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Περίληψη 

 Οι σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης είναι ένας θεσμός που επιδιώκει την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση, την συμμετοχή τους στην 

παραγωγική διαδικασία και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. Ευθύνη των 

εκπαιδευτικών και του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι η μετατροπή των 

σχολείων σε μια κοινότητα αλληλοεπηρεαζόμενων προσώπων, μέσα στην οποία όλοι 

συνεργάζονται για την επίτευξη των σκοπών της εκπαίδευσης.  

 Ο μαθητικός πληθυσμός των γενικών σχολείων παρουσιάζει μεγάλες 

διαφοροποιήσεις. Περιλαμβάνει κυρίως παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αλλά και παιδιά 

που λειτουργούν με γενικές δυσκολίες μάθησης, καθώς και παιδιά με αισθητηριακές 

μειονεξίες   και   με ειδικές δυσκολίες μάθησης. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών μέσα 

στα σχολεία είναι δύσκολος. Για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που συναντούν 

στο καθημερινό τους έργο χρειάζονται συνεχή κατάρτιση και  υποστήριξη από την 

πολιτεία και την κοινωνία. Ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα 

της εκπαιδευτικής πράξης είναι οι στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την 

συνεκπαίδευση.  

 Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τις στάσεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης για την αποδοχή της 

παιδαγωγικής αρχής  της συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ειδικές δυσκολίες 

μάθησης.  Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώθηκε η απουσία 

έρευνας πάνω στις στάσεις των εκπαιδευτικών θετικών μαθημάτων, ως ξεχωριστή 

ομάδα καθηγητών, καθώς τα μαθήματα που διδάσκουν απαιτούν από τους μαθητές 

έναν συνδυασμό γλωσσικών και μαθηματικών ικανοτήτων. 

 Η μέθοδος που επιλέχθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η δημοσκόπηση με 

τη χρήση γραπτών ερωτηματολογίων. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε με 

προσωπική επαφή, σε 25 σχολεία του νομού Αττικής, σε 250 εκπαιδευτικούς και 

επεστράφησαν συμπληρωμένα τα 126. Τα ερωτηματολόγια,  ( 1
η
 και 2

η
 έκδοση ), 

κατασκευάστηκαν στη λογική της πεντάβαθμης κλίμακας Likert.  

      Από την ανάλυση παραγόντων βρέθηκε ότι η μέτρηση της στάσης των 

εκπαιδευτικών προσδιορίζεται από έξι συνιστώσες. Συγκεκριμένα από τους κινδύνους 

κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης, τη διάθεση αποδοχής βοήθειας διευθυντή 



και συμβούλου σε σχέση με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης, την επαγγελματική 

αυτεπάρκεια, τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση, τα 

συναισθήματα των παιδιών κατά την συνεκπαίδευση και τη διαφορά που προκύπτει 

λόγω  δυσλεξίας ή δυσαριθμησίας. Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων βρέθηκε 

ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν γενικά ουδέτερη στάση ως προς την συνεκπαίδευση. Μόνο 

στις συνιστώσες της αποδοχής βοήθειας και των συναισθηματικών ωφελειών των 

παιδιών κατά την συνεκπαίδευση διαμορφώνουν θετική στάση. Δεν διαπιστώθηκε να 

επηρεάζονται οι στάσεις τους από το φύλο τους, ούτε από τη βαθμίδα στην οποία 

ανήκουν (γυμνάσιο – λύκειο).  

 Δεδομένης της θετικής τους στάσης ως προς την αποδοχή βοήθειας από τον 

σύμβουλο και το διευθυντή και ως προς τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών, 

θεωρώ ότι η ουδέτερη στάση τους στους υπόλοιπους παράγοντες οφείλεται σε δικούς 

τους φόβους, άγνοια και κούραση. Το διαπιστώνω αυτό συνδυάζοντας την στάση  

που προκύπτει ότι έχουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων καθώς και 

εμπειρικά από τα λεγόμενά τους κατά την επαφή μας την περίοδο διανομής των 

ερωτηματολογίων.  Τα λεγόμενά τους σχετίζονταν με την ανυπαρξία προετοιμασίας 

τόσο των ιδίων όσο και του σχολικού περιβάλλοντος για την υποδοχή και την ένταξη 

των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης. Εκδήλωσαν άγνοια χειρισμού των 

παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης σε επίπεδο τρόπου διδασκαλίας. Δήλωσαν 

κουρασμένοι και εξουθενωμένοι από τις πολλαπλές αναθέσεις μαθημάτων που τους 

δίνονται και από τα πολυπληθή τμήματα με τα οποία δουλεύουν. Θεωρούν δύσκολο 

υπό τέτοιες συνθήκες να λειτουργήσει με σωστό τρόπο η συνεκπαίδευση και 

ανησυχούν μήπως το κομμάτι της συνεκπαίδευσης λειτουργήσει αρνητικά κατά την 

αξιολόγησή τους. 



 

Sommario 

 Le scuole di formazione generale è un'istituzione che cerca di sviluppare la 

personalità dei bambini, per migliorare le loro competenze e capacità, la loro 

formazione, la loro partecipazione al processo di produzione e il loro sviluppo sociale 

equo. Una responsabilità degli insegnanti e il direttore della scuola è quello di 

trasformare le scuole in una comunità di individui che interagiscono, in cui tutti 

lavorano insieme per raggiungere gli obiettivi dell'educazione. 

 La popolazione studentesca nelle scuole generali variano ampiamente. Esso 

comprende i bambini per lo più tipici, ma include i bambini con difficoltà di 

apprendimento funzionali generali, i bambini con disturbi sensoriali e bambini con 

difficoltà specifiche di apprendimento. Il ruolo degli insegnanti nelle scuole è 

difficile. Al fine di far fronte alle difficoltà che incontrano nel loro lavoro quotidiano 

hanno bisogno di formazione continua e di sostegno da parte dello Stato. Un fattore 

importante che influisce sulla qualità del processo educativo è l'atteggiamento degli 

insegnanti per quanto riguarda l'inclusione. 

 Questa ricerca tenta di esplorare gli atteggiamenti degli insegnanti della scuola 

secondaria di corsi di scienze per la pedagogia dell'inclusione degli studenti con e 

senza difficoltà di apprendimento. E 'stato osservato attraverso la revisione della 

letteratura l'assenza di ricerche sugli atteggiamenti degli insegnanti di corsi di scienze, 

come un gruppo separato di insegnanti che insegnano i corsi richiedono agli studenti 

di combinare competenze linguistiche e matematiche. 

 Il metodo che è stato scelto in questo studio è l'indagine mediante questionari 

scritti. I questionari sono stati distribuiti attraverso il contatto personale, in 25 scuole 

in Attica, a 250 insegnanti e 126 restituiti i questionari compilati. I questionari (1° e 

2° edizione) costruite su una scala Likert a cinque livelli. Dall'analisi fattore è stato 

trovato che la misurazione degli atteggiamenti degli insegnanti è divisa in sei 

componenti: rischia in sede di attuazione dell'integrazione scolastica, l'accettazione 

del sostegno del regista e il consulente su questioni relative alla prassi di integrazione 

scolastica, professionale auto-efficacia, gli insegnanti "emozioni in materia di 

istruzione inclusiva, le emozioni della childen in inclusione e la differenza tra 

discalculia e dislessia. Dall'analisi dei questionari è stato trovato che i docenti hanno 

generalmente un atteggiamento neutrale verso l'inclusione. Solo nelle componenti di 



accettare il sostegno e benefici emotivi dei bambini in inclusivo, mantenere un 

atteggiamento positivo. Non è stato trovato gli atteggiamenti di essere influenzati dal 

sesso o dalla scuola di appartenenza (scuola superiore, liceo). 

 Sulla base del loro atteggiamento positivo nei confronti di accettare il sostegno del 

consulente e il regista ei benefici emotivi dei bambini, penso che il loro atteggiamento 

neutrale per gli altri componenti è dovuto alla loro paure proprio, ignoranza e la 

fatica. Rilevo questo combinando l'atteggiamento che hanno dalla trasformazione dei 

questionari e dai loro parole nel nostro contatto durante la distribuzione dei 

questionari. Le loro parole associate con la mancanza di preparazione di se stessi e 

l'ambiente della scuola, al fine di includere i bambini con difficoltà specifiche di 

apprendimento. Essi hanno sostenuto l'ignoranza gestione bambini con difficoltà 

specifiche di apprendimento a livello di insegnamento. Si sentono stanchi ed esausti 

dalle assegnazioni multiple corsi sono tenuti e dai numerosi servizi con cui lavorano. 

Trovano difficile in tali circostanze per funzionare correttamente l'educazione 

inclusiva e si preoccupano del rapporto tra l'attuazione della integrazione scolastica e 

la propria valutazione. 



 

Summary 

 Schools of general education are an institution that seeks to develop the 

personality of children, to improve their skills and abilities, their training, their 

participation in the production process and their equitable social development. The 

teachers and the director of a school have responsibility to transform school into a 

community of interacting individuals, in which all work together to achieve the aims 

of education. 

 The student population in general schools vary widely. They include mostly 

typical children, but it also include functional children with general learning 

difficulties, children with sensory impairments and children with specific learning 

difficulties. The role of teachers in schools is difficult. In order to cope with the 

difficulties they encounter in their daily work, they need continuous training and 

support from the state. An important factor that affects the quality of the educational 

process is the attitudes of teachers regarding to the inclusion. 

 This research attempts to explore the attitudes of secondary school teachers of 

science courses for the pedagogy of inclusion of students with and without learning 

difficulties. It was observed, through the literature review, the absence of research on 

the attitudes of teachers of science courses, as a separate group of teachers as they 

teach courses require students to combine language and mathematical skills. 

 The method which was chosen in this study is the survey using written 

questionnaires. The questionnaires were distributed through personal contact, in 25 

schools in Attica, to 250 teachers and 126 returned the questionnaires completed. The 

questionnaires (1st and 2nd edition) were built on a five-level Likert scale. From the 

factor analysis was found that measurement of the attitudes of teachers is divided into 

six components: risks when implementing inclusive education, acceptance of support 

of the director and the consultant on issues relating with the practice of inclusive 

education, professional self-efficacy, teachers’ emotions in inclusive education, 

childen’s emotions in inclusion and difference between dyscalculia and dyslexia. 

From the analysis of the questionnaires was found that teachers generally have a 

neutral attitude towards inclusion. Only in the components of accepting support and 

emotional benefits of children in inclusive, keep a positive attitude. It was not  found 



the attitudes to be influenced by gender or by the school they belong to(high school, 

junior high school). 

 Based on their positive attitude towards accepting support from the consultant and 

the director and the emotional benefits of children, I think that their neutral attitude to 

the other components is due to their own fears, ignorance and fatigue. I find it out by 

combining the attitude that they have from the processing of the questionnaires and by 

their own words in our contact during the distribution of the questionnaires. Their 

own words associated with the lack of preparation of themselves and the of the school 

environment in order to include the children with specific learning difficulties. They 

claimed ignorance handling children with specific learning difficulties at teaching 

level. They feel tired and exhausted from the multiple assignments courses that are 

given and by the numerous departments they work with. They find difficult under 

such circumstances to function properly the inclusive education and they worry about 

the relation between the implementation of the inclusive education and their own 

evaluation. 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: Θεωρητική Πλαισίωση 

 

Κεφάλαιο 1 

 
Δυσκολίες μάθησης 

 

 Δυσκολία μάθησης μπορεί να θεωρηθεί οτιδήποτε εμποδίζει την μάθηση του 

ατόμου και οφείλεται σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Η μάθηση αναφέρεται 

στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και στάσεων. Είναι μια αλλαγή 

στην συμπεριφορά του ατόμου που προκύπτει ως αποτέλεσμα της εμπειρίας του. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις το άτομο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στο σχολικό έργο, δεν 

μπορεί να αφομοιώσει νέες πληροφορίες και να τις μετατρέψει σε γνώσεις. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει δυσκολία σε κάποιο από τα στάδια που συνθέτουν την 

επεξεργασία των προσλαμβανομένων πληροφοριών που οδηγεί στη μάθηση. Κλειδί 

για την εκπαιδευτική επιτυχία ενός παιδιού είναι η γλώσσα. Η διαδικασία 

κατάκτησης της γλώσσας βασίζεται σε δύο δομικούς άξονες: στην εγκεφαλική 

σχηματοποίηση του λόγου και στην εξωτερίκευση και εκφραστική διατύπωση του 

λόγου. Στην επόμενη εικόνα φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι δομικοί 

άξονες της γλώσσας. 

 
Εικόνα 1: Λειτουργικό πλαίσιο γλώσσας. Πηγή: Τσιναρέλης. Σ.Γ. (2011). «Μια 

πρόταση ένταξης παιδιών με προβλήματα ακοής», Πατάκης, Αθήνα, σελ.183. 
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 Το επίπεδο Α είναι η τομή δύο κόσμων: του ατόμου και του περιβάλλοντός του. 

Στο επίπεδο αυτό πραγματοποιείται η είσοδος των πληροφοριών με τις αισθήσεις της 

ακοής, της όρασης και της αφής και η έξοδος των επεξεργασμένων πια πληροφοριών 

με την ομιλία, τη γραφή και την ανάγνωση.  

 Το επίπεδο Β είναι το διαμεσολαβητικό επίπεδο μεταξύ του επιπέδου Α και του Γ. 

Στο Β επίπεδο γίνεται η αρχή της οργανικής λειτουργίας της προσαγωγής των 

πληροφοριών και της εξαγωγής των επεξεργασμένων από το επίπεδο Γ πληροφοριών.  

Παρατηρούμε ότι το σύστημα προσαγωγής είναι τριπλό, λειτουργεί με την όραση, 

την αφή και την ακοή.  Το σύστημα απαγωγής είναι και αυτό τριπλό, λειτουργεί με 

την ομιλία, την ανάγνωση και τη γραφή.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχουν 

τρία κέντρα στον εγκέφαλο που επεξεργάζονται τις πληροφορίες, το αισθητηριακό, το 

αισθητικό γλωσσικό και το κινητικό γλωσσικό. Υπάρχει επομένως μια αυστηρά 

τριγωνική (τριπλή) λειτουργία των λειτουργικών, δομικών αξόνων της γλώσσας. Το 

σπάσιμο της τριγωνικής αυτής σχέσης σε οποιοδήποτε επίπεδο δημιουργεί έλλειμμα 

επικοινωνίας με αποτέλεσμα να εκδηλώνεται βλάβη στο τοπικό σύστημα, η οποία 

στη συνέχεια επεκτείνεται και στο συνολικό σύστημα (Τσιναρέλης, 2011) 

 

1.1 Ταξινόμηση δυσκολιών μάθησης  

 Οι δυσκολίες μάθησης μπορεί να είναι γενικές δυσκολίες μάθησης ή ειδικές 

δυσκολίες μάθησης ανάλογα με την αιτιολογία τους και το εύρος τους. 

 

1.1.1 Γενικές δυσκολίες μάθησης 

 Γενικές δυσκολίες μάθησης είναι εκείνες που αναφέρονται στις δυσκολίες που 

έχουν τα παιδιά σε όλα τα μαθήματα. Είναι δυσκολίες γενικευμένες που δεν έχουν να 

κάνουν με ένα μόνο αντικείμενο π.χ. μαθηματικά, ανάγνωση, κατανόηση κειμένου, 

ορθογραφία και τα επίπεδα μαθησιακής και σχολικής ετοιμότητας του παιδιού είναι 

χαμηλότερα από τα αναμενόμενα με βάση την ηλικία του. Η μαθησιακή ετοιμότητα 

είναι το πόσο έτοιμο είναι το παιδί, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά και 

σωματικά να δεχτεί τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, να τα επεξεργαστεί και να τα 

ενσωματώσει στην καθημερινή του ζωή. Η σχολική ετοιμότητα είναι πιο 

εξειδικευμένη έννοια. Είναι το πόσο έτοιμο είναι το παιδί να αποκτήσει γνώσεις και 

δεξιότητες που θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον και να 

ανταποκριθεί με επιτυχία στις σχολικές απαιτήσεις. Η ετοιμότητα σχετίζεται με τη 
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βιολογική ωρίμανση, με το πλήθος των πρώτων ερεθισμάτων και με την προσχολική 

εξάσκηση (Δροσινού Μ., Μαρκάκης Ε., Μιχαηλίδου Μ., Τσαγκαράκη Ι., Τσιάμαλος 

Β., Χρηστάκης Κ., 2009). 

 Οι γενικές δυσκολίες μάθησης οφείλονται σε οργανικά αίτια όπως χαμηλή 

νοημοσύνη, αισθητηριακές μειονεξίες, χρόνια νοσήματα, σύνδρομο ελλειμματικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, σε 

εκπαιδευτικά αίτια όπως ανεπαρκή σχολική εκπαίδευση και σε περιβαλλοντικά αίτια 

όπως δυσμενές οικογενειακό περιβάλλον και φτωχό κοινωνικό-οικονομικό- 

πολιτιστικό περιβάλλον (Yule W, Rutter M, 1985)  

 

1.1.2 Ειδικές δυσκολίες μάθησης 

 Ειδικές δυσκολίες μάθησης ή απλά δυσκολίες μάθησης είναι εκείνες που 

αναφέρονται στις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά σε ορισμένους μόνο μαθησιακούς 

τομείς. Παρουσιάζονται με σχολική επίδοση κατώτερη από την αναμενόμενη για την 

ηλικία και το δείκτη νοημοσύνης του παιδιού. Δεν οφείλονται σε ψυχολογικούς, 

κοινωνικούς και οικογενειακούς παράγοντες, ούτε σε ελλιπή μαθησιακή 

προετοιμασία και χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Ενδέχεται να οφείλονται σε ενδογενείς 

νευροφυσιολογικούς παράγοντες οι οποίοι μπορεί να οφείλονται σε γενετικούς 

λόγους ή όχι.  

 

1.1.2.1 Ορισμοί ειδικών δυσκολιών μάθησης 

 Ο πρώτος γενικά αποδεκτός ορισμός για τις δυσκολίες μάθησης δόθηκε από τον 

αμερικανό Samuel Kirk το 1962, ο οποίος εισήγαγε αυτόν τον όρο. Ο ορισμός του 

Kirk έγινε άμεσα αποδεκτός γιατί ήταν γενικός και περιγραφικός. Με βάση τον Kirk 

λοιπόν οι δυσκολίες μάθησης σχετίζονται με υστέρηση, διαταραχή ή καθυστερημένη 

ανάπτυξη σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς της ομιλίας, της γλώσσας, της 

ανάγνωσης, της γραφής, της αριθμητικής ή και των άλλων σχολικών μαθημάτων. Η 

διαταραχή αυτή προκαλείται από μια πιθανή εγκεφαλική δυσλειτουργία ή και από μια 

συναισθηματική διαταραχή ή και από μια διαταραχή συμπεριφοράς. Δεν είναι το 

αποτέλεσμα νοητικής υστέρησης, αισθητηριακής στέρησης, ούτε πολιτιστικών και 

εκπαιδευτικών, διδακτικών παραγόντων (Kirk, 1962) 

 Η προσπάθεια δημιουργίας ορισμού για τις δυσκολίες μάθησης συνεχίστηκε και 

μετά τον Kirk. Δόθηκαν πολλοί ιατροκεντρικοί ορισμοί όπως του Myklebust (1968) 

που χρησιμοποιεί τον όρο «ψυχονευρολογικές μαθησιακές λειτουργίες» και του 
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Bannatyne (1971) που τις ταυτίζει με την ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία και 

πολλοί παιδαγωγικοκεντρικοί ορισμοί που επικεντρώνονται στη δυσκολία σχολικής 

επίδοσης όπως του Bateman (1965) που αναφέρεται στη διακύμανση μεταξύ 

ικανότητας και επίδοσης και του Kirk (1972) που εισήγαγε τις δυσκολίες μάθησης 

στο κομμάτι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Μια τρίτη κατηγορία ορισμών 

που δόθηκαν είναι οι λειτουργικοί ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν όρους 

κατανοητούς από τους επαγγελματίες (παιδαγωγούς, ψυχολόγους, γιατρούς, 

λογοθεραπευτές) που ασχολούνται με τα παιδιά. Τέτοιοι ορισμοί είναι των Hallahan 

& Kanfman (1976) που προτείνουν κοινή αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης 

βασιζόμενη  πάντα στη συμπεριφορά, τις ικανότητες και τις ανεπάρκειες του κάθε 

παιδιού και του Εθνικού Συμβουλίου των Μαθησιακών Δυσκολιών των ΗΠΑ (1994) 

(National Joint Committee on Learning Disabilities) (Τζουριάδου, Μπάρμπας, 2010). 

 Σύμφωνα με την National Joint Committee on Learning Disabilities ο όρος 

περιλαμβάνει ένα πλήθος εγγενών ετερογενών διαταραχών που εκδηλώνονται με 

σοβαρές δυσκολίες στην απόκτηση και χρήση της ακρόασης, της ομιλίας, της 

ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού και των μαθηματικών ικανοτήτων. 

Αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και ακολουθούν 

το άτομο σε όλη του τη ζωή. Μπορεί να συνυπάρχουν και προβλήματα αυτοελέγχου, 

κοινωνικής αντίληψης και αλληλεπίδρασης, τα οποία από μόνα τους δεν αποτελούν 

δυσκολίες μάθησης. Οι δυσκολίες μάθησης ενδέχεται να εμφανίζονται παράλληλα με 

μειονεκτικές καταστάσεις όπως νοητική υστέρηση, αισθητηριακές διαταραχές 

(προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικότητας), συναισθηματικές διαταραχές ή με 

φτωχό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, ακατάλληλη διδασκαλία, όμως δεν 

είναι αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων και των επιρροών (National Joint 

Committee on Learning Disabilities, 1994).  

 Η ύπαρξη πολλών διαφορετικών ορισμών για τις δυσκολίες μάθησης φανερώνει 

ότι αφορούν μια μεγάλη και ετερογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες δεν αναφέρονται 

αποκλειστικά στα σχολικά μαθήματα, αλλά αφορούν και την ρύθμιση της 

συμπεριφοράς, την κοινωνική αντίληψη και την αλληλεπίδραση και συνοδεύουν τα 

άτομα και στην ενήλικη ζωή τους με διαφορετική ένταση και μορφή. Το γεγονός ότι 

οι δυσκολίες μάθησης είναι μια κατάσταση πολυκαθοριζόμενη με συμπτωματολογία 

που αλλάζει από ηλικία σε ηλικία, με πολλαπλές εκδηλώσεις συμβάλλει στην 

ασάφεια που επικρατεί και στην αδυναμία διατύπωσης ενός και μόνου ορισμού 

αποδεκτού από τους ειδικούς που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό. 
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 Με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια DSM‐IV‐TRTM οι ειδικές δυσκολίες μάθησης 

ή διαταραχές εκδηλώνονται με  

• διαταραχή της ανάγνωσης (δυσλεξία),  

•  διαταραχή των μαθηματικών (δυσαριθμησία), 

• διαταραχή τους γραπτής έκφρασης (δυσορθογραφία, δυσγραφία, αγραφία) και 

• διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει 

προβλήματα στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στην γραπτή έκφραση) 

(Γκοτζαμάνης (2004). 

 Η τελευταία διεθνής ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών και διαταραχών  της 

συμπεριφοράς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ICD-10, 2011) ορίζει ως ειδικές 

δυσκολίες μάθησης τις ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων. 

«Πρόκειται για διαταραχές, στις οποίες οι φυσιολογικοί τύποι πρόσκτησης των 

ικανοτήτων διαταράσσονται στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξης».  Περιλαμβάνονται 

6 διαγνωστικές κατηγορίες: 

• Ειδική διαταραχή της ανάγνωσης (αναπτυξιακή δυσλεξία) 

• Ειδική διαταραχή του συλλαβισμού  

• Ειδική διαταραχή των αριθμητικών ικανοτήτων (αναπτυξιακή δυσαριθμησία) 

• Μεικτή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων 

• Άλλες αναπτυξιακές διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων 

• Αναπτυξιακή διαταραχή των σχολικών ικανοτήτων μη καθοριζόμενη 
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Κεφάλαιο 2 
 

Δυσλεξία 
 

Η δυσλεξία είναι η πιο συνηθισμένη μορφή ειδικής δυσκολίας μάθησης. Αποτελεί 

μια διαταραχή που επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, 

δεδομένου ότι ο κόσμος σήμερα στηρίζεται ολοκληρωτικά στη γραπτή ομιλία. Οι 

πρώτοι ορισμοί της δυσλεξίας επικεντρώθηκαν στον τρόπο λειτουργίας του 

εγκεφάλου και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αργότερα η δυσλεξία ορίστηκε 

μέσω των συμπτωμάτων της. Καθώς όλο και περισσότεροι επιστήμονες ασχολούνται 

ερευνητικά με τη δυσλεξία τα δεδομένα εμπλουτίζονται και οι ορισμοί 

τροποποιούνται και συμπληρώνονται. Υπάρχει ένα μεγάλο πλήθος από 

διαφορετικούς ορισμούς και περιγραφές της δυσλεξίας οι οποίοι είναι κατάλληλοι για 

συγκεκριμένα πλαίσια (ιατρικά, ψυχολογικά και παιδαγωγικά). 

 

2.1 Ορισμοί δυσλεξίας 

 Δύο από τους πιο αντιπροσωπευτικούς ορισμούς της δόθηκαν το 1994 από την 

Αμερικάνικη εταιρία δυσλεξίας (Orton Society ή International Dyslexia Association) 

και το 1997 από τη Βρετανική εταιρία δυσλεξίας (British Dyslexia Association). 

• Ορισμός σύμφωνα με την Orton Society  

 «Η Δυσλεξία είναι μία νευρολογικής φύσεως, συχνά οικογενειακή 

διαταραχή, που έχει σχέση με την κατάσταση και την επεξεργασία του λόγου. 

Ποικίλλει ως προς το βαθμό σοβαρότητας, εκδηλώνεται με δυσκολίες στην 

πρόσληψη της γλώσσας και τη γλωσσική έκφραση, συμπεριλαμβανομένης 

της φωνολογικής επεξεργασίας, με δυσκολία στην ανάγνωση, τη γραφή, την 

ορθογραφία και μερικές φορές την αριθμητική. Η δυσλεξία δεν οφείλεται σε 

έλλειψη κινήτρων, σε αισθητηριακές βλάβες, σε ακατάλληλη διδασκαλία ή σε 

απρόσφορες συνθήκες περιβάλλοντος, ωστόσο μπορεί να συνυπάρχει με 

αυτές τις καταστάσεις. Αν και η δυσλεξία είναι ένα πρόβλημα που το 

αντιμετωπίζουν τα άτομα σε όλη τους τη ζωή., κάποια δυσλεξικά άτομα 

συχνά ανταποκρίνονται επιτυχώς στην έγκαιρη και κατάλληλη παρέμβαση» 

(Κοσυφόγλου, a, 2006)  
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• Ορισμός σύμφωνα με την British Dyslexia Association 

 «Δυσλεξία είναι μια σύνθετη, νευρολογική κατάσταση που έχει 

ιδιοσυστασιακή προέλευση. Τα συμπτώματα μπορεί να επηρεάζουν πολλούς 

τομείς της μάθησης και της δραστηριότητας, και μπορεί να περιγραφεί ως 

ειδική δυσκολία στην ανάγνωση, την ορθογραφία και τη γραπτή γλώσσα. 

Ένας ή περισσότεροι από τους τομείς αυτούς μπορεί να επηρεάζονται. Ο 

χειρισμός των αριθμών και των μουσικών σημείων, οι κινητικές λειτουργίες 

και οι οργανωτικές δεξιότητες μπορεί ακόμη να εμπλέκονται. Ωστόσο, 

σχετίζεται ιδιαίτερα με τον έλεγχο του γραπτού λόγου, αν και ο προφορικός 

λόγος επηρεάζεται σε κάποιο βαθμό.» (Κοσυφόγλου, b, 2006) 

 

 Κατά την παγκόσμια ένωση νευρολογίας η δυσλεξία ορίζεται ως εξής: «Η 

δυσλεξία είναι σύνδρομο που οφείλεται σε νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει τις 

βασικές μαθησιακές λειτουργίες. Εκδηλώνεται ως χαρακτηριστική αποτυχία 

εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραπτής ομιλίας παρά την ύπαρξη μέσο κανονικής 

νοητικής ικανότητας, επαρκούς σχολικής εκπαίδευσης, θετικής συνεισφοράς του 

οικονομικού κοινωνικού status. Δεν θεωρείται θεραπεύσιμη» (Τσιναρέλης, 2014, 

κεφ.30). 

 Ένας πρόσφατος ορισμός της δυσλεξίας αποδεκτός από την επιστημονική 

κοινότητα εγκρίθηκε το 2007 από την British Dyslexia Association και είναι ο 

ακόλουθος: «Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που επηρεάζει κυρίως 

την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον αλφαβητισμό και την γλώσσα. 

Είναι πιθανό να υπάρχει κατά τη γέννηση του ατόμου και οι επιπτώσεις της να είναι 

παρούσες καθόλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Χαρακτηρίζεται από δυσκολίες 

στην φωνολογική επεξεργασία, στην ταχεία ονομασία, στην μνήμη εργασίας, στην 

ταχύτητα επεξεργασίας και στην αυτόματη ανάπτυξη δεξιοτήτων που δεν βρίσκονται 

στο ίδιο επίπεδο με άλλες γνωστικές ικανότητες του ατόμου. Τείνει να είναι 

ανθεκτική στις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας, αλλά η επίδρασή της μπορεί να 

αμβλυνθεί με κατάλληλα σχεδιασμένες παρεμβάσεις, με τη χρήση της πληροφορικής 

και με συμβουλευτική υποστήριξη» (British Dyslexia Association, 2014). 

 Με βάση τους παραπάνω ορισμούς υπάρχουν κάποια βασικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της δυσλεξίας (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30): 
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• Εντοπίζεται αποκλειστικά στη γραφή, την ανάγνωση και τη γραπτή ομιλία. 

• Διαγνωστικά στηρίζεται στην συμπτωματολογία. 

• Είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής αιτιολογίας και εκδηλώνεται σε παιδιά 

φυσιολογικής νοημοσύνης. 

• Ιατρικά θεωρείται μη θεραπεύσιμη διαταραχή, όσο και αν βελτιωθεί το παιδί 

στους τομείς που υστερεί, η δυσλεξία συνεχίζει να υπάρχει.  

• Η έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση σε συνδυασμό με το κατάλληλο 

προσαρμοσμένο ατομικό πρόγραμμα παρέμβασης οδηγεί σε σημαντική 

βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας και της γραπτής έκφρασης του 

παιδιού. 

 

2.2 Τύποι δυσλεξίας 

 Η δυσλεξία χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την επίκτητη δυσλεξία και την 

ειδική ή εξελικτική ή αναπτυξιακή δυσλεξία. Η επίκτητη δυσλεξία εμφανίζεται σε 

άτομα που έχουν κατακτήσει τις δεξιότητες της ανάγνωσης, της γραφής και της 

ορθογραφίας και λόγω κάποιου γεγονότος που επηρέασε τη λειτουργία του 

εγκεφάλου τους χάνουν ή ελαττώνουν τις αποκτηθείσες δεξιότητες. Η ειδική ή 

εξελικτική δυσλεξία είναι σύμφυτη και εμφανίζεται στα παιδιά σχολικής ηλικίας κατά 

τα στάδια εκμάθησης προγραφής, γραφής και ανάγνωσης. Ο όρος «ειδική» δηλώνει 

μια ιδιοπαθή κατάσταση που η αιτιολογία της είναι άγνωστη. 

 Η εξελικτική δυσλεξία, ειδική διαταραχή της ανάγνωσης-ορθογραφίας, 

ταξινομείται σε σχέση με την αιτία πρόκλησής της την οποία εικάζουμε από τα 

αποτελέσματά της. Έτσι δεχόμαστε δύο τύπους δυσλεξίας: την πρωτογενή δυσλεξία 

και τη δευτερογενή δυσλεξία (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). 

 

2.2.1. Πρωτογενής δυσλεξία. 

 Η πρωτογενής δυσλεξία οφείλεται σε διαταραχή εγκεφαλικής οργάνωσης που δεν 

οφείλεται σε εγκεφαλικό τραύμα. Το παιδί έχει μειωμένη ικανότητα ανάγνωσης και 

ορθογραφημένης γραφής. Παρουσιάζει δυσκολία να κατανοήσει τα γράμματα και τις 

λέξεις ως σύμβολα. Αυτό συνεπάγεται αδυναμία αποτύπωσης των σκέψεων σε 

γραπτό λόγο, καθώς και ανάγνωσης και κατανόησης κειμένων όλων των μορφών και 

τύπων (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). Τα παιδιά είτε αδυνατούν να αναγνωρίσουν 

ομάδες γραμμάτων, είτε ενώ αναγνωρίζουν τα γράμματα δυσκολεύονται πολύ στη 
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σύνθεση των λέξεων. Συνήθως κατά την ανάγνωση συγχέουν γράμματα ή και 

ολόκληρες λέξεις που εμφανίζουν οπτική ομοιότητα (π.χ. γάτα-γάλα, ρόδι-ρόδα) ή 

καθρεπτική αντιστοιχία (π.χ. ε-3-ω, ζ-ξ, β-φ, β-θ, οτ-το, ρ-9). Διαβάζουν τις λέξεις 

χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς της ανάλυσης και της σύνθεσης και όχι ολικά. 

Προσπαθώντας λοιπόν να αποκωδικοποιήσουν τα γραπτά σύμβολα και να 

αναγνωρίσουν τα γράμματα, χάνουν το νόημα των προτάσεων. Εμφανίζουν επομένως 

προβλήματα και στην κατανόηση του κειμένου.  Έχουν περιορισμένη 

ορθογραφημένη γραφή που χαρακτηρίζεται από πολλά φωνητικά λάθη (Πόρποδας, a, 

2012). 

 

2.2.2 Δευτερογενής δυσλεξία 

 Η δευτερογενής δυσλεξία χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: την ενδογενή 

δευτερογενή δυσλεξία και την εξωγενή δευτερογενή δυσλεξία (Τσιναρέλης, 2014, 

κεφ.30) 

 

2.2.2.1 Ενδογενής δευτερογενής δυσλεξία 

 Η ενδογενής δευτερογενής δυσλεξία οφείλεται σε προγεννητικό, διαγεννητικό ή 

μεταγεννητικό εγκεφαλικό τραύμα ή σε αλλοίωση ή εκφυλισμό των εγκεφαλικών 

κυττάρων. Το παιδί παρουσιάζει μειωμένη ικανότητα ανάγνωσης και 

ορθογραφημένης γραφής ταυτόχρονα ή μεμονωμένα (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). 

 

2.2.2.2 Εξωγενής δευτερογενής δυσλεξία 

 Η εξωγενής δευτερογενής δυσλεξία οφείλεται σε στερημένο γλωσσικά 

οικογενειακό περιβάλλον, σε φτωχή διδασκαλία (ποιοτικά ή ποσοτικά) και σε 

έλλειψη κινήτρων. Οι αιτίες αυτές μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένα ή ταυτόχρονα σε 

συνδυασμούς τους. Το αποτέλεσμα πάντως των αιτιών αυτών είναι τα παιδιά να μην 

έχουν επαρκείς ευκαιρίες για μάθηση (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). Είναι σημαντικό 

να κατανοήσουμε ότι οι περιβαλλοντικές επιδράσεις, δηλαδή το οικογενειακό 

περιβάλλον, το σχολικό περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό-

πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζει και αναπτύσσει τις δεξιότητές του το άτομο 

επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό το φαινότυπο και όχι το γονότυπο της αναπτυξιακής 

δυσλεξίας. 
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2.3 Αιτίες ειδικής ή αναπτυξιακής δυσλεξίας. 

 Κατά καιρούς έχουν γίνει πολλές προσπάθειες ορισμού της δυσλεξίας, η καθεμιά 

από τις οποίες εστιάζοντας σε κάποιο κομμάτι συμπτωματολογίας της δυσλεξίας. Ο 

μονοσήμαντος ορισμός της δυσλεξίας είναι πολύ δύσκολος δεδομένου ότι τα 

συμπτώματά της είναι πάνω από εκατό και κάθε άτομο εμφανίζει μόνο κάποια από 

αυτά και σε διαφορετικό βαθμό. Όσο δύσκολο είναι να οριστεί η δυσλεξία άλλο τόσο 

δύσκολο είναι να βρεθούν και οι αιτίες που την προκαλούν. Έχουν γίνει πάρα πολλές 

προσπάθειες πάνω στο κομμάτι αυτό, όμως η ακριβής αιτιολογία της δυσλεξίας είναι 

άγνωστη.  Είναι ευρέως αποδεκτό πάντως ότι οι εγκέφαλοι των δυσλεξικών ατόμων 

διαφέρουν από τους εγκέφαλους των μη δυσλεξικών ατόμων. Υπάρχει μια 

δυσλειτουργία σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου των δυσλεξικών ατόμων. Οι 

περιοχές όμως αυτές που δυσλειτουργούν δεν είναι όμοιες σε όλα τα δυσλεξικά 

άτομα. Επίσης ο εγκέφαλος των δυσλεξικών ατόμων λειτουργεί φυσιολογικά κατά τα 

άλλα και κάποιες φορές ενδέχεται τα άτομα αυτά βρίσκονται στα όρια των υπερφυών 

ατόμων (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). 

 Υπάρχει η πεποίθηση ότι η δυσλεξία οφείλεται σε φλοιώδη εγκεφαλική 

μικροδυσγενεσία  συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου. Αυτό είναι αποτέλεσμα 

διαταραχών στη μετανάστευση νευρικών κυττάρων που συμβαίνουν κατά την 

εμβρυϊκή ζωή (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). Μεγάλες ομάδες νεοφλοιϊκών κυττάρων 

είναι στοιβαγμένες σε επιφανειακά στρώματα του εγκεφακικού φλοιού, αντί να 

μεταναστεύουν σε εξειδικευμένες θέσεις (Galaburda, 1983). 

 Η πιθανότητα να εμφανίσει κάποιος αναγνωστικές δυσκολίες είναι μεγαλύτερη αν 

είναι συγγενής ατόμου που παρουσιάζει και αυτό  αναγνωστικές δυσκολίες από ότι 

αν δεν είναι. Η πιθανότητα αυτή εξαρτάται από το βαθμό συγγένειας και τη 

σοβαρότητα των αναγνωστικών προβλημάτων που έχει το αρχικό πρόσωπο (Wood & 

Grigorenko, 2001). Έχουν γίνει μελέτες οικογενειακών δέντρων ατόμων με δυσλεξία, 

που η αναπτυξιακή δυσλεξία επανεμφανίζεται σε διαφορετικές γενιές. Οι μοριακές 

συνδυαστικές  αναλύσεις των δέντρων αυτών έχουν αναδείξει ένα γονίδιο 

συνδεόμενο με τη δυσλεξία εντοπισμένο κοντά στο κεντρόμερο του χρωμοσώματος 

15 (Pennington et al., 1991). 
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2.4 Συμπτώματα 

2.4.1 Παιδιά 

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας υπερβαίνουν τα εκατό. Κάθε παιδί με δυσλεξία έχει 

κάποια από αυτά. Τα πιο συνηθισμένα είναι: η σύγχυση των λέξεων που μοιάζουν 

οπτικά και ακουστικά, η λάθος προφορά φωνημάτων, η καθρεφτική ανάγνωση, η 

σύγχυση γραμμάτων κατά τον προσανατολισμό της στο γραφικό χώρο καθώς και 

κατά τη σειρά της μέσα στη λέξη, η χρήση λεξιλογίου απλού που δεν ανταποκρίνεται 

στην ηλικία του παιδιού, ο λάθος τονισμός των λέξεων ή η απουσία τονισμού, η 

συνένωση γειτονικών λέξεων, η δυσκολία στη χρήση των σημείων στίξης, ο κακός 

προσανατολισμός στο χώρο και η μη κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας. 

Τα συμπτώματα της δυσλεξίας σχετίζονται με τους παρακάτω τομείς (Τσιναρέλης, 

2014,  κεφ.30): 

• Δυσκολία στην ανάγνωση 

• Δυσκολία στη γραφή 

• Δυσκολία στην ορθογραφία 

• Διάσπαση προσοχής 

• Διαταραχή προσανατολισμού 

• Προβλήματα οφθαλμοκίνησης 

• Δυσκολία αντίληψης της αλληλουχίας 

• Δευτεροπαθή ψυχολογικά προβλήματα. 

 

2.4.1.1. Δυσκολία στην ανάγνωση 

 Τα παιδιά με δυσλεξία διαβάζουν συλλαβιστά, αργά και μονότονα. Δεν 

χρωματίζουν τη φωνή τους και δεν τηρούν τα σημεία στίξης. Παραλείπουν, 

προσθέτουν ή αντικαθιστούν ένα ή περισσότερα γράμματα μέσα σε μια λέξη. 

Παραλείπουν τις μονοσύλλαβες λέξεις (το, τα). Αντικαθιστούν ένα τύπο μιας λέξης 

με άλλον ισοδύναμό της (κοιτάς‐κοιτάζεις), ή  μια λέξη με μια ισοδύναμή της 

(λευκός‐άσπρος), ή μια λέξη με την αντίθετή της (άσπρος‐μαύρος). Κάνουν 

καθρεπτική ανάγνωση λέξεων (άλλο‐όλα). Αυτό υποδεικνύει ότι το παιδί αλλάζει 

τον προσανατολισμό των λέξεων και των γραμμάτων από αριστερά προς δεξιά σε 

από δεξιά προς αριστερά (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). 
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2.4.1.2. Δυσκολία στην ορθογραφημένη γραφή 

 Τα παιδιά γράφουν αργά και δυσανάγνωστα. Οι λέξεις δεν είναι 

ευθυγραμμισμένες πάνω στο χαρτί. Χρησιμοποιούνται κεφαλαία γράμματα στο μέσο 

μιας λέξης. Υπάρχει σύγχυση γραμμάτων (φ-θ, δ-θ, σ-ζ-ξ, α-ο, ο-ου, ε-ι), παράλειψη 

γραμμάτων (αυριανός-αυρινός) και καθρεπτική γραφή τους. Υπάρχει η ίδια λέξη 

γραμμένη μέσα στην ίδια πρόταση με διαφορετική ορθογραφία. 

 

2.4.1.3 Διαταραχή προσανατολισμού  

 Η διαταραχή στον προσανατολισμό εκδηλώνεται κυρίως με δυσκολία στη 

διάκριση του δεξιού από το αριστερό, του πάνω από το κάτω, του μπροστά από το 

πίσω, του ανεβαίνω από το κατεβαίνω, του μπαίνω από το βγαίνω και των σημείων 

του ορίζοντα  (Πόρποδας, b, 2012). Δυσκολεύονται να δουν τις διαφορές μεταξύ 

συγκεκριμένων χρωμάτων, σχημάτων και μοτίβων. Δυσκολεύονται να μάθουν την 

ώρα, διότι δεν μπορούν να διακρίνουν την κατεύθυνση του ωροδείκτη, του 

λεπτοδείκτη και του δευτερολεπτοδείκτη και τη διαφορά τους. Δεν διακρίνουν 

εύκολα τον αριθμητή από τον παρονομαστή του κλάσματος, καθώς μπερδεύουν το 

πάνω με το κάτω, επομένως δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν και την αξία του 

κλάσματος. 

 

2.4.1.4 Δυσκολία αντίληψης της αλληλουχίας 

 Τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται στην επανάληψη αριθμών με καθορισμένη 

σειρά. Αυτό σημαίνει ότι στην καθημερινή τους ζωή δεν μπορούν να σχηματίσουν 

τον αριθμό του τηλεφώνου που επιθυμούν. Επίσης δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα 

διαδοχικά βήματα ενός αλγορίθμου με τη σωστή σειρά (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). 

Δυσκολεύονται να ονομάσουν τις ημέρες της εβδομάδας, τους μήνες και τις εποχές 

του έτους με τη σωστή σειρά. Δυσκολεύονται στην αρίθμηση ανά δύο, ανά τρία ή 

προς τα πίσω. 

 

2.4.1.5 Προβλήματα οφθαλμοκίνησης 

 Οι κινήσεις των ματιών ενός τυπικού αναγνώστη ακολουθούν τη φορά από 

αριστερά προς τα δεξιά κι έχουν σταθερό μέγεθος και διάρκεια κατά τη διάρκεια της 

ανάγνωσης. Οι κινήσεις των ματιών των δυσλεξικών αναγνωστών είναι ασταθείς και 

δεν αντανακλούν οπτικά ή οπτικο-μυϊκά προβλήματα, αλλά εγκεφαλική 

δυσλειτουργία (Pavlidis, 1990). 
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2.4.1.6  Δευτερογενή ψυχολογικά προβλήματα 

 Τα παιδιά με δυσλεξία συνήθως είναι αρνητικά τοποθετημένα ως προς το σχολείο 

και τη μάθηση. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό δεδομένης της βιωμένης σχολικής 

αποτυχίας. Είναι υπερευαίσθητα στην κριτική, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση και 

αυτοεκτίμηση (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.30). 

 

2.4.2 Έφηβοι – Σχολική επίδοση 

Ο έφηβος με δυσλεξία έχει ξεπεράσει άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο 

βαθμό όσα από τα συμπτώματα παρουσίαζε στην παιδική του ηλικία στον τομέα της 

σχολικής επίδοσης. Η ανάγνωσή του μπορεί να είναι αργή ή κανονική, η κατανόηση 

όμως του αναγνωστικού κειμένου συνεχίζει να τον δυσκολεύει. Έχει χαμηλή 

ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής όσο αφορά την ανάγνωση και τη γραφή. 

Δυσκολεύεται στην αντιγραφή από τον πίνακα και οι σημειώσεις που κρατά κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος είναι ελλιπείς ή λανθασμένες. Οι εργασίες του είναι συνήθως 

πολύ μικρής έκτασης και δίνουν την εντύπωση αδιάφορου εφήβου. Η έλλειψη 

οργάνωσης που τον χαρακτηρίζει τον κάνει να μπερδεύει τα μαθήματα της εβδομάδας 

και τα βιβλία που πρέπει να έχει μέσα στην τσάντα του. Δυσκολεύεται πολύ στο να 

μεταφέρει τις σκέψεις και τις ιδέες του στο χαρτί. Είναι υπερευαίσθητος στην κριτική, 

έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση και αποθαρρύνεται εύκολα  (Πολυχρονοπούλου, 2011). 

 

2.4.3 Έφηβοι – Συναισθηματική εξέλιξη 

Οι έφηβοι με δυσλεξία βιώνουν σημαντικά περισσότερα αρνητικά και σημαντικά 

λιγότερα θετικά συναισθήματα σε σχέση με τους συνομηλίκους τους. Τα αρνητικά 

συναισθήματα που βιώνουν τους καθηλώνουν και έτσι δεν ενεργοποιούνται για να 

εντείνουν τις προσπάθειές τους. Οι χαμηλές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, ο 

προσανατολισμός τους στην μη εμπλοκή σε έργα (λόγω χαμηλής επίδοσης) σε 

συνδυασμό με την αδυναμία τους να ξεφύγουν από την διαδικασία της εξέτασης 

οδηγεί το άγχος που βιώνουν σε υψηλά επίπεδα (Swanson & Howell, 1996). 

Η σχολική αποτυχία των εφήβων με δυσλεξία συσσωρεύεται και διευρύνεται λόγω 

των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων του σχολείου. Αυτή η καθημερινή 

κατάσταση επιδρά αρνητικά πάνω τους στο κομμάτι της αυτοαντίληψης και της 

αυτοεκτίμησης. Η χαμηλή αυτοαντίληψη επηρεάζει τη διαμόρφωση της ταυτότητας 

του εφήβου και την αίσθηση της αξίας που έχει για τον εαυτό του. Ο συνδυασμός της 
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χαμηλής αυτοαντίληψης και της ‘μαθημένης ανημποριάς’ ερμηνεύουν την πίστη των 

εφήβων για το εξωτερικό τους κέντρο ελέγχου, δηλαδή πιστεύουν πως η εργασία τους 

ελέγχεται αποκλειστικά από εξωτερικούς παράγοντες (εκπαιδευτικοί, τυχαία 

γεγονότα). Η λανθασμένη απόδοση της αποτυχίας συνδέεται σε ορισμένες 

περιπτώσεις με ελαφρά συμπτώματα κατάθλιψης (Saddler & Buckland, 1995). 

 

2.4.4 Έφηβοι – Κοινωνική εξέλιξη και σχέσεις 

Η δυσλεξία έχει σχετιστεί κατά καιρούς με προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία 

εκτείνονται από την επιθετικότητα έως την απάθεια και την εσωστρέφεια 

(Grigorenko, 2001).  Τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι αποτελούν 

συστατικό στοιχείο της δυσλεξίας. Είναι πιθανότατα απόρροια των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν οι έφηβοι μέσα στην τάξη. Η κοινωνική τους θέση στην τάξη δεν 

είναι καλή και προσπαθώντας να τραβήξουν την προσοχή αντιδρούν είτε με 

επιθετικότητα, είτε με απόσυρση. Αυτό γίνεται αιτία να απομακρυνθούν περισσότερο 

από την τάξη και των λειτουργιών της και έτσι να τροφοδοτείται ο φαύλος κύκλος 

της σχολικής αποτυχίας. 

Προϋπόθεση για τη δημιουργία κοινωνικών σχέσεων και φιλιών είναι η ύπαρξη 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται η ικανότητα συνεργασίας 

με τους άλλους, η ικανότητα πρόσληψης και ερμηνείας των κοινωνικών 

ερεθισμάτων, η προσφορά βοήθειας, η επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά 

συμπεριφοράς, ο αυτοέλεγχος και η επικοινωνία. Οι μαθητές με δυσλεξία στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν μπορούν συνήθως να προσαρμόσουν το λόγο τους στις 

ανάγκες μιας συζήτησης και δημιουργούνται προβλήματα έτσι στην επικοινωνία τους 

με την τάξη, με αποτέλεσμα να κρίνονται αρνητικά και πολλές φορές να αγνοούνται. 

Στην συνέχεια ως έφηβοι αντιμετωπίζουν και πάλι προβλήματα κοινωνικής 

ανάπτυξης κυρίως λόγω της χαμηλής τους δημοτικότητας και αυτοπεποίθησης 

(Smith, 2004
5
). 

Μια από της κυριότερες αιτίες της ακατάλληλης ανταπόκρισης που έχουν τα 

παιδιά με δυσλεξία στις κοινωνικές περιστάσεις είναι η φτωχή τους ικανότητα να 

ερμηνεύουν σωστά τα ερεθίσματα, λεκτικά ή μη λεκτικά, λόγω προβλημάτων 

προσοχής καθώς και οπτικής και ακουστικής διάκρισης, προβλημάτων 

κωδικοποίησης πληροφοριών, επεξεργασίας κατά την αποθήκευση, 

αποκωδικοποίησης και σύνδεσής των με προηγούμενες πληροφορίες. Η δυσκολία 

των εφήβων με δυσλεξία να κατανοήσουν την σχέση αιτία-αποτέλεσμα, ιδιαίτερα 
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στις κοινωνικές σχέσεις, επιτείνει τα προβλήματα καθώς αδυνατούν να προβλέψουν 

την εξέλιξη μιας κοινωνικής περίστασης και να επιλέξουν τις κατάλληλες 

συμπεριφορές που θα βοηθήσουν να αποφύγουν δυσάρεστες για τους ίδιους 

καταστάσεις. 

Οι μαθητές με δυσλεξία βιώνουν στο σχολείο είτε κοινωνική απομόνωση, είτε 

κοινωνική απόρριψη σε ποσοστό τριπλάσιο σχεδόν από εκείνο των τυπικών 

συνομηλίκων της (Kavale & Forness, 1996). Η απομόνωση αυτή τροφοδοτεί την 

διδακτική πράξη με προβλήματα, καθώς η μάθηση βασίζεται στην αλληλεπίδραση 

των μαθητών στην ομάδα. Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης είναι η εμφάνιση 

επιπρόσθετων προβλημάτων κοινωνικής προσαρμογής, η ανάπτυξη αρνητικών 

συναισθημάτων και σπανιότερα η εγκατάλειψη του σχολείου. 

 

2.5 Κατάκτηση και διατύπωση της γλώσσας 

 Η γλώσσα αποτελεί μια ολιστική διαδικασία. Συντελείται στο αριστερό 

ημισφαίριο του εγκεφάλου, όμως στη διαμόρφωση και στη χρήση της συμμετέχει 

όλος ο εγκέφαλος. Είναι υπόθεση φωνητικοακουστικής συνείδησης (αντίληψη 

φωνημάτων) και οπτικής και κινητικής αντίληψης (αντίληψη γραμμάτων). Απαιτείται 

η συλλογική και συντονισμένη δράση όλων μαζί. Η φωνολογική επεξεργασία παίζει 

σημαντικό ρόλο στην ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία. Οι όποιας μορφής 

διαταραχές στην οπτικοκινητική και φωνολογική ενημερότητα δημιουργούν 

δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Τα ελλείμματα στη φωνολογική επίγνωση, 

στη φωνολογική ανακωδικοποίηση στη λεξιλογική πρόσβαση και στη φωνητική 

ανακωδικοποίηση στην ενεργό μνήμη είναι οι αιτίες των δυσκολιών 

αποκωδικοποίησης σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. 

 

2.5.1 Φωνολογική επίγνωση 

 Η φωνολογική επίγνωση ή ενημερότητα είναι η ικανότητα του ατόμου να 

χειρίζεται τις φωνημικές μονάδες του λόγου. Να αναλύει τις λέξεις στα φωνημικά 

δομικά τους στοιχεία και να τις συνθέτει πάλι. Να συνειδητοποιεί τα φωνολογικά 

μέρη του λόγου σε επίπεδο συλλαβής και φωνήματος πέρα από το σημασιολογικό και 

πραγματολογικό τους επίπεδο (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.27). Περιλαμβάνει τις 

διαδικασίες της αναγνώρισης, της απομόνωσης, της ταύτισης, της ανάλυσης, της 
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σύνθεσης, της προσθήκης, της διαγραφής και της αντικατάστασης φωνημάτων για 

την παραγωγή νέων λέξεων. 

 Οι λέξεις του προφορικού λόγου αποτελούνται από φωνήματα στη σειρά που 

προκαλούν διαφορές στη σημασία της λέξης. Έτσι η λέξη ζάρι σχηματίζεται από 

τέσσερα φωνήματα, προφέρεται με τέσσερις φθόγγους στην προφορική ομιλία και με 

τέσσερα γραφήματα στο γραπτό λόγο. Αν αλλάξουμε ένα φώνημα υπάρχει το 

ενδεχόμενο να δημιουργηθεί μια λέξη που σημαίνει κάτι π.χ. ψάρι, ή μια λέξη που 

δεν σημαίνει τίποτα, ψευδολέξη π.χ. ζάκι. Υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί 4 

φωνημάτων στην ελληνική γλώσσα, όμως μόνο ένα μικρό πλήθος συνδυασμών τους 

οδηγεί σε λέξεις που έχουν σημασιολογικό επίπεδο. Όσα παιδιά λειτουργούν 

γνωρίζοντας και κατανοώντας αυτή τη δομή πλεονεκτούν κατά την οπτικοκινητική 

κωδικοποίηση (ανάγνωση) και οπτικοκινητική αποκωδικοποίηση (γραφή) της 

γραπτής γλώσσας. Η γλώσσα όμως λειτουργεί ολιστικά. Επομένως η καλή 

φωνολογική ενημερότητα εγγυάται την καλή ανάγνωση και ορθογραφία (Τσιναρέλης, 

2014, κεφ.27). Τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν κάποιου είδους έλλειμμα στην 

φωνολογική επίγνωση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν έλλειμμα στην ανάγνωση 

και την ορθογραφία. 

 

2.5.2 Φωνολογική αποτύπωση και διατήρηση 

 Η φωνολογική αποτύπωση και διατήρηση είναι ο μηχανισμός εσωτερίκευσης, 

επεξεργασίας και αποθήκευσης στη μνήμη των κωδικοποιημένων φωνολογικών 

μηνυμάτων (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.27). Τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσωρινή διατήρηση και στο χειρισμό των 

φωνολογικά κωδικοποιημένων πληροφοριών στην ενεργό μνήμη. Η ενεργός μνήμη 

έχει περιορισμένη χωρητικότητα. Εκτός από τη διατήρηση των πληροφοριών για 1 

δευτερόλεπτο είναι υπεύθυνη και για την ταυτόχρονη επεξεργασία γνωστικών 

διαδικασιών που χρησιμοποιούν κώδικες και άλλων εισερχόμενων πληροφοριών. Τα 

ελλείμματα στην ενεργό μνήμη μάλλον συνδέονται με την κωδικοποίηση του 

φωνητικού υλικού και όχι του σημασιολογικού υλικού, και εντοπίζονται στη 

φωνολογική μνήμη (Swanson, 1999). Η ελλειμματική φωνολογική μνήμη δεν επιδρά 

αρνητικά στην ανάγνωση, όταν πρόκειται για λέξεις που υπάρχουν ήδη στο λεξιλόγιο 

του παιδιού. Περιορίζει τη δυνατότητα εκμάθησης νέου γραπτού και προφορικού 

λεξιλογίου (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.27). 
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 Τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη χρήση 

φωνολογικών κωδίκων στην ενεργό μνήμη ως αποτέλεσμα του προβλήματος 

ανάκτησης των φωνολογικών κωδίκων από την μακροπρόθεσμη μνήμη. Έχουν 

μειωμένο ρυθμό ανάκτησης των φωνολογικών τους κωδίκων από τη μακροπρόθεσμη 

μνήμη.  

 

2.5.3 Ταχύτητα γλωσσικής ανάκλησης 

 Η ταχύτητα γλωσσικής ανάκλησης αναφέρεται στη γρήγορη ονομασία ψηφίων, 

χρωμάτων, ατόμων, αντικειμένων, γραμμάτων. Απαιτεί την αποδοτική ανάκτηση 

φωνολογικών πληροφοριών από τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Η ανάκτηση 

φωνολογικών πληροφοριών που γίνεται κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης αναφέρεται 

είτε σε φωνήματα που συνδέονται με γράμματα και δίφθογγους, είτε σε 

αναπαραστάσεις τμημάτων λέξεων, είτε σε αναπαραστάσεις ολόκληρων λέξεων. Η 

ταχύτητα με την οποία τα παιδιά ανακαλούν τους φωνολογικούς κώδικες που 

απαιτούνται στην ανάγνωση επηρεάζει το βαθμό αποδοτικότητας της χρήσης των 

φωνολογικών πληροφοριών στην αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων. Η 

ικανοποιητική ταχύτητα ανάκλησης απαιτεί ταχύτητα στην επεξεργασία των οπτικών 

και των φωνολογικών πληροφοριών και συγχρονισμό αυτών. Επομένως μικρή 

ταχύτητα ανάκλησης σημαίνει ότι τα άτομα εμφανίζουν δυσκολία στην ανάγνωση και 

στο γραπτό λόγο (Τσιναρέλης, 2014, κεφ.27). 

 

2.6 Δυσλεξία και μαθηματικά 

 Η δυσλεξία μπορεί να επηρεάσει την εκμάθηση άρα και την επίδοση των παιδιών 

στα μαθηματικά. Αυτό οφείλεται στα προβλήματα που έχουν με την οπτική αντίληψη 

(μπερδεύουν τα σύμβολα), τον προσανατολισμό (μπερδεύουν την φορά κάθε πράξης), 

τη βραχυπρόθεσμη μνήμη (ξεχνούν τα κρατούμενα των πράξεων), τη 

μακροπρόθεσμη μνήμη (ξεχνούν την προπαίδεια), την ταχύτητα (είναι πολύ αργοί της 

πράξεις και ξεχνάνε τι κάνουν ακριβώς), τη γλώσσα των μαθηματικών (το ίδιο 

πράγμα εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους) και  την ακολουθία 

(μπερδεύουν την μέτρηση της τα πίσω ή ανά τρία).  

 

2.6.1 Επίλυση προβλημάτων 

 Τα παιδιά με δυσλεξία παρουσιάζουν δυσκολίες στη γραφή και στην ανάγνωση. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην κατανόηση της διατύπωσης των 



 

 

18 

 

προβλημάτων. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στις εκφωνήσεις των προβλημάτων 

είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένες και σημαίνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και 

δεν μπορούν να αποδοθούν ελεύθερα (Miles, 1992). Χρησιμοποιούνται λέξεις πολύ 

μικρές, που τα παιδιά τις θεωρούν ασήμαντες, ενώ είναι πολύ σημαντικές για τα 

προβλήματα (50cm, 0.2kN). Η διατύπωση των προβλημάτων είναι συμπυκνωμένη, 

χρησιμοποιούνται οι απολύτως αναγκαίες λέξεις, χωρίς επεξηγήσεις. Το παιδί με 

δυσλεξία πρέπει να δώσει έμφαση στη κάθε λέξη ξεχωριστά, να την κατανοήσει και 

να ξαναγράψει το πρόβλημα με δικά του λόγια έτσι ώστε να μπορέσει να ξεχωρίσει 

τα δεδομένα από τα ζητούμενα. 

 Επιπρόσθετη δυσκολία δημιουργούν στα παιδιά οι όροι που χρησιμοποιούνται 

στις θετικές επιστήμες  (Miles, 1992). Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούνται με 

άλλη έννοια από αυτήν στην καθημερινή ζωή. Παραδείγματα τέτοιων λέξεων είναι: 

• Ταυτότητα 

• Ρίζα  

• Δύναμη 

• Κλίση 

• Πραγματικός 

• Ακέραιος 

• Λόγος 

• Έλλειψη 

• Υπερβολή 

• Άρτιος 

• Περιττός 

• Συντελεστής 

• Ανάγωγο 

• Δείκτης 

• Βάρος-μάζα 

 Υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούνται μόνο στις θετικές επιστήμες και όχι στην 

καθημερινή ζωή. Παραδείγματα τέτοιων λέξεων είναι: 

• Παρονομαστής 

• Αριθμητής  

• Διακρίνουσα 

• Ημίτονο 
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• Συνημίτονο 

• Τεταρτημόριο 

• Υποτείνουσα 

• Ολοκλήρωμα 

• Πολυώνυμα 

• Μονώνυμα 

• Παραγοντοποίηση 

• Διάνυσμα 

 Υπάρχουν περισσότερες λέξεις της μιας που δηλώνουν το ίδιο πράγμα. 

Παραδείγματα τέτοιων λέξεων είναι: 

• Προσθέτω, συν, άθροισμα, και 

• Αφαιρώ, πλην, διαφορά, μείον 

• Πολλαπλασιάζω, επί, γινόμενο, μεγαλώνω τόσες φορές 

• Διαιρώ, διά, πηλίκο, μικραίνω τόσες φορές . 

 

2.6.2 Αριθμητική 

 Τα ψηφία σε κάθε αριθμό ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται έχουν άλλη 

αξία. Σε έναν τριψήφιο αριθμό το πρώτο ψηφίο δηλώνει τις εκατοντάδες, το δεύτερο 

τις δεκάδες και το τρίτο τις μονάδες. Ένα παιδί με δυσλεξία όπως αντιστρέφει τα 

γράμματα σε μια λέξη, έτσι αντιστρέφει και τα ψηφία σε έναν αριθμό ή τα αλλάζει με 

άλλα που μοιάζουν οπτικά. Αυτό μπορεί στην περίπτωση της λέξης να μην είναι 

καταστροφικό, με την έννοια ότι μπορούμε να καταλάβουμε τι θέλει να γράψει το 

παιδί, δεν ισχύει όμως το ίδιο και στην περίπτωση του αριθμού. Αλλάζοντας τη θέση 

των ψηφίων, αλλάζει εντελώς ο αριθμός καθώς και το αριθμητικό αποτέλεσμα που 

προκύπτει από την πράξη του αριθμού αυτού με κάποιον άλλο (Miles, 1992). 

 Τα παιδιά με δυσλεξία δυσκολεύονται να διαχωρίσουν τα σύμβολα της 

πρόσθεσης, της αφαίρεσης, του πολλαπλασιασμού, της διαίρεσης και της ισότητας. 

Δυσκολεύονται στο διαχωρισμό του κόμματος στους δεκαδικούς αριθμούς και της 

τελείας στους πολυψήφιους αριθμούς. Δυσκολεύονται στη διάκριση των συμβόλων 

του μεγαλύτερου  και του μικρότερου (<, >)   (Miles, 1992). 

 Τα παιδιά μαθαίνουν να κάνουν την πρόσθεση, την αφαίρεση και τον 

πολλαπλασιασμό από δεξιά προς τα αριστερά, ενώ μαθαίνουν να διαβάζουν, να 

γράφουν και να διαιρούν από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό προκαλεί σύγχυση στα 
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παιδιά με δυσλεξία κατά την εκτέλεση των πράξεων (Miles, a, 1992). Στο πρόβλημα 

της φοράς με την οποία πραγματοποιείται μια πράξη προστίθεται και η αδυναμία τους 

να θυμηθούν τα κρατούμενα της πράξης καθώς και την προπαίδεια που απαιτείται να 

ανακαλούν για να κάνουν σωστά τη διαίρεση. 

 

2.6.3 Άλγεβρα 

 Κατά τη μετάβαση από την αριθμητική στην άλγεβρα, δηλαδή από το 

συγκεκριμένο στο αφηρημένο, τα παιδιά αντιμετωπίζουν πολλαπλά προβλήματα. Μια 

από τις σημαντικότερες δυσκολίες τους είναι η εισαγωγή νέων συνόλων αριθμών. 

Έρχονται σε επαφή με την έννοια των φυσικών αριθμών, των ακεραίων αριθμών, των 

ρητών αριθμών, των άρρητων αριθμών και των πραγματικών αριθμών. Το γεγονός 

ότι ένας αριθμός μπορεί να ανήκει σε περισσότερα από ένα σύνολα τους μπερδεύει 

(Henderson, 1992). 

 Στην άλγεβρα χρησιμοποιούνται μεταβλητές για την επίλυση των ασκήσεων. Οι 

μεταβλητές απεικονίζονται με γράμματα, συνήθως με x, z, y και a. Είναι δύσκολο να 

κατανοήσουν τα παιδιά με δυσλεξία ότι οποιοσδήποτε αριθμός μπορεί να 

αντιπροσωπευτεί από μεταβλητές (Miles, b, 1992). Χρησιμοποιώντας μια μεταβλητή 

κατά την επίλυση ενός προβλήματος, τα παιδιά κάθε φορά που βλέπουν τη μεταβλητή 

νομίζουν ότι αναπαριστά διαφορετικό αριθμό. Έχει παρατηρηθεί ακόμη το γεγονός 

ότι λύνοντας ένα πρόβλημα με μια μεταβλητή z και καθορίζοντας στο τέλος την τιμή 

της και λύνοντας στη συνέχεια ένα δεύτερο πρόβλημα διαφορετικό από το πρώτο, 

που περιλαμβάνει και αυτό ως μεταβλητή το γράμμα z, υπάρχει σύγχυση. 

Δυσκολεύονται τα παιδιά να κατανοήσουν ότι πρόκειται για άλλον αριθμό (Miles, b, 

1992). 
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Κεφάλαιο 3 
 

Δυσαριθμησία 
 

3.1 Ορισμοί δυσαριθμησίας 

 Η δυσαριθμησία αναφέρεται σε μια διαταραχή στη μάθηση και χρήση της 

αριθμητικής και των μαθηματικών σε άτομα με φυσιολογικές νοητικές λειτουργίες. 

Είναι σύνδρομο και σχετίζεται με οργανική δυσλειτουργία. Τον όρο δυσαριθμησία 

πρώτος εισήγαγε ο Αμερικανός R. Cohn περιγράφοντας έτσι μια δυσκολία που 

παρουσίαζαν κάποια άτομα στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων.  Ο Τσέχος 

νευροψυχολόγος Kosc (Kosc,1974) όρισε τη δυσαριθμησία ως εξής: «Αναπτυξιακή 

δυσαριθμησία είναι μια δομική διαταραχή των μαθηματικών ικανοτήτων, που έχει τις 

ρίζες της σε μια γενετική ή σύμφυτη διαταραχή εκείνων των τμημάτων του 

εγκεφάλου, που αποτελούν το άμεσο ανατομικοφυσιολογικό υπόστρωμα της 

κατάλληλης ηλικιακής ωρίμανσης των μαθηματικών ικανοτήτων, χωρίς όμως να 

υπάρχει ταυτόχρονη διαταραχή των γενικών νοητικών λειτουργιών». Γενετική ή 

σύμφυτη διαταραχή σημαίνει ότι υπάρχει από τη στιγμή της γέννησης του ατόμου 

χωρίς όμως απαραίτητα να είναι αποτέλεσμα κληρονομικότητας. Ο ορισμός που 

πρότεινε ο Kosc είναι από τους πρώτους που υπήρξαν και εξακολουθεί και σήμερα να 

είναι γενικά αποδεκτός. 

 Ένας πιο πρόσφατος ορισμός είναι αυτός που πρότεινε ο Chinn (Chinn, 2004) το 

2004 ο οποίος είναι αρκετά περιγραφικός: «Η δυσαριθμησία είναι μια επίμονη 

κατάσταση που επηρεάζει την ικανότητα της απόκτησης μαθηματικών δεξιοτήτων 

παρά την κατάλληλη εκπαίδευση. Οι μαθητές με δυσαριθμησία μπορεί να έχουν 

δυσκολία στην κατανόηση απλών αριθμητικών εννοιών (όπως η αξία και η χρήση 

των τεσσάρων πράξεων, +, -, x, ÷), να έχουν έλλειψη της διαισθητικής κατανόησης 

των αριθμών (συμπεριλαμβανομένης της αξίας των αριθμών και της κατανόησης και 

χρήσης της σχέσης μεταξύ των αριθμών), να έχουν προβλήματα εκμάθησης, 

ανάκτησης και γρήγορης χρήσης αριθμητικών στοιχείων (για παράδειγμα την 

προπαίδεια) και διαδικασιών (για παράδειγμα τη διαίρεση). Ακόμη και αν παράγουν 

μια σωστή απάντηση ή χρησιμοποιήσουν μια σωστή μέθοδο, το κάνουν εντελώς 

μηχανικά και χωρίς σιγουριά (και δεν έχουν τρόπο να επιβεβαιώσουν ότι η απάντησή 

τους είναι η σωστή)». 
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3.2 Μορφές δυσαριθμησίας 

 Η μελέτη της δυσαριθμησίας μας βοηθά να κατανοήσουμε τον τρόπο σκέψης που 

ακολουθούν τα παιδιά για την επίλυση κάποιου προβλήματος και τον τρόπο με τον 

οποίο η σκέψη αυτή αποτυπώνεται ως λύση, με σκοπό να μπορέσουμε να επέμβουμε 

παιδαγωγικά με το βέλτιστο τρόπο. Ο Kosc (Kosc, 1974) πρότεινε μια ταξινόμηση 

μέσω της οποίας μπορεί να διευκολυνθεί η μελέτη της δυσαριθμησίας. Η ταξινόμηση 

αυτή περιλαμβάνει έξι μορφές δυσαριθμησίας: τη λεκτική, την πρακτογνωστική, την 

λεξιλογική, τη γραφική, την ιδεογνωστική και τη λειτουργική. 

• Η λεκτική δυσαριθμησία αφορά τη δυσκολία της ονομασίας ενός πλήθους 

αντικειμένων και του λεκτικού καθορισμού μαθηματικών όρων και σχέσεων. 

Ενώ μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν τους αριθμούς, δεν μπορούν να 

τους αναγνωρίσουν-ονομάσουν στην καθημερινή τους ζωή. Δυσκολεύονται 

να κάνουν την συσχέτιση ακουστικών-οπτικών συμβόλων και οπτικών 

συμβόλων-λεκτικών ονομάτων καθώς και να κατανοήσουν και να 

απαντήσουν προφορικά ή γραπτά σε προβλήματα που τους δίνονται 

προφορικά ή γραπτά (Gilbert, 1992). 

• Η πρακτογνωστική δυσαριθμησία αφορά τη δυσκολία χρήσης αφηρημένων 

μαθηματικών γνώσεων σε πραγματικές καταστάσεις. Κατανοούν τις 

μαθηματικές έννοιες αλλά δυσκολεύονται να τις εντάξουν στην καθημερινή 

ζωή. Ενώ κατανοούν την έννοια του μεγαλύτερου και του μικρότερου, δεν 

είναι σε θέση να τοποθετήσουν όμοια αντικείμενα κατά σειρά μεγέθους. 

Δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αποστάσεις μεταξύ των αριθμών, να 

βάλουν τους αριθμούς στη σωστή σειρά, να ομαδοποιήσουν αντικείμενα και 

να αντιστοιχήσουν ένα προς ένα (Gilbert, 1992). 

• Η λεξιλογική δυσαριθμησία ή αριθμητική δυσλεξία αφορά τη δυσκολία 

ανάγνωσης μαθηματικών συμβόλων. Δεν μπορούν να διαβάσουν μεμονωμένα 

ψηφία, τα σύμβολα των πράξεων, πολυψήφιους αριθμούς με πολλά μηδενικά, 

κλάσματα, ρίζες, δεκαδικούς αριθμούς και αντιστρέφουν κατά την ανάγνωση 

αριθμούς όπως το 32 με το 23. Συγχέουν παρόμοια σε εμφάνιση ψηφία, το 3 

με το 8, το 6 με το 9 και το 4 με το 7. Δυσκολεύονται να διαβάσουν χάρτες 

και πλέγματα γραμμών (Gilbert, 1992). 

• H γραφική δυσαριθμησία ή αριθμητική δυσγραφία αφορά τη δυσκολία 

γραφής μαθηματικών συμβόλων και αριθμών. Δυσκολεύονται  να γράψουν 
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καθ΄υπαγόρευση αριθμούς, αριθμητικές λέξεις και σπανιότερα δυσκολεύονται 

και στην αντιγραφή μαθηματικών συμβόλων και γεωμετρικών σχημάτων. Τα 

γραπτά τους σύμβολά είναι ανεστραμμένα, περιεστραμμένα και πολύ μεγάλα 

σε μέγεθος. Αντικαθιστούν αριθμούς που μοιάζουν στην εμφάνιση, π.χ. το 3 

με το 8,  δυσκολεύονται να διατάξουν τους αριθμούς στο χώρο, στις 

αριθμητικές πράξεις και να αναπαράγουν μνημονικά αριθμούς και απλά 

γεωμετρικά σχήματα (Gilbert, 1992). 

• Η ιδεογνωστική δυσαριθμησία αφορά μια γενικευμένη δυσκολία στην 

κατανόηση των μαθηματικών και των αριθμών ως σύνολο, στην ανάκλησή 

τους από τη μνήμη μετά την εκμάθησή τους και στην εκτέλεση νοερών 

υπολογισμών. Δυσκολεύονται να κατανοήσουν την έννοια της κατεύθυνσης, 

του βάρους, του διαστήματος, του χρόνου και της μέτρησης. Δεν κατανοούν 

τις αποστάσεις μεταξύ των αριθμών. Δυσκολεύονται να αλλάξουν τη 

μαθηματική διεργασία που εκτελούν με μια άλλη, π.χ. να σταματήσουν την 

πρόσθεση και να κάνουν πολλαπλασιασμό, να μετακινηθούν από το 

συγκεκριμένο στο αφηρημένο επίπεδο και αδυνατούν να επιλέξουν τρόπο 

επίλυσης για δοσμένο πρόβλημα (Gilbert, 1992). 

• Η λειτουργική δυσαριθμησία αφορά τη δυσκολία εκτέλεσης μαθηματικών 

πράξεων και υπολογισμών που απαιτούν χειρισμό αριθμών. Δυσκολεύονται 

να θυμηθούν τη σειρά των βημάτων που απαιτούνται κατά την εκτέλεση των 

πράξεων και συγχέουν τις μαθηματικές διεργασίες (Gilbert, 1992). 

 

  

3.3 Αιτίες δυσαριθμησίας 

 Τρεις είναι οι πιθανότερες αιτίες ύπαρξης της δυσαριθμησίας: οι νευροβιολογικές 

αιτίες, οι γενετικοί λόγοι και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες.  

 

3.3.1 Νευροβιολογικές αιτίες. 

 Τα παιδιά με δυσαριθμησία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στον 

προσεγγιστικό υπολογισμό των πράξεων. Κατά τη διάρκεια υπολογισμών με ακρίβεια 

τα παιδιά με και χωρίς δυσαριθμησία έχουν τα ίδια επίπεδα εγκεφαλικής 

δραστηριότητας (Castelli, Glaser & Butterworth 2006). Όμως κατά τις εργασίες που 

αφορούν προσεγγιστικούς υπολογισμούς μικρότερο μέρος του εγκεφάλου 
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δραστηριοποιείται στα παιδιά με δυσαριθμησία (Kucian, Loenneker, Dietrich, Dosch, 

Martin & Von Aster,2006). Το κομμάτι του εγκεφάλου που σχετίζεται με τις 

αριθμητικές πράξεις είναι ο βρεγματικός λοβός του εγκεφαλικού φλοιού. Αν ο 

βρεγματικός λοβός έχει υποστεί βλάβη, τότε δημιουργούνται προβλήματα με την 

κατανόηση της αριθμητικής, ενώ οι προφορικές γλωσσικές δεξιότητες παραμένουν 

ανέπαφες (Lemer, Dehaene, Spelke & Cohen, 2003). Αυτό υποδεικνύει ότι τα παιδιά 

με δυσαριθμησία μπορεί να έχουν υποστεί βλάβη σε αυτήν την περιοχή του 

εγκεφάλου. 

 Πρόσφατη έρευνα (Piazza, Facoetti, Trussardi, Berteletti, Conte, Lucangeli, 

Dahaene & Zorzi, 2010) δείχνει ότι το σύστημα προσεγγιστικής αρίθμησης είναι 

υπεύθυνο για την οξεία αντίληψη των αριθμών και εδρεύει στην ενδοβρεγματική 

αύλακα του βρεγματικού φλοιού. Επομένως οποιαδήποτε μορφή δυσλειτουργίας 

αυτής της περιοχής του εγκεφάλου εκδηλώνεται ως δυσαριθμησία. Τα νεογνά τρεις 

ώρες μετά τη γέννησή τους έχουν την ικανότητα να διακρίνουν μεταξύ ενός και 

πολλών αντικειμένων. Η ικανότητα αυτή βελτιώνεται με την ηλικία. Στα παιδιά με 

δυσαριθμησία η οξεία αντίληψη των αριθμών είναι μειωμένη και βελτιώνεται με 

πολύ αργό ρυθμό. Έτσι δεκάχρονα παιδιά με δυσαριθμησία αποδίδουν ως πεντάχρονα 

χωρίς δυσαριθμησία. 

 Η μειωμένη ποσότητα φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο φαίνεται να είναι μια άλλη 

πιθανή νευροβιολογική αιτία δυσαριθμησίας. Η φαιά ουσία είναι η επικάλυψη του 

εγκεφάλου, ο εγκεφαλικός φλοιός, που έχει πάχος περίπου 2.54mm. Αυτή η 

επικάλυψη περιέχει νευρώνες. Έρευνα έδειξε ότι σε παιδιά με δυσαριθμησία που 

γεννήθηκαν πρόωρα η φαιά ουσία είναι μειωμένη (Isaacs, Edmonds, Lucas & Gadian, 

2001). Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δομή και η λειτουργία του 

εγκεφάλου μπορεί να καθορίζει σε μεγάλο ποσοστό την ύπαρξη ή όχι δυσαριθμησίας. 

 

3.3.2 Γενετικοί λόγοι 

 Ο Kosc (Kosc 1974) υποστηρίζει ότι η κληρονομικότητα παίζει ρόλο στην 

εμφάνιση της δυσαριθμησίας. Το 1997 σε μια έρευνα (Alarcon, DeFries, Light & 

Pennington, 1997). φάνηκε ότι και τα δύο αδέλφια διδύμων, σε ποσοστό 58% τα 

μονοζυγωτικά και σε ποσοστό 39% τα διζυγωτικά, εμφάνισαν δυσαριθμησία. Πάνω 

από το 50% των παιδιών με δυσαριθμησία έχουν αδέλφια που έχουν και αυτά 

δυσαριθμησία (Shalev, Gross-Tsur, 2001). Όλα αυτά τα δεδομένα υποδεικνύουν ότι η 
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γενετική είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των μαθηματικών 

δεξιοτήτων. 

 

3.3.3 Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

 Το περιβάλλον του σπιτιού φαίνεται να επηρεάζει την απόκτηση ευχέρειας με την 

αριθμητική και τα μαθηματικά και την στάση του παιδιού ως προς αυτά. Αν το 

περιβάλλον αυτό προωθεί θετική στάση προς την ενασχόληση και εκμάθηση των 

μαθηματικών τότε οι απαραίτητες δεξιότητες αναπτύσσονται καλύτερα. Αντιθέτως αν 

η σχέση των παιδιών με τα μαθηματικά αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και ανησυχία 

από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τότε και τα ίδια τα παιδιά νιώθουν ότι δεν 

είναι ικανά να τα καταφέρουν με τα μαθηματικά (Anning, Edwards, 2006).  

 

3.4 Δυσκολίες στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων 

 Η δυσαριθμησία είναι μια ειδική διαταραχή μάθησης για την οποία έγιναν 

λιγοστές έρευνες μέχρι το 1990, σε αντίθεση με τη δυσλεξία. Αυτό ίσως οφείλεται 

στο γεγονός ότι η δυσαριθμησία θεωρείτο ως το αποτέλεσμα της δυσλεξίας στα 

μαθηματικά. Τα τελευταία χρόνια πληθαίνουν οι έρευνες που αφορούν τη 

δυσαριθμησία και αποδεικνύουν το έλλειμμα που υπάρχει στην αναπαράσταση και 

επεξεργασία αριθμητικών μεγεθών με προεκτάσεις στην σχολική και ενήλικη ζωή του 

ατόμου. Υπολογίζεται ότι το 25% των οικονομικά ενεργών πολιτών σε αναπτυγμένες 

χώρες παραμένει αριθμητικά αναλφάβητο (Gross, Hudson & Price, 2009). Για τα 

άτομα αυτά τα ποσοστά της ανεργίας, των ψυχικών και σωματικών ασθενειών, των 

συλλήψεων και των φυλακίσεων είναι υψηλότερα (Parsons, Bynner, 2005) σε σχέση 

με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Ο αριθμητικός αναλφαβητισμός οφείλεται είτε στην 

αναπτυξιακή ή πρωτογενή δυσαριθμησία, είτε στην δευτερογενή ή ψευδο-

δυσαριθμησία, είτε στην επίκτητη δυσαριθμησία.. Ενώ η πρώτη σχετίζεται με 

ελλειμματική ανάπτυξη των μηχανισμών του εγκεφάλου που επεξεργάζονται 

πληροφορίες που αφορούν αριθμητικά δεδομένα, η δεύτερη σχετίζεται με ελλείμματα 

που αφορούν το χειρισμό αριθμητικών δεδομένων που είναι απόρροια εξωτερικών 

παραγόντων όπως χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο, φτωχή διδασκαλία και 

γενικά γνωστικά ελλείμματα και η τρίτη αφορά το έλλειμμα της μαθηματικής σκέψης 

που προκύπτει όταν ο εγκέφαλος πάθει βλάβη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας (Mc 

Closkey, 1992). 
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 Τα παιδιά με δυσαριθμησία μπορεί να έχουν μεγάλες δυσκολίες στην αναγνώριση 

των συμβόλων των αριθμών, στη γραφή και στην ανάγνωση των αριθμών, στην 

εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων, στη θύμηση αριθμητικών στοιχείων και 

δεδομένων καθώς και στο να κάνουν πλήρεις αριθμητικούς υπολογισμούς νοερά και 

στο χαρτί. Δεν παρουσιάζουν ταυτόχρονα όμως όλες τις προαναφερόμενες δυσκολίες. 

Μπορούν να τα καταφέρουν κατά την ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά αφού 

δεχθούν προσαρμοσμένα ατομικά (κάθε περίπτωση εμφανίζει συγκεκριμένες 

ατομικές χαρακτηριστικές δυσκολίες στην προσέγγιση των μαθηματικών και της 

αριθμητικής) προγράμματα εκπαίδευσης και τους δοθεί περισσότερος χρόνος από ότι 

χρειάζονται οι τυπικοί συνομήλικοί τους. 

 

3.4.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων 

 Υπάρχουν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τους μαθητές με 

δυσαριθμησία στην απόκτηση μαθηματικών δεξιοτήτων. Οι παράγοντες αυτοί είναι η 

γλώσσα των μαθηματικών, η μνήμη και ο συναισθηματικός τομέας, ειδικά το άγχος.  

 

3.4.1.1 Η γλώσσα των μαθηματικών 

 Τα μαθηματικά έχουν τη δική τους γλώσσα η οποία μπορεί να γίνει εμπόδιο στη 

μάθηση των μαθητών, λόγω των συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στην έκφραση 

των μαθηματικών ιδεών (Lee, 2006). Τα μαθηματικά εκφράζονται με λέξεις και 

σύμβολα που χρησιμοποιούνται με μοναδικό τρόπο, όπως μικρότερος, μεγαλύτερος, 

ίσος, περιττός, άρτιος, ρίζα, δείκτης, λόγος, +, -, x, ÷   και τα παιδιά πρέπει να 

κατανοήσουν για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται 

στα μαθηματικά (Henderson, Came & Brough, 2003). Πρέπει η επαφή τους με αυτές 

τις λέξεις και τα σύμβολα να είναι καθημερινή. Καταστάσεις στις οποίες 

χρησιμοποιούνται οι λέξεις και τα σύμβολα  πρέπει να μοντελοποιούνται έτσι ώστε 

τα παιδιά να μπορούν να ερμηνεύουν γρήγορα και σωστά τους όρους όταν τους 

συναντούν. 

 Η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων που συνοδεύονται από κείμενο απαιτεί 

πολλές γνωστικές και γλωσσικές διεργασίες. Οι δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές 

με δυσαριθμησία στην αντιμετώπιση ενός προβλήματος δεν είναι μόνο να διαβάσουν 

και να καταλάβουν τη γλώσσα των μαθηματικών, αλλά να αναγνωρίσουν ποιο είναι 

ουσιαστικά το ζητούμενο του προβλήματος και να επιλέξουν την σωστή διαδικασία 

επίλυσης. 
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3.4.1.2 Η μνήμη 

 Οι μαθητές με δυσαριθμησία ενδέχεται να έχουν δυσκολίες με τη λειτουργική 

μνήμη, τη μακροπρόθεσμη μνήμη και με την οπτική μνήμη (.Rosselli, Matute,  Pinto 

& Ardila,2006) Συναντούν δυσκολίες στο ξεκίνημα μιας εργασίας (λειτουργική 

μνήμη), επειδή δεν μπορούν να θυμηθούν τις οδηγίες. Οι εκπαιδευτικοί στην τάξη 

πρέπει να αποφεύγουν να δίνουν πολυπληθείς οδηγίες, γιατί με αυτόν τον τρόπο 

κάνουν τα παιδιά με δυσαριθμησία να αγωνίζονται να ακολουθήσουν τον ρυθμό του 

μαθήματος. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και όταν δίνονται προβλήματα προς 

λύση ως εργασία μέσα στην τάξη (Geary 1993). Αν το πρόβλημα έχει πολλές 

ερωτήσεις τα παιδιά μπερδεύονται γιατί ξεχνούν τη σειρά των ερωτήσεων. Η σειρά 

των ερωτήσεων στα θετικά μαθήματα έχει μεγάλη σημασία γιατί η απάντηση ενός 

ερωτήματος αποτελεί δεδομένο για τα επόμενα ερωτήματα, κάτι που δεν ισχύει και 

αντίστροφα. Μολονότι η εργαζόμενη μνήμη σχετίζεται κυρίως με τις νοητικές 

διεργασίες, φαίνεται να επηρεάζει και τη γραπτή εργασία, γιατί τα παιδιά με έλλειμμα 

στη μνήμη δεν μπορούν να θυμηθούν πως γράφονται οι αριθμοί καθώς και τη 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να πραγματοποιήσουν σωστά τις 

μαθηματικές πράξεις. 

 Η μακροπρόθεσμη μνήμη σχετίζεται με τις μαθηματικές πληροφορίες και παίζει 

πολύ σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση, στη διατήρηση και στην επαναφορά από τη  

μνήμη τους σημαντικών μαθηματικών δεδομένων, όπως απλών αθροισμάτων και 

γινομένων. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης χρειάζονται μόνο τέσσερα δευτερόλεπτα για 

να θυμηθούν απλά αθροίσματα, ενώ τα παιδιά με δυσαριθμησία χρειάζονται περίπου 

δώδεκα δευτερόλεπτα (Chinn 1995). Αυτό συμβαίνει γιατί αφού δεν μπορούν να 

ανακαλέσουν από την μνήμη τους το άθροισμα, χρησιμοποιούν εναλλακτικές 

στρατηγικές επίλυσης της πράξης. Γίνεται φανερό ότι το έλλειμμα στην λειτουργική 

μνήμη καθώς και στη μακροπρόθεσμη μνήμη έχει επιπτώσεις σε άλλες σημαντικές 

δεξιότητες που απαιτούνται στα μαθηματικά, όπως η ταχύτητα εκτέλεσης των 

εργασιών. Τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάκληση μαθηματικών δεδομένων είναι 

αργά στην διαδικασία της αρίθμησης και στην προφορική τους ομιλία. 

 Οι μαθητές με δυσαριθμησία ενδέχεται να παρουσιάζουν έλλειμμα και στην 

οπτική μνήμη. Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύονται να διαβάσουν ένα πυκνογραμμένο 

κείμενο. Πρέπει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν διπλό κενό στις ασκήσεις 

που δίνουν στα φυλλάδια προς εξάσκηση. Η εκτύπωση πρέπει να είναι πολύ καθαρή 
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ειδικά όσον αφορά τα μαθηματικά σύμβολα, έτσι ώστε να μην γίνεται σύγχυση 

μεταξύ του + και του x ή του – και του ÷. Επιβάλλεται η χρήση του ισομετρικού 

χαρτιού για την αναπαράσταση τρισδιάστατων σχημάτων, καθώς τα παιδιά με 

δυσαριθμησία αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αναπαράσταση τρισδιάστατων 

σχημάτων σε δυσδιάστατα χαρτιά. 

 

3.4.1.3 Άγχος 

 Μια πηγή άγχους για τους περισσότερους μαθητές, τυπικής ανάπτυξης ή μη, είναι 

τα μαθηματικά. Όταν τα επίπεδα άγχους που βιώνουν τα παιδιά με δυσαριθμησία 

είναι υψηλά, η απόδοσή τους επηρεάζεται σημαντικά. Μια έρευνα με 23 

συμμετέχοντες, 12 παιδιά με δυσαριθμησία και 11 παιδιά ομάδα ελέγχου, έδειξε ότι 

υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ απόδοσης και άγχους (Rubinsten, Tannock, 2010) Όλα 

τα παιδιά με δυσαριθμησία που συμμετείχαν στην έρευνα φάνηκε ότι επηρεάστηκε η 

απόδοσή τους από τα επίπεδα άγχους που βίωναν, σε αντίθεση με τα παιδιά της 

ομάδας ελέγχου. Κατά την εκτέλεση μαθηματικών εργασιών απαιτείται μεγάλη 

συγκέντρωση, την οποία όμως διακόπτουν τα υψηλά επίπεδα άγχους. Επομένως το 

υψηλό άγχος μπορεί να μπλοκάρει τη σκέψη των παιδιών με δυσαριθμησία σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να μην είναι ικανά να εκτελέσουν ούτε απλές μαθηματικές  πράξεις 

(Emerson, Babtie, 2010). Είναι σημαντικό να μπορούμε να μειώνουμε τα επίπεδα 

άγχους που βιώνουμε, γιατί το άγχος λειτουργεί ως αναπηρία από μόνο του. Δεν 

επιτρέπει την αποτελεσματική εκτέλεση των μαθηματικών εργασιών, γεμίζοντας το 

χώρο μνήμης εργασίας του εγκεφάλου. Προκαλεί την έκκριση κορτιζόλης και την 

ελευθέρωσή της στην κυκλοφορία του αίματος. Η κορτιζόλη είναι μια ορμόνη που 

προσανατολίζει τον εγκέφαλο στην αιτία δημιουργίας του άγχους με σκοπό να 

αναλάβει δράση. Ο μετωπιαίος λοβός που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των 

αριθμητικών δεδομένων δεν είναι πια σε θέση να το πράξει, αφού προτεραιότητά του 

τώρα είναι να αντιμετωπίσει την απειλή που προκαλεί το άγχος (Sousa, 2008). 

 Η δυσαριθμησία πολλές φορές λειτουργεί αρνητικά στην συναισθηματική ευεξία 

των μαθητών. Οι μαθητές αυτοί αν και κάνουν συχνά πολύ έντονες προσπάθειες για 

να καταφέρουν να υπερβούν τις δυσκολίες τους στο χειρισμό των αριθμών, συνήθως 

αποτυγχάνουν. Εξαιτίας αυτού οι περισσότεροι μαθητές δεν απολαμβάνουν την 

υποχρεωτική ενασχόλησή τους με τα μαθηματικά και νιώθουν απογοητευμένοι, 

πολλοί αναπτύσσουν στρατηγικές αποφυγής ενασχόλησης, ζητούν συχνά να 

πηγαίνουν στην τουαλέτα, ή ξύνουν συνέχεια τα μολύβια τους (Butterworth, Yeo, 
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2004). Βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, τα οποία πολλές φορές επηρεάζουν την 

αυτοεκτίμησή τους και γίνονται ανήσυχοι σχετικά με τη συνολική τους μαθησιακή 

ικανότητα. 

 

3.5 Δυσαριθμησία και καθημερινή ζωή 

 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με δυσαριθμησία δεν σταματούν στο 

επίπεδο του σχολείου. Οτιδήποτε σχετίζεται με αριθμούς είναι πολύ δύσκολο να το 

χειριστούν (Poustie, 2000). Δυσκολεύονται στο να μπορούν να θυμηθούν 

σημαντικούς αριθμούς τηλεφώνων και ημερομηνίες, στο να ολοκληρώνουν σωστά τις 

συναλλαγές τους με τους ταμίες στα καθημερινά τους ψώνια, στο μαγείρεμα που 

απαιτεί αλγόριθμο και σωστές ποσότητες, στο προγραμματισμό των ραντεβού και 

στην κατάλληλη χρήση του διαθέσιμου χρόνου. Οι ενήλικες νιώθουν αμήχανα όταν 

έρχονται σε επαφή με καθημερινές εργασίες που δεν μπορούν να χειριστούν 

επιτυχώς. Οι μαθητές έχουν την τάση να εγκαταλείπουν το σχολείο. Στη συνέχεια τα 

άτομα αυτά είναι πολύ πιθανόν να είναι άνεργα, καταθλιπτικά και σε σύγκρουση με 

το νόμο. 
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Κεφάλαιο 4 
 

Ένταξη 
 

4.1 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

 Όλοι οι άνθρωποι είναι ικανοί να μάθουν. Ο κάθε άνθρωπος όμως 

διαφοροποιείται ως προς τον ρυθμό με τον οποίο  μαθαίνει, τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνει και το επίπεδο στο οποίο θα φτάσει μετά την μάθηση. Αυτό σημαίνει ότι 

όσο πιο βοηθητικό και παρεμβατικό είναι το περιβάλλον ενός ανθρώπου τόσο 

περισσότερο διευκολύνεται η μαθησιακή του διαδικασία. Με το σκεπτικό αυτό 

δημιουργήθηκε αρχικά ο θεσμός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που 

υλοποιήθηκε με την ένταξη και την ενσωμάτωση,  και στη συνέχεια ο θεσμός της 

συνεκπαίδευσης και της προσαρμοσμένης εκπαίδευσης. 

 

4.2 Ένταξη-Ενσωμάτωση 

4.2.1 Διασαφήνιση των όρων Ένταξη και Ενσωμάτωση 

 Στην ελληνική βιβλιογραφία συχνά χρησιμοποιούνται οι όροι «ένταξη» και 

«ενσωμάτωση» με την ίδια έννοια, ενώ κάποιες φορές θεωρείται η ένταξη ως 

προϋπόθεση της ενσωμάτωσης. Στην ελληνική γλώσσα η λέξη ένταξη σημαίνει 

τοποθέτηση (κατά σειρά, τάξη κτλ) μέσα σε συγκροτημένο σύνολο, ενώ η 

ενσωμάτωση σημαίνει  

α. ένωση, σύνδεση, συνένωση πράγματος με άλλο ή τοποθέτησή του ή ένταξή του 

μέσα σε άλλα έτσι ώστε να αποτελεί κάτι το ενιαίο με αυτά και να χάνει την 

αυτοτέλειά του και 

 β. ένταξη που επιφέρει ή αλλοίωση χαρακτηριστικών και εναρμόνιση ή υποταγή 

(Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, 2014) 

 Ο Κόμπος (1990) (Ζιώνου-Σιδέρη, a, 2011) ορίζει την ένταξη ως «η εγγραφή και 

η κανονική φοίτηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες (παιδιών με νοητική 

καθυστέρηση ή με σωματικές αναπηρίες ή με προβλήματα συμπεριφοράς), μέσα στις 

κανονικές τάξεις του συνηθισμένου σχολείου» και την ενσωμάτωση ως «η πλήρης 

εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες (εκπαιδευτικές 

και άλλες) μέσα σε μια συνηθισμένη τάξη των συνομηλίκων τους». Ο Τσιναρέλης 

(1993) (Ζιώνου-Σιδέρη, b, 2011) ορίζει την ένταξη ως «η αποδοχή, μέσα σε μια ήδη 
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λειτουργούσα-με τις δικές της φυσικές και κοινωνικές δυναμικές-ομάδα, μιας θέσης, 

από ένα άτομο ή μια κατηγορία ατόμων, που έχουν διαφορετικά κοινωνικά, 

βιολογικά, ψυχολογικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά, και η παροχή κάθε είδους 

βοήθειας μέσα και έξω από την ομάδα για τη διατήρηση της θέσης αυτής, καθώς και 

η απόκτηση ρόλου ή ρόλων στα πλαίσια αυτής της ομάδας», ενώ την ενσωμάτωση ως 

« η αλληλοαποδοχή από ένα σύνολο ή μια ομάδα, ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Η 

ανάπτυξη κοινωνιοδυναμικών σχέσεων, χωρίς την παροχή καμιάς ιδιαίτερης 

βοήθειας, είτε από την ομάδα, είτε από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, με 

αποτέλεσμα την πλήρη απορρόφηση του ατόμου ή της ομάδας στις διαμορφούμενες 

σχέσεις, αλλά και τη διατήρηση των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας 

αμφίπλευρα».  

 

4.2.2 Είδη Ενσωμάτωσης 

 Με την ευρύτερη έννοια του όρου η ενσωμάτωση διακρίνεται σε σχολική, 

κοινωνική και οικονομική, ανάλογα με το χώρο και το χρόνο που πραγματοποιείται. 

Η σχολική ενσωμάτωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κοινωνική και την 

οικονομική ενσωμάτωση. Η συνύπαρξη (Χρηστάκης, a, 2011) από την αρχή όλων 

των παιδιών με και χωρίς δυσκολίες βοηθάει και τις δύο πλευρές. Τα παιδιά με 

δυσκολίες τα βοηθάει να μάθουν να αντιμετωπίζουν από την αρχή αυτές τους τις 

δυσκολίες  μέσα στο περιβάλλον που ουσιαστικά θα ζήσουν ολόκληρη τη ζωή τους 

και τα παιδιά χωρίς δυσκολίες τα βοηθά να γνωρίζουν από την αρχή ότι υπάρχουν 

άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες που τα ίδια δεν έχουν και σταδιακά τα οδηγεί 

στην αποδοχή τους. 

 Η σχολική ενσωμάτωση (Χρηστάκης, b, 2011) ανάλογα με τον τρόπο που 

επιχειρείται διακρίνεται σε χωροταξική, κοινωνική και λειτουργική. Κατά την 

χωροταξική ενσωμάτωση όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται στον ίδιο χώρο (γενικό 

σχολείο), αλλά σε διαφορετικά κτίρια. Η επαφή των δύο ομάδων είναι περιορισμένη 

και συμβαίνει μόνο στο διάλειμμα. Κατά την κοινωνική ενσωμάτωση πάλι τα παιδιά 

εκπαιδεύονται στον ίδιο χώρο και σε διαφορετικά κτίρια και έρχονται σε επαφή κατά 

τη διάρκεια του διαλείμματος, αλλά προχωράμε ένα βήμα παραπέρα. Τα παιδιά με 

δυσκολίες συμμετέχουν σε δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής του σχολείου, σε 

γιορτές και σε εκδρομές. Με αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται καλύτερη κοινωνική 

συνείδηση και γίνεται πιο εύκολη έτσι η αποδοχή των παιδιών με δυσκολίες από τα 

υπόλοιπα παιδιά. Κατά τη λειτουργική ενσωμάτωση όλα τα παιδιά, με δυσκολίες και 
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χωρίς, φοιτούν στην ίδια τάξη και εκπαιδεύονται μαζί. Συχνά τα παιδιά με δυσκολίες 

παρακολουθούν και ειδικό πρόγραμμα για κάποιες ώρες, έξω από την κοινή τάξη, 

από ειδικό παιδαγωγό. Ο τύπος αυτός της ενσωμάτωσης είναι ο πιο ολοκληρωμένος 

αλλά και ο πιο δύσκολα επιτεύξιμος, γιατί προϋποθέτει διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας στην κοινή τάξη, εξατομίκευση των διδακτικών στόχων, μεθόδων, 

μέσων και υλικών διδασκαλίας έτσι ώστε να ωφεληθούν τα παιδιά με δυσκολίες, όχι 

όμως σε βάρος των υπολοίπων παιδιών. 

 

4.2.3 Διαδικασία Σχολικής Ενσωμάτωσης 

 Για να είναι επιτυχής (Χρηστάκης, c. 2011) η σχολική ενσωμάτωση πρέπει να 

παίρνονται τα απαιτούμενα μέτρα και να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ώστε να 

εξασφαλίζεται η ουσιαστική ενσωμάτωση των παιδιών που εντάσσονται στις γενικές 

τάξεις των σχολείων και να αποφεύγεται έτσι η περαιτέρω απομόνωσή τους. Η 

διαδικασία της σχολικής ενσωμάτωσης πρέπει να απαρτίζεται από οκτώ βήματα. 

 Αρχικά γίνεται η επιλογή του προς ένταξη παιδιού. Για να οδηγήσει η ένταξη σε 

ενσωμάτωση πρέπει το παιδί να έχει τις απολύτως αναγκαίες ικανότητες και 

δεξιότητες μάθησης και κοινωνικοποίησης, ώστε να μπορεί να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες. Στη συνέχεια πρέπει να γίνει προσεκτική επιλογή του σχολείου αλλά 

και της τάξης που θα δεχθεί το παιδί. Είναι λοιπόν ανάγκη να υπάρχει η κατάλληλη 

κουλτούρα και κλίμα που θα βοηθήσουν το παιδί να προσαρμοστεί με επιτυχία. Το 

τρίτο βήμα  είναι η κατάλληλη προετοιμασία του παιδιού με δυσκολίες. Το παιδί 

πρέπει να ξέρει ότι είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει δυσκολίες, για να είναι έτοιμο να 

αντιδράσει. Αυτό βοηθά το παιδί να μην απογοητευθεί και τα παρατήσει. Στη 

συνέχεια πρέπει να υπάρξει ενημέρωση του σχολείου και των παιδιών του τμήματος 

που θα ενταχθεί το παιδί με δυσκολίες. Αυτό είναι χρήσιμο γιατί όταν το περιβάλλον 

είναι σωστά ενημερωμένο και ευαισθητοποιημένο μειώνονται οι πιθανότητες μη 

αποδοχής. Το πέμπτο βήμα είναι η προετοιμασία των γονέων, τόσο του προς ένταξη 

παιδιού όσο και των άλλων παιδιών. Άλλοτε οι γονείς του παιδιού με δυσκολία 

εκδηλώνουν αγωνία και ανησυχία και απογοητεύονται με τις πρώτες δυσκολίες 

μετανιώνοντας το βήμα που έκαναν και άλλοτε γίνονται επιθετικοί. Οι γονείς των 

παιδιών του τμήματος ενσωμάτωσης συνήθως δυσανασχετούν όταν υπάρχει παιδί με 

δυσκολίες φοβούμενοι μήπως επηρεαστεί αρνητικά η συμπεριφορά των δικών τους 

παιδιών ή μήπως οι εκπαιδευτικοί ασχοληθούν πολύ περισσότερο με το παιδί με 

δυσκολίες σε βάρος των παιδιών τους. Το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση των 
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κατάλληλων συνθηκών. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με το διευθυντή και τον σχολικό 

σύμβουλο πρέπει μειώσουν τον αριθμό των μαθητών του τμήματος (για κάθε παιδί με 

δυσκολίες μειώνεται ο αριθμός των μαθητών κατά πέντε), να εξοπλίσουν την τάξη 

και να είναι πρόθυμοι να τροποποιήσουν ότι χρειαστεί κάθε φορά για να 

διευκολυνθεί η ένταξη. Το προτελευταίο βήμα αλλά πολύ σημαντικό είναι η 

εξασφάλιση της υποστήριξης του παιδιού με δυσκολίες και των εκπαιδευτικών. Αυτό 

σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο άτομο μέσα στο σχολείο ή σε άμεση 

συνεργασία με αυτό με ανάλογες σπουδές και εμπειρία. Το τελευταίο βήμα είναι η 

αξιολόγηση της πορείας του παιδιού και της τάξης και η ανατροφοδότηση. Όταν 

παρακολουθείται η πορεία και η πρόοδος του παιδιού σε μαθησιακό και κοινωνικό 

επίπεδο τότε μπορούν να γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να μεγιστοποιηθούν 

τα αποτελέσματα της ένταξης του παιδιού στο γενικό σχολείο. 

 

4.2.4 Κριτήρια επιτυχίας της Σχολικής Ενσωμάτωσης 

 Για να είναι επιτυχής η ενσωμάτωση ενός παιδιού στο γενικό σχολείο πρέπει να 

πληρούνται τέσσερα κριτήρια (Χρηστάκης, d. 2011)  

 Το πρώτο κριτήριο είναι της αλληλοαποδοχής και της κοινωνικής και 

συναισθηματικής σχέσης. Το προς ένταξη παιδί πρέπει να αισθάνεται αποδεκτό από 

τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης για να μπορέσει να υπάρξει υγιής αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους και να δομηθεί μια ισότιμη σχέση.  

 Το δεύτερο κριτήριο είναι της συμμετοχής. Για να αισθανθεί το παιδί ότι ανήκει 

στην ομάδα πρέπει να συμμετέχει με κάποιο τρόπο στις δραστηριότητές της. Έτσι 

αποφεύγεται η περιθωριοποίηση του παιδιού και αυξάνονται οι πιθανότητες να γίνει 

αποδεκτό από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. 

  Το τρίτο κριτήριο είναι του ελάχιστου αποτελέσματος. Πρέπει το παιδί να 

κατακτά ένα μίνιμουμ τουλάχιστον των γνώσεων, των συμπεριφορών και των 

στάσεων που επιδιώκει η γενική εκπαίδευση, έστω και αν αυτό επιτυγχάνεται σε 

μικρότερο βαθμό και σε περισσότερο χρόνο από ότι στα άλλα παιδιά.  

 Το τελευταίο κριτήριο που πρέπει να πληρείται είναι της ελάχιστης επιβάρυνσης. 

Επιτυχής ενσωμάτωση δεν σημαίνει ότι ωφελείται μόνο το προς ένταξη παιδί, αλλά 

ταυτόχρονα δεν επιβαρύνονται σημαντικά τα υπόλοιπα παιδιά (δεν μειώνεται η 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής εργασίας).  
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4.3 Συνεκπαίδευση 

 Συνεκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τους και τις ιδιαιτερότητές τους. Κάθε παιδί μπορεί 

κάποια στιγμή και για διαφορετικούς λόγους να έχει δυσκολίες στη μάθηση. Το 

σχολείο πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια και τα 

κατάλληλα μέσα για να επιτευχθεί η μάθηση. Η εκπαίδευση και η μάθηση είναι 

ανθρώπινο δικαίωμα και το σχολείο πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες όλων των μαθητών. Αυτή είναι η ουσία της συνεκπαίδευσης (Ζιώνου-

Σιδέρη, c 2011). 

 Η ένταξη και η ενσωμάτωση ενδιαφέρονται κυρίως για το δικαίωμα της 

τοποθέτησης του μαθητή με αναπηρία στη γενική τάξη του σχολείου. Η 

συνεκπαίδευση ενδιαφέρεται κυρίως για την ποιότητα της σχέσης που αναπτύσσεται 

μεταξύ των μαθητών με αναπηρία με τους συμμαθητές τους και τους εκπαιδευτικούς 

τους (Anderson et al. 2007). Η συνεκπαίδευση λοιπόν είναι ευρύτερη έννοια της 

ένταξης και της ενσωμάτωσης. Θεωρεί ότι όλα τα παιδιά μπορούν να φοιτούν στο 

ίδιο σχολείο, αυτό της γειτονιάς τους και όχι σε κάποιο ειδικό σχολείο. Από την 

συνύπαρξη αυτή μπορούν να ωφεληθούν όλα τα παιδιά. Απαραίτητη προϋπόθεση 

όμως είναι η πίστη ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και ότι το κάθε παιδί 

επιτρέπεται να συμπροσδιορίζει και να  συνδιαμορφώνει το περιβάλλον στο οποίο 

ζει, αναπτύσσεται και μορφώνεται και όχι να προσαρμόζεται σε αυτό (Ζιώνου-

Σιδέρη, c, 2011). 

 

4.3.1 Εφαρμογή της Συνεκπαίδευσης 

 Η συνεκπαίδευση έχει εφαρμοστεί με διαφορετικούς τρόπους, σε κάθε χώρα 

ανάλογα με το εκπαιδευτικό  της σύστημα και την πολιτική της. Οι χώρες που έχουν 

ως στόχο την κοινωνική ένταξη κατευθύνουν τους μαθητές τους στη γενική 

εκπαίδευση. Άλλες χώρες έχουν δύο ξεχωριστά εκπαιδευτικά συστήματα, ειδικά 

σχολεία και ειδικές τάξεις για τους μαθητές που αποκλίνουν από το θεωρούμενο ως 

φυσιολογικό και γενικά σχολεία για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Τέλος 

υπάρχουν χώρες που παρέχουν την δυνατότητα επιλογής μεταξύ γενικής εκπαίδευσης 

και ειδικής αγωγής. 
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4.3.1.1 Μοντέλα Συνεκπαίδευσης. 

Τέσσερα είναι τα βασικότερα μοντέλα εφαρμογής της συνεκπαίδευσης. 

• Το μοντέλο της πλήρους συνεκπαίδευσης (full inclusion).  Η συμμετοχή όλων 

των παιδιών στο σχολείο είναι ισότιμη. Δεν υπάρχει κανενός είδους διάκριση. 

Τα παιδιά δε δέχονται ειδική εκπαίδευση και υποστηρικτική βοήθεια. Είναι 

πλήρως ενταγμένα στο σχολείο τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

μοντέλο αυτό όμως έχει και τα μειονεκτήματά του. Δεν υπάρχει ειδική 

νομοθεσία για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία, 

καθώς θεωρητικά δεν χρειάζεται αφού έχει επέλθει η πλήρης ισότητα. Δεν 

επιτρέπεται η εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων παρέμβασης. Δεν 

υπάρχουν ξεχωριστά αναλυτικά προγράμματα και ο δάσκαλος καλείται να 

εφαρμόσει κατάλληλα προγράμματα που να προσαρμόζονται στις ανάγκες 

των μαθητών με αναπηρία και να ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία των 

μαθητών της τάξης (Kavale & Mostert, 2004). 

• Το μοντέλο της συμμετοχής στην ίδια τάξη (focus on participating in the same 

place). Δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία, αλλά τάξεις υποστήριξης οι οποίες 

λειτουργούν στη γενική εκπαίδευση. Στις τάξεις αυτές παρέχεται βοήθεια είτε 

από ειδικό παιδαγωγό, είτε από ψυχολόγο, είτε από άλλον ειδικό. Η βοήθεια 

παρέχεται είτε μέσα στην τάξη με όλους τους μαθητές,, είτε σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο. Υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα που 

προσαρμόζονται στις ανάγκες των παιδιών. Στο μοντέλο αυτό προσεγγίζονται 

με καλύτερο τρόπο οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. Το μειονέκτημά του 

όμως είναι ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των γονέων των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης (Norwich, 2000). 

• Το μοντέλο της επικέντρωσης στις ατομικές ανάγκες (focus on individual 

needs). Τα παιδιά με σοβαρές δυσκολίες προτείνεται να φοιτήσουν σε ειδικό 

σχολείο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μετά ενδέχεται να ενταχθούν 

στο γενικό σχολείο. Η φοίτηση σε ειδικό σχολείο επιβάλλεται όταν θεωρηθεί 

ότι η φοίτηση των παιδιών σε γενική τάξη θα καθυστερήσει την ακαδημαϊκή 

πρόοδο των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και θα έχει αρνητικές συνέπειες στην 

κοινωνική τους συμπεριφορά. Οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται ύστερα από 

συστηματική αξιολόγηση της ακαδημαϊκής προόδου και της κοινωνικής 

ανάπτυξης των παιδιών με αναπηρία από το εκπαιδευτικό προσωπικό της 
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γενικής εκπαίδευσης. Ο τύπος αυτός της συνεκπαίδευσης δε βοηθά την 

κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία  (Norwich, 2000). 

• Το περιοριστικό μοντέλο της συνεκπαίδευσης (choice limited inclusion). Το 

μοντέλο αυτό αναγνωρίζει ότι τα παιδιά με αναπηρίες ακαδημαϊκά 

προοδεύουν περισσότερο όταν εκπαιδεύονται σε ειδικά σχολεία, ενώ 

παράλληλα αναγνωρίζει ότι τα παιδιά αυτά αναπτύσσονται κοινωνικά 

καλύτερα όταν εκπαιδεύονται σε γενικά σχολεία. Στην απόφαση σε ποιου 

τύπου σχολείο θα φοιτήσει το παιδί συμμετέχουν και οι γονείς εκδηλώνοντας 

την επιθυμία τους. Και αυτός ο τύπος συνεκπαίδευσης όπως και ο 

προηγούμενος δεν βοηθά την κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία 

(Norwich, 2000). 

 

4.4 Προσαρμοσμένη εκπαίδευση 

 Ο Τσιναρέλης ορίζει την προσαρμοσμένη εκπαίδευση ως εξής: «Είναι μια μη 

πακτωμένη και μοντελοποιημένη διδακτική διαδικασία, αλλά μια διδασκαλία 

διαμορφωμένη στην ίδια σκοποθεσία σε σχέση με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών και τη μεθοδολογία, κατά τρόπο όμως που ανταποκρίνεται στο μαθησιακό 

ύφος και τις ανάγκες που προκύπτουν από τις μειονεξίες και αναπηρίες των μαθητών. 

Τελικός σκοπός είναι η μεγιστοποίηση των αναγκών ενός εκάστου, αλλά και όλων, 

ως σύνολο και όχι ως άθροισμα» (Τσιναρέλης, a, 2013) 

 Η προσαρμοσμένη εκπαίδευση ως εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυναμική. 

Στηρίζεται στην κοινωνική ενίσχυση των παιδιών με δυσκολίες ώστε να γίνουν 

ισότιμα μέλη της κοινωνίας διατηρώντας τα δικαιώματά τους, κοινωνικά, πολιτικά 

και ανθρώπινα (Τσιναρέλης , b, 2013). Ο εκπαιδευτικός σήμερα θα πρέπει να μπορεί 

να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες  ώστε όλοι οι μαθητές τους ανεξαρτήτως 

του αν αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή όχι να μπορέσουν να φτάσουν  στο μαθησιακό 

επίπεδο που τους επιτρέπουν οι ικανότητές τους. Αυτό προϋποθέτει την προσαρμογή 

των προγραμμάτων σπουδών στις ανάγκες των παιδιών και όχι το αντίστροφο 

(Τσιναρέλης, c, 2013). Έτσι λοιπόν οι απαιτούμενες προσαρμογές περιλαμβάνουν τα 

εξής (Τσιναρέλης, d, 2013): 

• Προσαρμογή των προγραμμάτων στις δυνατότητες των μαθητών και στο 

μαθησιακό τους στυλ 
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• Κατάτμηση  της ύλης σε μικρότερα κομμάτια, θεματικές ενότητες, ώστε να 

διευκολύνονται οι μαθητές και να νιώθουν ασφαλείς να προχωρήσουν μόνοι 

τους στην οργάνωση της δουλειά τους 

• Δυνατότητα επιλογής στους μαθητές σε θέματα που αφορούν τη μαθησιακή 

διαδικασία και την κοινωνικοποίησή τους έτσι ώστε να αμβλύνονται οι 

μαθησιακές και οι ψυχολογικές διαφορές των μαθητών 

Τα πλεονεκτήματα της προσαρμοσμένης διδασκαλίας είναι τα ακόλουθα 

(Τσιναρέλης, e, 2013): 

• Είναι ένας τρόπος διδασκαλίας σχεδιασμένος προσεκτικά που έχει ως σκοπό 

να αντιστρέψει τις συνέπειες προηγούμενων αποτυχημένων διδασκαλιών. 

• Περιέχει την προσαρμογή ως δομικό της συστατικό και δεν τη χρησιμοποιεί 

απλά σε ένα στάδιο. 

• Χρησιμοποιεί την διαρκή και πολύτροπη αξιολόγηση ως μέθοδο 

ανατροφοδότησής της με αποτέλεσμα να την καταστεί αναπαραγωγική ως 

διαδικασία. 

• Ο σχηματισμός των ομάδων εργασίας μέσα στο τμήμα και η λειτουργία τους 

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των μαθητών, τις δραστηριότητες που 

επιλέγονται, τις διδακτικές τεχνικές που επιλέγει ο εκπαιδευτικός και τέλος 

από τις ανάγκες της διδασκαλίας σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο. 

• Οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό συλλειτουργούν και συμμετέχουν, έχοντας 

όμως πάντα ο μαθητής  τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές του. 

 

 Συνεπώς κατά την εφαρμογή της προσαρμοσμένης  διδασκαλίας οι μαθητές μέσα 

σε ένα τμήμα μπορούν να ασχολούνται με διαφορετικά θέματα, να συμμετέχουν σε 

διαφορετικές ομάδες και να αξιολογούνται ποικιλοτρόπως. Με αυτό τον τρόπο 

συμμετέχουν στα πάντα ισότιμα, χωρίς καμία διαφοροποίηση (Τσιναρέλης, f, 2013). 

Οι μαθητές μαθαίνουν να βοηθούνται μεταξύ τους για την επίλυση διαφόρων 

θεμάτων που προκύπτουν κατά τη διδασκαλία και να στηρίζονται ο ένας στον άλλο. 

Τα παιδιά αναπτύσσουν συναγωνιστικές τάσεις που στη συνέχεια γίνονται στάσεις. 

Νιώθουν ότι ανήκουν σε μια ομάδα που η συνεργασία των μελών της αποφέρει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, τη λύση ενός προβλήματος, και ενισχύεται το 

αυτοσυναίσθημά τους (Τσιναρέλης, g, 2013). 
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 Κάθε παιδί έχει τις δυνατότητές του. Ο βαθμός αξιοποίησης αυτών των 

δυνατοτήτων είναι άμεση συνάρτηση της εκπαίδευσης που θα δεχθεί. Η 

προσαρμοσμένη εκπαίδευση είναι ο τύπος της εκπαίδευσης που μπορεί να αγκαλιάσει 

όλα τα παιδιά με και χωρίς δυσκολίες και να τα κάνει ικανά να μετέχουν στην 

κοινωνία ισότιμα και ελεύθερα. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: Η Έρευνα 

 

Κεφάλαιο 5 
 

Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας 
 

5.1 Αναγκαιότητα της έρευνας 

 Το πόσο επιτυχής θα είναι η συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς ειδικές 

δυσκολίες μάθησης στις γενικές τάξεις των γυμνασίων και των λυκείων εξαρτάται και 

από την στάση των εκπαιδευτικών που απαρτίζουν το εκπαιδευτικό προσωπικό της 

σχολικής μονάδας. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να εξεταστούν μέσω της 

συγκεκριμένης έρευνας οι στάσεις  των εκπαιδευτικών θετικής κατεύθυνσης ως προς 

την αποδοχή της παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης. Διαπιστώθηκε μέσα από 

την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η απουσία έρευνας πάνω στις στάσεις των 

εκπαιδευτικών θετικών μαθημάτων, ως ξεχωριστή ομάδα καθηγητών, καθώς τα 

μαθήματα που διδάσκουν απαιτούν από τους μαθητές έναν συνδυασμό γλωσσικών 

και μαθηματικών ικανοτήτων. 

 

5.2 Σκοπός της έρευνας- Ερευνητικά ερωτήματα 

  Η βασική υπόθεση της έρευνας είναι η εξής: ¨Οι εκπαιδευτικοί θετικής 

κατεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν θετική στάση ως προς την 

συνεκπαίδευση όσον αφορά μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης¨.  Βασικός 

σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης για την αποδοχή της 

παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης όσον αφορά μαθητές με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. Δευτερεύων σκοπός της έρευνας είναι η διαπίστωση θετικότερης στάσης 

των εκπαιδευτικών ως προς την συνεκπαίδευση στην περίπτωση της δυσλεξίας έναντι 

της δυσαριθμησίας. 

 Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της έρευνας είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις που εκδηλώνουν  οι  διδάσκοντες των 

θετικών μαθημάτων στο γυμνάσιο ως προς τη συνεκπαίδευση μαθητών με 

ειδικές δυσκολίες μάθησης; 
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2. Ποιες είναι οι στάσεις και οι απόψεις που εκδηλώνουν  οι  διδάσκοντες  των 

θετικών μαθημάτων στο λύκειο ως προς τη συνεκπαίδευση μαθητών με 

ειδικές δυσκολίες μάθησης; 

3. Πόσο επαρκείς αισθάνονται να διδάξουν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  σε μια τάξη που εφαρμόζεται η συνεκπαίδευση;  

4. Σε ποιο βαθμό επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί την βοήθεια που θα μπορούσαν να 

τους προσφέρουν οι σύμβουλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο κομμάτι του 

σχεδιασμού και της εφαρμογής της συνεκπαίδευσης; 

5. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους 

μαθητές με δυσλεξία και σε αυτούς με δυσαριθμησία; 

6. Ποια κατηγορία μαθητών με ειδικές δυσκολίες μάθησης θεωρούν πιο 

δύσκολα εκπαιδεύσιμη σε γενική τάξη; 

7. Σε ποιο βαθμό η συνεκπαίδευση βοηθά μαθησιακά, συναισθηματικά και 

κοινωνικά τους μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης; 

 

5.3 Μεθοδολογία 

 Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για τη συγκεκριμένη έρευνα είναι η 

δημοσκόπηση που είναι μια ποσοτική μέθοδος συλλογής πολλών δεδομένων. Ως 

τρόπος διεξαγωγής της δημοσκόπησης επιλέχθηκε η χρήση γραπτών 

ερωτηματολογίων. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε πρόσωπο με πρόσωπο και 

ενθαρρύνθηκαν οι συμμετέχοντες για άμεση συμπλήρωση. Ο μέθοδος αυτή εγγυάται 

υψηλό βαθμό συμμετοχής δεδομένου ότι ο ερευνητής με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

εξηγήσει τον σκοπό της έρευνας, να κερδίσει την εμπιστοσύνη των συμμετεχόντων 

και να ελέγχει τα ερωτηματολόγια ως προς την πληρότητα της συμπλήρωσής τους 

(Αβραμίδης, Καλύβα, 2006). 

 Αρχικά κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο (1
η
 έκδοση) διερεύνησης των στάσεων 

των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικής κατεύθυνσης ως προς την 

αποδοχή της παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε 

πιλοτικά σε 15 εκπαιδευτικούς γυμνασίων και λυκείων. Η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων σε συνδυασμό με τον χρόνο που απαιτείτο για την συμπλήρωσή του 

και τις απορίες-υποδείξεις των υποκειμένων οδήγησε στην ανακατασκευή του 

ερωτηματολογίου (2
η
 έκδοση). Το νέο ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 250 

εκπαιδευτικούς και απαντήθηκε από 126 εκπαιδευτικούς. Έγκυρες θεωρήθηκαν και οι 
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126 απαντήσεις. Ακολούθησε περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση με τη 

βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

5.4  Κατασκευή του ερωτηματολογίου (1
η
 έκδοση) 

 Κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο διερεύνησης των στάσεων των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικών μαθημάτων ως προς την αποδοχή της 

παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης μαθητών τυπικής ανάπτυξης και μαθητών 

με ειδικές δυσκολίες μάθησης στο πλαίσιο της γενικής τάξης γυμνασίων και λυκείων. 

Ως εκπαιδευτικούς θετικών μαθημάτων ορίζουμε τους μαθηματικούς, τους φυσικούς, 

τους χημικούς, τους βιολόγους, τους γεωλόγους  και εκείνους που διδάσκουν 

πληροφορική. Για την καλύτερη διερεύνηση των στάσεων τις αναλύσαμε σε πέντε 

συνιστώσες. Οι συνιστώσες αυτές είναι οι ακόλουθες: 

� Τα ακαδημαϊκά, κοινωνικά και συναισθηματικά οφέλη της συνεκπαίδευσης. 

� Η επαγγελματική αυτεπάρκεια των εκπαιδευτικών ως προς την 

συνεκπαίδευση. 

� Η βοήθεια που προσφέρει ο διευθυντής και ο σύμβουλος στους 

εκπαιδευτικούς σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης. 

� Η διαφορά στην στάση των εκπαιδευτικών που προκύπτει λόγω δυσλεξίας ή 

δυσαριθμησίας. 

� Οι παράγοντες που εμποδίζουν την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. 

 

5.4.1 Κλίμακα μέτρησης στάσεων 

 Η μέτρηση της στάσης των ατόμων απέναντι σε διάφορα θέματα γίνεται με μια 

σειρά διαφορετικών κλιμάκων μέτρησης. Συνήθως όμως χρησιμοποιούνται οι πολύ-

μεταβλητές κλίμακες, οι οποίες αποτελούνται από μια σειρά προτάσεων που 

εκφράζουν την μέτρηση της στάσης των ατόμων απέναντι στο υπό διερεύνηση θέμα. 

Η χρήση αυτού του τύπου κλιμάκων συμβάλλει στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα 

των μετρήσεων που διενεργούνται. Τέτοιου τύπου κλίμακες είναι η Likert, η κλίμακα 

του σημαντικά  διαφορικού και η Stapel. Ο πιο διαδεδομένος τύπος κλίμακας που 

χρησιμοποιείται για την μέτρηση των στάσεων μεγάλων ομάδων είναι η Likert. 

 Η κλίμακα Likert είναι μια ψυχομετρική κλίμακα που χρησιμοποιείται στα 

ερωτηματολόγια και εκτιμά το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας του υποκειμένου με 

διάφορες προτάσεις-μονάδες. Για την κατασκευή μια κλίμακας Likert αρχικά 
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συγκεντρώνονται ένα σύνολο προτάσεων από το οποίο επιλέγονται εκείνες που θα 

χρησιμοποιηθούν τελικά. Η επιλογή αυτή βασίζεται στους κανόνες που ισχύουν για 

τη διατύπωση των ερωτήσεων στην κατασκευή των ερωτηματολογίων. Έτσι δεν 

χρησιμοποιούνται προτάσεις-μονάδες διφορούμενες, ασαφείς, με διπλές αρνήσεις και 

πολύπλοκες (Μιχαλοπούλου, 1992).  

 Η επιλογή των τελικών προτάσεων-μονάδων αποσκοπεί στην ύπαρξη 

διαφοροποίησης μεταξύ των υποκειμένων με θετική στάση και των υποκειμένων με 

αρνητική στάση ως προς το υπό έρευνα θέμα. Επομένως οι προτάσεις-μονάδες στις 

οποίες οι περισσότεροι ερωτηθέντες απαντούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο δεν 

κρίνονται κατάλληλες και δεν χρησιμοποιούνται στην τελική κλίμακα. Οι 

πραγματολογικές προτάσεις-μονάδες μπορεί έμμεσα να μετρούν μια στάση, ωστόσο 

αποφεύγονται γιατί υπάρχει ο κίνδυνος οι ερωτώμενοι να απαντούν με βάση τη 

γνώση τους και όχι το πιστεύω τους. Οι ουδέτερες προτάσεις-μονάδες αποφεύγονται 

γιατί δεν λειτουργούν καλά στις κλίμακες Likert. Επίσης πρέπει να παρέχεται ίσος 

αριθμός θετικών και αρνητικών διατυπωμένων προτάσεων-μονάδων, γιατί συνήθως 

οι ερωτώμενοι συμφωνούν με τις θετικά διατυπωμένες προτάσεις. Τέλος 

εναλλάσσουμε τις θετικά διατυπωμένες με τις αρνητικά διατυπωμένες προτάσεις-

μονάδες, γιατί έτσι μειώνεται ο κίνδυνος της αυτόματης απάντησης καθώς οι 

ερωτώμενοι δίνουν προσοχή στο περιεχόμενο την προτάσεων (Μoser, Sir Claus 

Adolf, Kalton, Graham, 1971). 

 Η κλίμακα Likert είναι κλίμακα κατάταξης και σημαντική της  παράμετρος 

αποτελεί το πλήθος των δυνατών διαφορετικών απαντήσεων. Συνήθως 

χρησιμοποιούνται πέντε ή επτά κατηγορίες. Η επιλογή άρτιου ή περιττού πλήθους 

δυνατών απαντήσεων σχετίζεται με τη θέλησή μας να αποφασίσει ο ερωτώμενος για 

την κατεύθυνση της στάσης του ως προς το υπό έρευνα θέμα ή όχι. Χρησιμοποιώντας 

άρτιο πλήθος δυνατών απαντήσεων βάζουμε τον ερωτώμενο στη θέση να αποφασίσει 

αν συμφωνεί ή διαφωνεί με τη συγκεκριμένη πρόταση-μονάδα, ενώ χρησιμοποιώντας 

περιττό πλήθος δυνατών απαντήσεων υπάρχει μια ενδιάμεση ουδέτερη απάντηση 

(Μιχαλοπούλου, 1992). 

 Οι κατηγορίες των προτάσεων-μονάδων που χρησιμοποιήσαμε είναι πέντε και 

είναι οι εξής: «διαφωνώ απόλυτα», «διαφωνώ», «δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ», 

«συμφωνώ» και «συμφωνώ απόλυτα». Η βαθμολογία αυτών των κατηγοριών 

κυμαίνεται από το 1 έως το 5 αντίστοιχα. Κάποιες προτάσεις-μονάδες της κλίμακας 

διατυπώθηκαν θετικά, οπότε η κατηγορία «συμφωνώ απόλυτα» εκφράζει θετική 
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στάση. Κάποιες όμως προτάσεις-μονάδες διατυπώθηκαν αρνητικά, οπότε η 

κατηγορία «συμφωνώ απόλυτα» εκφράζει αρνητική στάση. Για να έχει νόημα ο 

συνολικός βαθμός οι θετικές προτάσεις-μονάδες βαθμολογούνται με βάση κάποια 

διάταξη και οι αρνητικές προτάσεις-μονάδες με βάση την ακριβώς αντίστροφη 

διάταξη (Μιχαλοπούλου, 1992). Έτσι όταν  ένας ερωτώμενος επιλέγει το 4 

(συμφωνώ) για μια θετικά διατυπωμένη πρόταση βαθμολογείται με 4. Ένας 

ερωτώμενος όμως που επιλέγει το 4 (συμφωνώ) σε μια αρνητικά διατυπωμένη 

πρόταση βαθμολογείται με 2, αφού η συμφωνία του με αρνητική θέση υποδηλώνει τη 

διαφωνία του με τη θετική πρόταση. Επομένως η αντιστροφή των απαντήσεων στις 

αρνητικές προτάσεις είναι υποχρεωτική. 

 

5.4.2 Διαμόρφωση προτάσεων-μονάδων 

 Για τη διαμόρφωση των προτάσεων-μονάδων λάβαμε υπόψη μας τους κανόνες 

κατασκευής των ερωτηματολογίων (Βλάσση, 2008). Έτσι προσπαθήσαμε: 

• Οι προτάσεις να είναι ουδέτερες, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι 

απαντήσεις των ερωτώμενων από τις προτιμήσεις του ερευνητή. 

• Οι προτάσεις να είναι σαφείς και απλές, ώστε να μην επιδέχονται 

παρερμηνείες από τους ερωτώμενους. 

• Οι προτάσεις να μην περιέχουν ειδικούς επιστημονικούς όρους χωρίς να 

υπάρχει επεξήγησή τους στην αρχή, έτσι ώστε να μην προκαλείται σύγχυση 

στους συμμετέχοντες. 

• Να υπάρχουν θετικά και αρνητικά διατυπωμένες προτάσεις. 

• Οι προτάσεις να μην περιέχουν διπλή δήλωση. 

• Οι προτάσεις να μην περιέχουν υποθέσεις. 

• Οι προτάσεις να αφορούν όλους τους ερωτώμενους. 

• Οι προτάσεις να μην περιέχουν συντομογραφίες και αρτικόλεξα. 

• Οι προτάσεις να μην περιέχουν διπλή άρνηση. 

• Οι προτάσεις να μην αναφέρονται σε ευαίσθητα ή ενοχοποιητικά δεδομένα. 

 

 Για κάθε συνιστώσα που μετρά την στάση των εκπαιδευτικών ως προς την 

συνεκπαίδευση προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ζεύγη προτάσεων-μονάδων. Οι 

προτάσεις αυτές αναφέρονται στην ίδια συνθήκη, με διαφορετική όμως διατύπωση. Η 

μια πρόταση είναι διατυπωμένη με θετικό τρόπο και η άλλη πρόταση με αρνητικό 
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τρόπο. Οι προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν είναι 64, φτιάχτηκαν 31 ζεύγη και 

ταξινομήθηκαν στις 5 συνιστώσες. 

 

Συνιστώσα 1
η
: Οφέλη συνεκπαίδευσης 

1. Τα μαθησιακά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης κατά την 

εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης των μαθητών. 

2. Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης αναπτύσσονται ακαδημαϊκά καλύτερα σε 

μια τάξη όπου φοιτούν μόνο παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.  

3. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με την συνύπαρξή τους στην τάξη με παιδιά που 

αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες μάθησης, μένουν πίσω στα μαθήματα. 

4. Η ύπαρξη παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης μέσα σε μια τάξη δεν επηρεάζει 

τα υπόλοιπα παιδιά στον μαθησιακό τομέα. 

5. Τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης κατά την 

εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης των μαθητών. 

6. Η συνεκπαίδευση ωθεί τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης να έχουν χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. 

7. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνύπαρξή τους στην τάξη με παιδιά που 

αντιμετωπίζουν ειδικές  δυσκολίες μάθησης, νιώθουν οίκτο για τα άλλα παιδιά. 

8. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση νιώθουν την υπεροχή τους 

τόσο έντονα που γίνονται αλαζόνες.  

9. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με την συνύπαρξή τους στην τάξη με παιδιά που 

αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες μάθησης,  αναπτύσσονται καλύτερα  

συναισθηματικά. 

10. Τα κοινωνικά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης κατά την 

εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης των μαθητών. 

11. Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης όταν φοιτούν σε γενική τάξη 

απομονώνονται από τους υπόλοιπους μαθητές. 

12. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν να δέχονται το διαφορετικό και να ζουν 

αρμονικά με αυτό όταν έχουν μέσα στο τμήμα τους και παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. 
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13. Η κοινωνικοποίηση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης επηρεάζεται αρνητικά, 

αποκτούν προβλήματα συμπεριφοράς, από την ύπαρξη παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης μέσα στην τάξη τους. 

 

Συνιστώσα 2
η
: Επαγγελματική αυτεπάρκεια 

14. Νιώθω ανασφαλής σε σχέση με τον τρόπο που κάνω το μάθημά μου, όταν μέσα 

στην τάξη υπάρχουν και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

15. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάξω παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. 

16. Έχοντας και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης μέσα στην τάξη το επίπεδο της 

διδασκαλίας μου πέφτει με σκοπό να γίνω κατανοητός από όλα τα παιδιά. 

17. Διδάσκω ακριβώς αυτό που πρέπει με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 

χωρίς καμιά παρέκκλιση και διαφοροποίηση. 

18. Θα ένιωθα μεγάλη ανακούφιση αν μπορούσα να συνεργαστώ σε καθημερινό 

επίπεδο με έναν ειδικό παιδαγωγό. 

19. Γνωρίζω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω όταν μπαίνω μέσα σε ένα τμήμα, δεν 

θεωρώ αναγκαίες τις συμβουλές ενός ειδικού παιδαγωγού. 

20. Είναι δύσκολο να διδάξεις το μάθημά σου σε τμήμα που εφαρμόζεται η 

συνεκπαίδευση, γιατί γίνεται περισσότερη φασαρία. 

21. Το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας και την 

επίτευξη της μάθησης το δημιουργεί ο καθηγητής, δεν εξαρτάται από το είδος των 

μαθητών και τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

22. Η συχνή επικοινωνία μου (περισσότερο από μια φορά το μήνα) με τους γονείς 

των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης με διευκολύνει σε σχέση με τον τρόπο που 

θα επιλέξω να βοηθήσω ακαδημαϊκά τα παιδιά αυτά. 

23. Οι απαιτήσεις των γονιών που έχουν παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης στον 

ακαδημαϊκό τομέα είναι ανέφικτες. 

24. Η συχνή επικοινωνία μου (περισσότερο από μια φορά το μήνα) με τους γονείς 

των παιδιών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες με διευκολύνει σε σχέση με τον τρόπο 

που θα βοηθήσω τα παιδιά να ενταχθούν κοινωνικά στο τμήμα τους. 

25. Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης να ενταχθούν πλήρως στο τμήμα τους, επομένως η συχνή επικοινωνία μου 

με τους γονείς είναι περιττή. 
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26. Για να μπορέσω να εντάξω ακαδημαϊκά και κοινωνικά τα παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης στη γενική τάξη απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζω τις 

δυσκολίες των παιδιών αυτών με ακρίβεια. 

27. Όλα τα παιδιά τα αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο. Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης χρειάζονται απλά περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν και να 

κατανοήσουν το αντικείμενο που διδάσκονται. 

28. Έχω εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις ανάγκες των 

παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

29. Αισθάνομαι προσωπική επαγγελματική ματαίωση όταν διδάσκω μαθητές με 

ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

 

Συνιστώσα 3
η
: Η βοήθεια του διευθυντή και του σύμβουλου 

30. Η βοήθεια που μου προσφέρει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία 

ανήκω, στο κομμάτι του σχεδιασμού της συνεκπαίδευσης είναι πολύτιμη. 

31. Ο διευθυντής του σχολείου με καθιστά αποκλειστικά υπεύθυνο για τον σχεδιασμό 

της συνεκπαίδευσης στα τμήματά μου. 

32. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκω μου διασφαλίζει την 

υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζομαι για να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου. 

33. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκω είναι υπέρ της κλασσικής 

μεθόδου διδασκαλίας. 

34. Ο διευθυντής του σχολείου με παροτρύνει να συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς σχετικά με τη μεθόδευση της συνεκπαίδευσης. 

35. Ο διευθυντής του σχολείου με παροτρύνει να συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς αναφορικά με το κομμάτι της κοινωνικής ένταξης των μαθητών με 

ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

36. Ο διευθυντής ενδιαφέρεται κυρίως για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των παιδιών του 

σχολείου και τις επιδόσεις τους στις εξετάσεις. 

37. Ο διευθυντής οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση των 

καθηγητών σε θέματα σχετικά με την ένταξη. 

38. Ο διευθυντής δεν μας ενημερώνει σχετικά με την συνεκπαίδευση, λόγω του 

μικρού ποσοστού παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης στο σχολείο μας. 

 

Συνιστώσα 4
η
: Διαφορά δυσλεξίας-δυσαριθμησίας 

39. Μου είναι εύκολο να διδάσκω παιδιά με δυσλεξία. 
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40. Νιώθω άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα που θα μπω υπάρχει παιδί με δυσλεξία. 

41. Μου είναι εύκολο να διδάσκω παιδιά με δυσαριθμησία 

42. Νιώθω άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα που θα μπω υπάρχει παιδί με 

δυσαριθμησία. 

43. Τα παιδιά με δυσαριθμησία, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους δυσκολεύονται πολύ 

στο μάθημά μου. 

44. Τα παιδιά με δυσλεξία δεν δυσκολεύονται στο μάθημά μου. 

45. Η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος βοηθά πολύ τα παιδιά 

με δυσλεξία στο κομμάτι της  κατανόησης. 

46. Η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος βοηθά πολύ τα παιδιά 

με δυσαριθμησία στο κομμάτι της κατανόησης. 

47. Τα παιδιά με δυσλεξία χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μου στο κομμάτι της 

κοινωνικοποίησής τους στο σχολείο. 

48. Τα παιδιά με δυσαριθμησία χρειάζονται περισσότερο τη βοήθειά μου στο κομμάτι 

της κοινωνικοποίησής τους στο σχολείο. 

49. Τα παιδιά με δυσλεξία κάνουν φασαρία την ώρα του μαθήματος.  

50. Η συμμετοχή των παιδιών με δυσλεξία στο μάθημα είναι μεγάλη. 

51. Τα παιδιά με δυσαριθμησία κάνουν φασαρία την ώρα του μαθήματος. 

52.Η συμμετοχή των παιδιών με δυσαριθμησία στο μάθημα είναι μεγάλη. 

 

Συνιστώσα 5
η
: Παράγοντες που εμποδίζουν την συνεκπαίδευση 

53. Δεν επαρκεί ο χρόνος να ολοκληρώσω το μάθημά μου, όταν μέσα στην τάξη 

υπάρχουν και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

54. Ο χρόνος κάθε διδακτικής ώρας είναι αρκετός ώστε να ολοκληρώσω το μάθημά 

μου και να αλληλεπιδράσω κοινωνικά με τα παιδιά. 

55. Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών μέσα στην τάξη δεν επηρεάζει την εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης. 

56. Όταν σε μια τάξη υπάρχουν και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης πρέπει να 

μειώνεται ο συνολικός αριθμός των παιδιών του τμήματος. 

57. Η έλλειψη γνώσης στον τομέα της συνεκπαίδευσης δεν με δυσκολεύει στην 

οργάνωση της διδασκαλίας μου. 

58. Είναι καλό να οργανώνονται σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν 

στα σχολεία με θέματα που αφορούν τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης. 
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59. Η έλλειψη εμπειρίας στον τομέα της συνεκπαίδευσης με δυσκολεύει την ώρα της 

διδασκαλίας μου. 

60. Θεωρώ ότι με την πάροδο των ετών θα εφαρμόζω καλύτερα την συνεκπαίδευση. 

61. Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που μπαίνουν στο ίδιο τμήμα με βοηθά 

στον τρόπο που θα επιλέξω να κάνω το μάθημά μου. 

62. Δεν θεωρώ απαραίτητο να κουβεντιάζω με τους συναδέλφους την πορεία των 

κοινών μας τμημάτων. 

63. Η στήριξη που μου προσφέρουν οι ανώτεροι (διευθυντής και σύμβουλος) σε 

σχέση με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης με βοηθά πολύ. 

64. Οι γνώσεις των ανωτέρων μου σε σχέση με την συνεκπαίδευση είναι 

περιορισμένες. 

 

Τα ζεύγη των προτάσεων-μονάδων είναι τα ακόλουθα: 

 

(1,2) (18,19) (34,35,36) (51,52) 

(3,4) (20,21) (37,38) (53,54) 

(5,6) (22,23) (39,40) (55,56) 

(7,8,9) (24,25) (41,42) (57,58) 

(10,11) (26,27) (43,44) (59,60) 

(12,13) (28,29) (45,46) (61,62) 

(14,15) (30,31) (47,48) (63,64) 

(16,17) (32,33) (49,50)  

 

 Στα ζεύγη 43-44, 45-46 και 47-48 , οι προτάσεις αναφέρονται στην σύγκριση 

δυσλεξίας-δυσαριθμησίας και δεν αποτελούν θετική και αρνητική διατύπωση της 

ίδιας υπόθεσης. 

 Οι προτάσεις τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο στο ερωτηματολόγιο ώστε οι 

προτάσεις των ζευγών να απέχουν αρκετά μεταξύ τους. Αυτό έγινε ώστε οι 

απαντήσεις που θα πάρουμε να θεωρηθούν αυθόρμητες. Η αντιστοίχηση μεταξύ των 

προτάσεων των κατανεμημένων στις συνιστώσες και των προτάσεων του 

ερωτηματολογίου είναι η ακόλουθη: 
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Αριθμός πρότασης συνιστώσας   →    Αριθμός πρότασης ερωτηματολογίου 

1→1 2→6 3→11 4→16 5→21 6→26 7→31 8→36 

9→41 10→46 11→50 12→54 13→58 14→4 15→9 16→14 

17→19 18→24 19→29 20→34 21→39 22→44 23→48 24→52 

25→56 26→60 27→62 28→64 29→63 30→3 31→8 32→13 

33→18 34→23 35→28 36→33 37→38 38→43 39→2 40→7 

41→12 42→17 43→22 44→27 45→32 46→37 47→42 48→47 

49→51 50→55 51→59 52→61 53→5 54→10 55→15 56→20 

57→25 58→30 59→35 60→40 61→45 62→49 63→53 64→57 

 

Τα ζεύγη των προτάσεων-μονάδων του ερωτηματολογίου είναι τα ακόλουθα 

(1,6) (14,19) (32,37) (51,55) 

(2,7) (15,20) (34,39) (52,56) 

(3,8) (21,26) (35,40) (53,57) 

(4,9) (22,27) (38,43) (54,58) 

(5,10) (23,28,33) (42,47) (59,61) 

(11,16) (24,29) (44,48) (60,62) 

(12,17) (25,30) (45,49) (63,64) 

(13,18) (31,36,41) (46,50)  

 

 

5.5 Πιλοτική εφαρμογή 

5.5.1 Εισαγωγή 

 Για να γίνει έλεγχος του ερωτηματολογίου ως προς την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητά του πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή. Δόθηκε σε 15 

εκπαιδευτικούς γυμνασίου και λυκείου και διήρκησε 15 ημέρες. Συμμετείχαν 7 

άντρες και 8 γυναίκες, εκ των οποίων 7 εργάζονται σε γυμνάσιο και 8 σε λύκειο. Οι 

ειδικότητες που χρησιμοποιήθηκαν είναι 4 μαθηματικοί, 2 φυσικοί, 4 χημικοί, 3 

βιολόγοι και 2 καθηγητές πληροφορικής. Με την παράδοση των συμπληρωμένων 
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ερωτηματολογίων οι συμμετέχοντες ανέφεραν τον χρόνο που χρειάστηκαν για την 

συμπλήρωση και τις απορίες τους σε σχέση με τις προτάσεις-μονάδες. 

 Ο χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου κυμάνθηκε από 20 έως 40 λεπτά, 

που θεωρείται οριακά αποδεκτός. Οι απορίες των συμμετεχόντων σχετίζονταν με τις 

προτάσεις που αφορούν τους διευθυντές και συμβούλους. Το γεγονός αυτό μας 

οδήγησε να αλλάξουμε τη διατύπωση σε όλες αυτές τις προτάσεις. Επίσης 

διατυπώθηκαν απορίες σχετικά με το ποιες περιπτώσεις παιδιών περιλαμβάνει ο όρος 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

 

5.5.2 Εγκυρότητα – αξιοπιστία. 

 Η χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου στην έρευνα είναι πρωταρχικής 

σημασίας, γιατί καθορίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των συμπερασμάτων 

που προκύπτουν από αυτή (Γαλάνης, 2012).Η αξιοπιστία είναι προϋπόθεση της 

εγκυρότητας, όμως  δεν επαρκεί για να την εξασφαλίσει. Μπορεί μια κλίμακα να έχει 

ικανοποιητική αξιοπιστία αλλά μη ικανοποιητική εγκυρότητα.  Η εγκυρότητα του 

ερωτηματολογίου σχετίζεται με το κατά πόσο το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο 

μετρά τη μεταβλητή ή τις μεταβλητές για τις οποίες έχει σχεδιαστεί (Ουζούνη, 

Νακάκης, 2011). Υπάρχουν τέσσερις τύποι εγκυρότητας: η εγκυρότητα περιεχομένου 

(content validity), η εσωτερική εγκυρότητα (internal validity), η εγκυρότητα 

εννοιολογικής κατασκευής (construct validity) και η εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων 

(criterion validity). Η εγκυρότητα περιεχομένου αναφέρεται στον βαθμό που μια 

κλίμακα μετρά το σύνολο των μεταβλητών για τις οποίες κατασκευάστηκε. Η 

εγκυρότητα περιεχομένου προσδιορίζεται από την αρχή, κατά τον σχεδιασμό της 

έρευνας. Ο ερευνητής επιλέγει τη δομή της έρευνας, τα ερευνητικά ερωτήματα, 

καταγράφει τα δεδομένα που αφορούν το θέμα του και επιλέγει αυτά που θεωρεί πιο 

σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας. 

 Η εσωτερική εγκυρότητα αναφέρεται στο βαθμό που τα αποτελέσματα της 

έρευνας τοποθετούν με ακρίβεια τις μεταβλητές σε μια σχέση αιτίου-αποτελέσματος. 

 Η εγκυρότητα εννοιολογικής κατασκευής αναφέρεται στον βαθμό που μια 

κλίμακα μετρά ακριβώς την έννοια που έχουμε ορίσει ότι μετράει ή στο βαθμό που το 

εργαλείο μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί στην έρευνα είναι σχετικό με παρόμοια 

χρησιμοποιούμενα εργαλεία και χρησιμοποιείται κυρίως όταν κατασκευάζουμε 

όργανα μέτρησης αφηρημένων ψυχολογικών χαρακτηριστικών ή αντιλήψεων. Η 

εγκυρότητα στη βάση κριτηρίων αναφέρεται στην αναζήτηση του κριτηρίου με βάση 



51 

 

το οποίο θα συμφωνήσουμε ότι η κλίμακα μετρά αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε. 

Αυτό γίνεται με τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αυτά μια 

μελλοντικής έρευνας που θα υπολογίζει τα ίδια στοιχεία (εγκυρότητα προβλέψεως 

κριτηρίου) ή με τη συσχέτιση των αποτελεσμάτων της έρευνας με αυτά μιας έρευνας 

που μετρά τα ίδια ή σχετικά στοιχεία (συντρέχουσα εγκυρότητα). 

 Η αξιοπιστία ή ακρίβεια αφορά την σταθερότητα με την οποία το ερωτηματολόγιο 

μετρά αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε (Boynton, 2004). Η αξιοπιστία επηρεάζεται 

πάντα από τα υποκείμενα της έρευνας και για αυτό μια κλίμακα μπορεί να είναι 

αξιόπιστη σε έναν χώρο εφαρμογής και μη αξιόπιστη σε έναν άλλο. Υπάρχουν 

τέσσερα είδη αξιοπιστίας: η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας (internal consistency), 

η αξιοπιστία επαναληπτικών μετρήσεων (test-retest), η αξιοπιστία εναλλακτικών 

τύπων (alternative-forms reliability) και η αξιοπιστία των ημίσεων (split-half 

reliability). Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας αφορά το εργαλείο μέτρησης και 

αξιολογεί την ομοιογένεια των ερωτήσεων τις κλίμακας. Η αξιοπιστία 

επαναληπτικών μετρήσεων αξιολογεί την σταθερότητα των απαντήσεων 

εφαρμόζοντας την κλίμακα δύο φορές στα ίδια άτομα και κάτω από τις ίδιες 

συνθήκες και συσχετίζουμε τα αποτελέσματα. Στην αξιοπιστία εναλλακτικών τύπων 

έχουμε δύο παράλληλους τύπους της κλίμακας, τους οποίους εφαρμόζουμε διαδοχικά 

στα ίδια άτομα και συσχετίζουμε τα αποτελέσματα των δύο μετρήσεων. Στην 

αξιοπιστία ημίσεων έχουμε μόνο ένα τύπο κλίμακας τον οποίο δίνουμε στα 

υποκείμενα να συμπληρώσουν. Βαθμολογούμε χωριστά τις άρτιες και χωριστά τις 

περιττές ερωτήσεις και συσχετίζουμε τα αποτελέσματα. 

 

5.5.3 Αξιολόγηση του ερωτηματολογίου (1
η
 έκδοση) 

 Πραγματοποιήσαμε στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με το στατιστικό 

πακέτο SPSS. Υπολογίστηκαν ενδεικτικά ο δείκτης συνάφειας ερώτησης/σύνολο 

ερωτήσεων κατά Pearson για την μέτρηση της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου, ο 

δείκτης Cronbach a για τη μέτρηση της αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας, η μέση 

τιμή, η διακύμανση της κλίμακας και ο Cronbach a για κάθε μία ερώτηση, αν αυτή 

παραληφθεί. Ο πίνακας με τους στατιστικούς δείκτες της πιλοτικής εφαρμογής του 

ερωτηματολογίου βρίσκονται στο παράρτημα Ι. 

 Ο δείκτης Cronbach a είναι ένας συντελεστής εσωτερικής συνοχής και 

χρησιμοποιείται συνήθως για την εκτίμηση της αξιοπιστίας κλιμάκων που 

χρησιμοποιούνται στην ψυχολογία, τις κοινωνικές επιστήμες  και τη  νοσηλευτική. Ο 



52 

 

δείκτης a μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή μικρότερη ή ίση του 1, καθώς είναι 

ουσιαστικά ο λόγος δύο διακυμάνσεων (Field, a, 2009) 

� =
�

� 
��	


�
���
�

+ 
��	���

 

 Όσο πιο υψηλή είναι η τιμή του a, τόσο πιο αξιόπιστη είναι η κλίμακα μέτρησης. 

Όταν a≥0.9 τότε η εσωτερική συνοχή της κλίμακας θεωρείται εξαιρετική. Όταν 

0.7≤a<0.9 τότε η κλίμακα έχει καλή εσωτερική συνοχή. Όταν 0.6≤a<0.7 τότε η 

συνοχή είναι αποδεκτή. Όταν 0.5≤a<0.6 τότε η εσωτερική συνοχή θεωρείται κακή. 

Τέλος όταν a<0.5 τότε η εσωτερική συνοχή θεωρείται μη αποδεκτή (Kline, 2000). 

Όσον αφορά κλίμακες μέτρησης ψυχολογικών κατασκευασμάτων, οι κλίμακες που 

μετρούν στάσεις ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία,  τιμές του a<0.7 είναι 

αναμενόμενες και θεωρείται ότι δείχνουν κλίμακα με καλή συνοχή (Field, b,2009). 

 Ο δείκτης Cronbach a υπολογίστηκε a=0.653, που είναι ικανοποιητική τιμή για 

κλίμακες που μετρούν στάσεις. 

 Ο δείκτης συνάφειας ερώτησης-συνόλου ερωτήσεων κατά Pearson r (Corrected 

item-scale correlation) δείχνει την καταλληλότητα των προτάσεων –μονάδων και 

επομένως ελέγχει την εσωτερική εγκυρότητα της κλίμακας. Συσχετίζει την πρόταση 

που αξιολογείται με όλες τις προτάσεις της κλίμακας, εκτός από την ίδια (DeVellis, 

2003). Οι τιμές του δείκτη συσχέτισης Pearson κυμαίνονται μεταξύ του 0 και του 1. 

Όσο οι τιμές πλησιάζουν στη μονάδα τόσο πιο έγκυρες είναι οι ερωτήσεις και 

αντιστρόφως. Πιο αναλυτικά (De Vaus, 2002): 

� Για τιμές μικρότερες του 0.20 οι ερωτήσεις θεωρούνται ακατάλληλες 

� Για τιμές που κυμαίνονται μεταξύ του 0.20 και του 0.29, οι ερωτήσεις 

θεωρούνται οριακά κατάλληλες. 

� Για τιμές που κυμαίνονται μεταξύ του 0.30 και του 0.39, οι ερωτήσεις 

θεωρούνται κατάλληλες και τέλος 

� Για τιμές μεγαλύτερες του 0.40, οι ερωτήσεις θεωρούνται τελείως 

κατάλληλες. 

 

Κατά την πιλοτική έρευνα διαπιστώθηκε ότι: 

� 23 προτάσεις-μονάδες θεωρούνται μη έγκυρες καθώς έχουν αρνητικούς 

δείκτες συνάφειας (8, 12, 17, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 35, 38, 39, 42, 44, 47, 49, 

52, 55, 59, 60, 61, 62, 63). 
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� 13 προτάσεις-μονάδες θεωρούνται ακατάλληλες καθώς έχουν δείκτες 

συνάφειας μικρότερους από 0.20 (7, 11, 15, 20, 26, 31, 32, 34, 36, 51, 53, 56, 

64). 

� 6 προτάσεις-μονάδες θεωρούνται οριακά κατάλληλες καθώς έχουν δείκτες 

συνάφειας μεταξύ του 0.20 και του 0.29 (19, 28, 37, 41, 48, 50). 

� 11 προτάσεις-μονάδες θεωρούνται κατάλληλες καθώς έχουν δείκτες 

συνάφειας μεταξύ του 0.30 και του 0.39 (3, 4, 6, 14, 16, 18, 23, 33, 40, 45, 

54). 

� 11 προτάσεις-μονάδες θεωρούνται τελείως κατάλληλες καθώς έχουν δείκτες 

συνάφειας μεγαλύτερους του 0.40 (1, 2, 5, 9, 10, 13, 21, 43, 46, 57, 58). 

 Τα αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας επιβάλλουν την ανακατασκευή του 

ερωτηματολογίου. 

 

5.5.4 Ανακατασκευή ερωτηματολογίου 

 Με βάση τον στατιστικό προέλεγχο που ενδεικτικά πραγματοποιήθηκε για το 

αρχικό ερωτηματολόγιο αποφασίστηκε ο εκ νέου καθορισμός των συνιστωσών με τη 

βοήθεια των οποίων θα διερευνήσουμε την υπό μελέτη στάση των καθηγητών. Έτσι 

οι συνιστώσες στις οποίες καταλήξαμε είναι οι ακόλουθες: 

� Τα οφέλη της συνεκπαίδευσης 

� Η επαγγελματική αυτεπάρκεια 

� Η αποδοχή της βοήθειας από τον διευθυντή και τον σύμβουλο σε σχέση με τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης 

� Η δυσλεξία είναι πιο οικεία και εύκολα διαχειρίσιμη από τους εκπαιδευτικούς 

σε σχέση με τη δυσαριθμισία. 

 Έχοντας ως δεδομένο ότι οι συνιστώσες από πέντε έγιναν τέσσερις αποφασίστηκε 

η τροποποίηση των προτάσεων-μονάδων  και η κατάργηση επτά εξ αυτών. 

Καταργήθηκαν οι προτάσεις 15 και 20 καθώς όλοι οι ερωτηθέντες απάντησαν με 

ακριβώς τον ίδιο τρόπο, επομένως οι προτάσεις αυτές δεν έχουν να προσφέρουν στην 

έρευνα. Καταργήθηκαν οι προτάσεις  25 και 30 καθώς  ανήκουν πια στην τρίτη 

συνιστώσα και υπάρχει επικάλυψη και τέλος οι προτάσεις 49, 60 και 62 καθώς δεν 

ανήκουν τελικά σε καμία από τις καινούργιες συνιστώσες του ανακατασκευασμένου 

ερωτηματολογίου. Θέλοντας να μειώσουμε το χρόνο συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου έγινε σύντμηση κάποιων προτάσεων. 
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 Η δεύτερη έκδοση του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 31 προτάσεις-μονάδες, εκ 

των οποίων 16 είναι διατυπωμένες έτσι ώστε συμφωνία με αυτές να σημαίνει υψηλό 

επίπεδο του μετρούμενου χαρακτηριστικού και 15 είναι διατυπωμένες έτσι ώστε 

συμφωνία με αυτές να σημαίνει χαμηλό επίπεδο του μετρούμενου χαρακτηριστικού. 

Οι θετικά διατυπωμένες  προτάσεις-μονάδες τοποθετήθηκαν εναλλάξ με τις αρνητικά 

διατυπωμένες, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να αναγκαστούν να αξιολογήσουν κάθε 

πρόταση ξεχωριστά. Προτάσεις που διατυπώνονται με την ίδια κατεύθυνση, είτε όλες 

θετικά είτε όλες αρνητικά, αξιολογούνται  με τον ίδιο τρόπο (Ratray & Jones, 2007). 

Οι τροποποιημένες προτάσεις-μονάδες κατανεμήθηκαν στις 4 συνιστώσες ως εξής: 

 

Συνιστώσα 1
η
: Τα οφέλη της συνεκπαίδευσης 

1. Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης μαθαίνουν καλύτερα όταν βρίσκονται σε 

τάξη που φοιτούν μόνο παιδιά με δυσκολίες μάθησης. 

2. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση μένουν πίσω στα 

μαθήματα. 

3. Τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης κατά την 

εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης των μαθητών. 

4. Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης πέφτει κατά την 

συνεκπαίδευση. 

5.Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση φέρονται με υπεροψία στα 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

6. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση ωφελούνται 

συναισθηματικά. 

7. Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης όταν φοιτούν σε γενική τάξη 

απομονώνονται από τους υπόλοιπους μαθητές. 

8.Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν να δέχονται το διαφορετικό και να ζουν 

αρμονικά με αυτό όταν έχουν μέσα στο τμήμα τους και παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. 

9. Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση υιοθετούν τις αρνητικές 

συμπεριφορές των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 
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Συνιστώσα 2
η
: Επαγγελματική αυτεπάρκεια 

1. Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάσκω και παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. 

2. Έχοντας και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης μέσα στην τάξη το επίπεδο της 

διδασκαλίας μου πέφτει με σκοπό να γίνω κατανοητός από όλα τα παιδιά. 

3. Κατά την συνεκπαίδευση, γνωρίζω ακριβώς με ποιο τρόπο πρέπει να διδάξω την 

ύλη μου, για να γίνω κατανοητός από όλους τους μαθητές. 

4. Δυσκολεύομαι να κρατήσω τους μαθητές συγκεντρωμένους στη διδασκαλία μου 

κατά την συνεκπαίδευση. 

5.Κατά την συνεκπαίδευση ο κυρίως υπεύθυνος για την έκβαση της διδασκαλίας μου 

είμαι εγώ. 

6. Νιώθω πίεση από την απαίτηση των γονιών των παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης για καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα. 

7. Γνωρίζω τους χειρισμούς που πρέπει να κάνω για να βοηθήσω την κοινωνική 

ένταξη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης στην τάξη τους. 

8. Πιστεύω ότι καλύπτω μόνο τις ανάγκες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά την 

συνεκπαίδευση. 

9. Κατά την συνεκπαίδευση ο χρόνος της διδακτικής ώρας μου είναι αρκετός για να 

ολοκληρώσω το μάθημά μου. 

10. Η εμπειρία μου στον τομέα της συνεκπαίδευσης με διευκολύνει στην οργάνωση 

της διδασκαλίας μου. 

 

Συνιστώσα 3
η
: Αποδοχή βοήθειας διευθυντή και σύμβουλου σε σχέση με τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης 

1. Δεν θέλω να επεμβαίνουν είτε ο διευθυντής είτε ο σύμβουλος ειδικής αγωγής στον 

σχεδιασμό της διδασκαλίας μου κατά την συνεκπαίδευση. 

2. Θα ήθελα ο διευθυντής να μου διασφαλίζει την υλικοτεχνική υποδομή που 

χρειάζομαι για να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου. 

3. Θα ήθελα ο διευθυντής να δρα υποστηρικτικά στην συνεργασία μου με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς σχετικά με το σχεδιασμό της συνεκπαίδευσης. 

4. Δεν θεωρώ απαραίτητο ο διευθυντής να μας ενημερώνει σχετικά με την 

συνεκπαίδευση, λόγω του μικρού ποσοστού παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης 

στο σχολείο μας. 



56 

 

5. Θα ήθελα ο διευθυντής να με στηρίζει ουσιαστικά σε σχέση με τις πρακτικές της 

συνεκπαίδευσης. 

 

Συνιστώσα 4
η
:  Η δυσλεξία είναι πιο οικεία και εύκολα διαχειρίσιμη σε σχέση με τη 

δυσαριθμησία 

1. Κατά την συνεκπαίδευση, μου είναι πιο εύκολο να διδάσκω παιδιά με δυσλεξία 

παρά με δυσαριθμησία. 

2. Νιώθω περισσότερο άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα που θα μπω υπάρχει παιδί 

με δυσλεξία από ότι με δυσαριθμησία. 

3. Θεωρώ ότι τα παιδιά με δυσλεξία ανταποκρίνονται θετικότερα στη διδασκαλία μου 

από ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

4. Πιστεύω ότι η χρήση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήματός μου βοηθά 

περισσότερο στην κατανόηση τα παιδιά με δυσαριθμησία από ότι αυτά με δυσλεξία. 

5. Μου είναι πιο εύκολο να βοηθήσω τα παιδιά με δυσλεξία να ενταχθούν κοινωνικά 

στην τάξη τους, παρά αυτά με δυσαριθμησία. 

6. Κατά την συνεκπαίδευση τα παιδιά με δυσλεξία διασπούν  την προσοχή του 

τμήματος περισσότερο από ότι αυτά με δυσαριθμησία. 

7. Κατά την συνεκπαίδευση η συμμετοχή των παιδιών με δυσλεξία στο μάθημά μου 

είναι μεγαλύτερη από αυτή των παιδιών με δυσαριθμησία. 

 

Η δεύτερη έκδοση του ερωτηματολογίου βρίσκεται στο παράρτημα ΙΙ. 
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5.6 Κυρίως έρευνα 

5.6.1 Δειγματοληψία 

 Δόθηκαν τα ερωτηματολόγια (2
η
 έκδοση) σε 250 εκπαιδευτικούς δημόσιων 

γυμνασίων και λυκείων, μέσω προσωπικής επαφής. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είχαν τις 

ακόλουθες ειδικότητες: μαθηματικοί, φυσικοί, χημικοί, βιολόγοι, γεωλόγοι και 

καθηγητές πληροφορικής. Τα σχολεία που ανήκαν οι εκπαιδευτικοί αυτοί βρίσκονταν 

στον νομό Αττικής και στις περιοχές Αργυρούπολη, Ηλιούπολη, Ελληνικό, Άγιος 

Δημήτριος, Δάφνη και Υμηττός. Η δειγματοληψία έγινε τον Σεπτέμβριο του 2014. 

Από τους 250 εκπαιδευτικούς που πήραν τα ερωτηματολόγια, τα επέστρεψαν 

συμπληρωμένα οι 126, ποσοστό 50.4%. Η συλλογή των ερωτηματολογίων 

αποδείχθηκε επίπονη εργασία, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί στη μεγάλη 

πλειοψηφία τους δεν ήταν διατεθειμένοι να τα συμπληρώσουν είτε λόγω φόρτου 

εργασίας, είτε λόγω ερευνητικού θέματος, είτε λόγω στάσης. Υπήρξαν όμως και 2 

εκπαιδευτικοί που ζήτησαν τελειώνοντας την έρευνα να τους κοινοποιηθούν τα 

αποτελέσματά της. Κατά τη συλλογή των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν γνώριζαν την δυσαριθμησία, την οποία αποκαλούσαν 

«δυσαρυθμία», όπως και τον όρο «παιδιά τυπικής ανάπτυξης». Έντεκα εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν ότι είχαν κάνει εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, μη αναφερόμενοι όμως σε 

σεμινάριο 400 ωρών, μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Όριζαν ως εξειδίκευση 

σεμινάριο 2 ημερών και κάποιοι άλλοι σεμινάριο λίγων ωρών. 

 

5.6.2 Περιγραφική ανάλυση 

 Η δυσκολία χειρισμού μεγάλου πλήθους δεδομένων επιβάλλει την ομαδοποίηση 

των πληροφοριών που αποσκοπεί στην καλύτερη παρουσίασή τους (Ζήμερας, 2003). 

Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική ανάλυση. 

 

5.6.2.1 Περιγραφή δείγματος 

 Από τους 126 εκπαιδευτικούς που επέστρεψαν συμπληρωμένα τα 

ερωτηματολόγια οι 69 είναι άντρες, ποσοστό 54.8% και οι 57 γυναίκες, ποσοστό 

45.2%. Το 2.4% των συμμετεχόντων έχει ηλικία 25-35 ετών, το 19.8% έχει ηλικία 

36-45 ετών και το 77.8% είναι άνω των 46 ετών. 
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Πίνακας 1: Συσχέτιση ηλικίας-φύλου 

 
Ηλικία (έτη) 

Σύνολο 25-35 36-45 πάνω από 46 

φύλο 

Άντρας 
Άτομα 0 5 64 69 

% επί του συνόλου .0% 4.0% 50.8% 54.8% 

Γυναίκα 
Άτομα 3 20 34 57 

% επί του συνόλου 2.4% 15.9% 27.0% 45.2% 

Σύνολο 
Άτομα 3 25 98 126 

% επί του συνόλου 2.4% 19.8% 77.8% 100.0% 

 

 Το 41.3% των συμμετεχόντων είναι μαθηματικοί, το 25.4% είναι φυσικοί, το 

11.1% χημικοί, το 8.7% βιολόγοι, το 3.2% γεωλόγοι και το 10.3% διδάσκουν 

πληροφορική. 

 

Πίνακας 2: Συσχέτιση φύλου-ειδικότητας 

 ειδικότητα 

Σύνολο Μαθηματικός Φυσικός Χημικός Βιολόγος Πληροφορικής Γεωλόγος 

φύλο 

Άντρας Άτομα 30 21 7 1 8 2 69 

%  23.8% 16.7% 5.6% .8% 6.3% 1.6% 54.8% 

Γυναίκα Άτομα 22 11 7 10 5 2 57 

%  17.5% 8.7% 5.6% 7.9% 4.0% 1.6% 45.2% 

Σύνολο 

Άτομα 52 32 14 11 13 4 126 

%  41.3% 25.4% 11.1% 8.7% 10.3% 3.2% 100.0% 

 

 

 

 Το 4.8% των συμμετεχόντων έχει έως 5 χρόνια προϋπηρεσίας, το 15.9% έχει 6-10 

χρόνια  προϋπηρεσίας, το 19.0% έχει 11-15 χρόνια προϋπηρεσίας και το 60.3% έχει 

περισσότερα από 16 χρόνια προϋπηρεσίας. 
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Πίνακας 3: Συσχέτιση φύλου-προυπηρεσίας 

 προϋπηρεσία (έτη) 

Σύνολο Έως 5 6-10 11-15 πάνω από 16 

φύλο 

Άντρας 
Άτομα 1 9 11 48 69 

% επί του συνόλου .8% 7.1% 8.7% 38.1% 54.8% 

Γυναίκα 
Άτομα 5 11 13 28 57 

% επί του συνόλου 4.0% 8.7% 10.3% 22.2% 45.2% 

Σύνολο 
Άτομα 6 20 24 76 126 

% επί του συνόλου 4.8% 15.9% 19.0% 60.3% 100.0% 

 

Το 4.8% των συμμετεχόντων έχει δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, το 23.8% έχει μεταπτυχιακό, 

το 6.3% έχει διδακτορικό και το 65.1% δεν διαθέτει επιπλέον τίτλους σπουδών πλην 

του βασικού του πτυχίου. 

 

 

Πίνακας 4: Συσχέτιση φύλου-επιπλέον τίτλων σπουδών 

 πρόσθετοι τίτλοι σπουδών 

Σύνολο Κανένας Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ Μεταπτυχιακό Διδακτορικό 

φύλο 

Άντρας 
Άτομα 46 4 14 5 69 

% επί του συνόλου 36.5% 3.2% 11.1% 4.0% 54.8% 

Γυναίκα 
Άτομα 36 2 16 3 57 

% επί του συνόλου 28.6% 1.6% 12.7% 2.4% 45.2% 

Σύνολο 
Άτομα 82 4 30 8 126 

% επί του συνόλου 65.1% 3.4% 23.8% 6.3% 100.0% 

 

 Το 1.6% των συμμετεχόντων έχει κάνει σεμινάρια ειδικής αγωγής 400 ωρών, το 

0.8% έχει μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή, το 8.7% δήλωσε ότι έχει κάνει άλλου 

τύπου εξειδίκευση στην ειδική αγωγή και το 88.9% δεν έχει κάνει καμία εξειδίκευση 

στην ειδική αγωγή. 
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Πίνακας 5: Συσχέτιση φύλου-εξειδίκευσης στην ειδική αγωγή 

 εξειδίκευση στην ειδική αγωγή 

Σύνολο Σεμινάριο 400 ωρών Μεταπτυχιακό Όχι Άλλο 

φύλο 

Άντρας 
Άτομα 1 0 67 1 69 

% επί του συνόλου .8% .0% 53.2% .8% 54.8% 

Γυναίκα 
Άτομα 1 1 45 10 57 

% επί του συνόλου .8% .8% 35.7% 7.9% 45.2% 

Σύνολο 
Άτομα 2 1 112 11 126 

% επί του συνόλου 1.6% .8% 88.9% 8.7% 100.0% 

 

 Το 47.6% των συμμετεχόντων έχει πιστοποίηση Α επιπέδου στις τεχνολογίες των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), το 29.4% έχει πιστοποίηση Β επιπέδου 

και το 23% δεν έχει καμία πιστοποίηση. 

 

Πίνακας 6: Συσχέτιση φύλου-τίτλων σπουδών στις ΤΠΕ 

 σπουδές στις ΤΠΕ 

Σύνολο Όχι Πιστοποίηση Α επιπέδου Πιστοποίηση Β επιπέδου 

φύλο 

Άντρας 
Άτομα 18 32 19 69 

% επί του συνόλου 14.3% 25.4% 15.1% 54.8% 

Γυναίκα 
Άτομα 11 28 18 57 

% επί του συνόλου 8.7% 22.2% 14.3% 45.2% 

Σύνολο 
Άτομα 29 60 37 126 

% επί του συνόλου 23.0% 47.6% 29.4% 100.0% 

 

Το 56.3% των συμμετεχόντων διδάσκει σε γυμνάσιο και το 43.7% σε γενικό λύκειο. 

 

Πίνακας 7: Συσχέτιση φύλου-σχολείου 

 σχολείο 

Σύνολο Γυμνάσιο Γενικό λύκειο 

φύλο 

Άντρας 
Άτομα 34 35 69 

% επί του συνόλου 27.0% 27.8% 54.8% 

Γυναίκα 
Άτομα 37 20 57 

% επί του συνόλου 29.4% 15.9% 45.2% 

Σύνολο 
Άτομα 71 55 126 

% επί του συνόλου 56.3% 43.7% 100.0% 

 

 Από τους 52 συμμετέχοντες μαθηματικούς οι 7 (ποσοστό 13.5%) έχουν κάνει 

κάποιου είδους εξειδίκευση στην ειδική αγωγή, από τους 32 φυσικούς οι 2 (ποσοστό 
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6.2%) έχουν κάνει κάποιου τύπου εξειδίκευση, από τους 14 χημικούς οι 3 (ποσοστό 

21.4%), από τους 11 βιολόγους ο 1 (ποσοστό 9%), από τους 13 καθηγητές 

πληροφορικής ο 1 (ποσοστό 7.7%) και από τους 4 συμμετέχοντες γεωλόγους κανένας 

δεν έχει κάνει  κανενός τύπου εξειδίκευση στην ειδική αγωγή. 

Πίνακας 8: Συσχέτιση ειδικότητας-εξιδείκευσης στην ειδική αγωγή 

 
εξειδίκευση στην ειδική αγωγή 

Σύνολο 

Σεμινάριο 400 

ωρών 
Μεταπτυχιακό Όχι Άλλο 

ειδικότητα 

Μαθηματικός 

Άτομα 0 0 45 7 52 

% επί του 

συνόλου 
.0% .0% 35.7% 5.6% 41.3% 

Φυσικός 

Άτομα 1 0 30 1 32 

% επί του 

συνόλου 
.8% .0% 23.8% .8% 25.4% 

Χημικός 

Άτομα 1 0 11 2 14 

% επί του 

συνόλου 
.8% .0% 8.7% 1.6% 11.1% 

Βιολόγος 
Άτομα 0 0 10 1 11 

% of Total .0% .0% 7.9% .8% 8.7% 

Πληροφορικής 

Count 0 1 12 0 13 

% επί του 

συνόλου 
.0% .8% 9.5% .0% 10.3% 

Γεωλόγος 

Άτομα 0 0 4 0 4 

% επί του 

συνόλου 
.0% .0% 3.2% .0% 3.2% 

Σύνολο 

Άτομα 2 1 112 11 126 

% επί του 

συνόλου 
1.6% .8% 88.9% 8.7% 100.0% 

 

5.6.2.2. Επεξεργασία συνιστωσών ερωτηματολογίου 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί απάντησαν στις 31 ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία των απαντήσεών τους μας βοηθά να ανιχνεύσουμε 

την στάση τους ως προς τις τέσσερις συνιστώσες στις οποίες έχουμε χωρίσει την 

συνεκπαίδευση. 

 

5.6.2.2.1 Οφέλη συνεκπαίδευσης 

 Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που  έχουν  ως σκοπό να ανιχνεύσουν 

την στάση τους ως προς τα οφέλη της συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον  σκοπό αυτό 

είναι οι 1, 2, 7, 12, 16, 21, 25, 27 και 29. Οι απαντήσεις των καθηγητών φαίνονται 

ακολούθως. 

 

Ερώτηση 1: Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης μαθαίνουν καλύτερα όταν 

βρίσκονται σε τάξη που φοιτούν μόνο παιδιά με δυσκολίες μάθησης. 

Ερώτηση 1 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 22 17.5 

Διαφωνώ (2) 31 24.6 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 36 28.6 

Συμφωνώ (4) 27 21.4 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 10 7.9 

Σύνολο 126 100.0 

 

 

 
 

 

Ερώτηση 2: Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση ωφελούνται 

συναισθηματικά. 

Ερώτηση 2 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 2 1.6 

Διαφωνώ (2) 9 7.1 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 23 18.3 

Συμφωνώ (4) 75 59.5 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 17 13.5 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 7: Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση υιοθετούν τις 

αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

Ερώτηση 7 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 27 21.4 

Διαφωνώ (2) 58 46.0 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 27 21.4 

Συμφωνώ (4) 13 10.3 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 1 .8 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 12: Τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης 

κατά την εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης. 

Ερώτηση 12 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 7 5.6 

Διαφωνώ (2) 18 14.3 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 37 29.4 

Συμφωνώ (4) 54 42.9 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 10 7.9 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 16: Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν να δέχονται το διαφορετικό 

και να ζουν αρμονικά με αυτό όταν έχουν μέσα στο τμήμα τους και παιδιά με ειδικές  

δυσκολίες μάθησης. 

Ερώτηση 16 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 5 4.0 

Διαφωνώ (2) 4 3.2 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 23 18.3 

Συμφωνώ (4) 73 57.9 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 21 16.7 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 21: Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση φέρονται με 

υπεροψία στα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

Ερώτηση 21 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 17 13.5 

Διαφωνώ (2) 59 46.8 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 41 32.5 

Συμφωνώ (4) 8 6.3 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 1 .8 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 25: Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση μένουν πίσω 

στα μαθήματα. 

Ερώτηση 25 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 20 15.9 

Διαφωνώ (2) 48 38.1 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 34 27.0 

Συμφωνώ (4) 18 14.3 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 6 4.8 

Σύνολο 126 100.0 

 

 

 
 

 

Ερώτηση 27: Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης όταν φοιτούν σε γενική τάξη 

απομονώνονται από τους υπόλοιπους μαθητές. 

 

Ερώτηση 27 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 20 15.9 

Διαφωνώ (2) 64 50.8 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 26 20.6 

Συμφωνώ (4) 12 9.5 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 4 3.2 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 29: Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης πέφτει 

κατά την συνεκπαίδευση. 

Ερώτηση 29 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 14 11.1 

Διαφωνώ (2) 44 34.9 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 44 34.9 

Συμφωνώ (4) 16 12.7 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 8 6.3 

Σύνολο 126 100.0 

 

 

 
 

Ακολουθούν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων που δόθηκαν 

στις ερωτήσεις που σχετίζονται με τα οφέλη της συνεκπαίδευσης. 
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Πίνακας 9: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτήσεων της συνιστώσας «Οφέλη 

συνεκπαίδευσης» 
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Μέσος όρος 2.78 3.76 2.23 3.33 3.80 2.34 2.54 2.33 2.68 

Τυπική 

απόκλιση 
1.199 .834 .931 1.004 .895 .821 1.071 .963 1.040 

 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί  δεν έχουν σαφή άποψη αν τα παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης μαθαίνουν καλύτερα σε τάξη που φοιτούν μόνο παιδιά με 

δυσκολίες μάθησης και αν τα συναισθηματικά οφέλη που αποκομίζουν είναι τέτοια 

ώστε να ενισχύεται η άποψη του υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης. 

Συμφωνούν με το ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ωφελούνται συναισθηματικά κατά 

την συνεκπαίδευση. Διαφωνούν με το ότι τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την 

συνεκπαίδευση υιοθετούν τις αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών με τις ειδικές 

δυσκολίες μάθησης και ότι φέρονται με υπεροψία προς αυτά. Συμφωνούν με το ότι τα 

παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση μαθαίνουν να δέχονται το 

διαφορετικό και να ζουν αρμονικά με αυτό. Διαφωνούν με το ότι τα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης μένουν πίσω στα μαθήματα καθώς και με το ότι τα παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης απομονώνονται από τους υπόλοιπους μαθητές και με το ότι 

πέφτει η αυτοεκτίμησή τους.  

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις που αφορούν 

τα οφέλη της συνεκπαίδευσης των παιδιών με και χωρίς ειδικές δυσκολίες μάθησης 

είναι 3.55 (έχουν γίνει οι απαιτούμενες αντιστροφές των βαθμολογιών όπου 

απαιτείται), που σημαίνει ότι έχουν μια ελαφρώς θετική στάση ως προς την άποψη 

ότι τόσο τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο και τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης ωφελούνται κατά την συνεκπαίδευση. 

 

5.6.2.2.2. Επαγγελματική αυτεπάρκεια. 

 Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που είχαν ως σκοπό να διερευνήσουν 

αν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ικανοί να διδάξουν σε τάξη που εφαρμόζεται η 
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συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς ειδικές δυσκολίες μάθησης. Οι ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό είναι οι 3, 4, 8, 9, 10, 13, 17, 20, 24 και 31. 

 

Ερώτηση 3: Έχοντας και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης μέσα στην τάξη το 

επίπεδο της διδασκαλίας μου πέφτει με σκοπό να γίνω κατανοητός από όλα τα παιδιά. 

Ερώτηση 3 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 6 4.8 

Διαφωνώ (2) 40 31.7 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 27 21.4 

Συμφωνώ (4) 39 31.0 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 14 11.1 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 4: Γνωρίζω τους χειρισμούς που πρέπει να κάνω για να βοηθήσω την 

κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης στην τάξη τους. 

Ερώτηση 4 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 12 9.5 

Διαφωνώ (2) 38 30.2 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 37 29.4 

Συμφωνώ (4) 33 26.2 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 6 4.8 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 8: Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάσκω και παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης. 

Ερώτηση 8 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 15 11.9 

Διαφωνώ (2) 31 24.6 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 34 27.0 

Συμφωνώ (4) 41 32.5 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 5 4.0 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

Ερώτηση 9: Δυσκολεύομαι να κρατήσω τους μαθητές συγκεντρωμένους στη 

διδασκαλία μου κατά την συνεκπαίδευση. 

Ερώτηση 9 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 17 13.5 

Διαφωνώ (2) 57 45.2 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 32 25.4 

Συμφωνώ (4) 19 15.1 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 1 .8 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 10: Κατά την συνεκπαίδευση ο χρόνος της διδακτικής ώρας μου είναι 

αρκετός για να ολοκληρώσω το μάθημά μου. 

 

Ερώτηση 10 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 14 11.1 

Διαφωνώ (2) 46 36.5 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 30 23.8 

Συμφωνώ (4) 30 23.8 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 6 4.8 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 13: Νιώθω πίεση από την απαίτηση των γονιών των παιδιών με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης για καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα. 

Ερώτηση 13 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 11 8.7 

Διαφωνώ (2) 45 35.7 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 30 23.8 

Συμφωνώ (4) 34 27.0 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 6 4.8 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 17: Πιστεύω ότι καλύπτω μόνο τις ανάγκες των παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση. 

Ερώτηση 17 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 7 5.6 

Διαφωνώ (2) 49 38.9 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 44 34.9 

Συμφωνώ (4) 23 18.3 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 3 2.4 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 



73 

 

Ερώτηση 20: Κατά την συνεκπαίδευση, γνωρίζω ακριβώς με ποιο τρόπο πρέπει να 

διδάξω την ύλη μου, για να γίνω κατανοητός από όλους τους μαθητές. 

Ερώτηση 20 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 7 5.6 

Διαφωνώ (2) 26 20.6 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 46 36.5 

Συμφωνώ (4) 41 32.5 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 6 4.8 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 24: Η εμπειρία μου στον τομέα της συνεκπαίδευσης με διευκολύνει στην 

οργάνωση της διδασκαλίας μου. 

Ερώτηση 24 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 6 4.8 

Διαφωνώ (2) 13 10.3 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 45 35.7 

Συμφωνώ (4) 57 45.2 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 5 4.0 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 31: Κατά την συνεκπαίδευση ο κυρίως υπεύθυνος για την έκβαση της 

διδασκαλίας μου είμαι εγώ. 

Ερώτηση 31 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 7 5.6 

Διαφωνώ (2) 9 7.1 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 30 23.8 

Συμφωνώ (4) 58 46.0 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 22 17.5 

Σύνολο 126 100.0 

 

    
 

 Ακολουθούν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την επαγγελματική αυτεπάρκεια. 

 

Πίνακας 10: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των ερωτήσεων της συνιστώσας 

επαγγελματική αυτεπάρκεια. 

 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 3
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 4
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 8
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 9
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 1
0
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 1
3
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 1
7
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 2
0
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 2
4
 

Ε
ρ
ώ
τη
σ
η

 3
1
 

Μέσος όρος 3.12 2.87 2.92 2.44 2.75 2.83 2.73 3.10 3.33 3.63 

Τυπική απόκλιση 1.121 1.061 1.100 .934 1.088 1.071 .907 .970 .894 1.033 

 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν έχουν σαφή άποψη για το αν το επίπεδο της 

διδασκαλίας τους πέφτει με σκοπό να γίνουν κατανοητοί από όλα τα παιδιά και αν 

τους αρκεί ο χρόνος της διδακτικής ώρας για να ολοκληρώσουν το μάθημά τους. Δεν 

είναι σίγουροι για το αν γνωρίζουν τους χειρισμούς που πρέπει να κάνουν για να 
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βοηθήσουν την κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης στο 

περιβάλλον της τάξης τους και για το αν έχουν οι ίδιοι εμπιστοσύνη στις ικανότητές 

τους να διδάσκουν και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει 

αν πιέζονται από την απαίτηση των γονιών των παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης για καλύτερες σχολικές επιδόσεις και αν πιστεύουν ότι καλύπτουν μόνο τις 

ανάγκες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση. Δεν 

τοποθετούνται ούτε θετικά αλλά ούτε και αρνητικά  για το αν γνωρίζουν με ποιο 

τρόπο ακριβώς πρέπει να διδάξουν την ύλη τους για να γίνουν κατανοητοί από όλους 

τους μαθητές και για το αν η μέχρι τώρα εμπειρία τους στον τομέα την 

συνεκπαίδευσης τους διευκολύνει στην οργάνωση της διδασκαλίας τους. Συμφωνούν 

όμως στο ότι δεν δυσκολεύονται να κρατήσουν τους μαθητές τους συγκεντρωμένους 

στη διδασκαλία κατά την συνεκπαίδευση και στο το ότι ο κυρίως υπεύθυνος για την 

έκβαση της διδασκαλίας τους είναι οι ίδιοι. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις που αφορούν 

την επαγγελματική τους αυτεπάρκεια σε σχέση με την συνεκπαίδευση παιδιών με και 

χωρίς ειδικές ανάγκες μάθησης είναι περίπου 3.15 (έχουν γίνει οι απαραίτητες 

αντιστροφές των βαθμολογιών, όπου είναι απαραίτητο). Αυτό σημαίνει ότι οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δεν είναι σίγουροι αν νιώθουν ικανοί να εφαρμόσουν 

την παιδαγωγική της συνεκπαίδευσης. 

 

5.6.2.2.3 Αποδοχή βοήθειας  διευθυντή και συμβούλου σε σχέση με τις πρακτικές 

της συνεκπαίδευσης. 

 Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που είχαν ως σκοπό να διερευνήσουν 

το αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να λαμβάνουν βοήθεια από το διευθυντή του 

σχολείου τους και τον σύμβουλο σε σχέση με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης. Οι 

ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για αυτό τον σκοπό είναι οι 5, 14, 19, 22 και 28. 
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Ερώτηση 5: Δεν θέλω να επεμβαίνουν είτε ο διευθυντής είτε ο σύμβουλος ειδικής 

αγωγής στον σχεδιασμό της διδασκαλίας μου κατά την συνεκπαίδευση. 

Ερώτηση 5 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 22 17.5 

Διαφωνώ (2) 51 40.5 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 33 26.2 

Συμφωνώ (4) 15 11.9 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 5 4.0 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 14: Θα ήθελα ο διευθυντής να μου διασφαλίζει την υλικοτεχνική υποδομή 

που χρειάζομαι για να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου. 

Ερώτηση 14 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 3 2.4 

Διαφωνώ (2) 2 1.6 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 21 16.7 

Συμφωνώ (4) 65 51.6 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 35 27.8 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 19: Δεν θεωρώ απαραίτητο ο διευθυντής να μας ενημερώνει σχετικά με 

την συνεκπαίδευση, λόγω του μικρού ποσοστού παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης στο σχολείο μας. 

Ερώτηση 19 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 51 40.5 

Διαφωνώ (2) 54 42.9 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 10 7.9 

Συμφωνώ (4) 9 7.1 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 2 1.6 

Σύνολο 126 100.0 

 

 

 

 

Ερώτηση 22: Θα ήθελα ο διευθυντής να δρα υποστηρικτικά στην συνεργασία μου με 

τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς σχετικά με το σχεδιασμό της συνεκπαίδευσης. 

Ερώτηση 22 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 1 .8 

Διαφωνώ (2) 7 5.6 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 24 19.0 

Συμφωνώ (4) 65 51.6 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 29 23.0 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 28: Θα ήθελα ο διευθυντής να με στηρίζει ουσιαστικά σε σχέση με τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης. 

Ερώτηση 28 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 3 2.4 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 24 19.0 

Συμφωνώ (4) 71 56.3 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 28 22.2 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 Ακολουθούν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν στις ερωτήσεις που σχετίζονται με την επιθυμία των εκπαιδευτικών να 

λαμβάνουν βοήθεια από το διευθυντή του σχολείου τους και τον σύμβουλο σε σχέση 

με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης. 

 

Πίνακας 11: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συνιστώσας «Αποδοχή βοήθειας» 
 Ερώτηση 5 Ερώτηση 14 Ερώτηση 19 Ερώτηση 22 Ερώτηση 28 

Μέσος όρος 2.44 4.01 1.87 3.90 3.96 

Τυπική απόκλιση 1.040 .853 .950 .843 .794 

 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμφωνούν να επεμβαίνει είτε ο διευθυντής τους 

είτε ο σύμβουλος ειδικής αγωγής στον σχεδιασμό της διδασκαλίας τους κατά την 

συνεκπαίδευση και να ενημερώνονται από το διευθυντή τους σχετικά με τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης. Θέλουν ο διευθυντής να τους εξασφαλίζει την 
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υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζονται για να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους , να 

τους στηρίζει ουσιαστικά σε σχέση με τις πρακτικές  της συνεκπαίδευσης  και να δρα 

υποστηρικτικά στην συνεργασία τους με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς κατά τον 

σχεδιασμό της συνεκπαίδευσης. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις ερωτήσεις που 

σχετίζονται με την αποδοχή βοήθειας  είναι περίπου 3.91 (έχουν γίνει οι απαραίτητες 

αντιστροφές των βαθμολογιών). Η τιμή αυτή δείχνει ότι οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να λαμβάνουν βοήθεια σε σχέση με τις πρακτικές της 

συνεκπαίδευσης από τον διευθυντή τους ή τον σύμβουλο ειδικής αγωγής. 

 

5.6.2.2.4 Δυσλεξία-δυσαριθμησία 

 Οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που είχαν ως σκοπό να διερευνήσουν 

αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πιο οικεία και εύκολα διαχειρίσιμη  τη δυσλεξία σε 

σχέση με τη δυσαριθμησία. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για αυτόν τον 

σκοπό είναι οι 6, 11, 15, 18, 23, 26 και 30. 

 

Ερώτηση 6: Κατά την συνεκπαίδευση, μου είναι πιο εύκολο να διδάσκω παιδιά με 

δυσλεξία παρά με δυσαριθμησία. 

Ερώτηση 6 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 2 1.6 

Διαφωνώ (2) 21 16.7 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 67 53.2 

Συμφωνώ (4) 30 23.8 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 6 4.8 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 11: Νιώθω περισσότερο άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα που θα μπω 

υπάρχει παιδί με δυσλεξία από ότι με δυσαριθμησία. 

Ερώτηση 11 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 24 19.0 

Διαφωνώ (2) 49 38.9 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 36 28.6 

Συμφωνώ (4) 15 11.9 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 2 1.6 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 15: Πιστεύω ότι η χρήση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια του μαθήματός 

μου βοηθά περισσότερο στην κατανόηση τα παιδιά με δυσαριθμησία από ότι αυτά με 

δυσλεξία. 

Ερώτηση 15 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ (2) 20 15.9 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 73 57.9 

Συμφωνώ (4) 23 18.3 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 10 7.9 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 18: Θεωρώ ότι τα παιδιά με δυσλεξία ανταποκρίνονται θετικότερα στη 

διδασκαλία μου από ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία. 

Ερώτηση 18 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ (2) 21 16.7 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 66 52.4 

Συμφωνώ (4) 36 28.6 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 3 2.4 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 23: Κατά την συνεκπαίδευση τα παιδιά με δυσλεξία διασπούν  την 

προσοχή του τμήματος περισσότερο από ότι αυτά με δυσαριθμησία. 

Ερώτηση 23 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 8 6.3 

Διαφωνώ (2) 25 19.8 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 76 60.3 

Συμφωνώ (4) 17 13.5 

Σύνολο 126 100.0 
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Ερώτηση 26: Μου είναι πιο εύκολο να βοηθήσω τα παιδιά με δυσλεξία να ενταχθούν 

κοινωνικά στην τάξη τους, παρά αυτά με δυσαριθμησία. 

Ερώτηση 26 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 2 1.6 

Διαφωνώ (2) 20 15.9 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 83 65.9 

Συμφωνώ (4) 20 15.9 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 1 .8 

Σύνολο 126 100.0 

 

 
 

 

Ερώτηση 30: Κατά την συνεκπαίδευση η συμμετοχή των παιδιών με δυσλεξία στο 

μάθημά μου είναι μεγαλύτερη από αυτή των παιδιών με δυσαριθμησία. 

Ερώτηση 30 

 
Συχνότητα Ποσοστά 

Επιλογές 

Διαφωνώ απόλυτα (1) 2 1.6 

Διαφωνώ (2) 15 11.9 

Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ (3) 84 66.7 

Συμφωνώ (4) 23 18.3 

Συμφωνώ απόλυτα (5) 2 1.6 

Σύνολο 126 100.0 
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 Ακολουθούν οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των απαντήσεων που 

δόθηκαν στις ερωτήσεις που σχετίζονται με το αν η δυσλεξία είναι πιο οικεία και 

εύκολα διαχειρίσιμη από τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τη δυσαριθμησία. 

 

Πίνακας 12: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της συνιστώσας «Δυσλεξία-Δυσαριθμησία» 
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Μέσος όρος 3.13 2.38 3.18 3.17 2.81 2.98 3.06 

Τυπική απόκλιση .804 .979 .794 .724 .745 .645 .654 

 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί διαφωνούν με την πρόταση ότι νιώθουν 

περισσότερο άγχος όταν γνωρίζουν ότι στο τμήμα που θα μπουν υπάρχει παιδί με 

δυσλεξία από ότι με δυσαριθμησία. Ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν όμως με τις 

ακόλουθες προτάσεις: κατά την συνεκπαίδευση μου είναι πιο εύκολο να διδάσκω 

παιδιά με δυσλεξία παρά με δυσαριθμησία, πιστεύω ότι η χρήση του υπολογιστή 

κατά τη διάρκεια του μαθήματός μου βοηθά περισσότερο τα παιδιά με δυσαριθμησία 

από ότι αυτά με δυσλεξία, θεωρώ ότι τα παιδιά με δυσλεξία ανταποκρίνονται 

θετικότερα στη διδασκαλία μου από ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία, κατά την 

συνεκπαίδευση τα παιδιά με δυσλεξία διασπούν την προσοχή του τμήματος 

περισσότερο από ότι αυτά με δυσαριθμησία, μου είναι πιο εύκολο να βοηθήσω τα 

παιδιά με δυσλεξία να ενταχθούν κοινωνικά στην τάξη τους παρά αυτά με 
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δυσαριθμησία και κατά την συνεκπαίδευση η συμμετοχή των παιδιών με δυσλεξία 

στο μάθημά μου είναι μεγαλύτερη από αυτή των παιδιών με δυσαριθμησία. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί στις ερωτήσεις που 

αφορούν την σύγκριση μεταξύ δυσλεξίας και δυσαριθμησίας είναι περίπου 3.14 

(έχουν γίνει οι απαραίτητες αντιστροφές των βαθμολογιών). Οι συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν σαφή άποψη για το αν η δυσλεξία τους είναι πιο οικεία και 

εύκολα διαχειρίσιμη σε σχέση με τη δυσαριθμησία. 

 

5.6.3 Επαγωγική ανάλυση 

 Η επαγωγική ανάλυση ασχολείται με την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

ολόκληρους πληθυσμούς με βάση τα δεδομένα ενός δείγματος. 

 

5.6.3.1 Ανάλυση παραγόντων 

 Η ανάλυση παραγόντων είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται στην στατιστική 

και έχει ως σκοπό να αναγνωρίζει τις μεταβλητές/ερωτήσεις που μπορούν να 

ομαδοποιηθούν. Αυτό είναι χρήσιμο για τρεις λόγους (Field,c, 2009):  

• Γίνεται κατανοητή η δομή των μεταβλητών που προσπαθούν να μετρήσουν 

πράγματα που δεν είναι δυνατόν να μετρηθούν απευθείας (λανθάνουσες 

μεταβλητές). 

• Κατασκευάζεται ευκολότερα ερωτηματολόγιο μέτρησης λανθάνουσας 

μεταβλητής. 

• Μειώνεται ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων σε ένα μικρότερο, το οποίο είναι 

πιο εύκολα διαχειρίσιμο, ενώ περιέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλήθος 

πληροφοριών. 

 Κατά την ανάλυση παραγόντων κατασκευάζεται αρχικά ένας πίνακας 

συσχετίσεων (correlation matrix) μεταξύ των μεταβλητών που χωρίζεται σε δύο μέρη. 

Το πρώτο μέρος περιέχει τον συντελεστή συσχέτισης Pearson μεταξύ όλων των 

ζευγαριών των μεταβλητών και το δεύτερο μέρος την σημαντικότητα των 

συντελεστών. Με τη βοήθεια αυτού του πίνακα ελέγχουμε το μοτίβο των σχέσεων 

των μεταβλητών. Ένα καλό μοτίβο περιέχει συντελεστές μεταξύ του 0.3 και του 0.9. 

Συντελεστής χαμηλότερος της τιμής 0.3 σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλή συσχέτιση 

μεταβλητών, ενώ συντελεστής μεγαλύτερος του 0.9 σημαίνει ότι υπάρχει πολύ υψηλή 

συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών. Και στις δύο περιπτώσεις δημιουργείται 

πρόβλημα στην ανάλυση παραγόντων (Field,d, 2009). 
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  O πίνακας των συσχετίσεων βρίσκεται στο παράρτημα ΙΙΙ. Ο πίνακας που 

ακολουθεί περιέχει το πλήθος των καλών συσχετίσεων. Παρατηρούμε ότι υπάρχουν 

μεταβλητές που το πλήθος των καλών τους συσχετίσεων με τις άλλες μεταβλητές 

είναι υπερβολικά μικρό, από 0 συσχετίσεις έως 2 καλές συσχετίσεις Αποφασίζουμε 

λοιπόν να εξαιρέσουμε τις μεταβλητές αυτές (ερωτήσεις: 6, 7, 15, 23, 26 και 31) από 

την ανάλυση παραγόντων. 
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Πίνακας 13: Πλήθος καλών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών. 
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 Ο νέος πίνακας συσχετίσεων των μεταβλητών (παράρτημα IV) είναι πολύ 

καλύτερος. Ακολουθεί ο  πίνακας που δείχνει το πλήθος των καλών συσχετίσεων 

μεταξύ των μεταβλητών μετά την απομάκρυνση των προβληματικών μεταβλητών. Το 

πλήθος των καλών συσχετίσεων είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο 

(χρησιμοποιώντας όλες τις μεταβλητές) και η ορίζουσά του πίνακα των συσχετίσεων 

είναι  4.52∙ 10
��, που είναι μεγαλύτερη της κατώτερης επιτρεπτής τιμής 1 ∙ 10

��. 
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Πίνακας 14: Πλήθος καλών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών μετά την απομάκρυνση των 

προβληματικών μεταβλητών 
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 Η αξιοπιστία της ανάλυσης παραγόντων εξαρτάται από τους συντελεστές 

συσχέτισης, οι οποίοι αλλάζουν με το μέγεθος του δείγματος. Επομένως σημαντικός 

παράγοντας αξιοπιστίας της μεθόδου ανάλυσης παραγόντων είναι το μέγεθος του 

δείγματος. Το μέτρο της δειγματοληπτικής επάρκειας υπολογίζεται από το δείκτη των 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Ο δείκτης ΚΜΟ υπολογίζεται και για μεμονωμένες 

μεταβλητές και για το σύνολο των μεταβλητών. Είναι το πηλίκο του τετραγώνου της 

συσχέτισης μεταξύ των μεταβλητών προς το τετράγωνο της μερικής συσχέτισης 

μεταξύ των μεταβλητών. Ο λόγος αυτός παίρνει τιμές μεταξύ του 0 και του 1. Η τιμή 

0 δείχνει ότι το άθροισμα των μερικών συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών είναι 



88 

 

μεγάλο συγκριτικά με το άθροισμα των συσχετίσεων των μεταβλητών που σημαίνει 

ότι υπάρχουν ανομοιομορφίες στο μοτίβο των συσχετίσεων, επομένως η ανάλυση 

παραγόντων είναι ακατάλληλη μέθοδος.  Οι τιμές που πλησιάζουν στο 1 δείχνουν ότι 

το μοτίβο των συσχετίσεων  είναι συμπαγές, επομένως η ανάλυση παραγόντων είναι 

η κατάλληλη μέθοδος  να παράγει αξιόπιστους παράγοντες. Ο Kaiser προτείνει 

(Field, e, 2009) 

• Αν ο δείκτης ΚΜΟ < 0.5 τότε απαιτείται η συλλογή περισσότερων δεδομένων 

ή επανασχεδιασμός των μεταβλητών που πρέπει να μετρηθούν 

• Αν 0.5 < ��� < 0.7 τότε το δείγμα θεωρείται μέτριο 

• Αν 0.7 < ��� < 0.8 τότε το δείγμα θεωρείται καλό 

• Αν 0.8 < ��� < 0.9 τότε το δείγμα θεωρείται μεγάλο 

• Αν  ��� > 0.9 τότε το δείγμα θεωρείται εξαιρετικό 

 Για να είναι αξιόπιστη η ανάλυση παραγόντων πρέπει ακόμη το δείγμα να είναι 

ομοιογενές. Μέτρο της ομοιογένειας του δείγματος αποτελεί ο δείκτης Bartlett’s test, 

ο οποίος μετράει αν ο πίνακας συσχετίσεων των μεταβλητών είναι σημαντικά 

διαφορετικός από τον μοναδιαίο πίνακα. Αν οι μεταβλητές δεν σχετίζονται καθόλου 

μεταξύ τους τότε ο πίνακας των συσχετίσεων έχει τη μορφή του μοναδιαίου, δηλαδή 

οι τιμές της διαγωνίου είναι όλες 1, ενώ οι υπόλοιπες τιμές είναι όλες 0. Αν ο δείκτης 

Bartlett’s test είναι σημαντικός αυτό σημαίνει ότι συνολικά οι συσχετίσεις των 

μετρήσιμων μεταβλητών είναι σημαντικά διαφορετικές του μηδενός. Επομένως ένας 

στατιστικά σημαντικός δείκτης Bartlett’s test σημαίνει ότι το δείγμα είναι ομοιογενές 

(Field, d, 2009). 

 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι τιμές των δεικτών ΚΜΟ και Bartlett’s 

test για τη δική μας έρευνα. 

 

Πίνακας 15:Δείκτες KMO και Bartlett's Test 

Δείκτης ΚΜΟ .764 

Δείκτης Bartlett's Test 

Approx. Chi-Square 1158.817 

Σημαντικότητα 
p=.000< .001 

 

 

 Για το δικό μας δείγμα ο δείκτης Bartlett’s test είναι στατιστικά σημαντικός 

(p<0.001), επομένως το δείγμα θεωρείται ομοιογενές και ο δείκτης ΚΜΟ =0.764 άρα 

το δείγμα θεωρείται καλό. 
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 Για την εύρεση των παραγόντων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης των 

κύριων συνιστωσών. Με τη βοήθεια του πίνακα των συσχετίσεων υπολογίστηκαν οι 

ιδιοτιμές των ιδιοδιανυσμάτων/παραγόντων. Για να αποφασιστεί αν ένας παράγοντας 

είναι σημαντικός κοιτάζουμε την ιδιοτιμή του. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι 

παράγοντες, οι αρχικές ιδιοτιμές τους, το άθροισμα των τετραγώνων των φορτίσεων 

των παραγόντων που έχουν ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας και το άθροισμα των 

τετραγώνων των φορτίσεων μετά από την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων. 

 

Πίνακας 16: Ιδιοτιμές και ερμηνευόμενες διακυμάνσεις 

Σ
υ
νι
σ
τώ
σ
ες

 

Αρχικές ιδιοτιμές 
άθροισμα των τετραγώνων των 

φορτίσεων 

άθροισμα των τετραγώνων των φορτίσεων 

μετά από την περιστροφή 

Σ
ύ
νο
λ
ο
 

Δ
ια
κ
ύ
μ
α
ν
σ
η

 

%
 

Α
θ
ρ
ο
ισ
τι
κ
ά

 

%
 

Σ
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ο
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%
 

Α
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κ
ά

 

%
 

Σ
ύ
νο
λ
ο
 

Δ
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κ
ύ
μ
α
ν
σ
η

 

%
 

Α
θ
ρ
ο
ισ
τι
κ
ά

 

%
 

1 6.132 24.528 24.528 6.132 24.528 24.528 3.321 13.283 13.283 

2 3.269 13.076 37.604 3.269 13.076 37.604 2.817 11.269 24.552 

3 1.716 6.864 44.469 1.716 6.864 44.469 2.670 10.681 35.233 

4 1.346 5.383 49.852 1.346 5.383 49.852 2.240 8.959 44.191 

5 1.215 4.861 54.713 1.215 4.861 54.713 2.172 8.688 52.880 

6 1.131 4.525 59.239 1.131 4.525 59.239 1.590 6.359 59.239 

7 .968 3.873 63.111       

8 .944 3.777 66.888       

9 .875 3.499 70.387       

10 .807 3.227 73.614       

11 .781 3.125 76.739       

12 .744 2.977 79.716       

13 .614 2.457 82.173       

14 .573 2.294 84.467       

15 .521 2.083 86.550       

16 .509 2.036 88.586       

17 .444 1.776 90.362       

18 .430 1.719 92.081       

19 .396 1.583 93.663       

20 .353 1.412 95.075       

21 .329 1.315 96.390       

22 .282 1.130 97.520       

23 .268 1.070 98.590       

24 .197 .786 99.377       

25 .156 .623 100.000       

Χρησιμοποιούμενη μέθοδος: ανάλυση κύριων συνιστωσών 

 

 Με βάση την ανάλυση κύριων συνιστωσών διαπιστώθηκε η ύπαρξη 6 κύριων 

παραγόντων με ιδιοτιμές μεγαλύτερες της μονάδας. Με τους 6 παράγοντες που 

εξάγονται ερμηνεύεται το  59.2% της διακύμανσης των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι αν 

το ίδιο ερωτηματολόγιο μοιραστεί σε τυχαία ισοπληθή δείγματα, 59 στις 100 φορές 

θα προκύψει η ίδια δομή παραγόντων.  

 



90 

 

 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι φορτίσεις κάθε ερώτησης σε κάθε 

παράγοντα μετά την ορθογώνια περιστροφή των αξόνων. Στον παράγοντα 1 

φορτίζονται με τιμές μεγαλύτερες του 0.4 οι ερωτήσεις 3, 1, 25, 27, 21,9 (συνολικά 6 

ερωτήσεις), στον παράγοντα 2 οι ερωτήσεις 28, 22, 14, 19 και 5 (συνολικά 5 

ερωτήσεις), στον παράγοντα 3 οι ερωτήσεις 20, 4, 8 κα 24 (συνολικά 4 ερωτήσεις), 

στον παράγοντα 4 οι ερωτήσεις 11, 10, 13 και 17 (συνολικά 4 ερωτήσεις), στον 

παράγοντα 5 οι ερωτήσεις 12, 29, 2 και 16 (συνολικά 4 ερωτήσεις ) και τέλος στον 

παράγοντα 6 μόνο οι ερωτήσεις 30 και 18. 

 

Πίνακας 17: Πίνακας παραγόντων μετά την περιστροφή 

 
Παράγοντες 

1 2 3 4 5 6 

Ερώτηση 3 .746      

Ερώτηση 1 .654      

Ερώτηση 25 .649      

Ερώτηση 27 .607      

Ερώτηση 21 .586      

Ερώτηση 09 .533      

Ερώτηση 28  .798     

Ερώτηση 22  .793     

Ερώτηση 14  .708     

Ερώτηση 19  .534     

Ερώτηση 5  .532     

Ερώτηση 20   .806    

Ερώτηση 4   .698    

Ερώτηση 8   .689    

Ερώτηση 24   .656    

Ερώτηση 11    .731   

Ερώτηση 10    .627   

Ερώτηση 13    .622   

Ερώτηση 17    .518   

Ερώτηση 12     .737  

Ερώτηση 29     .646  

Ερώτηση 2     .635  

Ερώτηση 16     .546  

Ερώτηση 30      .814 

Ερώτηση 18      .801 

Χρησιμοποιούμενη μέθοδος: ανάλυση κύριων συνιστωσών. 

Μόθοδος περιστροφής: Varimax με Kaiser Normalization. 

Η περιστροφή συνέκλινε σε 6 επαναλήψεις. 

 

 

5.6.3.2 Ερμηνεία των παραγόντων – Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας για 

κάθε παράγοντα 

 Με την ανάλυση παραγόντων βρέθηκαν  έξι παράγοντες οι οποίοι αποτελούν τις 

συνιστώσες των στάσεων των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θετικής 

κατεύθυνσης ως προς την αποδοχή της παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης 

παιδιών με και χωρίς ειδικές δυσκολίες μάθησης. Για τον κάθε παράγοντα έγινε 

ξεχωριστός έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας. 
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5.6.3.2.1 Κίνδυνοι κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 

Ο πρώτος παράγοντας αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

• Έχοντας και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης μέσα στην τάξη το επίπεδο 

της διδασκαλίας μου πέφτει με σκοπό να γίνω κατανοητός από όλα τα παιδιά 

(3) 

• Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης μαθαίνουν να καλύτερα όταν 

βρίσκονται σε τάξη που φοιτούν μόνο παιδιά με δυσκολίες μάθησης (1) 

• Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση μένουν πίσω στα 

μαθήματα (25) 

• Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης όταν φοιτούν σε γενική τάξη 

απομονώνονται από τους υπόλοιπους μαθητές (27) 

• Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση φέρονται με υπεροψία 

στα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης (21) 

• Δυσκολεύομαι να κρατήσω τους μαθητές συγκεντρωμένους στη διδασκαλία 

μου κατά την συνεκπαίδευση (9) 

 Οι ερωτήσεις που αποτελούν τον πρώτο παράγοντα ορίζουν την συνιστώσα 

«Κίνδυνοι κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης» 

 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι στατιστικοί δείκτες του πρώτου παράγοντα 
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Πίνακας 18: Στατιστικοί δείκτες 1
ου

 παράγοντα 

Ερώτηση Μέσος όρος παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Διακύμανση παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Δείκτης συνάφειας 

του Pearson 

Cronbach’s a αν η 

ερώτηση παραληφθεί 

3 

 
17.56 11.800 .705 .714 

1 17.22 12.910 .480 .778 

25 16.98 12.512 .638 .733 

27 16.78 14.158 .469 .774 

21 16.79 14.314 .563 .757 

9 16.89 14.580 .426 .783 

Μέσος όρος ερωτήσεων του παράγοντα 20.44 

Διακύμανση ερωτήσεων του παράγοντα 18.489 

Cronbach’s a .790 

 

 Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις παρουσιάζουν δείκτες συνάφειας με τιμές 

μεγαλύτερες του 0.4, επομένως οι ερωτήσεις θεωρούνται όλες έγκυρες και 

κατάλληλες. Ο Cronbach a έχει τιμή 0.790 (0.7≤a<0.9) που σημαίνει ότι η κλίμακα 

του πρώτου παράγοντα έχει καλή εσωτερική συνοχή. Αν η κάθε ερώτηση παραληφθεί 

ο Cronbach a παίρνει τιμή μικρότερη του 0.790, που σημαίνει ότι κάθε ερώτηση 

συμβάλλει θετικά στην εσωτερική συνέπεια του παράγοντα. Επιπλέον ο μέσος όρος 

του παράγοντα και η διακύμανσή του μειώνονται αν παραληφθεί καθεμία ερώτηση. 

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την καταλληλότητα των ερωτήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 

 

5.6.3.2.2 Διάθεση αποδοχής βοήθειας διευθυντή και συμβούλου σε σχέση με τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης 

Ο δεύτερος παράγοντας αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

• Θα ήθελα ο διευθυντής να με στηρίζει ουσιαστικά σε σχέση με τις πρακτικές 

της συνεκπαίδευσης (28) 

• Θα ήθελα ο διευθυντής να δρα υποστηρικτικά στην συνεργασία μου με τους 

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον σχεδιασμό της συνεκπαίδευσης 

(22) 
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• Θα ήθελα ο διευθυντής να μου διασφαλίζει την υλικοτεχνική υποδομή που 

χρειάζομαι για να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου (14) 

• Δεν θεωρώ απαραίτητο ο διευθυντής να μας ενημερώνει σχετικά με την 

συνεκπαίδευση , λόγω του μικρού ποσοστού παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης στο σχολείο μας (19) 

• Δεν θέλω να επεμβαίνουν είτε ο διευθυντής είτε ο σύμβουλος ειδικής αγωγής 

στον σχεδιασμό της διδασκαλίας μου κατά την συνεκπαίδευση (5) 

 Οι ερωτήσεις που αποτελούν τον 2
ο
 παράγοντα ορίζουν την συνιστώσα «Διάθεση 

αποδοχής βοήθειας διευθυντή και συμβούλου σε σχέση με τις πρακτικές της 

συνεκπαίδευσης». Ο δεύτερος παράγοντας περιέχει τις ίδιες ερωτήσεις που περιείχε η 

αρχικά ορισμένη συνιστώσα «Αποδοχή βοήθειας διευθυντή και συμβούλου σε σχέση 

με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης». 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι στατιστικοί δείκτες του δεύτερου παράγοντα 

 

Πίνακας 19: Στατιστικοί δείκτες 2
ου

 παράγοντα 

Ερώτηση Μέσος όρος παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Διακύμανση παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Δείκτης συνάφειας 

του Pearson 

Cronbach’s a αν η 

ερώτηση παραληφθεί 

5 16.01 6.728 .414 .745 

14 15.56 6.969 .520 .697 

19 15.43 6.903 .448 .725 

22 15.66 6.643 .618 .663 

28 15.60 6.929 .593 .675 

Μέσος όρος ερωτήσεων του παράγοντα 19.56 

Διακύμανση ερωτήσεων του παράγοντα 10.040 

Cronbach’s a .746 

 

 Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις παρουσιάζουν δείκτες συνάφειας Pearson με 

τιμές μεγαλύτερες του 0.4, επομένως όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται έγκυρες και 

κατάλληλες. . Ο Cronbach a έχει τιμή 0.746 (0.7≤a<0.9) που σημαίνει ότι η κλίμακα 

του δεύτερου παράγοντα έχει καλή εσωτερική συνοχή. Αν η κάθε ερώτηση 

παραληφθεί ο Cronbach a παίρνει τιμή μικρότερη του 0.746, που σημαίνει ότι κάθε 

ερώτηση συμβάλλει θετικά στην εσωτερική συνέπεια του παράγοντα. Επιπλέον ο 

μέσος όρος του παράγοντα και η διακύμανσή του μειώνονται αν παραληφθεί καθεμία 

ερώτηση. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την καταλληλότητα των ερωτήσεων 

που χρησιμοποιήθηκαν. 
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5.6.3.2.3 Επαγγελματική αυτεπάρκεια 

Ο τρίτος παράγοντας  αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

• Κατά την συνεκπαίδευση, γνωρίζω ακριβώς με ποιο τρόπο πρέπει να διδάξω 

την ύλη μου, για να γίνω κατανοητός από όλους τους μαθητές (20) 

• Γνωρίζω τους χειρισμούς που πρέπει να κάνω για να βοηθήσω την κοινωνική 

ένταξη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης στην τάξη τους (4) 

• Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάσκω και παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης (8) 

• Η εμπειρία μου στον τομέα της συνεκπαίδευσης με διευκολύνει στην 

οργάνωση της διδασκαλίας μου (24) 

 Οι ερωτήσεις που αποτελούν τον 3
ο
 παράγοντα ορίζουν την συνιστώσα 

« Επαγγελματική αυτεπάρκεια». 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι στατιστικοί δείκτες του 3
ου

 παράγοντα 

 

Πίνακας 20: Στατιστικοί δείκτες 3
ου

 παράγοντα 

Ερώτηση Μέσος όρος παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Διακύμανση παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Δείκτης συνάφειας 

του Pearson 

Cronbach’s a αν η 

ερώτηση παραληφθεί 

4 9.36 5.751 .576 .730 

8 9.30 5.700 .551 .746 

20 9.12 5.562 .722 .654 

24 8.89 6.676 .504 .764 

Μέσος όρος ερωτήσεων του παράγοντα 12.22 

Διακύμανση ερωτήσεων του παράγοντα 9.806 

Cronbach’s a .779 

 

 Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις παρουσιάζουν δείκτες συνάφειας Pearson με 

τιμές μεγαλύτερες του 0.4, επομένως όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται έγκυρες και 

κατάλληλες. . Ο Cronbach a έχει τιμή 0.779 (0.7≤a<0.9) που σημαίνει ότι η κλίμακα 

του τρίτου παράγοντα έχει καλή εσωτερική συνοχή. Αν η κάθε ερώτηση παραληφθεί 

ο Cronbach a παίρνει τιμή μικρότερη του 0.779, που σημαίνει ότι κάθε ερώτηση 

συμβάλλει θετικά στην εσωτερική συνέπεια του παράγοντα. Επιπλέον ο μέσος όρος 

του παράγοντα και η διακύμανσή του μειώνονται αν παραληφθεί καθεμία ερώτηση. 

Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την καταλληλότητα των ερωτήσεων που 

χρησιμοποιήθηκαν. 
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5.6.3.2.4 Συναισθήματα εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση 

Ο τέταρτος παράγοντας αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

• Νιώθω περισσότερο άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα που θα μπω υπάρχει 

παιδί με δυσλεξία από ότι με δυσαριθμησία (11) 

• Κατά την συνεκπαίδευση ο χρόνος της διδακτικής ώρας μου είναι αρκετός για 

να ολοκληρώσω το μάθημά μου (10) 

• Νιώθω πίεση από την απαίτηση των γονιών των παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης για καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα (13) 

• Πιστεύω ότι καλύπτω μόνο τις ανάγκες των παιδιών τυπικής ανάπτυξης κατά 

την συνεκπαίδευση (17) 

 Οι ερωτήσεις που αποτελούν τον 4
ο
 παράγοντα ορίζουν την συνιστώσα 

«Συναισθήματα εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση». 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι στατιστικοί δείκτες του 4
ου

 παράγοντα 

 

Πίνακας 21: Στατιστικοί δείκτες 4
ου

 παράγοντα 

Ερώτηση Μέσος όρος παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Διακύμανση παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Δείκτης συνάφειας 

του Pearson 

Cronbach’s a αν η 

ερώτηση παραληφθεί 

11 9.18 5.222 .561 .594 

10 10.06 4.837 .558 .592 

13 9.63 5.434 .422 .682 

17 9.53 5.995 .421 .677 

Μέσος όρος ερωτήσεων του παράγοντα 12.80 

Διακύμανση ερωτήσεων του παράγοντα 8.688 

Cronbach’s a .702 

 

 Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις παρουσιάζουν δείκτες συνάφειας Pearson με 

τιμές μεγαλύτερες του 0.4, επομένως όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται έγκυρες και 

κατάλληλες. . Ο Cronbach a έχει τιμή 0.702 (0.7≤a<0.9) που σημαίνει ότι η κλίμακα 

του τέταρτου παράγοντα έχει καλή εσωτερική συνοχή. Αν η κάθε ερώτηση 

παραληφθεί ο Cronbach a παίρνει τιμή μικρότερη του 0.702, που σημαίνει ότι κάθε 

ερώτηση συμβάλλει θετικά στην εσωτερική συνέπεια του παράγοντα. Επιπλέον ο 

μέσος όρος του παράγοντα και η διακύμανσή του μειώνονται αν παραληφθεί καθεμία 

ερώτηση. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την καταλληλότητα των ερωτήσεων 

που χρησιμοποιήθηκαν. 
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5.6.3.2.5 Συναισθήματα παιδιών κατά την συνεκπαίδευση 

 Ο πέμπτος παράγοντας αποτελείται από τις ερωτήσεις: 

• Τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης κατά 

την εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση 

του υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης (12) 

• Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης πέφτει κατά την 

συνεκπαίδευση (29) 

• Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση ωφελούνται 

συναισθηματικά (2) 

• Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν να δέχονται το διαφορετικό και να 

ζουν αρμονικά με αυτό όταν έχουν μέσα στο τμήμα τους και παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης (16) 

 Οι ερωτήσεις που αποτελούν τον 5
ο
 παράγοντα ορίζουν την συνιστώσα 

«Συναισθήματα παιδιών κατά την συνεκπαίδευση». 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι στατιστικοί δείκτες του 5
ου

 παράγοντα 

 

Πίνακας 22: Στατιστικοί δείκτες 5
ου

 παράγοντα 

Ερώτηση Μέσος όρος παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Διακύμανση παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Δείκτης συνάφειας 

του Pearson 

Cronbach’s a αν η 

ερώτηση παραληφθεί 

12 10.88 4.602 .546 .660 

29 10.90 4.493 .541 .664 

2 10.45 5.066 .587 .644 

16 10.41 5.348 .438 .719 

Μέσος όρος ερωτήσεων του παράγοντα 14.21 

Διακύμανση ερωτήσεων του παράγοντα 7.962 

Cronbach’s a .733 

 

 Παρατηρούμε ότι όλες οι ερωτήσεις παρουσιάζουν δείκτες συνάφειας Pearson με 

τιμές μεγαλύτερες του 0.4, επομένως όλες οι ερωτήσεις θεωρούνται έγκυρες και 

κατάλληλες. . Ο Cronbach a έχει τιμή 0.733 (0.7≤a<0.9) που σημαίνει ότι η κλίμακα 

του πέμπττου παράγοντα έχει καλή εσωτερική συνοχή. Αν η κάθε ερώτηση 

παραληφθεί ο Cronbach a παίρνει τιμή μικρότερη του 0.733, που σημαίνει ότι κάθε 

ερώτηση συμβάλλει θετικά στην εσωτερική συνέπεια του παράγοντα. Επιπλέον ο 

μέσος όρος του παράγοντα και η διακύμανσή του μειώνονται αν παραληφθεί καθεμία 

ερώτηση. Τα αποτελέσματα αυτά αποδεικνύουν την καταλληλότητα των ερωτήσεων 

που χρησιμοποιήθηκαν. 
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5.6.3.2.6 Διαφορά Δυσλεξίας-Δυσαριθμησίας 

Οι ερωτήσεις που αποτελούν τον 6
ο
 παράγοντα είναι: 

• Κατά την συνεκπαίδευση η συμμετοχή των παιδιών με δυσλεξία στο μάθημά 

μου είναι μεγαλύτερη από αυτή των παιδιών με δυσαριθμησία (30) 

• Θεωρώ ότι τα παιδιά με δυσλεξία ανταπικρίνονται θετικότερα στη διδασκαλία 

μου από ότι τα παιδιά με δυσαριθμησία (18) 

Οι ερωτήσεις που αποτελούν τον 6
ο
 παράγοντα ορίζουν την συνιστώσα «Διαφορά 

δυσλεξίας-δυσαριθμησίας». 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι στατιστικοί δείκτες του 6
ου

 παράγοντα: 

 

Πίνακας 23: Στατιστικοί δείκτες 6
ου

 παράγοντα 

Ερώτηση Μέσος όρος παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Διακύμανση παράγοντα αν 

η ερώτηση παραληφθεί 

Δείκτης συνάφειας 

του Pearson 

Cronbach’s a αν η 

ερώτηση παραληφθεί 

18 3.06 .428 .417 . 

30 3.17 .524 .417 . 

Μέσος όρος ερωτήσεων του παράγοντα 6.23 

Διακύμανση ερωτήσεων του παράγοντα 1.347 

Cronbach’s a .586 

 

 Παρατηρούμε ότι και οι δύο ερωτήσεις παρουσιάζουν δείκτες συνάφειας Pearson 

με τιμές μεγαλύτερες του 0.4, επομένως οι ερωτήσεις θεωρούνται έγκυρες και 

κατάλληλες. . Ο Cronbach a έχει τιμή 0.586 (0.5≤a<0.6) που σημαίνει ότι η κλίμακα 

του έκτου παράγοντα έχει ανεκτή εσωτερική συνοχή, δεδομένου ότι πρόκειται για 

κλίμακα στάσεων. Η αξιοπιστία μιας έρευνας σχετίζεται πάντα με τα υποκείμενα της 

έρευνας. Κατά την παρούσα έρευνα διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο μέρος των 

ερωτηθέντων καθηγητών δεν γνώριζε την περίπτωση της δυσαριθμησίας. 

 

5.6.4 Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

5.6.4.1 Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παραγόντων 

 Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 

έξι παραγόντων που εξήχθησαν από την ανάλυση παραγόντων .  

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων του πρώτου παράγοντα «Κίνδυνοι κατά την 

εφαρμογή της συνεκπαίδευσης»  είναι 3.40 και αντιστοιχεί σε ουδέτερη στάση. Όμως 

η διάμεσος και η επικρατούσα τιμή έχουν τιμές μεγαλύτερες του μέσου όρου, που 
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σημαίνει ότι παρατηρείται τάση για στάσεις πιο θετικές από αυτήν του μέσου όρου, 

δηλαδή για στάσεις που δείχνουν ότι μπορεί και να πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι η 

συνεκπαίδευση δεν εμπεριέχει κινδύνους. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων του δεύτερου παράγοντα «Διάθεση αποδοχής 

βοήθειας διευθυντή και συμβούλου σε σχέση με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης» 

είναι 3.91 και αντιστοιχεί σε θετική στάση, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί θέλουν τη 

βοήθεια που μπορεί να τους προσφέρει ο διευθυντής και ο σύμβουλος στο κομμάτι 

των πρακτικών της συνεκπαίδευσης. Η διάμεσος έχει τιμή μεγαλύτερη του μέσου 

όρου και υπάρχουν πάνω από μία επικρατούσες τιμές ,με μικρότερη την τιμή 3.80. 

Με τα στοιχεία αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι υπάρχει τάση για πιο θετικές 

στάσεις από αυτή του μέσου όρου. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων του τρίτου παράγοντα «Επαγγελματική 

αυτεπάρκεια» είναι 3.05 και αντιστοιχεί σε ουδέτερη στάση, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί 

δεν είναι σίγουροι αν είναι επαρκείς κατά την συνεκπαίδευση. Την ουδέτερη αυτή 

στάση πιστοποιούν και η διάμεσος καθώς και η επικρατούσα τιμή που είναι λίγο 

μικρότερες από τον μέσο όρο, δηλώνοντας έτσι την τάση για καθαρά ουδέτερη 

στάση. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων του τέταρτου παράγοντα «Συναισθήματα 

εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση»  είναι 3.20 και αντιστοιχεί σε ουδέτερη 

στάση, που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σίγουροι αν πιέζονται ή όχι 

ψυχολογικά από την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων του πέμπτου παράγοντα «Συναισθήματα παιδιών 

κατά την συνεκπαίδευση» είναι 3.55 και αντιστοιχεί σε ελάχιστα θετική στάση. Η 

διάμεσος όμως και η επικρατούσα τιμή έχουν τιμές μεγαλύτερες από αυτήν του 

μέσου όρου, γεγονός που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι υπάρχει τάση για πιο 

θετικές στάσεις από του μέσου όρου. Επομένως οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα 

παιδιά με και χωρίς ειδικές δυσκολίες μάθησης ωφελούνται συναισθηματικά από την 

συνεκπαίδευση. 

 Ο μέσος όρος των απαντήσεων του έκτου παράγοντα «Διαφορά δυσλεξίας-

δυσαριθμησίας» είναι 3.11 και αντιστοιχεί σε ουδέτερη στάση. Οι εκπαιδευτικοί 

λοιπόν δεν γνωρίζουν αν η δυσλεξία είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη για αυτούς σε 

σχέση με τη δυσαριθμησία. Αυτό το πιστοποιούν και οι τιμές της διαμέσου και της 

επικρατούσας τιμής που είναι χαμηλότερες του μέσου όρου, υποδεικνύοντας μια 

ακόμα πιο ουδέτερη στάση.  
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Πίνακας 24: Περιγραφικά στατιστικά παραγόντων 

 
1ος 

Παράγοντας 

2ος 

Παράγοντας 

3ος 

Παράγοντας 

4ος 

Παράγοντας 

5ος 

Παράγοντας 

6ος 

Παράγοντας 

Δείγμα 126 126 126 126 126 126 

Μέσος όρος 3.4074 3.9127 3.0556 3.2004 3.5536 3.1151 

Τυπικό σφάλμα 

μέτρησης μέσου 

όρου 

.06384 .05646 .06974 .06565 .06284 .05169 

Διάμεσος 3.5000 4.0000 3.0000 3.2500 3.7500 3.0000 

Επικρατούσα τιμή 3.83 3.80* 3.00 2.50 4.00 3.00 

Τυπική απόκλιση .71665 .63372 .78287 .73690 .70541 .58022 

Διακύμανση .514 .402 .613 .543 .498 .337 

Skewness -.137 -.752 -.224 .234 -.750 .443 

Std. Error of 

Skewness 
.216 .216 .216 .216 .216 .216 

Kurtosis -.277 2.685 -.185 -.489 1.241 .735 

Std. Error of Kurtosis .428 .428 .428 .428 .428 .428 

Εύρος 3.50 4.00 4.00 3.50 4.00 3.50 

Μικρότερη τιμή 1.50 1.00 1.00 1.50 1.00 1.50 

Μεγαλύτερη τιμή 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Άθροισμα 429.33 493.00 385.00 403.25 447.75 392.50 

*Υπάρχουν πολλαπλές τιμές. Εμφανίζεται η μικρότερη. 

 

 

5.6.4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την 

συνεκπαίδευση 

 Ο έλεγχος t-test είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για την σύγκριση των 

μέσων όρων δύο ομάδων, με σκοπό να εντοπιστούν στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

Χρησιμοποιήσαμε το Independent-Samples t-test, δεδομένου ότι θέλαμε να 

συγκρίνουμε τους μέσους όρους μιας ποσοτικής μεταβλητής σε δύο ανεξάρτητες 

ομάδες δειγμάτων. 

 

5.6.4.2.1 Φύλο-Κίνδυνοι κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (μέσος όρος=3.55, τυπική απόκλιση=0.70) θεωρούν ότι 

η παιδαγωγική της συνεκπαίδευσης εμπεριέχει λιγότερους κινδύνους από ότι 

θεωρούν οι άντρες εκπαιδευτικοί(μέσος όρος=3.28, τυπική απόκλιση=0.70). Αυτή η 

διαφορά t(124)=-2.18 δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπολογίστηκε ότι   
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p=0.31>0.05. Επίσης ο συντελεστής συσχέτισης  Pearson υπολογίστηκε r=0.19 που 

παραπέμπει σε μικρό μέγεθος αποτελέσματος (effect size), που εξηγεί περίπου το 1% 

της συνολικής διακύμανσης. Το μέγεθος του αποτελέσματος (effect size) είναι ένα 

αντικειμενικό μέτρο της ισχύος του μετρούμενου μεγέθους (Field, f, 2009). 

 

5.6.4.2.2 Φύλο-Αποδοχή βοήθειας 

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (μέσος όρος=3.96, τυπική απόκλιση=0.50) είναι πιο 

δεκτικές στη βοήθεια του διευθυντή και του συμβούλου στις πρακτικές της 

συνεκπαίδευσης σε σχέση με τους άντρες εκπαιδευτικούς (μέσος όρος= 3.86, τυπική 

απόκλιση=0.72). Αυτή η διαφορά t(124)=-0.896 δεν είναι στατιστικά σημαντική 

καθώς υπολογίστηκε ότι p=0.37>0.05. O συντελεστής Pearson υπολογίστηκε r=0.08, 

που παραπέμπει σε πολύ μικρό effect size.  

 

5.6.4.2.3 Φύλο- Επαγγελματική αυτεπάρκεια 

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (μέσος όρος=3.09, τυπική απόκλιση=0.80) νιώθουν 

περισσότερο επαρκείς επαγγελματικά κατά την συνεκπαίδευση σε σχέση με τους 

άντρες συναδέλφους τους (μέσος όρος=3.02, τυπική απόκλιση=0.76). Αυτή η 

διαφορά t(124)=-0.53 δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπολογίστηκε ότι 

p=0.59>0.05. O  συντελεστής Pearson υπολογίστηκε r=0.04, που παραπέμπει σε πολύ 

μικρό effecr size. 

 

5.6.4.2.4 Φύλο- Συναισθήματα εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση 

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (μέσος όρος=3.19, τυπική απόκλιση=0.70) νιώθουν ότι 

πιέζονται περισσότερο κατά την συνεκπαίδευση σε σχέση με τους άντρες 

συναδέλφους τους (μέσος όρος=3.20, τυπική απόκλιση=0.76). Αυτή η διαφορά 

t(124)=0.42 δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπολογίστηκε ότι p=0.96>0.05. O  

συντελεστής Pearson υπολογίστηκε r=0.04, που παραπέμπει σε πολύ μικρό effect 

size. 

 

5.6.4.2.5 Φύλο-Συναισθήματα παιδιών κατά την συνεκπαίδευση 

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (μέσος όρος=3.54, τυπική απόκλιση=0.67) πιστεύουν 

σε μικρότερο βαθμό ότι τα παιδιά οφελούνται συναισθηματικά κατά την 

συνεκπαίδευση σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους (μέσος όρος=3.56, τυπική 

απόκλιση=0.73). Αυτή η διαφορά t(124)=0.14 δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς 
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υπολογίστηκε ότι p=0.88>0.05. O  συντελεστής Pearson υπολογίστηκε r=0.0001, που 

παραπέμπει σε μηδενικό effect size. 

 

5.6.4.2.6 Φύλο- Διαφορά δυσλεξίας-δυσαριθμησίας 

 Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (μέσος όρος=3.08, τυπική απόκλιση=0.60) πιστεύουν 

σε μικρότερο βαθμό ότι η δυσλεξία είναι πιο οικεία και εύκολα διαχειρίσιμη στην 

τάξη σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους (μέσος όρος=3.13, τυπική 

απόκλιση=0.56). Αυτή η διαφορά t(124)=0.48 δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς 

υπολογίστηκε ότι p=0.63>0.05. O  συντελεστής Pearson υπολογίστηκε r=0.04, που 

παραπέμπει σε πολύ μικρό effect size. 

 

5.6.4.2.7 Σχολείο- Κίνδυνοι κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 

 Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε γυμνάσιο (μέσος όρος=3.40, τυπική 

απόκλιση=0.67) θεωρούν ότι η παιδαγωγική της συνεκπαίδευσης εμπεριέχει 

περισσότερους κινδύνους από ότι θεωρούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε 

λύκειο(μέσος όρος=3.41, τυπική απόκλιση=0.77). Αυτή η διαφορά t(124)=-0.106 δεν 

είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπολογίστηκε ότι   p=0.91>0.05. Επίσης ο 

συντελεστής συσχέτισης  Pearson υπολογίστηκε r=0.01 που παραπέμπει σε πολύ 

μικρό effect size. 

 

5.6.4.2.8 Σχολείο- Αποδοχή βοήθειας 

 Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε γυμνάσιο (μέσος όρος=3.89, τυπική 

απόκλιση=0.65) επιζητούν τη βοήθεια του διευθυντή και του συμβούλου σε θέματα  

που αφορούν τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης σε μικρότερο βαθμό από ότι οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε λύκειο(μέσος όρος=3.94, τυπική απόκλιση=0.61). 

Αυτή η διαφορά t(124)=-0.45 δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπολογίστηκε 

ότι   p=0.65>0.05. Επίσης ο συντελεστής συσχέτισης  Pearson υπολογίστηκε r=0.04 

που παραπέμπει σε πολύ μικρό effect size. 

 

5.6.4.2.9 Σχολείο- Επαγγελματική αυτεπάρκεια 

 Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε γυμνάσιο (μέσος όρος=3.10, τυπική 

απόκλιση=0.76) νιώθουν περισσότερο επαρκείς κατά την συνεκπαίδευση από ότι οι 

εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε λύκειο(μέσος όρος=2.98, τυπική απόκλιση=0.81). 

Αυτή η διαφορά t(124)=0.87 δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπολογίστηκε ότι   
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p=0.38>0.05. Επίσης ο συντελεστής συσχέτισης  Pearson υπολογίστηκε r=0.07 που 

παραπέμπει σε πολύ μικρό effect size. 

 

5.6.4.2.10 Σχολείο- Συναισθήματα εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση 

 Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε γυμνάσιο (μέσος όρος=3.20, τυπική 

απόκλιση=0.73) δεν διαφοροποιούνται καθόλου στο κομμάτι των συναισθημάτων 

τους ως προς την συνεκπαίδευση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 

λύκειο(μέσος όρος=3.20, τυπική απόκλιση=0.74).  

 

5.6.4.2.11 Σχολείο- Συναισθήματα παιδιών κατά την συνεκπαίδευση 

 Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε γυμνάσιο (μέσος όρος=3.53, τυπική 

απόκλιση=0.66) θεωρούν ότι τα παιδιά ωφελούνται συναισθηματικά κατά την 

συνεκπαίδευση σε μικρότερο βαθμό από ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε 

λύκειο(μέσος όρος=3.57, τυπική απόκλιση=0.76). Αυτή η διαφορά t(124)=-0.26 δεν 

είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπολογίστηκε ότι   p=0.79>0.05. Επίσης ο 

συντελεστής συσχέτισης  Pearson υπολογίστηκε r=0.02 που παραπέμπει σε πολύ 

μικρό effect size. 

 

5.6.4.2.12 Σχολείο- Διαφορά δυσλεξίας-δυσαριθμησίας 

 Οι εκπαιδευτικοί που δουλεύουν σε γυμνάσιο (μέσος όρος=3.14, τυπική 

απόκλιση=0.57) θεωρούν τη δυσλεξία πιο οικεία και εύκολα διαχειρίσιμη σε σχέση 

με τη δυσαριθμησία από ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε λύκειο (μέσος 

όρος=3.07, τυπική απόκλιση=0.58). Αυτή η διαφορά t(124)=0.72 δεν είναι στατιστικά 

σημαντική καθώς υπολογίστηκε ότι   p=0.47>0.05. Επίσης ο συντελεστής συσχέτισης  

Pearson υπολογίστηκε r=0.06 που παραπέμπει σε πολύ μικρό effect size. 
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Κεφάλαιο 6 
 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

 Οι 31 μεταβλητές της 2
ης

 έκδοσης του ερωτηματολογίου κατανεμήθηκαν με βάση 

τις αρχικές προβλέψεις στις τέσσερις συνιστώσες: 

� Τα οφέλη της συνεκπαίδευσης 

� Η επαγγελματική αυτεπάρκεια 

� Η αποδοχή της βοήθειας από τον διευθυντή και τον σύμβουλο σε σχέση με τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης 

� Η δυσλεξία είναι πιο οικεία και εύκολα διαχειρίσιμη από τους εκπαιδευτικούς 

σε σχέση με τη δυσαριθμισία. 

 Η ανάλυση παραγόντων έδειξε την ύπαρξη 6 παραγόντων και όχι τεσσάρων, που 

σημαίνει ότι τα μέρη με τα οποία προσδιορίζεται η στάση των εκπαιδευτικών ως προς 

την συνεκπαίδευση των παιδιών με και χωρίς ειδικές δυσκολίες μάθησης είναι τα 

ακόλουθα έξι: 

� Κίνδυνοι κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης 

� Διάθεση αποδοχής βοήθειας διευθυντή και συμβούλου σε σχέση με τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης 

� Επαγγελματική αυτεπάρκεια 

� Συναισθήματα εκπαιδευτικών κατά την συνεκπαίδευση 

� Συναισθήματα παιδιών κατά την συνεκπαίδευση 

� Διαφορά στη στάση που προκύπτει λόγω δυσλεξίας ή δυσαριθμησίας 

 Ο πρώτος παράγοντας είναι κομμάτι της πρώτης συνιστώσας εκτός από τις 

ερωτήσεις 3 και 9 που αρχικά άνηκαν στη δεύτερη συνιστώσα. Ο δεύτερος 

παράγοντας ταυτίζεται απόλυτα με την τρίτη συνιστώσα. Ο τρίτος παράγοντας είναι 

κομμάτι της δεύτερης συνιστώσας. Ο τέταρτος παράγοντας είναι κομμάτι και αυτός 

της δεύτερης συνιστώσας εκτός από την ερώτηση 11 που αρχικά ανήκε στην τέταρτη 

συνιστώσα. Ο πέμπτος παράγοντας είναι κομμάτι της πρώτης συνιστώσας και ο έκτος 

παράγοντας είναι κομμάτι της τέταρτης συνιστώσας. Οι ερωτήσεις 6, 7, 15, 23, 26 και 

31 είχαν πολύ μικρές συσχετίσεις η καθεμιά με τις υπόλοιπες ερωτήσεις και δεν 

φόρτιζαν κανένα παράγοντα, με αποτέλεσμα να τις αφαιρέσουμε από την 

επεξεργασία.  Η σχέση των παραγόντων με τις συνιστώσες οπτικοποιούνται στο 

επόμενο σχήμα 
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Σχήμα 1: Σχέση παραγόντων-συνιστωσών 

 

 Από τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών για κάθε παράγοντα 

ξεχωριστά βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ουδέτερη στάση ως προς το αν 

υπάρχουν κίνδυνοι κατά  την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (ποσοστό 43.6%) , το αν 

αισθάνονται επαγγελματικά επαρκείς (ποσοστό 52.4%), το αν αισθάνονται πίεση 

κατά την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης (ποσοστό 45.2%) και το αν θεωρούν ότι η 

δυσλεξία είναι πιο εύκολα εκπαιδεύσιμη από τη δυσαριθμησία (ποσοστό 62.7%). Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση ως προς τη διάθεσή τους να δεχθούν βοήθεια από 

το διευθυντή και τον σύμβουλο σε θέματα που αφορούν τις πρακτικές της 

συνεκπαίδευσης (ποσοστό 60.3%) και ως προς τα συναισθηματικά οφέλη που 

αποκομίζουν τα παιδιά κατά την συνεκπαίδευση (ποσοστό 47.6%). Ο μέσος όρος των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών είναι 3.37 που αντιστοιχεί σε ουδέτερη στάση 

συνολικά ως προς την συνεκπαίδευση. 
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 Δεδομένης στης θετικής τους στάσης ως προς την αποδοχή βοήθειας από τον 

σύμβουλο και το διευθυντή και ως προς τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών, 

θεωρώ ότι η ουδέτερη στάση τους στους υπόλοιπους παράγοντες οφείλεται σε δικούς 

τους φόβους, άγνοια και κούραση. Το διαπιστώνω αυτό συνδυάζοντας την στάση  

που προκύπτει ότι έχουν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων καθώς και 

εμπειρικά από τα παράπονα που μου εξέφρασαν κατά την επαφή μας την περίοδο 

διανομής των ερωτηματολογίων. Τα παράπονά τους είχαν να κάνουν με το γεγονός 

ότι το υπουργείο «στο όνομα της ελευθερίας και της ισονομίας» προωθεί την 

συνεκπαίδευση «παρασύροντας» τους γονείς και τα παιδιά σε αυτό, αφήνοντας όμως 

τους εκπαιδευτικούς «ακάλυπτους να βγάλουν το φίδι από την τρύπα». Χρησιμοποιώ 

εισαγωγικά γιατί τα λόγια αυτά τα παραθέτω όπως ακριβώς ειπώθηκαν. Αναφέρω ότι 

η ουδέτερη στάση των εκπαιδευτικών οφείλεται σε δική τους άγνοια σε θέματα 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Αυτό το συμπεραίνω συνδυάζοντας τις απαντήσεις 

τους στα ερωτηματολόγια και τις ερωτήσεις που μου έκαναν σχετικά με το τι είναι η 

συνεκπαίδευση, τι εννοώ όταν αναφέρω στο ερωτηματολόγιο τον όρο «παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης» και τι σημαίνει δυσαριθμησία. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

τον όρο δυσαριθμησία τον διάβαζε δυσαριθμία ή δυσαρρυθμία . Θεωρώ επίσης ότι η 

ουδέτερη στάση των εκπαιδευτικών οφείλεται σε κούραση γιατί κατά την επαφή μου 

μαζί τους μου επισήμαναν ότι τα τμήματα στα οποία μπαίνουν είναι πολυπληθή και 

δεν μπορούν να εστιάσουν σε συγκεκριμένα παιδιά, πόσο μάλλον αν έχουν μέσα και 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

 Οι μικρές διαφορές που εντοπίστηκαν στις στάσεις ανδρών και γυναικών καθώς 

και μεταξύ εκπαιδευτικών που εργάζονται σε γυμνάσια και λύκεια δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές, πράγμα που σημαίνει ότι το φύλο και το σχολείο δεν είναι 

παράγοντες που επηρεάζουν την στάση των εκπαιδευτικών.  

 Οι μαθηματικοί (μέσος όρος=3.53, τυπική απόκλιση=0.74), εκείνοι που έχουν 

προϋπηρεσία 6-10 χρόνια (μέσος όρος=3.47, τυπική απόκλιση=0.66), εκείνοι που 

έχουν μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή (μέσος όρος=3.83, τυπική απόκλιση=-), όσοι 

είναι 36-45 ετών (μέσος όρος=3.44, τυπική απόκλιση=0.74) και όσοι έχουν επιπλέον 

τίτλο σπουδών διδακτορικό (μέσος όρος=3.56, τυπική απόκλιση=0.39) παρουσιάζουν 

θετική στάση ως προς τον πρώτο παράγοντα, δηλαδή θεωρούν ότι η εφαρμογή της 

συνεκπαίδευσης στα σχολεία δεν εμπεριέχει κινδύνους. 

 Οι βιολόγοι (μέσος όρος=4.18, τυπική απόκλιση=0.39), εκείνοι που έχουν 

προϋπηρεσία έως 5 χρόνια (μέσος όρος=4.23, τυπική απόκλιση=0.52), εκείνοι που 
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έχουν κάποιου τύπου εξειδίκευση στην ειδική αγωγή όχι όμως σεμινάριο, 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό (μέσος όρος=3.96, τυπική απόκλιση=0.57), όσοι είναι 

36-45 ετών (μέσος όρος=4.15, τυπική απόκλιση=0.51) και όσοι έχουν μεταπτυχιακό 

ως επιπλέον τίτλο σπουδών (μέσος όρος=4.02, τυπική απόκλιση=0.62) παρουσιάζουν 

περισσότερο θετική στάση ως προς τα δεύτερο παράγοντα, δηλαδή επιθυμούν να 

λαμβάνουν βοήθεια από το σύμβουλο και το διευθυντή του σχολείου τους σε θέματα 

που σχετίζονται με την συνεκπαίδευση. 

 Οι μαθηματικοί (μέσος όρος=3.22, τυπική απόκλιση=0.72), εκείνοι που έχουν 

προϋπηρεσία περισσότερο από 16 χρόνια (μέσος όρος=3.17, τυπική απόκλιση=0.76), 

εκείνοι που έχουν κάνει σεμινάριο 400 ωρών στην ειδική αγωγή (μέσος όρος=3.75, 

τυπική απόκλιση=0.35), όσοι είναι πάνω από 46 ετών (μέσος όρος=3.11, τυπική 

απόκλιση=0.80) και όσοι έχουν διδακτορικό ως επιπλέον τίτλο σπουδών (μέσος 

όρος=3.25, τυπική απόκλιση=0.74) παρουσιάζουν περισσότερο θετική στάση ως προς 

τον τρίτο παράγοντα, δηλαδή θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς ότι είναι επαρκείς κατά την συνεκπαίδευση. 

 Οι μαθηματικοί (μέσος όρος=3.33, τυπική απόκλιση=0.73), εκείνοι που έχουν 

προϋπηρεσία 11-15 χρόνια (μέσος όρος=3.30, τυπική απόκλιση=0.61), εκείνοι που 

έχουν κάνει μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή (μέσος όρος=3.75, τυπική απόκλιση=-), 

όσοι είναι πάνω από 46 ετών (μέσος όρος=3.23, τυπική απόκλιση=0.76) και όσοι 

έχουν διδακτορικό ως επιπλέον τίτλο σπουδών (μέσος όρος=3.28, τυπική 

απόκλιση=0.66) παρουσιάζουν περισσότερο θετική στάση ως προς τον τέταρτο 

παράγοντα, δηλαδή θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς ότι δεν πιέζονται και δεν αγχώνονται κατά την συνεκπαίδευση. 

 Οι μαθηματικοί (μέσος όρος=3.70, τυπική απόκλιση=0.60), εκείνοι που έχουν 

προϋπηρεσία περισσότερο από 16 χρόνια (μέσος όρος=3.59, τυπική απόκλιση=0.76), 

εκείνοι που έχουν κάνει σεμινάριο 400 ωρών στην ειδική αγωγή (μέσος όρος=3.75, 

τυπική απόκλιση=0.35), όσοι είναι πάνω από 46 ετών (μέσος όρος=3.56, τυπική 

απόκλιση=0.72) και όσοι δεν έχουν κανένα επιπλέον τίτλο σπουδών (μέσος 

όρος=3.63, τυπική απόκλιση=0.72) παρουσιάζουν περισσότερο θετική στάση ως προς 

τον πέμπτο παράγοντα, δηλαδή θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς ότι τα παιδιά ωφελούνται συναισθηματικά κατά την συνεκπαίδευση. 

 Οι μαθηματικοί (μέσος όρος=3.18, τυπική απόκλιση=0.61), εκείνοι που έχουν 

προϋπηρεσία 6-10 χρόνια (μέσος όρος=3.40, τυπική απόκλιση=0.64), εκείνοι που 

έχουν κάνει σεμινάριο 400 ωρών στην ειδική αγωγή (μέσος όρος=3.50, τυπική 
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απόκλιση=0.70), όσοι είναι 25-35  ετών (μέσος όρος=3.33, τυπική απόκλιση=1.15) 

και όσοι έχουν δεύτερο πτυχίο ως επιπλέον τίτλο σπουδών (μέσος όρος=3.25, τυπική 

απόκλιση=0.68) παρουσιάζουν περισσότερο θετική στάση ως προς τον έκτο 

παράγοντα, δηλαδή θεωρούν σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς ότι η δυσλεξία είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμη σε σχέση με τη 

δυσαριθμησία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ερωτηματολόγιο (1
η
 έκδοση) 

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής  

εργασίας φοιτήτριας του διακρατικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του 

πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του πανεπιστημίου του Τορίνο με τίτλο 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την 

διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους». Σκοπό έχει τη διερεύνηση των 

στάσεων και των απόψεων εκπαιδευτικών θετικής κατεύθυνσης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την αποδοχή της παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης όσον 

αφορά μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης. Να σημειωθεί ότι με την όρο 

συνεκπαίδευση εννοούμε την από κοινού εκπαίδευση μαθητών χωρίς και με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης (δυσλεξία, δυσαριθμησία) στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Η 

συνεργασία σας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την πορεία της έρευνας. Θα τηρηθεί 

πλήρης ανωνυμία των συμμετεχόντων. 

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων. 

 

A. Δημογραφικά στοιχεία 

Συμπληρώστε αυτό που ισχύει στην περίπτωσή σας. 

 

1. Φύλο:  

� Άντρας  

� Γυναίκα 

 

2. Ηλικία:  

� 25-35 ετών 

� 36-45 ετών 

� Πάνω από 46 ετών 

 

3. Ειδικότητα:  

� Μαθηματικός 

� Φυσικός 

� Χημικός 

� Βιολόγος 

� Καθηγητής πληροφορικής 
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4. Χρόνια υπηρεσίας: 

� Έως 5 

� 6-10 

� 11-15 

� Περισσότερα από 16 

 

5. Διδάσκετε σε: 

� Γυμνάσιο 

� Γενικό λύκειο 

 

6. Πόσοι μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης, που έχουν αναγνωριστεί 

από επίσημο δημόσιο φορέα, φοιτούν κατά μέσο όρο στα τμήματα στα 

οποία διδάσκετε; 

� Κανένας 

� 1-3 μαθητές 

� 4-5 μαθητές 

� Περισσότεροι από πέντε 

 

7. Επιπλέον τίτλοι σπουδών:  

� Κανένας 

� Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 

� Μεταπτυχιακό 

� Διδακτορικό 

 

8. Έχετε κάνει κάποιου τύπου εξειδίκευση στην ειδική αγωγή; 

� Ναι, σεμινάριο 400 ωρών 

� Ναι, μεταπτυχιακό 

� Ναι, διδακτορικό 

� Όχι 

� Άλλο 

 

9. Τίτλοι σπουδών στις ΤΠΕ 

� Κανένας 

� Α επιπέδου πιστοποίηση  

� Β επιπέδου πιστοποίηση 
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B. Ερωτηματολόγιο. 

 Α. Βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει περισσότερο αυτό που ισχύει στην 

περίπτωσή σας, χρησιμοποιώντας την πιο κάτω κλίμακα. 

 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 
 

 

 

1. 

Τα μαθησιακά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης κατά την εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη 

είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης των 

μαθητών. 

1 2 3 4 5 

     

2. 

 Μου είναι εύκολο να διδάσκω παιδιά με δυσλεξία. 1 2 3 4 5 

     

3. 

Η βοήθεια που μου προσφέρει ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας στην οποία ανήκω, στο κομμάτι του 

σχεδιασμού της συνεκπαίδευσης είναι πολύτιμη. 

1 2 3 4 5 

     

4. 

Νιώθω ανασφαλής σε σχέση με τον τρόπο που κάνω το 

μάθημά μου, όταν μέσα στην τάξη υπάρχουν και 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 
 

5. 

Δεν επαρκεί ο χρόνος να ολοκληρώσω το μάθημά μου, 

όταν μέσα στην τάξη υπάρχουν και παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης. 

 

1 2 3 4 5 

     

6. 

Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης 

αναπτύσσονται ακαδημαϊκά καλύτερα σε μια τάξη 

όπου φοιτούν μόνο παιδιά με δυσκολίες μάθησης. 

1 2 3 4 5 

     

7. 

Νιώθω άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα που θα μπω 

υπάρχει παιδί με δυσλεξία. 
1 2 3 4 5 

     

8. 

Ο διευθυντής του σχολείου με καθιστά αποκλειστικά 

υπεύθυνο για τον σχεδιασμό της συνεκπαίδευσης στα 

τμήματά μου. 

1 2 3 4 5 

     

9. 

 Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάξω 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 

 

1 2 3 4 5 

     

10. 

Ο χρόνος κάθε διδακτικής ώρας είναι αρκετός ώστε να 

ολοκληρώσω το μάθημά μου και να αλληλεπιδράσω 

κοινωνικά με τα παιδιά. 

1 2 3 4 5 

     

11. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με την συνύπαρξή τους 

στην τάξη με παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές 

δυσκολίες μάθησης , μένουν πίσω στα μαθήματα. 

1 2 3 4 5 

     

12. 

Μου είναι εύκολο να διδάσκω παιδιά με δυσαριθμησία. 1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 
 

13. 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκω 

μου διασφαλίζει την υλικοτεχνική υποδομή που 

χρειάζομαι για να διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου. 

1 2 3 4 5 

     

14. 

 Έχοντας και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης 

μέσα στην τάξη το επίπεδο της διδασκαλίας μου πέφτει 

με σκοπό να γίνω κατανοητός από όλα τα παιδιά. 

 

1 2 3 4 5 

     

15. 

Ο μεγάλος αριθμός των παιδιών μέσα στην τάξη δεν 

επηρεάζει την εφαρμογή της συνεκπαίδευσης. 
1 2 3 4 5 

     

16. 

Η ύπαρξη παιδιών με ειδικές δυσκολίες  μάθησης μέσα 

σε μια τάξη δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα παιδιά στον 

μαθησιακό τομέα. 

 

1 2 3 4 5 

     

17. 

Νιώθω άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα που θα μπω 

υπάρχει παιδί με δυσαριθμησία. 
1 2 3 4 5 

     

18. 

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκω 

είναι υπέρ της κλασσικής μεθόδου διδασκαλίας. 

 

1 2 3 4 5 

     

19. 

Διδάσκω ακριβώς αυτό που πρέπει με βάση το 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, χωρίς καμιά 

παρέκκλιση και διαφοροποίηση. 

 

1 2 3 4 5 

     

20. 

Όταν σε μια τάξη υπάρχουν και παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης πρέπει να μειώνεται ο συνολικός 

αριθμός των παιδιών του τμήματος. 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

21. 

Τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών με ειδικές ς 

δυσκολίες  μάθησης κατά την εκπαίδευσή τους σε γενική 

τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης των 

μαθητών. 

 

1 2 3 4 5 

     

22. 

Τα παιδιά με δυσαριθμησία, λόγω της ιδιαιτερότητάς τους 

δυσκολεύονται πολύ στο μάθημά μου. 
1 2 3 4 5 

     

23. 

 Ο διευθυντής του σχολείου με παροτρύνει να 

συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς σχετικά 

με τη μεθόδευση της συνεκπαίδευσης. 

 

1 2 3 4 5 

     

24. 

Θα ένιωθα μεγάλη ανακούφιση αν μπορούσα να 

συνεργαστώ σε καθημερινό επίπεδο με έναν ειδικό 

παιδαγωγό. 

 

1 2 3 4 5 

     

25. 

Η έλλειψη γνώσης στον τομέα της συνεκπαίδευσης δεν με 

δυσκολεύει στην οργάνωση της διδασκαλίας μου. 
1 2 3 4 5 

     

26. 

Η συνεκπαίδευση ωθεί τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης να έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. 
1 2 3 4 5 

     

27. 

Τα παιδιά με δυσλεξία δεν δυσκολεύονται στο μάθημά 

μου. 

 

1 2 3 4 5 

     

28. 

Ο διευθυντής του σχολείου με παροτρύνει να 

συνεργάζομαι με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

αναφορικά με το κομμάτι της κοινωνικής ένταξης των 

μαθητών με ειδικές δυσκολίες  μάθησης. 
 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

29. 

Γνωρίζω πολύ καλά τι πρέπει να κάνω όταν μπαίνω μέσα 

σε ένα τμήμα, δεν θεωρώ αναγκαίες τις συμβουλές ενός 

ειδικού παιδαγωγού. 

1 2 3 4 5 

     

30. 

Είναι καλό να οργανώνονται σεμινάρια για τους καθηγητές 

που δουλεύουν στα σχολεία με θέματα που αφορούν τις 

πρακτικές της συνεκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 

     

31. 

 Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνύπαρξή τους 

στην τάξη με παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες 

μάθησης, νιώθουν οίκτο για τα άλλα παιδιά. 

 

1 2 3 4 5 

     

32. 

Η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

βοηθά πολύ τα παιδιά με δυσλεξία στο κομμάτι της  

κατανόησης. 

 

1 2 3 4 5 

     

33. 

Ο διευθυντής ενδιαφέρεται κυρίως για τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις των παιδιών του σχολείου και τις επιδόσεις τους 

στις εξετάσεις. 

1 2 3 4 5 

     

34. 

Είναι δύσκολο να διδάξεις το μάθημά σου σε τμήμα που 

εφαρμόζεται η συνεκπαίδευση, γιατί γίνεται περισσότερη 

φασαρία. 

 

1 2 3 4 5 

     

35. 

Η έλλειψη εμπειρίας στον τομέα της συνεκπαίδευσης με 

δυσκολεύει την ώρα της διδασκαλίας μου. 
1 2 3 4 5 

     

36. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση 

νιώθουν την υπεροχή τους τόσο έντονα που γίνονται 

αλαζόνες.  

 

1 2 3 4 5 

     

37. 

Η χρήση της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

βοηθά πολύ τα παιδιά με δυσαριθμησία στο κομμάτι της 

κατανόησης. 

 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

38. 

Ο διευθυντής οργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την 

ένταξη. 

 

1 2 3 4 5 

     

39. 

Το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας και την επίτευξη της μάθησης το δημιουργεί ο 

εκπαιδευτικός, δεν εξαρτάται από το είδος των μαθητών 

και τις ειδικές εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

 

1 2 3 4 5 

     

40. 

Θεωρώ ότι με την πάροδο των ετών θα εφαρμόζω 

καλύτερα την συνεκπαίδευση. 
1 2 3 4 5 

     

41. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης με την συνύπαρξή τους στην 

τάξη με παιδιά που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες 

μάθησης,  αναπτύσσονται καλύτερα  συναισθηματικά. 

1 2 3 4 5 

     

42. 

Τα παιδιά με δυσλεξία χρειάζονται περισσότερο τη 

βοήθειά μου στο κομμάτι της κοινωνικοποίησής τους στο 

σχολείο. 

1 2 3 4 5 

     

43. 

Ο διευθυντής δεν μας ενημερώνει σχετικά με την 

συνεκπαίδευση, λόγω του μικρού ποσοστού παιδιών με 

ειδικές δυσκολίες μάθησης στο σχολείο μας. 

 

1 2 3 4 5 

     

44. 

Η συχνή επικοινωνία μου (περισσότερο από μια φορά το 

μήνα) με τους γονείς των παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης με διευκολύνει σε σχέση με τον τρόπο που θα 

επιλέξω να βοηθήσω ακαδημαϊκά τα παιδιά αυτά. 

 

1 2 3 4 5 

     

45. 

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που μπαίνουν στο 

ίδιο τμήμα με βοηθά στον τρόπο που θα επιλέξω να κάνω 

το μάθημά μου. 

 

1 2 3 4 5 

     

46. 

Τα κοινωνικά οφέλη των παιδιών με ειδικές δυσκολίες  

μάθησης κατά την εκπαίδευσή τους σε γενική τάξη είναι 

τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του υπουργείου 

παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης των μαθητών. 

 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

47. 

Τα παιδιά με δυσαριθμησία χρειάζονται περισσότερο τη 

βοήθειά μου στο κομμάτι της κοινωνικοποίησής τους στο 

σχολείο. 

 

1 2 3 4 5 

     

48. 

Οι απαιτήσεις των γονιών που έχουν παιδιά με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης στον ακαδημαϊκό τομέα είναι 

ανέφικτες. 

1 2 3 4 5 

     

49. 

Δεν θεωρώ απαραίτητο να κουβεντιάζω με τους 

συναδέλφους την πορεία των κοινών μας τμημάτων. 

 

1 2 3 4 5 

     

50. 

Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης όταν φοιτούν σε 

γενική τάξη απομονώνονται από τους υπόλοιπους 

μαθητές. 

 

1 2 3 4 5 

     

51. 

Τα παιδιά με δυσλεξία κάνουν φασαρία την ώρα του 

μαθήματος.  
1 2 3 4 5 

     

52. 

Η συχνή επικοινωνία μου (περισσότερο από μια φορά το 

μήνα) με τους γονείς των παιδιών με ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες με διευκολύνει σε σχέση με τον τρόπο που θα 

βοηθήσω τα παιδιά να ενταχθούν κοινωνικά στο τμήμα 

τους. 

 

1 2 3 4 5 

     

53. 

Η στήριξη που μου προσφέρουν οι ανώτεροι (διευθυντής 

και σύμβουλος) σε σχέση με τις πρακτικές της 

συνεκπαίδευσης με βοηθά πολύ. 

1 2 3 4 5 

     

54. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν να δέχονται το 

διαφορετικό και να ζουν αρμονικά με αυτό όταν έχουν 

μέσα στο τμήμα τους και παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. 

 

1 2 3 4 5 

     

55. 

Η συμμετοχή των παιδιών με δυσλεξία στο μάθημα είναι 

μικρή. 

 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

56. 

Γνωρίζω τι πρέπει να κάνω για να βοηθήσω τα παιδιά με 

ειδικές δυσκολίες μάθησης να ενταχθούν πλήρως στο 

τμήμα τους, επομένως η συχνή επικοινωνία μου με τους 

γονείς είναι περιττή. 

 

1 2 3 4 5 

     

57. 

Οι γνώσεις των ανωτέρων μου σε σχέση με την 

συνεκπαίδευση είναι περιορισμένες. 

 

1 2 3 4 5 

     

58. 

Η κοινωνικοποίηση των παιδιών τυπικής ανάπτυξης 

επηρεάζεται αρνητικά, αποκτούν προβλήματα 

συμπεριφοράς, από την ύπαρξη παιδιών με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης  μέσα στην τάξη τους. 

 

1 2 3 4 5 

     

59. 

Τα παιδιά με δυσαριθμησία κάνουν φασαρία την ώρα του 

μαθήματος. 

 

1 2 3 4 5 

     

60. 

Για να μπορέσω να εντάξω ακαδημαϊκά και κοινωνικά τα 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης στη γενική τάξη 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζω τις δυσκολίες 

των παιδιών αυτών με ακρίβεια. 

 

1 2 3 4 5 

     

61. 

Η συμμετοχή των παιδιών με δυσαριθμησία στο μάθημα 

είναι μικρή. 

 

1 2 3 4 5 

     

62. 

Όλα τα παιδιά τα αντιμετωπίζω με τον ίδιο τρόπο. Τα 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης χρειάζονται απλά 

περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν και να 

κατανοήσουν το αντικείμενο που διδάσκονται. 

 

1 2 3 4 5 

     

63. 

Στο τέλος της διδακτικής ώρας αισθάνομαι επαγγελματική 

ματαίωση όταν διδάσκω σε τμήματα που έχουν και 

μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης . 

 

 

1 2 3 4 5 

     

64. 

Έχω εκπαιδευτεί κατάλληλα ώστε να μπορώ να 

ανταποκρίνομαι στις ανάγκες των παιδιών με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης. 

1 2 3 4 5 
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Επεξεργασία ερωτηματολογίου στάσεων (1
η
 έκδοση) 

 
Τιμές μέσης τιμής και διακύμανσης της κλίμακας αν η ερώτηση παραληφθεί, τιμές του 

δείκτη συνάφειας ερώτησης-συνόλου ερωτήσεων του Pearson r και τιμές του δείκτη 

εσωτερικής συνέπειας Cronbach α για το τεστ, αν η ερώτηση παραληφθεί. 

 

Πρόταση-

μονάδα 

Μέση τιμή αν η 

ερώτηση 

παραληφθεί 

Διακύμανση αν 

η ερώτηση 

παραληφθεί 

Δείκτης 

συνάφειας 

Pearson r 

Δείκτης εσωτερικής 

συνέπειας Cronbach 

α αν η ερώτηση 

παραληφθεί 

1 191.60 187.686 .564 .621 

2 191.67 192.952 .439 .631 

3 191.80 192.886 .355 .634 

4 191.93 193.352 .365 .633 

5 192.07 179.924 .682 .607 

6 191.67 192.667 .379 .632 

7 191.00 205.857 .033 .656 

8 192.33 219.381 -.317 .679 

9 191.60 187.257 .577 .620 

10 192.33 179.381 .753 .604 

11 191.13 202.267 .143 .649 

12 191.67 215.238 -.258 .669 

13 192.47 190.410 .443 .628 

14 191.87 194.981 .365 .635 

15 193.27 204.781 .127 .650 

16 191.80 195.029 .399 .634 

17 192.40 216.257 -.351 .669 

18 192.20 197.029 .323 .638 

19 192.20 199.457 .227 .644 

20 193.47 207.124 .060 .652 

21 190.93 191.638 .490 .628 

22 191.20 220.743 -.481 .677 

23 191.80 192.171 .329 .634 

24 193.13 209.981 -.084 .661 

25 191.07 226.638 -.529 .689 

26 191.20 203.886 .128 .649 

27 191.67 212.381 -.155 .666 

28 191.40 197.829 .222 .643 

29 193.07 211.352 -.130 .663 

30 190.20 207.886 -.017 .657 

31 191.33 201.524 .195 .646 

32 190.73 201.067 .191 .646 

33 192.27 197.924 .344 .638 

34 191.13 204.410 .144 .649 

35 191.27 214.210 -.212 .668 

36 191.07 206.495 .037 .654 

37 190.87 198.695 .269 .641 

38 192.87 209.410 -.067 .661 

39 192.13 208.695 -.047 .660 
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40 190.87 195.981 .384 .635 

41 190.87 201.981 .218 .645 

42 191.80 215.600 -.248 .671 

43 191.87 190.981 .604 .625 

44 192.87 211.838 -.166 .662 

45 190.47 200.267 .388 .640 

46 191.13 186.124 .615 .618 

47 191.40 209.543 -.073 .658 

48 191.87 202.267 .207 .646 

49 190.13 218.838 -.367 .675 

50 190.87 199.981 .296 .642 

51 191.00 203.857 .135 .649 

52 192.87 210.695 -.120 .660 

53 192.00 202.714 .105 .651 

54 190.33 201.952 .342 .643 

55 191.67 209.095 -.055 .658 

56 193.20 205.600 .092 .651 

57 192.47 191.124 .470 .628 

58 190.40 198.543 .462 .637 

59 192.27 215.067 -.297 .667 

60 190.13 214.124 -.326 .664 

61 191.67 213.952 -.216 .667 

62 192.67 215.952 -.281 .670 

63 190.53 208.981 -.048 .657 

64 193.07 205.352 .156 .649 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

Ερωτηματολόγιο (2
η
 έκδοση) 

Το παρόν ερωτηματολόγιο συντάχθηκε στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής  

εργασίας φοιτήτριας του διακρατικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του 

πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του πανεπιστημίου του Τορίνο με τίτλο 

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την 

διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειές τους». Σκοπό έχει τη διερεύνηση των 

στάσεων και των απόψεων εκπαιδευτικών θετικής κατεύθυνσης δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για την αποδοχή της παιδαγωγικής αρχής της συνεκπαίδευσης όσον 

αφορά μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης. Να σημειωθεί ότι με την όρο 

συνεκπαίδευση εννοούμε την από κοινού εκπαίδευση μαθητών χωρίς και με ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία) στο πλαίσιο της γενικής τάξης. Η 

συνεργασία σας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την πορεία της έρευνας. Θα τηρηθεί 

πλήρης ανωνυμία των συμμετεχόντων. 

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων. 

 

A. Δημογραφικά στοιχεία 

Συμπληρώστε αυτό που ισχύει στην περίπτωσή σας. 

 

1. Φύλο:  

� Άντρας  

� Γυναίκα 

 

2. Ηλικία:  

� 25-35 ετών 

� 36-45 ετών 

� Πάνω από 46 ετών 

 

3. Ειδικότητα:  

� Μαθηματικός 

� Φυσικός 

� Χημικός 

� Βιολόγος 

� Καθηγητής πληροφορικής 

� Γεωλόγος 
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4. Χρόνια υπηρεσίας: 

� Έως 5 

� 6-10 

� 11-15 

� Περισσότερα από 16 

 

5. Διδάσκετε σε: 

� Γυμνάσιο 

� Γενικό λύκειο 

 

6. Πόσοι μαθητές με ειδικές δυσκολίες μάθησης, που έχουν αναγνωριστεί από 

επίσημο δημόσιο φορέα, φοιτούν κατά μέσο όρο στα τμήματα στα οποία 

διδάσκετε; 

� Κανένας 

� 1-3 μαθητές 

� 4-5 μαθητές 

� Περισσότεροι από πέντε 

 

7. Επιπλέον τίτλοι σπουδών:  

� Κανένας 

� Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ 

� Μεταπτυχιακό 

� Διδακτορικό 

 

8. Έχετε κάνει κάποιου τύπου εξειδίκευση στην ειδική αγωγή; 

� Ναι, σεμινάριο 400 ωρών 

� Ναι, μεταπτυχιακό 

� Ναι, διδακτορικό 

� Όχι 

� Άλλο 

 

9. Τίτλοι σπουδών στις ΤΠΕ 

� Κανένας 

� Α επιπέδου πιστοποίηση  

� Β επιπέδου πιστοποίηση 
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B. Ερωτηματολόγιο. 

 Α. Βάλτε σε κύκλο τον αριθμό που εκφράζει περισσότερο αυτό που ισχύει στην 

περίπτωσή σας, χρησιμοποιώντας την πιο κάτω κλίμακα. 

 

1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

 

1. 

Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες  μάθησης μαθαίνουν 

καλύτερα όταν βρίσκονται σε τάξη που φοιτούν μόνο 

παιδιά με δυσκολίες μάθησης. 

 

1 2 3 4 5 

     

2. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση 

ωφελούνται  συναισθηματικά. 
1 2 3 4 5 

     

3. 

Έχοντας και παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης  μέσα 

στην τάξη το επίπεδο της διδασκαλίας μου πέφτει με 

σκοπό να γίνω κατανοητός από όλα τα παιδιά. 

1 2 3 4 5 

     

4. 

Γνωρίζω τους χειρισμούς που πρέπει να κάνω για να 

βοηθήσω την κοινωνική ένταξη των παιδιών με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης στην τάξη τους. 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

5. 

Δεν θέλω να επεμβαίνουν είτε ο διευθυντής είτε ο 

σύμβουλος ειδικής αγωγής στον σχεδιασμό της 

διδασκαλίας μου κατά την συνεκπαίδευση. 

 

1 2 3 4 5 

     

6. 

Κατά την συνεκπαίδευση, μου είναι πιο εύκολο να 

διδάσκω παιδιά με δυσλεξία παρά με δυσαριθμησία. 
1 2 3 4 5 

     

7. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση 

υιοθετούν τις αρνητικές συμπεριφορές των παιδιών με 

ειδικές δυσκολίες μάθησης . 

1 2 3 4 5 

     

8. 

Έχω εμπιστοσύνη στις ικανότητές μου να διδάσκω και 

παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης. 
1 2 3 4 5 

     

9. 

Δυσκολεύομαι να κρατήσω τους μαθητές 

συγκεντρωμένους στη διδασκαλία μου κατά την 

συνεκπαίδευση. 

1 2 3 4 5 

     

10. 

Κατά την συνεκπαίδευση ο χρόνος της διδακτικής ώρας 

μου είναι αρκετός για να ολοκληρώσω το μάθημά μου. 
1 2 3 4 5 

     

11. 

Νιώθω περισσότερο άγχος όταν γνωρίζω ότι στο τμήμα 

που θα μπω υπάρχει παιδί με δυσλεξία από ότι με 

δυσαριθμησία. 

1 2 3 4 5 

     

12. 

Τα συναισθηματικά οφέλη των παιδιών με ειδικές 

δυσκολίες μάθησης κατά την εκπαίδευσή τους σε γενική 

τάξη είναι τέτοια ώστε να ενισχύουν τη θέση του 

υπουργείου παιδείας υπέρ της συνεκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

 

13. 

Νιώθω πίεση από την απαίτηση των γονιών των παιδιών 

με ειδικές δυσκολίες μάθησης για καλύτερες επιδόσεις 

στα μαθήματα. 

1 2 3 4 5 

     

14. 

Θα ήθελα ο διευθυντής να μου διασφαλίζει την 

υλικοτεχνική υποδομή που χρειάζομαι για να 

διαφοροποιήσω τη διδασκαλία μου. 

1 2 3 4 5 

     

15. 

Πιστεύω ότι η χρήση του υπολογιστή κατά τη διάρκεια του 

μαθήματός μου βοηθά στην κατανόηση περισσότερο τα 

παιδιά με δυσαριθμησία από ότι αυτά με δυσλεξία. 

1 2 3 4 5 

     

16. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης μαθαίνουν να δέχονται το 

διαφορετικό και να ζουν αρμονικά με αυτό όταν έχουν 

μέσα στο τμήμα τους και παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. 

1 2 3 4 5 

     

17. 

Πιστεύω ότι καλύπτω μόνο τις ανάγκες των παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση. 
1 2 3 4 5 

     

18. 

Θεωρώ ότι τα παιδιά με δυσλεξία ανταποκρίνονται 

θετικότερα στη διδασκαλία μου από ότι τα παιδιά με 

δυσαριθμησία. 

1 2 3 4 5 

     

19. 

Δεν θεωρώ απαραίτητο ο διευθυντής να μας ενημερώνει 

σχετικά με την συνεκπαίδευση, λόγω του μικρού ποσοστού 

παιδιών με ειδικές δυσκολίες μάθησης στο σχολείο μας. 

1 2 3 4 5 

     

20. 

Κατά την συνεκπαίδευση , γνωρίζω ακριβώς με ποιο τρόπο 

πρέπει να διδάξω την ύλη μου, για να γίνω κατανοητός 

από όλους τους μαθητές. 

1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

21. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση 

φέρονται με υπεροψία στα παιδιά με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης. 

1 2 3 4 5 

     

22. 

Θα ήθελα ο διευθυντής να δρα υποστηρικτικά στην 

συνεργασία μου με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τον σχεδιασμό της συνεκπαίδευσης. 

1 2 3 4 5 

     

23. 

Κατά την συνεκπαίδευση τα παιδιά με δυσλεξία διασπούν 

την προσοχή του τμήματος περισσότερο από ότι αυτά με 

δυσαριθμησία. 

1 2 3 4 5 

     

24. 

Η εμπειρία μου στον τομέα της συνεκπαίδευσης  με 

διευκολύνει στην οργάνωση της διδασκαλίας μου. 
1 2 3 4 5 

     

25. 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης κατά την συνεκπαίδευση 

μένουν πίσω στα μαθήματα. 
1 2 3 4 5 

     

26. 

Μου είναι πιο εύκολο να βοηθήσω τα παιδιά με δυσλεξία 

να ενταχθούν κοινωνικά στην τάξη τους, παρά αυτά με 

δυσαριθμησία. 

1 2 3 4 5 

     

27. 

Τα παιδιά με ειδικές δυσκολίες μάθησης όταν φοιτούν σε 

γενική τάξη απομονώνονται από τους υπόλοιπους 

μαθητές. 

1 2 3 4 5 

     

28. 

Θα ήθελα ο διευθυντής να με στηρίζει ουσιαστικά σε 

σχέση με τις πρακτικές της συνεκπαίδευσης. 
1 2 3 4 5 
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1 = Διαφωνώ απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ 

4 = Συμφωνώ 

5 = Συμφωνώ απόλυτα 

 

29. 

Η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές δυσκολίες 

μάθησης πέφτει κατά την συνεκπαίδευση. 
1 2 3 4 5 

     

30. 

Κατά την συνεκπαίδευση η συμμετοχή των παιδιών με 

δυσλεξία στο μάθημά μου είναι μεγαλύτερη από αυτή των 

παιδιών με δυσαριθμησία. 

1 2 3 4 5 

     

31. 

Κατά την συνεκπαίδευση ο κυρίως υπεύθυνος για την 

έκβαση της διδασκαλίας μου είμαι εγώ. 
1 2 3 4 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών χρησιμοποιώντας όλες τις 

ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Όπου var = ερώτηση 
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var01 1.000 .173 .519 .263 -.074 -.181 .154 .274 .225 .277 .352 .357 .133 -.119 .043 .161 .305 -.080 .058 .255 .329 -.058 .113 .109 .412 -.275 .231 -.108 .379 -.253 .242 

var02 .173 1.000 .380 .280 .246 -.155 .125 .171 .294 .268 .182 .449 .224 .070 .067 .430 .191 -.027 .091 .238 .313 .241 .177 .086 .437 -.007 .289 .179 .466 -.089 -.002 

var03 .519 .380 1.000 .202 .037 -.231 .173 .291 .415 .414 .323 .490 .263 -.041 .092 .287 .401 -.163 .105 .291 .459 -.080 .228 .160 .586 -.213 .422 -.059 .478 -.110 .168 

var04 .263 .280 .202 1.000 .003 -.007 -.088 .402 .278 .365 .251 .283 .224 -.131 .056 .140 .354 -.106 -.188 .628 .195 -.131 -.008 .368 .316 -.097 .230 -.063 .322 .047 .319 

var05 -.074 .246 .037 .003 1.000 -.062 .166 -.199 .050 .076 .186 .097 .053 .302 -.138 .223 .188 .046 .248 -.160 .224 .389 -.014 -.141 .243 -.023 .099 .318 .080 .065 -.156 

var06 -.181 -.155 -.231 -.007 -.062 1.000 -.012 -.096 -.218 -.226 -.066 -.116 -.156 .057 -.024 -.007 -.105 .387 .081 -.141 -.075 .055 -.217 -.007 -.119 .282 -.138 -.029 -.224 .410 .042 

var07 .154 .125 .173 -.088 .166 -.012 1.000 -.049 .130 .021 .131 -.097 .103 .073 .018 .127 .159 -.002 .126 -.071 .252 .084 .202 .093 .195 .087 .146 .096 .126 .037 .251 

var08 .274 .171 .291 .402 -.199 -.096 -.049 1.000 .308 .351 .232 .205 .283 -.204 .011 .098 .318 -.013 -.166 .548 .173 -.120 .145 .401 .228 -.194 .292 -.104 .197 -.015 .255 

var09 .225 .294 .415 .278 .050 -.218 .130 .308 1.000 .321 .198 .227 .139 -.126 .062 .162 .247 -.126 -.013 .369 .291 -.105 .260 .131 .350 -.184 .287 -.197 .212 -.084 .208 

var10 .277 .268 .414 .365 .076 -.226 .021 .351 .321 1.000 .532 .269 .366 -.213 .039 .244 .346 -.159 -.222 .457 .350 -.236 .198 .269 .294 -.234 .186 -.058 .284 -.045 .107 

var11 .352 .182 .323 .251 .186 -.066 .131 .232 .198 .532 1.000 .228 .343 -.140 -.049 .233 .369 -.192 .030 .160 .265 -.035 .155 .073 .306 -.352 .221 -.071 .222 -.087 .151 

var12 .357 .449 .490 .283 .097 -.116 -.097 .205 .227 .269 .228 1.000 .141 .025 .107 .333 .225 -.055 -.048 .219 .217 -.028 -.043 .196 .295 -.054 .232 .047 .480 -.179 .136 

var13 .133 .224 .263 .224 .053 -.156 .103 .283 .139 .366 .343 .141 1.000 -.159 -.002 .319 .274 -.284 -.062 .307 .138 -.071 .170 .117 .274 -.262 .132 -.105 .318 -.141 .194 

var14 -.119 .070 -.041 -.131 .302 .057 .073 -.204 -.126 -.213 -.140 .025 -.159 1.000 -.163 .180 -.013 .089 .315 -.281 .015 .424 .010 -.203 .031 .102 .062 .508 -.138 -.044 -.260 

var15 .043 .067 .092 .056 -.138 -.024 .018 .011 .062 .039 -.049 .107 -.002 -.163 1.000 -.040 -.064 -.142 -.211 .108 .186 -.110 -.144 .086 .006 .010 .087 -.151 .197 -.132 .111 

var16 .161 .430 .287 .140 .223 -.007 .127 .098 .162 .244 .233 .333 .319 .180 -.040 1.000 .362 .051 .032 .144 .277 .187 .225 .133 .347 .036 .229 .293 .309 .090 -.046 

var17 .305 .191 .401 .354 .188 -.105 .159 .318 .247 .346 .369 .225 .274 -.013 -.064 .362 1.000 -.069 -.033 .314 .221 -.039 .278 .145 .439 -.266 .314 .015 .256 .025 .151 

var18 -.080 -.027 -.163 -.106 .046 .387 -.002 -.013 -.126 -.159 -.192 -.055 -.284 .089 -.142 .051 -.069 1.000 .014 -.150 -.052 .144 .000 .124 -.089 .383 -.149 .012 -.103 .417 -.087 

var19 .058 .091 .105 -.188 .248 .081 .126 -.166 -.013 -.222 .030 -.048 -.062 .315 -.211 .032 -.033 .014 1.000 -.293 -.002 .426 .009 -.289 .167 -.062 .102 .368 -.028 .089 -.079 

var20 .255 .238 .291 .628 -.160 -.141 -.071 .548 .369 .457 .160 .219 .307 -.281 .108 .144 .314 -.150 -.293 1.000 .245 -.154 .094 .486 .308 -.176 .234 -.234 .324 -.136 .270 

var21 .329 .313 .459 .195 .224 -.075 .252 .173 .291 .350 .265 .217 .138 .015 .186 .277 .221 -.052 -.002 .245 1.000 .045 .277 .189 .508 -.146 .421 .077 .306 -.138 .047 

var22 -.058 .241 -.080 -.131 .389 .055 .084 -.120 -.105 -.236 -.035 -.028 -.071 .424 -.110 .187 -.039 .144 .426 -.154 .045 1.000 -.060 -.180 .138 .056 .020 .532 -.129 .113 -.188 

var23 .113 .177 .228 -.008 -.014 -.217 .202 .145 .260 .198 .155 -.043 .170 .010 -.144 .225 .278 .000 .009 .094 .277 -.060 1.000 .108 .270 -.260 .401 .013 .159 .024 -.032 

var24 .109 .086 .160 .368 -.141 -.007 .093 .401 .131 .269 .073 .196 .117 -.203 .086 .133 .145 .124 -.289 .486 .189 -.180 .108 1.000 .139 -.005 .158 -.184 .178 .059 .335 

var25 .412 .437 .586 .316 .243 -.119 .195 .228 .350 .294 .306 .295 .274 .031 .006 .347 .439 -.089 .167 .308 .508 .138 .270 .139 1.000 -.302 .375 .135 .421 -.168 .041 

var26 -.275 -.007 -.213 -.097 -.023 .282 .087 -.194 -.184 -.234 -.352 -.054 -.262 .102 .010 .036 -.266 .383 -.062 -.176 -.146 .056 -.260 -.005 -.302 1.000 -.137 .061 -.064 .458 -.105 

var27 .231 .289 .422 .230 .099 -.138 .146 .292 .287 .186 .221 .232 .132 .062 .087 .229 .314 -.149 .102 .234 .421 .020 .401 .158 .375 -.137 1.000 .077 .442 .047 .179 



 

 

 

var28 -.108 .179 -.059 -.063 .318 -.029 .096 -.104 -.197 -.058 -.071 .047 -.105 .508 -.151 .293 .015 .012 .368 -.234 .077 .532 .013 -.184 .135 .061 .077 1.000 -.023 .066 -.252 

var29 .379 .466 .478 .322 .080 -.224 .126 .197 .212 .284 .222 .480 .318 -.138 .197 .309 .256 -.103 -.028 .324 .306 -.129 .159 .178 .421 -.064 .442 -.023 1.000 -.136 .282 

var30 -.253 -.089 -.110 .047 .065 .410 .037 -.015 -.084 -.045 -.087 -.179 -.141 -.044 -.132 .090 .025 .417 .089 -.136 -.138 .113 .024 .059 -.168 .458 .047 .066 -.136 1.000 -.024 

var31 .242 -.002 .168 .319 -.156 .042 .251 .255 .208 .107 .151 .136 .194 -.260 .111 -.046 .151 -.087 -.079 .270 .047 -.188 -.032 .335 .041 -.105 .179 -.252 .282 -.024 1.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, μετά την απομάκρυνση των 

προβληματικών ερωτήσεων. Όπου var = ερώτηση 

 

 

 



 

 

  var01 var02 var03 var04 var05 var08 var09 var10 var11 var12 var13 var14 var16 var17 var18 var19 var20 var21 var22 var24 var25 var27 var28 var29 var30 

var01 1.000 .173 .519 .263 -.074 .274 .225 .277 .352 .357 .133 -.119 .161 .305 -.080 .058 .255 .329 -.058 .109 .412 .231 -.108 .379 -.253 

var02 .173 1.000 .380 .280 .246 .171 .294 .268 .182 .449 .224 .070 .430 .191 -.027 .091 .238 .313 .241 .086 .437 .289 .179 .466 -.089 

var03 .519 .380 1.000 .202 .037 .291 .415 .414 .323 .490 .263 -.041 .287 .401 -.163 .105 .291 .459 -.080 .160 .586 .422 -.059 .478 -.110 

var04 .263 .280 .202 1.000 .003 .402 .278 .365 .251 .283 .224 -.131 .140 .354 -.106 -.188 .628 .195 -.131 .368 .316 .230 -.063 .322 .047 

var05 -.074 .246 .037 .003 1.000 -.199 .050 .076 .186 .097 .053 .302 .223 .188 .046 .248 -.160 .224 .389 -.141 .243 .099 .318 .080 .065 

var08 .274 .171 .291 .402 -.199 1.000 .308 .351 .232 .205 .283 -.204 .098 .318 -.013 -.166 .548 .173 -.120 .401 .228 .292 -.104 .197 -.015 

var09 .225 .294 .415 .278 .050 .308 1.000 .321 .198 .227 .139 -.126 .162 .247 -.126 -.013 .369 .291 -.105 .131 .350 .287 -.197 .212 -.084 

var10 .277 .268 .414 .365 .076 .351 .321 1.000 .532 .269 .366 -.213 .244 .346 -.159 -.222 .457 .350 -.236 .269 .294 .186 -.058 .284 -.045 

var11 .352 .182 .323 .251 .186 .232 .198 .532 1.000 .228 .343 -.140 .233 .369 -.192 .030 .160 .265 -.035 .073 .306 .221 -.071 .222 -.087 

var12 .357 .449 .490 .283 .097 .205 .227 .269 .228 1.000 .141 .025 .333 .225 -.055 -.048 .219 .217 -.028 .196 .295 .232 .047 .480 -.179 

var13 .133 .224 .263 .224 .053 .283 .139 .366 .343 .141 1.000 -.159 .319 .274 -.284 -.062 .307 .138 -.071 .117 .274 .132 -.105 .318 -.141 

var14 -.119 .070 -.041 -.131 .302 -.204 -.126 -.213 -.140 .025 -.159 1.000 .180 -.013 .089 .315 -.281 .015 .424 -.203 .031 .062 .508 -.138 -.044 

var16 .161 .430 .287 .140 .223 .098 .162 .244 .233 .333 .319 .180 1.000 .362 .051 .032 .144 .277 .187 .133 .347 .229 .293 .309 .090 

var17 .305 .191 .401 .354 .188 .318 .247 .346 .369 .225 .274 -.013 .362 1.000 -.069 -.033 .314 .221 -.039 .145 .439 .314 .015 .256 .025 

var18 -.080 -.027 -.163 -.106 .046 -.013 -.126 -.159 -.192 -.055 -.284 .089 .051 -.069 1.000 .014 -.150 -.052 .144 .124 -.089 -.149 .012 -.103 .417 

var19 .058 .091 .105 -.188 .248 -.166 -.013 -.222 .030 -.048 -.062 .315 .032 -.033 .014 1.000 -.293 -.002 .426 -.289 .167 .102 .368 -.028 .089 

var20 .255 .238 .291 .628 -.160 .548 .369 .457 .160 .219 .307 -.281 .144 .314 -.150 -.293 1.000 .245 -.154 .486 .308 .234 -.234 .324 -.136 

var21 .329 .313 .459 .195 .224 .173 .291 .350 .265 .217 .138 .015 .277 .221 -.052 -.002 .245 1.000 .045 .189 .508 .421 .077 .306 -.138 

var22 -.058 .241 -.080 -.131 .389 -.120 -.105 -.236 -.035 -.028 -.071 .424 .187 -.039 .144 .426 -.154 .045 1.000 -.180 .138 .020 .532 -.129 .113 

var24 .109 .086 .160 .368 -.141 .401 .131 .269 .073 .196 .117 -.203 .133 .145 .124 -.289 .486 .189 -.180 1.000 .139 .158 -.184 .178 .059 

var25 .412 .437 .586 .316 .243 .228 .350 .294 .306 .295 .274 .031 .347 .439 -.089 .167 .308 .508 .138 .139 1.000 .375 .135 .421 -.168 

var27 .231 .289 .422 .230 .099 .292 .287 .186 .221 .232 .132 .062 .229 .314 -.149 .102 .234 .421 .020 .158 .375 1.000 .077 .442 .047 

var28 -.108 .179 -.059 -.063 .318 -.104 -.197 -.058 -.071 .047 -.105 .508 .293 .015 .012 .368 -.234 .077 .532 -.184 .135 .077 1.000 -.023 .066 

var29 .379 .466 .478 .322 .080 .197 .212 .284 .222 .480 .318 -.138 .309 .256 -.103 -.028 .324 .306 -.129 .178 .421 .442 -.023 1.000 -.136 

var30 -.253 -.089 -.110 .047 .065 -.015 -.084 -.045 -.087 -.179 -.141 -.044 .090 .025 .417 .089 -.136 -.138 .113 .059 -.168 .047 .066 -.136 1.000 




