ηνλ από θνηλνύ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο.  

Αλάινγεο απόςεηο εθθξάδνπλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ππεξεηνύλ ζε πνιπζέζηα ζρνιεία 

θαζώο θπξίσο απηνί ππνζηεξίδνπλ, ζε έληεθα από ηηο εηθνζηπέληε εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, όηη ζπάληα: δηεξεπλνύλ από θνηλνύ  ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ (εξώηεζε 16, p=0,044 θαη 19, p=0,034), ε ηνπνζέηεζε θαη ε δηάηαμε 

ησλ πιηθώλ, ησλ ζπνπδαζηώλ θαη ησλ δαζθάισλ επηηξέπεη ηζόηηκα ζηνπο δπν εθπαηδεπηηθνύο 

λα ζπλεξγάδνληαη (εξσηήζεηο 6, 10, 18, 21 ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,00 

θαη ζηηο εξσηήζεηο 5 θαη 14  ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο p=0,01), ν ρξόλνο 

επαξθεί γηα ηνλ από θνηλνύ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο (εξώηεζε 20, p=0,00) θαη 

ζπκκεηέρνπλ εμίζνπ ζηελ αλάπηπμε ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο (εξώηεζε 7, 

p=0,026 θαη 22, p=0,02). ε αληίζεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ νιηγνζέζησλ ζρνιείσλ πνπ 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο επηιέγνπλ ην ζπλήζσο ζηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο.  

Σέινο, όζνη έρνπλ ελεκεξσζεί ζην παξειζόλ γηα ζέκαηα ζπλεθπαίδεπζεο καζεηώλ κε ηππηθή 

αλάπηπμε κε καζεηέο κε ΔΑΑ επηιέγνπλ ην ζπλήζσο ιακβάλεη ρώξα επνηθνδνκεηηθή 

ζπλεξγαζία ζε πνιύ κεγαιύηεξν πνζνζηό -ζε ζρέζε κε απηνύο πνπ δελ έρνπλ επηκνξθσζεί- 

δειώληαο ζε πέληε εξσηήζεηο όηη: κπνξνύλ λα δηαβάζνπλ εύθνια ηα κε ιεθηηθά ζπλζήκαηα 

ηνπ ζπλ δηδάζθνληα ζηελ ηάμε (εξώηεζε 1, p=0,01) ζε πνζνζηό 85,6%, θαηαιαβαίλνπλ ηνπο 

ζηόρνπο θαη ην πεξηερόκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπλ δηδάζθνληα (εξώηεζε 3, p=0,00) ζε πνζνζηό 84,9%, o 
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πξνγξακκαηηζκόο θαη ν ζρεδηαζκόο ησλ καζεκάησλ είλαη ε θνηλή επζύλε θαη ησλ δύν 

εθπαηδεπηηθώλ (εξώηεζε 13, p=0,00) ζε πνζνζηό 88,2%,  ληώζνπλ απηνπεπνίζεζε γηα ηηο 

γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ (εξώηεζε 19, p=0,05) 

ζε πνζνζηό 83,7% θαη όηη ε δηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηώλ είλαη θνηλή επζύλε 

θαη ησλ δύν δαζθάισλ (εξώηεζε 22, p=0,00) ζε πνζνζηό 87,6%. 

Οη ππόινηπεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο -ζύκθσλα κε ηελ κεδεληθή ππόζεζε-, 

όπσο θύιν θαηζπνπδέο επεξεάδνπλ ειάρηζηα έσο θαη θαζόινπ (π.ρ. Πεξηθέξεηα θαη ηύπνο 

επηκόξθσζεο ζηελ ΔΑόπσο:από βαζηθέο ζπνπδέο ή ζεκηλάξηα - εκεξίδεο ή κε εμ 

απνζηάζεσο επηκόξθσζε), ηηο απόςεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο 

κεηαμύ ηνπο ζπλεξγαζίαο.   

5. πδήηεζε – πκπεξάζκαηα- Πξνηάζεηο 

Από ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνθύπηεη όηη ην κεγαιύηεξν εκπόδην πνπ ζπλαληνύλ ζηε 

ζπλεξγαζία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί ΓΑ θαη ΔΑ είλαη ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο, 

όπσο ππνδεηθλύεηαη θαη από πξνεγνύκελεο έξεπλεο (Βιάρνπ θ.ά., 2004;Cook&Friend, 1995; 

Cook&Friend, 1998; Gately&Gately, 1994). Πξάγκαηη, ζηε ζρεηηθή αλνηθηή εξώηεζε (25β) 

ην 53,4% ησλ ππνθεηκέλσλ πνπ απάληεζαλ, αλέδεημαλ ηελ έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο 

σο θύξην παξάγνληα αλαπνηειεζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. Παξόκνηα, ζηεζρεηηθή θιεηζηή 

εξώηεζε 26 έλα ζπλνιηθό πνζνζηό 37,6% ζπγθεληξώλνπλ νη επηινγέο πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ 

έιιεηςε πλεύκαηνο ζπλεξγαζίαο, όπσο: ε  αληίιεςε όηη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε ΔΔΑ 

απνηειεί απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ, νη αλεπαξθείο δεμηόηεηεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζε ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο, νη ζπγθξνπζηαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαζώο 

θαη όηη ν εθπαηδεπηηθόο ΔΑ δε γλσξίδεη ην πεξηερόκελν ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη  

ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα.  

Από ηε ζπγθεθξηκέλε, σζηόζν, έξεπλα πξνθύπηεη όηη ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνύξαο 

επηδξά αξλεηηθά θπξίσο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο Παξάιιειεο ηήξημεο, ειηθίαο κηθξόηεξεο 

ησλ 30 εηώλ, κε πξνϋπεξεζία θάησ από δέθα έηε θαη ζε όζνπο εξγάδνληαη ζε πνιπζέζηα 

ζρνιεία, όπνπ ε ζπλύπαξμε δηαθνξεηηθήο ειηθίαο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο εθπαηδεπηηθώλ 

είλαη πηζαλόηεξε.  

Ωο εθ ηνύηνπ, έληνλε αλαδεηθλύεηαη ε αλάγθε  λα επαηζζεηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξν νη 

εθπαηδεπηηθνί ΓΑ πνπ κπνξεί λα είλαη απξόζπκνη λα αλαζέζνπλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν θαηά 

ηε δηδαζθαιία ζηνλ εθπαηδεπηηθό ΔΑ ή ζε λεόηεξνπο ειηθηαθά θαη ιηγόηεξν «έκπεηξνπο» 

εθπαηδεπηηθνύο, παξά ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ην ζύλνιν ησλ καζεηώλ θαζώο, 

όιν θαη πην πνηθηιόκνξθεο νκάδεο καζεηώλ θνηηνύλ ζηηο ηάμεηο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γηα ηελ 

άξζε ηεο έιιεηςεο θνπιηνύξαο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ κέζα από επηκόξθσζε, ώζηε λα εθπαηδεπηνύλ ζε ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

γηα ηελ αύμεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηε δηεπθόιπλζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ 

παηδαγσγώλ ΔΑ θαη ΓΑ. Ωζηόζν, όπσο επηζεκαίλνπλ νη Caron θαη ΜcLaughin (2002), δελ 

έρεη ηόζε ζεκαζία πνην κνληέιν ζπλεξγαζίαο ή πνηα κνξθή ζπλδηδαζθαιίαο ρξεζηκνπνηείηαη, 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 7, Σεύρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 126 από 307 

όζν ε αίζζεζε ηεο ζπλππεπζπλόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Ζ 

απξνζπκία ζπλεξγαζίαο, θπξίσο κε εθπαηδεπηηθνύο Παξάιιειεο ηήξημεο, ππνθξύπηεη 

ελδερνκέλσο κηα βαζηά ξηδσκέλε αληίιεςε πνπ αλαδεηθλύεηαη σο πξώηε ζε πξνηίκεζε ζηελ 

εξώηεζε 26, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο κε ΔΔΑ αλήθνπλ ζε κία δηαθνξεηηθή 

παηδαγσγηθή θαηεγνξία θαη, σο εθ ηνύηνπ, απνηεινύλ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ εηδηθώλ 

παηδαγσγώλ. Σν ζπκπεξάζκαηα απηό ελδπλακώλεηαη θαη από ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ηηο θαηεγνξίεο εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ πνπ ζα πξέπεη λα 

θαιύπηεη ην επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην γηα ηε ζπκπεξίιεςε, θαζώο κεγαιύηεξε πξνηίκεζε 

ππήξμε γηα νβαξέο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο - Γπζιεμία (36,9%) θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο(36,3%),ππνδεηθλύνληαο όηη νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ όηη έρνπλ επζύλε γηα 

απηά ηα παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηάμε ηνπο θαη ζα πξέπεη  λα εθπαηδεπηνύλ γηα λα ηα 

αληηκεησπίζνπλ. ε παξόκνηα επξήκαηα θαηέιεμαλ θαη άιινη εξεπλεηέο (Thomas&Loxley, 

2001;πκεσλίδνπ&Φηηάθα, 2013). ε αληηδηαζηνιή, ζε κηθξόηεξα πνζνζηά πξνηηκήζεθαλ ν 

Απηηζκόο θαη ηα Απηηζηηθά Υαξαθηεξηζηηθά, ε Ννεηηθή Τζηέξεζε θαη ηα πξνβιήκαηα 

όξαζεο θαη πξνβιήκαηα αθνήο, πνπ θαηά πξνηεξαηόηεηα ζηεξίδνληαη από ην ζεζκό ηεο 

Παξάιιειεο ηήξημεο ζηε γεληθή ηάμε. Φαίλεηαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί δε ζεσξνύλ όηη ε 

εθπαίδεπζε θαη ησλ παηδηώλ απηώλ εκπίπηεη ζηε δηθή ηνπο αξκνδηόηεηα. Ωζηόζν, κηα 

ζεκαληηθή πξόθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ε 

δηαηήξεζε πςειώλ εθπαηδεπηηθώλ πξνηύπσλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο, εμαζθαιίδνληαο 

ηαπηόρξνλα όηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε παηδηνύ ηθαλνπνηνύληαη. Οη ζηόρνη απηνί δελ 

πξέπεη λα ζεσξεζνύλ σο ακνηβαία απνθιεηόκελνη. 

Ωο δεύηεξν αλαζηαιηηθό παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία, νη εθπαηδεπηηθνί 

αμηνινγνύλ όηη ε απνπζία επηκόξθσζεο ζηε ζπλεθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκό κεηελ αλεπαξθή 

εκπεηξία, δπζρεξαίλεη ην έξγν ηνπο. ε αληηδηαζηνιή, όζνη έρνπλ ελεκεξσζεί ζην παξειζόλ 

γηα ζέκαηα ζπλεθπαίδεπζεο θαίλνληαη θάπσο πην ηθαλνπνηεκέλνη από ηε ζπλεξγαζία κε ην 

ζπλ δηδάζθνληα. ύκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα, γεληθά, νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην έκπεηξνη ζην 

πεξηερόκελν γλώζεσλ θαη ζηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί 

γεληθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ην ξόιν ηνπο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο δειαδή, πώο λα θηινμελήζνπλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζην πιαίζην 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ηάμε. Δπηπξόζζεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξνηηκνύζαλ ην 

επηκνξθσηηθό πξόγξακκα: λα βαζηζηεί ζεζύγρξνλεο ηερληθέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο σο θνηλόηεηα κάζεζεο - πξαθηηθήο, λα δηεμαρζεί ζε 

εξγάζηκν ρξόλν ζηελ αξρή ή ζην ηέινο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο θαη θαηά ην  ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ ζην ζρνιείν δε θνηηνύλ καζεηέο. Έλα δεδνκέλν πνπ είλαη άμην ζρνιηαζκνύ, αθνξά ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ σο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο επηκόξθσζεο πνπ πεξηνξίδνληαη 

ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζε πξαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ζπλδηδαζθαιίαο θαη ζε ηξόπνπο 

δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπκπεξίιεςεο καζεηώλ κε ΔΔΑ. 

Διάρηζηνη ελδηαθέξνληαη λα επηκνξθσζνύλ ζρεηηθά κε ηε λνκνζεζία γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

ζηελ Διιάδα (1,9%) θαη θαλέλαο ζην ζεσξεηηθό πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο. Απηή ε 

αληίιεςε, όηη ε πξαθηηθή εθαξκνγή κόλν έρεη αμία,αζρέησο από ην ζεσξεηηθό πιαίζην ζην 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 7, Σεύρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 127 από 307 

νπνίν ζηεξίδεηαη ε εθάζηνηε ζηξαηεγηθή κάζεζεο - δηδαζθαιίαο, απνηειεί θαηά ηελ 

εθηίκεζε καο έλα ζεκαληηθό εκπόδην,πξνθεηκέλνπ λα κεηαζρεκαηηζηεί ε πξνζσπηθή 

παηδαγσγηθή ζεσξία θάζε εθπαηδεπηηθνύ, πνπ ελ ηέιεη θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ηε δηδαθηηθή 

πξάμε θαη ζπλεπώο θαη ην επίπεδν ζπλεξγαζίαο ζε πεξηπηώζεηο ζπλεθπαίδεπζεο. Δθηηκνύκε 

σζηόζν, όηη εάλ ην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα δηεμαρζείκε ηελ εθαξκνγή ζύγρξνλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ κεζόδσλ θαη ηερληθώλ, πνπ από ηε θύζε ηνπο ελζαξξύλνπλ ζε ηδηαίηεξα 

κεγάιν βαζκό ηελ αληαιιαγή απόςεσλ, ηελ επεμήγεζε αμηώλ θαη πεπνηζήζεσλ, ην 

δηακνηξαζκό βησκάησλ θαηεκπεηξηώλκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο,ηόηε ζα ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ζην κεηαζρεκαηηζκό ησλ παξαδνρώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Mezirow, 

1997).  

Δπηπξόζζεηα εκπόδηα ζηελ επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία αλαδεηθλύνληαη, νη ειιείςεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ην αζαθέο ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζπλεξγαζία γεληθώλ 

θαη εηδηθώλ παηδαγσγώλ.Δίλαη ζαθέο όηη ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ αιιαγέο ζηα ζρεηηθά 

πεξηραξαθσκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ώζηε λα αληαπνθξίλνληαη θαη ζηηο ΔΔΑ ησλ 

καζεηώλ πνπ θνηηνύλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Αθόκε, ζα πξέπεη λα δηαηππσζεί πην 

ιεπηνκεξέο ζεζκηθό πιαίζην, ώζηε λα θαζνξίδεη ηόζν ην ξόιν θάζε εθπαηδεπηηθνύ, όζν θαη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζδνθίεο από ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο. Αθόκε,θξίλεηαη 

αλαγθαίν από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο -ζηελ αλνηθηή εξώηεζε 25β-λα ζηειερώλνληαη έγθαηξα 

θαη επαξθώο ζε εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, θαηά πξνηίκεζε κε γλώζεηο ζηελ ΔΑ θαη ή δπλαηόλ 

κόληκν, ηα Σκήκαηα Έληαμεο θαη νη ζέζεηο Παξάιιειεο ηήξημεο. 

Καηαιήγνληαο, ζεζκηθά επηκνξθσηηθό ξόιν έρνπλ νη πληνληζηέο Δθπαηδεπηηθνύ 

ΈξγνπΓεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο, νη νπνίνη ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο ζπλππεπζπλόηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα όινπο ηνπο καζεηέο αιιά θαη 

ζηελ ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζηξαηεγηθέο - ηερληθέο δηδαζθαιίαο, πνπ απνδίδνπλ 

θαηά ηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηώλ ηππηθήο αλάπηπμεο κε καζεηέο κε ΔΔΑ ζην πιαίζην ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα αλέδεημε σο πξνηεξαηόηεηα ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, όηη ε επηηπρία όισλ ησλ παηδηώλ εμαξηάηαη από ηελ πνηόηεηα ηόζν ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο όζν θαη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο... θαη όηη ε εηδηθή εθπαίδεπζε δελ είλαη 

έλα κέξνο ηεο εθπαίδεπζεο πεξηζσξηνπνηεκέλν, αιιά απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

εθπαίδεπζεο σο νιόηεηα (NASDSE, 2003). Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνύζε απηή ε 

πξνηεξαηόηεηα λα επαλαθαζνξίζεη θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ 

Σκεκάησλ Πξνζρνιηθήο θαη Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, πνπ ζηελ Διιάδα δηαθξίλνληαη ζε 

Δηδηθήο θαη Γεληθήο Αγσγήο θαη ζπλεπώο ε εθπαίδεπζε ησλ κειινληηθώλ Παηδαγσγώλ, αιιά 

θαη ε Δθπαίδεπζε σο νιόηεηα, δελ εθιακβάλεηαη σο εληαία.  

6. Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 

Αζαλάζνγινπ,  Δ. (2014). ηάζεηο εθπαηδεπηηθώλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε καζεηώλ κε Γηαηαξαρέο Απηηζηηθνύ Φάζκαηνο 

(ΓΑΦ) – Υςειήο Λεηηνπξγηθόηεηαο Απηηζκό (Υ.Λ.Α.). Μεηαπηπρηαθή εξγαζία 

εηδίθεπζεο, Παλ/κίν Μαθεδνλίαο Σκήκα Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 



Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 7, Σεύρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 128 από 307 

Βιάρνπ Α., Δ. Γηδαζθάινπ, θαη Β. Μπέιηνπ (2004). Ζ αλαγθαηόηεηα δεκηνπξγίαο δνκώλ 

ζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο: 

Οη απόςεηο ησλ εηδηθώλ παηδαγσγώλ. ην: Μ. Εαθεηξνπνύινπ θαη Γ. Κιεθηαξάο 

(επηκ.), Δθαξκνζκέλε θιηληθή ςπρνινγία ηνπ παηδηνύ. Αζήλα: ΔιιεληθάΓξάκκαηα, 

65-106. 

BauwenJ.&J. J. Hourcade (1995). Cooperative teaching: Rebuilding the schoolhouse for all 

students. Austin, TX: Pro-ed. 

Γεξνζίκνπ, Δ. (2012): Οη επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο «ζπκπεξίιεςεο» ζηελ Κύπξν: ηα θπξίαξρα 

ζπζηήκαηα αμηώλ. ην 12ν Παλ θύπξην πλέδξην Παηδαγσγηθήο Δηαηξείαο 

Κύπξνπ«Η Κξίζε θαη ν Ρόινο ηεο Παηδαγσγηθήο: Θεζκνί, Αμίεο, Κνηλσλία ", 8-9 

Ηνπλίνπ 2012, Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, Λεπθσζία. 

Caron, E. A.& M. JMcLaughlin. (2002). Indicators of beacons of excellence schools: What do 

they tell us about collaborative practices? 

JournalofEducationalandPsychologicalConsultation, 13(4), 285-313. 

Cook, L.& M. Friend (1995). Co-teaching: guidelines for effective practices. Focus of 

Exceptional Children. 28(3), 1-16. 

Cook, L., & M. Friend (1998).   About teams. Paper resented at annual meeting of the Council 

for Exceptional Children, Minneapolis, MN. 

Εώληνπ- ηδέξε, Α. (2000). Έληαμε: Οπηνπία ή πξαγκαηηθόηεηα; Η εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηθή 

δηάζηαζε ηεο έληαμεο καζεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Αζήλα 

GatelyS.E. &Jr. Gately (1994). Understanding Co teaching Components. Teaching 

Exceptional Children.  MAR/APR 2001(41).  

Glazzard, J. (2011). Perceptions of the barriers to effective inclusion in one primary school: 

voices of teachers and teaching assistants. Support for Learning, Vol 26 (2), 56–63. 

Idol, L., P. Paolucci-Whitcomb & A. Nevin, (1994). Collaborative consultation (2nd ed.). 

Austin, TX: Pro-ed. 

Jorgensen, C. M. (1997). Curriculum and its impact on inclusion and the achievement of 

students with disabilities. Issue Brief, 2 (2). Pittsburgh, PA: Allegheny University of 

the Health Sciences, The Consortium on Inclusive School Practices. 

McGregor, G., A. Halvorsen, D. Fisher, I. Pumpian, B. Bhaerman& C. Salisbury (1998). 

Professional development for “all” personnel in inclusive schools. Issue Brief, 3(3). 

Pittsburgh, PA: Allegheny University of the Health Sciences, The Consortium on 

Inclusive School Practices. 

Mezirow, J. (1997). Transformative Learning: Theory to Practice. New Directions for Adult 

and Continuing Education, no. 74 (pp. 5-12). San Francisco: Jossey-Bass. 

N.4074/2012 (ΦΔΚ Α΄ 88/11-4-2012). Κύξσζε ηεο ύκβαζεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ 

κε αλαπεξίεο θαη ηνπ Πξναηξεηηθνύ Πξσηνθόιινπ ζηε ύκβαζε γηα ηα δηθαηώκαηα 

http://www.pek.org.cy/documents/Programme_PEK_2012.pdf
http://www.pek.org.cy/documents/Programme_PEK_2012.pdf


Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό “eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο” 

Σόκνο 7, Σεύρνο 3, 2019 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 129 από 307 

ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο. Γηαζέζηκν ζην:  

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-

Ergou?law_id=496c717b-9601-4f93-b0ff-3907fea1ae1e 

NASDSE (2003). Monitoring the Implementations of IDEΑ. Proceedingsof the 2002 National 

MonitoringConference.   

ΟΖΔ, 2006. ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ), απόθαζε 61/611 

από ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ζηε Νέα Τόξθε, ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2006. 

Rieser, R. (2012) Implementing inclusive education: Α Commonwealth guide to implementing 

Article 24 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. London: 

Commonwealth Secretariat. 

Sharpe M.N. and M.E. Hawes (2003). Collaboration between General and Special Education: 

MakingitWork. Issue Brief, July 2003, vol. 2 (1).  

Strogilos V., M. Nikolaraizi& E. Tragoulia (2012).  Experiences among beginning special 

education teachers in general education settings: the influence of school culture. 

European Journal of Special Needs Education. First article, 1-15. 

πκεσλίδνπ. &Δ. Φηηάθα (2013). Καηπσοζαηνποδηδάμνπκεηώξα; Αλάπηπμε επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθό ζρνιείν. 

ην: Α. Νάλνπ, Μ. Παηζίδνπ-Ζιηάδνπ, Α. Γθαξάλεο θαη Α.  Υαξηνπνιίηνπ (επηκ.), 

Από ηελ εηδηθή αγσγή ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε. Από ην ζρνιείν ζε κηα 

θνηλσλία γηα όινπο. Θεζζαινλίθε: Γξάθεκα, 83 – 103. 

Σδηβηλίθνπ . & Β. Κνπηζνθώζηα (2011). Σκήκαηα Έληαμεο: Από ηε δηαρείξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο ζηελ απνδνρή ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην γεληθό ζρνιείν. EπηζηεκνληθόBήκα, η. 15, 55-69. 

Thomas, G. & A. Loxley (2001). Deconstructing Special education and constructing 

inclusion. Buckingham, OpenUniversityPress.  

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=496c717b-9601-4f93-b0ff-3907fea1ae1e
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=496c717b-9601-4f93-b0ff-3907fea1ae1e
http://www.nasdse.org/publications-t577/monitoring-the-implementations-of-idea-proceedings.aspx
http://www.nasdse.org/publications-t577/monitoring-the-implementations-of-idea-proceedings.aspx

