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Πρόλογος
Κοινωνικοψυχολογικά ερωτήματα με παιδαγωγικές προεκτάσεις 

Η θεωρία που δεν βασίζεται σε ό,τι μπορεί να έχει και πρακτική εφαρμογή 

είναι κενή και η πρακτική χωρίς την καθοδήγηση της θεωρίας είναι τυφλή. Οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν την πρακτική της 

συνεκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

στην τάξη του γενικού σχολείου, μέσα από μία ευρύτερη αντίληψη της θεωρίας 

της εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την οποία θα 

εμπλουτίσουν υπό το πρίσμα της πρακτικής τους εμπειρίας (Guilford, 1967). 

Αυτή η διαρκής σχέση μεταξύ πρακτικής της συνύπαρξης και συνεκπαίδευσης 

των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τη μια μεριά και 

της θεωρίας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από την άλλη, μας δίνει τον 

ορισμό της «εκπαιδευτικής πράξης» ως έννοιας (Μιχαηλίδης, 2007γ). Η θεωρία 

της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι ένα λογικά συνδεδεμένο σύνολο υπο-

θέσεων που εξηγούν τα φαινόμενα της πρακτικής της εκπαίδευσης. Η θεωρία 

της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αναφέρεται σε δύο σημεία: α) σε μία γενική 

φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης και β) σε έναν πολυσύνθετο τρόπο κοινωνικής 

σκέψης μιας αυτοεπιβαλλόμενης πειθαρχίας, που καθοδηγεί τις ενέργειες του 

ατόμου και της ομάδας. Το πρώτο παρέχει ένα σύστημα λογικών εξηγήσεων για 

την καλύτερη κατανόηση της πράξης, το δεύτερο έχει σχέση με την επίλυση 

προβλημάτων που σχετίζονται με αυτή. Αυτό το είδος κοινωνικής σκέψης που 

καθοδηγεί τις ενέργειές μας συμπεριλαμβάνει γενικές πρακτικές αρχές που η 

εγκυρότητά τους βγαίνει μέσα από τη σχέση τους με συναφείς επιστήμες (όπως 

αυτές της Κοινωνικής Ψυχολογίας και της Ειδικής Παιδαγωγικής) καθώς επίσης 

με ένα αλλη λεπιδρασιακό σύνολο γνωμών, πεποιθήσεων, απόψεων, στάσεων, 

γνώ σεων και αξιών (Μαντόγλου, 1997. Μιχαηλίδης, 2007α. Παπαστάμου & 

Μαντόγλου, 1995). Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι διαφοροποιημένο. Η δύναμη 

και η εξουσία διανέμονται σε διάφορες ομάδες, φορείς και άτομα, συμπεριλαμ-

βανομένων της κεντρικής και τοπικής κυβέρνησης, των σχολικών συμβούλων, 
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xii  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών. Έτσι, οποιαδήποτε αλλαγή με 

τέτοιο πολυσύνθετο χαρακτήρα θα έχει αργή πορεία λειτουργώντας τμηματικά 

σε διάφορα και αλληλένδετα επίπεδα. Το εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με 

τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εκπαιδευτικές εξελίξεις, που παρέχει τόσο η κεντρική 

όσο και η τοπική διοίκηση διευκολύνει, χωρίς βέβαια να καθορίζει το χαρακτήρα 

και τη λειτουργία του κάθε σχολείου. Κάθε σχολείο έχει σημαντική ελευθερία 

μέσα σ' όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και στους περιορισμούς που επιβάλλει. 

Επιπλέον, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν κατά πολύ τη λειτουργία της τάξης 

τους. Έτσι, κάθε πρόοδος στην πολιτική της συνεκπαίδευσης των παιδιών με ανα-

πηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτεί σχολική και κοινωνική αλλαγή σε 

τρία επίπεδα: α) αλλαγή στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, β) στο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

και γ) στην κεντρική και τοπική εκπαιδευτική διοίκηση. Και τα τρία αυτά επί-

πεδα είναι αλληλένδετα και υφίστανται ή αλληλοϋφίστανται πολλές και διάφο-

ρες πιέσεις (Νούτσος, 1979. Νούτσος, 1986). Ένας από τους βασικούς σκοπούς 

του συγκεκριμένου πονήματος είναι να προβληματίσει τους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς και τους μαθητές και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα το θέμα 

της συνεκπαίδευσης, ώστε να επιφέρουν τις δέουσες αλλαγές στην τάξη τους. 

Από τη μελέτη των αλ  λα γών που έχουν προηγηθεί στο δικό τους χώρο μπορούν 

να αντλήσουν ιδέες που θα επηρεάσουν ολόκληρη την εκπαιδευτική πολιτική του 

σχολείου (Τζάνη, 1992. Φραγκουδάκη, 1977).

Όπως είναι φυσικό, μερικοί φορείς αποτελούν μία πιο εύκολη αποστολή από 

άλλους, με δυνατά και αδύνατα σημεία που υποχωρούν σχετικά εύκολα στην 

αλλαγή, ενώ άλλοι αντιστέκονται περισσότερο σ' αυτή. Γι' αυτόν το λόγο είναι 

απαραίτητο να εξετάζεται η φύση, ο χαρακτήρας του κάθε φορέα πριν να ξεκι-

νήσουμε κάθε προσπάθεια αλλαγής. Πρέπει να διευκρινιστούν οι αξίες που απο-

τελούν τη βάση της επιθυμίας μας για αλλαγή, έτσι ώστε να μπορούν να εξετα-

στούν σε σχέση με την εκπαιδευτική αποστολή του σχολείου. Σ' αυτό το σημείο 

μπορεί κανείς να επινοήσει συγκεκριμένους στόχους και ένα σχέδιο δράσης για 

να τους επιτύχει. Όταν το σχέδιο δράσης απαιτεί πόρους που δεν υπάρχουν 

(οικονομικούς, διοικητικούς, ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.), τότε θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει ρεαλιστικές κινήσεις για την επίτευξη του σκοπού μας. Είναι 

πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε συγκεκριμένους στόχους που να μπορούν 

να επιτευχθούν (Guralnick, 1997). Βασικά, η αλλαγή θα επιτευχθεί όταν το κό -

στος της από οικονομική ή ψυχολογική άποψη είναι γενικά μικρότερο από εκείνο 

της δυσαρέσκειας που επικρατεί για την παρούσα κατάσταση (σε συνδυασμό 
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Πρόλογος xiii

βέβαια με μία σαφή αντίληψη των στόχων και των πρακτικών ενεργειών που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους). Ένα άτομο ή μία ομάδα αναπτύσσει 

πρώτα ένα ενδιαφέρον, για την ισχύουσα κατάσταση ανάμεσα στα μέλη του 

εργασιακού τους περιβάλλοντος, και μετά αντιλαμβάνεται την ανάγκη για αλλαγή. 

Η πίεση λοιπόν για την αλλαγή εντοπίζεται πρώτα στην κατώτερη βαθμίδα της 

κοινωνικής και σχολικής κλίμακας. Θα ήταν ιδανικό αν ταυτόχρονα εκείνο που 

κατέχουν θέσεις-κλειδιά μέσα σ' ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα-φορέα εμπλακούν 

στον προγραμματισμό ενός σχεδίου δράσης. Το κεντρικό στοιχείο σε όλη τη δια-

δικασία της αλλαγής είναι αυτό που αφορά την ηγεσία και τη διοίκηση.

Ένας εκπαιδευτικός έχει περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσει το σχολείο 

του ή τη δημοτική εκπαιδευτική διοίκηση όταν λειτουργεί συλλογικά με άλλα 

άτομα σε διάφορες ομάδες πίεσης και διαπραγμάτευσης (Καΐλα & Θεοδωροπού-

λου, 1997). Η προσπάθεια για αλλαγή εκπαιδευτικής φιλοσοφίας της συνεκπαί-

δευσης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι πολύ 

σημαντική και όσο περισσότεροι εμπλέκονται σ' αυτή τόσο πιο αποτελεσματική 

θα είναι. Επιπλέον, μία τέτοια πλατιά δημοκρατική συμμετοχή βρίσκεται σε συμ-

φωνία με τις αξίες εκείνες που μας ωθούν στο να επιζητούμε την αλλαγή (Tamir, 

1995. Taylor και συν. 1997). Στην πραγματικότητα έχουμε προσδιορίσει τρεις 

αρχές που θα έπρεπε να τηρεί κάθε εκπαιδευτικός που επιδιώκει να αλλάξει την 

εκπαιδευτική νοοτροπία στο σχολείο του σε ό,τι αφορά το θέμα της συνεκπαίδευ-

σης παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη του γενι-

κού σχολείου: α) Να λάβει υπόψη του το είδος της αλλαγής και τις πρόσφατες 

αλλαγές που έχουν ήδη επιτευχθεί στο σχολείο του, β) Να κατανοήσει τη σημα-

ντικότητα της προσπάθειας αυτής και να πάρει πρωτοβουλίες στην ενεργοποίηση 

ομάδων εργασίας, γ) Να δικτυωθεί και να συνεργαστεί με άλλους (Τσουκαλάς, 

1985). Επιπλέον, μέσα από μία τέτοια διαδικασία μπορεί κανείς να αναπτύξει την 

ικανότητα να προσδιορίσει και να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε 

κάθε περίπτωση. Τέλος, πρέπει να καταλάβει κανείς πως όσο αποτελεσματικές 

και αν φαίνονται οι στρατηγικές που ακολουθούμε, υπάρχουν όρια στο τι μπορεί 

να επιτύχει ο καθένας από μας. Επιπλέον, και χωρίς να πρέπει να καταφύγουμε 

σε ιδεολογική αντιπαράθεση για το ποιο τελικά έρχεται πρώτα, το αβγό-αλλαγή 

σε ό,τι αφορά το άτομο (φιλελεύθερη άποψη) ή η κότα-αλλαγή σε ό,τι αφορά 

την κοινωνία γενικά (μαρξιστική άποψη), πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχουν 

όρια στο μέγεθος της αλλαγής που μπορεί να επέλθει στο εκπαιδευτικό μας 

σύστημα μέσα στα ισχύοντα οικονομικά και πολιτικά πλαίσια. Υπάρχουν επίσης 
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xiv  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

όρια στο πόσο η αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορούσε παράλληλα ν' 

αλλάξει αυτά τα πλαίσια. Παρ' όλα αυτά, ως εκπαιδευτικοί έχουμε καθήκον να 

παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση στους μαθητές/τριες μας. Το ερώ-

τημα βρίσκεται στο πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε και να αναπτύ-

ξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην τάξη μας, που θα είναι κατάλληλο για 

την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (OECD, 1997).

Το κίνητρο της παρούσας έρευνας είναι, λοιπόν, να συμβάλει στην καλύτερη 

γνώση αυτών των σχολικών φαινομένων, έτσι ώστε η εξέλιξη κάθε μαθητικής 

προσωπικότητας να ακολουθεί μια φυσιολογική πορεία, μειώνοντας συνεχώς τις 

τωρινές και μελλοντικές κοινωνικές διακρίσεις. Η εργασία, μεθοδολογικά, ακο-

λουθεί την πορεία της άμεσης κι έμμεσης συστηματικής παρατήρησης, μέσα σε 

σχολικές μονάδες, με τεχνικές της συνέντευξης, του ερωτηματολογίου και της 

ανάλυσης περιεχομένου των διαφόρων γραπτών κειμένων, τόσο από την οπτική 

πλευρά της παιδαγωγικής επιστήμης όσο και από την πλευρά της Κοινωνικής 

Ψυχολογίας. Τα προβλήματα των πολύμορφων εκπαιδευτικών ανισοτήτων που 

έχει προκαλέσει ο διαχωρισμός των σχολικών μονάδων, σε ειδικής και γενικής 

αγωγής, απαιτούν την αναδιάρθωση ενός ενιαίου πλαισίου εκπαιδευτικής πολιτι-

κής για όλους τους μαθητές, με και χωρίς εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες (Τζάνη, 

1988). Ύστερα από μια πρώτη φάση πολλών αντιθέσεων στους κόλπους της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όσον αφορά την εκπαίδευση των μαθητών με ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιχειρήθηκε ένα άνοιγμα προς το σύγχρονο παιδα-

γωγικό μοντέλο της συνεκπαίδευσης όλων των μαθητών στις συνήθεις σχολικές 

μονάδες, που έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να λειτουργεί πιλοτικά και στον 

ελλαδικό χώρο. Αυτό το μοντέλο αποτελεί μια απάντηση στα αιτήματα, τόσο των 

γονέων, που τα παιδιά τους παρουσιάζουν κάποιο είδος αναπηρίας και ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών, όσο και της εκπαιδευτικής κοινότητας για μια πλήρη και 

ουσιαστική μορφή ενσωμάτωσης όλων των μαθητών με ειδικές ανάγκες στις 

κανονικές τάξεις, διευρύνοντας τη συναίνεση για μία αυριανή κοινωνική ένταξη 

μέσα από την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων αυτών. Τα εξατομικευ-

μένα προγράμματα εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες θα πετύχουν τη φιλοσοφία της συνεκπαίδευσης μέσα από την αποδοχή 

με τους συμμαθητές τους. Η λειτουργική ένταξη και ενσωμάτωση των παιδιών με 

αναπηρία επιτυγχάνεται, τόσο με τη συνύπαρξη όσο και με την ανάπτυξη των 

σχέσεων των παιδιών μεταξύ τους μέσα και έξω από το περιβάλλον του σχολείου 

(Haring, 1991. Μιχαηλίδης, 2000. Τάφα, 1997. Tajfel, 1981).
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Πρόλογος xv

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια ξεκινώντας από το κοινωνικοψυχο-

λογικό ερώτημα σχετικά με το φαινόμενο της συνύπαρξης και της συνεκπαίδευ-

σης των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη του 

γενικού σχολείου. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στους μαθητές και στις μαθή-

τριες που εξαιτίας μιας αναπηρίας έχουν εκπαιδευτική ανάγκη από προγράμματα 

προσαρμοσμένα στο γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τους επίπεδο (Τρι-

λιανός, 1985. Χρηστάκης, 1991, 2000). Αποσαφηνίζεται το πεδίο σχετικά με την 

ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τους τύπους εκπαίδευσης που παρέχει το εκπαι-

δευτικό σύστημα, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού. Όπως 

είναι γνωστό, η αναπηρία και η «εκπαιδευτική» προσέγγισή της έχουν απασχο-

λήσει τον άνθρωπο από την αρχή της εμφάνισής του και η αναπαράστασή τους 

τροποποιείται και διαμορφώνεται συνεχώς. Τα διάφορα κινήματα ατόμων με 

αναπηρίες επιχειρούν να πείσουν το κοινωνικό σύνολο για την ανάγκη ένταξής 

τους στο κοινωνικό πλαίσιο της εκπαίδευσης. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται 

στις σύγχρονες θεωρίες κοινωνικής ψυχολογίας, στην κοινωνική επιρροή και 

στις κοινωνικές αναπαραστάσεις που η συμβολή τους στα κοινωνικά και σχολικά 

φαινόμενα της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες είναι σημαντική (Clémence, Doise, & Lorenzi-Cioldi, 1993γ. Papastamou, 

1979, Papastamou, & Mugny, 1985). Η εφαρμογή του μοντέλου της συνεκπαί-

δευσης, της συνύπαρξης και της συνδιδασκαλίας επηρεάζει και διαμορφώνει τις 

αναπαραστάσεις των εμπλεκόμενων ομάδων και ατόμων, αλλά ταυτόχρονα δια-

μορφώνεται και τροποποιείται από εξωτερικές και εσωτερικές κοινωνικές και 

ψυχολογικές επιρροές του περιβάλλοντος. Φαινόμενα κοινωνικής επιρροής, τόσο 

από την πλευρά της πλειονότητας όσο και από το μέρος της μειονότητας, ανα-

δύονται καθημερινά στο σχολικό περιβάλλον και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαί-

σιο (Mugny, & Papa stamou, 1982). Μεθοδολογικά ζητήματα αναδύονται για την 

προσέγγιση του συγκε κριμένου φαινομένου, αλλά εκτιμάται η χρήση της πολυ-

μεθοδολογικής προ σέγγισης και της πολυπαραγοντικής αναζήτησης. Πολλές 

παράμετροι παίζουν ρόλο στην εφαρμογή του φαινομένου, με διαφορετικούς 

συντελεστές επιρροής και βαρύτητας κάθε φορά, εκ των οποίων άλλοι επηρεά-

ζουν θετικά και άλλοι αρνητικά το μοντέλο της συνεκπαίδευσης. Αναφέρονται 

παράγοντες που έχουν διερευνηθεί επιστημονικά και καταδεικνύεται τόσο η εγκυ-

ρότητα όσο και η αξιοπιστία των ερευνητικών δεδομένων (Ντουρκχάιμ, 1978). 

Ποιοτικές και ποσοτικές διαφορές εντοπίζονται στην ανάδυση των παρα-

γόντων, γιατί εξαρτώνται από τις αναπαραστάσεις των ομάδων ή των ατόμων 
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xvi  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

εμπλοκής. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια της διερεύνησης των κοινω-

νικών αναπαραστάσεων των εμπλεκόμενων ομάδων, γονέων, εκπαιδευτικών, 

συμμαθητών, φοιτητών που αφορούν το φαινόμενο της συνεκπαίδευσης των 

ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με τη μέθοδο των ελεύ-

θερων συσχετισμών αναδύονται τα στοιχεία της κοινωνικής αναπαράστασης της 

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και λειτουργούν οι διεργασίες της αντικειμενο-

ποίησης και της επικέντρωσης του φαινομένου, μέσα από τη διάδοση, τη μετά-

δοση και την προπαγάνδα, δηλαδή εμφανίζεται γνωστικά η εικόνα της αναπηρίας 

και μετασχηματίζεται σε δομημένο γνωστικό σχήμα (Jodelet, 1984. Katevelos, 

1993. Μαντόλγου, 1995. Μιχαηλίδης, 2003. Moscovici, 1961, 1976, 1999). Στο 

τέταρτο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια της διερεύνησης των παραγόντων που 

μοντελοποιούν το σχολικό φαινόμενο της συνεκπαίδευσης. Οι συνεχείς ποιοτικές 

αλληλεπιδράσεις των παραγόντων και οι ποσοτικές αυξομειώσεις των συντελε-

στών βαρύτητάς τους δημιουργούν μια σταθερότητα του μοντέλου της συνεκ-

παίδευσης με εναλλακτικές εκπαιδευτικές προεκτάσεις (Norwich, & Kelly, 2004). 

Πολλές ερευνητικές αναφορές δηλώνουν τη συμφωνία της αναγκαιότητας δόμη-

σης των παραγόντων σε κοινωνικό και σχολικό μοντέλο, γιατί εκτιμάται ότι η 

κάθε επιστημονική προσπάθεια διερεύνησης μεμονωμένων παραγόντων δεν 

είναι αρκετά δυνατή να βοηθήσει στην εφαρμογή της συνεκπαίδευσης των παι-

διών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Παπαϊωάννου, 1980. Παπα-

κωνσταντίνου, 1989. Φίλιας, 1996). Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στο 

σύνολο των παραγόντων του μοντέλου, στις τάσεις εξέλιξης και ανάπτυξής του, 

αλλά θέτει επιστημολογικά και θεωρητικά ερωτήματα σχετικά με τη διαμόρφωση 

των κοινωνικών αναπαραστάσεων, τις αλληλεπιδράσεις των στοιχείων της ανα-

παράστασης, τόσο των περιφερειακών, όσο και των στοιχείων του κεντρικού 

πυρήνα της. Μεθοδολογικά ερωτήματα αναδύονται και στον τρόπο της διερεύνη-

σης των κοινωνικών αναπαραστάσεων, γιατί στο συγκεκριμένο σχολικό φαινό-

μενο η πειραματική διαδικασία εφαρμόζεται στο σχολικό εργαστήρι, δηλαδή την 

τάξη. Οι κοινωνικές επιρροές μέσα κι έξω από τη σχολική μονάδα δείχνουν την 

ύπαρξη διαφορετικών τρόπων προσέγγισης της καινοτομίας και της κοινωνικής 

αλλαγής, με στόχο την ιδεολογική μεταστροφή για το φαινόμενο της συνεκπαί-

δευσης. Εκτιμάται ότι το θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο της κοινωνικής 

επιρροής και των κοινωνικών αναπαραστάσεων βρίσκεται σε μια συνεχή επιστη-

μονική τροποποίηση και διαμόρφωση, γιατί με την εφαρμογή του μοντέλου της 

συνεκπαίδευσης αναδύονται αλληλεπιδράσεις ατόμων και ομάδων, ψυχολογικές 
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και κοινωνικές (Κατερέλος, 1999. Μαντόγλου, & Χαραλάμπους, 1998. Μιχαηλί-

δης, & Παπαβασιλείου, 2002α. Μιχαηλίδης, & Φερεντίνος, 2001α. Παπαστάμου, 

2000. Παπαστάμου και συν., 2001, 2003). 

Στο κλείσιμο του προλόγου θα ήθελα να ευχαριστήσω, σε τέσσερις περιπτώ-

σεις, το άτομο (ψυχολογικό) και τις ομάδες (κοινωνικό) που συνέβαλαν σε όλη 

τη διαδικασία της συγγραφής και της έκδοσης του συγκεκριμένου πονήματος. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον καθηγητή της Κοινωνικής Ψυχολογίας κ. Στάμο 

Παπαστάμου, που με έναν επιστημονικό «φακό» μου έδειχνε, τόσο επιστημολο-

γικά και θεωρητικά όσο και εννοιολογικά και μεθοδολογικά, τα εκτιμώμενα σημεία 

της επιστημονικής εμβάθυνσης. Η προέκταση των ευχαριστιών αγγίζει την επι-

στημονική κοινότητα του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου για 

την ξεχωριστή συμβολή τους. 

Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (γονείς, εκπαιδευ-

τικούς, μαθητές/τριες) για το παιδαγωγικό ενδιαφέρον που έδειξαν να συμμετά-

σχουν στην προσπάθεια της παιδαγωγικής και κοινωνικής «δικαίωσης» των παι-

διών με αναπηρία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ με συνοδευτική παιδαγωγική υπόσχεση 

στον/την, άγνωστο/η σε μένα, μαθητή/τρια με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

όπου και αν φοιτά ή θα φοιτήσει, για την εφαρμογή του μοντέλου της συνεκπαί-

δευσης μέσα στην τάξη του γενικού σχολείου, στο πλαίσιο της θεσμικής και κοι-

νωνικής παροχής ίσων ευκαιριών μάθησης. 

Ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της οικογένειάς μου, γιατί χωρίς την κατανόηση 

και τη βοήθειά τους δε θα μπορούσε να έρθει εις πέρας αυτή η διαδικασία της 

συγγραφής του βιβλίου. Ιδιαίτερα, θα ήθελα να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ 

στη σύζυγό μου Χριστίνα, που εκτός από τη συμβολή της ως μέλους της οικογέ-

νειας, λαμβάνει και το δικό της προσωπικό επιστημονικό «μερίδιο» από το εν 

λόγω πόνημα. Τα θετικά στοιχεία του βιβλίου έχουν τη «μητρότητά» της και οι 

αδυναμίες του έχουν την «πατρότητά» μου. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες σε όλα τα μέλη της ομάδας του εκδοτικού οίκου 

Παπασωτηρίου για την επίπονη και επίμονη προσπάθεια του δεσίματος και της 

έκδοσης του συγκεκριμένου βιβλίου, με προέκταση ενός μεγάλου ευχαριστώ 

στον υπεύθυνο εκδόσεων κ. Παναγιώτη Ασωνίτη για την εμπιστοσύνη που έδειξε, 

όχι μόνο στην εγκυρότητα και στην αξιοπιστία της συγγραφική μου δράσης ως 

επαγγελματία, αλλά και στο πρόσωπό μου ως ανθρώπου. 

Φεβρουάριος, 2009

Πρόλογος
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1.  Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες

Σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα παιδιά που παρουσιάζουν μαθησιακά 

προβλήματα, εξαιτίας νοητικής αναπηρίας, αισθητηριακών αναπηριών όρασης 

(τυ φλοί, αμβλύωπες) και ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικών αναπηριών, με 

χρόνια προβλήματα υγείας, διαταραχών λόγου και ομιλίας, ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών (δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή, στην αριθμητική), διαταρα-

χών ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτων αναπτυξια-

κών διαταραχών (αυτιστικό φάσμα), ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, 

καθώς και πολλαπλών αναπηριών. Επίσης, στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευ-

τικές ανάγκες συγκαταλέγονται οι περιπτώσεις με γνωστικές, συναισθηματικές, 

κοινωνικές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά (Ν. 3699/2008, άρθρο 3). 

Τα παιδιά με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να συνεκ-

παιδεύονται μέσα στην τάξη του γενικού σχολείου με τους υπόλοιπους συμμα-

θητές τους με την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης (Ainscow, 1999. 

Andrews, & Lupart, 2000. Bearne, 1996. Bunch, 1999. CfSIE, 1995. Havelock, 

& Hamilton, 2004. Kenward, 1997. McRae, 1996. Μιχαηλίδης, 2002γ. Sento, 

1996. Slee, 1991). 

Διεθνώς, οι μαθητές με αναπηρία θεωρούνται τα άτομα με νοητική καθυστέ-

ρηση και αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) και όρα-

σης (τυφλοί, αμβλύωπες), κινητικές αναπηρίες, με χρόνια προβλήματα υγείας, 

με διαταραχές λόγου και ομιλίας, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, 

δυ σαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσγραφία), με διαταραχή ελ -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ    I

Συνεκπαίδευση και αναπηρία
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2  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

λειμ ματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, με διάχυτες αναπτυξιακές 

διαταραχές (αυτιστικό φάσμα), με ψυχικές και νευροψυχικές διαταραχές, με 

πολλαπλές αναπη ρίες, με σύνθετες γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές 

δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά, με νοητικές ικανότητες και ταλέντα, 

που για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της ζωής τους εμφανίζουν σημαντικές 

μαθησιακές δυσκολίες που τους δυσκολεύουν επίσης να συμμετέχουν στη γενική 

και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση (A.A.M.D. 

– American Association on Mental Defi ciency, 1975. Νόμος 1566/1985, άρθρο 

32. Κρουσταλάκης, 1998. Νόμος 2817/2000, άρθρο 2. Νόμος 3699/2008, άρθρο 

3. OECD, 1994. UNESCO, 1994α,β). Η αναπηρία αναφέρεται σε λειτουργικές 

βλάβες εγγενείς ή επίκτητες και ενδεικτικά παρατίθενται παρακάτω περιπτώσεις 

μαθητών που παρουσιάζουν μαθησιακά προβλήματα, εξαιτίας κάποιας μορφής 

ανα πηρίας (Smith, Neisworth, & Hunt, 1983). 

Οι περιπτώσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών αφορούν μία ομάδα δια-

ταραχών που αποτελούν μαθησιακά εμπόδια στην απόκτηση των μηχανισμών 

της ανάγνωσης και της γραφής, προβλήματα στην αρίθμηση, στην αντίληψη και 

στη σκέψη. Οι διαταραχές των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι εγγενείς και 

ακολουθούν το άτομο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Τα συχνότερα προβλή-

ματα που συνοδεύουν τις μαθησιακές δυσκολίες είναι στη συμπεριφορά, στις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στην κοινωνική αλληλοαποδοχή (McManus, 

1989). Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν και με άλλες αναπη-

ρίες, καθώς επίσης και με περιβαλλοντικές επιδράσεις. Τα παιδιά με ειδικές μαθη-

σιακές δυσκολίες παρουσιά ζουν επίσης δυσκολίες στην αντίληψη και στη δομή 

της σκέψης, με δευτερογενή εμφάνιση προβλημάτων συμπεριφοράς λόγω των 

συγκεκριμένων δυσκολιών. Η μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζεται έχει συνέ-

πεια σε πολλούς τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας με ψυχολογικές, κοινωνι-

κές και ψυχοκινητικές προεκτάσεις (Gardnev, 1977. Kirk, 1972, 1973. Norwich, 

& Kelly, 2005. ΕΕΨΥΝ, 1990, 1998. Καραπέτσας, 1991. Καρπαθίου, 1991. Μιχαη-

λίδης, 2001δ. Μπαμπλέκου, 1991. Πόρποδας, 1981, 1990. Φλωράτου, 1992).

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών με αισθητηριακές αναπηρίες 

ακοής και όρασης, τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στις πρώτες τάξεις του δημοτι-

κού σχολείου, είναι μία διαδικασία εκπαιδευτικής παρέμβασης που έχει στόχο την 

ενεργοποίηση των αισθητηριακών λειτουργιών σχολικής ετοιμότητας και των 

βασικών μαθησιακών δεξιοτήτων. Στους μαθητές με αισθητηριακές αναπηρίες 

ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) και όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) εφαρμόζονται εξατο-
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Κεφάλαιο I: Συνεκπαίδευση και αναπηρία 3

μικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης που στηρίζουν την προσβασιμότητα στη 

γνώση, χρησιμοποιώντας την ελληνική νοηματική γλώσσα, τη χειλεανάγνωση 

και τη μέθοδο Μπράιγ (Braille) αντίστοιχα. Το σύστημα αγωγής και εκπαίδευσης 

των παιδιών με αισθητηριακές αναπηρίες ακοής περιλαμβάνει γενική αισθητη-

ριακή αγωγή και εκπαίδευση, εκμάθηση της μητρικής γλώσσας και κυρίως αγωγή 

για απόκτηση ικανότητας έκφρασης και ορθοφωνική εκπαίδευση. Σε περιπτώσεις 

βαρηκοΐας και κώφωσης, το διδακτικό επίπεδο εφαρμόζεται με το εξατομικευ-

μένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, που ισχύει στην τάξη του γενικού σχολείου, προ-

σαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κωφού παιδιού (Κυπριωτάκης, 

1985. Ποντίκης, 1989. Σπετσιώτης, 1994).

Σχετικά με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτιστικό φάσμα) που εμφα-

νίζονται στη νηπιακή ηλικία, το παιδί αυτοπεριορίζεται στον προσωπικό κόσμο 

των βιώσεων και των ιδεών του και δυσκολεύεται στην ανάπτυξη της κοινωνικής 

συναλλαγής, κάτι που διαρκεί όσο και η ζωή του. Επομένως η κατάσταση αυτή 

χρειάζεται μία συνεχή υποστήριξη και αντιμετώπιση από τη νηπιακή ηλικία μέχρι 

την ενήλικη ζωή, με εξατομικευμένα προγράμματα ψυχολογικής συμβουλευτι-

κής και υποστήριξης, τόσο στην οικογένεια όσο και στη σχολική μονάδα, που 

μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά με τη συγκεκριμένη διαταραχή να αντιμετωπί-

σουν την καθημερινότητα, την κοινωνική, σωματική, πνευματική, ψυχοκινητική 

ανάπτυξη, την απόκτηση της ικανότητας για αυτονομία και αυ τοϋπη ρέτηση. Στό-

χοι της εφαρμογής προγραμμάτων συνεκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη της προ-

σωπικότητας των παιδιών, η συναισθηματική τους ωρίμανση, να διαμορφώσουν 

μια υγιή αυτοεκτίμηση, να ασκήσουν τις αισθητηριακές και αντιληπτικές λειτουρ-

γίες, να ενταχθούν εκπαιδευτικά και κοινωνικά σε ένα κατάλληλα οργανωμένο 

σχολικό περιβάλλον που θα βοηθήσει τα παιδιά να έχουν ευχάριστη καθημερινή 

σχολική ζωή (Cordes, & Dzikowski, 1991. Rutter, 1987. Συνοδινού, 1994).

Σε ό,τι αφορά τις γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηματικές διαταραχές, την 

παραβατική και προκλητική συμπεριφορά, καθώς επίσης και τη διαταραχή διαγω-

γής, οι παράγοντες μπορεί να είναι οι γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες του 

παιδιού, προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον και γενικότερη θεώρηση του 

παιδιού για τον εαυτό του και την αξιολόγηση της συμπεριφοράς του. Η έρευνα 

στην περίπτωση μορφών συμπεριφοράς κατέδειξε ότι η εφαρμογή εξατομικευμέ-

νων προγραμμάτων εκπαίδευσης συναντά ορισμένα προβλήματα πειθούς προς το 

μαθητή που παρουσιάζει την εν λόγω συμπεριφορά και χρειάζεται περισσότερη 

παρώθηση και παρότρυνση από την πλευρά του εκπαιδευτικού. Η αξιολόγηση των 
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4  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

προβλημάτων συμπεριφοράς θα πραγματοποιηθεί με την περιγραφή της συμπερι-

φοράς, τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκεια (Adler, 1974. Cohen, Stern, & 

Balacan, 1995. Herbert, 1996. Μπεζεβέγκης, 1985. Ποταμιάνος, 1991). 

Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι το 60% των εκπαιδευτικών πρωτο-

βάθμιας εκπαίδευσης αποδέχεται τον όρο «παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-

γκες», από το εκπαιδευτικό προσωπικό της ειδικής αγωγής το 30% επιθυμεί έναν 

περιγραφικό όρο, και το 35% του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού προτείνει 

τον όρο που αναφέρεται στα μαθησιακά προβλήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας 

μιας αναπηρίας. Αποφεύγονται με αυτό τον τρόπο μορφές περιθωριοποίησης, ετι-

κετοποίησης και αποκλεισμού και ενθαρρύνεται η εφαρμογή της αρχής της συνεκ-

παίδευσης στο πλαίσιο των ίσων ευκαιριών μάθησης (McConkey, & Barr, 2002). 

Από τις βασικές αρχές που θεωρείται παιδαγωγικά ωφέλιμο να περιέχονται 

στο εξατομικευμένο πρόγραμμα συνεκπαίδευσης είναι η εξατομίκευση της αγω-

γής και της εκπαίδευσης, η διδακτική εποπτικότητα, η βιωματική προσέγγιση της 

ζωής, η οργάνωση της σχολικής και κοινωνικής ζωής, η απλοποίηση της ύλης 

διδασκαλίας, η συνεργασία με τους γονείς και τέλος η προσωπική παιδαγωγική 

ικανοποίηση όλων των παιδιών με και χωρίς αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (Ainscow, 1997α,β, 1997β. Byers, & Rose, 1996. Byers, 1999. Clarkson 

1982. Copeland, 2001. Frederickson, & Cline, 2002. Gross, & White, 2003. 

Hegartg, & Pocklington, 1981. Kendall, 1971. Μιχαηλίδης, 2007β).

2.  Ορισμοί: Αναπηρία, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, 
συνεκπαίδευση

Κρίνεται απαραίτητο να οριοθετηθεί το πλαίσιο της ειδικής εκπαίδευσης και αγω-

γής και σε ποια παιδιά απευθύνεται. Οι ορισμοί για την αναπηρία και τον ανάπηρο 

ποικίλλουν. Ως ανάπηρο ορίζεται το άτομο που υστερεί σε κάποια αίσθηση ή 

μέλος του σώματός του, εμφανές ή μη, με λειτουργική βλάβη, εγγενής ή επί-

κτητη. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρουσιάζει μια διαχρονική στάση εξέλι-

ξης της κοινωνίας να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Από τις πρώτες κοινωνικές ομάδες παρατηρούνται φαινόμενα απόρρι-

ψης, ιδρυματοποίησης, περιθωριοποίησης, χριστιανικής αποδοχής και αγάπης, 

εξατομίκευσης και ένταξης, ισότητας και ισονομίας (Βορέας, 1987. Γέρου, 1991. 

Κακαβούλης, 1994).

01_Mixailidis.indd   401_Mixailidis.indd   4 6/6/2009   12:25:55 μμ6/6/2009   12:25:55 μμ



Κεφάλαιο I: Συνεκπαίδευση και αναπηρία 5

Με τον όρο «ειδική αγωγή» και εκπαίδευση ορίζεται η επιστήμη που αποσκοπεί 

στο να βοηθήσει το άτομο να γνωρίσει τον εαυτό του και να αξιοποιήσει τις ικα-

νότητές του κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να αποκτήσει την ικανότητα ανα-

ζήτησης και κριτικού ελέγχου των πληροφοριών που δέχεται με τη μορφή ερεθι-

σμάτων από το περιβάλλον του. Η ειδική εκπαίδευση και αγωγή περιλαμβάνει 

δραστηριότητες οι οποίες θα μπορούσαν να οριστούν ως ένα οργανωμένο πρό-

γραμμα, με σκοπό να διευκολυνθεί η πολύπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, δηλαδή 

η ανάπτυξη των πλευρών εκείνων της ανθρώπινης συμπεριφοράς που σχετίζο-

νται με την κοινωνικοποίησή του και την ανάπτυξη μιας μορφωτικής παιδαγωγι-

κής σχέσης που δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση γνώσεων, αλλά με την 

ανά πτυξη σχέσεων αλληλεπίδρασης, συνύπαρξης και συνεκπαίδευσης το κάθε 

παιδί γνωρίζει τον άλλο και τον εαυτό του (Postic, 1995).

Παράλληλα προς τη γενική εκπαίδευση και παιδεία που παρέχεται σε όλα τα 

παιδιά, στους μαθητές κάθε ηλικίας, λειτουργούν και εφαρμόζονται προγράμ-

ματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σε διάφορους τύπους εκπαίδευσης, και 

σχεδιάζονται και αναπτύσσονται για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτι-

κές ανάγκες, που εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης οι οποίες επηρεά-

ζουν τις διαδικασίες της σχολικής και κοινωνικής τους προσαρμογής. Είναι εύλογο 

η αναπηρία να επηρεάζει ή να παρεμποδίζει τη γενική τους ανάπτυξη, την εκπαί-

δευση και τη σχολική τους φοίτηση, τις επαγγελματικές τους επιλογές και απα-

σχολήσεις και την όλη κοινωνική τους ζωή (Pervin, 1983). Κατά συνέπεια, για τις 

περιπτώσεις των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών απαιτείται τροποποίηση των 

κοινών σχολικών προγραμμάτων και της όλης διδακτικής μεθοδολογίας και προ-

γραμματισμός άλλων ειδικών παιδευτικών λειτουργιών, που θα υποβοηθήσουν 

τη γενική ανάπτυξη των ικανοτήτων που διαθέτουν τα παιδιά αυτά. Στο σημείο 

αυτό θεωρείται ότι εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης 

μέσα στη σχολική τάξη, μέσα σε τμήματα ένταξης, σε αυτοτελείς μονάδες ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης και ορισμένες φορές, όταν κρίνεται απαραίτητο, παρέ-

χεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση στο σπίτι (Bauer, & Shea, 1989). 

Ο όρος «συνεκπαίδευση» (inclusive education) δηλώνει αφενός μεν την τοπο-

θέτηση ενός ατόμου με αναπηρία στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αφετέρου την 

ενεργητική συμμετοχή του τόσο στη μαθησιακή διαδικασία όσο και στις άλλες 

εκφάνσεις της σχολικής ζωής, με απαιτήσεις ανάλογες με τις δυνατότητές του. 

Με τον όρο «αναπηρία» αποδίδονται η νοητική αναπηρία, τα σοβαρά αισθητη-

ριακά προβλήματα (όρασης ή ακοής), τα σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά 
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6  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

ελλείμματα, οι ειδικές δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμη-

σία), οι διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (διαταραχές αυτιστικού φάσματος) 

και τα προβλήματα λόγου και ομιλίας. Στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης το ίδιο το 

άτομο νιώθει χρήσιμο και επαυξάνεται το αίσθημα της αυτοεκτίμησής του, αλλά 

και η κοινωνία συνειδητοποιεί τη συνεισφορά του και το αποδέχεται ως ισότιμο 

μέλος της. Η αρχή της συνεκπαίδευσης αποτελεί τη σύγχρονη τάση εκπαίδευσης 

παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες, τόσο στο σχολείο όσο και στο ευρύτερο εκπαι-

δευτικό και κοινωνικό σύστημα (Berry, 1973. Corbett, 1998. Grainger, & Tod, 

2000. Jenkinson, 1997).

Προκειμένου η συνεκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρίες να είναι επι-

τυχής, είναι απαραίτητο να καλύπτονται ταυτόχρονα και οι τρεις διαστάσεις της 

ένταξης και της ενσωμάτωσής τους στις γενικές σχολικές τάξεις, δηλαδή της 

φυσικής παρουσίας του παιδιού στην τάξη και της συνύπαρξης με τους συμμα-

θητές του (χωροταξική ενσωμάτωση). Η φυσική παρουσία προϋποθέτει, μεταξύ 

άλλων, ότι οι σχολικοί χώροι είναι προσβάσιμοι στους μαθητές/τριες με αναπη-

ρίες, την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων αλληλεπίδρασης (κοινωνική ενσωμά-

τωση) που περιλαμβάνει δραστηριότητες με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας 

μεταξύ των μαθητών/τριών με και χωρίς αναπηρίες και την παροχή εξατομικευ-

μένων διδακτικών προγραμμάτων (διδακτική ενσωμάτωση) κατά την οποία το 

παιδί με αναπηρία εκπαιδεύεται στη γενική τάξη συμμετέχοντας στην ίδια διδα-

κτική διαδικασία με τους υπόλοιπους μαθητές, με ή χωρίς παράλληλη στήριξη 

(Μιχαηλίδης, 2001α. Μπουζάκης, & Γεωργογιάννης, 1981).

Παρόλο που τα οφέλη της συνεκπαίδευσης αναγνωρίζονται ευρύτατα, η εφαρ-

μογή της προσκρούει σε άδηλες αναπαραστάσεις κοινωνικών ομάδων για τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες των ατόμων με αναπηρία (Sayer, 1984). 

Σκοπός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι η παροχή βοήθειας, υποστή-

ριξης και βελτίωσης της σωματικής, συναισθηματικής, πνευματικής και κοινωνι-

κής κατάστασης, η επαγγελματική αποκατάσταση και η κοινωνική ένταξη και 

επανένταξη των παιδιών με αναπηρίες. Συγκεκριμένα επισημαίνουμε πως, εκτός 

από τις συνηθισμένες περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία ή κάποιες ελαφρότερες 

μορφές δυσλειτουργίας στο σωματικό τομέα (παιδιά τυφλά, κωφά, με άλλες 

αισθητηριακές λειτουργίες ή με πολλαπλές αναπηρίες), υπάρχουν περιπτώσεις 

με εγκεφαλικές δυσλειτουργίες ή με ορθοπεδικές αναπηρίες, άτομα με χρόνια 

προβλήματα υγείας, παιδιά με πνευματική καθυστέρηση ή υπεροχή, με διαταρα-

χές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς, παιδιά με ψυχικές ασθένειες ή με 
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Κεφάλαιο I: Συνεκπαίδευση και αναπηρία 7

διαταραχές του λόγου, καθώς επίσης και ορισμένες άλλες περιπτώσεις κοινωνι-

κών, γνωστικών και συναισθηματικών διαταραχών που ενσωματώνονται στον 

κύκλο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και εκεί αντιμετωπίζονται πιο συστη-

ματικά. Επίσης, σκοπός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σήμερα είναι και η 

ολιστική προσέγγιση της συμπεριφοράς του παιδιού και η παροχή σ' αυτό μιας 

εκπαιδευτικής βοήθειας, ώστε να μπορέσει να ενταχθεί και επανενταχθεί κοινω-

νικά και επαγγελματικά (Γκότοβος, Μαυρογιώργος, & Ferig, 1987. Δημητρόπου-

λος, 1982. Ζαχαρενάκης, 1991. Ζησιμόπουλος, 1988. Κασσωτάκης, & Σιδηρο-

πούλου, 1992. Κασσωτάκης, 1992).

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση βρίσκεται σε ένα πλαίσιο διεπιστημονικότητας 

με στόχο την υλοποίηση των προγραμμάτων διαφοροδιάγνωσης, δηλαδή της 

διαγνωστικής διαδικασίας κατά την οποία αποκλείονται καταστάσεις με παρόμοια 

συμπτώματα, με σκοπό την καταλληλότερη διάγνωση, καθώς επίσης και τη 

συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό και 

στην εφαρμογή των εξατομικευμένων προγραμμάτων συνεκπαίδευσης σε κατάλ-

ληλες υποστηρικτικές δομές και υπηρεσίες (Cline, 1992. Καραντάνος, 1990. 

Κασσωτάκης, 1989). Σ' αυτό το διεπιστημονικό πλαίσιο επιχειρείται μία πολυδιά-

στατη – διεπιστημονική προσέγγιση των παιδιών με αναπηρίες, που παρουσιά-

ζουν κάποια μαθησιακά εμπόδια στη ζωή και στη συμπεριφορά τους και αντί-

στοιχα διαφορετικές προσωπικές ανάγκες. Μέσα στις σχολικές μονάδες, με τη 

βοήθεια της ειδικής διαγνωστικής επιτροπής αξιολόγησης που λειτουργεί (ν. 

3699/2008, άρθρο 4), γίνεται εκτίμηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 

δηλαδή συστηματική παρατήρηση για τη συλλογή των δεδομένων που με την 

κατάλληλη επεξεργασία τους θα οριστούν η φύση και η πιθανή αιτία των προ-

βλημάτων του μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στη 

συνέχεια με τη γνωμάτευση του κέντρου διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης και 

υποστήριξης θα πραγματοποιηθούν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση 

του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης (Schon, 1987. 

Μπίρτσας, 1990). 

Με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση τα εξατομικευμένα προγράμματα εκπαί-

δευσης υποστηρίζονται από υπηρεσίες ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε 

ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για να γίνει καλύτερη προσέγγιση των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία. Έτσι, στο πλαίσιο των ανα-

λυτικών προγραμμάτων σπουδών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης στους μαθη-

τές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχονται γνώσεις, δεξιό-
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8  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

τητες και αξίες για την ένταξη ή την επανένταξή τους στην τάξη της γενικής 

εκπαίδευσης, με εφαρμογή των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης κατάλληλα για 

τις δικές τους νοητικές προσλαμβάνουσες (ΗΠΑ, Ν. 94-142/1985, Ελλάδα Ν. 

3699/2008). Η εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης παιδιών με και χωρίς 

αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυξάνει την ποιότητα της εκπαί-

δευσης, γιατί επιτυγχάνονται συνδιδασκαλία, συνεργασία αλληλεπίδρασης των 

παιδιών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ προωθείται το ενδιαφέ-

ρον όλων των μαθητών για αλληλοαποδοχή και βελτίωση των διαπροσωπικών 

σχέσεων. Η εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης γίνεται μέσα στην τάξη 

του γενικού σχολείου και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης και από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, δηλαδή κοινωνικούς λει-

τουργούς, ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, σχολικούς νοσηλευ-

τές, φυσιοθεραπευτές, και στον τομέα της ημερήσιας φροντίδας και αυτοεξυ-

πηρέτησης συμμετέχει το ειδικό βοηθητικό προσωπικό (Alan, 1999. Armstrong, 

2003. Elliot, 1977).

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση αφορά τη σχεδίαση, την ανάπτυξη και την 

αξιολόγηση ενός εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που χαρακτηρί-

ζεται από διεπιστημονικότητα και παρέχεται μέσα στην τάξη ή σε ειδικά διαμορ-

φωμένες αίθουσες διδασκαλίας, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκ-

παίδευσης και συνδιδασκαλίας των μαθητών με και χωρίς αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, τη βελτίωση και την αξιοποίηση των γνώσεων, των αξιών 

και των δεξιοτήτων τους, ώστε να είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν και να ανα-

πτύσσουν κοινωνικές σχέσεις με τους συνομηλίκους και συμμαθητές τους. Επί-

σης, στόχος είναι η αλληλοαποδοχή, η ισότιμη και αρμονική κοινωνική ανέλιξη 

και η διασφάλιση της προσβασιμότητας στη γνώση και της προσπελασιμότητας 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου (Ν. 

3699/2008, άρθρο 2). Με την εφαρμογή των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης οι 

μαθητές αλληλεπιδρούν κοινωνικά με τα υπόλοιπα παιδιά μέσα στην τάξη του 

γενικού σχολείου, καθώς επίσης και στο διάλειμμα και στη γειτονιά, αποκτούν 

γνώσεις, αξίες και δεξιότητες και ικανοποιούνται οι προσωπικές τους και κοινω-

νικές ανάγκες (Paicheler, & Moscovici, 1984).

Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση έχει ως αντικεί-

μενο ένα κοινωνιοψυχολογικό, παιδαγωγικό και διδακτικό κοινωνικό φαινόμενο. 

Για την καλύτερη προσέγγιση αυτού του φαινομένου αξιοποιούνται οι διεπιστη-

μονικές προσεγγίσεις με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, με 
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Κεφάλαιο I: Συνεκπαίδευση και αναπηρία 9

την επιστημολογική και εννοιολογική υποστήριξη σύγχρονων θεωριών της κοι-

νωνικής ψυχολογίας. Πρωτοπόροι αυτής της μεθοδολογίας είναι οι Binet, Decroly, 

Descoeudres, Bourcier, Seguin, Montessori, Itard, που έθεσαν επιστημονικά 

ερωτήματα για την προσέγγιση της αναπηρίας σε χώρους όπου συναθροίζονταν 

παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και έβαλαν τα θεμέλια της ειδικής αγω-

γής και εκπαίδευσης (Κρουσταλάκης, 1998). Πέρασαν πολλά χρόνια με συνεχείς 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές ζυμώσεις, για να θεωρείται σήμερα ως σύγχρονη 

κοινωνική και εκπαιδευτική τάση η μετάβαση από το περιθώριο μέσα στην τάξη 

του γενικού σχολείου με την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης, συνδι-

δασκαλίας και παράλληλης στήριξης, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση 

του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και την υποστήριξη της σχολικής μονάδας 

και της οικογένειας. Η διερεύνηση των αναγκών των παιδιών με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ο προσδιορισμός των δυσκολιών και των ικανο-

τήτων τους μέσα στη σχολική τάξη αποτελούν βασικές παραμέτρους της συνεκ-

παίδευσης. Το μοντέλο της συνεκπαίδευσης θα βοηθήσει το παιδί με τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες να ενσωματωθεί και να ενταχθεί τόσο στο σχολικό όσο 

και στο κοινωνικό περιβάλλον (Μιχαηλίδης, 2001β).

 Νήπιο με νοητική καθυστέρηση (σύνδρομο Down), ηλικίας 4 ετών, σε ατομική 
συνεδρία λογοθεραπείας, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα (Ιταλία).
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10  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

Συνεπώς, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση θεωρείται η εκπαιδευτική αντιμετώ-

πιση, με εξατομικευμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, έτσι ώστε να προσεγγί-

σουμε τις δυνατότητες και τις νοητικές προσλαμβάνουσες των μαθητών με ανα-

πηρία που η κοσμοθεωρία τους αναπτύσσεται και διαμορφώνεται μέσα από 

προσωπικά κοσμοείδωλα, ανάλογα με την ενεργητική δεκτικότητα του οργανι-

σμού και την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Πουρκός, 1997).

Σύμφωνα με την εννοιολογική προσέγγιση του όρου «παιδαγωγώ», που 

ση μαίνει την εκπαιδευτική, κοινωνική και επαγγελματική αυτονομία του ατό-

μου (Παπανούτσος, 1957, 1974, 1975, 1976, 1984. Παπάς, 1985, 1990, 1993, 

1995), ειδικά ο παιδαγωγός οφείλει να αποδεχτεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές 

και διδακτικές προσεγγίσεις της συνεκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο ρόλος του είναι παρωθητικός, ενισχυτικός, συμ-

βουλευτικός, καθοδηγητικός, συνεργατικός, κοινωνικός. Ο εκπαιδευτικός οφεί-

λει να γνωρίζει ότι εκτός από τη μέθοδο του δασκάλου υπάρχει και η μέθοδος 

του μαθητή, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με τις νοητικές προσλαμβάνουσες 

του κάθε παιδιού. Πρέπει να μάθει τους μαθητές «πώς να μαθαίνουν» και να 

αφουγκράζεται τις εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή. Παιδαγωγός 

και παιδαγωγούμενος έχουν στόχο τους την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της 

δημιουργικής σκέψης και της διαλεκτικής θεώρησης της πραγματικότητας. Αντί 

να του δώσει έτοιμες σκέψεις, του μαθαίνει να σκέπτεται, μέσα από προγράμματα 

εξατομικευμένης διδασκαλίας και την ανάπτυξη παιδαγωγικών σχέσεων που θα 

βοηθήσουν στην αλληλοαποδοχή και στη συνεκπαίδευση (Κρουσταλάκης, 1998, 

Πιπερόπουλος, 1991).

Σύμφωνα με τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού (ΟΗΕ, 1948), στα 

παιδιά με αναπηρία παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση ανάλογα με το είδος 

των ειδικών αναγκών και η εκπαιδευτική πολιτική της συνεκπαίδευσης θα πρέπει 

να υπάρχει σε κάθε σχολική μονάδα, με παράλληλη εφαρμογή τόσο της γενικής 

όσο και της ειδικής αγωγής που προγραμματίζεται και ασκείται σε όλα τα παιδιά, 

χωρίς να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στην τυπική μορφή εκπαί-

δευσης και την ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Κρουσταλάκης, 1998). Θεωρού-

νται οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σαν ένα σύμπλεγμα άλλων καταστάσεων, 

οι οποίες δε θα πρέπει να εμποδίζουν την εξάσκηση των δικαιωμάτων και των 

ελευθεριών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφασίστηκε η ένταξη των παιδιών με ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις των γενικών σχολείων, με αποτέλεσμα να 

αλλάξει ο προσανατολισμός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με περιορισμό 
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Κεφάλαιο I: Συνεκπαίδευση και αναπηρία 11

των αυτοτελών μονάδων ειδικής αγωγής και αύξηση της εφαρμογής των προ-

γραμμάτων συνεκπαίδευσης. Η ειδική αγωγή, λοιπόν, έχει ως προορισμό να 

γνωρίσει στο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους τρόπους ζωής, σκέψης 

και δράσης, και να το προετοιμάσει να ενταχθεί αργότερα στο κοινωνικό και 

επαγγελματικό πλαίσιο. 

Έτσι, λοιπόν, αναπτύσσεται η θεωρία της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που 

προσπαθεί να προκαλέσει κοινωνικές αλλαγές, τόσο θεσμικές όσο και πρακτικές, 

και μια συνεχή προσπάθεια ιδεολογικής μεταστροφής, η οποία επινοεί μεθόδους 

και τεχνικές που θα εξασφαλίσουν στους σημερινούς μαθητές με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μία καλύτερη προσαρμογή στην κοινωνία. Η ειδική 

αγωγή και εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής αγωγής και 

εκπαίδευσης με κανονιστική, περιγραφική και τεχνολογική πλευρά θεώρησης, με 

συγκεκριμένους στόχους διδασκαλίας, συγκεκριμένες παιδαγωγικές θεωρίες, 

ειδικές εφαρμογές και εναλλακτικές δυνατότητες παιδαγωγικής πραγματοποίη-

σης των στόχων, με σχεδιασμό προσωπικού αναλυτικού προγράμματος του κάθε 

μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (AC, 2002. Anstotz, 1987. 

Ashman, & Elkins, 2002. Farell, & Ainscow, 2002). 

 Νήπιο με νοητική καθυστέρηση (σύνδρομο Down), ηλικίας 4 ετών, σε ατομική 
συνεδρία λογοθεραπείας, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα (Ιταλία).

01_Mixailidis.indd   1101_Mixailidis.indd   11 6/6/2009   12:25:56 μμ6/6/2009   12:25:56 μμ



12  Συνεκπαίδευση και Αναπηρία

Ο απώτερος στόχος και σκοπός της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης είναι η 

σωστή διάγνωση και αξιολόγηση του προβλήματος, η υποστήριξη του προσώπου 

στο σωματικό, ψυχοκινητικό, συναισθηματικό, μαθησιακό τομέα, έτσι ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα της κοινωνικής τους ένταξης στην ενήλικη ζωή, δηλαδή η 

επαγγελματική τους αποκατάσταση και η αλληλοαποδοχή τους από το ευρύτερο 

κοινωνικό σύνολο (Taylor, 1989). Ειδικότερα, στα άτομα που έχουν ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες παρέχεται ειδική εκπαίδευση, η οποία, στο πλαίσιο των σκοπών 

της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, 

επιδιώκει ιδιαίτερα την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς 

τους, τη βελτίωση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, ώστε να καταστεί δυνατή 

η ένταξη ή η επανένταξή τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα ή και να συμβιώ-

νουν ομαλά με το κοινωνικό σύνολο και να ζουν όσο το δυνατόν αξιοπρεπή και 

λιγότερο εξαρτημένη ζωή, την επαγγελματική τους κατάρτιση και τη συμμετοχή 

τους στην παραγωγική διαδικασία, την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο 

και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη, τη σύνδεση και τη συνεργασία των 

γονέων με τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες και την ισότιμη συμ-

μετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά τους και, τέλος, 

την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών και γονέων 

με τη σύσταση, την λειτουργία και την αξιοποίηση ομάδων στήριξης από ειδικούς 

επιστήμονες και εκπαιδευτικούς (Fish, & Evans, 1996. Hastings και συν., 1996. 

Hegarty, Meijer, & Pijl, 1994. Jenkins Speltz, & Odom, 1985. Stainback, Stainback, 

& Forest, 1989. Thomas, & Loxley, 2001). 

3.  Συνεκπαίδευση και ισότητα ευκαιριών μάθησης: 
Σχεδιασμός σχολείου για όλα τα παιδιά

Όλα τα παιδιά διαφέρουν μεταξύ τους και θα πρέπει να απολαμβάνουν ίσες 

ευκαιρίες μάθησης, να ζήσουν μία ζωή ολοκληρωμένη με τον τρόπο που θα επι-

λέξουν. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, την ισότιμη πρόσβαση στην κατάλληλη 

εκπαίδευση και στην απασχόληση που ταιριάζει στις δεξιότητες και στις ικανότη-

τές τους. Για να υπάρξει ισότητα ευκαιριών, τα άτομα με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ενδέχεται να χρειάζονται εύλογα μέσα προσαρμογής ή 

προσωπική υποστήριξη που θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τα εμπόδια που 

τίθενται στην ισότητα. Πρέπει να συνυπολογιστεί η αναγνώριση των διαφορών 
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αυτών και να καθιερωθούν συστήματα που θα εξασφαλίζουν ισότητα ευκαιριών 

για όλα τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ισότητα των ευκαιριών 

σημαίνει επίσης πλήρη πρόσβαση στην πληροφόρηση, προσβασιμότητα στη 

γνώση, προσπελασιμότητα στους χώρους, απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες και των οικογενειών τους (Potts, Armstrong, 

& Masterton, 1995. Μιχαηλίδης, 2006. Τσιπλητάρης, 1987. Φρέιρε, 1977. Wong, 

1998). Σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του ελληνικού Συντάγματος, αλλά και 

πολλές θεσμικές διατάξεις, η πολιτεία ενδιαφέρεται για την ολόπλευρη και αρμο-

νική ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες, τη βελτίωση και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των 

δεξιοτήτων τους, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και να επανενταχθούν στο 

γενικό σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατό, καθώς επίσης και για την κοι-

νωνική και επαγγελματική ζωή και δραστηριότητα, την αλληλεπίδραση και την 

αλληλοαποδοχή και την αρμονική συμβίωση με τους συνομηλίκους και τους 

συνανθρώπους τους. Τέλος, στόχος της πολιτείας είναι η προσβασιμότητα στη 

γνώση και η προσπελασιμότητα σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης των παιδιών 

με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΟΗΕ, 1948. ΕΚΚΕ, 1996. Ν. 

3699, άρθρο 2).

Ενώ υπάρχει μια διεθνής τάση προς τη συνεκπαίδευση των παιδιών με αναπη-

ρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με 

τέτοιες πρακτικές σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Μαλαισία με την εκπαιδευ-

τική μεταρρύθμιση για τη συνεκπαίδευση το 1998. Η έρευνα της μελέτης περί-

πτωσης δίνει πληροφορίες για την επαγγελματική σχέση ανάμεσα στους δασκά-

λους, στους δασκάλους και τους γονείς, καθώς και για τις αντιλήψεις των ίδιων 

των μαθητών. Ατομικές συνεντεύξεις και παρατηρήσεις στην τάξη έδειξαν ότι οι 

δάσκαλοι διατηρούσαν διακριτούς ρόλους, ενώ οι απόψεις των γονέων ήταν πιο 

θετικές αναφορικά με τα αμοιβαία κοινωνικά οφέλη, την αποδοχή και την αντι-

μετώπιση του παιδιού που ενσωματωνόταν (Παντελίδης, 1960). Η εφαρμογή του 

μοντέλου της συνεκπαίδευσης θεωρείται ένα θέμα ισότητας και παροχής ίσων 

εκπαιδευτικών ευκαιριών (UNESCO 1994α,β), αλλά και ενσωμάτωσης και έντα-

ξης, υποστηρίζοντας την άποψη ότι οι μαθητές δεν πρέπει να αποκλείονται από 

τα τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα στη βάση μιας αναπηρίας (Roberts, & 

Mather, 1995). 

Πρέπει να γίνει κοινωνικά αποδεκτό ότι η συνεκπαίδευση των ατόμων με ανα-

πηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτεί πολύ περισσότερα από την απλή 
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τοποθέτηση ενός μαθητή σε τάξη του γενικού σχολείου. Πρόκειται για μία διαδι-

κασία κατά την οποία προσφέρονται στο μαθητή ευκαιρίες να αναπτυχθεί και να 

προοδεύσει από εκπαιδευτική άποψη προς την οικονομική και κοινωνική του 

αυτονομία. Η συνεκπαίδευση είναι επίσης μία διαδικασία κατά την οποία τα ίδια 

τα σχολεία πρέπει να αλλάξουν και να αναπτυχθούν με στόχο την παροχή εκπαί-

δευσης υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές τους, καθώς και τη μέγιστη 

πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Reynolds, 1991. 

Sherrill, 1985. Sinderal, 1995. Smith, 1990. Thomas, 1996. Thomas, Walker, & 

Webb, 1998).

Το μοντέλο της συνεκπαίδευσης βασίζεται σε κάποιες αρχές των ίσων εκπαιδευ-

τικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά με τους ίδιους εκπαιδευτικούς και διδακτικούς 

στόχους: παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με προσβασιμότητα στο περιβάλλον και 

στα διδακτικά προγράμματα, έγκαιρος και έγκυρος εντοπισμός και αξιολόγηση 

των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε ολιστικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής και 

της κοινωνικής κατάστασης του μαθητή, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και 

τις επιθυμίες του και όχι μόνο τις μαθησιακές δυσκολίες, ειδική αγωγή και εκπαί-

δευση ως αναπόσπαστο μέρος του εθνικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού, 

της ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών και της οργάνωσης του σχολείου, 

προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος σπουδών στις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, με κατάλληλη υποστήριξη και εκπαιδευτική βοήθεια, συνεργασία των 

εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με τις υποστη ρικτικές υπηρεσίες, 

συνεχής ενημέρωση, επιμόρφωση και κατάρτιση του προ σωπικού, συνεχής ενη-

μέρωση και συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στη λήψη των αποφάσεων, 

συνεχής ροή πληροφοριών μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτών και των μαθη-

τών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και, τέλος, προετοιμασία για την επαγγελ-

ματική και κοινωνική ενήλικη ζωή, μέσω όλων των εξατομικευμένων προγραμ-

μάτων εκπαίδευσης (Byers, & Rose, 1996.  DFEE, 1997, 2001α,β,γ).

Οι βασικές στρατηγικές της εκπαιδευτικής πολιτικής των ίσων ευκαιριών 

μάθησης και του σχεδιασμού για όλους τους μαθητές καλύπτουν την αξιολόγηση 

των παιδιών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την προσέγγιση της αποκα-

λυπτικής μάθησης, την ενημέρωση των γονέων και τη συμμετοχή τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών τους, καθώς επίσης και την αναδιάρθρωση 

ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα ενσω-

ματώνονται στον κορμό του αναλυτικού προγράμματος του κανονικού σχολείου, 
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