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Αλλοδαποί  µαθητές  µε µαθησιακές  δυσκολίες στο σχολείο. Οι 
στάσεις των εκπαιδευτικών.   
 
Ηλίας  Χάλιος, Msc, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Π.Ε,   Ψυχολόγος 
Βασίλης  Πανταζής, Επίκουρος  Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας  
 

Περίληψη: Στη  σύγχρονη  εποχή  η  πολυπολιτισµικότητα  είναι  ένα  
σύνηθες  κοινωνικό φαινόµενο. Στην  ελληνική  κοινωνία  το  φαινόµενο  
αυτό λαµβάνει  υπόσταση  µε  τη  µορφή, κυρίως,  της   οικονοµικής  
µετανάστευσης. Οι  οικονοµικοί  µετανάστες,  συνήθως, έρχονται  στην  
Ελλάδα  µε  τις  οικογένειές  τους. Όσον  αφορά  στα  παιδιά  τους, είναι  
πιθανό  ως  µαθητές  στο  ελληνικό σχολείο  να  συναντήσουν  δυσκολίες  
στη  µάθηση. Η  παρούσα  µελέτη  διερεύνησε  τις  στάσεις  των  
εκπαιδευτικών  πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης,  απέναντι  σε  αλλοδαπούς  
µαθητές  µε  µαθησιακές  δυσκολίες.   
 

 1.Εισαγωγή 
Στην καθηµερινή  ζωή,   είναι  δυνατό, το άτοµο να  αποδέχεται  ασαφείς  θεωρίες και  
να  διαστρεβλώνει τα γεγονότα  κατά  τέτοιο  τρόπο ώστε  να  συµµορφώνονται  µε 
τις  αντιλήψεις του. Έτσι οδηγείται σταδιακά στη διαµόρφωση κοινωνικών  στάσεων 
(Γεώργας, 1990, σ.121-133). Ο τρόπος µε τον οποίο το άτοµο αντιλαµβάνεται τις  
σχέσεις του µε τους άλλους, επηρεάζεται από   προηγούµενες θετικές ή αρνητικές 
εµπειρίες. Αρνητικές εµπειρίες  οδηγούν πολύ συχνά  στην  προκατάληψη για κάποια  
άτοµα ή κοινωνικές οµάδες, κάτι που στη  συνέχεια  επηρεάζει  τις αξιολογήσεις του  
απέναντί τους (Tajfel & Frazer, 1984, σ.285-305). 
     Μια τέτοια περίπτωση ατόµων, για  τα  οποία  συχνά  δηµιουργούνται  
προκαταλήψεις, είναι  οι  αλλοδαποί  µαθητές που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο. Στο  
πλαίσιο  τέτοιων  καταστάσεων  προέκυψε  η  ανάγκη, να διερευνηθούν οι  στάσεις 
των εκπαιδευτικών  απέναντι  στους αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές  δυσκολίες.    
 
2. Θεωρητική  προσέγγιση 
 Στις  πολυπολιτισµικές κοινωνίες  µια πολιτισµική οµάδα ενδέχεται να βρίσκεται σε 
µειονεκτική θέση για διάφορους λόγους  και κυρίως λόγω µετανάστευσης σε κάποια 
χώρα υποδοχής. Μεταξύ άλλων, τέτοια περίπτωση είναι οι οικογένειες µεταναστών οι  
οποίες  έχουν παιδιά. Το µέγεθος του προβλήµατος σ’ αυτήν την περίπτωση γίνεται 
αντιληπτό, κυρίως, κατά τη φοίτηση των παιδιών στο σχολείο. Η µειονεκτική θέση 
στην  οποία βρίσκονται αυτοί οι µαθητές επιφέρει κάποιες επιπτώσεις  σε 
κοινωνιοψυχολογικό  επίπεδο. Συχνά, παιδιά τέτοιων κοινωνικών οµάδων έχουν 
χαµηλή αυτοεκτίµηση και θεωρούν δεδοµένο ότι θα απορριφθούν λόγω διαφορετικής 
εθνικής και πολιτισµικής προέλευσης. Μια τέτοια πεποίθηση, όµως, µπορεί να τους 
εµποδίσει στο να αναζητήσουν την αλληλεπίδραση µε τα άλλα παιδιά στο σχολικό 
χώρο, καθώς η ευαισθησία στην απόρριψη µπορεί να λειτουργήσει ως 
αυτοεκπληρούµενη προφητεία (Downey, Freitas, Michaelis, Khouri, 1998, σ.545-
560). Με άλλα λόγια, οι µαθητές που περιµένουν ότι θα απορριφθούν είναι πιθανό να 
συµπεριφερθούν µε αποστροφή  απέναντι στους συµµαθητές και στους δασκάλους 
τους, προκαλώντας αντιδράσεις οι οποίες επαληθεύουν τις αρχικές τους προβλέψεις, 
δηλαδή ότι θα  βιώσουν απόρριψη. 
     Επίσης, οι µαθητές αυτοί ενδέχεται να βιώνουν την απειλή του στερεοτύπου. Οι  
υποτιµηµένες ταυτότητες συνδέονται µε  αρνητικές στερεοτυπικές πεποιθήσεις για τις 
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ικανότητες, τα χαρακτηριστικά και τις συµπεριφορές. Τα άτοµα που ανήκουν σε µη 
κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες, αντιλαµβάνονται έντονα αυτά τα στερεότυπα και είναι 
πιθανό να φοβούνται ότι µε τη συµπεριφορά τους   θα επαληθευτούν. Σε σχετική 
έρευνα οι Steele & Aronson (1995, σ.797-811) έδειξαν ότι η απειλή του στερεοτύπου, 
όταν αναφέρεται  σε σηµαντικές λειτουργίες όπως η νοητική ικανότητα, µπορεί να 
αποδιοργανώσει ψυχολογικά  τα µέλη των υποτιµηµένων οµάδων σε τέτοιο βαθµό, 
ώστε να χειροτερέψει η απόδοσή τους. Σύµφωνα µε τα  ευρήµατα της συγκεκριµένης 
έρευνας, οι αφρικανοαµερικανοί  µαθητές κάτω από  συνθήκες  που ευνοούσαν την 
εµφάνιση της απειλής του στερεοτύπου ως προς τη νοητική ικανότητα, είχαν 
περιορισµένη απόδοση  σε σχέση µε τους λευκούς συµµετέχοντες. Ωστόσο, σε  
συνθήκες όπου  η συγκεκριµένη  απειλή µειώθηκε στο ελάχιστο, η απόδοσή τους 
ήταν εξίσου καλή  ή και καλύτερη από εκείνη των λευκών µαθητών. 
      Αυτού του είδους οι έρευνες έδειξαν ότι η ενεργοποίηση των φυλετικών 
στερεοτύπων, παρεµποδίζει την καλή επίδοση των µαθητών στο σχολείο, δίδοντας 
έτσι την εντύπωση στους δασκάλους τους ότι υστερούν ως µαθητές στις γνωστικές  
λειτουργίες  και  ότι  βιώνουν  µαθησιακές  δυσκολίες. 
 
 3.Μεθοδολογία  
 Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν  να διερευνηθούν οι στάσεις των  εκπαιδευτικών  
πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης, απέναντι  στους  αλλοδαπούς  µαθητές  µε  µαθησιακές  
δυσκολίες.  Οι  επιµέρους στόχοι της έρευνας   ήταν οι εξής: 
    
           -  Να διερευνηθεί  αν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι έχουν τις απαραίτητες 

γνώσεις και ικανότητες  προκειµένου  να διδάξουν αποτελεσµατικά στους 
αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. 

           - Να διερευνηθεί  αν οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι  υπάρχουν οφέλη για    
τους αλλοδαπούς  µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες µέσα στην κανονική 
τάξη. 

           - Να διερευνηθεί  αν οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι υφίσταται αποδοχή  των      
αλλοδαπών µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες  µέσα στην κανονική τάξη. 

          - Να διερευνηθεί αν οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι έχουν επαρκή  και     
ικανοποιητική υποστήριξη από θεσµοθετηµένους εκπαιδευτικούς φορείς 
(βοήθεια από Σχολικό σύµβουλο, Κ.Ε.∆.∆.Υ.,  νέες τεχνολογίες) στο έργο 
τους για  την αντιµετώπιση αλλοδαπών µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες.  

Η έρευνα διεξήχθη µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας και συνεπώς 
απευθύνθηκε  στους   εκπαιδευτικούς  διαφόρων κοινωνικών τάξεων.  
 
3.1. Υπόθεση  
Λαµβάνοντας  υπόψη  ότι  τα  τελευταία χρόνια  γίνονται  εντατικές  προσπάθειες  εκ  
µέρους  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  να  υλοποιηθεί  η  εκπαιδευτική   ένταξη των  
αλλοδαπών  µαθητών,  η  υπόθεση  της παρούσας  έρευνας  διαµορφώνεται  ως  εξής: 
 -Οι  εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης  έχουν  θετικές  στάσεις  απέναντι  
στους  αλλοδαπούς  µαθητές  µε  µαθησιακές  δυσκολίες. 
 
3.2. ∆είγµα 
Στην έρευνα έλαβαν µέρος συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο 110 εκπαιδευτικοί  
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (συµπεριλαµβάνονται και  οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων). 
Το δείγµα συνίσταντο από  62 γυναίκες ( ποσοστό  56,37 %) και 48 άνδρες (ποσοστό  
43,63 %). Η µέση ηλικία των συµµετεχόντων ήταν  40,87  έτη µε εύρος από 26  έως 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 
 

ISSN 1790-8574 3 

58 έτη. Ως προς τα έτη υπηρεσίας η µέση τιµή ήταν 14,50 έτη και το εύρος 
κυµάνθηκε από 3 έως 34  έτη. 

   Σχετικά µε τις σπουδές των συµµετεχόντων, 69 εκπαιδευτικοί (ποσοστό 62,72 %) 
ήταν κάτοχοι και άλλων τίτλων σπουδών  εκτός του πτυχίου διορισµού. 
  Συνολικά  47 από τους συµµετέχοντες (ποσοστό  42,72 %)  δήλωσαν ότι είχαν 
παρακολουθήσει κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα για τις µαθησιακές δυσκολίες την 
τελευταία πενταετία. Οι  23 από τους συµµετέχοντες (ποσοστό 20,90 %)  είχαν 
υπηρεσία σε Τµήµα Ένταξης από 1 µέχρι  8 έτη.  

 3.3.Ερευνητικό Εργαλείο  

Ως εργαλείο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που 
αποτελούνταν από δυο µέρη. 

    Το  πρώτο µέρος  αφορούσε στα δηµογραφικά- υπηρεσιακά  στοιχεία των 
εκπαιδευτικών  όπως το φύλο, η ηλικία,  τα έτη υπηρεσίας,  οι σπουδές, η 
επιµόρφωση σε θέµατα σχετικά µε τις µαθησιακές δυσκολίες, καθώς και η εργασία σε 
Τµήµα Ένταξης.  

Το δεύτερο µέρος συνίστατο  από 15  ερωτήσεις διερεύνησης στάσεων 
εκπαιδευτικών. Εκπονήθηκε ως  µετάφραση και τροποποίηση    του  
ερωτηµατολογίου που περιγράφεται στο άρθρο των  Sideridis & Chandler (1997, 
σ.51-64) και δίνει αποτέλεσµα για τέσσερις παράγοντες στάσεων: Ικανότητες, 
Οφέλη, Αποδοχή και Υποστήριξη.  Οι Ικανότητες αναφέρονταν στις γνώσεις και τα 
προσόντα που θεωρούσαν  οι εκπαιδευτικοί ότι διαθέτουν, για την παροχή  
αποτελεσµατικής εκπαίδευσης στους αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές  δυσκολίες. 
Ως Αποδοχή ορίστηκε η θέληση των εκπαιδευτικών να έχουν στην τάξη τους  
αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Τα Οφέλη ορίστηκαν από το αν 
θεωρούν  οι εκπαιδευτικοί  ότι  οι αλλοδαποί µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 
επωφελούνται  από τη διαδικασία της ένταξης στην κανονική τάξη. Η Υποστήριξη 
αναφέρονταν στην πεποίθηση των εκπαιδευτικών σχετικά µε την παρεχόµενη 
βοήθεια από ανάλογες δοµές καθώς και στη δυνατότητα παροχής υλικοτεχνικών 
µέσων για την εκπαίδευση των αλλοδαπών  µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες 
(στήριξη από  Σχολικό  Σύµβουλο, Κ.∆.Α.Υ., νέες τεχνολογίες). 
      Η κάθε ερώτηση αναφέρονταν σε αλλοδαπούς µαθητές µε  µαθησιακές 
δυσκολίες. Οι ερωτώµενοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν µεταξύ 
των τεσσάρων διαβαθµίσεων: συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ λίγο, διαφωνώ λίγο και 
διαφωνώ απόλυτα, σηµειώνοντας 1,2,3 ή 4 αντιστοίχως.. Οι επιλογές των 
διαβαθµίσεων «συµφωνώ απόλυτα» και «συµφωνώ λίγο» θεωρήθηκαν ως θετικές 
στάσεις. Αντίθετα οι διαβαθµίσεις «διαφωνώ λίγο» και «διαφωνώ απόλυτα» 
θεωρήθηκαν αρνητικές στάσεις. Μέσες τιµές µικρότερες του 2,5 θεωρήθηκε ότι 
εκφράζουν θετικές στάσεις, ενώ οι µεγαλύτερες του 2,5 θεωρήθηκε ότι εκφράζουν 
αρνητικές.  

 3.4.Ο δείκτης  αξιοπιστίας (Άλφα του Cronbach)  
  Η αξιοπιστία του ερωτηµατολογίου ελέγχθηκε µε το δείκτη α του Cronbach. Η 
µεταβλητότητα στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών οφείλεται κατά  90% 
(τουλάχιστον) στην πραγµατική µεταβλητότητα (λόγω διαφορετικών απόψεων που 
διατυπώνει ο κάθε εκπαιδευτικός) και µόνο κατά 10%  στο ότι δεν κατανόησαν ή 
παρερµήνευσαν τις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου.  
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4.Αποτελέσµατα της έρευνας 
   Από την επεξεργασία των δεδοµένων για τους παράγοντες των στάσεων προέκυψαν 
τα παρακάτω: 

    Ικανότητες: Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί  
πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης  έχουν την πεποίθηση  πως διαθέτουν την  ικανότητα να 
βοηθήσουν αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές  δυσκολίες καθώς  ο Μέσος   Όρος 
άγγιξε την τιµή  Μ.Ο.=2,21.  

   Οφέλη: Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι από την ένταξη στην κανονική τάξη 
ωφελούνται  οι αλλοδαποί µαθητές µε µαθησιακές  δυσκολίες, καθώς   η  τιµή  του  
Μέσου Όρου   βρέθηκε  σε    χαµηλό  επίπεδο  (Μ.Ο.=2,01).  

    Αποδοχή: Σύµφωνα  µε  τα  αποτελέσµατα της  έρευνας οι αλλοδαποί  µαθητές µε 
µαθησιακές  δυσκολίες  θεωρούνται  µετρίως  αποδεχτοί  από τους εκπαιδευτικούς, 
µε    τιµή  του Μέσου  Όρου  Μ.Ο.=2,53. 

    Υποστήριξη: Ο παράγοντας υποστήριξη παρουσίασε τον υψηλότερο µέσο όρο 
(αρνητικές στάσεις). Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν έχουν αρκετή υποστήριξη από  
τους αρµόδιους φορείς (ΚΕ∆∆Υ, Σχολικό Σύµβουλο, Υλικοτεχνική υποδοµή) 
προκειµένου να αντιµετωπίσουν αλλοδαπούς  µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 
καθώς ο Μέσος Όρος έφτασε στην  τιµή  Μ.Ο= 3,21.  

  Οι δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς για τους παράγοντες:  Ικανότητες, 
Οφέλη,  Αποδοχή, Υποστήριξη   παρουσιάζονται  στον παρακάτω  πίνακα:  

∆είκτες   κεντρικής  τάσης  και  διασποράς  για τους  παράγοντες  στάσεων 

Παράγοντες  
στάσεων Ν 

Μέσος 
Όρος 

Τυπικό 
Σφάλµα 

∆ιάµεσος 
Επικρατούσα 

Τιµή 
Τυπική 

Απόκλιση    

Ικανότητες 110 2,21 0,06 2,00 1,80 0,64 
              Οφέλη 110 2,01 0,07 2,00 2,30 0,79 
             Αποδοχή 110 2,53 0,07 2,60 2,30 0,75 

Υποστήριξη 110 3,21 0,06 3,20 4,00 0,63 

 
 
     Για τη σύγκριση των µέσων όρων των  στάσεων  των  εκπαιδευτικών 
χρησιµοποιήθηκε το t test για δύο ανεξάρτητα δείγµατα. Ως ανεξάρτητες µεταβλητές 
(στις οποίες εφαρµόστηκε το   t  test) ελήφθησαν το φύλο, οι σπουδές   και  η εργασία 
σε Τµήµα Ένταξης. Το  επίπεδο  στατιστικής  σηµαντικότητας  (Sig) ορίστηκε στο 
επίπεδο  του  5%  (α=0,05). 

    Όσον αφορά  στη µεταβλητή   “φύλο”  των  εκπαιδευτικών, παρουσιάστηκαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους των στάσεων µεταξύ των 
ανδρών και των  γυναικών,   µόνο στον παράγοντα Υποστήριξη για την  αντιµετώπιση  
αλλοδαπών µαθητών.  Οι άνδρες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τους παρέχεται σε 
µεγαλύτερο βαθµό υποστήριξη συγκριτικά µε τις γυναίκες καθώς παρουσίασαν 
χαµηλότερους µέσους όρους από τις γυναίκες.  

     Όσον  αφορά  στη  µεταβλητή  «Σπουδές», παρουσιάστηκαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στους µέσους όρους των στάσεων  µεταξύ των εκπαιδευτικών 
µε και χωρίς επιπλέον σπουδές    µόνο  στον παράγοντα     «Υποστήριξη»  για  
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αντιµετώπιση αλλοδαπών µαθητών µε  µαθησιακές  δυσκολίες. Σ’  αυτήν την 
περίπτωση οι  εκπαιδευτικοί µε  επιπλέον σπουδές εκφράζουν  θετικότερες στάσεις 
συγκριτικά µε τους συναδέλφους τους οι οποίοι  δεν έχουν επιπλέον σπουδές,.    
 
   Όσον αφορά  στη µεταβλητή  «εργασία σε Τµήµα Ένταξης», οι εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι είχαν εργαστεί σε Τµήµα Ένταξης  εµφάνισαν στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές  συγκριτικά µε τους συναδέλφους τους  που δεν είχαν ανάλογη εµπειρία.  
Θετικότερες  στάσεις  παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί που είχαν  σχετική εµπειρία στο  
Τµήµα  Ένταξης  µε µέσους όρους  να  αγγίζουν µόλις το 1,55 (Μ.Ο= 1,55) 
    Για τις συγκρίσεις ως  προς την «Ηλικία» των εκπαιδευτικών, επιλέχθηκε η απλή 
ανάλυση διασποράς µε ένα παράγοντα (One way analysis of variance). Το  επίπεδο 
στατιστικής σηµαντικότητας  ορίστηκε   σε 5%..  

      Ορίστηκαν  τρεις κατηγορίες :   α) λιγότερο ή ίσον των 35 ετών (<= 35 ετών),   

β) από 36 έως 49 ετών (36- 49 ετών)   γ) περισσότερο ή ίσον των 50 ετών (>= 50 
ετών). 

  Παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές   στις στάσεις µεταξύ των 
εκπαιδευτικών   ηλικίας  36-49 ετών  και αυτών που ήταν  >= 50 ετών  στον 
παράγοντα  Οφέλη  και στον παράγοντα Αποδοχή για  αλλοδαπούς µαθητές,. 
Θετικότερες στάσεις  παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-49  ετών συγκριτικά 
µε όσους ήταν >=50 ετών. Οι  εκπαιδευτικοί ηλικίας έως και 35 ετών   εµφάνισαν 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές   σε σχέση µε όσους ήταν     >= 50 ετών στον 
παράγοντα Οφέλη   για  Αλλοδαπούς µαθητές.. Θετικότερες στάσεις  παρουσίασαν οι 
εκπαιδευτικοί ηλικίας <= 35 ετών  συγκριτικά µε όσους ήταν >=50 ετών.  

   Οι αναλύσεις για τις περιπτώσεις που  παρατηρήθηκαν  στατιστικά σηµαντικές 
διαφορές παρουσιάζονται στον παρακάτω  πίνακα. 

 
Ανάλυση διασποράς σε σχέση µε την Ηλικία των  εκπαιδευτικών 

 

Παράγοντας  Ηλικία (1) Ηλικία (2) Μ.Ο. 
(1) 

Τ. Α.  
(1) 

Μ.Ο. 
(2) 

Τ.Α.  
(2) 

∆ιαφ. 
Μ.Ο. 
(1-2). 

F Sig 

Οφέλη   
Αλλοδαπών 

<=35 ετών 
>= 50  ετών 

2,21 0,55 2,87 1,08 -0,66 11,349 0,04 

Οφέλη 
Αλλοδαπών 

36-49 ετών 
>= 50 ετών 

1,84 0,69 2,87 1,08 -1,03 11,349 0,01 

Αποδοχή 
Αλλοδαπών 

36-49 ετών 
>= 50 ετών 2,39 0,66 3,15 1,02 -0,75 6,91 0,01 

 
 

 5. Συζήτηση  
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας  ήταν να διερευνηθούν οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, απέναντι σε αλλοδαπούς µαθητές µε 
µαθησιακές δυσκολίες.   

      Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί  πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης  
έχουν την πεποίθηση  πως διαθέτουν την  ικανότητα να βοηθήσουν αλλοδαπούς 
µαθητές µε µαθησιακές  δυσκολίες. Επίσης  προέκυψαν   θετικές στάσεις  για τον 
παράγοντα Οφέλη. . Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι από την ένταξη στην τυπική τάξη 
µπορούν να ωφεληθούν  οι αλλοδαποί µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Τα  οφέλη 
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που µπορούν να αποκοµίσουν οι συγκεκριµένοι µαθητές είναι σηµαντικά, κάτι που 
επιβεβαιώνεται και από άλλα ερευνητικά δεδοµένα (DeBettencourt, 1999, σ.27-35). 

    Ο παράγοντας Αποδοχή εκφράστηκε από τις θέσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε 
το αν θα ήθελαν να έχουν στην τάξη τους αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες και αν θεωρούσαν ότι οι µαθητές αυτοί µπορεί να υποστούν ταπείνωση. 
Σύµφωνα  µε τα  ευρήµατα της   έρευνας, οι αλλοδαποί   µαθητές µε  µαθησιακές 
δυσκολίες  θεωρούνται µετρίως αποδεκτοί από  τους  εκπαιδευτικούς πρωτοβάθµιας  
εκπαίδευσης. Οι  συγκεκριµένοι  µαθητές ίσως να έχουν προσαρµοστεί σε αρκετά 
ικανοποιητικό βαθµό στο ελληνικό σχολείο και συνεπώς να µην εκδηλώνουν 
ιδιαίτερες δυσκολίες. Σε  τέτοιες συνθήκες είναι όντως  πιθανή  η αποδοχή αυτών των 
παιδιών  µέσα στην τυπική τάξη.  Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τα δεδοµένα της 
σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας (Γκόβαρης & Ανδρεαδάκης, 2002, σ.105-107).  

    Για τον παράγοντα Υποστήριξη είναι σηµαντικό να γίνει αναφορά στους ιδιαίτερα 
υψηλούς µέσους όρους (αρνητική στάση) που διαµόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί. Σ’ 
αυτόν τον παράγοντα σηµειώθηκε και η µεγαλύτερη εσωτερική συνέπεια  στις 
απαντήσεις  µε βάση το συντελεστή αξιοπιστίας Cronbach Alpha (a= 0,987). Οι 
ερωτήσεις για το συγκεκριµένο παράγοντα διερευνούσαν τη θέση των εκπαιδευτικών 
σχετικά µε τη  στήριξη που πιστεύουν ότι λαµβάνουν από τις θεσµοθετηµένες 
υποστηρικτικές δοµές (στήριξη από Κ.Ε.∆.∆.Υ, Σχολικό Σύµβουλο ειδικής και 
γενικής αγωγής, ∆ιευθυντή σχολικής µονάδας, νέες τεχνολογίες). Οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ότι δεν έχουν αρκετή υποστήριξη προκειµένου να αντιµετωπίσουν  
αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τα 
πορίσµατα άλλων ερευνών (Ρήγα, 1997, σ.260-294). 

       Όσον αφορά στα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών (φύλο, 
σπουδές και ηλικία) τα αποτελέσµατα της έρευνας  έδειξαν την ύπαρξη  στατιστικά 
σηµαντικών διαφορών στις στάσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών. 

       Πιο συγκεκριµένα, οι στάσεις σε σχέση µε το «Φύλο» των εκπαιδευτικών  
διαφοροποιήθηκαν  σε κάποιες  περιπτώσεις. Οι άνδρες εκπαιδευτικοί φάνηκε να 
είναι  θετικότεροι ως προς τον παράγοντα  Υποστήριξη. Έτσι, οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί  θεωρούν σε µεγαλύτερο βαθµό, συγκριτικά µε τις γυναίκες, ότι έχουν 
κάποια υποστήριξη από σχετικές, δοµές (Σχολικό Σύµβουλο, Κ.Ε.∆.∆.Υ., νέες  
τεχνολογίες) προκειµένου να αντιµετωπίσουν αλλοδαπούς  µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες.  Ίσως  οι άνδρες  εκπαιδευτικοί είναι  περισσότερο εξοικειωµένοι µε τις 
νέες τεχνολογίες και συνεπώς  µε  αυτόν τον τρόπο  να δέχονται  περισσότερη 
υποστήριξη. 

     Σχετικά µε το επίπεδο «Σπουδών», παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στις 
στάσεις των εκπαιδευτικών που είχαν επιπλέον σπουδές (εκτός του πτυχίου 
διορισµού), σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς χωρίς  επιπλέον σπουδές. Οι διαφορές 
εντοπίστηκαν  στον παράγοντα  Υποστήριξη προκειµένου να αντιµετωπίσουν 
αλλοδαπούς µαθητές   µε µαθησιακές  δυσκολίες.  Μπορεί να ειπωθεί ότι οι επιπλέον 
σπουδές των εκπαιδευτικών συνδέονται µε θετικότερες στάσεις. Πιθανώς οι 
περαιτέρω σπουδές  συµβάλλουν,  από τη µια στην ευαισθητοποίηση των  
εκπαιδευτικών  σχετικά µε τα οφέλη που µπορούν να αποκοµίσουν οι συγκεκριµένοι  
µαθητές και από την άλλη είναι πιθανό οι εκπαιδευτικοί µε επιπλέον σπουδές να είναι 
περισσότερο  εξοικειωµένοι µε τις νέες τεχνολογίες (Υποστήριξη) λόγω πιθανής 
συµµετοχής τους σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα.   
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         Οι εκπαιδευτικοί που είχαν εργαστεί σε «Τµήµα Ένταξης» παρουσίασαν σε 
πολλούς παράγοντες θετικότερες στάσεις από τους συναδέλφους τους που δεν είχαν 
τέτοια εµπειρία. Η κατηγορία αυτή των εκπαιδευτικών εµφάνισε τους χαµηλότερους 
µέσους όρους (θετικότερη στάση)  στους παράγοντες «ικανότητες» και «οφέλη». 
Προφανώς αυτή η οµάδα των εκπαιδευτικών είναι πιο κοντά σε αλλοδαπούς µαθητές 
µε µαθησιακές δυσκολίες  λόγω πλαισίου εργασίας.. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τα 
πορίσµατα σχετικής έρευνας (Minke,Bear, Deemer & Griffin, 1996, σ.152-186). 
Ωστόσο, στον παράγοντα Υποστήριξη δεν υφίσταται  σηµαντική διαφορά µεταξύ των 
συγκεκριµένων εκπαιδευτικών και των υπολοίπων. Πιθανώς και οι εκπαιδευτικοί µε 
διδακτική εµπειρία σε  Τµήµα Ένταξης να  αισθάνονται ότι  η υποστήριξη που 
δέχονται από το Σχολικό Σύµβουλο Ειδικής Αγωγής  ή  από το Κ.Ε.∆.∆.Υ. να µην 
παρέχεται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθµό.    

     Η  ανάλυση  των αποτελεσµάτων ως  προς την «Ηλικία», έδειξε, επίσης, 
στατιστικά σηµαντικές διαφορές στις στάσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών. 
Συγκεκριµένα,  οι  εκπαιδευτικοί ηλικίας  έως  και  35 ετών   εµφάνισαν διαφορές   σε 
σύγκριση µε όσους ήταν >= 50 ετών  στον παράγοντα Οφέλη. Θετικότερες στάσεις  
παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας <= 35 ετών  συγκριτικά µε όσους ήταν >=50 
ετών. Το εύρηµα αυτό φαίνεται να συµφωνεί µε τα πορίσµατα άλλης έρευνας 
(Panteliadou & Lampropoulou, 1997, σ.171-183).Βρέθηκαν, επίσης, διαφορές µεταξύ 
των εκπαιδευτικών    ηλικίας 36-49 ετών  και αυτών που ήταν   >= 50 ετών  στον 
παράγοντα  Οφέλη και  στον παράγοντα Αποδοχή. Θετικότερες στάσεις  
παρουσίασαν οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 36-49  ετών συγκριτικά µε όσους ήταν >=50 
ετών. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι οι εκπαιδευτικοί  ηλικίας   µεγαλύτερη  των 50 
ετών, εκφράζουν  πιο  αρνητικές στάσεις. Ίσως  σ’ αυτή την περίπτωση  η σχετικά 
µεγάλη ηλικία (>50) των εκπαιδευτικών  συνδέεται µε την κατάσταση  «καψίµατος» 
(burn out), επηρεάζοντας  αρνητικά τις στάσεις τους απέναντι σ’ αυτούς τους 
µαθητές.  

      Γενικά από τη µελέτη προκύπτει η αναγκαιότητα για επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε θέµατα σχετικά µε τις µαθησιακές δυσκολίες  των   αλλοδαπών 
µαθητών στο ελληνικό σχολείο. Ο εκπαιδευτικός της τυπικής τάξης,  υποχρεούται να 
γνωρίζει τις βασικές εκπαιδευτικές αρχές για τους αλλοδαπούς µαθητές  και  να 
δηµιουργεί θετικές  συνθήκες µάθησης (Πολυχρονοπούλου, 1999,  σ.87-103). Σ’ αυτό 
το πλαίσιο οι στόχοι της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρέπει να είναι: α) η 
αλλαγή της τυχόν αρνητικής στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στους αλλοδαπούς  
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες,  β)  η   µείωση των συναισθηµάτων ανεπάρκειας  
των εκπαιδευτικών σχετικά µε την ικανότητά τους να διδάξουν σε αλλοδαπούς 
µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες στην τυπική τάξη και γ) η εκδήλωση    
ευνοϊκότερων στάσεων από τους εκπαιδευτικούς, απέναντι στην πολιτική της 
συνεκπαίδευσης µαθητών ανεξαρτήτως  εθνικής  προέλευσης. Στο    σχολικό  πλαίσιο    
οι διδάσκοντες  ως  άνθρωποι  επηρεάζονται, βέβαια,   απ’  αυτά  που  συµβαίνουν 
στον κοινωνικό τους περίγυρο. Ωστόσο, διακρίνεται  κάποιο  θετικό  κλίµα σε  σχέση  
µε τους  αλλοδαπούς µαθητές  µε  µαθησιακές  δυσκολίες που  φοιτούν  στο ελληνικό 
σχολείο. Όσο  περισσότερο,   µάλιστα,  οι  εκπαιδευτικοί  επιµορφώνονται  σε  τέτοια  
θέµατα, τόσο  θα βελτιώνεται  αυτό  το  θετικό  κλίµα.  

     Η συγκεκριµένη µελέτη  παρουσίασε αυτά  τα  ευρήµατα στηριζόµενη  σε µικρό 
µέγεθος δείγµατος. Προκειµένου  να  εξαχθούν  βάσιµα συµπεράσµατα στο πλαίσιο 
των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι σε αλλοδαπούς µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες, θεωρείται  απαραίτητο να  διεξαχθούν και άλλες σχετικές έρευνες.  Στο 
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ίδιο πλαίσιο είναι σηµαντικό, επίσης, να επεκταθεί η διερεύνηση των στάσεων και  
στο  επίπεδο της   δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης. 
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