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Σκοπός 

Στην εργασία µας αυτή θα ασχοληθούµε µε τις συνθήκες εκείνες που αποδίδουν κοµβι-

κούς τρόπους υποστήριξης των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο συνηθισµένο 

σχολείο. Ο κύριος σκοπός αυτής της προσέγγισής µας είναι η περιγραφή των διαδοχικών αυτών 

καταστάσεων και των συνεπειών που θα µπορούσε να έχει η υιοθέτησή τους για την εκπαίδευ-

ση των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Με την ολοκλήρωση του κεφαλαίου αυτού κάθε ειδικευόµενος θα είναι σε θέση να: 

 αναφέρει και να αναλύει τις διαφορετικές καταστάσεις ή στάδια που είναι δυνατό να ισχύ-

ουν στο ελληνικό, αλλά και σε κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα, σε σχέση µε την αγωγή και εκ-

παίδευση των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ˙ 

 παίρνει κριτική θέση απέναντι στην επικρατούσα στάση της Πολιτείας, αναφορικά µε την 

ανάληψη των ευθυνών που εγγυώνται την παροχή ισότιµης συνεκπαίδευσης στα πρόσωπα 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ˙ 

 προσδιορίζει τις ενέργειες εκείνες που θα βοηθούσαν σε µια αποτελεσµατική (ποιοτική) ι-

σότιµη συνεκπαίδευση του προσώπου µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχο-

λείο. 

Έννοιες κλειδιά 

 Ένταξη 

 Συνεκπαίδευση 

 Ενσωµάτωση 

 Ισότιµη συνεκπαίδευση 

 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 
για την ελληνική γλώσσα σε όλο τον κόσµο 
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Εισαγωγικά 

Την οκταετία 1995-2003 έχουν συντελεστεί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση της χώ-

ρας µας σηµαντικές ανακατατάξεις. Μια πληθώρα ευρωπαϊκών προγραµµάτων έχουν κλείσει 

τον κύκλο τους και µένει να αξιολογηθεί η προσφορά τους από τη σχολική κοινότητα και την 

κοινωνία, οµάδες εκπαιδευτικών που εργάζονται στο χώρο ενεργοποιούνται, συζητούν, συγκρο-

τούν ενώσεις (υπάρχουν από όσο γνωρίζουµε ήδη πέντε επιστηµονικές ενώσεις!) και γενικότε-

ρα παρατηρείται έντονη ενεργητικότητα. Το ερώτηµα, ωστόσο, που γεννάται σε όσους από ε-

µάς τους παλαιότερους που, χρόνια τώρα, βλέπουν τις ελπίδες τους για µια δωρεάν, δηµόσια, 

ποιοτική ειδική αγωγή και εκπαίδευση να µαταιώνονται ή να παραπέµπονται στις γνωστές ‘κα-

λένδες’,  αν και κατά πόσο θα ήταν δυνατό κάτι να αλλάξει, παραµένει αναπάντητο! Θα µπο-

ρούσε άραγε µε την υπάρχουσα κατάσταση να υπάρξει σχεδιασµός που να αναφέρεται σε ολό-

κληρη την επικράτεια, ώστε να υπάρχουν σε κάθε περιοχή διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση όλες οι 

απαραίτητες  υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης; Βρισκόµαστε στις αρχές της τρίτης χι-

λιετίας και η Ελληνική Πολιτεία δεν είναι σε θέση να απαντήσει µε επάρκεια και αντικειµενικό-

τητα στο επιστηµονικό αυτό ζήτηµα, αλλά και αίτηµα ενός συνόλου πολιτών της χώρας µας, 

που η Έκθεση Warnock εκτιµά ότι ανέρχεται στο 20% του µαθητικού πληθυσµού (Department 

of Education and Science, 1978). Στην έκθεση Warnock, την αναφορά της επιτροπής στην ο-

ποία προήδρευε η διακεκριµένη ερευνήτρια Baroness Mary Warnock, µελετάται µε προσοχή το 

ζήτηµα των προσώπων µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η έκθεση  Warnock συνέβαλλε 

κατά τρόπο µοναδικό στην αλλαγή του τρόπου που προσεγγίζεται το άτοµο µε ιδιαίτερες εκπαι-

δευτικές ανάγκες και επηρέασε τις εξελίξεις στη γνωστική αυτή περιοχή στο Ηνωµένο Βασί-

λειο, στην Ευρώπη, αλλά και  σε ολόκληρο τον κόσµο. Η Έκθεση Warnock σε συνδυασµό µε 

τη ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα (UNESCO, 1994) θεωρούνται, µαζί µε τις διακηρύξεις του 

Ο.Η.Ε. για τα δικαιώµατα των παιδιών, από τα σηµαντικότερα κείµενα για το παιδί και τον άν-

θρωπο που διατυπώθηκαν στον 20ο αιώνα και έγιναν αποδεκτά και ενσωµατώθηκαν στη νοµο-

θεσία της πλειοψηφίας των πολιτισµένων κρατών της γης. Στις τρεις αυτές ιστορικές κινήσεις 

για την κοινωνική ένταξη και ειδικότερα για την εκπαίδευση των αναπήρων βασίζεται και η φι-

λοσοφία της έννοιας ‘inclusion’. Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) των παιδιών και νέων µε 

και χωρίς αναπηρία αποτελεί φιλοσοφική παραδοχή, η οποία στηρίζεται σε βασικές αρχές της 

Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, αλλά και αναφαίρετο δικαίωµα κάθε προσώπου που ζει σε 

µια σύγχρονη δηµοκρατική κοινωνία. Είναι δικαίωµα κάθε προσώπου να ζει και να αναπτύσσε-

ται σε ένα κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον µε τα κατά το δυνατό λιγότερα εµπόδια στην αυ-

τοέκφραση,  την αυτοπραγµάτωση και την κοινωνική συµµετοχή. Θεωρούµε ότι η πορεία προς 

την ισότιµη συνεκπαίδευση είναι µια πορεία απαιτητική και χρονοβόρα και απαιτεί, εκτός των 
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ιδιαιτέρων υλικών µέσων και του εξειδικευµένου εξοπλισµού, επιστηµονική γνώση όλων των 

συνεργαζοµένων προσώπων και πάνω απ’ όλα δέσµευση στην επίτευξη των ιδανικών της. Η 

ισότιµη συνεκπαίδευση θεωρούµε ότι είναι στην ουσία η κατάληξη µιας χρονοβόρας και επίπο-

νης διαδικασίας που ξεκινά από την τοποθέτηση του παιδιού στη σχολική κοινότητα και ολο-

κληρώνεται  µε την απόδοσή του στην κοινωνία ως ενεργού πολίτη, µε όρους που να είναι συµ-

βατοί µε το σεβασµό στο δικαίωµα στη διαφορά.   

Την έννοια της πορείας από τον ακραίο διαχωρισµό - που εκφράζεται µε την παραµονή 

του προσώπου εκτός εκπαίδευσης ή σύµφωνα µε τις σύγχρονες απόψεις µε την απλή παρουσία 

του στο συνηθισµένο σχολείο χωρίς υποστήριξη- προς την ισότιµη συνεκπαίδευση, ίσως κατα-

νοήσουµε περισσότερο, αν περιγράψουµε καταστάσεις που να εξεικονίζουν διαφορετικές προ-

σεγγίσεις εκπαίδευσης προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές καταστάσεις διαχρονικά στην πο-

ρεία της ιστορίας της εκπαίδευσης ή εξελικτικά στην ιστορία των προσώπων µε ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες.  

Στα πλαίσια του υπαρκτού σχολείου είναι δυνατό να ισχύσουν διαφορετικές προσεγγίσεις 

και µοντέλα αντιµετώπισης της εκπαίδευσης των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ανάλογα µε την έκταση και την ποιότητα των παροχών που τα µοντέλα αυτά εξασφαλίζουν 

στον τελικό χρήστη, είναι δυνατό να τοποθετηθούν -θεωρητικά τουλάχιστον- σε µία ταξινοµη-

τική διάταξη, η οποία και να προσδιορίζει τη σχέση τους µε έννοιες σηµαντικές τόσο για το µα-

θητή όσο και για τους γονείς, το προσωπικό του σχολείου και την κοινωνία. Στην ταξινοµητική 

αυτή διάταξη ανάµεσα στις ακραίες «τιµές» του ολοκληρωτικού διαχωρισµού, από την µία 

πλευρά, και της πλήρους και δεσµευτικής -ως προς την εξασφάλιση των απαιτουµένων ανθρω-

πίνων και υλικών πόρων- ενσωµάτωσης από την άλλη, συµπεριλαµβάνονται και µια σειρά από 

άλλες ενδιάµεσες καταστάσεις. Η χρήση των όρων για την ονοµασία των καταστάσεων αυτών 

είναι ενδεικτική και θεωρούµε ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο εκτενούς συζήτησης 

στην επιστηµονική κοινότητα και την κοινωνία, µε στόχο την υιοθεσία της πλέον αποδεκτής 

ορολογίας.  

– Παραµονή εκτός σχολικού συστήµατος . . . . . . . . . . . . . . . . Ισότιµη συνεκπαίδευση  +    

Σχήµα 1  

Από το διαχωρισµό στην ισότιµη συνεκπαίδευση 

∆ραστηριότητα 1 

‘Η Έκθεση Warnock σε συνδυασµό µε τη ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα (UNESCO, 1994) θε-

ωρούνται, µαζί µε τις διακηρύξεις του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώµατα των παιδιών, από τα σηµαντικό-

τερα κείµενα για το παιδί και τον άνθρωπο που διατυπώθηκαν στον 20ο αιώνα και έγιναν αποδε-

κτά και ενσωµατώθηκαν στη νοµοθεσία της πλειοψηφίας των πολιτισµένων κρατών της γης.’  
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Σχολιάστε την παράγραφο αυτή αφού µελετήσετε τα σχετικά ντοκουµέντα και παραθέσε-

τε τις προσωπικές σας απόψεις για την πρόοδο των υποθέσεων της σύγχρονης ειδικής αγωγής 

και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Κατά την άποψή σας η ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα 

έχει ενσωµατώσει στη νοµοθεσία και τις πρακτικές της τις παρακαταθήκες των τριών αυτών 

σηµαντικών κινήσεων; Αν όχι τι θα προτείνατε να γίνει; 

∆ικαιολογήστε µε συντοµία τις απόψεις σας  (περιοριστείτε στις 300 λέξεις). 

1. Ενδεικτικές διακριτές καταστάσεις αγωγής και εκπαίδευσης των προσώπων µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο: Από το διαχωρισµό στην ισότιµη 

συνεκπαίδευση 

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έχουµε επιλέξει την ονοµασία των τεσσάρων διακριτών 

αυτών καταστάσεων µε τους όρους: ένταξη, συνεκπαίδευση, ενσωµάτωση και ισότιµη συνεκ-

παίδευση, αντίστοιχα. Για µία ακόµη φορά επισηµαίνουµε ότι δεν είναι η ορολογία που επηρεά-

ζει την ποσότητα και την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης, αλλά η υιοθετούµενη φιλο-

σοφία και οι πρακτικές που επιλέγονται και εκφράζονται στις επιµέρους καταστάσεις. Στη συ-

νέχεια θα περιγράψουµε αδροµερώς τις διακριτές αυτές καταστάσεις. 

1.1 Η ένταξη 

Ως ένταξη, στα πλαίσια της εργασίας αυτής, θεωρείται η τοποθέτηση µαθητών µε ιδιαίτε-

ρες εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά πλαίσια σχολικής φοίτησης συνοµηλίκων (στα συνηθισµέ-

να ή γενικά σχολεία), µε σκοπό την αποφυγή του διαχωριστικού τρόπου αντιµετώπισης της εκ-

παίδευσής τους, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει ανάλογη µέριµνα διαθεσιµότητας των απαραίτητων 

υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίες θα ήταν δυνατό να εγγυηθούν κάτι παρόµοιο. Η ένταξη 

διαφέρει από τη συνεκπαίδευση στο ότι η πρώτη υποδηλώνει µία φυσική παρουσία, µία εξα-

σφάλιση συνύπαρξης στο συνηθισµένο σχολείο παιδιών µε και χωρίς αναπηρίες, ενώ η 

συνεκπαίδευση δηλώνει την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, 

χωρίς διαφοροποιήσεις. Η ένταξη δεν οδηγεί αναγκαστικά στη συνεκπαίδευση, η οποία, 

ωστόσο, προϋποθέτει την ύπαρξη της ένταξης. Ενέργεια ένταξης µπορούµε να θεωρήσουµε ότι 

αποτελεί η αποδοχή της «τοποθέτησης» των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στην 

πλειοψηφία (ή και σε όλα) τα ελληνικά σχολεία της δηµοσίας (και σε ορισµένες περιπτώσεις 

και της ιδιωτικής) εκπαίδευσης. Άλλωστε εκεί, στα δηµόσια γενικά σχολεία βρίσκεται 

αναγκαστικά –για λόγους που δεν είναι της παρούσης εργασίας– και το µεγαλύτερο ποσοστό 

των παιδιών αυτών, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ουσιαστική και δεσµευτική µέριµνα για την 

υποστήριξη των αναγκών τους. Είναι εξάλλου διαπιστωµένο από την καθηµερινή πρακτική, 

αλλά και ερευνητικά, ότι η τόσο επιθυµητή από τους γονείς και την Πολιτεία ένταξη, όταν δεν 
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ότι η τόσο επιθυµητή από τους γονείς και την Πολιτεία ένταξη, όταν δεν συνοδεύεται από προ-

σχεδιασµένη και συστηµατική υποστήριξη, συνήθως, οδηγεί ακόµα και σε ακραίο διαχωρισµό. 

1. 2 Η συνεκπαίδευση 

Ο όρος συνεκπαίδευση αναφέρεται στην τοποθέτηση των µαθητών µε µειονεξίες σε πλαί-

σια γενικής εκπαίδευσης, µε σκοπό τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών και την εξασφάλιση του ‘ε-

λάχιστα περιοριστικού περιβάλλοντος’. Συχνά πρόκειται για επιλεκτική τοποθέτηση, όχι όµως 

σε όλες τις περιπτώσεις. Στις προδιαγραφές της συνεκπαίδευσης ανήκει η ελάχιστη, αν υπάρχει 

και αυτή, υποστήριξη του παιδιού µε µειονεξίες. Εκφρασµένη αιτιολογία της υιοθέτησης της 

ίσης υποστήριξης θεωρείται η αποδοχή της έννοιας της ισότητας των ευκαιριών ως βασικής κα-

τευθυντήριας αρχής. Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της προσέγγισης αυτής, ακόµα και οι θετικές 

διακρίσεις (επιπλέον ή ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες) δηµιουργούν διαχωρισµούς και πληγώ-

νουν τα πρόσωπα προς τα οποία απευθύνονται.  

Κριτική  

Τα πρόσωπα, για να επωφεληθούν από το εθνικό αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα 

πρέπει να έχουν το απαραίτητο γνωσιακό υπόβαθρο, αλλά και τις ικανότητες και δεξιότητες ε-

κείνες που θα τους επιτρέψουν να ενταχθούν στο θεσµό της συνεκπαίδευσης και να ‘χρησιµο-

ποιήσουν’ τις µικρές διαφοροποιήσεις που είναι δυνατό αυτή να προσφέρει (φροντιστηριακή 

εξατοµικευµένη διδασκαλία, µικρής έκτασης διορθωτικές προσαρµογές του προγράµµατος και 

των πόρων κ.τ.ό.), ώστε να γίνει πραγµατικότητα η πρόοδός τους, ανάλογα µε τις δυνατότητές 

τους.  

Η συνεκπαίδευση χαρακτηρίζεται από καλές προθέσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι δυ-

νατό να ευοδωθούν µε δεδοµένες τις ουσιαστικές ατοµικές διαφορές που η φύση µας έχει επι-

φυλάξει και το γενικότερο ανταγωνιστικό κλίµα που η Πολιτεία έχει επιλέξει και εφαρµόζει µε-

τά την πρόσφατη εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. 

1.3  Η ενσωµάτωση   

Ο όρος ενσωµάτωση αναφέρεται στη δέσµευση των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοι-

νότητας να φέρουν στην τάξη και να εκπαιδεύσουν παιδιά µε µειονεξίες, ώστε να µη διαφέρουν 

από το γενικό µαθητικό πληθυσµό. Στην περίπτωση της ενσωµάτωσης το σύστηµα παραµένει 

όπως είναι ενώ προβλέπεται η παροχή πρόσθετων υποστηρικτικών υπηρεσιών και τεχνικών δι-

ευθετήσεων στους µαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες που να τους επιτρέπουν τη φοί-

τηση στο γενικό σχολείο και παράλληλα να εξασφαλίζουν εγγυήσεις της ακώλυτης φοίτηση 

των άλλων µαθητών. Οι παροχές αυτές γίνονται µέσα σε ένα γενικότερο κλίµα συνεργασίας, το 

οποίο υποστηρίζεται από την έλλειψη ανταγωνισµού, την αναγνώριση της προσωπικής 

ιδιαιτερότητας, την επένδυση στις δυνατότητες των προσώπων και την ελάττωση ή 
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ρότητας, την επένδυση στις δυνατότητες των προσώπων και την ελάττωση ή εξουδετέρωση των 

αδυναµιών τους.  

Κριτική  

Η ενσωµάτωση συνιστά µια διαρκή σπειροειδή ανελικτική πορεία µε επιτεύξεις και οπι-

σθοδροµήσεις, µια επιλογή που δεν αρνείται τη διαφορά, αλλά την κεφαλαιοποιεί µε έναν τρό-

πο δηµιουργικό που επιτρέπει στις ιδιαίτερες ανάγκες να αναδεικνύονται, αλλά δεν αφήνει να 

γίνονται διαφοροποιήσεις εξαιτίας τους. Η ενσωµάτωση αναφέρεται σε µερική τοποθέτηση 

µαθητών µε µειονεξίες σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης. Στόχος της προσέγγισης είναι η 

προσαρµογή του σχολείου στις ανάγκες του παιδιού κατά τρόπο που να µη διαταράσσεται η 

λειτουργία της τάξης για τους άλλους µαθητές. Αντί να τροποποιούµε το πρόγραµµα της τάξης, 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των µαθητών µε µειονεξίες, επιλέγουµε τα µαθήµατα, τις ενότητες ή 

ακόµα και τις επιµέρους διδακτικές ώρες στις οποίες ο µαθητής θα µπορούσε να ωφεληθεί, αν 

συµµετείχε µε την απαραίτητη, πάντα, υποστήριξη.  

Η ενσωµάτωση απαντά στη δύσκολη και πολλές φορές απογοητευτική για τα πρόσωπα µε 

ιδιαίτερες ανάγκες πραγµατικότητα. Είναι παραδεκτό ότι δεν αρκούν οι καλές προθέσεις για την 

υλοποίηση των φιλόδοξων προγραµµατισµών της: τα προγράµµατα ενσωµάτωσης δεν µπορούν 

να είναι διαθέσιµα σε κάθε σχολείο, ούτε και αν ακόµα υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι και το α-

νάλογο εξειδικευµένο προσωπικό. Στην προσπάθειά µας να προσφέρουµε το καλύτερο δυνατό 

θα πρέπει να είµαστε σε θέση να εξασφαλίσουµε τουλάχιστον ένα µέρος των υπηρεσιών που 

έχουν ανάγκη τα παιδιά µας. Η αποτελεσµατικότητα της ενσωµάτωσης σχετίζεται περισσότερο 

µε τη διαχείριση των διαδικασιών σχεδιασµού και υλοποίησης του απαραίτητου για κάθε παρό-

µοια διαδικασία Ατοµικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.) και της διεπιστηµονικής οµά-

δας που είναι υπεύθυνη για αυτό. Η ενσωµάτωση είναι µια επιλογή και η επιλογή αυτή δεν µπο-

ρεί να είναι πάντα διαθέσιµη, θα ήταν κατά συνέπεια τουλάχιστον άδικο για τα παιδιά µε 

ιδιαίτερες ανάγκες να στερηθούν τη σχετική υποστήριξη επειδή δεν είµαστε σε θέση –ως σύ-

στηµα εκπαίδευσης– να τους προσφέρουµε την ‘απολύτως’ κατάλληλη λύση. 

Παρά την εµφανή βελτίωση των υπηρεσιών που συνεπάγεται η υλοποίηση µιας πολιτικής 

ενσωµάτωσης προκρίνεται από τις αναπηρικές οργανώσεις ως όρος διαχωριστικός κυρίως, ε-

πειδή παραπέµπει σε σχέσεις υποταγής σε κάποια υπέρτερη οµάδα και σε επιλογές που δηλώ-

νουν άρνηση της ιδιαιτερότητας. Ενσωµατώνοµαι σηµαίνει χάνω την ιδιαιτερότητά µου, την 

πολιτισµική µου ή τη γλωσσική µου ταυτότητα και αποκτώ χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 

της νέας κοινωνικής οµάδας, του… νέου ‘σώµατος’! Για παράδειγµα, το πρόσωπο µε ιδιαίτερες 

ανάγκες εξαιτίας ακουστικής µειονεξίας δεν µπορεί να έχει τη δική του γλώσσα, τη νοηµατική, 

 
 



∆ρ Αριστείδης Χαρούπιας 7

θα πρέπει να αποκτήσει τη γλώσσα του γενικού πληθυσµού, του ‘σώµατος’ της κοινωνίας και 

αυτή θεωρείται παραδοσιακά η οµιλούµενη γλώσσα. 

1.4 Η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion) 

Από τη δεκαετία του ’80 και µετά στις χώρες της δυτικής Ευρώπης και στις Η.Π.Α. η έν-

νοια της ενσωµάτωσης αρχίζει να διαφοροποιείται και να αναπροσδιορίζεται. Παγκόσµιοι ορ-

γανισµοί όπως η UNESCO διαµορφώνουν οδηγίες και κατευθύνσεις, σύµφωνα µε τις οποίες θα 

πρέπει τα κράτη να προχωρήσουν στην προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος ώστε να 

είναι σε θέση να ανταποκριθεί ανάγκες των παιδιών (UNESCO, 1994). Η ουσιαστική και µε 

προέχοντα χαρακτηριστικά ποιότητας συνεκπαίδευση, µια επιθυµητή αλλά και εφικτή εξέλιξη 

της φιλοσοφίας της παιδείας, θεωρούµε ότι είναι η ισότιµη συνεκπαίδευση (inclusion). Επιλέξα-

µε την απόδοση στην ελληνική γλώσσα του όρου ‘inclusion’, όρου µε διεθνή εµβέλεια και απο-

δοχή, επειδή η εκπαίδευση επιβάλλεται να είναι: 

♦ 

♦ 

ισότιµη δηλ. θα πρέπει σε κάθε πρόσωπο να δίνεται η ευκαιρία, ώστε να επωφελείται από 

υπηρεσίες που να αναπληρώνουν και να δρουν αντισταθµιστικά στις µειονεξίες και τις δια-

φορές του, να παίρνει δηλ. το κάθε πρόσωπο µε ειδικές εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες όσα 

έχει ανάγκη και να προσφέρει, ως αντίδωρο, αυτά που είναι σε θέση να δώσει· 

συνεκπαίδευση, επειδή ο διαχωρισµός δηµιουργεί και συντηρεί, εµφανώς ή υπόγεια, πρα-

κτικές ρατσισµού (φυλετικού, πολιτισµικού ή άλλου που είναι δυνατό να προκληθεί εξαιτίας 

της γνωσιακής ή άλλης ιδιαιτερότητας). 

Η ισότιµη συνεκπαίδευση ακολουθεί το µοντέλο της ‘ελάχιστης απόρριψης’, σύµφωνα µε 

το οποίο οι µαθητές µε µειονεξίες θα πρέπει να εκπαιδευτούν µαζί µε τους µαθητές χωρίς µειο-

νεξίες σε όσο το δυνατό µεγαλύτερη έκταση επιτρέπουν οι όροι καταλληλότητας του συστήµα-

τος εκπαίδευσης, οι ανθρώπινοι (ειδικό προσωπικό) και οι υλικοί πόροι (υλικοτεχνική υποδοµή, 

γενικότερες συνθήκες που σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και την προσφορά των προσώπων 

στο σχολείο, στο σπίτι και την κοινωνία). 

Για να έχουµε ισότιµη συνεκπαίδευση, οι µαθητές στους οποίους αναφερόµαστε θα πρέ-

πει να δέχονται τις υπηρεσίες του εκπαιδευτικού συστήµατος στο ίδιο πλαίσιο µε τα άλλα παι-

διά της γειτονιάς, στην τάξη µε τα παιδιά της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Το σύστηµα θα πρέ-

πει να διαφοροποιείται, ώστε να µπορεί να υποδέχεται τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες χωρίς ωστόσο οι  διαφοροποιήσεις αυτές να εισάγουν διαχωρισµούς µε τους συµµαθη-

τές τους. 

Η ισότιµη συνεκπαίδευση των µαθητών στις τάξεις του γενικού σχολείου ακολουθεί τις 

αναλογίες που παρουσιάζουν οι στατιστικές για τη διασπορά των προσώπων µε ειδικές ανάγκες 
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στο γενικό πληθυσµό. Με βάση την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει, σε κάθε τάξη εικοσιπέντε µα-

θητών, οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες να µην υπερβαίνουν τους δύο. 

Οι µαθητές µε µειονεξίες, όταν δεν είναι δυνατό να παρακολουθήσουν µε επάρκεια τις 

παραδόσεις της κοινής τάξης, εκπαιδεύονται παράλληλα µε τη βοήθεια άλλου προσωπικού ε-

κτός του δασκάλου της τάξης. 

Ο δάσκαλος της τάξης και το άλλο επιστηµονικό προσωπικό της γενικής εκπαίδευσης (ει-

δικός σωµατικής αγωγής, µουσικός, εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών µαθηµάτων κ.τ.ό.) έχουν την 

κύρια ευθύνη για την εκπαίδευση των παιδιών µε µειονεξίες, ενώ το προσωπικό ειδικής εκπαί-

δευσης και οι άλλοι ειδικοί  (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές κ.λπ.) υπο-

στηρίζουν -σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται η ανάγκη- το προσωπικό του γενικού σχολεί-

ου και τον ίδιο το µαθητή. 

Το αναλυτικό πρόγραµµα και το περιβάλλον µάθησης σχεδιάζεται µε τρόπο που να ανα-

πτύσσει τις σχέσεις όλων των παιδιών µεταξύ τους (µε ιδιαίτερες και χωρίς ιδιαίτερες ανάγκες) 

και το κρυφό πρόγραµµα ή παραπρόγραµµα µπορεί να υποστηρίξει την κοινωνική αλληλεπί-

δραση, χωρίς ιδιαίτερη έµφαση στη σωµατική ικανότητα, τις δεξιότητες ή τη γνωσιακή λει-

τουργικότητα. Άλλωστε όλοι οι µαθητές επωφελούνται από τη συµµετοχή σε ένα ερεθιστικό 

περιβάλλον στο οποίο οι ατοµικές διαφορές και ο ιδιαίτερος τρόπος µάθησης λαµβάνονται υ-

πόψη και εξασφαλίζεται χρόνος για ερωτήσεις, πειραµατισµό, συζήτηση και συνεργατική µά-

θηση (Armstrong, Belmont & Verillon, 2000).    

Κριτική  

Στην ουσία η ισότιµη συνεκπαίδευση είναι ένα όραµα, ένα ιδεώδες στη σύλληψη και ου-

τοπικό στην υλοποίηση εγχείρηµα. Είναι φανερό ότι η ισότιµη συνεκπαίδευση είναι µια απαιτη-

τική και «ακριβή» διαδικασία. Οι υποστηρικτές της θεωρούν, ωστόσο, ότι είναι ανθρώπινο δι-

καίωµα κάθε µαθητή να εκπαιδεύεται στο σχολείο της γειτονιάς του, µε τους συνοµηλίκους του 

και τους φίλους του. 

∆ραστηριότητα 2 

Επιλέξτε ένα µαθητή ή µαθήτρια µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το σχολείο στο 

οποίο υπηρετείτε και αφού µελετήσετε τις διαφορετικές καταστάσεις παροχής υπηρεσιών ειδι-

κής αγωγής και εκπαίδευσης που αναφέρονται στο κείµενο, προσπαθήστε να προσδιορίσετε σε 

ποια κατάσταση, κατά τη γνώµη σας, θα µπορούσε να αντιστοιχηθεί η περίπτωσή του.     

∆ικαιολογήστε µε συντοµία τις απόψεις σας  (περιοριστείτε µέχρι τις 100 λέξεις). 

∆ραστηριότητα 3 

Στην περίπτωση του µαθητή ή της µαθήτριας µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ανα-

φερθήκατε στη δραστηριότητα 2, προσπαθήστε να προσδιορίσετε υποθετικές εναλλακτικές υ-
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ποστηρικτικές ενέργειες της σχολικής κοινότητας και της Πολιτείας που, κατά τη γνώµη σας, θα 

µας επέτρεπαν να θεωρούµε ότι διασφαλίζουν τις συνθήκες υλοποίησης µιας πραγµατικά ισότι-

µης συνεκπαίδευσης.     

∆ικαιολογήστε µε συντοµία τις απόψεις σας  (περιοριστείτε µέχρι τις 100 λέξεις). 

2. Το Σχολείο για Όλους µε Όλους  

Από τη δεκαετία του ’70 άρχισε στο εξωτερικό και συνεχίστηκε µέχρι τις αρχές της δεκα-

ετίας του ‘80 µια κριτική για το µοντέλο της επανορθωτικής ή ενισχυτικής εκπαίδευσης 

(remedial education). Η κριτική αυτή οδήγησε την εκπαιδευτική κοινότητα σε προτάσεις ανα-

µόρφωσης των θεσµών. Οι προτάσεις αναµόρφωσης προσδιορίστηκαν από την έκθεση της επι-

τροπής Warnock (1978) και πήραν την πρώτη τους νοµική υπόσταση το 1981 στη Μεγάλη Βρε-

τανία και στις Η.Π.Α. µε το Νόµο PL 94-142 που ενεργοποιήθηκε το 1980. Στη χώρα µας άρχι-

σε σχετικά καθυστερηµένα και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα µια λεκτικά τουλάχιστον εκφρα-

σµένη κριτική προς το µοντέλο της επανορθωτικής ή ενισχυτικής εκπαίδευσης. Από τη διαπι-

στωµένη πραγµατικότητα, ωστόσο, θεωρούµε ότι η κριτική αυτή µπορεί να βοήθησε σηµαντικά 

στην αλλαγή των στάσεων, ελάχιστα όµως βοήθησε ώστε να πάψει να ισχύει η προσέγγιση αυ-

τή στο υπαρκτό σχολείο. Η κριτική στηριζόταν σε βασικά επιχειρήµατα που είχαν σχέση µε θέ-

µατα σηµαντικά όπως: 

  Την υιοθέτηση του «ιατρικού µοντέλου» σε µια διαδικασία προσδιορισµένη µε κριτήρια 

εκπαιδευτικά. 

  Την αποδοχή του προγραµµατικά επιβαλλόµενου αυστηρά περιοριστικού περιβάλλο-

ντος, µε τις διαχωριστικές ετικέτες της κατηγοριοποίησης των προσώπων και την τοποθέτη-

σή τους στα πλαίσια όπου «ανήκουν»! 

  Την επικέντρωση της διαδικασίας αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαδικασιών αποκα-

τάστασης στην έννοια της µειονεξίας και όχι στις δυνατότητες των προσώπων. 

Από τη δεκαετία του ’80 και ως απάντηση στην κριτική αυτή, διατυπώνονται νέα ερωτή-

µατα και προτείνονται νέες προσεγγίσεις, ώστε το εκπαιδευτικό σύστηµα να είναι περισσότερο 

αποτελεσµατικό και συνάµα µη διαχωριστικό απέναντι στα πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες. Το 

προτεινόµενο µοντέλο διαφέρει από εκείνο της επανορθωτικής ή ενισχυτικής εκπαίδευσης σε 

τέσσερα σηµεία: 
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(α) Ξεκινά από την υπόθεση ότι τα παιδιά µε δυσκολίες στη µάθηση έχουν εµπειρίες µα-

ταίωσης και διαχωρισµού σε όλη την έκταση του αναλυτικού προγράµµατος. 

(β) Αναγνωρίζει το δικαίωµα των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν 

πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσµα του εθνικού αναλυτικού προγράµµατος και όχι µόνο στα βα-

σικά µαθήµατα (γλώσσα και µαθηµατικά). 

(γ) Θεωρεί ότι το προσωπικό του γενικού σχολείου θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για τους 

µαθητές µε δυσκολίες στη µάθηση και ότι η κύρια εργασία θα πρέπει να γίνεται µέσα στην τάξη 

µε υιοθέτηση τεχνικών επανορθωτικής και αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και σκοπό τη γενικό-

τερη βελτίωση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου. 

(δ) Προτείνει όπως οι ειδικοί παιδαγωγοί και το άλλο εξειδικευµένο προσωπικό αναλά-

βουν περισσότερο ευέλικτες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, όπως εκείνων της συνεργατικής διδα-

σκαλίας και της συµβουλευτικής προς το προσωπικό του γενικού σχολείου, ώστε να βελτιώ-

σουν το επίπεδο των ικανοτήτων τους στην υποστήριξη όλων των παιδιών µέσα στην τάξη.  

Στο νέο µοντέλο είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις σε γνώσεις, δεξιότητες, αλλά και σε υπο-

στηρικτικό µηχανισµό και υπηρεσίες αυξάνουν τόσο για το προσωπικό του σχολείου όσο και 

για όλους τους άλλους φορείς που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στο σχεδιασµό, την υλοποίηση, 

τη διαµορφωτική και την τελική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι φανερό ότι η 

υλοποίηση παροµοίων σχεδίων έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε διαθέσιµο χρόνο και προσπάθεια 

και για το λόγο αυτό θεωρούµε ότι θα πρέπει να προταθούν νέοι εξελιγµένοι τρόποι διαχείρισης 

των ανθρωπίνων και των υλικών πόρων, οι οποίοι θα πρέπει να δοκιµαστούν πειραµατικά, ώστε 

να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν πριν εφαρµοστούν στο υπαρκτό σχολείο. 

Ένα προτεινόµενο σύστηµα διασύνδεσης των εµπλεκοµένων θεσµών και προσώπων πα-

ρουσιάζεται στο Παράρτηµα Ι, στο τέλος αυτής της εργασίας. Κύρια χαρακτηριστικά του προ-

τεινόµενου µοντέλου είναι: 

 Η δυνατότητα αρχικής, διαµορφωτικής και τελικής αξιολόγησης µε σκοπό τη διαρκή 

βελτίωση του συστήµατος. Με την προτεινόµενη προσέγγιση, έχουµε τη δυνατότητα πρό-

σβασης σε ένα σύστηµα που… ‘µαθαίνει’ από τα λάθη του και δεν εγκλωβίζεται στους βρόγ-

χους της αέναης επανάληψής τους, εξαιτίας κυρίως της αδράνειας που χαρακτηρίζει τα 

παραδοσιακά συστήµατα διαχείρισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Προσιτούς σε κόστος και ευέλικτους τρόπους ενδοσχολικής επιµόρφωσης µε τη χρή-

ση των µεθόδων και τεχνικών της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και την εκµετάλλευση των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (τόσο 
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σε επίπεδο προσωπικού των σχολείων και µαθητών, αλλά και σε επίπεδο γονέων, παραγό-

ντων της τοπικής κοινωνίας και µη κυβερνητικών οργανώσεων)1. 

 Εναλλακτικές προτάσεις εξατοµικευµένης ή µικροοµαδικής παρέµβασης, µε σκοπό 

την αποτελεσµατική διασύνδεση του εθνικού αναλυτικού προγράµµατος µε τις ατοµικές και 

ενδοατοµικές διαφορές (σε επίπεδο γνωσιακό, σωµατικό και συναισθηµατικό) των τελικών 

χρηστών της προσέγγισης.  

 ∆υνατότητα να παραµένουν όλο και περισσότεροι µαθητές µε ειδικές ανάγκες στο γε-

νικό σχολείο, µε όλο και περισσότερες και ποιοτικά βελτιούµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 

Η διαδικασία που µπορεί να εγγυάται την ισότιµη συνεκπαίδευση των µαθητών µε ιδιαί-

τερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι µια διαδικασία απαιτητική, 

χρονοβόρα και σε ορισµένες περιπτώσεις ‘ψυχοφθόρα’ για τους εµπλεκόµενους σ’ αυτήν. Α-

παιτεί από τους συµµέτοχούς της, παράγοντες και φορείς, αλλαγή φιλοσοφίας και νοοτροπίας 

και απαιτεί την κατανόηση µιας πραγµατικότητας, η οποία εµφανίζεται ιδιαίτερα σύνθετη. Θε-

ωρούµε όµως ότι κάθε προσπάθεια αναβάθµισης του συστήµατος θα πρέπει, για λόγους κυρίως 

οικονοµίας δυνάµεων, να στηρίζεται σε ορισµένες προσυµφωνηµένες παραδοχές και ορισµένα 

ερωτήµατα εργασίας. Η ερευνητική διαδικασία έχει ήδη στο ενεργητικό της µια εικοσαετία µε-

λετών και µια πληθώρα εργασιών και προτάσεων. Θεωρούµε, ωστόσο, ότι και ο κάθε εκπαιδευ-

τικός ως πρόσωπο θα πρέπει να συµµετέχει στη διαδικασία του καθορισµού θέσεων και από-

ψεων για συζήτηση και έρευνα. 

Εκφράζουµε την ευχή όπως οι πολιτικοί και οι υπηρεσιακοί παράγοντες που καθορίζουν 

τις τύχες της παιδείας, στην προαναγγελόµενη νέα περίοδο για τα τεκταινόµενα της χώρας µας, 

θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα αναθέσουν σε υπερκοµµατική επιτροπή επιστη-

µόνων και επαγγελµατιών (ειδικής και γενικής αγωγής) την κριτική ερµηνεία και περαιτέρω 

εξειδίκευση και εκσυγχρονισµό των διατάξεων του νόµου 2817/2000 για την εκπαίδευση των 

ατόµων µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων (κα-

θώς και της πρόσφατης αναθεώρησης και επαύξησής του), ώστε να εναρµονιστούν µε τις προ-

διαγραφές που θέτει η ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα (UNESCO, 1994). Για να διασφαλιστεί η ει-

λικρίνεια των προθέσεων θα πρέπει µε την έναρξη της λειτουργίας της επιτροπής να έχουν δια-

σφαλιστεί οι αναγκαίοι οικονοµικοί πόροι και οι πραγµατικά ανεξάρτητοι µηχανισµοί προστα-

σίας από την κατασπατάλησή τους. Απαραίτητη, επίσης, θεωρούµε την προσπάθεια διασφάλι-

σης συνθηκών λειτουργίας της εκπαιδευτικής κοινότητας, µε τρόπους που να επιτρέπουν την 

                                                           
1  ∆ες και: (α) Χαρούπιας, Α. & Βρέτταρος, Ι. (1995).  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της δηµόσιας υπο-

χρεωτικής εκπαίδευσης στις Νέες Τεχνολογίες. Πρακτικά Β’ Πανελλήνιου Συνεδρίου µε θέµα: ∆ιδακτική των Μα-
θηµατικών και Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Σύγχρονη Εποχή Κύπρου, Λευκωσία και (β) Burgess, Robert et al 
(1993). Implementing in-service education and training. Bristol, U.K.: The Falmer Press, σελ. 172-173. 
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ακώλυτη ενεργοποίηση των συµµέτοχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κοινωνίας προς 

την κατεύθυνση της πραγµατοποίησης του οράµατος του ‘Σχολείου για Όλους µε Όλους’. 

 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, παρακαλούµε επιστρέψτε στα “Προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα” και ελέγξτε αν και κατά πόσο είστε σε θέση: να περιγράφετε και να αναλύετε 

τις διαφορετικές καταστάσεις ή στάδια που είναι δυνατό να ισχύουν στο Ελληνικό, αλλά και σε 

κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα, σε σχέση µε την αγωγή και εκπαίδευση των προσώπων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες· να παίρνετε κριτική θέση απέναντι στην επικρατούσα στάση της Πολι-

τείας, αναφορικά µε την ανάληψη των ευθυνών που εγγυώνται την παροχή ισότιµης συνεκπαί-

δευσης στα πρόσωπα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και να προσδιορίζετε τις ενέργειες εκεί-

νες  που θα βοηθούσαν σε µια αποτελεσµατική (ποιοτική) ισότιµη συνεκπαίδευση του προσώ-

που µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. 

 
ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 

Για να είναι ένα εκπαιδευτικό σύστηµα περισσότερο αποτελεσµατικό και συνάµα µη δια-

χωριστικό απέναντι στα πρόσωπα µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να ισχύουν οι πιο κάτω συµβά-

σεις: (Επιλέξτε µε το σηµείο τις σωστές απαντήσεις) 

 (α) Να ενισχυθεί το σύστηµα της ιατροδιαγνωστικής εξέτασης, ώστε να γίνει δυνατή η άµε-

ση παραποµπή των παιδιών, που ο εκπαιδευτικός της τάξης θεωρεί ότι έχουν ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες, για διάγνωση. Το σχολείο θα πρέπει να κάνει οικονοµία δυνάµεων για να 

βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα παιδιά που µπορούν να ωφελη-

θούν από τις ήδη παρεχόµενες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.  

 (β) Οι ειδικοί παιδαγωγοί και το άλλο εξειδικευµένο προσωπικό να προάγουν ευέλικτες εκ-

παιδευτικές υπηρεσίες, όπως:  συνεργατική διδασκαλία, συµβουλευτική προς το προσωπικό 

του γενικού σχολείου και να υποστηρίζουν όλα τα παιδιά που έχουν εκπαιδευτικές ανάγκες 

και µέσα στην τάξη.  

 (γ) Η ισότιµη συνεκπαίδευση να είναι µια διαδικασία χωρίς αυξηµένες απαιτήσεις σε  γνώ-

σεις, δεξιότητες, αλλά και σε υποστηρικτικό µηχανισµό και υπηρεσίες για το προσωπικό του 

σχολείου και για τους άλλους φορείς που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στο σχεδιασµό, την 

υλοποίηση και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για την υλοποίηση των αρ-

χών της ισότιµης συνεκπαίδευσης αρκεί η δέσµευση του εκπαιδευτικού στην υποστήριξη της 

κοινωνικής ενσωµάτωσης του προσώπου µε ειδικές ανάγκες στο συνηθισµένο σχολείο. 

 (δ) Η κύρια εργασία επανορθωτικής και αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και η γενικότερη 

προσπάθεια βελτίωσης του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου να γίνεται µέσα στην τάξη. 
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 (ε) Τα παιδιά µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως και όλα τα παιδιά, να έχουν  δικαί-

ωµα να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύτερο φάσµα του εθνικού αναλυτικού προγράµµατος και 

όχι µόνο στα βασικά µαθήµατα (γλώσσα και µαθηµατικά). 

 (ζ) Οι αρµοδιότητες που αφορούν τα πρόσωπα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (γνωµατεύ-

σεις για την ίδρυση ή κατάργηση των σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής, µεταθέσεις προ-

σωπικού ειδικής αγωγής, υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους µαθητές των γε-

νικών σχολείων, Ατοµικά Προγράµµατα Εκπαίδευσης, έρευνα για τις υπηρεσίες ειδικής α-

γωγής και εκπαίδευσης, ανίχνευση των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συµ-

βουλευτική των γονέων παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) να µεταβιβαστούν στα 

Κ.∆.Α.Υ. 

 (η) Το προσωπικό του γενικού σχολείου να είναι υπεύθυνο και για τους µαθητές µε δυσκολί-

ες στη µάθηση. 

 (θ) Οι γονείς θα πρέπει να ενηµερώνονται για τις αποφάσεις που παίρνει η σχολική κοινότη-

τα για την αγωγή και την εκπαίδευση των παιδιών τους και να µπορούν να επισκέπτονται το 

σχολείο µια φορά το µήνα σε προκαθορισµένη ηµέρα και ώρα.  

 (ι) Η ισότιµη συνεκπαίδευση, που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, να ενισχύεται µε νέους ε-

ξελιγµένους τρόπους διαχείρισης των ανθρωπίνων και των υλικών πόρων. Η µεταφορά της 

εµπειρίας των εκπαιδευτικών συστηµάτων του εξωτερικού, αν και είναι χρήσιµη, δεν αρκεί 

και για το λόγο αυτό οι νέοι τρόποι διαχείρισης που θα προταθούν θα πρέπει να δοκιµαστούν 

πειραµατικά ώστε να αξιολογηθούν και να βελτιωθούν πριν εφαρµοστούν στο υπαρκτό σχο-

λείο. 

ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 

Αφού µελετήσετε το κείµενο και το Παράρτηµα Ι επιλέξτε καταστάσεις που θα πρέπει να 

ισχύουν για να γίνει πραγµατικότητα το Σχολείο για Όλους µε Όλους: (Επιλέξτε µε το σηµείο 

τις σωστές απαντήσεις) 

 (α) Εξασφάλιση της δυνατότητας αρχικής, διαµορφωτικής και τελικής αξιολόγησης µε σκο-

πό τη διαµόρφωση ενός συστήµατος που… ‘µαθαίνει’ από τα λάθη του και δεν εγκλωβίζεται 

στους βρόγχους της αέναης επανάληψής τους. 

 (β) ∆ιάγνωση των αναπηριών του προσώπου από ειδικούς επιστήµονες (ψυχολόγους, παιδο-

ψυχιάτρους, λογοπαθολόγους, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κινησιοθεραπευτές κ.λπ.) 

και προσεκτική κατάταξή του στην ανάλογη κατηγορία. 

 (γ) Ενδοσχολική επιµόρφωση µε τη χρήση των µεθόδων και τεχνικών της Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευσης και την εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Νέες Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 
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  (δ) ∆ιασύνδεση του εθνικού αναλυτικού προγράµµατος µε τις ατοµικές και ενδοατοµικές 

διαφορές (σε επίπεδο γνωσιακό, σωµατικό και συναισθηµατικό) των τελικών χρηστών της 

προσέγγισης.  

 (ε) Εξειδίκευση των ορισµών των διαφόρων κατηγοριών ειδικών αναγκών, ώστε να είναι ε-

φικτή η άµεση τοποθέτηση των προσώπων στα ανάλογα πλαίσια ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης όπου ανήκουν. 

 (στ) Βελτίωση των διαδικασιών αναγνώρισης, αξιολόγησης και των διαδικασιών αποκατά-

στασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των προσώπων και να αναβαθµίζουν 

τις υπηρεσίες του κράτους προς τον πολίτη. 

  (ζ) Όλο και περισσότεροι µαθητές µε ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο µε όλο και περισ-

σότερες και ποιοτικά βελτιούµενες υποστηρικτικές υπηρεσίες. 
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ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 

Σωστές απαντήσεις είναι οι : (β), (γ), (δ), (ε), (η ), (ι).  

ΑΣΚΗΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2 

Σωστές απαντήσεις είναι οι : (α), (γ), (δ), (ζ).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Επισκόπηση των Προτύπων Κανόνων του Ο.Η.Ε. σχετικά µε την ισότητα των ευ-

καιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες3 

Στο έγγραφο µε τους Πρότυπους Κανόνες του Ο.Η.Ε. περιέχονται οι εξής 22 κανόνες: 

1. Ευαισθητοποίηση: Τα κράτη οφείλουν να λάβουν µέτρα για την ευαισθητοποίηση της κοινω-
νίας όσον αφορά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.), τα δικαιώµατά τους, το δυναµικό και τη συ-
νεισφορά τους. 

2. Ιατρική φροντίδα: 

                                                          

Τα κράτη οφείλουν να εξασφαλίζουν αποτελεσµατική ιατρική φροντίδα για 
τα Α.Μ.Ε.Α. 

3. Αποκατάσταση: Τα κράτη οφείλουν να εξασφαλίζουν υπηρεσίες αποκατάστασης για τα 
Α.Μ.Ε.Α., ώστε να τα βοηθήσουν να φτάσουν και να παραµείνουν σε άριστο επίπεδο αυτονοµίας και 
λειτουργικότητας. 

4. Υπηρεσίες στήριξης: Τα κράτη οφείλουν να εγγυώνται την ανάπτυξη και προσφορά υπηρε-
σιών στήριξης συµπεριλαµβανόµενων και τεχνικών βοηθηµάτων για τα Α.Μ.Ε.Α., ώστε να αυξηθεί ο 
βαθµός αυτονοµίας τους στην καθηµερινή ζωή και η δυνατότητα άσκησης των δικαιωµάτων τους. 

5. Πρόσβαση: Τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίσουν την καθολική σηµασία της πρόσβασης στη 
διαδικασία εξίσωσης των ευκαιριών σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας. Για τα άτοµα µε οποιεσδήποτε 
ειδικές ανάγκες, τα κράτη οφείλουν: α) να εισαγάγουν προγράµµατα δράσης που θα καταστήσουν προ-
σιτό το φυσικό περιβάλλον και β) να λάβουν µέτρα για την πρόσβαση στην πληροφόρηση και την επι-
κοινωνία. 

6. Εκπαίδευση: Τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίσουν την καθολική σηµασία της πρόσβασης στη 
διαδικασία εξίσωσης των ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια  και τριτο-
βάθµια εκπαίδευση για παιδιά, νέους και ενήλικες µε ειδικές ανάγκες και σε προσαρµοσµένους χώρους. 
Τα κράτη οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι η εκπαίδευση  των ατόµων µε ειδικές ανάγκες αποτελεί αναπό-
σπαστο µέρος του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

7. Απασχόληση: Τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίσουν την αρχή ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
πρέπει να ενδυναµωθούν για να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώµατά τους, ιδίως στον τοµέα της απασχό-
λησης. Πρέπει να χαίρουν ίσων ευκαιριών παραγωγικής και κερδοφόρου απασχόλησης στην αγορά ερ-
γασίας, τόσο στην ύπαιθρο όσο και στις πόλεις. 

8. Σταθερές αποδοχές και κοινωνική ασφάλιση: Τα κράτη είναι υπεύθυνα για την παροχή κοι-
νωνικής ασφάλισης και σταθερών αποδοχών στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

9. Οικογενειακή ζωή και προσωπική ολοκλήρωση: Τα κράτη οφείλουν να προωθούν την πλή-
ρη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην οικογενειακή ζωή, να προάγουν το δικαίωµα για 
προσωπική ολοκλήρωση και να εξασφαλίζουν ότι οι νόµοι δεν εισάγουν διακρίσεις εις βάρος των ατό-
µων µε ειδικές ανάγκες σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές τους σχέσεις, το γάµο και την τεκνοποιία. 

 

 
 

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1996). `Ευρωπαϊκός Οδηγός Ορθής Πρακτικής- Παροχή Ίσων Ευκαιριών στα Άτο-
µα µε Ειδικές Ανάγκες’, Σειρά: Κοινωνική Ευρώπη, Helios II, Παράρτηµα Γ σελ. 131-133. 
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10. Πολιτιστική καλλιέργεια: Τα κράτη εξασφαλίζουν την ένταξη και τη δυνατότητα ισότιµης 
συµµετοχής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε πολιτιστικές δραστηριότητες. 

11. Ψυχαγωγία και αθλητισµός: Τα κράτη λαµβάνουν µέτρα που θα επιτρέψουν στα άτοµα  µε 
ειδικές ανάγκες να έχουν ίσες ευκαιρίες ψυχαγωγίας και άθλησης. 

12. Θρησκεία: Τα κράτη ενισχύουν τα µέτρα για ισότιµη συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανά-
γκες στη θρησκευτική ζωή της περιοχής τους. 

13. Πληροφόρηση και έρευνα: Τα κράτη αναλαµβάνουν την τελική ευθύνη για τη συλλογή και 
διάδοση των πληροφοριών σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και προ-
ωθούν την πλήρη έρευνα  όλων των θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των φραγµών, που επηρεάζουν  τη 
ζωή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

14. Χάραξη πολιτικής και προγραµµατισµός: Τα κράτη εξασφαλίζουν ότι τα θέµατα ειδικών 
αναγκών λαµβάνονται υπόψη σε κάθε σχετική δράση χάραξης πολιτικής και εθνικού προγραµµατισµού.  

15. Νοµοθεσία: Τα κράτη ευθύνονται για τη δηµιουργία νοµικής βάσης µέτρων µε την επίτευξη 
των στόχων της πλήρους συµµετοχής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

16. Οικονοµικές πολιτικές: Τα κράτη φέρουν την οικονοµική ευθύνη για τα εθνικά προγράµµατα 
και µέτρα που δηµιουργούν ισότητα ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

17. Συντονισµός εργασίας: Τα κράτη είναι υπεύθυνα για τη σύσταση και την ενίσχυση εθνικών 
συντονιστικών επιτροπών ή ανάλογων φορέων που λειτουργούν ως εθνικό σηµείο σύγκλισης  για θέµα-
τα ειδικών αναγκών. 

18. Οργανώσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες: Τα κράτη οφείλουν να αναγνωρίσουν το δικαίωµα 
των οργανώσεων ατόµων µε ειδικές ανάγκες να εκπροσωπούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Τα κράτη οφείλουν επίσης να αναγνωρίζουν το συµβουλευτικό ρόλο 
των οργανώσεων ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε θέµατα χάραξης πολιτικής ειδικών αναγκών.  

19. Κατάρτιση προσωπικού: Τα κράτη είναι υπεύθυνα για την εξασφάλιση κατάλληλης κατάρ-
τισης του προσωπικού κάθε βαθµίδας που συµµετέχει στον προγραµµατισµό και την παροχή προγραµ-
µάτων και υπηρεσιών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.  

20. Εθνική εποπτεία και αξιολόγηση προγραµµάτων ειδικών αναγκών και της εφαρµογής 
των Προτύπων Κανόνων: Τα κράτη είναι υπεύθυνα για τη συνεχή εποπτεία και αξιολόγηση της εφαρ-
µογής των εθνικών προγραµµάτων και υπηρεσιών που αφορούν στην ισότητα των ευκαιριών για τα άτο-
µα µε ειδικές ανάγκες. 

21. Τεχνική και οικονοµική συνεργασία: Τόσο τα εκβιοµηχανισµένα και αναπτυσσόµενα κράτη 
όσο και τα αναπτυσσόµενα κράτη οφείλουν να συνεργάζονται µεταξύ τους για τη λήψη και την εφαρµο-
γή των µέτρων που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις ανα-
πτυσσόµενες χώρες. 

22. ∆ιεθνής συνεργασία: ενεργός µέρος στη διεθνή συνεργασία σχετικά µε πολιτικές εξίσωσης 
ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 
 


