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Περίληυη  

Η παξνύζα  έξεπλα έρεη σο ζηόρν ηελ δηεξεύλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μέζα από ηηο απόςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, δηεξεπλήζεθε ν ηξόπνο   κε ηνλ νπνίν 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ξόιν θαη ηα θαζήθνληα ηνπο, ηελ δνκή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ 

ξόιν ησλ ηκεκάησλ έληαμεο  ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο  επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο θαη ε ζπιινγή 

ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ελόο νδεγνύ εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, κε 

ηελ ζπκκεηνρή 36 εθπαηδεπηηθώλ ηκεκάησλ έληαμεο  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ όηη θνηλόο ηόπνο όισλ ησλ ζπκκεηερόλησλ, 

ήηαλ ε αληίιεςε ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο σο θνξέα ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ κε ε.ε.α 

ζε γλσζηηθό- καζεζηαθό επίπεδν, ε αλάδεημε ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζε βαζηθή 

δηάζηαζε ηνπ ξόινπ ησλ θαζεγεηώλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο  θαη ε επηζπκία  

ελίζρπζεο  ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπο θαζεθόλησλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

καζεηώλ κε ε.ε.α. Ελώ, ζε κείδνλεο πξνβιεκαηηθνύο ηνκείο αλαδείρηεθαλ ην ράζκα 

αλάκεζα ζηελ ύιε ηνπ Αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη ηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπο, ε δηακόξθσζε ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο  θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο.  

Σπκπεξαζκαηηθά,  νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ηεο  

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, παξά ην όηη αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο, δελ 

επηζπκνύλ γηα ην ηκήκα έληαμεο ηελ πηνζέηεζε ελόο δηαθνξεηηθνύ ξόινπ από ηνλ  

ήδε ππάξρνληα. 
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 Abstract 

 

The purpose of this study was to examine  the function of resource room model at 

secondary education. More specifically this study sought to explore the perceptions of 

secondary school teachers working in resource rooms in relation to structure and 

function of resource room model issues, as well as their roles.     

The research was conducted on the basis of qualitative method with the use of 

semi-structured interviews. Thirty-six secondary school teachers working in resource 

rooms participated in this study. The main findings indicated that for the majority of 

the participants, resource rooms support students’ with special education needs 

learning. In light of the above, teachers advocated the emergence of counseling as a 

key dimension of their role, while they expressed their strong desire to get more 

actively involved in students’ with disabilities educational procedure. Lastly, the 

participants revealed that some of the most prevailing issues associated with the 

current problematic function of resource room model in secondary education 

constitute (a) the extent the content of the National Secondary Education Curriculum 

accommodates students’ with disabilities individual needs and goals, (b) the 

configuration of the timetable in resource rooms in conjunction with that of 

mainstream classrooms, and (c) the development of collaborative patterns between 

special and mainstream secondary school teachers.  

In conclusion, despite the difficulties secondary school teachers working in 

resource rooms underlined they were not found to request a function of resource 

model different from its present position.  
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ΜΔΡΟ Α 

1. Σν ζεωξεηηθό πιαίζην ηεο έληαμεο 

1.1 Έληαμε: Πξνζδηνξηζκνί θαη Οξηνζεηήζεηο 

 

Σν δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α ζην γεληθφ ζρνιηθφ ζχζηεκα ζπρλά θαίλεηαη λα 

ηίζεηαη γεληθά θαη λα απαληάηαη ζπλνιηθά. Ζ έληαμε φκσο δελ είλαη θαζνξηζκέλε  θαη νχηε 

επηηπγράλεηαη κε ην λα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν νη καζεηέο κε ε.ε.α κε ηνπο  καζεηέο κε ηππηθή 

αλάπηπμε. «Σθνπόο ηεο έληαμεο είλαη ν θάζε άλζξσπνο λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα καζαίλεη ζαλ έλα 

νινθιεξσκέλν άηνκν, έηζη ώζηε λα ζπκκεηέρεη ηζόηηκα ζ’ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θνηλσλίαο καο, ε 

δεκηνπξγία ελόο ζρνιείνπ γηα αλζξώπνπο πνπ δελ είλαη νη «ζπλεζηζκέλνη» αιιά μερσξίδνπλ αηνκηθά 

θαη εηδηθά θαη πνπ ηνπο  επηηξέπεηαη λα δνπλ κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο, λα ζέηνπλ δηαθνξεηηθνύο 

ζηόρνπο θαη λα δηακνξθώλνπλ από θνηλνύ ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλσλία» (Εψληνπ- ηδέξε, 1996). 

Οη Zoniou- Sideri & Vlachou (2006) αλαθέξνπλ πσο ε «έληαμε» θαη ε «εληαμηαθή 

εθπαίδεπζε» είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην αίηεκα ηεο ηζφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ηεο 

ζπκκεηνρήο θαη ηεο απνκάθξπλζεο φισλ ησλ ηδενινγηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ «δηαρσξηζκνχ». 

Βαζίδεηαη ζε κηα ζεηηθή νπηηθή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο  θαη ζηελ αξρή φηη φινη νη καζεηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  θαη ησλ «δηαθνξεηηθψλ», πξέπεη λα ζεσξνχληαη «άμηνη» θαη λα γίλνληαη 

«ζεβαζηνί» απφ ηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα, ζπλεηζθέξνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηηο θνηλσληθέο δνκέο 

ηνπ ζρνιείνπ, ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ φια ηα παηδηά. Τπφ απηή ηελ νπηηθή, ε «εληαμηαθή 

εθπαίδεπζε» είλαη κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία, ε νπνία απαηηεί  θνηλσληθή ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο, 

αλαθαηαζθεπή ησλ «εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ»,  επαλαδφκεζε θαη επαλνξγάλσζε  ηνπ  

ζρνιείνπ θαη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηέινο δηαρείξηζε ησλ δνκψλ, κε ηέηνην ηξφπν έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ θάζε θνξά, αθνχ πξνζδηνξηζηνχλ ηα εκπφδηα γηα ηελ «ζπκκεηνρή»,  λα 
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ππεξληθεζνχλ. Παξνκνίσο γηα  ηνλ  Αinscow (1995) «εληαμηαθή εθπαίδεπζε» (inclusive education) 

είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπκπεξηιάβεη 

κεγαιχηεξν εχξνο αλαγθψλ θαη δπλαηνηήησλ, άιισζηε ε  έληαμε ζπλεπάγεηαη ηελ ζπληξνθηθφηεηα 

θαη ηελ άλεπ φξσλ ζπκκεηνρή ελφο αηφκνπ κε ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ. 

Όζνλ αθνξά ζηηο πξαθηηθέο «δηαρσξηζκνχ», ε δηαθνξνπνίεζε ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο 

δελ  πεξηνξίδεηαη ζην δίπηπρν «γεληθή ηάμε vs εηδηθή ηάμε/ εηδηθφ ζρνιείν», αιιά θαιχπηεη φιεο ηηο 

εθπαηδεπηηθέο  πξαθηηθέο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο καζεηέο (Mitchell, 2005). Ο Dyson  (2001) 

παξαηεξεί πσο ππάξρνπλ πνιινί καζεηέο κε ε.ε.α  πνπ είλαη θαηλνκεληθά εληαγκέλνη θαη νη νπνίνη 

εθπαηδεχνληαη ζε μερσξηζηέο ή ελ κέξεη μερσξηζηέο δνκέο κέζα ζην γεληθφ ζρνιείν, βξηζθφκελνη 

ζε  ηφζν κεγάιε απνκφλσζε απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

«κηθξά» εηδηθά ζρνιεία κέζα ζηα γεληθά. 

Ωζηφζν ε έληαμε δελ αθνξά κφλν ζηελ εθπαίδεπζε  αιιά θαη ζηελ εξγαζία, ηελ 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πγεία θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο. Γηα απηφ ινηπφλ ηνλ ιφγν απαηηνχληαη  

αιιαγέο ζε επίπεδν θπβεξλεηηθφ  αιιά θαη δεκνζίσλ παξνρψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη 

ν Mitchell  (2005) πσο ν εθπαηδεπηηθφο απνθιεηζκφο ιακβάλεη ρψξα κέζα ζε κηα 

«ζάιαζζα» θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ν νπνίνο επεξεάδεη βαζηθά  αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

φπσο: ηξνθή, ζηέγε, θνηλσληθή αζθάιηζε, εξγαζία, εθπαίδεπζε.  

Ζ  Corbett (1999) πξνθεηκέλνπ λα καο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε ην λφεκα ηεο 

«εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο» (inclusive education), ηνλίδεη πσο ζα ήηαλ βνεζεηηθφ λα 

αληηκεησπίζνπκε ηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε ζαλ λα πξφθεηηαη γηα ηελ ζχλζεηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο θαη ησλ  ππνθνπιηνχξσλ. Αλ ζεσξήζνπκε ηηο εηδηθέο 

αλάγθεο σο ππνθνπιηνχξα,  ζα αληηιεθζνχκε πην θαζαξά ηα εκπφδηα ζηελ κάζεζε.    Ο 

Uditsky (1993) αλαθέξεη γηα ηελ «έληαμε» (inclusion)   πσο είλαη νη αξρέο πνπ 

δηαζθαιίδνπλ φηη ν καζεηήο κε ε.ε.α ζεσξείηαη ζεβαζηφ, αμηφινγν θαη αλαγθαίν κέινο ηεο  

ζρνιηθήο θαη φρη κφλν, θνηλφηεηαο. Άιισζηε ε εληαμηαθή εθπαίδεπζε (inclusive education) 
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απαηηεί θαζεκεξηλφ πξνβιεκαηηζκφ γηα θάζε πηπρή ηνπ ζρνιηθνχ θαη θνηλσληθνχ πιαηζίνπ 

εληφο ηνπ νπνίνπ εθαξκφδεηαη  (Sayed, 2003).   Ζ δηάζηαζε ηεο παξνρήο ππνζηεξηθηηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηα άηνκα κε ε.ε.α.  θαίλεηαη λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηεο έληαμεο. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Βooth  (2000) ε «έληαμε» (inclusion)    έρεη ζηφρν ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ κείσζε ησλ εκπνδίσλ πνπ αθνξνχλ  ζηελ κάζεζε θαη ζηελ 

«ζπκκεηνρή» θαζψο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ πεγψλ παξνρήο ππνζηήξημεο ζηηο 

παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. Δλψ ζηελ ίδηα ινγηθή, ην Δζληθφ Κέληξν Αλαδφκεζεο ηεο 

Δθπαίδεπζεο θαη Έληαμεο ησλ Ζ.Π.Α (NCERI) ζεκεηψλεη πσο  εληαμηαθή εθπαίδεπζε είλαη  

ην λα παξέρεηο ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ κε ζνβαξέο  

ε.ε.α., ίζεο επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ απαξαίηεηε ζπκπιεξσκαηηθή βνήζεηα θαη 

ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο, ζηηο θαηάιιειεο γηα ηελ ειηθία ηνπο ηάμεηο ζε ζρνιεία ηεο 

γεηηνληάο ηνπο, κε ζηφρν λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο καζεηέο γηα κηα δσή γεκάηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, θαζηζηψληαο ηνπο ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο (National Study, 1994 ζην 

Lipsky & Gartner, 1999). 

  Οη νξηζκνί γηα ηελ έληαμε πνηθίινπλ θαζψο ε εληαμηαθή εθπαίδεπζε είλαη 

έλα πεδίν εθαξκνγψλ πνιχ ζχλζεην θαη πξνβιεκαηηθφ, κε απνηέιεζκα λα επηθξαηεί  

ζχγρπζε ζε επίπεδν νξηζκνχ θαη νξνινγίαο. Αξθεηά ζπρλά ζηελ βηβιηνγξαθία κπνξεί λα 

παξαηεξήζεη θάλεηο εθηφο απφ ηνλ φξν «έληαμε» θαη ηνλ φξν «ελζσκάησζε»∙  δπν φξνη νη 

νπνίνη πνιιέο θνξέο ζπγρένληαη,  κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη πνιιέο παξαλνήζεηο, 

ηδηαίηεξα φηαλ δελ γίλεηαη παξάιιεια εξκελεπηηθή δηαζαθήληζε, θαηά ηελ ρξήζε ηνπο.  

πλεπψο ε ζεκαζηνινγηθή δηαζαθήληζε ησλ φξσλ «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» θξίλεηαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπκε κηα αμηφπηζηε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.    
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1.2. εκαζηνινγηθή Γηαζαθήληζε ηωλ όξωλ: Έληαμε θαη 

Δλζωκάηωζε. 

 

H   δηαζαθήληζε ησλ φξσλ ζπληζηά κηα ζχλζεηε  θαη ζπγρξφλσο απαξαίηεηε 

δηαδηθαζία θαζψο νη νξηζκνί επηηεινχλ πνηθίιεο θαη αιιειεμαξηψκελεο ιεηηνπξγίεο, φπσο 

ε επηθνηλσλία, ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη ν έιεγρνο (Meighan, 1981), δεκηνπξγψληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηδενινγηθά πιαίζηα, ηα νπνία  ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια φκσο, απνηεινχλ θαη θνξείο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηθψλ πιαηζίσλ. Οη νξηζκνί ζπκβάιινπλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβαλφκαζηε ηνλ θφζκν γχξσ καο, δεκηνπξγψληαο ηζηνξηθά θαη ηδενινγηθά 

πιαίζηα θαζψο επίζεο παξέρνπλ ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθήο δξάζεο 

(Vlachou, 1999). Πξηλ πξνβνχκε ζηελ ζεκαζηνινγηθή δηαζαθήληζε ησλ φξσλ έληαμε 

(inclusion) θαη ελζσκάησζε (integration) θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηρεηξεζεί κηα πεξηγξαθή 

ησλ ηδενινγηθψλ πιαηζίσλ εληφο ησλ νπνίσλ αλαπηχρζεθαλ απηνί νη δπν φξνη, θαζψο ε 

ελζσκάησζε (integration), παξαδνζηαθά είλαη ζπλδεδεκέλε κε ην ηαηξηθφ κνληέιν 

ζεψξεζεο ηεο αλαπεξίαο θαη ε έληαμε κε ην θνηλσληθφ (inclusion).  

Ζ ζεψξεζε  ηεο αλαπεξίαο σο «πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο» είλαη ε παιαηφηεξε 

αληίιεςε γηα ηελ αλαπεξία θαη επηθνπξείηαη παξαδνζηαθά απφ ηνλ ρψξν ηεο ζξεζθείαο, 

ζηνλ νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε δαηκφλσλ (Drake, 1999) ή κε ηελ ζετθή ηηκσξία  ησλ 

γνλέσλ γηα ακαξηίεο πνπ είραλ δηαπξάμεη, ελψ πηνζεηείηαη ε ζεξαπεία ηεο αλαπεξίαο κε 

ζαχκαηα ή δεκφζηεο εμνκνινγήζεηο (ζεξαπεία ςπρψλ) (McNeil, 1951ζηνλ ΜcLeod, 2003). 

χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ ε αλαπεξία είλαη έλα πξνζσπηθφ ηξαγηθφ γεγνλφο ή αηπρία, ε 

νπνία θαζηζηά ην άηνκν αληηθείκελν νίθηνπ θαη ιχπεζεο, θαζψο θαλέλαο δελ ζα ήζειε κηα 

ηέηνηα «ηχρε». Σν κνληέιν ηεο «πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο»  κε ηα ρξφληα, απνηέιεζε ηελ 

βάζε γηα ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ ζεσξηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλαπεξία  αιιά θαη ηελ 

ελδερφκελε αληηκεηψπηζε ηεο. Ο Oliver αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο  ε εμαηνκίθεπζε 
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(αηνκηθφ κνληέιν) θαη ε ηαηξηθνπνίεζε (ηαηξηθφ κνληέιν) ηεο αλαπεξίαο ππνζηπιψλνληαη 

απφ ην κνληέιν ηεο «πξνζσπηθήο ηξαγσδίαο» (Oliver, 1990). Σν ηαηξηθφ κνληέιν εζηηάδεη 

ζην άηνκν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ «βιάβε» ηελ νπνία απηφ παξνπζηάδεη. Ζ αλαπεξία 

γίλεηαη αληηιεπηή σο παζνινγία, σο αξξψζηηα θαη σο αλσκαιία, έηζη κέζα ζε έλα ηέηνην 

πιαίζην ζεσξεηηθψλ παξαδνρψλ, ε ζεξαπεία  θαη  γεληθφηεξα ε ηαηξηθή παξέκβαζε 

θξίλεηαη απαξαίηεηε (Oliver, 1990). Αξρηθά, ην κνληέιν απηφ εθθξάζηεθε κέζα απφ ηελ 

δεκηνπξγία αζχισλ σο ρψξσλ εγθιεηζκνχ αηφκσλ κε λνεηηθέο-ζσκαηηθέο αλαπεξίεο θαη 

ςπρηθέο αζζέλεηεο (ΜcLeod, 2003). ηελ ζχγρξνλε επνρή νη  πνηθίιεο γελεηηθέο έξεπλεο 

θαη ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο πνπ γίλνληαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη αλσκαιίεο, 

ππνγξακκίδνπλ ηελ ηάζε πξνο ηελ θαλνληθφηεηα, ηελ νκαινπνίεζε θαη γεληθφηεξα ηελ 

αξλεηηθή αληίιεςε πνπ ππάξρεη γηα ηελ αλαπεξία. πκπεξαζκαηηθά, νη άλζξσπνη κε 

αλαπεξία, ζθηαγξαθνχληαη σο έξκαηα κηαο βηνηαηξηθήο ηξαγσδίαο, πνπ δελ είλαη άιιε απφ 

ην ίδην ηνπο ην ζψκα (Oliver, 1993). Υαξαθηεξηζηηθά, νη  Longmore  θαη Umansky, (2001) 

αλαθέξoπλ: «Σην ηαηξηθό κνληέιν, ε αλαπεξία νξίδεηαη σο ζσκαηηθή, ςπρνθνηλσληθή, θαη ν 

επαγγεικαηηθόο πεξηνξηζκόο πνπ πξνθύπηεη είλαη απνηέιεζκα ηεο αζζέλεηαο ή ηνπ 

ηξαπκαηηζκνύ. Τνπνζεηεί ην πξόβιεκα ζηνλ θάζε άλζξσπν μερσξηζηά θαη σο ιύζε πξνηείλεη 

ηελ ζεξαπεία, ίαζε ή ηνπιάρηζηνλ ηε δηόξζσζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο θάζε αλζξώπνπ 

μερσξηζηά». 

Αληηζέησο, ην θνηλσληθφ κνληέιν εληνπίδεη ηελ αλαπεξία ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο, 

ε νπνία είλαη ππεχζπλε  γηα ηνλ νπνηνδήπνηε πεξηνξηζκφ βηψλεη ην άηνκν κε αλαπεξία. 

πκπεξαζκαηηθά, ε απνηπρία ηεο θνηλσλίαο λα εμππεξεηήζεη  ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ είλαη 

εθείλε   πνπ πξνθαιεί ηελ αλαπεξία θαη φρη ε «βιάβε» ηνπ (Oliver, 1990). Απηή ε λέα 

πξνζέγγηζε νξίδεη ηελ αλαπεξία σο έλαλ θνηλσληθφ πεξηνξηζκφ πνπ ηνπνζεηείηαη ζηνπο 

αλζξψπνπο κε θάπνηα ζσκαηηθή κεηνλεμία απφ ην ίδην ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σν λέν 

κνληέιν ππνζηήξημε φηη ε ππνηίκεζε πνπ πθίζηαληαη νη άλζξσπνη κε αλαπεξία πξνθαιεί 
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θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάθξηζε. Σν θίλεκα γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία 

πξνέθπςε σο απάληεζε ζε κηα ηζηνξηθή θιεξνλνκηά δηαθξίζεσλ θαη δηαρσξηζκνχ. Οη 

άλζξσπνη θαζίζηαληαη αλάπεξνη εμαηηίαο ηνπ δηαρσξηζκνχ, ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη κηαο 

θνηλσλίαο ε νπνία απνηπγράλεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη φρη εμαηηίαο ηνπ 

ζψκαηνο ηνπο (Longmore, & Umansky, 2001). 

Ωζηφζν φκσο, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απνηειεί κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο,  

θαη νη αιιαγέο ζηελ ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο, κεηάβαζε απφ ην ηαηξηθφ κνληέιν ζηελ 

ζεψξεζε ηεο αλαπεξίαο σο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο, επέθεξαλ αιιαγέο θαη ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 ε ελζσκάησζε (integration) απνηεινχζε 

θπξίαξρε πνιηηηθή ησλ Γπηηθνεπξσπατθψλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ  αηφκσλ 

κε αλαπεξία, ελψ ν φξνο έληαμε (inclusion) εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην κφιηο ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. πγθεθξηκέλα, ην Παγθφζκην πλέδξην γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ην νπνίν δηεμήρζε ζηελ αιακάλθα ηεο 

Ηζπαλίαο, απνηέιεζε θαζνξηζηηθφ ζηαζκφ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο (inclusive education) ζε παγθφζκην πηα επίπεδν (Unesco, 1994). Mεηά ηελ 

δηαθήξπμε ηεο αιακάλθα επηηπγράλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ φξν ελζσκάησζε 

(integration)  ζηνλ φξν έληαμε (inclusion) (Vislie, 2003).  

Σα πνξίζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ, ηα νπνία επεξέαζαλ ηελ πνιηηηθή πνιιψλ ρσξψλ 

αλαθέξνληαλ ζηα αθφινπζα: 

• Κάζε παηδί έρεη ην βαζηθφ δηθαίσκα γηα εθπαίδεπζε. 

• Κάζε παηδί έρεη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο θαη 

καζεζηαθέο αλάγθεο. 

• Καηά ηελ παξνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε απηά ηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλάγθεο. 
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• Σα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

ζπλεζηζκέλν ζρνιείν. 

• Ζ πνιηηηθή ηεο έληαμεο ζηα ζρνιεία είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο  (Vislie, 2003) 

 ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη φρη κφλν, ν φξνο έληαμε, (inclusion) θαίλεηαη λα 

ζπγρέεηαη αξθεηά ζπρλά κε ηνλ φξν ελζσκάησζε  (integration). Δπηρεηξψληαο κηα 

εηπκνινγηθή αλάιπζε ησλ δχν ελλνηψλ, παξαηεξνχκε πσο ν φξνο «inclusive εθπαίδεπζε- 

inclusion» ζεκαηνδνηεί φηη θαη ν φξνο «έληαμε». πγθεθξηκέλα φξνο «Inclusive Education» 

κπνξεί λα απνδνζεί κε πεξηθξαζηηθφ ηξφπν ζηελ ειιεληθή γιψζζα σο: «ε εθπαίδεπζε πνπ 

ζπκπεξηιακβάλεη φινπο», πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

φισλ. Σν επίζεην inclusive πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα includere πνπ ζεκαίλεη 

ζπκπεξηιακβάλσ. Ο φξνο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζπλνπηηθά σο 

«ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» ή σο «εθπαίδεπζε ηνπ κε απνθιεηζκνχ» (Εψληνπ-ηδέξε 

2000). Ωζηφζν ε Εψληνπ – ηδέξε (1996) δηαηεξεί κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ 

ρξήζε ηνπ φξνπ «ζπκπεξηιηπηηθή εθπαίδεπζε» γηα ηα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. 

πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο ν φξνο «inclusive  εθπαίδεπζε», πηζαλφηαηα ζα εμειηρζεί ζε 

πνιχ δεκνθηιή φξν,  αλ θαη δηθνξνχκελν. Ωζηφζν ελδέρεηαη  λα κε πξνζζέζεη ηίπνηα 

θαηλνχξγην ζην ππάξρνλ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έληαμεο. ηελ Διιάδα, ν φξνο «έληαμε», 

πεξηθιείεη, φπσο ηνπιάρηζηνλ πξνθχπηεη απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία αιιά θαη απφ ηελ 

ίδηα ηελ εκπεηξία, ηελ ελλνηνινγηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ «inclusion». ηελ ρψξα καο δελ 

κπνξνχκε αθφκε λα κηιάκε γηα «ζπκπεξηιηπηηθή εθπαίδεπζε», δειαδή ηελ κεηαηξνπή ησλ 

ππαξρνπζψλ δνκψλ, ην νπνίν ζεκαίλεη κεηάβαζε απφ έλα κνληέιν θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε 

έλα κνληέιν ίζσλ επθαηξηψλ θαη δηθαησκάησλ, κε ηαπηφρξνλε άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν φξνο “integration” δειψλεη ηελ 
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νινθιήξσζε ηηλφο σο απηνηεινχο, αθέξαηνπ κέξνπο ελφο επξχηεξνπ φινπ (ιαηηληθά: 

integer= αθέξαηνο, νιφθιεξνο, integrare= νινθιεξψλσ, αθεξαηνπνηψ, integritas= ηδηφηεηα 

ηεο νινθιήξσζεο, αθεξαηφηεηα).   

Τπάξρνπλ αξθεηέο δηρνγλσκίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαχηηζε ή ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν 

φξσλ. Ωζηφζν ε Vislie (2003) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά πσο νη 2 απηνί φξνη δηαθέξνπλ 

ξηδηθά θαη πσο δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη πσο ε ελζσκάησζε 

είλαη κηα πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηεο εηδηθήο αγσγήο ελψ ε έληαμε ζηνρεχεη ζηελ 

αλαδφκεζε θαη ηελ επαλνξγάλσζε ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο  αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ (Vislie, 1995). Παξνκνίσο ν Farell (2000) 

ηνλίδεη πσο ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν ελζσκάησζε (integration) δελ γίλεηαη ιφγνο,  γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α, νη νπνίνη 

θνηηνχλ ζηηο γεληθέο ηάμεηο, ελψ αληίζεηα ν φξνο έληαμε  (inclusion) πξνρσξάεη παξαθάησ, 

δίλνληαο έκθαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εληάζζνληαη νη καζεηέο κε ε.ε.α. ζηηο γεληθέο 

ηάμεηο θαη ρξεζηκνπνηψληαο εθθξάζεηο φπσο «ρνιεία γηα φινπο», ρσξίο λα γίλεηαη 

ηδηαίηεξε αλαθνξά  γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α. Αθφκα ν Ainscow (2000) εληνπίδεη κηα 

πνηνηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ έληαμε (inclusion) θαη ζηελ ελζσκάησζε (integration) 

θαζψο ε εληαμηαθή δηαδηθαζία απαηηεί αλαδφκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αίζζεζε ηεο «ζπκκεηνρήο» ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α., ελψ ε 

ελζσκάησζε ζπλίζηαηαη ηελ  θπζηθή παξνπζία ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε 

ρσξίο λα έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ε Εψληνπ-ηδέξε (1996)  

αλαθέξεη πσο  ε δηαθνξά ησλ δπν απηψλ φξσλ είλαη φηη ζηελ έληαμε δηαηεξνχληαη ηα 

αξρηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εκπινπηίδνληαη θαη κεηαβαίλνπλ ζε δηαξθψο 

αλεξρφκελα επίπεδα νινθιήξσζεο, ελψ ζηελ ελζσκάησζε εμαθαλίδνληαη ηα αξρηθά 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρνληαο αθνκνησζεί απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο επξχηεξνπ 
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ζπλφινπ.  Δλψ ινηπφλ ζε θνηλσληθφ, ηψξα επίπεδν ε έληαμε απνηειεί ακθίδξνκε  

δηεξγαζία, θαηά ηελ νπνία πξνθχπηεη κηα ζπληζηακέλε εμειηθηηθή ηάζε απφ ηηο 

ζπλεηζθέξνπζεο ηάζεηο αηφκσλ θαη θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ νδεγνχλ ζε δηαξθή κεηαβνιή 

θαη αχμεζε ηνπ βαζκνχ θνηλσληθήο νξγάλσζεο, ε ελζσκάησζε απνηειεί κνλφδξνκε, 

πξνδηαγεγξακκέλε θαη ζπρλά βεβηαζκέλε δηεξγαζία εμνκνίσζεο πξνο θαηεζηεκέλα 

πξφηππα. Ωζηφζν φκσο, φπσο παξαηεξεί θαη ε ίδηα, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, 

ζπλαληνχκε ηηο έλλνηεο «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» ζρεδφλ ηαπηφζεκεο.  

Παξφια απηά, ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα κεηαθξάδνπκε  ηνπο φξνπο «inclusive 

education» θαη «inclusion» σο  «έληαμε» θαη «εληαμηαθή εθπαίδεπζε»∙ Όηαλ δε νη μέλνη 

ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ζηα θείκελα ηνπο  θάπνηνλ άιινλ φξν (π.ρ integration, 

mainstreaming),  απηφο ζα κεηαθξάδεηαη σο ελζσκάησζε θαη ζα παξαδίδνληαη ζε 

παξέλζεζε  νη πξσηφηππνη φξνη πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζχγρπζε. 

Σέινο, κηιψληαο γηα «έληαμε» πξέπεη πάληα λα έρνπκε ππφςε, πσο ε εληαμηαθή 

εθπαίδεπζε  εξκελεχεηαη θαη εθαξκφδεηαη κε πνιινχο, δηαθνξεηηθνχο θαη ζπρλά 

ακθηιεγφκελνπο ηξφπνπο. Δλψ κεξηθέο ρψξεο θαίλνληαη λα έρνπλ δεζκεπηεί  ζηελ 

εληαμηαθή εθπαίδεπζε ζε επίπεδν ξεηνξηθήο, λνκνζεζίαο θαη αξρψλ, ζε επίπεδν πξαθηηθψλ 

έρνπλ απνηχρεη. Σν ράζκα πνπ ππάξρεη κεηαμχ λνκνζεζίαο θαη πξαθηηθψλ, φζνλ αθνξά 

ζηελ εληαμηαθή εθπαίδεπζε  είλαη πνιχ κεγάιν. πγθεθξηκέλα, ε εηδηθή αγσγή ζηελ 

Διιάδα δελ έρεη γλσξίζεη ηελ ίδηα εμέιημε κε εθείλε ησλ άιισλ  ρσξψλ αλ θαη ζε επίπεδν 

πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ έρεη επεξεαζηεί βαζχηαηα  απφ άιιεο Γπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο 

(Vlachou, 2001).  
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2. Η δηαδηθαζία ηεο Έληαμεο ππό ηελ νπηηθή ηωλ 

εθπαηδεπηηθώλ 

 2.1 Οη ζηάζεηο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ απέλαληη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο Έληαμεο  

 

ην θεθάιαην πνπ πξνεγήζεθε, πεξηγξάθεθε ζπλνπηηθά ε δηαδξνκή απφ ηελ πεξίνδν 

φπνπ ην θπξίαξρν κνληέιν πξνζέγγηζεο  ηεο αλαπεξίαο ήηαλε ην ηαηξηθφ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αλαδχζεθε ην θνηλσληθφ θαη ην πψο απηή ε αιιαγή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο 

επεξέαζε  ηελ θηινζνθία ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία απφ ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ 

ελζσκάησζε πέξαζε ζηελ έληαμε. 

Ζ παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο έρεη πιένλ θαζηεξσζεί σο ην θπξίαξρν θηινζνθηθφ ξεχκα 

ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο. Ζ έληαμε παηδηψλ κε ή ρσξίο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε 

γεληθά ζρνιεία ζεσξείηαη ζήκεξα ε πην ελδεδεηγκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο θαη απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο Διιάδαο. Ωζηφζν, παξά ηελ παξέιεπζε  δεθαπέληε θαη πιένλ ρξφλσλ απφ ηελ 

δηαθήξπμε ηεο  αιακάλθα, ε πινπνίεζε ηεο έληαμεο παξακέλεη σο κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο 

πξνθιήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνηλνηήησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο.  

Αλ θαη  δηεζλψο θαηαγξάθεηαη κηα ζηαζεξή ηάζε πεξηνξηζκνχ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ 

θαη ηαπηφρξνλα νινέλα θαη κεγαιχηεξεο έληαμεο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά 

ζρνιεία (EADSNE, 2008), ε εθαξκνγή ηεο έληαμεο ζπλερίδεη λα ζπλαληά ζεκαληηθά 

εκπφδηα, φπσο ηελ έιιεηςε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ θξηηηθήο ζεκαζίαο 

«αληίζηαζε» ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ θαινχληαη λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ (Αβξακίδεο & 

Γηαιεθηάθε, 2010). 
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Όπσο αλαθέξνπλ θαη  νη Sarason θαη Doris (1979), 
1
 ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο 

πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο ζηάζεηο  ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σα άηνκα απηά αλάινγα κε ηνλ βαζκφ πνπ ηνπο αξέζεη ε ηδέα 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε πίζηε πνπ έρνπλ ζηελ επηηπρία ηνπ, ζα επελδχζνπλ θαη 

ηελ αλάινγε πξνζπάζεηα (Ζappe, 1983). Έηζη ινηπφλ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, νη 

ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξνχληαη  έλαο απφ ηνπο  παξάγνληεο, νη νπνίνη εγγπψληαη 

ηελ επηηπρία ηεο ζρνιηθήο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ( Avramidis, Bayliss, & Burden, 

2000∙ Avramidis & Norwich, 2002∙ Bishop, 1986∙  Hayes and Gunn, 1988∙ Marchesi, 

Echelta, Martin, Bavio, & Galam, 1991∙ Moberg, 2003) .  

O ξφινο ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ,   ζηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ηεο 

δεκηνπξγίαο εληαμηαθψλ ζρνιείσλ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλα ηνπ 

Mittler (2003).Ο Mittler παξαηήξεζε πσο ε αξλεηηθή ζηάζε ησλ δαζθάισλ, ησλ γνλέσλ, 

θαη ησλ πνιηηηθψλ απνηειεί ην κεγαιχηεξν εκπφδην ζηελ εθαξκνγή ηεο εληαμηαθήο 

εθπαίδεπζεο παγθνζκίσο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ θαη ζηελ έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγε ν Weiner (2002) ζηελ Νέα Τφξθε, ζρεηηθά κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

επηηπρεκέλεο εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο. Οη ίδηνη νη δάζθαινη πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

πξνγξάκκαηα έληαμεο, αλέθεξαλ ηηο «ζηάζεηο», σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο (Brandon, 2006). 

Σα ηειεπηαία 25 ρξφληα, νη εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε 

κειέηε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  απέλαληη ζηελ έληαμε, θαζψο θαη κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηπρφλ ηηο επεξεάδνπλ. Μηα ζεηξά απφ κειέηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 

                                                           
1  Στην παροφςα έρευνα, η παλαιότητα των πηγών που χρηςιμοποιοφνται ενίοτε, οφείλεται 

ςτο γεγονόσ ότι  τα τμήματα ένταξησ ςτο εξωτερικό είναι ένασ ξεπεραςμένοσ θεςμόσ, με 

αποτέλεςμα να μην υπάρχει πρόςφατη βιβλιογραφία, αναφορικά με αυτά 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:57 EEST - 52.53.217.230



14 
 

θφζκνπ έρνπλ θαηαγξάςεη δηθνξνχκελα απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, νη Αβξακίδεο θαη 

Γηαιεθηάθε (2010) παξαηήξεζαλ φηη, ελψ θάπνηεο κειέηεο θαηέγξαςαλ ζεηηθέο ζηάζεηο 

απέλαληη ζηελ έληαμε (Avramidis, Bayliss, & Burden, 2000 ζηελ Αγγιία∙  Subban & 

Sharma, 2006 ζηελ Απζηξαιία∙  Dupoux, Wolman & Estrada, 2005 ζε Αηηή θαη Ακεξηθή), 

νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο θαηέδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ νπδέηεξεο ή αθφκε θαη 

αξλεηηθέο ζηάζεηο (DeBettecourt, 1999∙ Everinghton, Stevens, & Winters, 1999∙ Hamond& 

Ingalls, 2003∙ θαη Wilkins & Nietfeld, 2004 ζηελ Ακεξηθή∙  Forlin, 1995 ζηελ Απζηξαιία∙ 

Τuen & Westwood 2001 ζην Υνλγθ Κνλγθ∙ Monsen & Frederickson, 2004 ζηε Νέα 

Εειαλδία∙ Kim, Park & Snell, 2005 ζηε Κνξέα∙ Parasuram, 2006 ζηελ Ηλδία∙ Κalyva et al,  

2007 ζηελ εξβία.) Σν ζπκπέξαζκα, ζην νπνίν ζπρλά θαηαιήγνπλ νη εξεπλεηέο, είλαη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηελ  θηινζνθία ηεο έληαμεο, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζνβαξέο επηθπιάμεηο. Ζ επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ νθείιεηαη 

ζηελ ηδενινγηθή θαη ζεσξεηηθή ηνπο αληίζεζε   κε ηελ έληαμε, αιιά αληηθαηνπηξίδεη ηε 

ζπρλά δχζθνιε πξαγκαηηθφηεηα ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ  ζηελ ηάμε ηνπο (Scruggs 

& Mastopierri, 1996) . 

   ε πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, παξαηεξείηαη πσο   νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε 

ε.ε.α. (Hayes, & Gunn, 1988∙ Thomas, 1985). H πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, ζα πξνηηκνχζαλ λα κελ ρξεηαδφηαλ λα δηδάμνπλ καζεηέο κε ε.ε.α., ελψ 

παξάιιεια  ζπλδένπλ ηελ χπαξμε ησλ παηδηψλ απηψλ ζηηο ηάμεηο ηνπο κε πξνβιήκαηα 

(Pastor, & Jimenez, 1994 ).  Οη Hudson, Graham, & Warrner  (1979) παξαηήξεζαλ πσο ε 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο απέλαληη ζηελ έληαμε 

ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο ζε δεηήκαηα ηεο εηδηθήο 

αγσγήο. Ο Κnoff (1985)  αλαθέξεη πσο  πνιινί δάζθαινη ζεσξνχλ ηηο εηδηθέο ηάμεηο πην 

απνηειεζκαηηθέο  γηα ηα παηδηά κε ε.ε.α. απ‟φηη ηηο γεληθέο ηάμεηο θαη φπσο εχζηνρα 
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παξαηεξνχλ νη Coutsνcostas & Alborz  (2010), απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ αίζζεζε 

αλεπάξθεηαο πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζην λα δηδάμνπλ παηδηά 

κε ε.ε.α. πλεπψο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηνπο δαζθάινπο απέλαληη ζηελ 

έληαμε, είλαη δνκηθνί (έιιεηςε ππνζηήξημεο) θαη αηνκηθνί (έιιεηςε ρξφλνπ  θαη 

δεμηνηήησλ) (Coutsνcostas & Alborz, 2010) 

Αλ θαη παξαδνζηαθά νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ ήηαλ 

ππνζηεξηθηηθνί απέλαληη ζηελ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ αθφκα θαη κε 

ήπηεο  ε.ε.α (Bacon & Schulz,1991), νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηηκεκάησλ έληαμεο ηείλνπλ λα 

έρνπλ κηα πην ζεηηθή ζηάζε (Billingsley, & Cross, 1992∙ Forlin, 1995). ηελ έξεπλα ηεο 

Forlin (1995)  νη εθπαηδεπηηθνί ηεο εηδηθήο αγσγήο αλαγλσξίδνπλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

γεληθήο έρνπλ κεγαιχηεξν άγρνο φηαλ θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ θάπνηα βαζηθή αξρή ηεο 

έληαμεο. ε  έξεπλα ηεο Vlachou (2006) κε δείγκα 63 εθπαηδεπηηθνχο ηκεκάησλ έληαμεο, 

παξαηεξήζεθε πσο έλαο ζρεηηθά κηθξφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ (12%) αλέθεξαλ φηη 

κεξηθέο θνξέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη γηα κεξηθνχο καζεηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζπλδπαζκφ ηνπ κνληέινπ ηνπ Σκήκαηνο έληαμεο  θαη ηεο ππνζηήξημεο 

κέζα ζηελ γεληθή ηάμε. Αλ θαη κεξηθνί εθπαηδεπηηθνί (33%) πηζηεχνπλ φηη ε ππνζηήξημε 

κέζα ζηελ γεληθή ηάμε κπνξεί λα είλαη έλαο θαιχηεξνο ηξφπνο πξνψζεζεο ηεο ζρνιηθήο 

έληαμεο ηελ ίδηα ζηηγκή απαξηζκνχλ ηνπο ιφγνπο θαη ηα πεξίπινθα δεηήκαηα ηα νπνία 

παξεκπνδίδνπλ κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε. Μεξηθνί απφ ηνπο ιφγνπο είλαη: : 1) Πεξηνξηζκέλε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο  θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο 2) ζπγθξνχζεηο 

πξνζσπηθφηεηαο, 3)αξλεηηθέο ζηάζεηο, αδηαθνξία, έιιεηςε γλψζεο, επαηζζεηνπνίεζε θαη 

επειημία ηνπ πξνζσπηθνχ 4) απμεκέλν θφξην εξγαζίαο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, 5) δπζθνιίεο  πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο ησλ καζεηψλ  θαη 

ηελ ζπκπεξηθνξά  ηελ ψξα ηεο εξγαζίαο 6) δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κε 

ειαζηηθφηεηα θαη ηνλ απζηεξφ  γλσζηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ειιεληθνχ αλαιπηηθνχ 
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πξνγξάκκαηνο 7) ηελ έληνλε πεπνίζεζε πνπ έρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αιιά θαη 

ηεο εηδηθήο φηη ε ππνζηήξημε κέζα ζηελ ηάμε ζα είλαη απεηιεηηθή θαη γηα ηνπο δπν. 

εκαληηθή παξαηήξεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη φηη  ζεκαληηθφο αξηζκφο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο  αληηιακβάλνληαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

ππνζηήξημε κέζα ζηελ ηάμε, σο απνθιεηζηηθνχο δηδάζθνληεο ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ 

δηαγλσζηεί κε ε.ε.α θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, σο ππεχζπλνπο γηα ηα ππφινηπα 

παηδηά. 

Παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη ζχκθσλε κε ηελ ππφινηπε βηβιηνγξαθία, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί  ε έξεπλα ησλ Padeliadu & Lambropoulou (1997), ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηηο 

ειάρηζηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο  ηεο γεληθήο  αιιά θαη ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα 

παξαηεξήζεθε πσο θαη νη δπν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ηεξνχζαλ κηα νπδέηεξε ζηάζε 

απέλαληη ζηελ έληαμε, κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο λα είλαη ζεκαληηθά 

πην ζεηηθνί απέλαληη ζηελ έληαμε. Όπσο αλαθέξνπλ νη εξεπλήηξηεο, ελδερνκέλσο απηφ λα 

νθείιεηαη ζην φηη νη δάζθαινη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο  ζεσξνχλ πσο ε έληαμε είλαη θάηη 

ην νπνίν δελ απαηηεί ηελ άκεζε εκπινθή ηνπο, εθφζνλ ε ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε 

πεξηνξίδεηαη ζηνλ ρψξν ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη ησλ ζρεηηθψλ επαγγεικάησλ. Έηζη 

πηζηεχνληαο φηη  δελ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηεί ζηελ ηάμε ηνπο, κπνξεί λα απάληεζαλ 

θαζαξά ηδεαιηζηηθά. Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, ε εκπεηξία πνπ έρνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο απφ  έληαμε είλαη  κφλν ππφ ηελ κνξθή ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο θαη ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ, φπνπ ε επζχλε εκπίπηεη θαζαξά ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο.  πλεπψο κπνξεί λα ππέζεζαλ πσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο έληαμεο, ε επζχλε θαη πάιη ζα βαξαίλεη ηνπο δαζθάινπο  ηεο εηδηθήο αγσγήο.  Οη 

εξεπλήηξηεο  ζεσξνχλ πσο ελδερνκέλσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί αληηιακβάλνληαη ηελ έληαμε 

σο κηα απεηιεηηθή, γηα ην επάγγεικα ηνπο, δηαδηθαζία, ληψζνπλ αλαζθάιεηα γηα ηνλ λέν 
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ξφιν πνπ  ζα θιεζνχλ λα αλαιάβνπλ ζηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο θαη ηνλίδνπλ ηελ 

εζσηεξηθή αλάγθε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ γηα απηνπξνζηαζία απέλαληη ζηελ αιιαγή. 

  ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηελ έληαμε, νη Αvramidis & Norwich  (2002),  ζεκεηψλνπλ πσο ε ζηάζε ησλ δαζθάισλ 

επεξεάδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην είδνο ηεο αλαπεξίαο θαη ηνλ βαζκφ ησλ 

δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ (παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηδί) (Forlin, Douglas, & 

Hattie, 1996∙ Soodak, Podell, & Lehman, 1998∙). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε 

έξεπλα ησλ Clough and Lindsay, 1991, ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο νη 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ είλαη ίζσο νη 

πην δχζθνιέο θαηεγνξίεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ κπνξεί λα θιεζνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ, κεηά αθνινπζνχλ νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, έπεηηα ηα πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη ηέινο ηα πξνβιήκαηα αθνήο. Οη  εξεπλεηέο απνδίδνπλ  ηελ ρακειή ζέζε ησλ 

αηζζεηεξηαθψλ αλαπεξηψλ ζηελ αθνινπζία ησλ δχζθνισλ  ε.ε.α, ζηελ ζπάληα παξνπζία 

ησλ καζεηψλ απηψλ ζηηο γεληθέο ηάμεηο. πγθεθξηκέλα, ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο νη 

εθπαηδεπηηθνί εκθαλίδνληαη λα απνδέρνληαη πεξηζζφηεξν παηδηά κε ζσκαηηθέο αλαπεξίεο 

θαη ηα παηδηά κε εθπαηδεπηηθέο δπζθνιίεο ειαθξηάο κνξθήο, θαζψο ζεσξνχλ φηη νη καζεηέο 

απηνί δελ ζα παξαθσιχζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο ηνπο (Ward, Center, & 

Bochner, 1994). Παξνκνίσο  εξκελεχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Folrin 

(1995), θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε απνδνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά 

ζηελ παξνπζία  παηδηψλ κε ε.ε.α. ζηηο γεληθέο ηάμεηο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε κε ηελ 

ζνβαξφηεηα ηεο αλαπεξίαο  ηνπ παηδηνχ  ζην γλσζηηθφ ηνκέα θαη ηεο ζσκαηηθήο βιάβεο 

πνπ απηφ παξνπζηάδεη. 

Δθηφο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηδί ππάξρνπλ θαη  κεηαβιεηέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ηνπο 

απέλαληη ζηελ έληαμε. Μηα ηέηνηα κεηαβιεηή είλαη ην θχιν (Berryman, 1989∙ Eichinger, 
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Rizzo & Srotnick, 1991∙ Leyser, Kapperman & Keller, 1994). πγθεθξηκέλα, βξέζεθε ζε 

θάπνηεο έξεπλεο πσο νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί είλαη πην δεθηηθέο απέλαληη ζηελ έληαμε απ‟ 

φηη νη άληξεο (Aksamit,  Morris, & Leunberger, 1987∙  Eichinger, Rizzo & Srotnick, 1991∙ 

Thomas, 1985)  Ωζηφζν ππάξρνπλ θαη έξεπλεο ζηηο νπνίεο δελ παξαηεξήζεθε θάπνηα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ ησλ εμεηαδφκελσλ θαη ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηελ έληαμε 

ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. (Padeliadou, 1996). H εθπαηδεπηηθή εκπεηξία απνηειεί   κηα αθφκε  

κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Βξέζεθε φηη 

νη λένη εθπαηδεπηηθνί θαη απηνί πνπ είραλ ιίγα ρξφληα πξνυπεξεζίαο, ήηαλ πην 

ππνζηεξηθηηθνί απέλαληη ζηελ έληαμε (Berryman, 1989∙ Center & Ward, 1987∙ Clough, & 

Lindsay, 1991∙ Leyser, Kapperman & Keller, 1994∙ Leyser, Volkan, & Ilan, 1989).Oη 

εθπαηδεπηηθνί θαζψο κεγαιψλνπλ θαη θεξδίδνπλ ρξφληα εκπεηξίαο γίλνληαη φιν θαη 

ιηγφηεξν αλεθηηθνί απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Padeliadou 

& Lapropoulou, 1997). Ζ βαζκίδα ζηελ νπνία δηδάζθνπλ, θαίλεηαη πσο θαη απηή κε ηελ 

ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Παξαηεξήζεθε πσο 

θαζψο βξηζθφκαζηε ζε κεγαιχηεξεο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο, νη εθπαηδεπηηθνί ζηαδηαθά 

εζηηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ θαηάθηεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ιηγφηεξν 

ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε παηδηνχ (Leyser, Kapperman & Keller, 1994∙ Salvia & 

Munson, 1986). πγθεθξηκέλα, νη Clough and Lindsay (1991) ππνζηεξίδνπλ πσο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη εζηηάδνπλ ζην γλσζηηθφ πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, ηα παηδηά κε 

ε.ε.α, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, απνηεινχλ πξφβιεκα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ 

ηελ ηάμε. ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη επεξεάδνπλ ηελ 

ζηάζε ηνπο είλαη θαη ε  επαθή πνπ κπνξεί λα είραλ ζην παξειζφλ κε παηδηά κε ε.ε.α. Γηα 

παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ εθαξκφζεη ζην παξειζφλ εληαμηαθά πξνγξάκκαηα 

γηα θάπνηα ρξφληα, είραλ  πην ζεηηθέο ζηάζεηο απφ ηνπο ππφινηπνπο (Αvramidis et al., 2002) 

. Παξνκνίσο, νη LeRoy & Simpson (1996) παξαηήξεζαλ πσο ππάξρεη ζεηηθή ζπλάθεηα 
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αλάκεζα ζηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο ζην 

λα δηδάμνπλ καζεηέο κε ε.ε.α . Eπίζεο ν Dickens - Smith (1995) θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ε αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ, είλαη ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ 

κε ε.ε.α.. πγθεθξηκέλα, παξαηήξεζαλ πσο νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πην ζεηηθέο 

απέλαληη ζηελ έληαμε, ηδηαίηεξα  φηαλ απηή  ζπλνδεπφηαλ απφ ηελ παξνρή πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο. πλεπψο ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο 

είλαη έλαο αθφκα ηνκέαο ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζεηηθά  ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζηάζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ έληαμε. 

Αθφκα, ππάξρνπλ θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ, εληφο ηνπ 

νπνίνπ εθαξκφδνληαη ηα εληαμηαθά πξνγξάκκαηα θαη επεξεάδνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ν βαζκφο ππνζηήξημεο απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (Janney et al., 

1995), ε παξνρή πνηθίισλ πιηθψλ θαη κέζσλ ππνζηήξημεο θαη ε παξνπζία εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ (δειαδή παηδαγσγηθφ πιηθφ, δνκεκέλνο θπζηθφο ρψξνο, βνεζνί 

εηδηθνί δάζθαινη, ςπρνιφγνη θαη ινγνζεξαπεπηέο  θ.η.ι.) (Center & Ward, 1987∙ Clough 

and Lindsay, 1991∙ Myles & Simpson, 1989). Σέινο, κηα αθφκε κεηαβιεηή ε νπνία 

θαίλεηαη λα επηδξά ζηελ ζηάζε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ  γηα ηελ έληαμε, είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο θάζε ρψξαο θαη ε πνιηηηζκηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηα (Padeliadou 

& Lampropoulou, 1997) θαη απηφ εμεγεί θηφιαο κεξηθέο απφ ηηο δηαθνξέο έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξνχλ ζε κεγάιν βαζκφ λα 

απνδνζνχλ ηφζν ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ απηή 

έρεη δηακνξθψζεη φζν θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο θάζε ρψξαο. 

 Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζε ηεο επηηπρεκέλεο  

ζρνιηθήο έληαμεο θαη κέρξη ηψξα αλαθεξζήθακε ζηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη 

ζην ζεζκφ ηεο έληαμεο. ε πνιιέο ρψξεο ν ζεζκφο   ησλ ηκεκάησλ έληαμεο απνηειεί, έλα 

κέζν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο έληαμεο ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα κε 
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απνηέιεζκα λα παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ  ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ απέλαληη ηνλ ζεζκφ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

 

 

 

2.2 Οη ζηάζεηο ηωλ εηδηθώλ παηδαγωγώλ απέλαληη ζηνλ ξόιν θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηωλ ηκεκάηωλ έληαμεο.   

 

ηφρνο  ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα ηκήκαηα  έληαμεο είλαη ε 

εθκάζεζε ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα κπνξέζνπλ λα αλεμαξηεηνπνηήζνπλ ηνπο 

καζεηέο κε ε.ε.α  ζην δηάβαζκα. ηελ ζθέςε ηνπο θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ηνπο, 

έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επηηχρνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα (Urban, 1999) . 

Παξνκνίσο ζηελ έξεπλα ηεο Vlachou  (2006) νη εθπαηδεπηηθνί ηνλίδνπλ πσο ν θπξίαξρνο 

ζηφρνο ηεο παξέκβαζεο ηνπο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α, έηζη ψζηε λα 

απνθηήζνπλ  απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο θαη λα κπνξέζνπλ λα ζπκβαδίζνπλ κε ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο γεληθήο ηάμεο. Άιισζηε, φπσο αλαθέξεη  ε Urban (1999)  ε 

παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ζηνλ θάζε καζεηή θαη ν δεζκφο πνπ αλαπηχζζεηαη 

κεηαμχ εηδηθνχ παηδαγσγνχ θαη καζεηή, είλαη απηά πνπ θάλνπλ έλα ηκήκα έληαμεο 

απνηειεζκαηηθφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη Madden and Slavin (1989)   παξαηήξεζαλ πσο 

ηα απνηειεζκαηηθά ηκήκαηα έληαμεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλερή έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ 

καζεηψλ  θαη ε  δηδαζθαιία πεξηιακβάλεη ηελ ρξήζε ππνινγηζηή. 

 ρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο, νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί αλαθέξνπλ πσο ηα πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηα 

ηκήκαηα έληαμεο αθνξνχλ κηα ζεηξά γλσξηζκάησλ  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή/ςπρνινγηθή, θνηλσληθή, γλσζηηθή θαη καζεζηαθή δηαζηαηή ηνπ καζεηή 

(Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ, Μπέιηνπ,  2004).  ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα κάιηζηα, ζχκθσλα κε 
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ηηο εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, ην 52% ησλ καζεηψλ πνπ 

παξαθνινπζνχλ ηα ελ ιφγσ ηκήκαηα έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ην 14% έρνπλ λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, 11% είλαη αιινδαπνί, 2% αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιφγνπ, 2% 

ηζηγγαλφπαηδεο, 1% έρνπλ θάπνηα θηλεηηθή αλαπεξία, 1% αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

αθνήο θαη 1% έρνπλ ηάζεηο απηηζκνχ.  

  Ζ   δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί ζηα  

ηκήκαηα έληαμεο είλαη, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, θπξίσο  ε άκεζε δηδαζθαιία 

εμαηνκηθεπκέλσλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ, Μπέιηνπ,  2003). Ζ Urban  

(1999) παξαηήξεζε πσο θαλέλαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  δελ αλέθεξε πσο 

ρξεζηκνπνηνχζε θνλζηξνπθηηβηζηηθέο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη 

ζην γεγνλφο φηη ην επίπεδν ησλ παηδηψλ δελ είλαη πνιχ πςειφ, δελ δηαζέηνπλ νχηε ηηο 

βαζηθέο  αθαδεκατθέο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη  κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 

βγάινπλ ην δηθφ ηνπο λφεκα απφ ηα πξάγκαηα. Οη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ηκήκαηα 

έληαμεο, δηδάζθνληαη είηε αηνκηθά, είηε ζε κηθξέο νκνηνγελείο νκάδεο. Παξνκνίσο νη Clark,  

Dyson, Millward θαη Robson  (1999) παξαηήξεζαλ πσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νκαδνπνηνχλ πνιχ ζπρλά ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α βάζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη νκνηνγελείο νκάδεο καζεηψλ.  

H ζρέζε αλάκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο θαη 

ηελ απνδνηηθφηεηα ζηελ εξγαζία (job performance)  ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο, είλαη πνιχ ζηελή, κε απνηέιεζκα φρη κφλν o ξφινο ησλ  ηκεκάησλ 

έληαμεο  αιιά θαη ν ξφινο  ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ δηδάζθνπλ ζε απηά λα ρξήδνπλ 

εληαηηθήο κειέηεο  (Mc Loughlin & Kass, 1978).  Οη εηδηθνί παηδαγσγνί είλαη πνιχ 

ζεκαληηθνί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α., σζηφζν έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιά 

θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο θαη 
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ζηελ πξνζπάζεηα λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ  θάπνηεο παξάκεηξνη ηνπ   ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο.   

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηα πξνβιήκαηα πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ ξφιν ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο.  

Ο Duke (1987)  αλαθέξεη πσο ηξία  είλαη ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο άξηζηεο 

δηδαζθαιίαο: ν ζρεδηαζκφο, ε δηδαζθαιία, θαη ν έιεγρνο ηεο πξνφδνπ.  ηελ ίδηα ινγηθή ε 

Δvans (1981), εμεηάδνληαο ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο ηάμεο θαη ησλ Γηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ, ζε επίπεδν 

πξσηνβάζκηαο απηή ηελ θνξά,  παξαηήξεζε  πσο ππήξρε νκνθσλία κεηαμχ ησλ ηξηψλ 

νκάδσλ, φζνλ αθνξά ζηνλ ηδαληθφ θαη ηνλ επηζπκεηφ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ΣΔ, 

ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: 50% ηνπ ρξφλνπ  αθηεξψλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε  ηφζν ζε 

πξαγκαηηθφ φζν θαη ζε επηζπκεηφ επίπεδν, 8% ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, 8% ζηελ 

δηάγλσζε, , 7% ζηελ αμηνιφγεζε. Παξνκνίσο, ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε  απφ ηελ Vlachou 

(2006) ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαηδεχζεσο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ Σκεκάησλ έληαμεο 

θαίλεηαη λα  νκαδνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ζηνπο παξαθάησ ηξείο 

ηνκείο: 1) Αμηνιφγεζε θαη Πξνζδηνξηζκφο  ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 2) Οξγάλσζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφο 3) Γηδαζθαιία θαη Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ησλ ΣΔ.  

Ωζηφζν νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο παξέρνπλ φρη κφλν άκεζεο 

ππεξεζίεο ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α αιιά θαη έκκεζεο, ππφ ηελ κνξθή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 

(Jenkins & Mayall 1976∙  Wiederholt, Hammill & Brown 1978). Παξνκνίσο νη Wallace  

θαη Mc Loughlin (1979), αλαθέξνπλ σο θχξην εξγαζηαθφ θαζήθνλ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, εθηφο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε, ηνλ δηδαθηηθφ ζρεδηαζκφ 

θαη ηελ δηδαζθαιία, ηελ ζπκβνπιεπηηθή. Φαίλεηαη δειαδή πσο αλ θαη ε δηδαζθαιία 

απνηειεί ηελ απνθιεηζηηθή ηνπο απαζρφιεζε, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εηδηθψλ 
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παηδαγσγψλ δίλνπλ πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηελ θνηλσληθή,  παξά ζηελ εθπαηδεπηηθή, 

δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα ηεο Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ θαη 

Μπέιηνπ (2003), ην 40% ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ηζρπξίδνληαη  φηη ν ξφινο ηνπο είλαη 

πνιχ πην ζχλζεηνο απφ ην λα δηδάζθνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο ζηα παηδηά κε ε.ε.α, είλαη 

πνιπδηάζηαηνο, έρνληαο σο πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνινγηθή θαη 

θνηλσληθή επεμία θαη χζηεξα ηηο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Όζνλ αθνξά ζηελ ζπλεξγαηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ε αλάπηπμε δνκψλ ζπλεξγαζίαο απνηειεί ηελ πην 

ζεκαληηθή αιιά ζπγρξφλσο  ηελ πην πνιχπινθε παξάκεηξν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

εληαμηαθψλ πξαθηηθψλ ( Αngelides, 2004∙  Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ, Μπέιηνπ, 2003∙ Klinger 

& Vaughn, 2002∙ Tilstone, Florian & Rose, 1988 ). Ζ ηξέρνπζα ηάζε, ε νπνία πξνσζείηαη 

απφ ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, έρεη λα θάλεη κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο γεληθήο ηάμεο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο δελ έρεη λα θάλεη κφλν κε ηελ 

παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο βνήζεηαο ζηνπο καζεηέο αιιά θαη κε έλαλ ελεξγεηηθφ ξφιν ζηελ 

βειηίσζε ηνπ εληαμηαθνχ ζρνιείνπ έηζη ψζηε λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ζηελ κάζεζε θαη 

ζηελ «ζπκκεηνρή» (Forlin, 2001). 

Ωζηφζν φπσο πξναλαθέξζεθε νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο.  

 Κνηλφο ηφπνο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθή αγσγή, είλαη 

ε αλάγθε θαη ε επηζπκία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, γηα πεξηζζφηεξε 

επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζην 

ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ (McLoughlin & Remer, 1983). πγθεθξηκέλα, νη 

D‟Alonzo & Wiseman (1978),ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο,  
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αλαθέξνπλ πσο ε αλεπαξθήο ζρέζε αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη έλα επαλαιακβαλφκελν ζέκα θαη πσο ρξεηάδεηαη 

πνιχ πξνζπάζεηα θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε. Ζ 

έληαμε  ζαλ ζεζκφο ζηεξίδεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. 

Ζ απνηπρία ζπκκεηνρήο κε άμνλα ηελ ζπλεξγαζία, δηαθηλδπλεχεη ην πλεχκα ηεο έληαμεο 

θαη δεκηνπξγεί αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α. Θεσξψληαο θαη ζε απηφ 

ην ζεκείν ζεκαληηθή ηελ άπνςε ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο εηδηθήο αγσγήο, ζρεηηθά 

κε ην δήηεκα ηεο ζπλεξγαζίαο, ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έξεπλα ηεο Vlachou (2006), ε νπνία 

είλαη ελδεηθηηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ εηδηθή αγσγή φζνλ αθνξά ζηελ 

Διιάδα. Ζ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο σο κνξθή ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ζπλδηδαζθαιίαο 

θαη ζπλαμηνιφγεζεο, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ δελ ππάξρεη. 

πκθσλά κε ηηο απφςεηο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη 

βαζηθνί ιφγνη πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ θαη ζρέζεσλ νπζηαζηηθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο αλαθέξνληαη: α) ζηελ απνπζία ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο πάλσ ζην ζέκα, θαζψο θαη ζεζκηθνχ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δηεμαγσγήο ηέηνηνπ 

ηχπνπ δξαζηεξηνηήησλ, β) ζηελ αθακςία ησλ ζρνιηθψλ δνκψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ γ) ζηηο ζπγθξνπζηαθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο δ) ζηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ αθνινπζνχλ νη γεληθνί θαη νη εηδηθνί 

εθπαηδεπηηθνί, ε) ζηελ δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. πνπ αθνινπζνχλ νη 2 

νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ, ζη) ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ γεληθψλ 

παηδαγσγψλ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο έληαμε, 

δ) ζηελ παγησκέλε αληίιεςε φηη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.ε απνηειεί απνθιεηζηηθή 

επζχλε θαη αξκνδηφηεηα ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, θαη επνκέλσο ε ζπκκεηνρή ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα απηνχο ηνπο καζεηέο δελ απνηειεί κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 
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(παξφιν πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο νη ελ ιφγσ καζεηέο βξίζθνληαη κέζα ζηελ γεληθή ηάμε) 

θαη ε) ζηελ αληίιεςε ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ φηη νη γεληθνί παηδαγσγνί δελ έρνπλ ηηο 

θαηάιιειεο γλψζεηο ηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α. Τπήξμαλ 

θαη πεξηπηψζεηο φπνπ νη εηδηθνί παηδαγσγνί αηζζάλνληαη φηη νη ζπλάδειθνη ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο δελ θαηαλννχλ ην έξγν θαη ηνλ ξφιν ηνπο, κε απνηέιεζκα είηε λα ηνλ 

απαμηψλνπλ είηε λα έρνπλ απφ απηνχο κε ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. Αθφκα, ζεκαληηθφ 

ζεσξείηαη θαη ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγνπλ νη Coutsνcostas & Alborz (2010)  

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα μεθάζαξε εηθφλα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ρψξνπ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ζηελ ρψξα καο, φζνλ αθνξά ζηελ ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο θαη 

ηεο εηδηθήο αγσγήο. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ινηπφλ, παξαηήξεζαλ πσο ε πιεηνςεθία 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, είλαη είηε 

αλαπιεξσηέο είηε «κεησκέλνπ σξαξίνπ» θαη  δελ πξνζιακβάλνληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

ρξνληάο εμαηηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ειιείςεσλ. Αθφκα, δηαπίζησζαλ πσο εμαηηίαο ηεο 

επηθξάηεζεο κνληέινπ ησλ Σκεκάησλ έληαμεο ζηελ Διιάδα, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο  ζεσξνχλ πσο ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α 

αθνξά κφλν ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο (Padeliadou & Lampropoulou, 1997∙  

Lampropoulou & Padeliadou, 1997. ην  Coutsνcostas & Alborz (2010).  Ο ζπλδπαζκφο 

ινηπφλ, ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ  ζπρλά θαηαιήγεη ζηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ δπν νκάδσλ εθπαηδεπηηθψλ, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά σο πξνο ηελ 

δηαδηθαζία ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α  ζην γεληθφ ζρνιείν (Coutsνcostas & Alborz, 

2010).  

Έλα αθφκα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί  ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο, είλαη ε ζχγθξνπζε  κεηαμχ ηδαληθνχ θαη πξαγκαηηθνχ ξφινπ.   Απφ ηελ 

έξεπλα ησλ D‟Alonzo & Wiseman (1978), νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ ξφιν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ ηκεκάησλ ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνέθπςε πσο 
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ππήξρε νκνθσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηνλ ηδαληθφ ηνπο ξφιν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

αλάγθε γηα επηινγή ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ δηθνχ ηνπο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (82%), ηελ αιιαγή ησλ 

ζηάζεσλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε λα αλαπηχμνπλ ζεηηθή 

απηναληίιεςε θαη θνηλσληθή απνδνρή (82%), ζπαλίσο ηελ αλάπηπμε ζπλδέζεσλ κεηαμχ 

ζρνιείνπ θαη επαγγεικαηηθψλ νξγαληζκψλ (79%), ηελ ρξήζε πιηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

απαξαίηεησλ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αηνκηθέο αλάγθεο  ηνπ θάζε καζεηή ζηα 

καζεκαηηθά, ζηελ έθζεζε, ζηελ γιψζζα θαη ζηνλ ζπιιαβηζκφ,  ηελ ζέζπηζε  

εμαηνκηθεπκέλσλ  ζηφρσλ αλάινγα κε ηα καζεζηαθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην 

θάζε παηδί (78%), θαη ηέινο επίζεο ζπαλίσο ηνλ ζρεδηαζκφ  θαη ηελ επνπηεία 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (75%). Οη εξεπλεηέο παξαηήξεζαλ πσο ππήξμε κεγαιχηεξε 

νκνθσλία σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ηδαληθνχ ηνπο ξφινπ παξά ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπο 

ξφινπ θαη πσο ζε γεληθέο γξακκέο νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ πην εληαηηθή θαη  

πεξηζζφηεξε εκπινθή ζην ζπλνιηθφ πξφγξακκα  ησλ καζεηψλ δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο κε ε.ε.α. Αθφκα, ε δηαθνξνπνίεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ ηδαληθφ  θαη ηνλ 

πξαγκαηηθφ ηνπο ξφιν, δείρλεη πσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηα ηκήκαηα 

έληαμεο  δελ αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν, ηνλ νπνίν αηζζάλνληαη πσο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ 

θαη φπσο αλαθέξεη ε Katsafanas (2006) ε δηάζηαζε αλάκεζα ζε απηφ πνπ πηζηεχνπλ γηα 

ηελ δνπιεηά ηνπο (φηη πξέπεη λα δηδάμνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) θαη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο (κεγάιν θφξην γξαθεηνθξαηηθήο δνπιεηάο, 

πεξηνξηζκέλε παξνρή εμαηνκηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο θαη κε ζπλεξγαηηθφ πεξηβάιινλ) 

πξνθαιεί άγρνο θαη καηαίσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηκήκαηνο έληαμεο. Δπίζεο, ζηελ 

έξεπλα ηεο  Δvans (1981), παξαηεξήζεθε  νκνθσλία κεηαμχ ησλ 3 νκάδσλ θαη σο πξνο 

ηνπο ηνκείο φπνπ ν πξαγκαηηθφο θαη ν επηζπκεηφο ξφινο, δηαθνξνπνηνχληαλ: επηθνηλσλία 

(7% ηνπ ρξφλνπ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ηνπ Σκήκαηνο έληαμεο  αθηεξψλεηαη ζηελ 
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πξαγκάησζε απηήο ηεο δηάζηαζεο ηνπ ξφινπ αληί γηα ην επηζπκεηφ 9%), ζπκβνπιεπηηθή 

(ην 5% ηνπ ρξφλνπ αθηεξψλεηαη ζηελ ζπκβνπιεπηηθή αληί γηα ην 11%  ην  νπνίν νη 

ζπκκεηέρνληεο αηζζάλνληαλ φηη ζα έπξεπε λα αθηεξψλεηαη), ηέινο ε γξαθεηνθξαηηθή 

δνπιεηά ( ην 10% ηνπ ρξφλνπ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο  αθηεξψλεηαη 

ζηελ γξαθεηνθξαηηθή δνπιεηά αληί γηα  2% ).  

Ζ ζχγθξνπζε ξφισλ κε άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α είλαη κηα αθφκε πξνβιεκαηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ, ε νπνία αλαθέξεηαη απφ ηνπο ίδηνπο (Burgett & Dodge, 1976∙  Harris & 

Mahar, 1975∙  Hyman, Carroll, Dufey, Manni, & Winikur, 1973). Xαξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξνπλ νη Mc Loughlin θαη Kelly (1982) «όζν ν ξόινο ηνπ εηδηθνύ παηδαγσγνύ ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο δελ είλαη μεθάζαξνο, ν ζεζκόο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζα ππνιεηηνπξγεί». 

Έλαο αθφκα πξνβιεκαηηθφο ηνκέαο είλαη ε έιιεηςε επίζεκσλ ζεζκηθψλ δηαδηθαζηψλ 

αμηνιφγεζεο. ηελ έξεπλα ηεο Vlachou (2006) παξαηεξήζεθε πσο κφλν ην 26% ησλ 

παηδηψλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ θάπνην ηκήκα έληαμεο είραλ επίζεκε δηάγλσζε απφ  

θάπνηνλ θξαηηθφ θνξέα. πλεπψο αθνχ δελ ππήξρε θάπνηα ηππηθή δηαδηθαζία, ε αξρηθή 

αμηνιφγεζε πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αλάγθεο ησλ καζεηψλ, απνηεινχζε επζχλε 

ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ηνπ Σκήκαηνο έληαμεο. Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο επίζεκσλ 

ζεζκηθψλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο, ηα θξηηήξηα παξαπνκπήο ζηα ελ ιφγσ ηκήκαηα, ζπρλά 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο. Οη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ 

ζε πνζνζηφ 62% πσο ε αμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο, ελψ κφλν ζην 

27% ησλ πεξηπηψζεσλ  ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κε ηελ ζπλεξγαζία είηε ησλ γεληθψλ 

παηδαγσγψλ είηε ησλ πκβνχισλ Δηδηθήο Αγσγήο θαη έλα αθφκα κηθξφηεξν πνζνζηφ 

(10%) αλαθέξεη φηη κεξηθνί απφ ηνπο καζεηέο πνπ παξαπέκπνληαη ζηα ηκήκαηα έληαμεο 

έρνπλ θάπνηα επίζεκε δηάγλσζε απφ ηηο ηαηξνπαηδαγσγηθέο ππεξεζίεο. χκθσλα κε ηελ 

άπνςε  ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, ν κηθξφο αξηζκφο δηαγλσζκέλσλ αλαγθψλ νθείιεηαη είηε 
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ζηελ άξλεζε ησλ γνλέσλ λα παξαπέκςνπλ ηα παηδηά ηνπο  ζηηο εηδηθέο ππεξεζίεο είηε ζηελ 

έιιεηςε επαξθψλ ηαηξνπαηδαγσγηθψλ ππεξεζηψλ  (Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ, Μπέιηνπ,  2003). 

Όπσο παξαηεξήζεθε κέρξη ηψξα ε δηδαζθαιία θαη ε αμηνιφγεζε  ησλ καζεηψλ είλαη 

κηα αθφκα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηνπ ξφινπ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο. Παξφια απηά, κεξηθνί εηδηθνί παηδαγσγνί  ζεσξνχλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

γεληθήο αμηνινγνχλ ηελ αλαθεξφκελε πξφνδν ησλ παηδηψλ ζπγθξηηηθά κε ηηο αθαδεκατθέο 

απαηηήζεηο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. πλεπψο νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο 

επηθεληξψλνληαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα πεξηζζφηεξν, παξά ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, 

ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξνληάο 

(Vlachou, 2006). Ο απζηεξά  αθαδεκατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ησλ 

γεληθψλ ηάμεσλ, ζηα νπνία θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπο  απφ 

ην ηκήκα έληαμεο νη καζεηέο, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην θιίκα εκπηζηνζχλεο, αζθάιεηαο 

θαη απνδνρήο πνπ βηψλνπλ νη καζεηέο ζηα ηκήκαηα έληαμεο. Έηζη ηα πξνγξάκκαηα ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο θαηαιήγνπλ λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο ππφινηπεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπο ηνκείο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

θαιιηεξγεί θαη θαιχπηεη  ε δηδαζθαιία ζηελ γεληθή ηάμε. Όκσο έλαο ηέηνηνο δηαρσξηζκφο 

παξεκπνδίδεη ηελ πξνψζεζε ηεο έληαμεο θαη είλαη νπζηαζηηθά αληίζεηνο κε  ηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο ζηφρνπο, ηνπο νπνίνπο  ε ζπγθεθξηκέλε δνκή ππνζηήξημεο γηα καζεηέο κε ε.ε.α 

επηδηψθεη (Allighton & Johnston, 1986∙ Fisher, Roach & Frey, 2002∙ Gartner & Lipsky, 

1987). 

Όζνλ  αθνξά ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο,  ζηελ έξεπλα ησλ Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ, Μπέιηνπ (2003), αλαθέξνπλ πσο εμαηηίαο 

ησλ ειιείςεσλ ππνδνκήο θαη νξγάλσζεο, είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ην πνιχπινθν θαη 

απαηηεηηθφ έξγν  ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξαγσγήο  παηδαγσγηθνχ πιηθνχ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ- παξεκβαηηθψλ ή «ζεξαπεπηηθψλ» πξνγξακκάησλ θαη παξά ηελ 
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ζεκαληηθφηεηα, ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ έξγνπ, εληνχηνηο νη 

εθπαηδεπηηθνί παξακέλνπλ αβνήζεηνη θαη ρσξίο θαζνδήγεζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ.  

Παξνκνίσο, ε Katsafanas (2006) ηνλίδεη πσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

ζηελ ίδηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο,  δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιά ηελ δνπιεηά ηνπο  ρσξίο ηα 

θαηάιιεια εξγαιεία. Υαξαθηεξηζηηθά ζηελ έξεπλα, ηελ νπνία δηεμήγαγε, νη  εηδηθνί 

παηδαγσγνί ηφληζαλ πσο πνιχ ζπρλά ππάξρεη έιιεηςε ρξεκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αγνξάζνπλ ηα θαηάιιεια  εθπαηδεπηηθά πιηθά  γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξία. Τπάξρεη 

αλάγθε  γηα παξνρή πςειήο πνηφηεηνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν λα είλαη εζηηαζκέλν 

ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ έξεπλα. Όπσο παξαηεξείηαη φκσο, 

ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα. Μάιηζηα νη εηδηθνί παηδαγσγνί αλαθέξνπλ πσο ηα 

αηηήκαηα ηνπο γηα εηδηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, εμεηάζεηο θαη πξνζσπηθφ, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηελ δηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, έρνληαο σο ζπλέπεηα ε 

ελζσκάησζε (mainstreaming) ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α λα γίλεηαη ππφ ηηο ίδηεο πξνυπνζέζεηο  

κε ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ  (McLoughlin & Remer, 1983).  

Δθηφο απφ ηελ έιιεηςε παηδαγσγηθνχ πιηθνχ, έλα αθφκα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα γηα 

ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο είλαη απηφ ηεο έιιεηςεο  ρξφλνπ. 

πγθεθξηκέλα νη εηδηθνί παηδαγσγνί δειψλνπλ πσο δελ έρνπλ δηαζέζηκν ρξφλν 

πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζνπλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ηνπο ζηελ γεληθή ηάμε, λα 

ζρεδηάζνπλ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, ελψ ηξίηνο ζηελ ζεηξά έξρεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε ρξφλνπ γηα δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο 

ηνπο  (Mc Loughlin & Κelly, 1982) .  ρεηηθά κε ηνλ ρξφλν, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ησλ 

Mc Loughlin θαη Κelly (1982) παξαηεξήζεθε πσο ππήξρε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο πνπ δίδαζθαλ ζε ηκήκαηα έληαμεο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
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θαη ζε απηνχο πνπ δίδαζθαλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα, θαζψο νη πξψηνη θαίλεηαη λα 

αληηκεηψπηδαλ πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ κεηαβιεηή ηνπ ρξφλνπ απ‟ φηη νη 

δεχηεξνη. Δλδερνκέλσο, νη εηδηθνί παηδαγσγνί πνπ δηδάζθνπλ κηθξφηεξα παηδία, ζα πξέπεη 

λα  αληηκεησπίδνπλ κηα κεγαιχηεξε πνηθηιία εηδηθψλ αλαγθψλ θαη  λα κελ έρνπλ δηαζέζηκν 

ρξφλν γηα ζρεδηαζκφ δηδαζθαιίαο.  

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε δηδαζθαιία  πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα 

ηκήκα έληαμεο δελ είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε απηά πνπ καζαίλνπλ νη καζεηέο ησλ 

γεληθψλ ηάμεσλ, θαζψο έλα ζεκαληηθφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο 

ρξεζηκνπνηνχλ  εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ (Vlachou, 2006) . Δηδηθφηεξα ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη ζπλήζεο ν πξνβιεκαηηζκφο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ γηα 

ηελ δπζθνιία  πξνζαξκνγήο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζηηο εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (Clark et al., 1999). Άιισζηε ε εηδηθή αγσγή 

αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα  ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπνπ ην δεηνχκελν είλαη 

ε θαηάθηεζε βαζηθψλ δεμηνηήησλ. Ωζηφζν, νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

ηεο δεπηεξνβάζκηαο, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνρσξήζνπλ πέξα απφ ηελ θαηάθηεζε ησλ 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ θαη λα απαηηήζνπλ επειημία γηα έλα πξνγξακκαηηζκφ πνπ ζα κπνξεί 

λα ηνπο ζπκπεξηιακβάλεη φινπο (Aley & Deshler, 1979) . H αλεζπρία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία βαζηθψλ δεμηνηήησλ, ηηο νπνίεο πζηεξνχληαη ηα παηδηά κε ε.ε.α 

θαη παξάιιεια ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα θαηάθηεζε ηεο χιεο ηεο γεληθή ηάμεο, πξέπεη λα 

απνηειέζεη  ζεκείν πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ δαζθάισλ (McLoughlin & 

Remer, 1983).  

 Απνηέιεζκα ηεο δπζθνιίαο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο λα 

παξέρνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο πξφζβαζε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, είλαη ε 

δπζθνιία γελίθεπζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο  (Schloss, 

Smith, &  Schloss , 2001∙  Smith, Polloway, Patton, & Dowdy, 2008). Υαξαθηεξηζηηθά, νη 
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εθπαηδεπηηθνί, ζηελ έξεπλα ηεο Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ, Μπέιηνπ (2004) θαη ηνπ Clark θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (1999), αλέθεξαλ πσο ηα παηδηά  δπζθνιεχνληαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο 

δεμηφηεηεο πνπ είραλ ήδε κάζεη ζην ηκήκα έληαμεο θαη λα ηηο γεληθεχζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο .   

Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ε πξνεηνηκαζία ηνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, είλαη απνθιεηζηηθή  επζχλε ηνπ εηδηθνχ 

παηδαγσγνχ,  θαη φπσο νη ίδηνη αλέθεξαλ ζηελ έξεπλα ηελ Vlachou (2006) είλαη ειάρηζηεο 

νη πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο απφ ην ζπλαδέιθνπο ηεο γεληθήο ή ηνπο ζπκβνχινπο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο ζπκκεηείραλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ δήισζε πσο ην λα πξνεηνηκάδεηο ην πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

είλαη κηα πεξίπινθε θαη αξθεηά ρξνλνβφξα  δηαδηθαζία, θαζψο ζα πξέπεη θάζε θνξά λα 

ιακβάλεηο ππφςε, κεηαμχ άιισλ θαη ηηο εμήο κεηαβιεηέο:  λα είλαη βνιηθφ γηα ηα παηδηά, λα 

ζπκβαδίδεη κε ην άθακπην πξφγξακκα φινπ ηνπ ζρνιείνπ, λα κελ έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε 

ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ θαη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα παηδηά δελ 

πξφθεηηαη λα ράζνπλ θάπνην ζεκαληηθφ ή αγαπεκέλν κάζεκα (Vlachou, 2006)  .  

O ρψξνο πνπ ζηεγάδεηαη ην ηκήκα έληαμεο, απνηειεί έλα αθφκα πξνβιεκαηηθφ ηνκέα 

γηα ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο (Mc Loughlin, 1973∙ McLoughlin & Remer, 1983). Όπσο 

αλαθέξνπλ νη εξεπλήηξηεο, ηα ηκήκαηα έληαμεο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηεγάδνληαη ζε 

παιηέο- αθαηάιιειεο αίζνπζεο, ζε ληνπιάπεο, απνζήθεο, κε ηα  λενζχζηαηα ηκήκαηα 

έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο λα βξίζθνληαη ζε δπζρεξέζηεξε ζέζε απ‟ φηη 

ζηελ πξσηνβάζκηα.  

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο  θαη  ε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο αιιά θαη ν ξφινο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζε απηά, είλαη δπν   

πξνβιεκαηηθνί ηνκείο  (Reger, 1972, 1973∙ Sabatino, 1971, 1972). Ωζηφζν  ηα 

δηαθνξνπνηεκέλα πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο πνπ αληηκεησπίδεη ε δεπηεξνβάζκηα  

εθπαίδεπζε δελ πξέπεη λα πξνθαινχλ έθπιεμε. Ο ζεζκφο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζηελ 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:57 EEST - 52.53.217.230



32 
 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, είλαη έλαο θαηλνχξγηνο ζεζκφο, ν νπνίνο έξρεηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη έλα παιηφ ζχζηεκα.  

Όζνλ αθνξά ζηα ειιεληθά δεδνκέλα, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο ζηελ  δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε δελ είλαη μεθάζαξνο. Ζ έξεπλα απηή 

επνκέλσο, έξρεηαη λα θαιχςεη έλα θελφ ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία, παξέρνληαο 

ζεκαληηθφηαηα ζηνηρεία γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, βαζηδφκελε ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο γηα ηνλ ξφιν ηνπο αιιά θαη ηνλ ξφιν 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 
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ΜΔΡΟ Β 

 

Μεζνδνινγία 

θνπόο 
 

Ζ παξνχζα  έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο, ζα δηεξεπλεζεί  ν ηξφπνο  κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν θαη 

ηα θαζήθνληα ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηελ δνκή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ξφιν ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο  ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δηδηθφηεξα , ζα δηεξεπλεζνχλ ηα εμήο 

δεηήκαηα: 

 Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ ηα ηκήκαηα 

έληαμεο. 

 Σα δηνηθεηηθά -νξγαλσηηθά γλσξίζκαηα ησλ ηκεκάησλ έληαμεο. 

 Ο ξφινο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Ο ξφινο, ηνλ νπνίν  ηδαληθά  ζα έπξεπε λα επηηεινχλ. 

 Ζ χπαξμε δνκψλ ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο 

 Ο ξφινο ησλ θαζεγεηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ηκήκαηα έληαμεο θαη θαηά πφζν 

εκπεξηέρεηαη ζε απηφλ θαη κηα ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε. 

 Ο ξφινο, ηνλ νπνίν ηδαληθά ζα έπξεπε λα επηηεινχλ νη θαζεγεηέο  ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο. 

 H χπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο  θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ γεληθψλ ηάμεσλ. 
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Γείγκα 
 

Σν δείγκα  απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 36 θαζεγεηέο, νη νπνίνη εξγάδνληαη ζε ηκήκαηα 

έληαμεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Γπκλάζηα), εθ ησλ νπνίσλ νη 10 (27.8%) είλαη 

άληξεο   ελψ νη 26 (72.%2) είλαη γπλαίθεο . Ωο πξνο ηελ ειηθηαθή ηνπο θαηαλνκή, 55,6% 

(n=20)  ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη κεηαμχ 26-35,  33,3%  (n=12) ησλ ζπκκεηερφλησλ  είλαη 

κεηαμχ 36-45 θαη κφλν 11,1%  (n=4) είλαη κεηαμχ 46-55. Όζν αθνξά ζηηο εηδηθφηεηεο ηνπο, 

55.6% (n=20) ηνπ δείγκαηνο είλαη θηιφινγνη, 27.8% (n= 10)  καζεκαηηθνί θαη 16.7% (n=6) 

άιιεο εηδηθφηεηεο ( 8.3% (n=3)  θπζηθνί, 2.8 % (n=1) βηνιφγνο, 2.8% (n=1)  πιεξνθνξηθφο 

θαη 2.8% (n=1) γπκλαζηήο). ρεηηθά κε ην επίπεδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο, νη 19  (52.7%) έρνπλ  

παξαθνινπζήζεη  Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ελψ νη ππφινηπνη 17 (47.2%) είλαη 

θάηνρνη βαζηθνχ πηπρίνπ. Αλαθνξηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ  εηδηθήο 

αγσγήο, απφ ηνπο 36 ζπκκεηέρνληεο νη 26 (n= 72.2%)  δήισζαλ φηη ηα έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ελψ νη 10 (n=27.8%)  δελ ηα έρνπλ παξαθνινπζήζεη. ε φ,ηη αθνξά ηελ 

πξνυπεξεζία ηνπ δείγκαηνο  ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε γεληθά, αιιά θαη  

ζπγθεθξηκέλα ζε ηκήκαηα έληαμεο ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ε θαηαλνκή έρεη σο 

εμήο: ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (83.3%, n= 30) έρεη πξνυπεξεζία ζηελ   

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ 0 έσο 5 ρξφληα ελψ  κφιηο 6 εθπαηδεπηηθνί (16.6%) έρνπλ 

πξνυπεξεζία πάλσ απφ 6 ρξφληα. ρεηηθά κε ηελ πξνυπεξεζία ηνπο ζηα ΣΔ, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο ζην ζχλνιν ηνπο νη  ζπκκεηέρνληεο  δελ εξγάδνληαη ζε ΣΔ πάλσ απφ 5 

ρξφληα  (Πίλαθαο 1.). 
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Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά Χαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο 

  Γεκνγξαθηθά Χαξαθηεξηζηηθά Γείγκαηνο  

  Δηδηθόηεηεο εθπαηδεπηηθώλ  

 N Φηιόινγνη Μαζ/θνί Άιιεο Δηδ. χ
2
 

Άλδξεο 10(27.7%) 3(8.3%) 4(11.1%) 3(8.3%) NS 

Γπλαίθεο 26(72.2%) 17(47.2%) 6(16.6%) 3(8.3%)  

χλνιν 36(100%) 20(55.5%) 10(27.7%) 6(16.6%)  

  Πξνϋπεξεζία ζηελ Δθπαίδεπζε  

 N 0-5 Πάλω από 5 χ
2
 

Άλδξεο 10(27.7%) 7(19.4%) 3(8.3%) NS 

Γπλαίθεο 26(72.2%) 23(63.8%) 3(8.3%)  

χλνιν 36(100%) 30(83.3%) 6(16.6%)  

  πνπδέο  

 N Πηπρίν ΠΜ χ
2
 

Άλδξεο 10(27.7%) 5(13.8%) 5(13.8%) NS 

Γπλαίθεο 26(72.2%) 12(33.3%) 14(38.8%)  

χλνιν 36(100%) 17 (47.2%) 

 

19(52.7%)  

  εκηλάξηα Δηδηθήο Αγωγήο  

 N Ναη Ορη χ
2
 

Άλδξεο 10(27.7%) 8(22.2%) 2(5.5%) NS 

Γπλαίθεο 26(72.2%) 18(50%) 8(22.2%)  

χλνιν 36(100%) 26(72.2%) 10(27.7%)  

  Ηιηθία  
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 Ν 26-35 36-45 46-55 χ
2
 

Άλδξεο 10(27.7%) 4(11.1%) 4(11.1%) 2(5.5%) NS 

Γπλαίθεο 26(72.2%) 16(44.4%) 8(22.2%) 2(5.5%)  

χλνιν 36(100%) 20(55.5%) 12(33.3%) 4(11.1%)  

 

Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλωλ 

 

Ωο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο ησλ εκηδνκεκέλσλ 

ζπλεληεχμεσλ, θαζψο σο θαηλνκελνινγηθή κέζνδνο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο αληηιήςεηο ηνπ 

Ζusserl (Ashworth, 2003) o νπνίνο έδσζε έκθαζε ζηελ αηνκηθφηεηα ηνπ βηψκαηνο, 

πξνζδίδνληαο ηνπ ηελ δηάζηαζε ηεο ππνθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο (Hammersley, 2003). 

Tα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηψκαηνο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ρσξηθέο, ρξνληθέο θαη αηηηψδεηο 

αιιειεπηδξάζεηο γίλνληαη αληηιεπηά φρη σο αλεμάξηεηεο κνλάδεο, αιιά σο πξντφληα ηεο 

ελεξγήο δξάζεο θαη δφκεζεο ηνπο αλζξψπηλνπ λνπ∙ σο αηνκηθή δηαδηθαζία δφκεζεο ηεο 

θάζε ζπλζήθεο σο αηνκηθή αλαπαξάζηαζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη κία θαη 

κνλαδηθή «θαζνιηθή» αιήζεηα θαη πξαγκαηηθφηεηα, αιιά πνιιέο πξνζσπηθέο, σο εθ 

ηνχηνπ ν εξεπλεηήο νθείιεη λα ηηο αθνχζεη κία-κία θαη λα ηηο θαηαγξάςεη, ςάρλνληαο 

παξάιιεια ηα «πσο» θαη ηα «γηαηί». Δπηδηψθεη δειαδή, λα ηηο  ηνπνζεηήζεη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ –πνιηηηθφ πιαίζην, αθνχ ην πξνζσπηθφ θαη ην πνιηηηθφ πιαίζην, 

δελ αληηκεησπίδνληαη σο δχν μερσξηζηέο δηαζηάζεηο, αιιά σο κέξε πνπ ελππάξρνπλ θαη 

αλαπφζπαζηα αιιειεπηδξνχλ ζε απηφ πνπ ην άηνκν αλαπαξηζηά σο βίσκα (Williams, 

1996). 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία (D‟Alonzo & Wiseman, 1978∙ Δvans, 1981∙ 

Katsafanas, 2006∙ Mc Loughlin & Kass, 1978∙ Mc Loughlin & Κelly, 1982∙  McLoughlin & 

Remer, 1983∙ Vlachou (2006) θαηαζθεπάζηεθε έλαο νδεγφο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο θαη 
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δνθηκάζηεθε πηινηηθά ζε δείγκα ζπκκεηερφλησλ πνπ εξγάδνληαλ ζε ηκήκαηα έληαμεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δλ ζπλερεία δηαθνξνπνηήζεθε ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο έξεπλαο. Ο νδεγφο εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξα  

κέξε: 

1. Σν πξνθίι ηωλ καζεηώλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

Σν πξψην κέξνο δνκήζεθε ζε  δπν επηκέξνπο ελφηεηεο, θαη δηαξζξψζεθε κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο 2 εξσηήζεσλ θαη ηελ ζπκπιήξσζε ελφο εηδηθά δηακνξθσκέλνπ πίλαθα,  

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ζηνηρεία γηα ηνπο καζεηέο νη νπνίνη   θνηηνχλ ζηα ηκήκαηα 

έληαμεο. Δηδηθφηεξα νη επηκέξνπο ελφηεηεο ζπλίζηαληαη ζηηο εμήο: 

I.  Ζ πξψηε ελφηεηα αθνξνχζε ζηα είδε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο. ην ζεκείν απηφ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ έλαλ εηδηθά δηακνξθσκέλν πίλαθα. 

II.  ηελ δεχηεξε ελφηεηα (2 εξσηήζεηο) επηρεηξήζεθε κηα εθηελέζηεξε 

δηεξεχλεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 

2. Ο ξόινο θαη ε ιεηηνπξγία ηωλ ηκεκάηωλ έληαμεο  

Σν δεχηεξν κέξνο, δνκήζεθε ζε  δπν επηκέξνπο ελφηεηεο, θαη δηαξζξψζεθε κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο 3 εξσηήζεσλ. Αλαιπηηθφηεξα, νη  επηκέξνπο ελφηεηεο νξγαλψζεθαλ σο εμήο: 

I.  Ζ πξψηε ελφηεηα  (2 εξσηήζεηο) απνζθνπνχζε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν πνπ επηηεινχλ ηα 

ηκήκαηα έληαμεο ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπο  σο θνξέα εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ παηδηψλ κε ε.ε.α.  

II. ηελ δεχηεξε ελφηεηα (1 εξψηεζε)  επηρεηξήζεθε  κηα πεξηγξαθή  εθ κέξνπο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ηκήκαηα 
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έληαμεο. πγθεθξηκέλα, δηεξεπλήζεθε ε δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην πεξηερφκελν θαη νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο.  

 

3. Ο ηδαληθόο ξόινο ηωλ Σκεκάηωλ Έληαμεο 

ην ηξίην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο (1 εξψηεζε)  εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν, ηνλ νπνίν ηα ηκήκαηα έληαμεο  ζα έπξεπε λα 

επηηεινχλ  ηδαληθά (ζε φζεο πεξηπηψζεηο ππήξρε δηαθνξνπνίεζε). 

 

4. Ο ξόινο ηωλ εθπαηδεπηηθώλ ηωλ Σκεκάηωλ Έληαμεο 

Σν ηέηαξην κέξνο ηεο ζπλέληεπμεο  (11 εξσηήζεηο) είρε σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνλ δηθφ ηνπο ξφιν θαη ηνλ ξφιν, ηνλ νπνίν 

ηδαληθά ζα έπξεπε λα επηηεινχλ (ζε πεξίπησζε πνπ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε).    

I.  ηελ πξψηε ελφηεηα (10 εξσηήζεηο) εμεηάζηεθαλ νη αληηιήςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο,  ηα θαζήθνληα ηνπο αιιά θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, φζν αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, 

ηελ δηδαζθαιία αιιά θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ.  Αθφκα, δηεξεπλήζεθαλ νη  

γεληθφηεξεο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, ε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπλάδειθνπο ηνπο απφ ηελ γεληθή εθπαίδεπζε θαη 

ηνπο δηάθνξνχο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ. 

II.  ηελ δεχηεξε ελφηεηα (1 εξψηεζε) δηεξεπλήζεθε ν ξφινο ηνπο, φπσο ηνλ 

αληηιακβάλνληαη ηδαληθά (ζε πεξίπησζε φπνπ ππήξρε δηαθνξνπνίεζε). 
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Γηαδηθαζία 
 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ηειεθσληθή επηθνηλσλία  ηεο εξεπλήηξηαο κε ηνπο   Γηεπζπληέο 

ζρνιείσλ θαη ηνπο θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζνχλ ιεπηνκεξψο νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο, λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπλαίλεζε ηνπο λα ιάβνπλ κέξνο ζε απηή θαη λα νξηζηεί ν ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ. Οη ζπλεληεχμεηο έιαβαλ ρψξα ζηνλ λνκφ Μαγλεζίαο-  ζην Βφιν θαη ζε 

γχξσ ρσξηά, ζηνλ λνκφ Θεζζαιίαο ζηε Λάξηζα, ζηνλ λνκφ Αηηηθήο-  ζηελ Αζήλα ζηνλ  

Πεηξαηά θαη ηελ Αίγηλα, ζηνλ λνκφ Καβάιαο – ζηελ Καβάια θαη ζε γχξσ ρσξηά, ζηνλ λνκφ 

Ξάλζεο – ζηελ Ξάλζε θαη ηέινο ζηνλ λνκφ Ρνδφπεο-  ζηελ Κνκνηελή, ελψ ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ ζρνιείσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ήηαλ 26. Ο ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (94.5%, n=34 ) ήηαλ ηα αληίζηνηρα ζρνιεία 

πνπ δηέζεηαλ ηκήκα έληαμεο, ελψ ζε 2 πεξηπηψζεηο (5.5% n= 2)  ν ηφπνο δηεμαγσγήο ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ήηαλ δηαθνξεηηθφο θαζψο απνηεινχζε επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Ζ δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο αξρέο Απξηιίνπ 2011 έσο 

αξρέο Ηνπιίνπ 2011. Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θπκάλζεθε απφ 30 έσο 80 ιεπηά 

έθαζηε. 

Aλάιπζε 
 

Όιεο νη ζπλεληεχμεηο απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ 36 πξσηφθνιια 

ζπλεληεχμεσλ. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ νξγαλψζεθαλ ζε 4 θεληξηθνχο άμνλεο: α. ην 

πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο,  β. ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο, γ. ν ηδαληθφο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο  θαη δ.  ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο . 
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Με ζθνπφ ηελ αλάδεημε ησλ ελνηήησλ ηνπ θάζε άμνλα, πξαγκαηνπνηήζεθε  

θπξηνιεθηηθή, εξκελεπηηθή θαη αλαζηνραζηηθή κειέηε ησλ πξσηνθφιισλ. Ζ αλάγλσζε ζε 

3 επίπεδα θξίζεθε απαξαίηεηε, αθνχ νη δηαθνξεηηθέο κνξθέο αλάγλσζεο, είραλ 

δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο σο πξνο ην ηη ζα εθιακβαλφηαλ σο εξκελεπηηθφ δεδνκέλν (Bryman 

& Burgess 1994∙ Miles & Huberman 1994). Mέζα απφ ηελ θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε 

αλαδχζεθε ν θπξηνιεθηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δεδνκέλσλ, ε θπξηνιεθηηθή ηνπο νπζία. Ζ 

θπξηνιεθηηθή αλάγλσζε σζηφζν δελ ήηαλ αξθεηή,  ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηνπο ζθνπνχο 

θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αθνχ ην επίθεληξν δελ ήηαλ κφλν ζε φζα είραλ λα 

πνπλ νη ζπκκεηέρνληεο , αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηαηχπσλαλ ηηο ηδέεο ηνπο. 

Θσξήζεθε ινηπφλ, αλαγθαία ε εξκελεπηηθή αλάγλσζε, αθνχ, απηή ήηαλ πνπ ζα πξνζέθεξε 

ηελ δπλαηφηεηα νη ζπλεληεχμεηο λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηξφπν δεκηνπξγηθφηεξν θαη φρη 

απιψο σο εξγαιεία κεηαθνξάο ιεθηηθψλ δεδνκέλσλ. Δλψ κέζσ ηεο αλαζηνραζηηθήο 

αλάγλσζεο επηρεηξήζεθε λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο ίδηαο  ηεο εξεπλήηξηαο θαη ηξφπνο 

δηαδξαζηηθήο ζχλδεζεο ηεο θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη εξκελείαο ησλ δεδνκέλσλ 

(Giele & Elderm 1998∙ Pedgett 1998)  

Γηα ηελ θαηάηαμε νξγάλσζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ δεδνκέλσλ, αθνινπζήζεθε ε 

δηαηκεκαηηθή θαη θαηεγνξηθή ηαμηλφκεζε, δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία επηλνήζεθε έλα 

ζηαζεξφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο φισλ ησλ δεδνκέλσλ  κε κηα ζεηξά θνηλψλ αξρψλ θαη 

κέηξσλ κε ζθνπφ ηα δεδνκέλα λα παξνπζηαζηνχλ αλά ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηξφπν 

ζπζηεκαηηθφ θαη ζπλεπή (Gubrium & Hoistein 2002∙ Hoistein & Gubrium 2003∙ Mason 

2003). Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πιήξεο αλσλπκία θαη ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηφζσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ φζν θαη ησλ πξνζψπσλ, ζηα νπνία 

απηνη θάλνπλ  αλαθνξέο, φιεο νη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε  νλφκαηα επίζεηα, ηνπνζεζίεο, 

ζρνιεία ή νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζα κπνξνχζε ηπρφλ λα θσηνγξαθήζεη πξφζσπα θαη 

θαηαζηάζεηο, έρνπλ αιινησζεί. 
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Απνηειέζκαηα 

Α. Σν πξνθίι ηωλ καζεηώλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ 

έλα πίλαθα ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ησλ ηκήκαηνο έληαμεο. Όπσο 

θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 2. ηα ηκήκαηα έληαμεο ησλ  26 ζρνιείσλ πνπ επηζθεθηήθακε, 

θηινμελνχλ ζπλνιηθά 376 καζεηέο κε ε.ε.α. Ο κέζνο φξνο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α πνπ 

θηινμελεί έλα ηκήκα έληαμεο  είλαη 14 καζεηέο (M=14, Υmin=3, Υmax= 53). 

 

Α.1 Δίδε Δηδηθώλ Αλαγθώλ 

 

 Οη καζεηέο  κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο απνηεινχλ πιεηνςεθία (n=273, 72.2 %),  ελψ 

ακέζσο κεηά έξρνληαη νη καζεηέο κε λνεηηθή πζηέξεζε ζε πνζνζηφ 8.2%  (n=31). Όζνλ 

αθνξά ζηηο δηαγλψζεηο, παξαηεξείηαη πσο νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ δηάγλσζε (n=282, 75%) ελψ κφλν ην 25 % δελ είρε δηάγλσζε 

(n=94). Σέινο, ζρεηηθά κε ην θχιν, ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

είλαη αγφξηα (66.4%, n=250) ελψ ηα θνξίηζηα απνηεινχλ ην 33.2% (n=125) ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο (βι. Πίλαθα 2.) 

Ύζηεξα απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 

εμάξηεζε   αλάκεζα ζην είδνο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη ηελ χπαξμε ή φρη δηάγλσζεο. 

(ρ
2
=39.53, p<.0001) (βι. Πίλαθαο 2.1). Οη καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δηάρπηεο 

αλαπηπμηαθέο, ζχλζεηεο γλσζηηθφζπλαηζζεκαηηθέο αλεπάξθεηεο θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο  είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ δηάγλσζε ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο καζεηέο  απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ή  καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Ωζηφζν 
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παξαηεξείηαη δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ αλάκεζα 

ζηα δχν θχια  (βι. Πίλαθα 2.2,  Πίλαθα 2.3). 

 

Πηλάθαο 2. Χαξαθηεξηζηηθά καζεηώλ 

 

Δίδνο Δηδηθώλ Αλαγθώλ 

Γηάγλωζε 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

ύλνιν 

Αγόξηα Κνξίηζηα Αγόξηα Κνξίηζηα 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 137(36.4%) 68(18.1%) 46(12.2%) 22(5.8%) 273(72.6%) 

Πξνβιήκαηα 

πκπεξηθνξάο 

8(2.1%) 4(1.1%) 3(0.8%) 8(2.1%) 23(6.1%) 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 19(5%) 9(2.4%) 2(0.5%) 1(0.3%) 31(8.2%) 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο 

5(1.3%) 1(0.3%) 0(0%) 0(0%) 6(1.6%) 

Πξνβιήκαηα Αθνήο 2(0.5%) 0(0%) 2(0.5%) 0(0%) 4(1.1%) 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 

θαη Πξνβιήκαηα 

πκπεξηθνξάο 

12(3.2%) 4(1.1%) 1(0.3%) 0(0%) 17(4.5%) 

χλζεηεο 

γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθέο 

αλεπάξθεηεο 

8(2.1%) 3(0.8%) 0(0%) 0(0%) 11(2.9%) 

Γηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ 

0(0%) 2(0.5%) 5(1.3%) 4(1.1%) 11(2.9%) 

ύλνιν 191(50.8%) 91(24.2%) 59(15.7%) 35(9.3%) 376(100%) 
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Πίλαθαο 2.1 Δίδνο Δηδηθώλ Αλαγθώλ  * Γηαγλωζε  πλνιηθό Γείγκα 

Δίδνο Δηδηθώλ Αλαγθώλ 

Γηάγλωζε  

ύλνιν 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 205(54.5%) 68(18.1%) 273(72.6%) 

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο 12(3.2%) 11(2.9%) 23(6.1%) 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 28(7.4%) 3(0.8%) 31(8.2%) 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο 6(1.6%) 0(0%) 6(1.6%) 

Πξνβιήκαηα Αθνήο 2(0.5%) 2(0.5%) 4(1.1%) 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη Πξνβιήκαηα 

πκπεξηθνξάο 

16(4.2%) 1(0.3%) 17(4.5%) 

χλζεηεο γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθέο αλεπάξθεηεο 11(2.9%) 0(0%) 11(2.9%) 

Γηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 2(0.5%) 9(2.4%) 11(2.9%) 

ύλνιν 282(75%) 94(25%) 376(100%) 

 

εκείσζε: Ζ αλάιπζε ρ
2
 θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. πγθεθξηκέλα 

ρ
2
=39.53, p<.0001 
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Πίλαθαο 2.2 Δίδνο Δηδηθώλ Αλαγθώλ  * Γηαγλωζε   Αγόξηα 

Δίδνο Δηδηθώλ Αλαγθώλ 

ΓΙΑΓΝΩΗ 

ύλνιν ΝΑΙ ΟΧΙ 

 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 137(54.8%) 46(18.4%) 183(73.2%) 

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο 8(3.2%) 3(1.2%) 11(4.4%) 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 19(7.6%) 2(0.8%) 21(8.4%) 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο 5(2%) 0(0%) 5(2%) 

Πξνβιήκαηα Αθνήο 2(0.8%) 2(0.8%) 4(1.6%) 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη 

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο 

12(4.8%) 1(0.4%) 13(5.2%) 

χλζεηεο γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθέο 

αλεπάξθεηεο 

8(3.2%) 0(0%) 8(3.2%) 

Γηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ 0(0%) 5(2%) 5(2%) 

ύλνιν 191(76.4%) 59(23.6%) 250(100%) 

 

 

εκείσζε: Ζ αλάιπζε ρ
2
 θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. πγθεθξηκέλα 

ρ
2
=26,21, p<.0001 
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Πίλαθαο 2.3 Δίδνο Δηδηθώλ Αλαγθώλ  * Γηαγλωζε   Κνξίηζηα 

Δίδνο Δηδηθώλ Αλαγθώλ 

ΓΗΑΓΝΩΖ 

ύλνιν ΝΑΗ ΟΥΗ 

 Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 68(53.9%) 23(18.2%) 91(72.2%) 

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο 4(3.2%) 8(6.3%) 12(9.5%) 

Ννεηηθή Καζπζηέξεζε 8(6.3%) 1(0.8%) 9(7.1%) 

Γηάρπηεο Αλαπηπμηαθέο 

Γηαηαξαρέο 

1(0.8%) 0(0%) 1(0.8%) 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο θαη 

Πξνβιήκαηα πκπεξηθνξάο 

4(3.2%) 0(0%) 4(3.2%) 

χλζεηεο 

γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθέο 

αλεπάξθεηεο 

3(2.4%) 0(0%) 3(2.4%) 

Γηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ 

2(1.6%) 4(3.2%) 6(4.8%) 

ύλνιν 90(71.4%)   36(28.6%) 126(100%) 

 

 

εκείσζε: Ζ αλάιπζε ρ
2
 θαηέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε. πγθεθξηκέλα 

ρ
2
=18,29, p<.006 
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Α.2 Χαξαθηεξηζηηθά (Πξνθίι) ηωλ  καζεηώλ ηνπ  ηκήκαηνο έληαμεο 
 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο 

ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, 

απνηεινχλ ηελ δεχηεξε επηκέξνπο ελφηεηα ε νπνία δηεξεπλήζεθε ζπζηεκαηηθά. 

 Όζνλ αθνξά ζην καζεζηαθφ πξνθίι,  νη πην ζπρλέο παξαηεξήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηνπο  καζεηέο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο, είλαη νη εμήο :  

α. πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε πνιιά θαη  ζεκαληηθά καζεζηαθά- γλσζηηθά θελά (n=29, 

80.5%) 

«…παηδηά κε ζνβαξόηαηα πξνβιήκαηα θαηαλόεζεο θεηκέλνπ θαη ζην γλσζηηθό πξέπεη 

λα θαιπθζνύλ θελά από ην δεκνηηθό»  

          [Αξ. Πξση: 28, Φπζηθφο] 

πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο έρνπλ αλάγθε γηα  παξνρή βαζηθψλ 

γλψζεσλ, γλψζεσλ δεκνηηθνχ, φπσο δπζθνιίεο ζηελ θαηάθηεζε  ησλ κεραληζκψλ 

αλάγλσζεο, γξαθήο θαη ησλ βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ , 

ζηελ έθθξαζε- πξνθνξηθφ ιφγν: 

 «…έρνπλ ηεξάζηηα καζεζηαθά ειιείκκαηα ζπζζσξεπκέλα από ην δεκνηηθό […]Γηα 

απηό είλαη απαξαίηεην λα δώζνπκε ηηο βάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γιώζζαο θαη ησλ καζεκαηηθώλ 

αλάινγα ηηο ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδεη θάζε παηδί. Καηαλόεζε θεηκέλνπ, πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία, γξαπηή επηθνηλσλία θαη αληίζηνηρα ζηα καζεκαηηθά ηηο βαζηθέο πξνδηδαθηηθέο 

έλλνηεο, ζύκβνια θαη πάλσ ζε απηά λα ρηίζεη ηηο θαηλνύξγηεο γλώζεηο». 

          [Αξ. Πξση:10, Φηιφινγνο] 

 β. Δίλαη καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη πνιχ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

γεληθήο ηάμεο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (n=20, 55.5%) 
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«[…] πξνζπαζώ λα θαιύςσ ηα θελά ηνπο θαη ηα όζα δελ μέξνπλ θαη πξνζπαζνύλ λα 

θαηαθηήζνπλ γηα λα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην θαλνληθό ηνπο κάζεκα ζηελ ηάμε, πξάγκα 

από απίζαλν έσο πάξα πνιύ δύζθνιν» 

         [Αξ. Πξση:5, Μαζεκαηηθφο] 

γ. Δίλαη καζεηέο πνπ δελ ηνπο δίλνληαη νη θαηάιιειεο επθαηξίεο ζηελ γεληθή ηάμε -νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο δελ αζρνινχληαη πνιχ καδί ηνπο (n=19, 52.7%) 

«Δπηκέλσ πνιιέο θνξέο ζηνπο θαζεγεηέο ηεο γεληθήο,  απιέο εξσηήζεηο, όρη ζύλζεηεο 

θαη ιίγν ρξόλν παξαπάλσ θαη ζα ηελ πάξνπλ ηελ απάληεζε πνπ ζέινπλ από ηνπο καζεηέο 

κνπ, πξάγκαηα ηα νπνία ηα μέξσ όηη ηα μέξνπλ πνιύ θαιά θαη δελ ηα απαληάλε γηαηί δελ 

αθηεξώλνπλ ιίγν ρξόλν λα ηα ξσηήζνπλ κε ζσζηό ηξόπν» 

         [Αξ. Πξση:3, Μαζεκαηηθφο ] 

 «[..] Τν κόλν μέξνπλ λα ιέλε είλαη όηη «Απηόο κνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηελ ηάμε, 

πάξ’ ηνλ» αλ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα «Α! δελ κε πεηξάδεη». Φπζηθά γηαηί θνηκάηαη ζην 

ζξαλίν ηνπ θαηάιαβεο… δελ ζέινπλ λα ηνπο ελνρινύλ ζην κάζεκα ηνπο» 

         [Αξ. Πξση:5, Μαζεκαηηθφο] 

δ.  Δίλαη καζεηέο, νη νπνίνη έρνπλ αλάγθε απφ ελαιιαθηηθή αμηνιφγεζε (n=8, 

22.2%), 

«…ζα πξέπεη λα έρεη αληίθηππν ε βειηίσζε ηνπ όρη κόλν ζε κέλα εδώ κέζα αιιά θαη 

ζηελ ηάμε ηνπ, είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα απηά λα θαίλεηαη ε πξόνδνο ηνπ θαη ζηνλ θαζεγεηή 

ηεο γεληθήο. […]Να εμεηαζηεί κε ηδηαίηεξν ηξόπν δηαθξηηηθά κέζα ζηελ ηάμε ώζηε λα 

κπνξέζεη λα απνδώζεη». 

         [Αξ. Πξση: 31, Φηιφινγνο] 

«[…]απηά ηα παηδηά δελ ζηελαρσξηνύληαη πνπ έρνπλ 10 ζηα αξραία, ην βαζηθό ηνπο 

πξόβιεκα ήηαλ όηη απηό πνπ εδώ ην θάλακε, δελ κπνξνύζαλ λα ην θάλνπλ ζηελ ηάμε. Καη 

θέηνο αιιά θαη πέξζη ζπλελλννύκνπλ κε ην θηιόινγν ηεο ηάμεο θαη ην αθξηβώο ίδην 
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δηαγώληζκα, ην έθηηαρλα εγώ κε άιιν ηξόπν, multiple choice, κε εξσηήζεηο πην θιεηζηνύ 

ηύπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεακαηηθά, δειαδή απηνκάησο ην 10 γηλόηαλ 17, 

απηνκάησο». 

          [Αξ. Πξση:2, Φηιφινγνο] 

Σν θνηλσληθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 

α. Ο ζηηγκαηηζκφο θαη ε θνηλσληθή απνκφλσζε εμαηηίαο ηεο θνίηεζεο ζην ηκήκα 

έληαμεο  αλαθέξζεθε ζε πνζνζηφ 94.3% (n=34) 

«[…] ληξέπνληαη γηαηί ην ΤΔ είλαη ζηελ απιή, έλα ιπόκελν είλαη ζηελ κέζε ηεο απιήο, 

[…], νπόηε όπνηνο πάεη εθεί είλαη δαθηπινδεηθηνύκελνο. Δίλαη θάηη μερσξηζηό, ζηα άιια 

ζρνιεία πνπ είλαη κέζα θαληάδνκαη δελ είλαη ηόζν απνηξεπηηθό». 

         [Αξ. Πξση:5, Μαζεκαηηθφο] 

«[…] κέρξη λα μεπεξάζνπλ όια απηά ηα ξαηζηζηηθά πνπ είραλ δερηεί πέξζη, γηαηί πέξζη 

ιεηηνύξγεζε πξώηε θνξά, ηα άιια παηδηά ηα θνξόηδεπαλ επεηδή πήγαηλαλ ζην ΤΔ [...]. Οη 

ίδηνη νη θαζεγεηέο ηα ζεσξνύλ «παηδηά θξνύηα», παηδηά πνπ είλαη ραδά, πνιιέο θνξέο ηα 

εθθσλνύλ έηζη, αθόκα θαη ν Γ/ληεο» 

         [Αξ. Πξση: 4, Φηιφινγνο] 

« […]ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα νη ζπκκαζεηέο ηνπο  έρνπλ βάιεη ζην πεξηζώξην,» 

         [Αξ Πξση: 11, Φηιφινγνο] 

«Τα παηδηά κε ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα είλαη θπξίσο απνμελσκέλα, δελ κπνξνύλ λα 

θάλνπλ παξέα κε ηα άιια παηδηά δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ή είλαη κνλαρηθά […]κέλνπλ 

κόλα ηνπο απνθνκκέλα από ην ππόινηπν ζύλνιν ησλ παηδηώλ». 

         [Αξ. Πξση:31, Πιεξνθνξηθφο] 

«…δελ είλαη ηπραίν όηη απηά ηα παηδηά θάλνπλ παξέα κε άιια παηδηά πνπ έρνπλ θαη 

απηά πξόβιεκα θαη όρη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο. Παξόιν πνπ κπνξεί λα κελ 
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έρνπλ πξόβιεκα ζηελ ζπκπεξηθνξά ή παηδηά πνπ έρνπλ λνεηηθή πζηέξεζε είλαη κόλα ηνπο, 

έρνπλ ζνβαξό ζέκα θνηλσληθνπνίεζεο, δελ ππάξρεη έληαμε πνπζελά, ππάξρνπλ παηδηά πνπ 

είλαη μεθνκκέλα». 

         [Αξ. Πξση:19 Φηιφινγνο] 

β. ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο αλαθέξζεθαλ 

ζε πνζνζηφ 50% (n= 18) 

«Γηα ηα πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο... ήηαλ αγόξηα, θαίλνληαλ ζην ζρνιείν ηα 

πξνβιήκαηα πνπ είραλ, ζε κεξηθά έθηαλε θαη ελαληησκαηηθή –πξνθιεηηθή δηαηαξαρή, [..]ζε 

απηή ηελ ειηθία πηα έθηαλαλ ηελ παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά, κε πξνβιήκαηα κε ηνλ λόκν». 

         [Αξ Πξση:7, Φηιφινγνο] 

 γ. ε ζπκαηνπνίεζε ηνπο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, αλαθέξζεθε ζε πνζνζηφ  30.5% 

(n=11) 

«…πνιιέο θνξέο πέθηνπλ ζύκαηα κηαο άδηθεο επίζεζεο ησλ ζπκκαζεηώλ ηνπο, bulling, 

ε νπνία ζπλήζσο είλαη ιεθηηθή, κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη θαη θάπνηα ρηππήκαηα» 

         [Αξ. Πξση: 11, Φηιφινγνο] 

δ. Δλψ ην 52.7% (n=19,) ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ πσο πξφθεηηαη γηα παηδηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απνζηεξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα, 

«Τν πεξηβάιινλ είλαη θησρό ζε εξεζίζκαηα ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη ρσξηζκέλνη γνλείο ή γνλείο ίζσο πνπ είλαη ζηε θπιαθή. Γπν 

παηδηά πξνέξρνληαη από δίγισζζν πεξηβάιινλ». 

         [Αξ. Πξση:36, Φηιφινγνο] 

«[…] κε απηόλ (ηνλ καζεηή)  είρα πξόβιεκα θαζώο απαμηνύζε λα έξζεη ζην κάζεκα 

θαη ην πην ζεκαληηθό απ’ όια νη γνλείο δελ είραλ εκθαληζηεί πνηέ. Όζν θαη αλ πξνζπάζεζα 

λα έξζσ ζε επαθή κε ηελ κεηέξα, ν παηέξαο είρε θύγεη από ην ζπίηη, όιν ππνζρέζεηο άθνπγα 

θαη κεηά ηίπνηα».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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         [Αξ. Πξση: 34, Φηιφινγνο]  

        

Σέινο, φζνλ αθνξά ζην ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, νη 

εηδηθνί παηδαγσγνί αλέθεξαλ ηα εμήο: 

α. Δίλαη καζεηέο κε ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη κεησκέλε αίζζεζε 

απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο (n=30, 83.3%) 

«[…] Τα παηδηά απηά δηαθαηέρνληαη από έληνλν άγρνο, επεηδή δελ ηα θαηαθέξλνπλ, 

έρνπλ ζηακαηήζεη λα εκπηζηεύνληαη ηνλ εαπηό ηνπο θαη απηό θαίλεηαη, ζην γεγνλόο όηη δελ 

ζεθώλνπλ ρέξη κέζα ζηελ γεληθή ηάμε αθόκα θαη γηα απηά πνπ γλσξίδνπλ θαιά».       

          [Αξ. Πξση:34, Φηιφινγνο] 

β. Ζ απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο εληζρχεηαη ζεκαληηθά φηαλ 

απνδίδνπλ αθαδεκατθά, εηδηθά ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο (n=16, 44.4%) 

«Τα πεξηζζόηεξα παηδηά πνπ έρνπκε αθξηβώο επεηδή δελ κπνξνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ 

ηάμε απνγνεηεύνληαη θαη ζηγά-ζηγά απνζύξνληαη […] ζηόρνο είλαη λα κπνξνύλ λα θαηαλννύλ, 

όζν απηό γίλεηαη θάπνηα βαζηθά πξάγκαηα ώζηε λα κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ζηελ ηάμε, 

γηαηί έηζη αηζζάλνληαη θαη θαιύηεξα κε ηνλ εαπηό ηνπο»  

         [Αξ. Πξση: 30 Φηιφινγνο] 

γ. Δλψ κφιηο 6 ζπκκεηέρνληεο (n=6, 16.6%) δήισζαλ πσο νη καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο ρξεηάδνληαη ςπρνινγηθή ζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα εθθξάζνπλ ην 

πξφβιεκα ηνπο.  

«…είλαη θνξέο πνπ δελ κπνξείο λα θάλεηο κάζεκα, ηα βιέπεηο ηα απαζρνινύλ άιια 

πξάγκαηα, ζέινπλ λα κηιήζνπλ γηα απηά πνπ ηα απαζρνινύλ». 

         [Αξ. Πξση:1, Φηιφινγνο] 
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«Κνίηαμε εγώ πηζηεύσ πσο πην πνιύ αλάγθε είραλ λα κηιήζνπλ θαη είρεο ηνλ ρξόλν λα 

ηνπο αθνύζεηο κεηά κπνξεί λα θάζνληαλ λα αθνύζνπλ θαη ην  «ιύσ». Γηαθνξεηηθά νύηε απηό 

κπνξνύζεο λα θάλεηο». 

         [Αξ. Πξση:22, Φηιφινγνο] 

 

Β. Ο ξόινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

 Β.1 Ρόινο ηκήκαηνο έληαμεο 
 

 εκαληηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, έδσζαλ έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηάζηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ηκήκαηνο έληαμεο  θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ βνεζεηηθφ ηνπο 

ξφιν ζε γλσζηηθφ- καζεζηαθφ επίπεδν,  γηα ηελ πξνψζεζε ηεο  έληαμεο ησλ καζεηψλ κε 

ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε (n=30, 83.3%)   Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ, απνζπάζκαηα: 

«Τν ΤΔ ζην ζρνιείν έρεη έλα ξόιν  βνεζεηηθό, πξνζπαζεί λα εληάμεη θάπνηα παηδηά πνπ 

δπζθνιεύνληαη κέζα ζην κάζεκα λα παξαθνινπζήζνπλ ιόγν ηεο δπζιεμίαο ή ησλ γεληθόηεξσλ 

καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, λα ηα εληάμεη όζν γίλεηαη δπλαηόλ ζην ηκήκα ηνπο ζην θαλνληθό, λα 

κπνξέζνπλ δειαδή λα κπνύλε ζηε πνξεία ηεο δηδαζθαιίαο.» 

[Αξ. Πξση. 1, Φηιφινγνο] 

 «Ο ξόινο ν δηθόο ηνπο  κάιινλ είλαη  όζν γίλεηαη ηα παηδηά λα εληαρζνύλ ζηελ ηάμε.»

          [Αξ Πξση. 15, Μαζεκαηηθφο]  

«Τα ΤΔ ππάξρνπλ ζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο γηα λα εληζρύζνπλ καζεηέο πνπ 

έρνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε ζηόρν ηελ ελζσκάησζε ηνπο πάιη ζην γεληθό πιαίζην» 

       [Αξ Πξση. 16, Φηιφινγνο] 

6 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n=6, 16%)  αληηιακβάλνληαλ ηνλ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο  θαη σο ππνζηεξηθηηθφ απέλαληη ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ 

ζρνιηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ γεληθφηεξε θνηλσλία . 
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«Ο ξόινο ηνπο (ΤΔ) δελ είλαη ηόζν γλσζηηθόο, ώζηε λα κάζνπκε, λα θάλνπκε ηελ ύιε 

όπσο είλαη γηα λα... γηα ηα παηδηά  όζν ην γεληθόηεξν πιαίζην έληαμεο ησλ παηδηώλ κέζα ζε 

παξέεο, κέζα ζηελ θνηλσλία. Υπάξρνπλ παηδηά πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα είλαη ιίγν απνμελσκέλα από ηα ππόινηπα πξνζπαζνύλε λα ηα 

βνεζήζνπκε από όιεο ηηο πηπρέο, όρη κόλν ζε καζεζηαθό επίπεδν […] ην γεληθόηεξν θιίκα 

είλαη λα βνεζεζνύλ λα εληαρζνύλ ζηελ θνηλσλία θαη ζην καζεηηθό πεξηβάιινλ» 

         [Αξ. Πξση.: 30, Πιεξνθνξηθφο] 

«Τν ΤΔ έρεη ζηόρν λα βνεζήζεη ηα παηδηά ηόζν ζπλαηζζεκαηηθά […] λα ηα 

θνηλσληθνπνηήζεη κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπο θαη πην πνιύ απηό» 

         [Αξ Πξση.:13, Μαζεκαηηθφο] 

«Σην ΤΔ ν ξόινο είλαη ιίγν δηθνξνύκελνο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα, δειαδή ηα παηδηά είλαη 

ζε έλα κεηαβαηηθό ζηάδην θαη δπζθνιεύνληαη πάξα πνιύ ζηελ πξνζαξκνγή, νπόηε ν πξώηνο 

ξόινο είλαη ζηελ πξνζαξκνγή, δειαδή λα κεηαβνύλ πην νκαιά θαη λα ζπλεζίζνπλ ην λέν 

ζύζηεκα, δειαδή ηελ λέα βαζκίδα εθπαίδεπζεο.» 

         [Αξ. Πξση: 23, Φηιφινγνο] 

 Μφλν 2 ζπκκεηέρνληεο (n=2, 5,55%) αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο σο 

θνξέα επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ζρνιηθή θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή. Ο πξψηνο 

ζπκκεηέρνληαο εζηηάζηεθε ζηελ επαηζζεηνπνίεζε  ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α 

αλαθνξηθά κε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν κάζεζεο ελψ  ν άιινο ηφληζε 

ηνλ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο σο θνξέα παξνρήο  πξνβιεκαηηζκνχ θαη επαηζζεηνπνίεζεο  

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο αγσγήο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη 

αληηκεησπίδνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο κε ε.ε.α θαη φρη κφλν. 

«Τν ΤΔ έρεη ππνζηεξηθηηθό ξόιν […]. Οπόηε εξρόκελα ηα παηδηά ζην ΤΔ θάλνπκε 

ζπδεηήζεηο πεξί δπζθνιηώλ θαη γηαηί θάπνηνη άλζξσπνη καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν, 
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νπόηε αληηιακβάλνληαη θαη απηνί όηη δελ είλαη δηαθνξεηηθνί απιά  έρνπλ ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν 

λα  θαηαθηνύλ ηελ γλώζε». 

         [Αξ. Πξση.: 33, Φηιφινγνο] 

«Θεσξώ ινηπόλ όηη ν ξόινο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο είλαη λα ηαξάμεη ιηγάθη ηα λεξά, ζην 

ζρνιείν, λα θάλεη θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο λα αλαξσηεζνύλ γηα ηνλ ξόιν ηεο απηνεθηίκεζεο 

ησλ καζεηώλ, «γηαηί  απνδίδνπλ ηόζν ρακειά∙» «Τη κπνξεί λα γίλεη γηα λα αηζζαλζνύλ 

θαιύηεξα∙» ηνλ δηθό ηνπο ην ξόιν κέζα ζηελ ηάμε, πόζεο επθαηξίεο ηνπο δίλνπλ. Γεληθά 

ζεσξώ όηη είλαη κηα αθνξκή γηα θνπβέληα.» 

         [Αξ. Πξση: 33, Φηιφινγνο] 

 

Β.2 Γηακόξθωζε Ωξνινγίνπ Πξνγξάκκαηνο 

Β.2.α Ώξεο θνίηεζεο ηωλ καζεηώλ ζην ΣΔ 

 

Ο κέζνο φξνο θνίηεζεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α εβδνκαδηαίσο (αλά κάζεκα) ζην ηκήκα 

έληαμεο είλαη 2,44 ψξεο (ρ=2,44, Xmax= 8, Xmin=1). Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ σξψλ θνίηεζεο ζην ηκήκα έληαμεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ ζε πνζνζηφ 27.7% (n=10) ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδεη ην παηδί ζην 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο γεληθήο ηάμεο,  

«θαη νη ώξεο πνπ ηνπο βιέπσ είλαη αλάινγα ηελ πεξίπησζε ηνπ παηδηνύ, δειαδή παηδί 

πνπ έρεη κηθξόηεξε αλάγθε δελ ρξεηάδεηαη 3 ώξεο, 1 ώξα είλαη αξθεηή θαη αληίζηνηρα θάλεη 

θαη ν καζεκαηηθόο» 

          [Αξ Πξση:1, Φηιφινγνο] 

«Σηα θεηηλά πξσηάθηα πνπ έρνπλ πνιύ ζνβαξέο πεξηπηώζεηο θαη δελ κπνξνύλ ζε θακία 

πεξίπησζε λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζεκαηηθά ηεο Α Γπκλαζίνπ, ηνπο θάλσ εμνινθιήξνπ 

εγώ, δειαδή ζα ηνπο βγάισ 4 ώξεο ηελ εβδνκάδα πνπ έρνπλ καζεκαηηθά θαη ζα ηνπο θάλσ 
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απνθιεηζηηθά εγώ. Τώξα ζε πεξίπησζε καζεηή πνπ έρεη δπζιεμία θαη πνπ ζπλήζσο κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηνλ θαζεγεηή ηεο γεληθήο, ζα θάλεη θάπνηεο ώξεο καδί κνπ θαη θάπνηεο κε 

ηνλ θαζεγεηή ηεο γεληθήο» 

         [Αξ. Πξση: 8, Μαζεκαηηθφο] 

 

   ηηο ψξεο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο, φπσο 

απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ην σξάξην ηνπ ζε πνζνζηφ 25% (n=9, 25%), 

 «Φέηνο δελ κπνξνύζα λα θάλσ ηηο 2-3 ώξεο πνπ πξνβιέπνληαλ από ην ππνπξγείν θαη 

έθαλα 1, γηαηί ήηαλ πνιιά παηδηά ζε ζρέζε κε ην σξάξην κνπ.» 

         [Αξ Πξση: 5, Μαζεκαηηθφο] 

 «Από εθεί θαη πέξα εγώ ζε ζρέζε κε ηελ δπλαηόηεηα πνπ έρσ, ζηηο ώξεο πνπ παίξλσ, 

παίξλσ ηα παηδηά 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα ην θάζε παηδί είλαη πνιύ δύζθνιν λα ην πάξσ 

παξαπάλσ». 

         [Αξ Πξση: 12, Μαζεκαηηθφο] 

θαη ηέινο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ  ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θπιηφκελν 

σξάξην (n=15, 41.6%). 

«Δίλαη ιίγν θνπξαζηηθό γηα ηα παηδηά γηαηί δελ βγαίλεη ην πξόγξακκα έηζη όπσο ην 

θαλνλίδνπκε, δειαδή ην εκεξήζην πξόγξακκα ησλ θαζεγεηώλ. Παίξλνπκε θάζε παηδί 

ηνπιάρηζηνλ 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα αιιά δελ ην θαηαθέξλνπκε πάληα γηαηί πξνθύπηνπλ 

δηάθνξα πξνβιήκαηα, εθδξνκέο, ιείπνπλ θάπνηνη θαζεγεηέο. Φαληάζνπ όηη ηνλ Απξίιην  εγώ, 

ηα δηθά κνπ ηα παηδηά ηα πήξα κόλν κηα θνξά, γηαηί έηπρε θαη ήκνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαη 

εθδξνκέο θαη θνίηαμα ην βηβιίν ύιεο πνπ θξαηάκε εκείο ζηελ έληαμε θαη ηα είρα πάξεη κόλν 

κηα θνξά θαη κηιάκε θαη γηα Φπζηθή θαη γηα Φεκεία θαη γηα Βηνινγία. Δίλαη θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ ζε εκπνδίδνπλ θαη δελ  ζνπ επηηξέπνπλ λα νινθιεξώζεηο ην πξόγξακκα ζνπ.» 

             [Αξ. Πξση: 17, Βηνιφγνο] 
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« Οη ώξεο πνπ ηειηθά θάλνπκε κάζεκα, εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο, εθδξνκέο, 

αλ γξάθνπλ ζηελ γεληθή ή αλ ηα ζέινπλ γηα επαλάιεςε ή θάηη λα ηνπο πνπλ, θαηαιαβαίλεηο∙ 

Φάλνπκε άπεηξα καζήκαηα» 

«Πνιιέο θνξέο εμαηηίαο ηνπ θπιηόκελνπ σξαξίνπ ηα παηδηά ράλνληαλ κε ηηο ώξεο θαη 

έπξεπε λα πεγαίλσ εγώ λα ηα θσλάδσ θαη λα ηα βξίζθσ θαη όηαλ είραλ κνπζηθέο θαη 

γπκλαζηηθή πνπ ήηαλ δηάζπαξηεο νη αίζνπζεο,  ράλακε θαη εθεί θαλέλα 10’». 

         [Αξ. Πξση: 9, Φηιφινγνο] 

 

Β.2.β Ώξεο απόζπξζεο ηωλ καζεηώλ κε ε.ε.α 
 

 Αλαθνξηθά κε ηηο ψξεο απφζπξζεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α απφ ηελ γεληθή ηάμε 

πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ην ηκήκα έληαμεο, 18 ζπκκεηέρνληεο (n=18, 50%)  

αλαθέξνπλ φηη  απνζχξνπλ ηα παηδία  κε ε.ε.α. απφ ηελ γεληθή ηάμε, βάζε ελφο θπιηφκελνπ 

πξνγξάκκαηνο, κε απνηέιεζκα ηα παηδηά λα ράλνπλ εθ πεξηηξνπήο δηαθνξεηηθά θάζε θνξά 

δεπηεξεχνληα καζήκαηα. 

«Φηηάρλνπκε ινηπόλ έλα πξόγξακκα, ην νπνίν είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα ην αιιάδνπκε 

θάζε 15 κέξεο έηζη ώζηε ην παηδί λα κε θεύγεη από ην ίδην κάζεκα θάζε θνξά. Πάκε βάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο γεληθήο πνπ βγαίλεη. Όπσο ζνπ είπα θαη πξηλ βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνύ ηελ ώξα πνπ έρεη αο πνύκε θάπνην κάζεκα κέζα ζηε γεληθή ην παηδί, δελ καο 

ελδηαθέξεη αλ είλαη θάπνην κάζεκα αληίζηνηρν ηεο εηδηθόηεηαο καο , πάκε ην παίξλνπκε από 

ηελ ηάμε ηνπ θαη ην θέξλνπκε εδώ θαη θάλνπκε απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπκε εκείο εδώ. Απηή 

είλαη ε βαζηθή ηνπ ιεηηνπξγία» 

         [Αξ Πξση: 32, Φηιφινγνο] 

«Δπίζεο θξόληηζα λα θάλσ έλα πξόγξακκα θπιηόκελν, λα κελ ράλνπλ θάζε θνξά ηα 

ίδηα καζήκαηα». 
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         [Αξ. Πξση: 9, Φηιφινγνο 

 11 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n=11, 30.5%) αλαθέξνπλ πσο απνζχξνπλ ηνπο καζεηέο 

κε ε.ε.α ζην ηκήκα έληαμεο, ηηο ψξεο πνπ δηδάζθνληαη ηα αληίζηνηρα καζήκαηα ζηελ γεληθή 

ηάμε, 

«Τα παίξλσ ηελ ώξα πνπ δηδάζθνληαη ην αληίζηνηρν κάζεκα θαη ηα αμηνινγώ εγώ, εγώ 

θάλσ ην κάζεκα, έρνπλ ηηο ώξεο πνπ πξνβιέπεη ην αλαιπηηθό πξόγξακκα». 

          [Αξ. Πξση:29, Φηιφινγνο] 

« Άξα κηιάκε ζπλνιηθά γηα 9 καζήκαηα θαη ζηηο 3 ηάμεηο, 3 ζε θάζε ηάμε. Τα παηδηά 

παξάδεηγκα όηαλ ηα παίξλσ ζηα αξραία είλαη δηθή κνπ επζύλε εμ νινθιήξνπ. Γειαδή ηα 

παηδηά δελ παξαθνινπζνύλ ηα αξραία κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπ,  δειαδή δελ έρνπλ θακία επαθή 

κε ηελ ηάμε, όπσο επίζεο θαη ζηνλ όκεξν όπσο επίζεο θαη ζηελ γιώζζα». 

[Αξ. Πξση: 36, Φηιφινγνο] 

θαη 7 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n=7, 19.4%), δήισζαλ πσο νη ψξεο απφζπξζήο απφ 

ηελ γεληθή ηάμε δηαθνξνπνηνχληαη θαηά πεξίπησζε, δειαδή ηα παηδηά απνζχξνληαη  πφηε 

απφ ην αληίζηνηρν κάζεκα, πφηε απφ δεπηεξεχνληα καζήκαηα, θαη πφηε θαη απφ ηα δχν 

ζπγρξφλσο- κε ζπζηεκαηηθή απφζπξζε.  

«Τνπο παίξλσ από ην αληίζηνηρν κάζεκα  αιιά παίξλσ θαη από άιια καζήκαηα, 

κνπζηθή θαη ηέηνηα, δεπηεξεύνληα». 

         [Αξ. Πξση: 1, Φηιφινγνο] 

«Τα παηδηά κε αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα ζηα βαζηθά παξαθνινπζνύλ απνθιεηζηηθά ην 

ΤΔ, ελώ νη καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, έξρνληαη θπθιηθά» 

         [Αξ. Πξση: 12, Μαζεκαηηθφο] 

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ψξεο φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

απφζπξζε,  ε ζπλαίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο γεληθήο παηδείαο ηνπ αληίζηνηρνπ 

καζήκαηνο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή θηάλνληαο ζε πνζνζηφ (n=25, 69.4%). 
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Μηα αθφκε κεηαβιεηή ε νπνία θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ψξεο απφζπξζεο ησλ 

καζεηψλ απφ ηελ γεληθή ηάμε, είλαη νη εβδνκαδηαίεο ψξεο φπνπ δηδάζθεηαη έλα δεπηεξεχνλ 

κάζεκα ζηελ γεληθή ηάμε. ε πεξίπησζε πνπ ην κάζεκα είλαη κνλφσξν, ην παηδί δελ 

κπνξεί λα απνπζηάζεη (n=12, 33.3%). 

«Άξα ινηπόλ πξνζπαζνύκε θπθιηθά λα παίξλνπκε ηα παηδηά από θάπνηα άιια 

καζήκαηα εθηόο από ηα καζεκαηηθά , ζπλήζσο επηιέγνληαη δεπηεξεύνληα καζήκαηα θαη 

ζπλήζσο επηιέγνληαη καζήκαηα πνύ λα είλαη 2 ώξεο ηελ εβδνκάδα, λα κελ είλαη κνλόσξν ην 

κάζεκα  γηαηί αλ εγώ πάξσ ην παηδί 3-4 θνξέο ζε κνλόσξν κάζεκα κπνξεί επί έλα κήλα γηα 

παξάδεηγκα λα κελ  θάλεη θαζόινπ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα». 

         [Αξ. Πξση:24, Μαζεκαηηθφο] 

θαη ηέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ΣΔ θαίλεηαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο σο έλα 

βαζκφ, ην φθεινο ηνπ παηδηνχ  λα κείλεη ζηελ γεληθή ηάμε. Γειαδή ζε πνζνζηφ  75% 

(n=27), νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ΣΔ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζεσξνχλ πην σθέιηκε ηελ 

παξνπζία ηνπ καζεηή κε ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε, απ‟ φηη ζην ΣΔ. Αθνινπζεί ελδεηθηηθφ 

απφζπαζκα. 

«Υπάξρεη πεξίπησζε λα γξάθεη θάπνην δηαγώληζκα, θάπνην ηεηζηάθη άξα ινηπόλ δελ 

είλαη ζσζηό λα πάξνπλ ηα παηδηά, δεύηεξνλ ππάξρεη πεξίπησζε λα μεθηλήζεη θάπνηα 

επαλάιεςε ν θαζεγεηήο γηα θάπνην δηαγώληζκα γηα θάπνην θνκκάηη πνπ θξίλεη όηη είλαη 

ζεκαληηθό. Άξα θαιό ζα είλαη ηα παηδηά λα παξακείλνπλ κέζα ζηελ ηάμε θαη λα αθνύζνπλ 

απηά ηα βαζηθά ζεκεία, ηηο επαλαιήςεηο. Άιιε πεξίπησζε κπνξεί λα μεθηλάεη θάπνην 

θαηλνύξγην θεθάιαην ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθό λα πξέπεη λα πάξεη θάπνηεο 

απαξαίηεηεο βαζηθέο γλώζεηο ή κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα θάλεη θάπνηα επαλάιεςε ζε 

πξνεγνύκελεο ελόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε πξνεγνύκελεο ηάμεηο θαη θαηά ζπλέπεηα λα είλαη 

πην ρξήζηκν ν καζεηήο εθείλε ηελ ώξα λα θάηζεη κέζα ζην ηκήκα παξά λα βξίζθεηαη ζην 

ηκήκα έληαμεο». 
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          [Αξ Πξση: 25, Φηιφινγνο] 

 Β.3  Γηδαθηέα ύιε 
 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο, ε πιεηνςεθία ησλ  θαζεγεηψλ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο θαίλεηαη πσο θηλνχληαη  ηαπηφρξνλα αλάκεζα ζε 2 πξνζεγγίζεηο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ (n=27, 75%) : Σελ ηξνπνπνίεζε θαη εμαηνκίθεπζε ηεο χιεο ηνπ 

καζήκαηνο,  είηε θάλνληαο απινχζηεπζε ησλ θεηκέλσλ ή ησλ αζθήζεσλ, αληηθαζηζηψληαο 

νγθψδε ή δπζλφεηα θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ (n=14, 38.8%), είηε πξνζαξκφδνληαο ηνλ 

ξπζκφ θάιπςεο ηεο δηδαθηέαο χιεο (n=5, 13.8%) θαη  ηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ θελψλ 

απφ πξνεγνχκελα ρξφληα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ. Μφλν 5  ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ 

κφλν ηελ  πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, δειαδή ηελ ηξνπνπνίεζε θαη 

εμαηνκίθεπζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο (n= 5, 13.8%): 

 είηε πξνζαξκφδνληαο ηνλ ξπζκφ θάιπςεο ηεο δηδαθηέαο χιεο (n=2, 5.5%). 

«…θαη θάλνπκε καδί ην βηβιίν ηεο γιώζζαο ή πνιιά extra ππνζηεξηθηηθά καζήκαηα, 

γηα θελά ηα νπνία έρνπλ ηα παηδηά πνπ ζεκαίλεη όηη νη ξπζκνί καο είλαη πνιύ αξγνί, ζε ζρέζε 

κε ηελ θαλνληθή ηάμε» 

         [Αξ. Πξση:34, Φηιφινγνο ] 

«…Σθέςνπ όηη απηά πνπ θάλνπλ ζηελ γεληθή ζε κηα ώξα εκείο ζέινπκε 10 κέξεο» 

         [Αξ. Πξση: 23, Φηιφινγνο] 

«…αιιά εθ ησλ πξαγκάησλ ε ύιε δελ κπνξνύζε λα βγεί  π.ρ γηα θάηη πνπ θάλνπλ ζηελ 

γεληθή ζε 1 ώξα εγώ ζέισ ην ιηγόηεξν 4, δελ κπνξνύκε λα έρνπκε ηνλ ίδην ρξόλν, ζέινπκε 

ηνπιάρηζηνλ ηνλ δηπιάζην ρξόλν»  

         [Αξ. Πξση: 4, Φηιφινγνο] 
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είηε θάλνληαο απινχζηεπζε ησλ θεηκέλσλ ή ησλ αζθήζεσλ, αληηθαζηζηψληαο νγθψδε 

ή δπζλφεηα θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ (n=3, 8.3%). 

«Κνίηα  εκείο αθνινπζήζακε ηελ ύιε ηεο ηάμεο αιιά ζε έλα πην εύθνιν επίπεδν, λαη κελ 

ην ίδην γλσζηηθό αληηθείκελν αιιά πνιύ απινπνηεκέλν, κε βάζε όκσο ην βηβιίν θαηά βαζε»

      

         [Αξ. Πξση:25, Μαζεκαηηθφο] 

«Μπνξεί θάπνην παηδί λα κελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη εγώ λα πξέπεη λα θάλσ 

πεξηζζόηεξε απινύζηεπζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ»  

         [Αξ. Πξση: 27, Φηιφινγνο] 

«Δγώ πξέπεη λα θάλσ ην κάζεκα όζν πην απιό γίλεηαη, δεδνκέλνπ όηη νη καζεηέο κνπ 

δπζθνιεύνληαη πνιύ» 

         [Αξ. Πξση: 22, Φηιφινγνο] 

 «Απινπνηώ ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο ηελ ύιε.  Γηα παξάδεηγκα ε ύιε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην ζηε γιώζζα κπνξεί λα ιέεη λα βξνύκε κέζα ζηελ πξόηαζε ηηο 

δεπηεξεύνπζεο πξνηάζεηο. Δγώ απιά βξίζθσ ηηο δεπηεξεύνπζεο κε ηα παηδηά θαη ηνλ ηξόπν 

εηζαγσγήο δελ κέλσ ζε εθθνξά, ζε ηη ζεκαίλνπλ δειαδή απινπνηώ πάξα πνιύ ηελ ύιε 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ»   

         [Αξ. Πξση:36, Φηιφινγνο] 

 Δλψ 4 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ κφλν ηελ δεχηεξε πξνζέγγηζε 

ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ (n=4, 11.1%)  θαη αλαθέξεηαη θπξίσο σο θάιπςε ησλ 

καζεζηαθψλ θελψλ απφ πξνεγνχκελα ρξφληα. Οη θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

αλαθέξνπλ φηη πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη λα δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο αλάγλσζε, 

νξζνγξαθία, πνιιαπιαζηαζκφ θαη δηαίξεζε. 
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«Καιύπηνπκε θελά δεκνηηθνύ όιε ηελ ρξνληά θαη ζην ηέινο κόλν θάπνηα επαλαιεπηηθά, 

όηαλ έλα παηδί δελ κπνξεί λα γξάςεη, δελ μέξεη αλάγλσζε, απηά είλαη πνιύ ζεκαληηθά θαη γηα 

ηελ δσή ηνπο κεηά θάηη λα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ κηα αίηεζε»     

           [Αξ. Πξση:23, Φηιφινγνο] 

«…πξνζπαζνύκε θαηαξράο αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο ησλ παηδηώλ λα ηνπο κάζνπκε 

βαζηθά πξάγκαηα, όπσο αλάγλσζε θαη γξαθή, γηαηί ππάξρνπλ παηδηά πνπ αθόκα θαη ζε απηή 

ηελ ειηθία δελ μέξνπλ αλάγλσζε θαη γξαθή»   

          [Αξ. Πξση:36, Φηιφινγνο] 

«…δειαδή ηνπο βάδσ θάπνηα ηεζη πάλσ ζηα ιάζε πνπ θάλαλε, δειαδή έβιεπα ηη ιάζε 

θάλαλε, ηα ξήκαηα ζε –ίδσ, ηνπο ηα κάζαηλα θαη αλ έβιεπα ζηελ νξζνγξαθία αλ ηα 

θαηαιάβαλε θαη γεληθά νηηδήπνηε ιαζάθηα έθαλαλ ζηελ νξζνγξαθία, πάλσ ζε απηά ηνπο 

έβαδα ηέζη, ηνπο έβαδα θάζε κέξα νξζνγξαθία».  

          [Αξ.Πξση:2, Φηιφινγνο] 

«Πξνζπαζώ θπξίσο λα θαιύςσ θάπνηεο γλώζεηο πνπ είλαη από πξνεγνύκελεο ηάμεηο, 

δειαδή είλαη ραξαθηεξηζηηθό πσο ζηα καζεκαηηθά ππάξρνπλ παηδηά πνπ δελ μέξνπλ ηελ 

πξνπαίδεηα νύηε ηηο απιέο πξάμεηο πξάγκαηα δειαδή πνπ ζα έπξεπε λα ηα έρνπλ θαηαλνήζεη 

από ην δεκνηηθό, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα απνδώζνπλ ζηελ ζπλέρεηα, κε δεδνκέλν 

όηη καζεκαηηθά είλαη αιπζίδα θαη ρξεηάδνληαη θάπνηεο πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο θνηηάδσ 

αξρηθά αλ θαιύςσ απηέο ηηο γλώζεηο πνπ ιείπνπλ ζηα παηδηά από ην δεκνηηθό 

         [Αξ. Πξση:12, Μαζεκαηηθφο] 

Οη παξάγνληεο νη νπνίoη θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο δηδαζθαιίαο, είλαη αξρηθά νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην 

ηκήκα έληαμεο (n=27, 75%),   
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«Τώξα όζνλ αθνξά ζηελ ύιε, ην λα πξνζπαζείο κε απηά ηα παηδηά λα ζπκβαδίζεηο κε 

ηελ γεληθή ηάμε είλαη νπηνπία, ηα πξνβιήκαηα πνπ έρεη ην θάζε παηδί, ηα θελά ηνπ, κε απηά 

παιεύσ, ηνπιάρηζηνλ λα ηειεηώζεη ην γπκλάζην θαη λα κάζεη πξνπαίδεηα» 

         [Αξ. Πξση: 29, Φηιφινγνο]  

«…ππάξρνπλ όκσο θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ καζεζηαθά ειιείκκαηα, ηα νπνία ζα πξέπεη 

ν εθπαηδεπηηθόο ηεο έληαμεο λα εζηηάζεη». 

         [Αξ. Πξση:10, Φηιφινγνο] 

 

«…εθεί ζηελ γ’ πνπ ζνπ ιέσ ππήξρε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, νη 2 κπνξνύζαλ λα 

αθνινπζήζνπλ ην γεληθό πξόγξακκα κε ειάρηζηεο ηξνπνπνηήζεηο, ε κηα όκσο όρη θαη 

αλαγθαζηηθά ηελ έπαηξλα κόλε ηεο θαη θάλακε άιια πξάγκαηα» 

         [Αξ. Πξση: 10, Φηιφινγνο] 

θαη ε χιε δηδαζθαιίαο φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην αληίζηνηρν Αλαιπηηθφ πξφγξακκα 

πνπδψλ (n=9,  25%).  

«Δγώ πξνζπαζώ κε όζα κέζα έρσ θαη όζν κπνξώ λα βνεζήζσ, απιά είκαη ζε κηα 

θαηάζηαζε πνπ είκαη ζηε κέζε. Από ηε κηα λα αθνινπζήζσ ην λόκν, γηαηί δπζηπρώο είκαη ζε 

έλα ζρνιείν πνπ ε λνκνζεζία ιέεη ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα γηα ην ηκήκα έληαμεο πνπ είκαη 

αλαγθαζκέλε λα αθνινπζήζσ αθνύ είκαη ζε απηό ην πεξηβάιινλ αιιά από ηελ άιιε απηό κε 

πεξηνξίδεη ζην λα βνεζήζσ νπζηαζηηθά ηα παηδηά. Δίκαη αλάκεζα ζην λα βνεζήζσ θαη λα 

αθνινπζήζσ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ αιιά από ηελ άιιε λα κελ εθζέζσ ην ζρνιείν. Κακηά 

θνξά αλαγθαζηηθά μεθεύγσ από ην λόκν αιιά πξνζπαζώ λα ηα ζπλδπάζσ»   

          [Αξ. Πξση:36, Φηιφινγνο] 

«Ννκίδσ όκσο όηη πξνζαξκόδεζαη αξθεηά ζε απηό πνπ πξέπεη λα θάλνπλ θαη ζηελ ηάμε 

γηαηί όηαλ ηα παηδηά δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ ηάμε, δελ ηα ελδηαθέξεη απηό πνπ 

γίλεηαη ζην ΤΔ. Ξέξεηο όηη νη αλάγθεο ηνπο κπνξεί λα ήηαλ θάπσο δηαθνξεηηθέο, αιιά πξέπεη 
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λα ην πξνζαξκόδεηο θάπσο ζηελ ηάμε γηαηί δηαθνξεηηθά δηακαξηύξνληαη, ληώζνπλ ... εληάμεη, 

θαη πνπ έγηλε απηό, ζε έλα καθξνπξόζεζκν κπνξεί λα ηα βνεζήζεη αιιά πνιιέο θνξέο ηα 

αλαζηαηώλεη ζα έξζνπλ θαη ζα ζνπ πνπλ «α! θπξία γξάθνπκε δηαγώληζκα, λα θάλνπκε 

επαλάιεςε», πνπ κπνξεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα απηό λα κελ είλαη εθηθηό, λα αληαπνθξηζνύλ 

ζε όια απηά». 

         [Αξ. Πξση:29, Φηιφινγνο] 

Σέινο φζνλ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην αλ ζα δηδαρζεί θάπνην 

κάζεκα,  ε ρξεζηκφηεηα πνπ έρεη ην θάζε κάζεκα γηα ζπγθεθξηκέλα παηδηά επεξεάδεη ζε 

πνζνζηφ (n=20, 55.%). 

«Τη λόεκα έρνπλ ηα αξραία… είλαη αζηείν. Πην πνιύ λόεκα έρεη ε πνιηηηθή αγσγή, λα 

μέξνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο, είλαη πνιύ πην ζεκαληηθό απηό». 

[Αξ. Πξση: 5, Μαζεκαηηθφο] 

«Τώξα έλα πξόβιεκα είλαη όηη δελ γίλεηαη πάληα ε ύιε λα ζπκβαδίδεη κε απηήλ ηεο 

γεληθήο ηάμεο, κε κεξηθά παηδηά δελ θάλακε θαζόινπ αξραία. Όηαλ θαιά θαιά δελ μέξνπλ 

λέα, ηη λα θάλνπλ ηα αξραία. Γειαδή ζηα λέα ειιεληθά πηζηεύσ πσο απηόο είλαη ν ξόινο, 

θαιύπηνληαο ηα θελά πνπ ππάξρνπλ ζηα λέα ειιεληθά λα θαιπθζνύλ  θάπνηα ζηηγκή ηα θελά 

ησλ αξραίσλ όπνπ απηό είλαη δπλαηό». 

         [Αξ. Πξση: 34, Φηιφινγνο] 

 «…Απιά  ην κόλν ήηαλ  ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ λα απνθαζίδσ 

ηη ηνπο είλαη ρξήζηκν από απηά πνπ έρεη κέζα ην  βηβιίν γηα λα ηνπο θάλσ, γηαηί θάπνηα 

πξάγκαηα είλαη εμεδεηεκέλα ζην βηβιίν ην ζρνιηθό θαη δελ ήμεξα αλ άμηδε ηνλ θόπν λα ηνπο 

ηα θάλσ. Κάπνηα πξάγκαηα απέθπγα λα ηα δηδάμσ θάπνηα ηα δίδαμα κε κηζή θαξδία γηαηί 

πνιύ απιά ήμεξα όηη δελ έρεη λόεκα λα ηα δηδάμσ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο  καζεηέο θάπνηεο 

ζεκαηηθέο» 

[Αξ. Πξση.: 34, Φηιφινγνο] 
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Β.4 Γηδαθηηθή Μέζνδνο 
 

Όζνλ αθνξά ζηελ δηδαζθαιία, νη δηδαθηηθέο κέζνδνη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

είλαη νη εμήο: 

α.  Οκαδνπνίεζε (n=18, 50%), ζπγθεθξηκέλα ε δεκηνπξγία νκνηνγελψλ νκάδσλ 

(n=18, 50%). 

«…πξνζπάζεζα πνιύ θαη ηειηθά θαηάθεξα λα έρσ ζηελ ηάμε κνπ καζεηέο πνπ λα κελ 

έρνπλ κεγάιεο απνθιείζεηο, δειαδή νη βαξηέο λνεηηθέο κε ηελ δπζιεμία. Τν πεξηζζόηεξν πνπ 

είραλ ήηαλ 3 παηδηά κέζα ζηελ ηάμε θαη πξνζπαζνύζα λα ηαηξηάδνπλ, λα είλαη ηνπ ίδηνπ 

επηπέδνπ»  

           [Αξ. Πξση. 34, Φηιφινγνο] 

«…ζπλήζσο όηαλ θάλνπκε ηα group, ζέινπκε λα είλαη πεξίπνπ ηνπ ίδηνπ επηπέδνπ ή θαη 

λα κπνξνύλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ θαη καδί». 

         [Αξ. Πξση. 12, Φηιφινγνο] 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ ζε επίπεδν ηκήκαηνο 

έληαμεο, φπνπ ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ είλαη κηθξφο, ζπλίζηαηαη ζηελ απνπζία καζεηψλ 

άιισλ καζεζηαθψλ δπλαηνηήησλ ηελ ίδηα ζηηγκή κέζα ζην ηκήκα έληαμεο. Άιιεο 

δηδαθηηθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη:  

β. ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία (n= 14, 38.8%),  

«Σπάσ ηελ ώξα κνπ ζε ηέηαξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αζρνινύκαη 

απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε έλαλ καζεηή ελώ νη ππόινηπνη θάλνπλ εμαηνκηθεπκέλεο αζθήζεηο, 

πνπ έρσ θηηάμεη εηδηθά γηα απηνύο». 

        [Αξ. Πξση.5, Μαζεκαηηθφο] 
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γ. Σέινο, νη πνιιαπινί ηξόπνη ππνζηήξημεο ηεο πξόζβαζεο ζην πιηθό (n=4, 

11.1%), ζπγθεθξηκέλα ε καγλεηνθψλεζε θεηκέλσλ (n=3, 8.3%), ζρεδηαγξάκκαηα- 

ζεκεηψζεηο (n=3, 8.3%) θαη ε ρξήζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ γηα καζεηέο κε 

αηζζεηεξηαθά ειιείκκαηα (n=2, 5.5%)   

«[…] λα θάηζσ λα γξάςσ ζην θαζεηνθσλάθη, κπνξεί λα θηηάμσ ζεκεηώζεηο, π.ρ ηώξα 

ζηελ γ’ γπκλαζίνπ κε ηηο δεπηεξεύνπζεο  πξνηάζεηο θάλσ ζρεδηαγξάκκαηα […] π.ρ γηα ηνλ 

Γηαθσηηζκό, νξηζκόο ηνπ Γηαθσηηζκνύ, βαζηθέο ηνπ αξρέο, ή γηα ηνλ Τξηθνύπε ην πνιηηηθό 

ηνπ πξόγξακκα, ζα πάξσ ινηπόλ ην καγλεηνθσλάθη θαη ζα μεθηλήζσ: Γηαθσηηζκόο: πνιηηηθό 

θαη πλεπκαηηθό θίλεκα [..]. ζα θηηάμσ δειαδή κηα θαζεηνύια κε ηα βαζηθά ζεκεία.» 

          [Αξ. Πξση.32, Φηιφινγνο] 

 

Γ.  Ο ηδαληθόο ξόινο ηνπ ΣΔ 
 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (n= 18, 50%) απάληεζε πσο ν ηδαληθφο ξφινο ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο δελ ηαπηίδεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν, 8 απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (n=8, 

22,2%) ηαχηηδαλ ηνλ ηδαληθφ κε ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ελψ 10 (n=10, 

27,8 %) δελ γλψξηδαλ θαζφινπ.  

 

Πίλαθαο 7. Ιδαληθόο ξόινο Σκήκαηνο έληαμεο 

Ηδαληθφο Ρφινο ΣΔ Ν % 

Σαπηίδεηαη ν ηδαληθφο κε ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ηνπ ΣΔ 8 22,2 

Γελ ηαπηίδεηαη ν ηδαληθφο κε ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ηνπ ΣΔ 18 50.0 

Γελ γλσξίδσ 10 27,8 

χλνιν 36 100 
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Ωζηφζν, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα πεξηγξάςνπλ ηα ζεκεία 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηδαληθνχ απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ξφιν ησλ ηκεκάησλ έληαμεο,. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αλάθεξαλ ηελ αλάγθε γηα   ελίζρπζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο (n= 

19, 52.7%) θαη  εηδηθφηεξα : 

α. ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ, φπσο ςπρνιφγσλ, 

ινγνζεξαπεπηψλ, ζπκβνχισλ ή αθφκα θαη θαζεγεηψλ άιισλ εηδηθνηήησλ  (n=10, 27.7%) 

« Τα ΤΔ [..] ζέινπλ πεξηζζόηεξν πξνζσπηθό θαη δελ αλαθέξνκαη κόλν ζηνπο 

θαζεγεηέο, ρξεηαδόκαζηε έλα ςπρνιόγν γηα λα δνπιέςνπκε θαιύηεξα θαη εκείο […] 

πεξηζζόηεξν αλζξώπηλν δπλακηθό θαη άιιεο εηδηθόηεηεο.» 

[Αξ. Πξση:17, Βηνιφγνο] 

β. ηελ ίδξπζε λέσλ ΣΔ ζε φια ηα ζρνιεία (n=7, 19.4%),  

«Όια ηα γπκλάζηα λα έρνπλ ην απαξαίηεην ηκήκα έληαμεο γηαηί δελ κπνξεί ζηελ 

(αλαθέξεη πεξηνρή) λα είλαη έλα ζρνιείν πνπ έρεη 50 παηδηά ζηελ έληαμε θαη δίπια ην 

(αλαθέξεη ζρνιείν)  λα κελ έρεη θαλέλα».  

                                    [Αξ Πξση: 13, Μαζεκαηηθφο] 

«…πξέπεη λα ζπλερίζνπλ θαη λα κπνπλ ζε όια ηα ζρνιεία [..]. Θεσξώ όηη ζα έπξεπε 

θαη ζε όια ηα γπκλάζηα λα κπνπλ ΤΔ, […] αιιά όρη κόλν πηζηεύσ πσο πξέπεη λα ππάξρνπλ ζε 

όια ηα ζρνιεία αιιά πξέπεη λα εληζρπζνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν γηαηί νη δπλαηόηεηεο θαη νη 

αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα ζρνιεία ζε ζρέζε κε ηα ΤΔ, είλαη πάξα πνιύ κεγάιεο» 

         [Αξ. Πξση: 12, Μαζεκαηηθφο] 

Αθφκα αλάθεξαλ ηελ αλάγθε νξγάλσζεο ηεο  ιεηηνπξγίαο ηνπο  ζε πνζνζηφ 41.6% 

(n=15, 41.6%). Δηδηθφηεξα: 

α. ηελ χπαξμε  ζηαζεξνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο  (n=15, 41.7%),  
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«Κάπνηνη θαζεγεηέο κπνξεί λα ζέινπλ ην παηδί ζηελ ηάμε θαη έηζη δεκηνπξγείηαη κηα 

αλαηξνπή ζην πξόγξακκα. Να κελ αθνινπζείηαη έλα ζηαζεξό πξόγξακκα πνπ ηα παηδηά ην 

έρνπλ αλάγθε, ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηαζεξό πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο». 

                     [Αξ Πξση: 10, Φηιφινγνο] 

«… Άζε πνπ είλαη δύζθνιν λα δεκηνπξγεζεί έλα πξόγξακκα γηα ην ΤΔ, ηα παηδηά 

γξάθνπλ ζπρλά δηαγσλίζκαηα θαη δελ κπνξείο λα ηα πάξεηο, νπόηε πξέπεη λα ηξνπνπνηεζεί 

κέζα ζηελ ίδηα κέξα ην πξόγξακκα, λα έξζνπλ άιια παηδηά, ηα άιια παηδηά λα κπεξδεύνληαη, 

λα πεγαίλνπκε ζηηο ηάμεηο λα ηα ςάρλνπκε.» 

         [Αξ. Πξση: 23, Φηιφινγνο] 

β. ηελ ιεηηνπξγία εθηφο  σξψλ ζρνιηθνχ σξαξίνπ (n=8, 22.2%), 

«Πηζηεύσ όηη κηα δπζθνιία θαη έλα πξόβιεκα είλαη όηη ηα παηδηά αλαγθάδνληαη λα 

βγαίλνπλ κέζα από ηελ θαλνληθή ηελ ηάμε θαη λα έξρνληαη εδώ πέξα. Γειαδή ίζσο ην ΤΔ ζα 

έπξεπε λα ιεηηνπξγεί θάπνηεο άιιεο ώξεο, γηαηί πνιιά παηδηά αηζζάλνληαη άζρεκα λα 

βγαίλνπλ κέζα από ηελ θαλνληθή ηελ ηάμε, αηζζάλνληαη κεηνλεθηηθά.» 

         [Αξ. Πξση: 23, Φηιφινγνο] 

«Η δπζθνιία είλαη όηη ιεηηνπξγνύλ ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εηδηθά γηα 

ηνπο καζεηέο πνπ δελ έρνπλ βαξηά πξνβιήκαηα αιιά καζεζηαθά ειιείκκαηα» 

         [Αξ. Πξση: 10, Φηιφινγνο] 

 Αθφκα, νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχλ o καζεηηθφο πιεζπζκφο ζηνλ νπνίν 

απεπζχλνληαη  ηα Σκήκαηα Έληαμεο λα κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη, χζηεξα απφ 

πξνζαξκνγή, ηελ χιε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αληίζηνηρν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ  

(n=19, 52.7%) θαζψο ζεσξνχλ πσο ππάξρνπλ καζεηέο, νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ αθφκα θαη αλ είλαη 

πξνζαξκνζκέλν. 
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«Με θαιύπηεη ζε έλα βαζκό, ζηνλ βαζκό πνπ ν καζεηήο ζα βγεη από ηελ ηάμε θαη 

κπνξεί λα ηνλ θαιύςεη ην βηβιίν, δειαδή κπνξεί λα θάλεη ην ίδην κάζεκα ζε έλα ρακειόηεξν 

επίπεδν. Τν παηδί όκσο, όηαλ δελ κπνξεί όρη κόλν ην κάζεκα ηεο ηάμεο ηνπ λα θαηαλνήζεη, 

όηαλ ην επίπεδν ηνπ είλαη θαηεπζείαλ γηα ζρνιείν εηδηθήο αγσγήο, ην βνεζάεη κελ ζηα 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, αιιά δελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηα ππόινηπα ή λα έρεη ην 

επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ.» 

         [Αξ. Πξση: 8, Μαζεκαηηθφο] 

« Ιδαληθά ζα έπξεπε λα έρνπκε παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη λα πξνζαξκόδνπκε 

ην γλσζηηθό ηνπο αληηθείκελν. Δγώ είκαη ππνρξεσκέλε από ηνλ λόκν λα δηδάζθσ ηελ ίδηα 

ύιε, είκαη ππνρξεσκέλε λα βάδσ θνηλά ζέκαηα ελώ ππάξρνπλ παηδηά πνπ δελ μέξνπλ λα 

ζπιιαβίδνπλ. Υπάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζην ηη δηδάζθσ, ζην ηη ζα έπξεπε απηά ηα παηδηά λα 

δηδαρζνύλ θαη ζην πνηέο είλαη νη αλάγθεο ηνπο. Μηα ηεξάζηηα δηάζηαζε. Ιδαληθά ην ΤΔ είλαη 

γηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ή κε κηθξή παξέθθιηζε από ηνλ κέζν όξν. Από ηελ 

ζηηγκή πνπ απαηηνύλ πξνζαξκνγή ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ζην ηέινο εμέηαζε ζε θνηλά 

ζέκαηα...» 

                  [Αξ Πξση: 29, Φηιφινγνο] 

Δλψ κφλν 2 (5.5%) εθπαηδεπηηθνί δειψζαλ πσο επηζπκνχλ λα δηδάζθνπλ ηνπο 

καζεηέο κε ε.ε.α, εληφο πιαηζίνπ γεληθήο ηάμεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηνπο απνζχξνπλ. 

« […] ζα ήζεια λα είκαζηε θαη εκείο κέζα ζηελ γεληθή ηάμε, όηη γίλεηαη ζην Τκήκα 

Έληαμεο κπνξεί λα γίλεη κε πνιύ θαιύηεξν ηξόπν ζηελ γεληθή ηάμε, κε ην λα είκαζηε θαη εκείο 

από δίπια θαη κα βνεζάκε ηα παηδηά» 

                  [Αξ Πξση: 32, Φηιφινγνο] 
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Γ.1 Η αμηνιόγεζε ηωλ ηκεκάηωλ έληαμεο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ ηα ηκήκαηα έληαμεο σο θνξείο 

εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη παξαηεξήζεθε φηη ε πιεηνςεθία  ησλ ζπκκεηερφλησλ (n=30, 83.3%) είραλ 

ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ ζεζκφ ησλ ηκεκάησλ έληηαμεο. Σν 83.3% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

πίζηεπαλ πσο παξά ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία ελδερνκέλσο  αληηκεησπίδεη ν ζεζκφο, ε 

πξνζθνξά ηνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α. Δλψ κφλν 4 ζπκκεηέρνληεο (n=4, 

11.1%) είραλ αξλεηηθή ζηάζε θαη ζεσξνχζαλ πσο αλ δελ  βειηησζνχλ ζα ήηαλ θαιχηεξα λα 

γίλεη άξζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΣΔ,  θαη 2 ζπκκεηέρνληεο (n=2, 5.5%) δελ κπφξεζαλ λα ηα 

αμηνινγήζνπλ. 

«Δίλαη έλαο ζεζκόο πνπ πξέπεη λα παγησζεί θαη λα ππνζηεξηρζεί»    

          [Αξ. Πξση: 21, Φηιφινγνο] 

«Σαλ ηελ Βαιράια, είλαη ν παξάδεηζνο ηνλ Βίθηλγθο. Δίλαη θνβεξά ππνζηεξηθηηθά, ελώ 

ζηελ αξρή  ιέγαλε όινη ηα ραδά παηδηά, ε ραδή εθπαηδεπηηθόο κε ηα ραδά αληηθείκελα. Γελ 

είλαη έηζη, είλαη ππνζηεξηθηηθά, αιιά κε ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε ζρνιείνπ, ππνπξγείνπ ζα 

κπνξνύζαλ λα νξγαλσζνύλ θαιύηεξα, λα ππάξρεη δειαδή κηα ξνή, κηα ζπλέρεηα». 

         [Αξ. Πξση:6, Φηιφινγνο] 

«…ηα παηδηά ζίγνπξα θεξδίδνπλ θάηη αιιά όρη απηό ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα θεξδεζεί, 

θακία ζρέζε ππάξρνπλ πξννπηηθέο» 

         [Αξ. Πξση:27, Φηιφινγνο] 
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Γ. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ ΣΔ  
 

Όζνλ αθνξά ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο , νη 33 απφ 

ηνπο 36 ζπκκεηέρνληεο (n=33, 91.6%) αλαθέξνπλ πσο ν ξφινο ηνπο είλαη ζπκβνπιεπηηθφο- 

ππνζηεξηθηηθφο ηφζν απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (n=31, 86.1%) 

«Οη ίδηνη νη θαζεγεηέο ηα ζεσξνύλ παηδηά θξνύηα, παηδηά πνπ είλαη ραδά, πνιιέο θνξέο 

ηα εθθσλνύλ έηζη, αθόκα θαη ν Γ/ληεο θαη απηά καδεύνληαη, καδεύνληαη ζην θαβνύθη ηνπο θαη 

εκείο θαινύκαζηε λα ηα βγάινπκε από εθεί θαη λα ηα θάλνπκε λα βηώζνπλ όηη είλαη ζε έλα 

αζθαιέο πεξηβάιινλ, λα καο εκπηζηεπηνύλ θαη κεηά λα μεθηλήζεη ην κάζεκα …..Δπεηδή είκαη 

κηθξή ζε ειηθία όηη ρξεηάδνληαλ ηα παηδηά έξρνληαλ ζε εκέλα, όηαλ αο πνύκε ηα θνξόηδεπαλ 

ζηελ απιή θαη εγώ ζαλ ηελ δαζθάια, ηελ θίιε, ηελ κακά, ηελ κεγάιε αδεξθή πήγαηλα ζε 

όινπο ηνπο ππόινηπνπο γηα λα πξνζδηνξίζσ ην ηη γίλεηαη» 

         [Αξ. Πξση:4, Φηιφινγνο] 

«Πνιιέο θνξέο κε θάπνηα παηδηά έρνπκε θάηζεη θαη 2 ώξεο θαη ζπδεηάκε ην πξόβιεκα 

ηνπο θαη έρνπκε αθήζεη ην καζεζηαθό θαηά κέξνο. Δίλαη πάληα απηό πνπ έιεγα πξέπεη πάληα 

λα θνηηάο ην παηδί». 

         [Αξ. Πξση: 17, Βηνιφγνο] 

«Τώξα απέλαληη ζηα παηδηά ήηαλ ππνζηεξηθηηθόο ν ξόινο κνπ κε έςαρλαλ ζην 

δηάιιεηκα λα θαληαζηείο, «θπξία έρνπκε απηό, ηη λα θάλνπκε∙», λα ηα εξεκήζσ, πνιιέο θνξέο 

γηλόκνπλ απνδέθηεο παξαπόλσλ θαη εξρόκνπλ ζε δύζθνιε ζέζε». 

         [Αξ. Πξση: 20, Φπζηθφο] 

«Δγώ πξνζπαζώ λα.., γηαηί κέζα ζην ρξόλν έξρεζαη πνιύ θνληά κε απηά ηα παηδηά, δελ 

είλαη όηη έρεηο 5 ηκήκαηα από 30 καζεηέο, είλαη πνιύ ιίγα ηα παηδηά κνπ, ηα βιέπσ θάζε 

εβδνκάδα θαη δεκηνπξγείηαη έλα παξαπάλσ δέζηκν, κηα εκπηζηνζύλε θαη λνηάδεζαη θαη εζύ 
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πεξηζζόηεξν γηα απηά ηα παηδηά, ελδηαθέξεζαη …..Απηό επηβάιιεη έλαο ηόζν κηθξόο αξηζκόο 

καζεηώλ λα δεκηνπξγείηαη έλα δέζηκν κεγαιύηεξν θαη λα ζνπ δείρλνπλ θαη κηα κεγαιύηεξε 

εκπηζηνζύλε ηα ίδηα ηα παηδηά, λα αλνίγνληαη θαη λα ζνπ κηιάλε, λα ζέινπλ αλ αθνύλ ηελ 

γλώκε ζνπ γηα απηά πνπ ηα απαζρνινύλ».   

         [Αξ. Πξση:1, Φηιφινγνο] 

« Γύζθνιε εξώηεζε... εληάμεη ζεσξώ όηη είλαη πνιύ ρξήζηκνο ν ξόινο κνπ, ην έρσ 

ζηόρν ή ζθνπό λα βνεζάσ πνιύ ζην ςπρηθό θνκκάηη ησλ παηδηώλ θπξίσο έηζη∙ Δ ζέκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο, πξνζπαζώ κε κεζόδνπο ζπγθεθξηκέλεο λα ηα 

βνεζήζσ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο, πξνζπαζώ λα 

αληρλεύζσ ηα ελδηαθέξνληα ηνπο, πνηέο είλαη νη αλάγθεο νη θιίζεηο ηνπο θαη λα ζηεξηρζώ 

θπξίσο ζε απηά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπο, λα εθκεηαιιεπηώ ηηο δπλαηόηεηεο πνπ έρνπλ   έηζη 

ώζηε λα εληζρύζσ ην καζεζηαθό αιιά θαη ηελ έληαμε ηνπο».    

          [Αξ. Πξση:16, Φηιφινγνο] 

«Πξνζπαζνύκε λα βγάινπκε θαη ηελ ύιε δίλνληαο έκθαζε ζηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά ζε θάπνηα θνκκάηηα αιιά ην γεληθόηεξν θιίκα είλαη λα ηα 

βνεζήζνπκε λα εληαρζνύλ ζηελ θνηλσλία θαη ζην καζεηηθό πεξηβάιινλ, όηαλ έρνπλ 

πξνβιήκαηα κε ζπκκαζεηέο είκαζηε εδώ γηα λα ηνπο βνεζήζνπκε ςπρνινγηθά γηαηί απηό έρεη 

πην πνιύ λόεκα έληαμε ζην καζεηηθό πεξηβάιινλ θαη όρη ηόζν πνιύ ην καζεζηαθό. Απηό έρσ 

θαηαιάβεη εγώ ηνπιάρηζηνλ». 

         [Αξ. Πξση: 31, Πιεξνθνξηθφο] 

 Όζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (n=11, 30.5%) 

«…δειαδή ν ξόινο ήηαλ ζπκβνπιεπηηθόο- θαζνδεγεηηθόο θαη σο πξνο όια ηα ζέκαηα 

όρη κόλν ηνπ ΤΔ. […]πρ. Όηαλ έιεγαλ « Θα απνβάινπκε έλαλ καζεηή» έιεγα «πξέπεη λα 

ςάμνπκε ην γηαηί», «ηη έθαλε∙». 

[Αξ. Πξση:2, Φηιφινγνο] 
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«…θαη εγώ νπζηαζηηθά απηό θάλσ, ηνπο πξνηείλσ ηξόπνπο γηα λα ηα βνεζήζνπλ κέζα 

ζηελ ηάμε. Βνεζάο ηνπο θαζεγεηέο γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά». 

         [ Αξ. Πξση: 8, Μαζεκαηηθφο] 

O Γηδαθηηθφο ηνπο ξφινο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζε πνζνζηφ 58.3% (n=21,), 

ζπλίζηαηαη θπξίσο ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε  αλαγθψλ (n=20, 55.5%) 

«Κάλνπκε ζηελ αξρή κηα πξνθαηαξηηθή αμηνιόγεζε. Άιια όηαλ είρα έξζεη ηα πήξα έλα- 

έλα, γηα λα δσ ζε ηη επίπεδν βξίζθνληαη». 

          [Αξ. Πξση:23, Φηιφινγνο] 

«Καηαξρήλ όηαλ άξρηζαλ ηα ζρνιεία, εγώ ήξζα ηελ επόκελε κέξα από ηνλ αγηαζκό, 

κέρξη λα γίλεη ν δηαρσξηζκόο εδώ ζηα ηκήκαηα, λα βγεη ην πξόγξακκα όπσο βγαίλεη θάζε 

κέξα, μεθίλεζα κεηά από 2 εβδνκάδεο θαη έπαηξλα έλαλ έλαλ ηνπο καζεηέο θαη κειεηνύζα ηελ 

γλσκάηεπζε ηνπο, ηα έβιεπα θαη έηζη θαηαιήμακε ζηα παηδηά, ηνπο έπαηξλα ζε μερσξηζηή 

αίζνπζα». 

          [Αξ. Πξση: 9, Φηιφινγνο] 

«Οπζηαζηηθά είλαη λα αλαθαιύςσ από πόηε έρνπλ θελά ηα παηδηά, απηό είλαη κηα 

δηαδηθαζία ππεξβνιηθά ρξνλνβόξα γηαηί δελ μέξεηο ηα παηδηά» 

         [Αξ. Πξση: 3, Μαζεκαηηθφο] 

  ζηελ δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο κέζσ ηεο  πξνζαξκνγήο ηεο δηδαζθαιίαο ζχκθσλα 

κε ηηο  αλάγθεο ηνπ καζεηή (n=19, 33.3%), 

«Ο ξόινο ήηαλ…. λα ηξνπνπνηώ, λα απινπνηώ αζθήζεηο» 

         [Αξ. Πξση: 5, Μαζεκαηηθφο] 

 

«Κάπνηα παηδηά δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ην γλσζηηθό πιηθό ησλ ηάμεσλ ζησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη, νύηε ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο. Απηό είλαη ηεξάζηην πξόβιεκα, πξέπεη λα 
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θέξσ λα ζπλππάξμνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ απηώλ κε ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο πνπ ζέηεη 

ην αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα όια ηα παηδηά» 

         [Αξ. Πξση: 29, Φηιφινγνο] 

θαη ζηελ θάιπςε ηεο χιεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

ηεο αληίζηνηρήο ζρνιηθήο ηάμεο (n=7, 19.4%) 

«θαη πξνζπαζώ λα ηνπο θάλσ ηα ίδηα πξάγκαηα, ηηο ίδηεο αζθήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζνπλ λα αθνινπζήζνπλ ηνπο ππόινηπνπο ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν». 

          [Αξ. Πξση: 9, Φηιφινγνο] 

Οη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζεσξνχλ πσο ν ξφινο ηνπο είλαη εληζρπηηθφο 

ηεο έληαμεο ζε πνζνζηφ 38.8% (n=14), ηφζν κέζσ ηεο παξνρήο βαζηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε 

(n=13, 36.1%), φζν θαη κέζσ ηεο παξνρήο βαζηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ έηζη ψζηε λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζηελ ζρνιηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ζηελ 

θνηλσλία γεληθφηεξα (n=7, 19.4%). 

Δπηπιένλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο έρνπλ αλαιάβεη ξφιν δηακεζνιαβεηηθφ- 

παξνρήο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ εηδηθή αγσγή (n=13, 

36.1%). 

«Νηώζσ πνιιέο θνξέο, όηη θάλσ ηνλ δηακεζνιαβεηή, αθήλσ ζηελ άθξε ηελ δνπιεηά 

κνπ, απηό δειαδή πνπ μέξσ λα θάλσ, ην γλσζηηθό δειαδή θνκκάηη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζσ 

λα ην ηζνξξνπήζσ κέζα ζην ζρνιείν. Γελ μέξσ αλ θαηαιαβαίλεηο ηη ελλνώ∙ Να έξζσ ζε 

επαθή κε ηνλ θαζεγεηή ηεο γεληθήο, λα κηιήζσ κε ηνλ γνληό πνιιέο θνξέο, έρεη ζπκβεί απηό, 

θαη νη ίδηνη νη γνλείο ρσξίο λα ην ζέινπλ απνξξίπηνπλ ηα παηδηά ηνπο, ηα ζεσξνύλ ηεκπέιεδεο 

όηη «έια κσξέ πξέπεη λα δηαβάζεηο πην πνιύ, λα πξνζπαζήζεηο πεξηζζόηεξν, ζα ζνπ 

πεξάζεη», ιεο θαη είλαη γξίπε, άιισζηε θαη νη ίδηνη ην δεηάλε…. πνιιέο θνξέο έρνπλ κπεη 

εκείο ζηελ εηδηθή αγσγή ζηελ δηαδηθαζία λα εμεγήζνπκε ζηα ππόινηπα παηδηά ην ηη ζπκβαίλεη, 
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ώζηε λα θαηαιάβνπλ όηη ν καζεηήο κε δπζιεμία δελ είλαη ραδόο, απιά δελ δηαβάδεη ή δελ 

γξάθεη θαηά ηα άιια κπνξνύκε λα ζπλαλαζηξαθνύκε, δελ ηξέρεη ηίπνηα θαη λνκίδσ όηη ζε έλα 

αξθεηά κεγάιν βαζκό ην έρνπκε θαηαθέξεη  ». 

          [Αξ. Πξση:32, Φηιφινγνο] 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ηνλ ξφιν ηνπο «απαιιαθηηθφ» (n=10 27.7%), σο πξνο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, 

«Όηαλ πξόθεηηαη γηα παηδηά κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο δελ κνπ έρεη πνηέ νύηε έλαο 

«Α! μέξεηο ηνλ ρξεηάδνκαη ζήκεξα, ζα παξαδώζσ», πνηέ, γηα λα κελ ζνπ πσ όηη κνπ έρνπλ 

ζηείιεη παηδί πνπ  ην έδησμαλ από ηελ γεληθή ηάμε λα έξζεη ζε κέλα γηα ηηκσξία θαη εγώ 

εθείλε ηελ ώξα είρα άιιν κάζεκα» 

[Αξ. Πξση: 3, Μαζεκαηηθφο] 

θαζψο θαη ζπλεξγαηηθφ  ζρεηηθά ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο (n=7, 

19.4%). πγθεθξηκέλα, ε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο θαη ησλ  

εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, πεξηγξάθεθε απφ ηνπο πξψηνπο σο εμήο:  

 πδήηεζε κε ηνπο ζπλαδέιθνπο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ κηα παξαπάλσ  

επηείθεηα ζηελ βαζκνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ΣΔ ( n=5, 13.8%) 

 Δλεκεξψλνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ζε ζρέζε κε ηελ χιε πνπ 

θαιχπηεηαη θάζε θνξά  ζηελ γεληθή ηάμε, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβαδίδνπλ  ζην ΣΔ (n=2, 

5.5%) 

 Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο  εθπαίδεπζεο πξνζαξκφδνπλ ηελ χιε ηνπ ΑΠ, 

αθαηξψληαο θπξίσο πξάγκαηα ή ηνλίδνληαο ηα απνιχησο απαξαίηεηα, απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν φζνλ αθνξά ζηνπο  καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο  (n=3, 8.3%) 

 Πξνζαξκνγή ζεκάησλ  ζηα δηαγσλίζκαηα απφ θνηλνχ (n=3, 8.3%) 
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 Δληνπηζκφο  καζεηψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, νη νπνίνη ζα 

σθεινχληαλ απφ ηελ θνίηεζε ζην ηκήκαηνο έληαμεο  θαη ελεκέξσζε ηνπ θαζεγεηή ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο πξνθεηκέλνπ λα θηλήζεη ηελ αληίζηνηρε δηαδηθαζία (n=4, 11.1%) 

 πδήηεζε ζε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ παηδηνχ θαη πσο ζα ην βνεζήζνπλ 

(n=6, 16.6%) 

 Αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεη ν καζεηήο 

κε ε.ε.α ζηα 2 δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα (ηκήκα έληαμεο , γεληθή ηάμε) (n=7, 

19.4%) 

ρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ην 80.5% (n=29,) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο-

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο ή δελ ζπλεξγάδνληαη θαζφινπ, ελψ κφλν νη 7 

(19,5%) αλέθεξαλ πσο δελ αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο. Oη ζπκκεηέρνληεο θαίλεηαη λα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπλαδέιθνπο –εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

γεληθήο φζνλ αθνξά ηελ βαζκνινγία ησλ καζεηψλ ηνπ ΣΔ (n=10, 27.7%),  

«.., δεπηεξνλ λα ζπλεξγαδόκαζηε θαη ζε επίπεδν βαζκνινγίαο, κεξηθνί κε ξσηνύλ άιινη 

όρη, ππάξρνπλ θαη ζπλάδειθνη αξθεηνί , όρη θηιόινγνη εδώ, πνπ δελ ζέινπλ θαζόινπ λα 

αλαθαηεύνληαη νη άιινη ζηνλ ηξόπν επίδνζεο ηεο βαζκνινγίαο. Θεσξνύλ ην ζέκα ηεο 

βαζκνινγίαο θεθαιαηώδεο γηα απηνύο, γηα εκέλα ε βαζκνινγία δελ είλαη ην δήηεκα, ην δήηεκα 

είλαη ε δηδαζθαιία....» 

          [Αξ. Πξση. 11, Φηιφινγνο] 

ζηελ δηακφξθσζε ηεο χιεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (n=15, 41.6%), 

«Γελ ππήξρε αξκνληθή ζπλεξγαζία δειαδή άιια έιεγαλ ηελ κηα νη θαζεγεηέο θαη άιια 

ηελ άιιε. Καη κεηά είρα θαη ηα παηδηά «Καιά εζείο δελ καο είπαηε..», λαη αιιά εγώ είρα πάξεη 
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άιιε πιεξνθόξεζε. Δίραλ πεη «κελ ηνπο θάλεηο εκεξνκελίεο ζηελ ηζηνξία, δελ ηηο ζέισ» θαη  

ζην δηαγώληζκα, ππήξρε νιόθιεξε άζθεζε» 

          [Αξ. Πξση:27, Φηιφινγνο]  

ζηελ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ(n=5, 13.8%)  

«Παξόιν πνπ πξνηείλνπκε θάπνηα κέηξα ζηνπο θαζεγεηέο ηεο γεληθήο, ζέισ λα ζνπ πσ 

όηη δελ ηα αθνινπζνύλ, γηα παηδηά πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ή έρνπλ 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ή παξαβαηηθή ηέινο πάλησλ θαη ηα βιέπνπκε λα θάζνληαη ζην 

ίδην ζξαλίν, ηειεπηαίν ζξαλίν θαη έρσ πηάζεη ηνλ θαζεγεηή θαη ηνπ ιέσ «ρώξηζε ηνπο, 

δηαθνξεηηθά ηνλ έλαλ από ηνλ άιινλ, γηαηί ζηελ έληαμε πνπ έξρνληαη θαη είλαη κόλνη ηνπο θαη 

δνπιεύνπλ θαη γξάθνπλ». Υπάξρνπλ δειαδή καζεηέο πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε όρη απιά λα 

είλαη ζε δηαθνξεηηθά ζξαλία αιιά ίζσο θαη ηκήκαηα, πνιινί δελ καο αθνύλε. Γειαδή θαη 

θάπνηα κέηξα λα πξνηείλνπκε πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζνύλ θάπνηα πξνβιήκαηα δελ 

ιακβάλνληαη ππόςε.» 

          [Αξ. Πξση:19,Φηιφινγνο] 

θαη ηέινο ζηελ απφ θνηλνχ ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ λα απνζπξζνχλ νη καζεηέο κε 

ε.ε.α  απφ ηελ γεληθή ηάμε θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ηκήκα έληαμεο (n=27, 75%),  

«ππάξρνπλ  1-2 θαζεγεηέο πνπ μέξσ όηη πνηέ δελ δίλνπλ παηδηά, θαη ηνπο νπνίνπο ηώξα 

πηα ηνπο απνθεύγσ, μέξσ ηη ώξα έρνπλ κάζεκα θαη δελ πάσ λα δεηήζσ παηδηά». 

          [Αξ. Πξση:19,Φηιφινγνο] 

«[..]απηό είλαη θαη ε κεγάιε πιεγή ησλ ΤΔ ζε όζα ζρνιεία ιεηηνπξγνύλ δηόηη δελ 

δηαζαθελίδεηαη πνπζελά από πνηέο λα πάξεηο ην παηδί θαη πόζεο λα ηνπ θάλεηο. Ο λόκνο κνπ 

επηηξέπεη λα πάξσ ην παηδί από όπνηα ώξα ζέισ, εθηόο από κνλνώξα καζήκαηα. Τν 

πξόβιεκα είλαη όηαλ ην ΤΔ είλαη λεντδξπζέλ, ππάξρεη έληνλε αληίδξαζε από ηνπο θαζεγεηέο 

λα ζνπ δώζνπλ ην παηδί, ππήξραλ θαη αθξαίεο δειώζεηο ηνπ ηύπνπ « ηη ηνπ δίλεηο εζύ 

παξαπάλσ από εκέλα∙». ζέκα δειαδή πνπ αθήλεηαη όπσο θαη πνιιά άιια ζηνλ παηξησηηζκό 
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ησλ ειιήλσλ, δελ έρεη λόεκα λα ηζαθσζώ λα ηνπ πεηάμσ ζηα κνύηξα ηνλ λόκν θαη λα θύγσ, 

ην ζέκα είλαη λα κπνξέζνπκε λα ζπλεξγαζηνύκε. Τώξα νη ώξεο θαη ηα ζρεηηθά έρεη λα θάλεη 

πνιύ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, εγώ πξέπεη λα βγάισ 21 ώξεο ηελ εβδνκάδα, απηό είλαη ην 

ζίγνπξν. Μηα θνξά ηνπο είρα πεη «αλ εζάο δελ ζαο πεηξάδεη λα θάζνκαη θαη λα πίλσ όιε κέξα 

θαθέ δελ έρσ θαλέλα πξόβιεκα λα ην θάλσ αθνύ δελ κνπ δίλεηε ηα παηδηά» 

         [Αξ. Πξση: 35, Μζεκαηηθφο] 

Όζνλ αθνξά ζηελ αηηηνινγία ησλ δπζθνιηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπλεξγαζίαο ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ (n=28, 77,7%) αλαθέξνπλ παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα ζεσξνχλ πσο 

νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ είλαη ζσζηά ελεκεξσκέλνη- επηκνξθσκέλνη 

(n=27, 75%) , 

«Κνίηα εγώ πηζηεύσ όηη πξνζπαζνύζε λα εληάμνπκε απηά ηα παηδηά ζην γεληθόηεξν 

θιίκα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηελ γεληθή ηάμε. Βέβαηα νη πεξηζζόηεξνη θαζεγεηέο ην έβιεπαλ ζαλ 

εληζρπηηθή δηδαζθαιία θαη κε απηή ηελ βάζε παξαθηλνύζαλ ηα παηδηά λα έξζνπλ λα 

γξαθηνύλ.» 

          [Αξ. Πξση:22, Φηιφινγνο] 

ππνηηκνχλ ηνλ ζεζκφ θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (n=11, 30.5%),  

«Πξνζσπηθά δελ κπνξώ λα ην θαηαιάβσ βέβαηα, απηό ην εγώ έρσ 30 θαη εζύ έρεηο 4-5 

άηνκα ή θαη έλα πνιιέο θνξέο θαη 2 θαη όηαλ δελ πξνρσξνύλ απηά ηα παηδηά, γηαηί από απηά 

ηα παηδηά δελ κπνξείο λα πεξηκέλεηο θαη θακία αικαηώδε εμέιημε, ίζσο ζην κπαιό ηνπο λα 

ππνβαζκίδνπλ ηνλ ξόιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ» 

          [Αξ. Πξση:26,Φηιφινγνο] 

είλαη δχζπηζηνη απέλαληη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηνπ ηκεκάησλ 

έληαμεο  (n=7, 19.4%)  
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«ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο θαζεγεηέο ππήξρε κηα αβεβαηόηεηα, « ηη δνπιεηά έρεηο εζύ 

εδώ πνπ είζαη ηόζν κηθξή∙» θαη «ηη παξαπάλσ θάλεηο∙», ή όπνηε είραλ πξόβιεκα κε θάπνηνλ 

δηθό ηνπο καζεηή κνπ έιεγαλ : «Δζύ πξέπεη λα πάξεηο όια ηα παηδηά δελ γίλεηαη». 

          [Αξ. Πξση:4, Φηιφινγνο] 

 θαη ηέινο δηαηεξνχλ ακπληηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ λενζχζηαην ζεζκφ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο θαη ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο (n=7, 19.4%). 

«Υπήξρε θαζεγήηξηα ζην άιιν ζρνιείν πνπ όηαλ πήγα λα πάξσ ηα παηδηά θόληεςε λα κε 

δείξεη, λόκηδε όηη ηεο θιέβσ ηελ δνπιεηά, κνπ είπε: «Δγώ είκαη 30 ρξόληα θαζεγήηξηα, ηη 

παξαπάλσ μέξεηο εζύ∙», ν Γ/ληεο ηεο εμήγεζε αιιά δελ θάλεθε λα θαηαιαβαίλεη. Υπήξρε έλα 

ερζξηθό θιίκα  όπνηε πήγαηλα λα πάξσ ηα παηδηά.» 

          [Αξ. Πξση:36, Φηιφινγνο] 

Tν  44.4% (n=16) ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθέξνπλ ηελ αζάθεηα ηνπ λφκνπ ζε ζρέζε 

κε ηα ηκήκαηα έληαμεο, σο βαζηθή αηηία ηεο έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν νκάδσλ 

εθπαηδεπηηθψλ (εηδηθψλ παηδαγσγψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ηεο γεληθή εθπαίδεπζεο)   

«Δίκαζηε αθάιππηνη ξε παηδί, δελ κπνξνύκε λα παηήζνπκε πνπζελά γηα λα 

δηεθδηθήζνπκε πξάγκαηα, δελ ππάξρεη θάηη μεθάζαξν πνπζελά νπόηε θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

γεληθήο δελ μέξνπλ θαη αθξηβώο ηη πξέπεη λα θάλνπλ γηα λα είλαη θαιπκκέλνη από άπνςε 

λόκνπ » 

          [Αξ. Πξση.34, Φηιφινγνο] 

 ελψ κφλν ην (n=3, 8.3%)  εληφπηζε θαη παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη θαη κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη εηδηθφηεξα ηελ ειιηπή επηκφξθσζε θαη ησλ 2 (n=3, 

8.3%). 

«Διιηπήο επηκόξθσζε όισλ αθόκα θαη δηθή κνπ. Δγώ έθαλα κηα επηκόξθσζε αιιά 

απηό δελ ζεκαίλεη όηη ηα μέξσ όια νπόηε ζηακαηάσ. Δπηκόξθσζε θαη ελεκέξσζε. έρσ 

αθνύζεη πεξηπηώζεηο πνπ ιέλε, «ηη καζεζηαθέο δπζθνιίεο∙», «ηη δπζιεμία∙», ηεκπέιεο είλαη θαη 
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δελ ζέιεη λα δηαβάζεη, είλαη κηα ηακπέια πνπ θνξηέηαη πάξα πνιύ θαη ν θαζέλαο κπνξεί λα 

ηελ πηζηεύεη γηα ηνπο δηθνύο ηνπ ιόγνπο. Οπόηε θαη αλάγθε γηα επηκόξθσζε αιιά θαη 

επαηζζεηνπνίεζε» 

          [Αξ. Πξση:6, Φηιφινγνο] 

Όζνλ αθνξά ζηελ ζπλεξγαζία κε θνξείο  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα ησλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ, 24 ζπκκεηέρνληεο (66.6%)  αλέθεξαλ πσο ζπλεξγάδνληαη, ελψ νη ππφινηπνη 12 

δελ ζπλεξγαδφηαλ θάπνην θνξέα . πγθεθξηκέλα, 20  ζπκκεηέρνληεο (n=20, 55.5%) 

ζπλεξγάδνληαλ ή ζπλεξγάζηεθαλ θάπνηα ζηηγκή κε ην ΚΔΓΓΤ, 10 (n=10, 27.7%) 

αλέθεξαλ πσο ζπλεξγάδνληαλ ή ζπλεξγάζηεθαλ θάπνηα ζηηγκή κε ηνλ χκβνπιν Δηδηθήο 

Αγσγήο, ελψ 7 (n=7, 19.4%) αλέθεξαλ πσο ζπλεξγάδνληαλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο. 

Απφ ηνπο 20 (n=20, 55.5%) εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζπλεξγάζηεθαλ ή 

ζπλεξγάδνληαλ κε ην ΚΔΓΓΤ, 10 (n=10, 27.7%)   ζπκκεηέρνληεο ζπλεξγάδνληαλ ζε 

επίπεδν παξνρήο νδεγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ΣΔ, 9 (n=9, 25%) αλέθεξαλ πσο 

έγηλαλ θάπνηεο εκεξίδεο ελεκεξσηηθέο ζε επίπεδν ζρνιείνπ, 7 (n=7, 19.4%) ζπκκεηέρνληεο 

απεπζχλνληαλ ζην ΚΔΓΓΤ γηα πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε-νδεγίεο αλαθνξηθά κε θάπνην 

παηδί πνπ είραλ εμεηάζεη. 

Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ζπλεξγαζίαο κε ην ΚΔΓΓΤ, νη 14 (n=14, 38.8%) 

εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχζαλ πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία – ππνζηήξημε απφ απηή πνπ είραλ ήδε 

απφ ην ΚΔΓΓΤ θαη νη 19 (n=19, 52.7%) δελ ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο δηαγλψζεηο- 

(ρξφλνο αλακνλήο θαη πνηφηεηα). 

«[….],ζε απηό ην ζεκείν λα πσ πσο νη αμηνινγήζεηο ησλ ΚΔΓΓΥ είλαη ζιηβεξέο, ζην 

θνκκάηη ησλ καζεκαηηθώλ έρνπλ πιήξε άγλνηα [… ].Οη αμηνινγήζεηο είλαη copy-paste, δελ 

κπνξεί λα έρσ 4 καζεηέο κε 4 ίδηεο αθξηβώο αμηνινγήζεηο, κε ηνπο ίδηνπο ραξαθηεξηζκνύο 
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θαη ηα παηδηά λα είλαη όρη απιά δηαθνξεηηθά, ην έλα έρεη ςπρνινγηθά, ην άιιν ζνβαξά ζέκαηα 

πγείαο, ην άιιν ληώζεη θαησηεξόηεηα θαη όηη δελ έρεη ππνζηήξημε ζην ζπίηη». 

            [Αξ. Πξση:3, Μαζεκαηηθφο] 

 

ηελ ζπλεξγαζία ηνπο  κε ηνλ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο αλαθέξζεθαλ 10 

ζπκκεηέρνληεο (n=10, 27.7%). Oη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο ν χκβνπινο Δηδηθήο 

Αγσγήο παξείρε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (n=10, 

27.7%)  θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθεξζεί θάπνηνο 

καζεηήο ζην Σκήκα Έληαμεο (n=9, 25%). 

Όζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα θαηά ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ χκβνπιν Δηδηθήο 

Αγσγήο, (n=7, 19.4%) εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο επηζπκνχζαλ πεξηζζφηεξε ζπλεξγαζία- 

ππνζηήξημε απφ ηνλ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο, 4 (n=4, 11.1%) πσο ν χκβνπινο δελ 

άθελε πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ ΣΔ θαη 3 (n=3, 8.3%) εθπαηδεπηηθνί 

ηζρπξίζηεθαλ πσο ηνπο δπζθφιεπε πνιχ ζηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ην χκβνπιν, ην γεγνλφο 

φηη εθείλνο ήηαλ εθπαηδεπηηθφο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

«[…],ε Σύκβνπινο καο είλαη δαζθάια, δελ ηελ θαηεγνξώ αιιά δελ κπνξεί λα 

θαηαλνήζεη όηη ηα πξάγκαηα ζηελ Γεπηεξνβάζκηα είλαη πην δύζθνια, ρξεηάδνληαη κεγαιύηεξε 

επαηζζεζία νη έθεβνη, θαηαλννύλ πεξηζζόηεξα  θαη πιεγώλνληαη θαη πεξηζζόηεξν». 

          [Αξ. Πξση.28, Φπζηθφο] 

Σέινο κηα γεληθφηεξε δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, ζρεηηθά κε 

ηνλ ξφιν ηνπο, θαίλεηαη λα είλαη ε αζάθεηα πνπ επηθξαηεί σο πξνο απηφλ κε απνηέιεζκα λα 

ζεσξνχλ ηνλ ξφιν ηνπο αζαθή- παξεμεγεκέλν θαη αλέληαρην ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

θαζεγεηψλ (n=25, 69.4%), 
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«Γελ κπνξώ λα ζνπ πσο θαηάθεξα λα εληάμσ ηα παηδηά, αιιά νύηε θαη ηνλ εαπηό κνπ 

ήκνπλ παξαγθσληζκέλε εληειώο» 

          [Αξ. Πξση: 4, Φηιφινγνο] 

«Υπήξραλ πεξηπηώζεηο πνπ εγώ αηζζαλόκνπλ παξείζαθηε ζην ζρνιείν γηα δηάθνξνπο 

ιόγνπο, ίζσο αλ ήκνπλ κόλν ζηελ έληαμε ηνπ ζρνιείνπ λα είρα θαηαθέξεη θαη εγώ λα εληαρζώ 

ζηελ θνηλόηεηα ησλ θαζεγεηώλ, εγώ ε ίδηα δελ εληάρζεθα ζηελ θνηλόηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, πσο λα εληάμσ ηνπο καζεηέο κνπ∙ Γηαηί ήκνπλ θιεηζκέλε ζε εθείλε ηελ 

αίζνπζα ζηελ άθξε ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνλ ρεηκώλα έβξερε, ρηόληδε, γιηζηξνύζε, έπηλα κόλε κνπ 

θαθέ, δηάβαδα γηα λα εηνηκάζσ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηνπο καζεηέο. Ήηαλ ειάρηζηεο νη θνξέο 

πνπ πήγα ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηώλ, κπνξεί λα θαζπζηεξνύζα κε έλαλ καζεηή , εθεί είρα ηα 

βηβιία κνπ, κέρξη ην ηέινο ππήξραλ παηδηά πνπ δελ κε γλώξηδαλ, […]. Γελ κπόξεζα λα 

εληαρζώ».           

[Αξ. Πξση: 5, Μαζεκαηηθφο] 

«Πηζηεύσ όηη ν ξόινο είλαη ππνβαζκηζκέλνο, έρσ δνπιέςεη θαη ζηελ γεληθή έηζη∙ Απηό 

είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη ζνπ ιέσ όηη δελ αληηιακβάλνληαη ηνλ ξόιν καο […]Δίλαη 

ππνβαζκηζκέλνο ν ξόινο θαθά ηα ςέκαηα, δειαδή αηζζάλεζαη θαη από κόλνο ζνπ 

ππνβαζκηζκέλνο θαη κε ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε θαη από ηνπο ζπλαδέιθνπο, (Τη αηζζάλεζαη 

όηη ζε ππνβαζκίδεη∙) «Δληάμεη δνπιεύεηο κε 4 παηδηά θαη εγώ κε 25», απηό ιέλε όιε κέξα νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο  θαη εγώ έρσ δνπιέςεη ζηελ γεληθή απηό πνπ πξέπεη λα ζνπ πσ 

είλαη όηη είλαη πην δύζθνιν απηό πνπ θάλνπκε ζηελ έληαμε».  

[Αξ. Πξση:33, Φπζηθφο] 

« Γελ μέξσ βέβαηα πσο κε βιέπνπλ νη άιινη θαζεγεηέο, αλ κε βιέπνπλ ζαλ 

ζπλαδέιθνπο, ζαλ βνεζνύο ησλ παηδηώλ, ζαλ βνεζεηηθό πξνζσπηθό∙ Έηζη κε βιέπνπλ ζαλ 

βνεζεηηθό πξνζσπηθό θαη όρη ζαλ ζπλάδειθν πνπ πξνζπαζεί λα βνεζήζεη ηα παηδηά. Π.ρ  

«Δζύ πξέπεη λα ηνλ πάο θαη ζηελ ηνπαιέηα αλ ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη όρη εγώ, γηαηί εγώ είκαη 
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ν θαζεγεηήο ηνπο. Πνπ δελ είλαη έηζη βέβαηα, όινη θαζεγεηέο είκαζηε, ζπλάδειθνη είκαζηε 

θαη αλ ην παηδί ρξεηάδεηαη λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα ζα πξέπεη όινη λα ην βνεζήζνπκε». 

[Αξ. Πξση. 13, Φπζηθφο] 

        

Γ.1 ρεδηαζκόο- Γηδαζθαιία- Έιεγρνο πξνόδνπ 

  

α. ρεδηαζκόο δηδαζθαιίαο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ππνζηεξίδνπλ πσο αθηεξψλνπλ πεξίπνπ 65,8 ιεπηά γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (M=65.8) αλά δηδαθηηθή ψξα. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ 

ηεο δηδαζθαιίαο ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζε πνζνζηφ 47.2% 

(n=17), ζηελ απινπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζε πνζνζηφ 41.6% (n=15), ελψ  

κφλν 4 αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ζην πιηθφ (n=4, 2.7%). Oη 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαίλνληαη λα επεξεάδνπλ ηνλ ρξφλν ζρεδίαζεο ηεο δηδαζθαιίαο 

ζρεηίδνληαη κε :  

 ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 50% (n=18,) . Δηδηθφηεξα ηελ εκπεηξία (n=15, 41.6%)  

θαη ηελ χπαξμε  έηνηκνπ  εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ απφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα (n=11,30.5%) 

 ηελ καζεζηαθή ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ (n=14, 3 8.8%) 

  ηελ θχζε ηνπ καζήκαηνο (22.2%, n=8).  

Όζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε ή φρη δπζθνιηψλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 

δηδαζθαιίαο, ην 75% (n=27,) ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε πσο αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο 

ελψ ην ππφινηπν 25%  (n=9) δελ αληηκεησπίδεη. Απφ ηνπο 27 ζπκκεηέρνληεο (75%) πνπ 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο,  13 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πνπ ηνπο δπζθφιεπε ε  αλνκνηνγελήο  νκάδα ησλ καζεηψλ 

(καζεηέο δηαθνξεηηθψλ καζεζηαθψλ ηθαλνηήησλ) (n=13, 36.1%),  25 ζπκκεηέρνληεο 

αλέθεξαλ ηελ δπζθνιία  πξνζαξκνγήο ηεο χιεο ζηηο καζεζηαθέο –γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ 
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καζεηψλ εμαηηίαο ηνπ ράζκαηνο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ χιε, φπσο απηή θαζνξίδεηαη 

απφ ην Αληίζηνηρν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηηο πξαγκαηηθέο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ (n=25, 69.4%) , 

«Δπίζεο είζαη αλαγθαζκέλνο, λα ηξέρεηο λα αθνινπζείο έλα πξόγξακκα πνπ δελ 

απεπζύλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ». 

          [Αξ. Πξση:9, Φηιφινγνο] 

 «Απηό πνπ είπα θαη πξηλ ε πξνζαξκνγή ηνπ γλσζηηθνύ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο 

ηνπ θάζε παηδηνύ».     

          [Αξ. Πξση:23, Φηιφινγνο] 

Ωζηφζν αμίδεη λα αλαθεξζεί, πσο νη ζπκκεηέρνληεο φηαλ θιήζεθαλ λα αηηηνινγήζνπλ  

ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ, αλαθέξζεθαλ ζε πνζνζηφ 61.1% (n=22) ζηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο  θαη ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α 

« πξνζπαζνύζα λα πξνζαξκόζσ ηνπο    ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη κπνξώ λα ζνπ πσ  όηη πνιιέο θνξέο, επεηδή δελ κπνξνύζα λα 

θάλσ θάηη άιιν πξνζάξκνδα ηνπο ίδηνπο ηνπο ζηόρνπο, αιιηώο δελ ζα κπνξνύζαλ λα 

αληαπνθξηζνύλ κε ηίπνηα, είλαη ε θύζε ηέηνηα ηεο εηδηθήο αγσγήο λα θηάλνπλ κέρξη έλα 

ζεκείν, πάεη θαη ηέινο». 

          [Αξ. Πξση:7, Φηιφινγνο] 

 θαη ζε πνζνζηφ (n=24, 66.6%) ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ δνκή θαη 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο  θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ  

πνπ λα δίλεη κηα γεληθή θαζνδήγεζε. 

«…αθόκα θαη ην γεγνλόο όηη ην θξάηνο δελ έρεη δώζεη πξνηεξαηόηεηα ζε απηά ηα 

ηκήκαηα δείρλεη αδηαθνξία… λα κελ ππάξρεη έλα βηβιίν∙ Βηβιίν γηα θάζε εηδηθόηεηα εηδηθήο 

αγσγήο. Έλαο κπνύζνπιαο! Γελ κπνξεί ν θάζε έλαο αλάινγα κε ηελ ςπρνινγία ηνπ, λα θάλεη 

όηη ζέιεη». 
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         [Αξ. Πξση:3, Μαζεκαηηθφο] 

 ρεηηθά κε ηελ χπαξμε δπζθνιηψλ  θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, νη 

θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο αλαθέξνπλ πσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε πνζνζηφ 

94.4% (n=34), ελψ ην ππφινηπν 5.5% (n=2) δελ ζεσξεί φηη αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο. Οη 

δπζθνιίεο πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη νη εμήο: Ζ δηάζπαζε πξνζνρήο 

ησλ καζεηψλ (n=13, 36.1%), ε ππεξθηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ (n=10, 27.7%), νη 

αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο (n=10, 27.7%) , ε πξνζαξκνγήο ηεο χιεο ζηηο καζεζηαθέο –

γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ εμαηηίαο ηνπ ράζκαηνο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ χιε, 

φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ην Αληίζηνηρν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ θαη ηηο 

πξαγκαηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ (27, 75%). 

« Με δπζθόιεπε …ε δηαθνξνπνίεζε ησλ παηδηώλ θαη όηαλ έβιεπα θάηη όηη δελ κνπ 

έβγαηλε λα ην κεηαηξέςσ απηόκαηα…». 

          [Αξ. Πξση:20, Φπζηθφο] 

«Μπνξεί θάπνην παηδί λα κελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαη εγώ λα πξέπεη λα θάλσ 

πεξηζζόηεξε απινύζηεπζε ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ, απηό είλαη ην πην δύζθνιν». 

          [Αξ. Πξση:28, Φπζηθφο] 

 «Μέζα ζηελ δηάγλσζε ππάξρεη θαη ην ΔΠΔ, πνπ είλαη δηαθνξεηηθό γηα θάζε παηδί γηα 

λα μέξεη θαη ν θαζεγεηήο ηεο έληαμεο πνηνί είλαη νη ζηόρνη ηνπ θάζε παηδηνύ θαη ην επίπεδν 

πνπ ελδέρεηαη λα θηάζεη θαη απηό ηνλ βνεζάεη ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ, ηνπ παηδηνύ από ηνλ 

θαζεγεηή. Καη αξγόηεξα όηαλ ζηνπο 3 κήλεο ζα θάλεη ν ίδηνο αμηνιόγεζε ζα δεη ηη έρεη 

πεηύρεη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ ίδηνπ ηνπ παηδηνύ, αιιά γηα λα γίλεη απηό δελ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζεί ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ. Καηάιαβεο πόζν γεινίν είλαη, άιιεο 

αλάγθεο άιινη ζηόρνη, άιιε ε ύιε». 

            [Αξ. Πξση:5, Μαζεκαηηθφο] 
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«Κάπνηα παηδηά δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ην γλσζηηθό πιηθό ησλ ηάμεσλ ζησλ 

νπνίσλ βξίζθνληαη, νύηε ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο. Απηό είλαη ηεξάζηην πξόβιεκα, πξέπεη λα 

θέξσ λα ζπλππάξμνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ απηώλ κε ηνπο γλσζηηθνύο ζηόρνπο πνπ ζέηεη 

ην αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα όια ηα παηδηά θαη πάλσ ζε απηό ην ζεκείν λα ζνπ πσ όηη θάλσ 

πνιιέο παξαηππίεο. Θεσξώ ηειείσο γεινίν ην γεγνλόο λα κελ μέξεηο λα δηαβάδεηο θαη λα ζνπ 

θάλσ ηνλ επηζεηηθό πξνζδηνξηζκό» 

         [Αξ. Πξση:29, Φηιφινγνο) 

Αθφκα, δπζθνιία ππήξρε ζηελ  δεκηνπξγία νκνηνγελψλ νκάδσλ σο πξνο ηηο 

καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο  ησλ καζεηψλ (n=10, 27.7%)  . 

 «Η δπζθνιία είλαη όηη ρξεηάδεηαη θαη θάπνηνο ρξόλνο κέρξη λα  γλσξίζεηο ηα παηδηά. 

θαη λα δεηο πσο ζα δνπιέςεηο, ζα θάλεηο κηθξέο νκάδεο, βγαίλνπλ απηέο νη κηθξέο νκάδεο γηα 

ην θνκκάηη πνπ ζεο λα δνπιέςεηο∙» 

          [Αξ. Πξση:6, Φηιφινγνο] 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε αηηηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηελ δηδαζθαιία,  αθνξνχλ ζε παξάγνληεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην παηδί ζε πνζνζηφ 91.6 (n=33) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ αλνκνηνγελή νκάδα 

καζεηψλ (σο πξνο ηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηέο) θαη 3 ζπκκεηέρνληεο (n=3, 8.3%) 

αηηηνιφγεζαλ αλαθεξφκελνη ζε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, φπσο ε ειιηπήο επηκφξθσζε ζε δεηήκαηα εηδηθήο αγσγήο. 

«Απηό νθείιεηαη ζηελ δηθή κνπ αλεπάξθεηα, όρη όζνλ αθνξά ζην γλσζηηθό θνκκάηη 

αιιά ην πσο ζα ηνπο ην δώζσ, δεηήκαηα εηδηθήο αγσγήο. Απηό κε θάλεη λα ληώζσ ιίγν 

αλαζθαιήο» 

          [Αξ. Πξση:20, Φπζηθφο] 
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 γ. Έιεγρνο πξνόδνπ 

Σέινο αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ, ν κέζνο φξνο ηνπ ρξφλνπ πνπ 

αθηεξψλνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζε θάζε κάζεκα είλαη 10.5 ιεπηά  (Μ=10.5) ελψ 13 απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ δηδαζθαιία (n=13, 36.1%). 

Ο ηξφπνο ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ πεξηιακβάλεη αζθήζεηο ζηνλ πίλαθα (n=26, 72.2%),  

«Καη ζην ηέινο ηεο ώξαο ηνπο βάδσ θαη γξάθνπλ γηαηί ηνπο αξέζεη λα γξάθνπλ ζηνλ 

πίλαθα». 

         [Αξ. Πξση:5, Μαζεκαηηθφο] 

αζθήζεηο ζην ζπίηη (n=3, 8.3%) θαη αμηνιφγεζε κε ηελ κνξθή test πάλσ ζηελ χιε ε 

νπνία δηδάρηεθε ζην ΣΔ  (n=16, 44.4%). Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 25 (69.4%) απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ βάδνπλ αζθήζεηο γηα ην ζπίηη θαζφινπ θαη 19 (52.7%) ζπκκεηέρνληεο 

δελ βάδνπλ θαζφινπ δηαγσλίζκαηα ή test ζην ηκήκα έληαμεο. 

H γεληθφηεξε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο είλαη εμέηαζε- εθπαίδεπζε- επαλεμέηαζε 

(n=25, 69.4%), 

«Πάληα αθηεξώλσ έλα 5΄ιεπην ζην ηέινο γηα ηνλ έιεγρν, αιιά θαη ζηελ αξρή 

πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζνύκε κε ηα πξνεγνύκελα θαη ζηελ κέζε έλα 5΄θάλνπκε ληα αζθεζνύια 

θαη ζην ηέινο πνπ ζνπ είπα πνπ ηνπο δίλσ θάηη πνιύ κηθξό, γηα λα δσ ηη θαηαλόεζαλ θαη ηη 

ρξεηάδεηαη λα επαλαζρεδηάζσ». 

          [Αξ. Πξση:7, Φηιφινγνο] 

 ελψ κεξηθνί ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ πσο πξνζαξκφδνπλ ηα ζέκαηα ησλ 

δηαγσληζκάησλ ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα λα εμεηάδνληαη επί ίζνηο φξνηο θαη 

νη καζεηέο κε ε.ε.α. (n=8, 22.2%)  

«Καη θέηνο αιιά θαη πέξζη ζπλελννύκνπλ κε ην θηιόινγν ηεο ηάμεο θαη ην αθξηβώο ίδην 

δηαγώληζκα, ην έθηηαρλα εγώ κε άιιν ηξόπν, multiple choice, κε εξσηήζεηο πην θιεηζηνύ 

ηύπνπ θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ζεακαηηθά, δειαδή απηνκάησο ην 10 γηλόηαλ 17, απηνκάησο, 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:57 EEST - 52.53.217.230



86 
 

πξάγκα ην νπνίν ήηαλ ηδηαίηεξα δύζθνιν γηα όινπο καο. Γηαηί δελ είλαη εύθνιν λα 

ηξνπνπνηήζεηο έλα δηαγώληζκα ηεο ηάμεο, αο πνύκε ζηα θείκελα είλαη πάξα πνιύ δύζθνιν, ηη 

εξώηεζε θιεηζηνύ ηύπνπ κπνξείο λα βάιεηο∙ θαη όκσο γίλεηαη». 

          [Αξ. Πξση:31, Φηιφινγνο] 

 Οη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ ζε πνζνζηφ 66.6% (n=24,) πσο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ, ελψ νη 12 (33.3%) δήισζαλ πσο δελ δπζθνιεχνληαη . 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ, είλαη ηα εμήο:  

Ζ αδχλακε βξαρχρξνλε κλήκε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α (n=13, 26.1%), 

«Μπνξεί ηελ κηα εβδνκάδα ην παηδί λα πεγαίλεη κε ρίιηα, ε πξόνδνο λα είλαη ηεξάζηηα 

θαη ηελ άιιε εβδνκάδα λα κελ ζπκάηαη ηίπνηα, ην απόιπην ράνο, «ηη κνπ ιεο ηώξα∙ Δγώ ηα 

έθαλα απηά∙». έηζη πάληα δηαθέξεη, ράλεζαη θάπνπ, καθάξη λα ππήξρε κηα ζπλερόκελε 

βειηίσζε λα κπνξείο λα πεηο θάηη ζηαζεξό. Υπάξρνπλ θνξέο πνπ θαη εζύ αλαξσηηέζαη « ηνπο 

έθαλα εγώ απηνύο ηελ πξνεγνύκελε βδνκάδα∙ κήπσο έρσ κπεξδεπηεί∙». 

         [Αξ.Πξση:33, Μαζεκαηηθφο] 

  Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά 

αξγή (n=8),ε δηάζπαζε πξνζνρήο (n=8, 22.2%), ε έιιεηςε ρξφλνπ (n=12, 33.3%),  

«Γελ ππήξρε ρξόλνο θαη ηίπνηα δελ κπνξείο λα πξνγξακκαηίζεηο γηαηί ην πξόγξακκα 

δελ ηεξείηαη, νπόηε όηαλ κεζνιαβεί κηα εβδνκάδα γηα λα δσ εγώ θάπνηα παηδηά, ηη λα ηνπο 

θάλσ κεηά έιεγρν∙» 

          [Αξ. Πξση:17, Φηιφινγνο] 

θαη ε δπζθνιία ηεο πξνφδνπ, ε νπνία ζεκεηψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο ζην ηκήκα 

έληαμεο, λα γίλεη εκθαλήο ζηελ γεληθή ηάμε –γελίθεπζε δεμηνηήησλ  (n=10, 27.7%), 

«Γηαηί ππάξρνπλ παηδηά πνπ κπνξεί ζην ΤΔ λα παξνπζηάδνπλ κηα βειηίσζε θαη ζηελ 

γεληθή ηάμε λα κελ ην παξνπζηάδνπλ. Υπάξρνπλ παηδηά πνπ κπνξεί θαλ λα κελ κηιήζνπλ, λα 
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ζπκκεηέρνπλ ζην ΤΔ αιιά ζην ηκήκα ηεο γεληθήο λα κελ ζέινπλ λα κηιήζνπλ, αθόκα θαη αλ 

μέξνπλ θάηη, απηό δεκηνπξγεί κηα δπζθνιία ζην λα ηα αμηνινγήζεηο θαλνληθά». 

          [Αξ. Πξση:30, Φηιφινγνο] 

«Σην ηκήκα έληαμεο ν καζεηήο θάλεη κηα ζνβαξή πξνζπάζεηα θαη πξέπεη λα 

επηβξαβεπζεί, απηό όκσο κέζα ζηελ ηάμε δελ θαίλεηαη, απηά ηα νπνία ην παηδί καζαίλεη ζην 

ΤΔ ζηελ γεληθή ζεσξνύληαη απηνλόεηα». 

          [Αξ. Πξση:21, Φηιφινγνο] 

«Σηνλ έιεγρν ε δπζθνιία είλαη όηη ππάξρνπλ 2 πξόνδνη απηή ηεο γεληθήο ηάμεο θαη 

απηόο ηνπ ΤΔ. Σην ΤΔ πξόνδνο είλαη λα θέξλνπλ π.ρ ην ζηπιό ελώ ζηελ γεληθή ιέκε «κα θαιά 

έθηαζα Γ’ Γπκλαζίνπ θαη απηό παιεύεη∙», κα αθνύ έθηαζε∙ Τν θαηάθεξε όκσο. Απηή είλαη ε 

δπζθνιία όηη πεηπραίλεηο πξάγκαηα ηα νπνία ζηνλ ρώξν είλαη ζεκαληηθά αιιά κε ην πνπ 

βγαίλνπλ από εδώ είλαη πνιύ αζήκαληα θαη απηό ην ζθσηδέδηθν ληνπο θαληάζνπ πσο ην 

βηώλεη ην παηδί, «Ναί ην θαηάθεξα αιιά θαη πνπ ην θαηάθεξα∙ Κάηη πνπ όινη θάλαλε εδώ θαη 

ρξόληα∙                                                                                              [Αξ. Πξση:6, Φηιφινγνο] 

       

 

Δ. Ιδαληθόο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ πσο ν πξαγκαηηθφο ηνπο ξφινο δελ 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηδαληθφ ζε πνζνζηφ (n=32, 88.8%), ελψ κφλν 4 αλαθέξνπλ πσο ν 

ηδαληθφο θαη ν πξαγκαηηθφο ηνπο ξφινο, ηαπηίδεηαη (11.1%). Οη ζπκκεηέρνληεο ζα 

επηζπκνχζαλ ζε πνζνζηφ (n=26, 72.2%) ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο ξφινπ. Αλαθνξηθά 

κε ηελ δηδαζθαιία, νη θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο επηζπκνχλ αχμεζε ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο (n=11, 30.5%), απνθιεηζηηθή επζχλε σο πξνο ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ κε 

ε.ε.α   (n=7, 19.4%), ειεπζεξία έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο 
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ζχκθσλα κε ηηο γλσζηηθέο-καζεζηαθέο αλάγθεο ηνπο (n=26, 72.2%). ρεηηθά κε ηελ 

βαζκνιφγεζε- αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, νη ζπκκεηέρνληεο 

επηζπκνχλ απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο 

(n=14, 38.8%), απνθιεηζηηθή επζχλε ζηελ πξνζαξκνγή ησλ ζεκάησλ ησλ ηειηθψλ 

εμεηάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (n=12, 33.3%), ελψ κφλν 3 (8.3%) 

ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχζαλ ζπλππεπζπλφηεηα ηεο βαζκνιφγεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη 4 (11.1%) ζπλεξγαηηθφηεηα ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζεκάησλ ησλ ηειηθψλ εμεηάζεσλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Σκήκαηνο Έληαμεο 

. 

«Θα  έθαλα ηηο 2πιάζζηεο ή ηηο ηξηπιάζηεο ώξεο από όηη θάλνπλ ζηελ γεληθή, ζα είρακε 

…ζα είρα εγώ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ζα θάλακε ζεσξία θαη 

αλαιπηηθά ηηο αζθήζεηο θαη ηόηε ζα κπνξνύζε λα θαλεί  πην άκεζα ε βειηίσζε ησλ παηδηώλ, 

ζα ήζεια λα έρσ ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε, γξαπηά, βαζκνύο πνπ θέηνο ην είρα. Σθέςνπ όηη ν 

βαζκόο είλαη θίλεηξν, ηα παηδηά πξνζπαζνύλ πνιύ θαη πξέπεη λα ακείβνληαη, αιιηώο δελ έρεη 

λόεκα  γηα απηό. Τα ζέκαηα λα κελ είλαη θνηλά, απηό εδώ ζηελ (αλαθέξεη πεξηνρή) είλαη 

παξάινγν, αθνύ όιν ηνλ ρξόλν ηα έρσ εγώ λα ηνπο βάδεη άιινο ηα ζέκαηα.»    

           [Αξ .Πξση:4, Φηιφινγνο] 

   Οη ζπκκεηέρνληεο επίζεο επηζπκνχλ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπο, σο εηδηθνί 

παηδαγσγνί (n=17, 47.2%), κέζα απφ  ηελ  θαηνρχξσζε  ηνπ ξφινπ ηνπο ζε επίπεδν λφκσλ 

έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε ξφισλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο (n=13, 

36.1%)  κέζα απφ ηηο ζπλερείο επηκνξθψζεηο ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο (n=12, 33.3%). 

Αθφκα, νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο επηζπκνχζαλ ν ξφινο ηνπο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν εληζρπηηθφο ηεο έληαμεο (n=6, 16.6%) γεληθά, ελψ κφλν 2 αλαθέξζεθαλ  ζηελ 

παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ ηκήκαηνο ζηελ γεληθή ηάμε (παξάιιειε ζηήξημε) (n=2, 

5.5%).  
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«..λα κπαίλσ θαη εγώ ζηελ γεληθή ηάμε θαη λα ηα βνεζάσ εθεί. Απηό ζα ήηαλ πνιύ 

βνεζεηηθό θαη γηα ηα παηδηά πνπ δελ ζέινπλ λα βγαίλνπλ από ηελ ηάμε γηα λα κελ 

ζηηγκαηίδνληαη θαη γεληθόηεξα λνκίδσ πσο ζα ηα σθεινύζε πνιύ ηα παηδηά λα έρνπλ εηδηθή 

βνήζεηα κέζα ζηελ γεληθή ηάμε» 

[Αξ. Πξση:23, Φηιφινγνο].   

Δπίζεο, επηζπκνχλ ν ξφινο ηνπο λα είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβνπιεπηηθφο ζε πνζνζηφ 

25% (n=9), απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο (n=4,  11.1%), ηνπο καζεηέο κε 

ε.ε.α  (n=4, 11.1%) θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α (n=1, 2.7%). 

Σέινο, κφλν ζε πνζνζηφ  19.4% (n=7) νη ζπκκεηέρνληεο επηζπκνχζαλ  ν ξφινο ηνπο 

λα είλαη ζπλεξγαηηθφο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 
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πδήηεζε Απνηειεζκάηωλ  
 

Ζ παξνχζα  έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Μέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο, ζα δηεξεπλεζεί  ν ηξφπνο  κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν θαη 

ηα θαζήθνληα ηνπο θαζψο επίζεο θαη ηελ δνκή, ηελ ιεηηνπξγία θαη ηνλ ξφιν ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο  ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.. Oη ζπιινγηθέο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

δειαδή νη ζηάζεηο θαη νη απφςεηο ηνπο, αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α  (Bender, Vail, 

& Scott, 1995∙  Idol, Nevin & Paolucci-Whitcomb, 1994), κε ηελ έληαμε ( Forlin et 

al.,1996, Scruggs and Mastropierri, 1996) κε ηνλ ξφιν ηνπο θαη ηα θαζήθνληα ηνπο 

(Carringhton, 2000), επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δηδάζθνπλ ηνπο καζεηέο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ην κνληέιν εθπαίδεπζεο  ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. Με βάζε ηα παξαπάλσ, νη επηκέξνπο 

ζηφρνη ηεο έξεπλαο αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηνπο εμήο άμνλεο:  ην πξνθίι  ησλ καζεηψλ 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, ηνλ ξφιν ηελ ιεηηνπξγία ηνπ  ηκήκαηνο έληαμεο, ηνλ ηδαληθφ ξφιν 

ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ηνλ ξφιν ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο. 

 

Σν Πξνθίι ηωλ καζεηώλ ηωλ Σκεκάηωλ Έληαμεο. 

 

 χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο είλαη παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

(72.6%), αθνινπζνχλ κε ζεκαληηθή δηαθνξά, νη καζεηέο κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε (8.2%),  

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο (6.1%), καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

(4.5%), ζχλζεηεο γλσζηηθνζπλαηζζεκαηηθέο αλεπάξθεηεο (2.9%), δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ (2.9%), δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (1.6%) θαη πξνβιήκαηα αθνήο 
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(1.1%). Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε  έξεπλα πξνθχπηεη πσο ηα ηξία ηέηαξηα ησλ καζεηψλ ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο έρνπλ δηάγλσζε απφ επίζεκν θνξέα ∙ Δχξεκα, ην νπνίν έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε  ηα απνηειέζκαηα ηεο  έξεπλαο ησλ  Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ θαη Μπέιηνπ (2004) 

φπνπ κφλν ην 22% ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ θνηηνχζαλ ζε ηκήκα 

έληαμεο είραλ δηάγλσζε. ρεηηθά κε ηηο δηαγλψζεηο, ζηελ παξνχζα έξεπλα παξαηεξήζεθε 

πσο ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα ζην είδνο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ  θαη ηελ 

χπαξμε ή φρη   δηάγλσζεο. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζηελ έξεπλα,  νη καζεηέο κε 

λνεηηθή θαζπζηέξεζε, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, ζχλζεηεο 

γλσζηηθφζπλαηζζεκαηηθέο αλεπάξθεηεο θαη  καζεζηαθέο δπζθνιίεο κε πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο,  είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ δηάγλσζε ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο  

απφ δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ή καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απφςεσλ ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, θαίλεηαη πσο 

ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, αθνξνχλ κηα ζεηξά 

γλσξηζκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη ηφζν κε  ηελ ςπρνινγηθή, θνηλσληθή, γλσζηηθή θαη 

καζεζηαθή δηάζηαζε ηνπ καζεηή∙ Δχξεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε απηά ησλ 

Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ θαη Μπέιηνπ (2004) θαη ηεθκεξηψλεη πεξαηηέξσ ηελ δηαπίζησζε ηνπ 

McConkey (2002) φηη ε πνηθηινκνξθία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο 

πνπ κεηαθέξνληαη ζηα ηκήκαηα έληαμεο, θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο ησλ 

ηνκέσλ πγείαο, παηδείαο  θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη δηθαηνζχλεο, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ.  

Όζνλ αθνξά ζηηο καζεζηαθέο- γλσζηηθέο αδπλακίεο ησλ καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ππνζηήξημαλ φηη  έρνπλ αλάγθε απφ  παξνρή 

βαζηθψλ γλψζεσλ - γλψζεσλ δεκνηηθνχ. Οη καζεηέο κε ε.ε.α θαίλεηαη λα δπζθνιεχνληαη  

ζηελ θαηάθηεζε  ησλ κεραληζκψλ αλάγλσζεο, γξαθήο θαη βαζηθψλ αξηζκεηηθψλ πξάμεσλ, 

ζηελ θαηαλφεζε θεηκέλνπ θαη ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν. Παξνκνίσο ν Clark θαη νη ζπλεξγάηεο 
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ηνπ (1999) δηαπίζησζαλ  φηη νη καζεηέο κε ε.ε.α  θηάλνπλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

κε ζεκαληηθά ειιείκκαηα ζε βαζηθέο γλψζεηο, αλαγλσζηηθή ηθαλφηεηα θαη ιεμηιφγην,  

επηβεβαηψλνληαο ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ησλ D‟Alonzo θαη Wiseman (1978), φηη νη 

παξεκβάζεηο  πνπ εθαξκφδνληαη ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ πάληα 

ζεακαηηθά απνηειέζκαηα θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα ζρνιεία ηεο δεπηεξνβάζκηαο  δέρνληαη 

ζεκαληηθφ αξηζκφ  καζεηψλ κε ήπηεο αιιά θαη ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο.  

Αθφκα παξαηεξήζεθε φηη απφξξνηα ησλ καζεζηαθψλ- γλσζηηθψλ  θελψλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α, θαίλεηαη λα είλαη ε δπζθνιία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο γεληθήο ηάμεο θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, 

ζπκπέξαζκα ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ Clark θαη ηνπο ζπλεξγάηεο  ηνπ (1999) 

θαζψο θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ Schloss, Smith, &  Schloss (2001), φηη ρσξίο ηηο 

πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο, νη καζεηέο κε ε.ε.α. είλαη αδχλαην λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζην απζηεξφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. Ωζηφζν, εθηφο απφ ηα ζεκαληηθά γλσζηηθά- καζεζηαθά θελά, ππεχζπλε γηα 

ηελ  δπζθνιία ησλ καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, 

ζεσξείηαη θαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο,  

ε εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δελ πξνζαξκφδεη θαη δελ ηξνπνπνηεί ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ πξνθεηκέλνπ  λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ε δηαπίζησζε ηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ δείγκαηνο, πσο νη καζεηέο κε ε.ε.α   δελ ιακβάλνπλ ηελ πξέπνπζα 

πξνζνρή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο ηάμεο. Άιισζηε έρεη παξαηεξεζεί θαη ζην 

παξειζφλ πσο αξθεηνί επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηα ζέκαηα ησλ εηδηθψλ 

αλαγθψλ, ζεσξνχλ πσο νη καζεηέο κε ε.ε.α  δελ ρξεηάδνληαη πνιχ πξνζνρή ζε επίπεδν 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δίλνληαο πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηηο παξεκβάζεηο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Γεκνηηθνχ  (Lange & Ysseldyke, 1998∙ Wells, 
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Schmid, Algozzine, & Maher, 1983). Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο  πξέπεη λα έρνπλ ζεηηθή 

ζηάζε θαη  πςειέο πξνζδνθίεο απφ ηελ παξνπζία ησλ καζεηψλ κε  ε.ε.α ζηελ ηάμε ηνπο, 

γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, είλαη πνιχ ζπρλφ ην θαηλφκελν νη καζεηέο λα 

αληαπνθξίλνληαη  ζηηο πξνζδνθίεο ησλ δαζθάισλ ηνπο θαη δεχηεξνλ, ζε πνιιέο έξεπλεο 

έρεη απνδεηρζεί πσο νη εθπαηδεπηηθνί ζπκπεξηθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο καζεηέο γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ  δηαηεξνχλ πςειέο πξνζδνθίεο, απ‟ φηη ζηνπο άιινπο καζεηέο (Jones & Jones, 

2004). Οη καζεηέο  ηεο γεληθήο ηάμεο αληηιακβαλφκελνη  ηελ δηαθνξνπνηεκέλε 

ζπκπεξηθνξά ησλ δαζθάισλ ηνπο απέλαληη ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο κε ε.ε.α, πηνζεηνχλ   

παξφκνηεο ζηάζεηο θαη  ζπκπεξηθνξέο. Φαίλεηαη δειαδή πσο ε κε απνδνρή ησλ δαζθάισλ, 

επεξεάδεη ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο ηάμεο, θάλνληαο ηνπο ιηγφηεξν δεθηηθνχο  ζηελ 

απνδνρή ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο κε ε.ε.α. σο ηζφηηκα κέιε ηεο ηάμεο (Salend, 1999), κηα 

δηαπίζησζε ε νπνία επηβεβαηψλεηαη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα θαζψο νη καζεηέο κε ε.ε.α, 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο ζηνλ ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ.  

ρεηηθά κε ηα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνλίδνπλ  ηνλ ζηηγκαηηζκφ θαη ηελ θνηλσληθή 

απνκφλσζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α απφ ηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ. Δχξεκα, ην νπνίν 

ηαπηίδεηαη κε κηα πνιχ ζεκαληηθή δηάζηαζεο ηεο θξηηηθήο πνπ έρνπλ δερζεί δηεζλψο ηα 

ηκήκαηα έληαμεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, είλαη επηβιαβήο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπο πξνζαξκνγή (Baker, 

Wang,  & Walberg, 1994) θαζψο κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο (Heward, 2006) θαη ηνπο ζηηγκαηίδεη απξνθάιππηα αλαγθάδνληαο ηνπο λα 

κεηαθεξζνχλ εθηφο γεληθήο ηάμεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαζρεζεί  «εηδηθή» εθπαίδεπζε 

(Carrington & Elkins, 2002).  
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Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, ε ζπκαηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο, ε νπνία αλαθέξζεθε ζρεδφλ απφ ην έλα ηξίην ησλ ζπκκεηερφλησλ, δελ πξέπεη λα 

πξνθαιεί έθπιεμε. Δλδείμεηο ζπκαηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζηνλ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ θαη ζηελ έξεπλα ησλ Αvramidis, Bayliss,  θαη Burden 

(2002).  

Αθφκα ζχκθσλα κε ην 50% ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη καζεηέο κε ε.ε.α αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο. Οη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

καζεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο αλαθνξηθά κε ηελ κάζεζε θαίλεηαη πσο έρεη πξνεθηάζεηο 

ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ζπκπεξηθνξά.  

Άιισζηε, φπσο έρεη παξαηεξεζεί ε κάζεζε θαη ε ζπκπεξηθνξά είλαη δχν αιιειέλδεηεο 

δηαδηθαζίεο θαη σο ηέηνηεο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη.  Αλ ζηφρνο καο είλαη λα αιιάμνπκε 

ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ καζεηή, πξέπεη πξψηα λα αληηιεθζνχκε  ηελ πνιχπινθε 

αιιειεπίδξαζε πνπ ιακβάλεη ρψξα αλάκεζα ζηνλ καζεηή θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο 

εθείλνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο 

(Ayers, Clark & Murray, 2001∙ Docking, 1996∙ O‟Brien, 1998). 

Δπίζεο, ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ, δήισζαλ πσο νη καζεηέο πνπ 

θνηηνχλ ζηα ηκήκαηα έληαμεο πξνέξρνληαη απφ απνζηεξεηηθά νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα∙ 

Γεγνλφο, ην νπνίν πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκφ, ζρεηηθά κε  ηελ πεγή ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη   

Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ θαη Μπέιηνπ  (2004) νη νπνίεο ηφληζαλ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπο, 

αληηιακβάλνληαλ  ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ σο κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πεγέο ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ. 

Αλαθεξφκελνη ζην ςπρνινγηθφ πξνθίι ησλ καζεηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο, ηφληζαλ ηελ 

εμαηξεηηθά κεησκέλε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηελ ρακειή απηνπεπνίζεζε 
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ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, νη νπνίεο θαίλεηαη λα  εληζρχνληαη κνλαρά φηαλ νη 

καζεηέο κε ε.ε.α απνδίδνπλ αθαδεκατθά ζην πιαίζην ηεο γεληθήο ηάμεο.  Οη Lavers, Pickup 

θαη Thomson (1986) αλαθέξνπλ πσο ηα κνληέια εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο κε ε.ε.α , ηα 

νπνία πξνσζνχλ ηνλ δηαρσξηζκφ, πεξλάλε ην κήλπκα ζηνπο καζεηέο πσο δελ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ γεληθή ηάμε θαη σο εθ 

ηνχηνπ πξέπεη λα απνζπξζνχλ. Ο δηαρσξηζκφο ινηπφλ θαη ε εηηθεηνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη 

νη καζεηέο κε ε.ε.α έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα, ε «αλαπεξία» λα κελ απνηειεί  πηα κηα κφλν 

δηάζηαζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ αιιά λα  ραξαθηεξίδεη ζπλνιηθά ην άηνκν, 

θαηαθιχδνληαο φιε  ηελ χπαξμε ηνπ  (Wells, Schmid, Algozzine, & Maher, 1983). H 

αλάδεημε ηεο αλαπεξίαο ζε θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο χπαξμεο ηνπ αηφκνπ, επεξεάδεη 

ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αίζζεζε ηεο απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ. Άιισζηε, κφλν φηαλ 

ην άηνκν ληψζεη ηθαλφ λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ελεξγνπνηείηαη, αιιηψο δελ έρεη θαλέλα 

θίλεηξν γηα δξάζε κπξνζηά ζηηο πξνθιήζεηο (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 

2001). Έηζη ινηπφλ θαη ε απηναπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εθήβσλ κεηψλεηαη δξακαηηθά κε 

ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηα ηκήκαηα έληαμεο, φπνπ νη πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ 

πξφνδν ηνπο  είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο (Μyklebust, 2007).   

πκπεξαζκαηηθά, νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο:  καζεζηαθφ- γλσζηηθφ, θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ- ζπλαηζζεκαηηθφ. 

Αλαινγηδφκελνη σζηφζν ηελ γεληθφηεξε πεπνίζεζε, φηη ηα ηκήκαηα έληαμεο απνηεινχλ ηνλ   

πην ελδεδεηγκέλν ηξφπν   πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο θαη εθπαηδεπηηθήο έληαμεο ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α  καο δεκηνπξγνχληαη πνιιά εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά κε  ηνλ ξφιν θαη ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. 
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Ο Ρόινο θαη ε Λεηηνπξγία ηωλ Σκεκάηωλ Έληαμεο.  

  

 Όπσο είλαη γλσζηφ νη καζεηέο κε ε.ε.α θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο  γηα θάπνην κέξνο 

ηεο εκέξαο πξνθεηκέλνπ λα δερζνχλ  βνήζεηα ζηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ αλάγθεο 

(Smith, Polloway, Patton, & Dowdy, 2008). Παξνκνίσο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα,  ε 

πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πσο ν ξφινο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο είλαη 

βνεζεηηθφο ζε γλσζηηθφ- καζεζηαθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε  έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε. Οη ζπκκεηέρνληεο δειαδή παξέρνπλ βνήζεηα ζηνπο 

καζεηέο κε ε.ε.α  ζρεηηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ. Άιισζηε,  ζηφρνο ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο είλαη ε παξνρή κηαο πην εληαηηθήο εθπαίδεπζεο απφ απηή πνπ παξέρεηαη ζηελ 

γεληθή ηάμε (Gelzheiser & Meyers, 1991). Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ, ην κνληέιν ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο, εθηφο ηνπ φηη ζηηγκαηίδεη ηνπο καζεηέο  απνζχξνληαο ηνπο,  βαζίδεηαη 

ζηελ πεπνίζεζε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο φισλ 

ησλ καζεηψλ, γεγνλφο, ην νπνίν είλαη απνκαθξπζκέλν ηδενινγηθά απφ ηελ φιε ηελ 

θηινζνθία ηεο έληαμεο (Idol, 2006).   

Με βάζε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηακνξθψλεηαη 

ην  εβδνκαδηαίν σξνιφγην πξφγξακκα ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, δηαθέξεη απφ ζρνιείν ζε 

ζρνιείν, θαζψο δελ  θαίλεηαη λα έρνπλ δνζεί μεθάζαξεο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο ψξεο 

απφζπξζεο ησλ καζεηψλ απφ ηελ γεληθή ηάμε θαη ηελ θνίηεζε ηνπο ζην ηκήκα έληαμεο. Ζ 

κνλαδηθή νδεγία απφ πιεπξάο λνκνζεζίαο,  αλαθέξεηαη ζην κέγηζην αξηζκφ σξψλ  

παξαθνινχζεζεο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο εβδνκαδηαίσο, ν νπνίνο θαη δελ πξέπεη λα μεπεξλά 

ηηο 15 ψξεο (ΝΟΜΟ 3699/2008 – ΦΔΚ 199/Α‟/2.10.2008). Απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 
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πξνθχπηεη πσο  νη καζεηέο κε ε.ε.α παξαθνινπζνχλ ην ηκήκα έληαμεο  δχν κε ηξείο ψξεο 

εβδνκαδηαίσο γηα θάζε κάζεκα. Ο αξηζκφο ησλ σξψλ θνίηεζεο ζην ηκήκα  έληαμεο, 

δηαθνξνπνηείηαη γηα θάζε καζεηή. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο καο, ν πην 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο θαζνξίδεη ηηο  εβδνκαδηαίεο ψξεο παξαθνινχζεζεο ησλ 

καζεηψλ ζην ηκήκα έληαμεο,  είλαη  ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν- θπιηφκελν σξνιφγην 

πξφγξακκα θαη νη δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηφ, δειαδή νη αιιαγέο θαη νη 

καηαηψζεηο ησλ καζεκάησλ.  Έπεηηα ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ αλαθέξζεθαλ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ν ίδηνο ν καζεηήο θαη ε καζεζηαθή- 

γλσζηηθή ζηήξημε πνπ ρξεηάδεηαη θαη ηέινο νη ψξεο πνπ κπνξεί λα δηαζέζεη ν θαζεγεηήο 

ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζε θάζε καζεηή, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηηο αλάγθεο  φισλ ησλ 

καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο θαη ηηο ψξεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην σξάξην ηνπ. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ, πσο νη αιιαγέο θαη νη καηαηψζεηο ζην πξφγξακκα, δειαδή ν 

απξφβιεπηνο παξάγνληαο, είλαη ηφζν ζπρλέο, κε απνηέιεζκα ν αξηζκφο ησλ σξψλ θνίηεζεο 

ηνπ θάζε καζεηή ζην ηκήκα έληαμεο λα κελ δηακνξθψλεηαη βάζε εθπαηδεπηηθψλ θξηηεξίσλ 

αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο λα είλαη ηπραίνο.   

    Σα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ πσο ππάξρνπλ 3 πξαθηηθέο γηα ηελ 

απφζπξζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. απφ ηελ γεληθή ηάμε πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζήζνπλ 

ην ηκήκα έληαμεο: α) απφζπξζε ηηο ψξεο πνπ δηδάζθνληαη ηα αληίζηνηρα καζήκαηα ζηελ 

γεληθή ηάμε (π.ρ απνζχξνληαη απφ ηα καζεκαηηθά θαη δηδάζθνληαη καζεκαηηθά ζην ηκήκα 

έληαμεο)  β) απφζπξζε απφ άιια δεπηεξεχνληα καζήκαηα βάζε ελφο θπιηφκελνπ 

σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο (νη καζεηέο εθ πεξηηξνπήο απνζχξνληαη απφ δηαθνξεηηθά 

δεπηεξεχνληα καζήκαηα, φπσο: ζξεζθεπηηθά,  βηνινγία, γεσγξαθία θ.η.ι θαη κπνξεί λα 

δηδαρζνχλ π.ρ καζεκαηηθά)   γ) κε ζπζηεκαηηθή απφζπξζε απφ ηελ γεληθή ηάμε  (ηα παηδηά 

απνζχξνληαη  πφηε απφ ην αληίζηνηρν κάζεκα, πφηε απφ δεπηεξεχνληα καζήκαηα, θαη πφηε 

θαη απφ ηα δχν ζπγρξφλσο).  Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ απέζπξε ηνπο καζεηέο 
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βάζε ελφο θπιηφκελνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο ζχκθσλα κε  ην νπνίν ν καζεηήο 

απνζπξφηαλ θάζε θνξά απφ δηαθνξεηηθά δεπηεξεχνληα καζήκαηα. Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ 

ηξέρνπζα έξεπλα, κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αλεζπρίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ε απψιεηα 

γλψζεσλ απφ ηελ απνκάθξπλζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α απφ ηελ  γεληθή ηάμε. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ην θξηηήξην γηα ηελ απφζπξζε ησλ καζεηψλ απφ ηελ γεληθή ηάμε είλαη  ε  

ειαρηζηνπνίεζε ηεο απψιεηαο γλψζεσλ Άιισζηε φπσο  αλαθέξεη θαη ν Dunn (1968) ζε 

άξζξν ηνπ, έλα απφ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ κνληέινπ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, είλαη ε 

απψιεηα αγαπεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ καζεηψλ πνπ απνζχξνληαη. Αθφκε, ε αλεζπρία 

γηα ηελ απψιεηα ησλ γλψζεσλ,  εθθξάδεηαη θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α 

(Vaughn & Klingner,  1998). Οη αγαπεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο γεληθήο ηάμεο 

απνηεινχλ κηα κνλαδηθή επθαηξία  ζπκκεηνρήο θαη ελίζρπζεο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κε 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, κε απνηέιεζκα ε παξνπζία ησλ καζεηψλ ζην ηκήκα έληαμεο,  λα 

ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ δηαδηθαζία ηεο Έληαμεο.     

Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην ηκήκα έληαμεο, 

θαίλεηαη πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ αθξνβαηνχλ αλάκεζα ζηελ ηξνπνπνίεζε 

θαη εμαηνκίθεπζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο πνπ δηδάζθνπλ (π.ρ νη θηιφινγνη ηξνπνπνηνχλ 

θαη εμαηνκηθεχνπλ ηελ χιε ηεο λενειιεληθήο γιψζζαο)  θαη ηελ θάιπςε ησλ καζεζηαθψλ 

θελψλ απφ πξνεγνχκελα ρξφληα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην επίπεδν ησλ Αλαιπηηθψλ 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Γεκνηηθνχ ζε ζρέζε πάληα κε ην κάζεκα πνπ δηδάζθνπλ. 

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο 

θάλεθε απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ,  είλαη νη  καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ  

ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Δλψ ζε κηθξφηεξν πνζνζηφ αλαθέξζεθε ε αλάγθε θάιπςεο 

ηεο δηδαθηέαο χιεο, πξνθεηκέλνπ ην ηκήκα έληαμεο λα  κπνξεί ζε έλα βαζκφ λα ζπκβαδίδεη 

κε ηελ γεληθή ηάμε. Άιισζηε έρεη παξαηεξεζεί πσο ελψ κεξηθνί καζεηέο κε ε.ε.α 
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αληαπνθξίλνληαη ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηεο ηάμεο ηνπο, θάπνηνη άιινη 

ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο (Νind, Kieron, Sheehy, & Simmons, 2003).  

ηελ ηξέρνπζα έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο αλαθεξφκελνη ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο  πνπδψλ, ελλννχλ θαηά βάζε ηελ απινχζηεπζε ησλ θεηκέλσλ 

ή ησλ αζθήζεσλ, αληηθαζηζηψληαο νγθψδε ή δπζλφεηα θνκκάηηα πιεξνθνξηψλ. 

Παξάιιεια, φπνηε νη καζεηέο δελ κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ νχηε ζε απηνχ ηνπ είδνπο 

ηελ πξνζαξκνγή, ε δηδαζθαιία γηλφηαλ βάζε Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ ζπληξηπηηθή  πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαίλεηαη λα 

αθνινπζεί έλα εμαηξεηηθά απινπζηεπκέλν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα, γεγνλφο, ην νπνίν, 

ζχκθσλα κε ηελ  δηαπίζησζε ησλ Shriner, Ysseldyke, θαη Thurlow   (1994),  εθηφο ηνπ φηη 

δπζθνιεχεη  ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α  λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο γεληθήο ηάμεο θαη 

ζηηο εμεηάζεηο, αληηπξνζσπεχεη κηα παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο εηδηθήο αγσγήο. Φαίλεηαη 

δειαδή, απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, λα δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο αλάκεζα ζηηο 

ειιείςεηο ησλ καζεηψλ, ζηελ δπζθνιία ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο γεληθήο 

ηάμεο θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ηελ δηδαζθαιία ηνπ απινπζηεπκέλνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηελ ζρνιηθή απνηπρία ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α, ν νπνίνο 

απνηειεί ηξνρνπέδε θαηά ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία Άιισζηε  ζχκθσλα κε ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία  ε επηηπρία ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε πξνυπνζέηεη ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ.  εκαληηθφο ζηφρνο γηα ηνπο έθεβνπο καζεηέο κε ε.ε.α, είλαη λα θαηαθηήζνπλ 

ηνλ ηεξάζηην φγθν πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο (Heward, 2006). ε αληίζεζε κε ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο 

Πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε νη καζεηέο θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ηηο απαηηήζεηο ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ην νπνίν είλαη απζηεξά 

πξνζαλαηνιηζκέλν ζην πεξηερφκελν, έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα απεπζχλεηαη ζε φινπο 
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θαη πεξηγξάθεη ηνπο θνηλνχο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζνχλ απφ φινπο ηνπο καζεηέο 

(Schloss, Smith, & Schloss, 2001).    Ζ δπλαηφηεηα παξέκβαζεο θαη ηξνπνπνίεζεο ησλ 

Α.Π.. κπνξεί λα γίλεη ζε πνιιά επίπεδα. Παξφια απηά, αλαπηχρζεθαλ θπξίσο δχν 

πξνζεγγίζεηο: ε κηα αθνξά ζην πεξηερφκελν θαη εηδηθφηεξα ζηελ απινχζηεπζε θαη 

πεξηνξηζκφ ησλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ θαη δεμηνηήησλ πνπ θαιχπηεη έλα Α.Π. 

(απινπζηεπκέλν Α.Π.), ελψ ε άιιε εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ πξαθηηθψλ θαη 

καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηεπξχλνπλ, εκπινπηίδνπλ θαη αλαβαζκίδνπλ ην Α.Π. θαη 

φπνπ ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο παίδεη ηνλ πξσηεχνληα ξφιν («εκπινπηηζκέλν» 

Α.Π.) (Δllis & Wortham, 1999). Ζ πξψηε πξνζέγγηζε, ε νπνία ήηαλ ε θπξίαξρε ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη ν ξφινο ηεο εηδηθήο αγσγήο είλαη ε 

παξνρή ηεο ειάρηζηεο γλψζεο ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α, ψζηε λα επηηξέπεηαη ζε απηνχο ε 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο θαη ε απνθνίηεζε απφ θάζε ηάμε. Ζ ζέζε απηή, αλ θαη 

αληηθαηνπηξίδεη έλα ινγηθφ ζπιινγηζκφ, ελέρεη πνιινχο θηλδχλνπο θαη κεηνλεθηήκαηα θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. Πξφζθαηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαηαιήγνπλ ζε πνξίζκαηα πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ φηη νη πξνζαξκνγέο ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ 

γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α, δε δηεπθνιχλνπλ πάληα ηνπο καζεηέο. 

Σα πξνζαξκνζκέλα θείκελα γηα καζεηέο κε ρακειφ αλαγλσζηηθφ επίπεδν ζπλήζσο 

απνηεινχληαη απφ ζχληνκεο πξνηάζεηο κε απιέο ιέμεηο θαη έρνπλ απιή δνκή ρσξίο 

επεμεγήζεηο θαη παξελζέζεηο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ηφζν ιηηά, ψζηε κνηάδνπλ πνιιέο θνξέο 

κε θαηαιφγνπο παξάζεζεο γεγνλφησλ ή πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, κπνξεί λα έρνπλ ραιαξή 

ζπλνρή θαη απνζπαζκαηηθφ ραξαθηήξα, έηζη ψζηε λα απαηηνχληαη ηειηθά πην αθαηξεηηθνί 

ζπιινγηζκνί γηα ηελ αθνκνίσζή ηνπο απφ φηη ζηα ζπλήζε θείκελα (Harber, 1983, Passe & 

Beatie, 1994). Δπίζεο, ζηα πξνζαξκνζκέλα θείκελα ζπρλά πεξηνξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

εζηηάδνπλ ζηε ζχλδεζε θαη αιιειεπίδξαζε ελλνηψλ θαη βαζηθψλ ηδεψλ, κε απνηέιεζκα λα 

πεξηνξίδεηαη ε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπιινγηζκνχ (Schlichter & Brown, 
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1985) θαη γεληθφηεξα κάζεζεο (Tindal, Rebar, Nolet & McCollum, 1995). Αληίζεηα, νη 

πξνζαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ησλ εκπινπηηζκέλσλ 

Α.Π.. δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ αθαίξεζε δηδαθηέαο χιεο· ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ (Δllis & Wortham, 1999). Ζ δηδαθηέα χιε δελ 

«αξαηψλεη» απφ θνκκάηηα πνπ αθαηξνχληαη, ψζηε λα θαιχπηεηαη επηθαλεηαθά κηα επξεία 

γλσζηηθή πεξηνρή, αιιά νξίδεηαη κηα πην πεξηνξηζκέλε έθηαζε πνπ κειεηάηαη ζε βάζνο. Οη 

δηαθνξέο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ θαίλνληαη έληνλα ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ε πξνζαξκνζκέλε δηδαζθαιία έγθεηηαη ζηελ απνκλεκφλεπζε ελφο κεησκέλνπ 

αξηζκνχ πιεξνθνξηψλ, ελψ ζηελ άιιε δίλεηαη δπλαηφηεηα γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηψλ ζην κάζεκα, επλνείηαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή 

ζθέςε. Με ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ Α.Π. κε ηε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο  θαη 

κειέηεο, νη νπνίεο δελ αλαθέξζεθαλ θαζφινπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα 

έξεπλα, εζηηάδνπκε ζην βάζνο θαη φρη ζηελ επηθάλεηα ησλ γλψζεσλ, απμάλνληαο ην 

εθπαηδεπηηθφ φθεινο γηα ηνπο καζεηέο. Δπίζεο, νη πξνζαξκνγέο βνεζνχλ φινπο ηνπο 

καζεηέο κηαο ηάμεο θαη φρη κφλν εθείλνπο κε ε.ε.α. Απιά, νη ηειεπηαίνη έρνπλ πεξηζζφηεξν 

αλάγθε ηελ παξέκβαζή καο, γηαηί δπζθνιεχνληαη λα αλαπηχμνπλ νη ίδηνη ζηξαηεγηθέο πνπ 

ίζσο νη άιινη καζεηέο δηακνξθψλνπλ απφ κφλνη ηνπο ή αλαπηχζζνπλ επθνιφηεξα 

(Παληειηάδνπ, Παηζηνδήκνπ, & Μπφηζαο, 2004). 

 Ζ δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε ε.ε.α, ελφο Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

απζηεξψο εζηηαζκέλνπ ζην πεξηερφκελν, φπσο είλαη απηφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, είλαη κηα δηαδηθαζία ηδηαίηεξα δχζθνιε, σζηφζν ε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο 

δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.  Ζ 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο δεκηνπξγίαο εληαμηαθψλ  

πεξηβαιιφλησλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ 

(Johnson & Johnson, 2002∙ Karten, 2005∙ Thousand et al., 2002∙ Udvari-Solner et al., 
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2005). Οη εηδηθνί παηδαγσγνί  θαηά ηελ δηδαζθαιία καζεηψλ κε ε.ε.α ζπλεζίδνπλ λα 

δεκηνπξγνχλ κηθξέο θαη νκνηνγελείο νκάδεο, έηζη ψζηε ε δηδαζθαιία πνπ παξέρεηαη λα 

είλαη πην εληαηηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε απφ απηήλ ηεο γεληθήο ηάμεο (Celzheiser & Meyers, 

1991). Παξνκνίσο θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο 

νκαδνπνηνχλ ηνπο καζεηέο πνπ απνζχξνπλ απφ ηηο γεληθέο ηάμεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη κηθξέο θαη νκνηνγελείο νκάδεο καζεηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα κελ ρξεηάδεηαη λα ηξνπνπνηνχλ ή λα εμαηνκηθεχνπλ  ην πεξηερφκελν θαη ηηο 

κεζφδνπο δηδαζθαιίαο. Αλαιχνληαο ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο κειέηεο θαηαιήγνπκε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε αλνκνηνγέλεηα ησλ καζεηψλ  είλαη θάηη πνπ δπζθνιεχεη ηνπο θαζεγεηέο 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, θαζψο ηελ ζεσξνχλ ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηηία ησλ δπζθνιηψλ 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηφζν θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  δηδαζθαιίαο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη ζπκκεηέρνληεο δελ έδσζαλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζε άιιεο 

δηδαθηηθέο κεζφδνπο, φπσο ε νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ε δηδαζθαιία ζηξαηεγηθψλ κάζεζεο, 

νη νπνίεο ελδείθλπληαη γηα ηελ εθπαίδεπζε καζεηέο κε ε.ε.α. (Schloss, Smith, & Schloss, 

2001).  

Όπσο  κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη απφ ηα φζα αλαθέξζεθαλ κέρξη ηψξα αιιά θαη 

απφ ηα ίδηα ηα ιεγφκελα ησλ ζπκκεηερφλησλ, ν βαζηθφο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ε καζεζηαθή- γλσζηηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ κε 

ε.ε.α. Όζνλ αθνξά ζηνλ ηδαληθφ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ε πιεηνςεθία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ φηη δελ ηαπηίδεηαη κε απηφλ πνπ ήδε ππάξρνληα. Παξά ηαχηα, 

φηαλ θιήζεθαλ θαηνλνκάζνπλ ηα ζεκεία δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηδαληθνχ απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ ξφιν, νη ζπκκεηέρνληεο    έδσζαλ έκθαζε ζηηο ειιείςεηο ηνπ ζεζκνχ, θάλνληαο 

πξνηάζεηο βειηίσζεο θαη φρη ζηελ πεξηγξαθή ελφο λένπ ξφινπ γηα ηα ηκήκαηα έληαμεο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Ο ξόινο ηωλ θαζεγεηώλ ηωλ ηκεκάηωλ έληαμεο 

 

Γεδνκέλεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ ξφινπ ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο, επηρεηξήζεθε κηα αλάιπζε ηνπ ξφινπ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ .  

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζα έξεπλαο, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο σο ζπκβνπιεπηηθφ- ππνζηεξηθηηθφ απέλαληη ζηνπο καζεηέο 

κε ε.ε.α., ελψ ειάρηζηνη  αλαθέξζεθαλ  εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κε 

ε.ε.α.  Ο ξφινο ηνπο δειαδή πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ηφζν άκεζσλ ππεξεζηψλ φζν θαη 

έκκεζσλ, κε ηελ κνξθή ηεο ζπκβνπιεπηηθήο . ε παξφκνην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη  

έξεπλεο ησλ Jenkins & Mayhall (1976)  θαη ησλ Wiederholt, Hammill, & Brown (1978), 

ζηηο νπνίεο επηρεηξείηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ηνπ ηκήκαηνο 

έληαμεο, ηνλίδνληαο  φρη  κφλν ηελ εθπαηδεπηηθή αιιά θαη ηελ ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε  

ηνπ ξφινπ  ηνπ. Αθφκα, ν Heward (2006) παξαηεξεί πσο ν εηδηθφο παηδαγσγφο ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο, κεηαμχ άιισλ είλαη έλαο ζχκβνπινο, ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηα 

εθπαηδεπηηθά, θνηλσληθά  θαη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. Παξνκνίσο, 

παξνχζα κειέηε, φινη ζρεδφλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί, ηνλίδνπλ φηη, εθηφο απφ ην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, ν ζεκαληηθφηεξνο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ 

ζπλαηζζεκαηηθήο αζθάιεηαο, θνηλσληθήο αιιά θαη γλσζηηθήο  ππνζηήξημεο γηα ηνπο 

καζεηέο κε ε.ε.α πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε αίζζεζε απηναπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

γεληθφηεξα ην απηνζπλαίζζεκα ηνπο∙ Δχξεκα, ην νπνίν ζπκθσλεί κε παξφκνηα έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγαλ νη  Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ, Μπέιηνπ (2004) γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, 

φπνπ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ, έδηλαλ πξσηαξρηθή ζεκαζία 

ζηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο, πεξηγξάθνληαο ηε δεκηνπξγία ελφο 
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πεξηβάιινληνο ςπρνινγηθήο ζηήξημεο σο ην πην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

παξέκβαζεο ηνπο. Φαίλεηαη δειαδή πσο νη εηδηθνί παηδαγσγνί, αλαγλσξίδνληαο ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ ηνπο κε ε.ε.α, δηεπξχλνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπο, αλαιακβάλνληαο λα θαιχςνπλ ην ζεκαληηθφ θελφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

απνπζία  πξνζσπηθνχ άιισλ εηδηθνηήησλ. Άιισζηε θαη ζην παξειζφλ έρεη παξαηεξεζεί 

ζχγρπζε αλαθνξηθά κε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ θαη επηθάιπςε 

ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ κε άιιεο εηδηθφηεηεο (Βurgett & Dodge, 1976). 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη εληφο ηνπ πιαηζίνπ  ηνπ 

ζπκβνπιεπηηθνχ - ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο απέλαληη 

ζηνπο καζεηέο ηνπο, ελππάξρεη θαη ν δηακεζνιαβεηηθφο ξφινο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε 

ηα δεδνκέλα ηεο κειέηεο, ζρεδφλ νη κηζνί  ζπκκεηέρνληεο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνπο  καζεηέο κε ε.ε.α θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά, πηνζεηνχλ έλα αθφκε 

ξφιν, ηνλ δηακεζνιαβεηηθφ. Παξαηεξείηαη δειαδή ε δηακεζνιάβεζε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο  θαη ηνπο καζεηέο ηεο γεληθήο, πξνο 

φθεινο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α.  

Μηα αθφκε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, ε νπνία 

αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, είλαη ε εθπαηδεπηηθή-δηδαθηηθή. χκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ν δηδαθηηθφο  ξφινο ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζπλίζηαηαη 

θπξίσο ζηελ αξρηθή αμηνιφγεζε  αλαγθψλ, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ 

δηδαζθαιία θαη ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. Παξνκνίσο, ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε  απφ ηελ Vlachou (2006), νη εηδηθνί παηδαγσγνί ησλ ηκεκάησλ έληαμεο θαίλεηαη 

λα  νκαδνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ζηνπο παξαθάησ ηξείο ηνκείο: 

1) Αμηνιφγεζε θαη Πξνζδηνξηζκφο  ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ 2) Οξγάλσζε θαη 

πξνγξακκαηηζκφο 3) Γηδαζθαιία θαη Αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ησλ ηκήκαηα έληαμεο. 

ρεηηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο 
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θαζεθφλησλ, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα αλέθεξαλ ηα εμήο: Ο ζρεδηαζκφο 

κηαο ψξαο δηδαζθαιίαο απαηηεί κέζν φξν 65,8 ιεπηά ελψ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ 

αθηεξψλνληαη κέζν φξν 10.5 ιεπηά αλά δηδαθηηθή ψξα.  

ε κηθξφηεξν πνζνζηφ, νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαλ ηνλ ξφιν ηνπο σο 

απαιιαθηηθφ. πγθεθξηκέλα,  κεξίδα ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ζεσξνχλ φηη νη 

θαζεγεηέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο επηζπκνχλ λα απνζχξνληαη νη καζεηέο κε ε.ε.α απφ ηελ 

γεληθή ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα δηεμάγεηαη ε δηδαζθαιία ρσξίο πεξηζπάζεηο θαη πξνβιήκαηα. 

Άιισζηε, φπσο έρεη παξαηεξεζεί, ε πιεηνςεθία ησλ θαζεγεηψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο, ζα 

πξνηηκνχζαλ λα κελ ρξεηαδφηαλ λα δηδάμνπλ καζεηέο κε ε.ε.α.,  ελψ ζπλδένπλ ηελ χπαξμε 

ησλ παηδηψλ απηψλ, ζηηο ηάμεηο ηνπο, κε πξνβιήκαηα (Pastor, & Jimenez, 1994 ζην 

Padeliadu & Lambropoulou, 1997).   

Όζνλ αθνξά ζηνλ ζπλεξγαηηθφ ξφιν απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο, ηνλ 

χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο θαη ην ΚΔΓΓΤ, ηα πνζνζηά ήηαλ κηθξφηεξα ηνπ ελφο ηξίηνπ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ (ζα αλαιπζεί δηεμνδηθφηεξα παξαθάησ). 

 

 

Γπζθνιίεο πνπ αληηκεηωπίδεη ν θαζεγεηήο  ηωλ ηκεκάηωλ έληαμεο 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη θαηά θχξην ιφγν απφθνηηνη ειιεληθψλ 

παλεπηζηεκίσλ, κε πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο, νη νπνίεο ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηελ παηδαγσγηθή επηζηήκε. Σν εξψηεκα είλαη θαηά 

πφζν έλα Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, 

δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηδηθή αγσγή ή θάπνηα ζεκηλάξηα εηδηθήο αγσγήο, κπνξνχλ λα 

θαηαξηίζνπλ ζσζηά έλα θαζεγεηή πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
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δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μεξηθέο απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θαζεγεηέο 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ έληαμεο αιιά θαη ν ξφινο ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ πνπ 

δηδάζθεη ζε απηά εκπεξηέρεη πνιιέο δπζθνιίεο θαη αζάθεηεο (Harris & Mahar, 1975∙ Reger, 

1973∙ 1972∙ Sabatino, 1971∙ 1972∙). πγθεθξηκέλα,  ζηελ παξνχζα έξεπλα ζεκαληηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξνχλ ηνλ ξφιν ηνπο αζαθή θαη παξεμεγεκέλν. 

Φαίλεηαη δειαδή νη εηδηθνί παηδαγσγνί λα παξαηεξνχλ κηα δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ίδηνη αληηιακβάλνληαη ηνλ ξφιν ηνπο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνλ 

αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. Γεγνλφο, ην νπνίν πξνθαιεί 

έληνλεο αλεζπρίεο θαζψο νη  αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ αλαθνξηθά κε θάπνηνλ ξφιν είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, δεδνκέλνπ φηη ε ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ ξφινπ απνηειεί ζπλδπαζκφ 

ησλ παξαπάλσ αληηιήςεσλ (Mc Loughlin & Kass, 1973). πγθεθξηκέλα, γηα ηελ 

πεξίπησζε ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφο ν ξφινο ηνπ, 

απνηειεί δπλακηθφ ζπλδπαζκφ ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο ηνλ αληηιακβάλνληαη  φζνη 

έξρνληαη ζε επαθή καδί ηνπ (Biddie & Thomas, 1966∙ Mc Loughlin, 1973).  

Δπίζεο νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξνπλ  πσο  δελ αλήθνπλ ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο δελ ηνπο ζεσξνχλ κέιε νη ζπλάδειθνη ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

αλεζπρψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο  πνπ απηφ κπνξεί λα έρεη ζηελ ζρνιηθή έληαμε ησλ 

καζεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε πνπ αλαθέξζεθε απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο: 

«Αλ εγώ ν ίδηνο είκαη αλέληαρηνο πώο λα εληάμσ ηνπο καζεηέο κνπ∙». Ζ έιιεηςε 

ππνζηήξημεο θαη ε επαγγεικαηηθή απνκφλσζε ήηαλ εκθαλήο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, 

σζηφζν ζε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ε δπζθνιία ζηελ  ζπλεξγαζία 

έρεη πξνεθηάζεηο  ζηελ θνηλσληθή απνδνρή ησλ  θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο απφ ηελ 

νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ινηπφλ πξνζεγγίδεηαη ν 
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ζεζκφο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα   δελ δηαρσξίδεη κφλν ηνπο 

καζεηέο αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο πνπ εξγάδνληαη ζε απηά. 

Οη θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο  κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, κε ηνπο πκβνχινπο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ην ΚΔΓΓΤ. Ζ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο εηδηθνχο θαη ηνπο 

γεληθνχο παηδαγσγνχο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζην 

δηδαθηηθφ πεξηερφκελν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηα ηκήκαηα 

έληαμεο θαη ηελ χιε πνπ δηδάζθεηαη ζηελ γεληθή ηάμε (Αlligton & Johnston, 1986, Fisher, 

Roach & Frey, 2002∙ Gatner & Lipsky, 1987∙ Haynes & Jenkins, 1986∙ Klinger & Vaughn, 

2002, Reschly, 1984∙ Smith, 1986∙ Stanley & Greenwood, 1983∙ Wang, 1998). ηελ 

παξνχζα  έξεπλα,  θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ  έληαμεο αλαθέξνπλ σο  θπξηφηεξεο δπζθνιίεο 

ηεο ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο: ηελ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε ηεο 

χιεο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ηελ απφ θνηλνχ δηακφξθσζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηέινο ηελ απφ θνηλνχ ζπκθσλία πξνθεηκέλνπ λα απνζπξζνχλ 

νη καζεηέο κε ε.ε.α  απφ ηελ γεληθή ηάμε θαη λα παξαθνινπζήζνπλ ην ηκήκα έληαμεο . Σα 

απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ ζε απηφ ην νπνίν θαηέιεμαλ  θαη νη Βιάρνπ,  Γηδαζθάινπ,  

Μπέιηνπ, 2004, φηη ε ζπλεξγαζία κε ηελ κνξθή ηνπ ζπλεξγαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο 

ζπλδηδαζθαιίαο θαη  ηεο ζπλαμηνιφγεζεο, ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

δελ ππάξρεη. χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη βαζηθνί ιφγνη πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε κεραληζκψλ 

ζρέζεσλ θαη νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο, είλαη ε αληίιεςε ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ φηη νη γεληθνί παηδαγσγνί δελ έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο ή 

εθπαίδεπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε παηδηψλ κε  ε.ε.α. θαζψο θαη ε αίζζεζε ησλ εηδηθψλ 

παηδαγσγψλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο απαμηψλνπλ θαη δελ θαηαλννχλ 

ην έξγν θαη ηνλ ξφιν ηνπο. Απηή δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
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ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο, είλαη ζπλέπεηα ηνπ επξχηεξνπ δηαρσξηζκνχ πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηελ γεληθή θαη ηελ εηδηθή αγσγή.  Αληηζέησο, ε έληαμε, είλαη ην θίλεκα 

εθείλν ην νπνίν αληηιακβάλεηαη ηελ εηδηθή αγσγή, φρη σο μερσξηζηφ ηκήκα ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο αιιά ζαλ κηα πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηεο θαη φζν νη γεληθνί παηδαγσγνί 

ζεσξνχληαη αλεπαξθείο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε 

ε.ε.α, δελ ζα ππάξμνπλ πξαγκαηηθά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο κε ε.ε.α ζην πιαίζην ηεο 

γεληθήο ηάμεο (Schloss, Smith, & Schloss, 2001).  

Δθηφο απφ ηελ δπζθνιία ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο παξαηεξνχληαη, φπσο ήδε αλαθέξζεθε,  δπζθνιίεο  ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πκβνχινπο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη κε ην ΚΔΓΓΤ (Κέληξν Γηάγλσζεο 

Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο). Αλαθνξηθά κε ηνπο πκβνχινπο ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο, θαίλεηαη πσο νη ιίγνη χκβνπινη Δηδηθήο Αγσγήο γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε παλειιελίσο, δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζην κέγεζνο ησλ αλαγθψλ θαη λα 

παξάζρνπλ ζπρλή θαη ζπζηεκαηηθή θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε (ηακέινο, 2002∙ 

Papadopoulos, 1997). Σα ΚΔΓΓΤ (Κέληξν Γηάγλσζεο Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο), είλαη κηα δνκή, ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη θαη απηή επηθνξηηζκέλε κε αξκνδηφηεηεο θαη θαζήθνληα, ηα νπνία δελ κπνξεί λα 

θέξεη εηο πέξαο ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε 

απηήλ. Οη δηαγλψζεηο πνπ παξέρνληαη  απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δνκή, απνηεινχλ άιιε κηα 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο: φρη κφλν σο πξνο ηνλ ρξφλν αλακνλήο 

κέρξη λα θιεζεί ν καζεηήο γηα δηάγλσζε αιιά θαη σο πξνο ηελ ζαθήλεηα θαη ηελ πνηφηεηα 

ησλ δηαγλψζεσλ. Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαγλψζεσλ πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε ην 

γεγνλφο φηη   «έλαο ζρεηηθά πνιχ κηθξφο αξηζκφο εηδηθψλ επηζηεκφλσλ έρνπλ  εθπαηδεπηεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηελ ρξήζε ςπρνκεηξηθψλ κέζσλ. Δπίζεο είλαη 

κηθξφο θαη ν αξηζκφο ησλ εηδηθψλ  πνπ  θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πνξεία έρνπλ 
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παξαθνινπζήζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πάλσ ζε ζέκαηα ςπρνδηαγλσζηηθήο» 

(Μπεδεβέγθεο & Γηαλλίηζαο, 2000). ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο 

ηα ζπκπεξάζκαηα καο, φζνλ αθνξά ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εηδηθνί 

παηδαγσγνί θαηά ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηνλ 

χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο θαη ην ΚΔΓΓΤ, ηαπηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα παξφκνηαο 

έξεπλαο πνπ δηεμήγαλ νη Βιάρνπ, Γηδαζθάινπ θαη Μπέιηνπ (2004) ζε επίπεδν 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  Φαίλεηαη δειαδή πσο 10 ρξφληα κεηά, εθπαηδεπηηθνί ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα πξνβιήκαηα  θαη πσο ν λφκνο ηνπ 2008, δελ 

θαηάθεξε, ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, λα πξνζζέζεη ηίπνηα θαηλνχξγην. 

Απφξξνηα ηεο δπζθνιίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, είλαη θαη ε δπζθνιία ηνπο λα δηακνξθψζνπλ ην 

σξνιφγην πξφγξακκα καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο 

είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθνί ζηνλ λα απνζπξζνχλ νη καζεηέο κε εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ 

ηελ γεληθή ηάμε θαζψο θαίλεηαη λα αλεζπρνχλ ηδηαίηεξα γηα ηελ απψιεηα γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ κε ε.ε.α.  

Αθφκα, ιακβάλνληαο ππφςε φηη απψηεξνο ζθνπφο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο είλαη ε 

παξνρή εθπαηδεπηηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζηνπο ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ειιείςεηο (Νind, Kieron, Sheehy, & Simmons, 2003) θαη φηη ν ξφινο ηνπ θαζεγεηή ηνπ 

ηκήκαηνο έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, κεηαμχ άιισλ, είλαη ε ππνζηήξημε ηνπ 

καζεηή έηζη ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζηελ χιε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

(Schloss, Smith, & Schloss, 2001),  θαηαιήγνπκε ζην  φηη πξέπεη λα δνζεί άκεζα ε 

πξέπνπζα πξνζνρή ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

θαίλεηαη πσο ε πιεηνλφηεηα  ησλ ζπκκεηερφλησλ αληηκεησπίδνπλ πνιιέο δπζθνιίεο  θαηά 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηδαζθαιίαο  θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνφδνπ, κε 
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θπξηφηεξεο ηελ αλνκνηνγέλεηα ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο καζεζηαθέο ηθαλφηεηεο θαη ην 

ράζκα αλάκεζα ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ χιε ηνπ Αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

Οη  θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα καο,  

δπζθνιεχνληαη ηδηαίηεξα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα θέξνπλ ζε ζπκθσλία ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άθακπηνπ θαη απζηεξψο  αθαδεκατθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ, κε ην εχξνο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ηνπο.  Ωο εθ ηνχηνπ πξνζπαζνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ νκνηνγελείο νκάδεο καζεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο   εμαηνκηθεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο.  ε παξφκνην 

ζπκπέξαζκα έρνπλ θαηαιήμεη  ν Clark θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999), ζε έξεπλα πνπ 

δηεμήγαγαλ ζε ζρνιεία  δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία παξείραλ πιήξε έληαμε 

ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α.. Ο  απζηεξά αθαδεκατθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Νind, Kieron, Sheehy, & 

Simmons, 2003∙ Schloss, Smith, & Schloss, 2001) θαη ε ειιηπήο θαηάξηηζε ησλ θαζεγεηψλ 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο,  κπνξνχλ λα εμεγήζνπλ ηελ δπζθνιία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

θέξνπλ εηο πέξαο έλα ηφζν δχζθνιν εγρείξεκα.  

Έλαο αθφκε πξνβιεκαηηθφο ηνκέαο ν νπνίνο αλαδεηθλχεηαη απφ ηελ παξνχζα κειέηε 

θαη επεξεάδεη θαη απηφο ηελ εθηέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζεθφλησλ ησλ θαζεγεηψλ,  

είλαη ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα καζεηέο κε ε.ε.α δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Άιισζηε ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ είλαη θάηη ην νπνίν έρεη παξαηεξεζεί θαη ζηελ 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα νη Meyen, Vergason, θαη Whelan  (1998)  

παξαηήξεζαλ φηη ε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε έρεη ζνβαξέο ειιείςεηο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ γηα καζεηέο κε ε.ε.α θαη σο εθ ηνχηνπ πξνθχπηνπλ δχν πξνβιήκαηα: α) ε ρξήζε 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα ηελ πξσηνβάζκηα θαη δελ είλαη 
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θαηάιιειν γηα κεγαιχηεξνπο καζεηέο θαη β) ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ γεληθή ηάμε. ε παξφκνην ζπκπέξαζκα έρεη θαηαιήμεη θαη ε 

παιαηφηεξε έξεπλα ησλ D‟ Alongo θαη Wiseman (1978), νη νπνίνη παξαηήξεζαλ φηη ην 

εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πξσηνβάζκηα, εμαηηίαο ησλ ειιείςεσλ 

γεληθεχεηαη θαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  χκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ πνιχ ρξφλν πνπ αθηεξψλνπλ νη θαζεγεηέο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο.  

 Αλαθνξηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ, νη δπζθνιίεο πνπ αλέθεξαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

είλαη νη εμήο: Ζ έιιεηςε ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ  λα γίλεη ε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ηεο 

πξνφδνπ, ε δπζθνιία ηεο πξνφδνπ πνπ ζεκεηψλεηαη ζην ηκήκα έληαμεο λα γίλεη εκθαλήο 

ζηελ γεληθή ηάμε θαη ηέινο ε αδχλακε βξαρχρξνλε κλήκε ησλ καζεηψλ. Ζ έιιεηςε ρξφλνπ 

είλαη θάηη ην νπνίν αλαθέξεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο φισλ ησλ 

βαζκίδσλ (Μc Loughlin & Remer, 1983). Αθφκα  νη  Schloss  θαη Sedlak (1986),  

παξαηεξνχλ φηη νη καζεηέο κε ε.ε.α έρνπλ θάπνηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν καζαίλνπλ, εηδηθφηεξα αλαθέξνπλ  ηελ δπζθνιία ηνπο γεληθεχνπλ απηά πνπ 

καζαίλνπλ θαη λα ζπγθξαηήζνπλ ηηο λεναπνθηεζείζεο  πιεξνθνξίεο. Απηέο νη 

ηδηαηηεξφηεηεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη πάληα ππφςε απφ ηνλ εηδηθφ παηδαγσγφ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο (Schloss  θαη Sedlak, 1986). 

 ην ζεκείν απηφ, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε παξάζεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο αλαθέξζεθαλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηκεκάησλ έληαμεο κέζα απφ ηελ ίδξπζε ηκεκάησλ έληαμεο θαη ζε ζρνιεία πνπ δελ 

ππάξρνπλ θαη ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ θαη άιισλ εηδηθνηήησλ (ςπρνιφγνη, 

ινγνζεξαπεπηέο θ.η.ι.) θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κέζα απφ ηελ χπαξμε 
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ζηαζεξνχ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. εκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο  έξεπλαο, απνηειεί ε 

επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα ηκήκαηα έληαμεο λα απεπζχλνληαη  απνθιεηζηηθά ζηνλ 

καζεηηθφ πιεζπζκφ εθείλν, ν νπνίνο  είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζεη, χζηεξα απφ 

πξνζαξκνγή, ηελ χιε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην αληίζηνηρν Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα 

πνπδψλ, θαζψο ζεσξνχλ πσο ππάξρνπλ καζεηέο, νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζήζνπλ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ αθφκα θαη αλ είλαη 

πξνζαξκνζκέλν. Δλψ, κφλν 2 ζπκκεηέρνληεο, δήισζαλ πσο επηζπκνχλ λα δηδάζθνπλ ηνπο 

καζεηέο κε ε.ε.α, εληφο πιαηζίνπ γεληθήο ηάμεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ηνπο απνζχξνπλ.  

 

Ο Ιδαληθόο ξόινο ηωλ εηδηθώλ παηδαγωγώλ ηωλ Σκεκάηωλ Έληαμεο. 

  

ηελ παξνχζα έξεπλα, φπσο θαη ζε παιαηφηεξεο , νη εηδηθνί παηδαγσγνί  αλαθέξνπλ  

πσο ππάξρεη δηάζηαζε αλάκεζα ζηνλ ξφιν ηνπο θαη ηνλ ξφιν, ηνλ νπνίν επηζπκνχζαλ λα 

έρνπλ (ηδαληθφο ξφινο) (D‟Alonzo & Wiseman, 1978∙  Evans, 1981, Harris & Mahar, 

1975). ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα σζηφζν, εληχπσζε πξνθαινχλ ηα ζεκεία 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ  απφ ηνλ ηδαληθφ ξφιν.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα,  γεληθή ηάζε είλαη ε επηζπκία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

γηα ελίζρπζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο ξφινπ∙  Δχξεκα ην νπνίν ζπκθσλεί κε ηελ έξεπλα ησλ 

D‟Alonzo & Wiseman, 1978,  ζηελ νπνία νη εηδηθνί παηδαγσγνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

επηζπκνχζαλ πεξηζζφηεξε ζπκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α. Δλδηαθέξνλ 

φκσο πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξνχζα έξεπλα θάλνπλ ιφγν γηα 

απνθιεηζηηθή επζχλε. Μπνξεί δειαδή, λα παξαηεξήζεη θαλείο μεθάζαξα, πσο νη θαζεγεηέο 

ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο επηζπκνχλ 

λα είλαη νη απνθιεηζηηθά  ππεχζπλνη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α , γεγνλφο, ην 

νπνίν έξρεηαη αληηκέησπν κε ηελ γεληθφηεξε θηινζνθία ηεο έληαμεο, θαζψο ε 
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ζπλππεπζπλφηεηα  ησλ εηδηθψλ θαη ησλ γεληθψλ παηδαγσγψλ, φζνλ αθνξά ζηνπο καζεηέο 

κε ε.ε.α,  απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ  επηηπρία ησλ εληαμηαθψλ πξνγξακκάησλ (Voltz, Brazil 

& Ford, 2001∙ Wiggins & Damore, 2006).  Έλα αθφκα ζεκαληηθφ πφξηζκα, ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηελ  παξνχζα έξεπλα θαη αθνξά ζηνλ δηδαθηηθφ- εθπαηδεπηηθφ ξφιν ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ, είλαη  ε επηζπκία ηνπο λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη λα εζηηάζνπλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, έρεη παξαηεξεζεί θαη ζην παξειζφλ ε δπζθνιία 

ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ λα ζπλδπάζνπλ ηελ χιε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

κε ηηο εθπαηδεπηηθέο γλσζηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο (Clark et al, 1994∙  Katsafanas, 

2006∙  Νind, Kieron, Sheehy, & Simmons, 2003∙ Schloss, Smith, & Schloss, 2001), σζηφζν 

ε επηζπκία ηνπο λα απνδεζκεπηνχλ εληειψο  απφ ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ,  καο 

πξνβιεκαηίδεη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ παξνπζία ησλ καζεηψλ  κε 

ε.ε.α ζην γεληθφ ζρνιείν. 

Ζ  ζπκβνπιεπηηθή ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α αλ θαη απνηειεί ηελ βαζηθή δηάζηαζε ηνπ 

ξφινπ ηνπο,  αλαθέξζεθε ζε πνιχ κηθξφ πνζνζηφ σο δηάζηαζε ηνπ ηδαληθνχ ηνπο ξφινπ. 

Μηα ελδερφκελε εξκελεία ζα ήηαλ φηη επεηδή νη ζπκκεηέρνληεο πεξηγξάθνληαο ηνλ ηδαληθφ 

ηνπο ξφιν έδηλαλ έκθαζε  ζηα ζεκεία εθείλα πνπ ζεσξνχλ φηη απνπζηάδνπλ απφ ηνλ ξφιν 

ηνπο, δελ αλαθέξζεθαλ ζηελ ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε ησλ παηδηψλ θαζψο απηφ είλαη 

θάηη, ην νπνίν έρνπλ θαηαθηήζεη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία. 

Σα δεδνκέλα  γηα ηνλ ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, ηνλ νπνίν ηδαληθά ζα ήζειαλ λα 

αλαιάβνπλ νη εηδηθνί παηδαγσγνί  απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο θαη ηνπο 

γνλείο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α,  έξρνληαη ζε αληίζεζε κε πνιιέο παιαηφηεξεο έξεπλεο. Όπσο 

αλαθέξνπλ νη McLoughlin & Remer (1983)  θνηλφο ηφπνο ζηηο δηάθνξεο έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εηδηθή αγσγή, είλαη  ε επηζπκία ησλ εηδηθψλ παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο, γηα πεξηζζφηεξε επηθνηλσλία κε  ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 
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ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Παξνκνίσο ζηελ έξεπλα ησλ D‟Alonzo θαη 

Wiseman (1978), νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, δήισζαλ ζε πνζνζηφ 60% φηη ζα 

επηζπκνχζαλ λα ζπλεξγάδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπο.  Αληηζέησο, 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα νη ζπκκεηέρνληεο,  δελ ζα ήζειαλ  λα ιεηηνπξγνχλ 

ζπκβνπιεπηηθά απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο .  Παξνκνίσο ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο γνλείο  είλαη θάηη ην νπνίν δελ αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο παξνχζαο 

κειέηεο . ε φηη αθνξά ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α, έρεη παξαηεξεζεί πσο  ε 

ππνζηήξημε  ηνπο δηαζθαιίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ επηηπρία ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ 

κε ε.ε.α ζηελ γεληθή ηάμε (Duhaney, Salend, 2000) θαη ε  απνπζία ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εηδηθνχο παηδαγσγνχο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο ζε ηφζν κεγάιν πνζνζηφ, είλαη θάηη πνπ καο 

δεκηνπξγεί πνιιά εξσηεκαηηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο πξέπεη λα έρεη κηα  

ζπρλή επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ ηνπ, λα ιεηηνπξγεί ζπκβνπιεπηηθά απέλαληη 

ηνπο, ελζαξξχλνληαο ηνπο λα κνηξαζηνχλ καδί ηνπ ηηο αλεζπρίεο , ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο θαη λα ηνπο εθπαηδεχεη ζε ηερληθέο, νη νπνίεο ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκεο ζην 

ζπίηη (Schloss, Smith, & Schloss, 2001).  

Όπσο αλαθέξζεθε ε ζπκβνπιεπηηθή είλαη έλα  είδνο ζπλεξγαζίαο (Clarθ et al, 1994),  

κε απνηέιεζκα λα κελ καο πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηνπο 

γνλείο, ην ΚΔΓΓΤ θαη ηνλ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο, σο δηάζηαζε ηνπ ηδαληθνχ ηνπο 

ξφινπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε πσο κέρξη  νη 

θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο λα αληηιεθζνχλ πσο  ε ζπλεξγαζία  απνηειεί κηα απφ 

ηεο ζεκαληηθφηεξεο δηαζηάζεηο ηνπο επαγγέικαηνο ηνπο ζα ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε 

επαγγεικαηηθή απνκφλσζε ηελ. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο απνηειεί 

θαζήθνλ ηνπ εηδηθνχ παηδαγσγνχ ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο (Νind, Kieron, Sheehy, & 

Simmons, 2003) θαη φζν εθείλνο δελ αληηιακβάλεηαη ηελ ζπλεξγαζία σο ζεκαληηθή 
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δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ, ε έληαμε ζα παξακέλεη κηα νπηνπία. Ωζηφζν είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο  ζπκθψλα κε ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο, νη θαζεγεηέο ησλ 

ηκεκάησλ έληαμεο  αληηιακβάλνληαλ ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο γεληθήο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε πσο ηνλ πξψην θαηξφ επηρεηξνχζε λα αλαπηχμεη 

ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο, φκσο θαίλεηαη πσο νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ θάζε θνξά πνπ 

επηρεηξνχζαλ λα ζπλεξγαζηνχλ, ιεηηνχξγεζαλ αλαζηαιηηθά.  

Δπίζεο, φπσο  έρεη αλαθεξζεί ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο έθπαίδεπζεο είλαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ κε ή θαη ρσξίο ε.ε.α  γηα 

ηελ είζνδν ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ( Deshler, Schumaker, & Lenz, 1984∙  Rollins & 

Unruh, 1964∙  Woodward & Peters, 1985). πγθεθξηκέλα, έρεη δνζεί ηδηαίηεξε  έκθαζε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο εηδηθνχο 

παηδαγσγνχο ζηελ  επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε  ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ απφθηεζε 

δεμηνηήησλ δσήο (Patton & Cronin, 1993∙ Patton & Dunn, 1998). ε έξεπλα ησλ D‟ Alonzo 

θαη Wiseman (1978), ζηελ νπνία δηεξεπλνχζαλ κεηαμχ άιισλ ηνλ ηδαληθφ ξφιν ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, παξαηεξήζεθε πσο πάλσ απφ ην έλα ηξίην 

ησλ ζπκκεηερφλησλ επηζπκνχζαλ  λα αζρνιεζνχλ κε ηελ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε ησλ 

καζεηψλ ηνπο κε ε.ε.α. Αληηζέησο ζηελ παξνχζα έξεπλα θαλέλαο ζπκκεηέρνληαο δελ 

αλέθεξε φηη αζρνιείηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ ή φηη ζα 

επηζπκνχζε λα απνηειεί δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ. 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:24:57 EEST - 52.53.217.230



116 
 

 

πκπεξάζκαηα  
 

πκπεξαζκαηηθά, ηα βαζηθά πνξίζκαηα ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο, είλαη ηα εμήο: 

 Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο είλαη 

παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. 

 Ζ  ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ηκήκα έληαμεο 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζε δηάθνξνπο ηνκείο: καζεζηαθφ- γλσζηηθφ, ςπρνινγηθφ, 

ζπλαηζζεκαηηθφ. 

 Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο είλαη βνεζεηηθφο ζε  γλσζηηθφ- 

καζεζηαθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α ζηελ γεληθή 

ηάμε. 

 Ο ηδαληθφο ξφινο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο ηαπηίδεηαη κε ηνλ ξφιν πνπ επηηειεί 

ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ωζηφζν νη εθπαηδεπηηθνί ζα ήζειαλ λα 

βειηησζνχλ θάπνηα πξάγκαηα. 

 Ζ ζεκαληηθφηεξε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο, 

είλαη ε ζπκβνπιεπηηθή απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε ε.ε.α.. 

 Ηδαληθά νη θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο επηζπκνχλ ελίζρπζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ- εθπαηδεπηηθνχ ηνπο ξφινπ. 

 Οη θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ή δελ 

ζπλεξγάδνληαη θαζφινπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

 Οη θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνλ χκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο θαη κε ην ΚΔΓΓΤ. 

 Οη θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο δελ ζπλεξγάδνληαη  κε άιινπο θνξείο  ή 

επαγγεικαηίεο. 
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Πεξηνξηζκνί 
 

Παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ θαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πεξηνξίδνληαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ην δείγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ζρεηηθά κηθξφ θαη σο εθ ηνχηνπ δε κπνξεί 

λα γεληθεπηεί ζην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο. 

Ζ ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη  επάισηε ζηελ ππνθεηκεληθφηεηα θαη 

ζηελ κεξνιεςία ηνπ εμεηαζηή. Ωζηφζν, ε χπαξμε θαη άιισλ εμεηαζηψλ, βνεζά ζεκαληηθά 

ζην λα αιιειεμηζνξξνπνχληαη νη πξνζσπηθέο επηδξάζεηο (Βάκβνπθαο, 1991).   πλεπψο  

έλαο αθφκα πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη ε εμεηάζηξηα  ήηαλ ε 

ίδηα θαη ζηηο 36 ζπλεληεχμεηο.   

 

Πξνηάζεηο 
 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο θαίλεηαη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

αμηνπνίεζεο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. Δξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ζην κέιινλ, 

παξάιιεια κε ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ θαζεγεηψλ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη κηα θιείδα παξαηήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε ή φρη αληηζηνηρίαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηεο παξαηήξεζεο κε ηα φζα αλαθέξνπλ νη εθπαηδεπηηθνί  ζρεηηθά κε ηνλ ρξφλν 

ηνλ νπνίν αθηεξψλνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαη  ηελ δηδαθηηθή κεζνδνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Παξάιιεια ζα ήηαλ πνιχ δηαθσηηζηηθή ε δηελέξγεηα ζπλεληεχμεσλ 

θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ 

ζθαηξηθφηεξα νη παξάγνληεο νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηελ ζπλεξγαζία ησλ δχν 

νκάδσλ. 
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Παξάξηεκα Α 

 

 

 

 

Δξωηεκαηνιόγην Γεκνγξαθηθώλ: 

 

 

 

 

Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία:  
 

 

 

1. Φχιν:        □         Άλδξαο            □      Γπλαίθα  

 

 

 

2. Ζιηθία:      □          25- 35  

                               

                        □        35-45 

 

                                  □      45-55 

 

    □     Άιιν 

 

 

 

3. α)  πνπδέο:    

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………
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……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………… 

 

 

 

           β) Έρεηε παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ηελ 

Δηδηθή Αγσγή; 

 □   ΝΑΗ                        □      ΟΥΗ 

 

 

   Αλ λαη, ζε πνηα ζεκηλάξηα ζπκκεηείραηε/ηερεηε;  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

γ) Απφ ηε κέρξη ζήκεξα εκπεηξία ζαο, ζε πνηα ζέκαηα/ηνκείο  ζεσξείηε 

φηη είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ επηκφξθσζε 

ζαο;………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……. 

 

 

4. Δηδηθφηεηα:………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 
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5. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε:        □  0- 5 

 □ 6-10 

 □11-16 

 □17-22  

 

 

 

6. Υξφληα πξνυπεξεζίαο ζε ΣΔ:                   □  0- 5 

 □ 6-10 

 □11-16 

 □17-22  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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Παξάξηεκα Β 

 

Πίλαθαο Δηδηθώλ Αλαγθώλ 

 
 

Δίδνο Δηδηθήο 

Αλάγθεο 

Γηάγλσζε + Φχιν ύλνιν 

Με Γηάγλσζε  

 

Υσξίο Γηάγλσζε 

Αγφξηα Κνξίηζηα Αγφξηα Κνξίηζηα 

Μαζεζηαθέο 

Γπζθνιίεο 

     

Πξνβιήκαηα 

πκπεξηθνξάο 

     

Ννεηηθή 

Καζπζηέξεζε 

     

Φάζκα Απηηζκνχ      

Σχθισζε-ζνβαξά 

πξνβιήκαηα 

φξαζεο 

     

Κψθσζε – ζνβαξά 

πξνβιήκαηα αθνήο 

     

Κηλεηηθή 

Αλαπεξία 

     

Πνιιαπιέο 

Αλαπεξίεο 

π.ρ. ηπθιό-

θώθσζε, θηλεηηθή 

αλαπεξία & 

λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε 

     

Άιιν:  

Πξνζδηνξίζηε 

π.ρ. καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο & 

πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο 

     

      

ύλνιν      

 

Παξαηεξήζεηο:…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Παράρτημα Γ 
 

Οδεγόο πλέληεπμεο 

1. Καζψο εξγάδεζηε ζην Σκήκα έληαμεο ζα κπνξνχζαηε ζαο παξαθαιψ λα κνπ 

πεξηγξάςεηε πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπο; 

 (Πνηνο ζα έπξεπε θαηά ηε γλψκε ζαο λα είλαη ν ξφινο ησλ ΣΔ;) 

2. Πσο ιεηηνπξγνχλ ηα Σ.Δ.; 

3. Πνην είλαη ην πξνθίι ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθέξνληαη ζηα ΣΔ; 

4. Πνηεο είλαη νη θχξηεο αλάγθεο απηψλ ησλ καζεηψλ; 

5. Πψο ζα πεξηγξάθαηε ην δηθφ ζαο  ξφιν ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ; 

6. Φαληάδνκαη φηη ζα πξέπεη λα αθηεξψλεηε θάπνην ρξφλν  γηα ζρεδηαζκφ ηνπ 

καζήκαηνο, ηε δηδαζθαιία ησλ  καζεηψλ ζαο θαη ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ 

ησλ καζεηψλ ζαο θάζε κέξα. Δίλαη εχθνιν, εάλ βεβαία κπνξείηε λα  

θαηαγξάςηε πφζν ρξφλν αθηεξψλεηε 

 α. γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ καζήκαηνο; 

 β. ηε δηδαζθαιία ησλ  καζεηψλ ζαο;  

 γ. ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ ζαο θάζε κέξα; 

7. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε σο εηδηθνί παηδαγσγνί θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ καζήκαηνο γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; Γηαηί 

πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

8. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε θαηά ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ ζαο; Γηαηί 

πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

9. Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίδεηε θαηά ηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ησλ καζεηψλ 

ζαο; Γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; 

10. Πνηεο άιιεο δπζθνιίεο γεληθφηεξα αληηκεησπίδεηε σο εηδηθφο παηδαγσγφο; 

11. Πνηεο ζα πξνζδηνξίδαηε σο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεηε; 
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12. ε κηα ηδαληθή ζπλζήθε, πνηα λνκίδεηε φηη ζα έπξεπε λα είλαη ηα θαζήθνληα  

ζαο σο εηδηθφο παηδαγσγφο; 

13. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηε ζπλεξγαζία ζαο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο  ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο;  

14.  πλεξγάδεζηε κε άιινπο θνξείο ή επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζέκαηα ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ;  

15. Απφ πνχ ιακβάλεηαη θάπνηα ππνζηήξημε? Ση είδνπο; 

16. Καη κηα ηειεπηαία εξψηεζε γηαηί ζαο έρσ ήδε θνπξάζεη, πσο ζα θξίλαηε ηα 

ηκήκαηα έληαμεο σο θνξέα εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε 

εεα; 
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Παξάξηεκα Γ 

 

Οη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγωγήο θαη ηεο 

Έληαμεο ζηελ Διιάδα.  

 

Οη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο θάζε ρψξαο αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν απηφ εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε, ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ χπαξμε εληειψο 

δηαθνξεηηθψλ πξαγκαηηθνηήησλ, φζν αθνξά ζηνλ ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο  θαη ηεο 

έληαμεο, απφ ρψξα ζε ρψξα. Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηηο  λνκνζεηηθέο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ Eηδηθή Αγσγή ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζα επηρεηξεζεί κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

θαηάζηαζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα.   

Καηά ηελ δηάξθεηα ινηπφλ ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε πιεηνςεθία ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζεσξνχληαλ θνηλσληθφ ζηίγκα γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ήηαλ (θαη ελδερνκέλσο αθφκα λα είλαη) απνκνλσκέλνη ζε 

«άζπια», ηδησηηθά θέληξα ή ζηα ζπίηηα ηνπο. Ζ αλαπεξία ήηαλ πάληα ζπλδεδεκέλε κε 

αηζζήκαηα ελνρήο θαη ληξνπήο γη‟ απηφ θαη ήηαλ πξνηηκφηεξν ηα άηνκα κε αλαπεξία λα 

θξχβνληαη, παξά εκθαληδφκελνη δεκφζηα  λα πξνθαινχλ ηνλ νίθην,  ηελ πεξηέξγεηα θαη 

πνιιέο θνξέο ηνλ θφβν ηεο θνηλσλίαο (Salpistis, 1987). Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία πεξηνξηδφηαλ ζηελ ηδησηηθή ή εθθιεζηαζηηθή- θηιαλζξσπηθή πξσηνβνπιία. Ζ 

θπξηαξρία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνπζία 

νπνηνπδήπνηε λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ησλ αλάπεξσλ 

αηφκσλ ζηελ εθπαίδεπζε. Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη Κνuroublis (1995), «απηή ηελ 

πεξίνδν ην θξάηνο δελ είρε αλαιάβεη ηηο επζχλεο πνπ ηνπ απέξξεαλ απφ ηηο Γηαθεξχμεηο  

ηνπ Ο.Ζ.Δ πεξί αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ (Vlachou, 2000) .  
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Σν πξψην ελδηαθέξνλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο 

εληνπίδεηαη θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1950. O πξψηνο Νφκνο πνπ ςεθίδεηαη είλαη ν 905/51 επί 

θπβεξλήζεσο Ν. Πιαζηήξα, ν νπνίνο αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ παηδηψλ θαη ηελ 

επηδνκαηηθή πνιηηηθή (Vlachou, 2000). Καηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζπζηήλεηαη ε 

Δπηηξνπή Παηδείαο, κε ζθνπφ ηε κειέηε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο Παηδείαο θαη ησλ ζπλαθψλ 

πξνο απηήλ ζεκάησλ. ηα πνξίζκαηα εθείλεο ηεο Δπηηξνπήο βξίζθεη θαλείο ειάρηζηεο 

αλαθνξέο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή. Ζ Δπηηξνπή Παηδείαο, αξγφηεξα, αθνινπζψληαο ηηο 

παηδαγσγηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο, πξνηείλεη, ζε επίπεδν ζρνιηθήο πξαθηηθήο, ην δηαρσξηζκφ 

ηεο θαλνληθήο απφ ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. Όζνλ αθνξά ζε εηδηθά ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, 

ε Δπηηξνπή ζπκπεξαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη πνιχ ζηελ 

Διιάδα. Μπνξεί, βέβαηα, ε ρψξα καο λα πξνζαξκφδεη ηελ εθπαηδεπηηθή ηεο πνιηηηθή κε 

βάζε  απαηηήζεηο θαη  πηέζεηο, πξνεξρφκελεο ηφζν απφ εζληθνχο φζν θαη απφ δηεζλείο 

παξάγνληεο, σζηφζν ζην ζεκείν απηφ θαη φζνλ αθνξά ζην ρψξν ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, 

θαίλεηαη φηη ε Διιάδα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηε Γπηηθή Δπξψπε κε ζρεηηθή 

θαζπζηέξεζε (Εψληνπ-ηδέξε, 1996). Γέθα ρξφληα αξγφηεξα, ππφ ηελ πίεζε ηφζν ησλ 

γνληψλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο φζν θαη ησλ ίδησλ ησλ  αηφκσλ κε ε.ε.α, 

απνθαζίδεηαη ε ίδξπζε «Γξαθείνπ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο» ζην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηε 

κειέηε ζεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ αδπλαηνχλ λα θνηηήζνπλ ζηα γεληθά 

ζρνιεία. Έηζη, έρνπκε κηα πξψηε έλδεημε θξαηηθήο ζεζκνζεηεκέλεο παξέκβαζεο ζηελ 

Διιεληθή λνκνινγία ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Μεηά ηε κεηαπνιίηεπζε (1974 θαη εμήο) άξρηζε 

λα δηαθαίλεηαη θάπνην ελδηαθέξνλ απφ ην επίζεκν Κξάηνο γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη 

πξνγξακκαηηζκέλε αλάπηπμε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ κεηαδηθηαηνξηθή Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

θαηνρχξσζε ζπληαγκαηηθά ηα «Γηθαηψκαηα ηνπ Μεηνλεθηηθνχ Παηδηνχ» θαη έιαβε 

νξηζκέλα δηνηθεηηθά θαη λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαπάλσ 

ζπληαγκαηηθήο θαηνρχξσζεο. Σν 1975, ζπγθξνηήζεθε ζην ΤΠ.Δ.Π.Θ. ε πξψηε «Δπηηξνπή 
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Μειέηεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο»  πνπ απαξηηδφηαλ απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα απηφ θαη απφ ζπλεξγάηεο ηνπ Τπνπξγείνπ. Έξγν ηεο Δπηηξνπήο 

ήηαλ λα νξηνζεηήζεη αξρηθά ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, γηα ην 

νπνίν απαηηείην άκεζε λνκνζεηηθή ξχζκηζε, θαη λα πξνρσξήζεη θαηφπηλ ζηε ζχληαμε ελφο 

ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε ρψξα καο. Με πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο 

νη παξαθάησ ζεζκηθέο αιιαγέο: α) Ζ κνλνεηήο εηδηθή κεηεθπαίδεπζε δαζθάισλ 

επεθηάζεθε ζε δηεηή κε παξάιιειν εκπινπηηζκφ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. β) Σν 

«Γξαθείν Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο» πξνήρζε αξρηθά ζε «Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο» θαη, ζηε 

ζπλέρεηα, ζε «Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο», ε νπνία νξγαλψζεθε ζε ηκήκαηα γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηνλ ηνκέα απηφ. γ) Δηζήρζε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηνπ εηδηθνχ επηζεσξεηή (ηαζηλφο, 1991).Σαπηφρξνλα, 

ε παξαπάλσ επηηξνπή άξρηζε ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζχληαμε ελφο ζρεδίνπ λφκνπ γηα ηελ 

εηδηθή εθπαίδεπζε. Ζ πνιππινθφηεηα, φκσο, ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κεηνλεθηηθψλ παηδηψλ 

νδεγνχλ ηελ ηφηε θπβέξλεζε ζηε ζχζηαζε θαη δεχηεξεο νκάδαο εξγαζίαο, κε ζηφρν ηελ 

ηειηθή νινθιήξσζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή .  

Φαίλεηαη πσο ηα  θχξηα ζέκαηα αλάπηπμεο, κέρξη θαη ηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο ηνπ ‟80, 

αθνξνχζαλ ζηε θχζε, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πινπνίεζεο απηνχ ηνπ ζεζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ζηε θχζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο επηθξαηνχζε ε άπνςε φηη ε Δηδηθή Αγσγή είλαη 

έλα απηνηειέο θνκκάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο, κε δηθή ηεο λνκηθή ππφζηαζε 

θαη δηθφ ηεο εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ (Εψληνπ-ηδέξε, 1996). Γηα πξψηε θνξά ην 

1981, κε λφκν πνπ εηζήρζε ζηελ Βνπιή απφ ηελ πληεξεηηθή πνιηηηθή παξάηαμε, 

αλαγλσξίδεηαη ε εχζελε ηνπ θξάηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη 

ηδξχεηαη ε Γηεχζπλζε Δηδηθήο Αγσγήο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. πγθεθξηκέλα, ν λφκνο 
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απηφο νξίδεη  φηη ε εηδηθή εθπαίδεπζε θαη ε εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε παξέρνληαη 

ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεη ηηο εηδηθέο ζρνιηθέο δνκέο ηνπ 

ζεζκνχ (εηδηθά ζρνιεία, εηδηθέο ηάμεηο ή ηκήκαηα ή νκάδεο θ.ι.π.) θαη ηελ ζχζηαζε 

ηεζζάξσλ ζέζεσλ Δηδηθψλ Δπηζεσξεηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ (Vlachou, 2000). 

Αλ θαη ν λφκνο απηφο, είρε σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηνλ ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, 

δέρηεθε έληνλε θξηηηθή θαζψο ζεσξήζεθε πσο δηαηψληδε θαη ελίζρπε ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο  αληηθαηφπηξηδε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηφηε 

θπβέξλεζεο, ε νπνία αληηιακβαλφηαλ  ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε εληειψο απνθνιιεκέλε θαη 

απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηνλ φιν θνξκφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππφινηπσλ παηδηψλ 

(ηαζηλφο,1991). Δπηθεληξψζεθε κε έλαλ δνγκαηηθφ ηξφπν ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ φξνπ 

«απνθιίλνληα άηνκα» θαη θαηεγνξηνπνίεζε ηα παηδηά ζχκθσλα κε ηηο αλαπεξίεο – 

κεηνλεμίεο ηνπο. Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε  ήηαλ άθξσο πξνζβιεηηθή, ελψ θάπνηεο 

απφ ηηο δηαηάμεηο ζηεξνχληαλ παληειψο εθπαηδεπηηθνχ ξεαιηζκνχ. Οπζηαζηηθά, ε 

πινπνίεζε ηέηνησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ νδεγεί ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ζε 

ζηηγκαηηζκφ θαη πεξηζσξηνπνίεζε (Vlachou, 2001). πγθεθξηκέλα, ζε ζρεηηθή ζπδήηεζε κε 

ζέκα «άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο: Θεζκνί θαη λννηξνπίεο», πνπ είρε κεηαδνζεί παιαηφηεξα 

ζε ξαδηνθσληθή εθπνκπή εηπψζεθαλ ηα εμήο : «Ο Νφκνο 1143 δελ είλαη έλαο Νφκνο πνπ ζα 

ιχζεη θαη ζα ηαθηνπνηήζεη ηα πξνβιήκαηα ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα 

…φρη κφλν εληείλεη θαη δηαρσξίδεη ηα άηνκα ζε  «θπζηνινγηθά»  θαη άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο, αιιά ηνπνζεηεί ηα ηειεπηαία ζην πεξηζψξην θαζψο  εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή ηνπο 

εθπαίδεπζε» (ηαζηλφο, 1991). Παξφιν πνπ ν Νφκνο ηνπ 1981 επεξέαζε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ζηα άηνκα κε αλαπεξία, δελ εθαξκφζηεθε θαζψο ηνλ ίδην ρξφλν  ε 

κέρξη ηφηε  θπβέξλεζε έραζε ηηο εθινγέο απφ νζηαιηζηηθφ θφκκα  θαη ε ρψξα 

ελζσκαηψζεθε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Vlachou, 2000). 
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ηηο αξρέο ηνπ 1984 ν ηφηε Τπνπξγφο Παηδείαο πξνρψξεζε ζηε ζχληαμε θαη 

δεκνζηνπνίεζε ελφο ζρεδίνπ-λφκνπ, γλσζηνχ σο «αληί–309», ζηνλ νπνίν ε Δηδηθή Αγσγή 

ελζσκαηψλεηαη ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Ο Νφκνο 1566/1985 («αληί–309») (Φ.Δ.Κ. 167/30-

09-1985, η. Α‟) «Γνκή θαη Λεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο» αλαθέξεηαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζε μερσξηζηφ θεθάιαην θαη επηζεκαίλεη φηη ε 

ελζσκάησζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζην  γεληθφηεξν εθπαηδεπηηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ήηαλ 

αλακθηζβήηεηα κηα θαηλνηνκία θαη κηα αξρή ζηελ αιιαγή ηεο επηθξαηνχζαο αληίιεςεο 

πνπ ελίζρπε ηνλ παξαγθσληζκφ θαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ κεηνλεθηηθψλ αηφκσλ. Μ‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ηφηε θπβέξλεζε ππνδήισλε θαη ηελ πνιηηηθή ηεο βνχιεζε γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο δηαθνξνπνίεζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ αηφκσλ ρσξίο 

εηδηθέο αλάγθεο θαη ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία. Ήδε 

απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1983-84, ην ΤΠ.Δ.Π.Θ. άξρηζε λα εγθαηαιείπεη ηελ πξαθηηθή ίδξπζεο 

λέσλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, πξνσζψληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο έληαμεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο 

εηδηθψλ ηάμεσλ ζηα γεληθά ζρνιεία. Δθηφο απφ ηε βαζηθή πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο 

έληαμεο, ν λφκνο 1566/85 πεξηειάκβαλε θαη νξηζκέλεο άιιεο ζεηηθέο ξπζκίζεηο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη νη εμήο: 1) Ζ ζηαδηαθή έληαμε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζην δεκφζην ηνκέα, 2) 

Ζ κεηαβίβαζε απνθιεηζηηθά ζην ΤΠ.Δ.Π.Θ. φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ζε 

δεηήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γεληθήο- επαγγεικαηηθήο) θαζψο θαη ζε ζέκαηα 

απνθαηάζηαζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 3) Ζ δηδαζθαιία κηαο μέλεο γιψζζαο ζηα 

εηδηθά ζρνιεία. 4) Ζ εθηχπσζε κε ην ζχζηεκα Βraile δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γηα ηπθινχο θ.α 

(Εψληνπ -ηδέξε, 1996). 

Ωζηφζν, ν Νφκνο 1566/1985 δελ επέθεξε νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην πξνζρέδην πνπ 

είρε ζέζεη πξνεγνπκέλσο ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηε δεκνζηφηεηα πξνο ζπδήηεζε. Μηα 

πξνζεθηηθή κειέηε ησλ άξζξσλ νδεγεί ηνλ αλαγλψζηε ζηε δηαπίζησζε πσο ζην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ν Νφκνο δελ είλαη παξά κηα αλαδηαηππσκέλε κνξθή ησλ δηαηάμεσλ 
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ηνπ πξνεγνχκελνπ Νφκνπ 1143/1981. Υαξαθηεξηζηηθά ε Vlachou (2000), αλαθέξεη πσο 

θαη νη δπν λφκνη ελίζρπαλ ηελ ηάζε ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη εηδηθψλ ηάμεσλ 

κέζα ζηα γεληθά ζρνιεία. πγθεθξηκέλα, ελψ ην 1983-4, είραλ θαηαγξαθεί κφλν 7 εηδηθέο 

ηάμεηο, ην 1992-3 θαηεγξάθεζαλ 602. Αλαθνξηθά κε ηα εηδηθά ζρνιεία, ελψ ην 1978-9 

είραλ θαηαγξαθεί κφιηο 67  εηδηθά ζρνιεία, ην 1992-3 θαηεγξάθεζαλ 200. Σν γεγνλφο φηη ν 

ρψξνο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο κεηαηξάπεθε ζε έλα δεκνθηιή ηνκέα, είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

ζπλερφκελε αχμεζε ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

δηαγλσζκέλσλ καζεηψλ κε «εηδηθέο αλάγθεο». Υαξαθηεξηζηηθά, ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ 

ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, κέζα ζε κηα δεθαεηία (1982-1992), απφ 2.725 ην 1982 απμήζεθε ζε 

12.383 ζην 1992. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη έλλνηεο ηεο «ελζσκάησζεο», ηεο «έληαμεο», θαη ησλ 

«ίζσο επθαηξηψλ» έγηλαλ μαθληθά πνιχ δεκνθηιήο ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν, νη νπνίνη ζχκθσλα 

κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο θπβεξλήζεσο απνηεινχζαλ ηελ ηδενινγηθή βάζε ηνπ Νφκνπ ηνπ 

1985. Παξά ηαχηα, ν ιφγνο πεξί έληαμεο θαη ε έκθαζε ζηνλ νξηζκφ ηεο αλαπεξίαο 

πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, 

είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία κηαο ηδενινγίαο πνπ δίραδε θαη ελίζρπε ηνλ 

απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Ζ ζπλερφκελε αλαθνξά ησλ αξρψλ ησλ «ίζσλ 

επθαηξηψλ» θαη ηεο «έληαμεο» ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν θαη ε ηαπηφρξνλε εζηίαζε ζηελ 

αλαπεξία θαη ηα ζπλψλπκα ηεο, δεκηνπξγεί ηδενινγηθέο θαη πξαθηηθέο ζπγθξνχζεηο 

(Vlachou, 2000).    

Σν 1995  επηρεηξήζεθε ε εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ ησλ άξζξσλ ηνπ λφκνπ 1566 πνπ 

αθνξνχζαλ ζηελ εηδηθή αγσγή, κε ηε ζχληαμε θαη ηελ πξνο ζπδήηεζε δεκνζηνπνίεζε ελφο 

ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν « Δηδηθή εθπαίδεπζε, Αγσγή αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο». Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην λφκνπ ςεθίζηεθε χζηεξα απφ 5 ρξφληα θαη 

δεκνζηεχηεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ 2000. Δλδεηθηηθά ζηνλ λφκν 2817/14.3.2000, κεηαμχ 
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άιισλ: Δπαλαδηαηππψλεηαη ε νξνινγία ηεο εηδηθήο αγσγήο, κε έκθαζε ζηηο θνηλέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη φρη ζηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ 

ηνπο, πξνσζείηαη ε αξρή ηεο έληαμεο ελψ παξάιιεια πεξηνξίδεηαη ην εηδηθφ ζρνιείν κφλν 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε  ζνβαξέο δπζθνιίεο. Ο λφκνο 2817/14.3.2000 πεξηέρεη κηα 

ζεηξά απφ ζεηηθά ζηνηρεία πνπ, θαηά ηνλ Καζσηάθε, « θαζνξίδνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο κε κηα πην ζχγρξνλε αληίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα». Ζ 

θαζνξηζηηθή παξέκβαζε ηνπ Ν. 1566 1985, αιιά θαη ηνπ Ν 2817/2000 πνπ αθνινχζεζε  

ζπλδέεηαη  κε ηελ εηζαγσγή ηεο αξρήο ηεο έληαμεο σο  γεληθφηεξεο θηινζνθίαο 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο Δηδηθήο   Δθπαίδεπζεο. Ζ ίδξπζε ησλ πξψησλ ηκεκάησλ έληαμεο 

(ζηελ πξσηνβάζκηα αιιά θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) απνηειεί ηελ εθαξκνγή 

απηήο ηεο θηινζνθίαο  ζε ζεζκηθφ επίπεδν. Ο ζεζκφο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο  απνηειεί ην 

κνλαδηθφ κέζν εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο έληαμεο, ην θπξίαξρν κνληέιν εθπαηδεπηηθήο 

έληαμεο θαη δνκήο ππνζηήξημεο γηα καζεηέο κε ε.ε.α. ζηελ ρψξα καο. (Εψληνπ ηδέξε, 

2004).  Ζ αιήζεηα φκσο  είλαη πσο παξά ηελ εληαμηαθή ηδενινγία πνπ πξνσζήζεθε  απφ 

απηήλ ηελ λνκνζεζία, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ επηρεηξήζεθε (λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε, θψθσζε θαη πξνβιήκαηα αθνήο, ηχθισζε θαη πξνβιήκαηα φξαζεο, 

γισζζηθέο δπζθνιίεο, εηδηθέο καζεζηαθέο, δπζθνιίεο, ζχλζεηεο γλσζηηθν-θνηλσληθν-

ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη απηηζκφο θαη άιιεο δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο), νη 

πεξηνξηζκέλεο δνκέο παξνρήο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο (εηδηθφ ζρνιείν, ηκήκαηα έληαμεο 

θαη θνίηεζε ζε γεληθή ηάμε ρσξίο θακία επηπξφζζεηε βνήζεηα), ε βαζηθή παξάιεηςε 

ζρεηηθά κε ηηο δηεπθξηλίζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία επξφθεηην λα βνεζήζνπλ ζηελ 

εθαξκνγή ηεο έληαμεο ζηελ ζρνιηθή πξάμε, ελίζρπαλ ηελ ήδε επηθξαηνχζα έλλνηα ηεο 

ειιεηκκαηηθφηεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ινηπφλ ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο πξνσζνχζε απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηελ 

«ρσξηθή ελζσκάησζε» (Vlachou, & Zoniou-Sideri, 2006∙ Zoniou-Sideri, & Vlachou,, 
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2006). Ηζρπξή απφδεημε ησλ παξαπάλσ απνηεινχλ νη ζπζηάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ λα αλαιάβνπλ φζεο πξσηνβνπιίεο έθξηλαλ 

απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε ε.ε.α.. Ωζηφζν παξά 

ηηο θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο κεξηθψλ εθπαηδεπηηθψλ, ε έληαμε ησλ καζεηψλ απηψλ δελ ζα 

κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί απνηειεζκαηηθή θαη δελ έρεη επηηεπρζεί ζε βαζκφ αλάινγν ησλ 

άιισλ επξσπατθψλ θξαηψλ (O‟ Hallon, 1993∙ Vlachou, Balafouti 2001∙ Zoniou Sideris 

2000). Ζ αιήζεηα είλαη πσο ππάξρεη έλα αλππέξβιεην ράζκα κεηαμχ ησλ επίζεκσλ 

πνιηηηθψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ έληαμε θαη ησλ εθαξκνζκέλσλ πξαθηηθψλ (Vlachou, 2004). 

Ο  Amstrong  (2000) θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ αλαθέξνπλ πσο «αθφκα θαη απηήλ ηελ ζηηγκή, 

πνπ ην ελδηαθέξνλ γηα δεηήκαηα δηθαησκάησλ θαη έληαμεο απμάλεηαη, απνδεηθλχεηαη πσο 

ζηελ πξάμε εθαξκφδνληαη αθφκα πξαθηηθέο δηαρσξηζκνχ ζε δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα.  

Ζ Δηδηθή Αγσγή  είρε θαη εμαθνινπζεί λα έρεη σο ζηφρν ηεο ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ 

αλαπήξσλ. Ζ κέζνδνο φκσο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ ήηαλ 

απφ ηελ αξρή πξνβιεκαηηθή θαη ακθηζβεηήζηκε. Ζ άπνςε φηη ε θνηλσληθή έληαμε 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ή λα επεξεαζηεί κέζσ ηνπ ζρνιηθνχ δηαρσξηζκνχ απνξξίθζεθε 

κεηά απφ ηα απνηειέζκαηα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. Ζ έληαμε δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηνλ 

δηαρσξηζκφ (Εψληνπ-ηδέξε, 2004). Ηζρπξή απφδεημε ησλ παξαπάλσ απνηειεί ν λφκνο ηνπ 

2008 φπνπ 8 ρξφληα κεηά ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο έληαμεο, ε πνιηηεία έξρεηαη λα 

ππελζπκίζεη φηη «φιεο νη ππεξεζίεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο  νθείινπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαπεξία σο κέξνο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο αιιά θαη σο έλα ζχλζεην 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ θαηλφκελν θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα απνηξέπνπλ ηνλ ππνβηβαζκφ 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία ζηε ζπκκεηνρή ή ζηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

θνηλσληθή δσή» (Δθεκεξίδα Διιεληθήο Κπβεξλήζεσο, 2008). 

  Ο  Ν. 3699/2008  είλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο δηεπζέηεζεο ησλ 

παξαιείςεσλ θαη επηζηεκνληθψλ αλαθξηβεηψλ πνπ ραξαθηήξηδαλ ηνλ Ν. 2817/2000. Ζ 
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θχξηα θαηλνηνκία ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη φηη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ (ΔΒΠ) ζηηο ηάμεηο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ γηα καζεηέο κε ε.ε.α., αιιά θαη 

πξνσζεί ηελ ελδπλάκσζε ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο ζην γεληθφ ζρνιείν απφ εηδηθά 

θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. Ωζηφζν θαη ν λένο λφκνο ζπλαληά αξθεηά πξνβιήκαηα ζηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ, θπξίσο ιφγσ ησλ αζαθεηψλ πνπ ηνλ δηέπνπλ. Έλα βαζηθφ ζεκείν 

ηεο θξηηηθήο ηνπ Ν.369/2008 είλαη φηη δελ δηαθέξεη νπζηαζηηθά απφ ην  Ν. 2817/2000, αθνχ 

δηαηεξεί ην θαηεγνξηθφ κνληέιν έληαμεο. Δπηπιένλ, ελψ ν θαηλνχξγηνο λφκνο πξνζδίδεη 

πεξηζζφηεξεο ίζσο , αξκνδηφηεηεο ζηα εμσεθπαηδεπηηθά θέληξα, φπσο ην Κέληξν 

Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ), ην νπνίν θαη κεηνλνκάδεηαη ζε Κέληξν 

Γηαθνξνδηάγλσζεο Γηάγλσζεο θαη Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ), δελ ππάξρνπλ έσο θαη ζήκεξα 

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία πνπ λα θαηαδεηθλχνπλ φηη άιιαμε ν ραξαθηήξαο θαη νη ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ απηψλ (Αβξακίδεο & Γηαιεθηάθε, 2010).  

 πκπεξαζκαηηθά, νη πην πξφζθαηεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο (Ν.2817/2000 θαη 

Ν.3699/2008) πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ πιεξνχλ βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πιήξε θαη νπζηαζηηθή εθαξκνγή ηεο έληαμεο, θαζψο απηή 

πεξηνξίδεηαη θπξίσο ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ ζηα ιεγφκελα ηκήκαηα έληαμεο- 

πνιηηηθή πνπ απέρεη αξθεηά απφ απηά πνπ πξνβιέπεη ην θίλεκα ηεο παηδαγσγηθήο ηεο 

έληαμεο (Vlachou, & Zoniou-Sideri., 2006). Tα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα ηκήκαηα 

βξίζθνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, 

ελψ ππάξρνπλ ειάρηζηα ηκήκαηα έληαμεο ζηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζεο θαη ειιηπήο 

κέξηκλα ζε Σξηηνβάζκηα Ηδξχκαηα. Δπίζεο ην ζεζκηθφ πιαίζην ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη  ηελ πινπνίεζε αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο-πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή έληαμε φισλ ησλ καζεηψλ ζηα δεκφζηα ζρνιεία (Avramidis & 
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Kalyva, 2007∙ Vlachou., & Zoniou-Sideri, 2006∙  Zσληνπ- ηδέξε, 2004∙ Zoniou- Sideri et. 

al., 2005). 

Μέζα ζε απηήλ ηε γεληθφηεξα ειιηπή ηάμε πξαγκάησλ (δνκηθά θαη ηδενινγηθά), ζηνλ 

ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζηίζεληαη επηπιένλ αξκνδηφηεηεο θαη ππνρξεψζεηο, ρσξίο λα 

ιακβάλεη ν εθπαηδεπηηθφο ηε ζρεηηθή επηκφξθσζε αιιά θαη ππνζηήξημε ζε ζέκαηα έληαμεο 

(Αβξακίδεο & Γηαιεθηάθε, 2010). Ζ ζηάζε πνπ θξαηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ εληαμηαθή δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ζηελ ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο νη ζεηηθέο ζηάζεηο θαη 

αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ εληαμηαθή πνιηηηθή επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ 

δέζκεπζεο ηνπο  ζηελ εθαξκνγή ηεο (Norwich, 1994).  
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