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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Στην ελληνική βιβλιογραφία έχουν δηµοσιευτεί ερευνητικές µελέτες για τις αντιλήψεις των εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών τής γενικής και τής ειδικής εκπαίδευσης απέναντι στη σχολική ένταξη των Μαθητών µε 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Μ.µ.Ε.Ε.Α.). Αντιθέτως, οι αντίστοιχες αντιλήψεις των δυνάµει 
εκπαιδευτικών, δηλαδή φοιτητών,-τριών και, κυρίως, αυτών των καθηγητικών σχολών, δεν έχουν 
µελετηθεί συστηµατικά, παρ’ όλο ότι η διαδικασία διαµόρφωσής τους –κατά τη διάρκεια των σπουδών 
τους– αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την επιτυχή εφαρµογή τής ενταξιακής προσέγγισης. Η 
έρευνα, για την οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια, αποσκοπεί στη διερεύνηση των αντιλήψεων αυτών, 
προκειµένου να εκτιµηθούν τρεις βασικοί παράγοντες τής ένταξης: (α) ο βαθµός συµβολής τής 
εκπαίδευσης στην ενηµέρωση των φοιτητών,-τριών για τις συνιστώσες και τις προεκτάσεις τής 
σχολικής ένταξης, (β) η ανάδειξη τού είδους και τής έκτασης «πιθανών» επιφυλάξεών τους, έπειτα από 
την παρακολούθηση σχετικού µαθήµατος και (γ) η ενδεχόµενη «µεταλλαγή» των απόψεών τους έπειτα 
από την παρακολούθηση σχετικού µαθήµατος. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην παρουσίαση 
ορισµένων αποτελεσµάτων τής έρευνας από τη στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων τυχαίου 
δείγµατος (10%), το οποίο ελήφθη από τον συνολικό πληθυσµό των φοιτητών που απάντησαν στα 
ερωτήµατα τής έρευνας.  
 
 
1. Εισαγωγή: Αντικείµενο, σκοπός και προβληµατική τής έρευνας 
Η σχολική ένταξη των Μαθητών µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Μ.µ.Ε.Ε.Α.) στη 
γενική εκπαίδευση υποστηρίζεται όχι µόνο θεσµικά αλλά και ερευνητικά. Η 
αποτελεσµατική εφαρµογή της, όµως, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, µεταξύ 
των οποίων είναι και: (i) η διαφοροποίηση τού αναλυτικού προγράµµατος, (ii) οι 
αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις τού εκπαιδευτικού, (iii) η γνωστική προετοιµασία του, 
ώστε να είναι σε θέση να «αποδεχτεί» την «πρόκληση τής παρουσίας» των 
Μ.µ.Ε.Ε.Α. µέσα στην τάξη τού κοινού σχολείου, και (iv) η στάση του απέναντι στην 
ενταξιακή πρακτική, επειδή αυτή η στάση αποτελεί στοιχείο που θα επηρεάσει 
σηµαντικά τις διδακτικές δραστηριότητες που θα εφαρµόσει. Όµως, οι αντιλήψεις 
ενός εκπαιδευτικού για τις συνιστώσες και τις προεκτάσεις τής σχολικής ένταξης 
µορφοποιούνται σε µεγάλο βαθµό κατά τη διάρκεια των σπουδών του και, κυρίως, 
στο πλαίσιο τής παρακολούθησης συναφών γνωστικών αντικειµένων και τής 
παράλληλης πρακτικής άσκησης, εφόσον αυτή προβλέπεται από το Πρόγραµµα 
Σπουδών τού οικείου Τµήµατος. Παρ’ όλα αυτά, αν εξετάσουµε τη σχετική 
βιβλιογραφία θα διαπιστώσουµε έλλειψη αντίστοιχων ερευνητικών µελετών, διεθνώς 
(Van Reusen et al., 2000, σ. 7-20· Mdikana et al., 2007, σ. 127). Η βιβλιογραφία που 
αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα περιλαµβάνει, βέβαια, ερευνητικές µελέτες 
που εξετάζουν τη στάση εν ενεργεία εκπαιδευτικών [γενικής και ειδικής αγωγής και 
κατά κύριο λόγο πρωτοβάθµιας] απέναντι στη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α. 
(Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006, σ. 379-394· Avramidis & Kalyva, 2007, σ. 367-
389· Lampropoulou & Padeliadu, 1997, σ. 26-33· Koutrouba, Vamvakari & 
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Theodoropoulos, 2008, σ. 413-421· Boutskou, 2007, σ. 289-302· Πέννα, 2008· 
Κατσένου, 2007), πλην όµως δεν διερευνούν τις αντιλήψεις των δυνάµει 
εκπαιδευτικών, δηλαδή των φοιτητών,-τριών καθηγητικών Σχολών. Εποµένως, κάθε 
προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή µπορεί, κατά τη γνώµη µας, να συµβάλλει 
στην ανάδειξη τής χρησιµότητας ολοκληρωµένης αντιµετώπισης τού ζητήµατος τής 
προετοιµασίας των εκπαιδευτικών. 

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί προδηµοσίευση µέρους των αποτελεσµάτων 
µιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας, η οποία –µε αφετηρία το γεγονός τής 
έλλειψης επαρκών δοµών ειδικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 
τής δευτεροβάθµιας, κυρίως, εκπαίδευσης (∆ελλασούδας, 2005α, σ. 325-329· 
Σπανός, 2010, σ. 20-21· Ξωχέλλης, 2003)– εστιάζεται στη συµβολή τής εκπαίδευσης 
στη διαµόρφωση τής στάσης των δυνάµει εκπαιδευτικών απέναντι στη σχολική 
ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α. Ειδικότερα, οι στόχοι τής συνολικής ερευνητικής 
προσπάθειας αφορούν: (α) στη διερεύνηση τού βαθµού συµβολής τής 
πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης στην ενηµέρωση των φοιτητών,-τριών για τις 
συνιστώσες και τις προεκτάσεις τής σχολικής ένταξης, (β) στην ενδεχόµενη 
µεταλλαγή των απόψεών τους για την ένταξη και, κυρίως, στη διερεύνηση τού είδους 
και τής έκτασης πιθανών επιφυλάξεών τους απέναντι σ’ αυτή –έπειτα από την εκ 
µέρους τους «παρακολούθηση» ή/και απλή µελέτη γνωστικού αντικειµένου µε 
εισαγωγικό χαρακτήρα στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση–, (γ) στην ανάδειξη τής 
αναγκαιότητας ολιστικής µελέτης τού περιεχοµένου τής εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και (δ) στην, εν συνεχεία, εξέταση τής 
αναγκαιότητας για προσαρµογή/τροποποίηση τού τρόπου θεωρητικής και πρακτικής 
εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών (∆ελλασούδας, 2005α). 

 
2. Σύντοµη επισκόπηση ερευνητικών µελετών 
Από τη βιβλιογραφική µελέτη διαπιστώνεται ότι κρίσιµα στοιχεία για την επιτυχία 
τής ένταξης αποτελούν, µεταξύ άλλων, οι αντιλήψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών 
απέναντι στο προβαλλόµενο σήµερα «αξίωµα» τής ένταξης και στο µαθησιακό 
προφίλ κάθε οµάδας Μ.µ.Ε.Ε.Α. και κάθε Μ.µ.Ε.Ε.Α.  µέσα στην οµάδα  (Cook, 
2001, σ. 203-213· Avramidis et al., 2000α, σ. 191-211). Κατά την εκτίµησή µας, 
εξίσου κρίσιµο –αν όχι κρισιµότερο– στοιχείο αποτελούν και το είδος και η έκταση 
τής συνολικής προετοιµασίας τους και, κυρίως οι αντιλήψεις που διαµορφώνονται 
κατά την περίοδο των σπουδών τους για το ζήτηµα τής σχολικής ένταξης των 
Μ.µ.Ε.Ε.Α. Άλλωστε, η έρευνα –ήδη από πολύ νωρίς (Curtis, 1985, σ. 28-31· Leyser 
& Abrams, 1986, σ. 173-180)– έχει υποστηρίξει πως οι δυνάµει εκπαιδευτικοί δεν 
είναι επαρκώς προετοιµασµένοι για να διαχειριστούν αποτελεσµατικά ενταξιακά 
περιβάλλοντα και ενδεχοµένως γι’ αυτό τον λόγο είναι θετικοί απέναντι σε µια ειδική 
–περιορισµένης µορφής–  ένταξη (Winzer, 1984, σ. 23-26). Επίσης, υποστηρίζεται ότι 
οι δυνάµει εκπαιδευτικοί εµφανίζονται να έχουν αρνητική προδιάθεση απέναντι στην 
ένταξη, σε συνάρτηση πάντοτε και µε τους παράγοντες που διαµορφώνουν τις όποιες 
αντιλήψεις τους. Βεβαίως, τελικά, τα σχετικά ερευνητικά δεδοµένα δεν παρουσιάζουν 
οµοφωνία. 

Έτσι, σύµφωνα µε τη µία πλευρά, οι  δυνάµει εκπαιδευτικοί φαίνεται να 
υποστηρίζουν την ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α. (Romi & Leyser, 2006, σ. 85-105· 
Mdikana et al., 2007, σ. 125-131· Agran et al., 1999, σ. 58-62· Jobe et al., 1996, σ. 
148-153· Monahan et al., 1996, σ. 316-320· Burke & Sutherland, 2004, σ. 163-172), 
πιστεύοντας στα πολλαπλασιαστικά οφέλη  που προκύπτουν όχι µόνο για τους 
µαθητές αυτούς αλλά για το σύνολο τής τάξης (για την έννοια των 
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πολλαπλασιαστικών οφελών βλ. και: ∆ελλασούδας, 2005β, σ. 64-66). Σύµφωνα µε 
ένα άλλο ερευνητικό συµπέρασµα οι δυνάµει εκπαιδευτικοί είχαν θετική προδιάθεση 
απέναντι στη γενική φιλοσοφία τής ένταξης (Avramidis et al., 2000β, σ. 277-293), 
άποψη που ενισχύεται και από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί κατά τα πρώτα χρόνια 
τής υπηρεσίας τους εµφανίζονται θετικότεροι απέναντι στην ένταξη (Center & Ward, 
1989, σ. 117-132).  

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν ερευνητικές µελέτες που αναφέρουν ότι οι 
δυνάµει εκπαιδευτικοί: (α) τηρούν, κατά πλειοψηφία, µάλλον επιφυλακτική στάση 
απέναντι στην ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α. (Crawford et al., 2002, σ. 95-118· Romi & 
Daniel, 2001, σ. 259-285), (β) εκφράζουν ανησυχίες σχετικά µε θέµατα διαχείρισης 
τής σχολικής τάξης, στην οποία περιλαµβάνονται Μ.µ.Ε.Ε.Α., και (γ) θεωρούν ως 
πρόβληµα την έλλειψη προετοιµασίας και διδακτικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών 
τής γενικής εκπαίδευσης, µε αποτέλεσµα να υποστηρίζουν τη φοίτηση των 
Μ.µ.Ε.Ε.Α. σε δοµές ειδικής αγωγής (Romi & Leyser, 2006, σ. 85-105). Οι 
επιφυλάξεις αυτές εξειδικεύονται ακόµα περισσότερο σε ευρήµατα άλλων ερευνών 
(βλ. και: Hastings & Oakford, 2003, σ. 87-94), σύµφωνα µε τις οποίες οι δυνάµει 
εκπαιδευτικοί είναι αρνητικοί απέναντι στην ένταξη των µαθητών µε σοβαρές 
αναπηρίες, επειδή πιστεύουν ότι ασκούν αρνητική επίδραση στους συµµαθητές τους, 
στον εκπαιδευτικό και γενικά στο σχολικό περιβάλλον. Γι’ αυτό αποδέχονται την 
ένταξη των µαθητών εκείνων των οποίων ο βαθµός αναπηρίας τους δεν εµποδίζει τη 
µάθηση τόσο των ίδιων όσο και των συµµαθητών τους (Romi & Leyser, 2006, σ. 85-
105). 

Όµως, όπως προαναφέραµε, εκτός από το δίπολο θετική/αρνητική προδιάθεση 
αναδεικνύονται και άλλοι παράγοντες που φαίνεται να ασκούν επίδραση στις 
αντιλήψεις των δυνάµει εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α. Οι 
κυριότεροι απ’ αυτούς είναι ο βαθµός προετοιµασίας κατά τη διάρκεια των 
προπτυχιακών τους σπουδών στο Πανεπιστήµιο και η πρακτική άσκηση σε ειδικά 
σχολεία και σε ενταξιακά περιβάλλοντα (Bender et al., 1995, σ. 8-24· Bennett et al., 
1997, σ. 115-131). 
 
3. Ερευνητική µεθοδολογία 
Έχοντας υπόψη ότι στην ελληνική βιβλιογραφία δεν συναντώνται έρευνες µε 
αντίστοιχη ή συναφή µε το αντικείµενο τής ερευνάς µας θεµατική  –και ως εκ τούτου 
δεν υπάρχουν σχετικά δεδοµένα– επιχειρήσαµε µια πρώτη καταγραφή-αποτύπωση 
τάσεων και απόψεων ενός «τυπικού» φοιτητικού πληθυσµού (των δυνάµει 
εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης) για το ζήτηµα τής ένταξης. Οι βασικές 
µεταβλητές διερεύνησης ήταν: (α) εµπειρίες και αντιλήψεις φοιτητών,-τριών 
καθηγητικών σχολών για την ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α., (β) πιθανή τροποποίηση των 
αντιλήψεών τους µετά την παρακολούθηση ή/και µελέτη θεµάτων Ειδικής 
Παιδαγωγικής στο πλαίσιο µαθηµάτων µε εισαγωγικό, κατά κύριο λόγο, χαρακτήρα: 
[«Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική»: Σχολική ένταξη, ∆ιδακτική, Σχολικός και 
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός, Ποιότητα ζωής] (∆ελλασούδας, 2004· 2005β· 
2005γ· 2006) και (γ) λόγοι ύπαρξης επιφυλάξεων απέναντι στην ένταξη.  

Τα ερευνητικά δεδοµένα προέρχονται από τις απαντήσεις που έδωσαν –σε 
προαιρετική βάση, φοιτητές,-τριες των Τµηµάτων: (α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας, (β) Προγράµµατος Ψυχολογίας και (γ) Κοινωνικής Θεολογίας τού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών–  στο τελευταίο ερώτηµα (εκ των 6-7 υποχρεωτικών) που 
περιλαµβανόταν στο φυλλάδιο-ερωτηµατολόγιο των γραπτών προαγωγικών 
εξετάσεων. Το ερώτηµα περιλάµβανε υποερωτήµατα, τα οποία είχαν ως αφορµή τις 
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δεδηλωµένες επιφυλάξεις που εξέφραζαν, αυθόρµητα, οι φοιτητές κατά τις 
παραδόσεις, θέλοντας να «αντιδράσουν» σε προτάσεις ενταξιακού προσανατολισµού 
των Μ.µ.Ε.Ε.Α. και, κυρίως, στην πρόταση για κοινές για όλους τους µαθητές 
εκπαιδευτικές µονάδες. Τα υποερωτήµατα αυτά είναι τα ακόλουθα: (α) «Είχατε 
οποιαδήποτε προηγούµενη γνώση για τη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α.;». (β) «Εάν 
ναι, ποιες οι διαφορές µεταξύ τής προηγούµενης γνώσης και τής τωρινής;». (γ) «Ποιοι 
είναι οι λόγοι που σας δηµιουργούν τις µεγαλύτερες επιφυλάξεις για τη σχολική ένταξη 
των Μ.µ.Ε.Ε.Α.;». 

Μέσω των ερωτηµάτων αυτών επιδιώχθηκε να εντοπιστούν: Πρώτον: η 
ενδεχόµενη αλλαγή τής αντίληψής τους για τη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α., σε 
συνάρτηση µε την ενηµέρωσή τους έπειτα από την παρακολούθηση σχετικού 
µαθήµατος –οπότε θα µπορούσε να υποστηριχτεί ότι η αλλαγή αυτή  είναι: (i) 
γνωστικής υφής, χωρίς αυτό να αποκλείει την αστάθµητη από πλευράς τους επίδραση 
άλλων παραγόντων, όπως: (ii) συναισθηµατικής υφής (πιθανή συναισθηµατική 
διακίνησή τους ή και σχετικές βιωµατικές εµπειρίες), (iii) αξιακής υφής (σε 
συνάρτηση µε την προσήλωσή τους στις αρχές τής δηµοκρατικής εκπαίδευσης και 
των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων) και (iv) συνδυασµός των προηγούµενων 
περιπτώσεων– και, δεύτερον, οι αντιλήψεις τους απέναντι στην πραγµατικότητα τής 
σχολικής ένταξης των Μ.µ.Ε.Ε.Α., σε συνάρτηση και µε ορισµένα χαρακτηριστικά 
τους (Φίλιας, 2004, σ. 197),  όπως: το φύλο και το Τµήµα φοίτησης. 

Ο συνολικός αριθµός τού φοιτητικού πληθυσµού –που συµµετείχε στις υπόψη 
εξετάσεις κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2004-5 έως και 2007-8– ανέρχεται σε 2.429 
υποκείµενα, ενώ ο αριθµός των φοιτητών,-τριών που απάντησε στα τρία 
υποερωτήµατα τού υπόψη ερωτήµατος ανέρχεται στους 1.111 (ποσοστό 46% 
περίπου). Από το τελευταίο αυτό σύνολο λήφθηκαν µε τυχαία δειγµατοληψία 109 
απαντήσεις (ποσοστό 10% περίπου), προκειµένου να εφαρµοστεί µια διαδικασία 
προανάλυσης, ώστε να εκτιµηθούν εκ των προτέρων µεθοδολογικά προβλήµατα 
πρακτικής φύσεως, τα οποία πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά την επεξεργασία και 
ανάλυση τού συνόλου των απαντήσεων (Ν=1.111). Ορισµένα από τα αποτελέσµατα 
τής προπαρασκευαστικής αυτής επεξεργασίας δηµοσιεύονται στην παρούσα 
ανακοίνωση –σύµφωνα, βέβαια, µε τις προδιαγραφές υποβολής των εισηγήσεων για 
τα ηλεκτρονικά πρακτικά στον διαδικτυακό τόπο του ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.  

Κατά την επεξεργασία των απαντήσεων ακολουθήσαµε τη µέθοδο τής 
ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis), η οποία 
προσιδιάζει στην επεξεργασία ποιοτικού υλικού που παράγεται αυθόρµητα από τους 
δηµιουργούς του χωρίς να υπόκειται σε ειδικά πρότυπα (Kerlinger, 1973, σ. 457-534· 
Dane, 1990, σ. 170-180). Ως προς τις ενότητες ανάλυσης, σηµειώνεται ότι κρίθηκε 
σκόπιµη η συνδυαστική εξέταση των διαθέσιµων ενοτήτων, µε απώτερο σκοπό τη 
µεγαλύτερη δυνατή κατανόηση τού περιεχοµένου των απαντήσεων που είχαν δοθεί 
από τους φοιτητές,-τριες. Έτσι, ενώ κατά βάση χρησιµοποιήθηκε η θεµατική 
ανάλυση, κάθε θέµα δεν εξετάστηκε µεµονωµένα αλλά σε συσχέτιση µε το 
περικείµενό του, το οποίο εµπερικλείεται στις άλλες µονάδες ανάλυσης (φραστική 
ανάλυση & λεξιλογική ανάλυση). Άλλωστε, η θεµατική ή σηµασιολογική ανάλυση 
που είναι συνήθης στις ψυχοπαιδαγωγικές έρευνες εστιάζεται σε έννοιες, νοήµατα ή 
θέµατα που ανακαλούνται σχετικά µε ένα αντικείµενο µελέτης. ∆ηλαδή, 
συγκεντρώνονται πληροφορίες για: (i) το πώς βιώνεται ή γίνεται αντιληπτό από τα 
υποκείµενα (φοιτητές) ένα αντικείµενο (η σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α.), (ii) για 
τις γνώµες, τις πεποιθήσεις και τους φόβους τους και, γενικά, (iii) για τη 
συγκινησιακή τους κατάσταση (Βάµβουκας, 1998, σ. 271).  
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Οι θεµατικές κατηγορίες –που προέκυψαν από την ανάλυση των απαντήσεων 
των φοιτητών,-τριών– πληρούν τα εξής κριτήρια: αντικειµενικότητας, 
εξαντλητικότητας, καταλληλότητας και  αµοιβαίου αποκλεισµού.  

Για τη διασφάλιση τής εσωτερικής εγκυρότητας τής έρευνας εργάστηκαν 
τέσσερεις κωδικογράφοι (φοιτητές που δεν είχαν λάβει µέρος στις εξετάσεις που 
δόθηκαν τα ερωτήµατα), οι οποίοι:  (i) ανέλαβαν, αυτοτελώς και ανεξάρτητα, την 
επεξεργασία τού συνόλου των απαντήσεων, από τις οποίες προέκυψε τόσο ο 
σχηµατισµός τού αναλυτικού κώδικα-πίνακα κατηγοριών (ώστε να µην χαθούν 
ουσιώδεις πληροφορίες) όσο και του συµπυκνωµένου ενιαίου κώδικα-πίνακα των 
κατηγοριών (ώστε να αποτυπωθεί µε ευχέρεια η συχνότητα εµφάνισης παραγόντων 
που δυσχεραίνουν τη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α.), και (ii) εργάστηκαν µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην παραβιάζονται κατά την κωδικοποίηση οι βασικές αρχές τής 
αξιοπιστίας και τής οµοιογένειας (βαθµός συµφωνίας µεταξύ των κωδικογράφων 
91%). 
 
4. Παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσµάτων τής έρευνας 
Στο πρώτο υποερώτηµα, που αφορά στην ύπαρξη οποιασδήποτε προηγούµενης 
γνώσης για τη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α. µόνο το 40%, περίπου, των φοιτητών 
δίνει καταφατική απάντηση, ενώ οι υπόλοιποι (60%, περίπου) απαντούν αρνητικά. 
Στη φάση αυτή δεν εξετάζονται στατιστικά σηµαντικές διαφορές διαφυλικά και 
διατµηµατικά –τόσο στο υποερώτηµα αυτό όσο και στα επόµενα– δεδοµένου ότι το 
δείγµα είναι µεν τυχαίο, πλην όµως δεν έχει στρωµατικό χαρακτήρα. Πάντως, από µια 
πρώτη εκτίµηση των διαφορών παρατηρούµε ότι το ποσοστό των ανδρών που είχε 
προηγούµενη γνώση –έναντι αυτών που δεν είχε– είναι 46,4%, ενώ το αντίστοιχο των 
γυναικών είναι πολύ µικρότερο (38,3%). ∆ηλαδή, παρατηρούµε ότι οι σπουδαστές,-
τριες –και κυρίως τα κορίτσια– φθάνουν στο Πανεπιστήµιο µε ελλιπή ενηµέρωση, 
τουλάχιστον ως προς το ζήτηµα τής ένταξης.   

Στο δεύτερο υποερώτηµα –που αφορά στην ύπαρξη τυχόν διαφορών µεταξύ 
τής προηγούµενης γνώσης και αυτής που αποκτήθηκε στο πλαίσιο εισαγωγικού 
µαθήµατος στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση– η πλειοψηφία (72,7%) αυτών που 
απάντησαν στο πρώτο υποερώτηµα θετικά δίνουν και στο δεύτερο καταφατική 
απάντηση, δηλαδή δηλώνουν ύπαρξη διαφοράς µεταξύ προηγούµενης και νέας 
γνώσης, ενώ µόλις το 9,1% δίνει αρνητική απάντηση. Το υπόλοιπο ποσοστό (18,2%), 
το οποίο αφορά στην έλλειψη απάντησης, προστίθεται στο ποσοστό τής αρνητικής 
απάντησης και το αυξάνει σε 27,3%, εάν το ερµηνεύσουµε ως εικαζόµενη αρνητική 
απάντηση. Πάντως, ένα ποσοστό τού 9,1%, τουλάχιστον, προφανώς εννοεί ότι τα όσα 
γνώριζε ή διαισθανόταν ή νόµιζε, αυτοτελώς ή συνδυαστικά, δεν διαφέρουν από τα 
όσα τού προσφέρθηκαν µέσω τής ανάγνωσης ή/και τής παρακολούθησης τού 
περιεχοµένου των διαφόρων θεµατικών που περιλάµβαναν τα µαθήµατα τής Ειδικής 
Παιδαγωγικής. Ενδοφυλικά, το ποσοστό αυτών των οποίων η γνώµη 
διαφοροποιήθηκε εκπροσωπεί το 92,3% των ανδρών και το 71% των γυναικών. Το 
στοιχείο αυτό θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως επιβεβαίωση των «εσφαλµένων» 
αντιλήψεων που επικρατούν για το ζήτηµα τής ένταξης και ότι η προσφερθείσα νέα 
γνώση παρέχει «ισχυρά» ερείσµατα διαφοροποίησής τους. 

Στο τρίτο υποερώτηµα, το οποίο ζητά από τα υποκείµενα τής έρευνας να 
προσδιορίσουν τους λόγους που τους δηµιουργούν τις µεγαλύτερες επιφυλάξεις για 
τη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α., απάντησε καταφατικά –δηλαδή δηλώνοντας 
ύπαρξη επιφυλάξεων– το 74,3% τού δείγµατος.   
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Τα θεµατικά πεδία, στα οποία εµπίπτουν οι λόγοι που τους δηµιουργούν τις 
µεγαλύτερες επιφυλάξεις, κατανέµονται ως εξής: κοινωνικοί συντελεστές (32,4%), 
σχολικό περιβάλλον (31,0%),  προσωπικοί συντελεστές (14,1%), κράτος (11,3%), 
εκπαιδευτικός (9,2%) και υποκειµενική θεώρηση των πραγµάτων (2%). Εποµένως, 
σύµφωνα µε τις αντιλήψεις αυτών που έχουν επιφυλάξεις, η ευθύνη τού 
εκπαιδευτικού για τη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α. έπεται τόσο τής κοινωνικής 
όσο και τής πολιτειακής ευθύνης και, γενικά, η «ευθύνη» των λοιπών συντελεστών 
τής εκπαίδευσης είναι συγκριτικά µεγαλύτερη από αυτή των εκπαιδευτικών. 

Η ενδοφυλική ιεράρχηση των θεµατικών πεδίων παρουσιάζει την εξής εικόνα: 
Οι περισσότεροι άνδρες (38,5%) εντοπίζουν τις επιφυλάξεις τους στους κοινωνικούς 
συντελεστές, λιγότεροι στο σχολικό περιβάλλον (25,6%), ακόµη λιγότεροι στον 
εκπαιδευτικό και στους ίδιους τους Μ.µ.Ε.Ε.Α. (προσωπικοί συντελεστές) µε το ίδιο 
ποσοστό (12,8%) και, τέλος, στο κράτος (10,3%). Οι γυναίκες διατυπώνουν λόγους 
επιφυλάξεων κατά την εξής σειρά: σχολικό περιβάλλον (33%), κοινωνικοί 
συντελεστές (30,1%), προσωπικοί συντελεστές (14,6%), κράτος (11,6%), 
εκπαιδευτικός (7,8%) και τέλος υποκειµενική θεώρηση των πραγµάτων (2,9%). 

Σηµειώνεται ότι σε ενδοτµηµατικό επίπεδο, καταγράφονται οι εξής 
διαφοροποιήσεις: οι  φοιτητές,-τριες τού Τµήµατος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας εστιάζουν τις επιφυλάξεις τους πρώτα στο σχολικό περιβάλλον (34,2%) 
και µετά στους κοινωνικούς συντελεστές (31,6%) ενώ οι τού Τµήµατος Κοινωνικής 
Θεολογίας αντιστρόφως, δηλαδή, πρώτα στους κοινωνικούς συντελεστές (31,1%) και 
µετά στο σχολικό περιβάλλον (27,9%). Επίσης, το σύνολο των φοιτητών,-τριών τού 
Προγράµµατος Ψυχολογίας αποδίδει την ευθύνη για τη δυσκολία τής σχολικής 
ένταξης των Μ.µ.Ε.Ε.Α. στους κοινωνικούς συντελεστές. 

Όσον αφορά στις θεµατικές κατηγορίες, στις οποίες ταξινοµήθηκαν οι 
επιφυλάξεις που εµφανίζουν τη µεγαλύτερη συχνότητα, η τακτική σειρά µε τα 
αντίστοιχα ποσοστά έχει ως εξής: υποκειµενικοί λόγοι (15,6%), ετοιµότητα των 
συµµαθητών απέναντι στην σχολική ένταξη (14,8%), ετοιµότητα τής κοινωνίας 
απέναντι στην σχολική ένταξη (12,5%), έλλειψη παιδείας (11,7%), υλικοτεχνικές 
υποδοµές (10,9%), ρατσισµός (10,2), εκπαιδευτικός (7%), πολιτειακή µέριµνα 
(6,3%), προκαταλήψεις (5,5%) και επιβράδυνση τού µαθησιακού ρυθµού των 
συµµαθητών (5,5%). Οµαδοποιώντας τις επιµέρους κατηγορίες, διαπιστώνουµε ότι οι 
επιφυλάξεις που αντιπροσωπεύουν ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (59,5%) αφορούν σε 
κοινωνικές  και όχι σε εκπαιδευτικές/σχολικές παραµέτρους. 

Ενδοφυλικά, η τακτική σειρά των θεµατικών κατηγοριών είναι η εξής: οι 
άνδρες διατυπώνουν επιφυλάξεις για: την ετοιµότητα των συµµαθητών (21,1%), το 
ρόλο τού εκπαιδευτικού και την έλλειψη παιδείας, µε το ίδιο ποσοστό (13,2%), τους 
υποκειµενικούς λόγους, τις υποδοµές και την έλλειψη ετοιµότητας τής κοινωνίας, µε 
το ίδιο ποσοστό (10,5%), την πολιτειακή µέριµνα (7,9%), τις προκαταλήψεις και το 
ρατσισµό, µε το ίδιο ποσοστό (5,3%) και την επιβράδυνση τού µαθησιακού ρυθµού 
των συµµαθητών (2,6%). Αντίθετα, στις γυναίκες οι επιφυλάξεις ιεραρχούνται ως 
εξής: υποκειµενικοί λόγοι (17,8%), ετοιµότητα τής κοινωνίας (13,3%), ρατσισµός και 
ετοιµότητα των συµµαθητών µε το ίδιο ποσοστό (12,2%), έλλειψη παιδείας και 
υποδοµές µε το ίδιο ποσοστό (11,1%), επιβράδυνση τού µαθησιακού ρυθµού, 
προκαταλήψεις και πολιτειακή µέριµνα µε το ίδιο ποσοστό (5,6%), ενώ στην 
τελευταία θέση τοποθετείται η ευθύνη τού εκπαιδευτικού (4,4%). 

Σε ενδοτµηµατικό επίπεδο, η τακτική σειρά των θεµατικών κατηγοριών 
σύµφωνα µε τις αντιλήψεις των φοιτητών,-τριών τού Τµήµατος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας έχει ως εξής: υποκειµενικοί λόγοι (34,1%), ρατσισµός 
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(24,4%), έλλειψη παιδείας (22%), ετοιµότητα τής κοινωνίας και υποδοµές µε το ίδιο 
ποσοστό (19,5%), ετοιµότητα των συµµαθητών και πολιτειακή µέριµνα (14,6%), 
επιβράδυνση τού µαθησιακού ρυθµού και προκαταλήψεις µε το ίδιο ποσοστό (12,1%) 
και, τέλος, εκπαιδευτικός (9,7%). Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ρατσισµός και οι 
προκαταλήψεις, αθροιστικά, συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό (37%). Η 
αντίστοιχη τακτική σειρά, σύµφωνα µε τους φοιτητές τού Τµήµατος Κοινωνικής 
Θεολογίας, διαµορφώνεται ως εξής: ετοιµότητα συµµαθητών (40,6%), υποκειµενικοί 
λόγοι, έλλειψη παιδείας και υποδοµών µε το ίδιο ποσοστό (18,8%), εκπαιδευτικός 
(15,6%), επιβράδυνση µαθησιακού ρυθµού, ρατσισµός και προκαταλήψεις (6,2%). 
Τέλος, οι φοιτητές τού προγράµµατος Ψυχολογίας αναφέρονται κυρίως στο ρατσισµό 
(50%) και στην ετοιµότητα τής κοινωνίας (50%). 

Οι λόγοι των επιφυλάξεων, όπως διατυπώθηκαν από κάθε φοιτητή, δεν ήσαν 
πάντοτε ένας. Έτσι, προκύπτουν συνδυαστικές απαντήσεις τόσο στα θεµατικά πεδία 
όσο και στις θεµατικές κατηγορίες. Οι συνδυασµοί που επικρατούν στην πρώτη 
περίπτωση (θεµατικά πεδία) είναι: σχολικό περιβάλλον και κοινωνικοί συντελεστές 
(27%), σχολικό περιβάλλον και εκπαιδευτικός (16%), σχολικό περιβάλλον και 
προσωπικοί συντελεστές (14%), κοινωνικοί και προσωπικοί συντελεστές (11%), 
σχολικό περιβάλλον και κράτος (8%), κοινωνικοί συντελεστές και εκπαιδευτικός 
(6%) ενώ οι υπόλοιποι επτά συνδυασµοί κυµαίνονται από 1-2%. Στη δεύτερη 
περίπτωση (θεµατικές κατηγορίες), κανένας συνδυασµός από τους 21 των θεµατικών 
κατηγοριών δεν υπερβαίνει το 2%, πλην ενός που αφορά στην έλλειψη ετοιµότητας 
τόσο τής κοινωνίας όσο και των συµµαθητών, ο οποίος φθάνει στο 4%. 

Η ερµηνεία των παραπάνω αποτελεσµάτων τής παρούσας προερευνητικής 
φάσης –καθώς και αυτής που θα γίνει στην επόµενη φάση– θα είναι ενδεικτική των 
χαρακτηριστικών τού συγκεκριµένου πληθυσµού, διότι το ερευνώµενο πεδίο είναι 
περιορισµένο (τρία Τµήµατα δύο Σχολών). Μπορεί όµως κανείς µέσα απ’ αυτό να 
ανιχνεύσει γενικές τάσεις και να οδηγηθεί σε κάποια πρώτα συµπεράσµατα. Στο 
πλαίσιο αυτό, ερµηνεύοντας τα αποτελέσµατα τής προερευνητικής αυτής φάσης, 
παρατηρούµε ότι οι δυνάµει εκπαιδευτικοί φαίνεται να επηρεάζονται από το 
περιεχόµενο τού προγράµµατος σπουδών τού Τµήµατος στο οποίο φοιτούν, µε 
αποτέλεσµα να διαφοροποιείται η προδιάθεσή τους απέναντι στο ζήτηµα τής 
σχολικής ένταξης των Μ.µ.Ε.Ε.Α. ∆ηλαδή, υπάρχουν διαφοροποιήσεις και λόγω 
ειδικής φιλοσοφικής θεώρησης, όπως προκύπτει και από τις αντιλήψεις των 
φοιτητών,-τριών Κοινωνικής Θεολογίας για απόδοση ευθυνών στους κοινωνικούς 
παράγοντες, σε αντίθεση προς την τάση των φοιτητών τού Τµήµατος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας για απόδοση ευθυνών στο σχολικό περιβάλλον. 
Πάντως, αυτό που θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής είναι ότι τόσο σε 
διαφυλικό όσο και σε διατµηµατικό επίπεδο, ο παράγοντας που τους δηµιουργεί τις 
λιγότερες επιφυλάξεις, σχετικά µε τη σχολική ένταξη των Μ.µ.Ε.Ε.Α., είναι ο ίδιος ο 
εκπαιδευτικός. 

Μετά τα παραπάνω, θα ήταν σκόπιµη η... «αξιοποίηση» –εκ µέρους των 
διαµορφωτών τής εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής–  τής προβληµατικής που 
αναδεικνύουν οι επιφυλάξεις των µελλοντικών εκπαιδευτικών, µε στόχο την 
αναµόρφωση τόσο τής βασικής πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης όσο και τής 
εισαγωγικής και ενδο- υπηρεσιακής επιµόρφωσης (Α.Ε.Ι., Ο.ΕΠ.ΕΚ., Π.Ε.Κ., Π.Ι., 
κ.ά.). Βεβαίως, είναι αυτονόητο ότι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση της 
βασικής εκπαίδευσης και τής επιµόρφωσης πρέπει να διέπονται από ένα πνεύµα που 
(ανα)τροφοδοτείται από τα εκάστοτε ερευνητικά συµπεράσµατα. Όµως, από µόνη της 
η αναµόρφωση του θεωρητικού περιεχοµένου των εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών 
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προγραµµάτων δεν υποκαθιστά  την πάγια απαίτηση για «διασύνδεση» των 
επιστηµονικών θεωριών µε την εντατική πρακτική άσκηση των προπτυχιακών 
φοιτητών,-τριών καθηγητικών σχολών µε στόχο την αναβάθµιση τής ποιότητας τού 
προσφερόµενου εκπαιδευτικού έργου στους νέους ανθρώπους και ειδικά στους 
Μ.µ.Ε.Ε.Α. 
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