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Abstract: The modern school, called to operate in accordance with the principles of inclusive 

education, including students with special educational needs (SEN), creates new training 

needs for teachers. In the present study, the views and training needs of the Secondary 

Education teachers of the prefectures of Heraklion and Rethymno regarding the inclusion of 

students with SENin the general school are investigated.The quantitative methodology was 

utilized for the implementation of the research, by providing an electronic questionnaire to the 

teachers. The most important results of the study include the positive view of the majority of 

teachers regarding the inclusion of students with SEN in general school.In addition, the need 

for in-service training emerges, and in fact with a mandatory nature, for all teachers in the 

field of Special Education, while teachers show a high degree of interest in training in all 

topics proposed by the researchers. For their training in the E.E.A., the teachers of the sample 

consider the experiential and participatory techniques to be more appropriate. 

Key-words: In-service teacher training,Inclusion, Special educational needs, Secondary 

Education 

Πεξίιεςε: Σν ζχγρξνλν ζρνιείν, θαιoχκελν λα ιεηηνπξγήζεη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζπκπεξηιακβάλνληαο ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο (Δ.Δ.Α.), δεκηνπξγεί λέεο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. ηελ 

παξνχζα εξγαζία δηεξεπλψληαη νη απφςεηο θαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ λνκψλ Ηξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο 

αμηνπνηήζεθε ε πνζνηηθή κεζνδνινγία, κε ηε ρνξήγεζε ειεθηξνληθνχ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο.ηα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπγθαηαιέγεηαη ε 

ζεηηθή άπνςε ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ 
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καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Δπηπιένλ, δηαθαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο, 

θαη κάιηζηα κε ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο, ελψ νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ πςεινχ βαζκνχ ελδηαθέξνλ λα επηκνξθσζνχλ ζε 

φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο εξεπλήηξηεο. Γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο 

Δ.Δ.Α., νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζεσξνχλ θαηαιιειφηεξεο ηηο βησκαηηθέο θαη 

ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ, πκπεξίιεςε, Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 

Δηζαγσγή 

Σν ζχγρξνλν ζρνιείν, ζην πιαίζην ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο φισλ ησλ παηδηψλ ζην γεληθφ 

ζρνιείν, θαιείηαη λα αλαπξνζαξκνζηεί κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

εηεξφηεηαο ησλ καζεηψλ (Αγγειίδεο & ηπιηαλνχ, 2011; Μάκαο, 2014; ηαζηλφο, 2016). Ο 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αλαιάβεη λένπο ξφινπο πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζήζεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο σο ζπλδηακνξθσηήο ηεο ζρνιηθήο δσήο (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 

2009; Παζηάο, 2015), ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008). 

ην παξφλ άξζξν αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ Δ.Δ.Α., πεξηγξάθεηαη ε έλλνηα 

θαη ην πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςε θαη παξαηίζεηαη ε αλαζθφπεζε εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηηο 

απφςεηο θαη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Αθνινχζσο πεξηγξάθεηαη ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, φπσο πξνέθπςαλ κέζσ 

ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. Σέινο, 

αθνινπζεί ε ζπδήηεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ε εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. 

1. Θεσξεηηθό πιαίζην 

1.1 Δηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

Οη Δ.Δ.Α. θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα αλνκνηνγελψλ πεξηπηψζεσλ παηδηψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ λνεηηθή πζηέξεζε, αηζζεηεξηαθέο αλεπάξθεηεο φξαζεο θαη αθνήο, δηαηαξαρέο 

ιφγνπ, θπζηθέο αλεπάξθεηεο θαη πνιιαπιέο δηαηαξαρέο, ρξφληεο παζήζεηο, εηδηθέο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο, δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), δηάρπηεο 

δηαηαξαρέο ηεο αλάπηπμεο, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθέο θαη γλσζηηθέο 

δπζρέξεηεο θαη παξαβαηηθφηεηα πνπ νθείινληαη ζε θαθνπνίεζε, παξακέιεζε, εγθαηάιεηςε 

θαη ελδννηθνγελεηαθή βία, θαζψο θαη ηδηαίηεξα πςεινχ βαζκνχ λνεηηθφ επίπεδν θαη ηαιέληα 

ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία ηνπο (Heward, 2011; Ν. 3699/2008; ηαζηλφο, 2016).Οη Δ.Δ.Α. 

κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ κε κεγάιε αλνκνηνγέλεηα φζνλ αθνξά ζηε βαξχηεηα θαη ην εχξνο 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ζεσξνχληαη σο λα έρνπλ Δ.Δ.Α. θαη 
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απαηηείηαη λα ιάβνπλ εμαηνκηθεπκέλε ππνζηήξημε ζην ζρνιείν ηείλεη λα απμάλεηαη κε ην 

πέξαζκα ησλ εηψλ (Heward, 2011; Κνπξθνχηαο, 2011).  

1.2 Σπκπεξίιεςε 

Η εθπαίδεπζε δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε θαηαζηάζεηο πεξηζσξηνπνίεζεο θαη απνθιεηζκνχ 

αηφκσλ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηελ επηθξαηνχζα αξηζκεηηθά πιεζπζκηαθή νκάδα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εθιακβάλεη ηελ εηεξφηεηα σο θξηηήξην δηαρσξηζκνχ (Kαζίδεο, Απνζηνιίδνπ 

& Γνπθεμή, 2016; ππξφπνπινο, 2014).  

Η ζπκπεξηιεπηηθή θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ φια ηα παηδηά λα κπνξέζνπλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε απηφ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ θνηλσληθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο 

(Αγγειίδεο & ηπιηαλνχ, 2011; Γεξνζίκνπ, 2013; Florian, 2008). Σν ζρνιείν, αθνινχζσο, 

θαιείηαη λα πηνζεηήζεη κηα λέα θνπιηνχξα θαη λα εθαξκφζεη ηηο αληίζηνηρεο πξαθηηθέο, 

ζπλππνινγίδνληαο ηελ ππαξθηή εηεξφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαζψο θαη ηελ ηζφηεηα 

δηθαησκάησλ θαη επθαηξηψλ γηα αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή εμέιημε (Αγγειίδεο & 

Υαηδεζσηεξίνπ, 2013; Acedo, Ferrer&Pàmies, 2009; Obiakor, Harris, Mutua, 

Rotatori&Algozzine, 2012).  

1.3 Τν πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο  

Σν πιαίζην ηεο ζπκπεξίιεςεο πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, 

δειαδή ηελ αλάπηπμε ηεο αληίζηνηρεο θνπιηνχξαο, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ 

(Booth&Ainscow, 2011). Η ζπκπεξηιεπηηθή θνπιηνχξα είλαη ε βάζε ηεο χπαξμεο ελφο 

θνηλνχ ζρνιείνπ γηα φια ηα παηδηά, φπνπ θπξηαξρεί ε αζθάιεηα, ε απνδνρή, ν ακνηβαίνο 

ζεβαζκφο, ε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ην ζπλεξγαηηθφ θιίκα (Booth&Ainscow, 2011; 

Obiakoretal., 2012). Αλακθίβνια, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη θαίξηνο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο (Καινγήξνπ, 2014) κέζσ ηεο δηακφξθσζεο 

απφ κέξνπο ηνπο θνπιηνχξαο ζεβαζκνχ θαη απνδνρήο ηεο εηεξφηεηαο (Μάκαο, 2014).  

Οη ζρεηηδφκελεο κε ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε πνιηηηθέο πεξηιακβάλνπλ ηε δηακφξθσζε 

ελφο ζρνιείνπ αλνηρηνχ θαη πξνζβάζηκνπ απφ φινπο, ζην νπνίν ε εηεξφηεηα ππνζηεξίδεηαη 

κε ζπληνληζκέλν θαη νξγαλσκέλν ηξφπν. Απαξαίηεηνο ζεσξείηαη έλαο ζρεδηαζκφο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 

εθπαίδεπζεο, θαζηζηψληαο ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηθαλφ λα δξα κε επειημία (Αγαιηψηεο, 2008; 

Booth&Ainscow, 2011).  

Όζνλ αθνξά ζηηο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη θαη πξνάγνπλ ηε ζπκπεξίιεςε, είλαη απηέο 

πνπ εκπιέθνπλ ελεξγά φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη θνηλσληθή ζρνιηθή δσή 

(Αγγειίδεο & ηπιηαλνχ, 2011; Booth&Ainscow, 2011; Καινγήξνπ, 2014). Η πινπνίεζε 

ησλ ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνυπνζέηεη απνκάθξπλζε απφ 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν θαη ηηο αληίζηνηρεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη πεπνηζήζεηο. Οη 
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εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα είλαη ζεηηθά δηαθείκελνη πξνο ηηο ζπκπεξηιεπηηθέο αξρέο, ψζηε λα 

ζέινπλ λα ηηο εθαξκφζνπλ, αιιά θαη λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε ψζηε λα κπνξνχλ 

λα ηηο πινπνηήζνπλ (Αγγειίδεο & Αβξαακίδνπ, 2011; Acedoetal., 2009; Florian, 2008; 

Μάκαο, 2014). 

ήκεξα ζηελ Διιάδα νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο καζεηέο κε Δ.Δ.Α. ηείλνπλ λα θνηηνχλ ζην 

γεληθφ ζρνιείν, φπνπ εθαξκφδνληαη νη ζπκπεξηιεπηηθέο αξρέο εθπαίδεπζεο θαη λα 

δηδάζθνληαη απφ έλαλ θνηλφ εθπαηδεπηηθφ, λα δέρνληαη παξάιιειε ζηήξημε ή λα θνηηνχλ ζε 

ηκήκα έληαμεο ζε ζπλάξηεζε κε ην επίπεδν ησλ δπζθνιηψλ ηνπο. Τπάξρεη δειαδή ε ηάζε 

καζεηέο πνπ κέρξη πξφηηλνο θνηηνχζαλ ζε ρσξηζηφ εθπαηδεπηηθφ πιαίζην λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηππηθφ ζρνιείν (Αγγειίδεο, & ηπιηαλνχ, 2011; Ν. 3699/2008; 

ηαζηλφο, 2016).  

1.4 Αλαζθόπεζε εξεπλώλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηώλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθό 

ζρνιείν θαη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη απφςεηο πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν ζε έξεπλεο δχλαληαη λα είλαη ζεηηθέο, ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζή ηεο ζηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο (Hadjikakou, 

Petridou&Stylianou, 2008; Λατλά & Παπαδνπνχινπ, 2016), αιιά θαη αξλεηηθέο, δεδνκέλεο 

ηεο δπζθνιίαο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ (Tsakiridou&Polyzopoulou, 2014; Zoniou-

Sideri&Vlachou, 2006).  

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

έληαμε ησλ καζεηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (Koutrouba, Vamvakari&Theodoropoulos, 2008) 

θαη ηε ζρνιηθή ηνπο πξφνδν (Hadjikakouetal., 2008). Η δηαδηθαζία δηεπθνιχλεηαη φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνληαη κε ηελ αληίζηνηρε επηκφξθσζε θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

αχμεζεο ησλ πξνζφλησλ ηνπο (Hadjikakouetal., 2008;Koutroubaetal., 2008; Λατλά & 

Παπαδνπνχινπ, 2016). Δπηπιένλ, ην θαηά πφζν νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεηηθνί πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν εκθαλίδεηαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε 

κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ (Λατλά& Παπαδνπνχινπ, 2016) θαζψο 

ζεσξνχλ φηη νη πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη 

αηζζεηεξηαθέο αλεπάξθεηεο είλαη πεξηζζφηεξν δηαρεηξίζηκεο ζην πιαίζην ηνπ 

ζπκπεξηιεπηηθνχ κνληέινπ εθπαίδεπζεο (Koutroubaetal., 2008).  

ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα, ππάξρνπλ θαη δεδνκέλα εξεπλψλ φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί Γ.Δ. 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. πξέπεη λα θνηηνχλ ζε εηδηθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

(Zoniou-Sideri&Vlachou, 2006), εθδειψλνληαο αξλεηηθή ζηάζε πξνο ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν (Coutsocostas&Alborz, 2010; 

Tsakiridou&Polyzopoulou, 2014) θαη ππνζηεξίδνληαο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο (79,5%) φηη ε 

ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε δελ πινπνηείηαη επηηπρψο ζηα ειιεληθά ζρνιεία 

(Coutsocostas&Alborz, 2010). Δπηπξφζζεηα, εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ φηη νη καζεηέο κε 

ζχλζεηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή πζηέξεζε θαη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ζα πξέπεη 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 254 απφ 409 

λα θνηηνχλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο (Coutsocostas&Alborz, 2010; 

Koutroubaetal., 2008). 

Πνηθίιεο είλαη θαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν, θαζψο ζεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 

2016; Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2010; Υνχζνπ 

θ. ζπλ., 2018), ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο (Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 

2008), ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 2016; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; 

Υνχζνπ θ. ζπλ., 2018), ηα ζέκαηα παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-

Μάξθνπ, 2016) θαη ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ, γνλέσλ θαη αξκφδησλ θνξέσλ 

(Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008). 

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ιάβεη επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

δειψλνπλ φηη, παξά ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ καζεηψλ κε αληίζηνηρεο δπζθνιίεο, δελ 

ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο (Coutsocostas&Alborz, 

2010; Λατλά & Παπαδνπνχινπ, 2016). 

2. Μεζνδνινγία έξεπλαο 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο θαη νη αλάγθεο επηµφξθσζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ Ννκψλ Ηξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε 

καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Αληίζηνηρα, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηαηππψλνληαη 

σο εμήο: 

1. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ Ννκψλ Ηξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ γηα 

ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν; 

2. Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ Ννκψλ Ηξαθιείνπ θαη 

Ρεζχκλνπ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν; 

Τινπνηήζεθε πνζνηηθή έξεπλα θαη ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε 

εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ δεηήκαηνο (Creswell, 2016). Σν εξσηεκαηνιφγην, απνηεινχκελν απφ 30 

εξσηήζεηο, ήηαλ θιεηζηφ θαη δνκεκέλν (Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016) θαη 

δηαξζξψζεθε ζε ηξεηο άμνλεο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζθνπφ θαη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα∙ ην α΄ κέξνο αθνξνχζε ζηα αηνκηθά θαη επαγγεικαηηθά ζηνηρεία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ην β΄ κέξνο ζηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ λνκψλ Ηξαθιείνπ θαη 

Ρεζχκλνπ γηα ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν θαη ην γ΄ κέξνο ζηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο. 

Τινπνηήζεθε απνγξαθηθή έξεπλα (Creswell, 2016) ζηνπο δπν λνκνχο, θαζψο ηα 

εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηε δηεχζπλζε θάζε ζρνιείνπ 

ησλ λνκψλ Ηξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ ψζηε λα πξνσζεζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 
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αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο θαη λα ζπκπιεξσζνχλ απφ απηνχο. ηνλ πιεζπζκφ ηεο 

έξεπλαο αλήθαλ νη εθπαηδεπηηθνί εηδηθνηήησλ ΠΔ02-Φηινιφγσλ, ΠΔ03-Μαζεκαηηθψλ θαη 

ΠΔ04-Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ Γεληθήο Αγσγήο ησλ λνκψλ Ηξαθιείνπ 

θαη Ρεζχκλνπ νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ σο εθπαηδεπηηθνί Γεληθήο ή Δηδηθήο Αγσγήο 

(παξάιιειε ππνζηήξημε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.). Σν εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε απφ 75 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη απνηέιεζαλ ην δείγκα ηεο έξεπλαο. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε 

κε ην πξφγξακκα IBMSPSSStatistics 19. 

Η δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο κηαο έξεπλαο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ 

απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηελ εμαγσγή νξζψλ απνηειεζκάησλ (Creswell, 

2016; Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2016). ηα δεδνκέλα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο ε 

δηαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηνπ εξεπλεηηθνχ 

εξγαιείνπ θαη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ. ηελ παξνχζα έξεπλα πινπνηήζεθε 

απνγξαθηθή κειέηε ε νπνία παξέρεη ηελ πςειφηεξε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα. Γηα ηελ αχμεζε 

ηνπ βαζκνχ εγθπξφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ε θαηαζθεπή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηε 

δηαζθάιηζε επαξθψλ πεγψλ, ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο κεζνδνινγίαο θαη ηνπ θαηάιιεινπ 

εξεπλεηηθνχ νξγάλνπ. Οη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζε αληηζηνηρία 

κε ηνπο άμνλεο ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ αληηπξνζσπεχνληαο φιεο ηηο πηπρέο ηνπ ππφ 

κειέηε ζέκαηνο δηαζθαιίδνληαο ηελ εγθπξφηεηα πεξηερνκέλνπ (Cohen, Manion&Morrison, 

2008) ελψ, ε έθηαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ θαηάιιειε γηα έλαλ επαξθή αξηζκφ 

ζηνηρείσλ θάζε δεηήκαηνο. Γηαζθαιίζηεθε θαιφ επίπεδν αλαγλσζηκφηεηαο, δηαηππψζεθαλ 

ζαθείο νδεγίεο θαη εξσηήζεηο ρσξίο δηάζεζε γηα θαζνδήγεζε ή πξφθιεζε ζχγρπζεο. 

Δπηπξφζζεηα δηελεξγήζεθε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε 3 εθπαηδεπηηθνχο. Η 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δηελεξγήζεθε κε θαηάιιειε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζίαρσξίο 

δηαηχπσζε γεληθεχζεσλ ελψ, απνθεχρζεθε ε επηιεθηηθή επεμεξγαζία θαη ε ππνθεηκεληθή 

εξκελεία. Σέινο, ηα δεδνκέλα παξνπζηάζηεθαλ κε αληηπξνζσπεπηηθφ ηξφπν ελψ, 

δηαζθαιίζηεθε ε απάληεζε φισλ  ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ (Cohenetal., 2008; 

Creswell, 2016; Robson, 2010). Η αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ εληζρχζεθε θαζψο 

δηαζθαιίζηεθε ε αλσλπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, επηηξέπνληαο ηε ζπιινγή 

εηιηθξηλψλ απαληήζεσλ (Cohenetal., 2008) θαη επηιέρζεθε πιεζπζκφο θαηάιιεινο γηα λα 

απαληεζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (Creswell, 2016).  

ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο έξεπλαο πεξηιακβάλεηαη ε επηινγή ηεο πινπνίεζεο ηεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο δχν λνκψλ ηεο 

ρψξαο, θαζψο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα επεθηαζεί ε κειέηε ζε φινπο ηνπο λνκνχο. 

3. Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

Μέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζδηνξίζηεθαλ ηα αηνκηθά θαη επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ 

είλαη γπλαίθεο (81,3%), κε πνιππιεζέζηεξε ειηθηαθή νκάδα εθείλε κεηαμχ 31-40 εηψλ 

(33,8%) θαη πνιππιεζέζηεξε εηδηθφηεηα ηελ ΠΔ04 (θπζηθνί, ρεκηθνί, γεσιφγνη, βηνιφγνη) 
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(43,8%). Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη πξνυπεξεζία 11-20 έηε (42,7%) ελψ, νη 

πεξηζζφηεξνη έρνπλ εκπεηξία δηδαζθαιίαο καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. (58,7%). Δπηπξφζζεηα, ην 

66,7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεηεί ζηε Γεληθή Αγσγή, ην 54,8% ππεξεηεί ζε Γπκλάζην, ην 

65,3% ζε αζηηθή πεξηνρή θαη ην 61,3% ζε ζρνιεία ηνπ λνκνχ Ηξαθιείνπ. Οη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (60%) ελψ, ζρεδφλ νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ επηκνξθσζεί ζηελ Δηδηθή Αγσγή (50,7%) έρνληαο παξαθνινπζήζεη αληίζηνηρν 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα (33,3%) ή επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην 400 σξψλ (32%).  

Γηεξεπλψληαο ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ 

κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν, πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζπκθσλνχλ κε ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν κε Μ.Σ.=3,91 πνπ πξνζεγγίδεη ην 

«πνιχ» (Σ.Α.=0,968)ζε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert (Γξάθεκα 1). 

 

Γξάθεκα 1. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Πηζηεύεηε όηη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην γεληθό ζρνιείν;» 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ πνιχ (Μ.Σ.=4,33, Σ.Α.=0,794) κε ηελ ηθαλφηεηα 

ζρνιηθήο επηηπρίαο ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ελψ, δειψλνπλ 

φηη αηζζάλνληαη άγρνο απφ ηελ παξνπζία ζηελ ηάμε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α., ην νπνίν θπκαίλεηαη 

ζε ρακειφπξνο κέηξην επίπεδν (Μ.Σ.=2,36, Σ.Α.=1,215). 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α. πνπ εκθάληδαλ νη καζεηέο πνπ έρνπλ δηδάμεη νη 

εθπαηδεπηηθνί, πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ δηδάμεη καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο (94,7%), ΓΔΠ-Τ (90,7%) θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (74,7%). 

Δπηπξφζζεηα, νη Δ.Δ.Α. πνπ δπζθφιεςαλ πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ηα 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Μ.Σ.=3,23), ε ΓΔΠ-Τ (Μ.Σ.=3,03) θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή 

δηαηαξαρή (Μ.Σ.=2,89) (Πίλαθαο 1). 

 



Δπηζηεκνληθφ Δθπαηδεπηηθφ Πεξηνδηθφ “eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο” 
Σφκνο 9, Σεχρνο 3, 2021 © eθπ@ηδεπηηθφο θχθινο ISSN: 2241-4576 

                                                                                                          ειίδα 257 απφ 409 

Πίλαθαο 1. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Αληηκεησπίζαηε ζεκαληηθή δπζθνιία ζηε δηαρείξηζε 

καζεηώλ κε:» 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά  Πνιχ     Πάξα 

πνιχ  

 Μ.Σ. Σ.Α. 

1. Ννεηηθή πζηέξεζε 12,0 28,0 22,7 6,7 1,3  2,40 0,947 

2. Πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο 17,3 29,3 9,3 2,7 2,7  2,09 1,007 

3. Γηαηαξαρέο ιφγνπ 17,3 25,3 13,3 2,7 2,7  2,15 1,032 

4. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 20,0 34,7 25,3 9,3 4,0  2,39 1,067 

5. ΓΔΠ-Τ      5,3  28,0    29,3 17,3        12,0  3,03   1,124 

6. Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή   5,3 18,7 18,7 14,7 4,0  2,89 1,080 

7. Κηλεηηθά πξνβιήµαηα 29,3 17,3 9,3 1,3   1,70 0,832 

8. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο   4,0 20,0 17,3 24,0 10,7  3,23 1,150 

         

Καηά ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζνλ αθνξά ζηελ επηκφξθσζή ηνπο 

ζην πεδίν ησλ Δ.Δ.Α., νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη νη βαζηθέο ζπνπδέο ηνπο, ηνχο 

επηηξέπνπλ λα δηδάμνπλ καζεηέο κε Δ.Δ.Α. κε κέζε ζπρλφηεηα πνπ ηείλεη ζην «ιίγν» 

(Μ.Σ.=2,21, Σ.Α.=1,318). Αθνινχζσο, νη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ ηελ αλαγθαηφηεηα 

επηκφξθσζήο ηνπο κε κέζε ζπρλφηεηα πνπ πξνζεγγίδεη ην «πάξα πνιχ» (Μ.Σ.=4.64, 

Σ.Α.=0,747) θαζψο ε πιεηνςεθία ηνπο ζεσξεί φηη ε επηκφξθσζε είλαη πάξα πνιχ αλαγθαία 

(78,67%) θαη πνιχ αλαγθαία (8%) (Γξάθεκα 2). 

 

Γξάθεκα 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Θεσξείηε αλαγθαία ηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ Γεληθήο Αγσγήο ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο;» 
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Όζνλ αθνξά ζηνλ ραξαθηήξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

Δηδηθήο Αγσγήο, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί (73,33%) ηάρζεθαλ ππέξ ηεο ππνρξεσηηθήο 

επηκφξθσζήο ηνπο ζην νηθείν πεδίν (Γξάθεκα 3). 

 

Γξάθεκα 3. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Θεσξείηε όηη ε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Γεληθήο Αγσγήο ζε ζέκαηα Δηδηθήο Αγσγήο πξέπεη λα είλαη: Υπνρξεσηηθή/Πξναηξεηηθή» 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ιάβεη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Δ.Δ.Α., ην 25,33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη 

δελ έρεη ιάβεη ηελ θαηάιιειε επηκφξθσζε, ην 20% δήισζε φηη ε επηκφξθσζή ηνπ ηνχ 

επηηξέπεη πνιχ θαη ην 20% πάξα πνιχ λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν απηφ (Μ.Σ.=2,91, 

Σ.Α.=1,490).Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα 

παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο κε κέζε ζπρλφηεηα πνπ 

πξνζεγγίδεη ην «πνιχ» (Μ.Σ.=3,91, Σ.Α.=1,080). Δηδηθφηεξα, ην 37,33% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

έρεη ηελ αλάγθε απηή ζε πάξα πνιχ κεγάιν βαζκφ θαη ην 29,33% ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

(Γξάθεκα 4). 
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Γξάθεκα 4. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Αηζζάλεζηε ηελ αλάγθε λα παξαθνινπζήζεηε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα Δηδηθήο Αγσγήο ώζηε λα επεθηείλεηε ηηο γλώζεηο ζαο ζην νηθείν πεδίν;» 

Δμεηάδνληαο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο 

Δ.Δ.Α.,νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ άλσ ηνπ κεηξίνπ ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζεζηηο 

θαηεγνξίεο, κε πξνεμάξρνπζεο: ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Μ.Σ.=4,09, Σ.Α.=1,105), ηε 

ΓΔΠ-Τ (Μ.Σ.=3,81, Σ.Α.=1,238), ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο (Μ.Σ.=3,77, Σ.Α.=1,158) θαη ηε 

δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή (Μ.Σ.=3,53, Σ.Α.=1,256) (Πίλαθαο 2). 

 

Πίλαθαο 2. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Οη θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α. ζηηο νπνίεο ζα επηζπκνύζαηε λα 

επηκνξθσζείηε:» 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά  Πνιχ     Πάξα  

πνιχ  

 Μ.Σ. Σ.Α.  

1. Ννεηηθή πζηέξεζε 13,3 17,3 34,7 17,3 17,3  3,08 1,260  

2. Πξνβιήκαηα φξαζεο θαη αθνήο 10,7 21,3 32,0 18,7 17,3  3,11 1,237  

3. Γηαηαξαρέο ιφγνπ  6,7 16,0 37,3 18,7 17,3  3,32 1,176  

4. Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο 4,0 12,0 20,0 30,7 33,3  3,77 1,158  

5. ΓΔΠ-Τ      8,0   8,0   14,7   33,3   36,0  3,81  1,238  

6. Γηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή   10,7 8,0 24,0 32,0 25,3  3,53 1,256  

7. Κηλεηηθά πξνβιήµαηα   14,7 20,0 32,0 17,3 16,0  3,00 1,273  

8. Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο   4,0 5,3 16,0 26,7 48,0  4,09 1,105  

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ 

πςεινχ βαζκνχ ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο 
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εξεπλήηξηεο, ζπγθεθξηκέλα ζηε «Γηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν» 

(M.T.=4,40, T.A.=0,854), ηηο «Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.» 

(M.T.=4,25, T.A.=0,988), ηελ «Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ 

κε Δ.Δ.Α.» (M.T.=4,20, T.A.=0,900), ηελ «Παηδηθή ςπρνπαζνινγία» (M.T.=4,19, 

T.A.=0,926), ηελ «Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ» (M.T.=4,16, T.A.=1,027), ηελ 

«Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ» (M.T.=4,11, T.A.=0,981), ηηο 

«πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ» (M.T.=4,08, T.A.=1,037), 

ηε «πκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.» (M.T.=4,04, T.A.=0,992), ηε «ρνιηθή 

Πξαθηηθή Άζθεζε» (Μ.Σ.=3,99, Σ.Α.=1,059), ηελ «Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.» 

(Μ.Σ.=3,92, Σ.Α.=1,062) θαη ηελ «Αλίρλεπζε θαη δηαθνξνδηάγλσζε Δ.Δ.Α.» (Μ.Σ.=3,67, 

Σ.Α.=0,905) (Πίλαθαο 3). 

Πίλαθαο 3. Καηαλνκή απαληήζεσλ ζην εξώηεκα «Οη ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζεσξείηε όηη πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη ζε έλα επηκνξθσηηθό πξόγξακκα Δηδηθήο Αγσγήο:» 

 Καζφινπ Λίγν Αξθεηά  Πνιχ     Πάξα 

πνιχ  

 M.T.  T.A. 

1. Αλίρλεπζε θαη δηαθνξνδηάγλσζε  

Δ.Δ.Α. 

 8,0 38,7 32,0 21,3  3,67  0,905 

2. Γηαρείξηζε καζεηψλ κε  

Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν   

 4,0 12,0 24,0 60,0  4,40  0,854 

3. Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.   

2,7 1,3 18,7 22,7 54,7  4,25  0,988 

4. Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ  

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ   

1,3 5,3 18,7 30,7 44,0  4,11  0,981 

5. Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.   2,7 6,7    24,0   29,3   37,3  3,92  1,062 

6. Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.   

 2,7 24,0 24,0 49,3  4,20  0,900 

7. Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ   

2,7 1,3 25,3 18,7 52,0  4,16  1,027 

8. πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο 

εθπαηδεπηηθψλ  

θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ   

2,7 4,0 21,3 26,7 45,3  4,08  1,037 

9. πκβνπιεπηηθή γνλέσλ  

παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.   

4,0 

 

 22,7 

 

34,7 

 

38,7  4,04 

 

 0,992 

 

10. Παηδηθή ςπρνπαζνινγία                                         6,7 14,7 32,0 46,7  4,19  0,926 

 

11. ρνιηθή πξαθηηθή άζθεζε                                4,0       2,7 24,0 29,3     40,0  3,99  1,059 
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ρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο πνπ θξίλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί φηη ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηνχληαη ζηελ επηκφξθσζε γηα ηηο Δ.Δ.Α. πξνέθπςε φηη θαηαιιειφηεξεο θξίλνληαη 

βησκαηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξίπησζεο (M.T.=4,41, 

T.A.=0,761), ε πξαθηηθή άζθεζε (M.T.=4,16, T.A.=0,922), νηνκάδεο εξγαζίαο (M.T.=4,01, 

T.A.=0,979) θαη ην παηρλίδη ξφισλ (M.T.=3,64, T.A.=1,158), ελψ ε εηζήγεζε-δηάιεμε 

επηιέγεηαη ηειεπηαία (Μ.Σ.=2,58, Σ.Α.=0,946). 

4. Σπδήηεζε απνηειεζκάησλ 

ην πιαίζην εμέηαζεο ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχεξσηήκαηνο, ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξίιεςε, παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππνζηεξίδεη πνιχ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. χκθσλα κε 

ηηο κειέηεο ησλ Hadjikakouetal. (2008), Koutroubaetal. (2008) θαη Λατλά θαη Παπαδνπνχινπ 

(2016) νη εθπαηδεπηηθνί ηάζζνληαη ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεοελψ, άιιεο κειέηεο θαηαδεηθλχνπλ 

ηελ αξλεηηθή ηνπο ζηάζε (Coutsocostas&Alborz, 2010; Tsakiridou&Polyzopoulou, 2014; 

Zoniou-Sideri&Vlachou, 2006). Δπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί 

ππνζηεξίδνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη νη καζεηέο κε Δ.Δ.Α. είλαη ηθαλνί λα ζεκεηψζνπλ 

ζρνιηθή επηηπρία ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Παξάιιεια, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ κηθξνχ έσο κέηξηνπ βαζκνχ άγρνο θαηά ηελ παξνπζία καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α. ζηελ ηάμε ηνπο.  

Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο έξεπλαο έρεη εκπεηξία δηδαζθαιίαο καζεηψλ κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΓΔΠ-Τ θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο. Αληίζηνηρα, θαηά ηνπο 

Coutsocostas θαηAlborz (2010) νη ζχλζεηεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη ε ζπρλφηεξε 

θαηεγνξία Δ.Δ.Α. πνπ έρνπλ δηαρεηξηζηεί νη εθπαηδεπηηθνί. Αλαθνξηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηψπηζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εθπαηδεπηηθνί ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α., δπζρέξεηα αηζζάλνληαηζηηο πεξηπηψζεηο καζεηψλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, 

ΓΔΠ-Τ θαη δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Παξφκνηα, ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ 

Coutsocostas&Alborz(2010) θαηKoutroubaetal.(2008),νη εθπαηδεπηηθνί ζπλαληνχλ δπζθνιίεο 

ζηε δηαρείξηζε καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, λνεηηθή πζηέξεζε θαη πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο. 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα, εθείλν πνπ αθνξά ζηελ επηκφξθσζε, oη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ππνζηεξίδνπλ φηη νη βαζηθέο ζπνπδέο ηνχο επηηξέπνπλ ζε κηθξφ 

βαζκφ λα δηδάμνπλ καζεηέο κε Δ.Δ.Α. Η αλαγθαηφηεηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο δηαθαίλεηαη κέζσ αλνηθηήο εξψηεζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, φπνπ ππνζηεξίδεηαη ε αλάγθε αιιαγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ 

θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ, φπσο επίζεο θαη απφ ηε κειέηε ηεο άθε θ. ζπλ. (2018) φπνπ 

θαηαδεηθλχεηαη ε ειιηπήο πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ θηινιφγσλ, θπζηθψλ θαη 

καζεκαηηθψλ ζην νηθείν πεδίν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πάξα πνιχ αλαγθαία θαη ηελ επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

εχξεκα ζχκθσλν θαη κε άιιεο κειέηεο (Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Λατλά & 
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Παπαδνπνχινπ, 2016). Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο (73,33%) ζεσξεί φηη 

ε επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζα πξέπεη λα ιάβεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα, φκνηα θαη κε 

ηε βηβιηνγξαθία, φπνπππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

ππνρξεσηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ησλ λενπξνζιακβαλφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ρσξίο εκπεηξία ζηελ Δηδηθή Αγσγή (Koutroubaetal., 2008). 

Παξάιιεια, ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γεληθήο 

Αγσγήο ηεο έξεπλαο δελ έρεη επηκνξθσζεί (72%) ελψ, ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Δηδηθήο Αγσγήο έρεη παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα (96%). χκθσλα θαη κε 

ηε βηβιηνγξαθία ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη ιάβεη αλάινγε επηκφξθσζε 

(Coutsocostas&Alborz, 2010; Koutroubaetal., 2008; Λατλά & Παπαδνπνχινπ, 2016). 

Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο εθδειψλνπλ κηα ηάζε πνιχ κεγάιεο αλάγθεο γηα 

επηκφξθσζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ελψ, θαη ην 60% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κειέηεο ησλ 

Coutsocostas θαηAlborz (2010) ππνζηεξίδεη ηε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο γηα ηε δηδαθηηθή 

ηνπο εηνηκφηεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α., νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ πξσηίζησο ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε ΓΔΠ-Τ, ηηο καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο θαη ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Αληίζηνηρα, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχλ θπξίσο ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (Βνξβή & Υαζεθίδνπ-

Μάξθνπ, 2016; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Υνχζνπ θ. ζπλ., 2018), ηα ζπλαηζζεκαηηθά πξνβιήκαηα 

(Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018) θαη ηηο δπζθνιίεο κάζεζεο (Βνξβή & 

Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 2016; Κνχιεο & Μπαγάθε, 2018; Ο.ΔΠ.ΔΚ., 2008; Υνχζνπ θ. ζπλ., 

2018). 

Αλαθνξηθά κε ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγγξακκάησλ, νη εθπαηδεπηηθνί 

εθδειψλνπλ πςεινχ βαζκνχ ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηηο εξεπλήηξηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζηε 

«Γηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν», ηηο «Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.», ηελ «Αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ 

κε Δ.Δ.Α.», ηελ «Παηδηθή ςπρνπαζνινγία», ηελ «Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ», 

ηελ «Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ», ηηο «πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο 

εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ επηζηεκφλσλ», ηε «πκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.»,ηε 

«ρνιηθή Πξαθηηθή Άζθεζε», ηελ «Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.» θαη ηελ «Αλίρλεπζε 

θαη δηαθνξνδηάγλσζε Δ.Δ.Α.». Όκνηα κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε ζεκαηηθή 

ελφηεηα «Γηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο» απνηειεί θχξηα επηινγή ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (93,1%) (Υνχζνπ θ. ζπλ., 2018). Η ελφηεηα «Γηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζηε 

ζρνιηθή ηάμε» ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ θηινιφγσλ (81,9%), ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ (74,4%) θαη ησλ καζεκαηηθψλ (71,9%) (Παηδαγσγηθφ Ιλζηηηνχην, 2010). 

Οη εθπαηδεπηηθνί επηιέγνπλ επίζεο ηελ ελφηεηα «Παηδαγσγηθή θαη Φπρνινγία (Βνξβή & 

Υαζεθίδνπ-Μάξθνπ, 2016).  

Χο θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο γηα ηελ επηκφξθσζε ζηηο Δ.Δ.Α. θξίλνληαη νη βησκαηηθέο θαη 

ζπκκεηνρηθέο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε πεξίπησζεο, ε πξαθηηθή άζθεζε, νηνκάδεο 
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εξγαζίαο θαη ην παηρλίδη ξφισλ, ελψ ε εηζήγεζε-δηάιεμε επηιέγεηαη ηειεπηαία. ε ζπκθσλία 

κε ηα επξήκαηα απηά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ Υνχζνπ θαη ζπλ. (2018) φπνπ ην 86,1% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη φηη επηζπκεί λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο κε 

βησκαηηθφ ραξαθηήξα, ελψ θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Αγαιηψηε (2008) ην 51,5% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηζπκεί ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζηηο Δ.Δ.Α. λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξαθηηθήο άζθεζεο. 

5. Σπκπεξάζκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ κε πνζνηηθά θξηηήξηα νη απφςεηο θαη νη 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Γ.Δ. ησλ λνκψλ Ηξαθιείνπ θαη Ρεζχκλνπ 

αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. Μεηαμχ ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ επξεκάησλ πεξηιακβάλεηαη ε ζεηηθή άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά 

κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ ζρνιείν. ην πιαίζην ηεο ζεηηθήο 

άπνςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη ε ζεηηθή ηνπο 

γλψκε αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. λα ζεκεηψζνπλ ζεηηθά 

καζεζηαθά απνηειέζκαηα ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν 

άγρνπο πνπ δχλαηαη λα πξνθαιείηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο απφ ηε δηαρείξηζε καζεηψλ κε 

Δ.Δ.Α., απηφ αλαθέξεηαη απφ κηθξφ έσο κέηξην θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ην είδνο θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ Δ.Δ.Α. πνπ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ. Η δηδαθηηθή εκπεηξία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο αθνξά θπξίσο ζε καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ΓΔΠ-Τ 

θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, θαηαδεηθλχνληαο πηζαλψο θαη ηελ απμεηηθή ηάζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δπζθνιηψλ. Αλαθνξηθά κε ηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α πνπ δπζθφιεςαλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απηέο αθνξνχλ ζηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ηε ΓΔΠ-Τ 

θαη ηε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή.  

Η πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο φισλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζην πεδίν ησλ Δ.Δ.Α., ιφγσ θαη ηεο ειιηπνχο ηνπο πξνεηνηκαζίαο ζε επίπεδν 

βαζηθψλ ζπνπδψλ. ην πιαίζην απηφ, απαξαίηεηνο θξίλεηαη ν ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη 

εθθξάδνπλ ηελ έληνλε αλάγθε ηνπο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζπκκεηέρνληαο ζε 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.  Δζηηάδνληαο ζηηο θαηεγνξίεο Δ.Δ.Α. ζηηο νπνίεο επηζπκνχλ λα 

επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνληαη θπξίσο ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ε ΓΔΠ-

Τ, νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ε δηάρπηε αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. Όζνλ αθνξά ζηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ,νη εθπαηδεπηηθνί εθδειψλνπλ πςεινχ βαζκνχ 

ελδηαθέξνλ γηα επηκφξθσζε ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηηο εξεπλήηξηεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ζηε «Γηαρείξηζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α. ζην γεληθφ 

ζρνιείν», ηηο «Βαζηθέο αξρέο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο θαη Δ.Δ.Α.», ηελ «Αμηνπνίεζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.», ηελ «Παηδηθή ςπρνπαζνινγία», 

ηελ «Δθαξκνγή ζπκπεξηιεπηηθψλ πξαθηηθψλ», ηελ «Παξαγσγή εμαηνκηθεπκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ», ηηο «πλεξγαηηθέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθψλ θαη εηδηθψλ 

επηζηεκφλσλ», ηε «πκβνπιεπηηθή γνλέσλ παηδηψλ κε Δ.Δ.Α.»,ηε «ρνιηθή Πξαθηηθή 
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Άζθεζε», ηελ «Αμηνιφγεζε καζεηψλ κε Δ.Δ.Α.» θαη ηελ «Αλίρλεπζε θαη δηαθνξνδηάγλσζε 

Δ.Δ.Α.». Καηαιιειφηεξεο γηα ηελ επηκφξθσζε ζηηο Δ.Δ.Α. θξίλνληαη νη βησκαηηθέο θαη 

ζπκκεηνρηθέο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο. 

Μέζσ ηεο παξνχζαο έξεπλαο γίλεηαη ζαθήο ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ζην πεδίν 

ηεο Δηδηθήο Αγσγήο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο Γ.Δ.. ην πιαίζην απηφ απαηηείηαη ν 

ζρεδηαζκφο, ε νξγάλσζε θαη ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ζην νηθείν πεδίν κε 

ηξφπν πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε θαη ζα αμηνπνηνχληαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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