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Δννοιολογική αποζαθήνιζη ηυν όπυν «Ένηαξη», «Δνζυμάηυζη», 

«Δνιαία Δκπαίδεςζη» 

Οη φξνη «Έληαμε», «Δλζσκάησζε», «Δληαία Δθπαίδεπζε» ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε 

ηνπ «δηαθνξεηηθνχ» ην νπνίν ζα πξέπεη λα ην δηαρεηξηζηνχκε κε θάπνην ηξφπν ψζηε 

λα ζπλππάξμεη αξκνληθά κε ην «κε δηαθνξεηηθφ». Απφ ηελ άιιε ν φξνο «Δληαία 

Δθπαίδεπζε» καο γλσζηνπνηεί πσο ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ παξαπάλσ ελλνηψλ γίλεηαη 

ζε ζπλάξηεζε κε ην Δθπαηδεπηηθφ Σχζηεκα, θαη κάιηζηα ην επίζεκν θπβεξλεηηθφ. 

Όπσο κπνξεί λα θαηαιάβεη θαλείο σο δηαθνξεηηθφ ζηελ παξνχζα δηαπξαγκάηεπζε 

ελλννχκε ηα «άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». 

Ο φξνο «άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ζην παξειζφλ δελ 

είρε πάληα ην ίδην πεξηερφκελν νχηε θαη ήηαλ απηήο ηεο κνξθήο. Γελ ζα 

δηαπξαγκαηεπηνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία ηελ ηζηνξία ηνπ φξνπ θαη ηηο θάζεηο απφ 

ηηο νπνίεο πέξαζε ψζπνπ λα θηάζεη ζηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή θαη ην ζεκεξηλφ ηνπ 

πεξηερφκελν. Θα αξθεζηνχκε λα δψζνπκε ζπλνπηηθά ην ζεκεξηλφ πεξηερφκελν ηνπ 

φξνπ, ψζηε λα επηθεληξσζνχκε ζηελ απνζαθήληζε ησλ φξσλ «Έληαμε», 

«Δλζσκάησζε», «Δληαία Δθπαίδεπζε» 

Οπιζμόρ  ηος όπος «Μαθηηέρ με αναπηπία και με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ 

ανάγκερ» 

Έηζη ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λόκνπ 3699 ηνπ 2008 (ΝΟΜΟΣ 3699/2008 - ΦΕΚ 

199/Α’/2.10.2008): 

Μαθηηές με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδεσηικές ανάγκες 

1. Μαζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζεσξνύληαη όζνη γηα 

νιόθιεξε ή νξηζκέλε πεξίνδν ηεο ζρνιηθήο ηνπο δσήο εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο κάζεζεο εμαηηίαο αηζζεηεξηαθώλ, λνεηηθώλ, γλσζηηθώλ, αλαπηπμηαθώλ 

πξνβιεκάησλ, ςπρηθώλ θαη λεπξνςπρηθώλ δηαηαξαρώλ νη νπνίεο, ζύκθσλα κε ηε 

δηεπηζηεκνληθή αμηνιόγεζε, επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζρνιηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

κάζεζεο. Σηνπο καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηδίσο όζνη παξνπζηάδνπλ λνεηηθή αλαπεξία, αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

όξαζεο (ηπθινί, ακβιύσπεο κε ρακειή όξαζε), αηζζεηεξηαθέο αλαπεξίεο 

αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), θηλεηηθέο αλαπεξίεο, ρξόληα κε ηάζηκα λνζήκαηα, 

δηαηαξαρέο νκηιίαο − ιόγνπ, εηδηθέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο όπσο δπζιεμία, δπζγξαθία, 

δπζαξηζκεζία, δπζαλαγλσζία, δπζνξζνγξαθία, ζύλδξνκν ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο κε ή 

ρσξίο ππεξθηλεηηθόηεηα, δηάρπηεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο (θάζκα απηηζκνύ), ςπρηθέο 

δηαηαξαρέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο. Σηελ θαηεγνξία καζεηώλ κε αλαπεξία θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ εκπίπηνπλ νη καζεηέο κε ρακειή ζρνιηθή επίδνζε 

πνπ ζπλδέεηαη αηηησδώο κε εμσγελείο παξάγνληεο, όπσο γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο 

ηδηαηηεξόηεηεο. 

2. Οη καζεηέο κε ζύλζεηεο γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο δπζθνιίεο, 

παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά ιόγσ θαθνπνίεζεο, γνλετθήο παξακέιεζεο θαη εγθαηάιεηςεο 

ή ιόγσ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο, αλήθνπλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

3. Μαζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη θαη νη καζεηέο πνπ έρνπλ κία ή 

πεξηζζόηεξεο λνεηηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηαιέληα αλεπηπγκέλα ζε βαζκό πνπ 

ππεξβαίλεη θαηά πνιύ ηα πξνζδνθώκελα γηα ηελ ειηθηαθή ηνπο νκάδα. Με απόθαζε ηνπ 

Υπνπξγνύ Εζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαηόπηλ εηζήγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνύ 



Ιλζηηηνύηνπ, αλαηίζεηαη ε αλάπηπμε πξνηύπσλ αμηνιόγεζεο θαη εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηνπο καζεηέο απηνύο ζε Σρνιέο ή Τκήκαηα 

Α.Ε.Ι. πνπ, θαηόπηλ πξόζθιεζεο πνπ ηνπο απεπζύλεη ην Υπνπξγείν Εζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ, εθδειώλνπλ ελδηαθέξνλ. Σηνπο καζεηέο απηνύο δελ έρνπλ 

εθαξκνγή νη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ. 

Όπσο δηαθαίλεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν ε Διιεληθή Πνιηηεία κεξηκλά γηα ηελ 

αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο γηα απηή ηελ θαηεγνξία αηφκσλ. 

Παξφκνηα είλαη θαη ε ζέζε πνιιψλ άιισλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζηνλ θφζκν, ελψ ζε 

ρψξεο ππαλάπηπθηεο δελ πθίζηαληαη ηέηνηνπ είδνπο κεραληζκνί, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζ’ 

απηέο δελ ππάξρεη νχηε θαλ νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα.  

Σύνηομο ιζηοπικό: 

Μηα ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία απνθαιχπηεη φηη ηειεπηαία 

πηνζεηήζεθε ε ρξήζε ηνπ φξνπ «Άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Φαίλεηαη 

ινηπφλ πσο ην εχξνο ηεο έλλνηαο πεξηνξίδεηαη ζηελ δηαηαξαρή ηεο κάζεζεο, παξ’ φια 

απηά ζεσξείηαη σο έλλνηα ζθαηξηθή πνπ αληηθαζηζηά ηε ζηηγκαηηζηηθή ρξήζε ησλ 

φξσλ «ηπθιά», «θσθά», «λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα». Απφ ηε κηα ηα αίηηα ηεο 

αδπλακίαο έρνπλ ζρέζε κε θπζηθέο, αηζζεηεξηαθέο, λνεηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη άιιεο αδπλακίεο ηνπ αηφκνπ, ελψ απφ ηελ άιιε ην πιαίζην ησλ 

«εηδηθψλ κέηξσλ» είλαη πνιπδηάζηαην θαη πεξηιακβάλεη «εμαηνκηθεπκέλα 

πξνγξάκκαηα κέζα θαη πιηθά δηδαζθαιίαο, εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο, ηξνπνπνίεζε 

ζπλζεθώλ κάζεζεο»
1
 

Καζψο θαίλεηαη φκσο ην δήηεκα αθνξά θπξίσο ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ απηψλ, 

θαη βιέπνπκε πσο εηδηθά ζηελ ζχγρξνλε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα είλαη άκεζα 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαρείξηζε ησλ αηφκσλ απηψλ. Άιισζηε θαίλεηαη 

μεθάζαξα θαη ζηνλ νξηζκφ «Άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Παιηφηεξα ε 

ζρνιηθή απνηπρία ζεσξνχληαλ θπζηνινγηθή θαηάιεμε, αθνχ «ν θνηλσληθφο 

δηαρσξηζκφο πξνεγείην ηεο επηινγήο πνπ αζθνχζε ην ζρνιείν»
2
 

Τν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αδπλακία ησλ καζεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρνιείνπ απνδίδεηαη ζηε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
3
, ζηηο 

δηαθεξχμεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ γηα ην «ζεκειηώδεο δηθαίσκα»
4
 φισλ ησλ 

παηδηψλ γηα εθπαίδεπζε, ζηελ αλάπηπμε ηεο ςπρνινγίαο, ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο 

πνπ έρεη ε κφξθσζε γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή θαηαμίσζε ηνπ αηφκνπ
5
 

θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή πνπ πξνσζεί ηελ παηδαγσγηθή αξρή ηνπ εληαίνπ 

                                                             
1 Χρθςτάκθσ, Κ.Γ. (1996). Ππ.π., 529. 
2 Perrenoud, P. (1996). Θ ςχολικι αποτυχία ςασ ενοχλεί; Κςωσ μπορείτε κάτι να κάνετε. φγχρονη 
Εκπαίδευςη, 88, 27-28. 
3
 -Σοφλθσ, Σ. (1997). Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθ ςχολικι μόρφωςθ. Νζα Παιδεία, 83, 161. 

-Κορντιζ,  Σ. (1995). Κουμποφρεσ δεν υπάρχουν. Α. Αλεξιάδθ, Μετάφραςθ, Ακινα: Ολκόσ, 13-21. 
4
 Νικόδθμοσ, Σ. (1995). Θ Ζκκεςθ τθσ Salamanca. Σο ςχολείο του Μζλλοντοσ, 10, 16-18. 

5
 -Μαρκοβίτθσ, Μ., Μπιτηαράκθσ Ρ., Τηουριάδου, Μ. (1985). Ππ.π., 51-56 

-Μαρκοβίτθσ, Μ., Τηουριάδου, Μ. (1991). Μαθηςιακζσ δυςκολίεσ. Θεωρία και Πράξη. Θεςςαλινίκθ: 
Ρρομθκεφσ, 14-17 



ζρνιείνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο. Αλαζεσξνχληαη ινηπφλ νη απφςεηο πνπ εζηίαδαλ 

ηελ αδπλακία ηεο ζρνιηθήο κάζεζεο ζηηο κεηνλεμίεο ηνπ καζεηή θαη θεξδίδεη έδαθνο 

ε αληίιεςε πνπ ρξεψλεη ηελ απνηπρία ζην ζρνιηθφ ζεζκφ
6
. 

Σπλνπηηθόο πεξηγξακκαηηθόο πίλαθαο ηεο εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ αηόκσλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο: 

επ
ν
ρέ

ο 

 Μνληέιν εθπαίδεπζεο ‘νξνη 

Σ
θ
ν
ηε

ηλ
ή

 ε
π
ν
ρή

  1.Θαλάησζε, βηνινγηθφ 

έλζηηθην επηβίσζεο 

2. Ηζηνξηθή επνρή (ακθηζπκία) 
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Δηδηθή Αγσγή ( 

sonderpädagogik θαη Special 

Education) 

1.Λνγηθή ηνπ θφζηνπο 

σθέιεηαο ην 

Δζλνζνζηαιηζηηθφ θαζεζηψο 
ηεο Γεξκαλίαο πινπνηεί ζηα 

πιαίζηα ηεο ηδενινγίαο ηνπ 

«Κνηλσληθνχ Γαξβηληζκνχ» 

ηελ εμνιφζξεπζε ηεο «δσήο  
ρσξίο αμία», φηαλ ζηηο 14 

Ηνπιίνπ 1933 ςεθίζηεθε ν 

«Νφκνο γηα πξνζηαζία ησλ 
γελεηηθά άξξσζησλ γελεψλ». 

2. Γίθηπα ζρνιείσλ Δηδηθήο 

Αγσγήο» 

1. «πλεπκαηηθψο θαη 

εζηθψο ππνιεηπφκελνη» 

Ννκνζρ. Τζηξηκψθνπ 
2. «Πλεπκαηηθψο 

αλψκαινη παίδεο» (Ν. 

4397/29 

3. «Πεξί ηδξχζεσο 
ζρνιείνπ αλσκάισλ θαη 

θαζπζηεξεκέλσλ 

παίδσλ» (Ν. 453/37) 
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Δηδηθή Αγσγή θαη εθπαίδεπζε Ζ εηδηθή Αγσγή ρξένο ηεο 
πνιηηείαο θαη αλζξψπηλν 

δηθαίσκα. – Γηεπηζηεκνληθή 

αμηνιφγεζε θαη ππνζηήξημε 
– Κχξην γλψξηζκα απνηειεί 

ε αξρή ηεο Σρνιηθήο 

Σπλεθπαίδεπζεο (inclusion in 

neighboring schools) 

4. «Απνθιίλνληα εθ ηνπ 
θπζηνινγηθνχ άηνκα» 

Ν. 1143/1981 

5. Μαζεηέο κε εηδηθέο 
αλάγθεο Ν. 1566/85 

6. Άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 

Ν. 2817/2000 
7. Μαζεηέο κε 

Αλαπεξίεο θαη Δηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο 
Ν.3699/2008 

 

 

                                                             
6
 -Ραπαδόπουλοσ, Μ. (1991). Σχολείο και ψυχοκοινωνικι υγεία του παιδιοφ. Στο Ραπαδόπουλοσ, Μ. 

(Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Παιδί, Τγεία, Κοινωνία Ρρακτικά Μετεκπαιδευτικοφ Σεμιναρίου Συνδζςμου 
Ψυχολόγων Κφπρου (ςελ63-85). Λευκωςία Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ. 
-Shröder, U.J. (1998). Grundriss der Lernbehinderten Pädagogik (3Auflage). BerlinQ Edition Marhold, 
40-41 



Οπιζμοί «ένηαξηρ» και «ενζυμάηυζηρ» 

Ο φξνο «εληαία εθπαίδεπζε» είλαη επξχηεξνο θαη αθνξά ηε ζπλεθπαίδεπζε 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κε ην ζχλνιν ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ. Ο 

ηξφπνο πνπ κπνξεί θαλείο λα ελλνεί θαη λα αληηιακβάλεηαη ηελ «εληαία εθπαίδεπζε» 

κπνξεί λα πνηθίιεη. Έηζη είλαη δπλαηφλ λα δνχκε δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο πνπ 

εληάζζνληαη ζηελ νκπξέια ηνπ φξνπ «εληαία εθπαίδεπζε» φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ηκήκαηα έληαμεο, εληζρπηηθήο, ηελ παξάιιειε ζηήξημε θιπ. Αλεμάξηεηα φκσο κε ην 

ηη αληηιακβάλεηαη θαλείο σο εληαία εθπαίδεπζε, ζηφρνο ηεο πάληα θαίλεηαη λα είλαη ε 

«έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.

 

Σηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία νη έλλνηεο έληαμε θαη ελζσκάησζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξίο λα δηαθξίλνληαη νη ζεκαζηνινγηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, 

αθνχ δηαβάδνπκε πσο «ε έληαμε ζεκαίλεη ελζσκάησζε» θαη «ελζσκάησζε ζεκαίλεη 

έληαμε».
1
 Αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο Κχπξνπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία έξεπλαο, 

απνθαιχπηεηαη φηη δελ έρνπλ εκπεδψζεη ηηο εηδνπνηνχο δηαθνξέο ησλ δπν ελλνηψλ θαη 

ηηο ζεσξνχλ ηαπηφζεκεο.
2
  

Α. Ένηαξη.  

Ζ έληαμε είλαη φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη κε δηάθνξνπο ελλνηνινγηθνχο 

πξνζδηνξηζκνχο θαη έρεη ππνζηεί ζεκαζηνινγηθέο θαθνπνηήζεηο.
3
 Αλαθέξεηαη σο 

«ηνπνζέηεζε» ελφο αηφκνπ «αλάκεζα ζε άιινπο»
4
, πξάμε πνπ νδεγεί ζηε 

«ζπλέλσζε», ηελ «παξαγσγή ελόο όινπ».
5
 Δίλαη ην απνηέιεζκα κηαο ελέξγεηαο κε ηελ 

νπνία ε νκάδα δηεπξχλεηαη αξηζκεηηθά, «ρσξίο λα ελλνείηαη ηίπνηε άιιν». Γειαδή δελ 

εκπεξηέρεη πάληνηε ηελ έλλνηα ηεο ακνηβαίαο δπλακηθήο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα 

ζηνλ εληαζζφκελν θαη ηελ νκάδα απνδνρήο. Υπάξρεη ε πηζαλφηεηα ην απνηέιεζκα λα 

είλαη ε απιή ζπλχπαξμε, ε παζεηηθή ζπκκφξθσζε, ρσξίο αξκνληθή εγθφιπσζε θαη 

                                                             
1 -Μπίρτςασ, Χ. (1990). Ενςωμάτωςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ. Παιδαγωγική Ψυχολογική 
Εγκυκλοπαίδεια Λεξικό, 4 (ςελ. 1918). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 
  -Σακκάσ, Β. (1995). όπ.π., 143-150. 
2 Κόμποσ, Χ. Θ. (1992). Ο θεςμόσ τησ ζνταξησ παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ ςτα δημοτικά ςχολεία και οι 
υποχρεϊςεισ τησ κοινωνίασ και του κράτουσ. Ακινα: Βιβλία για όλουσ, 13. 
3 -Haeberlin, U., Jenny-Fuchs, E., Moser Opotz, E. (1992). Zusammenarbeit. Bern und Stuttgart: Paul 
Haupt Verlag, 17. 

-Ραπαδόπουλοσ, Μ. (1995). Ειδικι εκπαίδευςθ: από το ςχολικό διαχωριςμό ςτθ ςχολικι ζνταξθ, 
φγχρονη Εκπαίδευςη, 82/83, 81-82. 
4
 Ελληνικό Λεξικό ΣΕΓΟΠΟΤΛΟ-ΦΤΣΡΑΚΗ. Ακινα: Αρμονία, 259. 

5
 -Bonderer, E. (1980). Integrationsbegriffe in der Behindertenpädagogik. VHN, 49 Jg., Heft 2, 179-180. 

  -Bonderer, E. (1980). Integrationsbegriffe in der Behindertenpädagogik. VHN, 49 Jg., Heft 1, 57. 

Ενιαία 
Εκπαίδευςθ 

ζνταξθ  ενςωμάτωςθ 



ακθίδξνκε επίδξαζε. Σ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε νκάδα δελ εκπινπηίδεηαη κε λέεο 

ηδέεο θαη αμίεο.
6
  

Ο Κφκπνο
7
 ζεσξεί φηη ν καζεηήο κε εηδηθέο αλάγθεο κε ηελ έληαμή ηνπ ζηελ 

θαλνληθή ηάμε «κπαίλεη ζηνλ θύθιν δσήο» ηεο, φκσο δε ζπκκεηέρεη «πιήξσο». 

Ο Παπαδφπνπινο
8
 νξίδεη ηελ έληαμε σο αλάπηπμε επλντθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηε «δηάδξαζε αλαπήξσλ θαη κε αλαπήξσλ» θαη θιηκαθψλεηαη ζε 

ηέζζεξα επίπεδα, ηε κείσζε ηεο θπζηθήο απφζηαζεο αλάκεζα ζηα αλάπεξα θαη κε 

αλάπεξα άηνκα (θπζηθή έληαμε), ηε ζπλεξγαζία (ιεηηνπξγηθή έληαμε), ηε δεκηνπξγία 

ζρέζεσλ (θνηλσληθή έληαμε) θαη ηέινο ηελ απνδνρή ξφισλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή 

ηνπο σο ηζφηηκσλ κειψλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (θνηλνηηθή έληαμε).  

Γηα ηελ Ξεξνκεξίηε
9
 ε ζρνιηθή έληαμε είλαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ ηηο 

εηδηθέο δνκέο (εηδηθφ ζρνιείν, εηδηθέο ηάμεηο) θαη ε εκπινθή γηα πεξηνξηζκέλν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ θαλνληθνχ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο 

φκσο ζπλερίδνπλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη ζην δπλακηθφ ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ.  

Β. Δνζυμάηυζη  

Σην ιεμηθφ
1
 ε ελζσκάησζε αλαθέξεηαη σο «ε έλσζε ζε έλα ζώκα». Με ηε 

δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο έλα άηνκν ηνπνζεηείηαη ζε κηα νκάδα θαη, εθηφο απφ 

ηελ αξηζκεηηθή δηεχξπλζε, ε ιεηηνπξγία ηεο εκπινπηίδεηαη απφ ηελ ακνηβαία 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ. Ζ ελζσκάησζε πξνυπνζέηεη φηη ην άηνκν 

γίλεηαη νξγαληθφ κέινο ηεο νκάδαο. Δλζηεξλίδεηαη ηηο αμίεο ηεο θαη ζπκκεηέρεη 

ελεξγά ζηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο. Ταπηφρξνλα φκσο, θαζψο απνδέρεηαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηεξνγελνχο νκάδαο, ράλνληαη ηα αξρηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θαη ζην ηέινο εμνκνηψλεηαη κ’ απηήλ. «Πξόθεηηαη γηα έλα ζπλνιηθό ηξόπν θαη 

θηινζνθία αληηκεηώπηζεο ηεο αλαπεξίαο, πνπ απνβιέπεη ζηελ επηζηξνθή ησλ 

αλαπήξσλ ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ: ζηε γεηηνληά, ζηελ εξγαζία, ζηνλ αζιεηηζκό, 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη γεληθά ζε θάζε ηνκέα ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο».
2
 Ζ 

ελζσκάησζε δειαδή δελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην «…κεηνλέθηεκα αιιά ζηηο 

πξαγκαηηθέο δπλαηόηεηεο ηνπ αηόκνπ».
3
 

Σηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνκέα ελζσκάησζε είλαη ε «έληαμε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζην θαλνληθό ζρνιείν».
5
 Δίλαη δειαδή νη πξνζπάζεηεο αιιά θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο «από θνηλνύ δηδαζθαιίαο θαη αγσγήο»
6
, ηεο αιιειεπίδξαζεο πνπ 

αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ «θαλνληθώλ» ρσξίο 

                                                             
6 Χρθςτάκθσ, Κ.Γ. (1994). όπ.π., 68.  
7 Κόμποσ, Χ. Θ. (1992). όπ.π., 17-18. 
8 Ραπαδόπουλοσ, Μ. (1995). όπ.π., 81-82. 
9 Ξθρομερίτθ, Α. (1997). όπ.π., 67. 
1 Ελληνικό Λεξικό ΣΕΓΟΠΟΤΛΟ-ΦΤΣΡΑΚΗ. Ακινα: Αρμονία, 259. 
2
 Νιτςόπουλοσ, Μ. (1986-87). Αναπθρία και ταξικι ςυνείδθςθ. (Σχόλια ςε μια επιχειροφμενθ 

ενςωμάτωςθ των αναπιρων). Σα Εκπαιδευτικά, 6, 32. 
3
 Καββαδία-Γϊγου, Λ. (1987). ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘ ϋΘ ΔΙΑΧΩΙΣΜΟΣ; Μια προςπάκεια ενςωμάτωςθσ των 

παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. Κοινωνιολογικι Ρροςζγγιςθ. φγχρονη Εκπαίδευςη, 34, 35. 
5
 Μπίρτςασ, Χ (1990). όπ.π., 1918.  

6 Ρατςάλθσ, Χ. (2000). Συγκριτικι ειδικι εκπαίδευςθ. Ανοιχτό χολείο, 74, 42. 



απνθιεηζκνχο θαη δηαθνξνπνηήζεηο
7
, γηα λα απνθεπρζεί ν παξαγθσληζκφο ησλ 

πξψησλ.
8
 Ζ πνιχπιεπξε ζπλεξγαζία πνπ αλαπηχζζεηαη κε αθεηεξία ην ζρνιείν 

ζπλερίδεηαη ζηα κεηέπεηηα ζηάδηα δσήο.
9
 Σχκθσλα κε ηνλ Ramsberger

10
 είλαη ε 

απνδνρή θάζε παηδηνχ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ ζε θνηλφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ζην 

νπνίν νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαζηζηνχλ δπλαηή ηελ ηδηαηηεξφηεηα.  

Ο Feuser
1
 αλαθέξεη δέθα (10) «ζέζεηο» (These), αθελφο γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα 

ελλνηνινγηθά θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο έλλνηαο, αθεηέξνπ γηα λα 

ηεθκεξηψζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο.  

Τνλίδεη ινηπφλ πσο η «ζτολική ενζωμάηωζη» (Schulische Integration) είναι: 

1. θαξπφο ζπιινγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε θνηλφ αληηθείκελν κάζεζεο, ε νπνία 

αλαπηχζζεηαη κε γλψκνλα ηε ζπλεξγαζία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη καζεηψλ ρσξίο 

αλαπεξία.  

2. ε ζπκκεηνρή ησλ αλαπήξσλ θαη ησλ άιισλ πεξηζσξηαθψλ νκάδσλ ζηα 

θνηλσληθά δξψκελα. 

3. ε δπλαηφηεηα φισλ γηα εθπαίδεπζε, πγεία, αγσγή θαη απαηηνχκελε βνήζεηα ζε 

φινπο ηνπο αλαπήξνπο, ηα νπνία ζα πξνζθέξνληαη εμεηδηθεπκέλα θαη πνηνηηθά ζε φια 

ηα επίπεδα δσήο θαη ζε φια ηα ειηθηαθά ζηάδηα, φηαλ ζα θξίλεηαη αλαγθαίν. 

4. ηζηνξηθφ γεγνλφο πνπ πξέπεη λα δνκεζεί θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θαιιηέξγεηα 

κηαο λέαο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλείδεζεο γηα ηελ αλαπεξία. 

5. ε άξζε ηεο απνκφλσζεο ησλ αλαπήξσλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη ν 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ελλνηψλ ηεο «θαλνληθόηεηαο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ζηελ 

επηηπρία». 

6. ε αλαδφκεζε ηεο αξρήο ηεο αηνκηθφηεηαο, δειαδή φρη κφλν λα απνδερηνχλ νη  

αλάπεξνη ηηο λφξκεο (Normen) δσήο ησλ ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ, αιιά θαη λα κε 

ράζνπλ ηηο επθαηξίεο λα πεηχρνπλ. 

7. κεζνδνινγηθά ε δπλαηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγείαο λα εμαθηηλψζνπλ κε ηελ 

απνθέληξσζε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ρσξίο φκσο λα πθίζηαηαη σο εκπφδην ε 

νηθνλνκηθή δπζπξαγία. 

8. ε δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δελ θνζηνινγείηαη νηθνλνκηθά, αθνχ, γηα λα 

θαξπνθνξήζεη, ρξεηάδεηαη θαηάιιειν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. 

                                                             
7 Μπάρδθσ, Ρ. (1994). όπ.π., 740-742.  
8 Τηουριάδου, Μ. (1995). Παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. Μια ψυχο-παιδαγωγική 
προςζγγιςη, Θεςςαλονίκθ: Ρρομθκεφσ, 33. 
9 Κυπριωτάκθσ, Α. (1994). Συνεκπαίδευςθ «ειδικϊν» και «κανονικϊν» παιδιϊν; (136 ςυγκεκριμζνεσ 
περιπτϊςεισ «ειδικϊν παιδιϊν»). Στο Καΐλα, Μ. Ρολεμικόσ, Ν., Φιλίππου, Γ. (Επιμελθτζσ ζκδοςθσ). 
Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ, τόμοσ Βϋ, 785. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 
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 Ramsberger, J. (1992). Was heißt «gemeinsame Schule für alle»?. Στο Lersch, R., Vernooij, M.A. 
(Hrsg). Behinderte Kinder und Jugendliche in der Schule (ςελ. 55-56). Bad Heilbrunn/obb: Klinkhardt.  
1
 Feuser, G. (1982). Integration=die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen 

Gegenstand/Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen. 
Behindertenpädagogik, 21. Jg., Heft 2/1982, 86-105. 



9. ε ζπλχπαξμε παηδηψλ, ηα νπνία ηψξα ζπλεξγάδνληαη, παίδνπλ θαη καζαίλνπλ 

ζε θνηλφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φκσο ζην κέιινλ ζα απνηειέζνπλ ηνπο πνιίηεο, νη 

νπνίνη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνπο αλαπήξνπο ζα έρνπλ απνβάιεη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηεο πξνεγνχκελεο γεληάο. 

10. γεγνλφο ην νπνίν κφληκα ζα πξέπεη λα επηηπγράλεηαη, ρσξίο εθεζπραζκφ, 

γηαηί ε ζπλχπαξμε αλαπήξσλ θαη ζπλεζηζκέλσλ αλζξψπσλ δε ζπλεπάγεηαη ηελ 

έληαμε, αιιά είλαη ην «πξώην απαξαίηεην βήκα» γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επθαηξηψλ.  

Ο Φξεζηάθεο
2
 ηνλίδεη πσο ε ελζσκάησζε είλαη πνιπζχλζεηνο φξνο κε δπλακηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Δίλαη ν ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο θαη απνβιέπεη ζηελ αλψδπλε 

έληαμε ηνπ αηφκνπ ζηελ νκάδα ησλ ζπλνκειίθσλ. Φαξαθηεξίδεηαη γφληκε, φηαλ ην 

άηνκν ζπκκεηέρεη ηζφηηκα θαη ελεξγά ζηηο θνηλσληθέο, πνιηηηζηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, «ηθαλνπνηεί ηηο αηνκηθέο αλάγθεο» θαη βειηηψλεη ηνπο φξνπο ηεο 

δσήο ηνπ.
3
 Οη δείθηεο πνπ ζηαζκίδνπλ ηελ ελζσκάησζή ηνπ εθθξάδνληαη κε ην 

ζπλαίζζεκα ηεο απηνεθπιήξσζεο, ηεο απηάξθεηαο, ηεο απηνλνκίαο θαη ηεο 

επαξέζθεηαο πνπ βηψλεη ν άλζξσπνο, φηαλ γίλεηαη ηζφηηκα απνδεθηφ κέινο ηεο 

θνηλσλίαο.
1
 Δίλαη δειαδή ε ελζσκάησζε «θνηλσληθή θίλεζε» (Sozial Bewegung) πνπ 

ζθνπφο ηεο είλαη ε ρεηξαθέηεζε (Emanzipation) φρη κφλν ησλ αλαπήξσλ αιιά θαη 

ησλ άιισλ πεξηζσξηαθψλ νκάδσλ.  

Ζ «ζρνιηθή ελζσκάησζε» (Schulische Integration) απνηειεί κφλν έλα κέξνο ηεο 

γεληθφηεξεο έλλνηαο.
2
 Ξεπεξλά θαηά πνιχ ηα φξηα ηεο ζρνιηθήο πξαθηηθήο

3
, γηαηί ε 

ελζσκάησζε δηαγξάθεη εμειηθηηθή πνξεία. Ξεθηλάεη απφ ην ρψξν ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

παηδηνχ, πνπ ιεηηνπξγεί σο πξσηνγελήο θνξέαο θνηλσληθνπνίεζεο, ζπλερίδεηαη ζην 

λεπηαγσγείν, δηέξρεηαη απαξαίηεηα απφ ην ζηάδην ηεο ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη 

επνδψλεηαη κε ηελ «θνηλή δσή ζηελ νκάδα».
4
 Ζ ζρνιηθή ελζσκάησζε «δειώλεη ηε 

θπζηθή έληαμε εηδηθώλ ηάμεσλ θαη ζρνιείσλ, καδί κε ηα εηδηθά, κέζα, ζηνλ επξύηεξν 

ρώξν ησλ θνηλώλ ζρνιηθώλ ζπγθξνηεκάησλ».
5
 

Σηελ επηζηήκε ηεο παηδαγσγηθήο ε έλλνηα ηεο ελζσκάησζεο ρξεζηκνπνηείηαη 

πεξηζζφηεξν κε ην πλεχκα ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. «Είλαη ην θνηλσληθό 

ζπζηαηηθό ηεο δηδαζθαιίαο, ηνπ καζήκαηνο, ε δπλακηθόηεηα θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

ελζσκάησζεο ζηηο πθηζηάκελεο θνηλσληθέο νκάδεο». Σηνρεχεη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 

αηφκσλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ «αλήθεηλ». Παξάιιεια ζεσξείηαη σο 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ ζε έλα 

                                                             
2 Χρθςτάκθσ, Κ. (1986). Ενςωμάτωςθ-θ νζα τάςθ ςτθν ειδικι αγωγι. (Συνοπτικι κεϊρθςθ). Ανοιχτό 
χολείο, 3, 19-20. 
3 Γενά, Α. (1997). Βαςικζσ αρχζσ για το ξεκίνθμα τθσ ςυνεκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα. Στο Τάφα, Ε. 
(Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Συνεκπαίδευςθ παιδιϊν με και χωρίσ προβλιματα μάκθςθσ και 
ςυμπεριφοράσ (ςελ. 231-245). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 
1 Χρθςτάκθσ, Κ. Γ. (1994). όπ.π., 68. 
2
 Sander, A. (1994).Wohnortnahe Integration - Grundzüge, Probleme, Erfahrungen. Στο Zehn Jahre 

Wohnortnahe Integration (2. Überarbeitete Auflage) (ςελ. 10-14). Hannover: Druckhaus Beltz. 
3
 Καββαδία-Γϊγου, Λ. (1987). όπ.π., 36. 

4
 Κατριοφ-Ραπαγαλιά, Α. (1987). Ο ρόλοσ των γονζων παιδιϊν ςτθν ευαιςκθςία με ειδικζσ ανάγκεσ 

τθσ κοινωνικισ ομάδασ. Επειδή η ΔΙΑΦΟΡΑ είναι δικαίωμα, 21-22, 9-14. 
5 Ξθρομερίτθ, Α. (1997). όπ.π., 67. 



νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζχλνιν. Να απνθηήζεη δειαδή ην άηνκν ηελ επρέξεηα λα 

ππνδχεηαη θνηλσληθά απνδεθηνχο ξφινπο.
6
 

Θεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ε νηθνλνκηθή ηνπο ελζσκάησζε. Απφ ην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’80 πξνσζείηαη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, γηαηί ππνζηεξίδεηαη φηη νη επαγγεικαηηθέο 

επθαηξίεο θαη ε νηθνλνκηθή απηνδπλακία απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αμηνπξέπεηα θαη 

ηελ απηνλφκεζή ηνπο.
7
  

Η επιηποπή Warnock διέκπινε ηπία είδη ενζυμάηυζηρ: 

1. Χωρική (Locational). Τν εηδηθφ ζρνιείν ζπζηεγάδεηαη ζην ίδην ζρνιηθφ 

ζπγθξφηεκα  κε ην θαλνληθφ ζρνιείν. Σ’ απηφ θνηηνχλ καζεηέο κε ζνβαξέο 

κεηνλεμίεο ρσξίο φκσο λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο. Απιψο 

ζπλαγειάδνληαη ζε θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. 

2. Κοινωνική (Social). Ζ δηδαζθαιία γίλεηαη κελ μερσξηζηά, φκσο νη αζιεηηθέο, 

ςπραγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γίλνληαη απφ θνηλνχ κε ηα παηδηά ηνπ 

θαλνληθνχ ζρνιείνπ. 

3. Εκπαιδεσηική/Λειηοσργική (Functional). Τα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

παξαθνινπζνχλ θνηλφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζρνιηθέο εθδειψζεηο.
1
 

Ο Kobi
2
 διακπίνει ηα εξήρ ζηάδια ενζυμάηυζηρ: 

 Φσζική ενζωμάηωζη (Physisch-ökologische Integration). Αθνξά ηε 

δηαξξχζκηζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ησλ ρψξσλ, ψζηε λα κελ δπζρεξαίλεηαη ε επαθή 

ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο κε ηνλ ππφινηπν καζεηηθφ πιεζπζκφ.  

 Ενζωμάηωζη ζε επίπεδο εννοιών και όρων (Terminologisch-begriffliche 

Integration). Οη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη  εηηθεηνπνηνχλ κε ην ζηηγκαηηζηηθφ 

πεξηερφκελφ ηνπο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο  

θαη ε πηνζέηεζε άιισλ κε «νπδέηεξν» ελλνηνινγηθφ θνξηίν. 

 Διοικηηική ενζωμάηωζη (Administrativ-bürokratische Integration). Παξά 

ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθή αγσγή ε εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ππάγεηαη ζην ίδην λνκνζεηηθφ πιαίζην κε ηε γεληθή 

εθπαίδεπζε.  

 Κοινωνική ενζωμάηωζη (Sozial-kommunikative Integration). Σε ζρέζε κε ην 

ζηάδην ηεο θπζηθήο ελζσκάησζεο πξνσζνχληαη νη θνηλσληθέο επαθέο κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ εληφο αιιά θαη εθηφο ζρνιείνπ κε δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε νξγάλσζε 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, νη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηα δηαιείκκαηα.  

                                                             
6 Integration, soziale. Wörterbuch für Erziehung und Unterricht. P. Koeck/H. Otto, Verlag Ludwig, 
Donauwörth, 1976, 192. 
7
 Ηαχαρωγζωργασ, Γ. (1997). Ο ρόλοσ τθσ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ ςτθν κοινωνικι ζνταξθ ατόμων με 

ειδικζσ ανάγκεσ και ιδιαίτερα τυφλϊν και μερικϊσ βλεπόντων. Νζα Παιδεία, 83, 143-151.  
1
 Δθμθτρόπουλοσ, Α. (1995). Η επαγγελματική εκπαίδευςη των νοητικϊσ καθυςτερημζνων ςτην 

Ελλάδα. Διδακτορικι διατριβι. Ακινα, 36-37.  
2
 Kobi, E.E. (1983). Praktizierte Integration: Eine Zwischenbilanz, Vierteljahresschrift für Heilpädagogik 

und ihre Nachbargebiete, 52(2), 196-216. 



 Ενζωμάηωζη ηοσ αναλσηικού προγράμμαηος (Curricular-funktionale 

Integration). Όπσο γηα ηνπο «θαλνληθνχο» έηζη θαη γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

αλάγθεο ηζρχεη θνηλφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη θνηλνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη.  

 Ψστολογική ενζωμάηωζη (Lern-und Lehrpsychologische Integration). Ζ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ αλεμαξηήησο δπλαηνηήησλ γίλεηαη ζηνλ ίδην εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν. Σηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν πξνβιέπεηαη θαη ε παξνπζία 

«βνεζεηηθνχ δαζθάινπ» (Stützlehrer).  

Σηόσοι ηηρ ενζυμάηυζηρ 

Οη ζηφρνη ηεο νκαινπνίεζεο-ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

ζχκθσλα κε ηελ Πεηξίδνπ-Τζηκφλ
3
, δηακνξθψλνληαη κε γλψκνλα ηηο παξαθάησ 

αξρέο: 

  «Δεκηνπξγία θπζηνινγηθώλ ζπλζεθώλ δσήο 

  Πξνζθνξά ίζσλ επθαηξηώλ θαη επηινγώλ 

  Υπεξεζηώλ ....πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο ηνπο αλάγθεο» 

  Οη ππεξεζίεο απηέο λα «πξνζηδηάδνπλ ζην κεγαιύηεξν βαζκό κε ηηο ζπλζήθεο 

ηεο θαζεκεξηλήο θπζηνινγηθήο δσήο...» 

Ζ ελζσκάησζε απνζθνπεί ζην λα παξακείλνπλ νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζην θπζηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο ηξαπκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο,
1
 γηαηί νη ζθνπνί 

ηεο εηδηθήο αγσγήο δελ εδξαηψλνληαη κε ηνλ εηδηθφ δάζθαιν «...λα πεξλάεη έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο ώξαο ηνπ ζε έλα απνκνλσκέλν δσκάηην δνπιεύνληαο κε παηδηά πνπ έρνπλ 

μεθνπεί από κηα θαλνληθή ηάμε, αθόκε θαη γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα» αιιά κε 

πξνγξακκαηηζκέλε βνήζεηα, πξνζαξκνζκέλε ζηε θχζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ 

ηνπο.
2
 

. Δννοιολογικέρ διαθοπέρ μεηαξύ ηηρ ένηαξηρ και ηηρ ενζυμάηυζηρ. 

Αλαθνξέο απφ ηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία
3
 νξίδνπλ ηελ έληαμε σο πξνζηάδην ηεο 

ελζσκάησζεο θαη ηελ ελζσκάησζε σο «θάηη πεξηζζόηεξν».
4
 Ζ έληαμε είλαη ην πξψην 

ζηάδην. Έρεη πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη είλαη «ειιηπέο». Ο καζεηήο πνπ 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαλνληθή ηάμε δελ παξεκπνδίδεηαη απφ ηε βαξχηεηα ησλ 

κεηνλεμηψλ ηνπ. Υπνζηεξίδεηαη ζε θάζε πεξίπησζε κφλν απφ ην δάζθαιν ηνπ 

ηκήκαηνο θαη «αλάινγα πάληα κε ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ», ελψ φζνλ αθνξά ζηελ έληαμε 

ζηελ ηάμε δηδάζθεη ν εηδηθφο δάζθαινο.  

                                                             
3 Ρετρίδου-Τςιμόν, Α. (1991). Ιδρυματοποίθςθ και διαχωριςμόσ ι πρόλθψθ και κοινωνικι 
ενςωμάτωςθ. Στο Ραπαδόπουλοσ, Μ. (Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Παιδί-Τγεία-Κοινωνία. Ρρακτικά 
Μετεκπαιδευτικοφ Σεμιναρίου Συνδζςμου Ψυχολόγων Κφπρου (ςελ. 106-107). Λευκωςία: Γενικι 
Γραμματεία Νζασ Γενιάσ. 
1
 Νικόδθμοσ, Σ. (1987). Οργάνωςθ και ανάπτυξθ του τομζα ειδικισ αγωγισ ςτθν Ελλάδα. Επειδι θ 

ΔΙΑΦΟΑ είναι δικαίωμα, 21-22, 9. 
2
 DeCrease, T. (1986). όπ.π., 20. 

3
 Τςιναρζλθσ, Γ. (1993). Θ ζνταξθ των Ατόμων με Ειδικζσ Ανάγκεσ. Επειδή η ΔΙΑΦΟΡΑ είναι δικαίωμα. 

46-47, 18-29. 
4 Χρθςτάκθσ, Κ.Γ. (1994). όπ. π., 68. 



Ζ Εψληνπ-Σηδέξε
6
 εληνπίδεη ηελ ελλνηνινγηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν έλλνηεο 

ζην επίπεδν ηεο πξαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σηελ έληαμε 

«δηαηεξνύληαη ηα αξρηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία εκπινπηίδνληαη θαη 

κεηαβαίλνπλ ζε δηαξθώο αλεξρόκελα επίπεδα νινθιήξσζεο, ελώ ζηελ ελζσκάησζε 

εμαθαλίδνληαη ηα αξρηθά βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, έρνληαο αθνκνησζεί από ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επξύηεξνπ ζπλόινπ». Πηζηεχεη δειαδή φηη ε ελζσκάησζε είλαη 

«κνλόδξνκνο» θαη πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία πνπ απνζθνπεί ζηελ θαζνιηθή 

θαζππφηαμε ζε «θαηεζηεκέλα πξόηππα».  

. Δπισειπήμαηα ςπέπ ηηρ ενζυμάηυζηρ 

Ζ αξρή ηεο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε έλα ζρνιείν γηα 

φινπο ραξαθηεξίζηεθε σο ε θχξηα επηδίσμε, ε ζχγρξνλε ηάζε ηεο εηδηθήο αγσγήο, 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο θαη ησλ 

Ζ.Π.Α. Οη ιφγνη πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ απνδνρή ησλ αξρψλ ηεο ελζσκάησζεο είλαη:  

1.Πνιινί δηεζλείο νξγαληζκνί απνδέρνληαη ηε δεκνθξαηηθή άπνςε γηα πξφζβαζε 

φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε
3
 θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα 

εληαρζνχλ ηα κεηνλεθηνχληα άηνκα ζην θαλνληθφ πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη δσήο.
4
 Οη 

πξνηάζεηο ηνπο επηθεληξψλνληαη ζε ηξεηο άμνλεο, ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ απνθιεηζκνχ
5
, ζηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο έληαμεο θαη ζηελ αλαδφκεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο «εληαίαο» (inclusive) 

εθπαίδεπζεο.
6
 

                                                             
6 Ηϊνιου-Σιδζρθ, Α. (1998). όπ.π., 126. 
3 -Διακιρυξθ των δικαιωμάτων  του παιδιοφ. Ο.Θ.Ε., 20 Νοεμβρίου 1959 (απόφαςθ 1386). Στο Δελτίο 
Πληροφοριϊν Ειδικήσ Αγωγήσ (1996). Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ. Λευκωςία, 109-110. 

-Διακιρυξθ των Δικαιωμάτων των Ρνευματικά Κακυςτερθμζνων Ατόμων. Ρροκθρφχκθκε από τθ 
Γενικι Συνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν τθσ 20θσ Δεκεμβρίου 1971 (απόφαςθ 2856). Στο Δελτίο 
Πληροφοριϊν Ειδικήσ Αγωγήσ (1996). Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ. Λευκωςία, 110-111. 

-Διακιρυξθ των δικαιωμάτων των αναπιρων ατόμων. Ρροκθρφχκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των 
Θνωμζνων Εκνϊν ςτισ 9 Δεκεμβρίου 1975 (απόφαςθ 3447). Στο Δελτίο Πληροφοριϊν Ειδικήσ Αγωγήσ 
(1996). Υπουργείο Ραιδείασ και Ρολιτιςμοφ. Λευκωςία, 111-113. 
4 -ΟΥΝΕΣΚΟ. Θ διακιρυξθ SUNDBERG για τα ανάπθρα άτομα. Ραπαδόπουλοσ, Μ. (Μετάφραςθ). Στο 
Ραπαδόπουλοσ, Μ. (Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Παιδί-Τγεία-Κοινωνία. Ρρακτικά Μετεκπαιδευτικοφ 
Σεμιναρίου Συνδζςμου Ψυχολόγων Κφπρου (ςελ. 135-138). Λευκωςία: Γενικι Γραμματεία Νζασ 
Γενιάσ. 
  -Κφρωςθ τθσ διεκνοφσ ςφμβαςθσ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ. (Νόμοσ 2101/1992, ΦΕΚ 192, τ. 
Αϋ). Στο: ΥΡΕΡΘ (1994). Δελτίο πληροφοριϊν Ειδικήσ Αγωγήσ, Ακινα: ΟΕΔΒ, 50-80. 
-Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο για τθν ανάπτυξθ των δυνατοτιτων όλων των παιδιϊν. Θ ζνταξθ των 
αναπιρων παιδιϊν. Ζγγραφο ομάδασ εργαςίασ «Ζνταξθ των Αναπιρων Ραιδιϊν». Μετάφραςθ Μ. 
Ραπαδόπουλοσ. Στο: Ραπαδόπουλοσ, Μ. (Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Παιδί-Τγεία-Κοινωνία. Ρρακτικά 
Μετεκπαιδευτικοφ Σεμιναρίου Συνδζςμου Ψυχολόγων Κφπρου (ςελ. 153-155). Λευκωςία: Γενικι 
Γραμματεία Νζασ Γενιάσ.  
5 ΟΥΝΕΣΚΟ. Θ ζνταξθ των ατόμων με αναπθρίεσ (ςωματικζσ, διανοθτικζσ, κ.α.) ςτο κανονικό ςχολείο. 
Στο Ραπαδόπουλοσ, Μ. (Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Παιδί-Τγεία-Κοινωνία. Ρρακτικά Μετεκπαιδευτικοφ 
Σεμιναρίου Συνδζςμου Ψυχολόγων Κφπρου (ςελ. 149-150). Λευκωςία: Γενικι Γραμματεία Νζασ 
Γενιάσ.  
6
 -ΟΥΝΕΣΚΟ. Στρατθγικζσ και εκνικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ειδικισ εκπαίδευςθσ. Στο Ραπαδόπουλοσ, Μ. 

(Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Παιδί-Τγεία-Κοινωνία. Ρρακτικά Μετεκπαιδευτικοφ Σεμιναρίου Συνδζςμου 
Ψυχολόγων Κφπρου (ςελ. 157-158). Λευκωςία: Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ. 



2. Ο Muth
1
 γξάθεη φηη ε «ελζσκάησζε, σο ζπλύπαξμε όισλ, είλαη αμίσκα θαη δελ 

ρξεηάδεηαη θακηά ηεθκεξίσζε, εθόζνλ ε ίδηα είλαη αμίσκα. Όιεο νη παξεθθιίζεηο από 

απηήλ ηελ αξρή, όπσο ε εηζαγσγή ζην εηδηθό ζρνιείν, ρξεηάδνληαη ηεθκεξίσζε». 

Γηαπηζηψλεη φηη «ε ελζσκάησζε ησλ αλαπήξσλ είλαη έλα από ηα επείγνληα θαζήθνληα 

θάζε δεκνθξαηηθήο ρώξαο»
2
, εθφζνλ «είλαη θπζηνινγηθό θάπνηνο δηαθνξεηηθόο λα 

είλαη».
3
 Πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα αλάπεξα παηδηά, ηνπο βαξηά αλαπήξνπο αιιά 

θαη ηνπο λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο
4
, γηαηί φινη νη άλζξσπνη έρνπλ ην θπζηθφ, 

απαξάγξαπην δηθαίσκα λα δνπλ απφ θνηλνχ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη κηα 

θνηλσλία πνπ εμσζεί ζην πεξηζψξην ηνπο αλαπήξνπο δελ είλαη αλζξσπηζηηθή.
5
 Τα 

εηδηθά ζρνιεία «δελ έρνπλ εθεύξεη ηελ επηινγή, «ηα ίδηα είλαη έθθξαζε θαη 

ραξαθηεξηζηηθό ηεο», εμεγεί ν Schröder.
7
  

3.Ζ θνίηεζε ζε εηδηθέο δνκέο δε βνεζάεη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο νχηε λα 

πεηχρνπλ θαιχηεξεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο
8
 αιιά νχηε θαη λα ελζσκαησζνχλ.

9
 

Kαιιηεξγείηαη ε εηηθεηνπνίεζε θαη ν ζηηγκαηηζκφο.
10

 Απελαληίαο, ε θνίηεζε ζε θνηλφ 

                                                                                                                                                                              
 -Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο για τθν ανάπτυξθ των δυνατοτιτων όλων των παιδιϊν. Θ ζνταξθ των 

αναπιρων παιδιϊν. Στο Ραπαδόπουλοσ, Μ. (Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Παιδί-Τγεία-Κοινωνία. Ρρακτικά 
Μετεκπαιδευτικοφ Σεμιναρίου Συνδζςμου Ψυχολόγων Κφπρου (ςελ. 153-155). Λευκωςία. Γενικι 
Γραμματεία Νζασ Γενιάσ. 

-Ainscow, M. (1997). Οργάνωςθ των ςχολικϊν τάξεων Συνεκπαίδευςθσ, Στο Τάφα, Ε. (Επιμελθτισ 
ζκδοςθσ). υνεκπαίδευςη παιδιϊν με και χωρίσ προβλήματα μάθηςησ και ςυμπεριφοράσ, (ςελ. 28-
29). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 

-Δεσ: Ψιφιςμα του Συμβουλίου και των Υπουργϊν Ραιδείασ που ςυνζρχονται ςτα πλαίςια του 
Συμβουλίου τθσ 31θσ Μαΐου 1990, ςχετικά με τθν ζνταξθ των μειονεκτοφντων παιδιϊν και νζων ςτα 
κανονικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα (90/C 162/02), ςτο ΥΡΕΡΘ (1994). Δελτίο Πληροφοριϊν Ειδικήσ 
Αγωγήσ. Ακινα, 45-49. 
1 Muth, J. (1991). Zehn Thesen zur Integration von behinderten Kindern. Vierteljahresschrift für 
Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN), 60, 2. 
2 Muth, J. (1988). Zur bildungspolitischen Dimension der Integration. In: Eberwein, H. (Hrgs). 
Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. 
Weinheim/Basel:Beltz, 17. 
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Begleitung in Kindregarten und Regelschule. Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt, 20-21.  
  -Muth, J. (1992). Zum Stand der Entwicklung der Integration Behinderter in den alten 
Bundesländern. Στο Lersch, R., Venooij, M.A. (Hrsg.). Behinderte Kinder und Jugendliche in der Schule, 
21-23. Bad Heilbrunn/OBB.: Klinkhardt.  
4 Muth, J. (1992). όπ.π., 21-29.  
5 Miedaner, L. (1997). Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder. Materialen zur 
pädagogischen Arbeit im Kindergarten (3 Auflage), 24-25. München: DJI Verlag. 
7 Schröder, U.J. (1998). όπ.π., 122. 
8 -Guterman, B.R. (1995). The Validity of Categorical Learning Disabilities Services: The Consumer’s 
View. Exceptional Children, 62(2), 111-124.  
  -Eshel, Y., Katz, M., Gilat, S. and Nagler, C. (1994). Mainstreamed or Self-Contained Classes for 
Students with a Mild Learning Disability: The Case of Israel. International Journal of Disability, 
Development and Education, 41(3), 185-200.  
9
 McLeskey, J., Skiba, R., Wilcox, B. (1990). Commentary REFORM AND SPECIAL EDUCATION: A 

MAINSTREAM PERSPECTIVE. Journal of Special Education, 24(3), 319-325. 
10 Ξθρομερίτθ-Τςακλαγκάνου, Α. (1986). Ραιδαγωγικι ζρευνα και ειδικι αγωγι. όπ.π., 65. 



εθπαηδεπηηθφ ρψξν ακβιχλεη ηηο πξνθαηαιήςεηο, πξνσζεί ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

απνδνρή ηεο δηαθνξάο.
11

 

4. Ζ ιχζε ηνπ «εληαίνπ» ζρνιηθνχ ρψξνπ γηα φινπο ηνπο καζεηέο εκπεξηέρεη θαη 

ηελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε. Σηηο ρσξηζηέο ζρνιηθέο δνκέο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα είλαη 

απμεκέλα.
12

  

5. Ζ ζρνιηθή ελζσκάησζε απνηειεί ηελ «νπζία» ηεο ζχγρξνλεο εηδηθήο αγσγήο, 

«πξνθαηαξθηηθό ζηάδην» γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

θνηλσλία ησλ ελειίθσλ. Οη καζεηέο, νη νπνίνη ελζσκαηψλνληαη ζην ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ζπλεθπαηδεχνληαη κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, ζπλήζσο 

αλαπηχζζνπλ αηνκηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Όπσο απνδεηθλχνπλ νη έξεπλεο
1
, 

φηαλ νη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε νκάδεο (Working in groups), ζηαδηαθά καζαίλνπλ λα 

ελεξγνπνηνχληαη κέζα ζηελ ηάμε, λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε θαη λα 

αιιειεπηδξνχλ κε ζπκκαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εζληθήο δηαρξνληθήο έξεπλαο γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

(National Longitudinal Transition Study of Special Education Students) δηαπηζηψζεθε 

πσο φζν πεξηζζφηεξν ρξφλν ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο θνίηεζαλ ζε θαλνληθή ηάμε 

ηφζν πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο είραλ λα βξνπλ δνπιεηά, λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο 

ακνηβέο, αιιά θαη λα εγγξαθνχλ ζε ζρνιείν κεηεθπαίδεπζεο (post secondary 

school).
2
 Αλαπηχζζεηαη θαηαλφεζε θαη θαιιηεξγνχληαη αηζζήκαηα ππνκνλήο.  

Ζ θνίηεζε καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη «θαλνληθψλ» ζε θνηλφ ζρνιηθφ 

πεξηβάιινλ έρεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο, αθνχ 

σθεινχληαη πνιιαπιά κε ηε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ηνπο.
4
 Οη κελ πξψηνη 

θεξδίδνπλ ζε απηνεθηίκεζε.
5
 Πεηπραίλνπλ θαιχηεξα εθπαηδεπηηθά απνηειέζκαηα

6
 

αιιά θαη πεξηζζφηεξεο θνηλσληθέο επαθέο ζπγθξηηηθά κε ηνπο καζεηέο ησλ εηδηθψλ 

ζρνιείσλ.
7
 Αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη επειημία ζηελ 

                                                             
11 -Μπίρτςασ, Χ.Ρ. (1990). Διδακτικά προγράμματα. Σα παιδιά με «ειδικζσ» εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
(2θ ζκδοςθ). Ακινα (αυτοζκδοςθ), 26-28. 

-Lersch, R. (1998). Integrative Pädagogik. Die Grundschule auf dem Weg zu einer Schule fuer alle 
Kinder. Στο Becher, H.R., Bennack, J., Jürgens, E. (Hrsg.). Taschenbuch Grundschule (3 Auflage) (ςελ. 
305-316). Schneider Verlag Hohengehren GmbH. 
12
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Education, 3(1), 110-124. 
6
 Manset, G., Semmel, M.I. (1997). Are inclusive Programs Students with mild Disabilities Effective? A 

comparative Programs, Journal of Learning Education, Vol. 31.  
7
 -Podlesch, W. (1994). Kinder mit geistiger Behinderung und Kinder mit schwerer 

Mehrfachbehinderung in Integrationsklassen. Στο Heyer, P., Korfmacher, E., Podlesch, W., Preuss-
Lausitz, U Sedold, L.(Hrsg.) Zehn Jahre Wohnortnahe Integration (2 Auflage) (ςελ. 62-63). Frankfurt am 
Main: Druckhaus Beltz. 



αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη ζπλεζίδνπλ λα δέρνληαη ηελ 

αλαπεξία ηνπο. Ζ νκάδα ησλ δεχηεξσλ κε ηε ζεηξά ηεο απνβάιιεη ηηο πξνθαηαιήςεηο 

θαη γίλνληαη πην αλεθηηθνί. Κεξδίδνπλ πινχζηα εξεζίζκαηα.
9
 Δπίζεο, φρη κφλν νη 

καζεηέο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί απνθνκίδνπλ νθέιε απφ ηελ ελζσκάησζε.
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Με ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δε ζπκθσλεί ε έξεπλα ηεο Λακπξνπνχινπ
1
, απφ 

ηελ νπνία πξνέθπςε φηη νχηε ηα γεληθά ζρνιεία αιιά νχηε θαη ηα ζρνιεία θσθψλ δελ 

πξνζθέξνπλ νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο. Οη θσθνί καζεηέο, νη νπνίνη θνίηεζαλ ζε ζρνιεία αθνπφλησλ, δήισζαλ 

φηη, κνινλφηη ην γεληθφ ζρνιείν πξνζθέξεη κεγαιχηεξεο επθαηξίεο γηα αθαδεκατθή 

πξφνδν, φινη νη καζεηέο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο γλσζηηθέο απαηηήζεηο 

θαη επηπιένλ έλησζαλ έληνλε θνηλσληθή απνκφλσζε. Απφ ηελ άιιε ηα ζρνιεία 

θσθψλ, ελψ δίλνπλ ζηνπο θσθνχο καζεηέο επθαηξίεο γηα θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, 

εληνχηνηο απηνί δελ ήηαλ επραξηζηεκέλνη απφ ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο. 

Σπκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη νη ιφγνη, νη νπνίνη ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

ελζσκάησζεο, είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Μαηζαγγνχξα
2
 πνιηηηθν-θνηλσληθνί, λνκηθνί 

θαη παηδαγσγηθνί. Ζ ελζσκάησζε είλαη, ινηπφλ, ζεκειηψδεο ζην λα κάζεη θαλείο ηνλ 

θφζκν φπσο πξαγκαηηθά είλαη.
3
 Άιισζηε ε ζπλεθπαίδεπζε είλαη πξνυπφζεζε, ψζηε ε 

«δηαθνξεηηθόηεηα» ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο λα γίλεη απνδεθηή θαη 

καθξνπξφζεζκα φινη «αλεμαξηήησο ηεο αλαπεξίαο ηνπο ή όρη λα αληηκεησπίδνληαη σο 

άλζξσπνη».
4
  

Πποϋποθέζειρ για ηην ενζυμάηυζη 

Ζ παηδαγσγηθή αξρή ηεο ελζσκάησζεο είλαη ε «γέθπξα» κεηαμχ ηεο γεληθήο 

(Allgemein) θαη ηεο εηδηθήο παηδαγσγηθήο (Sonderpädagogik). Πεηπραίλεη ην ζθνπφ 

ηεο, φηαλ ζηακαηήζεη ν εμνζηξαθηζκφο ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ κε αλαπεξία 

απφ ηα ζρνιεία. Γηα λα επηηχρεη ε ελζσκάησζε, νη βαζηθέο αξρέο πνπ δνκνχλ ην 

ζεσξεηηθφ ηεο πιαίζην είλαη:  

                                                                                                                                                                              
-Heiman, T., Margalit, M. (1998). Loneliness, Depression, and Social Skills Among Students with Mild 

Mental Retardation in Different Educational Settings, Journal of Special Education, Vol. 32. 
9 Podlesch, W., Preuss-Lausitz, U. (1994). Soziale Integrations-Ziele und Ergebnisse nach 15 Jahren 
gemeinsamer Erziehung. Στο Heyer, P., Korfmacher, E., Podlesch, W., Preuss-Lausitz, U Sedold, 
L.(Hrsg.) Zehn Jahre Wohnortnahe Integration (2 Auflage) (ςελ. 65-72). Frankfurt am Main: Druckhaus 
Beltz. 
10 Margalit, M., Mioduseer, D., Al-Yagon, M. and Neuberger, S. (1997). European Journal of Special 
Needs Education, 12(3), 225-238.  
1 Λαμπροποφλου, Β. (1997). Οι απόψεισ και οι εμπειρίεσ των κωφϊν μακθτϊν από τθν φοίτθςι τουσ 
ςε ςχολεία Ειδικισ και Γενικισ Εκπαίδευςθσ, φγχρονη Εκπαίδευςη, 93, 62-69. 
2
 Ματςαγγοφρασ, Θ.Γ. (1999). Θεωρία και πράξη τησ διδαςκαλίασ. Η ςχολική τάξη. Χϊροσ. Ομάδα. 

Πειθαρχία. Μζθοδοσ. Ακινα: Εκδόςεισ Γρθγόρθσ, 154-156.  
3
 O’ Brien, J. and Others (1989). Action for Inclusion: How To Improve Schools by Welcoming Children 

with Special Needs into Regular Classrooms. Centre for Integrated Education, Toronto. E C 302 236.  
4
 Antor, G. (1988). Zum Verhältnis von Gleichheit und Verschiedenheit in der pädagogischen 

Förderung Behinderter. Zeitschrift für Heilpädagogik, 39 Jahrgang, Heft 1, 16.  



1. Ζ ελζσκάησζε απνβιέπεη ζηελ νιφπιεπξε ζπκκεηνρή ηνπ αηφκνπ ζηελ 

θνηλσληθή δσή.
5
 Ζ δηαθνξεηηθφηεηα αλαγλσξίδεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ρσξίο ηε 

δηάζεζε νκαδνπνίεζεο αιιά κε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, γηαηί ζε άιιε πεξίπησζε 

θηλδπλεχεη λα γίλεη «πξάμε βίαο».
6
 Σχκθσλα κε ηελ Καββαδία-Γψγνπ

7
, αλ θαη ε 

ελζσκάησζε είλαη ν πξψηηζηνο ζθνπφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, είλαη 

θαηαζηξνθηθφ λα επηδησρζεί κε θάζε ηίκεκα, ην νπνίν ζα εδξαηψλεηαη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο «πξνηύπνπ ζπκπεξηθνξάο», ζα ππνηάζζεη ηηο αηνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο θαη ζα αξλείηαη ην «κεηνλέθηεκα». Όπσο νξίδεη ν Husen ν θαζέλαο 

«πξέπεη λα έρεη ηηο ίδηεο επθαηξίεο, δηαθνξεηηθά λα ηνλ κεηαρεηξίδνληαη».
1
 Σήκεξα 

ινηπφλ πνπ νη θνηλσληθέο αληηιήςεηο δηακνξθψλνληαη κε βάζε ην γλψκνλα ηεο 

«Δεκνθξαηίαο, ηνπ αλζξσπηζκνύ, ηεο νκαινπνίεζεο θαη ηεο απηνλνκίαο» ηαπηφρξνλα 

αλαζεσξνχληαη νη απφςεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο «αμίαο».
2
 

2. Ζ απφ θνηλνχ δηδαζθαιία καζεηψλ κε αλαπεξία θαη καζεηψλ ρσξίο αλαπεξία 

δε ζεκαίλεη ελζσκάησζε.
3
 Γε ζεκαίλεη απηφκαηα θαη ηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή 

απνδνρή.
4
 Τα απνηειέζκαηα εξεπλψλ θαηαγξάθνπλ φηη νη καζεηέο κε καζεζηαθέο 

δπζθνιίεο
5
 θαη απηνί κε πξνβιήκαηα αθνήο

6
, πνπ θνηηνχλ ζηηο ζπλεζηζκέλεο ηάμεηο, 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα θνηλσληθήο απνδνρήο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. 

Φξεηάδεηαη ινηπφλ πνηφηεηα δσήο θαη εηιηθξίλεηα, γηα λα γίλεη απνδεθηή ε 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, γηαηί είλαη «δήηεκα ππνθεηκεληθήο πξνζπκίαο».
7 

 Γελ 

πεηπραίλεηαη παξά κε ηελ αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ αιιεινθαηαλφεζε 

θαη ηελ αιιειναπνδνρή.
8
 Γελ αξθεί λα πεηχρνπλ θαιχηεξεο αθαδεκατθέο επηδφζεηο νη 

                                                             
5 Burgener Woeffray, A., Jenny-Fuchs, E., Moser Opitz E., Hess, K. (1993). Heilpädagogische Begleitung 
in Kindergarten und Regelschule, Bern-Stuttgart-Wien: Verlag Paul Haupt, 21. 
6 Chanerel, J.L., Σιπθτάνου, Α. (1989). Θ ειδικι αγωγι: προβλθματικι για τον κακοριςμό ενόσ πεδίου 
δράςθσ. Στο: Τςιάντθσ, Γ., Μανωλόπουλοσ, Σ. (Επιμελθτζσ ζκδοςθσ). φγχρονα Θζματα 
Παιδοψυχιατρικήσ, Τόμοσ 3οσ, 200. Ακινα: Εκδόςεισ Καςτανιϊτθ. 
7 Καββαδία-Γϊγου, Λ. (1987). Ενςωμάτωςθ ι διαχωριςμόσ; Μια προςπάκεια ενςωμάτωςθσ των 
παιδιϊν με ειδικζσ ανάγκεσ. Κοινωνιολογικι Ρροςζγγιςθ. 1 & 2 μζροσ, φγχρονη Εκπαίδευςη, 34, 34-
38 & 35, 55-65. 
1 Husen, T. (1977). Soziale Umwelt und Schulerfolg: Perspektiven der Forschung zum Problem der 
Chancengleichheit. Frankfurt: Diesterweg, 23. 
2 Eberwein, H. (1996). Zur Kritik des Behinderungsbegriffs und des sonderpädagogischen Paradigmas. 
Integration als Aufgabe der allgemeinen Pädagogik und Schule. Στο Einführung in die Integrations 
Pädagogik. H. Eberwein Herausgegeben (ςελ. 31-34). Weilheim: Deutscher Studien Verlag.  
3 Schröder, U., J. (1998). όπ.π., 120-129.  
4 -Nelson, C.M. (1988). Social skills training for handicapped students, Teaching Exceptional Children, 
20(4), 19-23. 

-Antor, G. (1992). Pluralität der schulischen Normen - Uniformität des Lernortes? Erfahrungen mit 
der schulischen Integration Behinderter und Nichtbehinderter. Στο Lersch, R., Vernooij, M.A. 
Behinderte Kinder und Jugendliche in der Schule (ςελ. 35). Bad Heilbrunn/OBB: Klinkhardt Verlag. 
5 -Bruinks, VL. (1978). Peer status and personality characteristics of learning disabled non disabled 
students, Journal of Learning Disabilities, 11, 484-489.  
  -Siperstein, G.N., Bopp, M.H., & Bak, J.J. (1978). Social status of learning disabled children. Journal of 
Learning Disabilities, 10, 98-102.  
6
 Λαμπροποφλου, Β. (1997). όπ.π., 64-65. 

7
 Ηϊνιου-Σιδζρθ, Α. (1998). όπ.π., 178-179. 

8
 Dobbins, A., De la Mare, Trudi J. (1997). Θ μζτρθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ προόδου των μακθτϊν με 

Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ που φοιτοφν ςε γενικά ςχολεία: Ζνα δφςκολο πρόβλθμα. Στο Τάφα, Ε. 



καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ εληάζζνληαη ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε. Πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν θνηλσληθά απνδεθηνί θαη απηφ ζα γίλεη πξάμε κφλν κε ηελ αιιαγή ηεο 

ζηάζεο ησλ δαζθάισλ θαη ησλ ζπκκαζεηψλ.
11

  

3. Πνιινί κειεηεηέο
1
 ζπκθσλνχλ κε ηελ άπνςε φηη ε «απιή παξνπζία» ηνπ 

καζεηή κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ θαλνληθή ηάμε δελ αξθεί νχηε ε «θαηά ηύρε» θαη ε 

«θαη’ αλάγθε» αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ παηδηψλ πξνσζεί ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ελζσκάησζεο. Ζ ελζσκάησζε δελ είλαη κνλνκεξήο δηαδηθαζία, δελ είλαη παλάθεηα 

νχηε θαη εχθνιε ππφζεζε, ε νπνία θαξπνθνξεί απηνλφεηα. Πξνσζείηαη «...κέζα από 

ηε ζπλεθπαίδεπζε πνπ πξέπεη λα έρεη σο ζθνπό λα αλαδνκήζεη ηα ζρνιεία, ώζηε λα 

κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο αλάγθεο όισλ ησλ παηδηώλ».
2
 Σχκθσλα κε ηνλ 

Sander
3
 ε θαζνξηζηηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδνρή ηνπ καζεηή απφ ηε ζρνιηθή θαη 

θνηλσληθή νκάδα είλαη ε «έληαμε ζην ρώξν θαηνηθίαο» (Wohnortnahe Integration). 

Γειαδή, φηαλ ν καζεηήο θνηηά ζε απνκαθξπζκέλε εθπαηδεπηηθή κνλάδα, καθξηά απφ 

ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ έρεη λα δηαλχζεη θαζεκεξηλά κεγάιεο 

απνζηάζεηο, απηφ απνβαίλεη ζε βάξνο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπ αιιά θαη ζε βάξνο 

ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ ζηηο ψξεο εθηφο ζρνιείνπ. Γη’ απηφ νη 

«αλάπεξνη» θαη νη «κε αλάπεξνη» καζεηέο πξέπεη νπσζδήπνηε λα θαηνηθνχλ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα είλαη δπλαηέο νη εθηφο ζρνιείνπ θνηλσληθέο επαθέο 

ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ησλ ελειίθσλ.  

4. Πξηλ βέβαηα απφ ηελ παξέκβαζε ζα πξνεγεζεί ε έγθαηξε δηάγλσζε πνπ ζα 

απνβιέπεη λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ζσζηά ηε θχζε ηεο πζηέξεζεο θαη ζε 

ηειηθφ ζηάδην λα δξνκνινγήζεη ηηο ελδεδεηγκέλεο πξνηάζεηο-ιχζεηο.
5
 Όκσο, 

ηζρπξίδνληαη άιινη πσο ε δηάγλσζε θαη νη κεηξήζεηο ησλ καζεηηθψλ δπλαηνηήησλ δελ 

σθεινχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δίλαη απψιεηα πνιχηηκνπ ρξφλνπ πνπ δελ θέξλεη 

θαλέλα απνηέιεζκα.
6
 Σπλήζσο επηβεβαηψλεη θαη επαλαιακβάλεη ηηο δηαπηζηψζεηο ησλ 

                                                                                                                                                                              
(Επιμελθτισ ζκδοςθσ). υνεκπαίδευςη παιδιϊν με και χωρίσ προβλήματα μάθηςησ και 
ςυμπεριφοράσ, (ςελ. 168-179). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 
11 -Margalit, M., Mioduser, D., Al-Yagon, M., Neuberger, M. (1997). Teachers’ and peers’ perceptions 
of children with learning disorders: consistery and change. European Journal of Special Needs 
Education, 12(3), 225-238.  
    -Padeliadou, S., Lampropoulou, V. (1997). όπ.π., 173-183.  
1  -Μπίρτςασ, Χ. (1990). όπ.π., 1918-1920.  

 -Κυπριωτάκθσ, Α. Β. (1997). Νζεσ αντιλιψεισ και τάςεισ ςτθν αγωγι των ατόμων με ειδικζσ 
ανάγκεσ ςτθν Ενωμζνθ Ευρϊπθ. ό.π.π., 514. 

-Νικόδθμοσ, Σ. (1987). Οργάνωςθ και ανάπτυξθ του τομζα τθσ ειδικισ αγωγισ ςτθν Ελλάδα. Επειδή 
η ΔΙΑΦΟΡΑ είναι δικαίωμα, 21-22, 9. 
2 Τςαγκαράκθ, Ι. Ειδικι αγωγι-Θεωρία. (2000, Μάιοσ). Εφθμερίδα ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΗ, ςελ. 22.  
3 Sander, A. (1994).Wohnortnahe Integration - Grundzüge, Probleme, Erfahrungen. Στο Heyer, P., 
Korfmacher, E., Podlesch, W., Preuss-Lausitz, U., Sebold, L. (Hrsg.). Zehn Jahre Wohnortnahe 
Integration (2. Überarbeitete Auflage) (ςελ. 10-14). Hannover: Druckhaus Beltz.  
5
 Μελάσ, Δ. (1994). Ζγκαιρθ διάγνωςθ γλωςςικϊν δυςκολιϊν των παιδιϊν που πρωτομπαίνουν ςτο 

ςχολείο. Στο Καΐλα, Μ., Ρολεμικόσ, Ν., Φιλίππου, Γ. (Επιμελθτζσ ζκδοςθσ). Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ. 
Τόμοσ Βϋ, 510-517. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 
6
 Ηαφειροποφλου-Ριπεράκθ, Μ. (1997). Οι ςυμπεριφοριςτικζσ μζκοδοι ςτθ ςυνεκπαίδευςθ. Στο 

Τάφα, Ε. (Επιμελθτισ ζκδοςθσ). υνεκπαίδευςη παιδιϊν με και χωρίσ προβλήματα μάθηςησ και 
ςυμπεριφοράσ (ςελ. 219). Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. 



εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη δελ θαηαλννχλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν ηελ νξνινγία πνπ 

ζπλνδεχεη ηε γλσκάηεπζε.
1
 

5. Τν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα ζέηεη ζην επίθεληξν ηεο παξαηήξεζήο 

ηνπ ηα ηδηαίηεξα απνθιίλνληα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ, αιιά πξέπεη λα 

πξνβάιιεη ηηο αηνκηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο αλάπηπμεο, ηηο «λεζίδεο» ηθαλνηήησλ
2
 θαη 

παξάιιεια λα θξνληίδεη λα δξνκνινγνχληαη εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο.
3
  

6. Δάλ ε ελζσκάησζε δε ζπλνδεπηεί απφ αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ θαη εάλ ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο 

αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ ζρνιείσλ, ηφηε θάζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή 

απεηιείηαη κε λαπάγην, αθνχ ηελ αληηζηξαηεχνληαη ε «ηδξπκαηνπνίεζε» θαη νη 

«ζπλζήθεο πνπ θαζηζηνύλ ηα άηνκα απηά «δεπηεξνγελώο αλάπεξα».
5
 Όζν δειαδή 

κνλνδηάζηαηα επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε γηα αιιαγή ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη φζν ν 

καζεηήο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θνηηά ζε ζρνιείν γλσζηνθεληξηθνχ ηχπνπ, αληί λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δηαθνξέο απηέο ηειηθά απνθαιχπηνληαη, γηαηί απφ ηε κηα 

πξνζθέξνληαη επθαηξίεο κφξθσζεο ζε φινπο, απφ ηελ άιιε φκσο ππάξρεη ην 

«νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό «αληηθίλεηξν» ησλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ.
6
 Γελ επαξθνχλ 

νη αιιαγέο ζην νξγαλσηηθφ θαη κεζνδνινγηθφ ζθέινο, νη θαιέο πξνζέζεηο, φηαλ ε 

λννηξνπία ηνπ «ειαηησκαηηθνύ» είλαη ξηδσκέλε ζε πνιιά ζρνιεία.
7
 Δλζσκάησζε 

ινηπφλ δελ είλαη ε πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηεζνχλ καζεηέο κε αλαπεξίεο ζην πιαίζην 

ηεο γεληθήο ηάμεο, αιιά λα δεκηνπξγεζεί έλα γεληθφ πιαίζην, ζην νπνίν ζα κπνξνχλ 

φινη νη καζεηέο λα ζπλππάξμνπλ.
8
 

7. Ζ ελζσκάησζε νξγαλψλεηαη πάληνηε κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ησλ παηδηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο, ρσξίο φκσο απηφ λα απνβαίλεη ζε βάξνο ησλ άιισλ καζεηψλ. 

Δηδηθφηεξα νη ελζηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ θαη ηνπ καζεηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ κε ηα θαηάιιεια επνπηηθά κέζα. Παξάιιεια επηζεκαίλεηαη φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο ελζσκάησζεο δε κπνξεί λα θαξπνθνξήζεη ζε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

                                                             
1
 Φλωράτου, Μ. Μ. (1996). ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ και όχι ΣΕΜΠΕΛΙΑ (3

θ
 ζκδοςθ). Ακινα: Εκδόςεισ 

Οδυςςζασ, 29-31. 
2 -Κυπριωτάκθσ, Α. (1997). όπ.π., 513. 

-Keller, J. A., Novak, F. (1981). Integration. Kleines Pädagogisches Wörterbuch (2 Auflage), 164-165. 
Basel-Wien: Herter Verlag. 
3 Burgener Woeffray, A., Jenny-Fuchs, E., Opitz, M. E., Hess, K. (1993). Heilpädagogische Begleitung in 
Kindergarten und Regelschule. Dokumentation eines Pilotprojektes zur Integration, Bern. Stuttgart. 
Wien: Hupt Verlag, 20-23. 
5 Ρετρίδου-Τςιμόν, Α. (1991), όπ.π., 105-113. 
6 Τηουριάδου, Μ. (1998). Κοινωνικο-πολιτιςμικά κίνθτρα και διαδικαςία ενςωμάτωςθσ, Στο 
Κωςταρίδου-Ευκλείδθ, Α. (Επιμελθτισ ζκδοςθσ). Σα κίνητρα ςτην εκπαίδευςη (ςελ. 125-137). Ακινα: 
Ελλθνικά Γράμματα.  
7
 Ainscow, M. (1997). Οργάνωςθ των ςχολικϊν τάξεων ςυνεκπαίδευςθσ. όπ.π., 37-38. 

8
 Snell, M.E. & Janney, R (1993). Including and supporting students with disabilities within general 

education. In Program leadership for serving students with disabilities. (ςελ. 220). Blacksburg, V.A.: 
Virginia Tech. 



επηιεθηηθνχ ηχπνπ κε ηελ «θξαηηθή δηδαθηηθή» πνπ ιεηηνπξγεί σο «πξνθξνύζηεηα 

θιίλε» ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο.
1
 

8.  Ζ ελζσκάησζε δελ είλαη απζχπαξθηε δηαδηθαζία, ε νπνία νξγαλψλεηαη ζε 

νπδέηεξν πεξηβάιινλ. Δπεξεάδεηαη ζηελ εμέιημή ηεο απφ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο φρη κφλν ζην επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη 

πινπνίεζεο. Οη παξάκεηξνη απηέο εθπνξεχνληαη απφ ην ίδην ην άηνκν, ηηο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο ηνπ θαη επεθηείλνληαη ζην κηθξφθνζκν ηνπ ζρνιείνπ κε 

ηνπο ζπκκαζεηέο, ηελ θηηξηαθή ππνδνκή θαη ηελ πεξηξξένπζα αηκφζθαηξά ηνπ. Αιιά 

θαη ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη νη γνλείο ηφζν ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

φζν θαη ησλ «θαλνληθψλ» δελ εμαηξνχληαη. Οη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

δηακαξηχξνληαη γηα πιεκκειή νξγάλσζε θαη ειιηπή ππνζηήξημε, ελψ νη γνλείο ησλ 

«θαλνληθψλ» καζεηψλ γηα πηψζε ησλ ξπζκψλ κάζεζεο ιφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε.
2
 

9. Απαξαίηεηα ζπζηαηηθά ηεο επηηπρεκέλεο ελζσκάησζεο
3
 είλαη: 

* Έλα ζπλεξγαηηθφ θιίκα κάζεζεο 

* Μηα κηθξή νκάδα καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ ηάμε 

* Ζ επαξθήο ππνζηήξημε 

* Ζ εθπαίδεπζε δαζθάισλ 

* Ζ εκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ (γνλέσλ, δηεπζπληψλ ζρνιείσλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, ζπκκαζεηψλ) ζην ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ελζσκάησζεο 

* Οη θηινζνθηθέο θαηεπζχλζεηο ηνπ εγρεηξήκαηνο πξέπεη λα νξίδνπλ ηελ εηδηθή 

αγσγή σο ππεξεζία θαη φρη σο ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο 

10. Τέινο ζην πιέγκα ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλζέηνπλ ην θάζκα ηεο 

ελζσκάησζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη αληηιήςεηο θαη νη πεπνηζήζεηο ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ρψξνπ πνπ πεξηβάιιεη, αιιά θαη ηξνθνδνηεί ην αμηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

ζρνιείνπ.  

Οη αληηιήςεηο απηέο ηεθκεξηψλνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα εμάρξνλεο 

έξεπλαο ζην Uckermark-Grund schule ηνπ Βεξνιίλνπ
4
, ε νπνία θαηέγξαςε ζε ελληά 

ζεκεία ηηο απφςεηο ησλ γνλέσλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε 

ζπλεθπαίδεπζε αλαπήξσλ θαη κε καζεηψλ ζε θνηλφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, φπσο απηέο 

αηζζεηνπνηνχληαη κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο. Έηζη ινηπφλ πξνέθπςε φηη: 

* Βειηηψζεθε ε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ 

* Γελ ππήξμε αξλεηηθή επίδξαζε απφ ηε ζπλεθπαίδεπζε 

                                                             
1 Νικόδθμοσ, Σ. (1994). όπ.π., 630.  
2 -Χρθςτάκθσ, Κ.Γ. (1994). όπ.π., 52-55. 

-Ραπαφράγκα, Ν. (1998). όπ.π., 36-37.  
3 -Machado, R., E., Belew, A., D., Jans, M., Cunha, A. (1996). όπ.π., 119. 
  -O’ Brien, J. and Others (1989). Action for Inclusion: How To Improve Schools by Welcoming Children 
with Special Needs into Regular Classroom. Centre for Integrated Education, Toronto. E C 302 236.  
4
 Heyer, P., Preuss-Lausitz, U., Schueppel, R., Wilker-Rockstroh, U., Zielke, G. (1994). Zehn Jahre 

Erfahrungen mit der wohnortnahen Integration an der Uckermark-Grundschule. Στο Heyer, P., 
Korfmacher, E., Podlesch, W., Preuss-Lausitz, U., Sebold, L. (Hrsg.). Zehn Jahre Wohnorte Integration 
(2 Auflage) (ςελ. 15-20). Hannover:Druckhaus Beltz.  



* Οη καζεηέο θέξδηζαλ θίινπο 

* Οη καζεηέο κε αλαπεξία ζπάληα έλησζαλ παξαγθσληζκέλνη ή φηη 

δηαρσξίδνληαη 

* Σηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δηδαθηηθή εκπεηξία πξφζθεξε επθαηξία γηα 

επηκφξθσζε 

* Ζ ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνχο παηδαγσγνχο απνδείρηεθε επνηθνδνκεηηθή 

* Οη γνλείο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπγθαηαηέζεθαλ ζηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ ηνπο 

* Οη γνλείο ησλ αλαπήξσλ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηα απνηειέζκαηα 

* Οη γνλείο εθηίκεζαλ σο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληα ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

. Ανηίθεηερ απότειρ 

Μπνξεί θαλείο λα δηαθξίλεη δπν «κνληέια ελζσκάησζεο» (Integrationsmodellen). 

Ζ κία πιεπξά ζεσξεί ηελ ελζσκάησζε σο «παηδνθεληξηθή κνξθή δηδαζθαιίαο θαη 

κάζεζεο, ηεο θνηλήο δξάζεο ηνπ θαζελόο κε ηνλ θαζέλα ζε θνηλή δξαζηεξηόηεηα». 

Απηφ βέβαηα ην αμίσκα πεηπραίλεηαη «κόλν ηόηε θαη κόλν εθεί όπνπ δξνκνινγνύληαη 

νη θνηλέο παηδαγσγηθέο παξεκβάζεηο».
1
 Δπνκέλσο ε «εμσηεξηθή εκθάληζε, ε 

πξνέιεπζε, ε δπζθνιία ζηε κάζεζε θαη ζηελ επηηπρία, ε επθπία δελ πξνζθέξνπλ θακηά 

αθνξκή γηα δηαρσξηζκό, εμνζηξαθηζκό ή αδηθία».
2
 Πξνηείλεηαη ινηπφλ ε 

«ελζσκάησζε ρσξίο όξηα» (Grenzlose Integration)
3
, γηαηί κε ηελ «... ελζσκάησζε δελ 

πξέπεη θαλείο λα πεξηκέλεη. Πξέπεη λα μεθηλά εθεί, όπνπ είλαη απαξαίηεην, εθεί, όπνπ 

ρξεηάδεηαη».
4
  

Οη απφςεηο ηνπο επηθεληξψλνληαη ζηηο εμήο αξρέο.
5
  

-Αληίζεηα κε ηελ αξρή ηεο επηινγήο (Selektion) πξνηείλνπλ ηε ζπλεξγαζία 

(Kooperation) φισλ ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο.  

-Αληίζεηα κε ηελ αξρή ηεο εμσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο (Äußere Differenzierung) 

ησλ καζεηψλ πξνηείλνπλ ηελ εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε (Innere Differenzierung).  

-Αληίζεηα κε ηελ αξρή ηεο εμσηεξηθήο δηαθνξνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ζε εηδηθά 

ζρνιεία πξνηείλνπλ ηελ εμαηνκίθεπζε (Individualisierung) ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

                                                             
1 -Feuser, G. (1984). Gemeinsame Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder im 
Kindertagesheim. Zwishenbericht. Bremen (Diakonisches Werk), 17-18. 

-Feuser, G., Wehrmann, I. (1985). Informationen zur gemeinsamen Erziehung und behinderter und 
nichtbehinderter Kinder (Integration) in Kindergarten, Kindertagesheim und Schule. Bremen 
(Diakonisches Werk), 10&183. 
2 Häberlin, U., Bless, G., Moser, U., Klaghofer, R. (1991). Die Integration von Lernbehinderten, 
Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen, Bern/Stuttgart (Haupt), 153.  
3
 Schöler, J. (1992). Grenzlose Integration. Στο Lersch, R., Vernooij, M.A. (Hrsg.). Behinderte Kinder und 

Jugendliche in der Schule (ςελ. 81-92). Bad Heilberunn/OBB: Klinkhardt Verlag. 
4
 Körner, R. (1987). Die Neue Sicht der Dinge. Στο Wocken, H., Antor, G. (Hrsg): IntegrationsKlassen in 

Hamburg (ςελ. 16). Solms-Obrbiel (Jarick). 
5 Feuser, G. (1995). όπ.π., 170-171. 



-Αληίζεηα κε ηελ αξρή ησλ κεησκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ απαηηήζεσλ πξνηείλνπλ ηε 

ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε θνηλφ αληηθείκελν ζπνπδψλ. 

-Αληίζεηα κε ηελ αξρή ηεο νκνγελνπνίεζεο πξνηείλνπλ ηελ εηεξνγελή 

(Heterogenität) ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ.  

-Αληίζεηα κε ηελ αξρή ηεο «βιάβεο» θαη ηεο «παξεθθιίλνπζαο αηνκηθόηεηαο» 

πξνηείλνπλ λα αληηκεησπίδεηαη ν θάζε καζεηήο σο «κνλάδα έληαμεο», έλλνηα πνπ 

ππαγνξεχεηαη απφ βηνινγηθέο, ςπρηθέο θαη θνηλσληθέο παξακέηξνπο.  

Γηα άιινπο φκσο ν δξφκνο γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζθνπνχ πεξλά απφ ην 

δηαθνξεηηθφ ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Ausserschulisch). Πξεζβεχνπλ ηελ άπνςε πσο 

θάζε παηδί ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κάζεζεο, γηαηί έρεη 

δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο δπλαηφηεηεο. Άπνςή ηνπο είλαη πσο ζα πξέπεη λα 

δηνξγαλψλνληαη απφ θνηλνχ εθδειψζεηο ειεχζεξνπ ρξφλνπ, αζιεηηθέο, εθδξνκέο, 

δηαιείκκαηα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλαλαζηξνθψλ.
1
 Αθφκε 

επηζηξαηεχνπλ ηελ άπνςε πσο «ην πιενλέθηεκα γηα έλα παηδί δελ πξέπεη λα γίλεη 

κεηνλέθηεκα γηα ην άιιν».
2
  

Με γλψκνλα ηε ζπιινγηζηηθή πσο ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζρνιείσλ δελ πξνζθέξεηαη γηα ηε βνήζεηα ησλ παηδηψλ κε αδπλακίεο, νξηζκέλνη 

επηζηήκνλεο ζεσξνχλ «νπηνπία» ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζην θαλνληθφ ζρνιείν θαη 

πξνηηκνχλ νη καζεηέο λα παξακείλνπλ ζηηο πθηζηάκελεο δνκέο εηδηθήο αγσγήο, φπνπ 

ηνπιάρηζηνλ δελ αληηκεησπίδνπλ ην «βιέκκα». Αθφκε δε ζπκκεξίδνληαη ηνλ 

ελζνπζηαζκφ θαη εθθξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζεζκνχ.
3
 Απνδεδεηγκέλα δελ σθειεί ηηο θαηεγνξίεο καζεηψλ κε ζνβαξά 

πξνβιήκαηα
4
, κηα θαη δελ ππάξρεη θακία ππνδνκή γηα ηελ ελζσκάησζε ζηα θαλνληθά 

ζρνιεία.
5
 Γηα ηηο θαηεγνξίεο απηέο πξνηείλεηαη ε ιχζε ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ.

6
 

Υπνζηεξίδεηαη ινηπφλ πσο εθηφο απφ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ιίγα είλαη ηα θέξδε ηα 

νπνία απνθνκίδνπλ ηα Α.Μ.Δ.Α. απφ ηε ζπλεθπαίδεπζε. Τν πιαίζην πξέπεη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη επίζεο δελ είλαη φινη νη καζεηέο κε 

εηδηθέο αλάγθεο θαηάιιεινη γηα ελζσκάησζε.
7
  

Απότειρ ηυν εκπαιδεςηικών για ηην ενζυμάηυζη 
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Τε ζπνπδαηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ επηηεινχλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ πινπνίεζε 

ηεο θηινζνθηθήο αξρήο «έλα ζρνιείν γηα όινπο» αλαγλσξίδνπλ νη εξεπλεηέο
8
. 

Σχκθσλα κε ηνλ DeCreace
2
 θαη αλ αθφκε έλαο καζεηήο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θνηηήζεη ζε θαλνληθή ηάμε κε δάζθαιν αξλεηηθά δηαθείκελν απέλαληί ηνπ, ζα είλαη 

ζαλ λα θνηηά ζε πεξηνξηζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Καη ελψ ν ζεζκφο ηεο ελζσκάησζεο σο παηδαγσγηθφ αμίσκα θαίλεηαη λα 

ζπγθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δειψλνπλ φηη ην εγρείξεκα ηεο ελζσκάησζεο δελ είλαη 

ξεαιηζηηθφ, γηαηί δελ έρνπλ αξθεηφ ρξφλν λα αθηεξψζνπλ ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

αλάγθεο κέζα ζηελ «θαλνληθή» ηάμε θαη γηαηί θνβνχληαη κήπσο απνξξηθζνχλ απφ 

ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.
3
 Γλσζηνπνηνχλ φηη, γηα λα δηδάμνπλ, ρξεηάδνληαη 

εμεηδίθεπζε
4
 θαη ζπρλά δε ζπκθσλνχλ κε ηελ εγγξαθή καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

ζηηο ηάμεηο ηνπο.
5
 

Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο θαη κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο 

(Workload) ζπρλά αηζζάλνληαη κία πςεινχ βαζκνχ ζπλαηζζεκαηηθή εμάληιεζε.
6
  

Απφ ηελ έξεπλα ησλ Bender, Vail θαη Scott
7
 πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηηθνί δελ 

είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη λα ππνδερηνχλ καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

ηάμε ηνπο θαη δελ είλαη πξφζπκνη λα θάλνπλ αιιαγέο ζην πξφγξακκά ηνπο θαη ζηε 

δηδαθηηθή κεζνδνινγία, γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ. Δπίζεο απφ ηελ ίδηα έξεπλα 

πξνέθπςε φηη φζνη εθπαηδεπηηθνί αηζζάλνληαη ηθαλνί θαη θαηαξηηζκέλνη ζηε δνπιεηά 

ηνπο δελ ηάζζνληαη ππέξ ηεο έληαμεο, ελψ φζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο είλαη πην επλντθνί ππέξ ηεο 

έληαμεο.  

Σηελ έξεπλα ησλ Houck θαη Rogers
1
 εθθξάζηεθε ε άπνςε πσο νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο δελ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο, ελψ 

                                                             
8 Ραντελιάδου, Σ. (1995). Θ κζςθ των παιδιϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτισ ςυνθκιςμζνεσ 
τάξεισ: μια ερευνθτικι προςζγγιςθ. φγχρονη Εκπαίδευςη, 82-83, 90-96. 
2 -DeCrease, T. (1986), όπ.π., 30-31. 

-Κάκουροσ, Ε. (1996). Θ προβλθματικι τθσ διάγνωςθσ και αντιμετϊπιςθσ των μακθςιακϊν 
δυςκολιϊν. Επιθεϊρηςη ςυμβουλευτικήσ και προςανατολιςμοφ, 36-37, 40-41. 
3
 Kunc, N. (1984). Integration: Being Realistic Isn’t Realistic. Canadian Journal for Exceptional Children. 

Ραπακϊςτα, Μ. (Απόδοςθ ςτα ελλθνικά). Http://www.disability.gr/gr-arts/maria01.html 
4 Rutte, V. (1984). Mainsttreaming-Strategie der Normalisierung. Gegenwärtige Maßnahmen zur 
schulischen Integration in den USA. Sonderpädagogik, Heft 4/84, 164-165. 
5 Lloyd, G., Padfield, P. (1996). Reintegration into mainstream? ‘Gi’ e us peace!, British Journal of 
Special Education, 23(4), 180-186. 
6 -Male, D.B., May, D. (1997). Stress, Burnout and Workload in Teachers of Children with Special 
Educational Needs. British Journal of Special Education, 24(3), 135-138. 

 -Friedman, I.A. (1995). Student behavior patterns contributing to teacher burnout, Journal of 
Educational Research, Vol. 88, pp.281. 
7
 Bender, W. N., Vail, C.O., Scott, K. (1995). Teachers’ Attitudes Toward Increased Mainstreaming: 

Implementing Effective Instruction for Students with Learning Disabilities. Journal of Learning 
Disabilities, 28(2), 89-92 
1
 Houck, C. K. and Rogers, C. J. (1994). The Special/General Education Integration Initiative for 

Students with Specific Learning Disabilities: A «Snapshot» of Program Change. Journal of Learning 
Disabilities, 27(7), 435-453. 



δηαπηζηψζεθε δπζιεηηνπξγία, φηαλ νη αιιαγέο δξνκνινγνχληαη απφ ηνπο 

ζπκβνχινπο, γηαηί πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηηο αλάγθεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

θαη απνδεθηέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σηελ πεξίπησζε φκσο πνπ νη εθπαηδεπηηθνί 

επηκνξθσζνχλ νη αληηιήςεηο ηνπο κεηαβάιινληαη θαη επαηζζεηνπνηνχληαη 

πεξηζζφηεξν, φπσο απέδεημε έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Ηζπαλία
2
 κεηά απφ ηελ ηξηεηή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελζσκάησζεο (1986-1989) θαη ζπκπεξηέιαβε 2.200 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Σηελ έξεπλα ησλ Lersch θαη Vernooij
3
, ε νπνία έγηλε ζε ζαξάληα δχν (42) 

Γεξκαλνχο θνηηεηέο παηδαγσγηθψλ ζρνιψλ, δηαπηζηψζεθε φηη ην ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο έληαμεο (Integration) δελ είλαη απφιπηα θαηαλνεηφ.  

Οη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ
4
 δε θαίλεηαη 

λα ζπκκεξίδνληαη ηνλ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελζσκάησζεο, 

αθνχ, φπσο ηζρπξίδνληαη, ιείπεη θάζε νξγαλσκέλε θαη κεζνδηθή πξνζπάζεηα αιιά 

θαη ε απαηηνχκελε ππνδνκή. Σηελ έξεπλα ησλ Καΐια θαη Θενδσξνπνχινπ
5
 ην 46,2% 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο δε ζπκθσλεί κε ηελ «ηζόηηκε θαη ιεηηνπξγηθή 

ελζσκάησζε» ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε. Σηελ 

πιεηνςεθία ηνπο εθθξάδνληαη αξλεηηθά πξνο ην ζεζκφ ηεο ζπλεθπαίδεπζεο θαη ζα 

πξνηηκνχζαλ ην εηδηθφ ζρνιείν σο θαηάιιειν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Γειψλνπλ απξφζπκνη λα δηδάμνπλ ζε 

ηάμε, ζηελ νπνία ζα εθαξκνζηεί ν ζεζκφο, ακθηηαιαληεπφκελνη αλάκεζα ζηελ 

πξννπηηθή γηα πξναγσγή ησλ «θπζηνινγηθψλ» θαη ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
6
 

Απφ άιιεο έξεπλεο
7
 θαηαγξάθεηαη φηη ε ζηάζε ησλ δαζθάισλ απέλαληη ζηελ 

ελζσκάησζε είλαη νπδέηεξε. Γηαθνξέο σζηφζν παξαηεξνχληαη κεηαμχ ησλ λεφηεξσλ 

θαη ησλ παιαηφηεξσλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ δαζθάισλ ηεο ζπλεζηζκέλεο ηάμεο θαη 

ησλ δαζθάισλ εηδηθήο αγσγήο. Οη δάζθαινη κε ιηγφηεξε εκπεηξία είλαη πην ζεηηθνί 

ζηελ ηδέα ηεο ελζσκάησζεο παηδηψλ, ελψ φζνη έρνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα ππεξεζίαο 

είλαη ιηγφηεξν αλεθηηθνί. Οη δάζθαινη ηεο θαλνληθήο ηάμεο ππνζηεξίδνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο δαζθάινπο ηεο εηδηθήο αγσγήο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

ελζσκάησζεο, γηαηί νη δεχηεξνη γλσξίδνπλ ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ 

παηδηψλ θαη πηζαλψο θνβνχληαη κήπσο ράζνπλ ηελ νξγαληθή ηνπο ζέζε.  
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Heilbrunn/OBB Klinkhardt.  
4 Μπαμπλζκου, Η. (1991). Ραιδιά με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ και αξιολόγθςθ, φγχρονη Εκπαίδευςη, 
56, 70-76. 
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Δνιαία εκπαίδεςζη 

Δίλαη ινγηθφ ινηπφλ αθνχ δελ ππάξρεη απφιπηε νκνθσλία ησλ εηδηθψλ γηα ην ηη 

αθξηβψο είλαη ε ελζσκάησζε, θαηά πφζν είλαη εθηθηή, κε πνηεο κεζφδνπο γίλεηαη 

εθηθηή, αιιά θαη θαηά πφζν σθειεί απηή, λα εκθαλίδνληαη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί 

ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ λα απνθαινχληαη «εληαία εθπαίδεπζε» . Αλ θαη δελ 

ππάξρεη  ε ηδαληθή «εληαία εθπαίδεπζε» φπσο απηή δηαθάλεθε θαηά ηε 

δηαπξαγκάηεπζε ηεο έλλνηαο «ελζσκάησζε» κπνξνχκε σζηφζν λα δνχκε ηη ηζρχεη 

ζηελ Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη κε πνηνπο ηξφπνπο επηρεηξείηαη λα πξνσζεζεί. 

Σηον Δλληνικό σώπο, πού θοιηούν οι μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ 

ανάγκερ; 

Οη δηαδηθαζίεο ζρνιηθήο έληαμεο νξίζηεθαλ κε Υπνπξγηθή Απφθαζε 

(Α.Π.102357/Γ6 – Γεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 1319/η. Β΄ /10-10-2002) ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία, ην πνχ ζα θνηηήζεη έλαο καζεηήο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξνηείλεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Υ. Σηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε θάζε ηκήκα ζηνπο 3 θαη παξάιιεια 

πξνηείλεηαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ ηνπ ηκήκαηνο φηαλ ζπκβαίλεη απηφ 

(άξ.1 §3). Ζ ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ έληαμεο πξνηείλεηαη ηφζν γηα ηελ 

πξσηνβάζκηα φζν θαη γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

Σηα ζπλήζε ζρνιεία πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε 

θνίηεζε είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξηρηεί απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθεπκέλν ζηελ 

εηδηθή αγσγή πνπ είηε ππεξεηεί νξγαληθά ζε ηκήκα έληαμεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ θνηηά 

ν καζεηήο, είηε επηζθέπηεηαη ην ζρνιείν γηα λα ππνζηεξίμεη ην καζεηή. Ο 

επηζθέπηεο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλήθεη ζην Κ.Γ.Α.Υ. ηεο πεξηνρήο, ζε θάζε 

πεξίπησζε φκσο εθαξκφδεη ην Δμαηνκηθεπκέλν Δθπαηδεπηηθφ Πξφγξακκά πνπ 

εθδίδεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Υ. Ο εηδηθεπκέλνο εθπαηδεπηηθφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο ηνπ καζεηή θαη ην Κ.Γ.Α.Υ. παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα, 

γηα ηηο ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξνφδνπ ηνπ. 

Ζ εηζήγεζε γηα ηελ ίδξπζε, ηελ θαηάξγεζε, ηελ πξναγσγή ή ηνλ ππνβηβαζκφ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο γίλεηαη απφ ην Κ.Γ.Α.Υ. θάζε πεξηνρήο, ηα 

φξγαλα ηνπ άξ. 49 ηνπ λ. 1566 (Ννκαξρηαθφ Σπκβνχιην Παηδείαο) θαη ην ΚΓΑΥ ηεο 

έδξαο ηεο Πεξηθέξεηαο (λ.2817, αξ.1, §18). 

Φνίηεζε καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα ζπλεζηζκέλα ζρνιεία έρνπκε ζε δχν 

πεξηπηψζεηο (Υπ. Απ. Γεκνζηεχηεθε ζην Φ.Δ.Κ. 1319/η.β΄/10-10-2002). 

Ζ πξψηε, αθνξά ζε παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ δελ 

αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο θαη κπνξνχλ κε βνήζεηα λα παξαθνινπζήζνπλ 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο ηάμεο πνπ αλήθνπλ. Ζ δεχηεξε, αθνξά ζε πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο δελ ππάξρεη άιιν πιαίζην παξνρήο εηδηθήο αγσγήο ζηελ πεξηνρή πνπ 

δνπλ ηα παηδηά
7
. 

Γιαθοποποιημένη διδαζκαλία 

Σην ρψξν ηεο εηδηθήο αγσγήο, ε εξγαζία κε κε ηππηθνχο καζεηέο θαζψο επίζεο 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο απνηεινχλ ηζηνξηθά ζεκειηψδεηο αξρέο θαη 

νξγαληθά ζηνηρεία αλάπηπμεο. Όκσο, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο έληνλεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ πιεζπζκνχ, ηφζν απφ θνηλσληθήο φζν θαη 

πνιηηηζκηθήο άπνςεο, ε χπαξμε ελφο κέζνπ, ηππηθνχ καζεηή θαη άξα κηαο εληαίαο 
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δηδαζθαιίαο πνπ απεπζχλεηαη ζε απηφλ, απνδεηθλχεηαη επίζεο ζεσξεηηθά 

δπζπξφζηηε θαη πξαθηηθά αλαπνηειεζκαηηθή. Δπηπξνζζέησο, ε πξνψζεζε ηεο 

έληαμεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο ηάμεηο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

δηεπξχλεη ηελ 

εζσηεξηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο ηππηθέο ηάμεηο. Απέλαληη ζε απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ε εηθφλα ελφο ηκήκαηνο φπνπ νη καζεηέο θάζνληαη ζηηο ζέζεηο 

ηνπο θαη εξγάδνληαη ζην ίδην επίπεδν, κε ηα ίδηα πιηθά θαη ηελ ίδηα βνήζεηα, ελψ ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο δηδάζθεη κε έλαλ κνλαδηθφ ηξφπν λέεο έλλνηεο, θαληάδεη αλαληίζηνηρε 

θαη αλεπαξθήο λα αληηκεησπίζεη ηηο καζεζηαθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. 

Ο φξνο «δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία» αλαθέξεηαη ζε κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ζπλφινπ ηεο δηδαζθαιίαο γηα καζεηέο κε 

δηαθνξεηηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο. Γηα ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο, δίλεηαη έκθαζε ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο: ζην καζεηή θαη ζην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα. 

Όζνλ αθνξά ζηνλ πξψην άμνλα, ην καζεηή, δηαθξίλνπκε ηξεηο επηκέξνπο 

δηαζηάζεηο: ηελ εηνηκφηεηά ηνπ ή αιιηψο ην επίπεδν επίδνζεο (readiness), ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ (interest) θαη ηνλ ηδηαίηεξν ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλεη 

(καζεζηαθφ πξνθίι, learning profile). Αληίζηνηρα, ζε φ,ηη αθνξά ζηo δεχηεξν άμνλα, 

δειαδή ην αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηε δηδαζθαιία, δηαθξίλνπκε θαη εδψ ηξεηο 

δηαζηάζεηο: ην πεξηερφκελν (content), ηελ επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ (process) 

θαη ην ηειηθφ πξντφλ (product). Με απιά ιφγηα, ε έλλνηα ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο εμαζθαιίδεη φηη ην ηη καζαίλεη, ην πψο ην καζαίλεη θαη ην πψο καο 

δείρλεη φηη ην έκαζε ν θάζε καζεηήο πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ην επίπεδν θαη ηε 

καζεζηαθή εηνηκφηεηά ηνπ, ηα ελδηαθέξνληά ηνπ θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπ ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν κάζεζεο. 

Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, είλαη κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε κέζα απφ ηελ 

νπνία ζπλδέεηαη ε ζχγρξνλε έξεπλα ζρεηηθά κε ηε κάζεζε κε ηελ θαζεκεξηλή 

δηδαζθαιία. 

Γηα παξάδεηγκα, είλαη εξεπλεηηθά ηεθκεξησκέλν φηη ε κάζεζε βειηηψλεηαη ζε 

έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ε γλψζε είλαη θαιά νξγαλσκέλε, θνληά ζην επίπεδν πνπ ήδε 

ηα θαηαθέξλνπλ νη καζεηέο (Howard, 1994), φπνπ νη καζεηέο εκπιέθνληαη 

ελεξγεηηθά ζηε κάζεζε θαη αηζζάλνληαη αζθαιείο (Brandt, 1998). Αθφκε, 

γλσξίδνπκε φηη ηα παηδηά δνκνχλ πξνζσπηθά ηε κάζεζή ηνπο θαη πξνζπαζνχλ λα 

βξνπλ λφεκα ζε φ,ηη δηδάζθνληαη (National Research Council,1990). Τέινο, γηα λα 

δνκήζνπλ ην λφεκα θάζε θνξά, βνεζνχληαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο, 

ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο, ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη πξνζεγγίδνπλ ηε κάζεζε κε 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Gardner, 1983˙ Sternberg, 1985). Σε απηά ηα βαζηθά 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζηεξίδεηαη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία. 

Όζνλ αθνξά ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο (ΜΓ), ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία κπνξεί λα βνεζήζεη ζεκαληηθά, ζην βαζκφ πνπ ε 

δηδαζθαιία κε πνιιαπινχο ηξφπνπο θαη επίπεδα θαζψο θαη ε αμηνιόγεζε κε 

πνιιαπινχο ηξφπνπο ηαηξηάδνπλ απφιπηα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ κε 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο. Αθφκε, φηαλ ζε κηα δηαθνξνπνηεκέλε ηάμε φινη νη καζεηέο 

κπνξεί λα αζρνινχληαη κε δηαθνξεηηθφ πιηθφ, ή λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο, θαλέλαο ηξφπνο εξγαζίαο δελ ζεσξείηαη «εηδηθφο» θαη άξα δελ μερσξίδεη ή 

ζηηγκαηίδεη ηνπο καζεηέο κε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο
8
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Φοίηηζη ηυν αηόμυν με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζηον Δλληνικό σώπο: 

Σηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αηφκσλ παξέρνληαη νη αθφινπζεο δπλαηφηεηεο ζήκεξα: 

Α) Σε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ  

Β) Σε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε, 

απφ εθπαηδεπηηθνχο ΔΑΔ. 

Γ) Σε εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα Τκήκαηα Έληαμεο (ΤΔ). 

Γ) Σε απηνηειείο ΣΜΔΑΔ. 

Δ) Σε ζρνιεία ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα 

άιισλ ζρνιείσλ ζε λνζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ, 

ηδξχκαηα ρξνλίσο παζρφλησλ ή Υπεξεζίεο εθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ησλ 

Μνλάδσλ Χπρηθήο Υγείαο  

Δηδηθφηεξα γηα ηηο Σρνιηθέο κνλάδεο: 

Ψο ΣΜΔΑΔ νξίδνληαη: 

Γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε: 

• α) ηα λεπηαγσγεία ΔΑΔ θαη ηκήκαηα πξψηκεο παξέκβαζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

εληφο ησλ λεπηαγσγείσλ ΔΑΔ, γηα καζεηέο κέρξη ην έβδνκν (7ν) έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο θαη 

• β) ηα δεκνηηθά ζρνιεία ΔΑΔ γηα καζεηέο κέρξη ην δέθαην ηέηαξην (14ν) έηνο 

ηεο ειηθίαο ηνπο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ κε κία πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη κε ηηο 

ηάμεηο Α’, Β’, Γ’, Γ,’ Δ’ θαη ΣΤ’. Παξάηαζε ηεο θνίηεζεο κπνξεί λα γίλεη 

κέρξη ην δέθαην πέκπην (15ν) έηνο ηεο ειηθίαο ησλ καζεηψλ, κεηά απφ 

εηζήγεζε ηνπ νηθείνπ ΚΔΓΓΥ. 

Γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

• α) Τα γπκλάζηα ΔΑΔ γηα καζεηέο κέρξη ην δέθαην έλαην (19ν) έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο.  

• β) Τα ιχθεηα ΔΑΔ γηα καζεηέο κέρξη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο.  

Γηα ηε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 

• α) Τα εηδηθά επαγγεικαηηθά γπκλάζηα, ζηα νπνία εγγξάθνληαη απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ γεληθήο ή εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηα νπνία ε θνίηεζε 

δηαξθεί πέληε έηε.  



• β) Τα εηδηθά επαγγεικαηηθά ιχθεηα, ζηα νπνία εγγξάθνληαη απφθνηηνη ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ γπκλαζίνπ θαη ησλ εηδηθψλ θαη γεληθψλ γπκλαζίσλ θαη 

ιπθείσλ. Σηα ιχθεηα απηά ε θνίηεζε δηαξθεί ηέζζεξα έηε. 

• γ) Τελ εηδηθή επαγγεικαηηθή ζρνιή, ζηελ νπνία εγγξάθνληαη απφθνηηνη 

επαγγεικαηηθνχ γπκλαζίνπ θαη εηδηθνχ γπκλαζίνπ θαη ζηελ νπνία ε θνίηεζε 

δηαξθεί ηέζζεξα έηε.  

• δ) Τα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο 

(ΔΔΔΔΚ), ζηα νπνία ε θνίηεζε δηαξθεί απφ πέληε κέρξη νθηψ 

ρξφληα.(Εαθεηξηάδεο) 

φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

ζε ζρέζε κε ηελ «έληαμε» θαη «ελζσκάησζε» ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζε κηα «εληαία εθπαίδεπζε» γίλνληαη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, φκσο ν δξφκνο είλαη αθφκε καθξχο γηα ηελ πξαγκαηηθή «εληαία 

εθπαίδεπζε πνπ ζα εγγπάηαη ηελ πιήξε θαη απξφζθνπηε ελζσκάησζε . 


