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Περίληψη

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση (inclusive education) προβάλλει 

περισσότερο από δυο δεκαετίες ως το πιο αποτελεσματικό μέσο προς την 

επίτευξη της εκπαίδευσης για όλους. Στην ελληνική βιβλιογραφία η 

φιλοσοφία της αποδοχής της διαφορετικότητας και της παροχής 

εκπαίδευσης σε όλους, ανεξαιρέτως, τους μαθητές σε ένα 

αναδιαρθρωμένο σχολείο, αποδόθηκε με τους όρους: «ένταξη», 

«ενσωμάτωση», «συμπεριληπτική εκπαίδευση», «συνεκπαίδευση», 

«ισότιμη συνεκπαίδευση», οι οποίοι συχνά χρησιμοποιούνται 

αδιαφοροποίητα. 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε τους όρους «συμπεριληπτική 

εκπαίδευση», «συμπερίληψη» ή «εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς», 

καθώς πιστεύουμε ότι σηματοδοτούν μια διαφορετική θεωρητική 

σύλληψη και φιλοσοφία τόσο της εκπαίδευσης, όσο και της ευρύτερης 

κοινωνίας και ταυτόχρονα διαφοροποιούν το μοντέλο της κοινωνικής 

πρόνοιας από εκείνο των ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, που διέπεται 

από τις αξίες της αποδοχής και του σεβασμού απέναντι στη 

διαφορετικότητα. 

Διεθνείς συγκρίσεις δείχνουν ότι οι χώρες διαφέρουν ως προς τον 

βαθμό που εφαρμόζουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και ως προς τον 

αριθμό των μαθητών που φοιτούν ακόμα σε ειδικές εκπαιδευτικές δομές. 

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε τη νομοθεσία, τις εκπαιδευτικές 

δομές και τις στάσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στην Ολλανδία, 

υπό το πρίσμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Μέσω των ομοιοτήτων 

και των διαφορών γνωρίζουμε καλύτερα τα ξένα εκπαιδευτικά συστήματα 

αλλά κυρίως εμβαθύνουμε στην κατανόηση των δομών της δικής μας 

χώρας.

Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, παρέχει μια πληθώρα επιλογών για μαθητές με 

δυσκολίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίες περιλαμβάνουν 

ειδικά σχολεία, σχολεία ειδικής εκπαίδευσης, σχολεία γενικής αγωγής και 

σχολεία τα οποία εφαρμόζουν την «παιδαγωγική θεώρηση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης». Δίνει επίσης τη δυνατότητα συμμετοχής 
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των μαθητών σε σχολεία της δικής τους επιλογής με ταυτόχρονη 

οικονομική στήριξη των οικογενειών τους, η οποία κατατίθεται σε αυτά. 

Έρευνες που μελετούν τις στάσεις των Ολλανδών εκπαιδευτικών 

απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση αποκαλύπτουν ότι είναι 

διστακτικοί και αποζητούν περισσότερη επαγγελματική υποστήριξη με 

προγράμματα εξειδίκευσης. Οι πρώτες αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο σύνολό του αναδεικνύουν πολλά προβλήματα αλλά και 

θετικά στοιχεία που προσφέρουν αισιοδοξία για την πορεία εφαρμογής 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η ολλανδική κυβέρνηση φαίνεται να 

είναι αποφασισμένη να επεκτείνει την συμπεριληπτική εκπαίδευση, με 

κάθε δυνατή μορφή, σε όλη της την επικράτεια.

Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα η κατεύθυνση προς τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί το ζητούμενο της γενικής αγωγής 

και εκπαίδευσης. Προς αυτήν την κατεύθυνση ουσιαστική συμβολή έχουν 

θεσμοί και δομές του ελληνικού σχολείου οι οποίοι υποστηρίζουν τους 

μαθητές με δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε μέσα 

από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά στο 

σχολείο γενικής αγωγής. Τα τμήματα ένταξης και ο θεσμός της 

παράλληλης στήριξης - συνεκπαίδευσης, παρόλα τα προβλήματα και τα 

εμπόδια που αντιμετωπίζουν, λαμβάνοντας υπόψη τα ελληνικά 

εκπαιδευτικά δεδομένα, αποτελούν ένα ουσιαστικό βήμα προς την 

κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Θα μπορούσαν στο μέλλον αυτές οι δομές να αποτελέσουν τις 

κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες θα δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις που θα κλίνουν υπέρ της «εκπαίδευσης χωρίς 

αποκλεισμούς»;

Για την εφαρμογή μιας τέτοιας μορφής εκπαίδευσης σημαντικός 

παράγοντας είναι οι αντιλήψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής 

και ειδικής αγωγής, αναφορικά με τη δυνατότητα εκπαίδευσης όλων των

παιδιών στα σχολεία γενικής αγωγής και εκπαίδευσης, στοιχείο το οποίο 

διερευνάται στην εργασία αυτή.

Λέξεις κλειδιά:

Συμπεριληπτική εκπαίδευση, τμήμα ένταξης, παράλληλη στήριξη
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Κεφάλαιο 1

1.1.Συμπεριληπτική (inclusive) εκπαίδευση

1.1.1.Εισαγωγικά

Το σύγχρονο εκπαιδευτικό όραμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

αναδύεται τις τελευταίες δεκαετίες διεθνώς, ως το πιο αποτελεσματικό 

μέσο προς την επίτευξη της εκπαίδευσης για όλους, την καταπολέμηση 

των διακρίσεων και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Ο όρος «inclusion» προέκυψε το 1990 στη διεθνή Σύνοδο της UNESCO

που πραγματοποιήθηκε στην Ταϋλάνδη με σύνθημα «εκπαίδευση για 

όλους» (Παπαμίχου 2011, σ. 10). Ο όρος «inclusive education» ως ο 

βασικός στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής και το πλαίσιο για την 

επίτευξή του, χρησιμοποιήθηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο της UNESCO για 

την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, στη Σαλαμάνκα της 

Ισπανίας το 1994 (ο.π. σ. 11). Αντικατέστησε τον όρο intergration (ένταξη) 

που ίσχυε ως τότε, σε μια προσπάθειά των ξένων επιστημόνων να 

διευρύνουν τον όρο, καθώς ερευνώντας την αποτελεσματικότητά της στις 

χώρες τους, διαπίστωσαν ότι ακόμη και μετά την πολύχρονη εφαρμογή 

παιδαγωγικών συστημάτων ένταξης, δεν κατόρθωσαν να διαμορφώσουν 

ένα ιδεολογικό πλαίσιο της ένταξης, που να μην περιορίζεται μόνο στα 

όρια των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αλλά να αφορά και τις ευρύτερες 

κοινωνικές δομές (Ζώνιου-Σιδέρη,2004, σ. 37).

Σύμφωνα με τους Sebba & Ainscow (1996, σ. 9) ως συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ορίζεται η διαδικασία για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, μέσω της αναθεώρησης της οργάνωσης του και του 

αναλυτικού του προγράμματος, ώστε να μπορεί να μεριμνήσει και να 

παρέχει ευκαιρίες μάθησης για όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά. Αποδέχεται 

και σέβεται τη διαφορετικότητα, αναγνωρίζει το θεμελιώδες δικαίωμα 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση στα 

γενικά σχολεία της γειτονιάς τους και οραματίζεται ένα αναδιαρθρωμένο 

και ενοποιημένο εκπαιδευτικό σύστημα ικανό να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες όλων των μαθητών και ένα σχολείο ικανό να τους παρέχει την 

υποστήριξη, την υλικοτεχνική υποδομή και τις υπηρεσίες που 

χρειάζονται.
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Οι Ainscow, Booth & Dyson (2006, σ. 25) υποστηρίζουν ότι «η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση» αναφέρεται: 

 στις διεργασίες εκείνες που αυξάνουν τη συμμετοχή των μαθητών 

και μειώνουν τον αποκλεισμό τους από τα αναλυτικά 

προγράμματα, την πολιτιστική ζωή και τις κοινοτικές 

δραστηριότητες των σχολείων 

 στην αναδιοργάνωση της κουλτούρας, της πολιτικής και της 

πρακτικής στα σχολεία, ώστε να ανταποκρίνονται στην

ανομοιογένεια των μαθητών της συγκεκριμένης κάθε φορά 

περιοχής και 

 στην παρουσία, συμμετοχή και επιτυχία όλων εκείνων των 

μαθητών που είναι ευάλωτοι σε πιέσεις αποκλεισμού και όχι μόνο 

αυτών με αναπηρία ή αυτών που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως 

«άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Σύμφωνα με τη νέα αυτή οπτική, η έννοια του όρου «ειδικές ανάγκες» 

δε συναρτάται πια από κάποιο μειονέκτημα, αλλά από τη διαφορά 

γλωσσικών, πολιτισμικών, φυλετικών και ηλικιακών χαρακτηριστικών και 

από τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτά. Κατά συνέπεια η 

παιδαγωγική των ειδικών αναγκών […] προσανατολίζεται προς τις 

ανάγκες όλων των παιδιών (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004, σ. 98).

Η συμπεριληπτική θεώρηση αντιλαμβάνεται την ετερότητα ως ένα 

φυσικό δεδομένο και καθορίζει ως σκοπό της όχι την αφομοίωση των 

παιδιών στο υπάρχον σχολικό σύστημα, αλλά την αποτελεσματική 

προσαρμογή του σχολείου στις ατομικές ανάγκες όλων των παιδιών 

(Sebba & Ainscow, 1996, σ. 3) και την οικοδόμηση αρμονικής συμβίωσης 

και σχέσεων σεβασμού στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος μάθησης, όπου η 

διαφορετικότητα αντιμετωπίζεται ως πλούτος από τον οποίο όλοι 

μπορούν να αντλήσουν γνώση.

1.1.2.Ορισμός και έννοια της Συμπερίληψης

Στη σχετική συζήτηση ο ορισμός και η έννοια της Συμπερίληψης 

(inclusion) στην Εκπαίδευση διακρίνονται δύο είδη ορισμών.
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Οι πρώτοι αναφέρονται στην προαγωγή της συμπερίληψης ειδικών 

ομάδων μαθητών, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά αναπήρων ή με ε.ε.α.,

στην κανονική εκπαίδευση. 

Αντίθετα, οι διευρυμένοι ορισμοί δεν επικεντρώνονται σε ειδικές 

ομάδες μαθητών, αλλά περισσότερο στην ποικιλομορφία που διακρίνει 

όλους τους μαθητές και στο πώς τα σχολεία ανταποκρίνονται σ’ αυτήν.

Ειδικότερα ο όρος inclusive education έχει αποδοθεί κατά καιρούς 

στην ελληνική βιβλιογραφία και αρθρογραφία ως: «ενταξιακή 

εκπαίδευση» ή «ένταξη», «συνεκπαίδευση», «συμμετοχική 

εκπαίδευση» και «συμπεριληπτική εκπαίδευση». 

Συμπερίληψη (inclusion) στο κανονικό σχολείο, σημαίνει ότι όλοι οι 

μαθητές απασχολούνται σε μαθησιακές δραστηριότητες που έχουν 

νόημα για αυτούς.

Τα εμπόδια στη μάθηση και στη συμμετοχή που βιώνουν οι μαθητές 

μπορεί να προέρχονται από όλες τις πλευρές που συνιστούν το Σχολείο. 

Μπορεί να προέρχονται από τους γονείς, από τους δασκάλους, από 

την κουλτούρα, την πολιτική και την πρακτική του σχολείου, καθώς 

επίσης και από την ευρύτερη κοινότητα, τις τοπικές και εθνικές πολιτικές. 

Εμπόδια μπορεί να αναδύονται από το περιεχόμενο (ΑΠΣ/ ΔΕΠΠΣ/ 

σχολικά βιβλία) και από τις μεθόδους διδασκαλίας ή από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. 

Στο «συμπεριληπτικό σχολείο», οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής 

αγωγής υποστηρίζουν τη μάθηση όλων των μαθητών, συμβάλλοντας στη 

μείωση των παραπάνω εμποδίων. 

1.1.3. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Παρά το γεγονός ότι ιστορικά οι προβληματισμοί γύρω από την έννοια 

της ειδικής αγωγής μπορούν να τοποθετηθούν γύρω στα 1700, η κίνηση 

και το ενδιαφέρον γύρω από τη σχολική ενσωμάτωση αναδύθηκε και 

εξελίχθηκε τη δεκαετία 1970-1980. Πριν απ' αυτό το ιστορικό σημείο 

σπάνια τα παιδιά με κινητικές δυσκολίες ή με ειδικές ανάγκες είχαν 

δυνατότητες σχολικής ακαδημαϊκής ή κοινωνικής ενσωμάτωσης (Centre 

for Educational Research and Innovation 1999: 18).

Οι προσπάθειες για κοινή φοίτηση των μαθητών με και χωρίς ειδικές 

ανάγκες ξε κινούν από τη δεκαετία του 1970 και αφορούν κυρίως την 
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συνεκπαίδευση μαθητών με ήπιες γνωστικές ανεπάρκειες (Τριλιανός 

1992: 191). Την κίνηση αυτή «ενίσχυσαν και νομοθετικές ρυθμίσεις και 

αποφάσεις, όπως ο Νόμος 94-142/1975 των H.Π.A., η έκθεση της 

Επιτροπής Warnock, το 1978, και ο εκπαιδευτικός Νόμος του 1983 στη 

Βρετανία, και η απόφαση του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας των 

κρατών μελών της Ευρώπης (4-6-1984) για τη σχολική ενσωμάτωση» 

(Τριλιανός 1992: 191).

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Επίσημη Εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. C 211 της 14/5/1987), πρότεινε, το 1987, 

ένα «πρόγραμμα συνεργασίας για την ένταξη των μειονεκτούντων 

παιδιών στα κανονικά σχολεία» (σ.1), διότι τα πορίσματα από την 

αξιολόγηση των προγραμμάτων ενσωμάτωσης παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, τα οποία εφαρμόζονταν με βάση το Ψήφισμα του Συμβουλίου 

το 1984, «επιβεβαιώνουν τη σπουδαιότητα της μεγαλύτερης δυνατής 

ένταξης μειονεκτούντων παιδιών στα κανονικά σχολεία» (Επίσημη 

Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Αριθ. C211 της 14/5/1987, 1).

Όπως επισημαίνει ο Τσιναρέλης (1993: 21), «η δεκαετία του 1980 

υπήρξε ίσως η καθοριστικότερη για το Θεσμό της ένταξης στις χώρες της 

Ευρώπης και ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωπαϊκής κοινότητας. Η τάση 

του ενός σχολείου για όλους αποτελεί πλέον το βασικό άξονα της 

πολιτικής στου τομέα της εκπαίδευσης». Τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εκπαιδευτική πολιτική που 

υποστήριζε την αρχή της συμπερίληψης όσο το δυνατόν περισσότερων 

παιδιών με ειδικές ανάγκες στα συνηθισμένα σχολεία, επηρέασε την 

πολιτική για την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές ανάγκες πολλών

χωρών, προς την ίδια κατεύθυνση.

Άλλον ένα σταθμό προς την κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης 

αποτέλεσε και το Παγκόσμιο Συνέδριο για την εκπαίδευση των παιδιών 

με ειδικές ανάγκες, το οποίο έγινε στη Σαλαμάνκα της Ισπανίας, το 1994 

(UNESCO 1994). Τα πορίσματα του συνεδρίου, τα οποία επηρέασαν την 

πολιτική πολλών χωρών αναφέρονταν στα ακόλουθα:

 Κάθε παιδί έχει το βασικό δικαίωμα για εκπαίδευση.

 Κάθε παιδί έχει μοναδικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, 

ικανότητες και μαθησιακές ανάγκες.
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 Κατά την παροχή των εκπαιδευτικών υπηρεσιών Θα πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη αυτά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

ανάγκες.

 Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να έχουν 

πρόσβαση στο συνηθισμένο σχολείο.

 H πολιτική της ενσωμάτωσης στα σχολεία είναι η πιο 

αποτελεσματική αντιμετώπιση του διαχωρισμού και του 

αποκλεισμού των παιδιών με ειδικές ανάγκες από τις συνηθισμένες 

διαδικασίες εκπαίδευσης (Soler 1996: 58-59).

H φιλοσοφία των σχολείων, τα οποία εφαρμόζουν προγράμματα 

συνεκπαίδευσης μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

πρέπει να επικεντρώνεται στην αναγνώριση αλλά και στην κάλυψη των 

αναγκών των μαθητών. Επιπλέον, τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί της 

τάξης οφείλουν να προσαρμόζονται στους διαφορετικούς ρυθμούς και 

στιλ μάθησης των παιδιών, να διασφαλίζουν την ποιότητα του 

προγράμματος σπουδών, να διαθέτουν τα κατάλληλα εποπτικά μέσα, 

καθώς και την ανάλογη υποδομή και εξοπλισμό (Soler 1996: 59).

Στου Δυτικό κόσμο, τουλάχιστον, η τάση αυτή της συνεκπαίδευσης 

των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί, σύμφωνα με 

τον Mitchell (1990), την αντανάκλαση δύο βασικών αξιωματικών αρχών. 

H πρώτη, που στηρίζεται και σε ερευνητικά δεδομένα, υποστηρίζει πως 

τόσο τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όσο και αυτά χωρίς 

ειδικές ανάγκες, μπορούν να προσκομίσουν οφέλη από μια πιο στενή 

συνεργασία και συμβίωση μεταξύ τους. H δεύτερη, που είναι 

περισσότερο ηθικής και κοινωνικής φύσεως, και επικρατεί στις 

περισσότερες χώρες, στηρίζεται στην αρχή ότι τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν το δικαίωμα να εκπαιδεύονται παράλληλα 

με τους συμμαθητές τους χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπλέον, 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των αντιλήψεων έπαιξαν και οι 

οργανώσεις γονέων παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες 

άσκησαν πίεση για μια πιο δίκαιη μεταχείριση των παιδιών τους (Mitchell 

1990, παράθεμα στους Ballard & MacDonald 1998: 81, Saulle 1995: 200).
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1.1.4.Υπάρχοντα μοντέλα συμπερίληψης

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί τέσσερα διαφορετικά 

μοντέλα εφαρμογής της συμπερίληψης:

1. Μοντέλο της πλήρους συμπερίληψης (full inclusion).

Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από την ισότιμη συμμετοχή όλων των 

παιδιών στο σχολείο. Αντιτίθεται σε κάθε είδους διάκριση και 

επικεντρώνεται στην αλληλεπίδραση όλων των παιδιών στο σχολικό 

περιβάλλον, ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητες που έχουν. Στο μοντέλο 

αυτό τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δε δέχονται καμία υποστηρικτική 

βοήθεια και ειδική εκπαίδευση καθώς θεωρείται ότι το περιβάλλον της 

τάξης είναι το πλέον κατάλληλο για όλα τα παιδιά. Επίσης δεν υπάρχει 

ξεχωριστό θεσμικό και νομικό πλαίσιο για παιδιά με αναπηρίες.

2. Μοντέλο της συμμετοχής στην ίδια τάξη (focus on participating in

the same place).

Το μοντέλο αυτό χαρακτηρίζεται από την παροχή υποστηρικτικής 

βοήθειας από ειδικό παιδαγωγό εντός και εκτός της τάξης 

συνεκπαίδευσης. Υπάρχει νομοθεσία και αναλυτικό πρόγραμμα που 

προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχουν ειδικά σχολεία αλλά μόνο τάξεις υποστήριξης, οι οποίες 

λειτουργούν στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης.

3.Μοντέλο της επικέντρωσης στις ατομικές ανάγκες (focus on 

individual needs).

Το μοντέλο δίνει έμφαση στην αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών των υποκειμένων. Σε περίπτωση που οι μαθητές με ειδικές 

ανάγκες παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες και δεν είναι σε θέση να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης προτείνεται 

να φοιτήσουν σε ειδικό σχολείο για μικρό χρονικό διάστημα. H επιλογή 

αυτή προτείνεται και όταν η φοίτηση των παιδιών στη γενική τάξη 

θεωρείται ότι θα παρεμποδίσει την ακαδημαϊκή πρόοδο και την 

κοινωνική συμπεριφορά των άλλων παιδιών. H φοίτηση σε μονάδες εκτός 

της γενικής εκπαίδευσης αποφασίζεται με βάση τις ατομικές ανάγκες των 
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μαθητών όπως αυτές εκτιμώνται μετά από αξιολόγηση της προόδου και 

της κοινωνικής ανάπτυξής.

4.Περιοριστικό μοντέλο συμπερίληψης (choice limited inclusion).

Το μοντέλο αυτό αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση σε ειδικά σχολεία είναι 

βοηθητική για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες κυρίως σε ό,τι αφορά την 

ακαδημαϊκή τους πρόοδο. Αναγνωρίζει, επίσης, ότι τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες μπορούν να φοιτούν στη γενική εκπαίδευση καθώς η 

αλληλεπίδραση με παιδιά χωρίς αναπηρία βοηθά την κοινωνικοποίηση 

τους. Στην απόφαση σχετικά με το σχολείο στο οποίο Θα φοιτήσει το 

παιδί συμμετέχουν και οι γονείς (Norwich 2000: 21-25).

Κάθε ένα από τα παραπάνω μοντέλα έχει και θετικά και αρνητικά 

στοιχεία. 

Στο πρώτο η τοποθέτηση των παιδιών στη γενική τάξη χωρίς 

υποστήριξη γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των γονέων. 

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων.

H γενική τάξη θεωρείται η πλέον κατάλληλη για την εκπαίδευση των 

παιδιών χωρίς να υπάρχει ειδική νομοθεσία για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων τους. Το μοντέλο αυτό έχει δεχτεί επικρίσεις, καθώς, χωρίς 

υποστήριξη από τα αναλυτικά προγράμματα ή από ειδικούς, ο 

εκπαιδευτικός είναι δύσκολο να εφαρμόσει κατάλληλα προγράμματα 

που να προσαρμόζονται στις ανάγκες των μαθητών και παράλληλα να 

ανταποκρίνονται στην ποικιλομορφία των τάξεων. (Kavale & Mostert 

2004: 206-207).

Το δεύτερο μοντέλο, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα παροχής 

υποστηρικτικής βοήθειας από ειδικούς μέσα στο πλαίσιο της γενικής 

εκπαίδευσης. Επομένως, η ειδική αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

της γενικής εκπαίδευσης. Το μοντέλο φαίνεται να προσεγγίζει καλύτερα 

τις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. Δε λαμβάνει υπόψη, ωστόσο, τη 

γνώμη των γονέων των μαθητών με τυπική ανάπτυξη τοποθετώντας όλα 

τα παιδιά στις γενικές τάξεις. 

Τέλος, όσον αφορά τα δύο τελευταία μοντέλα, η παραμονή των 

παιδιών σε ειδικά σχολεία έχει τον κίνδυνο να αποβεί εις βάρος της 

κοινωνικής τους ένταξης.
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H επιτυχής έκβαση της συνεκπαίδευσης παιδιών με ή χωρίς αναπηρία 

στο γενικό σχολείο, σημειώνει o Norwich, προϋποθέτει τόσο την εμπλοκή 

των γονέων και του εκπαιδευτικού στη λήψη αποφάσεων όσο και άλλους 

παράγοντες όπως την επαρκή υποστήριξη στις ατομικές ανάγκες των 

μαθητών, την χρηματοδότηση και την προσαρμογή των αναλυτικών 

περιγραμμάτων.

1.1.5.Πλεονεκτήματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Η βασική αρχή που διέπει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, η οποία 

είναι η συμμετοχή όλων των παιδιών από κοινού στη μαθησιακή 

διαδικασία, όπου αυτό είναι εφικτό, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες ή τις 

ιδιαιτερότητες τους (UNESCO, 1994, σ. 11, 12), αναδύεται από το 

θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η 

συμπεριληπτική εκπαίδευση […] είναι ζήτημα κεντρικής σημασίας για την 

επίτευξη[…]της κοινωνικής ισότητας (UNESCO, 2009, σ. 5). Τα σχολεία 

που διέπονται από τη φιλοσοφία του μη αποκλεισμού αναδεικνύονται ως 

εκείνα όπου η θεμελιώδης συνταγματική αρχή για το δικαίωμα κάθε 

παιδιού στην εκπαίδευση, υλοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, 

ενώ ταυτόχρονα η ισότητα προβάλλεται και προωθείται ως κοινωνική 

αξία (Karagiannisetal., 1996, σ. 13), καθώς είναι περισσότερο 

προσανατολισμένα στο να αναδεικνύουν τα θετικά του κάθε παιδιού 

μέσα σε ένα πλαίσιο αποδοχής και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Τα συμπεριληπτικά σχολεία περιλαμβάνουν στη λειτουργία τους 

όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές και καλούνται να ανταποκριθούν στις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να τους παρέχουν ουσιαστική 

εκπαίδευση. Σ’ αυτόν τον προσανατολισμό κυοφορείται μια 

υποδειγματική στροφή ως προς τους τρόπους με τους οποίους 

αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες στην εκπαίδευση. Αυτή η αλλαγή 

νοοτροπίας βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι μεθοδολογικές και 

οργανωτικές αλλαγές που έγιναν για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι συγχρόνως ωφέλιμες 

για όλους τους μαθητές. Πράγματι, αυτή η εκπαιδευτική πρόκληση 

προώθησε εξελίξεις προς ένα πιο εμπλουτισμένο συνολικά περιβάλλον 

μάθησης (Ainscow, 1997, σ. 29, 30).
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Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί ωθούνται στη διαδικασία εξέλιξης των 

επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και στην αναδόμηση της 

επαγγελματικής τους ιδιότητας […], επιμορφώνονται και ενημερώνονται 

για τα σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήματα και γίνονται ικανότεροι να 

διαχειρίζονται οργανωμένα και δυναμικά τις απαιτήσεις του «σχολείου 

για όλους» και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της σχολικής 

καθημερινότητας (Karagiannisetal., 1996, σ. 4). Με αυτή την έννοια τα 

παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες όχι μόνο δεν επιβαρύνονται 

συμμετέχοντας σε συμπεριληπτικές τάξεις, αλλά αντίθετα επωφελούνται 

σε μεγάλο βαθμό, καθώς το επίπεδο διδασκαλίας βελτιώνεται (UNESCO,

1994, σ. 9) και παρέχεται σε όλους τους μαθητές υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση (UNESCO, 2009, σ. 5).

Το σχολείο χωρίς αποκλεισμούς μέσα από τις σχέσεις αλληλεγγύης 

μεταξύ των ανθρώπων και τις δημιουργικές συγκρούσεις που 

προκύπτουν, αποτελεί το πρώτο βήμα για μια κοινωνία μη αποκλεισμού 

και τη λύση απέναντι στα επικίνδυνα αποτελέσματα της 

απομόνωσης(Karagiannisetal., 1996, σ. 4). Παράλληλα, παρέχει ευκαιρίες 

ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων για όλους τους εμπλεκόμενους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρουσία ενός παιδιού με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη μυεί όλους στην κατανόηση, την 

αποδοχή και τον σεβασμό απέναντι στους συνανθρώπους, καθώς και στη 

διαδικασία διαχείρισης των ατομικών διαφορών και ομοιοτήτων στις 

μεταξύ τους σχέσεις. Τα παιδιά με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να 

αποδέχονται τις ανατομικές, νοητικές συναισθηματικές, θρησκευτικές, 

εθνικές, κ.α. διαφορές ως αναπόσπαστο μέρος του σχολικού τους 

περιβάλλοντος και κατά συνέπεια και της ευρύτερης κοινωνίας. Σύμφωνα 

με τον P.M. Sehrbrock εξάλλου, το άτομο χωρίς σωματική βλάβη υποτιμά 

τον εαυτό του και τη βιωμένη εμπειρία του, με την έννοια που δίνει ο

Freire, ορίζοντας άλλους ανθρώπους ως ανάπηρους, καθώς αποκλείει 

διαφορετικές μορφές διαμόρφωσης της ανθρώπινης ζωής από το πεδίο 

των εμπειριών του και αναγκαστικά διαμορφώνει περιορισμένη γνώση, 

περιορισμένη παιδεία (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004, σ. 93). Ταυτόχρονα όσον 

αφορά στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η ενεργή συμμετοχή 

τους στα γενικά σχολεία μεγιστοποιεί τις ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με 

τους συνομηλίκους χωρίς αναπηρία (Χριστοφοράκη, 2005, σ. 13),ευνοεί 
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την ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, των γενικών τους 

γνώσεων και της λειτουργικότητάς τους (Χριστοφοράκη, 2005, σ. 14), ενώ 

επιφέρει ακαδημαϊκά οφέλη (Παναγιώτου & άλ., 2009, σ. 104). Τα παιδιά 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιδεικνύουν επίσης, καλύτερη 

αυτοαντίληψη και κοινωνική προσαρμογή από τους συνομηλίκους τους 

που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, καθώς σύμφωνα με τη Χριστοφοράκη 

(2005, σ. 13) οι κατηγοριοποιήσεις και οι αποκλεισμοί […] επηρεάζουν 

αρνητικά την αντίληψη […] που έχουν τα άτομα αυτά για τον εαυτό τους.

Εφόσον το σχολείο είναι από πολλές πλευρές ένας καθρέφτης της 

ευρύτερης κοινωνικής συμβίωσης, μέσα στο πλαίσιό του είναι αυξημένη 

η πιθανότητα να δημιουργήσουν φιλικές σχέσεις και έτσι, να ενταχθούν 

αργότερα με μεγαλύτερη ευκολία στο επαγγελματικό περιβάλλον και 

στην ευρύτερη κοινωνία.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η 

βελτίωση της σχέσης κόστους – απόδοσης ολόκληρου του εκπαιδευτικού 

συστήματος (UNESCO 1994: 9). Οι πόροι που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν πιο ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης 

διοχετεύονται σε διαχωριστικές εκπαιδευτικές δομές (Ainscow, 1991, στο 

Παπαπέτρου,2010, σ. 21). Με δεδομένο, ότι για την ειδική εκπαίδευση 

δαπανούνται ούτως ή άλλως χρήματα και υλικά, σε ένα πλαίσιο 

εκπαίδευσης για όλους, θα μπορούσαν αυτά να διατεθούν για τάξεις 

συμπερίληψης με λιγότερους μαθητές και επιπλέον προσωπικό.

1.1.6. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ένταξη παρουσιάζει, όπως προκύπτει 

από τη βιβλιογραφία, πολλές ομοιότητες με το ρόλο τους στη 

συνεκπαίδευση. Ακόμη, οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται συχνά 

εναλλακτικά στη βιβλιογραφία και σε πολλές περιπτώσεις δεν καθίσταται 

σαφές αν με τον ένα ή τον άλλο όρο γίνεται αναφορά στην ένταξη ή τη 

συνεκπαίδευση. Για τους παραπάνω λόγους, στην παρούσα εργασία 

παρουσιάζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού όχι μόνο στο θεσμό της 

ένταξης, αλλά και της συνεκπαίδευσης.

Με την εφαρμογή της ένταξης ο ρόλος των εκπαιδευτικών της γενικής 

αγωγής παρουσιάζεται διαφοροποιημένος και πιο διευρυμένος, καθώς οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται πλέον να ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των 
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μαθητών και είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευσή τους. Επίσης, 

συμβάλλουν στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των 

παιδιών και στην αξιολόγηση των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών αναγκών 

τους. Είναι οι πρώτοι που αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες των μαθητών 

και που μπορούν να προτείνουν την ένταξη του μαθητή σε ειδική τάξη και 

την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών. Στο ρόλο τους εντάσσεται και η 

προσπάθεια για εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων, προκειμένου 

να ενισχυθεί η αποκατάσταση των δυσκολιών των μαθητών και να 

αποφευχθεί ο στιγματισμός τους (Δόικου, 2000: 28, Παντελιάδου, 1995: 

90, Smith & al., 1995: 74). Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω 

στόχος, είναι απαραίτητο να έχουν γνώσεις σχετικά με ζητήματα ειδικής 

αγωγής και με τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους ομάδων παιδιών με 

αναπηρίες (Gunnarsdottir, 1997: 68, Hammond, & Ingalls, 2003).

Σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ένταξη ή συνεκπαίδευση παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παίζει η κοινωνική ενσωμάτωσή τους στη 

σχολική τάξη. Έτσι, ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει το 

περιβάλλον στην τάξη με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε οι μαθητές με 

αναπηρίες να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, ασφαλείς και αποδεκτοί. 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης χρειάζεται να διασφαλίσει ότι 

οι μαθητές αυτοί έχουν φίλους μεταξύ των συμμαθητών τους και ότι 

έχουν αναπτύξει το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα της τάξης. Ακόμη, ο 

εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση θετικών στάσεων από 

την πλευρά των μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους 

συμμαθητές τους με κάποια αναπηρία (Stainback & Stainback, 1996: 204).

Για να το πετύχει αυτό ο εκπαιδευτικός, πρέπει και ο ίδιος να έχει 

θετική στάση απέναντι σε όλους τους μαθητές, καθώς ο βαθμός στον 

οποίο σέβεται τους μαθητές του, ανεξάρτητα από τις ακαδημαϊκές 

επιδόσεις τους, καθορίζει το βαθμό αποδοχής των μαθητών μεταξύ τους. 

Το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού απέναντι στη διαφορετική 

συμπεριφορά ορισμένων μαθητών του και η αποδοχή των ιδιαιτεροτήτων 

που έχουν σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο και σε επίπεδο 

συμπεριφοράς επηρεάζει και ενισχύει την κατανόηση της 

διαφορετικότητας από την πλευρά των μαθητών (Jakupcak, 1998: 204-

205).
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Μια άλλη πτυχή του ρόλου του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής αφορά 

το πρόγραμμα διδασκαλίας. Η ένταξη μαθητών με κάθε είδους 

ιδιαιτερότητα στο γενικό σχολείο σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας για δημιουργία ενεργών πολιτών που μπορούν να 

συνεργάζονται, δημιουργούν την ανάγκη τροποποίησης του 

προγράμματος διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτικός καλείται να δώσει έμφαση 

όχι στην ποσότητα της γνώσης, αλλά και στην εμβάθυνση σε κάποια 

γενικά θέματα που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες 

των μαθητών προκειμένου να τους βοηθήσει, όχι μόνο να αποκτήσουν 

κάποιες γνώσεις, αλλά και να αναπτύξουν τεχνικές και συνήθειες 

μάθησης που θα τους συνοδεύουν σε όλη τη ζωή τους. Παράλληλα, ο 

εκπαιδευτικός δε θα πρέπει να αποτελεί απλά το διανομέα της γνώσης 

και ο μαθητής το άτομο που τη προσλαμβάνει, αλλά και οι δυο να 

συμβάλουν στη δημιουργία της γνώσης και στην ανάπτυξη των 

ικανοτήτων των μαθητών (Ferguson, 1997: 52, 54). Για να μπορέσει, 

ωστόσο, να ανταποκριθεί στον παραπάνω ρόλο του, πρέπει να έχει την 

αυτονομία, αλλά και την ευθύνη να παίρνει αποφάσεις σχετικά με το 

πρόγραμμα διδασκαλίας καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο για να 

επεξεργάζεται τις πρακτικές που θα εφαρμόσει (Wedell, 1997: 84, Winzer,

2000).

Στο ρόλο του εκπαιδευτικού εμπίπτει και η ενίσχυση της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η οποία 

συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

ένταξης. Η προσωπική κρίση του παιδιού για την αξία του εξαρτάται από 

τη διαμόρφωση θετικής ή αρνητικής αυτοαντίληψης, από τη σωστή ή μη 

αξιολόγηση των δυνατοτήτων του, κατά τη διάρκεια της παιδικής και 

εφηβικής ηλικίας, και παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό και την 

επίτευξη των προσωπικών του στόχων. Έτσι, ο στόχος της ενίσχυσης της 

αυτοεκτίμησης των μαθητών είναι σημαντικός και χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής από τον εκπαιδευτικό (Δελλασούδας, 2005: 327-328).

Ο διευρυμένος ρόλος του εκπαιδευτικού υπό την προοπτική της 

φοίτησης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη που 

προωθείται με το μοντέλο της ένταξης αλλά, κατά κύριο λόγο, με αυτό 

της συνεκπαίδευσης, καθιστά απαραίτητη τη συνεργασία του με ειδικούς, 

οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής. Στο έργο του 
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εκπαιδευτικού μπορούν να συμβάλουν σχολικοί ψυχολόγοι, 

λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, ειδικό 

προσωπικό, ειδικοί παιδαγωγοί, καθώς επίσης και το διδακτικό 

προσωπικό του σχολείου και ο διευθυντής (Evans, 2000: 80).

Ο εκπαιδευτικός, παράλληλα, καλείται να αναπτύξει σχέσεις 

συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Η 

ενημέρωση των γονέων για τις δυσκολίες του παιδιού τους και ο 

προσδιορισμός των αδυναμιών του σε κοινωνικό και γνωστικό επίπεδο 

αποτελεί μέρος της ευθύνης του εκπαιδευτικού, όσον αφορά τις σχέσεις 

με τους γονείς. Η κατανόηση από την πλευρά του εκπαιδευτικού των 

αντιδράσεων των γονέων και της δυσκολίας που έχουν να αποδεχτούν το 

πρόβλημα του παιδιού τους είναι αναγκαία για την επίτευξη μιας 

αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ τους (Δόικου, 2000: 29-30). Ακόμη, η 

ενεργητική ακρόαση των γονέων, η καθοδήγησή τους και η προσπάθεια 

για καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και η ισότιμη αντιμετώπισή τους 

μπορούν να επηρεάσουν θετικά τις σχέσεις του εκπαιδευτικού με τους 

γονείς και, κατά συνέπεια, να συμβάλουν στην ομαλή εξέλιξη του παιδιού 

(Δόικου, 2005: 183-184).
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1.2.Προϋποθέσεις εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Το όραμα της ισότιμης συνεκπαίδευσης εμφανίζεται ιδιαιτέρως 

ελκυστικό. Θα ήταν ουτοπικό όμως, να πιστέψουμε ότι η εφαρμογή του 

είναι μια εύκολη υπόθεση. Έτσι, παρόλο που το 2006 τα Ηνωμένα Έθνη 

κάλεσαν τα κράτη να παρέχουν εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς σε όλα 

τα επίπεδα (άρθρο 24) (UNHCR, 2006, σ. 13), η επίτευξη αυτού του 

στόχου αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για πολλές από τις δυτικές χώρες 

(Pijl,2010, σ. 1) σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, νομοθεσίας, 

χρηματοδότησης και πρακτικής εφαρμογής.

Στις μέρες μας όλο και πιο συχνά, διατυπώνεται διεθνώς η ανάγκη 

επανεξέτασης του εννοιολογικού περιεχομένου και των θεωρητικών 

αρχών της ένταξης (Ζώνιου-Σιδέρη, 2012, σ.1). Ο επαναπροσδιορισμός 

του θεωρητικού πλαισίου οφείλει να μεταθέσει τον διαγνωστικό φακό 

από το άτομο και τις ανάγκες του, στην αρχιτεκτονική των ίδιων των 

εκπαιδευτικών συστημάτων ως κοινωνικών θεσμών και στους 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους προκύπτει η αδυναμία τους να 

ανταποκριθούν στη διαφορετικότητα των μαθητών τους (Ζώνιου-Σιδέρη, 

2012, σ. 8).

Για την επίτευξη της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης καθοριστικές είναι 

οι αρχές που κατευθύνουν τις πολιτικές προτεραιότητες στο πλαίσιο ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος (Ainscow 2005, σ. 112).Σύμφωνα με τη 

Ζώνιου-Σιδέρη (χ.χ.α, σ. 6), κρίνεται απαραίτητη η επανεξέταση των αξιών 

και των στόχων της εκπαίδευσης και η διαμόρφωση μίας ριζοσπαστικής 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό νέων 

αναλυτικών προγραμμάτων, την εκπαίδευση και τις συνεχείς 

επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.

Εξίσου σημαντικό παράγοντα αποτελεί η επάρκεια οικονομικών 

πόρων (Lipsky & Gartner, 1997, σ. 781-782), ώστε να παρέχονται 

κατάλληλες κτιριακές και τεχνολογικές υποδομές (Ainscow, 1999, σ.5-6)

και υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τον Ainscow (2005, σ. 112) η κίνηση προς την κατεύθυνση 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στην 

ενίσχυση της ικανότητας των γενικών σχολείων της κάθε γειτονιάς να 

υποστηρίζουν τη συμμετοχή και τη μάθηση ενός όλο και ευρύτερου 
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φάσματος μαθητών. Εφιστά όμως, την προσοχή σε παράγοντες που 

επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία επιτελούν το έργο τους. 

Συγκεκριμένα αναφέρει εκτός των άλλων τις πεποιθήσεις και τις 

ενέργειες όσων εμπλέκονται σε τοπικό επίπεδο, όσων από την ευρύτερη 

κοινότητα εξυπηρετούνται από τα σχολεία, καθώς και του προσωπικού 

των υπηρεσιών που έχουν την ευθύνη της διοίκησης του σχολικού 

συστήματος και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση 

της απόδοσης των σχολείων (Ainscow 2005, σ. 112).Πράγματι, ενισχυτικοί 

παράγοντες για την εφαρμογή της συμπερίληψης θεωρούνται η 

αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου και η ενεργητική συνεργασία 

τόσο σε ενδοσχολικό επίπεδο όσο και με τους γονείς και τις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες που εμπλέκονται.

Απαιτούνται επίσης προϋποθέσεις, τόσο σε επίπεδο 

ευαισθητοποίησης των παιδαγωγών και της κοινής γνώμης, όσο και σε 

επίπεδο παιδαγωγικής και διδακτικής (Τζουριάδου & Μπιζαράκη, 1990, 

σ. 96). Οι υπάρχουσες στάσεις όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία απέναντι στη διαφορετικότητα και στη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση, είναι απαραίτητο αρχικά να αναγνωριστούν. Στη συνέχεια 

θα πρέπει να εφαρμοστούν στρατηγικές και πόροι για τη διαφοροποίησή 

τους προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ευαισθησίας και της αποδοχής 

της ετερότητας. ενδυνάμωσης των αντίστοιχων ρόλων τους.

Η ενδυνάμωση του ρόλου των εκπαιδευτικών με την κατάλληλη 

βασική τους εκπαίδευση, τη συνεχή επιμόρφωση τους και την ανάπτυξη 

συνεργασίας μεταξύ τους σε ενδοσχολικό επίπεδο, κρίνεται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την εφαρμογή διαφοροποιημένων μεθόδων και 

στρατηγικών διδασκαλίας προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης της 

ποιότητας στην εκπαίδευση, καθώς το αληθινό κριτήριο για την επιτυχή 

εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι τελικά το τι γίνεται 

στα σχολεία και τις τάξεις (Pijl 2010, σ. 1).

Αν ο στόχος είναι η δημιουργία ενός σχολείου που θα αναγνωρίζει και 

θα ανταποκρίνεται στις ποικίλες ανάγκες όλων των μαθητών του, 

απαιτείται σοβαρή και σε βάθος μελέτη όλων των εμπλεκόμενων 

παραγόντων. Είναι αναγκαία επίσης, η συμμετοχή και η συνεργασία όλων 

των εμπλεκόμενων φορέων σε εθνικό, κοινοτικό, διεπιστημονικό και 

ενδοσχολικό επίπεδο τόσο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή όσο και 
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στην αξιολόγηση της διαδικασίας. Διαφορετικά, όπως επισημαίνει ο Sleeη 

ενταξιακή εκπαίδευση διατρέχει τον κίνδυνο να μεταβληθεί σε στρεβλό 

θεωρητικό σχέδιο. Όσο περισσότερο η ένταξη γίνεται η συνήθης 

εκπαιδευτική πολιτική, τόσο μεγαλύτερος προβάλλει ο κίνδυνος να 

μεταλλαχθεί σε μια νεοφιλελεύθερη άμορφη μάζα, ικανή να 

προσαρμόζεται σε οποιοδήποτε θεωρητικό ή ιδεολογικό σχήμα» (Ζώνιου-

Σιδέρη, 2012, σ. 2).
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1.3. Αρχές για την προώθηση της ποιότητας της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης

Οι βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή

επικεντρώνονται σε πλευρές των εκπαιδευτικών συστημάτων που 

φαίνεται, ότι είναι κρίσιμες για την προαγωγή της ποιότητας στη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση και τη στήριξη της συμπερίληψης των 

μαθητών με διαφορετικές μορφές ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

(ε.ε.α.) στη γενική εκπαίδευση. Αυτές οι πλευρές ποικίλουν από την 

εθνική νομοθεσία ως το έργο σε επίπεδο σχολείου, και η κάθε μια από 

αυτές πρέπει να θεωρηθεί στο πλαίσιο της πολιτικής για την προώθηση 

της ποιότητας στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Ενώ το αντίστοιχο υλικό που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

των βασικών αρχών εστιάζει στις υποχρεωτικές βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, οι βασικές αυτές αρχές είναι εφαρμόσιμες σε όλους του 

τομείς και τις φάσεις που εμπεριέχονται στη διά βίου μάθηση.

Επτά αλληλοσυνδεόμενες περιοχές των βασικών αρχών αναδύονται 

μέσα από την εξέταση του υλικού μετά το 2003. Αυτές παρουσιάζονται 

μαζί με συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες παρουσιάζονται αναγκαίες 

για την αποτελεσματική τους εφαρμογή.

Ο απώτερος στόχος των βασικών αυτών αρχών είναι η προώθηση της 

συμμετοχής στη συμπεριληπτική εκπαίδευση μέσω της διασφάλισης 

ποιοτικών εκπαιδευτικών πόρων. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η βασική 

αρχή για τη διεύρυνση της συμμετοχής παρουσιάζεται πρώτη και όλες οι 

υπόλοιπες αρχές θεωρείται ότι συντελούν στην επίτευξη αυτού του 

στόχου.

 Διεύρυνση της συμμετοχής για την αύξηση των εκπαιδευτικών 

ευκαιριών για όλους τους μαθητές

Σκοπός της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι να διευρύνει την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση και να προάγει την πλήρη συμμετοχή και τις 

ευκαιρίες για όλους του μαθητές που είναι ευάλωτοι στον αποκλεισμό 

ώστε να αντιληφθούν τις δυνατότητές τους.
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Όταν συζητάμε για την προαγωγή της ποιότητας στη συνεκπαίδευση, 

είναι αναγκαίο να υπογραμμίσουμε έναν αριθμό βασικών παραγόντων 

σχετικών με το συγκεκριμένο στόχο:

 Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά έναν ευρύτερο αριθμό 

μαθητών και όχι μόνο εκείνους που έχουν αναγνωριστεί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Αφορά όλους του μαθητές που 

κινδυνεύουν να αποκλειστούν από τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες και 

να καταλήξουν σε σχολική αποτυχία·

 Η πρόσβαση στη γενική εκπαίδευση δεν είναι από μόνη της αρκετή. 

Συμμετοχή σημαίνει ότι όλοι οι μαθητές απασχολούνται σε 

μαθησιακές δραστηριότητες που έχουν νόημα για αυτούς.

 Η προαγωγή των θετικών στάσεων στην εκπαίδευση είναι κρίσιμη 

για τη διεύρυνση της συμμετοχής. Οι στάσεις των γονιών και των 

εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση των μαθητών με πολλαπλές 

ανάγκες φαίνεται ότι καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τις 

προσωπικές τους εμπειρίες· το γεγονός αυτό πρέπει να 

αναγνωριστεί και να εφαρμοστούν στρατηγικές και πόροι που θα 

αφορούν αυτούς τους υποκειμενικούς παράγοντες Οι 

αποτελεσματικές στρατηγικές για την προώθηση των θετικών 

στάσεων περιλαμβάνουν:

 Τη διασφάλιση ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι και 

νιώθουν ικανοί να αναλάβουν την ευθύνη για όλους τους μαθητές, 

ανεξάρτητα από τις ατομικές τους ανάγκες·

 Τη στήριξη της συμμετοχής των μαθητών και των γονιών τους στη 

λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων. Αυτό περιλαμβάνει τη 

συμμετοχή των μαθητών σε αποφάσεις για τη δική τους μάθηση, 

και τη στήριξη των γονιών ώστε να κάνουν συνειδητές επιλογές για 

τα (μικρότερα) παιδιά τους.

 Στο επίπεδο της προσωπικής εκπαιδευτικής διαδρομής ενός

μαθητή, οι ακόλουθες απόψεις φαίνεται ότι συμβάλλουν 

σημαντικά στην επίτευξη του στόχου για τη διεύρυνση της 

συμμετοχής:

 Μια θεώρηση της μάθησης ως διαδικασίας - όχι βασισμένης στο 

περιεχόμενο - με βασικό στόχο όλων των μαθητών την ανάπτυξη 
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της μάθησης ώστε να αποκτήσουν ικανότητες και όχι μόνο γνώση 

των μαθημάτων·

 Ανάπτυξη εξατομικευμένων μαθησιακών προσεγγίσεων για όλους 

τους μαθητές, με τις οποίες ο μαθητής θέτει, καταγράφει και κρίνει 

τους δικούς του μαθησιακούς στόχους σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς του και την οικογένειά του και βοηθείται να 

αναπτύξει έναν δομημένο τρόπο ατομικής μάθησης έτσι ώστε να 

έχει τον έλεγχο της εκπαίδευσής του·

 Ανάπτυξη ενός Ατομικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΑΕΠ) ή 

ενός παρόμοιου εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας, για 

κάποιους μαθητές (ίσως αυτούς με πιο πολύπλοκες εκπαιδευτικές 

ανάγκες), το οποίο ίσως απαιτεί μια πιο εστιασμένη προσέγγιση 

της μάθησής τους. Τα ΑΕΠ πρέπει να αξιοποιούνται ώστε να 

μεγιστοποιούν την αυτονομία των μαθητών και τη συμμετοχή τους 

στη στοχοθεσία, καθώς και τη συνεργασία με τους γονείς και τις 

οικογένειες.

 Μια προσέγγιση της μάθησης, που στοχεύει στην κάλυψη των 

διαφορετικών αναγκών όλων των μαθητών χωρίς να βάζει ετικέτες 

και να κατηγοριοποιεί, συνάδει με τις αρχές της ενσωμάτωσης και 

απαιτεί την εφαρμογή εκπαιδευτικών στρατηγικών και 

προσεγγίσεων, οι οποίες θα αποβούν εις όφελος όλων των 

μαθητών:

 Συνεργατική διδασκαλία, όπου οι εκπαιδευτικοί υιοθετούν μια 

ομαδική προσέγγιση που εμπλέκει τους μαθητές, τους γονείς, τους 

συνομηλίκους, τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και το 

υποστηρικτικό προσωπικό του σχολείου, καθώς και μέλη των 

διεπιστημονικών ομάδων, όπου αυτό είναι απαραίτητο·

 Συνεργατική μάθηση, όπου οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλο με 

διαφορετικούς τρόπους - συμπεριλαμβανομένης και της 

βοηθητικής διδασκαλίας από συνομήλικό - στο πλαίσιο ευέλικτων 

και συνειδητών ομαδοποιήσεων των μαθητών·

 Συνεργατική επίλυση προβλημάτων που περιλαμβάνει 

συστηματικές προσεγγίσεις της θετικής διαχείρισης της τάξης·

 Ετερογενής ομαδοποίηση των μαθητών και διακριτή προσέγγιση 

στη διαχείριση της ποικιλίας των αναγκών των μαθητών στην τάξη. 
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Μια τέτοια προσέγγιση περιλαμβάνει δομημένη στοχοθεσία, 

απολογισμό και καταγραφή, εναλλακτικές διαδρομές μάθησης, 

ευέλικτη διδασκαλία και διαφορετικούς τρόπους ομαδοποίησης 

για όλους του μαθητές·

 Αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις που βασίζονται σε 

αντικειμενικούς στόχους, εναλλακτικές διαδρομές μάθησης, 

ευέλικτη διδασκαλία και τη χρήση σαφούς ανατροφοδότησης των 

μαθητών·

 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που στηρίζει τη μάθηση και δεν 

βάζει ετικέτες ή δεν οδηγεί σε αρνητικές συνέπειες για τους 

μαθητές.

Η αξιολόγηση οφείλει να υιοθετεί μια ολιστική θεώρηση, η οποία 

λαμβάνει υπόψη τις ακαδημαϊκές, συμπεριφορικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές πλευρές της μάθησης και να τροφοδοτεί με σαφήνεια 

τα επόμενα βήματα της μαθησιακής διαδικασίας.

Οι στρατηγικές για τη διεύρυνση της συμμετοχής στις γενικές τάξεις 

δεν μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το ευρύτερο σχολικό πλαίσιο 

και την οικογενειακή κατάσταση. Για να αυξηθούν οι εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, πρέπει να εφαρμόζεται ένας αριθμός 

διασυνδεόμενων παραγόντων ώστε να στηρίζεται το έργο του κάθε 

εκπαιδευτικού. Αυτοί οι παράγοντες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

 Εκπαίδευση και κατάρτιση στη συμπεριληπτική εκπαίδευση για 

όλους τους εκπαιδευτικούς

Για να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί αποτελεσματικά στο πλαίσιο της 

συνεκπαίδευσης, χρειάζονται τις κατάλληλες αξίες και στάσεις, εμπειρίες 

και ικανότητες, γνώση και κατανόηση.

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοιμάζονται για 

να εργαστούν σε συνεκπαιδευτικά πλαίσια κατά τη διάρκεια της αρχικής 

τους εκπαίδευσης και κατόπιν να έχουν πρόσβαση σε περαιτέρω 

κατάρτιση στο πλαίσιο της υπηρεσίας τους ώστε να αναπτύξουν γνώσεις 

και ικανότητες που θα εμπλουτίσουν την πρακτική της ενσωμάτωσης στα 

συνεκπαιδευτικά πλαίσια.
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Η κατάρτιση στην συμπεριληπτική εκπαίδευση περιλαμβάνει και την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στα εξής:

 Διάκριση και κάλυψη διαφορετικών αναγκών που επιτρέπει στον 

εκπαιδευτικό να στηρίξει την εξατομικευμένη μάθηση στην τάξη·

 Συνεργασία με τους γονείς και τις οικογένειες·

 Συνεργασία και ομαδική δουλειά που διευκολύνει τους 

εκπαιδευτικούς να εργαστούν αποτελεσματικά σε ομάδες με 

άλλους εκπαιδευτικούς καθώς και με διάφορους ειδικούς, από την 

εκπαίδευση ή από άλλες υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στο 

περιβάλλον του σχολείου ή έξω από αυτό.

 Εκτός από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών για την 

συμπεριληπτική εκπαίδευση, τα συστήματα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες για:

 - Την κατάρτιση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών έτσι ώστε να 

διατηρούνται και να αναπτύσσονται εξειδικευμένες πηγές 

στήριξης όλων των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ·

 Κοινές ευκαιρίες κατάρτισης για επαγγελματικές από 

διαφορετικές υπηρεσίες και τομείς ώστε να διευκολύνεται η 

αποτελεσματική συνεργασία·

 Κατάρτιση των ηγετών που οργανώνουν το σχολείο για την 

ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και οράματος εναρμονισμένου 

με την προώθηση των αξιών και της πρακτικής της 

ενσωμάτωσης·

 Κατευθύνσεις και δυνατότητες κατάρτισης για τους 

εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών στη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ώστε να φέρουν εις πέρας τα αρχικά και διά βίου 

εκπαιδευτικά προγράμματα που προάγουν την ποιότητα στη 

συνεκπαίδευση.
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 Οργανωτική κουλτούρα και ήθος που προάγει την 

συμπεριληπτική εκπαίδευση

Σε επίπεδο σχολείου, ή άλλου εκπαιδευτικού οργανισμού, είναι 

κρίσιμη η ύπαρξη μιας κοινής κουλτούρας και ήθους, που βασίζεται σε 

θετικές στάσεις απέναντι στην υποδοχή των διαφορετικών μαθητών στις 

τάξεις και στην κάλυψη των διαφορετικών αναγκών στην εκπαίδευση.

Μια τέτοια κοινή κουλτούρα:

 Συμπεριλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους: μαθητές, τις 

οικογένειές τους, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτικό προσωπικό και 

την τοπική κοινωνία·

 Κατευθύνεται από τους ηγέτες του σχολείου/εκπαιδευτικού 

οργανισμού με ένα όραμα για την ενσωμάτωση που εμπεριέχει 

ξεκάθαρη σκέψη για την ανάπτυξη του σχολείου, υπευθυνότητα και 

αξιοπιστία για την κάλυψη ενός εύρους διαφορετικών αναγκών.

 Οι οργανωτικές κουλτούρες που στηρίζουν την συμπεριληπτική 

εκπαίδευση, καταλήγουν σε:

 Πρακτική που αποφεύγει το διαχωρισμό σε κάθε του μορφή και 

προάγει ένα σχολείο για όλους, παρέχοντας ισότητα εκπαιδευτικών 

ευκαιριών για όλους τους μαθητές·

 Μια κουλτούρα ομαδικής δουλειάς και αποδοχής της συνεργασίας 

με τους γονείς καθώς και διεπιστημονικές προσεγγίσεις·

 - Εκπαιδευτική πρακτική που καλύπτει ένα εύρος διαφορετικών 

αναγκών, η οποία θεωρείται ως μια προσέγγιση της ανάπτυξης 

ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές γενικά, παρά ως μια 

προσέγγιση που εστιάζει σε συγκεκριμένες ομάδες.

 Υποστηρικτές δομές οργανωμένες ώστε να προάγουν την

συμπεριληπτική εκπαίδευση

Οι υποστηρικτικές δομές που επηρεάζουν τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση είναι διάφορες και συχνά εμπλέκουν ένα εύρος

διαφορετικών ειδικοτήτων, προσεγγίσεων και μεθόδων εργασίας. Οι 
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υπάρχουσες υποστηρικτικές δομές μπορούν να δράσουν ως στήριξη ή ως 

εμπόδιο για την συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Οι υποστηρικτικές δομές που προάγουν τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση:

 Αποτελούνται από ένα εύρος διαφορετικών εξειδικευμένων 

υπηρεσιών, οργανισμών και πηγών, καθώς και επαγγελματιών που 

αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες σε τοπικό επίπεδο. Οι υποστηρικτικές 

δομές οφείλουν να μπορούν να ανταποκρίνονται με ευελιξία σε ένα 

εύρος οργανωτικών καθώς και προσωπικών αναγκών σε επίπεδο 

επαγγέλματος και οικογένειας·

 Συντονίζονται μέσα και μεταξύ των διαφόρων τομέων (εκπαίδευση, 

υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες κ.λπ.) και των ομάδων υποστηρικτικού 

προσωπικού·

 Συντονίζονται ώστε να υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο την επιτυχημένη μετάβαση όλων των μαθητών μεταξύ των 

διαφορετικών φάσεων της διά βίου μάθησής τους (προσχολική, 

υποχρεωτική, μεταλυκειακή και επαγγελματική εκπαίδευση).

 Τέτοιες υποστηρικτές δομές εφαρμόζουν μια διεπιστημονική 

προσέγγιση, η οποία:

 Ενσωματώνει τη γνώση και τις προοπτικές από διαφορετικές 

περιοχές επαγγελματικής εξειδίκευσης ώστε να επιτύχει μια 

ολιστική θεώρηση των αναγκών των μαθητών·

 Χρησιμοποιεί μια προσέγγιση συμμετοχής που απαιτεί αλλαγή στο 

κέντρο ελέγχου για τη στήριξη και τη συμβολή των ειδικών 

στήριξης. Η λήψη αποφάσεων για τη στήριξη δεν εμπλέκει απλώς 

τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης, τους μαθητές και τις 

οικογένειές τους αλλά όλο και περισσότερο κατευθύνεται από 

αυτούς, με τη συνεργασία των διεπιστημονικών επαγγελματιών. 

Αυτό απαιτεί μια δραματική αλλαγή των στάσεων από την πλευρά 

των ειδικών επαγγελματιών καθώς και αλλαγή των πρακτικών που 

ακολουθούν.



32

 Ευέλικτα συστήματα πόρων που προάγουν την συμπεριληπτική 

εκπαίδευση

Η χρηματοδότηση των πολιτικών και των δομών παραμένει ένας από 

τους πιο σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την συμπεριληπτική 

εκπαίδευση. Η περιορισμένη ή ανύπαρκτη πρόσβαση σε συγκεκριμένες 

διευκολύνσεις και παροχές μπορεί στην πραγματικότητα να 

παρεμποδίσει την συμπεριληπτική εκπαίδευση και την ισότητα ευκαιριών 

των μαθητών με ε.ε.α.

Οι μηχανισμοί για τη χρηματοδότηση και την παροχή πηγών στην 

εκπαίδευση που προάγουν - παρά εμποδίζουν - την ενσωμάτωση 

κατευθύνονται από χρηματοδοτικές πολιτικές, οι οποίες:

 Προσανατολίζονται στην παροχή ευέλικτων, αποτελεσματικών και 

αποδοτικών απαντήσεων στις ανάγκες των μαθητών·

 Προάγουν τη διατομεακή συνεργασία με τις σχετικές υπηρεσίες·

 Διασφαλίζουν το συντονισμό μεταξύ των χρηματοδοτικών δομών 

σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 Τα ευέλικτα συστήματα πηγών θεωρείται ότι διευκολύνουν:

 Τις αποκεντρωμένες προσεγγίσεις στην κατανομή των πόρων που 

επιτρέπουν στις τοπικές οργανώσεις να στηρίξουν μια 

αποτελεσματική πρακτική ενσωμάτωσης. Τα αποκεντρωτικά 

χρηματοδοτικά μοντέλα, πιθανόν, είναι πιο αποδοτικά οικονομικά 

και ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των τοπικών 

πληθυσμών·

 Τις ευκαιρίες για χρηματοδότηση προληπτικών προσεγγίσεων στην 

εκπαίδευση, καθώς και αποτελεσματικής στήριξης των μαθητών οι 

οποίοι έχει αναγνωριστεί ότι έχουν ειδικές ανάγκες·

 Τις δυνατότητες για ένα πλούσιο έργο συμπεριληπτική 

εκπαίδευσης στα σχολεία ή σε άλλους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, το οποίο βασίζεται σε ένα εύρος παραγόντων και όχι 

αποκλειστικά στη διάγνωση των αναγκών του κάθε μαθητή. Τέτοιες 

προσεγγίσεις παρέχουν ευελιξία στη χρήση των οικονομικών πόρων 

ανάλογα με τις αναγνωρισμένες οργανωτικές ανάγκες και 

απαιτήσεις, στο πλαίσιο της τοπικής ή εθνικής πολιτικής.
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 Πολιτικές που προάγουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση

Η προαγωγή της ποιότητας στη συμπεριληπτική εκπαίδευση απαιτεί 

μια σαφώς εκπεφρασμένη πολιτική. Ο στόχος του σχολείου για όλους 

οφείλει να προωθείται από όλες τις εκπαιδευτικές πολιτικές και να 

υποστηρίζεται από το ήθος και την ηγεσία του σχολείου καθώς και από το 

έργο των εκπαιδευτικών.

Οι πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της ποιότητας στη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση:

 Λαμβάνουν υπόψη τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες σε εθνικό 

επίπεδο·

 Είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να αντιμετωπίζουν και τις ανάγκες σε 

τοπικό επίπεδο·

 Μεγιστοποιούν τους παράγοντες που στηρίζουν την 

συμπεριληπτική εκπαίδευση για τον κάθε μαθητή και τους γονείς 

τους σε οργανωτικό επίπεδο εκπαιδευτικού και εκπαίδευσης.

 Για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, οι στόχοι της 

πολιτικής πρέπει να διαχέονται αποτελεσματικά σε όλα τα μέλη της 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι ηγέτες της εκπαίδευσης σε όλα τα 

επίπεδα - εθνικό, τοπικό, κοινότητας και οργανωτικό - έχουν τον 

ουσιαστικό ρόλο της μεταφοράς και εφαρμογής πολιτικών που 

προωθούν την ποιότητα στη συνεκπαίδευση. Οι πολιτικές που 

προωθούν την ποιότητα στη συνεκπαίδευση είναι απαραίτητο να 

απευθύνονται στις στάσεις απέναντι στους μαθητές με 

διαφορετικές ανάγκες, καθώς και να προτείνουν δράσεις για την 

αντιμετώπιση των αναγκών τους. Τέτοιες πολιτικές:

 Περιγράφουν τις ευθύνες του εκπαιδευτικού, τους σχολείου και 

των υποστηρικτικών δομών, και ταυτόχρονα,

 Περιγράφουν τη στήριξη και την κατάρτιση που παρέχεται σε όλους 

τους εμπλεκόμενους έτσι ώστε να εκπληρωθούν όλες αυτές οι 

ευθύνες.

Οι πολιτικές για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και 

την αντιμετώπιση των αναγκών του κάθε μαθητή σε όλους τους τομείς 

της εκπαίδευσης «ενσωματώνονται» σε όλους τους τομείς και τις 
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υπηρεσίες. Τέτοιες πολιτικές οφείλουν να είναι πολυ-επίπεδες και

διατομεακές και να ενθαρρύνουν ενεργά τη διατομεακή συνεργασία, 

διασφαλίζοντας ότι:

 Σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, οι διαμορφωτές πολιτικής από τους 

τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των κοινωνικών δομών 

είναι αναγκαίο να συνεργαστούν στο σχεδιασμό πολιτικών και 

πλάνων που θα διευκολύνουν και θα στηρίξουν ενεργά μια 

διεπιστημονική προσέγγιση σε όλες τις φάσεις της διά βίου 

μάθησης·

 Ευέλικτα πλαίσια παροχών που στηρίζουν την πρακτική της 

ενσωμάτωσης εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς των 

εκπαιδευτικών παροχών. Η ενσωμάτωση των μαθητών με 

διαφορετικές ανάγκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η μετάβαση 

από το σχολείο στην εργασία, η μεταλυκειακή, ανώτερη 

εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων χρειάζονται τον ίδιο βαθμό 

ενδιαφέροντος όπως και η προσχολική και σχολική εκπαίδευση·

 Οι πολιτικές στοχεύουν στη διευκόλυνση της διάχυσης καλών 

πρακτικών και υποστηρικτικής έρευνας και την ανάπτυξη νέων 

εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και εργαλείων.

 Ενώ βραχυπρόθεσμα θα έπρεπε να υπάρχει ένα αναγνωρισμένο 

ξεχωριστό σχέδιο δράσης ή στρατηγική για τη συνεκπαίδευση στο 

πλαίσιο των γενικών πολιτικών, μακροπρόθεσμα, η ενσωμάτωση 

στην εκπαίδευση θα πρέπει να αποτελεί «δεδομένο» για όλες τις 

εκπαιδευτικές πολιτικές και στρατηγικές.

Οι διακανονισμοί για τον έλεγχο της εφαρμογής των πολιτικών θα 

πρέπει να συμφωνούνται στο στάδιο του σχεδιασμού της πολιτικές. Αυτό 

περιλαμβάνει:

 Την αναγνώριση των κατάλληλων δεικτών που θα 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για τον έλεγχο των εξελίξεων στην 

πολιτική και την πρακτική·

 Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων, των τοπικών 

διαμορφωτών πολιτικής και των γονέων ώστε να διασφαλιστεί 

μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες·
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 Τον καθορισμό διαδικασιών για την αξιολόγηση της ποιότητας των 

παροχών για όλους τους μαθητές στο εκπαιδευτικό σύστημα και 

πιο συγκεκριμένα,

 - Τον καθορισμό των αποτελεσμάτων των πολιτικών σε σχέση με 

τον αντίκτυπο που έχουν στην ισότητα των ευκαιριών για όλους 

τους μαθητές.

 Νομοθεσία που προάγει την συμπεριληπτική εκπαίδευση

Κάθε νομοθεσία που δυνάμει επηρεάζει τη συνεκπαίδευση σε μια 

χώρα οφείλει να θέτει με σαφήνεια ως στόχο της την συμπεριληπτική 

εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, η νομοθεσία σε όλους τους δημόσιους 

τομείς οφείλει να οδηγεί στην παροχή υπηρεσιών που προάγουν τις 

εξελίξεις και τις διαδικασίες προς την συμπεριληπτική εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υπάρχει:

 «Ενσωματωμένη» νομοθεσία σε όλους τους τομείς που οδηγεί σε 

συνεκτικότητα μεταξύ της συνεκπαίδευσης και άλλων πολιτικών 

πρωτοβουλιών·

 Ένα νομικό πλαίσιο που καλύπτει τη συνεκπαίδευση σε όλους τους 

εκπαιδευτικούς τομείς και επίπεδα.

 Περιεκτική και συντονισμένη νομοθεσία για τη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση που καλύπτει πλήρως θέματα ευελιξίας, 

διαφορετικότητας και ισότητας σε όλους τους εκπαιδευτικούς 

φορείς για όλους τους μαθητές. Διασφαλίζει ότι η πολιτική, οι 

παροχές και η στήριξη είναι κοινές σε όλες τις γεωγραφικές 

περιοχές μιας χώρας/περιφέρειας. Μια τέτοια νομοθεσία 

βασίζεται:

 Σε μια «προσέγγιση των δικαιωμάτων» κατά την οποία ο κάθε 

μαθητής (μαζί με την οικογένειά του ή τους ανθρώπους που τον 

φροντίζουν, ανάλογα) μπορεί να έχει πρόσβαση στη γενική 

εκπαίδευση και τις απαιτούμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε όλα 

τα επίπεδα·

 Στην ευθυγράμμιση της εθνικής νομοθεσίας με τις διεθνείς 

συμφωνίες και αναφορές που αφορούν την ενσωμάτωση.
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 Συμπερασματικά 

Μελετώντας τα κύρια μηνύματα που αναδύονται, είναι σαφές ότι η 

συνεχής δέσμευση των χωρών για την προαγωγή της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης θα είναι εμφανής μέσα από τη μείωση του αριθμού των 

μαθητών που λαμβάνουν αποκλειστικά πλήρως εξειδικευμένες παροχές 

σε όλη την Ευρώπη.

Οι απαιτούμενες αλλαγές στα συστήματα πολιτικής και παροχών που 

στοχεύουν στην προώθηση της ποιότητας στη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση ενδεχομένως μπορούν να καθοδηγηθούν από τις 

συσχετιζόμενες και αμοιβαία υποστηρικτικές βασικές αρχές, οι οποίες 

παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες.
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Κεφάλαιο 2

2.1. Σύγκριση της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης μεταξύ Ολλανδίας και 

Ελλάδας 

2.1.1.Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στην Ολλανδία -

Υποστηρικτικοί θεσμοί

Συστηματική ανάπτυξη και οργάνωση της ειδικής αγωγής στην 

Ολλανδία έχουμε από το 1974 με νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, 

ενώ η κυρίαρχη πρακτική στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση από τις αρχές 

του ’90 είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση, όπως αυτή προωθήθηκε 

στην Ευρώπη. Η εξέλιξη προς τη συμπεριληπτική εκπαίδευση στην 

Ολλανδία επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από δύο θεσμούς (The

European Agency for Developmentin Special Needs Education, 2005 στο 

Wah, 2010, σ. 103). Ο πρώτος αφορά στον θεσμό που ονομάστηκε ‘Πάλι 

Μαζί Στο Σχολείο’ (Weer Samen Naar School), ο οποίος λειτούργησε από 

το 1990 για να κάνει μια νέα αρχή στο να συμπεριλάβει μαθητές με 

μαθησιακές δυσκολίες και μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση σε γενικά 

σχολεία και σύμφωνα με τις αρχές της τα σχολεία ενισχύθηκαν και 

ενθαρρύνθηκαν να κρατήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές 

με (ελαφρύτερες) δυσλειτουργίες στο γενικό σχολείο. Για άλλους τύπους 

ειδικών αναγκών διαμορφώθηκε μια διαφορετική εκπαιδευτική πολιτική 

η οποία προέβλεπε τέσσερις διαφορετικούς τύπους εξειδικευμένων 

ειδικών σχολείων: για μαθητές με προβλήματα όρασης, για μαθητές με 

προβλήματα ακοής και επικοινωνίας, για μαθητές με σωματική και 

νοητική ανικανότητα και τέλος για μαθητές με συναισθηματικά 

προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς (ό.π., 2010, σ. 103). Ο 

αριθμός των μαθητών σε σχολεία συμπερίληψης το 2007 ανέρχεται σε 

110.000.

Ο δεύτερος θεσμός με την ονομασία back-pack ενεργοποιήθηκε το 

1996 με στόχο να συνδέσει τη χρηματοδότηση των ειδικών υπηρεσιών 

απευθείας με τους εμπλεκόμενους μαθητές, ανεξάρτητα από το είδος της 

εκπαίδευσης που ακολουθούσαν (The European Agency for 

Developmentin Special Needs Education, 2005 στο Wah, 2010, σ. 103).

Σύμφωνα με αυτόν τον θεσμό οι μαθητές κατέθεταν την οικονομική 

ενίσχυση που δικαιούνταν στο σχολείο της επιλογής τους. Αν η επιλογή 
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αφορά συμπεριληπτικό σχολείο το ποσό αυτό ακολουθεί το παιδί. Σε 

γενικές γραμμές το ύψος του back-pack καθορίζεται με βάση τις ανάγκες 

κάθε μαθητή και διατίθεται σε υπηρεσίες που παρέχει ο περιπατητικός 

εξειδικευμένος ειδικός παιδαγωγός (peripatetic teacher) (αντιστοιχούν σε 

περίπου 700 ευρώ τον χρόνο για περίπου 3 ώρες υποστηρικτικής 

διδασκαλίας την εβδομάδα).

Από το 2007 μια νέα εκπαιδευτική πολιτική ξεκινά με το σύνθημα 

“κατάλληλη εκπαίδευση” και αφορά στην προσαρμογή της εκπαίδευσης 

των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις ανάγκες τους (State-

Secretary of Education, 2007 June 25). Η κίνηση για “κατάλληλη 

εκπαίδευση” αναφέρεται σε όλες τις μορφές εκπαίδευσης που 

εφαρμόζονται και χρηματοδοτούνται από το κράτος και στην εύρεση της 

πιο κατάλληλης μορφής για κάθε έναν από τους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Muskens & Peters, 2009, σ. 52). Η ολλανδική 

κυβέρνηση υποστήριξε ότι ο αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα στη γενική 

και ειδική εκπαίδευση πρέπει να εξαλειφθεί και ότι πρέπει να δοθεί στα 

παιδιά με ιδιαιτερότητες η δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου για το 

καθένα εκπαιδευτικού πλαισίου, αξιοποιώντας την οικονομική ενίσχυση 

που τους προσφέρει το κράτος. Το σχολείο από την πλευρά του είναι 

υποχρεωμένο να προσφέρει στους γονείς / μαθητές που το επιλέγουν 

εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα και να συνεργάζεται τόσο 

ενδοσχολικά όσο και εξωσχολικά σε επίπεδο περιφέρειας με ειδικότητες 

που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των μαθητών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στόχος της 

ολλανδικής κυβέρνησης ήταν η προοδευτική εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού προγράμματος με σύνθημα ‘κατάλληλη εκπαίδευση’ σε 

όλη τη χώρα ως το 2012.

Ένας άλλος θεσμός που λειτουργεί προς την κατεύθυνση της 

εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς στην Ολλανδία είναι ο θεσμός του 

περιπατητικού δασκάλου. Κύριος στόχος του περιοδεύοντα 

εξειδικευμένου εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής είναι η υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών που έχουν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες στο πλαίσιο του 

γενικού σχολείου. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητο 

να παίξει πολλαπλούς ρόλους. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να ενεργεί ως 
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σύμβουλος, ως εκπαιδευτής ή ως συντονιστής, ανάλογα με το τι κρίνεται

κατάλληλο με βάση τις ανάγκες.

2.1.2.Προβλήματα και εμπόδια

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή εφαρμόστηκε από τις αρχές 

της δεκαετίας του ’90, μέχρι την εμφάνιση ενός τρόπου επικοινωνίας 

μεταξύ γονέων και σχολείου το 2003 (Vermaas & Pluim, 2004; Friessen, 

2004 December στο Muskens & Peters, 2009, σ. 52) είναι:

 Πρακτικά προβλήματα σε σχέση με οικονομικούς διακανονισμούς 

(δηλ. η διάθεση των χρημάτων με τα οποία επιδοτείται κάθε 

μαθητής και η αξιοποίησή τους). Τον Φεβρουάριο του 2009 το 

περιοδικό της μεγαλύτερης ένωσης εκπαιδευτικών δημοσίευσε μια 

απρόβλεπτη συνέπεια των επιδοτήσεων των σχολείων όπου 

εφαρμοζόταν η συμπεριληπτική εκπαίδευση. Τα χρήματα που 

δίνονταν γι’ αυτόν τον σκοπό δεν ξοδεύονταν, λόγω του ότι δεν 

μπορούσε να βρεθεί κατάλληλο προσωπικό και τα χρήματα 

παρέμεναν ανεκμετάλλευτα, αφού δεν προωθούνταν σε άλλες 

μορφές επαγγελματικής αρωγής, φοβούμενοι ότι με αυτόν τον 

τρόπο θα έχαναν τον έλεγχο των χρημάτων. Η δήλωση της Γενικής 

Γραμματείας Εκπαίδευσης επισήμανε ότι, αν δεν υπήρχε η 

δυνατότητα εύρεσης ειδικευμένου προσωπικού, έπρεπε τα 

χρήματα να δοθούν σε εναλλακτικές λύσεις και ότι τα χρήματα 

αυτά δεν είχαν σκοπό την αύξηση του αποθεματικού του κάθε 

σχολείου (Gerrits, 2009 στο Muskens & Peters, 2009, σ. 57).

 Προβλήματα που σχετίζονται τις προϋποθέσεις ειδίκευσης των 

δασκάλων και του εξειδικευμένου προσωπικού. Η βασική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Ολλανδία διαρκεί 3-4 χρόνια 

και περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα για τη διδασκαλία 

μαθητών με ειδικές ανάγκες. Αν και η συμπληρωματική κατάρτιση 

για τους εκπαιδευτικούς στην ειδική εκπαίδευση είναι προαιρετική, 

η πλειονότητα των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα ολλανδικά 

ειδικά σχολεία ακολουθούν μια 2ετή μετεκπαίδευση σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο σε εξειδικευμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας 
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εκπαίδευσης, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών έχει 

ένα μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή. Η ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη μορφή σεμιναρίων δεν είναι 

υποχρεωτική αλλά επίσης πολλοί είναι οι δάσκαλοι που τα 

παρακολουθούν. Όμως, σύμφωνα με τον Emanuelsson (στο Pijl,

2010, σ. 4), η πρόσθετη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ειδική 

αγωγή μπορεί να δημιουργήσει μια νέα μορφή καθεστώτος ειδικών 

στο πλαίσιο του σχολείου, που μπορεί να λειτουργήσει ως εμπόδιο 

προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης. Αυτό συμβαίνει γιατί 

μόλις ένας εκπαιδευτικός που φέρει πρόσθετη γνώση στην ειδική 

αγωγή ενταχθεί στο σχολείο, οι υπόλοιποι δάσκαλοι αρχίζουν να 

συζητούν μαζί του για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών στις τάξεις τους. Μέσω λοιπόν της παρατήρησης των 

μαθητών αυτών μέσα στις τάξεις τους και μέσω συλλογής 

δεδομένων για αυτούς, από τον ειδικό δάσκαλο, ενισχύεται η ιδέα 

ότι είναι κατά κάποιο τρόπο ιδιαίτεροι και αυξάνονται οι 

περιπτώσεις μαθητών που θεωρούνται ότι έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

στην ειδική αγωγή οδηγεί συχνά στο να παραπέμπονται 

περισσότερα παιδιά σε ειδικά σχολεία. Σύμφωνα με τον Winzer

(στο Pijl,2010, σ. 4), είναι εύκολο εκ των υστέρων να 

συμπεράνουμε ότι το περιεχόμενο και η εστίαση της εκπαίδευσης 

βασίστηκε στο ιατρικό μοντέλο σκέψης.

 Προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή λειτούργησε από τις 

αρχές της δεκαετίας του ’90 (Vermaas & Pluim, 2004; Friessen, 2004

December στο Muskens & Peters, 2009, σ. 52). Η συνύπαρξη των 4 

μορφών εκπαίδευσης ήταν δύσκολη, λόγω των συνεχιζόμενων 

προβλημάτων εκσυγχρονισμού της ολλανδικής εκπαίδευσης και ως 

προς την ελευθερία επιλογής του συστήματος εκπαίδευσης. Η 

σχέση μεταξύ της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, των ειδικών 

σχολείων (παιδιά με ελαφρά νοητική υστέρηση) και των σχολείων 

ειδικής εκπαίδευσης (για παιδιά με βαριά νοητική υστέρηση) ποτέ 

δεν λύθηκαν. Από τη μια πλευρά τα ειδικά σχολεία παραπονούνται 
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ότι επιβαρύνονται με εξαιρετικά δύσκολους μαθητές και από την 

άλλη πλευρά τα γενικά σχολεία παραπονούνται για ασαφείς 

διαγνώσεις, ανεπαρκή επιδότηση και έλλειψη ειδίκευσης των 

εκπαιδευτικών. Αν το όραμα της κατάλληλης εκπαίδευσης 

μπορέσει να πετύχει τους στόχους του και να βελτιώσει την 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, είναι κάτι που θα 

πρέπει να αποδειχθεί.

2.1.3.Στάσεις των Ολλανδών εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία

Η Ολλανδία έχει υπογράψει πολλές διεθνείς συμφωνίες σχετικά με την 

εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. Η ολλανδική εκπαιδευτική πολιτική και 

η νομοθεσία έχουν προωθήσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με την 

αλλαγή των διαδικασιών χρηματοδότησης, τη δημιουργία κινήτρων προς 

τις περιφερειακές σχολικές οργανώσεις, τη στήριξη των εκπαιδευτικών 

(Pijl, 2010, σ. 3), καθώς και την ενίσχυση του ρόλου των γονιών και την 

ενημέρωση της κοινωνίας (Pijl, 2010, σ. 1). Παρόλα αυτά, πολλοί 

ερευνητές πιστεύουν ότι η πρόοδος για τη δημιουργία σχολείων χωρίς 

αποκλεισμούς έχει σταματήσει, καθώς τα ειδικά σχολεία εξακολουθούν 

να λειτουργούν ως αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Εξάλλου μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ολλανδικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που απευθύνονται σε ειδικά σχολεία, ο οποίος 

παραμένει σταθερός τα τελευταία χρόνια (Thijset.al., n.d., σ. 43). Τα 

γενικά σχολεία καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να 

σταματήσει η εκροή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προς 

τα ειδικά σχολεία (Meijer, 2003 στο Pijl, 2010 σ. 3) καθώς, το πραγματικό 

κριτήριο για την επιτυχή εφαρμογή ενός πιο αλληλέγγυου σχολείου 

εξαρτάται από το τι συμβαίνει τελικά στα σχολεία και τις τάξεις (Ainscοw

2007 στο Pijl, 2010, σ. 1) και σε μεγάλο βαθμό από τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών. Συμπεράσματα ερευνών σχετικά με τις στάσεις των 

εκπαιδευτικών στην Ολλανδία έδειξαν τα εξής:

 πολλοί εκπαιδευτικοί διστάζουν να αναλάβουν την ευθύνη 

μαθητών με ειδικές ανάγκες στις τάξεις τους (Pijl, 2010, σ. 6).
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 διατηρούν ουδέτερη ή αρνητική στάση απέναντι στην εκπαίδευση 

αυτών των παιδιών στα γενικά σχολεία.

 δεν έχουν θετική στάση απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση 

(Pijl, 2010, σ.2).

 διστάζουν να την εφαρμόσουν στην τάξη.

 αν και δεν απορρίπτουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, 

ανησυχούν, όπως και πολλοί γονείς, ότι το επίπεδο γνώσεων και 

δεξιοτήτων που προσφέρονται στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες κατά τη συμμετοχή τους σε γενικά σχολεία, υπολείπεται σε 

σχέση με τις ανάγκες τους.

 και για το δικό τους συμφέρον τα παραπέμπουν σε ειδικά σχολεία 

(Pijl, 2010, σ. 6) όπου υπάρχει εξειδίκευση των εκπαιδευτικών και 

αντίστοιχη εμπειρία.

Επικαλούνται ότι η στάση τους αυτή οφείλεται στην έλλειψη 

προσωπικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διδασκαλία 

μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πιστεύουν, επίσης, ότι η 

βασική επαγγελματική τους κατάρτιση δεν είναι επαρκής (Pijl, 2010, σ. 1)

και ότι έχουν περιορισμένη εμπειρία στη διδασκαλία ατόμων με ειδικές 

ανάγκες και στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

Είναι φανερό ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος (Pijl, 2010, σ. 2).

Από τη μια πλευρά η έλλειψη επαρκούς εκπαίδευσης οδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς στο να μην αισθάνονται καλά προετοιμασμένοι και έτσι 

να κρατούν αρνητική ή ουδέτερη στάση απέναντι στη σχολική φοίτηση

χωρίς αποκλεισμούς και να διστάζουν να την εφαρμόσουν στην τάξη 

(Batsiou, Bebetsos and Pantelietal., 2008;Ghanizadeh, Bahredar & Moeini,

2006;Sari, 2007 στο Pijl, 2010, σ. 197) και από την άλλη πλευρά η έλλειψη 

εμπειριών στη συμπεριληπτική εκπαίδευση αποκλείει το ενδεχόμενο να 

βιώσουν επιτυχία στη διδασκαλία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή αυτής τους της 

στάσης (Ernst and Rogers, 2009, Guskey, 2002 στο Pijl, 2010, σ. 197).

Πρόσφατες προτάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του θέματος 

έχουν επικεντρωθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών και υποστηρίζεται 

ότι η βελτίωση της αρχικής εκπαίδευσης τους είναι προϋπόθεση για τη 

συμπεριληπτική εκπαίδευση (Forlin & Hopewell, 2006;Kirby, Davies & 
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Bryant, 2005 στο Pijl, 2010, σ. 197), καθώς η συνολική ποιότητα των 

σχολείων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εκπαίδευση, την πρακτική 

άσκηση και τη στάση των δασκάλων. Η ανάπτυξη πιο θετικών στάσεων 

απέναντι στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς εξαρτάται εν μέρει από 

την κατάρτιση και κυρίως από την εμπειρία τους σε αυτή (Avramidis and

Kalyva, 2007; Opdal, Wormnaes and Habayeb, 2001 στο Pijl, 2010, σ. 197).

Υποστηρίζεται ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την προετοιμασία 

των εκπαιδευτικών πέραν της βελτίωσης της αρχικής τους κατάρτισης και 

της επανεκπαίδευσής τους, που αφορούν στη μάθηση μέσω της 

επαγγελματικής τους εμπειρίας, της συζήτησης με συναδέλφους και της 

συνεργασίας μεταξύ τους.

2.1.4.Συμπεράσματα ως προς τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στην 

Ολλανδία 

Τα σχολεία της συμπερίληψης στην Ολλανδία απευθύνονται στους 

μαθητές με ελαφρές δυσλειτουργίες και ανάγκες, ενώ παράλληλα 

λειτουργούν ειδικά σχολεία για παιδιά με σοβαρά προβλήματα. 

Ενισχύθηκε ο ρόλος των γονιών στην επιλογή του κατάλληλου σχολείου 

για κάθε περίπτωση ξεχωριστά και δόθηκαν επιπρόσθετα κονδύλια για 

την υποστήριξη των μαθητών από ειδικευμένα προγράμματα. Έτσι το 

εκπαιδευτικό σύστημα της Ολλανδίας από ένα σύστημα διπλής 

διαδρομής μετακινείται σε αυτό της πολλαπλής διαδρομής όπου 

παρατηρείται ένας αυξανόμενος αριθμός δομών μεταξύ γενικής και 

ειδικής αγωγής (Opdal, Wormnaes and Habayeb, 2001 στο Pijl, 2010) στην 

εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που 

συνδυάζει την παράλληλη εφαρμογή και λειτουργία της γενικής και 

ειδικής εκπαίδευσης με τη δυνατότητα διαφορετικών επιλογών ανάλογα 

με τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή. Φιλοδοξεί να αποδείξει ότι 

η ιδέα ενός παράλληλου συστήματος αποτελεί πρόοδο και ότι το 

σύστημα αυτό θα είναι ανώτερο από τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, 

όπως αυτή εφαρμόζεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό βέβαια θα 

εξαρτηθεί τόσο από την προσωπική επιλογή των γονέων / μαθητών, όσο 

και από την ανταπόκριση των σχολείων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο 

να επιλυθούν ζητήματα που άπτονται της γραφειοκρατίας και των 

κανονισμών, παλιών και νέων (Oberonin cooperation with Sardes, 2006,
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August στο Muskens &Peters, 2009, σ. 59), καθώς και της οικονομίας, 

καθώς υπάρχει η ανησυχία ότι μια αύξηση στον αριθμό των παιδιών που 

χρειάζονται επιδότηση θα ξεπεράσει τις οικονομικές δυνατότητες της 

χώρας.

2.2.1.Η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση στην Ελλάδα  - Υποστηρικτικοί 

θεσμοί

Συστηματική ανάπτυξη και οργάνωση της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα 

έχουμε από τη δεκαετία του 1970 (Στάθης, 2001, σ. 13). Από το 1983-84

το ΥΠ.Ε.Π.Θ. άρχισε να προωθεί τη στρατηγική της ένταξης, μέσω της 

λειτουργίας ειδικών τάξεων στα γενικά σχολεία. Η εκπαίδευση των 

παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται: 

α) σε αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, 

β)σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως 

παραρτήματα άλλων σχολείων, 

γ) στο σπίτι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ό.π., σ. 81).

Σήμερα, οι απαιτήσεις της κοινωνίας εκφράζουν την ανάγκη της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (inclusive education), ως το μοντέλο αυτό 

της ένταξης που αφορά όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, 

το φύλο, τις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες, την εθνικότητα, τις κοινωνικο-

οικονομικές τους καταβολές κ.ά. (Πατσάλης, χ.χ., σ. 5). Όπως αναφέρει η 

Ζώνιου-Σιδέρη (χ.χ.β, σ. 6), «το σύγχρονο σχολείο με τη σημερινή του 

δομή, δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ένα σχολείο για όλους». Ωστόσο, 

υπάρχουν δομές και θεσμοί μέσα στα γενικά σχολεία της χώρας μας, οι 

οποίες -κάτω από προϋποθέσεις- θα μπορούσαν να λειτουργήσουν προς 

την κατεύθυνση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Οι υποστηρικτικοί 

αυτοί θεσμοί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, είναι: α) το τμήμα 

ένταξης και β) η παράλληλη στήριξη.

2.2.2.Τα Τμήματα Ένταξης

Ο όρος ένταξη στην Ελλάδα εμπεριέχει, τουλάχιστον στην ελληνική 

βιβλιογραφία αλλά και όσον αφορά την εμπειρία, την εννοιολογική 

διάσταση του όρου inclusive (Ζώνιου-Σιδέρη, 2004, σ. 38). Η παιδαγωγική 
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διάσταση του όρου «απαιτεί ένα Σχολείο για όλα τα παιδιά, χωρίς 

αποκλεισμούς και επιλογές», αφού όμως πρώτα επαναπροσδιοριστεί ο 

ρόλος του τόσο σε επίπεδο οργανωτικό-λειτουργικό, όσο και στο επίπεδο 

που αφορά την αξιοποίηση των διεργασιών των μαθητών κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία (Σούλης, 2002, σ. 150). Η ελληνική πολιτεία με 

μια σειρά από νόμους και αποφάσεις έτεινε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Έτσι, αν θέλουμε να αναφερθούμε στο πρόσφατο παρελθόν, ο 

Ν.1566/1985 περί γενικής εκπαίδευσης έδινε ιδιαίτερη έμφαση στην 

ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες σε γενικά σχολεία και υποστήριζε 

το δικαίωμα των ατόμων με ειδικές ανάγκες’ να ενσωματωθούν στα 

γενικά σχολεία (Πολυχρονοπούλου, 2003, σ. 30, 32). Όπως αναφέρει η 

Ζώνιου-Σιδέρη (στο Τάφα, 1998, σ. 247), στον νόμο αυτόν διαφαινόταν 

ότι γενικότερος στόχος της εκπαιδευτικής πολιτικής ήταν η προσπάθεια 

διαμόρφωσης ενός σχολείου έτοιμου να ανταποκριθεί στα μαθησιακά 

ενδιαφέροντα και τη θέληση για μάθηση όλων των παιδιών, «δηλαδή ένα 

σχολείο χωρίς διαχωρισμούς». Τα τμήματα ένταξης που ονομάστηκαν 

έτσι με τον Ν.2817/2000 (πρόκειται στην ουσία για μετονομασία των 

Ειδικών Τάξεων που λειτουργούσαν ήδη από το 1983-84), εξυπηρετούσαν 

την αρχή «όσο λιγότερη ειδική αγωγή και όσο περισσότερη γενική 

εκπαίδευση» που πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση 

(Χρηστάκης, χ.χ., σ. 41). Το τμήμα ένταξης υποστηρίζει τους μαθητές των 

τάξεων του γενικού σχολείου, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 

έχουν την ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης, έτσι ώστε η εκπαίδευσή τους 

να είναι πιο αποτελεσματική. Ο Ν.3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και 

Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ορίζει ότι στα τμήματα ένταξης φοιτούν και οι μαθητές με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι ανάλογα με το είδος και 

τον βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, εντάσσονται σε 

κοινά και εξειδικευμένα προγράμματα (μαθητές με ηπιότερης μορφής 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) ή σε εξειδικευμένα ομαδικά ή 

εξατομικευμένα προγράμματα (μαθητές με σοβαρότερης μορφής ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες) (ΦΕΚ 199/2-10-2008, άρθρο 6, σ. 3503). Βέβαια, 

σχολική ένταξη ενός παιδιού δεν είναι η προσαρμογή του, «λόγω μιας 

πολιτικής απόφασης, σ’ ένα πρόγραμμα, αλλά (η) προσαρμογή ενός

κατάλληλου προγράμματος στις ειδικές ανάγκες (του)» (Τσιναρέλης, χ.χ., 
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σ. 24). Θα πρέπει, επομένως, να διευρυνθεί η απαίτηση της προσαρμογής 

του σχολείου στην ατομικότητα του κάθε μαθητή, αφού «η ένταξη 

απαιτεί μια αντιεξειδίκευση, μια άρση της ιδιαιτερότητας, απαιτεί την 

αποδοχή της ευθύνης για τη διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση όλων των 

παιδιών σε ένα σχολείο για όλους» (Στάθης, 2001, σ. 98).

2.2.3.Η Παράλληλη στήριξη

Σύμφωνα με τον Χρηστάκη (χ.χ., σ. 40), η παράλληλη στήριξη «είναι η 

πιο σύγχρονη και αποδεκτή μορφή ειδικής εκπαίδευσης σήμερα», 

διευκολύνοντας την ένταξη των παιδιών με δυσκολίες στις τάξεις του 

σχολείου γενικής εκπαίδευσης. Ο θεσμός της παράλληλης στήριξης 

αποτελεί εφαρμογή του συμβουλευτικού μοντέλου ισότιμης 

συνεκπαίδευσης, το οποίο αναφέρεται στην εκπαίδευση μαθητών με 

δυσκολίες μάθησης σε τάξη γενικού σχολείου με υποστήριξη από ειδικό 

παιδαγωγό (Ημέλλου, 2011, σ. 28, 31).Η παράλληλη στήριξη εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά στον Ν.2817/2000 (Χαρούπιας, 2011, σ. 58), 

συμπληρώθηκε με τον όρο συνεκπαίδευση στον Ν.3699/2008ο οποίος 

προβλέπει ότι παρέχεται σε μαθητές οι οποίοι μπορούν να 

παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, 

έχοντας κατάλληλη ατομική υποστήριξη (ΦΕΚ 199/2-10-2008, άρθρο 6, σ. 

3503).Βασικός ρόλος των εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα παράλληλης 

στήριξης είναι η άμεση σύμπραξή τους στη δράση του κάθε παιδιού, με 

σκοπό να λειτουργούν συμπληρωματικά κι όχι διαχωριστικά για την 

ομάδα (Σούλης, 2002, σ. 167). Ο ειδικός παιδαγωγός είναι υπεύθυνος για 

τους ψυχοπαιδαγωγικούς χειρισμούς των μαθητών με δυσκολίες αλλά 

και την ευαισθητοποίηση των άλλων μαθητών, την εξατομίκευση της 

διδασκαλίας (προσαρμογή, επανασχεδιασμό, έλεγχο των στρατηγικών 

που εφαρμόζονται στην τάξη), την παροχή του κατάλληλου διδακτικού 

υλικού και τη συνεργασία με τους γονείς των παιδιών με δυσκολίες για 

την καθοδήγηση και ενημέρωσή τους (Χρηστάκης, χ.χ., σ. 40-41, Ημέλλου, 

2011, σ. 32). Στο πλαίσιο αυτό της υποστήριξης η συνεργασία του 

εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής γίνεται βασιζόμενη σε τέσσερις 

παραλλαγές, όπως (Ημέλλου, 2011, σ. 32):
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α) ομαδική διδασκαλία: οι δύο εκπαιδευτικοί (γενικής και ειδικής 

αγωγής) σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μαθήματα σε συνεργασία 

μεταξύ τους.

β)υποστηριγμένη διδασκαλία: διδασκαλία του μεγαλύτερου μέρους 

από τον εκπαιδευτικό γενικής εκπαίδευσης και εκτέλεση κάποιων 

δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής (γράψιμο, 

κατασκευή φυλλαδίων κ.λπ.).

γ) συμπληρωματική διδασκαλία: ταυτόχρονη διδασκαλία δύο 

μαθημάτων, το ένα συμπεριλαμβανόμενο στο άλλο.

δ) παράλληλη διδασκαλία: διδασκαλία μικρής ομάδας παιδιών από 

τον ειδικό παιδαγωγό χωριστά και της υπόλοιπης τάξης από τον 

εκπαιδευτικό γενικής αγωγής.

Τις παραλλαγές αυτές συμπληρώνουν οι Βλάχου & Ζώνιου-Σιδέρη 

(2011, σ. 84-85) με τρεις επιπλέον διαφορετικές μορφές/δομές 

συνδιδασκαλίας εκπαιδευτικού γενικής εκπαίδευσης και ειδικού 

παιδαγωγού, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η εναλλαγή ρόλων και 

μορφών συνδιδασκαλίας ενδείκνυται για την αύξηση της 

αποτελεσματικότητάς της.

ε) σταθμοί διδασκαλίας: οι δύο εκπαιδευτικοί (γενικής και ειδικής 

αγωγής) προετοιμάζουν από κοινού διαφορετικές δραστηριότητες 

για διαφορετικές ετερογενείς ομάδες, χωριστά.

στ) εναλλακτική διδασκαλία: ο ένας εκπαιδευτικός διδάσκει σε όλη 

την τάξη ενώ ο άλλος διδάσκει συγκεκριμένες έννοιες & δεξιότητες 

ή κάνει επανάληψη σε μικρότερη ομάδα.

ζ) ευέλικτη ομαδοποίηση: οι εκπαιδευτικοί εργάζονται με υπο-ομάδες 

στην τάξη ανάλογα με τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες των μαθητών.

2.2.4.Προβλήματα και εμπόδια

Παρόλη την προσπάθεια από την ελληνική πολιτεία μέσα από μια 

σειρά από νόμους και αποφάσεις, υπάρχουν προβλήματα και εμπόδια 

αναφορικά με τους παραπάνω θεσμούς ως προς την κατεύθυνση της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Όπως αναφέρει η Παντελιάδου (2007, σ. 

5), «για πολλά χρόνια, λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικού, ηθικού και 
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οργανωτικού χαρακτήρα, χωρίς την ανάλυση ενός επιστημονικού 

προβληματισμού, αλλά με βάση αυτονόητες παραδοχές και ορισμούς ή 

δανεικά εφαρμοσμένα μοντέλα κοινωνικής πρόνοιας και εκπαίδευσης».

Μπορεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης να υπάρχει η λογική της κοινωνικής 

δικαιοσύνης και της ίσης πρόσβασης σ’ αυτήν, στο επίπεδο όμως της 

κοινωνικής πολιτικής δεν έχει επιτευχθεί ανάλογη ισότιμη συμμετοχή των 

ατόμων με δυσκολίες στις διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. 

Ειδικότερα, τη θεσμοθέτηση της ένταξης δεν ακολούθησε ο σχεδιασμός 

μιας νέας κοινωνικής πολιτικής με στόχο την αλληλοαποδοχή, ούτε μιας 

καινούργιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα αφορούσε την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών σε θέματα ένταξης, τον σχεδιασμό νέων αναλυτικών 

προγραμμάτων και τη διαμόρφωση των σχολικών χώρων (Ζώνιου-Σιδέρη, 

χ.χ.α, σ. 6). Στην ελληνική πραγματικότητα αναπτύσσεται μια πολιτική και 

εφαρμόζεται η πρακτική της συνεκπαίδευσης όλων των μαθητών που 

στοχεύει στην ένταξη όλων σχεδόν των μαθητών στη γενική εκπαίδευση, 

έχοντας στο επίκεντρό της το σχολείο της γενικής εκπαίδευσης 

(Γεωργιάδη & άλ., χ.χ., σ. 1239), ενώ η φοίτηση στο ειδικό σχολείο 

προτείνεται μόνο για τις σοβαρές περιπτώσεις παιδιών που δεν μπορούν 

να αυτοεξυπηρετηθούν. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει η Ζώνιου-Σιδέρη 

(χ.χ.α, σ. 6, 7) δεν μπορούμε ακόμη να μιλάμε για συμπεριληπτική 

εκπαίδευση, κυρίως διότι:

 Η ένταξη χρειάζεται αναδιαμόρφωση, αφού δεν έχει σχεδιαστεί και 

δεν εφαρμόζεται σε ευρύ επίπεδο, επομένως δεν μπορούμε να 

έχουμε σφαιρικά αποτελέσματα.

 Στην Ελλάδα δημιουργήθηκε ένα θεσμικό πλαίσιο για την ένταξη 

χωρίς όμως αυτό να προκύψει μέσα από τις ανάγκες και τη 

διεκδίκηση των ίδιων των κινημάτων των αναπήρων.

 Δεν έχουν ωριμάσει οι κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτικές 

συνθήκες για τη διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός μοντέλου 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

 Η έννοια της ‘ένταξης’ θα πρέπει πλέον μην περιορίζεται μόνο στα 

όρια της εκπαίδευσης αλλά να αφορά και τις ευρύτερες κοινωνικές 

δομές.
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2.2.5.Στάσεις των ελλήνων εκπαιδευτικών για τη συμπερίληψη των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες στα γενικά σχολεία

Οι Παντελιάδου και Λαμπροπούλου 1997 (στο Papapetrou, 2010, σ.87-

88) διερευνώντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης (ειδικών και γενικών σχολείων) απέναντι στην ενταξιακή 

εκπαίδευση, κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα:

 Οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε γενικά σχολεία παρουσιάζουν 

πιο θετική στάση απέναντι στην ένταξη από αυτούς που εργάζονται 

σε ειδικά σχολεία.

 Οι εκπαιδευτικοί με λιγότερη διδακτική εμπειρία έχουν θετικότερη 

στάση απέναντι στην ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα 

γενικά σχολεία, από ό,τι αυτοί με περισσότερη διδακτική εμπειρία.

 Οι δάσκαλοι γενικής αγωγής πιστεύουν ότι τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες ωφελούνται λόγω της ενσωμάτωσης στον ακαδημαϊκό 

τομέα, ενώ οι δάσκαλοι ειδικών σχολείων πιστεύουν περισσότερο 

στις ωφέλειες που αφορούν στον κοινωνικό τομέα.

Σε σχέση με τις νοοτροπίες των εκπαιδευτικών (γενικών, ειδικών και 

σχολείων κωφών) αναφορικά με την ένταξη των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες στα κανονικά σχολεία, η έρευνα κατέδειξε ότι όσοι εργάζονται σε 

σχολεία για κωφούς δείχνουν την πιο αρνητική στάση προς την 

κατεύθυνση της ενσωμάτωσης σε σύγκριση με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς, ενώ την πιο θετική στάση δείχνουν οι εκπαιδευτικοί των 

γενικών σχολείων. Η έρευνα επίσης αποκαλύπτει ότι οι διαφορές στις 

απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον αφορά στο ζήτημα της ενσωμάτωσης, 

οφείλονται αφενός στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ηλικία, φύλο, 

χρόνια διδασκαλίας) και αφετέρου στις διαφορετικές εμπειρίες 

διδασκαλίας που απέκτησαν σε διαφορετικούς τύπους σχολείων.

Νεότερη έρευνα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, αναφορικά με την ένταξη και τη συμπερίληψη των παιδιών 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις κανονικές τάξεις, 

πραγματοποιήθηκε σε σχολεία της Αττικής τον Σεπτέμβριο του 2010 σε 

εκπαιδευτικούς όλων των τύπων σχολείων (ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις, 

κανονικές τάξεις, τμήματα ένταξης), και των δύο φύλων, με διαφορές στα 
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χρόνια υπηρεσίας, στην εμπειρία διδασκαλίας και τις σπουδές ή 

επιμόρφωση στην ειδική αγωγή (Papapetrou, 2010, σ. 90-93).Από την 

ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας προέκυψαν τα παρακάτω (ό.π., σ. 

137-141):

 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αντιλαμβάνεται την ένταξη και 

την ενσωμάτωση ως συνώνυμους όρους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό 

διαφοροποιείται, κυρίως όσοι έχουν μεταπτυχιακές σπουδές στην 

ειδική αγωγή και σήμερα δουλεύουν σε ειδικά σχολεία και τάξεις.

 Η πλειονότητα του δείγματος φαίνεται να κινείται από μια 

διαχωριστική οπτική, σύμφωνα με την οποία ο τελικός στόχος της 

ειδικής αγωγής είναι η μελλοντική τους ένταξη σε γενικά ή 

συμπεριληπτικά σχολεία.

 Η συνολική στάση των ερωτώμενων εκπαιδευτικών προς τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες, δεν ευνοεί την ενσωμάτωσή τους, γιατί 

υποστηρίζουν τον αποκλεισμό των παιδιών με ειδικές ανάγκες από 

το κοινό Αναλυτικό Πρόγραμμα, θεωρώντας ότι τα παιδιά αυτά θα 

πρέπει να εκπαιδεύονται μόνο σε ειδικά σχολεία.

 Παρά τη θετική στάση τους προς τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, η πλειοψηφία έχει την άποψη ότι οι αυτές 

οι ανάγκες προέρχονται από ενδογενή ελλείμματα και μόνο ένα 

πολύ μικρό ποσοστό πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες σε 

συνδυασμό με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του παιδιού μπορεί 

να δημιουργήσουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Σχετικά με τον χώρο όπου πρέπει να εκπαιδεύονται τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, η πρώτη επιλογή είναι το ειδικό σχολείο, η 

δεύτερη το τμήμα ένταξης και τελευταία επιλογή η κανονική τάξη.

 Αναφορικά με το θέμα της ισότητας στην εκπαίδευση, υπάρχει μια 

θετική στάση προς τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ωστόσο, η πρόσβαση όλων των παιδιών στο κοινό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα και η διασφάλιση της ισότητας στην εκπαίδευση 

χωρίζει τους ερωτώμενους στη μέση. Η πλειοψηφία πάντως των 

εκπαιδευτικών αποδέχεται ότι το γεγονός των διαφορετικών 

επιπέδων στις μαθησιακές επιδόσεις δεν απειλεί την ισότητα στην 

εκπαίδευση.



51

Κεφάλαιο 3
Συγκριτική μελέτη για τις στάσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και 

Ολλανδία σε σχέση με τη νομοθεσία και τις εκπαιδευτικές δομές της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

3.1. Μεθοδολογικά ζητήματα

3.1.1.Σκοπός

Σκοπός της έρευνας είναι να αναδειχθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής Αγωγής, 

Τμήματος Ένταξης, Παράλληλης Στήριξης) των δύο χωρών για τους 

μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

συμπεριληπτική εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι βασικοί άξονες της έρευνας σχετίζονται με τις απόψεις και γνώσεις 

εκπαιδευτικών για την συμπεριληπτική εκπαιδευτική διαδικασία, τις 

απόψεις και γνώσεις εκπαιδευτικών για την συμπεριληπτική 

εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών  με Μαθησιακές Δυσκολίες, τις 

εμπειρίες και εκπαιδευτικές πρακτικές των εκπαιδευτικών στην τάξη. 

Έτσι στόχος μας είναι να δούμε μέσα από τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών την ανάπτυξη ενός επιστημονικού προβληματισμού εν 

όψει της καθιέρωσης ενός σχολείου για όλους, ενός σχολείου 

βασισμένου στην αρχή της μη διαχωριστικής εκπαίδευσης, της ισοτιμίας 

και της αλληλοαποδοχής.

Όπως είδαμε μέσα από τη σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

διαπιστώνεται ότι τα υπάρχοντα ερευνητικά δεδομένα όσον αφορά τις 

στάσεις των εκπαιδευτικών προς τη συμπεριληπτική εκπαιδευτική 

διαδικασία μαθητών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στην Ελλάδα, είναι 

λίγα.  Έτσι, ως επιμέρους στόχος της έρευνας τέθηκε η διερεύνηση της 

στάσης των δασκάλων σε σχέση με το:

 Πώς αντιλαμβάνονται τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της 

συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας;

 Εάν υπάρχει επαγγελματική επάρκεια για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εφαρμογή προγραμμάτων 

συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας παιδιών;
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3.1.2.Ερευνητικά ερωτήματα

 Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στην προσπάθειά του να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

1.Έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του να διδάξει παιδιά με 

ειδικές ανάγκες;

2.Η εκπαίδευσή του είναι επαρκής ώστε να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των παιδιών;

3.Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, 

φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, πιστεύουν ότι μπορούν να 

μάθουν σε ένα πλαίσιο συμπεριληπτικής εκπαιδευτικής

διαδικασίας;

 ποιές είναι οι διαμορφούμενες απόψεις και οι στάσεις του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά του να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

4.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει 

να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις. Συμφωνείτε με την 

άποψη αυτή;

5.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής συμφωνεί 

με την άποψη αυτή;

6.H αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις. Ο εκπαιδευτικός 

ειδικής αγωγής συμφωνεί με την άποψη αυτή;

7.Τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της 

κανονικής τάξης. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής συμφωνεί με 

την άποψη αυτή;
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8.Τόσο τα κατάλληλα υλικά όσο και ο εξοπλισμός μπορούν να

αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες; Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 

συμφωνεί με την άποψη αυτή;

9. Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής συμφωνεί με την άποψη ότι οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 

στις συνηθισμένες τάξεις;

3.1.3.Εργαλείο συλλογής δεδομένων

Η καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με πρακτικές 

συμπερίληψης που χρησιμοποιούν στην προσπάθειά τους να παρέχουν

ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο της ενταξιακής προσέγγισης της 

αναπηρίας, οδηγούν στη επιλογή μιας μεθοδολογικής προσέγγισης για 

την αναζήτηση των απαντήσεων στα ερωτήματα που διατυπώνονται, η 

οποία περιλαμβάνει εργαλεία από την ποιοτική έρευνα (Cohen & Manion

1994).

Το βασικό ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή 

των δεδομένων είναι η ημιδομημένη συνέντευξη (Cohen & Manion 1994).

Η ερευνητική τεχνική, της ημιδομημένης συνέντευξης (Βάμβουκας 

1993, σ.232), δίνει τη δυνατότητα να καταγραφούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών σε σχέση με τις πρακτικές συμπερίληψης που 

χρησιμοποιούν στην προσπάθειά τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη 

διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο πλαίσιο της ενταξιακής και ερμηνευτικής προσέγγισης της 

αναπηρίας (Αθανασίου 1997, σ.162).

3.1.4.Διαδικασία

Στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας ο ερευνητής δεν μπορεί να εξετάσει 

μεγάλο αριθμό υποκειμένων. Λόγω του μικρού αριθμού υποκειμένων 

επιλέξαμε τη τεχνική της σκόπιμης δειγματοληψίας όσον αφορά το 

δείγμα. Η ισχύς του σκόπιμου δείγματος έγκειται στην επιλογή 

περιπτώσεων πληροφοριακά πλούσιων. Από τέτοιες περιπτώσεις ο 

ερευνητής μπορεί να αντλήσει πληθώρα πληροφοριών που σχετίζονται 

με τα θέματα της έρευνάς του (Πανταζής, 2004).
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Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη 

με 80 συνολικά εκπαιδευτικούς εκ των οποίων 40 προερχόντουσαν από 

Ελλάδα και ισάριθμοι από Ολλανδία. Τα θέματα της συνέντευξης είχαν 

στόχο να καταγραφούν οι απόψεις σε σχέση με τις πρακτικές 

συμπερίληψης που χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός στην προσπάθειά 

του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ενταξιακής και 

ερμηνευτικής προσέγγισης της αναπηρίας.

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου του 2012 και 

του Φεβρουαρίου του 2013, σε εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονταν σε

Τμήματα Ένταξης. Η διάρκεια της συνέντευξης ήταν 25 λεπτά και 

πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του σχολείου, μετά από άδεια για 

μαγνητοφώνηση.

Ακολούθησε απομαγνητοφώνηση και καταγραφή των απαντήσεων 

ανά ερώτημα. (βλ παράρτημα).

3.1.5. Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας

Η διαδικασία της δειγματοληψίας περνά από ορισμένα στάδια (Cohen 

& Manion, 1994). Το πρώτο βήμα είναι ο καθορισμός του πληθυσμού από 

τον οποίο επιθυμούμε την άντληση στοιχείων. Στη συνέχεια, πρέπει να 

προσδιοριστούν οι πηγές που θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή του 

δείγματος, κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση χρειάστηκε εξ αρχής 

αφού πρόκειται για δείγμα πιθανότητας. Ακολουθεί η επιλογή της 

μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή του δείγματος και ο 

καθορισμός του μεγέθους του δείγματος. 

Ο πληθυσμός στην παρούσα έρευνα ορίστηκε βάσει των παρακάτω 

τεσσάρων παραμέτρων:

Α. Μονάδα πληθυσμού: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

των δύο χωρών

Β. Μονάδα δειγματοληψίας: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης οι οποίοι διδάσκουν σε δομές ειδικής αγωγής

Γ. Έκταση: Ειδικά Δημοτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των 

δύο χωρών

Δ. Χρόνος: Δεκέμβριος 2012 - Φεβρουάριος 2013.



55

Για τις ανάγκες της έρευνας, χρησιμοποιήσαμε την «απλή τυχαία 

δειγματοληψία».

Για τον καθορισμό του μεγέθους του δείγματος λάβαμε υπόψη 

παράγοντες όπως το κόστος συλλογής των στοιχείων, το διαθέσιμο χώρο 

και χρόνο, την πιθανότητα διακύμανσης των απαντήσεων μέσα στον 

πληθυσμό και τη δυνατότητα ακρίβειας κατά την επεξεργασία των 

πληροφοριών. Έτσι, το μέγεθος του δείγματος καθορίστηκε στα 40

υποκείμενα ανά χώρα.
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3.2.Αποτελέσματα

3.2.1. Η ταυτότητα της έρευνας

Το πρώτο μέρος της συνέντευξης αναφερόταν σε δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συνεντευξιαζόμενων εκπαιδευτικών.

Σε σχέση με το φύλο των υποκειμένων, σύμφωνα με τα δεδομένα του 

πίνακα που ακολουθεί, φάνηκε ότι από τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς 

οι 16 σε ποσοστό 40,0% ήταν άνδρες και 24, σε ποσοστό 60,0% γυναίκες. 

Ίδια περίπου ποσοστά παρουσιάζει και η εικόνα του δείγματος των 

Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς 

οι 12 σε ποσοστό 20,0% ήταν άνδρες και 28, σε ποσοστό 70,0% γυναίκες.

Πίνακας 1
1. Φύλο:

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Άνδρας 16 40,0 12 30,0

Γυναίκα 24 60,0 28 70,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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Γραφική παράσταση1
1. Φύλο:
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Γυναίκα Άνδρας

Σε σχέση με την ηλικία των υποκειμένων, σύμφωνα με τα δεδομένα 

του πίνακα που ακολουθεί, φάνηκε ότι από τους 40 έλληνες 

εκπαιδευτικούς οι 14 σε ποσοστό 35,0% ήταν ηλικίας έως 30 ετών, 18 σε 

ποσοστό 45,0% ήταν ηλικίας 31 έως 40 ετών, 8 σε ποσοστό 20,0% ήταν 

ηλικίας 41 έως 50 ετών και κανένας δεν είχε ηλικία άνω των 50 ετών.

Παρόμοια περίπου ποσοστά παρουσιάζει και η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς οι 10 σε ποσοστό 25,0% ήταν ηλικίας έως 30 ετών, 18 σε 

ποσοστό 45,0% ήταν ηλικίας 31 έως 40 ετών, 6 σε ποσοστό 15,0% ήταν 

ηλικίας 41 έως 50 ετών και ισάριθμο ποσοστό 15,0% είχε ηλικία άνω των 

50 ετών.
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Πίνακας 2
2. Ηλικία σε έτη 

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Έως 30 ετών 14 35,0 10 25,0

31 έως 40 18 45,0 18 45,0

41 έως 50 8 20,0 6 15,0

51 και άνω 0,1 6 15,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Γραφική παράσταση2
2. Ηλικία σε έτη:
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Έως 30 ετών 31 έως 40 41 έως 50 51 και άνω

Σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας, των υποκειμένων, στην Ειδική 

Αγωγή, σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, φάνηκε ότι 

από τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 4 σε ποσοστό 10,0% είχαν έως 3 

έτη προϋπηρεσίας, στην Ειδική Αγωγή, οι 26 σε ποσοστό 65,0% είχαν από 

4 έως 6 έτη προϋπηρεσίας, στην Ειδική Αγωγή, οι 6 σε ποσοστό 15,0% 

είχαν από 7 έως 10 έτη προϋπηρεσίας, στην Ειδική Αγωγή και οι 4 σε 

ποσοστό 10,0% είχαν περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας, στην Ειδική 

Αγωγή.
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Παρόμοια περίπου ποσοστά παρουσιάζει και η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς οι 12 σε ποσοστό 30,0% είχαν έως 3 έτη προϋπηρεσίας, 

στην Ειδική Αγωγή, οι 14 σε ποσοστό 35,0% είχαν από 4 έως 6 έτη 

προϋπηρεσίας, στην Ειδική Αγωγή, οι 12 σε ποσοστό 30,0% είχαν από 7 

έως 10 έτη προϋπηρεσίας, στην Ειδική Αγωγή και οι 2 σε ποσοστό 5,0% 

είχαν περισσότερα από 10 έτη προϋπηρεσίας, στην Ειδική Αγωγή.

Πίνακας 3
3.Έτη προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή:

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Έως 3 4 10,0 12 30,0

4-6 26 65,0 14 35,0

7- 10 6 15,0 12 30,0

Περισσότερα από 10 4 10,0 2 5,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Γραφική παράσταση3
Έτη προϋπηρεσίας στην Ειδική Αγωγή:
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Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος ζητήθηκε από τους  

εκπαιδευτικούς να δηλώσουν την περιοχή στην οποία υπηρετούν κατά το 

τρέχον έτος. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, 

φάνηκε ότι από τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 16 σε ποσοστό 40,0% 

δήλωσαν την αστική ως περιοχή στην οποία υπηρετούν κατά το τρέχον 

έτος, οι 18 σε ποσοστό 45,0% δήλωσαν την ημιαστική ως περιοχή στην 

οποία υπηρετούν κατά το τρέχον έτος και τέλος οι 6 σε ποσοστό 15,0% 

δήλωσαν την αγροτική ως περιοχή στην οποία υπηρετούν κατά το τρέχον 

έτος.

Παρόμοια περίπου ποσοστά παρουσιάζει και η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών με εξαίρεση την αγροτική περιοχή. Έτσι, 

από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς οι 12 σε ποσοστό 30,0% δήλωσαν 

την αστική ως περιοχή στην οποία υπηρετούν κατά το τρέχον έτος, οι 14 

σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν την ημιαστική ως περιοχή στην οποία 

υπηρετούν κατά το τρέχον έτος και τέλος οι 14 σε ποσοστό 35,0% 

δήλωσαν την αγροτική ως περιοχή στην οποία υπηρετούν κατά το τρέχον 

έτος.

Πίνακας 4
4.Περιοχή στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός κατά το τρέχον έτος:

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Αστική 16 40,0 12 30,0

Ημιαστική 18 45,0 14 35,0

Αγροτική 6 15,0 14 35,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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Γραφική παράσταση 4
4.Περιοχή στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός κατά το τρέχον έτος:
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Αστική Ημιαστική Αγροτική

Σε συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος ζητήθηκε από τους  

εκπαιδευτικούς να δηλώσουν την θέση στην οποία υπηρετούν κατά το 

τρέχον έτος. Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, 

φάνηκε ότι από τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 32 σε ποσοστό 80,0%

δήλωσαν ότι υπηρετούν στην γενική αγωγή κατά το τρέχον έτος, και μόνο 

οι 8 σε ποσοστό 20,0% δήλωσαν την ειδική αγωγή ως επιστημονική 

περιοχή εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν κατά το τρέχον έτος.

Ακριβώς αντίστροφα ποσοστά παρουσιάζει και η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς μόνο οι 4 σε ποσοστό 10,0% δήλωσαν ότι υπηρετούν 

στην γενική αγωγή κατά το τρέχον έτος, και οι 36 σε ποσοστό 90,0% 

δήλωσαν την ειδική αγωγή ως επιστημονική περιοχή εκπαίδευσης στην 

οποία υπηρετούν κατά το τρέχον έτος.
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Πίνακας 5
5.Θέση στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός κατά το τρέχον έτος:

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Γενική 32 80,0 4 10,0

Ειδική  8 20,0 36 90,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Γραφική παράσταση 5
5.Θέση στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός κατά το τρέχον έτος:
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Ελλάδα Ολλανδία

Γενική Ειδική  

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς ήταν να 

δηλώσουν τον ή τους τίτλους σπουδών τους.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 22 σε ποσοστό 55,0% δήλωσαν ότι 

είχαν πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ, οι 12 σε ποσοστό 30,0% δήλωσαν ότι είχαν δεύτερο 

Πτυχίο ΑΕI, οι 6 σε ποσοστό 15,0% δήλωσαν ότι είχαν μεταπτυχιακό τίτλο 

και κανένας από αυτούς δεν είχε διδακτορικό δίπλωμα σπουδών.

Μερικώς αντίστροφα ποσοστά παρουσιάζει και η εικόνα του 

δείγματος των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς οι 6 σε ποσοστό 15,0% δήλωσαν ότι είχαν πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ, 

οι 12 σε ποσοστό 30,0% δήλωσαν ότι είχαν δεύτερο Πτυχίο ΑΕI, οι 14 σε
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ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι είχαν μεταπτυχιακό τίτλο και 8 από αυτούς 

σε ποσοστό 20,0% δήλωσαν ότι είχαν διδακτορικό τίτλο σπουδών.

Πίνακας 6
6.Τίτλος ή τίτλοι σπουδών

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ 22 55,0 6 15,0

Δεύτερο Πτυχίο ΑΕI  12 30,0 12 30,0

Μεταπτυχιακό 6 15,0 14 35,0

Διδακτορικό  8 20,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Γραφική παράσταση 6
6.Τίτλος ή τίτλοι σπουδών
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Ελλάδα Ολλανδία

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Δεύτερο Πτυχίο ΑΕI

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς ήταν να  

δηλώσουν εκτός από τον ή τους τίτλους σπουδών τους, την τυχόν σχετική 

με την ειδική αγωγή επιμόρφωση που έλαβαν μέχρι τώρα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 16 σε ποσοστό 40,0% δήλωσαν ότι 

είχαν λάβει σχετική με την ειδική αγωγή επιμόρφωση και 24 σε ποσοστό 
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60,0% δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει σχετική με την ειδική αγωγή

επιμόρφωση.

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς οι 40 σε ποσοστό 100,0% δήλωσαν ότι είχαν λάβει 

σχετική με την ειδική αγωγή επιμόρφωση και κανένας σε ποσοστό 0,0%

δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει σχετική με την ειδική αγωγή επιμόρφωση.

Πίνακας 7
7.Επιμόρφωση σχετική με την ειδική αγωγή

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Ναι 16 40,0 40 100,0

Όχι  24 60,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Γραφική παράσταση 7
7.Επιμόρφωση σχετική με την ειδική αγωγή
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Ναι Όχι  

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς ήταν να  

δηλώσουν τον μέσο όρο μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα 

οποία διδάσκουν.
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Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 2 σε ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι ο 

μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία 

διδάσκουν είναι από 1 έως και 3 μαθητές. Επίσης 12 από αυτούς σε

ποσοστό 30,0% δήλωσαν ο μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα 

τμήματα στα οποία διδάσκουν είναι από 4 έως και 5 μαθητές. Στη 

συνέχεια βλέπουμε ότι 20 εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 50,0% δήλωσαν ο 

μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία 

διδάσκουν είναι από 6 έως και 10 μαθητές και 6 από αυτούς σε ποσοστό 

15,0% δήλωσαν ο μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα 

στα οποία διδάσκουν είναι πάνω από 10 μαθητές.

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς οι 22 σε ποσοστό 55,0% δήλωσαν ότι ο μέσος όρος 

μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία διδάσκουν είναι από 

1 έως και 3 μαθητές. Επίσης 16 από αυτούς σε ποσοστό 40,0% δήλωσαν ο 

μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία 

διδάσκουν είναι από 4 έως και 5 μαθητές. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι 

μόνο 2 εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 5,0% δήλωσαν ο μέσος όρος μαθητών 

με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία διδάσκουν είναι από 6 έως και 

10 μαθητές και κανένας από αυτούς σε ποσοστό 0,0% δήλωσαν ο μέσος 

όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία διδάσκουν

είναι πάνω από 10 μαθητές.

Πίνακας 8
8.Μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία διδάσκετε:

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

1 -- 3 μαθητές 2 5,0 22 55,0

4--5 μαθητές 12 30,0 16 40,0

6-- 10 μαθητές  20 50,0 2 5,0

άνω των 10  6 15,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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Γραφική παράσταση 8
8.Μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία διδάσκετε:
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Ελλάδα Ολλανδία

1 -- 3 μαθητές 4--5 μαθητές 6-- 10 μαθητές  άνω των 10  

Ένα άλλο ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς ήταν να  

δηλώσουν εκτός από τον μέσο όρο μαθητών με ειδικές ανάγκες στα 

τμήματα στα οποία διδάσκουν και το είδος ειδικής ανάγκης των μαθητών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί, φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 12 σε ποσοστό 30,0% δήλωσαν ότι το 

είδος της ειδικής ανάγκης των μαθητών στα τμήματα στα οποία 

διδάσκουν είναι Μαθησιακές Δυσκολίες. Επίσης 12 από αυτούς σε

ποσοστό 25,0% δήλωσαν τα προβλήματα Συμπεριφοράς ως είδος της 

ειδικής ανάγκης των μαθητών στα τμήματα στα οποία διδάσκουν. Στη 

συνέχεια βλέπουμε ότι 6 εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 15,0% δήλωσαν τα

Κινητικά προβλήματα ως είδος της ειδικής ανάγκης των μαθητών στα

τμήματα στα οποία διδάσκουν και σε ισάριθμο ποσοστό τη Νοητική 

Υστέρηση. Ακολουθεί η Κώφωση σε ποσοστό 10,0% και τέλος 2 

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 5,0% δήλωσαν την Τύφλωση ως είδος της 

ειδικής ανάγκης των μαθητών στα τμήματα στα οποία διδάσκουν.

Μια παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι απαντήσεις του δείγματος των 

Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς 

οι 16 σε ποσοστό 40,0% δήλωσαν ότι το είδος της ειδικής ανάγκης των 

μαθητών στα τμήματα στα οποία διδάσκουν είναι Μαθησιακές 
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Δυσκολίες. Επίσης 14 από αυτούς σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν τα

προβλήματα Συμπεριφοράς ως είδος της ειδικής ανάγκης των μαθητών

στα τμήματα στα οποία διδάσκουν. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι 6

εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 15,0% δήλωσαν τα Κινητικά προβλήματα ως 

είδος της ειδικής ανάγκης των μαθητών στα τμήματα στα οποία 

διδάσκουν και 2 σε ποσοστό 5,0% τη Νοητική Υστέρηση. Επίσης σε 

ισάριθμο ποσοστό την Κώφωση σε ποσοστό 5,0%. Κανένας εκπαιδευτικός 

δε δήλωσε την Τύφλωση ως είδος της ειδικής ανάγκης των μαθητών στα

τμήματα στα οποία διδάσκει.

Πίνακας 9
9.Είδος ειδικής ανάγκης των μαθητών:

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Μαθησιακές Δυσκολίες 12 30,0 16 40,0

Προβλήματα Συμπεριφοράς 10 25,0 14 35,0

Κινητικά προβλήματα 6 15,0 6 15,0

Νοητική Υστέρηση 6 15,0 2 5,0

Κώφωση 4 10,0 2 5,0

Τύφλωση 2 5,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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Γραφική παράσταση 9
9.Είδος ειδικής ανάγκης των μαθητών:
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Κινητικά προβλήματα Νοητική Υστέρηση

Τα παραπάνω δεδομένα συγκλίνουν με εκείνα άλλων ερευνών στις 

οποίες διαπιστώθηκαν ανάλογα ποσοστά μαθητών με ειδικές ανάγκες 

που παρακολουθούν τη γενική τάξη (Δόικου – Αυλίδου, 2006). Σύμφωνα 

με τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ο 

αριθμός των μαθητών οι οποίοι σύμφωνα με τη διάγνωση που γίνεται 

από Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή από ΚΕ.Δ.Δ.Υ παρουσιάζουν ειδικές 

ανάγκες, αυξάνεται κάθε χρόνο, επειδή υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση τον συνόλου των διδασκόντων, των μελών των 

οικογενειών των μαθητών με ειδικές ανάγκες, αλλά και όλων των φορέων 

που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

Επιπλέον, με την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΔΔΥ (Κέντρα 

Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης των μαθητών με ειδικές 

ανάγκες) διαπιστώνεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διάγνωση και την 

αξιολόγηση των παραπάνω μαθητών.
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3.2.2. Ανάλυση και παρουσίαση των ερευνητικών ερωτημάτων

Το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αναφερόταν σε ερωτήματα σχετικά 

με τα ερευνητικά μας ερωτήματα και το σκοπό της έρευνας.

3.2.2.1.Ανάλυση και παρουσίαση του πρώτου ερευνητικού

ερωτήματος

Όπως είδαμε στην αντίστοιχη υποενότητα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα το πρώτο απαντά στο βασικό ερώτημα:

 Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στην προσπάθειά του να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

1.Έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του να διδάξει παιδιά με 

ειδικές ανάγκες;

2.Η εκπαίδευσή του είναι επαρκής ώστε να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των παιδιών;

3.Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, 

φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, πιστεύουν ότι μπορούν να 

μάθουν; 

Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής των δύο 

χωρών στην προσπάθειά τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη 

διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες:

1.Έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να διδάξουν στα πλαίσια 

της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες;

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 6 σε ποσοστό 15,0% δήλωσαν ότι

έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να διδάξουν στα πλαίσια της 

συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό, 

και οι 10 σε ποσοστό 25,0% δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις 

ικανότητες τους σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης 

του 30,0% των ελλήνων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη 

στις ικανότητες τους σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα 10 από αυτούς σε
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ποσοστό 25,0% δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να 

διδάξουν στα πλαίσια της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε

«λίγο» βαθμό, και οι 2 σε ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι δεν έχουν 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους σε βαθμό «καθόλου».

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς οι 18 σε ποσοστό 45,0% δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη

στις ικανότητες τους να διδάξουν στα πλαίσια της συμπερίληψης παιδιά 

με ειδικές ανάγκες σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό, και οι 20 σε ποσοστό 

50,0% δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους σε «αρκετά» 

μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 5,0% των ολλανδών  

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους σε

«μέτριο» βαθμό. Αντίθετα κανένας από αυτούς σε μηδενικό ποσοστό 

0,0% δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να διδάξουν 

στα πλαίσια της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε «λίγο» 

βαθμό, και σε βαθμό «καθόλου».

Πίνακας 1
1.Έχετε εμπιστοσύνη στις ικανότητες σας να διδάξετε παιδιά με ειδικές 
ανάγκες;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ 6 15,0 18 45,0

Αρκετά  10 25,0 20 50,0

Μέτρια  12 30,0 2 5,0

Λίγο  10 25,0

Καθόλου  2 5,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής των δύο 

χωρών στην προσπάθειά τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη 

διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες:
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2.Έχουν επαρκή εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

παιδιών;

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 2 σε ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι έχουν 

επαρκή εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών

και να διδάξουν στα πλαίσια της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές 

ανάγκες σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό, και οι άλλοι 2 σε ισάριθμο 

ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι έχουν επαρκή εκπαίδευση σε «αρκετά» 

μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 35,0% των ελλήνων 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι έχουν επαρκή εκπαίδευση σε «μέτριο» 

βαθμό. Αντίθετα 14 από αυτούς σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι έχουν 

επαρκή εκπαίδευση στο να διδάξουν στα πλαίσια της συμπερίληψης 

παιδιά με ειδικές ανάγκες σε «λίγο» βαθμό, και οι 8 σε ποσοστό 20,0%

δήλωσαν ότι δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση σε βαθμό «καθόλου».

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς οι 10 σε ποσοστό 25,0% δήλωσαν ότι έχουν επαρκή

εκπαίδευση στο να διδάξουν στα πλαίσια της συμπερίληψης παιδιά με 

ειδικές ανάγκες σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό, και οι 24 σε ποσοστό 

60,0% δήλωσαν ότι έχουν επαρκή εκπαίδευση στο να διδάξουν σε

«αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 15,0% των 

ολλανδών εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι έχουν επαρκή εκπαίδευση στο να 

διδάξουν σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα κανένας από αυτούς σε μηδενικό 

ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι έχουν επαρκή εκπαίδευση στο να διδάξουν 

στα πλαίσια της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε «λίγο» 

βαθμό, και σε βαθμό «καθόλου».
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Πίνακας 2
2.Η μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας είναι επαρκής ώστε να ανταποκριθείτε στις 

ανάγκες των παιδιών;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ 2 5,0 10 25,0

Αρκετά  2 5,0 24 60,0

Μέτρια  14 35,0 6 15,0

Λίγο  14 35,0

Καθόλου  8 20,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Το τρίτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής των δύο 

χωρών στην προσπάθειά τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη 

διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες πιστεύουν ότι :

3.Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό 

και ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να μάθουν; 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 14 σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι αν 

και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και 

ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να μάθουν σε «πάρα πολύ» μεγάλο 

βαθμό, και οι άλλοι 12 σε ποσοστό 30,0% δήλωσαν ότι αν και τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό 

επίπεδο, μπορούν να μάθουν σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης 

ποσοστό της τάξης του 25,0% των ελλήνων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι

ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα μόνο 4 από αυτούς 

σε ποσοστό 10,0% δήλωσαν ότι αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να 

μάθουν σε «λίγο» βαθμό, και κανένας σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσε
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ότι αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και 

ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να μάθουν σε βαθμό «καθόλου».

Ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει το δείγμα των Ολλανδών 

εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς οι 14 σε

ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να 

μάθουν σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό, και οι άλλοι 16 σε ποσοστό 

40,0% δήλωσαν ότι αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε 

νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να μάθουν σε

«αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 20,0% των 

ολλανδών εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» 

βαθμό. Αντίθετα μόνο 2 από αυτούς σε ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι αν και 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και 

ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να μάθουν σε «λίγο» βαθμό, και κανένας 

σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσε ότι αν και τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, 

μπορούν να μάθουν σε βαθμό «καθόλου».

Πίνακας 3
3.Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και 

ψυχολογικό επίπεδο, πιστεύετε ότι μπορούν να μάθουν; 

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ 14 35,0 14 35,0

Αρκετά  12 30,0 16 40,0

Μέτρια  10 25,0 8 20,0

Λίγο  4 10,0 2 5,0

Καθόλου  

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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3.2.2.2.Ανάλυση και παρουσίαση του δεύτερου ερευνητικού

ερωτήματος

Όπως είδαμε στην αντίστοιχη υποενότητα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα το δεύτερο απαντά στο:

 Ποιές είναι οι διαμορφούμενες απόψεις και οι στάσεις του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά του να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Για να ελεγχθούν οι απόψεις αυτές ζητήθηκε από τα υποκείμενα να 

δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους στα παρακάτω 6 

υποερωτήματα:

4.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει 

να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις. Συμφωνείτε με την 

άποψη αυτή;

5.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

6.H αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις. Συμφωνείτε με 

την άποψη αυτή;

7.Τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της 

κανονικής τάξης. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

8.Τόσο τα κατάλληλα υλικά όσο και ο εξοπλισμός μπορούν να 

αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες; Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

9.Πιστεύετε ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις;

Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις. 

Έτσι με το πρώτο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι τυχόν διαμορφούμενες 

απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά 
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του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς κανένας σε μηδενικό ποσοστό 0,0%

δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να τοποθετούνται 

μόνο σε ειδικές τάξεις σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Μόνο 2 σε

ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης 

ποσοστό της τάξης του 35,0% των ελλήνων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι

ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα 14 από αυτούς σε

ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις σε «λίγο» βαθμό, και 10 σε

ποσοστό 25,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις σε βαθμό «καθόλου».

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς κανένας σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι τα

παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές 

τάξεις σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Επίσης σε μηδενικό ποσοστό ,0% 

δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να τοποθετούνται

μόνο σε ειδικές τάξεις σε «αρκετά» μεγάλο και σε «μέτριο» βαθμό. 

Αντίθετα 8 από αυτούς σε ποσοστό 20,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις σε

«λίγο» βαθμό και 32 σε ποσοστό 80,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις σε βαθμό 

«καθόλου».
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Πίνακας 4
4.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ

Αρκετά  2 5,0

Μέτρια  14 35,0

Λίγο  14 35,0 8 20,0

Καθόλου  10 25,0 32 80,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις. 

Έτσι και με το δεύτερο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι τυχόν 

διαμορφούμενες απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 

στην προσπάθειά του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη 

μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς κανένας σε μηδενικό ποσοστό 0,0%

δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν υψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις συνηθισμένες τάξεις

σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Μόνο 2 σε ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι τα

παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις 

όταν ενσωματώνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «αρκετά» μεγάλο 

βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 40,0% των ελλήνων εκπαιδευτικών 

δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα 12 από 

αυτούς σε ποσοστό 30,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις σε «λίγο» βαθμό, και 10 σε ποσοστό 25,0% δήλωσαν
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ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές 

επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε βαθμό 

«καθόλου».

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η εικόνα του δείγματος 

των Ολλανδών εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς 

εκπαιδευτικούς κανένας σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι τα

παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις 

όταν ενσωματώνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «πάρα πολύ» μεγάλο 

βαθμό. Επίσης σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν 

ενσωματώνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «αρκετά» μεγάλο και σε 

«μέτριο» βαθμό. Αντίθετα 20 από αυτούς σε ποσοστό 50,0% δήλωσαν ότι 

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις 

όταν ενσωματώνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «λίγο» βαθμό και 20

σε ποσοστό 50,0% δήλωσαν ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις σε βαθμό «καθόλου».

Πίνακας 5
5.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν υψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις συνηθισμένες τάξεις. 
Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ

Αρκετά  2 5,0

Μέτρια  16 40,0

Λίγο  12 30,0 20 50,0

Καθόλου  10 25,0 20 50,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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Το τρίτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες ενισχύεται όταν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Έτσι και με το τρίτο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι διαμορφούμενες 

απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά 

του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς οι 18 σε ποσοστό 45,0% δήλωσαν ότι η 

αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «πάρα πολύ» μεγάλο 

βαθμό. Επίσης 14 σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι η αυτοεκτίμηση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν συμπεριλαμβάνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της 

τάξης του 6,0% των ελλήνων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση 

αυτή σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα μόνο 2 από αυτούς σε ποσοστό 5,0%

δήλωσαν ότι η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται 

όταν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «λίγο» βαθμό, και 

κανείς σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσε ότι η αυτοεκτίμηση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν συμπεριλαμβάνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις σε βαθμό «καθόλου».

Ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει το δείγμα των Ολλανδών 

εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς 16 σε

ποσοστό 40,0% δήλωσαν ότι η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες ενισχύεται όταν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις

σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Επίσης σε ισόποσο ποσοστό 45,0%

δήλωσαν ότι η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται 

όταν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «αρκετά» μεγάλο 

και 6 σε ποσοστό 15,0% σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα κανείς από αυτούς 

σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι η αυτοεκτίμηση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες 

τάξεις σε «λίγο» βαθμό και σε βαθμό «καθόλου».
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Πίνακας 6
6.H αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις. Συμφωνείτε με την 
άποψη αυτή;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ 18 45,0 16 40,0

Αρκετά  14 35,0 18 45,0

Μέτρια 6 15,0 6 15,0

Λίγο  2 5,0

Καθόλου  

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Το τέταρτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

στην κανονική τάξη παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών 

της κανονικής τάξης.

Έτσι και με το τέταρτο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι διαμορφούμενες 

απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά 

του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς κανένας σε μηδενικό ποσοστό 0,0%

δήλωσαν ότι τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της κανονικής τάξης 

σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Μόνο 4 σε ποσοστό 10,0% δήλωσαν ότι 

τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της κανονικής τάξης 

σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 30,0% των 

ελλήνων εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» 

βαθμό. Αντίθετα 14 από αυτούς σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι τα

ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη παρεμποδίζουν 
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την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της κανονικής τάξης σε «λίγο» 

βαθμό και 10 σε ποσοστό 25,0% δήλωσαν ότι τα ενταγμένα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή 

πρόοδο των παιδιών της κανονικής τάξης σε βαθμό «καθόλου».

Ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει το δείγμα των Ολλανδών 

εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς κανένας σε 

μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες στην κανονική τάξη παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των 

παιδιών της κανονικής τάξης σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Μόνο 8 σε

ποσοστό 20,0% δήλωσαν ότι τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

στην κανονική τάξη παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών 

της κανονικής τάξης σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της 

τάξης του 10,0% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση αυτή 

σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα 6 από αυτούς σε ποσοστό 15,0% δήλωσαν 

ότι τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της κανονικής τάξης 

σε «λίγο» βαθμό και 22 σε ποσοστό 55,0% δήλωσαν ότι τα ενταγμένα 

παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη παρεμποδίζουν την 

ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της κανονικής τάξης σε βαθμό 

«καθόλου».

Πίνακας 7
7.Τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της κανονικής 
τάξης. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ

Αρκετά  4 10,0 8 20,0

Μέτρια  12 30,0 4 10,0

Λίγο  14 35,0 6 15,0

Καθόλου 10 25,0 22 55,0

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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Το πέμπτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός 

μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς 18 σε ποσοστό 45,0% δήλωσαν ότι τα

κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε 

να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε «πάρα 

πολύ» μεγάλο βαθμό. Επίσης 14 σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι τα

κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε 

να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε «αρκετά» 

μεγάλο βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 20,0% των ελλήνων 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» βαθμό. 

Αντίθετα κανένας από αυτούς σε μηδενικό ποσοστό 05,0% δήλωσαν ότι 

τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός μπορούν να αποκτηθούν εύκολα 

ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε

«λίγο» βαθμό και σε βαθμό «καθόλου».

Ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει το δείγμα των Ολλανδών 

εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς 24 σε

ποσοστό 60,0% δήλωσαν ότι τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός 

μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Επίσης 16

σε ποσοστό 40,0% δήλωσαν ότι τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός 

μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες σε «αρκετά» μεγάλο βαθμό. Μηδενικό 

ποσοστό της τάξης του 0,0% των εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ισχύει η 

δήλωση αυτή σε «μέτριο» βαθμό. Επίσης κανένας από αυτούς σε

μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι τα κατάλληλα υλικά και ο 

εξοπλισμός μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι 

ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε «λίγο» βαθμό και σε βαθμό 

«καθόλου».
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Πίνακας 8
8.Τόσο τα κατάλληλα υλικά όσο και ο εξοπλισμός μπορούν να αποκτηθούν 

εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες;
Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ 18 45,0 24 60,0

Αρκετά  14 35,0 16 40,0

Μέτρια  8 20,0

Λίγο  

Καθόλου  

Σύνολο 40 100,0 40 100,0

Το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί φάνηκε ότι από 

τους 40 έλληνες εκπαιδευτικούς 14 σε ποσοστό 35,0% δήλωσαν ότι οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό. Επίσης 12 σε

ποσοστό 30,0% δήλωσαν ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «αρκετά» μεγάλο 

βαθμό. Επίσης ποσοστό της τάξης του 30,0% των ελλήνων εκπαιδευτικών 

δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» βαθμό. Αντίθετα 2 σε

ποσοστό 5,0% δήλωσαν ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «λίγο» βαθμό και 

κανένας από αυτούς σε μηδενικό ποσοστό 0,0% δήλωσαν ότι θα πρέπει 

να συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε βαθμό «καθόλου».

Ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζει το δείγμα των Ολλανδών 

εκπαιδευτικών. Έτσι, από τους 40 ολλανδούς εκπαιδευτικούς 22 σε

ποσοστό 55,0% δήλωσαν ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε «πάρα πολύ» μεγάλο 

βαθμό. Επίσης 18 σε ποσοστό 45,0% δήλωσαν ότι οι μαθητές με ειδικές 
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ανάγκες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις σε

«αρκετά» μεγάλο βαθμό. Αντίθετα μηδενικό ποσοστό των ολλανδών 

εκπαιδευτικών δήλωσαν ότι ισχύει η δήλωση αυτή σε «μέτριο» βαθμό,  

σε «λίγο» βαθμό και σε βαθμό «καθόλου».

Πίνακας 9
9.Πιστεύετε ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις;

Ελλάδα Ολλανδία

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Συχνότητα
Ν

Ποσοστό
%

Πάρα πολύ 14 35,0 22 55,0

Αρκετά  12 30,0 18 45,0

Μέτρια  12 30,0

Λίγο  2 5,0

Καθόλου  

Σύνολο 40 100,0 40 100,0
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Κεφάλαιο 4

Ευρήματα

4.1.Σε σχέση με το πρώτο ερευνητικό ερώτημα

Όπως είδαμε στην αντίστοιχη υποενότητα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα το πρώτο από αυτά απαντά στο βασικό ερώτημα:

 Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στην προσπάθειά του να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

1.Έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες του να διδάξει παιδιά με 

ειδικές ανάγκες;

2.Η εκπαίδευσή του είναι επαρκής ώστε να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των παιδιών;

3.Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, 

φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, πιστεύουν ότι μπορούν να 

μάθουν; 

Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή

αναφερόταν στο κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής των δύο 

χωρών στην προσπάθειά τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη 

διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες:

1.Έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να διδάξουν στα πλαίσια 

της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες;

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το πρώτο ερώτημα δείχνουν ότι τόσο οι 

έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να διδάξουν στα πλαίσια της 

συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε μεγάλο βαθμό. Το σημαντικό 

στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί 

παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με τους έλληνες 

συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην αντίστοιχη ανάλυση των 

δεδομένων, δήλωσαν σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και ποσοστό ότι 

έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να διδάξουν στα πλαίσια της 
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συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε πολύ καλύτερο βαθμό από 

τους έλληνες.

Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής των δύο 

χωρών στην προσπάθειά τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη 

διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες:

2.Έχουν επαρκή εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των 

παιδιών;

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα δείχνουν ότι τόσο 

οι έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έχουν επαρκή

εκπαίδευση ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών και να 

διδάξουν στα πλαίσια της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε

μεγάλο βαθμό. Το σημαντικό στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι 

ολλανδοί εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα 

σε σχέση με τους έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην 

αντίστοιχη ανάλυση των δεδομένων, δήλωσαν σε πολύ μεγαλύτερη 

συχνότητα και ποσοστό ότι έχουν επαρκή εκπαίδευση ώστε να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες των παιδιών και να διδάξουν στα πλαίσια 

της συμπερίληψης παιδιά με ειδικές ανάγκες σε πολύ καλύτερο βαθμό 

από τους έλληνες.

Το τρίτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής των δύο 

χωρών στην προσπάθειά τους να παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη 

διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες πιστεύουν ότι :

3.Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό 

και ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να μάθουν; 

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το τρίτο ερώτημα δείχνουν ότι τόσο οι 

έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι αν και τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό 
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επίπεδο, μπορούν να μάθουν σε μεγάλο βαθμό. Το σημαντικό στοιχείο 

στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια 

ίδια περίπου εικόνα σε σχέση με τους έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, 

όπως είδαμε στην αντίστοιχη ανάλυση των δεδομένων, δήλωσαν περίπου 

σε ίδια συχνότητα και ποσοστό ότι αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, μπορούν να 

μάθουν.

4.2.Σε σχέση με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα

Όπως είδαμε στην αντίστοιχη υποενότητα με τα ερευνητικά 

ερωτήματα το δεύτερο από αυτά απαντά στο:

 Ποιές είναι οι διαμορφούμενες απόψεις και οι στάσεις του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά του να παρέχει 

ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα μαθητή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

Για να ελεγχθούν οι απόψεις αυτές ζητήθηκε από τα υποκείμενα να 

δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους στα παρακάτω 6 

υποερωτήματα:

4.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει 

να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις. Συμφωνείτε με την 

άποψη αυτή;

5.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

6.H αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις. Συμφωνείτε με 

την άποψη αυτή;

7.Τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της 

κανονικής τάξης. Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;

8.Τόσο τα κατάλληλα υλικά όσο και ο εξοπλισμός μπορούν να 

αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες; Συμφωνείτε με την άποψη αυτή;
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9.Πιστεύετε ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις;

Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις. 

Έτσι με το πρώτο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι τυχόν διαμορφούμενες 

απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά 

του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το πρώτο ερώτημα δείχνουν ότι τόσο οι 

έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις.

Το σημαντικό στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση 

με τους έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην αντίστοιχη 

ανάλυση των δεδομένων, δήλωσαν σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και 

ποσοστό ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν θα πρέπει να 

τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις από τους έλληνες.

Το δεύτερο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις. 

Έτσι και με το δεύτερο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι τυχόν 

διαμορφούμενες απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής 

στην προσπάθειά του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη 

μάθηση σε ένα μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το δεύτερο αυτό ερώτημα δείχνουν ότι 

τόσο οι έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τα παιδιά 

με ειδικές ανάγκες δεν έχουν υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Το σημαντικό στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση 

με τους έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην αντίστοιχη 
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ανάλυση των δεδομένων, δήλωσαν σε πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και 

ποσοστό ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν έχουν υψηλότερες 

ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες 

τάξεις από τους έλληνες.

Το τρίτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον η αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες ενισχύεται όταν συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Έτσι και με το τρίτο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι διαμορφούμενες 

απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά 

του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το τρίτο αυτό ερώτημα δείχνουν ότι 

τόσο οι έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η 

αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Το σημαντικό στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια ίδια περίπου εικόνα σε σχέση με τους 

έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην αντίστοιχη ανάλυση 

των δεδομένων, δήλωσαν περίπου σε ίδια συχνότητα και ποσοστό ότι η 

αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Το τέταρτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

στην κανονική τάξη παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών 

της κανονικής τάξης.

Έτσι και με το τέταρτο αυτό ερώτημα ελέγχονται οι διαμορφούμενες 

απόψεις και στάσεις του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στην προσπάθειά 

του να παρέχει ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία και στη μάθηση σε ένα 

μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το τέταρτο αυτό ερώτημα δείχνουν ότι 

τόσο οι έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι τα

ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη δεν 
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παρεμποδίζουν, σε μεγάλο τουλάχιστον βαθμό, την ακαδημαϊκή πρόοδο 

των παιδιών της κανονικής τάξης.

Το σημαντικό στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια ίδια περίπου εικόνα σε σχέση με τους 

έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην αντίστοιχη ανάλυση 

των δεδομένων, δήλωσαν περίπου σε ίδια συχνότητα και ποσοστό ότι τα

ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη δεν 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της κανονικής 

τάξης.

Το πέμπτο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός 

μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το πέμπτο αυτό ερώτημα δείχνουν ότι 

τόσο οι έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα

κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε 

να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Το σημαντικό στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια ίδια περίπου εικόνα σε σχέση με τους 

έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην αντίστοιχη ανάλυση 

των δεδομένων, δήλωσαν περίπου σε ίδια συχνότητα και ποσοστό ότι 

πιστεύουν ότι τα κατάλληλα υλικά και ο εξοπλισμός μπορούν να 

αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με 

ειδικές ανάγκες.

Το τελευταίο ερώτημα που τέθηκε στα υποκείμενα στην ενότητα αυτή 

αναφερόταν στο κατά πόσον οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Τα αποτελέσματα σε σχέση με το τελευταίο αυτό ερώτημα δείχνουν 

ότι τόσο οι έλληνες όσο και οι ολλανδοί εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι οι 

μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις.

Το σημαντικό στοιχείο στο ερώτημα αυτό είναι ότι οι ολλανδοί 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν μια ίδια περίπου εικόνα σε σχέση με τους 
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έλληνες συναδέλφους τους. Έτσι, όπως είδαμε στην αντίστοιχη ανάλυση 

των δεδομένων, δήλωσαν περίπου σε ίδια συχνότητα και ποσοστό ότι 

πιστεύουν ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν θετική 

τάση προς τη συμπερίληψη των παιδιών. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 

αντίστοιχα δεδομένα που καταγράφονται στη διεθνή (Lindsay 2007: 13,) 

αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία (Papapetrou 2010: 125) και 

αφορούν τις στάσεις προς τη συμπερίληψη των εκπαιδευτικών. 

 Οι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας, όπως διαφαίνεται από τις 

απαντήσεις τους, έχουν πιο θετική στάση αναφορικά με την 

εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους να διδάξουν παιδιά με ειδικές 

ανάγκες, αλλά πιστεύουν ότι η μέχρι τώρα εκπαίδευση τους δεν 

είναι επαρκής ώστε να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των παιδιών.

 Επίσης πιστεύουν ότι «τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες 

στην κανονική τάξη δεν παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο 

των παιδιών της κανονικής τάξης, ενώ τόσο τα κατάλληλα υλικά 

όσο και ο εξοπλισμός δεν μπορούν να αποκτηθούν εύκολα ώστε να 

καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών με ειδικές ανάγκες»

 Επίσης θετική στάση έχουν και στο ότι «τα παιδιά με ειδικές 

ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό και ψυχολογικό επίπεδο, 

αλλά μπορούν να μάθουν».

 Το ίδιο ισχύει και στο ερώτημα «H αυτοεκτίμηση των παιδιών με 

ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν συμπεριλαμβάνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις». 

 Τέλος, στο ερώτημα «πιστεύετε ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις;» η 

απάντηση ήταν θετική.

Ανάλογες επιφυλάξεις έχουν εκφράσει οι εκπαιδευτικοί και σε άλλη 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευτικούς τμημάτων ένταξης 

(Papapetrou 2010: 127). Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 
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πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν και αναγνώριζαν τα πλεονεκτήματα της 

συμπερίληψης για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, ήταν επιφυλακτικοί 

αναφορικά με τα πρακτικά ζητήματα που ενδεχομένως θα προέκυπταν 

κατά την εφαρμογή της. 

H αρνητική στάση των εκπαιδευτικών προς τα πρακτικά ζητήματα που 

αφορούν την εφαρμογή της συμπερίληψης, ενδεχομένως, εκφράζει την 

ανησυχία τους σχετικά με την δυνατότητα απόκτησης της κατάλληλης 

υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και της παροχής υποστήριξης στους ίδιους 

δέχονται στο πλαίσιο τον εκπαιδευτικού συστήματος.

Συνοψίζοντας, από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, προκύπτει ότι η 

θεωρητική κατάρτιση (σπουδές - επιμόρφωση) αλλά και η πρακτική ως 

διδακτική εμπειρία αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την 

εφαρμογή προγραμμάτων συμπερίληψης και τη διαμόρφωση θετικών 

στάσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη 

των ατόμων με, και χωρίς αναπηρίες. Οι εκπαιδευτικοί που 

ενδιαφέρονται να διδάξουν σε μαθητές που παρουσιάζουν 

διαφορετικότητα (αναγνωρίζοντας έτσι την συνεισφορά τους στην 

πρόοδο των μαθητών μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία) είναι αυτοί 

που υποστηρίζουν την ύπαρξη οργανωμένων και δομημένων 

προγραμμάτων εκπαίδευσης δεξιοτήτων – (ως αποτέλεσμα της 

κατάρτισης) και είναι θετικοί στο να εφαρμόζουν προγράμματα 

συνεκπαίδευσης. Επομένως, όπως τονίζουν οι Clough και Lindsay (1991: 

148), η θετική στάση που διαφαίνεται από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

προς τη συμπερίληψη προκειμένου να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα 

πρέπει να συνοδεύεται και από διαρκή επιμόρφωση.
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Κεφάλαιο 5

Συμπεράσματα

Για να υπάρξει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σχολείο

συμπερίληψης όλων των μαθητών, προϋποθέτει ουσιαστική στήριξη της 

Πολιτείας τόσο σε οικονομικό, σε θεσμικό όσο και νομοθετικό επίπεδο, 

και ένα πλαίσιο λήψης γενικότερων μέτρων που αποσκοπούν σε 

κοινωνικές αλλαγές και μετατροπές. 

Χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της εκπαίδευσης μέσα 

από μία ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση για μία κοινωνία της 

συνοχής κι όχι του αποκλεισμού. Προϋποθέτει ευρύτερες εκπαιδευτικές 

αλλαγές όπως στα αναλυτικά προγράμματα, στην υλικοτεχνική και 

κτιριακή υποδομή του σχολείου, στον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών. 

Προϋποθέτει την άμεση και ουσιαστική συμμετοχή των γονέων, αλλά και 

των συλλογικών και κοινωνικών φορέων. Προϋποθέτει αλλά και στοχεύει 

στην αλλαγή των στάσεων όλων των μαθητών σχετικά με τη 

διαφορετικότητα αλλά και στην εγκατάλειψη πρακτικών ατομικισμού και 

ανταγωνισμού. Τέλος προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή των ίδιων των 

εκπαιδευτικών ώστε να δραστηριοποιηθούν με στόχο τη διαμόρφωση 

μιας μαθησιακής διαδικασίας που να υποστηρίζει όλα τα παιδιά, να 

εμπλέκει ενεργά όλους τους μαθητές και να αξιοποιεί και να εμπλουτίζει 

τις δυνατότητες όλων των μαθητών, που να καλλιεργεί τη συνεργασία, 

την αποδοχή, την ισοτιμία και τη δημιουργία αρμονικών σχέσεων 

ανάμεσα στα άτομα που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία (Σούλης, 

2002).

Δεν αρκεί όμως η απλή επιδίωξη εφαρμογής της φιλοσοφίας της 

συμπερίληψης στην ελληνική πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να

ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που αφορούν στο χαρακτήρα του 

εκπαιδευτικού μας συστήματος σε συνδυασμό με τον αντιφατικό 

χαρακτήρα των νομοθετικών διαταγμάτων, την ανυπαρξία δικαιότερης 

κοινωνικής- εκπαιδευτικής πολιτικής και την ύπαρξη μιας κοινωνίας 

ανέτοιμης να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, καθιστούν δύσκολη την 

εφαρμογή της φιλοσοφίας της ένταξης στην ελληνική πραγματικότητα 

(Ζώνιου-Σιδέρη, 2004).
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Συμπερασματικά σε απουσία επαρκούς και λειτουργικού ρυθμιστικού 

πλαισίου για την ένταξη και λειτουργία των Τ.Ε., τα πολιτισμικά –

γνωστικά στοιχεία των συμμετεχόντων στο ελληνικό σύστημα για την 

ένταξη και την αναπηρία, η οποία ανάγεται σε πρόβλημα του παιδιού κι 

όχι της εκπαιδευτικής κοινότητας, επιδρούν σημαντικά στη δράση τους 

(Papapetrou 2010: 129). Με αποτέλεσμα να υπάρχει μία ανομοιομορφία 

στο τρόπο που λειτουργεί το κάθε Τ.Ε., να υπάρχει μία ποικιλομορφία και 

μία ανομοιογένεια στο είδος του εκπαιδευτικού υλικού που υπάρχει σε 

κάθε Τ.Ε., τον τρόπο με τον οποίο το επιλέγει σύμφωνα με τα προσωπικά 

του κριτήρια, τον τρόπο με τον οποίο το προμηθεύεται αλλά και τον 

τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιεί ο κάθε εκπαιδευτικός.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι η συνολική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 

δεν ευνοεί τη συμμετοχική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα. Τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα 

ένταξης θα συνεχίσουν να υπάρχουν για την πλειοψηφία των παιδιών 

αυτών, εκτός εάν τα γενικά σχολεία εξοπλιστούν με πρόσθετους πόρους 

για να καλύψουν τις ανάγκες τους και εφαρμοστεί ένα πιο ευέλικτο 

πρόγραμμα σπουδών.
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ΠAPAPTHMA

Σχέδιο ημιδομημένης συνέντευξης

1.Περιοχή στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός κατά το τρέχον 

έτος:

Αστική  Ημιαστική   Αγροτική 

2.Θέση στην οποία υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός κατά το τρέχον 

έτος:

Γενική  Ειδική 

3.Έτη προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση:

Έως 3 έτη   4-6 έτη   ωω7- 10 έτη   Περισσότερα από 10 

4.Τίτλος ή τίτλοι σπουδών

Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ  Δεύτερο Πτυχίο ΑΕI  Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

5.Επιμόρφωση σχετική με την ειδική αγωγή    ΝΑΙ  ΟΧΙ  

6.Μέσος όρος μαθητών με ειδικές ανάγκες στα τμήματα στα οποία 

διδάσκετε:

1 - 3 μαθητές  4-5 μαθητές  6- 10 μαθητές  άνω των 10 

7.Είδος ειδικής ανάγκης των μαθητών:

Μαθησιακές Δυσκολίες  Προβλήματα Συμπεριφοράς  Κινητικά 

προβλήματα Νοητική Υστέρηση  Κώφωση Βαρηκοΐα 

Τύφλωση
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Κύριες ερωτήσεις

1.Έχετε εμπιστοσύνη στις ικανότητες σας να διδάξετε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες;

Πάρα πολύ  Πολύ  Αρκετά   Μέτρια   Λίγο   Καθόλου  

2.Η μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας είναι επαρκής ώστε να 

ανταποκριθείτε στις ανάγκες των παιδιών;

Πάρα πολύ  Πολύ  Αρκετά   Μέτρια   Λίγο   Καθόλου  

3.Αν και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες διαφέρουν σε νοητικό, φυσικό 

και ψυχολογικό επίπεδο, πιστεύετε ότι μπορούν να μάθουν; 

Πάρα πολύ  Πολύ  Αρκετά   Μέτρια   Λίγο   Καθόλου  

4.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει 

να τοποθετούνται μόνο σε ειδικές τάξεις. Ποια η δική σας άποψη;

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5.Κάποιοι επικαλούνται ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες έχουν 

υψηλότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις όταν ενσωματώνονται στις 

συνηθισμένες τάξεις. Ποια η δική σας άποψη;

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6.H αυτοεκτίμηση των παιδιών με ειδικές ανάγκες ενισχύεται όταν 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις. Ποια η δική σας 

άποψη;

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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7.Τα ενταγμένα παιδιά με ειδικές ανάγκες στην κανονική τάξη 

παρεμποδίζουν την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών της 

κανονικής τάξης. Ποια η δική σας άποψη;

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

8.Τόσο τα κατάλληλα υλικά όσο και ο εξοπλισμός μπορούν να 

αποκτηθούν εύκολα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των 

μαθητών με ειδικές ανάγκες;

Πάρα πολύ  Πολύ  Αρκετά   Μέτρια   Λίγο   Καθόλου  

9.Πιστεύετε ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνονται στις συνηθισμένες τάξεις;

Πάρα πολύ  Πολύ  Αρκετά   Μέτρια   Λίγο   Καθόλου  


