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Περίληψη 

     Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις αντιλήψεις και τις πρακτικές  

των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή και λειτουργία 

μαθητών με συναισθηματικές- συμπεριφορικές διαταραχές (ΣΣΔ) στη γενική τάξη 

και τα τμήματα ένταξης και τις δυσκολίες ενσωμάτωσης της συγκεκριμένης ομάδας 

μαθητών.  Για το λόγο αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα σε δείγμα 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χανίων (Ν = 110). 

    Το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι ένα ερωτηματολόγιο με 

κλίμακες αυτό-αναφοράς και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, βασισμένο στο «Teacher 

Classroom Management Strategies Questionnaire» καθώς και στα δεδομένα ερευνών, 

για την ολοκλήρωση του οποίου δενεργήθηκε μια σύντομη πιλοτική διερεύνηση. Η 

επεξεργασία των δεδομένων από τα ερωτηματολόγια πραγματοποιήθηκε με το SPSS 

πρόγραμμα και απλή ποιοτική ανάλυση με  πλάγια ομαδοποίηση για τα ανοιχτά 

τύπου ερωτήματα. 

     Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης θεωρούν πως είναι επιμορφωμένοι αλλά όχι επαρκώς ώστε να 

αντιμετωπίσουν και να διαχειρστούν τους μαθητές με ΣΣΔ. Επιπλέον, η είκονα των 

μαθητών με ΣΣΔ δεν είναι ξεκάθαρη στους εκπαιδευτικούς αφού αδυνατούν να 

κατανοήσουν πλήρως τις δυσκολίες και τα προβλήματά τους, υιοθετούν όμως μια 

θετική αντίληψη για τους έφηβους με ΣΣΔ. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων 

έκρινε απαραίτητη τη λειτουργία των τμημάτων ένταξης για την ενσωμάτωση των 

εφήβων με ΣΣΔ στο γενικό πλαίσιο του σχολείου.  

     Ένα ακόμα σημαντικό εύρυμα είναι πως η στάση των συμμαθητών προς τα παιδιά 

με ΣΣΔ ποικίλλει, άλλοτε τα αποδέχονται και άλλοτε τα απορρίπτουν. Επίσης, οι 

μαθητές με ΣΣΔ φαίνεται να δυσκολεύονται στο να ελέγξουν τον εαυτό τους και 

αντιδρούν επιθετικά στους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές.  

     Οι εκπαιδευτικοί που έχουν γενική επιμόρφωση, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

ειδικής αγωγής και έχουν εμπειρία στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση εφαρμόζουν 

θετικές – αποτελεσματικές πρακτικές προσέγγισης των μαθητών με ΣΣΔ. 

Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής ή εκπαιδευτικοί με επιπλέον 

επιμόρφωση, πέρα της βασικής, επικοινωνούν και βρίσκονται σε επαφή με την 

οικογένεια συχνότερα από ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής και χωρίς 
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επιμόρφωση.  Τέλος, οι όλοι οι εκπαιδευτικοί τίθενται υπέρ της εφαρμογής θετικών 

πρακτικών τόσο στη σχολική τάξη όσο και έξω από αυτή.  

    Λέξεις –κλειδιά: συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές (ΣΣΔ), αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας, πρακτικές ένταξης 
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Abstract  

     This research study the perceptions and practices of secondary school Greek 

teachers in the participation and operation of pupils with emotional – behavioral 

disorders (EBD) in the normal class and integration departments and the difficulties of 

“integrating” this group of pupils. Therefore the sample was secondary school 

teachers from the district of Chania (N=110). 

     The research tool used is the questionnaire  self- report scales and open- ended 

questionnaire, which based on “Teacher Classroom Management Strategies 

Questionnaire” and survey data for which a short pilot investigation was not 

completed. The data from the questionnaires were processed using the SPSS program 

and a simple qualitative analysis with lateral clustering for open – ended questions. 

     The results of the survey showed that secondary school teachers consider 

themselves trained but not sufficiently trained  to deal with and manage students with 

EBD. Furthermore, the EBD’s image is not clear to teachers as they are unable to 

fully understand their difficulties and problems, but adopt a positive perception of 

adolescents with EBD. The majority of respondents considered it necessary to operate 

integration departments to integrate  adolescents with EBD into the general context of 

the school. 

     Another important aspect is that the attitude of classmates towards childrens with 

EBD varies, sometimes they are accepted and sometimes they are rejected. Also, 

students with EBD seem to have difficulty controlling themselves and reacting 

aggressively to teachers and classmates. 

     Teachers in general education have attended special education seminars, and have 

experience in specific education and training shell implement positive - effective 

approaches to students with EBD.  In addition, special education teachers or teachers 

with additional training, in addition to basic education, communicate and interact with 

the family frequently than general education teachers without training. Finally, all 

teachers are in favor of applying good practices both in and outside the classroom. 

 

Key-words: emotional-behavioral disorders (EBD), secondary education teachers’ 

perceptions, integration practices    
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Εισαγωγή 

     Η ερευνητική μελέτη αποτελείται  από δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. 

Το θεωρητικό μέρος αφορά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και το ερευνητικό αφορά 

το μεθοδολογικό σχεδιασμό, τη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση και παρουσίαση 

των αποτελεσμάτων και τέλος, τη συζήτηση, τους περιορισμούς της έρευνας και τις 

εισηγήσεις για μελλοντική εξέταση στον οικείο χώρο. 

     Το πρώτο μέρος, το θεωρητικό, αποτελείται από τα κεφάλαια ένα έως τέσσερα. Το 

πρώτο κεφάλαιο εξετάζει τους ορισμούς που έχουν δοθεί για τους μαθητές με ΣΣΔ, 

τα όρια και οι δυσκολίες των ορισμών αυτών. Στο κεφάλαιο δύο παρουσιάζονται οι 

παράγοντες κινδύνου, τα χαρακτηριστικά και η δυναμική της εφηβικής περιόδου, τα 

επιδημιολογικά δεδομένα και τα διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά εργαλεία. 

Στο κεφάλαιο τρία αναλύονται τα προβλήματα των μαθητών με ΣΣΔ και οι 

τρόποι/πρακτικές αντιμετώπισης από τους εκπαιδευτικούς. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

γίνεται λόγος για τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης για τους εφήβους με ΣΣΔ. 

     Το δεύτερο μέρος, το ερευνητικό, αποτελείται από τα κεφάλαια πέντε έως οχτώ. 

Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει την αναγκαιότητα της έρευνας και το κεφάλαιο έξι τη 

μεθοδολογία κα το σκοπό αυτής. Στο έβδομο κεφάλαιο αναλύονται και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας. Τέλος, στο κεφάλαιο 

οχτώ γίνεται συζήτηση και επισημαίνονται οι περιορισμοί της μελέτης και εισηγήσεις 

για επερχόμενη έρευνα. 
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Α’ ΜΕΡΟΣ - ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

1.1 Ορισμοί -  Όρια και δυσκολίες 

     Τα τελευταία χρόνια, μέσα από τις μελέτες ερευνητών, κλινικών και ακαδημαϊκών 

αλλά και μέσα από τις προσπάθειες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για ένταξη και 

ενσωμάτωση των μαθητών με συναισθηματικές - συμπεριφορικές διαταραχές, έχει 

δοθεί πληθώρα  ορισμών για τις συναισθηματικές-συμπεριφορικές διαταραχές, χωρίς 

ωστόσο να παραχθεί ένας αντικειμενικός και κοινά αποδεκτός ορισμός σε διεθνές 

επίπεδο. Το να ορίσει κανείς τις Συναισθηματικές- Συμπεριφορικές Διαταραχές 

(ΣΣΔ) αποτελεί έργο δύσκολο και σύνθετο. Η συνθετότητά του έγκειται σε 

σημαντικού βαθμού παράγοντες. Αρχικά, θα πρέπει να αναρωτηθεί κανείς «τι είναι 

φυσιολογικό;» (Landrum, 2011) αφού σύμφωνα με τον Emerson (1998) η έννοια της 

διαταραγμένης συμπεριφοράς αποτελεί  κοινωνική  κατασκευή (Male, 2003, Heward, 

2011) ώστε δεν υπάρχει σαφής απόδοση της σημασίας της καλής ψυχικής υγείας 

παιδιών και εφήβων. Καθώς τα παιδιά και οι έφηβοι αναπτύσσονται και εξελίσσονται 

αλληλεπιδρούν με τον εξωτερικό περίγυρο (συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, οικογένεια) 

θεμελιώνοντας τις ψυχοσυναισθηματικές και συμπεριφορικές δομές τους 

(Κουρκούτας, 2014).   

     Το επόμενο ερώτημα το οποίο τίθεται αφορά το «πόσο διαφορετική και ασύμβατη 

με το φυσιολογικό πρέπει να είναι η συμπεριφορά του νέου;» (Landum, 2011)  για να 

θεωρηθεί προβληματική ή παθολογική, καθώς οι προσδοκίες και οι νόρμες μεταξύ 

εθνικών και πολιτισμικών ομάδων διαφοροποιούνται (Heward, 2011). Επιπροσθέτως, 

τα παιδιά με ΣΣΔ παρουσιάζουν συννοσηρότητα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 

προσδιοριστεί επακριβώς αν η μια κατάσταση αποτελεί αίτιο ή απόρροια της άλλης 

(Heward, 2011). Συνεπώς,  η ποικιλία των συμπτωμάτων αλλά και οι συνθήκες και ο 

τόπος που εκδηλώνονται να εντείνουν τις δυσκολίες ορισμού (Πολυχρονοπούλου, 

2012).  

     Από τους ορισμούς που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα ξεχωρίζουν ο καθολικός της 

Νομοθετικής Πράξης για την Εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρίες (Individuals 

with Disabilities Education Act, IDEA) και ο ορισμός του Συμβουλίου για τα Παιδιά 

με Συμπεριφορικές Διαταραχές (Council for Children with Behavioral Disorders, 

CCBD) που αργότερα υιοθετήθηκε από τον Εθνικό Συνασπισμό Ψυχικής Υγείας και 
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Ειδικής Αγωγής (National Mental Healthand Special Education Coalition) (Kavale, 

Forness & Mostert, 2005, Heward, 2011, Landrum, 2011). 

Κατά την IDEA η συναισθηματική διαταραχή ορίζεται ως εξής:  

(I)μια συνθήκη εκδήλωσης ενός ή περισσότερων από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά 

για μακρά χρονική περίοδο και σε έντονο βαθμό που επηρεάζει αρνητικά την 

εκπαιδευτική επίδοση:  

(α) Αδυναμία μάθησης που δεν εξηγείται από νοητικούς/γνωστικούς και 

αισθητηριακούς παράγοντες ή παράγοντες υγείας∙ 

(β) Αδυναμία δημιουργίας ή διατήρησης ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων με 

συνομηλίκους και δασκάλους 

(γ) Ακατάλληλες μορφές συμπεριφοράς ή αισθημάτων υπό κανονικές συνθήκες∙ 

(δ) Γενική διάχυτη διάθεση δυστυχίας ή κατάθλιψης 

(ε) Τάση ανάπτυξης σωματικών συμπτωμάτων ή φόβων σχετικών με προσωπικά και 

σχολικά προβλήματα. 

(ΙΙ) Στη συναισθηματική διαταραχή συμπεριλαμβάνεται η σχιζοφρένεια, ως ακραία 

μορφή ψυχικών/ γνωστικών διαταραχών. Ο όρος δεναναφέρεται σε παιδιά που είναι 

κοινωνικά δυσπροσάρμοστα, εκτός και αν, σύμφωναμε την παράγραφο (Ι), 

προσδιορίζεται ότι έχουν συναισθηματική διαταραχή (P.L. 108-446, 20 C.F.R. 

§300.8[c][4]). 

     Ο κοινά αποδεκτός ορισμός που ισχύει για όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, και που 

υιοθετείται και από πολλά ευρωπαϊκά κράτη, παρουσίασε αδυναμίες με αποτέλεσμα 

να αμφισβητείται η εγκυρότητά του. Οι αδυναμίες αυτές βρίσκονται στο ακαθόριστο 

του όρου «ακατάλληλη συμπεριφορά» και στο γεγονός ότι δεν περιλαμβάνονται οι 

διαφορετικές προσδοκίες εκπαιδευτικών και γονέων, προσδοκίες οι οποίες διαφέρουν 

ανάλογα το εθνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο των παιδιών (Heward, 2011). Σε 

απάντηση των προβλημάτων αυτών το Συμβούλιο για τα Παιδιά με Συμπεριφορικές 

Διαταραχές (CCBD) χρησιμοποίησε τον όρο συναισθηματική ή συμπεριφορική 

διαταραχή αναφέροντας ότι:  

(Ι) Ο όρος «συναισθηματική ή συμπεριφορική διαταραχή» σημαίνει μια αναπηρία 

που χαρακτηρίζεται  από συναισθηματικές ή συμπεριφορικές αντιδράσεις στα 
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σχολικά προγράμματα τόσο διαφορετικές από τα κατάλληλα ηλικιακά, πολιτισμικά ή 

εθνικά πρότυπα που επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική επίδοση, 

συμπεριλαμβανομένων των ακαδημαϊκών, κοινωνικών, επαγγελματικών ή 

προσωπικών δεξιοτήτων∙ πρόκειται για: 

(α) κάτι περισσότερο από προσωρινές, αναμενόμενες αντιδράσεις σε στρεσογόνα 

γεγονότα του περιβάλλοντος∙ 

(β) εκδηλώνεται με συνέπεια και σταθερότητα σε δύο διαφορετικά πλαίσια, εκ 

τωνοποίων το ένα τουλάχιστον σχετίζεται με το σχολείο∙ 

(γ) παρατηρείται μη δεκτικότητα στην άμεση παρέμβαση στη γενική εκπαίδευση, ή η 

κατάσταση του παιδιού είναι τέτοια που η παρέμβαση στο πλαίσιο της γενικής 

εκπαίδευσης είναι ανεπαρκής. 

(ΙΙ) Οι συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές μπορούν να συνυπάρχουν με 

άλλες αναπηρίες. 

(ΙΙΙ) Η κατηγορία αυτή ενδεχομένως να περιλαμβάνει παιδιά και νέους με 

σχιζοφρενική διαταραχή, συναισθηματική διαταραχή, αγχώδη διαταραχή ή άλλη 

υφιστάμενη διαταραχή της διαγωγής ή της προσαρμογής που επηρεάζει το παιδί, 

εφόσον η διαταραχή επηρεάζει την εκπαιδευτική επίδοση όπως προαναφέρθηκε στην 

παράγραφο Ι. (Kavale, Forness & Mostert, 2005, Heward, 2011, Landrum, 2011). 

Όπως αναφέρεται στο Heward (2011) ο ορισμό του CCBD (2000) παρουσιάζει μια 

σειρά από πλεονεκτήματα:  

 αποσαφηνίζει τις εκπαιδευτικές διαστάσεις της αναπηρίας 

 εστιάζει άμεσα στη συμπεριφορά του παιδιού στα σχολικά πλαίσια 

 θέτει τη συμπεριφορά στα πλαίσια των κατάλληλων ηλικιάκων, εθνικών και 

πολιτισμικών προτύπων 

 αυξάνει την πιθανότητα πρώιμου εντοπισμού και παρέμβασης 

   Εντούτοις, οι μελέτες στα πλαίσια της σχολικής, κλινικής ψυχολογίας, ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης και παιδοψυχιατρικής συνεχίζονται με αποτέλεσμα η 

σύγχρονη βιβλιογραφία να παρουσιάζει μια διαφορετική κατηγοριοποίηση των 

συναισθηματικών – συμπεριφορικών διαταραχών. Έτσι, οι συναισθηματικές – 

συμπεριφορικές διαταραχές διακρίνονται σε «εσωτερικευμένες» (συναισθηματικές) 
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(internalizing/emotional problems/disorder) και «εξωτερικευμένες» (συμπεριφορικές) 

(externalizing/ behavioral problems/ disorders) (Kauffman & Elliot, 2014, Heward, 

2011 όπως αναφέρεται στο  Κουρκούτας, 2017).  

     Αξίζει να σημειωθεί πώς αναφερόμαστε σε ένα ευρύ φάσμα των συναισθηματικών 

– συμπεριφορικών δυσλειτουργιών ή διαταραχών, από ήπιες μέχρι πιο σοβαρές, που 

συναντώνται στις σχολικές τάξεις και έχουν κάποια σταθερότητα δημιουργώντας 

αναταραχή στις τάξεις και δυσκολεύοντας τον διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών 

(Κουρκούτας, 2017). Γίνεται λόγος για όλες τις περιπτώσεις των παιδιών, χωρίς 

ωστόσο να εμπίπτουν όλες σε ψυχιατρικές κατηγοριοποιήσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

2.1. Αιτιολογικά μοντέλα ερμηνείας των διαταραχών 

2.1.1 Παράγοντες κινδύνου  

     Παράγοντες κινδύνου αποτελούν εκείνους τους παράγοντες που σχετίζονται με 

την εκδήλωση ή μη ανεπιθύμητων ή αντικοινωνικών συμπεριφορών αλλά και όλες 

εκείνες τις αρνητικά φορτισμένες συνθήκες που οδηγούν σε παρεκκλίνουσες 

συμπεριφορές και αδυναμία προσαρμογής στα ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα. Οι 

παράγοντες κινδύνου κατηγοριοποιούνται στους ατομικούς/διαπροσωπικούς ή 

προσωπικούς, σε αυτούς ανήκουν οι βιολογικοί και οι ψυχολογικοί, οικογενειακούς 

και πειβαλλοντικούς/κοινωνικούς (Κουρκούτας, 2011), (Σχήμα 1). 
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

ΑΓΩΓΗΣ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ                                 
Βιολογικοί παράγοντες       
● Γενετική ευαισθησία                                                                                             
Ψυχολογικοί παράγοντες                                                            
● Χαμηλή  νοημοσύνη                                                                                                                       
● Ιδιοσυγκρασιακές δυσκολίες 
● Χαμηλή εικόνα εαυτού                               
● Μαθησιακές δυσκολίες                                                             
● Προβλήματα υπερκινητικότητας 
● Τάσεις επιθετικότητας από μικρή ηλικία 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ 
Παράγοντες             
● Προβληματικοί τύποι δεσμού 
● Έλλειψη επαρκών ερεθισμάτων 
● Αυταρχική διαπαιδαγώγηση 
● Υπερβολικά επιτρεπτικοί γονείς 
● Γονείς που παραμελούν 
● Ασταθείς / ασυνεπείς γονικές πρακτικές  
Πρώιμη έκθεση σε οικογενειακά προβλήματα 
● Ψυχολογικά προβλήματα γονέων 

● Χρήση ουσιών                                                              

● Παραβατικότητα γονέων   ● Συζυγική/ Οικογενειακή 

βία                     ● Χωρισμός                                                                                                     

● Οικογενειακή αποδιοργάνωση 

● Πολύτεκνη οικογένεια/ μεσαίο παιδί 
Αγχώδη γεγονότα σε πρώιμη ηλικία 
● Απώλεια γονέα 
● Χωρισμός 
● Κακοποίηση παιδιού 
● Κοινωνική απομόνωση/ υπερβολική φτώχεια 
● Ανατροφή σε ιδρύματα 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ 
ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Βιολογικοί παράγοντες                                                                 
● Εγγενείς δυσκολίες απόκτησης                                                 
    κοινωνικών γνώσεων           
Ψυχολογικοί παράγοντες 
● Φτωχά εσωτερικά πρότυπα λειτουργίας 
● Αρνητικά γνωστικά σχήματα 
● Αρνητικά πρότυπα σχέσεων 
● Χαμηλή αυτοαποτελεσματικότρητα 
● Ανώριμοι μηχανισμοί άμυνας 
● Δυσλειτουργικές στρατηγικές 
προσαρμογής 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ/ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Στάση οικογένειας σε σχέση                                   ● Χαοτική οικογενειακή δομή 
με τη θεραπεία                                                           ● Απουσία πατέρα 
● Άρνηση των προβλημάτων                                  ● Συζυγικές συγκρούσεις 
   από τους γονείς                                                       Γονικοί παράγοντες 
● Αθυμία των γονέων σε σχέση                             ● Ψυχολογικά προβλήματα γονέων 
   με την επίλυση των προβλημάτων                     ● Παράλογες προσδοκίες σε σχέση 
● Απόρριψη των προτεινόμενων από                       με τα παιδιά 
    από τους ειδικούς στρατηγικών                         ● Διαταραγμένα πρότυπα σχέσεων 
● Άγνοια της οικογένειας σε σχέση                        ● Χαμηλή αυτοπεποίθηση 
   με την εξειδικευμένη βοήθεια                             ● Χαμηλή εικόνα εαυτού γονέα 
● Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ ειδικών                ●  Καταθλιπτικές/ αρνητικές στάσεις 
Παράγοντες που σχετίζονται                                 ● Εξωτερικός τόπος ελέγχου 
με το οικογενειακό σύστημα                                ● Γνωστικές δυσλειτουργίες 
● Έμμεση ενίσχυση των προβλημάτων                   ● Αρνητικά γνωστικά σχήματα 
    του παιδιού                                                          ● Ανώριμοι μηχανισμοί άμυνας 
● Ανασφαλείς τύπου δεσμοί                                   ● Δυσλειτουργικές συμπεριφορές 
● Καταναγκαστικές αλληλεπιδράσεις                     Κοινωνικοί παράγοντες 
● Σκληρές τιμωρίες                                                    ● Απουσία  υποστηρικτικών 
● Έλλειψη ορίων                                                             κοινωνικών δικτύων 
● Ασυνεπείς γονικές πρακτικές                                 ● Υψηλό οικογενειακό στρες 
● Επιτρεπτικοί γονείς                                                 ● Σχέση με παραβάτες φίλους 
● Παραμέληση παιδιών                                              ● Προβληματικές σχολικές μονάδες 
● Διαταραγμένη επικοινωνία                                     ● Κοινωνική περιθωριοποίηση/ 
●Τριγωνοποίηση                                                             υποβαθμισμένες συνοικίες 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Αρνητικά γεγονότα 
Εφηβεία 
Συναναστροφές με παραβάτες 
Θυματοποίηση 
Αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον 
Απώλεια φίλου 
Χωρισμός γονέων 
Ανεργία Γονέων 
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Σχήμα 1. Παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη διαταραχών συμπεριφοράς. Προσαρμογή 

από Carr(2001) στο Κουρκούτας (2011)2.2. Ατομικοί/ διαπροσωπικοί ή προσωπικοί 

παράγοντες 

2.2.1. Βιολογικοί παράγοντες  

2.2.1.i. Γενετικοί παράγοντες- Κληρονομικότητα 

     Οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εμφάνιση διαταραχών αφού ορισμένα παιδιά γεννιούνται με την προδιάθεση να 

εκδηλώσουν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά (Πολυχρονοπούλου, 2017)  ή να 

εκφράσουν συγκεκριμένα συναισθήματα. Ειδικότερα, τα παιδιά των οποίων οι γονείς 

ή ένας από τους γονείς (Oatley & Jekins, 2004) ή ο γνήσιος δίδυμος αδερφός πάσχουν 

από κάποια ψυχιατρική διαταραχή, έχουν υψηλό ποσοστό πιθανοτήτων εμφάνισης 

αναπηρίας. Την υψηλότερη θέση στην κλίμακα παρουσίασης διαταραχών κατέχει η 

σχιζοφρένεια. Είναι απαραίτητο, βέβαια, να τονιστεί ότι από μόνοι τους οι γενετικοί 

παράγοντες δεν προκαλούν  συναισθηματικές- συμπεριφορικές διαταραχές αλλά 

συνδυάζονται με περιβαλλοντικούς παράγοντες (Heward, 2011, Landrum, 2011). 

Στους γενετικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνονται και οι ορμονικές αλλαγές που 

σχετίζονται με την εφηβεία καθώς και  η αυξανόμενη σεξουαλική ωρίμανση (Sutton, 

2003). 

2.2.1. ii. Εγκεφαλικές διαταραχές 

     Η μη φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου (εγκεφαλική δυσγενεσία), η κάκωση 

ή η ασθένεια του εγκεφάλου πριν ή κατά διάρκεια της γέννησης του ατόμου 

(εγκεφαλική βλάβη) αποτελούν εγκεφαλικές διαταραχές. Οι εγκεφαλικές διαταραχές 

επηρεάζουν το συναίσθημα και τη συμπεριφορά του ατόμου όπως το να 

παρουσιάζουν δυσκολία να αντιληφθούν το χιούμορ ή τα κοινωνικά συνθήματα 

(Heward, 2011, Landrum, 2011). 

2.2.1. iii. Διατροφικά ζητήματα  

     Σύμφωνα με το Landrum (2011) οι διατροφικές συνήθειες ή διατροφικές 

αλλεργίες έχουν αντίκτυπο στις συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές. 

Εικάζεται ότι οι φτωχές σε θρεπτικά συστατικά τροφές (γρήγορο φαγητό), οι τροφές 

πλούσιες σε ζάχαρη και η καφεΐνη οδηγούν σε ακραίες συμπεριφορικές δυσκολίες. 

Το αντίστοιχο συμβαίνει και με τις διατροφικές αλλεργίες. Είναι μια υπόθεση που δεν 
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έχει όμως επαρκώς τεκμηριωθεί και είναι κατανοητό λόγω της πολυπλοκότητας των 

άλλων σημαντικών παραγόντων που εμπλέκονται. 

 

2.2.1.iv. Ιδιοσυγκρασία 

     Η ιδιοσυγκρασία ενός παιδιού, δηλαδή τα στοιχεία της συμπεριφοράς και των 

συναισθημάτων που είναι ιδιοσυστατικά, ειδικότερα, ο τρόπος με τον οποίο αντιδράει 

στα διάφορα ερεθίσματα και στις καταστάσεις του περιβάλλοντος που το 

πλαισιώνουν και το γενικότερο στυλ συμπεριφοράς, αποτελεί έναν ακόμα βιολογικό, 

προστατευτικό παράγοντα που επηρεάζει τη συμπεριφορά του αλλά και την 

αλληλεπίδρασή του με του άλλους, κυρίως με τους γονείς του (Oatley & Jenkins, 

2004).Το κάθε άτομο γεννιέται με διαφορετική ιδιοσυγκρασία (Feldman, 2009) και 

μέχρι τα πρώτα χρόνια της ζωής του παγιώνει τα βασικά γνωρίσματά της που μένουν 

σταθερά στο πέρασμα του χρόνου και σε διαφορετικές καταστάσεις (Feldman, 2009). 

Έτσι «μια εύκολη ή θετική ιδιοσυγκρασία σχετίζεται με ανθεκτικότητα στο στρες» 

ενώ «μια δύσκολη ιδιοσυγκρασία σε μικρή ηλικία αυξάνει την πιθανότητα 

προβλημάτων συμπεριφοράς στην εφηβεία» (Heward, 2011, σελ. 211). Η δύσκολη 

ιδιοσυγκρασία του παιδιού ασκεί επιρροή όχι μόνο στους γονείς και στην οικογένεια 

αλλά και στους εκπαιδευτικούς. Είναι σημαντικό η ιδιοσυγκρασία του παιδιού να 

σχετίζεται με την εμφάνιση συναισθηματικών – συμπεριφορικών διαταραχών αλλά 

όχι μόνη της, σε συνδυασμό πάντα με την αλληλεπίδραση με τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες.   

2.3. Οικογενειακοί Παράγοντες 

     Η οικογένεια, ιδιαίτερα οι σχέσεις των παιδιών με τους γονείς καθώς 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, επηρεάζει σημαντικά τη συναισθηματική ανάπτυξή τους 

αλλά και τη συμπεριφορά που αυτά θα υιοθετήσουν, ειδικότερα με την έναρξη της 

ήβης, στη διάρκεια της οποίας οι έφηβοι απομακρύνονται από τους γονείς (Cole & 

Cole, 2002). Οι περισσότερες έρευνες, όσον αφορά το ρόλο της οικογένειας στη 

συναισθηματική ανάπτυξη, εστιάζουν στην σχέση της μητέρας με το παιδί, χωρίς 

ωστόσο να απορρίπτονται ο πατέρας και τα αδέρφια (Πολυχρονοπούλου, 2017, 

Morris et al., 2007), και  σημειώνουν τη σημασία της καλής οικογενειακής 

οργάνωσης και ατμόσφαιρας στην ψυχική υγεία του παιδιού (Κουρκούτας, 2007, 

2017). Έτσι το συναισθηματικό κλίμα της οικογένειας το οποίο αντικατοπτρίζεται 
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στο δεσμό γονέα – παιδί, στην προσκόλληση παιδιού- γονέα, στο στυλ γονικής 

μέριμνας, έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική συναισθηματική ανάπτυξη 

(Morris, Silk, Steinberg, Myers & Robinson, 2007). Συνεπώς, χαοτικές και αρνητικές 

σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας (Ladrum, 2011), συγκρούσεις μεταξύ των 

γονέων (Oatley & Jenkins, 2004), συναισθηματική και συμπεριφορική ασυνέπεια και 

αστάθεια των γονέων (Κουρκούτας, 2009), ασυνεπείς ή σκληρές και υπερβολικές 

τιμωρίες από τους γονείς, σωματική κακοποίηση μέσα στην οικογένεια, ανεπαρκής 

χρόνος που αφιερώνουν στα παιδιά και άγνοια για το πού βρίσκονται ή με το τι 

ασχολούνται, περιορισμένη αγάπη και ελλιπής προσοχή και επιβράβευση της καλής 

συμπεριφοράς (Heward, 2011), «μοντέρνες» οικογένειες (Αλεξάνδρου, χ.χ.), έντονη 

κριτική με συνεχή επισήμανση των λαθών και άσχημοι χαρακτηρισμοί (Sutton, 2000) 

αποτελούν παράγοντες κινδύνου στην εμφάνιση συναισθηματικών – συμπεριφορικών 

διαταραχών. 

     Αν θέλουμε να δώσουμε μια γενική εικόνα των γονέων και της αλληλεπίδρασης 

γονέα- παιδιού σύμφωνα με τον Κουρκούτα (2009, 2017) θα παρουσιάζαμε τους 

γονείς με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: ψυχολογικά και αντικοινωνικά προβλήματα, 

αντιφατικά πρότυπα συμπεριφοράς, χαμηλή αυτοεκτίμηση, καταθλιπτικά 

ενδοπροσωπικά και παρεκκλίνοντα/ δυσλειτουργικά γνωστικά σχήματα, 

δυσλειτουργικά πρότυπα συμπεριφοράς και επίλυσης προβλημάτων, ανώριμοι 

μηχανισμοί άμυνας. Αντίστοιχα τα χαρακτηριστικά αλληλεπίδρασης γονέα- παιδιού: 

ανασφαλή πρότυπα δεσμού με τα παιδιά, αδυναμία ελέγχου συμπεριφορών των 

παιδιών, αντιφατικές/ ανώριμες προσδοκίες σε σχέση με τις συμπεριφορές και την 

εξέλιξη των παιδιών, μοντέλο καταναγκαστικών/αυταρχικών αλληλεπιδράσεων, 

αντιφατικά ή αυστηρά τιμωρητικά πρότυπα, επιθετικά πρότυπα συμπεριφοράς, 

αποστασιοποιημένες αλληλεπιδράσεις και συμπεριφορές παραμέλησης, έλλειψη 

επιβολής ορίων, έμμεση ενίσχυση της αρνητικής συμπεριφοράς των παιδιών, 

συγκεχυμένα επικοινωνιακά πρότυπα, απουσία, μη εμπλοκή του πατέρα, επάγγελμα 

του πατέρα (ανειδίκευτος εργάτης), εγκληματικότητα του πατέρα, μητρική 

κατάθλιψη, φροντίδα του παιδιού σε ίδρυμα (Sutton, 2000). 

     Η οικογένεια αποτελεί σημαντική παράμετρο, ωστόσο θα αποτελούσε σφάλμα να 

ενοχοποιηθεί η οικογένεια εξ ‘ολοκλήρου, ειδικότερα οι γονείς, για την 

προβληματική συμπεριφορά των παιδιών (Πολυχρονοπούλου, 2017, Heward, 2011). 



22 
Γεωργιάδη Ελένη 

 

2.4. Περιβαλλοντικοί – Κοινωνικοί παράγοντες 

2.4.1. Σχολείο  

     Το σχολείο αποτελεί έναν σημαντικό φορέα κοινωνικοποίησης του ατόμου που 

λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την οικογένεια (Κουρκούτας, 2009). Είναι το 

μέρος όπου ο μαθητής αποκτά ακαδημαϊκές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

δεξιότητες με θετικό τρόπο (Ladrum, 2011). Ωστόσο, λανθασμένες και 

αναποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας, απροσδιόριστοι κανόνες αρμόζουσας 

συμπεριφοράς,  περιορισμένη επιβράβευση και ασταθείς και τιμωρητικές πρακτικές 

των δασκάλων ή υπερτονισμός της αρνητικής συμπεριφοράς, η μη αποδοχή της 

διαφορετικότητας των παιδιών από τους δασκάλους, οι δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι μαθητές στα μαθήματα λόγω, αφενός ανυπαρξίας 

εξατομικευμένης διδασκαλίας και αφετέρου μειωμένου ενδιαφέροντος μαθήματα, 

σχολικό στρες (Αλεξάνδρου, χ.χ.)  οδηγούν σε πολλαπλά κοινωνικοσυμπεριφορικά 

προβλήματα όπως επιθετικότητα, παρορμητικότητα, διαταρακτικότητα, κοινωνική 

απόσυρση και συναισθηματική ανωριμότητα (Πολυχρονοπούλου, 2017, Heward, 

2011, Landrum, 2011). Το προσωπικό του σχολείου και οι αδυναμίες λειτουργίας του 

δε μπορούν να θεωρηθούν μοναδικοί παράγοντες ανάπτυξης συμπεριφορικών – 

συναισθηματικών διαταραχών. Η αποδοχή ή απόρριψη από τους συμμαθητές των 

επιθετικών παιδιών καθορίζει την εμφάνιση ή μη προβλημάτων συμπεριφοράς στο 

σχολικό περιβάλλον και τις διαπροσωπικές σχέσεις που θα αναπτύξουν μαζί τους 

(Κουρκούτας, 2009).  

2.4.2. Πολιτισμικοί 

     Οι πολιτισμικοί – κοινωνικοί παράγοντες, με τη σειρά τους, ενδέχεται να έχουν 

θετική ή αρνητική επιρροή στα παιδιά με επιθετικές και αντικοινωνικές στάσεις. Ο 

νέος μπαίνει στη διαδικασία της μίμησης, δηλαδή  μιμείται τη συμπεριφορά του 

μοντέλου που παρατηρεί (Πολυχρονοπούλου, 2017). Έτσι, υπάρχουν πιθανότητες ένα 

παιδί να καπνίζει, να πίνει αλκοόλ, να είναι χρήστης ναρκωτικών, να συμμετέχει σε 

συμμορίες ή να παρουσιάζει αποκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά όταν το πρότυπό 

του έχει τέτοιου είδους συνήθειες (Heward, 2011,O’Connell, Boat &Warner, 2009). 

Σημαντικοί παράμετροι αποτελούν, επίσης τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) 

και το διαδίκτυο(O’ Connell, Boat&Warner, 2009). Οι σκηνές βίας στην τηλεόραση, 

η οποία έχει υποκαταστήσει τον παιδαγωγικό ρόλο των γονέων (Πουρσανίδου, 2016), 
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και η πολύωρη παρακολούθησή τους αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης επιθετικών 

συμπεριφορών στο μέλλον (Πολυχρονοπούλου, 2017, Ladrum, 2011). 

     Τα άτομα που προέρχονται από χαμηλά κοινωνικοοικονομικά στρώματα ή από 

οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα ή στερήσεις έχουν πολλές 

πιθανότητες να εμφανίσουν συμπεριφορικές- συναισθηματικές διαταραχές καθώς  «η 

φτώχεια συνδέεται άμεσα με την αυξημένη επικράτηση ψυχιατρικών διαταραχών» 

(Oatley & Jenkins, 2004, σελ. 385). Το ίδιο συμβαίνει και στα άτομα που 

προέρχονται από μειονοτικές ή αποκλίνουσες κοινωνικές ομάδες. 

2.4.3. Πολυπλοκότητα των αιτιωδών παραγόντων 

     Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν αρχικά δεν είναι οι μοναδικοί, όπως μπορεί 

να διαπιστώσει κανείς από την εικόνα 1, αλλά ούτε και μονόπλευροι. Μπορεί να γίνει 

λόγος για «κυκλική αιτιότητα, των πολλαπλών και συσσωρευμένων επιρροών, αλλά 

και των επιρροών διπλής κατεύθυνσης» (Κουρκούτας, 2008, σελ. 40). Οικογένεια, 

σχολείο και γενικότεροι εξωτερικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν με το παιδί 

δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο αντιδράσεων που οδηγεί στη διαμόρφωση ενός 

θετικού, αρνητικού, δυσλειτουργικού ή παθολογικού χαρακτήρα.  

     Εύλογα καταλήγουμε ότι όχι μόνο οι εξωτερικές, εσωτερικές ή άγνωστες αιτίες 

των επιθετικών και αντικοινωνικών στάσεων αλληλεπιδρούν και 

αλληλεπικαλύπτονται, αλλά και τα προβλήματα που προξενούν αλληλεπιδρούν και 

αλληλεπικαλύπτονται (Πολυχρονοπούλου, 2017).  

2.5. Χαρακτηριστικά και δυναμική εφηβικής περιόδου 

2.5.1. Εφηβεία 

     Το ζήτημα της εφηβείας απασχολεί τους σύγχρονους μελετητές, ιδιαίτερα όσους 

πραγματεύονται το θέμα των εφήβων με ΣΣΔ καθώς, αν λάβουμε υπόψη μας τις 

παραδοσιακές προσεγγίσεις, αποτελεί μια περίοδο αυξημένης αστάθειας, στρες και 

συναισθηματικής σύγκρουσης, αλλαγών των ψυχολογικών διεργασιών και 

ανακεφαλαίωση των προηγούμενων σταδίων της ζωής ως παιδιά. Σύμφωνα με τις 

νεότερες προσεγγίσεις βιολογικοί, κοινωνικοί- οικογενειακοί, συμπεριφορικοί- 

ψυχολογικοί και πολιτισμικοί παράγοντες ενέχονται στη μετάβαση από την παιδική 

ηλικία στην ενήλικη ζωή και παγιώνουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των 

εφήβων (Cole & Cole, 2002). 
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2.5.2. Κοινωνικό – συναισθηματική ανάπτυξη στην εφηβεία και κίνδυνοι 

διαταραχών 

     Η περίοδος της εφηβείας συμπεριλαμβάνει όλους τους τομείς της βιοσωματικής 

ύπαρξης όπως και τους ψυχοπνευματικούς και διανοητικούς μηχανισμούς 

(Κουρκούτας, 2001) και αν και ο χρόνος της εφηβείας δεν μπορεί να καθοριστεί 

απόλυτα διακρίνεται σε τρία στάδια, την πρώιμη (11 – 14 χρονών), τη μέση (14 – 17 

χρονών) και την όψιμη εφηβεία (17 – 21 χρονών) (Πίνακας 1).. 

     Κατά την πρώιμη εφηβεία το άτομο αποχωρίζεται την παιδική του ηλικία και 

σταδιακά βαδίζει προς την ενήλικη ζωή (Feldam, 2011). Οι ραγδαίες αλλαγές που 

σημειώνονται στο βιολογικό επίπεδο (ανάπτυξη γεννητικών οργάνων, αλλαγή φωνής, 

ακμή, εμφάνιση πρώτων τριχών, ξαφνικές και απότομες αλλαγές στη διάθεση, έλξη 

προς το αντίθετο φύλλο, αυνανισμός) (Πίνακας 2) επηρεάζουν άμεσα το ψυχολογικό 

επίπεδο και κατ’ επέκταση την κοινωνικό –συναισθηματική ανάπτυξη του εφήβου. 

Αισθάνεται φόβο, αμηχανία ντροπή, απογοήτευση, μοναξιά, θλίψη, πολύ χαμηλή ή 

πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει δυσλειτουργία στο 

κοινωνικό και διαπροσωπικό του περιβάλλον (Κουρκούτας, 2001)  ενώ παράλληλα 

κατακλύζεται από τα πρώτα ερωτικά συναισθήματα και τον έντονο πειραματισμό. 

     Ο έφηβος δυσκολεύεται να κατανοήσει και να δεχτεί όλες αυτές τις μεταβολές που 

του συμβαίνουν, έχει την τάση να απομονώνεται από τους γονείς και να 

προσκολλάται στους συνομηλίκους φίλους του ίδιου, συνήθως, φύλου και στους 

συμμαθητές του, διακατέχεται από ρομαντισμό και υπέρμετρη προσήλωση σε 

πρόσωπα και ιδέες, καλλιεργεί ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης ο οποίος πολλές 

φορές έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές και τις παραδόσεις της οικογένειας 

(Αλεξάνδρου, χ.χ., Παρασκευόπουλος, 1985).  

     Κατά τη μέση εφηβεία, ο νέος ανακαλύπτει την ανεξαρτησία του και γίνεται 

ανταγωνιστικός προς τους γονείς καθώς υποβόσκει ο κίνδυνος – φόβος 

προσκόλλησης προς εκείνους. Ο γονέας παύει να είναι το πρότυπο θαυμασμού, το 

οποίο αντικαθίσταται από έναν καθηγητή ή από ένα φίλο μεγαλύτερο σε ηλικία, όπου 

αναζητούν αξίες, πληροφορίες και ασφάλεια. Κρίνει και συγκρίνει, αναλύει όλα όσα 

συμβαίνουν γύρω του κατακτώντας έτσι τη ικανότητα της αφηρημένης σκέψης, κάνει 

όνειρα σχετικά με τη μελλοντική του ζωή (Κουρκούτας, 2001), παθιάζεται, 

πειραματίζεται σεξουαλικά και συνάπτει ετεροφυλικές ή ομοφυλοφιλικές σχέσεις 

(Αλεξάνδρου, χ.χ.) οι οποίες αποτελούν την απαρχή της σεξουαλικής ζωής. Σε αυτή 
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τη φάση, ο νέος αγνοεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν και έχοντας την πεποίθηση 

πως τίποτα κακό δε θα τους συμβεί ή θέλοντας να φανούν «ανίκητοι» (Feldam, 2011) 

αδιαφορούν για τα μέτρα ασφαλούς σεξουαλικής επαφής. Στο στάδιο αυτό της ζωής 

του παρατηρούνται έντονες εκρήξεις οργής, απότομες εναλλαγές ευφορίας και 

συμπτώματα κατάθλιψης, μελαγχολίας και αυτοκαταστροφής (Αλεξίου, χ.χ.). 

     Το τελευταίο στάδιο της εφηβείας, το όψιμο, αποτελεί τη δεύτερη λανθάνουσα 

ψυχοσυναισθηματική περίοδο ανάπτυξης του νέου, μετά την παιδική ηλικία. Οι 

βιολογικές αλλαγές της ήβης και η σωματική ωρίμανση έχουν αποτελματωθεί, οι 

συγκρούσεις με την οικογένεια και τους γονείς έχουν κατευνάσει (σταδιακά οι 

απόψεις του ταυτίζονται με των γονέων του ή λαμβάνει σοβαρά υπόψη του τις 

σκέψεις και τις συμβουλές τους) και έχει επέλθει μια ψυχική ισορροπία αφού η 

προσωπική και σεξουαλική ταυτότητα έχουν αποκρυσταλλωθεί. Έχει εξοικειωθεί 

περισσότερο με τις σωματικές αλλαγές, χαρακτηρίζεται από ολοκληρωμένη λογική, 

ρεαλιστική και συνειδητή σκέψη διαμορφώνοντας τον προσωπικό του ιδεαλισμό και 

υιοθετώντας τον τρόπο ζωής που ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητές του, στις 

σταθεροποιημένες πια επιλογές του και τα ενδιαφέροντά του. Οι ερωτικές του 

σχέσεις με το άλλο φύλο διαρκούν περισσότερο και χαρακτηρίζονται από 

συναισθήματα τρυφερότητας, συμπάθειας και πιο ώριμης αγάπης και προσέγγισης 

του άλλου φύλου (Κουρκούτας, 2017).  

     Γενικά, στην εφηβεία όλα τα προβλήματα διογκώνονται και συχνά παίρνουν ένα 

χαρακτήρα δραματικό, λόγω των απαιτήσεων και εντάσεων της περιόδου αυτής, αλλά 

και των εξωτερικών πιέσεων. Η εφηβική περίοδος παραμένει μία περίοδος μεγάλων 

εντάσεων ειδικά για τα παιδιά που φέρουν άσχημες εμπειρίες και έχουν χάσει τις 

ικανότητες διαχείρισης των εσωτερικών  και εξωτερικών προκλήσεων (Κουρκούτας, 

2014), μια περίοδος ορμονικών αλλαγών και περιβαλλοντικών πιέσεων (Sutton, 

2000). 
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Πίνακας 1. ΠΕΡΙΟΔΟΙ   ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΡΩΙΜΗ (10-13 έτη)               

 Γνωσιακά Συγκεκριμένη σκέψη 

Αδυναμία υποθετικής σκέψης 

Προσήλωση στον παρόντα χρόνο 
Αδυναμία συνειδητοποίησης τυχόν 

επιπτώσεων στο μέλλον 

 Ψυχολογικά Εγωκεντρική περίοδος, 

Προβληματισμός για τις σωματικές αλλαγές 

 Κοινωνικά         Σχέσεις με συνομηλίκους του ιδίου φύλου, 

πλατωνικό ερωτικό ενδιαφέρον, γονεϊκή 

επήρεια                                   
Έναρξη συμπεριφορών πειραματισμού  

 

ΜΕΣΗ (14-17 έτη)               

 

 Γνωσιακά Σταδιακά αρχίζει να σκέφτεται με υποθέσεις 

και να συνειδητοποιεί συνέπειες πράξεων 

 Σταδιακά αναπτύσσεται η «αφηρημένη» 

σκέψη 

 Ψυχολογικά Εξερευνά όρια, αναζήτηση ταυτότητας- 

επιδίωξη αυτονομίας 

 Πολύ σημαντικοί οι συνομήλικοι 
Αντίδραση στη γονεϊκή εξουσία 

 Κοινωνικά         Ερωτικό ενδιαφέρον και ενδεχομένως 

έναρξη σεξουαλικής δραστηριότητας, πίεση 

από τους συνομηλίκους (peerpressure), 
συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 

ΟΨΙΜΗ ( > 17 έτη)               

 Γνωσιακά Ικανότητα «αφηρημένης» σκέψης Ικανότητα 

συνειδητοποίησης των επιπτώσεων στο 
μέλλον   

 Ψυχολογικά Αυτονομία 

Συμφιλίωση με τους γονείς 

 Κοινωνικά         Ώριμες ρομαντικές και κοινωνικές σχέσεις          
Περιορισμός συμπεριφορών υψηλού κινδύνου 

 

(Τσίτσικα, 2011) 
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Πίνακας 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΉΒΗΣ 

Κορίτσια 

Αναπτυξιακή περίοδος Εμφάνιση γνωρισμάτων της ήβης. 

Παιδική ηλικία Δεν υπάρχει ηβική κόμη.  

Οι μαστοί είναι επίπεδοι. 

Η αύξηση του ύψους είναι σταθερή και βαθμιαία. 

Πρώτη φάση της εφηβείας 

Μέση ηλικία (10ο – 11ο έτος) 

Μέσο εύρος (9ο – 14ο έτος) 

Στρογγυλοποίηση των ισχίων.  

Η θηλή και η άλως του στήθους αρχίζει να διογκώνεται σε 

σχήμακώνου. 
Δεν υπάρχει ακόμα αληθής ηβική κόμη, υπάρχει μόνο 

χνούδι. 

Μέση φάση της εφηβείας 

Μέση ηλικία (11ο - 14ο έτος) 

Μέσο εύρος (10ο – 16ο έτος) 

Η ηβική κόμη σκληραίνει και γίνεται βαθύτερου χρώματος 
και ίσια, κυρίως κατά μήκος των χειλέων του αιδοίου.  

Προοδευτικά γίνεται κατσαρή σε σχήμα ανεστραμμένου 

τριγώνου. 
Η τρίχωση των μασχαλών αρχίζει μετά την ηβική κόμη. 

Αυξητικό τίναγμα: απότομη αύξηση του ύψους, η οποία 

κορυφώνεται 18 μήνες πριν από την έμμηνη ρύση. 

Η πρώτη έμμηνη ρύση. Τα χείλη του αιδοίου 
μεγεθύνονται. 

Το κολπικό υγρό γίνεται όξινο. 

Οι μαστοί διογκώνονται περαιτέρω 
Τελευταία φάση της εφηβείας 

Μέση ηλικία (14ο – 16ο έτος) 

Μέσο εύρος(13ο – 18ο έτος) 

Η τρίχωση των μασχαλών αρχίζει να παρουσιάζεται σε 

μέτρια ποσότητα. 

Η ηβική κόμη έχει πλήρως αναπτυχθεί. 

Οι μαστοί παίρνουν το τελικό σχήμα. 
Η έμμηνη ρύση έχει ομαλοποιηθεί. 

Η αύξηση του ύψους επιβραδύνεται και διακόπτεται περί 

το 16 ½ έτος +- 13 μήνες. 
Μεταφηβική ηλικία 

Μέση ηλικία(16ο – 18ο έτος) 

Μέσο εύρος(15ο – 19ο έτος) 

Επεκτείνεται η τρίχωση των μασχαλών. 

Οι μαστοί έχουν πλήρως αναπτυχθεί. 

Αγόρια 

Αναπτυξιακή περίοδος Εμφάνιση γνωρισμάτων της ήβης. 

Παιδική ηλικία Οι όρχεις και το πέος δεν παρουσιάζουν καμία ανάπτυξη 

από την βρεφική ηλικία.  
Δεν υπάρχει ηβική κόμη.  

Ο ρυθμός αύξησης του ύψους είναι βραδύς και σταθερός. 

Πρώτη φάση της εφηβείας 

Μέση ηλικία (12ο – 13ο έτος) 

Οι όρχεις αρχίζουν να μεγαλώνουν σε μέγεθος. 
Το όσχεο μεγαλώνει.  

Το δέρμα του αρχίζει να παρουσιάζει μελάχρωση και να 

γίνεται τραχύ. 

Ακολουθεί αύξηση του πέους σε μήκος και διάμετρο. 
Δεν υπάρχει αληθής ηβική κόμη, μόνο άχρωμο χνούδι. 
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Μέσο εύρος (10ο – 15ο έτος) 

Μέση φάση της εφηβείας 

Μέση ηλικία (13ο -  16ο έτος) 

Μέσο εύρος (11ο – 18ο έτος) 

Η ηβική κόμη αρχίζει να παίρνει το τελικό της χρώμα, να 

γίνεται σκληρότερη και ίσια Στη βάση του πέους γίνεται 

βαθμιαία, πιο κατσαρή και άφθονη. Αρχικά σχηματίζει 
ένα ανεστραμμένο 

τρίγωνο και ενσυνεχεία εκτείνεται ως τον ομφαλό σε 

σχήμα ρόμβου. 
Η τρίχωση των μασχαλών αρχίζει μετά την εμφάνιση της 

ηβικής κόμης. 

Το πέος και οι όρχεις συνεχίζουν να αυξάνουν. 

Το όσχεο γίνεται μεγαλύτερο, βαθύτερου χρώματος. 
Αρχίζει το αυξητικό τίναγμα, η απότομη δηλαδή αύξηση 

του αναστήματος, η οποία κορυφώνεται όταν η ηβική 

κόμη αρχίζει να αναπτύσσεται και επιβραδύνεται όταν η 
ηβική κόμη έχει διαμορφωθεί πλήρως. 

Ο προστάτης και οι σπερματοδόχοι κύστεις ωριμάζουν. 

Ακολουθεί η πρώτη εκσπερμάτωση, είτε αυθόρμητα στον 

ύπνο(ονείρωξη) είτε με αυνανισμό. 
Τα σπερματοζωάρια είναι ανεπαρκή σε αριθμό και 

κινητικότητα εφηβική στειρότητα). 

Ο τόνος της φωνής αλλάζει καθώς και οι φωνητικές 
χορδές επιμηκύνονται και παχαίνουν. 

Τελευταία φάση της εφηβείας 

Μέση ηλικία (16ο – 18ο έτος) 

Μέσο εύρος (16ο – 21ο έτος) 

Η τρίχωση του προσώπου και του σώματος εμφανίζεται 

και επεκτείνεται.  

Η ηβική κόμη και η τρίχωση των μασχαλών γίνεται 
πυκνότερη.  

Η φωνή βαθαίνει. 

Οι όρχεις και το πέος συνεχίζουν να μεγαλώνουν. 
Οι εκσπερματώσεις έχουν επαρκή αριθμό ώριμων 

σπερματοζωαρίων.  

Η αύξηση του ύψους βαθμιαία 
επιβραδύνεται.  

Το 98% του τελικού μεγέθους του σώματος έχει 

πραγματοποιηθεί στην ηλικία των 17 ετών +- 10 μηνών. 

Το τριχωτό του μετώπου σχηματίζει εσοχή στους δύο 
κροτάφους 

Μεταφηβική ηλικία 

Μέση ηλικία(18ο – 20οέτος) 

Μέσο εύρος(16ο – 21ο έτος) 

Ώριμα- πλήρως αναπτυγμένα πρωτεύοντα και 

δευτερεύοντα γνωρίσματα της ήβης.  
Οι μυς και η τρίχωση μπορεί να συνεχίζουν να αυξάνουν. 

(Κασσωτάκης & Φλουρής, 2006) 

2.5.3. Χαρακτηριστικά και προκλήσεις της εφηβείας ως παράγοντες κινδύνου 

     Οι έφηβοι με ΣΣΔ έχουν ένα βασικό, κοινό χαρακτηριστικό: η συμπεριφορά τους 

είναι αποκλίνουσα. Αυτό σημαίνει πως απέχουν από τα πρότυπα της πολιτισμικής και 

ηλικιακής ομάδας και από όσα η κοινωνία θεωρεί κατάλληλες και πρέπουσες 

συμπεριφορές, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, εντάσσοντας τους σε ένα ευρύ 
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φάσμα. Το διάστημα αυτό ο έφηβος βιώνει αλλεπάλληλες προκλήσεις, τόσο μέσα 

στην οικογένεια όσο και μέσα στην ψυχολογία του, οι οποίες λειτουργούν ως 

παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε ήπιες αλλά και σε πιο σοβαρές 

συναισθηματικές – συμπεριφορικές δυσκολίες. 

     Κατά τον Ladrum (2011) η αποκλίνουσα συμπεριφορά διακρίνεται ανάμεσα στην 

εξωτερικοποιημένη/εξωτερικευμένη (externalizing) διάστασή της ή στην 

εσωτερικοποιημένη/εσωτερικευμένη (internalizing). Η 

εξωτερικοποιημένη/εξωτερικευμένη συμπεριφορική διαταραχή περιλαμβάνει κυρίως 

λεκτική και σωματική βία ενάντια στους άλλους, καταστροφή ξένης ιδιοκτησία και 

βανδαλισμούς, έλλειψη προσοχής και υπερκινητικότητα και οποιαδήποτε 

συμπεριφορά θα μπορούσε να προσελκύσει τα βλέμματα των γονέων και των 

εκπαιδευτικών. Η εσωτερικοποιημένη/εσωτερικευμένη συμπεριφορική διαταραχή 

χαρακτηρίζεται από έντονο άγχος, απομόνωση και αντικοινωνικότητα, 

συναισθηματική ανισορροπία. Ο διαχωρισμός αυτός ορίζει σήμερα τις 

συναισθηματικές- συμπεριφορικές διαταραχές (Κουρκούτας, 2017), όπως έχει ήδη 

αναφερθεί.  

2.5.3. i. Εξωτερικοποιημένη/εξωτερικευμένη (externalizing) συμπεριφορική 

διαταραχή 

     Αναλυτικότερα, στο σχολικό πλαίσιο, οι μαθητές συχνά σηκώνονται από τη θέση 

τους λόγω της έντονης δραστηριότητάς τους και των νευρικών τους κινήσεων, δε 

δίνουν την απαραίτητη προσοχή κατά τη διάρκεια του μαθήματος αδυνατώντας να 

παραμείνουν συγκεντρωμένοι στο έργο τους και δρουν αυθόρμητα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά παραπέμπουν σε Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ 

Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και για το λόγο αυτό ένα ποσοστό των μαθητών με –

συναισθηματικές –συμπεριφορικές διαταραχές έχουν διάγνωση ΔΕΠ-Υ (Heward, 

2011, Landrum, 2011). Σύμφωνα με την Petrovska (2011) το 65% των μαθητών με 

συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές έχουν διαγνωσθεί με Διαταραχή 

Έλλειψης Προσοχής (Attention Deficit Disorder (ADD)) ή με Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα (Αttention Deficit/Hyperactivity 

Disorder (ADHD)) και 25% -30% με Μαθησιακές Δυσκολίες (Learning Disability). 

Επιπλέον, φωνάζουν, μιλούν δυνατά, βρίζουν και ενοχλούν τους συμμαθητές τους, 

έρχονται σε σύγκρουση τόσο με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους όσο 

και με τους γονείς τους με αποτέλεσμα να βιώνουν κοινωνική απόρριψη ή 
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απομόνωση και δυσκολία στη σύναψη, διατήρηση ή/και στη διακοπή διαπροσωπικών 

σχέσεων με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Στη δυσκολία σύναψης 

διαπροσωπικών σχέσεων συμβάλλει η ανικανότητα «ενσυναίσθησης» ή και η άρνηση 

να μπαίνει ο έφηβος στη θέση του άλλου και να καταλάβει τα συναισθήματα του 

συνομιλητή του, λόγω έλλειψης παρόμοιων εμπειριών (Κουρκούτας, 2011).  Ακόμα, 

οι μαθητές παρουσιάζουν χαμηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις και δυσκολίες μάθησης κι 

έτσι τα ποσοστά σχολικής αποτυχίας και εγκατάλειψης του σχολικού περιβάλλοντος 

είναι υψηλά (Κουρκούτας, 2011). 

     Αρκετοί είναι και οι έφηβοι με  ΣΣΔ οι οποίοι ψευδολογούν, διαστρεβλώνουν ή 

παραποιούν την αλήθεια από φόβο μήπως τιμωρηθούν για την ανάρμοστη 

συμπεριφορά τους ή από φόβο μήπως πληγώσουν τους γονείς τους, από ανάγκη για 

αναγνώριση τόσο από τους γονείς και τους δασκάλους όσο και από τους 

συνομηλίκους. Ιδιαίτερα στην εφηβεία, τα παιδιά γίνονται μέλη διάφορων συμμοριών 

και το ψέμα τους διευκολύνει να γίνουν περισσότερο αρεστοί (κοινωνική αλητεία), 

και για λόγους δυσπιστίας ή εκδίκησης (Tiwari & Panwar, 2014, Πιάνος, 2003). 

     Η νεανική παραβατικότητα/ εγκληματικότητα αποτελεί ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό των εφήβων με συμπεριφορικές- συναισθηματικές διαταραχές. Τα 

εγκλήματα που διαπράττουν μπορεί να αφορούν σκασιαρχείο, αντιγραφή σε ένα 

διαγώνισμα, αγορά αλκοολούχων ποτών, ανυπακοή στους κανόνες του σχολείου και 

μη συμμόρφωση με οδηγίες, κλοπή αντικειμένων που ανήκουν στους καθηγητές, 

στους συμμαθητές, στους γονείς ή και από καταστήματα. Oι νέοι καταφεύγουν στην 

κλοπή λόγω έλλειψης αγάπης, διάθεσης για περιπέτεια, εκδίκησης, αποδοχής, 

προσπάθειας να μην χαθεί η συμπάθεια και η εκτίμηση των άλλων (κυρίως κορίτσια), 

μη ενσυναίσθησης των αποτελεσμάτων των πράξεων τους (αλλά και αδυναμία ή 

άρνηση πολλές φορές να μαθαίνουν από τις συνέπειες των πράξεων τους) ή μίμησης 

κάποιου μέλους της οικογένειας που επίσης διακρίνεται με παραβατική συμπεριφορά 

(Tiwari & Panwar, 2014, Landrum, 2011, Κουρκούτας, 2011, Πιάνος, 2003). 

     Σε πολλούς από τους μαθητές με ΣΣΔ παρατηρείται λεκτική και σωματική 

επιθετικότητα. Οι έφηβοι για να εκδηλώσουν αρνητικά συναισθήματα όπως οργή, 

θυμό, απόγνωση καταφεύγουν σε εχθρική και βίαιη συμπεριφορά με στόχο να 

προκαλέσουν πόνο, άγχος, τραύμα ή καταστροφή αφού δυσκολεύονται να 

χρησιμοποιήσουν τις λεκτικές οδούς (Κουρκούτας, 2011). Η επιθετικότητα τους 
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μπορεί να είναι είτε άμεση, συμμετοχή σε καυγάδες, βανδαλισμοί και καταστροφή 

ξένης ιδιοκτησίας, διοργάνωση παράνομων αγώνων με μηχανάκια ή αυτοκίνητα, είτε 

έμμεση, ειρωνεία, σαρκαστική διάθεση, υπερπροσαρμογή, χαιρεκακία, κυνισμός 

(Πιάνος, 2003). Οι μαθητές που δεν έχουν διδαχθεί να σέβονται τον εαυτό τους αλλά 

και τους άλλους ή δεν έχουν μεγαλώσει σε ένα αρμονικό περιβάλλον πιστεύουν πως 

ο τρόπος επίλυσης διαφορών είναι η βία, αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν 

εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των προβλημάτων – συγκρούσεων στην 

καθημερινή τους ζωή. Έτσι, δυσκολεύονται να γίνουν αρεστοί στους γύρω τους, με 

τους οποίους αλληλεπιδρούν, και συχνά απομονώνονται. Κατά τον Κουρκούτα 

(2011) η επιθετικότητα των εφήβων πολλές φορές αποτελεί απόρροια: 

 της λανθασμένης ερμηνείας ουδέτερων σημάτων που προέρχονται από το 

κοινωνικό τους περιβάλλον ως ενδείξεις πρόκλησης, αφού οι ίδιοι 

διακατέχονται από αρνητικές τάσεις και δυσάρεστα συναισθήματα, και 

τείνουν να ανταποκρίνονται ακόμα πιο επιθετικά στις διφορούμενες 

καταστάσεις 

 της αδεξιότητάς τους να εκφράσουν και να ελέγξουν τις σκέψεις και τα 

συναισθήματά τους 

 της χαμηλής αυτοπεποίθησής τους ή αντίθετα της υψηλής υπερτροφικής/ 

ουτοπικής αυτοεκτίμησης (self- esteem) με έντονο το στοιχείο του 

εγωκεντρισμού και της προσπάθειας διατήρησης μιας «εικόνας ισχυρού 

εαυτού» ώστε να προστατέψει, στην πραγματικότητα, την ευάλωτη ψυχική 

του ακεραιότητα και του χαμηλού βαθμού ανεκτικότητας στη ματαίωση και 

στην αποτυχία 

 της σωματικής τιμωρίας όπου οι έφηβοι βιώνουν το φόβο της συχνής 

«επίθεσης», αγωνία, ανασφάλεια και πολλές φορές επιτίθενται ως αντίποινα 

στον πόνο και στην ταπείνωση που οι ίδιοι βίωσαν.  

     Στην επιθετική συμπεριφορά των εφήβων με διαταραχές περιλαμβάνεται ένας 

ειδικός τύπος, η σχολική επιθετικότητα (bullying), η οποία διακρίνεται σε άμεση και 

έμμεση. Η άμεση περιλαμβάνει σωματική και λεκτική βία ενώ η έμμεση ψυχολογική 

(αποκλεισμός από την παρέα, παραγκωνισμός). Από τη μία το θύμα παρουσιάζει  

συναισθηματικές δυσκολίες και από την άλλη ο θύτης προβλήματα συμπεριφοράς 

(Γκάτσα, Μαγκλάρα & e.t., 2015).  
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     Είναι γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών με συμπεριφορικές- 

συναισθηματικές διαταραχές παρουσιάζουν συμπεριφορές εξωτερίκευσης όμως δεν 

είναι λίγα κι εκείνα τα παιδιά των οποίων οι αντιδράσεις είναι εσωτερικευμένες.  

2.5.3.ii. Εσωτερικοποιημένη/εσωτερικευμένη (internalizing) συναισθηματική 

διαταραχή 

     Η εσωτερικοποιημένη/εσωτερικευμένη συναισθηματική διαταραχή οφείλεται σε 

ενδογενή κυρίως αίτια και περιλαμβάνει: 

 άγχος (anxious), φοβίες (phobias) 

 κατάθλιψη (depressed) 

 ιδεοψυχαναγκαστικές και καταναγκαστικές διαταραχές (obsessive compulsive 

disorders) 

 διπολική διαταραχή (bipolar disorder) 

 απομόνωση/απόσυρση (withdraw), 

 σωματικά ενοχλήματα (somatic complaints)  

 μετατραυματικές διαταραχές (post- traumatic disorder)  

 αυτοκτονικές τάσεις (suicidalt endencies)  

 επιλεκτική αλαλία 

 νευρική ανορεξία ή νευρική βουλιμία 

 σχιζοφρένεια (Schizophrenia)  

(Landrum, 2011, Heward, 2011, Γαλιώτου & Ανδρέου, 2014, Κουρκούτας, 2017) 

     Πολλές φορές ο έφηβος βιώνει επίμονο και υπερβολικό άγχος το οποίο αδυνατεί ο 

ίδιος να ελέγξει ή παρουσιάζει μη ρεαλιστικές φοβίες και ανησυχίες σε συγκεκριμένα 

αντικείμενα ή καταστάσεις (Heward, 2011).Οι φοβίες αποτελούν ακραίους ή 

παράλογους φόβους συχνά επίμονους που αναγκάζουν το άτομο να αποφύγει 

οποιαδήποτε κατάσταση σχετίζεται με το φόβο του. Μια τραυματική εμπειρία, η 

γονική επιρροή και η γενετική προδιάθεση μπορούν να συμπεριληφθούν στα αίτια 

των φόβων.  

    Σύμφωνα με τους Zahn-Waxler, Klimes-Dougan & Slattery (2000) και Kauffman 

& Landrum (2009, στο Landrum 2011) οι έφηβοι παρουσιάζουν συμπτώματα 

κατάθλιψης (διάθεση διάχυτης θλίψης και αίσθηση απελπισίας)  όμοια με εκείνα των 

ενηλίκων και περιλαμβάνουν αδυναμία βίωσης ευχάριστων συναισθημάτων, 

μελαγχολική διάθεση ή ευερεθιστότητα, αλλαγή στην όρεξη και μείωση ή αύξηση 
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βάρους, διαταραχές ύπνου, ψυχοκινητική διαταραχή ή καθυστέρηση, κούραση ή 

έλλειψη ενέργειας και διάθεσης ενασχόλησης με δραστηριότητες για εφήβους, 

αισθήματα αναξιοσύνης, ενοχής, απαξίωσης ή απόγνωσης, απώλεια συγκέντρωσης 

και σκέψεις αυτοκτονίας ή θανάτου. Όταν τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα και όχι ως παροδική αντίδραση σε δύσκολες 

καταστάσεις (απώλεια μέλους της οικογένειας, διαζύγιο κτλ.) τότε η διάγνωση 

κατάθλιψης είναι βέβαιη. Η κατάθλιψη των παιδιών ενισχύεται συχνά από την 

απόρριψη των συνομηλίκων τους. 

      Η ιδεοψυχαναγκαστική και καταναγκαστική διαταραχή (obsessive 

compulsive disorders) ανήκει στις διαταραχές άγχους και χαρακτηρίζεται από 

επαναλαμβανόμενες, ακούσιες σκέψεις και συμπεριφορές οι οποίες ασκούνται ως 

αντιστάθμισμα στα υψηλά επίπεδα άγχους. Σε περίπτωση που το άτομο δεν 

ολοκληρώσει με επιτυχία μια από τις ρουτίνες του έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, 

δηλαδή όξυνση του στρες.  

      Η διπολική διαταραχή (bipolar disorder) αποτελεί μια από τις μορφές 

εσωτερικοποιημένης έκφρασης των εφήβων με συναισθηματικές διαταραχές. Η 

διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή περιόδων υπερθυμίας και 

καταθλιπτικής και μανιακής κατάστασης με συχνά σοβαρή συμπτωματολογία όπως 

υπερβολική έπαρση, περιορισμένη ανάγκη ύπνου, φλυαρία, γρήγορη εναλλαγή 

σκέψης, αυτοκτονία, η οποία αποτελεί αιτία θανάτου για το 19% των ασθενών με 

διπολική διαταραχή (Οικονόμου & Χαρίτση, 2017). Τα πρώτα συμπτώματα 

εμφανίζονται στην ηλικία των 15- 19 χρονών ενώ σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας η διπολική διαταραχή κατέχει την έκτη θέση σε παγκόσμιο 

επίπεδο ως αιτία αναπηρίες για νέους και ενήλικες 15 – 44 ετών (Οικονόμου  & 

Χαρίτση, 2017). 

     Πολλά παιδιά και έφηβοι με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές 

διαθέτουν περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουν φιλικούς 

δεσμούς και να διασκεδάσουν με συνομηλίκους. Δεν έχουν διάθεση για κοινωνική 

προσέγγιση και θετική συνδιαλλαγή (Κουρκούτας, 2011). Για το λόγο αυτό 

απομονώνονται, αποσύρονται (withdraw) και καταφεύγουν σε ονειροπολήσεις και 

φαντασιώσεις (Heward, 2011).  Δημιουργούν ένα δικό τους φανταστικό περιβάλλον 

όπου νιώθουν ασφαλείς και μπορούν να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά 
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τους χωρίς να τους ασκηθεί αρνητική κριτική ή να τους επιβληθεί ποινή. Όπως έχει 

προλεχθεί, δεν έχουν την ικανότητα, ιδιαίτερα οι έφηβοι, να μπαίνουν στη θέση του 

άλλου και να αντιλαμβάνονται το πώς αισθάνεται (ενσυναίσθηση) (Κουρκούτα, 

2011). Όταν συναναστρέφονται ή συνομιλούν με άλλα άτομα συμπεριφέρονται 

αδέξια, αποφεύγουν να είναι εκείνοι που θα βρουν θέμα συζήτησης στην ομάδα, 

συχνά δεν κοιτάζουν τον συνομιλητή τους από ντροπή, η οποία πηγάζει από χαμηλή 

αυτοπεποίθηση, φαίνονται ψυχροί και αδιάφοροι (Πιάνος, 2003). 

     Οι έφηβοι με συναισθηματικές διαταραχές συχνά εμφανίζουν σωματικά 

ενοχλήματα τα οποία περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, πόνους στο στομάχι, πόνους 

μυών (Shanahan et al., 2015).  

     Τα νέα παιδιά που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες, όπως απώλεια μέλους της 

οικογένειας ή αγαπημένου προσώπου, ενδοσχολική βία, σεξουαλική ή σωματική 

κακοποίηση, εμφάνιση ξαφνικής ασθένειας, φυσικές καταστροφές, πολεμικές ή 

τρομοκρατικές επιθέσεις εμφανίζουν μετατραυματική αγχώδη διαταραχή. Τα 

μετατραυματικά επεισόδια μπορεί να αφορούν επαναβίωση του γεγονότος και 

εφιάλτες σχετικά με αυτό, αποφυγή χώρων και προσώπων που συνδέονται με την 

τραυματική εμπειρία, αρνητική διάθεση, αυτόνομη υπερδιέγερση, διαταραχές ύπνου 

(Heward, 2011).  

     Οι έφηβοι, σε γενικό πλάνο, παρουσιάζουν ως χαρακτηριστική συμπεριφορά την 

αυτοκτονία και τις απόπειρες αυτοκτονίας (Λαζαράτου & Αναγνωστόπουλος, 

2001). Τα παιδιά με συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές, ειδικότερα, 

εκφράζουν το συσσωρευμένο άγχος, τις πιέσεις, την καταθλιπτική τάση, τα αρνητικά 

συναισθήματα με πράξεις (acting – out) (Κουρκούτας, 2011), επιθέσεις στο ίδιο τους 

το σώμα με σκοπό το θάνατο ή με αυτοκτονικά αυτοδύναμα, δηλαδή συμπεριφορές 

που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα του εφήβου χωρίς να 

γίνεται αντιληπτό ότι ένας θάνατος παραμονεύει με αυτές τις δράσεις ( Λαζαράτου & 

Αναγνωστόπουλος, 2001). Σύμφωνα με μελέτη των Λαζαράτου & Αναγνωστοπούλου 

(2001) Οι απόπειρες αυτοκτονίας διπλασιάζονται κατά την περίοδο της εφηβείας και 

βρίσκονται σε ποσοστό 18% στον πληθυσμό των εφήβων ενώ 30% - 50% 

επαναλαμβάνει τη διαδικασία.  

     Η επιλεκτική αλαλία αποτελεί μια αγχώδης διαταραχή, όπου ενώ ο έφηβος έχει 

την ικανότητα να μιλάει, δεν το πράττει σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια ή σε 
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συγκεκριμένα άτομα και ομάδες. Συχνά δυσκολεύεται σε γλωσσικό, μαθησιακό και 

ιδιαίτερα κοινωνικό επίπεδο (Μοκαΐτη, Καρούσου & Ρεκαλίδου, 2017). Η επιλεκτική 

αλαλία οφείλεται σε άγχος,  φόβο λόγου ή ως αντίδραση σε τραύμα (Hewrad, 2011).   

     Οι έφηβοι με συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές τείνουν να έχουν μια 

διαστρεβλωμένη αντίληψη για την εικόνα του σώματος τους, νιώθουν μεγάλη 

ανασφάλεια (Κουρκούτας, 2001) και αγχώνονται μήπως αυξηθεί το βάρος τους ενώ 

τα κιλά τους βρίσκονται αρκετά χαμηλά. Έτσι, πολλές φορές οι νέοι είτε λαμβάνουν 

περιορισμένη τροφή είτε μπαίνουν στη διαδικασία υπερφαγίας/κάθαρσης (νευρική 

ανορεξία). Από την άλλη πλευρά, υπάρχει το φαινόμενο της νευρικής βουλιμίας 

όπου το παιδί τρώει ακατάπαυστα μεγάλες μερίδες φαγητού και στη συνέχεια 

προκαλεί έμετο ή χρησιμοποιεί καθαρτικά ή άλλα φάρμακα, νηστεία και υπερβολική 

άσκηση (Heward, 2011). 

     Η σχιζοφρένεια αποτελεί μια σοβαρή ψυχωτική διαταραχή συμπτώματα της 

οποίας καθρεφτίζονται στους εφήβους όμοια με εκείνα των ενηλίκων και 

περιλαμβάνουν αυταπάτες, παραισθήσεις, αποδιοργανωμένη, ασυνάρτητη ομιλία, 

αποδιοργανωμένη ή κατατονική συμπεριφορά και ανικανότητα λογικής σκέψης και 

λήψης αποφάσεων (Kauffman & Landrum, 2009, στο Landrum, 2011). Σαν 

διαταραχή δεν εμφανίζεται από μόνη της σε νέους κάτω των 18 ετών αλλά 

συνδυαστικά με συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές ή νοητική υστέρηση 

(Landrum, 2011).  

2.6. Επιδημιολογικά δεδομένα  

     Τα ποσοστά εμφάνισης παιδιών και νέων που χρήζουν ιδιαίτερων εκπαιδευτικών 

παρεμβάσεων και εξειδικευμένης υποστήριξης, λόγω ιδιαίτερων αναγκών/δυσκολιών, 

προβλημάτων και διαταραχών συνεχώς αυξάνονται (Κουρκούτας, 2011) τόσο στις 

ευρωπαϊκές χώρες όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ειδικότερα, στις ΗΠΑ 

10,3% των παιδιών ηλικίας 9-17 ετών φαίνεται να διακρίνεται από κάποιας μορφής 

αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Επιπλέον, 12- 38% των νέων παρουσιάζει μέτριες ή 

σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που απαιτούν ειδική μεταχείριση (Κουρκούτας, 

2009). Κατά τον Kauffman (2005, στο Heward, 2011) 3-10% των παιδιών έχουν 

σοβαρά και επίπονα συμπεριφορικά/ συναισθηματικά προβλήματα και είναι αναγκαίο 

να τους παρέχεται παρέμβαση.  Τέλος , τα παιδιά ηλικίας πέντε εώς δέκα ετών που 

έχουν διαγνωστεί με συμπεριφορικές- συναισθηματικές διαταραχές αποτελούν  το 
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6,5% για τα αγόρια και το 2,7% για τα κορίτσια (Κουρκούτας, 2009). Όπως 

παρατηρείται τα αγόρια παρουσιάζουν υψηλότερο ποσοστό διάγνωσης 

συναισθηματικών –συμπεριφορικών διαταραχών συγκριτικά με τα κορίτσια, όπου τα 

αγόρια εμαφανίζουν διαταραχές εξωτερίκευσης ενώ τα περισσότερα κορίτσια 

διαταραχές εσωτερίκευσης (Heward, 2011). Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι πολλοί 

από τους μαθητές με ήπιες μορφές συμπεριφορικών προβλημάτων δεν έχουν λάβει 

εξειδικευμένη παρέμβαση και κατά συνέπεια δεν έχουν συμπεριληφθεί στις 

καταγραφές των εφήβων με συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές.  

     Στον ελλαδικό χώρο φαίνεται να υπάρχει παρόμοια αύξηση στον αριθμό παιδιών 

και νέων που παρουσιάζουν συναισθηματικές - συμπεριφορικές διαταραχές αν και η 

έλλειψη επιδημιολογικών ερευνών και προκαταλήψεων των ελληνικών οικογενειών 

δυσχαιραίνει την εξαγωγή συγκεκριμένων ποσοστιαίων αριθμών. Αξίζει να 

επισημανθεί πως οι εκτιμήσεις για το μέγεθος των εφήβων με συναισθηματικές – 

συμπεριφορικές δυσκολίες ποικίλλει καθώς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται από 

τους εκάστοτε ερευνητές για τα χαρακτηριστικά αυτών των διαταραχών 

διαφοροποιούνται.  

2.7. Διαγνωστικά κριτήρια και Διαγνωστικά εργαλεία  

     Η αξιολόγηση των συμπεριφορικών/συναισθηματικών διαταραχών αποτελεί 

πρόκληση για γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς καθώς πρώτα από όλα θα πρέπει 

να αναρωτηθεί κανείς τι συνιστά φυσιολογικό έναντι του μη φυσιολογικού και αν το 

μη φυσιολογικό έγκειται σε οτιδήποτε δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του κάθε 

ενδιαφερόμενου. Στην αξιολόγηση των συμπεριφορικών/ συνασιθηματικών 

διαταραχών πρέπει να απαντώνται τρία βασικά ερωτήματα: Ποιος χρειάζεται βοήθεια 

(διαλογή), Τι είδους βοήθεια απαιτείται (επιλεξιμότητα), Ωφελεί η βοήθεια το νέο; 

Ξεκινώντας από τη διαλογή σκοπός της δεν είναι να εντοπίσει τα παιδιά που 

παρουσιάζουν συμπεριφορικές/ συναισθηματικές διαταραχές αλλά το πλήθος των 

μαθητών που διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν (Landrum, 2011), 

καθώς ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα παιδιών και εφήβων με προβλήματα 

συμπεριφορικής και συναισθηματικής φύσης. Η διαλογή μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μέσω τεστ προκριματικού ελέγχου τα οποία φανερώνουν αν οι μαθητές πληρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για παρέμβαση και το είδος της παρέμβασης είτε στο 

σχολικό περιβάλλον είτε στο οικογενειακό περιβάλλον. Στον προκριματικό έλεγχο οι 

γονείς, οι εκπαιδευτικοί, οι συμμαθητές και πολλές φορές οι ίδιοι οι μαθητές 
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συμπληρώνουν κλίμακες αξιολόγησης ή λίστες ελέγχου της συμπεριφοράς (Heward, 

2011). Παραδείγματα τέτοιων τεστ αποτελούν το Child Behavior Checklist (CBCL), 

Ερωτηματολόγιο για γονείς (παιδιά 6-18 ετών), Behavioral and Emotional Rating 

Scale (BERS), Κλίμακα Συμπεριφορικής και Συναισθηματικής Βαθμολόγησης, 

Systemic Screening for Behavioral Disorders (SSBD), Κλίμακα Συστηματικού 

Προκριματικού Ελέγχου για Διαταραχές Συμπεριφοράς. 

      Ένα μέσο που χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση είναι τα προβολικά τεστ ή τεστ 

προσωπικότητας. Στα προβολικά τεστ περιλαμβάνονται ασαφή ερεθίσματα ή έργα 

συμπλήρωσης κενών ενώ τα τελευταία χρόνια στις προβολικές τεχνικές 

περιλαμβάνεται το ιχνογράφημα. Ειδικότερα, το παιδικό ιχνογράφημα αποτελεί ένα 

ψυχομετρικό- διαγνωστικό εργαλείο μέσα από το οποίο προβάλλεται ο ψυχικός 

κόσμος των παιδιών, τα συναισθήματα και οι εμπειρίες τους (Δεληγιάννη, 2014).  

Παραδείγματα προβολικών τεστ είναι τα Τεστ Rorschach, Thematic Apperception 

Test – TAT (Δοκιμασία Θεματικής της Αντίληψης), 16 Personality Factors- 16PF 

(Heward, 2011, Σταλίκας, Τριβίλα & Ρούσση, 2012). Τα προβολικά τεστ ή τεστ 

προσωπικότητας έχουν υποστεί κριτική ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία 

τους παρόλαυτα στις μέρες μας έχουν βελτιωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα να 

επικρατούν και να χρησιμοποιούνται ευρύτατα στο χώρο της εφαρμοσμένης 

ψυχολογίας και της ψυχολογικής έρευνας (Σταλίκας, Τριβίλα & Ρούσση, 2012). 

     Στην αξιολόγηση των παιδιών και εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές χρησιμοποιείται ως «τεχνική» η άμεση παρατήρηση και μέτρηση της 

συμπεριφοράς.  Στην άμεση παρατήρηση ο μελετητής συλλέγει πληροφορίες από το 

περιβάλλον του ατόμου (σχολείο, οικογενειακό πλαίσιο) και καταγράφει τις 

αλληλεπιδράσεις του ατόμου με αυτό. Η καταγραφή μπορεί να περιλαμβάνει τη 

συχνότητα ή το βαθμό μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς, τη διάρκεια, δηλαδή για 

πόση ώρα το άτομο παρουσίαζε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, το λανθάνων χρόνο 

εννοώντας το χρόνο που παρεμβάλλεται μεταξύ του ερεθίσματος και της έναρξης της 

συμπεριφοράς, την τοπογραφία, το φυσικό σχήμα ή μορφή της συμπεριφοράς και το 

μέγεθος της εκδήλωσης της συμπεριφοράς (Heward, 2011).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Προβλήματα μαθητών με ΣΣΔ στο σχολικό πλαίσιο και τρόποι/πρακτικές 

αντιμετώπισης  

 3.1. Προβλήματα στη σχολική τάξη και το προαύλιο 

     Οι εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έρχονται πολλές φορές 

αντιμέτωποι με  συμπεριφορές  μαθητών που δημιουργούν αναστάτωση στο πλαίσιο 

της τάξης αλλά και έξω από αυτήν, στον προαύλιο χώρο. Οι μαθητές την ώρα του 

μαθήματος κοιμούνται, φτάνουν αργά στο σχολείο και καθυστερούν να μπουν στην 

τάξη, λόγω του ότι δεν επιθυμούν την παρουσία τους στο σχολικό περιβάλλον, δεν 

αρχίζουν και δεν ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, δεν είναι προετοιμασμένοι από το 

σπίτι ή δε φέρνουν βιβλία, τετράδια και υλικό. Σε αρκετές περιπτώσεις, αρνούνται να 

συνεργαστούν με την ομάδα και δεν ακολουθούν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού, 

αδιαφορούν και δε δίνουν προσοχή στο μάθημα, συζητούν με τους συμμαθητές τους, 

είτε μιλούν στο κινητό τους τηλέφωνο ή στέλνουν μηνύματα είτε παίζουν παιχνίδια, 

φωνάζουν ή γελάνε δυνατά, χρησιμοποιούν υβριστικό λόγο, γίνονται επιθετικοί 

χρησιμοποιώντας ήπιες ή πιο σοβαρές επιθετικές πρακτικές (Παναγάκος, 2016, 

Tiwari & Panwar, 2014, Ali & Gracay, 2013). Οι επιθετικές πρακτικές εκδηλώνονται 

και στο χώρο έξω από την τάξη με την άσκηση τόσο σωματικής όσο ψυχολογικής 

βίας.  

     Οι μορφές επιθετικότητας διαφέρουν ανάλογα με το φύλο. Έτσι, τα αγόρια 

συνήθως προβαίνουν σε επιθετικά πειράγματα με σκοπό να κοροϊδέψουν και να 

χλευάσουν τους συμμαθητές τους, σε σωματικές παρενοχλήσεις όπως σπρωξίματα, 

τράβηγμα μαλλιών, σε έντονους διαξιφισμούς με τους εκπαιδευτικούς, σε άρνηση 

συμμετοχής στο μάθημα και συνεργασίας στην ομάδα της τάξης, σε χρήση 

σωματικής βίας και καταστροφής αντικειμένων χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένων 

λόγων, ενδεχομένως μέσα σε μια προσπάθεια ξεσπάσματος αρνητικών 

συναισθημάτων, συστηματικοί εκφοβισμοί (Κουρκούτας, 2009, 2011). Ο 

εκφοβισμός/ θυματοποίηση στο σχολείο, μέσα από άμεσες και έμμεσες απειλές, ως 

μορφή επιθετικότητας, αποτελεί ένα σοβαρό σχολικό – εκπαιδευτικό και  κοινωνικό 

ζήτημα και για πολλούς έχει ενταχθεί σε φαινόμενο υψηλής επικινδυνότητας 

(Πανούσης, 2013). Φαίνεται πως μια σειρά ατομικών (οι θύτες υπήρξαν θύματα, 

φύλο) και συστημικών (οικογενειακές σχέσεις, κοινωνικό πλαίσιο) παραμέτρων και 
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σχολικών παραγόντων (πολιτική σχολείου απέναντι στα φαινόμενα βίας, πρακτικές 

παρέμβασης) οδηγούν σε σκόπιμη ή μη επιθετική συμπεριφορά, σε φαινόμενα 

εκφοβισμού και θυματοποίησης (Κοκκιάδη & Κουρκούτας, 2016), που εκδηλώνεται 

είτε μέσα στην τάξη είτε στο προαύλιο. 

     Τα κορίτσια με τη σειρά τους παρουσιάζουν ροπή προς τις έμμεσες μορφές 

επιθετικότητας, απόρριψη από παρέες και διαπροσωπικές σχέσεις,  απομάκρυνση και  

απομόνωση από την ομάδα με τη χρήση αρνητικών χαρακτηριστικών και υποβιβασμό 

του άλλου. Οι έμμεσες μορφές επιθετικότητας δεν ασπάζονται κατά 

αποκλειστικότητα από τα κορίτσια αλλά και από τα αγόρια, όπως αποδεικνύουν 

σύγχρονα δεδομένα (Κουρκούτας, 2011).  

     Οι διαταρακτικές συμπεριφορές στο σχολικό πλαίσιο, αλλά και γενικά,  μπορούν 

να τοποθετηθούν σε μια ευρεία κλίμακα. Στο ένα άκρο της βρίσκονται τα ήπια 

προβλήματα που συναντώνται στην πρώιμη ηλικία και δεν έχουν έντονο επιθετικό 

χαρακτήρα και στο άλλο άκρο τα σοβαρά προβλήματα με σημαντική νεανική 

παραβατικότητα και βία, βανδαλισμούς, σκόπιμη πρόκληση σωματικών βλαβών. Στο 

ενδιάμεσο της κλίμακας παρουσιάζεται ένα πλήθος συμπεριφορών που 

διαφοροποιείται ανάλογα την ένταση, την ηλικία, τη συχνότητα, τη σκοπιμότητα και 

τη συναισθηματική δυναμική του ατόμου (Κουρκούτας, 2013, 2011, 2008). Κατά 

τους Κάκουρος και Μανιαδάκης (2003 στο Κουρκούτας, 2013) στο φάσμα των 

συμπεριφορικών δυσκολιών συμπεριλαμβάνονται και οι αντικοινωνικές τάσεις 

κυρίως στην εφηβεία. Αρκετοί, ωστόσο, προέφηβοι και έφηβοι με αντικοινωνικές 

τάσεις συνάπτουν κάποιου είδους σχέσεις με παιδιά με τα οποία παρουσιάζουν κοινά 

χαρακτηριστικά. Οι σχέσεις αυτές όμως λύνονται όταν παύουν να υπάρχουν 

αντικοινωνικές πρακτικές (Κουρκούτας, 2011, 2008). 

     Η επιθετική συμπεριφορά δέχεται επίσης τους διαχωρισμούς της εμφανής/ανοιχτή 

- συγκαλυμμένης, καταστροφική – μη καταστροφική (σχήμα 2) και της 

συντελεστικής – εχθρική. Η συντελεστική επιθετικότητα εκδηλώνεται όταν το παιδί 

θέλει να αποκτήσει ή να κρατήσει κάποιο αντικείμενο και εμφανίζεται κατά κύριο 

λόγο στην προσχολική ηλικία. Όσο το παιδί μεγαλώνει και γίνεται έφηβος η 

συντελεστική επιθετικότητα εξελίσσεται σε εχθρική, αρχικά απέναντι στην 

οικογένεια και αργότερα στο κοινωνικό – σχολικό πλαίσιο (εκπαιδευτικοί, 

συμμαθητές). 



40 
Γεωργιάδη Ελένη 

 

 

   Καταστροφική 

 

Υλικές ζημιές / βία αγαθών  

 Βία ενάντια στα ζώα  

 Κλοπές  

 Βανδαλισμοί  

 Φωτιές  

 Ψεύδη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μη καταστροφική 

 

 

Επιθετικότητα  

 Επιθετικές πράξεις  

 Εκφοβισμοί  

 Κατηγορίες 

 Συγκρούσεις 

 

Ανοικτή 

 

Συγκαλυμμένη 

Βία  

 Φυγή από το σπίτι  

 Σκασιαρχείο  

 Καταπάτηση κανόνων  

 Χρήση ουσιών 

Αντιδραστικές συμπεριφορές  

 Παρενόχληση  

 Προκλητικές συμπεριφορές  

 Προστριβές  

 Θυμός  

 Παρορμητικά ξεσπάσματα  

 Ευερέθιστος 

Σχήμα 2 Αντικοινωνικές συμπεριφορές με βάση τις διαστάσεις καταστροφικότητα – 

μη καταστροφικότητα και ανοιχτή-συγκαλυμμένη επιθετικότητα (Κουρκούτας, 2013) 
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3.2. Ένταξη μαθητών με συναισθηματικά – συμπεριφορικά προβλήματα 

     Η ένταξη και τελικά η υποστήριξη και η ενσωμάτωση των μαθητών με 

συναισθηματικές – συμπεριφορικές δυσκολίες φέρουν αρκετές προκλήσεις. Για την 

καλύτερη διαχείριση των προβληματικών καταστάσεων που δημιουργούνται στην 

τάξη, το σχολείο και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλουν να υιοθετούν την 

αρχή της ενταξιακής/ ενιαίας εκπαίδευσης. Ο όρος «Ενιαία Εκπαίδευση» 

περιλαμβάνει τις έννοιες της «ένταξης» και της «ενσωμάτωσης». Στην ελληνική 

βιβλιογραφία οι όροι «ένταξη», «ενσωμάτωση» εμφανίζονται ταυτόσημοι. Παρά 

ταύτα, μεταξύ των όρων υπάρχουν εννοιολογικές διαφορές, η ένταξη αποτελεί την 

απλή τοποθέτηση των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στη γενική τάξη, άρα γίνεται λόγος για συνένωση χωρίς την αμοιβαία δυναμική της 

αλληλεπίδρασης. Με την «ενσωμάτωση» νοείται η τοποθέτηση ενός μαθητή σε μια 

ομάδα με αμοιβαία αλληλεπίδραση των ατόμων μεταξύ τους (Τοκατλή & et., 2009). 

Έτσι, χρησιμοποιώντας τον όρο «Ενταξιακή Εκπαίδευση»  εννοούμε την εκπαιδευτική 

διαδικασία με προϋποθέσεις τον επαναπροσδιορισμό της δομής, των στόχων και των 

τρόπων λειτουργίας του σημερινού σχολείου (Slee, 2012) αλλά και των πρακτικών 

που θα ακολουθήσει ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς 

να είναι υποχρεωμένοι οι ίδιοι να προσαρμόζονται στις υπάρχουσες πρακτικές, 

καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τις αρχές της δημοκρατίας αυτονόητη, καθημερινή, 

σχολική πραγματικότητα (Young, 2000). Η ενταξιακή εκπαίδευση βασίζεται σε μια 

κοινωνική οπτική και στη δυναμική εσωτερική διάσταση και τον εξελικτικό 

χαρακτήρα των προβληματικών συμπεριφορών απομακρύνοντας την ιατρική 

προσέγγιση των ψυχοκοινωνικών, συμπεριφορικών και μαθησιακών/σχολικών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι (Κουρκούτας & Θάνος, 2013). Κατά την 

Armstrong (2012 στο Ζώνιου – Σιδέρη & e.t. 2012) «Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

είδος ενταξιακής εκπαίδευσης για τα παιδιά με αναπηρίες και κάποιο άλλο είδος 

ενταξιακής εκπαίδευσης για τον υπόλοιπο σχολικό πληθυσμό». 

     Η εκπαίδευση μαθητών με ιδιαιτερότητες γενικά και των παιδιών με ΣΣΔ ειδικά, 

οφείλει να περιλαμβάνει μια σειρά πρακτικών και αντιλήψεων που να ασπάζονται 

πως όλα τα παιδιά έχουν ισότιμο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Επιπρόσθετα, το 

σχολικό περιβάλλον είναι απαραίτητο να δομείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αίρονται 

τα εμπόδια που δυσκολεύουν την ενσωμάτωση και ένταξη των μαθητών που 

παρουσιάζουν δυσκολίες αλλά και να αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό τις δεξιότητες 
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των παιδιών (Armstrong 2012 στο Ζώνιου – Σιδέρη & e.t. 2012, Σούλης, 2013), όπως 

ορίζει η ενταξιακή εκπαίδευση/ συνεκπαίδευση και ενσωμάτωση/συμπερίληψη των 

παιδιών με αναπηρίες. 

3.3. Πρακτικές υποστήριξης και συμπερίληψης μαθητών με συναισθηματικές –

συμπεριφορικές δυσκολίες 

     Για την καλύτερη ενσωμάτωση των μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στα 

συναισθήματα και τη συμπεριφορά οι πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν 

οφείλουν, πέρα από τον κλινικό τους χαρακτήρα, να υιοθετούν ένα συστημικό 

ψυχοπαιδαγωγικό και ψυχοδυναμικό χαρακτήρα και να υπακούν στις αρχές των 

ολιστικών/οικοσυστημικών μοντέλων παρέμβασης (Κουρκούτας & Θάνου, 2013). 

Στα πλαίσια αυτών των μοντέλων η εφαρμογή εναλλακτικών ψυχοπαιδαγωγικών 

μεθόδων και πρακτικών μέσα από τη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας, 

ψυχολόγος, εκπαιδευτικός, ειδικός παιδαγωγός και οικογένειας θέτουν ως στόχο την 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, την ενίσχυση δημιουργίας διαπροσωπικών 

σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον, τη δημιουργία θετικού και αναβαθμισμένου 

κλίματος μέσα στην τάξη και ομαδικού/ συνεργατικού πνεύματος και την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων του κάθε μαθητή (Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015).  

     Ένα πρώτο βήμα που μπορεί να πραγματοποιηθεί, για την επιλογή της 

καταλληλότερης πρακτικής παρέμβασης, είναι ο εντοπισμός και η ανάλυση των 

συνθηκών που ενισχύουν την αποκλίνουσα/ επιθετική συμπεριφορά (Γενά, 2010), 

εξάλλου πίσω από κάθε τέτοια ενέργεια υπάρχει ένας μαθητής που βιώνει ατομική 

(προσωπικά βιώματα βίας), οικογενειακή (οικογενειακές δυσλειτουργίες) και σχολική 

(ανικανότητα σχολικού περιβάλλοντος να διαχειριστεί τους μαθητές) κρίση. Έτσι, 

κρίνεται απαραίτητο τα προγράμματα παρέμβασης να εστιάζουν τόσο στον ίδιο το 

μαθητή με ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική προσέγγιση όσο και στους 

εκπαιδευτικούς, με υποστηρικτική εποπτεία, και στην οικογένεια, με 

ψυχοθεραπευτική, υποστηρικτική συμβουλευτική (Κουρκούτας & Κοκκιάδη, 2015).  

3.3.1. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

     Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί είναι τα καταλληλότερα άτομα για την τροποποίηση 

της αποκλίνουσας συμπεριφοράς (Χρηστάκης, 2012). Αυτό σημαίνει πως 

πρωταρχικής σημασίας στρατηγική είναι η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης, 

επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή (Κουρκούτας, 2011) 

αλλά και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στην τάξη που να 
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προωθεί τη συμμετοχή του μαθητή (Smith&Taylor, 2010). Η αποδοχή του μαθητή 

από τον καθηγητή σημαίνει ταυτόχρονα και αποδοχή από τους συμμαθητές, η οποία 

βοηθά το παιδί με επιθετική ή αποκλίνουσα συμπεριφορά να αναζητά την υιοθέτηση 

θετικών προτύπων αποβάλλοντας την προηγούμενη αρνητική του ταυτότητα 

(Κουρκούτας, 2011). Θετικά πρότυπα μίμησης μπορεί να αποτελούν οι ίδιοι οι 

μαθητές όπως και εκείνα που προβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς. Οι 

εκπαιδευτικοί, λοιπόν, οφείλουν να ορίσουν και να διδάξουν στους μαθητές τα 

αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς ή εναλλακτικούς τρόπους συμπεριφοράς και να 

τους επιβραβεύουν κάθε φορά που συμπεριφέρονται κατάλληλα (Κουρκούτας, 2011, 

Heward, 2011, Παναγάκος, 2016). Η επιβράβευση μπορεί να είναι κάποιο υλικό 

αγαθό (σχολικά είδη, περιοδικά κ.ά.), παιχνίδια μέσα στην τάξη με τη συμμετοχή 

όλων ή να ακούσουν μουσική, έπαινος είτε προφορικός είτε γραπτός (Smith & 

Taylor, 2010). Κατά το Centeron Positive Behavioral Interventions & Supports (2007 

στο Heward,  2011, σελ. 227) ένα επιτυχημένο πρόγραμμα συμπεριφορικής 

υποστήριξης διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αρχικά, οι 

συμπεριφορικές προσδοκίες δηλώνονται με σαφήνεια. Αυτές ορίζονται και 

διδάσκονται άμεσα με συστηματικό τρόπο όπου οι κατάλληλες συμπεριφορές 

αναγνωρίζονται σε τακτική βάση ενώ τα συμπεριφορικά λάθη διορθώνονται 

ενεργητικά. Επίσης, υπάρχει σύστημα διαρκούς αξιολόγησης του προγράμματος και 

ταυτόχρονα τα ειδικά διαμορφωμένα συστήματα διδασκαλίας των μαθητών με 

διαταραχές που συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης όλων 

των παιδιών. Παράλληλα με τα πρότυπα θετικής συμπεριφοράς οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να καθορίσουν ετήσιους και μετρήσιμους στόχους για να βοηθήσουν στην 

παρακολούθηση και την αύξηση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές, που κατά γενική ομολογία 

δυσκολεύονται στη σύναψη διαπροσωπικών σχέσεων, ώστε πέρα από την 

καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων να οδηγηθούν σε πιο ευνοϊκά μαθησιακά και 

συμπεριφορικά αποτελέσματα(Duarte, Rose & Simpson, 2013). 

     Είναι σημαντικό από την πλευρά των εκπαιδευτικών να δίνονται απλά και με 

σαφήνεια οι κανόνες της τάξης και οι επιπτώσεις παραβίασης αυτών ώστε να είναι 

ξεκάθαρο στους μαθητές ( Tiwari & Pawar, 2014). Εξίσου σημαντικό είναι η 

σταθερότητα στους κανόνες και η ισχύς αυτών για όλους τους μαθητές. Η χρήση 

ελκυστικών διδακτικών τεχνικών (εικόνες, ακουστικά μέσα, ηλεκτρονικός 
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υπολογιστής κ.ά.), το χιούμορ, η αποδραματοποίηση βοηθούν τα παιδιά να μένουν 

περισσότερο συγκεντρωμένα στο μάθημα και να δείχνουν ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, 

οι καλά οργανωμένες και δομημένες πρακτικές που ενισχύουν την πρωτοβουλία και 

την αυτενέργεια των μαθητών οδηγούν στην αποτελεσματική διαχείριση των 

συμπεριφορών στη σχολική αίθουσα.  

     Άλλος ένας παράγοντας, που αφορά τον εκπαιδευτικό είναι η επαρκής και 

κατάλληλη προετοιμασία του. Ο καθηγητής, αφού πρώτα συνειδητοποιήσει την 

ετερότητα των μαθητών του, οφείλει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος ώστε να 

ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε παιδιού με εξατομικευμένες και 

εξειδικευμένες προσεγγίσεις όπως έχουν προκύψει από εξατομικευμένες 

αξιολογήσεις (Κουρκούτας, 2011, Παναγάκος, 2016). Η προετοιμασία του τον 

βοηθάει, επίσης, να προλάβει τυχόν ταραχές μέσα στην τάξη σε περίπτωση «νεκρού» 

χρόνου για αυτούς. Όταν τα παιδιά δεν είναι απασχολημένα σε κάποια 

δραστηριότητα βρίσκουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ενοχλητικές καταστάσεις 

μέσα στην τάξη. Η ευελιξία και η διάθεση του εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση 

και την πρόληψη καταστάσεων κρίσης αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

εύρυθμη λειτουργία της τάξης.  

     Από την πλευρά των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα καλά 

οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στις ανάγκες και στις δυναμικές 

όλων των μαθητών, με σαφείς στόχους και προσδοκίες αντίστοιχες των ικανοτήτων 

τους, όπου ο χρόνος των διδακτικών διαδικασιών αξιοποιείται αποτελεσματικά ώστε 

να υπάρχει το περιθώριο συζήτησης προβληματισμών και θεμάτων ψυχικής υγείας. Η 

δυνατότητα πολλών και επαρκών ευκαιριών ώστε οι νέοι να ανταποκρίνονται στις 

σχολικές απαιτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει την υποτίμηση των ικανοτήτων τους ή 

την περιορισμένη ακαδημαϊκή διδασκαλία τους, βοηθάει στην διαχείριση της τάξης 

(Κουρκούτας, 2017, 2011, 2008). 

     Κατά τους Oliver & Reschly (2010) οι εκπαιδευτικοί που θεωρούνται 

αποτελεσματικοί διαχειριστές τάξεων είναι εκείνοι που (α) έχουν σαφείς αντιλήψεις 

σχετικά με τη συμπεριφορά και γνώσεις σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων, (β) 

διδάσκουν ρητά και με σαφήνεια τους κανόνες της τάξης και ακολουθούν 

καθημερινά τη ρουτίνα τους, (γ) αναγνωρίζουν στους μαθητές την ορθή συμπεριφορά 

και την επιβραβεύουν μέσα από επαίνους (δ) παρέχουν γρήγορη, άμεση ανταπόκριση 
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στην ακατάλληλη συμπεριφορά πριν από την έκφραση της (προνοητικότητα), και (ε) 

είναι συνεπείς με τα αποτελέσματα τόσο στην κατάλληλη όσο και στην ακατάλληλη 

συμπεριφορά 

3.3.2. Σχολείο – σχολική αίθουσα 

     Οι αρχές που διέπουν το σχολικό περιβάλλον συμβάλλουν στην ομαλή και 

λειτουργική αντιμετώπιση των παιδιών με συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές. Το σχολικό πλαίσιο είναι ωφέλιμο να είναι υποστηρικτικό ως προς την 

ενσωμάτωση των παιδιών με ιδιαιτερότητες στο γενικό σχολείο. Να διακατέχεται από 

τις ιδέες του καθολικού σχεδιασμού εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές και να 

δημιουργεί θετικό κλίμα εξασφαλίζοντας την αίσθηση στους μαθητές πως καθηγητές, 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, διευθυντής και σχολικοί σύμβουλοι – ψυχολόγοι 

βρίσκονται στη  διάθεσή τους.  

   Η διοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης και εργαστηρίων με θέμα στρατηγικές και 

παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση μαθητών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές 

δυσκολίες από τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και από τους 

φορείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ενισχύουν τις δεξιότητες των καθηγητών 

(Tiwari & Panwar, 2014,  Male, 2003). Η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά που 

νιώθουν, η σκέψη ότι είναι σωστά καταρτισμένοι τους ωθούν να χρησιμοποιήσουν 

ποικιλία στρατηγικών.  

      Οι σχολικές υποδομές, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οι περιβαλλοντικές 

συνθήκες βοηθούν με τη σειρά τους στην πρόληψη και παρέμβαση των 

συμπεριφορικών κρίσεων. Μικρές αίθουσες με κατάλληλη επίπλωση και εξοπλισμό 

για τις ανάγκες  των μαθητών (Male, 2003) περιορισμός θορύβων και αντικειμένων 

που αποσπούν την προσοχή, πλούσιο εποπτικό υλικό (Γενά, 2011) και 

ψυχοκοινωνικές δραστηριότητες εκτός του αναλυτικού προγράμματος σπουδών 

(Κουρκούτας, 2011) αποτελούν μέσα για την επίτευξη της ζητούμενης συμπεριφοράς.  

3.3.3. Συνεργασία εκπαιδευτικών και ειδικών 

   Κάθε σχολείο είναι αναγκαίο να διαθέτει σχολικό σύμβουλο και σχολικό ψυχολόγο 

τόσο για την στήριξη των καθηγητών, που συχνά βιώνουν συναισθήματα 

απογοήτευσης και άγχους, όσο και για τους μαθητές. Επίσης, οι ειδικοί παιδαγωγοί 

μπορούν να υποστηρίξουν τους διδάσκοντες γενικής εκπαίδευσης με αποτελεσματικά 

σχέδια διαχείρισης της τάξης και δεξιότητες διαχείρισης συμπεριφοράς ώστε να 
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παρέχουν επαρκή υποστήριξη στους μαθητές με προβλήματα (Oliver & Reschly, 

2010). Πλήθος επαγγελματιών (ειδικοί ψυχικής υγείας, ειδικοί παιδαγωγοί κ.ά.) που 

συνιστούν διεπιστημονική ομάδα, συνεργάζονται για την εφαρμογή στρατηγικών και 

τελικά μια αποτελεσματική παρέμβαση. 

      Όλοι όσοι έρχονται σε συχνή επαφή με τους μαθητές πρέπει ουσιαστικά να 

αναλαμβάνουν παιδαγωγικό ή συν-θεραπευτικό ρόλο. Αυτό σημαίνει πως είναι 

απαραίτητο να είναι συνεπείς στον τρόπο αντιμετώπισης και να προβάλλουν 

απαιτήσεις ανάλογες με τις δυνατότητές τους (Γενά, 2011.) 

3.3.4. Συνεργασία σχολείου και γονέων  

      Για την καλύτερη δυνατή προσέγγιση των μαθητών με αποκλίνουσα συμπεριφορά  

κρίνεται απαραίτητη η εμπλοκή και η συνεργασία μεταξύ σχολείου, εκπαιδευτικών 

και των γονέων τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε ψυχοκοινωνικό. Η 

ενεργοποίηση των γονέων και τελικά η συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

και στα προγράμματα παρέμβασης συμβάλλει στην σχολική επίδοση και 

ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών (Πουρσανίδου, 2016). Για να είναι όμως 

αποτελεσματική η εμπλοκή των γονέων είναι σημαντικό να είναι κατάλληλα 

προετοιμασμένοι. Έτσι, η παρακολούθηση σεμιναρίων, οργανωμένα από το σχολείο 

ή από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και οι συνεδρίες είτε με συμβούλους - ψυχολόγους 

είτε με ειδικούς παιδαγωγούς (Tiwari & Panwar, 2014)θα βοηθήσουν τους ίδιους να 

αντιληφθούν τι ακριβώς συμβαίνει με τα παιδιά τους, τι είναι οι συμπεριοφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές και πώς μπορούν να τις αντιμετωπίσουν αλλά και να 

αναγνωρίσουν τις δεξιότητες των παιδιών τους για τις οποίες θα διαφωτίσουν τους 

εκπαιδευτικούς. 

3.3.5. Μαθητής 

     Στη διαδικασία τροποποίησης της συμπεριφοράς και της συναισθηματικής 

κατάσταση του μαθητή μπορεί να βοηθήσει και ο ίδιος μετά από καθοδήγηση των 

γονέων και των εκπαιδευτικών. Η αυτοδιαχείριση/αυτοέλεγχος είναι μια διαδικασία 

κατά την οποία ο ίδιος ο μαθητής παρατηρεί τη συμπεριφορά του και καταγράφει την 

εκδήλωση ή όχι μια συμπεριφοράς – στόχου (Heward, 2011) όπως αυτή έχει οριστεί 

στο σχολικό ή οικογενειακό πλαίσιο.  

     Η αυτορρύθμιση αρχίζει όταν οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δική 

τους συμπεριφορά και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν στρατηγικές αυτοδιαχείρισης. Οι 
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στρατηγικές αυτορρύθμισης ή αυτοδιαχείρισης συμπεριλαμβάνουν την 

αυτοαξιολόγηση των προβληματικών συμπεριφορών και την απαραίτητη 

συμπεριφορά αντικατάστασης, την αυτο-παρακολούθηση αυτών των συμπεριφορών, 

τεχνικές αυτοελέγχου και την αυτο-ενίσχυση (Smith & Taylor, 2010).  Στόχος της 

αυτοδιαχείρισης είναι η ολοένα και λιγότερο παρέμβαση των εκπαιδευτικών και 

ειδικών ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τα εφόδια, την ικανότητα διαχείρισης της 

συμπεριφοράς στη μετέπειτα ζωή τους.  

     Η εκπαίδευση των μαθητών με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές 

είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αφού η πλειοψηφία των διαταραχών εμφανίζονται 

από την παιδική ηλικία, στο Δημοτικό Σχολείο και εκδηλώνονται σε μεγαλύτερο 

βαθμό στην εφηβεία, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω. Έτσι, χρειάζεται προσεκτική 

μελέτη και ακριβή στάση όλων όσων εμπλέκονται στις διαδικασίες παρέμβασης ώστε 

με τις κατάλληλες πρακτικές να μειωθούν σημαντικά οι δυσλειτουργίες και να 

ενταχθούν στην τάξη, κοινωνικά και μαθησιακά.. Παρατήρηση, έλεγχος και 

αξιολόγηση,  καλή διάθεση των εμπλεκόμενων αποτελούν μερικές μόνο από τις 

παραμέτρους για την ορθή αντιμετώπιση των εφήβων με δυσκολίες στη συμπεριφορά 

και τα συναισθήματα.  

3.4. Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη 

     Τα τελευταία χρόνια, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει καθοριστεί ο 

τρόπος εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων με ΣΣΔ, σε δομές Τμημάτων Ένταξης και 

Παράλληλης Στήριξη, οι οποίες έχουν θεσμοθετηθεί από το 2000 (Λάππα & 

Ματζίκος, 2018) και έχουν ενισχυθεί με τα νομοθετήματα του 2008, 2012 και 2015.  

3.4.1. Λειτουργία και στόχοι τμημάτων ένταξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

     Τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) λειτουργούν με βάση το νόμο 3699/2008 περί Ειδικής 

Αγωγής και αποτελούν ένα δομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει, η εφαρμογή του 

προγράμματος σπουδών να λαμβάνει χώρα έξω από τη γενική τάξη, αλλά μέσα στο 

γενικό σχολείο (Ζώνιου – Σιδέρη, 2012). Ωστόσο, ακολουθώντας τις τελικές 

αποφάσεις του νόμου Φ3/1105/141440/ Δ1/10/09/2015, που θέλει τους μαθητές να 

ενσωματώνονται πλήρως στο δυναμικό της γενικής τάξης, γίνεται λόγος για 

συνδιδασκαλία.  
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     Στα ΤΕ ενσωματώνονται μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 3699/2008 (ΦΕΚ 

199/Α/2008):  

1. Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για 

ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές 

δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 

προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη 

διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής 

και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές 

διαταραχές όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές 

διαταραχές ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα 

νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα 

αυτισμού), σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ψυχικές 

διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. 

2. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι οι μαθητές με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και 

δυσορθογραφία. 

3. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 

εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

4. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με 

εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

5. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή 

περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει 

κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. 

    Σύμφωνα με το ν.4048/2012 (ΦΕΚ 34/τΑ΄/-23-02-2014) μέσω των δομών της 

Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των τμημάτων ένταξης, επιδιώκεται η ολόπλευρη και 

αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες, η βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων 

τους, ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξη τους στο γενικό σχολείο, 

όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν, η αντίστοιχη προς τις δυνατότητες τους ένταξη 

στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην κοινωνική ζωή και στην επαγγελματική 

δραστηριότητα και η αλληλοαποδοχή, η αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό 

σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους 

προσβασιμότητας των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

     Όπως γίνεται φανερό, τόσο στη γενική όσο και στην ειδική δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση ο στόχος είναι αφενός η δημιουργία νέων με ολοκληρωμένη 

προσωπικότητα που θα μπορούν να ανταποκριθούν στη σύγχρονη κοινωνία, 

αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τις ικανότητες και δεξιότητές τους και αφετέρου η 

συνύπαρξη ατόμων με ιδιαιτερότητες ή μη στο σχολικό και αργότερα το κοινωνικό 

περιβάλλον με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Για να καλλιεργηθεί και τελικά να 

επιτευχθεί η συνύπαρξη είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση/ ένταξη των ατόμων με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

     Ειδικότερα, όσον αφορά τους νέους με συναισθηματικές- συμπεριφορικές 

δυσκολίες, η ενσωμάτωση/ ένταξη δεν είναι πάντα εύκολη αφού η χωροταξική 

υποδομή των περισσότερων σχολείων, με τις ξεχωριστές τάξεις, τα επονομαζόμενα 

τμήματα ένταξης , δεν ευνοεί την ανάπτυξη ομαδικών δραστηριοτήτων, με 

αποτέλεσμα τον αποκλεισμό και την απομόνωση των μαθητών αυτών (Κουρκούτας, 

2014) καθώς και η φιλοσοφία και η γενικότερη πολιτική του σχολείου, όταν δεν 

λειτουργούν στην κατεύθυνση υλοποίησης της ένταξης παιδιών με ιδιαιτερότητες. 

Όπως αναφέρει η Sunderland (1989, σελ. 88, στο Bengt, 2012) τα σχολεία και το 

οργανωτικό τους πλαίσιο μπορεί να συντελούν στις αποτυχίες των μαθητών: « Οι 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικά εκείνοι που εμφανίζουν 

προβλήματα συμπεριφοράς, μερικές φορές βρίσκονται μόνο σε σύγκρουση με το 

σχολικό σύστημα».  

3.4.2. Λειτουργία και Στόχοι Παράλληλης Στήριξης στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση 

     Η δομή της παράλληλης στήριξης, ως τρόπος ενταξιακής εκπαίδευσης σε ένα 

«σχολείο για όλους», βρίσκει εφαρμογή στην Ελλάδα κυρίως από το 2010. Σύμφωνα 

με την περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α ́) : 
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«Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική 

υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, 

σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν 

υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη 

στήριξη καθίσταται απαραίτητη – βάσει της γνωμάτευσης του ΚΕΔΔΥ (ΚΕΣΥ) – 

εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η 

στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη και προγραμματισμένη 

βάση.» Ωστόσο, η δομή της Παράλληλης Στήριξης θεσμικά, πολιτικά και οικονομικά 

φαίνεται να παρέχεται, σε μεγαλύτερα ποσοστά σε μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος (Λαππά & Μαντζίκος, 2018). 

     Βασικός στόχος του θεσμού είναι η ενσωμάτωση των μαθητών με αναπηρίες ή/και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τελικά η αυτονόμηση τους τόσο σε μαθησιακό όσο 

και κοινωνικό επίπεδο (Παπαναστασίου, 2016). Ο στόχος αυτός πραγματοποιείται 

κατά κύριο λόγο με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, 

καθώς οι συνεργατικές πρακτικές που ακολουθούν είναι εκείνες που θα οδηγήσουν 

στην ένταξη όλων των μαθητών ή στην απομόνωση και αποκλεισμό μέρους των 

μαθητών, ακόμα και στη  σχολική διαρροή (Βλάχου & Σιδέρη, 2010). Ο 

εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης είναι ισότιμος συνεργάτης με τους 

εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής και όχι απλά ο βοηθός τους, έργο δύσκολο και 

πολύπλοκο, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου ο εκπαιδευτικός 

Παράλληλης Στήριξης καλείται να συνεργαστεί με διαφορετικούς εκπαιδευτικούς σε 

κάθε μάθημα. Από κοινού, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να οργανώσουν τη διαδικασία 

διεξαγωγής του μαθήματος και τον τρόπο αξιολόγησης και επίτευξης των στόχων, 

που έχουν τεθεί (Ζώνιου- Σιδέρη, 2004). Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής 

χρειάζονται εμπιστοσύνη στις ικανότητες και στις γνώσεις τους, δεξιότητες στον 

τομέα της συμμετοχικής εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που 

θα συναντήσουν στο σχολικό περιβάλλον (Carroll, Forlin & Jobling, 2003 στο 

Σακελλαρίου & Αναγνωστοπούλου, 2015).  

     Οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης, μέσα από τον πολύπλευρο ρόλο τους 

(παιδαγωγός, διδάσκαλος, αξιολογητής, επόπτης), ενισχύουν την παιδαγωγική πράξη 

και τη μαθησιακή διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας για τα παιδιά με 

συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές 

4.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

     Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία γενικά 

και για τους μαθητές με συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές ειδικά 

επηρεάζονται από έναν αριθμό παραγόντων όπως το φύλο, η ηλικία και η 

εκπαιδευτική εμπειρία τους, η εμπειρία τους με επαφή με άτομα με ιδιαιτερότητες, ο 

όρος ιδιαιτερότητες είναι συμπεριληπτικός και αναφέρεται σε όλα τα παιδιά με 

εμπόδια στη μάθηση και όχι σε συγκεκριμένη ομάδα παιδιών (Κουρκούτας, 2008), η 

προετοιμασία και η εκπαίδευση τους, όπως και οι πεποιθήσεις τους (Κωφίδου & 

Μαντζίκος, 2016). 

     Συγκεκριμένα, ως προς το φύλο, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία από τους άντρες και να λαμβάνουν θετική 

στάση απέναντι στην ενσωμάτωση των παιδιών με ιδιαιτερότητες (Κωφίδου & 

Μαντζίκος, 2016). Επίσης, οι γυναίκες είναι πιο ανεκτικές στις αποκλίνουσες 

συμπεριφορές των μαθητών συγκριτικά με τους  άνδρες οι οποίοι είναι πιο σοβαροί 

και λιγότερο ανεκτικοί (Κατσένου, 2007). Ως προς την ηλικία και την εκπαιδευτική 

εμπειρία, οι έρευνες (Avramidis et al, 2000) έδειξαν πως οι μικρότεροι σε ηλικία 

εκπαιδευτικοί και με τα λιγότερα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας στέκονται θετικά 

απέναντι στην ένταξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είναι σημαντικό 

να τονιστεί ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί υπερεκτιμούν και εξιδανικεύουν την 

προσωπική τους εμπειρία και τακτική (Κουρκούτας, 2011) και ακολουθούν μια 

περισσότερο αυστηρή στρατηγική διαχείρισης της τάξης (Tiwari & Panwar, 2014) με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη συνύπαρξη των μαθητών με δυσκολίες στη 

συμπεριφορά  με τα παιδιά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

     Κατά τους Κωφίδου και Μαντζίκου (2016) οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και έρχονται συχνά σε επαφή με άτομα με αναπηρία 

είναι σύμφωνοι και αποδέχονται την ένταξη των μαθητών με ιδιαιτερότητες με 

μεγαλύτερη ευκολία από τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εργαστεί με μαθητές που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συμπεριφορά και στο συναίσθημα. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής, η επαφή των οποίων με παιδιά με δυσκολίες είναι 
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συχνότερη,  είναι περισσότερο ανεκτικοί σε εξωτερικευμένου τύπου προβληματικές 

συμπεριφορές σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της Γενικής Αγωγής, οι οποίοι 

είναι λιγότερο πρόθυμοι να ανεχτούν μαθητές με προκλητική συμπεριφορά λόγω των 

αυξημένων απαιτήσεων τους και επειδή έχουν την εμπειρία μιας πιο αυστηρής 

απόκλισης και οι προσδοκίες τους είναι περιορισμένες και απαιτητικές. Είναι 

σημαντική παρατήρηση πως αρκετοί Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν αντιφατικές 

απόψεις ως προς την αναπηρία και την αναγκαιότητα της ένταξης των μαθητών με 

δυσκολίες στο γενικό σχολικό περιβάλλον (Zoniou & Vlachou, 2006). 

     Όσον αφορά στην προετοιμασία και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι ίδιοι 

βιώνουν έντονο άγχος και ανησυχία για το πως να αντιμετωπίσουν τις αποκλίνουσες 

μορφές συμπεριφοράς μέσα στην τάξη αφού δε νιώθουν έτοιμοι ή επαρκώς 

καταρτισμένοι. Θεωρούν πως οι γνώσεις τους είναι ελλιπείς διότι η βασική τους 

εκπαίδευση δεν τους προετοιμάζει επαρκώς ώστε να αντιμετωπίσουν τις 

διαταρακτικές συμπεριφορές των μαθητών τους (Κατσένου, 2007, Κουρκούτας, 

2011). Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή οι εκπαιδευτικοί που 

έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση (Κωφίδου & Μαντζίκου, 2016).Οι προσδοκίες και οι πεποιθήσεις των 

εκπαιδευτικών καθορίζουν τη συμπεριφορά και τη φύση της αλληλεπίδρασης τους με 

τους μαθητές αλλά και τις διδακτικές στρατηγικές που θα ακολουθήσουν. 

     Ανασταλτικός παράγοντας για την αντιμετώπιση και την ένταξη των εφήβων με 

συναισθηματικές – συμπεριφορικές δυσκολίες αποτελεί το γεγονός πως οι 

εκπαιδευτικοί αποδίδουν τις προβληματικές συμπεριφορές σε γενετικούς/εγγενείς 

παράγοντες, προσωπικότητα/ ιδιοσυγκρασία του παιδιού, τραυματική εμπειρία 

εφήβου στην παιδική ηλικία και περιβαλλοντικούς/εξωτερικούς παράγοντες, 

οικογένεια, κοινωνικός περίγυρος και όχι στάση και θέση που οι ίδιοι λαμβάνουν 

απέναντι στους «δύσκολους» μαθητές, αρνούμενοι τη δική τους ευθύνη 

(Κουρκούτας, 2009, 2011, Πουρσανίδου, 2016). Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα 

της Κατσένου (2007) ο παράγοντας «εκπαιδευτικός» φανερώνεται ως ο πιο 

σημαντικός στην πρόκληση συναισθηματικών – συμπεριφορικών δυσκολιών στο 

πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος γενικά και της σχολικής τάξης ειδικά. 

Ακολουθεί το σχολείο, το ίδιο το παιδί και τελευταία η οικογένεια. 
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4.2. Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών 

     Το σχολείο αποτελεί ένα οργανωμένο σύστημα στο οποίο πολλές φορές 

προκύπτουν προβλήματα στις σχέσεις των μελών του. Έτσι, μαθητές, εκπαιδευτικοί, 

συνάδελφοι, διευθυντής, προϊστάμενοι, γονείς είναι δυνατόν να συγκρουστούν. Οι 

συγκρούσεις μπορούν να πάρουν μεγάλες διαστάσεις όταν πρόκειται για μαθητές με 

συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές οι οποίοι αντιδρούν αντικοινωνικά ή 

και επιθετικά στην αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου. 

Οι έφηβοι αντιδρούν στα προβλήματα τους όπως ακριβώς θα αντιδρούσαν και στο 

οικογενειακό πλαίσιο αφού εναλλακτικές μορφές διαχείρισης των αντιξοοτήτων τους 

είναι άγνωστες Έτσι, η χρήση ακατάλληλης στρατηγικής από την πλευρά των 

παιδιών με σοβαρές διαταραχές διαγωγής προκαλεί αρνητικές αντιδράσεις τόσο από 

την πλευρά των συμμαθητών, παραγκωνίζοντας τα όσο και από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών, χρησιμοποιώντας σωφρονιστικές/τιμωρητικές πρακτικές 

(Κουρκούτας, 2011). Προειδοποιήσεις, επιπλήξεις, επίσκεψη στο γραφείο του 

διευθυντή, αποβολή από την τάξη ή και το σχολικό πλαίσιο, προσβολή μπροστά 

στους συμμαθητές είναι μερικές από τις τακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί 

απαντώντας επιθετικά σε μια ήδη επιθετική συμπεριφορά, αγνοώντας τις επιπτώσεις 

αυτών στο συναισθηματικό κόσμο του εφήβου (Πουρσανίδου, 2016). Πρακτικές 

συνέτισης των μαθητών με αποκλίνουσα συμπεριφορά αποτελούν ακόμα οι φωνές, το 

επίμονο βλέμμα, όταν οι μαθητές αδιαφορούν και δεν ακούνε, η αλλαγή θέσης μέσα 

στη σχολική τάξη, η απειλή ενημέρωσης των γονέων ή η αποστολή σημειώματος 

στην οικογένεια, η υπενθύμιση των κανόνων της τάξης και σαφείς οδηγίες ορθής 

συμπεριφοράς, η επιβράβευση της καλής διαχείρισης των δυσκολιών που 

αντιμετωπίζουν, η ενθάρρυνση να συμμετέχουν οι μαθητές και να απαντούν σε 

ερωτήσεις, αφού πρώτα έχουν σηκώσει το χέρι τους (Tiwari & Panwar, 2014). 

     Τα προβλήματα συμπεριφοράς που εμφανίζονται μέσα στην τάξη επηρεάζουν τον 

τρόπο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και τους οδηγούν σε αγχώδεις καταστάσεις 

(Male, 2003). Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βρουν τον καταλληλότερο τρόπο με 

το οποίο θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τους μαθητές. Κατά τον 

Οικονομίδη (2017) το θετικό παιδαγωγικό κλίμα οδηγεί σε θετικές συνθήκες, 

σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα και ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών 

σχέσεων, ενώ το αρνητικό παιδαγωγικό κλίμα οδηγεί σε αρνητικές συνθήκες. Έτσι, ο 

τρόπος διαχείρισης της τάξης είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της 
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εκπαιδευτικής διαδικασίας και εστιάζει σε τρία βασικά στοιχεία, τη διαχείριση 

περιεχομένου (διαχείριση υλικοτεχνικού εξοπλισμού, μαθημάτων), τη διαχείριση 

συμπεριφοράς (διαχείριση προσωπικών δεξιοτήτων για αντιμετώπιση προβληματικών  

συμπεριφορών), τη διαχείριση «συμφώνου» (διαχείριση μαθητών ως κοινωνικό 

σύστημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά).  

     Οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν διάφορες πρακτικές και τεχνικές διαχείρισης 

καταστάσεων  της σχολικής τάξης. Σύμφωνα με την Baumrind (1971, στο Tiwari & 

Panwar, 2014) υπάρχουν τέσσερις τύποι διαχείρισης της τάξης στηριζόμενοι σε δύο 

διαστάσεις, το βαθμό ελέγχου που ασκείται στους μαθητές και το βαθμό 

συνδιαλλαγής του εκπαιδευτικού με τους μαθητές. Ο πρώτος τύπος, ο επίσημος 

(authoritative style),χαρακτηρίζεται από συμπεριφορικές αρχές, όπου δίνεται με 

σαφήνεια ποιες συμπεριφορές είναι επιτρεπτές και ποιες όχι, και  από υψηλές 

προσδοκίες πως οι μαθητές θα υιοθετήσουν την κατάλληλη συμπεριφορά. Οι σχέσεις 

μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών είναι εγκάρδιες και ζεστές. Ο δεύτερος τύπος 

είναι ο απολυταρχικός/αυταρχικός (authoritarian style). Εδώ υπάρχει μια σειρά 

κανονισμών και περιορισμών των μαθητών. Ο εκπαιδευτικός είναι πιο αυστηρός και 

απόμακρος και αν οι κανόνες παραβιαστούν οι μαθητές τιμωρούνται. Ο τρίτος τύπος 

διαχείρισης της τάξης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί επιτρεπτικός (permissive style). 

Σε αυτή τη σχολική τάξη οι συνθήκες είναι απλές και το περιβάλλον καθόλου 

τιμωρητικό. Οι απαιτήσεις προς τους μαθητές είναι περιορισμένες. Ο τελευταίο τύπος 

είναι ο επιεικής (indulgent style), όπου οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν κανενός είδους 

απαιτήσεις, ενισχύουν τις προσπάθειές τους και τους δίνουν την ελευθερία να 

παίρνουν πρωτοβουλίες και να αυτενεργούν με βάση το στόχο τους. 

     Ο κάθε εκπαιδευτικός ακολουθεί διαφορετική στρατηγική και ποίκιλλες πρακτικές 

στην αντιμετώπιση των συναισθηματικών – συμπεριφορκών δυσλειτουργιών. 

Ωστόσο, κατά την έρευνα των Duman, Gelisli και Getin (2002, στο Tiwari & Panwar, 

2014) η πλειοψηφία των καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακολουθεί 

δασκαλοκεντρική προσέγγιση (teacher- centered) των μαθητών έναντι της 

μαθητοκεντρικής (student–centered). Στη δασκαλοκεντρική διδασκαλία, οι μαθητές 

γίνονται παθητικοί δέκτες της γνώσης και της σοφίας των δασκάλων και δε 

λαμβάνουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι καθηγητές είναι εκείνοι που 

αποφασίζουν το πρόγραμμα σπουδών, τις μεθόδους κατήχησης και τις μορφές 

αξιολόγησης εμποδίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εκπαιδευτική ανάπτυξη των 
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μαθητών (Khaled, 2013). Σημαντική παράμετρος αποτυχίας να αντιμετωπιστούν οι 

αποκλίνουσες συμπεριφορές στη σχολική αίθουσα, αποτελεί η αντίληψη της 

ομοιογένειας των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς της μετωπικής μεθόδου 

μάθησης. Αυτό σημαίνει πως οι ατομικές δυσκολίες και ενδεχόμενες διαταραχές 

ορισμένων μαθητών αγνοούνται  και η προσέγγιση είναι κοινή για όλους.  

     Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους 

τρόπους αντιμετώπισης των μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολίες αλλά και 

συναισθηματική και συμβουλευτική υποστήριξη (Κουρκούτας, 2011). Επιπρόσθετα, 

ο αναστοχασμός, η αυτογνωσία, η αυτοβελτίωση και η ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας του εκπαιδευτικού σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικής (Παναγάκος, 2016) 

θα τον βοηθήσουν στη διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών μέσα στην 

τάξη.  

     Σύμφωνα με τη διπλωματική εργασία της Κατσένου (2007) με τίτλο «Αντιλήψεις 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη σχολική ενσωμάτωση εφήβων 

με διαταραχές στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά» οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται 

θετικά στη σχολική ενσωμάτωση των παιδιών με Συναισθηματικές – συμπεριφορικές 

διαταραχές και πιστεύουν στις ίσες ευκαιρίες στο σχολείο. Η Κατσένου στην ερευνά 

της ακολούθησε τη μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο, με 

συστοιχία (battery), που δόθηκε προσωπικά στους εκπαιδευτικούς των σχολείων της 

περιοχής των Ιωαννίνων. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε δύο σενάρια 

περιστατικών μέσα στη σχολική αίθουσα. Αφού τα μελέτησαν οι καθηγητές 

απάντησαν σε ερωτήσεις κλειστού τύπου  και σε τρεις ερωτήσεις ελεύθερης 

ανάπτυξης.  

     Μέσα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου διεξάγεται το γενικό συμπέρασμα πως οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φαίνεται να πιστεύουν την ένταξη 

των εφήβων με δυσκολίες στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά στο γενικό σχολείο. 

Ένα ακόλουθο συμπέρασμα αφορά τον παράγοντα ηλικία των εκπαιδευτικών, όσοι 

βρίσκονται στην κλίμακα 40 – 49 ετών είναι περισσότερο επιφυλακτικοί σε αντίθεση 

με τους μικρότερους σε ηλικία καθηγητές. Η αντιμετώπιση των μαθητών με 

συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 

μπορεί να είναι εφικτή τόσο με την εμπλοκή των μαθητών στην τάξη, όσο και με τη 

χρήση ανταμοιβών αλλά και συνεργασία των ίδιων με ειδικούς. Όσον αφορά τη 



56 
Γεωργιάδη Ελένη 

 

συνεργασία, μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών θεωρεί πως δεν υπάρχει διαθέσιμη 

υπηρεσία υποστήριξης και αν υπάρχει είναι μέτρια ή ελλιπής. Ωστόσο, αν υπήρχε 

ενδοσχολικά, θα γινόταν αποδεκτή. Καθώς προκύπτει από την έρευνα, στην 

αντιμετώπιση ρόλο διαδραματίζει και το φύλο, όπου οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι 

περισσότερο μετριοπαθείς στην απόδοση αιτιών των συναισθηματικών – 

συμπεριφορικών διαταραχών και επιφυλακτικοί στις κρίσεις ενώ οι γυναίκες 

πιστεύουν στις γενεσιουργές αιτίες των διαταραχών αυτών και νιώθουν έτοιμες και 

σίγουρες να αντιμετωπίσουν τις κρίσεις. Ως προς τη στρατηγικές που εφαρμόζουν οι 

εκπαιδευτικοί βιώνουν αισθήματα ευθύνης, υποχρέωσης να βοηθήσουν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο τους μαθητές με δυσκολίες. Από τις κλειστού τύπου 

ερωτήσεις προέκυψε, επίσης, ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών ως παράγοντας 

εμφάνισης συναισθηματικών – συμπεριφορικών διαταραχών κατέχει την πρώτη θέση. 

Έπονται το σχολείο, ο ίδιος ο μαθητής και η ιδιοσυγκρασία του και, τέλος, η 

οικογένεια.  

     Σε μία από τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου στην έρευνα της Κατσένου οι καθηγητές 

κλήθηκαν να απαντήσουν στο ποιοι είναι οι μαθητές με δυσκολίες στο συναίσθημα και 

τη συμπεριφορά. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προέκυψαν δύο ομάδες 

εκπαιδευτικών. Η πρώτη ομάδα εστίασε στα προβλήματα συνεργασίας και θεωρεί ότι 

πρόκειται για μαθητές ασυμβίβαστους με την ευρυθμία της τάξης, τη διδασκαλία και 

την εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητές υπερκινητικοί, ευέξαπτοι, εριστικοί, 

ανυπάκουοι, μαθητές που αντιμιλούν και συγκρούονται με τους συμμαθητές και τους 

καθηγητές τους. Η δεύτερη ομάδα επικεντρώθηκε στις συναισθηματικές διαταραχές 

και έδωσαν το προφίλ ενός μαθητή απομονωμένου, κλεισμένου στον εαυτό του, 

ανασφαλή, ενός μαθητή που δεν αποδίδει στα μαθήματα, δυσκολεύεται να 

πειθαρχήσει και να προσαρμοστεί στη μαθησιακή διαδικασία και παρουσιάζει 

έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης. Το επόμενο ερώτημα αφορούσε την στάση των 

συμμαθητών απέναντι στους νέους με συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές 

όπου η πλειοψηφία θεωρεί την στάση τους αρνητική. Το τρίτο και τελευταίο ερώτημα 

αφορούσε το κατά πόσο ευνοεί η πολυπολιτισμική κοινωνία τους εφήβους με  

προβλήματα στη συμπεριφορά και το συναίσθημα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτηθέντων πιστεύει πως η πολυπολιτισμική κοινωνία τους ευνοεί.  

     Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αποτελέσματα που διαφαίνονται στην 

πρόσφατη ερευνητική μελέτη των Νιώτη και Λιόντη (2017) στα πλαίσια της 
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μεταπτυχιακής εργασίας τους με τίτλο «Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ν. Αχαΐας για την παραβατικότητα των εφήβων 

μαθητών». Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα με τη χρήση 

ερωτηματολογίου με κλειστού τύπου ερωτήσεις. 

     Από την έρευνα φαίνεται πως η εικόνα που έχουν σχηματίσει οι εκπαιδευτικοί για 

τους μαθητές με προβληματικές συμπεριφορές είναι κυρίως εκείνη του μαθητή που 

ασκεί σωματική και λεκτική βία και αντίσταση στην εξουσία. Ως προς τους 

παράγοντες που οδηγούν στην παραβατική συμπεριφορά θεωρούν πως πρώτο έρχεται 

το οικογενειακό περιβάλλον, έπειτα, οι φιλικές συναναστροφές και ενασχόληση με τα 

τεχνολογικά μέσα (τηλεόραση, διαδίκτυο) και οι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 

ενώ σε μέτριο επίπεδο επιδρούν το σχολείο, συμπεριλαμβανομένων και των 

καθηγητών, και το ίδιο το άτομο, αποτέλεσμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την 

έρευνα της Κατσένου (2007).  Στην αντιμετώπιση των μαθητών με παραβατική 

συμπεριφορά, οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ως αποτελεσματικότερους τους τρόπους της 

λεκτικής και βλεμματικής παρατήρησης, της πρόσκλησης γονέων, τη θεσμοθέτηση 

κανόνων μέσα από συζήτηση και τον κατ’ ιδίαν διάλογο. Εν αντιθέσει με την έρευνα 

της Κατσένου (2007), στη συγκεκριμένη μελέτη δεν γίνεται λόγος για επιβράβευση, 

εμπλοκή του μαθητή στην τάξη ή για συνεργασία με ειδικούς. Η ύπαρξη ωστόσο 

ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και η παροχή Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών 

ενδοσχολικά φαίνεται να εξετάζονται ως απαραίτητες για την αντιμετώπιση των 

εφήβων με δυσκολίες. Κατά τη σύμφωνη γνώμη των περισσότερων εκπαιδευτικών η 

οικογένεια οφείλει να παρέχει ασφάλεια και σιγουριά στους εφήβους αλλά και να 

τους θέτει όρια στη συμπεριφορά τους ώστε να αμβλυνθούν ή και να εκλείψουν οι 

δυσκολίες στη συμπεριφορά και το συναίσθημα. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

    Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, τα οποία σε ορισμένα σημεία μπορούν 

να χαρακτηριστούν αντιφατικά, οδηγούν στην αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας στις 

αντιλήψεις και στις στάσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 

ενσωμάτωση και τη διαχείριση των έφηβων μαθητών με συναισθηματικές – 

συμπεριφορικές δυσκολίες στο γενικό σχολικό πλαίσιο. Εξάλλου, η έρευνα, 

ειδικότερα η εκπαιδευτική έρευνα, αποτελεί βασικό πυλώνα στην  βελτίωση 

ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί χώρο 

συνεχής αναζήτησης πρακτικών αποτελεσμάτων για την αντιμετώπιση ζητημάτων 

που προκύπτουν με την πάροδο των χρόνων, όπου αυτά τα ίδια αποτελέσματα 

αποτελούν εργαλείο στη σχολική ανάπτυξη (Ξαφάκος, 2014). Έτσι, η παρούσα 

έρευνα έχει σκοπό να ανακαλύψει και να δώσει πολύτιμα αποτελέσματα στον τομέα 

της συνεκπαίδευσης, μέρος της οποίας είναι τα τμήματα ένταξης και κατά πόσο είναι 

λειτουργικά για τα παιδιά με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές 

σύμφωνα με τη γνώμη των εκπαιδευτικών στον κλάδο της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 
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Β’ ΜΕΡΟΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΌ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1.  Μεθοδολογία 

     Στην παρούσα μελέτη η μεθοδολογία που κρίθηκε ως καταλληλότερη, και που 

τελικά  ακολουθήθηκε, είναι η ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, μια μέθοδος που 

χρησιμοποιείται από το μεγαλύτερο πλήθος των μελετητών στην εκπαιδευτική έρευνα 

(Πεδιατίδης, 2009). Η ποσοτική έρευνα υιοθετεί την επιστημονική παράδοση των 

φυσικών επιστημών δίνοντας έμφαση στην αιτιότητα, τις μετρήσεις και τη 

δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων (Cohen & Masion, 2012). 

Πλεονεκτήματα της ποσοτικής έρευνας αποτελούν τα εξής:  εξετάζει μεταβλητές που 

μπορούν να μετρηθούν και να ποσοτικοποιηθούν, με στατιστικές μεθόδους, 

απευθύνεται σε μεγάλο κοινό κι έτσι τα αποτελέσματα μπορούν να γενικευθούν 

καθώς είναι αξιόπιστα και φανερώνουν μια ακριβή απεικόνιση του πλήθους που 

ερευνάται. Επιπλέον, μεταξύ του ερευνητή και των υποκειμένων παρεμβάλλεται το 

όργανο συλλογής δεδομένων, στην περίπτωσή μας το ερωτηματολόγιο, χωρίς την 

προσωπική εμπλοκή του ερευνητή (Cohen & Masion, 2012) επιδιώκοντας έτσι την 

αντικειμενική επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων (Κωστή, 2014).  Τέλος, στην 

ποσοτική έρευνα μπορεί να πραγματοποιηθεί επαναδιεξαγωγή αυτής ή διεξαγωγή 

παρόμοιας έρευνας με χαμηλό κόστος.  

     Παράλληλα, η ποσοτική ερευνά παρουσιάζει αδυναμίες. Οι ερευνώμενοι απαντούν 

σε συγκεκριμένες ερωτήσεις με περιορισμένο αριθμό και τύπο απαντήσεων, με 

αποτέλεσμα να απουσιάζουν οι αυθόρμητες απαντήσεις και απαντήσεις που δεν 

έχουν ενταχθεί στο ερωτηματολόγιο. Επιπρόσθετα, η ποσοτική έρευνα στοχεύει στη 

διεξαγωγή διαχρονικών γενικεύσεων, όμως τα συμπεράσματά της έχουν βασιστεί σε 

παρατηρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μια φορά (Παπαγεωργίου, 2014).  

6.2. Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

     Σκοπός της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας είναι να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις και τις πρακτικές των γενικών αλλά και ειδικών εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την συμμετοχή/λειτουργία μαθητών με 
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συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές στη γενική τάξη και στα τμήματα 

ένταξης. 

      Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:  

•   Ποια προβλήματα και οι δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι μαθητές με ΣΣΔ στο 

σχολικό περιβάλλον, με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών; 

•  Ποιες είναι  οι στάσεις/ αντιδράσεις, πρακτικές, καθώς και οι  δυσκολίες των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των παιδιών με ΣΣΔ, 

με βάση τις αντιλήψεις των ίδιων; 

•  Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα  επιμορφωμένοι και δέχονται την 

ανάλογη επιμόρφωση/ υποστήριξη για ζητήματα εφηβείας και διαχείρισης 

διαταραχών; 

• Ποιες είναι οι θέσεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως 

προς το κατά πόσο τα τμήματα ένταξης βοηθούν ή όχι τους μαθητές με ΣΣΔ; 

• Ποιος είναι ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στην αντιμετώπιση των 

δυσκολιών των μαθητών με ΣΣΔ; 

• Ποιες πρακτικές θα ωφελήσουν τους μαθητές με ΣΣΔ εντός και εκτός τάξης; 

6.3. Ερευνητικό εργαλείο 

     Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο, με ερωτήσεις 

κλειστού, κατά κύριο λόγο, ερωτήσεις και τέσσερις ανοικτού τύπου, οι οποίες 

λειτούργησαν συμπληρωματικά. Η χρήση ερωτηματολογίου αποτελεί μια από τις 

συνηθέστερες επιλογές των ποσοτικών ερευνών. Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο 

καθώς είναι εύκολο στη χρήση του από τους ερευνώμενους και όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν το ίδιο πλαίσιο αναφοράς, αποτελεί οικονομικό τρόπο συλλογής 

δεδομένων και συνιστάται το καλύτερο εργαλείο για τη μέτρηση στάσεων, 

αντιλήψεων, προθέσεων, προτιμήσεων και συμπεριφορών των υποκειμένων της 

έρευνας.   

     Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους 

της έρευνας και γι’ αυτόν τον λόγο είναι αυτοσχέδιο. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 

του ερωτηματολογίου  «Teacher Classroom Management Strategies Questionnaire», 

το οποίο δημιουργήθηκε από μελετητές στα πλαίσια του προγράμματος «The 
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Incredible Years» και μεταφράστηκε από την αγγλική γλώσσα στην ελληνική, και του 

ερωτηματολογίου της έρευνας της Κατσένου (2007). Το ερωτηματολόγιο απαρτίζεται 

από μια εισαγωγική επιστολή προς του εκπαιδευτικούς και το κύριο μέρος είναι 

χωρισμένο σε έξι τμήματα.  

     Η εισαγωγική επιστολή ενημερώνει τα υποκείμενα για το φορέα διεξαγωγής της 

έρευνας, το αντικείμενο και το σκοπό της. Τονίζει πως δεν υπάρχουν σωστές και 

λάθος απαντήσεις, επιβεβαιώνει την εξασφάλιση της ανωνυμίας και του απόρρητου 

και επισημαίνει τη συνεισφορά τους στην επιτυχή ολοκλήρωση της έρευνας. 

     Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από έξι εισαγωγικές ερωτήσεις 

για τη συλλογή δημογραφικών στοιχείων και εργασιακών χαρακτηριστικών: ηλικία, 

φύλο, ειδικότητα, χρόνια προϋπηρεσίας, σπουδές, εμπειρία στην ειδική εκπαίδευση. 

Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνεται μια ερώτηση ανοικτού τύπου στην οποία καλούνται 

όλοι οι εκπαιδευτικοί, γενικής και ειδικής αγωγής, να απαντήσουν στο αν θεωρούν 

πώς είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη διαχείριση εφήβων με 

συναισθηματικές- συμπεριφορικές διαταραχές και να αιτιολογήσουν τη θέση τους. 

     Το δεύτερο μέρος αφορά τη γενική εικόνα των μαθητών με ΣΣΔ και αποτελείται 

από εφτά ερωτήσεις όπου οι τρεις είναι ανοικτού τύπου. Οι ερευνώμενοι εκφράζουν 

την άποψη τους για το ποια νομίζουν πως είναι η σημασία του όρου 

«συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές» σε μια ερώτηση ανοικτού τύπου, 

για το αν οι μαθητές αυτοί έχουν τις ίδιες ικανότητες με παιδιά χωρίς προβλήματα 

στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά, για το αν πρέπει να παρακολουθούν τα 

τμήματα ένταξης, για το αν μπορούν να παρακολουθήσουν τη γενική τάξη, για το αν 

έχουν τις ίδιες ευκαιρίες μάθησης και για το αν παρεμποδίζουν τη διδασκαλία των 

μαθημάτων στη γενική τάξη, σε αυτά τα ερωτήματα τέθηκε κλίμακα Likert με πέντε 

βαθμίδες  από «Συμφωνώ απόλυτα» έως «Διαφωνώ απόλυτα». Να διευκρινιστεί στο 

σημείο αυτό πως στο ζήτημα για το αν οι μαθητές πρέπει να παρακολουθούν τα 

τμήματα ένταξης οι εκπαιδευτικοί που «συμφωνούσαν» ή «συμφωνούσαν απόλυτα» 

έπρεπε να απαντήσουν «πώς τα τμήματα ένταξης βοηθούν τους μαθητές με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές;», σε μια ανοικτού τύπου ερώτηση.  Η 

έβδομη και τελευταία ερώτηση του δεύτερου μέρους είναι ελεύθερης σκέψης για το 

πώς εκτιμούν τη στάση των συμμαθητών απέναντι στους εφήβους με 

συναισθηματικές- συμπεριφορικές δυσκολίες.   
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     Το τρίτο μέρος του εργαλείου ανταποκρίνεται στο ερευνητικό ζητούμενο που 

επιδιώκει να διερευνήσει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

μαθητές με συμπεριφορικές- συναισθηματικές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον, 

με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει τριάντα τέσσερις θέσεις 

που αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης συγκεκριμένων αντιδράσεων σε κλίμακα 

Likert με πέντε βαθμίδες: σπάνια, μερικές, τις μισές, συχνά, πολύ συχνά. 

     Το τέταρτο μέρος αφορά τις τεχνικές/πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί 

στην αντιμετώπιση των έφηβων με συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές 

και τη συχνότητα χρήσης τους. Αποτελείται από τριάντα μία θέσεις σε κλίμακα Likert 

με πέντε βαθμίδες: σπάνια, μερικές, τις μισές, συχνά, πολύ συχνά. 

     Στο πέμπτο σκέλος του ερωτηματολογίου επιδιώκεται να εξεταστεί ο ρόλος του 

οικογενειακού περιβάλλοντος και η επικοινωνία- συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 

στην κοινή αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με συναισθηματικές-  

συμπεριφορικές διαταραχές. Αποτελείται από οκτώ προτάσεις σε κλίμακα Likert με 

έξι βαθμίδες: ποτέ, 1 φορά το χρόνο, 2-3 φορές το χρόνο, 1 φορά το μήνα, 1 φορά την 

εβδομάδα, καθημερινά. 

     Το έκτο μέρος οι ερευνώμενοι καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα «Ποιους 

από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ως πιο αποτελεσματικούς τρόπους στη 

διαχείριση μαθητών με συναισθηματικές - συμπεριφορικές διαταραχές;». Απαντούν 

είκοσι ένα παράγοντες σε κλίμακα Likert με πέντε βαθμίδες: καθόλου 

αποτελεσματικό, λίγο αποτελεσματικό, ούτε μη αποτελεσματικό ούτε αποτελεσματικό, 

αποτελεσματικό, πολύ αποτελεσματικό. 

6.4. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

     Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το έτος 2019 και συγκεκριμένα κατά τους μήνες 

Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Τα ερωτηματολόγια ήταν έντυπα και  δόθηκαν είτε 

προσωπικά από την ίδια την ερευνήτρια είτε από εκπαιδευτικούς που είχε 

εξουσιοδοτήσει να τα διανείμουν στους συναδέλφους τους στα σχολεία όπου 

υπηρετούσαν. Πριν μοιραστούν τα ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς υπήρχε 

συνεννόηση με τον/την διευθυντή/τρια του εκάστοτε σχολείου, να μοιραστούν σε 

κατάλληλο χρόνο ώστε να μην αποσπαστούν από το εκπαιδευτικό τους έργο. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γινόταν είτε τη στιγμή της παραλαβής του είτε 

την επόμενη μέρα, καθώς κάποιοι εκπαιδευτικοί προτίμησαν να το συμπληρώσουν 
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στο σπίτι τους. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε και ηλεκτρονικά μέσω την διεύθυνσης 

της Δευτεροβάθμιας του νομού Χανιών σε όλα τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

6.5. Πιλοτική έρευνα – εγκυρότητα  

      Πριν από την διεξαγωγή της κυρίως έρευνας πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα 

με σκοπό να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του ερευνητικού εργαλείου και να 

θεωρηθεί αξιόπιστο και έγκυρο, με την έννοια του κατά πόσο καλύπτει τις βασικές 

διαστάσεις του υπό διερεύνηση πεδίου.  

     Το πρωταρχικό ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε είκοσι εκπαιδευτικούς, διαφόρων 

ειδικοτήτων, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το Φεβρουάριο του 2019. Μέσα από την 

πιλοτική έρευνα υπήρξε στόχος να ελεγχθεί, αρχικά, ο μέσος χρόνος που χρειάζεται 

για να συμπληρωθεί, έπειτα εάν υπάρχουν νοηματικές ασάφειες ή νοηματικά κενά 

στις ερωτήσεις και τέλος να διαπιστωθούν τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν.  

   Η έρευνα έδειξε πως οι συμμετέχοντες χρειάζονται 15 – 20 λεπτά για τη 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, ο οποίος χρόνος θεωρήθηκε ικανοποιητικός για 

το εύρος των ερωτήσεων. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ένα μέρος του ερωτηματολογίου 

συνεχιζόταν σε δεύτερη σελίδα χωρίς να επαναλαμβάνονται σε αυτήν οι κλίμακες 

Καθόλου αποτελεσματικό, Λίγο αποτελεσματικό, Ούτε μη αποτελεσματικό ούτε 

αποτελεσματικό , Αποτελεσματικό, Πολύ αποτελεσματικό έτσι ο ερωτώμενος 

αναγκαζόταν να γυρίζει πίσω με αποτέλεσμα να τον κουράζει. Το νέο 

ερωτηματολόγιο προσαρμόστηκε σε αυτή την ανάγκη.  

Ως προς το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, με βάση τις παρατηρήσεις και 

δηλώσεις όλων των εκπαιδευτικών, το ερωτηματολόγιο ήταν εύληπτο, κάλυπτε όλα 

τα βσικά θεματα γύρω από την προβληματική της ένταξης και την διαχείρηση των 

εφήβων με ΣΣΔ.  

6.6. Θέμα ηθικής και δεοντολογίας στην έρευνα 

      Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε συνειδητά από όλους τους 

εμπλεκόμενους χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε πίεση από την ερευνήτρια. 

Επιβεβαιώθηκε η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των 

ερωτηθέντων και ο σεβασμός στις απαντήσεις τους. Δεν υπήρξαν ερωτήματα που να 

προσβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα,  τους ερευνώμενους. Τέλος, οι εμπλεκόμενοι ήταν 

ενήμεροι για τον σκοπό της έρευνας αλλά και για τον φορέα που την πραγματοποιεί, 

καθώς και για την μη υποχρεωτικότητα της συμμετοχής τους.   
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6.7. Ανάλυση δεδομένων 

       Για την ανάλυση των δεδομένων  χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Science) v.22. Στην ανάλυση, 

ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν περιγραφικά μέτρα όπως ποσοστά, μέσος όρος, τυπική 

απόκλιση. Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των δεδομένων. Για τους παράγοντες των 

ομάδων ερωτημάτων Γ,Δ,Ε & ΣΤ έγινε ο έλεγχος αξιοπιστίας Cronbach's alpha 

καθώς και επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση. Στην συνέχεια για τους ίδιους 

παράγοντες εξετάστηκαν οι συσχετίσεις μεταξύ και με βάση αυτές έλαβε χώρα η 

ανάλυση παλινδρόμησης. Σε σχέση με  τις δημογραφικές κλπ. μεταβλητές που έχουν 

δυο κατηγορίες πραγματοποιήθηκε t test ανεξάρτητων δειγμάτων και για εκείνες με 3 

κατηγορίες και πάνω Ανάλυση Διακύμανσης μιας διαδρομής (ΟNE WAY ANOVA).      

     Για τα ανοικτού τύπου ερωτήματα πραγματοποιήθηκε απλή ποιοτική ανάλυση με  

πλάγια ομαδοποίηση των δεδομένων με βάση λέξεις/ φράσεις κλειδιά, προβαίνοντας 

σε μια α’ τάξης κωδικοποίηση και σε μια β’ τάξης κωδικοποίηση, στην οποία έγινε 

σύνοψη.  

6.8. Συμμετέχοντες  

     Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δημόσια σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, σε Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και Επαγγελματικά Λύκεια 

(ΕΠΑΛ) του νομού Χανίων. Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 110 

διδάσκοντες εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

7.1. Α’ Μέρος Κλίμακας  

7.1.1. Περιγραφικά και δημογραφικά δεδομένα του δείγματος 

     Από την κατά φύλο κατανομή  των εργαζομένων προκύπτει ότι τα 25 (22,7%) 

άτομα είναι άνδρες και τα 85 (77,3%) γυναίκες. Από την κατά ηλικία κατανομή 

φαίνεται ότι οι περισσότεροι (38,2%) ανήκουν στην ομάδα ηλικιών 40-49 ενώ 

ακολουθούν πολύ κοντά όσοι είναι από  50 ετών και άνω (37,3%) (Γράφημα 1.1). Η 

διάμεση ηλικία του συνόλου των ερευνώμενων του δείγματος είναι 43,3 έτη ενώ για 

τους άνδρες είναι 44,7 έτη και των γυναικών 43,0 έτη.  

Γράφημα 1.1  

Ποσοστά ανά ομάδες ηλικιών των ερευνώμενων εκπαιδευτικών κατά φύλο και στο 

σύνολο. 

 

     H κατανομή των εκπαιδευτικών ανά ομάδες ετών υπηρεσίας μας δείχνει ότι η 

πλειονότητα (45,5%) έχει 10-19 έτη και ακολουθούν σχεδόν μαζί η ομάδα 1-9 έτη με 
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23,6% και η ομάδα ετών 20-29 με 20,9%. Τέλος όσοι εκπαιδευτικοί έχουν από 30 και 

πάνω έτη υπηρεσίας αποτελούν το 10,0% του δείγματος. (Γράφημα 1.2) 

Γράφημα 1.2 

Ποσοστά ανά ομάδες ετών υπηρεσίας των ερευνώμενων εκπαιδευτικών στο σύνολο του 

δείγματος. 

 

 

      Όπως είναι αναμενόμενο όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν πτυχίο ΑΕΙ 

και οι έχοντες πτυχίο Φιλολογίας και συναφών σχολών κατέχουν το 49.1% του 

δείγματος της έρευνας. Ακολουθούν οι έχοντες πτυχίο Μαθηματικών με 17,3%, οι 

πτυχιούχοι Φυσικού-Χημικού με 11,8 % και οι διπλωματούχοι της Κοινωνιολογίας, 

Ψυχολογίας με 10,0%. Οι λοιπές ειδικότητας έχουν ποσοστά λιγότερο από 5% η κάθε 

μία. (Γράφημα 1.3). 
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Γράφημα 1.3  

Ποσοστιαία κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ανάλογα με το τμήμα ΑΕΙ που 

έχουν τελειώσει.  . 

 

     Το 46,4% των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές των 

οποίων η μέση διάρκεια ήταν τα 2,3 έτη. Από αυτούς, το 29,4% έχει κάνει 

μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή. Στην συνέχεια συναντούμε εκείνους που 

έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στα φιλολογικά και συναφή αντικείμενα με 

21,6%. Στις επιστήμες της εκπαίδευσης έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές το 17,6% 

και στα μαθηματικά και τα συναφή το 11,8%. Τα υπόλοιπα αντικείμενα 

συγκεντρώνουν ποσοστά μικρότερα του 6%.  

     Το 40,0% των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει κάνει επιμόρφωση, σεμινάρια 

κλπ. Από αυτούς, το 36,4% έχει κάνει επιμόρφωση-σεμινάρια στις επιστήμες της 

εκπαίδευσης. Κατόπιν έχουμε εκείνους που έχουν κάνει επιμόρφωση και σεμινάρια  

στην ειδική αγωγή με 27,3% ενώ το 13,6 % του δείγματος έχει παρακολουθήσει 

ανάλογα σεμινάρια στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Τα υπόλοιπα αντικείμενα 

συγκεντρώνουν ποσοστά λιγότερα του 5%.  

     Το 32,7% του δείγματος  έχει παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής. Το 

23,6% των εκπαιδευτικών έχει διδάξει σε ειδικά σχολεία ή άλλες εκπαιδευτικές 

μονάδες  και από αυτούς το 20% (5 εκπαιδευτικοί) δεν είχε καμία προηγούμενη 

εκπαίδευση ή επιμόρφωση. 
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7.1.2.  Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

     Στους ερευνώμενους τέθηκε το ανοικτού τύπου ερώτημα πόσο θεωρούν ότι είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη διαχείριση εφήβων με συμπεριφορικές- 

συναισθηματικές διαταραχές, στο οποίο αιτιολογούσαν τη θέση τους. Από τους 110 

εκπαιδευτικούς οι 72 απάντησαν πως δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, οι 23 

πως είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ενώ 15 δεν απάντησαν ξεκάθαρα (Πίνακας 

1.1).  

Πίνακας 1.1 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Θεωρείτε ότι είστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για 

τη διαχείριση εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές; 

Αριθμός εκπαιδευτικών σε 

σύνολο Ν=110  

Ναι  72 

Όχι 23 

Ούτε ναι ούτε όχι 15 

 

     Από τους εκπαιδευτικούς που δεν έδωσαν μια επιβεβαιωτική ή αρνητική 

απάντηση, τρεις δήλωσαν μετρίως προετοιμασμένοι λόγω σεμιναρίων που έχουν 

παρακολουθήσει με δική τους πρωτοβουλία, πέντε απάντησαν πως είναι λίγο 

προετοιμασμένοι λόγω βασικών τους γνώσεων, τρεις  από τους εκπαιδευτικούς 

έγραψαν «ποτέ κανένας δε νιώθει 100% προετοιμασμένος αλλά σίγουρα οι σπουδές 

στην ειδική αγωγή – σχολική ψυχολογία αποτελούν καλό εργαλείο», «Ποτέ κανείς 

εκπαιδευτικός δεν μπορεί να θεωρηθεί προετοιμασμένος εντελώς για τη διαχείριση 

εφήβων με διαταραχές χρειάζεται συνεχώς επιμόρφωση και προσωπικό ενδιαφέρον», 

«Η προετοιμασία μου δεν είναι 100% κατάλληλη, προφανώς απαιτεί πολύ προσωπική 

δουλειά και επαφή με τα παιδιά, θα μπορούσε όμως να υπάρξει μια επιμόρφωση σε 

σχέση με τις σχετικές διαδικασίες (κυρίως σχολικές) για την ομαλότερη συνεργασία 

όλων» συμφωνώντας και οι τρεις πως κανείς δε μπορεί να νιώθει ολοκληρωτικά 

προετοιμασμένος στη διαχείριση εφήβων με δυσκολίες. Μια ακόμη ερωτηθείσα 

δήλωσε «Δεν είμαι κατάλληλα επιμορφωμένη, μελετώ όμως και λειτουργώ εμπειρικά με 

ενσυναίσθηση». Οι υπόλοιποι θεωρούν ότι γνωρίζουν αρκετά σε ζητήματα 
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διαταραχών, αλλά όχι τα πάντα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στη διαχείρισή 

τους. 

     Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (65%) συμφωνεί πως δεν είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι. Οι παράγοντες στους οποίους συγκλίνουν έχουν να 

κάνουν με την ελλιπή επιμόρφωση και ανεπαρκή ενημέρωση  από τους δημόσιους 

εκπαιδευτικούς φορείς και την απουσία απαραίτητων γνώσεων και την ελλιπή 

κατάρτιση σε ζητήματα αναπηρίας και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Οι 

ερωτηθέντες μικρότερης ηλικίας (20 -29 χρονών) τοποθετούν ως παράγοντα της 

δυσκολίας διαχείρισης των έφηβων μαθητών τη μικρή εκπαιδευτική τους εμπειρία. Οι 

καθηγητές που καταστούν τους εαυτούς κατάλληλα προετοιμασμένους για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές το 

αποδίδουν στην πολυετή εμπειρία τους, στις μεταπτυχιακές σπουδές τους στην ειδική 

αγωγή και σε σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει σχετικά με θέματα ειδικής 

εκπαίδευσης (Πίνακας 1.2.).  

Πίνακας 1.2 

Παράγοντες που θέτουν τους εκπαιδευτικούς ακατάλληλα ή κατάλληλα 

προετοιμασμένους 

Ακατάλληλα προετοιμασμένοι λόγω: Κατάλληλα προετοιμασμένοι λόγω: 

 ελλιπούς επιμόρφωσης  πολυετούς εμπειρίας 

 ανεπαρκούς ενημέρωσης  από 

τους δημόσιους εκπαιδευτικούς 

φορείς 

 μεταπτυχιακών σπουδών   

στην ειδική αγωγή 

 απουσίας απαραίτητων γνώσεων  Παρακολούθησης σεμιναρίων 

με θέματα ειδικής εκπαίδευσης 

 ελλιπούς κατάρτισης σε 

ζητήματα αναπηρίας και ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών 

 

 μικρής εκπαιδευτικής  εμπειρίας  
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7.2. Β’ Μέρος Κλίμακας 

 7.2.1  Εικόνα των μαθητών με συναισθηματικές– συμπεριφορικές διαταραχές  

           Ο όρος «συναισθηματικές – συμπεριφορικές διαταραχές» 

      Στην προσπάθεια να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα των μαθητών με ΣΣΔ οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν τόσο σε ανοικτού τύπου ερωτήματα όσο και 

σε κλειστού τύπου. 

     Αρχικά, απάντησαν στο ανοικτού τύπου ερώτημα, ποια πιστεύουν πως είναι η 

σημασία του όρου «μαθητής με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές». 

Από τους 110 ερωτηθέντες το 15,5%  απάντησε πως δεν γνωρίζει τη σημασία του 

όρου. Από τους υπόλοιπους ερευνώμενους, δηλαδή το 83,6%  προσπάθησε να ορίσει 

τους μαθητές με ΣΣΔ. Η πλειοψηφία συμφωνεί πως πρόκειται για μαθητές που 

αποκλίνουν από το «μέσο μαθητή», από την νόρμα, μαθητές που αδυνατούν να 

προσαρμοστούν στους κανόνες που διέπουν τη σχολική τάξη και το σχολικό 

περιβάλλον και αντιδρούν διαταράσσοντας την ευρυθμία της τάξης. Επιπρόσθετα, 

μεγάλο μέρος των καθηγητών ενστερνίζονται την άποψη πως πρόκειται για εφήβους 

με έντονα προβλήματα συμπεριφοράς και αδυναμία διαχείρισης των συναισθημάτων 

και αυτοελέγχου, που συνοδεύονται από εκρήξεις θυμού και υφέσεις αυτών, με 

απομόνωση και χαμηλή αυτοεκτίμηση, αδιαφορία, αφηρημάδα και μελαγχολία. Ένα 

αξιόλογο μέρος των ερωτηθέντων εγκολπώνονται τη θέση ότι μαθητές με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές είναι οι μαθητές που δυσκολεύονται 

να κοινωνικοποιηθούν και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας ή και συνεργασίας με 

τους συμμαθητές τους και τους καθηγητές τους.  Μικρότερο μέρος των ερευνώμενων 

έχουν την άποψη πως πρόκειται για μαθητές με χαμηλές σχολικές επιδόσεις, μαθητές 

που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσέγγισης ή έχουν διαγνωσθεί με συγκεκριμένη 

διαταραχή ή αναπηρία από ιδιωτικούς φορείς ή τα αρμόδια δημόσια κέντρα όπως 

Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).  Σε πολύ μικρό ποσοστό (0.9% ) εξέφρασαν 

την άποψη ότι αφορά μαθητές με υπερκινητικότητα ή ευαισθησίες, μαθητές με 

αναπηρία στο μυαλό, μαθητές που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις αλλαγές 

(Πίνακας 1.3). Ένας από τους εκπαιδευτικούς δήλωσε είναι ένας όρος δυσνόητος και 

λίγο σκληρός μιας και με τη λέξη διαταραχές συνδέονται κυρίως νοητικού τύπου 

ζητήματα.  
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Πίνακας 1.3 

Μαθητές με ΣΣΔ 

Απόψεις εκπαιδευτικών 

 

Πρόκειται για μαθητές που: 

 αποκλίνουν από το «μέσο μαθητή» 
 αδυνατούν να προσαρμοστούν στους 

κανόνες 

 παρουσιάζουν έντονα προβλήματα 

συμπεριφοράς 

 αδυνατούν να διαχειριστούν τα 

συναισθήματά τους 

 απομονώνονται 

 παρουσιάζουν χαμηλή αυτοεκτίμηση 

 αδιαφορούν 

 παρουσιάζουν αφηρημάδα και μελαγχολία 

 δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν 
 παρουσιάζουν χαμηλές σχολικές επιδόσεις 

 έχουν ανάγκη ιδιαίτερης προσέγγισης  
 έχουν διαγνωσθεί με συγκεκριμένη 

διαταραχή ή αναπηρία 

 

     Έπειτα, όσον αφορά την  γενική εικόνα των μαθητών με ΣΣΔ, τέθηκαν στους 

εκπαιδευτικούς 5 ερωτήματα με κλειστού τύπου 5 απαντήσεις (Συμφωνώ απόλυτα 

1,Συμφωνώ 2, Δεν ξέρω 3, Διαφωνώ  4 και Διαφωνώ απόλυτα    5). Τα ποσοστά των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών σε κάθε ένα από αυτά τα ερωτήματα έχουν ως εξής :   

 Οι  μαθητές με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές έχουν τις ίδιες 

ικανότητες με τα άλλα παιδιά χωρίς συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

δυσκολίες.  

o Εδώ το 69,1 % των εκπαιδευτικών συμφωνεί είτε απόλυτα είτε απλά 

το 19,1 διαφωνεί είτε απόλυτα είτε απλά και το 11,8 δεν γνωρίζει. 

 Οι μαθητές με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές πρέπει να 

παρακολουθούν τα τμήματα ένταξης. 

o Εδώ το 60,0 % των εκπαιδευτικών συμφωνεί είτε απόλυτα είτε απλά 

το 18,2 διαφωνεί είτε απόλυτα είτε απλά και το 21,8 δεν γνωρίζει. 



72 
Γεωργιάδη Ελένη 

 

 Οι μαθητές με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές μπορούν να 

παρακολουθούν τη γενική τάξη, στο γενικό σχολείο. 

o Εδώ το 68,2 % των εκπαιδευτικών συμφωνεί είτε απόλυτα είτε απλά 

το 18,2 διαφωνεί  απλά και το 13,0 δεν γνωρίζει. 

 Οι μαθητές με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές έχουν τις ίδιες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης με τα άλλα παιδιά. 

o Εδώ το 41,8 % των εκπαιδευτικών συμφωνεί είτε απόλυτα είτε απλά 

το 48,2 διαφωνεί  είτε απόλυτα είτε απλά (το μεγαλύτερο ποσοστό 

διαφωνίας από όλα τα ερωτήματα και μεγαλύτερο από το ποσοστό 

εκείνων που συμφωνούν) και το 10,0 δεν γνωρίζει. 

 Οι μαθητές με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές παρεμποδίζουν 

τη διδασκαλία των μαθημάτων στη γενική τάξη. 

o Εδώ το 55,5 % των εκπαιδευτικών συμφωνεί είτε απόλυτα είτε απλά 

το 29,1 διαφωνεί  είτε απόλυτα είτε απλά και το 15,5 δεν γνωρίζει. 

(Γράφημα 1.4) 
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Γράφημα 1.4  

Ποσοστιαία κατανομή των  απαντήσεων των σε 5 ερωτήματα τα οποία αφορούν την 

γενική εικόνα  των μαθητών με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές. 

 

 

β) και ) πώς εκτιμούν τη στάση των συμμαθητών απέναντι στους εφήβους με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές. 

7.2.2. Αναγκαιότητα λειτουργίας τμημάτων ένταξης 

      Στους ερευνώμενους τέθηκε το ερώτημα πώς βοηθούν τα τμήματα ένταξης τους 

μαθητές με ΣΣΔ. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν προκύπτει ότι το 59,1% των 

εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί απαραίτητα τα τμήματα ένταξης, το 19,1% όχι 

ενώ το 21,8% δεν γνωρίζει (Πίνακας 2.1).  

Πίνακας 2.1 

Λειτουργία τμημάτων ένταξης 

Απαραίτητη Περιττή Άγνοια 

59,1% 19,1% 21,8 % 
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     Έτσι, από τους 110 εκπαιδευτικούς οι 65 κρίνουν αναγκαία την ύπαρξη των 

τμημάτων ένταξης. Από τους 65 ερωτηθέντες οι 28 συμφωνούν πως μέσα από την 

εξατομικευμένη διδασκαλία οι μαθητές με συναισθηματικές – συμπεριφορικές 

διαταραχές ανταποκρίνονται καλύτερα στις σχολικές απαιτήσεις, οι 22  θεωρούν ότι 

οι έφηβοι, μετά από την ενίσχυση και την ενθάρρυνση των καθηγητών των τμημάτων 

ένταξης, έχουν την δυνατότητα να αναδείξουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και 

δεξιότητες τους και να βρουν  τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους και των 

συμπεριφορικών δυσκολιών τους. Επιπλέον, 18 από τους 65 ερευνώμενους  

αναγνωρίζουν ως σημαντικό παράγοντα τους εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, οι 

οποίοι διαθέτουν την κατάλληλη επιμόρφωση ώστε να διαχειρίζονται τους έφηβους 

με προβλήματα στο συναίσθημα και τη συμπεριφορά. Ο μικρός αριθμός μαθητών που 

συμμετέχουν στα τμήματα ένταξης βοηθάει στην καλύτερη αντιμετώπιση των  

ιδιαίτερων δυσκολιών των εφήβων και σε αυτό συμφωνούν 15 στους 65 

εκπαιδευτικούς. Μέσα από την συγκεκριμένη έρευνα γίνεται γνωστό πως 10 στους 65 

καθηγητές εγκρίνουν την ύπαρξη των τμημάτων καθώς γίνεται απλοποίηση των 

μαθημάτων με στόχο να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών. Ένας 

μικρός αριθμός εκπαιδευτικών (3/65) πιστεύει πως στα τμήματα ένταξης υπάρχει 

χρόνος για συζήτηση και διάλογος με σκοπό να εντοπιστούν οι βαθύτερες αιτίες των 

δυσκολιών που εμφανίζουν και να αντιμετωπιστούν επαρκέστερα (Πίνακας 2.2) 
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Πίνακας 2.2  

Παράγοντες που καθιστούν απαραίτητα τα τμήματα ένταξης 

Παράγοντες που καθιστούν απαραίτητα τα τμήματα ένταξης Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

σε σύνολο 

Ν=65  

Εξατομικευμένη διδασκαλία  28 

Ενίσχυση – ενθάρρυνση ικανοτήτων και τρόποι διαχείρισης 

συναισθημάτων και συμπεριφορών 

22 

Εξειδικευμένοι  εκπαιδευτικοί 18 

Μικρός αριθμός μαθητών  15 

Απλοποίηση μαθημάτων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες 

του μαθητή 

10 

Συζήτηση – διάλογος 3 

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της ομάδας και των 

μαθητών με τους εκπαιδευτικούς 

1 

 

7.2.3. Συμπεριφορά συμμαθητών προς τα παιδιά με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές  

   Στο τελευταίο ερώτημα του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου οι ερευνώμενοι 

απάντησαν στο πώς εκτιμούν τη στάση των συμμαθητών απέναντι στους εφήβους με 

ΣΣΔ. Σε ποσοστό 43,6% απάντησαν πως η συμπεριφορά των μαθητών ποικίλλει, 

άλλοτε είναι απορριπτική και άλλοτε διακρίνεται για την αποδοχή και την κατανόηση 

των εφήβων με διαταραχές. Πολλοί πιστεύουν πως εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία 

του κάθε παιδιού, τις οικογενειακές καταβολές και αξίες που έχει, την συχνότητα 

επαφής ή μη επαφής με άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

από τη διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος από τους εκπαιδευτικούς, τι κλίμα θα 

καλλιεργηθεί εκ μέρους τους. Το 34,6 % θεωρεί πως η στάση των μαθητών είναι 

απορριπτική. Πολλοί μαθητές είτε αδιαφορούν και απομονώνουν είτε είναι 

επιθετικοί. Αρκετοί εκμεταλλεύονται τους συμμαθητές τους με δυσκολίες και τους 

κοροϊδεύουν. Το 18,2 % υποστηρίζει πως οι μαθητές δείχνουν κατανόηση και 

αποδέχονται τους συμμαθητές με δυσκολίες, επιδιώκουν την παρέα τους και τους 

ενσωματώνουν στην ομάδα ώστε να τους βοηθήσουν. Ένα πολύ μικρό ποσοστό, της 
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τάξεως του 3,6% βρίσκουν την συμπεριφορά φυσιολογική χωρίς να υπάρχει διαφορά 

στο πως προσελκύουν ένα μαθητή με αναπηρία και ένα μαθητή χωρίς αναπηρία 

(Πίνακας 2.3).    

Πίνακας 2.3 

Αντιλήψεις εκπαιδευτικών για τη στάση των συμμαθητών προς τους μαθητές με ΣΣΔ 

Εκπαιδευτικοί 

Ποσοστό % 

Συμπεριφορά συμμαθητών 

43,6% Ποικίλλει 

34,6 % Απορριπτική  

18,2 % Δεκτική 

3,6% Φυσιολογική  

 

7.3 Γ’ Μέρος Κλίμακας - Δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές 

7.3.1.  Επεξεργασία δεδομένων 

   Στην ομάδα αυτή των ερωτημάτων οι ερευνώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε μια  ομάδα 34 ερωτημάτων για «το Πόσο συχνά οι μαθητές με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές παρουσιάζουν τα παρακάτω 

(δυσκολίες). 

   Εφαρμόσαμε επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση από την οποία το μοντέλο που 

προέκυψε έχει σχετικά καλούς δείκτες προσαρμογής (Πίνακας 3.1) 

 
Πίνακας 3.1   
Δείκτες καλής προσαρμογής του μοντέλου για τους παράγοντες του μέρους Γ του 

ερωτηματολογίου   (n =110) 

Μοντέλο X2 df x2/df CFI GFI AGFI RMSEA PCLOSE 

 394,88*** 239 1,65 0,86 0,77 0,71 0,08 0,00 

***p < .001. 

  

Οι 4 παράγοντες- ομάδες ερωτημάτων που προέκυψαν από την επιβεβαιωτική 

παραγοντική ανάλυση  είναι : 
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 Παράγοντας 1  Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε 

συμμαθητές καθηγητές περιλαμβάνει τα ερωτήματα  

o Γ01.      Απειλεί µε λόγια ή µε πράξεις τους συμμαθητές και/ή τους 

καθηγητές  του. 

o Γ02.      Τραυματίζει σωματικά τους συμμαθητές και/ή τους καθηγητές  

του. 

o Γ05.      Αποφεύγει να αλληλοεπιδρά με τους συμμαθητές ή τους 

καθηγητές του. 

o Γ06.      Κάνει υποτιμητικά σχόλια ή ακατάλληλες χειρονομίες τους 

συµµαθητές και τους καθηγητές. 

o Γ14.  Αντιδρά ακατάλληλα, όταν πρόκειται να αναγνωρίσει ή να 

επαινέσει τους συµµαθητές και τους δασκάλους.  

o Γ30.  Καταστρέφει αντικείμενα ξένης ιδιοκτησίας (βιβλία, κασετίνες 

κ.ά.). 

 Παράγοντας 2  Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε τους 

περιλαμβάνει τα ερωτήματα : 

o Γ03.      Επιζητεί να προσελκύει την προσοχή των άλλων.  

o Γ04.      Αντιδρά ακατάλληλα στον εποικοδομητικό διάλογο ή στα 

σχόλια των άλλων. 

o Γ22.  Τσακώνεται µε τους εφήβους  ή κάνει τον νταή. 

o Γ23.  Επιδίδεται σε ακατάλληλες σεξουαλικές συμπεριφορές. 

o Γ24.  Ψευδολογεί. 

o Γ25.  Χρησιμοποιεί αισχρόλογα ή υβριστικό λόγο. 

o Γ26.  Ενεργεί παρορμητικά, χωρίς εμφανή αυτοέλεγχο.  

o Γ27.  Προκαλεί ακατάλληλους θορύβους. 

 Παράγοντας 3  Αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο σχολείο και τους 

κανόνες του, περιλαμβάνει τα ερωτήματα : 

o Γ07. Απουσιάζει αδικαιολόγητα ή καθυστερεί να έρθει στο µάθηµα. 

o Γ08. Αδιαφορεί για τα μαθήματα. 

o Γ10.  ∆εν ακολουθεί τους οδηγίες και τους υποδείξεις του καθηγητή. 

o Γ11. Μιλάει και πειράζεται με τους συμμαθητές του την ώρα του 

μαθήματος. 
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o Γ13. Παραβιάζει τους κανόνες του σχολείου 

 Παράγοντας 4 Συναισθήματα που νοιώθει ο μαθητής και η έκφρασή τους 

o Γ18.  Μοιάζει ανίκανος ή απρόθυμος να εκφράσει αισθήματα και 

συναισθήματα τους τους.  

o Γ19.  Νιώθει δυστυχισμένος ή αποθαρρημένος ή κλαίει.  

o Γ20.  Εμφανίζει απότομες ή δραματικές αλλαγές διάθεσης ή 

συναισθημάτων.  

o Γ21.  Παρουσιάζει εκρήξεις θυμού. 

o Γ31.  Αδυνατεί να εκτιμήσει ή να υποτιμήσει τους συνέπειες τους 

συμπεριφοράς του. 

 

Τα αποτέλεσματα του test αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) δίνονται στον 

επόμενο πίνακας 3.2  όπου και παρατηρούμε ότι αυτό είναι αξιόπιστο γιατί  οι τιμές 

είναι πάνω από 0,700. 

 

 

Πίνακας  3.2 :  Test αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) για τους παράγοντες (μεταβλητές) 

στα ερωτήματα  για το πόσο συχνά οι μαθητές με συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές παρουσιάζουν συγκεκριμένες συμπεριφορές 

Μεταβλητές – Παράγοντες 

 

Crodbach’s alpha 

Παράγοντας 1  Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε συμμαθητές καθηγητές 

0,709 

Παράγοντας 2  Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε τους 

0,795 

Παράγοντας 3  Αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο σχολείο 

και τους κανόνες του 

0,845 

Παράγοντας 4 Συναισθήματα που νοιώθει ο μαθητής και 

έκφρασή τους. 

0,702 

Όλα τα ερωτήματα (και οι 4 παράγοντες)  0,911 
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     Στην συνέχεια εξετάζουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

τιμές αυτών των παραγόντων ανάμεσα στις κατηγορίες ορισμένων δημογραφικών 

κλπ. κατηγορικών μεταβλητών (Πίνακες 3.3-3.10). Για τις δημογραφικές κλπ. 

μεταβλητές που έχουν δυο κατηγορίες πραγματοποιούμε t test ανεξάρτητων 

δειγμάτων και για εκείνες με τρεις κατηγορίες και πάνω Ανάλυση Διακύμανσης μιας 

διαδρομής (ΟNE WAY ANOVA) 

 

Πίνακας 3.3 Διαφορές κατά φύλο τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ για τους 

δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Γ. Παράγοντας 1  Αρνητική, 

εχθρική επιθετική 

συμπεριφορά απέναντι σε 

συμμαθητές καθηγητές 

Γ. Παράγοντας 2  Αρνητική, 

εχθρική επιθετική 

συμπεριφορά απέναντι σε 

τους 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική 

συμπεριφορά απέναντι στο 

σχολείο και τους κανόνες 

του 

  Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,41 

 

2,30 2,87 

 

2,95 3,05 

 

3,33 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,92 

 

0,65 0,92 

 

0,72 1,01 

 

0,92 

n 25 

 

85 25 

 

85 25 

 

85 

t  0,58   

 

 -0,43   

 

 -1,33   

 df   31     108     108   

 

Παράγοντας 4 

Συναισθήματα που νοιώθει ο 
μαθητής και έκφρασή τους 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες των 

εφήβων με συμπεριφορικές 
– συναισθηματικές 

διαταραχές 

      

  Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες 

 

 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,89 

 

3,14 2,80 

 

2,91 

   ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,91 

 

0,75 0,83 

 

0,62 

   n 25 

 

85 25 

 

85 

   t  -1,41   

 

 -0,71   

 

 

  df   108     108         

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

   Από τον πίνακα 3.3 προκύπτει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δίνουν υψηλότερες 

τιμές στις δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές, 

από τους άνδρες συναδέλφους τους, ωστόσο οι διαφορές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές. 
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Πίνακας 3.4 Διαφορές μεταξύ των κατόχων και μη μεταπτυχιακού διπλώματος 

εκπαιδευτικών με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ για τους δυσκολίες των 

εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Γ. Παράγοντας 1  

Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε συμμαθητές 

καθηγητές 

Γ. Παράγοντας 2  

Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε τους 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική 

συμπεριφορά απέναντι στο 

σχολείο και τους κανόνες 

του 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,18 

 

2,50 2,73 

 

3,16 3,08 

 

3,49 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,62 

 

0,79 0,70 

 

0,78 0,93 

 

0,93 

n 59 

 

51 59 

 

51 59 

 

51 

t  -2,42* 

 

 -3,04** 

 

 -2,28* 

 df   108     108     108   

 

Παράγοντας 4 

Συναισθήματα που 

νοιώθει ο μαθητής και 

έκφρασή τους 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες 

των εφήβων με 

συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές 

διαταραχές 

      

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 
 

 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,86 

 

3,35 2,69 

 

3,10 

   ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,78 

 

0,73 0,63 

 

0,67 

   n 59 

 

51 59 

 

51 

   t  -3,37** 

 

 -3,33** 

 

 

  df   108     108         

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

   Από τον πίνακα 3.4 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί  που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος δίνουν υψηλότερες τιμές στις δυσκολίες των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές, από μη κατόχους συναδέλφους τους, 

ωστόσο οι διαφορές είναι στατιστικά σημαντικές σε όλους τους παράγοντες και στο 

σύνολο του. 
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Πίνακας 3.5 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν επιμόρφωση ή σεμινάρια ή όχι 

με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ για τους δυσκολίες των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Γ. Παράγοντας 1  

Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε συμμαθητές 

καθηγητές 

Γ. Παράγοντας 2  

Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε τους 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική 

συμπεριφορά απέναντι στο 

σχολείο και τους κανόνες 

του 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,30 

 

2,36 2,88 

 

2,99 3,32 

 

3,19 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,68 

 

0,78 0,74 

 

0,81 0,92 

 

0,99 

n 66 

 

44 66 

 

44 66 

 

44 

t  -0,45   

 

 -0,73   

 

 0,75   

 df   108     108     108   

 

Παράγοντας 4 

Συναισθήματα που 

νοιώθει ο μαθητής και 

έκφρασή τους 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες 

των εφήβων με 

συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές 

διαταραχές 

      

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

 

 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,05 

 

3,13 2,87 

 

2,90 

   ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,72 

 

0,90 0,64 

 

0,73 

   n 66 

 

44 66 

 

44 

   t  -0,47   

 

 -0,29   

 

 

  df   108     108         

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

   Από τον πίνακα 3.5 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν γενική επιμόρφωση 

– σεμινάρια δίνουν υψηλότερες τιμές στις δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές 

– συναισθηματικές διαταραχές, από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν, ωστόσο 

οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  Το ανωτέρω συμπέρασμα δεν ισχύει 

για τον Παράγοντα 3  Αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο σχολείο και τους κανόνες 

του, όπου οι μη έχοντες επιμόρφωση έχουν υψηλότερες μέσες τιμές ωστόσο και πάλι 

η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 
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Πίνακας 3.6 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει σε ειδικά σχολεία ή όχι 

με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ για τους δυσκολίες των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Γ. Παράγοντας 1  

Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 
απέναντι σε συμμαθητές 

καθηγητές 

Γ. Παράγοντας 2  

Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 
απέναντι σε τους 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική 

συμπεριφορά απέναντι στο 

σχολείο και τους κανόνες 
του 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,31 

 

2,39 2,88 

 

3,10 3,18 

 

3,56 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,76 

 

0,59 0,81 

 

0,60 0,97 

 

0,80 

N 84 

 

26 84 

 

26 84 

 

26 

T  -0,53   

 

 -1,28   

 

 -1,82   

 Df   108     108     108   

 

Παράγοντας 4 

Συναισθήματα που 

νοιώθει ο μαθητής και 

έκφρασή τους 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες 

των εφήβων με 

συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές 

διαταραχές 

      

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

 

 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,97 

 

3,44 2,82 

 

3,09 

   ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,81 

 

0,60 0,71 

 

0,48 

   N 84 

 

26 84 

 

26 

   T  -3,16** 

 

 -1,81   

 

 

  Df   56     108         

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

 

     Από τον πίνακα 3.6 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί έχουν διδάξει σε ειδικά 

σχολεία δίνουν υψηλότερες τιμές στις δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές, από τους συναδέλφους τους που δεν έχουν, ωστόσο οι 

διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  Το ανωτέρω συμπέρασμα  ισχύει και για 

τον Παράγοντα 4 Συναισθήματα που νοιώθει ο μαθητής και έκφρασή τους, αλλά εδώ 

η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.  
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Πίνακας 3.7 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

ειδικής αγωγής ή όχι με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ για τους 

δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Γ. Παράγοντας 1  

Αρνητική, εχθρική 
επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε συμμαθητές 

καθηγητές 

Γ. Παράγοντας 2  

Αρνητική, εχθρική 
επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε τους 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική 

συμπεριφορά απέναντι στο 
σχολείο και τους κανόνες 

του 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,31 

 

2,36 2,92 

 

2,94 3,26 

 

3,28 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,76 

 

0,62 0,76 

 

0,78 0,94 

 

0,97 

n 74 

 

36 74 

 

36 74 

 

36 

t  -0,31   

 

 -0,09   

 

 -0,11   

 df   108     108     108   

 

Παράγοντας 4 

Συναισθήματα που 

νοιώθει ο μαθητής και 

έκφρασή τους 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες 

των εφήβων με 

συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές 
διαταραχές 

      

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

 

 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,14 

 

2,98 2,89 

 

2,87 

   ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,76 

 

0,85 0,68 

 

0,68 

   n 74 

 

36 74 

 

36 

   t  0,98   

 

 0,09   

 

 

  df   108     108         

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 3.7 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν  

παρουσιάζουν  πολύ μικρές διαφορές τους μέσες τιμές τους δυσκολίες των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές και φυσικά οι διαφορές δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές.  Τους 3 πρώτους παράγοντες υψηλότερες μέσες τιμές έχουν  

όσοι έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής ενώ στον 4ο παράγοντα και 

στο σύνολο η κατάσταση αυτή αντιστρέφεται. 
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Πίνακας 3.8 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν εκπαίδευση ή εμπειρία 

διδασκαλίας ειδικής αγωγής ή όχι με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ για 

τους δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Γ. Παράγοντας 1  
Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε συμμαθητές 

καθηγητές 

Γ. Παράγοντας 2  
Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά 

απέναντι σε τους 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική 
συμπεριφορά απέναντι στο 

σχολείο και τους κανόνες 

του 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,31 

 

2,34 2,88 

 

2,99 3,22 

 

3,34 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,80 

 

0,59 0,78 

 

0,75 0,97 

 

0,92 

n 63 

 

47 63 

 

47 63 

 

47 

t  -0,18   

 

 -0,75   

 

 -0,68   

 df   108     108     108   

 

Παράγοντας 4 

Συναισθήματα που 

νοιώθει ο μαθητής και 
έκφρασή τους 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες 

των εφήβων με 

συμπεριφορικές – 
συναισθηματικές 

διαταραχές 

      

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

 

 

 ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,06 

 

3,12 2,85 

 

2,93 

   ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,77 

 

0,83 0,70 

 

0,64 

   n 63 

 

47 63 

 

47 

   t  -0,4   

 

 -0,63   

 

 

  df   108     108         

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

 

     Από τον πίνακα 3.8 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει 

οποιουδήποτε είδος εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή είτε έχουν διδάξει σε αυτήν σε 

σχέση με εκείνους που δεν έχουν,  παρουσιάζουν πολύ μικρές διαφορές τους μέσες 

τιμές τους δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές 

και επομένως οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές.  Τους όλους τους 

παράγοντες καθώς και στο σύνολο έχουν υψηλότερες μέσες τιμές  όσοι έχουν 

παρακολουθήσει οποιουδήποτε είδος εκπαίδευση στην ειδική αγωγή είτε έχουν 

διδάξει σε αυτήν. 
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Πίνακας 3.9 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  για τους παράγοντες  των δυσκολιών των 

εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές σε σχέση με τους ομάδες ηλικιών 

των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

Γ. Παράγοντας 1  Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε 
συμμαθητές καθηγητές 

3 2,077 1,0 0,108 

Γ. Παράγοντας 2  Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε τους 
3 2,858 1,6 0,04* 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική συμπεριφορά 

απέναντι στο σχολείο και τους κανόνες του 
3 0,499 0,5 0,684 

Παράγοντας 4 Συναισθήματα που νοιώθει ο 

μαθητής και έκφρασή τους 
3 0,885 0,6 0,452 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές 

3 1,813 0,8 0,149 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

     Για την μεταβλητή των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων εκπαιδευτικών 

πραγματοποιούμε ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) Από τον πίνακα 3.9 

προκύπτει ότι οι  έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά τους επιμέρους τιμές των 

ομάδων ηλικιών τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ μόνο στον παράγοντα 

2 (Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε τους ). Από τα post hoc 

tests προκύπτει ότι η στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται μεταξύ των ομάδων 

ηλικιών 40-49 και 50 & άνω με τους πρώτους να έχουν υψηλότερη μέση τιμή . 

 
Πίνακας 3.10 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  για τους παράγοντες  των δυσκολιών των 
εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές σε σχέση με τους ομάδες ετών 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

Γ. Παράγοντας 1  Αρνητική, εχθρική 

επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε 

συμμαθητές καθηγητές 

3 1,401 0,7 0,247 

Γ. Παράγοντας 2  Αρνητική, εχθρική 
επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε τους 

3 2,096 1,2 0,105 

Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική συμπεριφορά 
απέναντι στο σχολείο και τους κανόνες του 

3 1,080 1,0 0,361 

Παράγοντας 4 Συναισθήματα που νοιώθει ο 

μαθητής και έκφρασή τους 
3 0,557 0,4 0,645 

Γ. Συνολικά Δυσκολίες των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές 

3 1,616 0,7 0,19 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  
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     Για την μεταβλητή των ομάδων ετών υπηρεσίας των ερευνώμενων εκπαιδευτικών 

από την ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) προκύπτει ότι (Πίνακας 3.10)  

δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για  επιμέρους κατηγορίας  τους 

παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Γ . 

7.3.2. Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

     Από την επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση για τα ερωτήματα των δυσκολιών 

των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές προκύπτουν 4 παράγοντες 

 Παράγοντας 1  Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε 

συμμαθητές καθηγητές (Crodbach’s alpha 0,709) 

 Παράγοντας 2  Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε τους 

(Crodbach’s alpha 0,795) 

 Παράγοντας 3  Αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο σχολείο και τους 

κανόνες του, (Crodbach’s alpha 0,845) 

 Παράγοντας 4 Συναισθήματα που νοιώθει ο μαθητής και η έκφρασή τους 

(Crodbach’s alpha 0,702) 

 

   Από τα  t tests προκύπτει ότι  

 έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών των 

μεταβλητών 

o Κάτοχος ή όχι μεταπτυχιακού για όλους τους παράγοντες καθώς και το 

σύνολο τους ομάδας ερωτημάτων Γ με τους κατόχους να έχουν 

υψηλότερες τιμές. 

o  Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει σε ειδικά σχολεία ή όχι 

μόνο για τον Παράγοντας 4 (Συναισθήματα που νοιώθει ο μαθητής και 

έκφρασή τους) με τους πρώτους να παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες 

τιμές. 

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών των 

μεταβλητών Φύλο, Επιμόρφωση-Σεμινάρια, Σεμινάρια ειδικής αγωγής, 

Εμπειρία ή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή 
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   Από την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) προκύπτει ότι  

 Έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών τους 

μεταβλητής των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων μόνο για τον παράγοντα 2 

(Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε τους ). Από τα post 

hoc tests προκύπτει ότι η στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίζεται μεταξύ 

των ομάδων ηλικιών 40-49 και 50 & άνω με τους πρώτους να έχουν 

υψηλότερη μέση τιμή . 

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών τους 

μεταβλητής των ομάδων ετών υπηρεσίας  των ερευνώμενων για κανένα 

παράγοντα τους ομάδας ερωτημάτων Γ. 
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7.4.  Δ’ Μέρος Κλίμακας  -  Τεχνικές/ Πρακτικές εκπαιδευτικών  

Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τους παρακάτω τεχνικές/πρακτικές για να 

αντιμετωπίσετε τους εφήβους με συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές; 

 

7.4.1. Επεξεργασία δεδομένων 

    

     Στην ομάδα αυτή των ερωτημάτων οι ερευνώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε μια  ομάδα 31 ερωτημάτων για «το Πόσο συχνά χρησιμοποιείτε τους 

παρακάτω τεχνικές/πρακτικές για να αντιμετωπίσετε τους εφήβους με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές;» 

Τα ερωτήματα αυτά χωρίζονται σε 2 ομάδες (παράγοντες) τις θετικές 

Πρακτικές/Τεχνικές και τις αρνητικές:  

 Παράγοντας 1  Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές, ο 

οποίος  περιλαμβάνει τα ερωτήματα : 

o Δ01. Χρησιμοποιώ ανταμοιβές και θετικά κίνητρα. 

o Δ02. Επαινώ τη θετική συμπεριφορά. 

o Δ15. Αγνοώ την κακή διαγωγή που δεν είναι διασπαστική για την 

τάξη. 

o Δ16. Συμπεριφέρομαι υποστηρικτικά τους το μαθητή. 

o Δ17. Λειτουργώ συμβουλευτικά τους το μαθητή. 

o Δ18. Εξηγώ στο μαθητή τους κανόνες συμπεριφοράς του σχολείου. 

o Δ19. Εφαρμόζω εξατομικευμένη διδασκαλία με το μαθητή. 

o Δ20.  Κρατώ ή συμπληρώνω αρχείο σχετικά με τη συμπεριφορά του 

μαθητή. 

o Δ21. Εμπλέκω το μαθητή τους δραστηριότητες τους τάξης. 

o Δ22. Κερδίζω την εμπιστοσύνη του μαθητή. 

o Δ23. Ενδιαφέρομαι προσωπικά να μάθω τρόπους αντιμετώπισης των 

εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές. 

o Δ24. Ζητάω τη συνεργασία των γονέων. 

o Δ25. Ζητάω τη συνεργασία των μαθητών. 

o Δ26. Ζητάω τη συνεργασία του διευθυντή. 

o Δ27. Ζητάω τη συνεργασία των συναδέλφων.  
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o Δ28. Ζητάω τη συνεργασία ειδικών (ειδικό παιδαγωγό, σχολικό 

ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό). 

o Δ29. Έχω λιγότερες απαιτήσεις από το μαθητή με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές δυσκολίες. 

o Δ30.  Δίνω περισσότερες ευκαιρίες στο μαθητή με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές.  

o Δ31. Δίνω σαφείς οδηγίες για τους απαιτήσεις του μαθήματος.  

 Παράγοντας 2  Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές, ο 

οποίος  περιλαμβάνει τα ερωτήματα : 

o Δ03. Χρησιμοποιώ τιμωρίες. 

o Δ04. Επιπλήττω με δυνατή φωνή. 

o Δ05. Χρησιμοποιώ απειλές. 

o Δ06. Προειδοποιώ για τους συνέπειες τους κακής ή καλής 

συμπεριφοράς. 

o Δ07. Δίνω ολιγόλεπτη άδεια στο μαθητή για να ηρεμήσει. 

o Δ08. Χρησιμοποιώ σωματική συγκράτηση. 

o Δ09. Στέλνω το μαθητή στο γραφείο του διευθυντή. 

o Δ10. Αποβάλλω το μαθητή από την αίθουσα. 

o Δ11. Αιτούμαι την αποβολή του μαθητή από το σχολείο. 

o Δ12. Αιτούμαι την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή. 

o Δ13. Καλώ τους γονείς για να αναφέρω την κακή συμπεριφορά. 

o Δ14. Στέλνω σημείωμα στο σπίτι για να αναφέρω την κακή 

συμπεριφορά. 
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     Τα αποτέλεσμα του test αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) δίνονται στον επόμενο 

πίνακας 4.1  όπου και παρατηρούμε ότι αυτό είναι αξιόπιστο γιατί  οι τιμές είναι 

πάνω από 0,700. 

 

Πίνακας  4.1 :  Test αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) για τους παράγοντες (μεταβλητές) 

στα ερωτήματα  Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται οι τεχνικές/πρακτικές για την 

αντιμετώπιση  των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές 

Μεταβλητές – Παράγοντες 

 

Crodbach’s alpha 

Παράγοντας 1  Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για 

την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές 

0,873 

Παράγοντας 2  Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών 

για την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές 

0,703 

Όλα τα ερωτήματα (και οι 2 παράγοντες)  0,855 

 

     Στην συνέχεια εξετάζουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές τους 

τιμές αυτών των παραγόντων ανάμεσα τους κατηγορίες ορισμένων δημογραφικών 

κλπ. Κατηγορικών μεταβλητών (Πίνακες 4.2-4.9). Για τους δημογραφικές κλπ. 

Μεταβλητές που έχουν δυο κατηγορίες πραγματοποιούμε t test ανεξάρτητων 

δειγμάτων και για εκείνες με 3 κατηγορίες και πάνω Ανάλυση Διακύμανσης μιας 

διαδρομής (ΟNE WAY ANOVA). 
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Πίνακας 4.2 Διαφορές κατά φύλο με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ για 

Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Δ. Θετικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Αρνητικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Συνολικά 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

  Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,57 

 

3,72 1,76 

 

1,95 2,93 

 

3,09 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
0,64 

 

0,62 0,46 

 

0,52 0,47 

 

0,47 

N 25 

 

85 25 

 

85 25 

 

85 

T  -1,06   

 

 -1,66   

 

 -1,54   

 df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

Από τον πίνακα 4.2 προκύπτει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δίνουν 

υψηλότερες τιμές σε όλες τις Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές, από 

τους άνδρες συναδέλφους τους, ωστόσο οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

Πίνακας 4.3 Διαφορές μεταξύ των κατόχων και μη μεταπτυχιακού διπλώματος 

εκπαιδευτικών τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ για Πρακτικές/Τεχνικές 

εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Δ. Θετικές 
Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Αρνητικές 
Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Συνολικά 
Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,60 

 

3,78 1,86 

 

1,96 2,98 

 

3,13 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,65 

 

0,58 0,52 

 

0,51 0,51 

 

0,42 

N 59 

 

51 59 

 

51 59 

 

51 

T  -1,55   

 

 -0,98   

 

 -1,7   

 Df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 
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     Από τον πίνακα 4.3 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί  που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος δίνουν υψηλότερες τιμές στις Πρακτικές/Τεχνικές 

εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές, από μη κατόχους συναδέλφους τους, ωστόσο οι 

διαφορές  δεν είναι στατιστικά σημαντικές σε όλους τους παράγοντες και στο σύνολο 

τους. 

 

Πίνακας 4.4 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν επιμόρφωση ή σεμινάρια ή 

όχι τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ για Πρακτικές/Τεχνικές 

εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Δ. Θετικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Αρνητικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Συνολικά 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,59 

 

3,83 1,90 

 

1,93 2,99 

 

3,15 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,61 

 

0,63 0,49 

 

0,55 0,45 

 

0,50 

N 66 

 

44 66 

 

44 66 

 

44 

T  -2,01* 

 

 -0,27   

 

 -1,81   

 Df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 4.4 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί έχουν γενική επιμόρφωση – 

σεμινάρια δίνουν υψηλότερες τιμές στις θετικές Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών 

για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

και η διαφορά  είναι στατιστικά σημαντική.  Το ανωτέρω συμπέρασμα δεν ισχύει για 

τις αρνητικές πρακτικές καθώς και το σύνολό τους, όπου οι μη έχοντες επιμόρφωση 

έχουν χαμηλότερες μέσες τιμές ωστόσο και η διαφορά δεν είναι στατιστικά 

σημαντική. 
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Πίνακας 4.5 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει σε ειδικά σχολεία ή 

όχι τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ για Πρακτικές/Τεχνικές 

εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Δ. Θετικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων 

με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 
διαταραχές 

Δ. Αρνητικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 
διαταραχές 

Δ. Συνολικά 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 
διαταραχές 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,63 

 

3,85 1,92 

 

1,86 3,03 

 

3,14 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,62 

 

0,62 0,55 

 

0,38 0,48 

 

0,44 

n 84 

 

26 84 

 

26 84 

 

26 

t  -1,54   

 

 0,67   

 

 -1,09   

 df   108     60     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 4.5 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που  έχουν διδάξει σε ειδικά 

σχολεία δίνουν υψηλότερες τιμές Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές, από τους 

συναδέλφους τους που δεν έχουν, ωστόσο οι διαφορές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές.  Στις αρνητικές πρακτικές έχουν υψηλότερες τιμές οι μη έχοντες 

εμπειρία διδασκαλίας ενώ το αντίθετο συμβαίνει στο σύνολο, ωστόσο σε καμία 

περίπτωση η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

Πίνακας 4.6 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

ειδικής αγωγής ή όχι με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ για 

Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Δ. Θετικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων 

με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 
διαταραχές 

Δ. Αρνητικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 
διαταραχές 

Δ. Συνολικά 

Τεχνικές/Πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 
διαταραχές 

  Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,59 

 

3,86 1,94 

 

1,85 3,01 

 

3,15 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,66 

 

0,51 0,43 

 

0,66 0,49 

 

0,44 

N 74 

 

36 74 

 

36 74 

 

36 

T  -2,13* 

 

 0,75   

 

 -1,46   

 Df   108     50     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 
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     Από τον πίνακα 4.6 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια ειδικής αγωγής σε σχέση με εκείνους που δεν έχουν  παρουσιάζουν  

στατιστικά  σημαντική υψηλότερη μέση τιμή στις Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών 

για την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές. Στις 

αρνητικές πρακτικές οι έχοντες παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής έχουν 

χαμηλότερες τιμές, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στο σύνολο,  ωστόσο οι διαφορές 

δεν είναι στατιστικά σημαντικές σε όλες τις περιπτώσεις. 

 

 

Πίνακας 4.7 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν εκπαίδευση ή εμπειρία 

διδασκαλίας ειδικής αγωγής ή όχι με τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ για 

Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Δ. Θετικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 
εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων 

με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Αρνητικές 

Τεχνικές/Πρακτικές 
εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

Δ. Συνολικά 

Τεχνικές/Πρακτικές 
εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-

συναισθηματικές 

διαταραχές 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 3,54 

 

3,87 1,92 

 

1,89 2,97 

 

3,17 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,63 

 

0,57 0,44 

 

0,60 0,48 

 

0,45 

n 63 

 

47 63 

 

47 63 

 

47 

t  -2,87** 

 

 0,34   

 

 -2,27* 

 df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 4.7 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 

οποιουδήποτε είδος εκπαίδευση στην ειδική αγωγή είτε έχουν διδάξει σε αυτήν σε 

σχέση με εκείνους που  δεν έχουν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες  

τους μέσες τιμές τους Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές. Το ίδιο 

ισχύει και για το σύνολο των τεχνικών/πρακτικών. Στις αρνητικές τεχνικές/πρακτικές 

έχουν οριακά υψηλότερη μέση τιμή οι μη έχοντες εμπειρία ή εκπαίδευση στην ειδική 

αγωγή μη στατιστικά σημαντική. 
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Πίνακας 4.8 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  για τους παράγοντες τους ομάδας 

ερωτημάτων Δ για Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των 

εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  διαταραχές σε σχέση με τους ομάδες 

ηλικιών των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

Δ. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για 

την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές 

3 1,739 0,7 0,163 

Δ. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών 

για την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές 

3 1,548 0,4 0,206 

Δ. Συνολικά Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για 

την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές 

3 0,911 0,2 0,438 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

     Για την μεταβλητή των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων εκπαιδευτικών 

πραγματοποιούμε ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) Από τον πίνακα 4.8 

προκύπτει ότι δεν  έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά τους επιμέρους τιμές των 

ομάδων ηλικιών τους παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ. 

 

Πίνακας 4.9 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  για τους παράγοντες   τους ομάδας ερωτημάτων Δ 

για Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 
συναισθηματικές  διαταραχές σε σχέση με τους ομάδες ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

Δ. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές 

3 1,393 0,5 0,249 

Δ. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-
συναισθηματικές διαταραχές 

3 1,057 0,3 0,371 

Δ. Συνολικά Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-
συναισθηματικές διαταραχές 

3 0,492 0,1 0,688 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

     Για την μεταβλητή των ομάδων ετών υπηρεσίας των ερευνώμενων εκπαιδευτικών 

από την ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) προκύπτει ότι (Πίνακας 4.9)  

δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για  επιμέρους κατηγορίας  τους 

παράγοντες τους ομάδας ερωτημάτων Δ . 
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7.4.2. Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

   Το test αξιοπιστίας Crodbach’s alpha  μας δίνει τις παρακάτω τιμές για τους 

παράγοντες των  Τεχνικών/Πρακτικών εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων 

με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές. 

 Παράγοντας 1  Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

(Crodbach’s alpha 0,873) 

 Παράγοντας 2  Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

(Crodbach’s alpha 0,703) 

 

  Από τα  t tests προκύπτει ότι  

 έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών των 

μεταβλητών 

o εκπαιδευτικοί που έχουν γενική επιμόρφωση – σεμινάρια δίνουν 

υψηλότερες τιμές τους θετικές Πρακτικές/Τεχνικές εκπαιδευτικών για 

την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές  

διαταραχές από εκείνους που δεν έχουν. 

o  εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής 

δίνουν υψηλότερες τιμές τους θετικές Πρακτικές/Τεχνικές 

εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές  διαταραχές από εκείνους που δεν έχουν. 

o εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία ή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή 

δίνουν υψηλότερες τιμές τους θετικές Πρακτικές/Τεχνικές 

εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές  διαταραχές από εκείνους που δεν έχουν και το ίδιο 

ισχύει για το σύνολο των Πρακτικών/Τεχνικών 

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών των 

μεταβλητών Φύλο, Κάτοχος μεταπτυχιακού, Διδασκαλία ειδικής αγωγής  
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   Από την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) προκύπτει ότι  

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών τους 

μεταβλητής των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων  για κανένα παράγοντα 

τους ομάδας ερωτημάτων Δ. 

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών τους 

μεταβλητής των ομάδων ετών υπηρεσίας  των ερευνώμενων για κανένα 

παράγοντα τους ομάδας ερωτημάτων Δ. 
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7.5. Ε’ Μέρος κλίμακας –  Οικογένεια (Επαφή/Επικοινωνία). 

7.5.1. Επεξεργασία δεδομένων  

 

     Στην ομάδα αυτή των ερωτημάτων οι ερευνώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε μια  ομάδα 8 ερωτημάτων για «το κάθε πότε πραγματοποιούνται τα 

παρακάτω :» και τα οποία αφορούν την επαφή/επικοινωνία με τους γονείς. Τα 

ερωτήματα αυτά είναι : 

o Ε1. Συνεργάζομαι με γονείς σε ένα σχέδιο συμπεριφοράς για το σπίτι 

και το σχολείο.  

o Ε2. Μοιράζομαι με τους γονείς τους στόχους που θέτω για το μαθητή. 

o Ε3. Συζητώ με τους γονείς ειδικές δραστηριότητες για να τους κάνουν 

με το μαθητή στο σπίτι. 

o Ε4. Στέλνω στο σπίτι Γράμματα Επικοινωνίας Εκπαιδευτικού – Γονέα 

ή ενημερωτικά δελτία 

o Ε5. Ζητώ από τους γονείς να μοιραστούν τρόπους διαχείρισης των 

παιδιών τους.  

o Ε6. Ενθαρρύνω τους γονείς να συμμετέχουν σε ομάδες υποστήριξης 

γονέων. 

o Ε7. Ενθαρρύνω τους γονείς να παρακολουθούν σεμινάρια 

στρατηγικών διαχείρισης των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές διαταραχές. 

o Ε8. Οι γονείς μου ζητούν συνάντηση. 

     Το αποτέλεσμα του test αξιοπιστίας (Cronbach’s alpha) για όλα τα ερωτήματα 

μαζί σε ένα παράγοντα είναι 0,892.  

     Στην συνέχεια εξετάζουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

τιμές αυτών των παραγόντων ανάμεσα τους κατηγορίες ορισμένων δημογραφικών 

κλπ. κατηγορικών μεταβλητών (Πίνακες 5.1-5.8). Για τις δημογραφικές κλπ. 

μεταβλητές που έχουν δυο κατηγορίες πραγματοποιούμε t test ανεξάρτητων 

δειγμάτων και για εκείνες με 3 κατηγορίες και πάνω Ανάλυση Διακύμανσης μιας 

διαδρομής (ΟNE WAY ANOVA). 
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Πίνακας 5.1 Διαφορές κατά φύλο στα ερωτήματα επαφής /επικοινωνίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς αντιμετώπιση των εφήβων με συμπεριφορικές – 

συναισθηματικές  διαταραχές 

 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 

  Άνδρες ΤΟΥΣ Γυναίκες 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,58 

 

2,82 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,97 

 

1,08 

N 25 

 

85 

t  -0,99   

 Df   108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 5.1 προκύπτει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δίνουν υψηλότερη 

μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από τους άνδρες συναδέλφους 

τους, ωστόσο η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

Πίνακας 5.2 Διαφορές μεταξύ των κατόχων και μη μεταπτυχιακού διπλώματος 

εκπαιδευτικών στα ερωτήματα επαφής /επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς  

 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,55 

 

3,01 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,90 

 

1,18 

n 59 

 

51 

t  -2,29* 

 df   92   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 5.2 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί  που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος δίνουν υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με 

την οικογένεια, από μη κατόχους συναδέλφους τους και η διαφορά είναι στατιστικά 

σημαντική.  

 

Πίνακας 5.3 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν επιμόρφωση ή σεμινάρια ή όχι 

στα ερωτήματα επαφής /επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς  

 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,49 

 

3,18 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,89 

 

1,16 

n 66 

 

44 

t  -3,33** 

 df   75   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 
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     Από τον πίνακα 5.3 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν γενική επιμόρφωση 

– σεμινάρια δίνουν  υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια, 

από συναδέλφους τους που δεν έχουν και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική.  

 

Πίνακας 5.4 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει σε ειδικά σχολεία ή όχι  

στα ερωτήματα επαφής /επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους γονείς  

 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,63 

 

3,21 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 1,03 

 

1,05 

n 84 

 

26 

t  -2,53* 

 df   108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 5.4 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε ειδικά 

σχολεία δίνουν  υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια, 

από συναδέλφους τους που δεν έχουν αλλά και η διαφορά είναι στατιστικά 

σημαντική.  

Πίνακας 5.5 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

ειδικής αγωγής ή όχι στα ερωτήματα επαφής /επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους 

γονείς  

 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,62 

 

3,05 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 1,05 

 

1,04 

n 74 

 

36 

t  -2,02* 

 df   108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 5.5 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια ειδικής αγωγής δίνουν  υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με 

την οικογένεια, από συναδέλφους τους που δεν έχουν αλλά και η διαφορά είναι 

στατιστικά σημαντική.  
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Πίνακας 5.6  Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν εκπαίδευση ή εμπειρία 

διδασκαλίας ειδικής αγωγής ή όχι στα ερωτήματα επαφής /επικοινωνίας των 

εκπαιδευτικών με τους γονείς  

 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 

  Όχι ΤΟΥΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 2,49 

 

3,13 

ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,99 

 

1,05 

n 63 

 

47 

t  -3,28** 

 df   108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 5.6 προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 

οποιουδήποτε είδος εκπαίδευση στην ειδική αγωγή είτε έχουν διδάξει σε αυτήν  

δίνουν υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια, από 

συναδέλφους τους που δεν έχουν  και η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Πίνακας 5.7 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  την ομάδα ερωτημάτων Ε – οικογένεια 

(επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) σε σχέση με τους ομάδες ηλικιών των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους 

γονείς) 
3 0,712 0,8 0,547 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

     Για την μεταβλητή των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων εκπαιδευτικών 

πραγματοποιούμε ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA). Από τον πίνακα  5.7 

προκύπτει ότι δεν  έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιμέρους τιμές των 

ομάδων ηλικιών στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια. 

 
Πίνακας 5.8 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  την ομάδα ερωτημάτων Ε – οικογένεια 

(επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) σε σχέση με τους ομάδες των ετών υπηρεσίας των 
εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους 

γονείς) 
3 0,623 0,7 0,601 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

 

     Για την μεταβλητή των ομάδων ετών υπηρεσίας των ερευνώμενων εκπαιδευτικών 

από την ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) προκύπτει ότι (Πίνακας 5.8)  

δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για  επιμέρους κατηγορίας  στην 

επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια. 
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Πίνακας 5.9 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  την ομάδα ερωτημάτων Ε - οικογένεια 

(επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) σε σχέση με τις απαντήσεις στο ερώτημα αν είναι απαραίτητα τα 

τμήματα ένταξης 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 2 3,563 3,8 0,032* 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

     Για την μεταβλητή των απαντήσεων στο ερώτημα αν θεωρούνται τα τμήματα 

ένταξης απαραίτητα  από την ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) 

προκύπτει ότι (Πίνακας 5.9)  έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για  επιμέρους 

κατηγορίες των απαντήσεων (ναι, όχι, δεν γνωρίζω). Από τα post hoc tests ωστόσο 

δεν προκύπτει κάποιο επιμέρους ζεύγος με στατιστικά σημαντική διαφορά στις μέσες 

τιμές των απαντήσεων.  
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7.5.2. Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

     Το test αξιοπιστίας Crodbach’s alpha  μας δίνει την τιμή 0,892 στην ομάδα 

ερωτημάτων Οικογένεια (Επαφή/Επικοινωνία).  

   Από τα  t tests προκύπτει ότι  

 έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών των 

μεταβλητών 

o οι  εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού δίνουν υψηλότερη 

μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από τους μη 

κατόχους. 

o Οι εκπαιδευτικοί που έχουν γενική επιμόρφωση – σεμινάρια δίνουν 

υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από 

εκείνους που δεν έχουν. 

o  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν γενική επιμόρφωση – σεμινάρια δίνουν 

υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από 

εκείνους που δεν έχουν. 

o Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε σχολεία ειδικής αγωγής δίνουν 

υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από 

εκείνους που δεν έχουν. 

o Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής 

αγωγής δίνουν  υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την 

οικογένεια από εκείνους που δεν έχουν. 

o Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία ή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή 

δίνουν υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την 

οικογένεια από εκείνους που δεν έχουν  

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών της 

μεταβλητής Φύλο. 
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    Από την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) προκύπτει ότι  

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών της 

μεταβλητής των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων  στην επαφή/επικοινωνία 

με την οικογένεια. 

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών της 

μεταβλητής των ομάδων ετών υπηρεσίας  των ερευνώμενων στην 

επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια. 

 Έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών της 

μεταβλητής των απαντήσεων στο ερώτημα αν θεωρούνται τα τμήματα 

ένταξης απαραίτητα  (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) στην επαφή/επικοινωνία με την 

οικογένεια. 
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7. 6. ΣΤ’ Μέρος  της κλίμακας  – Αποτελεσματικές Προσεγγίσεις  

Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ως πιο αποτελεσματικούς στη 

διαχείριση μαθητών με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές 

 

7.6.1. Επεξεργασία δεδομένων 

 

     Στην ομάδα αυτή των ερωτημάτων οι ερευνώμενοι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε μια  ομάδα 21 ερωτημάτων για «Ποιους από τους παρακάτω 

παράγοντες θεωρείτε ως πιο αποτελεσματικούς στη διαχείριση μαθητών με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές» 

     Τα ερωτήματα αυτά χωρίζονται σε 2 ομάδες (παράγοντες) τους  θετικούς 

αποτελεσματικούς παράγοντες προσέγγισης των μαθητών και τους αρνητικούς: 

 

 Παράγοντας 1  Θετικοί αποτελεσματικοί  παράγοντες προσέγγισης  των  

μαθητών ο οποίος  περιλαμβάνει τα ερωτήματα : 

o ΣΤ01.  Χρήση ανταμοιβών και θετικών κινήτρων. 

o ΣΤ04.  ΥποΣΤ0ηρικτική συμπεριφορά ΣΤ0ο μαθητή. 

o ΣΤ05.  Εξατομικευμένη διδασκαλία. 

o ΣΤ06.  Προσωπικό ενδιαφέρον εκμάθησης τρόπων διαχείρισης των 

μαθητών με συμπεριφορικές – συναισθηματικέ διαταραχές. 

o ΣΤ07.  Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών. 

o ΣΤ08.  Τακτική ενδοσχολική εκπαίδευση. 

o ΣΤ09.  Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντή. 

o ΣΤ10.  Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. 

o ΣΤ11.  Συνεργασία μεταξύ σχολείου και πολιτιστικών κέντρων. 

o ΣΤ12.  Συνεργασία μεταξύ σχολείου και δήμου. 

o ΣΤ13.  Χρήση εξωτερικών ειδικών τάξεων για μαθητές με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές. 

o ΣΤ14.  Μεγαλύτερη έμφαση στις διαδικασίες κοινωνικής μάθησης και 

κοινωνικοποίησης. 

o ΣΤ15.  Λιγότερες σχολικές απαιτήσεις κατά τη διαδικασία της 

μάθησης. 

o ΣΤ16.  Μείωση του μεγέθους των τάξεων. 
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o ΣΤ17.  Διοργάνωση σεμιναρίων για γονείς των μαθητών με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές. 

o ΣΤ18.  Διοργάνωση σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς που 

αντιμετωπίζουν  μαθητές με συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές. 

o ΣΤ19.  Συμβουλευτικά Κέντρα για το παιδί και την οικογένεια.  

o ΣΤ20.  Πρόνοια για τα σχολεία με μεγαλύτερες ανάγκες. 

o ΣΤ21.  Διορισμός εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στους εφήβους με  

 Παράγοντας 2  Αρνητικοί αποτελεσματικοί  παράγοντες προσέγγισης  των  

μαθητών ο οποίος  περιλαμβάνει τα ερωτήματα : 

o ΣΤ02.  Χρήση τιμωριών. 

o ΣΤ03.  Χρήση απειλών. 

     Τα αποτέλεσμα του test αξιοπιστίας (Cronbach's alpha) δίνονται στον επόμενο 

πίνακας 6.1  όπου και παρατηρούμε ότι αυτό είναι αξιόπιστο γιατί όλες οι τιμές είναι 

πάνω από 0,700. 

 

Πίνακας  6.1 :  Test αξιοπιστίας (Cronbach's alpha) για τους παράγοντες (μεταβλητές) 

στα ερωτήματα  Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ως πιο 

αποτελεσματικούς στη διαχείριση μαθητών με συμπεριφορικές – συναισθηματικές 

διαταραχές 

Μεταβλητές – Παράγοντες 

 

Crodbach’s alpha 

Παράγοντας 1  Θετικοί αποτελεσματικοί  παράγοντες 

προσέγγισης  των  μαθητών 

0,896 

Παράγοντας 2  Αρνητικοί αποτελεσματικοί  παράγοντες 

προσέγγισης  των  μαθητών 

0,739 

Όλα τα ερωτήματα (και οι 2 παράγοντες)  0,878 

 

     Στην συνέχεια εξετάζουμε αν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις 

τιμές αυτών των παραγόντων ανάμεσα στις κατηγορίες ορισμένων δημογραφικών 

κλπ. κατηγορικών μεταβλητών (Πίνακες 6.2-6.9). Για τις δημογραφικές κλπ. 

μεταβλητές που έχουν δυο κατηγορίες πραγματοποιούμε t test ανεξάρτητων 

δειγμάτων και για εκείνες με 3 κατηγορίες και πάνω Ανάλυση Διακύμανσης μιας 

διαδρομής (ΟNE WAY ANOVA). 
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Πίνακας 6.2 Διαφορές κατά φύλο με τους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ 

για τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές. 

 

ΣΤ. Θετικοί 

αποτελεσματικοί παράγοντες 

προσέγγισης των μαθητών 

ΣΤ. Αρνητικοί 

αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Συνολικά 

Αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

  Άνδρες ΠΡΟΣ Γυναίκες Άνδρες ΠΡΟΣ Γυναίκες Άνδρες ΠΡΟΣ Γυναίκες 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4,11 

 

4,26 1,44 

 

1,76 3,85 

 

4,02 
ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,82 

 

0,40 0,58 

 

0,80 0,75 

 

0,36 

N 25 

 

85 25 

 

85 25 

 

85 

T  -0,87   

 

 -1,89   

 

 -1,07   

 Df   27     108     27   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

Από τον πίνακα 6.2 προκύπτει ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δίνουν 

υψηλότερες τιμές σε όλες τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις  στην διαχείριση των 

μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές, από τους άνδρες 

συναδέλφους τους, ωστόσο οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημαντικές. 

 

 

Πίνακας 6.3 Διαφορές μεταξύ των κατόχων και μη μεταπτυχιακού διπλώματος 

εκπαιδευτικών στους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ για τις αποτελεσματικές 

προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 

διαταραχές. 

 

ΣΤ. Θετικοί 

αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Αρνητικοί 

αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Συνολικά 

Αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

  Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4,19 

 

4,26 1,74 

 

1,64 3,95 

 

4,01 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,62 

 

0,39 0,84 

 

0,66 0,57 

 

0,34 

n 59 

 

51 59 

 

51 59 

 

51 

t  -0,76   

 

 0,7   

 

 -0,65   

 df   108     107     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 6.3 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί  που είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού διπλώματος δίνουν υψηλότερες τιμές στους θετικούς 

αποτελεσματικούς παράγοντες προσέγγισης των μαθητών με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές, από μη κατόχους συναδέλφους τους ωστόσο οι 

διαφορές  δεν είναι στατιστικά σημαντικές γεγονός που ισχύει και για ο σύνολο των 
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παραγόντων του ερωτήματος. Στους αρνητικούς υπερέχουν οι μη κάτοχοι 

μεταπτυχιακού και πάλι όμως η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 

Πίνακας 6.4 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν επιμόρφωση ή σεμινάρια ή 

όχι στους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ για τις αποτελεσματικές 

προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 

διαταραχές. 

 

ΣΤ. Θετικοί 

αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Αρνητικοί 

αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Συνολικά 

Αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

  Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4,16 

 

4,31 1,70 

 

1,68 3,93 

 

4,06 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,58 

 

0,42 0,76 

 

0,78 0,53 

 

0,39 

n 66 

 

44 66 

 

44 66 

 

44 

t  -1,46   

 

 0,1   

 

 -1,43   

 df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 6.4 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν γενική επιμόρφωση 

– σεμινάρια δίνουν υψηλότερες τιμές στους θετικούς αποτελεσματικούς παράγοντες 

προσέγγισης των μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές, από 

εκείνους που δεν έχουν συναδέλφους, ωστόσο οι διαφορές  δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές γεγονός που ισχύει και για το σύνολο των παραγόντων του ερωτήματος. 

Στους αρνητικούς υπερέχουν οι μη έχοντες επιμόρφωση-σεμινάρια και πάλι όμως η 

διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 

 

Πίνακας 6.5 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει σε ειδικά σχολεία ή 

όχι στους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ για τις αποτελεσματικές 

προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 

διαταραχές. 

 

ΣΤ. Θετικοί 

αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Αρνητικοί 

αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Συνολικά 

Αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

  Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4,23 

 

4,19 1,72 

 

1,60 3,99 

 

3,94 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,56 

 

0,42 0,80 

 

0,62 0,51 

 

0,36 

N 84 

 

26 84 

 

26 84 

 

26 

T  0,35   

 

 0,72   

 

 0,46   

 Df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 
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     Από τον πίνακα 6.5 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε ειδικά 

σχολεία δίνουν χαμηλότερες τιμές σε όλες τις περιπτώσεις (θετικοί αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης των μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 

διαταραχές, αρνητικοί και σύνολο) όμως οι διαφορές δεν είναι στατιστικά 

σημαντικές.  

 

Πίνακας 6.6 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια 

ειδικής αγωγής ή όχι με τους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ για τις 

αποτελεσματικές προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές. 

 

ΣΤ. Θετικοί 

αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Αρνητικοί 

αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Συνολικά 

Αποτελεσματικοί 
παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

  Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4,19 

 

4,28 1,72 

 

1,64 3,96 

 

4,03 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,58 

 

0,38 0,75 

 

0,79 0,53 

 

0,34 

N 74 

 

36 74 

 

36 74 

 

36 

T  -0,84   

 

 0,5   

 

 -0,75   

 Df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 6.6 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια ειδικής αγωγής δίνουν υψηλότερες τιμές στους θετικούς αποτελεσματικούς 

παράγοντες προσέγγισης των μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 

διαταραχές, από εκείνους που δεν έχουν συναδέλφους. Οι διαφορές  δεν είναι 

στατιστικά σημαντικές γεγονός που ισχύει και για το σύνολο των παραγόντων του 

ερωτήματος. Στους αρνητικούς υπερέχουν οι  εκπαιδευτικοί που δεν έχουν 

παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής και πάλι όμως η διαφορά δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. 
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Πίνακας 6.7 Διαφορές μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν εκπαίδευση ή εμπειρία 

διδασκαλίας ειδικής αγωγής ή όχι με τους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ 

για τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές, 

 

ΣΤ. Θετικοί 

αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Αρνητικοί 

αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

ΣΤ. Συνολικά 

Αποτελεσματικοί 

παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 

  Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι Όχι ΠΡΟΣ Ναι 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ 4,18 

 

4,27 1,72 

 

1,65 3,95 

 

4,02 

ΤΥΠΙΚΗ 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 0,60 

 

0,40 0,78 

 

0,74 0,56 

 

0,35 

n 63 

 

47 63 

 

47 63 

 

47 

t  -0,9   

 

 0,5   

 

 -0,82   

 df   108     108     108   

***<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από τον πίνακα 6.7 προκύπτει ότι οι  εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 

οποιουδήποτε είδος εκπαίδευση στην ειδική αγωγή είτε έχουν διδάξει σε αυτήν, 

δίνουν υψηλότερες τιμές στους θετικούς αποτελεσματικούς παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές, από εκείνους που δεν 

έχουν συναδέλφους τους. Οι διαφορές  δεν είναι στατιστικά σημαντικές γεγονός που 

ισχύει και για το σύνολο των παραγόντων του ερωτήματος. Στους αρνητικούς 

υπερέχουν οι  εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει οποιουδήποτε είδος 

εκπαίδευση στην ειδική αγωγή ούτε έχουν διδάξει σε αυτήν και πάλι όμως η διαφορά 

δεν είναι στατιστικά σημαντική. 

 
Πίνακας 6.8 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  για τους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων 
ΣΤ για τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών με συμπεριφορικές-

συναισθηματικές διαταραχές, σε σχέση με τις ομάδες ηλικιών των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

ΣΤ. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 
3 0,461 0,1 0,71 

ΣΤ. Αρνητικοί αποτελεσματικοί παράγοντες 
προσέγγισης των μαθητών 

3 1,347 0,8 0,263 

ΣΤ. Συνολικά Αποτελεσματικοί παράγοντες 

προσέγγισης των μαθητών 3 0,495 0,1 0,686 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

Για την μεταβλητή των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων εκπαιδευτικών 

πραγματοποιούμε ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) Από τον πίνακα 6.8 

προκύπτει ότι δεν  έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά στις επιμέρους τιμές των 

ομάδων ηλικιών στους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ. 
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Πίνακας 6.9 Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA)  για τους παράγοντες   της ομάδας ερωτημάτων 

ΣΤ για τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις  στην διαχείριση των μαθητών σε σχέση με τις ομάδες 
ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών 

Μεταβλητές Df F Mean square p 

ΣΤ. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 

των μαθητών 
3 0,449 0,1 0,719 

ΣΤ. Αρνητικοί αποτελεσματικοί παράγοντες 
προσέγγισης των μαθητών 

3 0,377 0,2 0,77 

ΣΤ. Συνολικά Αποτελεσματικοί παράγοντες 

προσέγγισης των μαθητών 
3 0,370 0,1 0,774 

*p<0,05 **p<0,01  *** p < 0,001  

 

Για την μεταβλητή των ομάδων ετών υπηρεσίας των ερευνώμενων 

εκπαιδευτικών από την ανάλυση διακύμανσης (ONE WAY ANOVA) προκύπτει ότι 

(Πίνακας 6.9)  δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για  επιμέρους κατηγορίας  

στους παράγοντες της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ . 
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7.6.2. Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

     Το test αξιοπιστίας Crodbach’s alpha  μας δίνει τις παρακάτω τιμές για τους 

παράγοντες των  αποτελεσματικών προσεγγίσεων στην διαχείριση των μαθητών  με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές. 

 Παράγοντας 1  Θετικές αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην διαχείριση των 

μαθητών  με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές (Crodbach’s alpha 

0,896) 

 Παράγοντας 2  Αρνητικές αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην διαχείριση των 

μαθητών  με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές (Crodbach’s alpha 

0,739) 

     Από τα  t tests προκύπτει ότι δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για 

μεταξύ των κατηγοριών των μεταβλητών : 

 Φύλο, κάτοχος όχι μεταπτυχιακού,  εκπαιδευτικοί έχουν γενική επιμόρφωση – 

σεμινάρια ή όχι , εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε σχολεία ειδικής αγωγής 

υγείας ή όχι , εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής 

ή όχι και τέλος εκπαιδευτικοί έχουν εμπειρία ή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή 

ή όχι  

    Από την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) προκύπτει ότι  

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών της 

μεταβλητής των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων  για κανένα παράγοντα 

της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ. 

 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών της 

μεταβλητής των ομάδων ετών υπηρεσίας  των ερευνώμενων για κανένα 

παράγοντα της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ. 
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7.7. Συσχετίσεις  των παραγόντων των ομάδων ερωτημάτων Γ,Δ,Ε και  ΣΤ 

καθώς και αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης.  

    

     Από τις συσχετίσεις Pearson μεταξύ των παραγόντων των ομάδων ερωτημάτων 

Γ,Δ,Ε, και ΣΤ προκύπτει ο πιο κάτω πίνακας 7.1. 

 

Πίνακας  7.1 
      Συσχετίσεις (r Pearson) μεταξύ των παραγόντων των ομάδων ερωτημάτων Γ,Δ,Ε και ΣΤ. 

   
1 2 3 4 5 6 

1 . 
Γ. Συνολικά Δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – 
συναισθηματικές διαταραχές - 

     
2 . 

Γ. Παράγοντας 1  Αρνητική, εχθρική επιθετική 
συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές καθηγητές ,810** - 

    
3 . 

Γ. Παράγοντας 2  Αρνητική, εχθρική επιθετική 

συμπεριφορά απέναντι σε άλλους ,918** ,03** - 
   

4 . 
Γ. Παράγοντας 3  Αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο 
σχολείο και τους κανόνες του ,863** ,597** ,712** - 

  
5 . 

Γ. Παράγοντας 4 Συναισθήματα που νοιώθει ο μαθητής και 
έκφρασή τους ,746** ,416** ,84** ,576** - 

 

6 . 

Δ. Συνολικά Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 
διαταραχές ,246** ,07* ,280** ,113 ,208* - 

7 . 

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 
διαταραχές ,151 ,129 ,176 ,037 ,159 ,926** 

8 . 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 
διαταραχές ,03** ,52** ,338** ,212* ,186 ,553** 

9 . Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) ,082 ,066 ,123 -,024 ,100 ,577** 

10 . 
ΣΤ. Συνολικά Αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 
των μαθητών ,074 ,091 ,104 -,013 ,061 ,453** 

11 . 
ΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 
των μαθητών ,046 ,058 ,076 -,034 ,050 ,433** 

12 . 
ΣΤ2. Αρνητικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 
των μαθητών ,186 ,216* ,184 ,141 ,073 ,153 

   

7 8 9 10 11 12 

7 . 

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 
διαταραχές - 

     

8 . 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές 

διαταραχές ,198* - 
    9 . Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) ,555** ,273** - 

   
10 . 

ΣΤ. Συνολικά Αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 
των μαθητών ,495** ,083 ,261** - 

  
11 . 

ΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 
των μαθητών ,498** ,026 ,259** ,988** - 

 
12 . 

ΣΤ2. Αρνητικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης 
των μαθητών ,009 ,377** ,027 ,130 -,021 - 

***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05" 

 

     Από τον πίνακα 7.1 προκύπτει ότι υπάρχουν αρκετές στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις μεταξύ παραγόντων των ερωτημάτων Γ, Δ, Ε και ΣΤ. 

    Με  βάση τα ευρήματα του πίνακα 7.1  προχωρούμε στην ανάλυση παλινδρόμησης 

όπου σαν εξαρτημένη μεταβλητή θεωρούμε τον παράγοντα 1 της ομάδας 

ερωτημάτων ΣΤ (θετικές αποτελεσματικές προσεγγίσεις) και ανεξάρτητες τις ομάδες 
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ερωτημάτων Δ και Ε. Σκοπός αυτής της ανάλυσης είναι να διαπιστωθεί αν οι 

τεχνικές/πρακτικές των εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση των εφήβων με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές μαζί με την συνεργασία-επικοινωνία με 

τους γονείς συμβάλουν στις θετικές αποτελεσματικές προσεγγίσεις (Πίνακες 7.2). 

Πίνακας 7.2 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή ΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών) 

(Σύνολο δείγματος) 

 

B SE B β 

Σταθερά 2,78 0,29 
  

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,43 0,08 0,52*** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-0,08 0,09 -0,07   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 0,00 0,05 -0,01   

Σημείωση : R2=0,25 , ΔR=0,23 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

     Από το πιο πάνω πίνακα προκύπτει ότι οι θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες 

μπορούν να προβλεφθούν από τις  Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές καθώς και 

την συνεργασία-επικοινωνία με τους γονείς σε ποσοστό 25%. 

     Στην συνέχεια πραγματοποιούμε ανάλυση παλινδρόμησης για τις επιμέρους τιμές 

ορισμένων δημογραφικών κλπ. μεταβλητών  όπου παρατηρείται σημαντική  διαφορά 

στα ποσοστά πρόβλεψης των θετικών αποτελεσματικών παραγόντων. 

   Στην ανάλυση παλινδρόμησης κατά φύλο έχουμε για τους άνδρες  και τις γυναίκες 

του δείγματος (Πίνακες 7.3 & 7.4) 

 

Πίνακας 7.3 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή)  ΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών 
(Άνδρες δείγματος) 

  B SE B β 

Σταθερά 1,45 0,80   
Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

1,13 0,25 0,88*** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-
0,39 

0,27 -0,22   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) -
0,27 

0,16 -0,32   

Σημείωση : R2=0,54 , ΔR=0,47 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05   
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Πίνακας 7.4 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητήΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών)   
(Γυναίκες δείγματος) 

 B SE B β 

Σταθερά 0,00 0,00   

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,25 0,08 0,39** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-0,02 0,08 -0,02   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 0,04 0,04 0,11   

Σημείωση : R2=0,2 , ΔR=0,17 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05    

   Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι ενώ για τους άνδρες εκπαιδευτικούς οι 

θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες μπορούν να προβλεφθούν από τις  

Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές καθώς και την συνεργασία-επικοινωνία 

με τους γονείς σε ποσοστό 54% στις γυναίκες συναδέλφους τους αυτό μειώνεται στο 

20%. 

   Στην ανάλυση παλινδρόμησης για τη μεταβλητή της διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών σε ειδικά σχολεία όχι  έχουμε (Πίνακες 7.5 & 7.6) 

 

Πίνακας 7.5 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή)  ΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών 
(Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν διδάξει σε ειδικά σχολεία) 

  B SE B β 

Σταθερά 2,77 0,35 
  

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,43 0,10 0,49*** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-

0,10 

0,10 -0,1   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 0,02 0,06 0,04   

Σημείωση : R2=0,25 , ΔR=0,22 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

Πίνακας 7.6 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητήΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών)   

(Εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε ειδικά σχολεία) 

 B SE B β 

Σταθερά 2,74 0,52   

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,45 0,13 0,66** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-0,10 0,19 -0,09   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) -0,03 0,08 -0,07   

Σημείωση : R2=0,39 , ΔR=0,3 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05    

 

     Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι ενώ για τους  εκπαιδευτικούς που έχουν 

διδάξει σε ειδικά σχολεία οι θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες μπορούν να 

προβλεφθούν από τις  Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση 
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εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές καθώς και την συνεργασία-

επικοινωνία με τους γονείς σε ποσοστό 39% στους συναδέλφους τους που δεν έχουν 

διδάξει αυτό μειώνεται στο 25%. 

 

     Στην ανάλυση παλινδρόμησης για τη μεταβλητή της διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών σε ειδικά σχολεία όχι  έχουμε (Πίνακες 7.7 & 7.8) 

Πίνακας 7.7 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή)  ΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των 
μαθητών (Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής) 

  B SE B β 

Σταθερά 2,94 0,41 
  

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,43 0,11 0,49*** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων 
με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-0,16 0,15 -0,12   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 0,00 0,07 0,01   

Σημείωση : R2=0,23 , ΔR=0,2 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

Πίνακας 7.8 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητήΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών)   
(Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγή) 

 B SE B β 

Σταθερά 2,52 0,41   

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,46 0,12 0,62*** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων 

με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-0,01 0,08 -0,02   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 0,00 0,06 0,01   

Σημείωση : R2=0,38 , ΔR=0,32 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05    

 

     Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι ενώ για τους  εκπαιδευτικούς που έχουν 

παρακολουθήσεις σεμινάρια ειδικής αγωγής οι θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες 

μπορούν να προβλεφθούν από τις  Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την 

αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές καθώς και 

την συνεργασία-επικοινωνία με τους γονείς σε ποσοστό 38% στους συναδέλφους 

τους που δεν έχουν παρακολουθήσει αυτό μειώνεται στο 23%. 
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   Στην ανάλυση παλινδρόμησης για τη μεταβλητή της διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών σε ειδικά σχολεία όχι  έχουμε (Πίνακες 7.9 & 7.10). 

Πίνακας 7.9 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητή)  ΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών 
(Εκπαιδευτικοί που δεν έχουν  εκπαίδευση ή εμπειρία στην ειδική αγωγή) 

  B SE B β 

Σταθερά 2,82 0,45 
  

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 
συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,46 0,13 0,48*** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων 
με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-0,18 0,17 -0,13   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) 0,03 0,09 0,06   

Σημείωση : R2=0,23 , ΔR=0,2 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05 

 

 

Πίνακας 7.10 
Πολλαπλή παλινδρόμηση (Εξαρτημένη μεταβλητήΣΤ1. Θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες προσέγγισης των μαθητών)   
(Εκπαιδευτικοί που  έχουν  εκπαίδευση ή εμπειρία στην ειδική αγωγή) 

 B SE B β 

Σταθερά 2,76 0,36   

Δ1. Θετικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

0,42 0,11 0,6*** 

Δ2. Αρνητικές Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων 
με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές 

-0,03 0,08 -0,05   

Ε. Οικογένεια (επαφή/επικοινωνία με τους γονείς) -0,02 0,06 -0,04   

Σημείωση : R2=0,33 , ΔR=0,28 ,***p<0,001 ** p<0,01 * p<0,05    

 

Από τους ανωτέρω πίνακες προκύπτει ότι ενώ για τους  εκπαιδευτικούς που 

έχουν παρακολουθήσεις οποιουδήποτε είδους εκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή έχουν 

διδάξει σε αυτή οι θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες μπορούν να προβλεφθούν 

από τις Τεχνικές/Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με 

συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές καθώς και την συνεργασία-επικοινωνία 

με τους γονείς σε ποσοστό 33% στους συναδέλφους τους που δεν έχουν 

παρακολουθήσει εκπαίδευση ή δεν έχουν διδάξει αυτό μειώνεται στο 23%. 
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7.7.1. Σύνοψη των αποτελεσμάτων 

Από την ανάλυση παλινδρόμησης προκύπτει ότι οι θετικοί αποτελεσματικοί 

παράγοντες μπορούν να προβλεφθούν από τις  Τεχνικές Πρακτικές εκπαιδευτικών για 

την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές καθώς 

και την συνεργασία-επικοινωνία με τους γονείς σε ποσοστό 25%.   

Αυτό το ποσοστό πρόβλεψης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις 

κατηγορίες διαφόρων δημογραφικών κλπ. μεταβλητών έτσι έχουμε  

o Κατά φύλο  

 Άνδρες 50% 

 Γυναίκες 20%. 

o Εμπειρία ή όχι διδασκαλίας σε σχολεία ειδικής αγωγής 

 Ναι 39%  

 ‘Όχι 25%  

o Παρακολούθηση όχι σεμιναρίων ειδικής αγωγής  

 Ναι 38% 

  ‘Όχι 23%   

o Παρακολούθηση οποιουδήποτε είδους εκπαίδευση στην ειδική αγωγή 

ή διδασκαλία σε αυτή  

 Ναι 33%  

 Όχι 23%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

8.1 Συζήτηση 

     Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις 

και οι πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της 

γενικής και ειδικής αγωγής, ως προς τη συμμετοχή έφηβων μαθητών με ΣΣΔ στη 

γενική τάξη και στα τμήματα ένταξης. Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια να εξεταστεί 

κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι ώστε να 

διαχειριστούν θέματα διαταραχών αλλά και να δοθεί η εικόνα των μαθητών με ΣΣΔ, 

και να εξεταστεί πόσο βοηθητικά μπορούν να λειτουργήσουν τα τμήματα ένταξης. 

Σημαντικό είναι να αναδειχτούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες των μαθητών με 

ΣΣΔ, όπως γίνονται αντιληπτά από την πλευρά των εκπαιδευτικών, αλλά και ποιες 

πρακτικές χρησιμοποιούν οι ίδιοι στην αντιμετώπιση τους. Επιπλέον, θεωρήθηκε 

αναγκαίο να εξεταστεί ο ρόλος του οικογενειακού περιβάλλοντος στην αντιμετώπιση 

των παιδιών με ΣΣΔ. Το τελευταίο τμήμα της έρευνας εστίασε στην αναζήτηση 

πρακτικών ωφέλιμων για τη διαχείριση των έφηβων  μαθητών με ΣΣΔ εντός και 

εκτός της τάξης, όπως προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς. 

     Ένας από τους ερευνητικούς στόχους, μέσα από ερωτήματα ανοιχτού τύπου, ήταν 

να εξεταστεί όσον αφορά την επιμόρφωση-υποστήριξη, (α) κατά πόσο οι 

εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα επιμορφωμένοι και (β), εάν δέχονται την ανάλογη 

επιμόρφωση/υποστήριξη για ζητήματα εφηβείας και διαχείρισης σχετικών 

διαταραχών (συναισθηματικών/συμπεριφορικών).  

Όπως ήταν αναμενόμενο όλοι οι καθηγητές του δείγματος είναι κάτοχοι 

πτυχίου ΑΕΙ,  χωρίς αυτό να τους δίνει την ιδιαίτερη τεχνογνωσία αντιμετώπισης 

μαθητών με ιδιαιτερότητες. Από το δείγμα το 46,4% έχει ολοκληρώσει μεταπτυχιακές 

σπουδές και από αυτό το 29,4% οι μεταπτυχιακές τους σπουδές έχουν γνωστικό 

αντικείμενο την Ειδική Αγωγή και το 17,6% Επιστήμες της Εκπαίδευσης.  

Τα ποσοστά αυτά είναι άξια λόγου, αφού η απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, ιδιαίτερα στην Ειδική Αγωγή και στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης, τα 

τελευταία χρόνια αποτελεί επιθυμία των εκπαιδευτικών μιας και με αυτόν τον τρόπο 

αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με τις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της 

σχολικής τάξης στην οποία τα περιστατικά μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες 

πληθαίνουν (Κουρκούτας, 2017). 
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Παράλληλα, συνιστά μια παράμετρο απαραίτητη για την επαγγελματική 

αποκατάσταση μέσω της συγκέντρωσης μορίων στον ατομικό τους φάκελο, για 

όσους είναι άνεργοι, και προωθούνται επαγγελματικά όσοι ήδη εργάζονται στον χώρο 

της εκπαίδευσης (Μπικάκης, 2016).  

Ένα ακόμη σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών (40%) έχει παρακολουθήσει 

σεμινάρια επιμόρφωσης ποικίλης θεματολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής 

αγωγής. Τα ποσοστά αυτά εύλογα θα οδηγούσαν στην υιοθέτηση της θέσης πως ένα 

μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας μπορεί να θεωρηθεί τυπικά 

τουλάχιστον ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένο για τη διαχείριση των μαθητών με 

ΣΣΔ.  

Ωστόσο το 65% του συνόλου του δείγματος δηλώνει ακατάλληλα 

προετοιμασμένο στη προσέγγιση και αντιμετώπιση των ελλόγων μαθητών, που 

σημαίνει ότι ένα ποσοστό περίπου 22% παρόλο που έχει δεχτεί κάποιας μορφής 

τυπικής εκπαίδευσης πιστεύει πως δεν επαρκεί για τη διαχείριση και αντιμετώπιση 

των εφήβων με ΣΣΔ.. Το γεγονός το αποδίδουν στην ελλιπή επιμόρφωση και την 

ανεπαρκή ενημέρωση από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς και ότι δεν 

πραγματοποιείται καμία επιμόρφωση υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας όπως 

επιβεβαιώνεται και από την έρευνα των Λαϊνά και Παπαδοπούλου (2015). Συνεπώς, 

ένα ποσοστό θεωρεί ότι η επιμόρφωση στη Ε.Α. δεν ήταν επαρκής. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την απουσία εξειδικευμένων γνώσεων και 

κατάρτισης σε θέματα πρακτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης αναπηριών και 

διαταραχών, ακόμη και σε αυτούς, όπως προαναφέρθηκε, που έχουν δεχτεί κάποια 

επιμόρφωση.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι το μικρότερο ηλικιακά δείγμα (20 -29 ετών) 

προσθέτει στους παράγοντες για μειωμένη γνώση-αποτελεσματικότητα στη 

διαχείριση ΣΣΔ, τη μικρή σχολική εμπειρία. Ο παράγοντας αυτός επιβεβαιώνεται από 

την έρευνα του Bond (2017) όπου νέοι καθηγητές στον χώρο της εκπαίδευσης 

εμφανίζονται απροετοίμαστοι να αντιμετωπίσουν τους μαθητές με ΣΣΔ. Οι 

εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για το πώς να διδάξουν αλλά όχι για το πώς να 

διαχειρίζονται προβληματικές, δύσκολες ή διασπαστικές συμπεριφορές και 

συναισθηματικές ανάγκες.  
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Είναι σημαντικό να επισημάνουμε και την ιδιαιτερότητα της εφηβικής 

περιόδου που απαιτεί πιο συγκεκριμένες γνώσεις και εστιασμένες πρακτικές –εφόσον 

δεν ταυτίζονται απαραίτητα με αυτές που είναι αποδοτικές στα παιδιά του Δημοτικού, 

λόγω φαινομένων αναπτυξιακών αναγκών/απαιτήσεων και θεμάτων επιβολής 

πειθαρχίας στους εφήβους ή ακόμη και συναισθηματικής προσέγγισης (Κουρκούτας, 

2001, 2017). Προφανώς υπάρχει χάσμα κι έλλειψη απαραίτητων γνώσεων σε θέματα 

που αφορούν τους σύγχρονους εφήβους, εφόσον η τεχνολογία έχει εισχωρήσει στην 

ζωή τους και βέβαια η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνιστά ακόμη πιο 

περίπλοκη τη διαχείριση της επιθετικότητας και των συναισθηματικών αναγκών/ 

προβλημάτων, καθώς και του σχολικού εκφοβισμού, για τους καθηγητές 

δευτεροβάθμιας, που είναι ένα από τα επίκαιρα προβλήματα (Κουρκούτας & 

Κοκκιάδη, 2015) Η πλειονότητα των προγραμμάτων ΕΑ φαίνεται να εστιάζει στην 

πρώτη σχολική ηλικία-προεφηβεία, δηλαδή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

(Πατσίδου, 2010). 

Οι  ΣΣΔ αποτελούν, επομένως, έναν εξειδικευμένο κλάδο της Ειδικής Αγωγής 

αφού στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανήκουν οι 

μαθητές με «σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίηση, γονεϊκής παραμέλησης και 

εγκατάλειψης ή λόγω οικογενειακής βίας» (ΦΕΚ199/Α/2008) χωρίς να γίνεται 

ξεκάθαρα λόγος για ΣΣΔ. Αυτό οδηγεί στο ότι οι εκπαιδευτικοί είναι αναγκαίο να 

επιμορφώνονται τόσο σε θέματα εφηβείας και στα νευροφυσικά χαρακτηριστικά της 

όσο και σε θέματα αναπηριών και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 

συνυπαρχουσών μαθησιακών δυσκολιών (Bond, 2017).  

     Ένα ακόμα ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε στο δείγμα αφορούσε τη γενική 

εικόνα των μαθητών με ΣΣΔ και την ένταξή τους στη γενική τάξη και τα τμήματα 

ένταξης. Αρχικά, δόθηκε στους ερωτηθέντες ένα ανοιχτού τύπου ερώτημα για το ποια 

πιστεύουν πως είναι η σημασία του όρου «μαθητής με συναισθηματικές- 

συμπεριφορικές διαταραχές». Το εύρος των απαντήσεων ποικίλει καθώς οι ΣΣΔ 

αφορά ένα ευρύ φάσμα συμπεριφορών και δυσκολιών (συναισθηματικών 

αντιδράσεων), που δύσκολα καθορίζεται, αφού μέσα της περικλείει πολλές σε μορφή, 

ένταση, συχνότητα και σοβαρότητα διαφορετικές συμπεριφορές (από τις ήπιες 
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επιθετικές-διασπαστικές μέχρι τις παραβατικές –αντικοινωνικές πράξεις στην 

εφηβεία) (Cooper, 1996).   

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος συμφώνησε πως με τον όρο «μαθητές με 

συναισθηματικές- συμπεριφορικές διαταραχές» νοούνται μαθητές με αποκλίνουσα 

από τα αποδεκτά πρότυπα –στερεότυπα  συμπεριφοράς- (όπως αυτά καθορίζονται 

από την σχολική-κοινωνική πραγματικότητα), μαθητές αδύναμοι να διαχειριστούν τα 

συναισθήματά τους, αποξενωμένοι ή με προκλητική συμπεριφορά, παιδιά με 

δυσκολίες στην κοινωνικοποίηση, με χαμηλές σχολικές επιδόσεις ή με διάγνωση 

συνοσηρότητας.  

Μέσα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου με θέμα την γενική εικόνα των 

μαθητών με ΣΣΔ το 69,1% συμφώνησε πως οι μαθητές με ΣΣΔ έχουν τις ίδιες 

ικανότητες με άλλα παιδιά χωρίς ΣΣΔ, το 19,1% διαφώνησε και το 11,8% απάντησε 

πως δεν γνωρίζει. Αυτό είναι σημαντικό εύρημα διότι δείχνει μια μη αρνητική ή 

στερεότυπη αντίληψη των συγκεκριμένων εφήβων, αντίληψη που μπορεί να 

οφείλεται στη ηπιότητα των προβλημάτων ή σε αυτά που οι ίδιοι σχετίζουν με 

εφηβική προβληματική. Φαίνεται να είναι ικανοί να ξεχωρίζουν τις δυσκολίες από τις 

ικανότητες και τα προβλήματα που δημιουργούν και δεν συσκοτίζουν την 

αντίληψη/αξιολόγηση τους, που έχουν για τα παιδιά συνολικά. 

 Στο ερώτημα, αν οι μαθητές με ΣΣΔ μπορούν να παρακολουθήσουν τη γενική 

τάξη, το 68,2% συμφώνησε, το 18,2% διαφώνησε και το 13% δήλωσε άγνοια. Τα 

ποσοστά φαίνεται να επιβεβαιώνουν και το προηγούμενο ερώτημα για το αν οι 

έφηβοι έχουν τις ίδιες ικανότητες με τους μαθητές χωρίς ΣΣΔ. Επομένως, οι έφηβοι 

με ΣΣΔ μπορούν να ανταπεξέλθουν στη γενική τάξη. 

Επίσης, ένα από τα ερωτήματα , που τέθηκε στους ερευνώμενους ήταν εάν οι 

έφηβοι με ΣΣΔ έχουν τις ίδιες ευκαιρίες εκπαίδευσης. Το 41,8% συμφώνησε, το 48,2 

% διαφώνησε και το 10% δεν γνώριζε. Το μεγαλύτερο μέρος υποστηρίζει πως δεν 

αντιμετωπίζονται ίσα. Στην έρευνα των Sutherland & Oswald (2005), οι μαθητές δεν 

χρήζουν πάντα ίσης μεταχείρισης και κατ’ επέκταση  ίδιων ευκαιριών καθώς οι 

μαθητές που παρουσιάζουν επιθυμητή συμπεριφορά στη σχολική αίθουσα γίνονται 

αποδέκτες θετικής αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών αναθέτοντάς τους περισσότερες 

αρμοδιότητες σε δείγμα εμπιστοσύνης σε αυτούς. Αντίθετα, οι «ενοχλητικοί»- 

επιθετικοί μαθητές φαίνεται να γίνονται αποδέκτες κατώτερης ποιότητας εργασίας 
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και αδιαφορίας από τους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια που διερεύνησαν οι 

συγκεκριμένοι ερευνητές (Sutherland & Oswald, 2005). Η έρευνα αυτή έγινε πριν 15 

χρόνια και απαιτούνται νέα δεδομένα (Kaufmann & Landrum, 2013) 

     Άξιο λόγου θεωρείται το εύρημα όπου το 55% των εκπαιδευτικών, λίγο παραπάνω 

από τους μισούς, θεωρούν εμπόδιο κατά τη διδακτική διαδικασία τους μαθητές με 

ΣΣΔ. Οι μαθητές με ΣΣΔ φαίνεται, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, να 

παρουσιάζουν μικρό ενδιαφέρον για το μάθημα, δηλώνουν αδιάφοροι και καθόλου 

αφοσιωμένοι σε αυτό κι έτσι αντίστοιχα οι εκπαιδευτικοί τους αντιμετωπίζουν με 

λιγότερη συνέπεια σε αντίθεση με τους συγκεντρωμένους μαθητές οι οποίοι γίνονται 

δέκτες θετικής συμπεριφοράς. Εν πρώτης η θετική αντίληψη για τις ικανότητες των 

εφήβων με ΣΣΔ φαίνεται να αντιβαίνει με τη δήλωση ότι δημιουργούν προβλήματα 

στην  τάξη-διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται διαχωρίζουν τις ικανότητες των 

συγκεκριμένων έφηβων μαθητών από την συμμέτοχη τους και την δέσμευση-

επένδυση της μαθησιακής διαδικασίας. Είναι προφανές ότι μέσα στη σχολική 

αίθουσα δημιουργείται κλίμα αμοιβαίας αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευτικών και 

μαθητών και όταν υπάρχουν έστω ήπιες διασπαστικές/ αντιδραστικές ή 

προβληματικές συμπεριφορές με αποτέλεσμα να διασπάται το κλίμα της τάξης. Αυτό 

σχετίζεται και με το γεγονός ότι τα επίπεδα συμμετοχής των μαθητών καθορίζουν και 

την ποιότητα διδασκαλίας που λαμβάνουν (Sutherland & Oswald, 2005). 

Αξίζει να σημειώσουμε, επίσης, πως ενώ πολλοί από τους εκπαιδευτικούς 

έχουν διάθεση να βοηθήσουν και να εστιάσουν στους μαθητές με δυσκολίες, το 

σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και τα προγράμματα σπουδών δεν τους 

διευκολύνουν. Ιδιαίτερα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι συνθήκες είναι 

δυσκολότερες, καθώς οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν περιορισμένες ώρες σε κάθε 

σχολική τάξη, η διδασκαλία τους είναι γνωσιοκεντρική, δίνοντας βαρύτητα στην 

ύλη/περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων διδασκαλίας και λειτουργούν με τη 

λογική της ατομικής αξιλόγηση (που καταλήγει ως βαθμοθηρία για καππιε ομαδες 

παιδιων), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μαθητές αδύναμοι και συνήθως ανίκανοι 

να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της μαθησιακής διαδικασίας (Ματσαγγούρας, 

2002).  

Οι έφηβοι αυτοί συνήθως αποκόπτονται από την μαθησιακή διαδικασία, είτε 

παραιτούμενοι, είτε αντιδρώντας με τρόπους διασπαστικούς στην τάξη ενάντια σε ενα 
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αίσθημα απομόνωσης ή για να  διασπάσουν την τάξη για άλλους λόγους (να 

γελάσουν οι συμμαθητές, λόγω πλήξης, να τους συμπαθήσουν οι άλλοι, «μαγκιά», 

κοκ.) (Botha & Kourkoutas, 2015, Κουρκούτας, 2001).  

     Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας αποτέλεσε ότι το 60% των εκπαιδευτικών 

συμφωνεί στην ένταξη των μαθητών με ΣΣΔ στα τμήματα ένταξη, το 18,2% δεν το 

θεωρεί απαραίτητο και το 21,8% δεν το γνωρίζει. Κατά τους εκπαιδευτικούς του 

ποσοστού του 60% τα τμήματα ένταξης είναι βοηθητικά καθώς παρέχεται 

εξειδικευμένη διδασκαλία μέσα από την οποία ενισχύονται και ενθαρρύνονται οι 

ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών.  

Επιπλέον, τα τμήματα ένταξης αποτελούν ειδικά διαμορφωμένους χώρους με 

μικρό αριθμό μαθητών και με τη δυνατότητα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης. Σε  

έρευνα των Garriott, Pruitt & Maurice (2003) προέκυψε πως το 45% των 

εκπαιδευτικών θεωρεί απαραίτητο οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 

εκπαιδεύονται σε ξεχωριστά πλαίσια, για τους ίδιους λόγους που προέκυψαν από την 

δική μας έρευνα. Αυτό δείχνει πως οι δομές και οι πρακτικές που εφαρμόζονται στην 

τάξη από τους εκπαιδευτικούς, στο πέρασμα του χρόνου, συνεχίζουν να είναι 

ακατάλληλες για συνεκπαίδευση και επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι οι ίδιοι έχουν 

περιορισμένες γνώσεις σε σχέση με τις κατάλληλες και αποτελεσματικές πρακτικές 

διαχείρισης, υποστήριξης και ένταξης αυτών των εφήβων. 

      Για την ολοκλήρωση της εικόνας των μαθητών με ΣΣΔ δόθηκε στο ερευνώμενο 

δείγμα ένα τελευταίο ερώτημα ανοιχτού τύπου για το ποια είναι η στάση των 

συμμαθητών απέναντι στους μαθητές για τους οποίους γίνεται λόγος. Το 43% των 

ερωτηθέντων απάντησε πως ποικίλλει, άλλοτε είναι απορριπτική και άλλοτε γίνεται 

αποδεχτή. Το 34,6 % θεωρεί πως η στάση τους είναι καθαρά απορριπτική, το 18,2% 

ισχυρίζεται ότι δείχνουν κατανόηση ενώ μόλις το 3,6% πιστεύει ότι είναι φυσιολογική. 

Σε έρευνα των Gottfried, Egalite και Kirksey (2016) φαίνεται πως ένας αριθμός 

μαθητών απουσιάζει από τα μαθήματα ή ζητάει αλλαγή τμήματος - κυρίως τα 

κορίτσια- όταν στην αίθουσα υπάρχει μαθητής με ΣΣΔ. Στη δική μας έρευνα δεν 

προέκυψε αντίστοιχο αποτέλεσμα, με βάση τις δηλώσεις των εκπαιδευτικών. 

     Στη συνέχεια της έρευνας έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν τα προβλήματα και 

οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με συμπεριφορικές- συναισθηματικές 

διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον, με βάση τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Τα 
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προβλήματα και οι δυσκολίες τους ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερις παράγοντες: (α) 

αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε συμμαθητές ή/και καθηγητές, 

(β) αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον κοινωνικό τους 

περίγυρο, (γ) αρνητική συμπεριφορά απέναντι στο σχολείο και τους κανόνες του, (δ) 

συναισθήματα που νοιώθει ο μαθητής και ο τρόπος έκφρασής τους.  

Σύμφωνα με την έρευνα μας οι γυναίκες εκπαιδευτικοί δίνουν υψηλότερες 

τιμές στις δυσκολίες των εφήβων με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές, 

από τους άνδρες συναδέλφους τους, χωρίς βέβαια οι στατιστικές διαφορές να είναι 

μεγάλες. Κατά τους Petrides και Furnham (2000) οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται 

να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τόσο τα συναισθήματα των ίδιων όσο και των 

άλλων σε  μεγαλύτερο βαθμό από ότι οι άνδρες και να υπερτερούν στην 

ενσυναίσθηση. Επιπλέον, οι γυναίκες διαθέτουν ανεπτυγμένες κοινωνικές δεξιότητες, 

ιδιαίτερα στην  κοινωνική υπευθυνότητα ενώ οι άντρες εμφανίζουν υψηλό βαθμό 

προσαρμοστικότητας σε αλλαγές και νέες συνθήκες και άρα δεν βιώνουν τόσο έντονα 

τις δυσκολίες (Kafetsios, 2004). Ένα μεγάλο ποσοστό άλλωστε των εφήβων με 

τουλάχιστον με συμπεριφορικά προβλήματα είναι αγόρια, γεγονός που ίσως καθιστά 

λιγότερο επίπονη και αγχώδη τη διαχείριση τους από τους άντρες  (Kauffman & 

Landrum, 2013). 

Αυτό δείχνει επίσης ότι οι γυναίκες βιώνουν και ανησυχούν (και ίσως 

ενδιαφέρονται να επιλύσουν ή να βοηθήσουν) σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυσκολίες 

και τα προβλήματα των μαθητών με ΣΣΔ ενώ οι άντρες προσαρμόζονται στις 

συνθήκες του κάθε τμήματος και των μαθητών του, χωρίς ίσως να εμπλέκονται τόσο 

συναισθηματικά ή να αναπτύσσουν πιο εύκολα πρακτικές σύνδεσης με τους εφήβους.  

Από την έρευνα προέκυψε, επίσης, πως δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών των μεταβλητών κάτοχος ή όχι μεταπτυχιακού, 

επιμόρφωση – σεμινάρια ή σεμινάρια ειδικής αγωγής, εμπειρία και των ετών 

υπηρεσίας για όλους τους παράγοντες δυσκολιών των εφήβων με ΣΣΔ.  

Στατιστική διαφορά προκύπτει μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν διδάξει σε 

ειδικά σχολεία ή όχι μόνο για τον Παράγοντας 4 (Συναισθήματα που νοιώθει ο 

μαθητής και έκφρασή τους) με τους πρώτους να παρουσιάζουν υψηλότερες μέσες 

τιμές. Επιπρόσθετα, έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών 
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της μεταβλητής των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων μόνο για τον παράγοντα 2 

(Αρνητική, εχθρική επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον κοινωνικό τους περίγυρο).  

Από τα post hoc tests προκύπτει ότι η στατιστικά σημαντική διαφορά 

εντοπίζεται μεταξύ των ομάδων ηλικιών 40-49 και 50 & άνω με τους πρώτους να 

έχουν υψηλότερη μέση τιμή. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι η ηλικία είναι 

ένας παράγοντας που καθορίζει την ταυτότητα του εκπαιδευτικού, όσο μεγαλώνει ο 

ίδιος η αφοσίωση και η δέσμευσή του απέναντι στους μαθητές μειώνεται καθώς 

συναισθηματικά εξουθενώνεται (Σπυρομήτρος & Ιορδανίδης, 2017). Επομένως, οι 

εκπαιδευτικοί των 50 και άνω δεν δίνουν την απαραίτητη προσοχή στους μαθητές και 

τις συναναστροφές τους. Ενδεχομένως περιορίζονται στην ανάπτυξη του γνωστικού 

περιεχομένου και όχι του συναισθηματικού/συμπεριφορικού και τη δημιουργία 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας των εφήβων. 

     Στο ερευνητικό ερώτημα για το ποιες είναι οι στάσεις/ αντιδράσεις και οι 

πρακτικές που ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την 

αντιμετώπιση των παιδιών με ΣΣΔ πραγματοποιήθηκε ομαδοποίηση σε δύο 

παράγοντες.  

Ο πρώτος παράγοντας αντιστοιχεί στις θετικές τεχνικές/πρακτικές 

εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με ΣΣΔ και ο δεύτερος παράγοντας στις 

αρνητικές τεχνικές/πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με ΣΣΔ. 

Από την ανάλυση των ευρημάτων παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική διαφορά 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς (α) που έχουν γενική επιμόρφωση – σεμινάρια, (β) 

έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής, (γ) έχουν εμπειρία ή εκπαίδευση 

στην ειδική αγωγή σε σχέση με αυτούς που δηλώνουν απουσία κάθε είδους 

επιμόρφωσης, Οι τρεις πρώτες ομάδες δίνουν υψηλότερες τιμές στις θετικές 

πρακτικές/τεχνικές, και σε αυτούς που δεν έχουν τίποτα από τα παραπάνω. Στις 

θετικές πρακτικές/τεχνικές που ακολουθούνται από τους εκπαιδευτικούς 

περιλαμβάνονται οι ανταμοιβές, τα θετικά κίνητρα και ο έπαινος της θετικής 

συμπεριφοράς και η αγνόηση της κακής διαγωγής που δεν είναι διασπαστική για την 

τάξη. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και εκείνοι που έχουν σεμινάρια επιμόρφωσης ΓΑ 

φαίνεται να συμβάλλουν στην πιο θετική αντιμετώπιση. Βέβαια μπορεί αν υποθέσει 

κανείς ότι τα άτομα που παρακολουθούν επιπλέον σεμινάρια ενδιαφέρονται για 

θέματα της τάξης, είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε δυσκολίες μαθητών, 
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ενδιαφέρονται να αλλάξουν και αυτό ίσως τους κάνει να έχουν πιο θετικές 

παιδαγωγικές πρακτικές/ μεθόδους γενικότερα.  

Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί συμπεριφέρονται υποστηρικτικά 

και συμβουλευτικά προς τους μαθητές με ΣΣΔ, προσπαθούν να κερδίσουν την 

εμπιστοσύνη τους και τους εμπλέκουν στις δραστηριότητες της τάξης. Δεν 

παραλείπουν να εξηγούν στους μαθητές τους κανόνες συμπεριφοράς του σχολείου 

αλλά και να δίνουν σαφείς οδηγίες για τις απαιτήσεις του μαθήματος.  

Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς εφαρμόζουν εξατομικευμένη διδασκαλία με 

το μαθητή ή έχουν λιγότερες απαιτήσεις από αυτόν και του δίνουν περισσότερες 

ευκαιρίες. Κρατούν ή συμπληρώνουν αρχείο σχετικά με τη συμπεριφορά του μαθητή, 

ενδιαφέρονται προσωπικά να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης των εφήβων με 

συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές. Τέλος, δεν διστάζουν να ζητήσουν 

την συνεργασία των γονέων, των μαθητών, του διευθυντή, των συναδέλφων και 

ειδικών (ειδικό παιδαγωγό, σχολικό ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό). Οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν εμπειρικές μεθόδους διδασκαλίας 

ώστε να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές και ακαδημαϊκές ελλείψεις των μαθητών με 

ΣΣΔ (Ryan, Pierce & Mooney, 2008).  

Η εμπειρία τους προκύπτει από τη επιμόρφωσή τους και την ενασχόληση τους 

στον χώρο της ειδικής αγωγής, είτε θεωρητικά είτε πρακτικά, και δεν επηρεάζεται, 

όπως φάνηκε από την έρευνά μας, από την ηλικία τους και τα χρόνια προϋπηρεσίας 

τους, αλλά από το παιδαγωγικό-επαγγελματικό ενδιαφέρον και την επιθυμία 

εξέλιξης/επιμόρφωσης. 

     Ένα από τα ζητούμενα της παρούσας μελέτης αποτέλεσε ο ρόλος του 

οικογενειακού περιβάλλοντος στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με 

ΣΣΔ και συγκεκριμένα η επαφή/επικοινωνία με τους γονείς. Έχουμε στατιστικά 

σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών των μεταβλητών όπου οι  

εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού, έχουν γενική επιμόρφωση – 

σεμινάρια, έχουν διδάξει σε σχολεία ειδικής αγωγής, έχουν παρακολουθήσει 

σεμινάρια ειδικής αγωγής, έχουν εμπειρία ή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή δίνουν 

υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από τους μη 

κατόχους των παραπάνω. Γίνεται αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί ανώτερου 

μορφωτικού επιπέδου αλλά και εκείνοι που έχουν έρθει σε τριβή με την ειδική αγωγή 
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έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα γονεϊκής εμπλοκής για την ενίσχυση των 

μαθητών, των εκπαιδευτικών αλλά και των ίδιων των γονέων. Επομένως όπως και το 

προηγούμενο εύρημα η συνολική επιμόρφωση κάνει τους εκπαιδευτικούς πιο 

ενήμερους και ευαισθητοποιημένους γεγονός που μπορεί βέβαια να οφείλεται και σε 

προσωπικά χαρακτηριστικά και την ιδιοσυγκρασία του κάθε εκπαιδευτικού.   

Σύμφωνα με τη Φουρνογεράκη (2017), μέσα από την επαφή/επικοινωνία και 

εν τέλει συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς αναπτύσσεται κοινή 

στρατηγική/πρακτική στη διαχείριση των εφήβων με ΣΣΔ δημιουργώντας ένα 

σταθερό περιβάλλον για τους μαθητές τόσο στο σχολικό χώρο όσο και στο σπίτι. 

Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς δημιουργείται κλίμα 

αλληλοκατανόησης των δυσκολιών/προκλήσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι, 

αντίστοιχα στο σχολείο και το σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για 

κοινωνικούς ενισχυτές των γονέων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο 

σχολείο οπότε αυξάνονται οι πιθανότητες ενίσχυσης θετικών συμπεριφορών και οι 

γονείς ενημερώνονται για την πορεία των παιδιών τους αλλά και τους παρέχεται 

εκπαιδευτική και ψυχολογική στήριξη. Καταληκτικά, σύμφωνα με τους Κουρκούτα 

και Ελευθεράκη (2008), η επαφή/επικοινωνία εκπαιδευτικών – γονέων δρα θετικά 

στη βελτίωση της σχέσης γονέων – μαθητή και στη βελτίωση των σχέσεων σχολείου 

– οικογένειας και παράλληλα στη σχολική πρόοδο των μαθητών.  

     Στο τελευταίο τμήμα της έρευνας έγινε προσπάθεια να αναζητηθούν 

αποτελεσματικοί παράγοντες/προσεγγίσεις διαχείρισης των έφηβων μαθητών με ΣΣΔ 

κατά την άποψη των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ευρήματα 

χωρίζονται σε δύο ομάδες (παράγοντες), τους θετικούς αποτελεσματικούς 

παράγοντες προσέγγισης των μαθητών και τους αρνητικούς. Στους θετικούς 

παράγοντες ανήκουν (α) η χρήση ανταμοιβών και θετικών κινήτρων, (β) η 

υποστηρικτική συμπεριφορά στο μαθητή, (γ) εξατομικευμένη διδασκαλία, (δ) το 

προσωπικό ενδιαφέρον εκμάθησης τρόπων διαχείρισης των μαθητών με ΣΣΔ, (ε) η 

ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών, εκπαιδευτικών και 

γονέων, σχολείου και πολιτιστικών κέντρων, σχολείου και δήμου, (στ) η τακτική 

ενδοσχολικής εκπαίδευση, (ζ) η χρήση εξωτερικών ειδικών τάξεων για μαθητές με 

ΣΣΔ  με μεγαλύτερη έμφαση στις διαδικασίες κοινωνικής μάθησης και 

κοινωνικοποίησης, (η) η μείωση σχολικών απαιτήσεων κατά τη διαδικασία της 
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μάθησης, ( θ) η μείωση του μεγέθους των τάξεων, (ι) διοργάνωση σεμιναρίων για 

γονείς των μαθητών με ΣΣΔ και σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς που αντιμετωπίζουν  

μαθητές με ΣΣΔ, (ια) η ίδρυση Συμβουλευτικών Κέντρων για το παιδί και την 

οικογένεια, (ιβ) η παροχή πρόνοιας για τα σχολεία με μεγαλύτερες ανάγκες και (ιγ)  ο 

διορισμός εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στους εφήβους με ΣΣΔ. Στους αρνητικούς 

παράγοντες ανήκουν (α) η χρήση τιμωριών και (β) η χρήση απειλών. Οι στατιστικές 

αναλύσεις των απαντήσεων του δείγματος δεν έφεραν  σημαντικές διαφορές καθώς 

το μεγαλύτερο πλήθος των ερωτηθέντων τέθηκε θετικά προς στις θετικές πρακτικές 

προσέγγισης των έφηβων με ΣΣΔ, είτε οι εκπαιδευτικοί είχαν επιπλέον επιμόρφωση 

είτε όχι. Αυτό ίσως να οφείλεται στο γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν τη 

φιλοσοφία της σύγχρονης παιδαγωγικής προσέγγισης, οι οποίοι παρά τους 

ανασταλτικούς παράγοντες που υπάρχουν στο εκπαιδευτικό σύστημα  και που 

περιορίζουν την αυτενέργεια τους, τολμούν και εφαρμόζουν τις πρακτικές της 

αφήνοντας πίσω το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης (Μπάκας, 2009).    

     Όπως προέκυψε από την έρευνα οι  εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δεν έχουν μια ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών, προβλημάτων και δυσκολιών των μαθητών με ΣΣΔ και αυτό 

οφείλεται κατά κύριο λόγω στην ελλιπή επιμόρφωση αυτών. Στέκονται καταφατικοί 

απέναντι σε θετικές πρακτικές προσέγγισης των παιδιών αυτών και είναι ανοιχτοί στη 

συνεργασία τους με τους φορείς, ενδοσχολικά και εξωσχολικά, και την οικογένεια για 

την καλύτερη στάση απέναντι στους έφηβους με δυσκολίες στο συναίσθημα και τη 

συμπεριφορά.  

      Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διαφορές, εκτός 

από τον παράγοντα φύλο όπου οι γυναίκες εκπαιδευτικοί φαίνεται να είναι 

περισσότερο ευαίσθητες και να εκλαμβάνουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις αντιδράσεις 

των μαθητών. 

8.2. Περιορισμοί  

 Το γεγονός ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ένα συγκεκριμένο νομό (ν. 

Χανίων), θέτει γεωγραφικούς περιορισμούς. 

 Το ερωτηματολόγιο, αρχικά, είχε διανεμηθεί ηλεκτρονικά όμως δεν είχε 

ανταπόκριση κι έτσι, στη συνέχεια, μοιράστηκε έντυπο από την ερευνήτρια ή 

από συναδέλφους που είχε εξουσιοδοτήσει. 
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  Ένα μέρος των εκπαιδευτικών αρνήθηκε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο 

λόγω της έκτασης του. 

 Ένα μέρος των εκπαιδευτικών πιθανόν να απάντησε στο ερωτηματολόγιο 

συμμορφούμενο με τις κοινωνικές προσδοκίες και αυτό που θεωρείται 

παιδαγωγικά ορθό. 

 Το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, παρόλα αυτά τα αποτελέσματα 

φαίνεται  να συμφωνούν με τα την κυρίαρχη αντίληψη και τα δεδεομένα των 

διαθέσιμων έρευνων. 

8.3. Προτάσεις για αλλαγές 

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας οι ακόλουθες προτάσεις θεωρούμε ότι 

είναι σημαντικές:  

 Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τόσο της 

γενικής όσο και της ειδικής αγωγής, σε θέματα διαχείρισης εφήβων με Είναι 

απαραίτητη η επικοινωνία και η συνεργασία εκπαιδευτικών και 

γονέων/κηδεμόνων των μαθητών με ΣΣΔ για την  αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.  

 Πρέπει, επίσης, να υπάρχει συνεργασία των εκπαιδευτικών με ειδικούς 

(ψυχολόγους, κοινωνιολόγους κ.ά.) για την καλύτερη δυνατή διαχείριση των 

μαθητών με ΣΣΔ. 

 Είναι σημαντική η αναδιαμόρφωση των σχολικών τάξεων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών με ιδιαιτερότητες. 

8.4. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 Να πραγματοποιηθεί περεταίρω έρευνα με τη συμμετοχή και των μαθητών με 

ΣΣΔ. 

 Να πραγματοποιηθεί περεταίρω έρευνα με τη συμμετοχή γονέων παιδιών με 

ΣΣΔ. 

 Να πραγματοποιηθούν ποιοτικές έρευνες στο συγκεκριμένο ερευνητικό 

αντικείμενο ώστε να εμβαθύνουμε στο θέμα. 

 Να πραγματοποιηθεί περεταίρω έρευνα με τη συμμετοχή των διευθυντών των 

σχολείων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
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	o Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε σχολεία ειδικής αγωγής δίνουν υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από εκείνους που δεν έχουν.
	o Οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής δίνουν  υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από εκείνους που δεν έχουν.
	o Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εμπειρία ή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή δίνουν υψηλότερη μέση τιμή στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια από εκείνους που δεν έχουν
	 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των κατηγοριών της μεταβλητής Φύλο.
	Από την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) προκύπτει ότι
	 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών της μεταβλητής των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων  στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια.
	 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών της μεταβλητής των ομάδων ετών υπηρεσίας  των ερευνώμενων στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια.
	 Έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών της μεταβλητής των απαντήσεων στο ερώτημα αν θεωρούνται τα τμήματα ένταξης απαραίτητα  (ναι, όχι, δεν γνωρίζω) στην επαφή/επικοινωνία με την οικογένεια.

	7. 6. ΣΤ’ Μέρος  της κλίμακας  – Αποτελεσματικές Προσεγγίσεις
	Ποιους από τους παρακάτω παράγοντες θεωρείτε ως πιο αποτελεσματικούς στη διαχείριση μαθητών με συμπεριφορικές – συναισθηματικές διαταραχές
	7.6.1. Επεξεργασία δεδομένων
	7.6.2. Σύνοψη των αποτελεσμάτων
	Το test αξιοπιστίας Crodbach’s alpha  μας δίνει τις παρακάτω τιμές για τους παράγοντες των  αποτελεσματικών προσεγγίσεων στην διαχείριση των μαθητών  με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές.
	 Παράγοντας 1  Θετικές αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην διαχείριση των μαθητών  με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές (Crodbach’s alpha 0,896)
	 Παράγοντας 2  Αρνητικές αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην διαχείριση των μαθητών  με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές (Crodbach’s alpha 0,739)
	Από τα  t tests προκύπτει ότι δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών των μεταβλητών :
	 Φύλο, κάτοχος όχι μεταπτυχιακού,  εκπαιδευτικοί έχουν γενική επιμόρφωση – σεμινάρια ή όχι , εκπαιδευτικοί που έχουν διδάξει σε σχολεία ειδικής αγωγής υγείας ή όχι , εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ειδικής αγωγής ή όχι και τέλος εκπαιδευ...
	Από την Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) προκύπτει ότι
	 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά για μεταξύ των κατηγοριών της μεταβλητής των ομάδων ηλικιών των ερευνώμενων  για κανένα παράγοντα της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ.
	 Δεν έχουμε στατιστικά σημαντική διαφορά  μεταξύ των κατηγοριών της μεταβλητής των ομάδων ετών υπηρεσίας  των ερευνώμενων για κανένα παράγοντα της ομάδας ερωτημάτων ΣΤ.

	7.7. Συσχετίσεις  των παραγόντων των ομάδων ερωτημάτων Γ,Δ,Ε και  ΣΤ καθώς και αναλύσεις γραμμικής παλινδρόμησης.
	7.7.1. Σύνοψη των αποτελεσμάτων
	Από την ανάλυση παλινδρόμησης προκύπτει ότι οι θετικοί αποτελεσματικοί παράγοντες μπορούν να προβλεφθούν από τις  Τεχνικές Πρακτικές εκπαιδευτικών για την αντιμετώπιση εφήβων με συμπεριφορικές-συναισθηματικές διαταραχές καθώς και την συνεργασία-επικοι...
	Αυτό το ποσοστό πρόβλεψης διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις κατηγορίες διαφόρων δημογραφικών κλπ. μεταβλητών έτσι έχουμε
	o Κατά φύλο
	 Άνδρες 50%
	 Γυναίκες 20%.
	o Εμπειρία ή όχι διδασκαλίας σε σχολεία ειδικής αγωγής
	 Ναι 39%
	 ‘Όχι 25%
	o Παρακολούθηση όχι σεμιναρίων ειδικής αγωγής
	 Ναι 38%
	  ‘Όχι 23%
	o Παρακολούθηση οποιουδήποτε είδους εκπαίδευση στην ειδική αγωγή ή διδασκαλία σε αυτή
	 Ναι 33%
	 Όχι 23%.


	ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
	8.1 Συζήτηση
	8.2. Περιορισμοί
	8.3. Προτάσεις για αλλαγές
	8.4. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

