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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Λακπξηλή Θ. Κνιηνχ: Αληηιήςεηο θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ έληαμε 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο. 

(Με ηελ επίβιεςε ηεο θ. ηπιηαλήο Σδηαθέξε, Αλαπιεξψηξηαο Καζεγήηξηαο). 

 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαιχθζεθε 

αθελφο κέζσ ηεο ζπιινγήο δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ απφ άιιεο έξεπλεο θαη κειέηεο 

θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ, απφ ηελ πξσηνγελή 

πνζνηηθή έξεπλα πνπ δηεμήρζεθε. Ζ πξσηνγελήο πνζνηηθή έξεπλα βαζίζηεθε ζε έλα 

πιήξσο δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειεί ην κνλαδηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

απηήο θαη ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ζπλνιηθά 102 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζπλνδεχεηαη απφ πςειά επίπεδα αμηνπηζηίαο, κε ζπληειεζηή Cronbach’s Alpha ηεο 

ηάμεσο ηνπ 0,9. Γηα ηελ ζπιινγή ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο αθνινπζήζεθε ε 

δεηγκαηνιεςία επθνιίαο θαη ε ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο, ελψ θαιχθζεθαλ πιήξσο 

φια ηα δεηήκαηα εξεπλεηηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, γηα ηα νπνία θαηέζηεζαλ 

ελήκεξνη φινη νη ζπκκεηέρνληεο πξηλ ηελ επίζεκε ζπκκεηνρή ηνπο ζην εξεπλεηηθφ 

δείγκα. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε ε ζπιινγηθή ζεηηθή αληίιεςε ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκά ηνπο. Δπίζεο, πξνέθπςε ε ππφζηαζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθφξσλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε 

ηελ επηκφξθσζε θαη εμνηθείσζή ηνπο κε ηνπο καζεηέο πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ ήηαλ 

πεξηζζφηεξν επηκνξθσκέλνη επί ησλ ελ ιφγσ δεηεκάησλ θαη πεξηζζφηεξν 

εμνηθεησκέλνη κε απηά, θαηέιεγαλ ζε αθφκα ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο σο πξνο ην 

δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα 

ηεο θπζηθήο αγσγήο.  

 

Λέξεις-κλειδιά: Καθηγηηές Φσζικής Αγωγής, Ανηιλήψεις, Ενζωμάηωζη, Ειδικές 

Εκπαιδεσηικές Ανάγκες, Αναπηρία. 
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ABSTRACT 

Lamprini Koliou: Perceptions of physical education teachers for the inclusion of 

students with special educational needs in the physical education course 

(With the supervision of Dr. Styliani Tziaferi, Associate Professor). 

 

The ultimate goal of this dissertation is to investigate the perceptions of physical 

education teachers for the inclusion of students with special educational needs in the 

physical education course. This issue was addressed on the one hand through the 

collection of secondary data from other surveys and studies and on the other hand 

through the collection of primary data from the primary quantitative research 

conducted. The primary quantitative research was based on a fully structured 

questionnaire which is its only research tool, and which was completed by a total of 

102 physical education teachers of Greek primary and secondary education. The 

questionnaire is accompanied by high levels of reliability, with a Cronbach’s Alpha 

score of 0.9. For the collection of the research sample, the convenience sampling and 

the avalanche technique were followed, while all the issues of research ethics and 

ethics were fully covered, of which all the participants were informed before their 

official participation in the research sample. The results showed the collective positive 

perceptions of physical education teachers for the integration of children with special 

educational needs in their lesson. Also, the existence of statistically significant 

differences in the perceptions of physical education teachers emerged, based on their 

training and familiarity with students with special educational needs. More 

specifically, physical education teachers who were more educated on these issues and 

more familiar with them, came to even more positive perceptions about the issue of 

integrating children with special educational needs into the physical education class. 

 

Keywords: Physical Education Teachers, Perceptions, Integration, Special 

Educational Needs, Disability. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

1.1 θνπόο θαη Αληηθείκελν 

 

θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ πνπ 

δηαζέηνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα πνπ εμεηάδεηαη αθελφο κέζσ βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

θαη αθεηέξνπ κέζσ πξσηνγελνχο πνζνηηθήο έξεπλαο. ηε βηβιηνγξαθηθή 

αλαζθφπεζε παξαηίζεληαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα. Πξφθεηηαη γηα δεδνκέλα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ άιιεο κειέηεο. Απψηεξνο ζθνπφο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

είλαη ε θαηαλφεζε ελλνηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην εξεπλεηηθφ ζθέινο, θαζψο 

επίζεο θαη ε παξάζεζε επξεκάησλ άιισλ εξεπλεηψλ θαη κειεηεηψλ, ηα νπνία 

θαηφπηλ ηεο εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο ζα κπνξνχλ λα 

ζπγθξηζνχλ κε απηά. 

 

 

1.2 πνπδαηόηεηα θαη πκβνιή ζηελ Ήδε Τθηζηάκελε Γλώζε 

 

Σν δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ πνπ δηαθαηέρνληαη απφ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξίεο ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηδίσο ζην κάζεκα 

ηεο θπζηθήο αγσγήο, έρεη απνηειέζεη πφιν έιμεο πνιιψλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Αμηνπξφζεθην θξίλεηαη ην γεγνλφο φηη ζην 

παξειζφλ ππήξρε ε θάζεηε ηάζε απνκφλσζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, φρη κφλν απφ ηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη απφ ηηο 

θνηλσληθέο. Πιένλ, ην ηνπίν έρεη αιιάμεη, θαζψο δηελεξγνχληαη θηιφηηκεο 

πξνζπάζεηεο ηεο φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξεο έληαμήο ηνπο ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε. 

Άιισζηε, ε ελ ιφγσ νκαιή έληαμή ηνπο δελ ζπλνδεχεηαη κφλν απφ νθέιε ππέξ ησλ 
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παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά έρεη απνδεηρζεί φηη σθειεί θαη ηα 

ππφινηπα παηδηά. 

Χζηφζν, νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε κία 

ηδηάδνπζα πξφθιεζε, πνπ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο. Ζ πξφθιεζε απηή έγθεηηαη ζηελ πνιπδηάζηαζε θαη έληνλε δηαθνξνπνίεζε 

ησλ κνξθψλ αλαπεξίαο θαη ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πνπ είλαη δπλαηφλ 

λα έρεη ην θάζε παηδί. Ζ πνηθηινκνξθία απηή θαζηζηά ην έξγν ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα 

ηεο ελ ιφγσ έληαμεο ησλ παηδηψλ απηψλ, αθελφο πνιχπινθν θαη αθεηέξνπ δχζθνιν. 

Έηζη, αθνχ ιεθζεί εμεηαζηεί ν βαζκφο θαη ν ηχπνο αλαπεξίαο ελφο καζεηή, ζηε 

ζπλέρεηα θξίλεηαη γηα ην αλ ν καζεηήο απηφο ζα εληαρζεί ζηε γεληθή ηάμε, ή ζε ηκήκα 

έληαμεο ή αθφκα θαη ζηελ γεληθή ηάμε κε παξάπιεπξε ππνζηήξημε.  

Παξ’ φια απηά, ζην πιαίζην ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, νη αληηιήςεηο 

ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ζηελ νκαιή έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, δελ έρεη δηεξεπλεζεί 

επαξθψο, γεγνλφο ην νπνίν ζεκαίλεη έλα ζεκαληηθφ βηβιηνγξαθηθφ θελφ, 

ιακβαλνκέλεο ππφςηλ ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηνπ δεηήκαηνο απηνχ. Σν βηβιηνγξαθηθφ 

θαη εξεπλεηηθφ απηφ θελφ θαιχπηεηαη κέζσ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

 

1.3 ύληνκε Αλαζθόπεζε Κεθαιαίσλ 

 

Σν δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεη ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Αξρηθά, 

γίλεηαη εκβάζπλζε ζηελ εηδηθή αγσγή, ηελ αλαπεξία θαη ζην θνηλσληθφ θαη ηαηξηθφ 

πξφηππν απηήο. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη ζέκαηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ εηδηθή αγσγή 

θαη ηελ ππφζηαζε εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Δλ ζπλερεία, επηζεκαίλεηαη ε 

έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη πεξηγξάθνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο έληαμεο. Σέινο, παξαηίζεληαη ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πάλσ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο 

αγσγήο πάλσ ζε ζέκαηα έληαμεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 
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ην ηξίην θεθάιαην απνζαθελίδνληαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ πξσηνγελή πνζνηηθή έξεπλα, φπσο είλαη επί παξαδείγκαηη ν 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο θαη ηα εξσηήκαηα πνπ αλακέλεηαη λα θαιπθηνχλ απφ ηε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ν ηξφπνο ζπγθέληξσζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ν ηξφπνο κε 

ηνλ νπνίν θαιχθζεθαλ ζέκαηα πνπ ζπλάδνπλ κε ηελ εζηθή ηεο έξεπλαο, φπσο ε 

αλσλπκία θαη ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηψληαη ηα εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα. Σέινο, αθνινπζεί ην πέκπην θεθάιαην, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

παξαηίζεληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα, θαζψο επίζεο θαη πξνηάζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ απηά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

Πξν ηεο έλαξμεο ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο, δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ 

αλαδήηεζε ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν βάζεηο αλαδήηεζεο, 

ήηνη ην Google Scholar θαη ην Scopus. Οη ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ 

νη εμήο: «Special education, Physical education, Special educational needs, Children, 

Teachers, Inclusion, Participation, Disabilities, Teachers’ perceptions». Οη 

αληίζηνηρεο ειιεληθέο ιέμεηο-θιεηδηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη εμήο: 

«Αναπηρίες, Ειδικές εκπαιδεσηικές ανάγκες, Μαθηηές, Φσζική αγωγή, Ανηιλήψεις 

καθηγηηών θσζικής αγωγής, Ένηαξη». Αξρηθά, ηα άξζξα αμηνινγήζεθαλ κε θξηηήξην 

ηνλ ηίηιν ηνπο θαη αλ απηφο θξηλφηαλ ζρεηηθφο κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία. Δλ ζπλερεία, εθφζνλ θξηλφηαλ ε θαηαιιειφηεηα θαη 

ζρεηηθφηεηα ηνπ ηίηινπ ηνπ θάζε άξζξνπ, αθνινπζνχζε ην ζηάδην ηεο αλάγλσζεο ηεο 

πεξίιεςεο απηνχ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί επζηνρφηεξα ε θαηαιιειφηεηά ηνπ 

γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξνχζα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. ε πεξηπηψζεηο 

πνπ απφ ηελ πεξίιεςε δελ ήηαλ δπλαηή ε αμηνιφγεζε ηεο θαηαιιειφηεηαο θαη 

ζρεηηθφηεηαο ησλ άξζξσλ, αθνινπζνχζε ε αλάγλσζε ηεο εηζαγσγήο θαη ησλ ηειηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ ηνπ θαη θαηφπηλ ιακβαλφηαλ ε απφθαζε ηνπ αλ ην άξζξν κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ θάησζη αλαζθφπεζε. Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη δελ ηέζεθε 

ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηελ αλαδήηεζε ησλ άξζξσλ ζε ακθφηεξεο ηηο βάζεηο 

αλαδήηεζεο, δηφηη απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε ρξήζε άξζξσλ κε φζν ην δπλαηφλ 

ζρεηηθφηεξν πεξηερφκελν κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. 

  

 

 

2.1 Ζ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε 

 

 

2.1.1 Ζ Αλαπεξία  
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Ο ελλνηνινγηθφο ππξήλαο ηνπ φξνπ “αλαπεξία” είλαη αθελφο δχζθνια 

εληνπίζηκνο θαη αθεηέξνπ πνιπδηάζηαηνο. Μάιηζηα, ε δπζθνιία εληνπηζκνχ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ππξήλα ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο ελδερνκέλσο λα είλαη θαη 

απφξξνηα ηεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο πνιπδηάζηαζεο απηήο. Ο ιφγνο ηεο 

πνιπδηάζπαζεο ηεο αλαπεξίαο έγθεηηαη ζην φηη πξνθεηκέλνπ λα απνζαθεληζηεί, 

πξέπεη λα ιεθζεί ππφςηλ, φρη κφλν ε ηαηξηθή ηεο δηάζηαζε αιιά θαη ε θνηλσληθή. Σελ 

ίδηα ζηηγκή, ε αλαπεξία δπλαηή λα ραξαθηεξηζηεί ελλνηνινγηθά σο θάηη ξεπζηφ θαη 

ηδηαίηεξν. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε αληίιεςε ηνπ θπζηνινγηθνχ αλζξψπνπ, 

ζηε ζεκεξηλή επνρή, είλαη δπλαηφλ, κειινληηθά, λα αληηθαηνπηξίδεη έλα άηνκν πνπ 

πάζρεη απφ θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία (Goodley et al., 2019).  

Χο εθ ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ, είλαη εχινγε θαη αηηηνινγεκέλε ε 

απφδνζε πνιιαπιψλ νξηζκψλ ζηνλ φξν ηεο αλαπεξίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ έλαο 

άλζξσπνο ραξαθηεξίδεηαη σο αλάπεξνο. Έηζη, σο αλαπεξία λνείηαη ε ρξφληα βιάβε, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή είλαη ζσκαηηθή ή δηαλνεηηθή, ή αιινίσζεο ηεο πγείαο 

ελφο αλζξψπνπ, ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα είλαη έκθπηε ή αθφκα θαη επίθηεηε. Ζ ελ 

ιφγσ αιινίσζε αλαθέξεηαη αθελφο ζηελ ςπρηθή θαη πλεπκαηηθή πγεία ελφο 

αλζξψπνπ θαη αθεηέξνπ ζηε ζσκαηηθή. Μάιηζηα, πξνθεηκέλνπ λα ραξαθηεξηζηεί 

έλαο άλζξσπνο σο αλάπεξνο, ε επίθηεηε ή έκθπηε αιινίσζε ηεο πγείαο ηνπ πξέπεη 

λα ζπλεπάγεηαη ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ νινζρεξή απψιεηα ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

απνδψζνπλ απηνδχλακα ζηελ θνηλσλία  (Κξεκαιήο, 2006; Barnes, 2012).  

Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο πγείαο, έρεη ραξαθηεξίζεη σο αλαπεξία, 

νπνηνλδήπνηε πεξηνξηζκφ ή αδπλακία ηθαλφηεηαο ελφο αλζξψπνπ, ζην πιαίζην ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη ηεο ζέιεζήο ηνπ λα εθηειέζεη κία ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα κε 

νκαιφ ηξφπν. Χο νκαιφο, λνείηαη ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο ζα 

επηηεινχζε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ρσξίο λα αληηκεησπίζεη θάπνηα 

δπζρέξεηα ή δπζθνιία. Καηφπηλ, αμηνπξφζεθηε είλαη θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ Jantzen 

(1974) γηα ηελ αλαπεξία, ν νπνίνο, ζπγθεθξηκέλα, πξφζζεζε κία αθφκα δηάζηαζε 

ζηνλ αλσηέξσ αλαθεξφκελν νξηζκφ.  Ζ δηάζηαζε απηή είλαη θνηλσληθήο θχζεσο. 

Έηζη, ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο απηήο ππνζηεξίρζεθε φηη ε αλαπεξία δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ιακβάλεηαη ππφςηλ σο θάπνηνπ είδνπο θπζηθφ θαηλφκελν. Ο ίδηνο 

επηζήκαλε φηη θαζίζηαηαη εκθαλήο θαη ε ππφζηαζή ηεο επηβεβαηψλεηαη φηαλ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο αλζξψπνπ, ή νη επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο ησλ ελ ιφγσ γλσξηζκάησλ ηνπ, ηίζεληαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο πθηζηάκελεο 
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ππνθεηκεληθέο αληηιήςεηο γηα ηηο ειάρηζηα απαηηνχκελεο θνηλσληθέο δπλαηφηεηεο, 

δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζεσξεζεί φηη έλαο 

άλζξσπνο, βάζεη ησλ δηθψλ ηνπ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξηζεί πιήξσο θαη ρσξίο θάπνην ιεηηνπξγηθφ εκπφδην, ζηηο αλσηέξσ 

αλαθεξφκελεο ειάρηζηα απαηηνχκελεο δπλαηφηεηεο, απηφ είλαη ην ζεκείν ζην νπνίν 

ζεσξείηαη φηη ε αλαπεξία  είλαη εκθαλήο. Απφ απηφ ην ζεκείν θαη έπεηηα, ην άηνκν 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλάπεξν. πλ ηνηο άιινηο, αλ ιεθζεί ππφςηλ ν νηθνπκεληθφο 

ραξαθηήξαο ηεο αλαπεξίαο θαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ πθηζηάκελσλ επ’ απηήο 

αληηιήςεσλ, βάζεη ηεο θνπιηνχξαο πνπ επηθξαηεί ζε θάζε θνηλσλία, θαζίζηαηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν βαζκφο δηαθνξεηηθφηεηαο ηεο ρξνηάο πνπ κπνξεί 

λα απνδνζεί ζηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο αλαπεξίαο (Kulkarni & Lengnick-

Hall, 2011; Medina & Gamero, 2017). 

Όπσο επηζεκάλζεθε αλσηέξσ, ε αλαπεξία δχλαηαη λα είλαη αθελφο επίθηεηε 

αθεηέξνπ έκθπηε. Οη πξψηεο αλαθνξέο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ φξν ηεο αλαπεξίαο δελ 

ήηαλ δπλαηφλ λα ζπλνδεπηνχλ απφ επηζηεκνληθή επεμήγεζε. Ο ιφγνο έγθεηηαη ζην 

φηη ε εθάζηνηε πθηζηάκελε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ είρε εληάμεη ην δήηεκα ηεο 

αλαπεξίαο ζηελ ζθαίξα ελδηαθέξνληφο ηεο, θαη απηφ, ζηε ζπλέρεηα, νδεγνχζε ζηελ 

αληίιεςή ηεο αλαπεξίαο σο ζπλέπεηα ζξεζθεπηηθήο θχζεσο πξαθηηθψλ. Απηφ 

ζεκαίλεη, επί ηεο νπζίαο, φηη ζπρλά πξεζβεπφηαλ ε πεπνίζεζε φηη ε αλαπεξία 

επεξρφηαλ ζε έλαλ άλζξσπν, σο απνηέιεζκα ηεο ηηκσξίαο ηνπ απφ κία αλψηεξε 

δχλακε. Πξφθεηηαη γηα κία εξκελεπηηθή δηάζηαζε, ε νπνία ζπλήζσο επέθεξε πσο 

απφηνθν ηνλ απνθιεηζκφ ησλ αλαπήξσλ αλζξψπσλ απφ ηελ θνηλσλία, ή ζε αθφκα πην 

αθξαίεο πεξηπηψζεηο απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ νηθνγέλεηα (Εατκάθεο & Καλδπιάθε, 

2005; Bonevski et al., 2014). 

 

 

2.1.2 Σν Κνηλσληθό Πξόηππν ηεο Αλαπεξίαο 

 

Όπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, ην ηαηξηθφ κνληέιν είρε ήδε απνξξηθζεί απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ έπαζραλ απφ θάπνηα κνξθή αλαπεξίαο. Έηζη, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1960 – 1970, νη ίδηνη νη άλζξσπνη πνπ έπαζραλ απφ 
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θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία ζπλέβαιαλ ζην λα αλαπηπρζεί ην θνηλσληθφ κνληέιν 

πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ έλαλ εληειψο δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν ζθέςεο ζπγθξηηηθά κε ην ηαηξηθφ πξφηππν (King et al., 2003; Dirth & 

Branscombe, 2018). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζεη ηνπ ηαηξηθνχ κνληέινπ πξνζέγγηζεο ηεο αλαπεξίαο, 

νπνηνζδήπνηε πθηζηάκελνο δεζκφο κεηαμχ ησλ αλαπήξσλ θαη ηεο θνηλσλίαο έπξεπε 

λα ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη. Ζ κφλε νπζηαζηηθή πξνζθνξά ηεο θνηλσλίαο απέλαληη 

ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ήηαλ ε επίδεημε ειεεκνζχλεο θαη ιχπεζεο. Ο Oliver (1990, 

1996) ήηαλ απηφο πνπ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ αλάδπζε κίαο λέαο πξνζέγγηζεο, πνπ 

είλαη ε θνηλσληθή. Έθηνηε, ινηπφλ, πξνηάζεθαλ νξηζκέλεο ελαιιαθηηθέο 

ελλνηνινγηθέο απνζαθελίζεηο θαη εξκελείεο ηεο αλαπεξίαο θαη επήιζε ν δηαρσξηζκφο 

ηεο έλλνηαο ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο εμαζζέλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εμαζζέλεζε ήηαλ αληηιεπηή σο έλαο ιεηηνπξγηθήο θχζεσο πεξηνξηζκφο, απφ ηνλ 

νπνίν ραξαθηεξηδφηαλ έλαο άλζξσπνο. Ζ εμαζζέλεζε, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ 

εξκελεία ηεο, ζπλάδεη κε ηελ αηζζεηεξηαθή, δηαλνεηηθή θαη θπζηθή εμαζζέληζε ηνπ 

αλζξψπνπ. Ζ αλαπεξία, σζηφζν, ιακβαλφηαλ ππφςηλ σο κία θαηάζηαζε πνπ 

νδεγνχζε ζηελ απφιπηε απψιεηα ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ, πνπ δίλνληαλ ζε 

έλαλ άλζξσπν, λα έρεη κία θαλνληθή δηαβίσζε, φπσο ην θαλνληθφ νξίδεηαη κε βάζε 

ηνλ ηξφπν δηαβίσζεο ησλ ππφινηπσλ αλζξψπσλ– κειψλ ηεο θνηλσλίαο (Brantlinger et 

al., 2005; Scholz & Ingold, 2020). 

Καζίζηαηαη αληηιεπηφ, θαηφπηλ ηεο ζέζπηζεο ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο 

αλαπεξίαο, φηη ε αλαπεξία ζηακάηεζε λα αληηκεησπίδεηαη σο έλα δηαθξηηφ πξφβιεκα, 

αιιά μεθίλεζε λα ιακβάλεηαη ππφςηλ σο έλα ζθέινο θνηλσληθήο θαηαζθεπήο, ην 

νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη πνιηηηθέο επεθηάζεηο 

(Correia et al., 2019).  

ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ πιεπξά ηνπ Oliver (1996) δίλεηαη 

ε επεμήγεζε φηη ε αληίιεςε ηεο αλαπεξίαο σο ελφο ηξαγηθνχ γεγνλφηνο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο, απνηειεί αηηία δεκηνπξγίαο 

θαηαπηέζεσλ θνηλσληθήο θχζεσο, εηο βάξνο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο. 

Οπζηαζηηθά, ζην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο, νη αληηιήςεηο πνπ 

επηθξαηνχλ γηα ηελ ηαηλία απηήο πξνζαξκφδνληαη ζε επηθαηξνπνηεκέλα θαη εληειψο 

θαηλνχξγηα δεδνκέλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλαπεξία ζηακαηά λα εθιακβάλεηαη σο 
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έλα εμαηνκηθεπκέλν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ελφο αλζξψπνπ. πγθεθξηκέλα, μεθηλά 

λα θαζίζηαηαη αλαγλσξίζηκε σο έλα είδνο πεξηνξηζκνχ, ην νπνίν επηβάιιεηαη απφ ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν εληφο ηνπ νπνίνπ, ην άηνκν πνπ πάζρεη απφ θάπνηαο κνξθήο 

αλαπεξία, θαιείηαη λα δξαζηεξηνπνηεζεί θαη λα επηβηψζεη. Οη πθηζηάκελεο ζπλήζεηεο 

θαη θνηλσληθέο δνκέο απνηεινχλ ηηο αηηίεο απνθιεηζκνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ πάζρνπλ 

απφ θάπνηαο κνξθήο αλαπεξία, απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θνηλσληθά 

δξψκελα (Griful-Freixenet et al., 2017; Bogart et al., 2018; Smith & Bundon, 2018). 

 

 

2.1.3 Σν Ηαηξηθό Πξόηππν ηεο Αλαπεξίαο 

 

Βάζεη ηνπ ηαηξηθνχ πξνηχπνπ, ε θπζηθή θαηάζηαζε θαη ε αζζέλεηα ελφο 

αλζξψπνπ πνπ πάζρεη απφ θάπνην είδνο αλαπεξίαο, είλαη νη αθξηβείο πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο ηεο αλαπεξίαο απηήο. Έηζη, ππφ ηελ ηαηξηθή 

πηπρή, ε αλαπεξία εθιακβάλεηαη ππφςηλ σο έλα δηαθξηηφ πξφβιεκα, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο ρξεηάδνληαη δηαξθή 

παξαθνινχζεζε, θξνληίδα θαη ζεξαπεία. Δπί ηεο νπζίαο, κέζσ ηεο πεπνίζεζεο 

απηήο, νη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο ιακβάλνληαη ππφςηλ σο απφιπηα εμαξηψκελνη απφ 

ηνπο γχξσ ηνπο, θαη φρη σο απηνζπληεξνχκελα φληα. Ζ πεπνίζεζε απηή, 

επηπξνζζέησο, θαζηζηά εληνλφηεξν ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ αλαπήξσλ 

αλζξψπσλ (Wood, 1980; Barton, 1989; Amedro et al., 2018).  

Άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ απφ θάπνην είδνο αλαπεξίαο, σο εθ ησλ αλσηέξσ 

αλαθεξφκελσλ, είλαη απνθιείλνληεο, κεηνλεθηνχληεο θαη πνιιέο θνξέο ζπλήζηδαλ λα 

ραξαθηεξίδνληαη αθφκα θαη σο “ζπαζηηθνί” (King et al., 2010).  

Απφ ηελ πηπρή ηνπ ηαηξηθνχ πξνηχπνπ ηεο αλαπεξίαο, πξαγκαηνπνηείηαη 

εκβάζπλζε ζε φια φζα αδπλαηνχλ λα πξάμνπλ νη αλάπεξνη άλζξσπνη. Μάιηζηα, ζην 

πιαίζην ηνπ ηαηξηθνχ πξνηχπνπ ηεο αλαπεξίαο, ην βηνινγηθφ ζψκα ζεσξείηαη σο ην 

πξσηαξρηθφ ηέηνην απηήο (Καξαγηάλλε & Εψληνπ-ηδέξε, 2006).  

ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη ην ηαηξηθφ πξφηππν επηθξαηνχζε σο 

θπξίαξρν, κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αζθψληαο νπζηαζηηθή επηξξνή ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο ηφηε επνρήο απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο.  
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Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν, βέβαηα, έρεη απνξξηθζεί απφ ηελ πιεπξά ησλ αλαπήξσλ 

αλζξψπσλ. Αλαιπηηθφηεξα, ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν εκπεξηέρεη ηηο θάησζη 

αλαθεξφκελεο δηαθξίζεηο εηο βάξνο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο: 

- Δμαζζέλεζε, πνπ είλαη ζπλπθαζκέλε κε φπνηαο κνξθήο απψιεηα ή δπζιεηηνπξγία 

ηεο αλαηνκηθήο, θπζηνινγηθήο ή ςπρνινγηθήο δνκήο ηνπ αλζξψπνπ  

- Ζ αλαπεξία, απφ ηελ νπνία πάζρεη έλαο άλζξσπνο, είλαη ζπλπθαζκέλε κε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο πεξηνξηζκφ ή ηελ ειιηπή ηθαλφηεηα εθηέιεζεο δξαζηεξηνηήησλ 

κε ηνλ ίδην ηξφπν, κε ηνλ νπνίν απηέο εθηεινχληαη απφ ηνπο “θπζηνινγηθνχο” 

αλζξψπνπο (Stalker et al., 1999; Oliver, 2013). 

 

 

2.1.4 Ζ Δηδηθή Αγσγή 

 

Όπσο αθξηβψο αλαθέξζεθε αλσηέξσ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαπεξίαο, έηζη 

θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο αγσγήο, ε πνιπδηάζηαζή ηεο νδεγεί ζηελ 

ππφζηαζε πνιιψλ επηκέξνπο ελλνηνινγηθψλ απνζαθελίζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, ν πξσηαξρηθφο νξηζκφο πνπ απνδφζεθε γηα ηελ εηδηθή αγσγή ήηαλ απηφο 

ηεο Ηκβξηψηε (1939), θαηά ην έηνο 1939. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ πιεπξά ηεο 

Ηκβξηψηε (1939) ε εηδηθή αγσγή νξίζηεθε σο κία αγσγή ζεξαπεπηηθήο θχζεσο, 

απψηεξνο ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε κφξθσζε, δηδαζθαιία, πξφλνηα θαη παξνρή 

θξνληίδαο φισλ ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνην είδνο αλαπεξίαο, αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ απηή ε αλαπεξία είλαη δηαλνεηηθή ή ζσκαηηθή. χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ 

πξνζέγγηζε, ε εηδηθή αγσγή απνζθνπεί θαη ζηελ ςπρηθή εμέιημε ησλ παηδηψλ απηψλ, 

ε νπνία είλαη δπλαηφλ λα παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ ππφζηαζε δηαθφξσλ θνηλσληθψλ 

θαη αηνκηθψλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ. Καζψο επήιζε ε πάξνδνο ησλ εηψλ, ν 

αλσηέξσ αλαθεξφκελνο νξηζκφο πνπ απνδφζεθε πξνο ηελ εηδηθή αγσγή, επεθηάζεθε 

πξνο ηελ επξχηεξε δηάζηαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ παξέρνληαη πξνο ηα 

παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θάπνην είδνο αλαπεξίαο ή πξνο ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο αγσγήο, εκπεξηέρεηαη ε 

παξνρή δηδαθηηθψλ κεζνδνινγηψλ, πνπ είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλεο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα θαη εηδηθά πξνγξάκκαηα. Σα ελ ιφγσ 
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πξνγξάκκαηα, κε ηε ζεηξά ηνπο, είλαη κε ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλα, ψζηε λα 

παξέρνληαη πξνο ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζε 

εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο πνπ δηαζέηνπλ ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη θαηάιιειε 

δηαξξχζκηζε, έηζη ψζηε λα επέξρεηαη πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ πνπ 

πάζρνπλ απφ αλαπεξία ή απηψλ πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(Heward, 2011; O’brien et al., 2011). 

Ζ έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ε 

παξνρή, πξνο απηά, ηζφηηκσλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δελ ήηαλ αλέθαζελ δεδνκέλα 

δεηήκαηα. Ζ θαζηέξσζή ηνπο, απνηειεί απφηνθν πνιιψλ πξνζπαζεηψλ, νη νπνίεο 

δηήξθεζαλ αξθεηά ρξφληα. ην ζεκείν απηφ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ην 

γεγνλφο φηη ν πιήξεο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ έπαζραλ απφ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο αλαπεξία θαη ε πιήξεο θνηλσληθή ηνπο απφξξηςε, άξρηζε λα 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, θαηφπηλ άζθεζεο θξηηηθήο επί ηνπ 

δεηήκαηνο ηεο μερσξηζηήο εθπαίδεπζεο ησλ αλζξψπσλ απηψλ (Morgan et al., 2019; 

DeMatthews et al., 2020).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, εθείλε ηελ επνρή, ζηελ Ακεξηθή, δηαπηζηψζεθε πσο ζηα 

ζρνιεία εηδηθήο εθπαίδεπζεο δελ πήγαηλαλ κφλν καζεηέο πνπ έπαζραλ απφ θάπνην 

είδνο αλαπεξίαο ή δηέζεηαλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη καζεηέο πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ ρακειά θνηλσληθά ππφβαζξα ή απηνί πνπ πξνέξρνληαλ απφ 

θνηλσληθέο κεηνλφηεηεο (Darabkh  et al., 2017; Humphries et al., 2018). Σν 

ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, νδήγεζε ζηελ έμαξζε πνιιαπιψλ θηλεηνπνηήζεσλ. Απψηεξνο 

ζθνπφο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ απηψλ ήηαλ ε δηεθδίθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηζνηηκίαο. Σφηε ήηαλ πνπ είρε μεθηλήζεη θαη ε αλάπηπμε ηνπ ιεγφκελνπ 

αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο, ην νπνίν ζεκαηνδφηεζε ηελ κεηάβαζε απφ ην ηαηξηθφ ζην 

θνηλσληθφ πξφηππν ηεο αλαπεξίαο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηέπεηηα δεθαεηηψλ, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ησλ δεθαεηηψλ πνπ κεζνιάβεζαλ κεηαμχ ηνπ 1970 – 1980, είρε ήδε 

μεθηλήζεη ε αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνληέισλ έληαμεο. Σα κνληέια απηά 

πεξηειάκβαλαλ ηζρπξέο εξεπλεηηθέο θαη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μεηά απφ 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ακεξηθήο, αθνινχζεζε ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο Δπξψπεο γηα 

ηελ έληαμε ησλ αλαπήξσλ καζεηψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ δηαθαηέρνληαλ απφ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηελ ηζφηηκε εθπαίδεπζε. Έηζη, δηαπηζηψζεθε νξηζηηθά φηη ην 

ηαηξηθφ κνληέιν θαηέζηε πιήξσο ηεο ιεηηνπξγηθφ θαη θαηέιεμε λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ ην ιεγφκελν θνηλσληθφ κνληέιν (De Graaf et al., 2018; Woods et al., 2018).  
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Έθηνηε, δφζεθε αθφκα κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηελ εχθνιε θαη νκαιή 

πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ θνηλνχ. Καηά ηε 

δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, είραλ ήδε μεθηλήζεη λα γίλνληαη εκθαλείο θαη νη 

πξψηεο κεηαξξπζκίζεηο, επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ην έηνο 1981,  ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο ζεζπίζηεθε ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην, απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

νπνίνπ ζεζκνζεηήζεθε ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ πνπ πάζρνπλ απφ αλαπεξίεο θαη 

απηψλ πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα πνπ 

πιένλ μεθίλεζε λα απνηειεί επζχλε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Χζηφζν, ρψξνο ηεο 

έληαμεο δελ είρε αθφκα αλαπηπρζεί θαη ε πξψηε αλαθνξά ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

νξηζκέλα ρξφληα κεηά (ηξνγγπιφο & Ξαλζάθνπ, 2007).  

ηελ Διιάδα, ν πην πξφζθαηνο λφκνο επί ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ν Ν.3699/2008. ηηο ελ ιφγσ 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, επέξρεηαη κεηνλνκαζία ηεο εηδηθήο αγσγήο ζε «εηδηθή αγσγή 

θαη εθπαίδεπζε» θαη ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ ζε «άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο». ηηο ίδηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ηνλίζηεθε ν δεκφζηνο ραξαθηήξαο ηεο 

έλλνηαο θαη εθαξκνγήο ηεο αγσγήο θαη φηη κέζσ απηήο πξνάγεηαη ε ηζφηεηα ζηηο 

δνζείζεο επθαηξίεο θαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ ηνκέσλ. Όκσο, ν ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ζπλνδεχεηαη απφ 

κία ζνβαξή αδπλακία, πνπ αθνξά ηελ ηαηξηθή ζθηαγξάθεζε ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ θαη 

ηνπ ηξφπνπ αλαγλψξηζήο ηνπο. Άηνκα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο , ζχκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο , 

δηαηεξνχληαη ζε εηδηθά ηκήκαηα έληαμεο , θαηφπηλ εθαξκνγήο θιηληθψλ θξηηεξίσλ , ηα 

νπνία ζα αμηνινγνχληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο αξκφδηνπο θνξείο (Εψληνπ-ηδέξε 

2012). 

ηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο αγσγήο, ε πεξηζζφηεξν αμηνζήκαληε αιιαγή 

παξαηεξήζεθε θαηά ην έηνο 1990. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηφηε μεθίλεζε λα θαζίζηαηαη 

αληηιεπηφ, ζε παγθφζκην βειελεθέο, φηη ηα πξνβιήκαηα δελ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

λνεηηθέο θαη ζσκαηηθέο αλαπεξίεο ησλ αλζξψπσλ, αιιά απφ ηνλ ηξφπν πνπ ε ίδηα 

θνηλσλία πξνζεγγίδεη ηνπο αλζξψπνπο απηνχο (Doherty, 2019). 
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2.2 Ζ Έληαμε ησλ Παηδηώλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

 

Όηαλ νκηινχκε πεξί έληαμεο, λνείηαη ε νιηζηηθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο, ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο 

θαη ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηα θνηλσληθά δξψκελα, θαη' 

αλαινγία κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο (Salend, 2001). Απψηεξνο ζθνπφο ηεο έληαμεο, 

είλαη ε ιήςε ηζφηηκεο αλαγλψξηζεο θαη κάζεζεο απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο 

αλεμαηξέησο. Έηζη, φινη νη άλζξσπνη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πάζρνπλ απφ θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία ή αλ είλαη θπζηνινγηθνί, αληηκεησπίδνληαη σο νινθιεξσκέλα 

άηνκα απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Ζ παηδαγσγηθή ηεο έληαμεο, ζπγθεθξηκέλα, 

δηέπεηαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αξρέο. χκθσλα κε ηνπο εμήο Εψληνπ- ηδέξε (1998), 

απηέο νη αξρέο είλαη νη εμήο:  

(1) Σν ηζφηηκν δηθαίσκα ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε. 

(2) Δθ ηεο αλσηέξσ αξρήο, πξνθχπηεη ε θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ε νπνία 

δηαρσξίδεη ηα παηδηά πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηνπο ζπκκαζεηέο 

ηνπο. Βάζεη ηεο αξρήο απηήο παχεη λα ηζρχεη ν απνθιεηζκφο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, απνζθνπείηαη ε βέιηηζηε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

παηδηψλ πνπ δελ πάζρνπλ απφ θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία. 

(3) πλππφζηαζε ηνπ δίπηπρνπ αιιειεγγχεο – ζπλεξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κία εθ 

ησλ βαζηθψλ εζηθψλ αξρψλ, απφ ηηο νπνίεο πξέπεη απαξαηηήησο λα δηέπεηαη ε 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε επνρή.  

(4) Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε -θπζηθή ή θνηλσληθή- ηδηαηηεξφηεηα ή φρη, ζηελ εθπαίδεπζε. 

(5) Πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, έηζη ψζηε απηφ λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο απφ ηηο νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη 

ηα παηδηά, αλεμάξηεηα απφ ην αλ πάζρνπλ απφ θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αλαπεξία ή φρη, 

ή απφ ην αλ ραξαθηεξίδνληαη απφ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ πξνζαξκνγή απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο ππφζηαζεο θαη εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πνπ 
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ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία θαη πεξηιακβάλνπλ πινχζηεο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

(6) Ζ έληαμε πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη φρη κφλν ζηηο “παξαδνζηαθέο” πεξηπηψζεηο εηδηθψλ 

αλαγθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη πεξηπηψζεηο ησλ 

παηδηψλ πνπ δηαηξέρνπλ θίλδπλν ζρνιηθνχ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. ην πιαίζην 

απηήο, πξέπεη λα αλαδχνληαη καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη 

αθελφο απφ ζηαζεξφηεηα θαη αθεηέξνπ απφ ςπρνθνηλσληθή δεθηηθφηεηα.  

(7) ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη εμαηνκηθεπκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη, νη νπνίεο ζα εθαξκφδνληαη 

πξνζσπνπνηεκέλα ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο. 

ην πιαίζην ησλ ελ ιφγσ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ζα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθά ςπρνπαηδαγσγηθά πξνγξάκκαηα, απψηεξνο ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

πεξαηηέξσ ελίζρπζε ησλ καζεζηαθψλ θηλήηξσλ φισλ ησλ παηδηψλ. 

(8) Ζ απφδνζε έκθαζεο ζε δεηήκαηα ζπλπθαζκέλα κε ηε κεηεθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ κεηεθπαίδεπζε πξέπεη λα εκβαζχλεη ζε 

ζέκαηα εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ έληαμεο ησλ καζεηψλ απηψλ. 

(9) Ζ αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, νη νπνίεο ζπλνδεχνληαη 

απφ θνηλσληθφ ραξαθηήξα θαη νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη αθελφο ζηα ίδηα ηα παηδηά 

θαη αθεηέξνπ ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, νη νπνίεο  αλαπηχζζνπλ ζηελφ ζπλεξγαηηθφ 

πιαίζην κε ην ζρνιείν.  

(10) Ζ ελίζρπζε ηεο πεπνίζεζεο φηη ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ επσθειείηαη απφ ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα, ε νπνία πθίζηαηαη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη 

λα εληζρχεηαη ε πεπνίζεζε φηη αθφκα θαη ε απιή παξνπζία ελφο παηδηνχ πνπ πάζρεη 

απφ ζνβαξέο ζσκαηηθέο θαη δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο, κέζα ζε κία ζρνιηθή ηάμε θαη ε 

ζπλχπαξμή ηνπ κε ηα ππφινηπα θπζηνινγηθά παηδηά, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ 

αιιαγή ηεο ζθέςεο, ηεο λννηξνπίαο θαη ηεο ζηάζεο ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ απέλαληη 

ζε ηέηνηνπ είδνπο πεξηπηψζεηο. 

(11) Ζ ελίζρπζε ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο ππφζηαζεο αλνηρηψλ ζρνιείσλ, αθελφο πξνο 

ηελ θνηλσλία θαη αθεηέξνπ ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ, κε απφδνζε ηδηαίηεξεο 
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εκβάζπλζεο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ ακνηβαίαο ππνζηήξημεο θαη ζπλεξγαζίαο 

ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ επξχηεξε θνηλφηεηα (Κνπξθνχηαο & Caldin, 2010). 

 

 

2.3 Οη Μνξθέο Έληαμεο ησλ Παηδηώλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο 

Αλάγθεο 

 

Ζ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ πνπ δηαθαηέρνληαη απφ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Χζηφζν, ιφγσ ηνπ φηη ην θαηλφκελν ηεο έληαμεο 

δηαθαηέρεηαη απφ πνιπδηάζηαζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαπεξίαο 

πνπ πξναλαθέξζεθε, εχινγε θξίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο κεκνλσκέλεο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο εμέηαζεο ηεο εθάζηνηε πεξίπησζεο έληαμεο. Ζ ελ ιφγσ 

εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε θαη εμέηαζε ζπκβάιιεη ζηε βέιηηζηε δπλαηή δηαδηθαζία 

ηεο έληαμεο ελφο παηδηνχ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. Βάζεη ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ 

δεδνκέλσλ, απνξξένπλ δχν επηκέξνπο δπν νξγαλσηηθέο δνκέο έληαμεο (Εψληνπ-

ηδέξε, 2012):  

α) Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε θαλνληθέο ηάμεηο. 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ πθίζηαηαη δηαθνξνπνίεζε ζηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, θαζψο απηέο είλαη φκνηεο κε φζεο ζπκκεηέρνπλ νη ππφινηπνη ζπκκαζεηέο 

ηνπο.  

β) Ζ ππαγσγή ησλ καζεηψλ πνπ δηαζέηνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζε 

ηκήκαηα έληαμεο θαη παξάιιειεο ζηήξημεο. ηελ πεξίπησζε απηή πξνζθέξεηαη 

εμεηδηθεπκέλε ππνβνήζεζε, ζε απηά ηα παηδηά, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα εληαρζνχλ νκαιά θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο θαλνληθέο ζρνιηθέο κνλάδεο, κε ηε 

ζπλνδεία ηεο απαηηνχκελεο εθπαηδεπηηθήο βνήζεηαο. πλ ηνηο άιινηο, ζην ζεκείν 

απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη ν εθπαηδεπηηθφο ησλ ηκεκάησλ έληαμεο είλαη εηδηθφο ζε 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη δηαζέηεη επαξθέο γλσζηηθφ ππφβαζξν γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο πθηζηάκελεο 

αλάγθεο ησλ ελ ιφγσ παηδηψλ. Δπίζεο, νη εηδηθέο γλψζεηο πνπ δηαζέηεη ν 
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εθπαηδεπηηθφο πνπ αλαιακβάλεη ηκήκαηα έληαμεο αθνξνχλ θαη εμεηδηθεπκέλεο 

καζεζηαθέο κεζφδνπο πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζεη ζηα παηδηά απηά. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη ζηελ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ε νκαιή 

έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπιεθηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο έρεη θαηαζηεί κία 

επηηπρή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φκσο, ζπλαληψληαη αθφκε 

δπζθνιίεο. Πξνθεηκέλνπ απηέο νη δπζθνιίεο λα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα ζηεθζεί κε απφιπηε επηηπρία ε δηαδηθαζία ηεο 

νκαιήο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε, έρεη πξνεγεζεί ε δηεμαγσγή ζεκαληηθψλ εξεπλψλ, φπσο είλαη επί 

παξαδείγκαηη απηέο ησλ Hutzler et al. (2019) θαη Wilhelmsen & Sorensen (2017). Οη 

έξεπλεο απηέο, ζπγθεθξηκέλα, εκβαζχλνπλ ζε εθείλνπο ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηε δηαδηθαζία ηεο έληαμεο. Σν δεκηνπξγεζέλ 

κνληέιν, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη βνήζεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

έληαμε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πξνβαίλεη ζηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ δχλαληαη λα επηδξάζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ελ ιφγσ δηαρσξηζκφο θαηαιήγεη ζηηο θάησζη 

αλαθεξφκελεο δηαθξίζεηο παξαγφλησλ: 

(1) Πξσηνγελείο παξάγνληεο: πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ θαζίζηαληαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ επηηπρή ή απνηπρή δηαδηθαζία ηεο έληαμεο, πξηλ ηελ έλαξμε απηήο. 

Ζ πξνζσπηθφηεηα ηνπ εθάζηνηε καζεηή θαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

απηήο, ν ηχπνο ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ νπνία ζπλνδεχεηαη, ε έληαζε ηεο αλαπεξίαο 

απηήο, νη ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ην πθηζηάκελν λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην, ε ζηάζε ηεο νηθνγέλεηαο, ε επάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ παηδηνχ, θαζψο 

επίζεο θαη ε κεζνδηθή δηδαθηηθή, είλαη νξηζκέλνη παξάγνληεο ηδηάδνπζαο ζεκαζίαο 

πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο έληαμεο (Finkelstein et al., 

2019).  

(2) Γεπηεξνγελείο παξάγνληεο: Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν παξαγφλησλ πνπ αζθνχλ 

επηξξνή ζηνλ βαζκφ ζπκκεηνρηθφηεηαο ηνπ παηδηνχ, αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε έληαμε 

ηνπ ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έληαμεο. ε απηφ ην ζεκείν, παξάγνληεο 

φπσο είλαη επί παξαδείγκαηη ε ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζην παηδί, ε πγηήο 

επηθνηλσλία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπ, φπσο 

επίζεο θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ηνπο δαζθάινπο θαη ηα ππφινηπα παηδηά, 
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δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

έληαμεο (Gregor & Campbell, 2001). 

(3) Σξηηνγελείο παξάγνληεο: Πξφθεηηαη γηα έλα ζχλνιν παξαγφλησλ, νη νπνίνη είλαη 

ζπλπθαζκέλνη κε ηνπο ιφγνπο πνπ είλαη δπλαηφλ λα αζθήζνπλ έκκεζε επηξξνή ζηνπο 

πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο, αλσηέξσ αλαθεξφκελνπο παξάγνληεο. 

Υαξαηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηξηηνγελψλ παξαγφλησλ είλαη ε ζηάζε θαη νη 

πεπνηζήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ, φπσο επίζεο θαη νη εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ην παηδί κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη (Hotulainen & Takala, 2013). 

 

 

2.4 Οη Αληηιήςεηο ησλ Καζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο ζε Εεηήκαηα 

Έληαμεο ησλ Παηδηώλ κε Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

 

Μέζσ ηεο απνζαθήληζεο ησλ φξσλ «αλαπεξία» θαη «έληαμε» θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε επθνιφηεξε αλάιπζε ησλ αληηιήςεσλ, νη νπνίεο δηαηεξνχληαη  απφ ηελ 

πιεπξά ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ 

αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνην είδνο αλαπεξίαο, ζηα καζήκαηα ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο.  Ζ ελ ιφγσ έληαμε έρεη θαηαζηεί αληηθείκελν αλάιπζεο θαη 

δηεξεχλεζεο πνιιψλ εξεπλεηψλ ζην παξειζφλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη 

νη κειέηεο θαη έξεπλεο ησλ Rizzo & Vispoel (1991), ησλ Sansi et al. (2021), ησλ 

Schmidt-Gotz et al. (1994) θαη ησλ Edwards et al. (2019). Σα απνηειέζκαηα θαη νη 

θαηαιήμεηο, σζηφζν, άιιεο θνξέο επζπγξακκίδνληαη θαη άιιεο θνξέο απνθιίλνπλ θαη 

ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ λα ζπγθιίλνπλ ή λα δηαθέξνπλ αληίζηνηρα.  

Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο απνδηδφκελνπο θαη δεκνθηιέζηεξνπο νξηζκνχο 

ησλ ζηάζεσλ δηαηππψζεθε ελ έηεη 1935 απφ ηνλ Allport, ν νπνίνο επηζήκαλε φηη ε 

ζηάζε ζεσξείηαη σο κία «λεπξηθή θαη λνεξή θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο», φπσο 

αλαθέξεηαη απφ ηνλ Nichols (2019). Ζ ελ ιφγσ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην, 

πξνθχπηεη έλα ζχλνιν εκπεηξηψλ θαη επεξεάδεη άκεζα ηηο αληηδξάζεηο ελφο αλζξψπνπ 

ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζπζρεηηδφκελεο κε ηνλ ίδην. Όπσο επηζεκαίλεη ν Nichols 

(2019), νη αληηιήςεηο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ζπκπεξηθνξηθέο θαηαζηάζεηο πξνο ηα 
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βηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Αληηζέησο, ζεσξνχληαη σο θαηαζηάζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο 

δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ. Οξηζκέλνη εθ ησλ παξαγφλησλ πνπ δχλαηαη λα αζθήζνπλ 

επηξξνή  ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο είλαη παξάγνληεο 

δεκνγξαθηθήο θαη θνηλσληθήο θχζεσο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ 

παξαγφλησλ είλαη ραξαθηεξηζηηθά φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ην γλσζηηθφ ππφβαζξν 

θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, θαζψο επίζεο θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε δεηήκαηα 

δηαρείξηζεο αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Οη έξεπλεο, νη νπνίεο είλαη επηθεληξσκέλεο ζηελ εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ 

αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ην θχιν ηνπο, θαηέιεμαλ 

ζε απνηειέζκαηα απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο. Πην αλαιπηηθά, ε κειέηε ησλ 

Papadopoulou et al. (2004), ζηελ νπνία ην εξεπλεηηθφ δείγκα απαξηηδφηαλ απφ 

ζπλνιηθά 93 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, πξνέθπςε φηη νη αληηιήςεηο ησλ γπλαηθψλ 

θαζεγεηξηψλ ήηαλ ζεηηθφηεξεο σο πξνο ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ελ ζπγθξίζεη κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ αλδξψλ. Ζ έξεπλα ηνπ 

Kuester (2000) επζπγξακκίζηεθε κε ηελ αλσηέξσ αλαθεξφκελε έξεπλα σο πξνο ηα ελ 

ιφγσ ζπκπεξάζκαηα. Ζ έξεπλα ησλ Schmidt – Gotz  et al. (1994), πξνέβε ζηελ 

εμέηαζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο σο πξνο ην δήηεκα ηεο 

έληαμεο παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. ηελ ελ ιφγσ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

ζπλνιηθά 5000 εθπαηδεπηηθνί. Απφ ην ελ ιφγσ εξεπλεηηθφ δείγκα, νη 3250 ήηαλ 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο.  Οη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην φηη νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο  δηαηεξνχζαλ πεξηζζφηεξν επλντθή ζηάζε σο πξνο ην 

δήηεκα ηεο έληαμεο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηελ έξεπλα ησλ Downs & 

Williams (1994). Οξηζκέλεο επηπξφζζεηεο κειέηεο, ζπλ ηνηο άιινηο, επηβεβαίσζαλ ηα 

αλσηέξσ αλαθεξφκελα απνηειέζκαηα. Οη Folsom-Meek et al. (1999) ζηελ έξεπλα 

πνπ δηεμήγαγαλ ζπγθέληξσζαλ έλα εξεπλεηηθφ δείγκα πνπ απαξηηδφηαλ απφ ζπλνιηθά  

192 εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο αγσγήο. Ζ έξεπλα απηή εληφπηζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ην θχιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απνηέιεζκα πνπ επηβεβαηψζεθε θαη 

απφ ηελ έξεπλα ησλ Aloia et al. (1980).  

πλ ηνηο άιινηο, εληνπίδνληαη επηπξφζζεηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη 

νη νπνίεο δελ πξνέθπςαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο ζχκθσλα κε ην θχιν ηνπο. Μάιηζηα, νη ελ ιφγσ 

έξεπλεο δελ ήηαλ ιίγεο θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηψλ είλαη νη έξεπλεο ησλ  

Hodge et al. (2002), ηνπ Patrick (1987), ησλ Kudlacek et al. (2002), θαζψο επίζεο θαη 
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απηέο ησλ Rizzo & Wright (1988), ησλ DePauw & Goc Karp (1990), ησλ  Duchane & 

French (1998) θαη ησλ Hodge & Jansma (1999). 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, δελ είλαη ιίγεο νη έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

θαη νη νπνίεο είλαη επηθεληξσκέλεο ζηε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο γηα ηελ ελζσκάησζε ζην κάζεκά ηνπο, παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οκηινχκε 

γηα έξεπλεο πνπ ζπλέθξηλαλ ηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο σο πξνο 

ηελ ειηθία ηνπο. Οη έξεπλεο απηέο, ελ ηέιεη θαηέιεμαλ ζε δπζδηάζηαηα θαη φρη πάληα 

επζπγξακκηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Πην αλαιπηηθά, νη έξεπλεο, ζηηο νπνίεο πξνέθπςε 

φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο θαζίζηαληαη πεξηζζφηεξν 

αξλεηηθέο, φζν απμάλεηαη ε ειηθία, είλαη απηέο ησλ Rizzo & Kirkendall (1995), ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 226 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, αιιά θαη ε έξεπλα πνπ 

δηεμήρζε απφ ηελ πιεπξά ησλ DePauw & Goc Karp (1990). Οη κελ Rizzo & Wright 

(1998), σζηφζν, πξαγκαηνπνίεζαλ θαη κία αθφκα παξεκθεξή έξεπλα, πην πξφζθαηε, 

ζηελ νπνία απνδεηθλχνπλ φηη ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο δελ αζθεί επηξξνή ζηηο ελ 

ιφγσ αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο. ηελ πην πξφζθαηε απηή 

έξεπλά ηνπο, ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 137 εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο. Με ην 

ζπκπέξαζκα απηφ επζπγξακκίζηεθαλ θαη νη κειέηεο ησλ Rizzo & Vispoel (1991). Οη 

ελ ιφγσ έξεπλεο, επνκέλσο, δελ θαηέιεμαλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε 

βάζε ηελ ειηθία. 

Αλαθνξηθά κε ηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο, 

σο ελφο πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηελ 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο,  αζρνιήζεθε ε έξεπλα ησλ Hutzler et al. (2005). Πξφθεηηαη γηα κία έξεπλα 

πνπ απεπζχλζεθε ζε έλα εξεπλεηηθφ δείγκα ηεο ηάμεσο ησλ 153 θνηηεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο. Ζ έξεπλα απηή θαηέιεμε ζηα εμήο πνξίζκαηα:  

α) ε ζπκκεηνρή ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ζε καζήκαηα πνπ ήηαλ 

ζπλπθαζκέλα κε ηελ αλαπεξία επηδξνχζε ζεηηθά ζηηο επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο, ηε 

ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπλέβαιε ζηελ επηθξάηεζε ζεηηθφηεξσλ αληηιήςεσλ 

β) φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ πνπ παξαθνινπζνχζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη ηα νπνία είραλ ζρέζε κε ηελ ελζσκάησζε παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηφζν ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο επηθξαηνχζαλ 
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γ) νη εθπαηδεπηηθνί κε κεγαιχηεξε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα έληαμεο 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, 

θαηέιεμαλ λα έρνπλ ζεηηθφηεξεο αληηιήςεηο. 

Όπσο επηζήκαλαλ νη Kudlacek et al. (2002), έλα ζηνηρείν πνπ ιεηηνπξγνχζε 

ζεηηθά ζηηο δηακνξθσκέλεο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο ζην ζέκα 

ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ήηαλ ε εμεηδίθεπζή ηνπο 

ζηελ εηδηθή αγσγή. Σν αλσηέξσ επζπγξακκίδεηαη θαη κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο 

πνπ δηεμήρζε απφ ηνπο Kozub & Porretta (1998). Οη ηειεπηαίνη αλαθεξφκελνη 

εξεπλεηέο επηζήκαλαλ φηη νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο ήηαλ 

ζεηηθέο σο πξνο ην ελ ιφγσ αλαθεξφκελν δήηεκα ηεο έληαμεο, αιιά ν παξάγσλ ηεο 

απνπζίαο επαξθνχο γλσζηηθνχ ππνβάζξνπ, νδεγνχζε ζηελ αληίιεςε ηεο ππφζηαζεο 

αληθαλφηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπο, ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα αληαπεμέιζνπλ επαξθψο 

θαη πιήξσο ζηηο αλάγθεο έληαμεο ησλ εθήβσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε 

δηάθνξεο αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηνπο Kozub & Porretta 

(1998). 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ δηεμαρζεί θαη είλαη επηθεληξσκέλεο ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο, κε θξηηήξην ην είδνο θαη ηνλ ηχπν ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ νξηζκέλσλ καζεηψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα ησλ 

Rizzo & Vispoel (1991) θαηέιεμε ζην φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

δέρνληαη ζεηηθφηεξε αληηκεηψπηζε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελ ζπγθξίζεη κε ηα 

παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ ειαθξέο αλαπεξίεο δηαλνεηηθήο θχζεσο ή ζπκπεξηθνξηθέο 

δηαηαξαρέο. Ζ έξεπλα ησλ Hodge & Jansma (1998) θαη ησλ Βαπνξίδε, θ.α. (2005) 

απνδεηθλχνπλ επζπγξάκκηζε κε ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζπκπέξαζκα. Ζ έξεπλα 

ηεο Pearson (2003) θαηέιεμε ζην φηη ηα παηδηά πνπ ζπλνδεχνληαη απφ εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο θαη καζεζηαθέο αλάγθεο θαηέιεγαλ λα δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ πξνβιεκάησλ ζην ζηάδην ηεο ελζσκάησζήο ηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηα παηδηά 

πνπ έπαζραλ απφ θηλεηηθήο θχζεσο αλαπεξίεο. Με απηφ επζπγξακκίδεηαη θαη ε 

έξεπλα ηνπ Shanker (1995). Ζ έξεπλα ησλ Nilholm & Göransson (2017) επηζήκαλε 

φηη ε ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θάπνην είδνο αλαπεξίαο δελ είλαη 

απφιπηα ξεαιηζηηθή, φηαλ νκηινχκε γηα πεξηπηψζεηο ζνβαξψλ αλαπεξηψλ. 

Αλ θαη ζε γεληθέο γξακκέο, νη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο 

είλαη ζεηηθφηεξεο πξνο ηελ πεξίπησζε ησλ καζεηψλ πνπ δηαζέηνπλ καζεζηαθέο 
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δπζθνιίεο ή θαζπζηέξεζε λνεηηθήο θχζεσο, ελ ζπγθξίζεη κε ηελ πεξίπησζε ησλ 

παηδηψλ  πνπ δηαζέηνπλ θηλεηηθήο θχζεσο αλαπεξίεο, σζηφζν, νξηζκέλεο άιιεο 

έξεπλεο δελ θαηαιήγνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο 

αληηιήςεηο πνπ θξαηνχλ νη θαζεγεηέο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο ζρεηηθά κε 

ηελ θαηεγνξία, ηε θχζε θαη ην είδνο ηεο αλαπεξίαο απφ ηελ νπνία πάζρεη έλαο 

καζεηήο. Σέηνηεο έξεπλεο είλαη απηέο πνπ δηεμήρζεθαλ απφ ηνπο Zanandrea & Rizzo 

(1998) θαη ηνπο Downs & Williams (1994), θαζψο επίζεο θαη νη κειέηεο ησλ 

Schmidt-Gotz et al. (1994), Stewart (1991) θαη ησλ Tant & Watelain (2016). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

3.1 θνπόο Έξεπλαο 

 

Ο εξεπλεηηθφο ζθνπφο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαζεγεηψλ 

θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. πλ ηνηο άιινηο, εξεπλεηηθφο ζθνπφο είλαη ν εληνπηζκφο 

δηαθνξψλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά.  

 

 

3.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

Γηα ιφγνπο θάιπςεο ηνπ αλψηεξνπ αλαθεξφκελνπ εξεπλεηηθνχ ζθνπνχ 

επηδηψθεηαη ε απάληεζε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

(1) Πνηα είλαη ε πεξηζζφηεξν θαη πνηα ιηγφηεξν επηθξαηέζηεξε αληίιεςε ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο; 

(2) Πνηα είλαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο αλαθνξηθά κε 

ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο εηδηθήο 

αγσγήο; 

(3) Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ 

θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 
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3.3 ηάδηα θαη Γηαδηθαζία  

 

Πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε έξεπλα, ε εξεπλήηξηα αθνινχζεζε ηα 

αθφινπζα επηκέξνπο ζηάδηα: 

(1) Απνζαθελίζηεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο. 

(2) Γηαηππψζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα θαιχςνπλ ηνλ αλσηέξσ ηηζέκελν 

ζηφρν. 

(3) Ζ εξεπλήηξηα απνθάζηζε αλ ζα δηεμάγεη πνζνηηθή ή πνηνηηθή έξεπλα. Δπεηδή ε 

ίδηα αμηνιφγεζε φηη κπνξνχζε λα έρεη πξφζβαζε ζε επαξθέο εξεπλεηηθφ δείγκα 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί πνζνηηθή έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγην, αιιά θαη επεηδή 

ζεσξήζεθε φηη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζα θαιχπηνληαλ επαξθέζηεξα κέζσ 

πνζνηηθήο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ελ ηέιεη επηθξάηεζε ε πνζνηηθή 

έξεπλα πνπ ζα είλαη βαζηζκέλε ζε έλα εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηέο εξσηήζεηο. 

(4) Οινθιεξψζεθε ε δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ απνηειεί ην εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν. Σν εξσηεκαηνιφγην δνκήζεθε έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απάληεζε ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. ην ζεκείν απηφ, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δχλαληαη λα απαληεζνχλ 

θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, δειαδή 

θαηφπηλ ηεο δηεμαγσγήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο. Έηζη, ηα δχν πξψηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν δεκνθηιψλ αληηιήςεσλ θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο γεληθήο εηθφλαο πνπ πξνέθπςε απφ ηε γεληθή αληίιεςε ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, δηακνξθψζεθαλ ψζηε λα δχλαληαη λα απαληεζνχλ κέζσ 

ηεο εμαγσγήο κέζσλ ηηκψλ ζηηο αμηνινγήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα 

ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σν ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, δηακνξθψζεθε κε ηέηνηνλ ηξφπν 

ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απάληεζή ηνπ κέζσ ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ δηαθνξψλ, πνπ 

εκπίπηεη ζην πιαίζην ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. πλ ηνηο άιινηο, ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα δηακνξθψζεθαλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα θαιχςνπλ νιηζηηθά ην πξνο 

δηεξεχλεζε δήηεκα, ήηνη ηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ 

έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο. Πην αλαιπηηθά, απφ ηε κία πιεπξά θξίζεθε ζθφπηκε ε απνζαθήληζε ησλ 
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ιηγφηεξν θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιψλ αληηιήςεψλ ηνπο, ελ ζπλερεία ε αθνινχζεζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ηεο γεληθήο δηακνξθσζείζαο εηθφλαο ησλ αληηιήςεψλ ηνπο θαη 

ηέινο, ν εληνπηζκφο δηαθνξψλ ζηηο αληηιήςεηο ηνπο, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά.  

(5) Απνζηνιή ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ζε έλα πηινηηθφ δείγκα 10 θαζεγεηψλ 

θπζηθήο αγσγήο, γηα ιφγνπο δηεμαγσγήο ηνπ πηινηηθνχ ηεζη απηνχ. ην πιαίζην ηνπ 

πηινηηθνχ ηεζη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, νη 10 ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ 

ζην εξσηεκαηνιφγην θαη λα ζηείινπλ ζηελ εξεπλήηξηα ηα ζρφιηά ηνπο αλαθνξηθά κε 

ην εξσηεκαηνιφγην θαη ηελ επθνιία ζπκπιήξσζήο ηνπ απφ πιεπξάο ηνπο. Έηζη, βάζεη 

ησλ ζρνιίσλ ηνπ ελ ιφγσ δείγκαηνο ησλ 10 θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, ζην 

εξσηεκαηνιφγην ζα γίλνληαλ φιεο νη απαξαίηεηεο αιιαγέο θαη δηνξζψζεηο, 

πξνθεηκέλνπ απηφ λα ιάβεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη λα απνζηαιεί νξηζηηθά ζηνλ 

εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ. Ζ δηαδηθαζία ηνπ πηινηηθνχ ηεζη δηήξθεζε ζπλνιηθά κία 

εβδνκάδα. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ ηεζη ήηαλ ζεηηθά, θαζψο θαη νη 10 

ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο αλέθεξαλ φηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ εχθνιε θαη ηα εξσηήκαηα ήηαλ απφιπηα θαηαλνεηά. Καλείο 

δελ πξφηεηλε θάπνηα αιιαγή ή δηφξζσζε ζηηο εξσηήζεηο. Καηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο 

απηνχ, ην εξσηεκαηνιφγην έιαβε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη ήηαλ έηνηκν πξνο 

απνζηνιή ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο. 

(6) Μεηαθνξά ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Google forms. 

(7) Απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

ζηνλ εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ, δειαδή ζε θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

(8) πιινγή ζπλνιηθά 102 απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

δείγκα ηεο έξεπλαο απηήο απνηειείηαη απφ 102 θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ 

πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηελ πξσηνβάζκηα, φζν θαη απφ ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

(9) Κσδηθνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξηλ ηε κεηαθνξά ηνπο ζην 

SPSS (έθδνζε 23), δειαδή κεηαηξάπεθαλ νη ιεθηηθέο απαληήζεηο ζε πνζνηηθέο. 

(10) Μεηαθέξζεθαλ ηα πνζνηηθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζην SPSS. 

(11) Ξεθίλεζε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ πνζνηηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, φπνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ε πεξηγξαθηθή φζν θαη ε επαγσγηθή ζηαηηζηηθή. 



 
24 

(12) Απαληήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

(13) Γηακνξθψζεθαλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

3.4 Δξεπλεηηθό Γείγκα θαη Μέζνδνο Γεηγκαηνιεςίαο 

 

Σν εξεπλεηηθφ δείγκα απαξηίδεηαη απφ ζπλνιηθά 102 θαζεγεηέο θπζηθήο 

αγσγήο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη αθελφο απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη αθεηέξνπ απφ ηελ 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Διιάδαο, ρσξίο λα γίλεη εμεηδίθεπζε ζε ζπγθεθξηκέλε 

Πεξηθέξεηα. Ζ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή είλαη ε 

ιεγφκελε δεηγκαηνιεςία επθνιίαο. Δπηπξνζζέησο, αθνινπζήζεθε ε ηερληθή ηεο 

ρηνλνζηηβάδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξαιήπηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξνηξχλζεθαλ λα ην πξνσζήζνπλ ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο 

αγσγήο, κφιηο νη  ίδηνη νινθιήξσλαλ ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

δηαζθαιηδφηαλ ε ηαρχηεξε ζπγθέληξσζε κεγαιχηεξνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο. 

 

3.5 Δξεπλεηηθό Δξγαιείν – Δξσηεκαηνιόγην 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν είλαη έλα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην (παξάξηεκα Η). 

Σν εξσηεκαηνιφγην, αλαιπηηθφηεξα, δηαθξίλεηαη ζε δχν βαζηθά κέξε. ην πξψην 

κέξνο ζπιιέγνληαη δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία γηα ηελ έξεπλα. ην δεχηεξν 

κέξνο θαηαγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δείγκαηνο γηα ην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σν πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειείηαη 

απφ νθηψ εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο. Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απνηειείηαη απφ 12 εξσηήζεηο ηεο 5-βάζκηαο θιίκαθαο Likert. πλεπψο, ην 

εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ εξσηήκαηα θιεηζηνχ ηχπνπ. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ζπκκεηέρνληεο δελ είραλ ηελ επηινγή λα δψζνπλ ηελ δηθή ηνπο ιεθηηθή 

απάληεζε ζηηο επηκέξνπο εξσηήζεηο, αιιά απαληνχζαλ ζε απηέο επηιέγνληαο ηηο ήδε 

δνζείζεο απαηηεηηθέο επηινγέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ πεξίπησζή ηνπο.  
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Σα εξσηήκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δηακνξθψζεθαλ απφ 

ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα κε θξηηήξην ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα πνπ έπξεπε λα 

ζπιιερζνχλ ψζηε λα θαιπθζεί ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα ηνπ εληνπηζκνχ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα εξσηήκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο, επίζεο, 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ ίδηα ηελ εξεπλήηξηα κε βάζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. Δπνκέλσο, νη εξσηήζεηο ηνπ 

δεπηέξνπ ζθέινπο δηακνξθψζεθαλ έηζη, πνπ ελ ηέιεη λα δχλαηαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε 

ηα απνηειέζκαηα άιισλ κειεηψλ θαη εξεπλψλ πνπ αλαιχζεθαλ ζην θεθάιαην ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο. Αλαιπηηθφηεξα, νη αληηιήςεηο «Ζ έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, βνεζάεη 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα άηνκα κε αλαπεξία», «Ζ 

έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, αλαπηχζζεη ηελ αλνρή ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ» θαη «Ζ έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο δηδάζθεη 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηελ ζπλεξγαζία» δηακνξθψζεθαλ κε αθνξκή ηηο έξεπλεο 

ησλ Gregor & Campbell (2001) θαη Hotulainen & Takala (2013), ε αληίιεςε «Ζ 

έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο δηεπθνιχλεη ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο» δηακνξθψζεθε κε 

αθνξκή ηε κειέηε ηνπ Pearson (2003), ε αληίιεςε «Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηνπο γχξσ ηνπο» δηακνξθψζεθε κε 

αθνξκή ηε κειέηε ησλ González Contreras et al. (2020), ε αληίιεςε «Με ηελ έληαμε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ε 

πξνεηνηκαζία θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο γίλνληαη επθνιφηεξα» 

δηακνξθψζεθε κε αθνξκή ηε κειέηε ησλ Kourakli et al. (2017), ε αληίιεςε «Ζ 

έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο επηδξά ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο» θαη «Ζ έληαμε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, 

ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο» δηακνξθψζεθε κε αθνξκή ηε κειέηε ησλ Baumert 

et al. (2017), νη αληηιήςεηο «Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, βνεζά ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε 

επηπιένλ γλψζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία», «Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ 
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ηζάμηνη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο» θαη «Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, βνεζά ζηελ κεηέπεηηα 

νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία» δηακνξθψζεθαλ κε αθνξκή ηε κειέηε ησλ 

Contreras et al. (2020) θαη ηέινο, ε αληίιεςε «Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο δελ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο» δηακνξθψζεθε κε αθνξκή ηε κειέηε ησλ Takriti et al. (2020). 

 

 

3.6 Γηαδηθαζία πιινγήο Δξεπλεηηθώλ Γεδνκέλσλ θαη Δπεμεξγαζία 

 

Όπσο πεξηγξάθεθε αλσηέξσ, εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ αθνχ ην 

εξσηεκαηνιφγην θαηαρσξήζεθε ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Google forms θαη ζηε 

ζπλέρεηα εζηάιε δηαδηθηπαθά ζηνλ εξεπλεηηθφ πιεζπζκφ, κέζσ κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Λφγσ ηνπ φηη, φπσο πξναλαθέξζεθε, αθνινπζήζεθε ε 

ηερληθή ηεο ρηνλνζηηβάδαο, δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ην πνζνζηφ 

απφθξηζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιεζπζκνχ, δειαδή δελ είκαζηε ζε ζέζε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ην αθξηβέο πνζνζηφ ησλ παξαιεπηψλ πνπ απάληεζαλ ζην 

εξσηεκαηνιφγην, κε βάζε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ γεληθψλ παξαιεπηψλ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. Χζηφζν, ην εξσηεκαηνιφγην δηαλεκήζεθε δηαδηθηπαθά, κέζσ 

αλάξηεζήο ηνπ ζε δηαδηθηπαθέο νκάδεο θαη forums εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ 

πξνεγνπκέλσο δεηήζεθε ε ζπκπιήξσζή ηνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο αγσγήο. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε απφ πνηα ζρνιεία 

πξνέξρνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο θαη απφ πνηεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, σζηφζν, γηα ηε ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο 

αγσγήο ζην εξεπλεηηθφ δείγκα δελ είραλ ηεζεί γεσγξαθηθά πεξηνξηζηηθά θξηηήξηα γηα 

ηα ζρνιεία πνπ εξγάδνληαλ, αξθεί λα ιεηηνπξγνχλ εληφο ειιεληθήο επηθξάηεηαο ζηελ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

ην ζεκείν απηφ, δηεπθξηλίδεηαη πσο ππήξρε δηαξθήο παξαθνινχζεζε ησλ 

ζπιιεγφκελσλ απαληήζεσλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο 

πιαηθφξκαο Google forms. Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ 100  

εξσηεκαηνινγίσλ θαη κφιηο απηφ ζπλέβε, δηαθφπεθε ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο 

πεξαηηέξσ απαληήζεσλ. Ο ιφγνο πνπ απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ ε ζπιινγή ηνπιάρηζηνλ 
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100 εξσηεκαηνινγίσλ είλαη γηαηί ζε πνιιέο έξεπλεο πνπ απεπζχλνληαλ ζε 

εθπαηδεπηηθνχο, ν αξηζκφο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο ήηαλ 100 άηνκα, κε 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηηο έξεπλεο ησλ Pássaro et al. (2019) θαη ησλ 

Alghamdi et al. (2017). 

Καηφπηλ, ιήθζεθε απηφκαηα ην αξρείν excel κε φιεο ηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, απφ ηελ δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Google forms. ηε ζπλέρεηα,  

θσδηθνπνηήζεθαλ ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, δειαδή κεηαηξάπεθαλ απφ ιεθηηθέο 

απαληήζεηο ζε πνζνηηθέο. Καηφπηλ, κεηαθέξζεθαλ φιεο νη απαληήζεηο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο ζην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ SPSS. Έηζη, μεθίλεζε ε ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε απηψλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο.  

Αξρηθά, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ κέζσ ηεο 

πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, δειαδή κέζσ ρξεζηκνπνίεζεο ζπρλφηεηαο, αζξνηζηηθήο 

ζπρλφηεηαο, πνζνζηνχ, ηππηθήο απφθιηζεο θαη κέζσλ ηηκψλ. ηε ζπλέρεηα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο αμηνπηζηίαο, ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ είλαη εθηθηή ε νκαδνπνίεζε φισλ ησλ εξσηεκάησλ 

ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. ηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε έιεγρνο ηεο 

θαλνληθφηεηαο ηεο θαηαλνκήο, έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ζα αθνινπζήζνπλ 

παξακεηξηθνί ή κε παξακεηξηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη γηα ηελ δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ. Καηφπηλ, αθνινχζεζε ε αμηνπνίεζε ηεο επαγσγηθήο 

ζηαηηζηηθήο, κέζσ ηηο παξαζέζεηο ζηαηηζηηθψλ ειέγρσλ εληνπηζκνχ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ. 

 

 



 
28 

 

 

 

 

 

3.7 Εεηήκαηα Δξεπλεηηθήο Ζζηθήο 

 

Οη παξαιήπηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ελεκεξψζεθαλ γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηελ 

ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, παξνηξχλζεθαλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ηελ εξεπλήηξηα ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία είραλ νπνηαδήπνηε απνξία 

αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα έξεπλα.  πλ ηνηο άιινηο, θαηέζηεζαλ ελήκεξνη γηα ηνλ 

εζεινληηθφ ραξαθηήξα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ έξεπλα απηή, θαζψο επίζεο θαη γηα 

ην γεγνλφο φηη απφ ηελ ελ ιφγσ ζπκκεηνρή δελ απνξξέεη θαλέλα νηθνλνκηθφ φθεινο 

νχηε γηα ηνλ εξεπλεηή αιιά νχηε θαη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, ελεκεξψζεθαλ 

φηη δελ ζα ηεζεί ζηε δεκνζηφηεηα θαη γεληθφηεξα, φηη δε ζα δηαξξεχζεη θάπνην 

πξνζσπηθφ θαη επαίζζεην δεδνκέλν ηνπο. Άιισζηε, γηα ηνλ ιφγν απηφλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, αιιά θαη θαηφπηλ ηεο 

νινθιήξσζεο απηνχ, νη ζπκκεηέρνληεο δελ θιήζεθαλ λα ζπκπιεξψζνπλ θάπνην 

πξνζσπηθφ θαη επαίζζεην δεδνκέλν ηνπο, παξά κφλν λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηα 

ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

3.8 Πεξηνξηζκνί Έξεπλαο 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηνλ επηπξφζζεην πεξηνξηζκφ, 

πέξαλ ελφο. Ο κνλαδηθφο πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο απηήο αθνξά ην κέγεζνο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ην νπνίν, φπσο πξναλαθέξζεθε απαξηίδεηαη απφ 102 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γίλεηαη ιφγνο γηα έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ 

ζπκκεηερφλησλ κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα γηα 

ηελ παξνχζα έξεπλα. Γελ είλαη επαξθέο φκσο, αλ είλαη επηζπκεηή ε γελίθεπζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο. Απηφ 
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ζεκαίλεη φηη λαη κελ ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη επαξθήο κφλν γηα ιφγνπο 

νινθιήξσζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη άιιεο παξεκθεξείο έξεπλεο έρνπλ 

θηλεζεί ζε ίδην κέγεζνο εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, αιιά δελ είλαη αξθεηφο ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα λα γεληθεπηνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ζηελ ελ γέλεη ειιεληθή 

πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 



 
30 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

4.1 Γεκνγξαθηθά Απνηειέζκαηα 
 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ ζπιινγή θνηλσληθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ην ίδην ην εξεπλεηηθφ δείγκα, δειαδή γηα ηνπο 102 θαζεγεηέο 

θπζηθήο αγσγήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξνχζα έξεπλα.  

 

 

1. Φύιν 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλδξαο 44 43,1 43,1 43,1 

Γπλαίθα 58 56,9 56,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 1 
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Γηάγξακκα 1 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη ην 56,9% ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δείγκαηνο απαξηίδεηαη απφ γπλαίθεο θαη ην ππφινηπν 43,1% απαξηίδεηαη απφ άλδξεο. 

Γελ ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

 

 

 

2. Ζιηθία 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18-25 14 13,7 13,7 13,7 

26-35 39 38,2 38,2 52,0 

36-45 23 22,5 22,5 74,5 

46-55 20 19,6 19,6 94,1 

56-65 6 5,9 5,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2 
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Γηάγξακκα 2 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα παξαηεξείηαη πνηθηινκνξθία ζηηο ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο, ζηηο νπνίεο ππάγεηαη ην εξεπλεηηθφ δείγκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 38,2% απαξηίδεηαη απφ θαζεγεηέο ειηθίαο 

κεηαμχ 26 – 35 εηψλ. ηε ζπλέρεηα, ην ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη απηφ ηνπ 

22,5%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ ειηθηαθά 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 36 – 45 εηψλ. Σν ακέζσο κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη απηφ ηνπ 

19,6% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, πνπ ειηθηαθά ππάγνληαη κεηαμχ 46 – 55 

εηψλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13,7% ησλ θαζεγεηψλ 

θπζηθήο αγσγήο πνπ ειηθηαθά θπκαίλνληαη κεηαμχ 18 – 25 εηψλ. Σέινο, ε κεηνςεθία 

ηνπ 5,9% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο δήισζε φηη ειηθηαθά θπκαίλεηαη κεηαμχ 

56 – 65 εηψλ. Σν γεγνλφο ηεο ππφζηαζεο πνηθηινκνξθίαο ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία, 

ζηελ νπνία ππάγνληαη νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, 

είλαη ζεηηθφ, δηφηη ζεκαίλεη φηη ζπιιέρζεθαλ νη αληηιήςεηο θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο πνπ δελ πξνέξρνληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ κία ειηθηαθή 

θαηεγνξία. Έηζη, ζα καο δνζεί ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ε επθαηξία λα εμάγνπκε 

αμηφπηζηα απνηειέζκαηα απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ηνπ εληνπηζκνχ ζεκαληηθψλ 

δηαθνξψλ ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο κε βάζε ηνλ παξάγνληα 

ηεο ειηθίαο ηνπο. 
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3. Πξνϋπεξεζία σο θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 0-2 έηε 14 13,7 13,7 13,7 

3-6 έηε 29 28,4 28,4 42,2 

7-10 έηε 43 42,2 42,2 84,3 

11+ έηε 16 15,7 15,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 3 

 

 

Γηάγξακκα 3 

 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη πνηθηινκνξθία ζηηο απαληήζεηο ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο σο πξνο ηελ πξνυπεξεζία 

ηνπο ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ 42,2% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο δήισζαλ φηη δηαζέηνπλ 

πξνυπεξεζία πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 7-10 εηψλ, ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ην 28,4% 

ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε πξνυπεξεζία κεηαμχ 3-6 εηψλ. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 15,7% δείγκαηνο πνπ δήισζε πξνυπεξεζία 
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άλσ ησλ 10 εηψλ θαη ηέινο, ην 13,7% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε πξνυπεξεζία κέρξη θαη 2 έηε ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

εξγαζίαο. Οκνίσο κε αλσηέξσ, ε εληνπηζκέλε πνηθηινκνξθία ζηηο απαληήζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο κε βάζε ηα έηε πξνυπεξεζίαο ηνπο, 

θξίλεηαη ζεηηθή, ιφγσ ηνπ φηη ζα καο επηηξέςεη ηελ εμαγσγή αμηφπηζησλ ζηαηηζηηθψλ 

απνηειεζκάησλ κέζσ ηνπ ειέγρνπ εληνπηζκνχ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο κε θξηηήξην ηελ πξνυπεξεζία ηνπο. 

 

 

4. ε πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο εξγάδεζηε; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πξσηνβάζκηα 55 53,9 53,9 53,9 

Γεπηεξνβάζκηα 47 46,1 46,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 4 

 

 

Γηάγξακκα 4 
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Απφ ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ην 53,9% ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δείγκαηνο απαζρνιείηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ην ππφινηπν 46,1% 

απαζρνιείηαη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Γελ ππάξρεη, επνκέλσο, κεγάιε 

απφθιηζε ζηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ.  

 

 

5. Πόζα καζήκαηα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο έρεηε 

παξαθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλέλα 36 35,3 35,3 35,3 

1-3 καζήκαηα 55 53,9 53,9 89,2 

4-9 καζήκαηα 8 7,8 7,8 97,1 

10+ καζήκαηα 3 2,9 2,9 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5 

 

 

Γηάγξακκα 5 
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Απφ ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα θαίλεηαη φηη ην 53,9% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο δήισζε φηη έρεη παξαθνινπζήζεη κέρξη ζηηγκήο 1-3 

καζήκαηα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 35,3%, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο 

αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο πνπ δήισζαλ φηη δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

θαλέλα κάζεκα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο. Ήδε έρεη ζπκπιεξσζεί 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο (89,2%), ε νπνία αληηζηνηρεί 

ζηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ δήισζαλ ρακειή παξαθνινχζεζε ηέηνηνπ 

είδνπο καζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην 7,8% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο πνπ δήισζαλ φηη έρνπλ παξαθνινπζήζεη, κέρξη 

ζηηγκήο, 4-9 καζήκαηα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηέινο, ε 

κεηνςεθία ηνπ 2,9% δήισζε φηη έρεη παξαθνινπζήζεη άλσ ησλ δέθα ελ ιφγσ 

καζεκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα δείρλεη ρακειά επίπεδα παξαθνινχζεζεο 

απφ ηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο, ζε 

καζήκαηα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο.  

 

6. Γηαζέηεηε εξγαζηαθή εκπεηξία κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναη 76 74,5 74,5 74,5 

Όρη 26 25,5 25,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 6 
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Γηάγξακκα 6 

 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ε πιεηνςεθία ηνπ 74,5% ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε φηη δηαζέηεη εξγαζηαθή εκπεηξία κε καζεηέο εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη ην ππφινηπν 25,5% δήισζε φηη δελ δηαζέηεη ηέηνηνπ 

είδνπο εκπεηξία. 

 

 

7. Πόζα ζεκηλάξηα/εκεξίδεο εηδηθήο αγσγήο έρεηε παξαθνινπζήζεη κέρξη 

ζήκεξα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλέλα 10 9,8 9,8 9,8 

1-3 

ζεκηλάξηα/εκεξίδεο 43 42,2 42,2 52,0 

4-9 

ζεκηλάξηα/εκεξίδεο 25 24,5 24,5 76,5 

10+ 

ζεκηλάξηα/εκεξίδεο 24 23,5 23,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 7 
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Γηάγξακκα 7 

 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 42,2% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην παξφλ εξεπλεηηθφ δείγκα δήισζαλ φηη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη 1-3 ζεκηλάξηα/εκεξίδεο εηδηθήο αγσγήο, κέρξη ζήκεξα. ηε 

ζπλέρεηα, αθνινπζείηαη 24,5% ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο πνπ δήισζε 

παξαθνινχζεζε 4-9 ζεκηλαξίσλ – εκεξίδσλ εηδηθήο αγσγήο. Καηφπηλ, αθνινπζεί έλα 

πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 23,5% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δείγκαηνο, Πνπ δήισζαλ παξαθνινχζεζε άλσ ησλ 10 ζεκηλαξίσλ – εκεξίδσλ 

εηδηθήο αγσγήο. Σέινο, ην 9,8% εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε φηη δελ έρεη 

παξαθνινπζήζεη θαλέλα ζεκηλάξην– εκεξίδα εηδηθήο αγσγήο κέρξη ζηηγκήο. 

 

 

8. Τπάξρεη ζην νηθνγελεηαθό ζαο πεξηβάιινλ θάπνην/α άηνκν/α κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναη 5 4,9 4,9 4,9 

Όρη 97 95,1 95,1 100,0 
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Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 8 

 

 

Γηάγξακκα 8 

 

 

Απφ ηα αλσηέξσ παξαηηζέκελα δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ 95,1% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

εξεπλεηηθφ δείγκα, δελ έρνπλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θάπνην άηνκν πνπ 

πάζρεη απφ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή θάπνην είδνο αλαπεξίαο. Ζ ζπληξηπηηθή 

κεηνςεθία ηνπ 4,9% ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο απάληεζε ζεηηθά.  

 

 

 

4.2 Απνηειέζκαηα Αληηιήςεσλ 

 

ην ζεκείν απηφ, παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, απψηεξνο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε ζπιινγή ησλ αληηιήςεσλ 

ησλ 102 θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, σο πξνο ην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ 
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κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Αξρηθά, ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

παξνπζηάδνληαη κέζσ ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. 

 

 

1. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βνεζάεη ηνπο 

ππόινηπνπο καζεηέο ζηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ 
6 5,9 5,9 5,9 

πκθσλψ 54 52,9 52,9 58,8 

πκθσλψ απφιπηα 
42 41,2 41,2 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 9 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

5,9% ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε φηη νχηε ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί κε ηελ 

πξφηαζε φηη ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βνεζάεη ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θάπνην 

είδνο αλαπεξίαο. Σν ππφινηπν εξεπλεηηθφ δείγκα δήισζε φηη ζπκθσλεί. Καλέλαο 

ζπκκεηέρσλ δελ έδσζε αξλεηηθή απάληεζε, πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθσλία.  

 

2. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο δηεπθνιύλεη ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ 
31 30,4 30,4 30,4 

πκθσλψ 54 52,9 52,9 83,3 
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πκθσλψ απφιπηα 
17 16,7 16,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 10 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 30,4% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ, αιιά νχηε 

δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε φηη ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο δηεπθνιχλεη ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Σν ππφινηπν εξεπλεηηθφ δείγκα δήισζε φηη ζπκθσλεί κε 

ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ελψ θαλέλαο θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο ηνπ δελ δήισζε δηαθσλία. 

 

3. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελζαξξύλεη ηνπο 

καζεηέο λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηνπο γύξσ ηνπο. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ 43 42,2 42,2 42,2 

πκθσλψ απφιπηα 
59 57,8 57,8 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 11 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 57,8% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε φηη ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ πξφηαζε 

φηη έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο απαηηεηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηνπο γχξσ ηνπο. 

Σν ππφινηπν 42,2% δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, ελψ 

θαλέλαο απφ ηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δελ δήισζε 

κέηξηα ζπκθσλία ή δηαθσλία. 
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4. Με ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ε πξνεηνηκαζία 

θαη ν πξνγξακκαηηζκόο ηνπ καζήκαηνο γίλνληαη επθνιόηεξα. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ 
34 33,3 33,3 33,3 

πκθσλψ 41 40,2 40,2 73,5 

πκθσλψ απφιπηα 
27 26,5 26,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 12 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 33,3% θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο 

ηνπ παξφληνο εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ, αιιά νχηε 

δηαθσλνχλ κε ηελ πξφηαζε φηη κε ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ε πξνυπεξεζία θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο 

θαζίζηαληαη επθνιφηεξα. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ θαη 

θαλέλαο δελ δήισζε δηαθσλία. 

 

5. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, αλαπηύζζεη ηελ αλνρή ησλ ππνινίπσλ καζεηώλ. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ 35 34,3 34,3 34,3 

πκθσλψ απφιπηα 

67 65,7 65,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 13 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 65,7% ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο 

δήισζε απφιπηε ζπκθσλία λαη ην φηη ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο επελδπηηθέο 
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αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, αλαπηχζζεη ηελ αλνρή ησλ ππνινίπσλ 

καζεηψλ. Σν ππφινηπν 34,3% δήισζε φηη απιά ζπκθσλεί, ελψ θαλέλαο απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο δελ δήισζε κέηξηα ζπκθσλία ή δηαθσλία. 

 

6. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο επηδξά ζεηηθά ζηελ 

θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπο. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ 
9 8,8 8,8 8,8 

πκθσλψ 55 53,9 53,9 62,7 

πκθσλψ απφιπηα 
38 37,3 37,3 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 14 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ε κεηνςεθία ηνπ 8,8% ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε νπδεηεξφηεηα αλαθνξηθά κε ην φηη ε έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, αζθεί 

ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. Σν ππφινηπν 

εξεπλεηηθφ δείγκα δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ αλσηέξσ πξφηαζε ελψ θαλέλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ δήισζε δηαθσλία. 

 

7. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο βνεζά ηνπο ππόινηπνπο 

καζεηέο ζηελ απόθηεζε επηπιένλ γλώζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ 33 32,4 32,4 32,4 

πκθσλψ 

απφιπηα 69 67,6 67,6 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 15 
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Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 67,6% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο ζπκθψλεζαλ απφιπηα κε ην φηη ε έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, βνεζάεη 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε επηπξφζζεησλ γλψζεσλ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη ζπκθσλνχλ κε ηελ αλσηέξσ 

παξαηηζέκελε πξφηαζε. Καλέλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο 

δελ δήισζε κέηξηα ζπκθσλία ή δηαθσλία.  

 

8. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο δηδάζθεη ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηελ ζπλεξγαζία. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ 
6 5,9 5,9 5,9 

πκθσλψ 43 42,2 42,2 48,0 

πκθσλψ απφιπηα 
53 52,0 52,0 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 16 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ε ζπληξηπηηθή κεηνςεθία ηνπ 5,9% 

ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζε νπδεηεξφηεηα ζρεηηθά κε ην φηη ε έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, δηδάζθεη 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηελ ζπλεξγαζία. Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζπκθσλνχλ, 

ελψ θαλέλαο δελ δηαθψλεζε. 

 

9. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο δελ κεηώλεη ηελ πνηόηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 
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Valid Οχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ 
12 11,8 11,8 11,8 

πκθσλψ 44 43,1 43,1 54,9 

πκθσλψ απφιπηα 
46 45,1 45,1 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 17 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 11,8% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ, αιιά νχηε δηαθσλνχλ 

κε ην φηη ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, δελ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. Σν ππφινηπν εξεπλεηηθφ 

δείγκα δήισζε ζπκθσλία κε ηελ πξφηαζε απηή, ελψ θαλέλαο δελ δήισζε φηη 

δηαθσλεί. 

 

10. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπο θάλεη λα 

ληώζνπλ ηζάμηνη κε ηνπο ππόινηπνπο καζεηέο. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ 35 34,3 34,3 34,3 

πκθσλψ 

απφιπηα 67 65,7 65,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 65,7% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζαλ φηη ζπκθσλψ απφιπηα κε ην φηη ε 

έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ ηζάμηνη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. Σν ππφινηπν 

34,3% δήισζε φηη ζπκθσλεί κε ηελ αλσηέξσ παξαηηζέκελε πξφηαζε. Καλέλαο απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο δελ δήισζε κέηξηα ζπκθσλία ή 

δηαθσλία. 
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11. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, ηνλώλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid πκθσλψ 35 34,3 34,3 34,3 

πκθσλψ 

απφιπηα 67 65,7 65,7 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 19 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 65,7% ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο 

δήισζε απφιπηε ζπκθσλία κε ην φηη ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ παηδηψλ 

απηψλ.  Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ θαη θαλέλαο δελ δήισζε 

νπδεηεξφηεηα ή δηαθσλία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα απνηειέζκαηα ηαπηίδνληαη 

απφιπηα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα 18.  

 

12. Ζ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο βνεζά ζηελ κεηέπεηηα 

νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Οχηε ζπκθσλψ, 

νχηε δηαθσλψ 
6 5,9 5,9 5,9 

πκθσλψ 69 67,6 67,6 73,5 

πκθσλψ 

απφιπηα 27 26,5 26,5 100,0 

Total 102 100,0 100,0  

Πίλαθαο 20 
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Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ην 5,9% ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δήισζαλ φηη νχηε ζπκθσλνχλ, νχηε δηαθσλνχλ κε 

ην φηη ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, βνεζά ζηε κεηέπεηηα νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Σν 

ππφινηπν εξεπλεηηθφ δείγκα δήισζε ζπκθσλία θαη θαλέλαο δελ δήισζε φηη 

δηαθσλεί. 

ην ζεκείν απηφ, γηα ιφγνπο πιεξέζηεξεο θαηαλφεζεο ησλ αλσηέξσ παξαηηζέκελσλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, αθνινπζεί ν θάησζη πίλαθαο, ζηνλ νπνίν δηαθαίλνληαη 

νη κέζνη φξνη ησλ απαληήζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ζε 

θάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ παξαηηζέκελα εξσηήκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

βνεζάεη ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο ζηελ ζπλαλαζηξνθή 

ηνπο κε ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

102 3,00 5,00 4,3529 ,59114 

2. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο 

δηεπθνιχλεη ηελ δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. 

102 3,00 5,00 3,8627 ,67544 

3. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα 

πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο 

ζηνπο γχξσ ηνπο. 

102 4,00 5,00 4,5784 ,49625 

4. Με ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ε πξνεηνηκαζία θαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

καζήκαηνο γίλνληαη επθνιφηεξα. 

102 3,00 5,00 3,9314 ,77408 
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5. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, 

αλαπηχζζεη ηελ αλνρή ησλ 

ππνινίπσλ καζεηψλ. 

102 4,00 5,00 4,6569 ,47710 

6. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

επηδξά ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα 

ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

102 3,00 5,00 4,2843 ,61944 

7. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο βνεζά ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ 

απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

102 4,00 5,00 4,6765 ,47013 

8. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο 

δηδάζθεη ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο ηελ ζπλεξγαζία. 

102 3,00 5,00 4,4608 ,60806 

9. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο 

δελ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

102 3,00 5,00 4,3333 ,67974 

10. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ ηζάμηνη κε 

ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο. 

102 4,00 5,00 4,6569 ,47710 

 

11. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, 

ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. 

102 4,00 5,00 4,6569 ,47710 

12. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο βνεζά 

ζηελ κεηέπεηηα νκαιή έληαμή 

ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

102 3,00 5,00 4,2059 ,53285 

Valid N (listwise) 102     

Πίλαθαο 21 
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Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη φιεο νη αληηιήςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο θπκαίλνληαη ζε πςειά επίπεδα θαη ζίγνπξα άλσ ηνπ 

κεηξίνπ. Χζηφζν, απφ ην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ αλαθεξφκελσλ αληηιήςεσλ, νη 

επηθξαηέζηεξεο είλαη απηέο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηνπο πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πςειφηεξνο κέζνο φξνο ζπγθεληξψζεθε ζηελ αληίιεςε, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, βνεζά ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε επηπξφζζεησλ 

γλψζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Πξφθεηηαη γηα κία αληίιεςε πνπ ζπγθέληξσζε 

κέζν φξν ηεο ηάμεσο ηνπ 4,67, δειαδή πιεζίνλ ηεο πέκπηεο απαληεηηθήο επηινγήο, ε 

νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηελ απφιπηε ηαχηηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. ηε ζπλέρεηα, ακέζσο κεηά, αθνινπζνχλ κε ηζνβαζκία ηεο 

ηάμεσο ηνπ 4,65 ηξεηο αληηιήςεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ αληίιεςε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ηνπο θάλεη λα 

ληψζνπλ ηζάμηνη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο θαη αλαπηχζζεη ηελ αλνρή ησλ 

ππνινίπσλ καζεηψλ.  Ζ αληίιεςε πνπ ζπγθέληξσζε ην ρακειφηεξν κέζν φξν, ν 

νπνίνο θπκάλζεθε ζην 3,93, είλαη απηή, ζχκθσλα κε ηελ νπνία κε ηελ έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο  αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ε 

πξνεηνηκαζία θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο γίλνληαη 

επθνιφηεξα. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ζπγθέληξσζε 

ηνλ ρακειφηεξν κέζν φξν, ν κέζνο φξνο απηφο θπκαίλεηαη πιεζίνλ ηεο ηέηαξηεο 

απαληεηηθήο επηινγήο, επνκέλσο, δελ εθθξάδεη δηαθσλία, απιψο εθθξάδεη ηε 

κηθξφηεξε ζπκθσλία ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αληηιήςεηο. 

 

 

4.3 Απάληεζε ζηα Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

 

ην ζεκείν απηφ, παξαηίζεληαη ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη 

δίλεηαη απάληεζε ζε θαζέλα απφ απηά, αθελφο βάζεη ησλ αλσηέξσ παξαηηζέκελσλ 

απνηειεζκάησλ θαη αθεηέξνπ κέζσ επηπξφζζεησλ δηεμαγφκελσλ ζηαηηζηηθψλ 

ειέγρσλ πνπ αθνινπζνχλ φπνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 
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(1) Πνηα είλαη ε πεξηζζόηεξν θαη πνηα ιηγόηεξν επηθξαηέζηεξε αληίιεςε ησλ 

θαζεγεηώλ θπζηθήο αγσγήο, αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο 

επελδπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο; 

Σν εξψηεκα απηφ απαληάηαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ παξαηέζεθαλ ζηνλ πίλαθα 

21. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα απηά, ε αληίιεςε ησλ θαζεγεηψλ πνπ επηθξάηεζε 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ αληηιήςεσλ είλαη φηη ε έληαμε βνεζά ηνπο ππφινηπνπο 

καζεηέο ζηελ απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Απηή πνπ 

επηθξάηεζε ιηγφηεξν είλαη φηη κέζσ ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, δηεπθνιχλεηαη ν 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο. Χζηφζν, ζην 

ζεκείν απηφ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη αθφκα θαη ε ηειεπηαία αλαθεξφκελε 

αληίιεςε ηεο δηεπθφιπλζεο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

καζήκαηνο θπζηθήο αγσγήο, ζπγθέληξσζε πςειφ κέζν φξν απαληήζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη δελ 

δηαθσλνχλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, απιψο ζπκθσλνχλ ιηγφηεξν, ζπγθξηηηθά 

κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπκθσλνχλ κε ηηο ππφινηπεο πξνηάζεηο. 

(2) Πνηα είλαη ε γεληθόηεξε αληίιεςε ησλ θαζεγεηώλ θπζηθήο αγσγήο 

αλαθνξηθά κε ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην 

κάζεκα ηεο εηδηθήο αγσγήο; 

Γηα λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ, πξέπεη λα πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή 

ηεο κεηαβιεηήο ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. 

Πξφθεηηαη γηα κία κεηαβιεηή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη απφ φια ηα εξσηήκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζε απηφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ είλαη εθηθηή ε θαηαζθεπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

κεηαβιεηήο δηεμάγεηαη έιεγρνο αμηνπηζηίαο Cronbach’s Alpha ζην ζχλνιν ηνπ 

δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν 

ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο αμηνπηζηίαο θέξεη σο απνηέιεζκα ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο 

άλσ ηνπ 0,7, ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη πςειά επίπεδα αμηνπηζηίαο, επνκέλσο 

θαζίζηαηαη απηνκάησο εθηθηή ε θαηαζθεπή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο απφ ην 

ζχλνιν ησλ 12 εξσηεκάησλ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη αμηνπηζηίαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,910 12 

Πίλαθαο 22 

 

Απφ ηνλ αλσηέξσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην απνηέιεζκα ηνπ ηεζη αμηνπηζηίαο 

παξνπζίαζε έλαλ ζπληειεζηή αμηνπηζηίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 0,91. Πξφθεηηαη γηα πςειά 

επίπεδα αμηνπηζηίαο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ θαηαζθεπή κίαο κεηαβιεηήο απφ ην 

ζχλνιν ησλ 12 εξσηεκάησλ ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Γηα λα 

θαιπθζεί ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

επξχηεξεο εηθφλαο ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, 

αξθεί λα παξνπζηαζηεί ε επξχηεξε εηθφλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ λέα κεηαβιεηή, 

κέζσ πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο. Ζ απάληεζε ζην ελ πξνθεηκέλσ εξψηεκα δίλεηαη 

απφ ηελ εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Δλζσκάησζε 102 3,58 5,00 4,3881 ,41219 

Valid N (listwise) 102     

Πίλαθαο 23 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ε κεηαβιεηή “Δλζσκάησζε”, πνπ 

ζρεκαηίζηεθε απφ ηα 12 εξσηήκαηα ηνπ δεχηεξνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, 

ζπγθεληξψλεη έλαλ κέζν φξν ηεο ηάμεσο ηνπ 4,39. Απηφ δείρλεη φηη ε επξχηεξε ζηάζε 

ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο σο πξνο ην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο είλαη πνιχ ζεηηθή. 
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Μάιηζηα, ην γεγνλφο φηη ν ζπγθεθξηκέλνο κέζνο φξνο ζπλνδεχεηαη απφ κία ηππηθή 

απφθιηζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,41, απνδεηθλχεη φηη δελ ππήξραλ κεγάιεο απνθιίζεηο ζηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο.  

(3) Τπάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηώλ 

θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ έληαμε ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ηα θνηλσληθά θαη δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; 

Γηα λα θαιπθζεί απηφ ην εξψηεκα απαηηείηαη ε δηεμαγσγή ειέγρσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηεο επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο. Γηα λα απνθαζηζηεί αλ ζα 

δηεμαρζνχλ παξακεηξηθνί ή κε παξακεηξηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη, ειέγρεηαη ε 

θαλνληθφηεηα ηεο θαηαλνκήο ηεο κεηαβιεηήο ηεο ελζσκάησζεο, ε νπνία 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ ελζσκάησζε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί απηφ εθηθηφ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο Shapiro-Wilk. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο επηιέγεηαη έλαληη ηνπ Kolmogorov-Smirnov, δηφηη ην 

εξεπλεηηθφ δείγκα αξηζκεί  ιηγφηεξα απφ 1000 άηνκα. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ θαλνληθφηεηαο θαηαλνκήο 

πξνθχςεη φηη sig.<0,05, απηφ ζεκαίλεη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ 

αθνινπζείηαη θαλνληθή θαηαλνκή θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ κε 

παξακεηξηθνί ζηαηηζηηθνί έιεγρνη. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, αθνινπζείηαη 

θαλνληθή θαηαλνκή θαη δηεμάγνληαη παξακεηξηθνί έιεγρνη. Σα απνηειέζκαηα 

θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.  

 

 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Δλζσκάησζε ,151 102 ,000 ,922 102 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

Πίλαθαο 24 
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Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα θαίλεηαη φηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή δελ 

αθνινπζείηαη θαλνληθή θαηαλνκή (sig.<0,05). Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί 

απάληεζε ζην ηξίην θαη ηειεπηαίν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη λα εληνπηζηνχλ νη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε βάζε ηα 

δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ ζην πξψην 

κέξνο ζην εξσηεκαηνιφγην, δηεμάγεηαη ν κε παξακεηξηθφο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο 

Kruskal-Wallis. Ο ζπγθεθξηκέλνο κε παξακεηξηθφο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε έλα εξψηεκα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

 

 

Test Statisticsa,b 

 Ενσωμάτωση 

Chi-Square 1,489 

Df 1 

Asymp. Sig. ,222 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 1. Φύλο 

Πίλαθαο 25 

 

 

Γηάγξακκα 9 
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Απφ ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο, κε βάζε ην θχιν ηνπο (sig.>0,05). Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαίλεηαη 

αθελφο απφ ηνλ πίλαθα 25 θαη αθεηέξνπ απφ ην δηάγξακκα 9. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 9, θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο (mean rank) 

ησλ ζπκκεηερφλησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ δελ απέρνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο.  

 

Test Statisticsa,b 

 Ενσωμάτωση 

Chi-Square 5,070 

Df 4 

Asymp. Sig. ,280 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 2. Ηλικία 

Πίλαθαο 26 

 

Γηάγξακκα 10 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, θαίλεηαη φηη δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 



 
55 

αγσγήο, κε βάζε ηελ ειηθία ηνπο (sig.>0,05). Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαίλεηαη 

αθελφο απφ ηνλ πίλαθα 26 θαη αθεηέξνπ απφ ην δηάγξακκα 10. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 10, θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο (mean rank) 

ησλ ζπκκεηερφλησλ φισλ ησλ ειηθηαθψλ θαηεγνξηψλ, δελ απέρνπλ ζεκαληηθά 

κεηαμχ ηνπο.  

Test Statistics
a,b

 

 Δλζσκάησζε 

Chi-Square 
13,391 

Df 3 

Asymp. Sig. 
,004 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 3. Πξνυπεξεζία σο θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο 

Πίλαθαο 27 

 

Γηάγξακκα 11 
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Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ηελ 

πξνυπεξεζία πνπ δηαζέηνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε εξγαζίαο (sig.<0,05). 

Δηδηθφηεξα, απφ ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 11, νη 

εληνπηζκέλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

εηψλ πξνυπεξεζίαο ζην επάγγεικα ηνπ θαζεγεηή θπζηθήο αγσγήο, είλαη πεξηζζφηεξν 

εκθαλείο. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξψληαο ζηα επίπεδα ησλ mean ranks, δηαπηζηψλεηαη 

φηη νη αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο κε πξνυπεξεζία κεηαμχ 0-2 θαη 7-

10 εηψλ θπκαίλνληαη ζε πιεζηέζηεξα θαη ρακειφηεξα επίπεδα, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ δήισζαλ ηα έηε πξνυπεξεζίαο πνπ θπκαίλνληαη 

κεηαμχ 3-6 θαη άλσ ησλ 11, νη νπνίεο βξίζθνληαη ζε πςειφηεξν επίπεδν.  

 

 

 

 

Test Statistics
a,b

 

 Δλζσκάησζε 

Chi-Square 
1,227 

Df 1 

Asymp. Sig. 
,268 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 4. ε πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο εξγάδεζηε; 

Πίλαθαο 28 
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Γηάγξακκα 12 

 

Απφ ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο, κε βάζε ηελ βαζκίδα εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο (sig.>0,05). Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαίλεηαη 

αθελφο απφ ηνλ πίλαθα 28 θαη αθεηέξνπ απφ ην δηάγξακκα 12. Δηδηθφηεξα, ζηελ 

εηθφλα πνπ απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 12, θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο (mean rank) 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ακθφηεξσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, δελ απέρνπλ 

ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο.  

 

Test Statistics
a,b

 

 Δλζσκάησζε 

Chi-Square 18,096 

Df 3 

Asymp. Sig. ,000 

a. Kruskal Wallis Test 
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b. Grouping Variable: 5. Πφζα καζήκαηα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο 

έρεηε παξαθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα; 

Πίλαθαο 29 

 
 

Γηάγξακκα 13 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ην πφζα 

καζήκαηα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο έρνπλ παξαθνινπζεζεί κέρξη 

ζήκεξα απφ ηνπο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο (sig.<0,05). 

Δηδηθφηεξα, απφ ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 13, νη ελ ιφγσ 

εληνπηζκέλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο. 

Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξψληαο ζηα επίπεδα ησλ mean ranks, δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα 

πεξηζζφηεξα καζήκαηα (άλσ ησλ 10) βξίζθνληαη, κε δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

ππνινίπνπο, ζηα πςειφηεξα επίπεδα.  

 

Test Statistics
a,b

 

 Δλζσκάησζε 



 
59 

Chi-Square 13,984 

Df 1 

Asymp. Sig. 
,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 6. Γηαζέηεηε εξγαζηαθή εκπεηξία κε καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; 

Πίλαθαο 30 

 
 

Γηάγξακκα 14 

 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ην αλ νη 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο δηαζέηνπλ εκπεηξία κε 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (sig.<0,05). Δηδηθφηεξα, απφ ηελ εηθφλα 

πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 14, νη ελ ιφγσ εληνπηζκέλεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξψληαο 

ζηα επίπεδα ησλ mean ranks, δηαπηζηψλεηαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ 
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θπζηθήο αγσγήο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξία είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξεο απφ απηέο ησλ θαζεγεηψλ πνπ δήισζαλ φηη δηαζέηνπλ εκπεηξία.  

 

Test Statistics
a,b

 

 Δλζσκάησζε 

Chi-Square 19,155 

Df 3 

Asymp. Sig. 
,000 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 7. Πφζα ζεκηλάξηα/εκεξίδεο εηδηθήο αγσγήο έρεηε 

παξαθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα; 

 

Πίλαθαο 31 

 
 

 

Γηάγξακκα 15 
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Απφ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα εληνπίδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ην πφζα 

ζεκηλάξηα-εκεξίδεο εηδηθήο αγσγήο έρνπλ παξαθνινπζεζεί κέρξη ζήκεξα απφ ηνπο 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ δείγκαηνο (sig.<0,05). Δηδηθφηεξα, απφ 

ηελ εηθφλα πνπ δηακνξθψλεηαη απφ ην δηάγξακκα 15, νη ελ ιφγσ εληνπηζκέλεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο είλαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο. Αλαιπηηθφηεξα, 

παξαηεξψληαο ζηα επίπεδα ησλ mean ranks, δηαπηζηψλεηαη φηη νη αληηιήςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ηα πεξηζζφηεξα ζεκηλάξηα-

εκεξίδεο (άλσ ησλ 10) καδί κε απηψλ πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαλέλα, 

βξίζθνληαη, κε δηαθνξά ζπγθξηηηθά κε ηνπο ππνινίπνπο, ζηα πςειφηεξα επίπεδα.  

 

 

 Δλζσκάησζε 

Chi-Square ,097 

Df 1 

Asymp. Sig. ,755 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 8. Τπάξρεη ζην νηθνγελεηαθφ ζαο πεξηβάιινλ θάπνην/α άηνκν/α 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία; 

Πίλαθαο 32 

 

Γηάγξακκα 16 
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Απφ ηα παξαπάλσ εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, θαίλεηαη φηη δελ εληνπίζηεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζεγεηψλ 

θπζηθήο αγσγήο, κε βάζε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο έρνπλ 

ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θάπνην άηνκν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή 

θάπνην είδνο αλαπεξίαο (sig.>0,05). Σν ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαίλεηαη αθελφο 

απφ ηνλ πίλαθα 32 θαη αθεηέξνπ απφ ην δηάγξακκα 16. Δηδηθφηεξα, ζηελ εηθφλα πνπ 

απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 16, θαίλεηαη φηη νη απαληήζεηο (mean rank) ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ακθφηεξσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, δελ απέρνπλ ζεκαληηθά 

κεηαμχ ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο, ζην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ πνπ έρνπλ 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

ελ ιφγσ ζθνπνχ, αθελφο κειεηήζεθαλ δεπηεξνγελή δεδνκέλα, δειαδή δεδνκέλα πνπ 

έρνπλ πξνθχςεη απφ άιιεο κειέηεο θαη έξεπλεο παξεκθεξνχο δεηήκαηνο, θαη 

αθεηέξνπ ζπιιέρζεθαλ πξσηνγελή εξεπλεηηθά δεδνκέλα κέζσ δηεμαγσγήο 

πξσηνγελνχο πνζνηηθήο έξεπλαο. Ζ πνζνηηθή έξεπλα βαζίζηεθε ζε έλα πιήξσο 

δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε απφ ζπλνιηθά 102 Έιιελεο 

εθπαηδεπηηθνχο θπζηθήο αγσγήο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.  

Ζ γεληθφηεξε εηθφλα πνπ πξνέθπςε είλαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί θπζηθήο αγσγήο 

δηαζέηνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ πνπ δηαζέηνπλ 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζεηηθφ αληίθξηζκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηνπο Kozub & Porretta (1998), θαζψο 

θαη απηνί ηφληζαλ ηηο ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ηελ 

έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Άιιεο έξεπλεο πνπ ηνλίδνπλ 

ηηο ζεηηθέο ηνπο αληηιήςεηο γηα ην ζέκα ηεο έληαμεο είλαη απηή ησλ Wilhelmsen & 

Sorensen (2017) θαη ησλ Haegele & Zhu (2017). Μάιηζηα, ε ηειεπηαία αθνξνχζε 

εξεπλεηηθφ δείγκα δεθαέμη θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάρζεθαλ επεζήκαλαλ ηνλ ζεηηθφ απφερν ηεο έληαμεο γηα φια ηα παηδηά. Οκνίσο, νη 

Hodge et al. (2017), ζηελ έξεπλά ηνπο, επηβεβαίσζαλ ηηο ζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ 

θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο γηα ην ζέκα ηεο έληαμεο. Οη ίδηνη, ηφληζαλ ηνλ θνκβηθφ 

ξφιν ησλ ηδίσλ ησλ θαζεγεηψλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ψζηε ε έληαμή ηνπο λα είλαη νκαιή.  

Σα νθέιε πνπ πξνέθπςαλ, ζχκθσλα κε ηηο αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ 

θπζηθήο αγσγήο, απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη πνιιαπιά. Σν βαζηθφηεξν ήηαλ απφθηεζε επηπξφζζεησλ γλψζεσλ ησλ 

ππνινίπσλ καζεηψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Σν ίδην ππνζηεξίρζεθε θαη απφ ηηο 

κειέηεο ησλ Κνπξθνχηαο & Caldin (2010), Εψληνπ- ηδέξε (1998) θαη Salend (2001). 
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Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε θπζηθή αγσγή 

κπνξεί λα απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζηελ ίζε κεηαρείξηζή ηνπο 

κε ηα ππφινηπα παηδηά. Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, επίζεο, έδεημαλ φηη ε έληαμε 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη βνεζεηηθή θαη γηα ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο, επεηδή εμνηθεηψλνληαη λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε παηδηά κε 

αλαπεξίεο. Ζ κειέηε ηνπ Wang (2019), επίζεο, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο, ζηελ 

ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη απηνπεπνίζεζήο ηνπο θαη ζηελ ςπρηθή αλάηαζε ησλ 

παηδηψλ απηψλ, εηδηθφηεξα αλ ε ελ ιφγσ έληαμή ηνπο ελζαξξχλεηαη θαη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Δδψ φκσο, φπσο ηφληζε ν εξεπλεηήο, θνκβηθή ζεκαζία 

έρεη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπηηθφ θπζηθήο 

αγσγήο.  

Σν ζεκείν, ζην νπνίν νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ζπκθσλνχλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ, ζπγθξηηηθά κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αθνξά ηελ δηεπθφιπλζε 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο. Αθφκα 

θαη κε απηήλ ηελ άπνςε, νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο δελ θάλεθαλ λα δηαθσλνχλ. 

Όκσο, ην γεγνλφο φηη ζπκθσλνχλ ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο, απνδεηθλχεη φηη ε ελζσκάησζε 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζηζηά ην έξγν ηνπ θαζεγεηή 

θπζηθήο αγσγήο δπζθνιφηεξν σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. Απηφ σζηφζν, δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη επηηπρήο ελζσκάησζε ησλ 

παηδηψλ απηψλ ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ζπλνδεχεηαη απφ πνιιαπιά νθέιε, 

ηφζν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ππνινίπσλ παηδηψλ φζν θαη γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηφ ελζαξξχλεηαη θαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Tanure Alves et al. (2018), ε νπνία αθνξνχζε 

εξεπλεηηθφ δείγκα παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αλ θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε δελ θαηαγξάθνληαη νη αληηιήςεηο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο 

αγσγήο επί ηνπ ζέκαηνο, σζηφζν, απφ ηηο καξηπξίεο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ θάλεθε ε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, θαζψο ηνλίδεηαη φηη ηα παηδηά απηά δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ 

ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.  
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Αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θπζηθήο αγσγήο βάζεη ησλ δεκνγξαθηθψλ θαη θνηλσληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, 

ζηελ παξνχζα έξεπλα δελ κπνξνχκε λα ηαπηηζηνχκε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

Papadopoulou et al. (2004), Kuester (2000), Schmidt – Gotz  et al. (1994), Downs & 

Williams (1994), Folsom-Meek et al. (1999) θαη Aloia et al. (1980), νη νπνίνη 

εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαζεγεηψλ 

θπζηθήο αγσγήο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, δελ εληνπίζηεθαλ ηέηνηνη είδνπο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, θαζψο ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο 

θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα αληηιήςεσλ σο πξνο ην 

δήηεκα ηεο ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Όκσο, ην 

απνηέιεζκα απηφ επηβεβαηψζεθε απφ ηηο έξεπλεο ησλ Hodge et al. (2002), ησλ Rizzo 

& Wright (1988), ηνπ Patrick (1987),  ησλ Kudlacek et al. (2002), θαζψο επίζεο θαη 

απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ απφ ηνπο DePauw & Goc Karp (1990), ηνπο Hodge 

& Jansma (1999) θαη ηνπο  Duchane & French (1998), κε ηηο νπνίεο εξρφκαζηε ζε 

επζπγξάκκηζε. 

Οκνίσο, δελ κπνξνχκε λα επηβεβαηψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ Rizzo & 

Kirkendall (1995), Rizzo & Wright (1998), Rizzo & Vispoel (1991) θαη DePauw & 

Goc Karp (1990), πεξί εληνπηζκνχ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο κε θξηηήξην ηελ ειηθία ηνπο. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε, δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο επηκέξνπο 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο.  

Έλα αθφκα ζεκείν, ζην νπνίν δελ εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο είλαη απηφ ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο ζηελ νπνία εξγάδνληαη θαζεγεηέο 

θπζηθήο αγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ην αλ ζην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ππάξρεη 

θάπνην άηνκν κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή θάπνηνπ είδνπο αλαπεξία. Όκσο, 

εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο βάζεη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο, ηεο 

εκπεηξίαο πνπ δηαζέηνπλ κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ, ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθή θπζηθή αγσγή. Ζ γεληθφηεξε εηθφλα πνπ πξνέθπςε είλαη φηη 

φζν πην κεγάιε εκπεηξία δηαζέηνπλ νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο ζε δεηήκαηα πνπ 

είλαη ζπλπθαζκέλα κε ηελ ππφζηαζε εηδηθψλ εθηειεζηηθψλ αλαγθψλ θαη φζν πην 

πιήξε επηκφξθσζε δηαζέηνπλ επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ, ηφζν πην ζεηηθή 

ζηάζε θξαηνχλ απέλαληη ζην δήηεκα ηεο έληαμεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Σν εχξεκα απηφ 

επζπγξακκίδεηαη κε ηηο έξεπλεο ησλ Hutzler et al. (2005), Kudlacek et al. (2002) θαη 

Kozub & Porretta (1998). 

Έηζη, πξνθχπηεη φηη νη θαζεγεηέο θπζηθήο αγσγήο πνπ δελ ληψζνπλ κεγάιε 

εμνηθείσζε θαη δελ είλαη αξθεηά επηκνξθσκέλνη ζε δεηήκαηα εηδηθήο θπζηθήο αγσγήο 

θαη έληαμεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκά ηνπο, 

ελδερνκέλσο βηψλνπλ κεγαιχηεξε αλαζθάιεηα γηα ηελ επηηπρή ελ ιφγσ ελζσκάησζε 

απηψλ ησλ παηδηψλ θαη θαηαιήγνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθνί ζηηο αληηιήςεηο 

ηνπο, ζπγθξηηηθά κε απηνχο πνπ δηαζέηνπλ επαξθή εκπεηξία θαη επηκφξθσζε.  

Δλ θαηαθιείδη, ε ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο ζπλνδεχεηαη απφ πνιπδηάζηαηα θαη πνιιαπιά 

νθέιε ηφζν γηα ηα παηδηά απηά φζν θαη γηα ηα ππφινηπα. Οη θαζεγεηέο θπζηθήο 

αγσγήο εθθξάδνπλ κία ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ απηψλ 

ζην κάζεκά ηνπο. Οη ίδηνη φκσο, ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιινπλ 

επηπξφζζεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγεζεί έλα πξφζθνξν έδαθνο ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε απηφ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε επηκφξθσζε θαη 

ε θαηνρή εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θπζηθήο αγσγήο επί δεηεκάησλ εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην 

κάζεκα ηεο θπζηθήο αγσγήο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ 

ελδερφκελεο αλαζθάιεηέο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ επηηπρή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ 

απηψλ ζην κάζεκά ηνπο.  

ην ζεκείν απηφ, δεδνκέλσλ ησλ ρξήζηκσλ επξεκάησλ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο, πξνηείλεηαη ε δηεμαγσγή αληίζηνηρεο έξεπλαο κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. 

Πξνηείλεηαη, επνκέλσο, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ίδηαο έξεπλαο, ε νπνία φκσο ζα 

απεπζχλεηαη ζε κεγαιχηεξν εξεπλεηηθφ δείγκα, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε γελίθεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζην ζχλνιν ησλ θαζεγεηψλ θπζηθήο αγσγήο ηεο Διιάδαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ, ζα εμαιεηθζεί ν κνλαδηθφο εξεπλεηηθφο πεξηνξηζκφο πνπ ζπλνδεχεη ηελ 

παξνχζα πξσηνγελή έξεπλα.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

ΜΔΡΟ Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

1. Φχιν 

Α. Άλδξαο 

Β. Γπλαίθα 

 

2. Ζιηθία 

Α. 18-25 

Β. 26-35 

Γ. 36-45 

Γ. 46-55 

Δ. 56-65 

 

3. Πξνυπεξεζία σο θαζεγεηήο θπζηθήο αγσγήο 

Α. 0-2 έηε 

Β. 3-6 έηε 

Γ. 7-10 έηε 

Γ. 11+ έηε 

 

4. ε πνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο εξγάδεζηε; 

Α. Πξσηνβάζκηα 

Β. Γεπηεξνβάζκηα 

 

5. Πφζα καζήκαηα εηδηθήο ή πξνζαξκνζκέλεο θπζηθήο αγσγήο έρεηε 

παξαθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα; 

Α. Καλέλα 

Β. 1-3 καζήκαηα 

Γ. 4-9 καζήκαηα 

Γ. 10+ καζήκαηα 
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6. Γηαζέηεηε εξγαζηαθή εκπεηξία κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο; 

Α. Ναη 

Β. Όρη 

 

7. Πφζα ζεκηλάξηα/εκεξίδεο εηδηθήο αγσγήο έρεηε παξαθνινπζήζεη κέρξη ζήκεξα; 

Α. Καλέλα 

Β. 1-3 ζεκηλάξηα/εκεξίδεο 

Γ. 4-9 ζεκηλάξηα/εκεξίδεο 

Γ. 10+ ζεκηλάξηα/εκεξίδεο 

 

8. Τπάξρεη ζην νηθνγελεηαθφ ζαο πεξηβάιινλ θάπνην/α άηνκν/α κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή αλαπεξία; 

Α. Ναη 

Β. Όρη 

 

Β ΜΔΡΟ. ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ ΠΔΡΗ ΤΜΒΟΛΖ ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ ΦΤΗΚΖ 

ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΑΞΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

Παξαθαιείζζε φπσο αμηνινγήζεηε θαζεκία απφ ηηο θάησζη πξνηάζεηο ζε κία θιίκαθα 

απφ ην 1(=Γηαθσλψ απφιπηα) κέρξη ην 5(=πκθσλψ απφιπηα), αλάινγα κε ην πφζν 

ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε κε απηήλ. 

 

 1 2 3 4 5 

1. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, βνεζάεη ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. 

     

2. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο δηεπθνιχλεη ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο. 
     

3. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα πξνζθέξνπλ ηε βνήζεηά ηνπο ζηνπο γχξσ ηνπο. 
     

4. Με ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο, ε πξνεηνηκαζία θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ καζήκαηνο γίλνληαη 

επθνιφηεξα. 

     

5. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, αλαπηχζζεη ηελ αλνρή ησλ ππνινίπσλ καζεηψλ. 
     

6. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο επηδξά ζεηηθά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 
     



 
78 

7. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, βνεζά ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ζηελ απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ γηα ηα 

άηνκα κε αλαπεξία. 

     

8. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο δηδάζθεη ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηελ ζπλεξγαζία.  
     

9. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο δελ κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο. 
     

10. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, ηνπο θάλεη λα ληψζνπλ ηζάμηνη κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο.  
     

11. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, ηνλψλεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. 
     

12. Ζ έληαμε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην κάζεκα ηεο θπζηθήο 

αγσγήο, βνεζά ζηελ κεηέπεηηα νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία. 
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