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Περίληψη  

Το τµήµα ένταξης είναι µια δοµή της Ειδικής Αγωγής µέσα στα γενικά 

σχολεία που έχει στόχο την εκπαιδευτική παρέµβαση µε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Λειτουργεί µέσα στο 

γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τµήµα και δέχεται παιδιά από όλες τις τάξεις. Το τµήµα 

ένταξης αποτελεί ουσιαστικά µια επιπλέον τάξη του σχολείου και πρεσβεύει δύο 

αρχές, την αρχή της ενσωµάτωσης και την αρχή της παροχής ίσων ευκαιριών για 

όλους. 

Η διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται πλέον ως 

αυτονόητο και αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Μια από 

τις συνήθεις επιλογές των δασκάλων είναι η επιµόρφωση σε θέµατα ειδικής αγωγής, 

λόγω των αυξανόµενων ποσοστών των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αυτού του είδους η επιµόρφωση αναµένεται να βελτιώσει τον τρόπο εκπαίδευσης 

των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα στην γενική τάξη, να βοηθήσει 

στην ένταξή τους και να βελτιώσει την επικοινωνία του δασκάλου µε τους γονείς 

αυτών των µαθητών.  

Η συνύπαρξη µαθητών µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ένα 

σχολείο για όλους µπορεί να δώσει στους µαθητές την εµπειρία εκείνη που θα τους 

βοηθήσει έτσι ώστε να αποκτήσουν µια ισότιµη σχέση, χωρίς προκαταλήψεις και 

αρνητικά στερεότυπα. 

Η έρευνα αυτή προσπάθησε να µελετήσει τη στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στα τµήµατα ένταξης, την επίδραση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 

στην διαχείριση και εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

τον τρόπο αλληλεπίδρασης των µαθητών γενικής τάξης µε τους µαθητές των 

τµηµάτων ένταξης. Η σωστή λειτουργία του τµήµατος ένταξης µε τη στήριξη του 
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επιµορφωµένου δασκάλου µπορεί να βελτιώσει την απόδοση του µαθητή µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές του δραστηριότητες. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: τµήµατα ένταξης, επιµόρφωση εκπαιδευτικών, στιγµατισµός 

µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Εισαγωγή 

Μια από τις σηµαντικότερες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες 

κοινωνίες είναι η εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση των ατόµων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, µε σκοπό την ένταξη και την ενεργητική τους συµµετοχή 

στην οικονοµική κοινωνική και πολιτιστική ζωή της κοινωνίας.  

Η δεκαετία του 1970 σηµατοδοτεί αλλαγές  στην εκπαίδευση των µαθητών µε 

ειδικές ανάγκες. Τα παιδιά αυτά περνούν στη συνεκπαίδευσή τους µε όλα τα παιδιά 

της ηλικίας τους, στο ίδιο περιβάλλον µάθησης, δηλαδή στο ίδιο σχολείο και στις 

ίδιες τάξεις. Ταυτόχρονα παρατηρείται η υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων 

για εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής σχετικά µε την αντιµετώπιση προβληµάτων και 

την επιτυχή έκβαση προγραµµάτων ειδικής αγωγής. 

Τελευταία, τονίζεται η ανάγκη για τη δηµιουργία ενός ενιαίου σχολείου, που 

θα διασφαλίζει το αναφαίρετο δικαίωµα όλων των παιδιών να µορφώνονται στο 

σχολείο της γειτονιάς τους. Το ενιαίο σχολείο στηρίζεται στις αρχές της ισότητας και 

της αποδοχής.   

Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να φοιτούν είτε στη 

συνήθη σχολική τάξη, µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, είτε 

στα τµήµατα ένταξης. Τα τµήµατα ένταξης είναι οργανωµένα και κατάλληλα 

στελεχωµένα και λειτουργούν µέσα στα γενικά σχολεία. Οι µαθητές που φοιτούν 

συνήθως στα τµήµατα ένταξης αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη µάθηση. Το Τµήµα 

Ένταξης είναι η µοναδική διαθέσιµη υπηρεσία παροχής ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Η αναγνώριση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και παραποµπή τους σε τµήµατα ένταξης πρέπει να είναι µια όσο το δυνατό 

λιγότερο διαχωριστική λειτουργία. 
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Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την ένταξη 

αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής του 

θεσµού αυτού. Επηρεάζουν όχι µόνο τους µαθητές αλλά και όλο τον ευρύτερο 

κοινωνικό περίγυρο που εµπλέκεται στη ζωή των παιδιών. Θετικές στάσεις 

διευκολύνουν την εφαρµογή πρακτικών ένταξης, ενώ αρνητικές στάσεις λειτουργούν 

ανασταλτικά.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις στάσεις και τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας των τµηµάτων 

ένταξης, την υποδοµή που έχουν στις σχολικές µονάδες της Περιφέρειας, καθώς και 

την εκπαίδευση των δασκάλων για καλύτερη συνεργασία µεταξύ τους αλλά και 

καλύτερη απόδοση των µαθητών. Εστιάζει, συγκεκριµένα, στα ∆ηµοτικά σχολεία 

των Νοµών Κορίνθου και Αρκαδίας.  

Πιο συγκεκριµένα, τα ερευνητικά ερωτήµατα είναι: 

� Με ποιο τρόπο η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

βοηθά την καλύτερη απόδοση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, τη συνεργασία µε τους ειδικούς παιδαγωγούς και τους γονείς 

των µαθητών;  

� Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής τους 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

� Πώς αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής τη σχέση 

ανάµεσα στους µαθητές της γενικής τάξης και των τµηµάτων ένταξης 

και πως επηρεάζει τη σχέση αυτή η δικιά τους στάση απέναντι στους 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

Η µελέτη µας θα ξεκινήσει στο πρώτο µέρος µε την παρουσίαση της Ειδικής 

Αγωγής στην Ελλάδα, τη θεωρητική προσέγγιση της σχολικής ένταξης, τη λειτουργία 
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των Τµηµάτων ένταξης και, τέλος, τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την 

ένταξη. Πιο συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο, που αφορά την Ειδική Αγωγή στην 

Ελλάδα, θα προσεγγίσουµε την έννοια της αναπηρίας, θα αναφερθούν οι ορισµοί και 

οι στόχοι της ειδικής αγωγής. Στη συνέχεια, θα αναπτύξουµε το νοµοθετικό πλαίσιο 

της Ειδικής Αγωγής.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα προσεγγίσουµε εννοιολογικά τις έννοιες «ένταξη», 

«ενσωµάτωση» και «συνεκπαίδευση», έννοιες που θεωρούνται από µερικούς ως 

ταυτόσηµες. Έπειτα, θα αναλυθούν τα βασικά µοντέλα ένταξης των µαθητών στο 

σχολείο, εξετάζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για αποτελεσµατική ένταξη αλλά 

και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει ο θεσµός της ένταξης στην Ελλάδα. 

Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στα τµήµατα ένταξης και τους υποστηρικτικούς 

µηχανισµούς αυτών και των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται στους σκοπούς και στον 

τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί το τµήµα ένταξης. Στο κεφάλαιο αυτό τονίζεται και η 

συµβολή των Κέντρων ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης µαθητών µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε στόχο την καλύτερη απόδοση µαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, αφού τονίσουµε πρώτα τη σηµασία των στάσεων των 

εκπαιδευτικών, ως µια από τις βασικότερες προϋποθέσεις, στην υλοποίηση 

εφαρµογής του θεσµού της ένταξης, θα αναφερθούµε στο ρόλο της επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών και στο ρόλο των στάσεων τους απέναντι στην ένταξη.  

Στο δεύτερο µέρος της έρευνας θα ακολουθήσει η ερευνητική προσέγγιση του 

θέµατος, στοχεύοντας στη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης γενικής αγωγής για το ρόλο και τη 

λειτουργικότητα των τµηµάτων ένταξης. Αφού αναλύσουµε αρχικά το σκοπό και 

τους στόχους της έρευνας, θα παρουσιάσουµε τη µεθοδολογία της έρευνας. Πιο 
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συγκεκριµένα, θα παρουσιάσουµε το δείγµα της έρευνας και θα περιγράψουµε και θα 

αναλύσουµε το ερευνητικό εργαλείο που χρησιµοποιήθηκε. Στο τρίτο µέρος θα 

παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα της έρευνας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

1.1 Αναπηρία- µη κανονικότητα 

 

1.1.1 Η Έννοια και η Κοινωνική ∆ιάσταση της Αναπηρίας 

 

Είναι δύσκολο να ορίσει κανείς την αναπηρία, διότι κάθε επιστήµη έχει τον 

δικό της ορισµό ανάλογα µε το αντικείµενο που µελετά. Υπάρχουν δύο µοντέλα 

προσέγγισης της αναπηρίας: το κλινικό- ιατρικό και το ψυχολογικό- κοινωνιολογικό. 

Το ιατρικό µοντέλο δίνει έµφαση στις ικανότητες, τα προβλήµατα και την γενικότερη 

δυνατότητα του ατόµου να ενταχθεί ως ενεργό οικονοµικό µέλος στην κοινωνία. Ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ., ICIDH -1) ορίζει ως µειονέκτηµα/ βλάβη 

(impairment) την οποιαδήποτε απώλεια ή ανωµαλία στην ψυχολογική, σωµατική ή 

ανατοµική δοµή ή λειτουργία. Όταν αυτή η δυσκολία καταλήγει σε αδυναµία να 

εκτελέσει κάποιος µια δραστηριότητα µε τρόπο που θεωρείται φυσιολογικός για 

άλλους ανθρώπους τότε αυτή η δυσκολία αποτελεί ανικανότητα/ πρόβληµα 

(disability). Η αναπηρία (handicap) είναι το αποτέλεσµα της βλάβης ή της 

ανικανότητας, όταν το άτοµο αδυνατεί να ανταποκριθεί στο φυσιολογικό του ρόλο. 

Σύµφωνα µε αυτούς τους ορισµούς, η αναπηρία δεν αποτελεί χαρακτηριστικό ενός 

ατόµου αλλά είναι µια περιγραφή της σχέσης του ατόµου µε το περιβάλλον (W.H.O. 

2001). Εποµένως, δηλώνει τη διάκριση στην οποία εκτίθεται το άτοµο ως 

αποτέλεσµα της βλάβης ή της ανικανότητας. Η βελτιωµένη απόδοση του όρου της 

αναπηρίας από τον Π.Ο.Υ. (ICIDH- 2) καλύπτει τρεις επιµέρους διαστάσεις: 

σωµατικές δοµές και λειτουργία, ατοµικές δραστηριότητες, συµµετοχή στην 

κοινωνία. 

Το κοινωνιολογικό µοντέλο, από την άλλη, αφορά το συνολικό περιβάλλον 

και τους τρόπους διευκόλυνσης του αναπήρου. ∆ίνει βαρύτητα στις επιπτώσεις των 

απαιτήσεων της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, αντιµετωπίζοντας την αναπηρία 

ως στίγµα µιας κοινωνικά οριζόµενης οµάδας. Εστιάζει κυρίως στην κοινότητα και 

την κοινωνία, στα πλαίσια της οποίας διαβιούν τα άτοµα. Ιδιαίτερη έµφαση 

αποδίδεται στους άγραφους κανόνες, αξίες ή στερεότυπα, παρά στην ανικανότητα 

του ατόµου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας, γεγονός που οδηγεί 
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αναπόφευκτα στην αναπηρία. Τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας προσδιορίζονται όχι 

από τη βλάβη ή τον λειτουργικό περιορισµό, αλλά από το κοινωνικό περιβάλλον, που 

αποτυγχάνει να προσαρµοστεί στις ανάγκες και προσδοκίες των πολιτών µε 

αναπηρίες. 

  Η συνειδητοποίηση της αναπηρίας αποτελεί σηµαντικό παράγοντα. Το ίδιο 

το άτοµο, δηλαδή, να µπορεί να αντιληφθεί ότι έχει διάφορες ανεπάρκειες ή 

µειονεξίες που το περιορίζουν ή το αποκλείουν από δραστηριότητες, φυσιολογικές 

για άλλους ανθρώπους. Αυτό ποικίλλει από άτοµο σε άτοµο. Άλλοι το 

αντιλαµβάνονται άµεσα, άλλοι αργούν και άλλοι δεν το αντιλαµβάνονται ποτέ. Η 

συνειδητοποίηση της αναπηρίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, αλλά κυρίως 

από το είδος της αναπηρίας. Ένα άτοµο µε µειονεξίες, που οφείλονται σε σοβαρές 

σωµατικές βλάβες, είναι ενδεχοµένως πιο εύκολο να συνειδητοποιήσει την αναπηρία 

του από ότι ένα άτοµο µε ήπια νοητική υστέρηση. Επιπλέον, εξαρτάται και από τις 

συνθήκες ζωής του ατόµου. Ένα άτοµο το οποίο ζει για όλη του την ζωή σε ένα 

κέντρο αποκατάστασης αναπήρων µαζί µε άλλους ανθρώπους µε το ίδιο πρόβληµα, 

ίσως να µην µπορεί να αντιληφθεί την αναπηρία του σε σχέση µε κάποιον άλλο µε 

αντίστοιχο πρόβληµα που ζει σε µια οικογένεια χωρίς αναπηρία. Μεγάλη σηµασία 

έχει, ακόµα, η χρονική περίοδος της ζωής που εµφανίζεται η αναπηρία. Εκ γενετής 

ανάπηρα άτοµα συνειδητοποιούν την κατάσταση πιο σύντοµα, διότι από µικρή ηλικία 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα σχετικά µε την αναπηρία τους, συγκρινόµενα µε µη 

ανάπηρα άτοµα. Όταν ένα άτοµο, όµως, έρχεται αντιµέτωπο µε την αναπηρία πιο 

αργά στη ζωή του θα πρέπει πρώτα να αλλάξει την αυτό-εικόνα του. Αυτό µπορεί να 

καθυστερήσει την συνειδητοποίηση της αναπηρίας ή ακόµα και να οδηγήσει σε 

άρνηση (Παντελιάδου, 1998).  

Όσον αφορά στα παιδιά µε αναπηρίες, σηµαντικό ρόλο στη συνειδητοποίηση 

της αναπηρίας αλλά και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην διαµόρφωση του 

χαρακτήρα τους παίζουν οι γονείς (Παντελιάδου, 1998). Ο τρόπος αντιµετώπισης της 

αναπηρίας από τους γονείς των παιδιών αυτών εξαρτάται από: τις συζυγικές τους 

σχέσεις, την κοινωνική τους τάξη, το µορφωτικό επίπεδο, την προσωπικότητα τους. 

∆εν είναι σπάνιο και το ενδεχόµενο οι γονείς να θεωρούν υπεύθυνους τους ίδιους για 

την αναπηρία των παιδιών τους ή να κατηγορούν άλλους. 

Τέλος, εξίσου σηµαντικός είναι και ο ρόλος του σχολείου και ιδιαίτερα των 

τµηµάτων ένταξης για τη συνειδητοποίηση της αναπηρίας τόσο για το ίδιο το παιδί 

όσο και για τους γονείς. Μέσα από την ειδική διαπαιδαγώγηση του παιδιού στα 
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τµήµατα ένταξης στόχος είναι να βελτιώνονται οι αποδόσεις του στα µαθήµατα και 

ενδεχοµένως να αντιλαµβάνεται την µειονεξία του ως κάτι διαφορετικό και σταδιακά 

οδηγείται στην αποδοχή. Ένα παιδί µε αναπηρίες συµµετέχει παράλληλα και στην 

κανονική τάξη και αλληλεπιδρά τόσο µε τους κανονικούς συµµαθητές όσο και µε τον 

εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Εποµένως, ένα ερώτηµα που δηµιουργείται είναι το 

πόσο επηρεάζει ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης την αποδοχή και συνειδητοποίηση 

της αναπηρίας τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς. 

Οι στάσεις της κοινωνίας απέναντι στην αναπηρία ποικίλλουν. Πριν από 

αιώνες οι ανάπηροι θεωρούνταν αµαρτωλοί ή δαιµονισµένοι. Με την πάροδο του 

χρόνου ιδρυµατοποιήθηκαν και έζησαν µακριά από την κοινωνία για να 

προστατευθούν από τις αντιδράσεις αυτής αλλά και για να αποσιωπηθεί η ύπαρξη 

τους. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια τάση αποδοχής των αναπήρων, και 

ιδιαίτερα από τα µέσα της δεκαετίας του 1970. ∆ηµιουργούνται δοµές υποστήριξης 

αναπήρων χωρίς ιδρυµατικό χαρακτήρα, µε σκοπό να δοθούν εφόδια σε αυτούς και 

να αποφευχθεί η περιθωριοποίησή τους, όχι µόνο µέσα από προσωπικές 

πρωτοβουλίες αλλά και µέσα από νόµους (Πολυχρονοπούλου, 1995).  

Ωστόσο, τα άτοµα µε αναπηρίες αποτελούν ακόµα στην πράξη για µια µερίδα 

του πληθυσµού κοινωνική οµάδα παραγκωνισµένη. Εντάσσονται, λοιπόν, στην 

ευρύτερη οµάδα των κοινωνικών διακρίσεων και βιώνουν τα συναισθήµατα εκείνα 

που απορρέουν από τις διακρίσεις αυτές. Αντιµετωπίζονται ως άρρωστοι, ανίκανοι 

για εργασία ακόµη και ως άσχηµοι. Επιπλέον, όσοι καταφέρουν και διακριθούν, 

θεωρούνται και αυτοί εξαιρετικές περιπτώσεις και µε τον τρόπο αυτό αποµονώνονται 

από τους υπολοίπους. Την τελευταία εικοσαετία παρατηρείται µια τάση οργάνωσης 

από πλευράς τους και διεκδίκησης των δικαιωµάτων τους µε πιέσεις και άλλους 

τρόπους κοινωνικής κινητοποίησης. ∆ηµιουργούν κινήµατα, οµοσπονδίες και 

οργανώσεις, όπως η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.), 

Οµοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) ή ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών 

(Π.Σ.Τ.) Σκοπός της κινητοποίησης αυτής είναι η προώθηση πολιτικών για πλήρη 

συµµετοχή όλων των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και 

πολιτισµική ζωή της χώρας (http://www.esaea.gr). Η συνεχής ενασχόληση όλων 

αυτών των οργανισµών µε τα δικαιώµατα των αναπήρων έχει ως στόχο την 

θεσµοθέτηση νόµων υπέρ των ατόµων αυτών (π.χ. επιδόµατα, κάρτα αναπηρίας). Για 

την βελτίωση των συνθηκών της ζωής των ατόµων µε αναπηρία είναι απαραίτητη η 
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ενηµέρωση του κοινού και η ευαισθητοποίηση καθώς και η κρατική παρέµβαση 

στους χώρους παραγωγής και εκπαίδευσης (Πολυχρονοπούλου, 1995). 

 

 

1.1.2 Μαθητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

 

Μετά την παγκόσµια διάσκεψη της Ειδικής Αγωγής το 1994 στη Σαλαµάνκα 

της Ισπανίας, υιοθετήθηκε η αρχή της Συµπεριληπτικής Εκπαίδευσης (inclusive 

education) και του συµπεριληπτικού σχολείου (inclusive school). Σύµφωνα µε τη 

διακήρυξη της Σαλαµάνκα, ο όρος «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»  αναφέρεται σε 

όλα τα παιδιά και τους νέους των οποίων οι ανάγκες προκύπτουν από αναπηρίες ή 

µαθησιακές δυσκολίες. Πολλά παιδιά βιώνουν δυσκολίες µάθησης και κατά συνέπεια 

παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε κάποια στιγµή της σχολικής τους 

ζωής. Η διεύρυνση του πληθυσµού των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είχε 

ως αποτέλεσµα να έρθει η Ειδική Εκπαίδευση  πιο κοντά  στη Γενική Εκπαίδευση και 

να προωθηθεί το κοινό για όλους σχολείο (The Salamanca Statement, UNESCO, 

1994). 

Ως άτοµα µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες θεωρούνται οι άνθρωποι που έχουν 

µία ή περισσότερες αναπηρίες, οι οποίες εµποδίζουν λιγότερο ή περισσότερο, την 

κοινωνική και επαγγελµατική τους αποκατάσταση. Η αναπηρία µπορεί να είναι 

σωµατική, διανοητική ή συναισθηµατική. Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται όσοι για 

ολόκληρη ή ορισµένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές 

δυσκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 

προβληµάτων, ψυχικών διαταραχών οι οποίες σύµφωνα µε διεπιστηµονική 

αξιολόγηση, επηρεάζουν την διαδικασία σχολικής προσαρµογής και µάθησης. 

Συγκεκριµένα, στους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συγκαταλέγονται όσοι:  

� Έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα 

� Έχουν ιδιαίτερα προβλήµατα όρασης ή ακοής 

� Έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα ή προβλήµατα υγείας 

� Έχουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας 

� Έχουν ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία, 

δυσαναγνωσία 
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� Έχουν σύνδροµο ελλειµµατικής προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότητα 

(∆ΕΠ/Υ) 

� Έχουν σύνθετες γνωστικές, κοινωνικές και συναισθηµατικές δυσκολίες, 

παραβατική συµπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραµέλησης και 

εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας. 

� Παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές και αυτισµό.  

� Ο ίδιος νόµος εντάσσει στα άτοµα µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και τα 

άτοµα µε ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα. Οι µαθητές αυτοί έχουν 

µία ή περισσότερες ικανότητες ανεπτυγµένες σε βαθµό που ξεπερνούν κατά 

πολύ τα προσδοκώµενα για την ηλικιακή τους οµάδα. Με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, ύστερα από εισήγηση του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης 

και ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τους µαθητές αυτούς σε Α.Ε.Ι. 

που εκδηλώνουν ενδιαφέρον. 

Στην κατηγορία µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

εµπίπτουν οι µαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς µε 

εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισµικές ιδιαιτερότητες (Νόµος 3699 

ΦΕΚ 199/Α/ 2-10-2008). 

 

 

1.2 Ορισµός και Στόχοι της Ειδικής Αγωγής 

 

Η Ειδική Αγωγή και η Γενική Εκπαίδευση, εξ ορισµού, είναι και οι δύο 

µορφές εκπαίδευσης. Ουσιαστική διαφορά µεταξύ των δύο αυτών µορφών 

εκπαίδευσης είναι ότι η γενική εκπαίδευση ασχολείται µε το φυσιολογικό παιδί, ενώ 

η ειδική αγωγή ασχολείται µε το παιδί εκείνο που παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες ή 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σκοπός και των δύο τύπων εκπαίδευσης είναι η 

αποκατάσταση και η ένταξη των ατόµων στην κοινωνία, στην εργασία και στη ζωή 

(Χρηστάκης, 2008).  

Η Ειδική Αγωγή εµφανίστηκε για πρώτη φορά ως επιστήµη τον 19
ο
 και 20

ο
 

αιώνα υπό την ονοµασία θεραπευτική Παιδαγωγική ή Ειδική Παιδαγωγική. 

Σπουδαίοι ιατροί, παιδαγωγοί και φιλόσοφοι ασχολήθηκαν µε την αναπηρία. 

Εφευρέθηκε το σύστηµα γραφής για τυφλούς (από τον Γάλλο ιατρό Luis Braille) και 
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εγκαινιάστηκαν ιδρύµατα για καθυστερηµένα παιδιά. Παράλληλα, η Ειδική Αγωγή 

αρχίζει να θεωρείται ευθύνη της πολιτείας. Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε από 

προσπάθεια συστηµατικής µελέτης, ταξινόµησης και επιστηµονικής αντιµετώπισης 

των ατόµων µε αναπηρίες. ∆υστυχώς, οι δύο Παγκόσµιοι Πόλεµοι δηµιούργησαν 

πολλά προβλήµατα διακόπτοντας τις όποιες προσπάθειες γίνονταν. Ιδιαίτερα µεγάλη 

ανάπτυξη γνώρισε η Ειδική Αγωγή κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 στις 

αγγλοσαξονικές και σκανδιναβικές χώρες. Στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1950- 

1970, δραστηριοποιείται περισσότερο η ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ η πολιτεία 

καθυστερεί στην κίνηση για συστηµατική εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Από πλευράς κρατικής µέριµνας, το Υπουργείο Πρόνοιας επικεντρώνει την προσοχή 

του στην ίδρυση κοινωφελών ιδρυµάτων, για την περίθαλψη και την προστασία 

παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες. Τη δεκαετία του 1970 το Υπουργείο Παιδείας 

ενεργοποιείται περισσότερο στην κατεύθυνση της αγωγής των ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες. Από τα µέσα αυτής της δεκαετίας σηµαντική για την Ειδική Αγωγή στην 

Ελλάδα φαίνεται να είναι και η επίδραση της Ευρώπης, µε την παρουσία της Ε.Ο.Κ., 

µέσω της ανταλλαγής ιδεών και εφαρµογής προγραµµάτων. Στο διάστηµα της 

δικτατορίας, από το 1969, υπογράφεται η ίδρυση του Γραφείου Ειδικής Εκπαίδευσης. 

Το 1974 γίνεται το πρώτο σχέδιο αναλυτικού προγράµµατος για τα ειδικά σχολεία και 

την επόµενη χρονιά κατοχυρώνεται το δικαίωµα εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες. Το Γραφείο Ειδικής Εκπαίδευσης µετατρέπεται σε Τµήµα Ειδικής Αγωγής 

και το 1976 γίνεται ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Το 1981 είναι το έτος που ψηφίζεται 

στη Βουλή ο νόµος 1143, για την Ειδική Εκπαίδευση. (Ζώνιου- Σιδέρη, 1998).  

Οι πεποιθήσεις της επιστήµης της Ειδικής Αγωγής είναι: 

� Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους µπορούν να ωφεληθούν 

από την εκπαίδευση και να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής.  

� Η προώθηση της ισότητας ευκαιριών, η σχολική και κοινωνική ένταξη των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες και δυνατότητες είναι επιταγή της εποχής µας. Ίσος 

δεν σηµαίνει όµως και ίδιος. Συνεπώς τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για τα 

παιδιά µε ειδικές ανάγκες πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητές τους. Οι 

διακρίσεις και οι χαρακτηρισµοί που προσάπτονται στις ατοµικές διαφορές έχουν 

αρνητική επίδραση στην εξέλιξη του παιδιού και δηµιουργούν σηµαντικά 

προβλήµατα στην ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.  
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� Είναι αναγκαία η συνεχής και συστηµατική πληροφόρηση της κοινωνίας και η 

αλλαγή της στάσης των ανθρώπων απέναντι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και 

δυνατότητες (Κυπριωτάκης 2001). 

Βασικός σκοπός της Ειδικής Αγωγής είναι να είναι να εξασφαλίσει την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση σε κάθε µαθητή ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές του. 

Η ειδική εκπαίδευση δεν αποτελεί ξεχωριστό πλαίσιο από αυτό της γενικής 

εκπαίδευσης αλλά προσφέρει ειδικές υπηρεσίες και αναλυτικά προγράµµατα στα 

πλαίσια µιας εκπαίδευσης κοινής για όλους. Η εκπαίδευση αυτή λαµβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των µαθητών ώστε να µπορούν να ανταπεξέλθουν στους βασικούς 

στόχους του αναλυτικού προγράµµατος και να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους 

στο µέτρο του δυνατού.  

Κάθε µορφή ειδικής αγωγής αποβλέπει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που υπάρχουν στο κάθε παιδί. Η εκπαίδευση αυτή λαµβάνει υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες των µαθητών και αποσκοπεί: στην ψυχοκινητική ανάπτυξη του 

παιδιού, στην γλωσσική του ανάπτυξη, στην όσο γίνεται καλύτερη αυτοεξυπηρέτηση, 

στην κοινωνική προσαρµογή και στην συµµετοχή του στην εργασία (Κυπριωτάκης 

2001). Ουσιαστικά επιδιώκει να κάνει το παιδί ανεξάρτητο και παραγωγικό µέλος της 

κοινωνίας. Τα χαρακτηριστικά της είναι: οι ειδικές υποστηρικτικές υπηρεσίες 

(διαγνωστικές, ιατρικές, εκπαιδευτικές, ψυχολογικές), τα ειδικά προγράµµατα, οι 

ειδικοί χώροι και τα ειδικά µέσα και τεχνικές διδασκαλίας.  

Οι σκοποί της Ειδικής Αγωγής καθορίστηκαν από τρεις νόµους που 

διαµορφώνουν την κατεύθυνση που έχει αυτός ο τοµέας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Οι σκοποί της Ειδικής Αγωγής, σύµφωνα µε τον ν. 1143/1981, είναι η παροχή ειδικής 

αγωγής και ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης στα αποκλίνοντα άτοµα, µέτρα για 

την κοινωνική µέριµνα και για την ένταξη τους στην κοινωνική και επαγγελµατική 

ζωή. Στον νόµο 1566/1985 για την «∆οµή και Λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης» επιδιώκεται για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες: α) η 

ολόπλευρη και αποτελεσµατική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 

ικανοτήτων των παιδιών, β) να γίνουν αποδεκτά τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και να ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και γ) η αλληλοαποδοχή τους 

µε το κοινωνικό σύνολο. Οι σκοποί αυτοί επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή ειδικών 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων σε συνδυασµό µε άλλα εκπαιδευτικά και κοινωνικά 

µέτρα.  
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Σύµφωνα µε τον ν. 2817/2000, η Ειδική Αγωγή είναι ένα «σύνολο ειδικών 

υπηρεσιών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστηµα 

στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε συνδυασµό µε ιατρικά και 

κοινωνικά µέτρα. Η Ειδική Αγωγή περιλαµβάνει κάθε τι το επιπλέον ή το 

εξειδικευµένο από άποψη υπηρεσιών, προγραµµάτων και υποδοµών που έχουν 

ανάγκη οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για όσο διάστηµα αυτό είναι 

αναγκαίο, ή και ολόκληρη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. Η συστηµατική 

παρέµβαση µπορεί να περιλαµβάνει αξιολόγηση, παιδαγωγική και ψυχολογική 

υποστήριξη, φυσιοθεραπεία, εργασιοθεραπεία, αγωγή του λόγου και κάθε άλλη 

υπηρεσία που στηρίζει την ισότιµη µεταχείρισή τους». Οι σκοποί της Ειδικής Αγωγής 

παραµένουν οι ίδιοι µε τον προηγούµενο νόµο. 

Ο όρος «Ειδική Αγωγή» αντικαθίσταται το 2008 µε τον όρο «Ειδική Αγωγή 

και Εκπαίδευση» µε τον ν. 3699/2008. Ο νόµος αναφέρει ότι η πολιτεία δεσµεύεται 

να αναβαθµίζει τον χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και να 

διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

ίσες ευκαιρίες για συνεισφορά και συµµετοχή στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, 

οικονοµική ανεξαρτησία και δικαίωµα στην µόρφωση καθώς και στην κοινωνική και 

επαγγελµατική ένταξη. Η αναπηρία αποτελεί κοµµάτι της ανθρώπινης ύπαρξης αλλά 

και ένα κοινωνικό και πολιτικό φαινόµενο. 

Γίνεται, λοιπόν, φανερό, κυρίως µέσα από τον τελευταίο νόµο, ότι στόχος της 

Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα είναι να παρέχεται στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες η αναγκαία στήριξη ώστε να καταφέρουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους 

τόσο ώστε να µπορέσουν να ενταχθούν στη συνηθισµένη σχολική τάξη και να 

συνυπάρξουν αρµονικά µε το κοινωνικό σύνολο. Επίσης, επιχειρείται η 

επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε σκοπό να 

καταφέρουν να γίνουν ενεργά µέλη στην παραγωγική διαδικασία. Τέλος, οι άνθρωποι 

αυτοί είναι ισότιµοι µε τους υπόλοιπους πολίτες και για τον λόγο αυτό τονίζεται η 

κοινωνική τους ανέλιξη. 
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1.3 Ιστορική Αναδροµή της Ειδικής Αγωγής 

 

Η Ειδική Αγωγή, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο, 

έχει περάσει από πολλά και διαφορετικά στάδια για να καταλήξει τις τελευταίες 

δεκαετίες στην προστασία, την αποδοχή και τον σεβασµό προς τη διαφορετικότητα. 

Η πορεία που ακολουθεί εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη στάση της κοινωνίας 

απέναντι στα ασθενικά, µειονεκτικά και ανάπηρα άτοµα. Θα γίνει πιο εύκολα 

κατανοητή, κάνοντας µια σύντοµη ιστορική αναδροµή και παρακολουθώντας την 

πορεία της.  

Στην αρχαία περίοδο γίνεται για πρώτη φορά αναφορά του προβλήµατος των 

αναπήρων από τον Όµηρο. Μια πρώτη επίλυση του προβλήµατος, µέσω της 

ενασχόλησής τους µε την αγωγή των µειονεκτούντων, επιδιώκεται από τους: 

∆ηµόκριτο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα και Θεόφραστο. Ωστόσο αυτές οι προσπάθειες 

αποτελούν απόψεις των φιλοσόφων. Ο τρόπος που η κάθε κοινωνία αντιµετωπίζει τα 

άτοµα αυτά διαφέρει. Χαρακτηριστικό παράδειγµα διαφορετικής αντιµετώπισης της 

αναπηρίας είναι η προσέγγιση που εφαρµόζεται στην Σπάρτη και στην Αθήνα. Στην 

Σπάρτη, ο Καιάδα ήταν ο βιολογικός καταστροφέας όσων ανθρώπων γεννιούνταν µε 

σωµατικές αναπηρίες. Αντίθετα, στην αρχαία Αθήνα τα ανάπηρα άτοµα όχι µόνο δεν 

τύγχαναν ιδιαίτερης µεταχείρισης αλλά έπαιρναν και ένα επίδοµα «Περί Αδυνάτων». 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από συγκεχυµένες απόψεις γύρω από την αναπηρία 

χωρίς επιστηµονική βάση. Η πρώτη επιστηµονική θεώρηση σηµειώνεται από τον 

Ιπποκράτη, ο οποίος απέδωσε την αναπηρία όχι σε «δαίµονες και θεούς», αλλά σε 

κάποια ασθένεια. Ο ίδιος ασχολήθηκε µε ψυχικά ασθενείς και νοητικά 

καθυστερηµένα άτοµα (Κρουσταλάκης, 2006).    

Από την ρωµαϊκή εποχή έως και τον µεσαίωνα υπάρχει µια οπισθοδρόµηση 

σχετικά µε την αντίληψη της αναπηρίας. Οι ανάπηροι αποτελούν πεδίο 

εκµετάλλευσης, αποµόνωσης ακόµη και στοχοποίησης ως πηγές κακού. Στη ρωµαϊκή 

εποχή τα ανάπηρα άτοµα χρησιµοποιούνται ως γελωτοποιοί και ως υπηρέτες. Κατά 

τη βυζαντινή περίοδο η αναπηρία αντιµετωπίζεται ουσιαστικά ως πάθηση και αυτό 

αποτελεί την αρχή για τον εγκλεισµό των αναπήρων σε ιδρύµατα. Στον µεσαίωνα τα 

πράγµατα χειροτέρεψαν. Υπάρχει ξανά επιστροφή προς τα «κακά πνεύµατα» που 

κατοικούν µέσα στα άτοµα µε αναπηρία, ενώ παράλληλα οι ανάπηροι εµφανίζονταν 

ως αµαρτωλοί.  
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Μια πιο βελτιωµένη στάση προς τους αναπήρους έρχεται την περίοδο της 

Αναγέννησης. Είναι η εποχή που οι ανάπηροι απέκτησαν για πρώτη φορά τα βασικά 

δικαιώµατα και άρχισαν να αντιµετωπίζονται ως ανθρώπινα όντα από την κοινωνία. 

Οι πρώτες προσπάθειες για την εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία και την 

αποδοχή της διαφορετικότητας τους γίνονται τον 19
ο
 και 20

ο
 αιώνα. Στόχος των 

δραστηριοτήτων αυτών ήταν η προστασία, η εκπαίδευση, η περίθαλψη και η 

επαγγελµατική κατάρτιση των ανάπηρων ατόµων. Τα άτοµα αυτά θεωρούνται τµήµα 

της κοινωνίας και αντιµετωπίζονται ως αδύναµη οµάδα.  

Στην Ελλάδα τα πρώτα οργανωµένα δείγµατα αντιµετώπισης της αναπηρίας 

εµφανίζονται στις αρχές του 19
ου

 αιώνα. Το 1829 ιδρύεται το Σχολείο Τυφλοκωφών, 

αλλά ως η πρώτη προσπάθεια για προστασία, εκπαίδευση και περίθαλψη των 

ανάπηρων ατόµων στην Ελλάδα θεωρείται ο «Οίκος Τυφλών», ο οποίος ιδρύθηκε το 

1906 στην Καλλιθέα. ∆ιευθύντρια του Οίκου ήταν η Ειρήνη Λασκαρίδου, η οποία 

εισήγαγε και εφάρµοσε το σύστηµα γραφής των τυφλών, το σύστηµα Μπράιγ 

(Braille) στην Ελλάδα. Το 1923 έχουµε την ίδρυση του «Σχολείου Κωφαλάλων 

Αµπελοκήπων», ενώ το 1937 ιδρύεται το πρώτο ειδικό σχολείο, µε την επωνυµία 

«Πρότυπο Ειδικό Σχολείο Αθηνών» στην περιοχή της Καισαριανής και η Ελληνική 

Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης (ΕΛΕΠΑΑΠ) στην Αθήνα. (Ζώνιου- 

Σιδέρη, 1996).  

Μέχρι τη δεκαετία του 1950, η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, 

έχει ιδρυµατικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην διασφάλιση του κοινωνικού ελέγχου. 

Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποµονώνονται σε ιδρύµατα έξω από την κοινωνία, 

λόγω των διαφορετικών εκπαιδευτικών τους απαιτήσεων και της ανάγκης να 

προστατευτούν από την σκληρότητα της κοινωνίας (Κρουσταλάκης, 2006). Επιπλέον, 

τη δεκαετία του 1950, ξεκινούν τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. Αξιόλογη εκτιµάται 

επίσης και η συµβολή του Πατριωτικού Ιδρύµατος Κοινωνικής Πρόνοιας και 

Αντιλήψεως (Π.Ι.Κ.Π.Α.) για την προστασία και εκπαίδευση ατόµων µε κινητικά 

προβλήµατα, στα πλαίσια της οποίας ιδρύθηκε το 1956 το Κέντρο Αποκαταστάσεως 

Αναπήρων Παίδων Βούλας στην Αθήνα. Εντός του Π.Ι.Κ.Π.Α. λειτουργούσε Ειδικό 

νηπιαγωγείο και Ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο µε παράλληλη παροχή εργοθεραπείας, 

φυσικοθεραπείας, νοσηλευτικής κ.α. (Στασινός, 1991). Την ίδια χρονιά, το 1956, 

δηµιουργείται το Ειδικό σχολείο Κωφαλάλων Αρρένων Πατρών και Θηλέων Πατρών 

και το 1958 δηµιουργείται το Εθνικό Ίδρυµα Προστασίας Κωφαλάλων Θεσσαλονίκης 

(Στασινός, 1991). 
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Την επόµενη δεκαετία, του 1960, τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµεΑ) 

αρχίζουν να οργανώνονται σε συλλόγους, σωµατεία και οργανώσεις. ∆εν αποθέτουν 

την τύχη τους στην πολιτεία, αλλά ως ισότιµα µέλη αρχίζουν σταδιακά να διεκδικούν 

τα δικαιώµατά τους. Το 1962 ιδρύεται το κέντρο θεραπευτικής παιδαγωγικής για 

ασκήσιµα νοητικά καθυστερηµένα παιδιά, «Στουπάθειο». Το Μαράσλειο 

∆ιδασκαλείο ξεκινά το 1969 την εκπαίδευση των δασκάλων στην Ειδική Αγωγή. 

Όσον αφορά τη δεκαετία του ΄70, το 1973 τα δηµόσια Ειδικά Σχολεία στην 

Ελλάδα ανέρχονται στα σαράντα (40). Στη συνέχεια, µε ιδιωτική πρωτοβουλία, 

έχουµε την ίδρυση αρκετών ιδρυµάτων όπως: το ίδρυµα προστασίας απροσάρµοστων 

παιδιών, «η Θεοτόκος», το «ψυχολογικό κέντρο βορείου Ελλάδας», το ίδρυµα 

απροσάρµοστων παιδιών «Σικιαρίδειον». Τα περισσότερα ειδικά σχολεία ή ιδρύµατα 

εποπτεύονταν συνήθως από το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, εκτός από 

ελάχιστες εξαιρέσεις (Ζώνιου Σιδέρη, 1998).  

Το 1978 είναι έτος σταθµός για την Ειδική Αγωγή. Έπειτα από απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας της Αγγλίας, συντάχθηκε επιτροπή µε επικεφαλής τον Warnock 

µε στόχο την προώθηση και την αναβάθµιση της Ειδικής Αγωγής. Ύστερα από αυτή 

την έκθεση έγιναν πολλές και σοβαρές εξελίξεις στο χώρο. Ακολούθησε µια περίοδος 

που χαρακτηρίστηκε από πολύ έντονες και σοβαρές συζητήσεις γύρω από τα θέµατα 

της ειδικής αγωγής και τον κοινωνικό αποκλεισµό, επηρεάζοντας ασφαλώς και την 

Ελλάδα. Μέσα σε αυτή την ιστορική αναζήτηση φαίνεται πως µετά από αυτή τη 

γενική ατµόσφαιρα του σκεπτικισµού, της απόρριψης, της ασυλοποίησης, της 

κοινωνικής περιθωριοποίησης και της απαισιοδοξίας έρχεται σταδιακά η ήρεµη 

αποδοχή, η αγάπη, η αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων, η εξατοµικευµένη προσπάθεια 

καθώς και η αισιόδοξη διάθεση. 

Αναθεωρήθηκαν πολλά από όσα ίσχυαν µέχρι το 1970 και διαµορφώθηκε µια 

νέα εποχή για τις σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή. Ιστορικό βήµα για την 

πορεία του θεσµού της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα αποτέλεσε και η ψήφιση του 

νόµου 1566/1985 για τη δοµή και τη λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου ενσωµατώθηκε ξεχωριστό κεφάλαιο για την 

Ειδική Αγωγή. Έτσι, αποκλείεται η περιθωριοποίηση της και τονίζεται η ευθύνη 

όλων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των συναφών κοινωνικών φορέων για την 

σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του τοµέα αυτού µε στόχο την κατάργηση των 

διακρίσεων σε βάρος των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, τη σχολική και κοινωνική 

ενσωµάτωση και αλληλοαποδοχή τους, την καλλιέργεια και αξιοποίηση όλων των 
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δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, ως και το επιτυχές πέρασµα από το σχολείο στην 

ενεργό ζωή µε σεβασµό στην αξία και στην αξιοπρέπεια του ατόµου.  Έως και τη 

δεκαετία του 1990 το τελικό συµπέρασµα σε παγκόσµιο επίπεδο και στην Ελλάδα, 

ήταν ότι τα άτοµα µε δυσκολίες µπορούν και πρέπει να συνεκπαιδεύονται στο ίδιο 

σχολείο µε τα άλλα άτοµα της ηλικίας τους (Χρηστάκης, 2008). 

Είναι γεγονός ότι η συστηµατική ανάπτυξη και οργάνωση της Ειδικής Αγωγής 

στη χώρα µας πραγµατοποιείται τα τελευταία σαράντα χρόνια, από τη δεκαετία του 

΄70 και µετά. Μέχρι σήµερα, η Ειδική Αγωγή στα πλαίσια του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου ήταν παραµερισµένη και εγκαταλειµµένη. Υπήρχε η Οµάδα Ειδικής 

Αγωγής, που την αποτελούσαν πότε ένας ή το πολύ δύο άνθρωποι και η οποία οµάδα 

προσπαθούσε να περάσει τα µηνύµατά της στο Τµήµα της Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, το οποίο και λάµβανε και τις τελικές αποφάσεις για τα θέµατα Ειδικής 

Αγωγής που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καιρών, όσον 

αφορά τον ευαίσθητο αυτό χώρο (Στάθης, 2001). 

 

 

1.4 Η Νοµοθεσία της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα 

 

Η στάση της Ελλάδας για την Ειδική Εκπαίδευση ακολουθεί µεταπολεµικά τη 

στάση του δυτικού κόσµου, ιδιαίτερα µετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Από το 1975 έως το 2000 γίνεται µια τυπική προσπάθεια σχολικής ένταξης 

µε τις «Ειδικές Τάξεις» (1983-1984) και ορισµένα πειραµατικά προγράµµατα 

ένταξης. 

Ο πρώτος νόµος µε άρθρα για την ειδική αγωγή ψηφίστηκε το 1981 

(1143/1981, «περί επαγγελµατικής αποκαταστάσεως αναπήρων και εν γένει ατόµων 

µειωµένων ικανοτήτων»). Ο νόµος αυτός θεωρούσε ως αποκλίνοντα τα άτοµα τα 

οποία λόγω ψυχικών, οργανικών ή κοινωνικών αιτιών παρουσίαζαν καθυστέρηση, 

αναπηρία ή διαταραχή στην ψυχοσωµατική δοµή ή αδυναµία παρακολούθησης της 

εκπαίδευσης ή της επαγγελµατικής αποκατάστασης. Η φοίτηση των ατόµων αυτών 

διαρκούσε από το 6
ο
 έτος της ηλικίας τους έως και το 17

ο
, µε δυνατότητα παράτασης 

της φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις (Ν. 1143/1981, Φ.Ε.Κ. 80, Α΄/ 31.3.1981). 

Από το 2000 ξεκινούν ουσιαστικές προσπάθειες ένταξης, χωρίς όµως να 

υπάρχουν κατάλληλα εκπαιδευµένοι εκπαιδευτικοί ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 



 26 

Τότε αλλάζουν ονοµασία οι «Ειδικές Τάξεις» και µετονοµάζονται σε «Τµήµατα 

Ένταξης». Το 2000 ψηφίστηκε ο νόµος 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόµων µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις», στον οποίο περιλαµβάνονται 

πέντε άρθρα για την ειδική αγωγή, στα οποία αναφέρονται τα εξής: (α) έννοια, 

σκοπός και καθεστώς της εκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, (β) θέµατα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.∆.Α.Υ. (Κέντρα 

∆ιάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης), (γ) οργανωτικά θέµατα σχετικά µε το 

προσωπικό της ειδικής αγωγής, (δ) θέµατα διορισµού του προσωπικού της ειδικής 

αγωγής και (ε) θέµατα µεταβατικού χαρακτήρα. Ο νόµος αυτός, παρά το γεγονός ότι 

πρέσβευε την αρχή των ίσων ευκαιριών, δέχτηκε έντονη κριτική (∆ελλασούδας, 

2005). 

Η εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

έχει πολύ πρόσφατη ιστορία στη χώρα µας.. Όµως, τα λίγα άρθρα των ανωτέρω 

νόµων δεν στάθηκαν ικανά να συµπεριλάβουν ή να προβλέψουν όλες εκείνες τις 

ρυθµίσεις που είναι απαραίτητες  στην  πορεία ενός νέου και ραγδαία εξελισσόµενου 

επιστηµονικού και εκπαιδευτικού πεδίου µε αποτέλεσµα να προκύψει σωρεία 

αποσπασµατικών και εξειδικευµένων εξουσιοδοτικών διατάξεων (πάνω από 350), οι 

οποίες κατέστησαν το χώρο της ειδικής αγωγής συγκεχυµένο και χαοτικό. 

Ο νέος νόµος 3699 του 2008, «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε 

αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», αποτελεί µία ολοκληρωµένη 

νοµοθετική προσπάθεια, η οποία κατέγραψε, κωδικοποίησε, επικαιροποίησε και 

εµπλούτισε το υπάρχον νοµικό καθεστώς για την ειδική αγωγή, σε έναν ενιαίο νόµο-

πλαίσιο. Ο νόµος 3699 χαράσσει τη γενική εθνική πολιτική µε βάση τα διεθνώς 

αναγνωρισµένα χαρακτηριστικά και καθιστά την κατανόηση των βασικών αρχών της 

πολύ απλή, µε την ανάγνωση ενός και µόνο νόµου.  

Οι βασικές αρχές του νέου νόµου είναι οι εξής:  

� Εισάγει για πρώτη φορά την υποχρεωτικότητα  στην ειδική αγωγή, 

εναρµονίζοντάς την πλήρως µε τις διατάξεις που αφορούν τη γενική εκπαίδευση. 

Αυτό αποτελεί εδώ και δεκαετίες το κύριο αίτηµα όλου του αναπηρικού 

κινήµατος της χώρας.  

� Το νέο σχέδιο νόµου εκφράζει πολιτική βούληση για ουσιαστική κοινωνική 

ενσωµάτωση των ατόµων µε αναπηρία από τον τίτλο του νόµου, «Ειδική Αγωγή 

& Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στα άτοµα µε αναπηρία & 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».  
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� Εισάγει τον όρο «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση» ή ΕΑΕ, ο οποίος αντικαθιστά 

τον όρο «Ειδική Αγωγή». Ο νέος όρος συµπεριλαµβάνει όλα τα παιδιά, χωρίς 

διάκριση, και καθιστά προφανές ότι µέσα στις παρεχόµενες υπηρεσίες της 

παιδείας για τα άτοµα µε αναπηρία, η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των 

προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων τους, είναι άρρηκτα 

συνδεδεµένη µε τις δυνατότητές τους για σχολική και κοινωνική ενσωµάτωση και 

συµµετοχή.  

� Εισάγει τον διεθνή ορισµό της αναπηρίας ως προέκταση της ανθρώπινης ύπαρξης, 

δίδοντας έµφαση στη λειτουργικότητα και τη δυνατότητα για συµµετοχή των 

ατόµων µε αναπηρία και όχι στην αναπηρία καθαυτή.  

� Επαναπροσδιορίζει τον σκοπό της Ε.Α.Ε., ο οποίος είναι να διασφαλίσει ίσες 

ευκαιρίες για πλήρη συµµετοχή, ανεξάρτητη διαβίωση και οικονοµική αυτάρκεια 

και ανεξαρτησία στα άτοµα µε αναπηρία.  

� Προσδιορίζει τη γενική εθνική πολιτική για την ΕΑΕ, που είναι η συνεκπαίδευση 

στο γενικό σχολείο για όλους τους µαθητές µε οριακές ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και οι σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για τους 

µαθητές µε µεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς και όλο το φάσµα των λοιπών 

διαγνωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες στην ΕΑΕ.  

� Καθορίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ΕΑΕ, αναγνωρίζει και τους µαθητές µε 

ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ως άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες, εισάγει για πρώτη φορά τον επίσηµο ορισµό των µαθητών µε ιδιαίτερες 

νοητικές ικανότητες και ταλέντα και προβλέπει για πρώτη φορά ενέργειες για την 

εκπαιδευτική τους υποστήριξη. 

Ο νέος αυτός νόµος προσδιορίζει, συστηµατοποιεί και εµπλουτίζει µε νέους, 

τους υπαρκτούς διαγνωστικούς, αξιολογικούς και υποστηρικτικούς θεσµούς της ΕΑΕ. 

Μετονοµάζει τα Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης& Υποστήριξης Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών) σε ΚΕ∆∆Υ (Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης& 

Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών), µε στόχο τη λειτουργική και 

επιστηµονική τους αναβάθµιση. Τροποποιεί την ελάχιστη απαιτητή διεπιστηµονική 

στελέχωση όλων των ΚΕ∆∆Υ της χώρας σε 5 άτοµα κατ’ ελάχιστο (εκπαιδευτικό 

ΕΑΕ, παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και 

λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή κατά περίπτωση), ώστε να επιτελούν το έργο τους 

ουσιαστικά και οµαλά. Με τη ρύθµιση αυτή θεσµοθετείται η αρχή της 

διεπιστηµονικότητας στη διαφορική διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 
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Επαναπροσδιορίζει και επεκτείνει τις αρµοδιότητες των ΚΕ∆∆Υ. Εισάγει το θεσµό 

της Ειδικής ∆ιαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε∆ΕΑ) σε όλες τις Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), η οποία παρακολουθεί και 

αξιολογεί την πρόοδο των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Καθορίζει µε 

ακρίβεια τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εισάγει 

το θεσµό της αξιολόγησης και της γνώµης των γονέων και κηδεµόνων στο σχεδιασµό 

των εξατοµικευµένων ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων των παιδιών τους. 

Ιδρύει νέα ΚΕ∆∆Υ (Κέντρα ∆ιαφορικής ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών) σε όλη τη χώρα, µε στόχο τη λειτουργική και επιστηµονική 

τους αναβάθµιση και προσδιορίζει την τοποθέτηση του προσωπικού τους ανάλογα µε 

τη συγκέντρωση του µαθητικού πληθυσµού. 

Σε σχέση  µε τα τµήµατα ένταξης δεν αναλύεται εκτενώς το έργο τους, όπως 

στο νόµο 2817/2000, αλλά επαναδιατυπώνεται πως δε µπορεί ένα παιδί να φοιτά σε 

τµήµα ένταξης, χωρίς γνωµάτευση, ενώ καθορίζεται ο αριθµός των µαθητών του 

τµήµατος από 3 έως 12 άτοµα (Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199 Α΄/ 2.10.2008). 

Γενικό συµπέρασµα της νοµοθεσίας για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα τα 

τελευταία τριάντα χρόνια θα µπορούσε να είναι η έλλειψη σχεδιασµού σε επίπεδο 

στόχων. Απουσιάζει ο µακροπρόθεσµος στόχος, η παρουσία του οποίου θα µπορούσε 

να εξυπηρετήσει στην εφαρµογή των βραχυπρόθεσµων στόχων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  

 

2.1 Ένταξη, Ενσωµάτωση, Συνεκπαίδευση- Εννοιολογικές προσεγγίσεις 

 

Η ένταξη των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχει αποτελέσει 

αντικείµενο µελέτης διαφόρων επιστηµονικών κλάδων, όπως της παιδαγωγικής, της 

ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, δηµιουργώντας έτσι µια πληθώρα θεωρητικών 

και πρακτικών προσεγγίσεων (Κρουσταλάκης, 1997). 

 Στο εκπαιδευτικό σύστηµα χρησιµοποιούνται εναλλακτικά οι όροι «ένταξη» 

και «ενσωµάτωση» ώστε να περιγράψουν την διαδικασία της εκπαίδευσης µαθητών 

µε αναπηρίες µε τυπικούς µαθητές στο γενικό σχολείο. Οι έννοιες αυτές 

αντιπροσωπεύουν τις προσπάθειες που καταβάλλουν τόσο οι ερευνητές της Ειδικής 

Αγωγής, όσο και οι εκπαιδευτικοί στη σχολική πράξη. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οι 

έννοιες «ένταξη» (integration), «ενσωµάτωση» (mainstreaming) και 

«συνεκπαίδευση» (inclusion) θεωρούνται ταυτόσηµες. Πολλοί χρησιµοποιούν τους 

όρους ένταξη, ενσωµάτωση, οµαλοποίηση µε την ίδια, διαφορετική ή παραπλήσια 

έννοια. Άλλοι προτιµούν κάποιον όρο ή θεωρούν ότι η ένταξη είναι προϋπόθεση της 

ενσωµάτωσης προκαλώντας έτσι σύγχυση όσον αφορά την ορολογία 

(Πολυχρονοπούλου, 1995). Στην παρούσα έρευνα, θα χρησιµοποιηθεί ο εν γένει 

«όρος ένταξη». 

Ο όρος «ένταξη» είναι δανεισµένος από την επιστήµη της ψυχολογίας στην 

επιστήµη της παιδαγωγικής. Η έννοια που δόθηκε αρχικά ήταν αυτή της 

ενσωµάτωσης και του µη διαχωρισµού µαθητών στο σχολικό σύστηµα έστω και αν 

ανήκαν σε άλλη θρησκεία, φυλή, εθνικότητα ή φύλο. Αργότερα, ο όρος 

χρησιµοποιήθηκε και στην ειδική αγωγή λόγω της ιστορικής εξέλιξης και του 

γενικότερου αναθεωρητικού πνεύµατος στην µεταπολεµική Ευρώπη. Στην Ελλάδα, ο 

όρος ένταξη προσέλαβε µε το πέρασµα του χρόνου την έννοια του µη διαχωρισµού 

ανάµεσα σε ανάπηρα και µη άτοµα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ωστόσο, για να γίνει 

αυτό έπρεπε να αρθούν προκαταλήψεις, γενικεύσεις και λανθασµένοι διαχωρισµοί σε 

σχέση µε την αναπηρία εξαιτίας της έλλειψης ενηµέρωσης και κατάρτισης των 

παιδαγωγών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). 

Σύµφωνα µε τη Ζιώνου- Σιδέρη (2000α, σελ. 36) ο όρος ένταξη δηλώνει την 

«συστηµατική τοποθέτηση τινός µέσα σε κάτι άλλο και την ολοκλήρωση του 



 30 

υποκειµένου ως αυτοτελούς, ακέραιου µέρους ενός ευρύτερου συνόλου». Η «ένταξη» 

αποτελεί προσπάθεια για την τροποποίηση του σχολείου, ώστε να συµπεριλάβει όλα 

τα παιδιά. Το σχολείο, ως θεσµός και οργανωτική δοµή, και η κοινωνία θα πρέπει να 

αλλάξουν ώστε να βρεθεί ένα πλαίσιο σύγκλισης µε τα παιδιά µε κάποια αναπηρία. Ο 

όρος εµπεριέχει µια δυναµική αλλαγής των εκπαιδευτικών συστηµάτων (Ζώνιου- 

Σιδέρη, 2004).   

 Ο Τσιναρέλης (1993) υποστηρίζει ότι ο όρος ένταξη δηλώνει την 

«τοποθέτηση και την απόκτηση ρόλων µέσα σε µια οµάδα, ενός ή µιας οµάδας 

ατόµων µε διαφορετικά κοινωνικά, οικονοµικά, βιολογικά ή ψυχολογικά 

χαρακτηριστικά». 

 Ο όρος ένταξη περιγράφει τις στάσεις για τη συµβίωση και τη συνεργασία 

αναπήρων και µη ανάπηρων ατόµων (Σούλης, 2003).  

 Οι ορισµοί που αφορούν την ένταξη, εποµένως, υποδηλώνουν µια αµφίδροµη 

διεργασία  ανάµεσα στα µέλη ενός συνόλου. Υπάρχει µια τάση προς τον µη 

διαχωρισµό των ατόµων και εµπεριέχουν µια δυναµική ανάµεσα σε αυτά. Τα νέα 

µεµονωµένα άτοµα, που διατηρούν τα αρχικά χαρακτηριστικά τους, γίνονται 

σταδιακά λειτουργικά µέρη του συνόλου, το όποιο αναδιαµορφώνεται. Η ταυτότητα 

του ατόµου παραµένει αναλλοίωτη, ενώ ταυτόχρονα, γίνονται προσπάθειες για την 

αρµονική συνύπαρξη όλων µέσα σε µια οµάδα. Οι ορισµοί της ενσωµάτωσης, που 

παρατίθενται παρακάτω, υποδηλώνουν µια µονόδροµη διαδικασία κατά την οποία τα 

προσκολλούµενα µέλη γίνονται όµοια µε τα ήδη υπάρχοντα, χάνοντας την 

ιδιαιτερότητά τους και τα χαρακτηριστικά τους.  

Ο Κυπριωτάκης (2001) υποστήριξε ότι «ο όρος ενσωµάτωση χρησιµοποιείται 

για να τονιστούν οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξάλειψη της 

αποµόνωσης και της περιθωριοποίησης». 

Κατά την Ζώνιου- Σιδέρη (2000α, σελ. 37), «στην ενσωµάτωση τα 

χαρακτηριστικά του ατόµου εξαφανίζονται, έχοντας αφοµοιωθεί πλήρως από τα 

χαρακτηριστικά του ευρύτερου συνόλου στο οποίο εντάσσεται το άτοµο». 

Ο Τσιναρέλης (1993) ορίζει την ενσωµάτωση ως την «αποδοχή ενός ατόµου ή 

µιας οµάδας από ένα σύνολο στο οποίο ενσωµατώνεται και όπου δηµιουργούνται 

αλληλεπιδραστικές σχέσεις». 

Η έννοια της σχολικής ενσωµάτωσης περιγράφεται ως η ένταξη του ατόµου 

στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης µε σκοπό να ενσωµατωθεί στην οµάδα των άλλων 

συνοµηλίκων του. Για να επιτευχθεί αυτό, το άτοµο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
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ικανοποιεί τις ατοµικές του ανάγκες µε αποδεκτούς κοινωνικά τρόπους, να µετέχει 

έστω και ελάχιστα στις πνευµατικές, διδακτικές, κοινωνικές απαιτήσεις του σχολείου 

και της τάξης του, και τέλος να νιώθει ότι γίνεται αποδεκτό µέλος της οµάδας και να 

αισθάνεται ευτυχισµένο (Χρηστάκη, 1985). 

Σχολική ενσωµάτωση δε σηµαίνει µόνο τη φοίτηση των παιδιών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε συνήθη σχολική τάξη, αλλά την ταυτόχρονη κοινωνική και 

συναισθηµατική ενσωµάτωση σε αυτήν (Πατσάλης, 2008). 

Η σχολική ενσωµάτωση λειτουργεί και ενεργεί αντίθετα από τον κοινωνικό 

διαχωρισµό και εµποδίζει τον στιγµατισµό των παιδιών µε εκπαιδευτικές δυσκολίες. 

Η ενσωµάτωση των παιδιών µε δυσκολίες στο γενικό σχολείο προσφέρει νέες 

δυνατότητες µάθησης και κοινωνικής προσαρµογής. Η κοινή ζωή και µάθηση στο 

κοινό σχολείο για όλα τα παιδιά, συµβάλλει στην αποβολή προκαταλήψεων και 

ανασφαλειών, στη δηµιουργία κλίµατος σεβασµού και εκτίµησης, και στη γνωριµία 

και κατανόηση των προβληµάτων των ανθρώπων µε διαφορετικές ικανότητες. Με 

άλλα λόγια, η ενσωµάτωση τονίζει την κοινωνική απαίτηση να γίνεται ο καθένας 

αποδεκτός όπως είναι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη των όποιων δυσκολιών του 

(Κυπριωτάκης, 2001). 

Με βάση τα παραπάνω, οι όροι ενσωµάτωση και ένταξη, διαφέρουν και 

πρέπει να χρησιµοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή. Ενώ µε τον όρο ένταξη νοείται 

µια διαδικασία αλληλεπίδρασης, η οποία προωθεί µια διαφορετική κοινωνική 

οργάνωση, ο όρος ενσωµάτωση υπονοεί µια µονόδροµη διαδικασία προσαρµογής στο 

κατεστηµένο πρότυπο των «υγιών» (Ζώνιου-Σιδέρη 1998). 

Πρόσφατα, σύµφωνα µε την Ζώνιου- Σιδέρη (2004, σελ. 37), εµφανίστηκε ο 

όρος συνεκπαίδευση (inclusive εκπαίδευση) για να περιγράψει την «εκπαίδευση που 

συµπεριλαµβάνει όλους, που λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες και τη διαφορετικότητα 

όλων, ή συµπεριληπτική εκπαίδευση ή ακόµη εκπαίδευση του µη αποκλεισµού». 

Σύµφωνα µε τα νέα επιστηµονικά δεδοµένα, η ένταξη δεν αποτελεί τον στόχο αλλά 

έναν δίαυλο για την πραγµατοποίηση ενός καλύτερου σχολείου για όλους µε κοινά 

οφέλη για ανάπηρα και µη άτοµα. Ό όρος αυτός επίσης περιλαµβάνει και την 

πολιτική παράµετρο της ένταξης, καθώς απαιτείται ένας διευρυµένος 

προγραµµατισµός µε στόχο την ωρίµανση της κοινωνίας ως προς την αποδοχή των 

ατόµων µε αναπηρία. (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). 
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Ο όρος συνεκπαίδευση, στην ελληνική βιβλιογραφία ταυτίζεται µε τους όρους 

«σύγκλιση», «εκπαίδευση για όλους», «συµπεριληπτική εκπαίδευση» (∆όικου- 

Αυλίδου, 2006). 

H έννοια της συνεκπαίδευσης βασίστηκε στην άποψη ότι όλα τα παιδιά µε 

ειδικές ανάγκες µπορούν να επωφεληθούν από τη φοίτηση στο σχολείο της γειτονιάς 

τους, µε την προϋπόθεση ότι αυτό είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να τα 

υποδεχτεί και να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους (Ainscow 1997). 

Βασικές αρχές της συνεκπαίδευσης που αναγνωρίζονται από όλους είναι οι 

ακόλουθες: α) ο κάθε µαθητής µε αναπηρία αποτελεί αναπόσπαστο µέλος της γενικής 

εκπαίδευσης, β) δικαιούται σεβασµό της προσωπικότητάς του και µια θετική 

προσέγγιση που θα επιτρέψει να αυξηθεί η συµµετοχή του στο σχολείο και να 

περιοριστεί η αποµόνωσή του και γ) ο κάθε µαθητής έχει δικαίωµα στην 

εξατοµικευµένη διδασκαλία, πράγµα που σηµαίνει ότι το σχολείο θα πρέπει να είναι 

προετοιµασµένο να ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα του καθενός µαθητή 

(Norwich 2000). 

  

 

2.2 Βασικά µοντέλα σχολικής ένταξης 

 

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις, αρχικά µε 

τις νοµοθεσίες, προσπαθούν να µειώσουν το διαχωρισµό µε την ένταξη των παιδιών 

στα κανονικά σχολεία και τώρα προσπαθούν να παρέχουν προγράµµατα ένταξης για 

όλους. Ένα όραµα που ξεκίνησε ως µια παγκόσµια αιτία σήµερα θεωρείται ως το 

θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα. Στην Ευρώπη Μέχρι τη δεκαετία του 1970 δεν 

είχαν γίνει συστηµατικές προσπάθειες για την ειδική αγωγή. Η δεκαετία του 1980 

υπήρξε ίσως η δεκαετία σταθµός 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 τον βασικό άξονα της πολιτικής στον τοµέα της εκπαίδευσης.      

Η εκπαιδευτική πολιτική, τόσο στο Ηνωµένο Βασίλειο, όσο και στις 

Ηνωµένες Πολιτείες, ήταν σαφής. Έπρεπε να γίνεται προσπάθεια προκειµένου να 

συµπεριλαµβάνονται όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στα κανονικά σχολεία. Αυτή η πολιτική επηρέασε και ενέπνευσε την 
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πολιτική για την εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πολλών 

χωρών, προς την ίδια κατεύθυνση (Ε.Κ.Π.Α, 2011). 

Η κίνηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων προκάλεσε αλλαγές στη φιλοσοφία 

και τους στόχους της εκπαίδευσης γενικά, αλλά και στην αντιµετώπιση των µαθητών 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι η σχολική εκπαίδευση των παιδιών αυτών 

επικεντρώθηκε στην ένταξή τους στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης (Τζουριάδου, 

2008). Γενικότερα, µπορούµε να διακρίνουµε δύο βασικά µοντέλα  σχολικής ένταξης: 

Το µοντέλο της ενσωµάτωσης και το µοντέλο της συνεκπαίδευσης.  

Το Μοντέλο της ενσωµάτωσης: Έχει ως επίκεντρο τις ανάγκες του παιδιού 

µε ανεπάρκειες. Βασίστηκε στο κίνηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Επικράτησε 

µέχρι το 1990 στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσµου. Βασικό παιδαγωγικό 

χαρακτηριστικό του µοντέλου αυτού είναι η εξατοµίκευση των εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων, οι ειδικές θεραπείες, καθώς και η αύξηση της αλληλεπίδρασης 

µεταξύ των µαθητών. Αµφισβητήθηκε από την κίνηση των δικαιωµάτων για την 

αναπηρία διεθνώς, µετά την διακήρυξη της Σαλαµάνκα το 1994 (Τζουριάδου, 2001). 

Το Μοντέλο συνεκπαίδευσης: Έχει ως επίκεντρο την κοινωνία και το 

σχολείο. Βασίστηκε στις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήµατος και σήµερα 

υλοποιείται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Βασικό παιδαγωγικό του 

χαρακτηριστικό είναι η ενιαία εκπαίδευση µαθητών µε ή χωρίς Ε.Ε.Α., η αλλαγή των 

σχολικών δοµών και των διδακτικών προσεγγίσεων, οι προσαρµογές και 

διαφοροποιήσεις στα Αναλυτικά Προγράµµατα της γενικής εκπαίδευσης (Ειδική 

Αγωγή στην Ευρώπη, 2003). Το µοντέλο αυτό ενισχύθηκε από τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές τάσεις, όπως η διαθεµατική - διεπιστηµονική προσέγγιση της γνώσης 

και οι οµαδοσυνεργατικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας. (Τζουριάδου, 2001). 

Η πολιτική της ενσωµάτωσης και της συνεκπαίδευσης στα σχολεία είναι η πιο 

αποτελεσµατική αντιµετώπιση του διαχωρισµού και του αποκλεισµού των παιδιών µε 

ειδικές ανάγκες από τις συνηθισµένες διαδικασίες εκπαίδευσης. Τα σχολεία τα οποία 

προσπαθούν να εφαρµόσουν προγράµµατα συνεκπαίδευσης µαθητών µε και χωρίς 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να επικεντρώνονται πρωτίστως, στην 

αναγνώριση των αναγκών των µαθητών και δευτερευόντως στο να ικανοποιούνται 

όσο το δυνατόν καλύτερα αυτές οι ανάγκες. Επιπλέον, στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί 

της τάξης και γενικά όσοι ασχολούνται µε την εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν να 

προσαρµόζονται στους διαφορετικούς ρυθµούς και ύφος µάθησης των παιδιών. Είναι, 

εποµένως, απαραίτητο να διασφαλίζεται η ποιότητα του προγράµµατος σπουδών, να 



 34 

διαθέτουν τα κατάλληλα εποπτικά µέσα, καθώς και την ανάλογη υποδοµή και 

εξοπλισµό. 

Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και δυνατότητες είναι δυνατό να δεχτούν 

εκπαιδευτική και ειδική υποστηρικτική βοήθεια µέσω ενός ευρέως φάσµατος 

προγραµµάτων, τα βασικότερα από τα οποία είναι τα εξής: 

Α) Σε ξεχωριστές ειδικές εκπαιδευτικές µονάδες. Οι µαθητές που φοιτούν 

σε αποµονωµένα ειδικά ηµερήσια σχολεία κατοικούν συνήθως σε περιοχές που 

απέχουν πολύ από το σχολείο τους. Μεταφέρονται έτσι από τη γειτονιά τους στο 

σχολείο και αντίστροφα µε σχολικά αυτοκίνητα, διανύοντας καθηµερινά µεγάλες 

αποστάσεις. Το ελληνικό ειδικό σχολείο εξυπηρετεί, συνήθως, συγκεκριµένη 

κατηγορία παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Ιδρύονται, έτσι, και λειτουργούν ειδικές 

σχολικές µονάδες για παιδιά µε νοητική υστέρηση, για κωφά και βαρήκοα παιδιά, για 

τυφλά και µερικώς βλέποντα, για παιδιά µε κινητικά προβλήµατα κλπ. 

Β) Σε ειδικά σχολεία που στεγάζονται στο ίδιο σχολικό συγκρότηµα µε τα 

«κανονικά σχολεία». Σ’ αυτή την περίπτωση, το ειδικό σχολείο στεγάζεται στο ίδιο 

σχολικό συγκρότηµα µε άλλες σχολικές µονάδες και αποτελεί τη χαµηλότερη 

βαθµίδα σχολικής ενσωµάτωσης. 

Γ) Σε ειδικά σχολεία που συστεγάζονται µε το «κανονικό σχολείο».  

Στις περιπτώσεις αυτές τα παιδιά µε τις ειδικές ανάγκες βρίσκονται όλη ή σχεδόν όλη 

τη σχολική ηµέρα µέσα στο ειδικό σχολείο. Όπου κι όποτε είναι δυνατό 

συνδιδάσκονται µε τα συνηθισµένα παιδιά σε µαθήµατα όπως είναι η αισθητική 

αγωγή, η γυµναστική, η µουσική ή σε όποιο άλλο µάθηµα κρίνει κατάλληλο ο 

εκπαιδευτικός. Επιπλέον, έχουν την ευκαιρία να έρθουν σ’ επαφή µε τα παιδιά των 

κοινών τάξεων κατά την ώρα του διαλείµµατος, της σχολικής γιορτής και άλλων 

σχολικών δραστηριοτήτων. 

∆) Ίδιο σχολείο. Στην περίπτωση αυτή ο δάσκαλος είναι ο κύριος υπεύθυνος 

για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα όλων των µαθηµάτων της τάξης. Το µοντέλο αυτό 

µπορεί να υλοποιηθεί µε τις εξής µορφές: 

α) ∆ίχως την παροχή ειδικής βοήθειας  

Στην περίπτωση αυτή, η ειδική βοήθεια παρέχεται στο παιδί µόνο από τον 

εκπαιδευτικό της συνηθισµένη τάξης και οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 

επιτυχία του προγράµµατος είναι οι εξής: 

• Τοποθέτηση µικρού αριθµού παιδιών µε ειδικές ανάγκες µέσα στην ίδια τάξη. 

Παράδειγµα : ένα ή δυο παιδιά µέσα σε εικοσαµελή οµάδα «συνηθισµένων» 
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µαθητών.  

• Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση ή επιµόρφωση του δασκάλου σε θέµατα 

αξιολόγησης κι αντιµετώπισης παιδιών µε προβλήµατα µάθησης και συµπεριφοράς. 

            β) Με συνδιδασκαλία  

Στα πλαίσια αυτού του µοντέλου ο ειδικός ή υποστηρικτής εκπαιδευτικός 

συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό της τάξης για ορισµένες ώρες την εβδοµάδα ή για 

ορισµένα µαθήµατα. Κι ενώ οι δυο εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν από κοινού τις 

δραστηριότητες της τάξης, ο ειδικός επικεντρώνει το έργο του περισσότερο στους 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή 

ετικετοποίησης του µαθητή. 

         γ) Με την παροχή υποστηρικτικής βοήθειας από περιπατητικό 

εκπαιδευτικό ή άλλο ειδικό. Σ’ αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός έχει και πάλι 

όλη την ευθύνη της τάξης, αλλά υποστηρίζεται από τον περιπατητικό ειδικό ο οποίος 

µπορεί να είναι δάσκαλος ή και λογοπεδικός, Σχολικός ψυχολόγος ή άλλος 

περιοδεύων ειδικός. Ο ειδικός βοηθάει το παιδί σε τακτά χρονικά διαστήµατα ( µια ή 

περισσότερες φορές την εβδοµάδα) είτε ατοµικά είτε σε µικρές οµάδες µέσα στην 

τάξη. Ο ίδιος περιπατητικός προµηθεύει συχνά τον εκπαιδευτικό της τάξης µε το 

κατάλληλο διδακτικό υλικό. 

        δ) Με τη βοήθεια ειδικής υποστηρικτικής οµάδας. Η ειδική 

υποστηρικτική οµάδα περιλαµβάνει συνήθως έναν σχολικό ψυχολόγο και δυο 

σχολικούς συµβούλους. Έναν της ειδικής και έναν της γενικής αγωγής. Η οµάδα είναι 

υπεύθυνη για τη συµβουλευτική υποστήριξη και βοήθεια παιδιών και εκπαιδευτικών 

ενός συγκεκριµένου αριθµού σχολείων ή µιας συγκεκριµένης περιοχής. 

        ε) Στα τµήµατα ένταξης που λειτουργούν µέσα σε σχολεία Γενικής 

εκπαίδευσης. Σύµφωνα µε τα προγράµµατα αυτά, το παιδί αποµακρύνεται 

προσωρινά από την τάξη του για να δεχτεί βοήθεια για πέντε ή λιγότερες ώρες την 

εβδοµάδα, από εκπαιδευτικό ειδικευµένο στην ειδική αγωγή. Σε ορισµένους µαθητές 

παρέχεται ειδική βοήθεια για µερικούς µήνες ενώ σε άλλους για πολύ µεγαλύτερα 

διαστήµατα. Η οµάδα του τµήµατος ένταξης αποτελείται συνήθως από 2 έως 6 

παιδιά. Οι µαθητές που δικαιούνται να παρακολουθήσουν το υποστηρικτικό αυτό 

πρόγραµµα παρουσιάζουν συνήθως προβλήµατα στην ανάγνωση, στη γραφή ή στην 

αριθµητική. Κύριος στόχος του προγράµµατος είναι η πλήρης και όσο το δυνατόν 

συντοµότερη ένταξη του παιδιού µέσα στη συνηθισµένη τάξη. 
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Ε) Ένα σχολείο για όλους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται πλήρης σχολική 

ενσωµάτωση και το παιδί εκπαιδεύεται σε µια κανονική τάξη και ταυτόχρονα 

συµµετέχει στην ίδια διδακτική διαδικασία µε τους υπόλοιπους µαθητές. Ωστόσο 

αυτό δε σηµαίνει ότι διδάσκεται µε τον ίδιο τρόπο ή ότι βρίσκεται στο ίδιο 

µαθησιακό επίπεδο µε τους συµµαθητές του. 

 

 

2.3 Προϋποθέσεις της αποτελεσµατικής ένταξης 

 

Η επιτυχηµένη σχολική ένταξη αποτελεί επίλυση συγκεκριµένων 

προβληµάτων και σχεδιασµό συνθηκών που διευκολύνουν την προσαρµογή και όχι 

απλώς κάποιες τυπικές εκπαιδευτικές παροχές. Απαιτεί, επιπλέον, πρόσβαση σε 

κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη (ανθρώπινη και τεχνική) και προσαρµογή των 

εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις ατοµικές ανάγκες των µαθητών (European 

Commission, 2000). 

Για να λειτουργήσει µια ενταξιακή πολιτική πρέπει να υποστηριχθεί από τα 

σχολεία και από τους εκπαιδευτικούς, που θα την εφαρµόσουν. Ο κάθε εκπαιδευτικός 

έχει διαφορετικές απόψεις και οπτικές σχετικά µε τις ενταξιακές προσπάθειες. Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν διαφορετικές λειτουργικές δυσκολίες κατά την εφαρµογή 

της ένταξης και τελικά είναι αυτοί που επηρεάζουν τον τρόπο υλοποίησης της. 

Παρατηρείται επίσης πως, ενώ υιοθετούνται οι αρχές και οι αξίες της ένταξης στο 

σχολείο, στα πλαίσια της εφαρµογής υπάρχουν συµπεριφορές αντίθετες µε τις 

διακηρύξεις της ένταξης. Οι άνθρωποι, δηλαδή, που καλούνται να υλοποιήσουν την 

ένταξη, πολλές φορές µε τις πράξεις τους δεν την υποστηρίζουν (Τζουριάδου, 2008). 

 Επιπλέον, την πορεία του µαθητή φαίνεται να την επηρεάζει περισσότερο η 

τακτική που ακολουθεί η τάξη παρά η εκάστοτε επίσηµη διάγνωση. Οι συνθήκες 

φοίτησης διαµορφώνουν το νόηµα της εκάστοτε ανεπάρκειας και αυτές µε τη σειρά 

τους κατασκευάζουν  µια ανεπάρκεια για την παραποµπή αυτών των παιδιών στην 

ειδική εκπαίδευση. Η εφαρµογή της ένταξης θα πρέπει να εστιάσει στη διαδικασία 

αλληλεπίδρασης των ανάπηρων και µη µαθητών στη γενική εκπαίδευση αλλά και σε 

κοινωνικό πλαίσιο, δηµιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη µη 

αναµενόµενων κατασκευών σχετικά µε την ανεπάρκεια µε βάση τα βιώµατα των 

µαθητών στην καθηµερινή εµπειρία της τάξης (Μπάρµπας, 2007). 



 37 

Το πρότυπο πρόγραµµα σχολικής ένταξης που µπορεί να εφαρµοστεί για ένα 

συγκεκριµένο παιδί εξαρτάται συχνά από πολλούς παράγοντες:  

• την στάση του εκπαιδευτικού της συνηθισµένης τάξης, αλλά και όλου του 

διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου απέναντι στο µαθητή µε τις 

ειδικές ανάγκες. Η ένταξη δεν µπορεί να επιτευχθεί αν οι εκπαιδευτικοί της γενικής 

και ειδικής εκπαίδευσης, που είναι φορείς της φιλοσοφίας, αρνηθούν να τη δεχτούν.  

• την ύπαρξη εκπαιδευτικών µε ειδική εκπαίδευση ή επιµόρφωση σε θέµατα 

εκτίµησης, αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών µε προβλήµατα µάθησης και 

συµπεριφοράς.  

• την παρουσία ειδικού υποστηρικτικού προσωπικού (σχολικοί ψυχολόγοι, 

λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κ.α.) καθώς και βοηθητικού προσωπικού, όπως 

είναι βοηθοί δασκάλων, κ.α. 

• την προσπελασιµότητα και καταλληλότητα των σχολικών κτιριακών 

συγκροτηµάτων 

• την διαθεσιµότητα αιθουσών 

• την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισµού, η οποία θεωρείται, επίσης, σηµαντική 

προϋπόθεση για την επιτυχία των σχολικών προγραµµάτων ενσωµάτωσης 

(Πολυχρονοπούλου, 2001, Saleh, 1996). 

 Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι τα πειράµατα για 

ένταξη µέσα στα σχολεία δεν είναι παρά η αφορµή για να αρχίσει επιτέλους η 

εργασία µε το στόχο που διατυπώθηκε στις αρχές του αιώνα µας: το σχολείο είναι 

σχολείο για όλα τα παιδιά (Ζώνιου Σιδέρη, 1992). 

Για την επιτυχηµένη έκβαση στην ενταξιακή διαδικασία θα πρέπει να 

πληρούνται σε κάποιο βαθµό, τα ακόλουθα κριτήρια/ προϋποθέσεις: 

� Συµµετοχή και συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων στο σχεδιασµό της 

εκπαιδευτικής και ενταξιακής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντές 

σχολείων και διοικητικές υπηρεσίες). 

� Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε πρακτικές, προγράµµατα ενσωµάτωσης για 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

� Υποστήριξη και ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στον εκπαιδευτικό της γενικής 

εκπαίδευσης και τον παιδαγωγό ειδικής. 

� Υπηρεσίες συµβουλευτικής και στήριξης από τον σχολικό σύµβουλο, το σχολικό 

ψυχολόγο και το υπόλοιπο ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. 
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� Αλλαγή του σχολικού προγράµµατος αλλά και προσαρµογή του αναλυτικού 

προγράµµατος για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες και να προαχθούν οι ιδιαίτερες 

δεξιότητες των µαθητών µε αναπηρίες. 

� Αξιολόγηση και επαναπροσδιορισµός των αποτελεσµάτων του επανασχεδιασµού 

των προγραµµάτων σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

� Θετική στάση, αφοσίωση και δέσµευση των εκπαιδευτικών καθώς και άρση των 

προκαταλήψεων και των στερεότυπων αντιλήψεων. 

� Κατάλληλος εξοπλισµός, εκσυγχρονισµός της υλικοτεχνικής υποδοµής που το 

γενικό σχολείο οφείλει να διαθέτει για την αντιµετώπιση και την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών αναγκών όλων των παιδιών. 

� Εξασφάλιση της γονεϊκής παρέµβασης, έτσι ώστε να υπάρχει πληρέστερη 

αντιµετώπιση των δυσκολιών του παιδιού, η οποία θα ξεκινά από το σπίτι και θα 

συνεχίζεται στο σχολείο. 

Φυσικά, κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια έχει τη δική του δυναµική και η 

επιρροή του στην επιτυχία του προγράµµατος ένταξης φαίνεται να έχει σηµαντικές 

διακυµάνσεις (Χριστοφοράκη,2005, Λιοδάκης 2000). 

 

 

2.4 ∆υσκολίες υλοποίησης του θεσµού της ένταξης στην Ελλάδα 

 

Ο θεσµός της ένταξης και η υλοποίησή του σε µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, συναντά κάποιες δυσκολίες, µερικές από 

τις οποίες είναι: 

� Μειωµένη ανεκτικότητα απέναντι στους µαθητές µε ανεπάρκειες, κυρίως λόγω 

πιέσεων για υψηλές σχολικές επιδόσεις. 

� Έλλειψη επαρκούς αριθµού εκπαιδευτικών µε εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. 

� Ελλιπής διαθεσιµότητα επαρκών συνθηκών στήριξης στα γενικά σχολεία 

(υλικοτεχνική υποδοµή, µέσα, υλικά, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό). 

� Ετερογενείς τάξεις, ανεπαρκής ειδική εκπαίδευση και φόρτος εργασίας των 

εκπαιδευτικών της γενικής τάξης (Λιοδάκης 2000, Τζουριάδου 2008). 

Αυτό συµβαίνει διότι το σχολείο αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς 

κοινωνικούς θεσµούς. Εκεί συνυπάρχουν άτοµα διαφορετικών αντιλήψεων. Η 
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συνύπαρξη αυτή οδηγεί σε συγκρούσεις ανάµεσα στα άτοµα αυτά. Η παρουσία, 

λοιπόν, µαθητών µε αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις σχολικές µονάδες 

προκαλεί εντάσεις που ενδεχοµένως επηρεάζουν την ένταξη και πολλές φορές την 

ακυρώνουν κιόλας.  

Σηµαντικά είναι, τέλος, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο θεσµός της 

ένταξης και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Βασικοί λόγοι είναι: 

� Η «διαφορά» ανάµεσα στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στους 

συνοµήλικους συµµαθητές τους αυξάνεται µε την ηλικία. 

� Η αυξανόµενη εξειδίκευση και οι διαφορετικοί τρόποι οργάνωσης των σχολείων 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,  έχουν σαν αποτέλεσµα να παρουσιάζονται 

σηµαντικές δυσκολίες κατά την υλοποίηση του θεσµού της ένταξης στα εν λόγω 

σχολεία.   

� Η ανεπαρκής παιδαγωγική κατάρτιση και η όχι τόσο θετική στάση των 

εκπαιδευτικών αποτελούν εµπόδιο (Λιοδάκης 2000, Τζουριάδου 2008). 

  

 

2.5 Ένταξη και Εκπαίδευση µαθητών µε αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Αρχικά, η επικράτηση δηµοκρατικών ιδεών είχε ως αποτέλεσµα την 

αναγνώριση ίσων δικαιωµάτων για όλους τους πολίτες, και κυρίως του δικαιώµατος 

στην εκπαίδευση και στην κοινωνική περίθαλψη, ανεξαρτήτως ικανοτήτων ή 

αναπηριών. Επιπλέον, η ίδρυση συλλόγων γονέων και κηδεµόνων παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσµου έδρασε σηµαντικά. Ασκήθηκε πίεση 

στην κοινωνία και το επίσηµο κράτος ώστε να ληφθούν µετρά υπέρ των παιδιών 

αυτών, όπως η ίδρυση ειδικών σχολείων, η λειτουργία ειδικών κέντρων 

επαγγελµατικής µαθητείας, η εξασφάλιση εργασίας µε τη θεσµοθέτηση της 

υποχρεωτικής πρόσληψης ενός συγκεκριµένου αριθµού ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Κυρίως µε την εφαρµογή του θεσµού της υποχρεωτικής εκπαίδευσης το σχολείο 

γίνεται προνόµιο για όλους και ολοένα και µεγαλύτερος αριθµός παιδιών µε 

ιδιαίτερες δυνατότητες φοιτά στο σχολείο. Ακόµα, οικονοµικοί και πρακτικοί λόγοι 

επέβαλαν την κοινωνική ένταξη τέτοιων ατόµων, διότι είναι λιγότερο δαπανηρό για 

µια κοινωνία να εκπαιδεύσει τα άτοµα αυτά και να τα βοηθήσει να ζήσουν µέσα στο 
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κοινωνικό σύνολο, από ότι να περάσουν όλη τους τη ζωή σε ένα ίδρυµα κοινωνικής 

προστασίας (Παρασκευόπουλος, 1980). 

Η σχολική ένταξη των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Ελλάδα 

παρουσιάζει αργή εξέλιξη, λόγω της περιορισµένης νοµοθεσίας, της οργανωτικής 

δοµής αλλά και της συνολικής εξέλιξης της Ειδικής Αγωγής στη χώρα. Σύµφωνα µε 

τα διάσπαρτα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά µε το θέµα, διακρίνονται τρεις φάσεις στην 

εξέλιξη της ένταξης στην Ελλάδα: η περίοδος της κρυφής ένταξης (1906- 1984), η 

περίοδος της ανάπτυξης των ειδικών τάξεων (1984- 1989) και την περίοδο της 

ευρωπαϊκής επίδρασης (1989 έως σήµερα) (Λαµπροπούλου & Παντελιάδου, 2005).  

Στα άτοµα µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχονται 

υπηρεσίες ως το 22ο έτος της ηλικίας τους σε όλες τις τάξεις των σχολείων 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Ν. 3699/2008). Ειδικότερα, οι 

µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να φοιτούν: 

α) σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, υποστηριζόµενοι από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος µπορεί και πρέπει να συνεργάζεται µε τα Κέντρα 

∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ∆∆Υ), µε τους σχολικούς 

συµβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συµβούλους Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). 

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, µε παράλληλη στήριξη, από 

εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε., όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και το βαθµό των ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

γ) Σε ειδικά οργανωµένα και κατάλληλα στελεχωµένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ) 

που λειτουργούν µέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε δύο 

διαφορετικούς τύπους προγραµµάτων:  

� Για τους µαθητές µε ήπιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κοινό και εξειδικευµένο 

πρόγραµµα, καθορισµένο από το εκάστοτε ΚΕ∆∆Υ, 

� Για µαθητές µε σοβαρότερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εξειδικευµένο 

οµαδικό ή εξατοµικευµένο πρόγραµµα διευρυµένου ωραρίου, καθορισµένο 

επίσης από το ΚΕ∆∆Υ. Το εξειδικευµένο πρόγραµµα µπορεί να είναι ανεξάρτητο 

από το κοινό. 

Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν είτε σε αυτοτελείς Σχολικές 

Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) είτε σε σχολεία γενικής 

εκπαίδευσης είτε σε Τ.Ε. µε την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού 
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Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα µε το είδος της αναπηρίας τους και τις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προέρχονται από αυτή. 

Όταν η φοίτηση των µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράµµατος 

ή στα τµήµατα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η 

εκπαίδευση των µαθητών αυτών παρέχεται: 

α) Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ. 

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

παραρτήµατα άλλων σχολείων σε νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύµατα 

αγωγής ανηλίκων, ιδρύµατα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτοµα 

σχολικής ηλικίας µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές 

αυτές δοµές θεωρούνται ΣΜΕΑΕ που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων, εµπίπτουν στο πλαίσιο της ΕΑΕ παιδιών σχολικής ηλικίας και 

εφαρµόζουν εκπαιδευτικά προγράµµατα που εποπτεύονται από το Υπουργείο 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

γ) Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά 

βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήµατα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη µετακίνηση 

και φοίτηση των µαθητών στο σχολείο (http://www.pi-

schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/entaksi/entaksi.htm). 

Αντίστοιχο πρόγραµµα υπηρεσιών, που είναι απαραίτητες για να 

αντιµετωπιστούν οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είχε εκπονήσει και ο M.C. 

Reynolds. Στο πρότυπο αυτό περιλαµβάνονταν τύποι υπηρεσιών αναλόγως του 

βαθµού σοβαρότητας της περίπτωσης. Στη βάση της πυραµίδας βρίσκονται οι 

αποκλίσεις ελαφράς µορφής, ενώ ανεβαίνοντας προς την κορυφή της πυραµίδας 

συναντάµε σοβαρότερες αποκλίσεις (Παρασκευόπουλος, 1980). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 

∆ΟΜΕΣ 

 

3.1 Η ένταξη παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο 

 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, µεγάλος αριθµός µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες συναντάται στις τάξεις του γενικού σχολείου. Το κοινωνικό 

περιβάλλον της σχολικής τάξης έχει αλλάξει. Αυτό οφείλεται στην αυξανόµενη 

είσοδο αλλόγλωσσων µαθητών, στην άνοδο του ποσοστού των µαθητών µε 

δυσκολίες στη µάθηση και στο νόµο 3699/2008 για την αγωγή και εκπαίδευση των 

ατόµων µε ειδικές ανάγκες (Ηµέλλου, 2010). 

Η αντίληψη της ένταξης στο κανονικό σχολείο, η συµβίωση και η συνεργασία 

των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε τους άλλους τους «κανονικούς» 

συνοµηλίκους είναι τα βασικά σηµεία της αντίληψης της σηµερινής πολιτείας για τη 

στήριξη των παιδιών και των νέων µε ιδιαιτερότητες, στήριξη µε ειδική παιδαγωγική 

βοήθεια (Στάθης, 2006). 

Κάθε σχολική µονάδα είναι ένας οργανισµός παροχής εκπαίδευσης, που 

στόχο έχει την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και 

ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να 

εξελιχθούν σε ολοκληρωµένες προσωπικότητες και να ζήσουν δηµιουργικά (Νόµος 

1566/85). 

Με τον Νόµο 3699/2008, το γενικό σχολείο µετατρέπεται σε σχολείο για 

όλους και καλείται να εφαρµόσει την πολιτική της διασφάλισης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων για τα παιδιά µε αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, 

το σχολείο για όλα τα παιδιά όχι µόνο αποδέχεται την ένταξή τους σε αυτό, αλλά 

προσαρµόζει τη δοµή και τη λειτουργία του για την κάλυψη των αναγκών τους 

(Ηµέλλου, 2010). 

Στα τµήµατα ένταξης, η µαθησιακή δραστηριότητα δοµείται γύρω από το 

τρίπτυχο γραφή, ανάγνωση, µαθηµατικά ακολουθώντας το πρόγραµµα του γενικού 

σχολείου και του αναλυτικού προγράµµατος. Σε κάποιες περιπτώσεις εντάσσονται 

και στόχοι που αφορούν κανόνες συµπεριφοράς ή δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, 

όπως το φαγητό ή η τουαλέτα. Όµως, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα κοινωνικών 

δεξιοτήτων για τις ανάγκες του παιδιού απουσιάζει. Τα κοινωνικά προβλήµατα των 
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παιδιών εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος. Οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν µέσα από τη συζήτηση µε τα παιδιά να διορθώσουν την κατάσταση, 

χωρίς όµως να υπάρχουν οργανωµένα µέτρα και συστηµατική παρέµβαση προς την 

κατεύθυνση αυτή (Μπάρµπας, 2008). 

Τα παιδιά αυτά οδηγούνται στη µη συµµετοχή, στην περιθωριοποίηση και 

στον τονισµό των αδυναµιών. Η απουσία ευκαιριών συµµετοχής και εναλλακτικών 

διεξόδων αποµακρύνει τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από 

οποιαδήποτε µαθησιακή δραστηριότητα. Έτσι, δηµιουργείται µια αρνητική εικόνα για 

τον µαθητή από τους συµµαθητές του, καθώς η υπερβολική έµφαση στη µάθηση 

οδηγεί στη γενίκευση της ανικανότητας και σε άλλους τοµείς. Ο µαθητής 

στιγµατίζεται, περιθωριοποιείται και δεν εντάσσεται στη σχολική κοινότητα ούτε 

αναπτύσσει ουσιαστικές σχέσεις µε τους συνοµηλίκους (Μπάρµπας, 2008). 

Τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες βαδίζουν καθηµερινά ένα 

δύσκολο δρόµο, που πολλές φορές συνοδεύεται από αποτυχίες, απογοητεύσεις, 

συναισθήµατα κατωτερότητας. Έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση και κινδυνεύουν να 

πέσουν σε έναν φαύλο κύκλο συνεχών απογοητεύσεων, όπου οι αρνητικές συνέπειες 

αυτών τροφοδοτούν µε νέες αποτυχίες και απογοητεύσεις. Αυτό οδηγεί στην 

αµφισβήτηση και στην άρνηση του σχολείου και στη συνέχεια ολόκληρης της ζωής. 

Για να κρατηθούν αυτά τα παιδιά σε µια ήρεµη ψυχολογική κατάσταση υπεύθυνοι 

είναι οι γονείς τους και οι δάσκαλοί τους στο σχολείο. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να κατανοήσουν τις ανάγκες αυτών των παιδιών, να τα προστατεύουν από την 

αποτυχία, να θέτουν στόχους που θα µπορούν να τους επιτύχουν, να διαµορφώνουν 

τη διδασκόµενη ύλη σε µικρές ενότητες και να την προσεγγίζουν πολυαισθητηριακά. 

Αν, λοιπόν, δηµιουργηθεί το κατάλληλο κλίµα και οι µαθητές αυτοί πιστέψουν στις 

δυνάµεις και στις ικανότητές τους, τότε θα µπορέσουν να επιτύχουν και τον στόχο 

της γνώσης. 

Είναι, εποµένως, απαραίτητος ένας παιδαγωγικός σχεδιασµός και µια 

στοχευµένη παρέµβαση για την ανάπτυξη των κοινωνικών σχέσεων. Πολλές φορές η 

ένταξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί µόνο ένταξη στο χώρο 

του γενικού σχολείου, δυσκολεύοντας την ανάπτυξη σχέσεων και την αποδοχή των 

παιδιών αυτών ως ισότιµα µέλη της σχολικής κοινότητας και της µετέπειτα της 

κοινωνίας. 
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3.2 Η Ειδική Αγωγή και τα Τµήµατα Ένταξης στην Ελλάδα 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι 

ότι δε µπορούν να επωφεληθούν επαρκώς από το σύνηθες σχολικό πρόγραµµα. 

Περίπου το 15% των µαθητών παρουσιάζει σηµαντικές αποκλίσεις, οι οποίες 

παρεµποδίζουν την παρακολούθηση της σχολικής εργασίας (Παντελιάδου, 1998). 

Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για τη δηµιουργία ειδικών σχολικών προγραµµάτων και 

µεθόδων διδασκαλίας για τα παιδιά αυτά, µε σκοπό η σχολική εργασία να 

ανταποκρίνεται στο ρυθµό µάθησης και τις ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών αυτών. 

∆ηµιουργήθηκε, λοιπόν, στην Παιδαγωγική Επιστήµη ένας νέος κλάδος, η Ειδική 

Αγωγή, η οποία ασχολείται µε τα παιδαγωγικά και διδακτικά προβλήµατα των 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Παρασκευόπουλος, 1980). 

Το ελληνικό σύστηµα υιοθέτησε την φιλοσοφία για ένταξη των ατόµων µε 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο στο εκπαιδευτικό σύστηµα όσο και 

στην κοινωνική ζωή και την επαγγελµατική δραστηριοποίηση. Ωστόσο, ο σχολικός 

αποκλεισµός των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί µια διαρκή 

κατάσταση αφαίρεσης θεσµοθετηµένων δικαιωµάτων, οδηγώντας χιλιάδες µαθητές 

εκτός σχολείου και δηµιουργώντας στους ίδιους και στις οικογένειές τους κοινωνικά 

και οικονοµικά προβλήµατα (Ευσταθίου, 2011). 

Η Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί αυτόνοµη δοµή της δηµόσιας εκπαίδευσης 

από το 1981 (Νόµος 1143). Οι πρώτες ειδικές τάξεις, όπως ονοµάζονταν µέχρι το 

2000 τα τµήµατα ένταξης, άρχισαν να λειτουργούν, όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, το 1983-84. Για µεγάλο διάστηµα, περίπου έως το 1989, οι 

ειδικές τάξεις γέµισαν µε παιδιά µε µαθησιακά προβλήµατα, µε διαφορετικές ειδικές 

ανάγκες, µε µειονότητες κλπ. Οι τάξεις αυτές ήταν φροντιστηριακές και 

εξυπηρετούσαν βασικά µαθητές της γενικής εκπαίδευσης (Λαµπροπούλου- 

Παντελιάδου, 2005). Η επιτυχία του θεσµού των τµηµάτων ένταξης στην ένταξη των 

παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µέσα στο «κανονικό» σχολείο είναι ο 

κυριότερος παράγοντας που τα τµήµατα ένταξης στα ∆ηµοτικά Σχολεία αυξήθηκαν. 

Στα Γυµνάσια και τα Λύκεια τα τµήµατα ένταξης καθιερώθηκαν για πρώτη φορά µε 

τον νόµο 2817/2000. Ο αριθµός, όµως, των τµηµάτων αυτών είναι περιορισµένος 

στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, όχι τόσο εξαιτίας της δυσπιστίας των 

εκπαιδευτικών αλλά λόγω της άγνοιας αυτών γύρω από τα θέµατα Ειδικής Αγωγής. 
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Η οργάνωση και λειτουργία ενός τµήµατος ένταξης απαιτεί προσεκτική 

µελέτη, σοβαρό προγραµµατισµό και τήρηση ορισµένων αρχών και συγκεκριµένη 

διαδικασία. Το τµήµα ένταξης είναι ουσιαστικά µια επιπλέον τάξη του σχολείου και 

πρεσβεύει δύο αρχές, την αρχή της ενσωµάτωσης και την αρχή της παροχής ίσων 

ευκαιριών για όλους (Νόµος 1143). 

Σύµφωνα µε το ν. 2817/2000, τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. που 

φοιτούν στις σχολικές µονάδες της χώρας, υποστηρίζονται από τα τµήµατα ένταξης 

(Τ.Ε.). Το Τ.Ε. είναι η µοναδική διαθέσιµη υπηρεσία παροχής ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο (Χαρούπιας, 2005). 

Τα τµήµατα ένταξης είναι ουσιαστικά ειδικές σχολικές τάξεις ή τµήµατα 

κανονικών εκπαιδευτικών µονάδων, όπου ασκείται ειδική αγωγή. Εκεί φοιτούν 

διαφόρων περιπτώσεων αποκλίνοντες µαθητές του κανονικού σχολείου, οι οποίοι 

παρουσιάζουν προβλήµατα στη σχολική τους συµπεριφορά, όπως: οριακή 

νοηµοσύνη, διαταραχές στον λόγο, δυσλεξία, δυσορθογραφία, προβλήµατα 

συµπεριφοράς (Κρουσταλάκης, 2006). 

Οι µαθητές που µπορούν να φοιτήσουν στα Τ.Ε. έχουν γνωµάτευση από 

διαγνωστική υπηρεσία (π.χ. ΚΕ.∆.∆.Υ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα). Συµβαίνει, όµως, 

να φοιτούν και µαθητές που δεν έχουν γνωµάτευση, αλλά έχει παρατηρηθεί από τους 

εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας ότι παρουσιάζουν δυσκολίες. ∆εν είναι απαραίτητη 

λοιπόν η διάγνωση από Κ∆ΑΥ ή άλλη διαγνωστική υπηρεσία για τη φοίτηση µαθητή/ 

µαθήτριας σε τµήµα ένταξης, αλλά η υπεύθυνη δήλωση του γονέα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, για τη συµµετοχή στο Τ.Ε. είναι απαραίτητη η σύµφωνη γνώµη του 

Σχολικού Συµβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και φυσικά η συναίνεση των 

γονιών του µαθητή (http://news.disabled.gr/?p=37607). 

Για να λειτουργήσει ένα τµήµα ένταξης σε ένα σχολείο θα πρέπει να 

υπάρχουν τουλάχιστον τρία παιδιά  µε διαγνωσµένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει µία αίθουσα για τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Η 

αποδοχή από το σχολείο και τους γονείς είναι βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία 

του τµήµατος ένταξης (Στάθης, 2006). 

Οι µαθητές τους οποίους υποστηρίζει ο θεσµός των τάξεων ένταξης, είναι στη 

µεγάλη τους πλειοψηφία παιδιά που µε την κατάλληλη βοήθεια, στον κατάλληλο 

χρόνο, µπορούν να ξεπεράσουν ή έστω να περιορίσουν σε πολύ µεγάλο βαθµό τα 

προβλήµατα τους στο επίπεδο της ακαδηµαϊκής επίδοσης. Αντίθετα, όταν δεν τους 

παρασχεθεί η κατάλληλη υποστήριξη, τα προβλήµατα που αρχικά θα µπορούσε να 
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είναι εξαιρετικά εύκολο να αντιµετωπιστούν, επιδεινώνονται δραµατικά (Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου & Μπίµπου 2009). 

Αυτό συµβαίνει κυρίως επειδή οι µαθητές αυτοί, συναισθανόµενοι τις 

ελλείψεις τους στο γνωστικό επίπεδο αρχίζουν να αναπτύσσουν ποικίλες αµυντικές 

στάσεις που στο σύνολό τους συνθέτουν µιαν αρνητική στάση προς τη  διαδικασία 

της µάθησης και της γνώσης, αλλά και ευρύτερα την σχολική ζωή :  ∆ηµιουργείται 

εκείνη η σωρεία συµπτωµάτων που στη σχετική βιβλιογραφία ονοµάζονται 

δευτερογενείς επιπτώσεις των µαθησιακών δυσκολιών και που δεν αφορούν πλέον 

µόνο το επίπεδο της ακαδηµαϊκής γνώσης, αλλά ολόκληρη την αυτοεικόνα και 

αυτοπροσδιορισµό του ίδιου του παιδιού και κατ’ επέκταση τη συµπεριφορά του, που 

µπορεί να περιλαµβάνει στοιχεία που ξεκινούν από καταθλιπτικού τύπου αντιδράσεις 

και φτάνουν στη διαµόρφωση καθαρά διασπαστικών, αντιδραστικών και επιθετικών 

συµπεριφορών (∆όικου- Αυλίδου, 2008). 

Ακριβώς εξαιτίας αυτής της ιδιοµορφίας, ο χρόνος της παρέµβασης είναι 

καθοριστικός:  Αν η σωστή αντιµετώπιση ξεκινήσει αµέσως από την αρχή της 

σχολικής ζωής, δηλαδή στην Α΄ ∆ηµοτικού ή ακόµα και στο Νηπιαγωγείο, οι 

δευτερογενείς επιπτώσεις δεν θα βρουν έδαφος να αναπτυχθούν και το συνολικό 

µέγεθος του προβλήµατος θα ελαχιστοποιηθεί, επιτρέποντας στο παιδί µια καθόλα 

φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο στο ψυχικό και κοινωνικό πεδίο όσο και στο 

ακαδηµαϊκό. Αν αντίθετα η ορθή αντιµετώπιση καθυστερήσει για δυο  - τρία χρόνια η 

και περισσότερο– όπως συνήθως τελικά συµβαίνει – το παιδί θα είναι ήδη σηµαντικά 

και πιθανότατα αµετάκλητα βεβαρηµένο µε σηµαντικές δευτερογενείς φορτίσεις και 

διαταραχές. 

 

 

3.3 Σκοποί και λειτουργία των τµηµάτων ένταξης 

 

Η αναγνώριση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η παραποµπή 

τους σε τµήµατα ένταξης πρέπει να είναι µια όσο το δυνατό λιγότερο διαχωριστική 

λειτουργία. Οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες, καθώς και η αύξηση του αριθµού των 

παιδιών µε Ε.Ε.Α. που φοιτούν στα γενικά σχολεία, επισηµαίνουν το σηµαντικό και 

υποστηρικτικό ρόλο των Τ.Ε. (Χαρούπιας, 2008). 
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Το τµήµα ένταξης είναι µια δοµή της Ειδικής Αγωγής µέσα στα γενικά 

σχολεία που έχει στόχο την εκπαιδευτική παρέµβαση µε εξατοµικευµένα 

προγράµµατα στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εξατοµικευµένο 

και εξειδικευµένο πρόγραµµα για µαθητές µε σοβαρότερες ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Λειτουργεί µέσα στο γενικό σχολείο ως ξεχωριστό τµήµα και δέχεται παιδιά 

από όλες τις τάξεις. Οι µαθητές που επιλέγονται να συµµετέχουν στο τµήµα ένταξης 

οργανώνονται σε οµάδες σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Αυτό σηµαίνει 

ότι η συµµετοχή στην κάθε οµάδα δεν σχετίζεται µε την τάξη φοίτησης του µαθητή 

(∆όικου- Αυλίδου, 2008). 

Το πρόγραµµα στο Τµήµα Ένταξης έχει ως σκοπό την στήριξη των µαθητών 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να υπάρχει σύνδεση και συνέχεια µε το 

πρόγραµµα της τάξης τους. Ο Ειδικός Παιδαγωγός του Τµήµατος Ένταξης πρέπει να 

διαθέτει ειδικές γνώσεις και προσόντα και να τα χρησιµοποιεί ανάλογα. Είναι 

απαραίτητο πρώτα και κύρια να υποστηρίζει ψυχοπαιδαγωγικά και να παρέχει 

βοήθεια σε κάθε µαθητή που φοιτά στο Τµήµα Ένταξης, καθώς και να συνεργάζεται 

µε το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου και τους γονείς. 

Ο Ειδικός Παιδαγωγός σε συνεργασία µε το δάσκαλο γενικής αγωγής 

καθορίζει τις ώρες φοίτησης των µαθητών στο Τµήµα Ένταξης. Σε καµία περίπτωση 

οι µαθητές δεν λείπουν από τη γενική τάξη σε µαθήµατα που αποδίδουν καλύτερα ή 

σε µαθήµατα που αγαπούν και έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίµησης και 

αυτοεικόνας τους (όπως Μουσική, Εικαστικά, Γυµναστική, κτλ). 

Κύριος στόχος του Ειδικού Παιδαγωγού, αρχικά, είναι η καλλιέργεια της 

αυτοεκτίµησης των µαθητών, καθώς είναι σηµαντική γιατί βοηθά τα παιδιά να 

αισθάνονται υπερήφανα για τον εαυτό τους και για το τι µπορούν να επιτύχουν στη 

ζωή τους. Τους δίνει το θάρρος να δοκιµάσουν νέα πράγµατα και τους επιτρέπει να 

σέβονται τον εαυτό τους ακόµα και όταν κάνουν λάθη. 

Σε συνεργασία µε τον δάσκαλο της γενικής τάξης το πρόγραµµα κάθε µαθητή 

αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις συνθήκες και τις ανάγκες. Αυτό σηµαίνει ότι 

µπορεί αν υπάρξει ανάγκη να παραµείνει ο µαθητής στην τάξη του για κάποιες 

δραστηριότητες  που δεν επαναλαµβάνονται (π.χ πειράµατα ή για αξιολογήσεις, 

διαγωνίσµατα και τεστ) (∆όικου- Αυλίδου, 2008). 

Στο τµήµα ένταξης οι οµάδες των µαθητών παρουσιάζονται ως εξής: 

� Οµάδες µε ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες 2-3 ώρες την εβδοµάδα 

� Οµάδες µε σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες                                              
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      5- 8 ώρες την εβδοµάδα. 

� Εξατοµικευµένα προγράµµατα για µαθητές µικρών τάξεων που δεν έχουν 

καταφέρει να κατακτήσουν τον µηχανισµό ανάγνωσης και γραφής 10 ώρες την 

εβδοµάδα 

Ο ειδικός εκπαιδευτικός στο τµήµα ένταξης έχει στόχο να παρεµβαίνει στις 

επιµέρους δυσκολίες των µαθητών(π.χ. δυσκολίες στη γραφή, στην ανάγνωση, την 

γραµµατική, στα µαθηµατικά κ.α.) και να διδάσκει γνωστικές και µεταγνωστικές 

στρατηγικές διαχείρισης της γνώσης, ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά έναν δοµηµένο 

τρόπο µελέτης στο σχολείο και στο σπίτι (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίµπου, 

2009). 

Όσον αφορά τα γνωστικά αντικείµενα δίνεται βάρος κυρίως στα µαθήµατα της 

Γλώσσας και των Μαθηµατικών. Συνήθως η πορεία του εκπαιδευτικού έργου έχει την 

εξής µορφή:  

� Άτυπες αξιολογήσεις των γνώσεων των µαθητών βάση επιλεγµένου υλικού (τεστ 

αξιολόγησης),  

� Καθορισµός εκπαιδευτικών στόχων,  

� ∆ιδασκαλία των γνωστικών αντικειµένων, 

� Συνεχείς έλεγχοι και αξιολογήσεις κατανόησης των γνώσεων, 

� Σύνδεση τους µε πρακτικές εφαρµογές, 

� Επαναξιολογήσεις της µάθησης. 

Ο δάσκαλος υποδέχεται το παιδί στο Τ.Ε. και δηµιουργεί έναν απόρρητο 

προσωπικό φάκελο. Σε αυτόν τον φάκελο περιέχεται η εισήγηση του ΚΕ∆∆Υ ή της 

ιατροπαιδαγωγικής υπηρεσίας και οι δοκιµασίες που έχουν χορηγηθεί για τον 

µαθητή. Πιο συγκεκριµένα, υπάρχουν δεδοµένα και πληροφορίες του µαθητή από την 

πρώτη µέρα εισαγωγής του στο τµήµα ένταξης αναφορικά µε τη διάγνωσή του, την 

ψυχοπαιδαγωγική του αξιολόγηση καθώς το οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό 

του. Ακόµη, ο φάκελος αυτός περιέχει αξιολογικές εκθέσεις, δοκιµασίες του παιδιού, 

δείγµατα εργασιών του παιδιού, σηµειώµατα από την επικοινωνία του σχολείου µε 

την οικογένεια καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνεται χρήσιµη από τον 

εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης (Χαρούπιας, 2005). 

Αφού έχει γίνει ατοµική αξιολόγηση, ο δάσκαλος του τµήµατος ένταξης 

προσαρµόζει το πρόγραµµα σύµφωνα µε τις ανάγκες του κάθε παιδιού ακολουθώντας 

ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα. Ο τελικός στόχος είναι η σταδιακή αποµάκρυνση του 
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µαθητή από το τµήµα ένταξης και να καταφέρει µακροπρόθεσµα να µπορεί να 

ακολουθήσει γνωστικά το ρυθµό της γενικής τάξης (Χαρούπιας, 2005). 

Για να αντιµετωπιστούν επιτυχώς οι δυσκολίες µάθησης, οι µαθητές µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρειάζονται ειδικά σχεδιασµένες εκπαιδευτικές 

παρεµβάσεις. Οι παρεµβάσεις αυτές, µέχρι πρόσφατα, έδιναν βαρύτητα στην 

ανάπτυξη στρατηγικών µάθησης και δεξιοτήτων µελέτης που βοηθούν τους µαθητές 

να µαθαίνουν πιο αποτελεσµατικά από τα σχολικά βιβλία και από τις παραδόσεις, 

καθώς και να προετοιµάζονται καλύτερα για τα διαγωνίσµατα. Αν και οι παρεµβάσεις 

αυτές έχουν αποδειχθεί θετικές στις επιδόσεις των µαθητών µε µαθησιακές 

δυσκολίες, έχουν δεχτεί κριτική γιατί δεν αναφέρονται στην επίλυση προβληµάτων 

µάθησης, αλλά περιλαµβάνουν αποκλειστικά παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας 

(Morocco, 2001). 

Το τµήµα ένταξης προσφέρει, επιπλέον, σχολικές δραστηριότητες, οι οποίες 

µπορούν να προσφέρουν χειροπιαστές εµπειρίες συνδέοντας αφηρηµένες έννοιες µε 

συγκεκριµένες καταστάσεις. Επίσης, βοηθούν τους µαθητές να εµπλακούν ενεργά 

στη µάθηση και είναι ιδιαίτερα βοηθητικές στην επίτευξη µαθησιακών στόχων. 

Επίσης, οι δραστηριότητες αυτές απευθύνονται σε όλες τις αισθήσεις και στηρίζονται 

σε µικρότερο βαθµό στις γλωσσικές ικανότητες των µαθητών, ενθαρρύνουν την 

οµαδική εργασία και διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη και συµµετοχή των παιδιών 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Mastropieri & Scruggs, 1992). 

Οι µαθητές των τµηµάτων ένταξης παρουσιάζουν ένα µεγάλο εύρος αναγκών 

και ιδιαιτεροτήτων. Για τον λόγο αυτό ο χώρος και ο εξοπλισµός θα πρέπει να 

πληρούν ορισµένες προδιαγραφές όσον αφορά την προσβασιµότητα καθώς και την 

καταλληλότητα του εξοπλισµού για τη στήριξη των διάφορων ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών των παιδιών. Συγκεκριµένα, η αίθουσα θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύχωρη 

για να µπορούν τα παιδιά να δουλεύουν χωρίς να διασπάται η προσοχή τους. Σχετικά 

µε τη διαµόρφωση του χώρου (τοποθέτηση θρανίων, καθίσµατα) είναι καλό να 

αποφεύγεται η κατά µέτωπο διάταξη, ώστε να µη θυµίζει σχολική αίθουσα, που 

αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο ο µαθητής είναι πιθανό να έχει βιώσει αρνητικά 

συναισθήµατα και εµπειρίες. Τα καθίσµατα θα πρέπει να είναι ανατοµικά, να 

προσαρµόζονται και να εξυπηρετούν όλες τις σωµατικές ιδιαιτερότητες των µαθητών. 

Το διδακτικό και παιδαγωγικό υλικό θα πρέπει να είναι πολυαισθητηριακό, να 

περιέχει τεχνολογικά βοηθήµατα και να είναι προσαρµοσµένο στο εξειδικευµένο 

πρόγραµµα του κάθε µαθητή (Χαρούπιας, 2005). 
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Στο Τµήµα Ένταξης χρησιµοποιούνται πάρα πολλά εποπτικά µέσα και 

εναλλακτικοί τρόποι µάθησης, όπως παιδαγωγικό παιχνίδι, δραµατοποίηση, µάθηση 

µε υπολογιστή, διδασκαλία µε χρήση αντικειµένων και άλλα. Η διδακτέα ύλη 

επιλέγεται και διαµορφώνεται µέσα από τροποποιήσεις και προσαρµογές και δεν 

διατάσσεται κατά τάξη ή ηλικία, αλλά οργανώνεται σύµφωνα µε τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε µαθητή. 

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος διδάσκει στο τµήµα ένταξης, έχει σπουδές 

τουλάχιστον ενός έτους στην ειδική εκπαίδευση ή διετή µετεκπαίδευση στην ειδική 

αγωγή στα ∆ιδασκαλεία Ειδικής Αγωγής. Από το 2003 και έπειτα τοποθετούνται και 

οι απόφοιτοι σχολών ειδικής αγωγής τετραετούς φοίτησης καθώς και οι απόφοιτοι 

αντίστοιχων τµηµάτων του εξωτερικού. Έργο του εκπαιδευτικού του τµήµατος 

ένταξης είναι η στήριξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε την 

παροχή εξατοµικευµένου προγράµµατος παρέµβασης. Το πρόγραµµα αυτό παρέχεται 

στο τµήµα ένταξης αλλά και στη γενική τάξη του µαθητή. Επιπροσθέτως, το 

πρόγραµµα καταρτίζεται από τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης και βασίζεται 

στις εκπαιδευτικές αξιολογήσεις που έχουν προηγηθεί και βρίσκονται στον ατοµικό 

φάκελο του µαθητή καθώς και στην αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού. 

Περιλαµβάνει δραστηριότητες για την κινητικότητα του παιδιού (αδρή και λεπτή 

κινητικότητα), για την ενίσχυση της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης. Ο 

εκπαιδευτικός του τµήµατος ένταξης συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό της γενικής 

τάξης, όπου φοιτά ο µαθητής, και τους γονείς συµβουλεύοντας τους για το ρόλο τους. 

Επιδιώκει, ακόµη, την ευρύτερη ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Για την επιτυχία του προγράµµατος σηµαντικό ρόλο παίζει ο χώρος 

διεξαγωγής του, οι διδακτικοί στόχοι καθώς και η αξιολόγηση της δραστηριότητας 

(Χαρούπιας, 2005). 

Για τη σύνταξη του εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος του τµήµατος 

ένταξης, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις σωµατικές, 

συναισθηµατικές και γνωστικές ανάγκες των µαθητών. Το πρόγραµµα θα πρέπει να 

είναι ευέλικτο και να µπορούν οι µαθητές να εντάσσονται σε οµάδες. Ο 

εκπαιδευτικός ορίζει τις ώρες παρακολούθησης των µαθητών, προσπαθώντας να µην 

υπερβαίνουν τις πέντε διδακτικές ώρες καθηµερινά. Η έκτη ώρα κρίνεται ως 

αντιπαραγωγική για τους µαθητές. Ο ελάχιστος αριθµός παρακολούθησης ενός 

µαθητή εβδοµαδιαίως ορίζεται στη µία διδακτική ώρα, ενώ ο µεγαλύτερος στις 

δεκαπέντε ώρες. Η διδακτική υποστήριξη θα πρέπει να συνδυάζεται µε 
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συνεκπαίδευση στην τάξη, ώστε να επιτευχθεί η σταδιακή µείωση των ωρών 

παρακολούθησης του µαθητή στο τµήµα ένταξης (Χαρούπιας, 2009). 

  

 

3.4 Φοίτηση και κοινωνική ένταξη στο τµήµα ένταξης 

 

Στόχος της φοίτησης ενός µαθητή στο τµήµα ένταξης δεν είναι µόνο η 

βελτίωση της σχολικής του επίδοσης και η εκµάθηση στρατηγικών µάθησης, αλλά 

και η ενίσχυση της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης του παιδιού (Χαρούπιας, 2009). 

Η φοίτηση στο τµήµα ένταξης αποσκοπεί, λοιπόν, και στην εκπαίδευση αλλά και 

στην ένταξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη. Το 

στοίχηµα της γνώσης κερδίζεται µόνο εάν κατακτηθεί, πρωτίστως, καλή ψυχική υγεία 

αυτών των παιδιών, που συνήθως έχουν αυξηµένη συναισθηµατική νοηµοσύνη. 

Οι γνώµες γύρω από την εφαρµογή της ένταξης και το θεσµό των Τ.Ε. 

ποικίλουν. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η ένταξη συντελεί στην ψυχολογική, 

κοινωνική, και γνωστική ανάπτυξη των µαθητών µε και χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι δεν µπορεί να τεκµηριωθεί έµπρακτα η βελτίωση 

αυτή και ότι υπάρχει η περίπτωση να έχει αρνητικές συνέπειες η ένταξη των παιδιών 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην γενική τάξη στους µαθητές χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω του µειωµένου χρόνου που τους αναλογεί στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). 

Μέσα από το θεσµό των Τ.Ε. προωθείται η άρση του φόβου που µπορεί να 

έχει ένας µαθητής απέναντι σε ένα άτοµο µε αναπηρία. Ο φόβος αυτός εµποδίζει έναν 

άνθρωπο να δει το άτοµο µε αναπηρία πρώτα ως άνθρωπο και έπειτα ως άτοµο µε 

αναπηρία. Τα συναισθήµατα του φόβου, της αµηχανίας και του οίκτου απέναντι στα 

άτοµα µε αναπηρία, µπορούν να µετουσιωθούν σε αποδοχή και ισότιµη συνύπαρξη 

µέσα από την συνύπαρξη και τη συνεργασία. Οι µαθητές της ειδικής αγωγής 

ωφελούνται από µια τέτοια συνύπαρξη διότι έχουν ένα διαφορετικό πρότυπο από το 

οποίο µπορούν να πάρουν θετικά στοιχεία, να αποκτήσουν δεξιότητες ζωής και 

επικοινωνίας, να δεχθούν θετικές επιδράσεις από συνοµηλίκους τους που είναι σε 

θέση να λειτουργήσουν µε συγκροτηµένο και υποστηρικτικό τρόπο απέναντί τους 

(Ηµέλλου, 2010). 
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Την κοινωνική ένταξη δυσκολεύουν τα αρνητικά στερεότυπα και οι 

προκαταλήψεις που είναι βαθιά ριζωµένες στην κοινωνία για τα άτοµα µε Ε.Ε.Α.. Η 

ουσιαστικότερη παρέµβαση για να αρθούν αυτές οι προκαταλήψεις, µπορεί να γίνει 

αποτελεσµατικότερα στους µαθητές που δεν έχουν ισχυροποιήσει τα στερεότυπα τους 

και σε αυτούς που είναι σε θέση να αφοµοιώσουν πληροφορίες και να διαµορφώσουν 

στάσεις, στηριζόµενες όχι σε προκαταλήψεις αλλά σε πραγµατικά στοιχεία µέσα από 

τα βιώµατα τους. Έτσι, βασική προϋπόθεση για να αποδεχτούν οι µαθητές της 

γενικής αγωγής τους µαθητές µε Ε.Ε.Α. είναι να τους γνωρίσουν, να συνυπάρξουν, να 

κάνουν κοινές δραστηριότητες µε τελικό στόχο να δουν ότι τα άτοµα µε αναπηρία 

είναι άνθρωποι σαν και αυτούς µε συναισθήµατα και ανάγκη για επικοινωνία 

(Ηµέλλου, 2010). 

Η όποια απόρριψη, αµηχανία, φόβος και προκατάληψη των µαθητών απέναντι 

στους συµµαθητές τους των Τ.Ε. µπορεί να µεταµορφωθεί σταδιακά και µέσα από 

την αλληλεπίδραση σε αποδοχή, συνεργασία και σεβασµό, που θα βασίζονται σε µια 

θετική και αληθινή εικόνα που θα διαµορφώσουν οι µαθητές των σχολείων που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα για τους µαθητές της ειδικής αγωγής. Η εδραίωση 

αρνητικών στερεοτύπων για τα άτοµα µε αναπηρία έχει τις ρίζες της στην άγνοια, 

στην έλλειψη εµπειριών συνύπαρξης µε τα άτοµα µε αναπηρία και στην αρνητική 

εικόνα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που έχει επιβάλει ο πολιτισµός µας, που 

προωθεί εικόνες ανθρώπων ως πρότυπα, εντελώς ψεύτικες µε ιδανικό την τέλεια 

εξωτερική εµφάνιση και όχι την πνευµατική καλλιέργεια και ανάπτυξη (Ηµέλλου, 

2010). 

 

Μέσω της φοίτησης σε τµήµατα ένταξης τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής : 

ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων µεταξύ των µαθητών µε και χωρίς ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, ανάπτυξη της αποδοχής της διαφορετικότητας των άλλων 

παιδιών και απόκτηση κοινωνικής ευαισθησίας, συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικής 

και γενικής αγωγής προς όφελος όλων των παιδιών, µείωση του αισθήµατος του 

αποκλεισµού, καθώς όλοι οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν την 

ευκαιρία φοίτησης στο γενικό σχολείο. Σχετικές έρευνες σε σχολεία τα οποία είναι 

δοµηµένα µε βάση τις αρχές της ένταξης απέδειξαν ότι µειώνεται ο στιγµατισµός των 

µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε αποτέλεσµα την ενίσχυση της 

αυτοεκτίµησης τους, ενώ τα πλεονεκτήµατα µέσα από την συνεχή αλληλεπίδραση 
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επεκτείνονται ακόµη και στους µαθητές χωρίς εκπαιδευτικές ανάγκες (Ζώνιου- 

Σιδέρη, 2000). 

Από την άλλη πλευρά , τα επιχειρήµατα κατά της ένταξης επικεντρώνονται, 

κυρίως, στο αίσθηµα της απόρριψης και του στιγµατισµού που βιώνουν τα παιδιά µε 

ειδικές µαθησιακές ανάγκες, καθώς προτιµούν να συναναστρέφονται µε παιδιά µε 

αντίστοιχες ιδιαιτερότητες. Επιβάλλεται, βέβαια, να λάβουµε υπόψη µας το γεγονός 

ότι, αν και οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί τυπικά να φοιτούν σε 

γενικές τάξεις, ωστόσο τίθενται στο περιθώριο από τους συνοµηλίκους τους ή το 

εκπαιδευτικό προσωπικό λόγω της διαφορετικότητας τους. Επιπρόσθετα, η κατάρτιση 

και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής αποδεικνύεται µάλλον 

ελλιπής και ανεπαρκής ως προς την αποτελεσµατική ακαδηµαϊκή και κοινωνική 

ανάπτυξη όλων των παιδιών.  (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). 

Απαραίτητη προϋπόθεση µιας επαρκούς κοινωνικής ένταξης είναι η 

κοινωνική προσαρµογή. Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει τις υγιείς διαπροσωπικές 

σχέσεις και την ικανότητα του ατόµου να συµµορφώνεται µε τα πρότυπα 

συµπεριφοράς που θέτει η κοινωνία. Η αποδοχή του ατόµου από την κοινωνία 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η θετική εξωτερική εµφάνιση, η 

προσοχή στους τρόπους συµπεριφοράς, η ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του ατόµου 

προς την οικογένεια και την κοινωνία καθώς και ο ενστερνισµός των αξιών της 

κοινωνίας (Παρασκευόπουλος, 1980). 

Η συνύπαρξη µαθητών γενικής και ειδικής αγωγής σε ένα κοινό και ενιαίο 

σχολείο µπορεί να δώσει στους µαθητές την εµπειρία εκείνη που θα τους βοηθήσει 

µέσα από την επικοινωνία, να εγκαταστήσουν µια ισότιµη σχέση, χωρίς 

προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. 

Το εξατοµικευµένο πρόγραµµα του τµήµατος ένταξης θα πρέπει να είναι 

ευέλικτο, καλύπτοντας τις ευρύτερες ανάγκες των µαθητών. ∆ε στοχεύει µόνο στο 

µαθησιακό επίπεδο αλλά και στην προετοιµασία των µαθητών ώστε να 

ανταπεξέλθουν στη ζωή τους και να γίνουν ανεξάρτητο όντα. Οι ενταξιακές 

προσπάθειες αποσκοπούν στη διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και την 

κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των µαθητών. Τέτοιες ανάγκες είναι η ανάπτυξη 

των κοινωνικών τους δεξιοτήτων και η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης 

(Παρασκευόπουλος, 1980). 

Το παιδί, µέσω των προγραµµάτων ένταξης, πρέπει να αποκτά νέες δεξιότητες 

και να µαθαίνει καινούριους τρόπους επικοινωνίας. Πρέπει επίσης να αναπτύσσει την 
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ικανότητά του να αυτοεξυπηρετείται και να λειτουργεί ανεξάρτητα. ∆εν µπορούµε να 

θεωρούµε την εκπαίδευση ενός παιδιού επαρκή, αν το ίδιο δεν έχει µάθει να 

αναγνωρίζει και να εκφράζει τις προτιµήσεις και τις επιλογές του. Η έκφραση 

προσωπικών επιλογών είναι ίσως το πιο σηµαντικό δικαίωµα του κάθε ανθρώπου, 

γιατί η στέρηση αυτού του δικαιώµατος ταυτίζεται µε τη στέρηση του δικαιώµατος 

της ελευθερίας (Γενά, 1996). 

Η κοινωνική προσαρµογή δεν αποτελεί ξεχωριστό µάθηµα, αλλά 

ενσωµατώνεται σε ολόκληρο το σχολικό πρόγραµµα. Η ψυχική υγεία, η εσωτερική 

ισορροπία δηλαδή και η συναισθηµατική σταθερότητα, αποτελεί τη βάση της 

κοινωνικής προσαρµογής (Παρασκευόπουλος, 1980). 

 

 

3.5 Παράλληλη Στήριξη 

 

Η παράλληλη στήριξη στην τάξη αποτελεί καινοτοµία του Ν. 2817/2000, η 

οποία ήρθε να καλύψει ένα µεγάλο κενό της γενικής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, 

στην παράλληλη στήριξη το παιδί εκπαιδεύεται µέσα στην τάξη µε υποστήριξη ενός 

δασκάλου ειδικής αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στο ΚΕ∆∆Υ ή στις σχολικές µονάδες 

ειδικής αγωγής και ορίζεται από το ΚΕ∆∆Υ, σε τακτή βάση (Ν. 2817/2000).  

Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε µαθητές που µπορούν µε κατάλληλη 

ατοµική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

της τάξης, σε µαθητές µε σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή 

τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο Ε.Α.Ε. (ειδικό σχολείο, τµήµα ένταξης) ή όταν η 

παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη - βάσει της γνωµάτευσης του ΚΕ∆∆Υ - 

εξαιτίας των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η 

στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό µπορεί να γίνεται σε µόνιµη και προγραµµατισµένη 

βάση. Την παράλληλη στήριξη εισηγείται αποκλειστικά το οικείο ΚΕ∆∆Υ το οποίο 

µε γραπτή γνωµάτευσή του καθορίζει τις ώρες παράλληλης στήριξης κατά περίπτω-

ση. Οι αιτήσεις για παράλληλη στήριξη υποβάλλονται στη διεύθυνση του σχολείου 

και µέσω της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης διαβιβάζονται στη ∆ιεύθυνση Ε.Α.Ε. 

του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για έγκριση και 

προγραµµατισµό εκτέλεσης. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων παράλληλης στήριξης 
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ορίζεται από την ηµεροµηνία εγγραφής στο σχολείο µέχρι την 20ή Οκτωβρίου κάθε 

σχολικού έτους (Ν. 3699/2008). 

Η παρουσία των δύο δασκάλων αλλάζει σηµαντικά τις διδακτικές διαδικασίες. 

Οι δυο τους συνυπάρχουν µέσα στην τάξη και διδάσκουν ο ένας µπροστά στον άλλο. 

Ο βασικός δάσκαλος της τάξης αφήνει χώρο και για τον δάσκαλο ειδικής αγωγής 

ώστε να εφαρµόσει και αυτός τις παιδαγωγικές και διδακτικές του υποχρεώσεις. 

Η εφαρµογή της παράλληλης στήριξης στην Ελλάδα φαίνεται να αποδίδει 

σηµαντικά αποτελέσµατα σε µαθητές µε προβλήµατα όρασης, κωφούς ή µε αυτισµό. 

Ο δάσκαλος της παράλληλης στήριξης βρίσκεται δίπλα στο παιδί για το βοηθά µετά 

από κοινή απόφαση του ίδιου, του δασκάλου γενικής αγωγής της τάξης, του Σχολικού 

Συµβούλου Ειδικής Αγωγής, του διευθυντή του σχολείου καθώς και των γονέων 

(Στάθης, 2006).  

Οι εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, αρχικά, ενηµερώνονται από το 

διευθυντή του σχολείου σχετικά µε τις ανάγκες του µαθητή, για τον οποίο έχει 

εγκριθεί παράλληλη στήριξη ύστερα από σχετική πρόταση του ΚΕ∆∆Υ ή των 

πιστοποιηµένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του σχολικού 

συµβούλου ειδικής αγωγής. Ύστερα αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του 

µαθητή και συντάσσουν εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε συνεργασία µε 

το ΚΕ∆∆Υ και το σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής. Για την υλοποίηση του 

συνεργάζονται µε το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τµήµατος και 

τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενιαία αντιµετώπιση των 

προβληµάτων του συγκεκριµένου µαθητή. Έπειτα, υλοποιούν το εξατοµικευµένο 

εκπαιδευτικό πρόγραµµα µέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι 

για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείµµατα, επισκέψεις, εκδηλώσεις 

κ.λπ.) στις οποίες συµµετέχει ο µαθητής. Επιπροσθέτως, συνεργάζονται µε το 

σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΕ∆∆Υ στις περιπτώσεις µαθητών που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήµατα. Συντάσσουν ατοµικό 

εκπαιδευτικό και εβδοµαδιαίο πρόγραµµα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του 

µαθητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής, 

ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρµογή του. Προσφέρουν, ακόµη, τις υπηρεσίες 

τους σε µαθητές συστεγαζόµενου ή όµορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη 

στήριξη ύστερα από εισήγηση του σχολικού συµβούλου ειδικής αγωγής και του 

∆ιευθυντή Εκπαίδευσης. Επίσης, καταρτίζουν το πρόγραµµα παράλληλης στήριξης 

σε συνεργασία µε το σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΕ∆∆Υ, µε κριτήρια 
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τις εκπαιδευτικές ανάγκες του µαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του 

(ΦΕΚ 449 /3-4-2007). 

 

 

3.6 Κέντρα ∆ιαφορικής ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών 

Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ) και η λειτουργία τους 

 

 Τα Κέντρα ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) 

εµφανίστηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία το 2000 µε τον νόµο 2817/2000. 

Αργότερα, µε τον νόµο 3699/2008 µετονοµάσθηκαν σε Κέντρα ∆ιαφορικής 

∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ) και 

αποτελούν σύµφωνα µε τον νόµο αποκεντρωµένες δηµόσιες υπηρεσίες και υπάγονται 

στην Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης. Οι σχολικοί σύµβουλοι Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης είναι οι αρµόδιοι για την επιστηµονική και παιδαγωγική 

καθοδήγηση των ΚΕ∆∆Υ. 

 Τα ΚΕ∆∆Υ λειτουργούν στην οικεία ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο φοίτησης του µαθητή. Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 2817/2000, τα ΚΕ∆∆Υ έχουν τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

� Τη διαπίστωση του είδους και του βαθµού των δυσκολιών των ατόµων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. 

� Την εισήγηση για τη φοίτηση στην κατάλληλη σχολική µονάδα, αλλά και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των µαθητών. 

� Την εισήγηση για την κατάρτιση εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων 

υποστήριξης για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

� Την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης και ενηµέρωσης στους εκπαιδευτικούς 

αλλά και τους γονείς των µαθητών. 

� Τον καθορισµό του είδους των τεχνικών βοηθηµάτων και οργάνων, που έχει 

ανάγκη το παιδί στο σχολείο ή στο σπίτι. 

� Την εισήγηση για απαλλαγή από τις γραπτές εξετάσεις και την αντικατάσταση µε 

προφορικές ή άλλης µορφής εξετάσεις. 

� Την εφαρµογή προγραµµάτων πρώιµης εκπαιδευτικής παρέµβασης. 
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� Τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης για το Υπουργείο Παιδείας και το Τµήµα Ειδικής 

Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου µε σκοπό την αξιολόγηση του έργου τους 

κάθε δύο χρόνια. 

� Την εισήγηση για ίδρυση, µετατροπή, συγχώνευση των σχολείων ειδικής αγωγής 

και των τµηµάτων ένταξης. 

Σύµφωνα µε το ΦΕΚ 1503/8.11.2001, το κάθε ΚΕ∆∆Υ οργανώνει τις 

δραστηριότητές του γύρω από τους παρακάτω άξονες: Πρώτον, ανιχνεύει, 

διαγνώσκει και αξιολογεί τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Γνωµατεύει και 

συντάσσει αξιολογικές  εκθέσεις που αναφέρονται στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, 

στο κοινωνικό ιστορικό, στην έκθεση από παιδιοψυχίατρο, στην έκθεση ψυχολόγου 

και στις άλλες αξιολογήσεις, τηρώντας αρχείο ατοµικών φακέλων. Επίσης, 

υποστηρίζει τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τις οικογένειές τους αλλά 

και τους διδάσκοντες των µαθητών αυτών. Εφαρµόζει προγράµµατα πρώιµης 

(έγκαιρης) παρέµβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας, προγράµµατα 

συµβουλευτικής γονέων και οικογένειας. Τέλος, το ΚΕ∆∆Υ είναι σε θέση να 

ευαισθητοποιεί το κοινωνικό σύνολο σε θέµατα Ειδικής Αγωγής. 

Οι πράξεις, οι ενέργειες και οι εισηγήσεις των ΚΕ∆∆Υ έχουν εκπαιδευτικό 

λογαριασµό και έχουν ιδρυθεί µε σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τη βελτίωση των ικανοτήτων και 

δεξιοτήτων τους. Επιδίωξη τους πρέπει να είναι να γίνει δυνατή η ένταξη και η 

επανένταξη τους στο κοινό εκπαιδευτικό σύστηµα, η επαγγελµατική τους κατάρτιση, 

η συµµετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία, η αποδοχή τους από το κοινωνικό 

σύνολο και η ισότιµη κοινωνική τους εξέλιξη (Μπαρδής, 1998). 

Μέχρι σήµερα οι σχέσεις των ΚΕ∆∆Υ µε τους εκπαιδευτικούς θεσµούς δεν 

έχουν σταθεροποιηθεί προς την κατεύθυνση της φιλοσοφίας της ένταξης των ατόµων 

µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Η σχολική ένταξη συναντά εξίσου 

σοβαρά προβλήµατα και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και αυτό διότι τα ΚΕ∆∆Υ 

φαίνεται να µην περιλαµβάνονται στις πολιτικές προτεραιότητες του Υπουργείου 

Παιδείας. Με τον Ν. 3966/2011 καταργείται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και κατά 

συνέπεια και το Τµήµα Ειδικής Αγωγής, που καθοδηγεί επιστηµονικά τα ΚΕ∆∆Υ, 

υπάγοντας τα σε ένα ολιγοµελές Γραφείο Ειδικής Αγωγής, που θα λειτουργεί σε κάθε 

Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

(Ευσταθίου, 2011). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ: Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ 

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 

 

4.1 Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών 

 

Οι δάσκαλοι της τάξης θεωρούνται ως οι βασικοί επαγγελµατίες που είναι 

υπεύθυνοι για την εκπαίδευση όλων των µαθητών. Αυτό σηµαίνει ότι χρειάζεται να 

αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και επιδεξιότητες για να αντιµετωπίσουν τις 

διαφορετικές ανάγκες των µαθητών. Είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στο είδος της 

κατάρτισης που προσφέρεται σε όλους τους µελλοντικούς δασκάλους της τάξης κατά 

την διάρκεια της αρχικής κατάρτισης τους στην ειδική αγωγή. Οι δάσκαλοι της τάξης 

λαµβάνουν κάποιο είδος υποχρεωτικής κατάρτισης σχετικά µε µαθητές µε ειδικές 

ανάγκες κατά την διάρκεια της αρχικής τους κατάρτισης. Εντούτοις, αυτή η 

κατάρτιση είναι συνήθως πολύ γενική, ασαφής ή ανεπαρκής, µε περιορισµένη 

πρακτική εµπειρία και µπορεί να µην ικανοποιήσει τις επαγγελµατικές ανάγκες των 

δασκάλων αργότερα. Η συµπληρωµατική κατάρτιση αφορά τους εκπαιδευτικούς 

εκείνους που επιθυµούν να εργαστούν µε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

σε ειδικά ή γενικά σχολεία (Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής, 2003). 

Η διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται πλέον ως 

αυτονόητο και αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Οι λόγοι 

που οδηγούν στην επιτάχυνση της οργάνωσης της συνεχούς επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών έχουν σχέση µε τις ευρύτερες αλλαγές και ανακατατάξεις των 

σχολικών θεσµών, µε την εκµάθηση ενός επιστηµονικού τρόπου σκέψης που θα 

επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να ενεργεί µε τρόπο έγκυρο, δηλαδή να µπορεί να 

αναλύει, να ελέγχει, να εφαρµόζει και να αξιολογεί το καθηµερινό εκπαιδευτικό του 

έργο και µε την ανανέωση της διδακτικής και εκπαιδευτικής του πράξης. 

Συγκεκριµένα, τις τελευταίες δεκαετίες, τα ειδικά σχολεία πέρασαν από 

µικροσκοπική εξέταση. Αυτή εντάθηκε και από το συνεχιζόµενο διάλογο σχετικά µε 

την ένταξη και τις ιδεολογικές και κοινωνικές παραµέτρους της. Μέσα από αλλαγές 

και εξελίξεις που πραγµατοποιήθηκαν στη γενική εκπαίδευση, προέκυψαν νέοι ρόλοι 

για τα ειδικά σχολεία αλλά και για τους δασκάλους ειδικής αγωγής. Η ένταξη των 

«διαφορετικών» παιδιών στο γενικό σχολείο δεν µπορεί να πηγάζει από νόµους και 

διατάγµατα, αλλά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του σχολείου, 
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όπως επίσης και από τους µαθητές του σχολείου (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). Έτσι, οι 

δάσκαλοι και των ειδικών και των γενικών σχολείων πρέπει να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες σε τοµείς όπως η συµβουλευτική, η οργάνωση και η επικοινωνία. Η 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία, ώστε να καταστούν ικανοί όχι µόνο 

να καταρτίζουν εξατοµικευµένα προγράµµατα διδασκαλίας που να ανταποκρίνονται 

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών τους αλλά και να αναπτύσσουν πρακτικές, 

οι οποίες θα συµβάλουν στον περιορισµό της ιδέας του «ελαττώµατος» και 

γενικότερα στην άρση των προκαταλήψεων (Ainscow 1997, Saleh, 1996). 

Ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής, πριν την ψήφιση 

του Ν. 3699/2008, υποστήριζε ότι η ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στο γενικό σχολείο απαιτεί υπεύθυνη εκπαίδευση και επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών που καλούνται να την εφαρµόσουν, διότι δεν έχουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί τις απαραίτητες γνώσεις (Π.Ε.Σ.Ε.Α., 2008). 

Ακόµα και σήµερα, δεν είναι σπάνιο το γεγονός πως πολλοί εκπαιδευτικοί 

πιστεύουν ότι ο πρώτος παράγοντας που επηρεάζει την διδακτική διαδικασία είναι η 

άρτια επιστηµονική κατάρτιση του διδάσκοντος στον τοµέα της ειδικότητάς του, η 

κατάλληλη προετοιµασία και η καλή γνώση των µαθηµάτων που θα διδάξει. 

Αντιθέτως, φαίνεται να δίδεται λιγότερη έµφαση στην παιδαγωγική και ψυχολογική 

µόρφωση των παιδαγωγών, θεωρώντας τες δευτερευούσης σηµασίας.  

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια σηµαντική ανάπτυξη των σπουδών στην 

ειδική αγωγή και στα θέµατα της από κοινού εκπαίδευσης παιδιών µε και χωρίς 

Ε.Ε.Α.. Υπάρχουν, επίσης, εκτός από τα επιµορφωτικά προγράµµατα των 

εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και τις µαθησιακές δυσκολίες, και µεταπτυχιακά 

προγράµµατα σπουδών στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στην ειδική αγωγή 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και Παιδαγωγικό Τµήµα Ειδικής Αγωγής. Το 

περιεχόµενο των µαθηµάτων και οι τίτλοι ποικίλλουν ανάλογα µε το είδος της ειδικής 

αγωγής ή της αναπηρίας που καλύπτονται. Για την εκπαίδευση µαθητών µε 

προβλήµατα ακοής χρειάζονται γνώσης της Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας, ενώ 

για µαθητές µε προβλήµατα όρασης απαιτείται γνώση του συστήµατος γραφής και 

ανάγνωσης τυφλών. Παρά τη σηµαντική βελτίωση σε ποσοτικό επίπεδο, ζητούµενο 

παραµένει βέβαια η ποιότητα και η επάρκεια των σπουδών αυτών.  

Τα προγράµµατα επιµόρφωσης και κατάρτισης, εν γένει, στοχεύουν στην 

κατάρτιση, εκπαίδευση και απόκτηση εξειδικευµένων τεχνικών ψυχοπαιδαγωγικής 

προσέγγισης των µαθητών µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά 
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και στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζοµένους, τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, προκειµένου αυτοί να ασχοληθούν µε την 

εκπαίδευση και την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των µαθητών τους, στο πλαίσιο 

του σχολείου και της οικογένειας. Μετά την επιµόρφωση τους σε θέµατα ειδικής 

αγωγής οι δάσκαλοι θα είναι περισσότερο εξοικειωµένοι µε την ορολογία που 

χρησιµοποιείται και ευαισθητοποιηµένοι για να εργαστούν µε ανάπηρα παιδιά που θα 

φοιτούν στο σχολείο. Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν µε µεγαλύτερη 

ευκολία τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των µαθητών µε Ε.Ε.Α. και της 

πορείας τους κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της κοινωνικοποίησης τους. 

Επιπλέον, οι δάσκαλοι θα µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες που θα διευκολύνουν 

την οµαλότερη προσαρµογή των ΑµεΑ και των οικογενειών τους ώστε να 

εξασφαλίσουν µια καλύτερη ποιότητα ζωής και κατά συνέπεια θα προωθήσουν την 

έννοια της ένταξης. Τέλος, οι δάσκαλοι θα γνωρίζουν πώς να συνεργαστούν µε 

επιστήµονες από άλλες ειδικότητες προκειµένου να ενισχυθούν καλύτερα η 

οικογένεια και το παιδί για την κοινωνική ολοκλήρωση (Ε.Κ.Π.Α., 2013-14). 

Στο θέµα της επιµόρφωσης, αυτό που ο καθένας παρατηρεί τα τελευταία 

χρόνια είναι ότι, χάρη στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), υπάρχει 

µεγάλη προσφορά επιµορφωτικών προγραµµάτων, κυρίως µε τη µορφή σεµιναρίων. 

Είναι σίγουρα µια θετική εξέλιξη. Ειδικά στο χώρο της ειδικής αγωγής ήταν 

αναγκαία, και αποτελούσε στην ουσία εκπαίδευση και όχι επιµόρφωση αφού οι 

εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής, αλλά και αρκετοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν 

σε Σ.Μ.Ε.Α. είχαν διδαχτεί ελάχιστα ή και καθόλου σχετικά µε την ειδική αγωγή. Οι 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν λόγο για το περιεχόµενο και τον τρόπο επιµόρφωσης 

(Στάθης, 2006). 

Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν την υλοποίηση προγραµµάτων 

υποστήριξης ατόµων µε Ε.Ε.Α. το οποίο θα πρέπει, βέβαια, να συναρµοστεί µε αυτό 

των υπόλοιπων µαθητών µέσα στη γενική τάξη, θα πρέπει οπωσδήποτε (α) να έχουν 

στη διάθεσή τους (ή να είναι σε θέση να διαµορφώσουν µε τις δικές τους δυνάµεις) 

µια ακριβή εικόνα των µαθησιακών δυνατοτήτων και αδυναµιών των ατόµων αυτών 

σε σχέση µε τις απαιτήσεις του γενικού προγράµµατος σπουδών και (β) να µπορούν 

να προσδιορίσουν στόχους, διαδικασίες υλοποίησης και υλικά για ένα 

εξατοµικευµένο πρόγραµµα για τα άτοµα µε Ε.Ε.Α. (Αγαλιώτης, 2006). 

Σήµερα, αν και έχουν γίνει βήµατα προόδου, η κατάσταση, στο χώρο της 

ειδικής αγωγής, απέχει πολύ από το επιθυµητό. Πιστεύουµε όµως ότι η ανάπτυξη των 
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σπουδών και της έρευνας στην ειδική αγωγή που συντελείται τα τελευταία χρόνια στη 

χώρα µας, η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου, η καθιέρωση της ουσιαστικής 

συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, µε επίκεντρο τον εκπαιδευτικό και το 

σχολείο, και η ίδρυση επιστηµονικού Συλλόγου Εκπαιδευτικών Ειδικευµένων στην 

Ειδική Αγωγή µπορεί να οδηγήσουν σε ένα ποιοτικό άλµα στην εκπαίδευση και την 

κοινωνική ένταξη των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ήδη, το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραµµα µέτρων 

εξατοµικευµένης υποστήριξης µαθητών µε αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες για τη µεγιστοποίηση της ακαδηµαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης µε τη 

χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» προβλέπεται να 

υλοποιήσει τις δράσεις, όπως: την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων-

σεµιναρίων για σχολικούς συµβούλους ειδικής και γενικής αγωγής πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων αλλά και για εκπαιδευτικούς 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής. 

 

 

4.2 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αποτελεί τον πυρήνα της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός είναι ο κύριος διαχειριστής της τάξης. Σχεδιάζει, 

εκτελεί, εκτιµά, αξιολογεί και αποφασίζει για την τελική διδασκαλία. Η επιτυχία της 

διδακτικής πράξης είναι το τελικό ζητούµενο και γι’ αυτό απαιτείται επιστηµονική 

κατάρτιση καθώς και εµπειρία του εκπαιδευτικού (∆ελλασούδας, 2005).  

Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ο αποκλειστικός κάτοχος και διανοµέας της 

γνώσης. Η ανάγκη της συνεχούς µάθησης από πλευράς του εκπαιδευτικού αφορά 

τόσο στην κατοχή όσο και στην µετάδοση της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός για να 

ανταποκριθεί στο ρόλο του, θα πρέπει κατ’ αρχάς να κατέχει τις θεωρίες της 

παιδαγωγικής ψυχολογίας και, επιπλέον, να γνωρίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τους παράγοντες και τις στρατηγικές µάθησης 

και λύσης προβληµάτων, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αισθητηριακών 

διόδων και τους ψυχοφυσιολογικούς µηχανισµούς των γνωστικών διεργασιών 

(∆ελλασούδας, 2005). Ωστόσο, για να ανταποκριθεί ο δάσκαλος στο δύσκολο έργο 



 62 

του σήµερα απαιτείται να είναι ολοκληρωµένος άνθρωπος, θετικός παρατηρητής και 

ερµηνευτής των γεγονότων.  

Ο δάσκαλος πρέπει να εντοπίζει, να προβάλλει, να ενισχύει και να τονίζει τις 

ευκαιρίες για την προαγωγή και την πρακτική εφαρµογή της κοινωνικής αρωγής. Για 

το σκοπό αυτό, πρέπει επίσης να αξιοποιεί κάθε σχολική δραστηριότητα, όπως το 

ελεύθερο παιχνίδι, η συµµετοχή του παιδιού σε χειρονακτικές εργασίες ή οι σχολικές 

γιορτές. Το σχολείο και ο δάσκαλος µπορούν ακόµη να βοηθήσουν στην ενίσχυση 

της κοινωνικής προσαρµογής µε την οργάνωση σχολικών κοινοτήτων, µέσα στις 

οποίες τα ίδια τα παιδιά προγραµµατίζουν και εκτελούν διάφορες δραστηριότητες της 

σχολικής ζωής. Η προαγωγή της ψυχικής υγείας του παιδιού εξαρτάται τέλος από τη 

συµπεριφορά του δασκάλου. Εποµένως, καθήκον του δασκάλου είναι να 

δηµιουργήσει για όλα τα παιδιά ένα θετικό και άνετο περιβάλλον 

(Παρασκευόπουλος, 1980). 

Η ειδική αγωγή είναι αναγκαία για να αντιµετωπιστούν σωστά τα προβλήµατα 

και οι ιδιαιτερότητες των παιδιών µε ειδικές ανάγκες και δυνατότητες. Είναι 

απαραίτητο να γίνει αποϊατρικοποίηση της ειδικής αγωγής, και να δοθεί η πρέπουσα 

σηµασία στο ρόλο του δασκάλου. Στην Ελλάδα, επειδή είµαστε πίσω σ' αυτόν τον 

τοµέα, αντιµετωπίζουµε τα εξής προβλήµατα: 

� Το βάλτωµα των ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων,  

� Το ετικετάρισµα των παιδιών σε ψυχωτικά, εγκεφαλοπαθή κτλ., 

� Την παραπλάνηση, απαισιοδοξία και σύγχυση των γονιών,  

� Τον αποκλεισµό του παιδιού από τη φυσιολογική σχολική και κοινωνική ζωή. 

Η ιατρική δεν µπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στο παραπάνω έργο. 

Οι ψυχιατρικές µελέτες δεν δίνουν σαφή αποτελέσµατα και σωστή πρόβλεψη της 

συµπεριφοράς του παιδιού, διότι δεν λαµβάνουν υπόψη τους παράγοντες που 

αλληλεπιδρούν καθηµερινά µέσα στην τάξη. Μόνο ο δάσκαλος µπορεί να κρίνει και 

να σταθµίσει το πρόβληµα στην πραγµατική του διάσταση. Από έρευνες έχει 

αποδειχτεί ότι η εµπειρία της τάξης είναι ανώτερη από τις διάφορες νευρικές και 

ψυχολογικές εξετάσεις. Ο δάσκαλος πρέπει να αποκτήσει ιδιαίτερα προσόντα για να 

χειρίζεται καλύτερα τις καταστάσεις. Αν ο δάσκαλος είχε τις απαιτούµενες γνώσεις 

και η κοινωνία του αναγνώριζε την ουσιαστική συµβολή του στα θέµατα της ειδικής 

εκπαίδευσης δεν θα υπήρχε τόσο µεγάλη σχολική αποτυχία, η διαρροή στη 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση θα ήταν µικρότερη και η εκµετάλλευση των γονέων από 



 63 

διάφορους "ειδικούς" θα είχε εκµηδενιστεί. Η ευθύνη του δασκάλου είναι απλά να 

δεχτεί και αυτή την ιδιότητά του. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, είναι απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη να 

πραγµατοποιηθούν κάποιες βασικές αρχές. Οι δάσκαλοι πρέπει να αποδέχονται 

συνυπευθυνότητα όλων των παιδιών µε και χωρίς Ε.Ε.Α. στην τάξη. Οφείλουν να µη 

διαχωρίζουν τα παιδιά (σε παιδιά του δασκάλου γενικής τάξης ή παιδιά του δασκάλου 

ειδικής αγωγής) και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα προβλήµατα τους. Θα 

πρέπει να είναι ανοιχτοί και διαθέσιµοι µε όλους τους παράγοντες που εµπλέκονται, 

να επιζητούν την καθοδήγηση και την υποστήριξη στο έργο τους. 

Συνοπτικά, ο εκπαιδευτικός που έχει στην τάξη του και µαθητές µε Ε.Ε.Α., 

όπως και ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, αναλαµβάνει µια σειρά ρόλων. 

Επιγραµµατικά, περιλαµβάνουν τα εξής: 

� Εκπαίδευση των µαθητών µε Ε.Ε.Α., οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορές µεταξύ 

τους, όχι µόνο στο µαθησιακό επίπεδο αλλά και σε ό, τι αφορά σε κοινωνικές 

δεξιότητες, 

� Συµβουλευτική παρέµβαση προς τους γονείς, 

� Αξιολόγηση των µαθητών, 

� ∆ιαχείριση της τάξης και παροχή κινήτρων για µάθηση, 

� Σύνταξη εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος, καθώς και τροποποίηση 

του ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος για την αντιµετώπιση των ιδιαίτερων 

αναγκών των µαθητών (∆ελλασούδας, 2005). 

Πιο συγκεκριµένα, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο «κοινό σχολείο για όλους» 

είναι πολυσύνθετος. Οι εκπαιδευτικοί, εκτός από τα γνωστικά αντικείµενα που πρέπει 

να κατέχουν, πρέπει να είναι παράλληλα Παιδαγωγοί, Ανθρωπολόγοι, Ψυχολόγοι, 

Κοινωνιολόγοι, εξειδικευµένοι σε θέµατα Περιβάλλοντος, υγείας, σεξουαλικής 

αγωγής και αντιµετώπισης ελλειµµατικών κοινωνικών συµπεριφορών. Ένα άλλο 

σηµαντικό κοµµάτι είναι η συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών που διασφαλίζει 

τις οµαλές συνθήκες για να διεξαχθεί το παιδαγωγικό έργο. Ο σύγχρονος ρόλος του 

Παιδαγωγού απαιτεί την ανάπτυξη συνεργασίας, στήριξης και συντονισµού δράσεων 

µεταξύ των συναδέλφων ειδικής και γενικής αγωγής, µε στόχο την παροχή ενός 

Αναλυτικού Προγράµµατος µε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία ευρύτητας, 

ισορροπίας και εξατοµίκευσης για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Απαιτεί, επίσης, ανταλλαγή ιδεών, σύµπραξη αλλά και την εξασφάλιση κλίµατος 
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συναίνεσης µε τον Ειδικό Παιδαγωγό, µέσα στην διεπιστηµονική οµάδα, µε στόχο το 

συµφέρον των παιδιών και των οικογενειών τους (Αποστολοπούλου, 2009). 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει, στα πλαίσια της συνεργασίας τους, να σχεδιάζουν 

από κοινού την υλοποίηση του στόχου και να παίρνουν µαζί τις αποφάσεις για τα 

προβλήµατα που προκύπτουν. Θα πρέπει να κάνουν συνδιδασκαλία και να προωθούν 

κοινούς στόχους και πρακτικές για όλα τα παιδιά χωρίς διαχωρισµούς. Κατά τη 

συνεργασία τους, οι εκπαιδευτικοί συνενώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 

διατηρούν και ενισχύουν την µεταξύ τους αλληλεπίδραση. Τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν στην τάξη αντιµετωπίζονται ως κοινά ζητήµατα που αφορούν και 

τους δύο, χωρίς να τα εκλαµβάνουν ως προσωπικές υποθέσεις του δασκάλου της 

τάξης. Η συνεργασία καλλιεργείται από αρετές, όπως η ειλικρίνεια, η εµπιστοσύνη 

και η υποστήριξη ανάµεσα στους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, η συνεργασία των 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής µπορεί να λύσει εκπαιδευτικά ζητήµατα 

στην τάξη. Αποβλέπει στη σύγκλιση των διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών, των διαφορετικών προγραµµάτων που εφαρµόζουν, των 

διαφορετικών µεθόδων και υλικών που χρησιµοποιούν, καθώς και στη σύγκλιση του 

κλίµατος και των κοινωνικών σχέσεων που δηµιουργούν στους µαθητές που φοιτούν 

στα τµήµατά τους (Αγαλιώτης, 2006).   

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της επιτυχηµένης συνεργασίας ανάµεσα 

στους δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής είναι πέντε. Οι εκπαιδευτικοί, αρχικά, 

θα πρέπει να συνεργάζονται εθελοντικά και, δεύτερον, να έχουν ισότιµη σχέση 

µεταξύ τους. Επιπλέον, η συνεργασία πρέπει να στηρίζεται στη δηµιουργία και 

καθιέρωση κοινών στόχων. Επίσης, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η συµµετοχή και 

των δύο στη λήψη αποφάσεων και το αίσθηµα συνυπευθυνότητας. Τέλος, η 

συνεργασία απαιτεί µοίρασµα υλικών και µέσων, εµπειριών και γνώσεων, 

συναισθηµάτων και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Αγαλιώτης, 2006).   

Οι ρόλοι, λοιπόν, που οφείλει να αναλαµβάνει ο δάσκαλος –ειδικής και 

γενικής αγωγής- είναι πολλοί. Συµπερασµατικά, οφείλει να γίνεται µεσάζοντας 

ανάµεσα στην γνώση και στον µαθητή, να είναι σύµβουλος και καθοδηγητής. Θα 

πρέπει να γίνεται και ψυχολόγος των µαθητών, εκτός από παιδαγωγός. Να 

αποδέχεται, να αγαπάει, να σέβεται και να ενθαρρύνει τους µαθητές δηµιουργώντας 

µια ζεστή και ασφαλή σχέση, µια σχέση εµπιστοσύνης µεταξύ τους. Είναι υποχρέωση 

του εκπαιδευτικού να αντιµετωπίζει ισότιµα όλους τους µαθητές και να 
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συµπεριφέρεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλους, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες, χωρίς 

διακρίσεις. 

 

 

4.2.1 Ο συµβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού στο ενταξιακό 

σχολείο. 

 

            Συµβουλευτική ονοµάζεται η προσέγγιση που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, ο 

οποίος προσφέρει ψυχολογική βοήθεια και στήριξη σε µαθητές του ή σε γονείς 

µαθητών του προκειµένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους (ανάγκες που 

πηγάζουν από το σχολείο, τους συµµαθητές, το οικογενειακό και το κοινωνικό 

περιβάλλον). ∆εν επιδιώκει την ψυχανάλυση αλλά την ψυχολογική στήριξη αυτών. Η 

συµβουλευτική στην εκπαίδευση επιδιώκει την καλή συνεργασία µεταξύ των µελών 

της σχολικής κοινότητας. Όσον αφορά τα παιδιά µε αναπηρίες και την οικογένειά 

τους η συµβουλευτική και οι συµβουλευτικές δεξιότητες επιδιώκουν να ενισχύσουν 

την ψυχική τους υγεία, να µειώσουν το άγχος τους, να αντιµετωπίσουν ρεαλιστικά το 

πρόβληµα τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να διαµορφώσουν θετικές 

στάσεις απέναντι στους άλλους ανθρώπους, γεγονός που θα ενισχύσει και την 

αντίληψη τους για την προσωπική τους αξία. 

Ο εκπαιδευτικός λόγω της καθηµερινής επαφής µε τον µαθητή και τη συχνή 

επικοινωνία µε την οικογένειά του µπορεί να αναπτύξει µια ουσιαστική σχέση µαζί 

τους, να κερδίσει την εµπιστοσύνη τους, να τους στηρίξει ψυχολογικά και να 

προσφέρει ανεκτίµητη βοήθεια. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό είναι: α) να διαθέτει 

γνώσεις και δεξιότητες συµβουλευτικής, β) να βασίζεται σε κάποιες αρχές 

συνεργασίας µε τους γονείς. 

Απ’ όλες τις έρευνες που έχουν γίνει σε θέµατα συµβουλευτικής βγαίνει το 

συµπέρασµα ότι υπάρχουν κάποιοι συγκεκριµένοι όροι ή χαρακτηριστικά του 

συµβούλου που είναι απαραίτητα για να υπάρξει εποικοδοµητική βοηθητική 

διαπροσωπική σχέση. Οι όροι αυτοί είναι η ενσυναίσθητη κατανόηση (µπαίνω στη 

θέση του άλλου και κατανοώ το πρόβληµα), ο σεβασµός, η άνευ όρων αποδοχή 

(ζεστασιά), η ειλικρίνεια, η γνησιότητα, η αυτοαποκάλυψη και η ευκρίνεια 

(Αποστολοπούλου, 2009). 
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Ο εκπαιδευτικός καλείται να ακολουθήσει µια διαδικασία που θα µεταφέρει 

την έµφαση που έδινε µέχρι τώρα, από τις αδυναµίες και τα προβλήµατα του µαθητή 

στις δυνατότητες και τις προοπτικές που µπορούν να αναπτυχθούν στο σχολικό 

περιβάλλον. 

 

 

4.3 Οι στάσεις των δασκάλων για την ένταξη 

 

Για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η κοινωνική υποστήριξη 

από τους δασκάλους τους και η δηµιουργία κοινωνικών σχέσεων έχει ιδιάζουσα 

σηµασία, καθώς διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, τόσο στην σχολική τους επίδοση, 

όσο και στην ένταξή τους. Η εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνει την κοινωνική 

ένταξη των ατόµων µε Ε.Ε.Α. και µειώνει τα προβλήµατα συµπεριφοράς. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν µια θέση ισχύος µέσα στη διαδικασία του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και είναι σε θέση να επηρεάζουν την αλληλεπίδραση των 

µαθητών και να συµβάλλουν στη δηµιουργία κατηγοριοποιήσεων. Οι απόψεις του 

εκπαιδευτικού για την εικόνα του µαθητή µε Ε.Ε.Α. διαµορφώνει κάποια αντίληψη 

για τις δυνατότητες του κάθε παιδιού (Herbert, 1996). 

 Οι αντιλήψεις, οι αξίες και οι προτεραιότητες των εκπαιδευτικών για τις 

εργασιακές συνθήκες επηρεάζουν άµεσα τις στάσεις τους τόσο ως προς τη διαδικασία 

διδασκαλίας και µάθησης όσο και ως προς την προώθηση ενταξιακών πρακτικών 

εκπαίδευσης (∆ελλασούδας, 2005). 

Οι αντιλήψεις των δασκάλων της γενικής αγωγής είναι πολύ σηµαντικές, διότι 

µπορεί να επηρεάσουν τις στάσεις των µαθητών. Ο δάσκαλος ή ο καθηγητής µπορεί 

να βοηθήσει το µαθητή του µέσα στην τάξη. Η σωστή συναισθηµατική- εκπαιδευτική 

προσέγγιση του µαθητή από το δάσκαλο του είναι δυνατόν να αλλάξει τη στάση που 

έχει απέναντι στο σχολείο, στην οικογένεια και στην κοινωνία. Μπορεί να του δώσει 

την αισιοδοξία και τη δύναµη που χρειάζεται για να προγραµµατίσει το µέλλον του, 

να επιτύχει τους στόχους του και να γίνει ένα υπεύθυνο, ανεξάρτητο και παραγωγικό 

µέλος της κοινωνίας (Πολυχρονοπούλου, 1989). 

Για την επιτυχή εφαρµογή του νόµου που έχει ως βάση του τη σχολική ένταξη 

απαιτείται η βελτίωση της πρακτικής της ειδικής εκπαίδευσης στον τοµέα ανάπτυξης 

των στάσεων των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αλλάξουν για να 
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µπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νοµοθεσίας, που προβλέπει ισότιµη 

µεταχείριση όλων των παιδιών, καθώς και εξατοµικευµένη προσέγγιση ανάλογα µε 

τις ειδικές ή λιγότερο ειδικές ανάγκες του κάθε µαθητή. Η αλλαγή των στάσεων δεν 

έρχεται αποκλειστικά µε την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Είναι µια διαρκής και µακροχρόνια διαδικασία και εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από 

τα ίδια τα άτοµα που υπηρετούν την εκπαίδευση, τις πεποιθήσεις και τις αντιλήψεις 

τους. Οι προσδοκίες και η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού της γενικής ή της ειδικής 

αγωγής επηρεάζουν την εικόνα που έχει ο µαθητής για τον εαυτό του, επηρεάζουν τα 

κίνητρά του αλλά και την προσπάθεια για µάθηση. Αν η συµπεριφορά του 

εκπαιδευτικού µείνει για αρκετό χρονικό διάστηµα σταθερή, το µέλλον των µαθητών 

έχει καθοριστεί (Ευσταθίου, 2011). 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών κρύβουν µεγάλη δύναµη. Αυτές αποτελούν 

ουσιαστικό παράγοντα για την εφαρµογή ενταξιακών πρακτικών εκπαίδευσης. Αυτό, 

πρώτον, οδηγεί στη διερεύνηση και ανάλυση των στάσεων και, δεύτερον, στην 

εύρεση τρόπων για να αλλάξουν τις όποιες αρνητικές στάσεις απέναντι στην 

εφαρµογή του θεσµού της ένταξης (Ηµελλου, 2003). 

Ο καλύτερος τρόπος για να αλλάξουµε µια πρακτική χρόνων είναι, όπως 

φαίνεται, να βοηθήσουµε τους ανθρώπους, που έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν µια 

τέτοια πρακτική, να την αναλύσουν, να την κρίνουν αλλά και να την τροποποιήσουν 

ή να την αναθεωρήσουν, αρκεί να τους αποδείξουµε τη σηµασία και τη χρησιµότητα 

µιας νέας πρακτικής. Το ζητούµενο είναι να προσεγγίσουµε στο σηµείο εκείνο, όπου 

οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί θα νιώσουν τη δύναµή τους και θα καταλάβουν ότι ο ρόλος 

τους αποτελεί σηµαντικό τµήµα στη διαδικασία προς την αλλαγή (Ηµελλου, 2003). 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών λειτουργούν ως πρότυπη συµπεριφορά που 

επηρεάζει όλους τους µαθητές, µε ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και 

τον κοινωνικό περίγυρο των παιδιών. Θετικές στάσεις διευκολύνουν την εφαρµογή 

των πρακτικών ένταξης, ενώ αντίθετα αρνητικές στάσεις λειτουργούν ως 

ανασταλτικός παράγοντας στην εφαρµογή τους. 

Η µελέτη των στάσεων βασίζεται στην ανάλυση της αντίληψης των 

κοινωνικών φαινοµένων από την πλευρά του ατόµου. Έχει σηµασία το πώς το άτοµο 

διαµορφώνει τις στάσεις του απέναντι στα άλλα άτοµα, αλλά και τις στάσεις εκείνες 

οι οποίες αφορούν την αντίληψη αφηρηµένων εννοιών (Γεώργας, 1990). 

Η θετική ή αρνητική στάση του ατόµου καθορίζεται και από τα συναισθήµατα 

που η κάθε στάση του προκαλεί. Αν το συναίσθηµα που προκαλείται είναι θετικό, 
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αρνητικό ή ουδέτερο εξαρτάται από τον τρόπο µε τον οποίο ένα άτοµο βιώνει µια 

κατάσταση. Ο εκπαιδευτικός που διάκειται θετικά υπέρ της ένταξης, για παράδειγµα, 

νιώθει σιγουριά και ασφάλεια µε την είσοδο ενός παιδιού µε Ε.Ε.Α. στην τάξη του. 

Οι στάσεις φαίνεται να συνδέονται µε τη συµπεριφορά του ατόµου και να καθορίζουν 

τις αποφάσεις του (Γεώργας, 1990). 

Οι λειτουργικοί ρόλοι των στάσεων είναι τέσσερις: γνωστικός ρόλος, 

προσαρµοστικός ρόλος, µηχανισµός άµυνας, κίνητρα. Ο γνωστικός ρόλος των 

στάσεων ικανοποιεί τις ανάγκες του ανθρώπου να διατηρεί µια οργανωµένη και 

σταθερή αντίληψη του κοινωνικού του χώρου. Οργανώνει τα πολύπλοκα ερεθίσµατα 

του περιβάλλοντος, παρακινώντας τον να αντιδρά πιο γρήγορα σε αυτά. Έτσι, οι 

εκπαιδευτικοί αντιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αποδοχή και την ένταξη ενός 

µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ο προσαρµοστικός ή ωφελιµιστικός ρόλος των στάσεων βοηθά το άτοµο να 

προσαρµοστεί στις διάφορες καταστάσεις που βιώνει. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγει 

τις στάσεις εκείνες που του προκαλούν δυσάρεστα συναισθήµατα και αποκτά τις 

στάσεις εκείνες που του δηµιουργούν ευχάριστες συναισθηµατικές αντιδράσεις, 

κάνοντάς τον κοινωνικά επιθυµητό. 

Οι στάσεις ενός ανθρώπου µπορούν να λειτουργήσουν και ως µηχανισµοί 

άµυνας του εγώ, προστατεύοντας την αυτοεκτίµηση του κάθε ατόµου. Έτσι, ο 

εκπαιδευτικός που θεωρεί αδύνατη την ένταξη του µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στη γενική τάξη του σχολείου, θα προτείνει την παραποµπή του σε ειδικό 

σχολείο. Επιδιώκει, έτσι, να δικαιολογήσει τις επιλογές του στην προσπάθειά του να 

µειώσει το άγχος και τις τύψεις που προκαλούν οι αποφάσεις του. Χρησιµοποιεί τις 

στάσεις του για να προστατέψει και να διατηρήσει την προσωπική του ισορροπία. 

Μέσω των στάσεων οι άνθρωποι εκφράζουµε τις κυρίαρχες αξίες µας, αφού οι 

στάσεις και οι αντιλήψεις είναι προέκταση των αξιών µας. Ο δάσκαλος που είναι 

θετικός προς την ένταξη ενός µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη 

του, θα προσπαθήσει να βρει νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία του που θα 

βοηθήσουν αυτούς τους µαθητές. Αντίθετα, οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που είναι 

αρνητικοί απέναντι στην ένταξη, θα οδηγήσουν τους µαθητές αυτούς µε τη στάση 

τους και τη συµπεριφορά τους στην αποτυχία και την περιθωριοποίηση. Με τον 

τρόπο αυτό, όταν οι στάσεις συνδέονται µε το συναίσθηµα λειτουργούν και ως 

ενισχυτές ή κίνητρα (Γεώργας, 1990, Triandis, Adamopoulos, Brinberg, 1984). 
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Η στάση των εκπαιδευτικών εξαρτάται από τις γνώσεις τους, την εµπειρία 

τους και την υποστήριξη που διαθέτουν. Τα βασικά είδη υποστήριξης για τους 

εκπαιδευτικούς πρέπει να περιλαµβάνουν: 

� Υποχρεωτικά µαθήµατα Ειδικής Αγωγής κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών 

τους, 

� Επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής, για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, 

� Συνεργασία και υποστήριξη εκπαιδευτικών από διευθυντές, σχολικούς 

συµβούλους, ΚΕ∆∆Υ, κοινωνικές υπηρεσίες, 

� Καλή και συχνή συνεργασία µε τους γονείς των µαθητών (Λιοδάκης 2000, 

Τζουριάδου 2008). 

Σύµφωνα µε πανελλήνια έρευνα, οι Έλληνες δάσκαλοι έχουν σταθερές 

απόψεις και αντιλήψεις, όπως: 

� Τα παιδιά µε Ε.Ε.Α. δε µπορούν να βελτιώσουν τις γνωστικές τους ικανότητες, µε 

συνέπεια να µην έχουν και επαγγελµατικές προοπτικές, 

� Τα ειδικά σχολεία είναι απαραίτητα γιατί παρέχουν ένα ασφαλές «καταφύγιο» για 

τα παιδιά µε Ε.Ε.Α. 

� Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες δε µπορούν να φροντίσουν τον εαυτό τους, για αυτό 

απαιτείται η βοήθεια της κοινωνίας, 

� Η συνεκπαίδευση δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσµα για τους τυπικούς µαθητές, 

� Η συνεκπαίδευση δεν ταιριάζει σε όλους τους µαθητές, 

� Οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την εφαρµογή 

ενταξιακών προγραµµάτων (Zoniou- Sideri & Vlachou, 2006). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν 

τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους µαθητές µε Ε.Ε.Α. και στη 

συνεκπαίδευσή τους µε µαθητές χωρίς. Η στάση των εκπαιδευτικών επηρεάζεται από 

τη µορφή της αναπηρίας των µαθητών, την δική τους εκπαιδευτική εµπειρία, τη 

βαθµίδα εκπαίδευσης, την προηγούµενη διδακτική εµπειρία από µαθητές µε Ε.Ε.Α., 

την επιµόρφωση- κατάρτιση εκπαιδευτικών και την εκπαιδευτική πολιτική 

(Πατσίδου, 2010). 

Γενικότερα, λοιπόν, η στάση των εκπαιδευτικών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από την εµπειρία τους, την κατάρτισή τους, την υπάρχουσα στήριξη και µερικούς 

άλλους παράγοντες, όπως το µέγεθος της τάξης και ο φόρτος εργασίας των 

εκπαιδευτικών. 
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4.4 Η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών για τη φοίτηση των µαθητών 

στο Τµήµα Ένταξης 

 

Η συνειδητοποίηση και η αποδοχή µαθησιακών ή άλλου είδους δυσκολιών 

που πιθανώς να αντιµετωπίζει ένα παιδί αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για την 

πλειοψηφία των γονέων. Όταν οι γονείς διαπιστώσουν ότι υπάρχουν προβλήµατα 

στην ανάπτυξη και εξέλιξη του παιδιού, κατακλύζονται από αρνητικά συναισθήµατα, 

και διακατέχονται από ενοχές για αυτό που συµβαίνει. Αυτές οι συναισθηµατικές 

αντιδράσεις τους οδηγούν είτε στην αποδοχή του παιδιού είτε στην απόρριψή του. 

Στην περίπτωση της αποδοχής, εστιάζουν στα θετικά σηµεία του παιδιού και στην 

πρόοδό του, ενώ στην περίπτωση της απόρριψης, εµποδίζουν την ανάπτυξη του 

παιδιού µειώνοντας υπερβολικές τις απαιτήσεις τους ή µε υπέρµετρα θετικά σχόλια. 

Στο σηµείο αυτό, ο ρόλος του δασκάλου είναι εξαιρετικά σηµαντικός, γιατί παρέχει 

στους γονείς πληροφορίες, τους υποστηρίζει και τους κατευθύνει για όσες αποφάσεις 

πρέπει να πάρουν (Κοντοπούλου & Τζιβινίκου, 2004). 

Βασικό αίτηµα της ειδικής αγωγής σήµερα είναι η ανάπτυξη µιας συνεργατικής 

σχέσης ανάµεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Η συνεργασία µεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της σχολικής πρακτικής. Ο 

εκπαιδευτικός και οι γονείς ωφελούνται µέσα από αυτή την αλληλεπίδραση. Όσον 

αφορά τον δάσκαλο, αρχικά, κατανοεί καλύτερα τις ανάγκες του παιδιού, αλλά και 

τις ανάγκες και επιθυµίες των γονέων. Επιπλέον, συλλέγει πληροφορίες που βοηθούν 

στην καλύτερη προσαρµογή του προγράµµατος στις ιδιαίτερες ανάγκες του µαθητή 

και αυξάνει τις ευκαιρίες για ενίσχυση των κατάλληλων συµπεριφορών του παιδιού 

µέσα και έξω από το σχολείο. Τέλος, είναι πολύ σηµαντικό το γεγονός ότι έχει 

στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους γονείς. Τα οφέλη που 

αποκοµίζει η οικογένεια µέσα από τη συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς είναι 

εξίσου σηµαντικά. Η οικογένεια ενηµερώνεται και πληροφορείται για την πορεία του 

παιδιού µε Ε.Ε.Α., δέχεται συµβουλευτική και ψυχολογική στήριξη από το δάσκαλο, 

αλλά και πρακτική βοήθεια που θα βοηθήσει ουσιαστικά και πρακτικά το παιδί µε 

Ε.Ε.Α. (Πολυχρονοπούλου, 2004). 

 Οι στάσεις των γονέων απέναντι στα  παιδιά µε ειδικές ανάγκες και στις πιο 

ανεπτυγµένες χώρες ποικίλουν, ανάλογα µε τις κοινωνικές τους αντιλήψεις, το είδος 

και το βαθµό των δυσκολιών των παιδιών. Από τη µια µεριά, οι γονείς αισθάνονται 
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άσχηµα να έχουν τα παιδιά τους στο προστατευτικό περιβάλλον του ειδικού σχολείου 

και από την άλλη πιέζονται κατά την είσοδό τους στο κανονικό σχολείο, όπου ξέρουν 

ότι θα υστερούν στις διάφορες δραστηριότητες σε σύγκριση µε τα άλλα παιδιά. Και 

οι δύο οµάδες γονέων έχουν ανάγκη από συµβουλευτικές υπηρεσίες για να 

κατανοήσουν τα προβλήµατα που είναι δυνατό να δηµιουργηθούν κατά την ένταξη. 

Είναι σηµαντικό να µην αποκλείονται από την εκπαιδευτική διαδικασία ή 

οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική παρέµβαση, γιατί αυτό  δηµιουργεί αίσθηση 

ανεπάρκειας στους γονείς (Ζώνιου- Σιδέρη, 2000). 

Οι απόψεις των γονέων για τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντί τους 

περιλαµβάνουν διάφορα προβλήµατα. Ισχυρίζονται ότι συχνά οι εκπαιδευτικοί 

κρατούν σε απόσταση τους γονείς, αγνοώντας τις ανάγκες τους, και ότι δεν τους 

καθοδηγούν για το πώς θα υποστηρίξουν το παιδί µε Ε.Ε.Α. στο σπίτι. Θεωρούν, 

ακόµη, ότι οι δάσκαλοι αποδίδουν την ευθύνη στους γονείς για την κατάσταση των 

παιδιών τους (Πολυχρονοπούλου, 2001β). 

Επειδή, όµως, κάθε οικογένεια φέρει τα δικά της µοναδικά χαρακτηριστικά, 

πρέπει να διευκρινιστεί ότι οι στάσεις των γονέων επηρεάζονται είτε θετικά είτε 

αρνητικά από ποικίλους παράγοντες. Η µορφή της οικογένειας, το πολιτιστικό, 

µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο ή ακόµη και η γεωγραφική θέση της κατοικίας 

της οικογένειας είναι πιθανό να επηρεάσουν τη συνεργασία µεταξύ σχολείου και 

οικογένειας.  (Turnbull & Ford-Turnbull, 1990). Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

στη Λέσβο και τη Λήµνο, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

γονέων µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είχαν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο 

(Παπάνης, 2011). 
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 73 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΤΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

5.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

 Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι να διερευνηθούν οι 

απόψεις και οι στάσεις των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής που διδάσκουν σε 

∆ηµοτικά Σχολεία σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας, τις προδιαγραφές των 

τµηµάτων ένταξης ως προς την υλικοτεχνική υποδοµή, αλλά και το ρόλο που έχουν οι 

ίδιοι στη διαδικασία εκπαίδευσης και ένταξης των µαθητών µε Ε.Ε.Α. µέσα από την 

επιµόρφωση των ίδιων, τη συνεργασία µε τον ειδικό παιδαγωγό και την οικογένεια 

των µαθητών αυτών. Οι δάσκαλοι που συµµετείχαν στην έρευνα δεν έχουν τα τυπικά 

προσόντα να διδάξουν σε τµήµα ένταξης και δεν νοµιµοποιούνται ως ειδικοί 

παιδαγωγοί, ούτε έχουν διδάξει ποτέ στα τµήµατα αυτά. Το δείγµα των 

εκπαιδευτικών που επελέχθη καλύπτει όλες τις πιθανές βαθµίδες ενασχόλησης µε την 

ειδική αγωγή, που µπορεί να έχει ένας εκπαιδευτικός γενικής αγωγής, δηλαδή:  

� Τρεις από τους δέκα κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ειδική 

Αγωγή, 

� ∆ύο από τους δέκα έχουν ολοκληρώσει µετεκπαιδευτικά προγράµµατα 

σχετικά µε την Ειδική Αγωγή, 

� ∆ύο στους δέκα έχουν παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια, 

� Τρεις στους δέκα δεν έχουν καµία εκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή και η όποια 

τους ενασχόληση και γνώση προκύπτει από προσωπικό ενδιαφέρον. 

Ειδικότερα, η εργασία είχε ως στόχους: 

� Να διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο τα τµήµατα ένταξης βοηθούν τους 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε µαθησιακό και κοινωνικό 

επίπεδο. 

� Να διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται για 

την καλύτερη απόδοση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά 

και εάν η επιµόρφωση βοηθάει στη συνεργασία µεταξύ δασκάλων γενικής και 

ειδικής αγωγής. 

� Να διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνονται οι εκπαιδευτικοί τις 

σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µε τους 

τυπικούς συνοµήλικους συµµαθητές τους.  
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� Να διερευνήσει εάν η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών γενικής αγωγής 

(γενικών τάξεων) και ειδικής αγωγής (τµηµάτων ένταξης) οδηγεί στην 

καλύτερη σχολική απόδοση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

� Να διερευνήσει εάν το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των οικογενειών των 

παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επηρεάζει την φοίτηση των 

µαθητών στο τµήµα ένταξης. 

 

 

5.2 ∆είγµα  

 

 Στην έρευνα συµµετείχαν 10 εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, 1 άνδρας και 9 

γυναίκες, που εργάζονται σε σχολεία γενικής αγωγής των Νοµών Αρκαδίας και 

Κορινθίας. Οι εκπαιδευτικοί επιλέχθηκαν τυχαία. Ο µέσος όρος της ηλικίας τους 

είναι τα 37 έτη και ο µέσος όρος της επαγγελµατικής τους εµπειρίας είναι τα 13 έτη. 

Οι πέντε δάσκαλοι εργάζονται σε ∆ηµοτικά σχολεία του Νοµού Αρκαδίας και οι 

υπόλοιποι πέντε σε ∆ηµοτικά σχολεία του Νοµού Κορινθίας. Οι τέσσερις από τους 

δέκα είναι απόφοιτοι προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών και οι έξι είναι 

απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετείχαν 

στην έρευνα διδάσκουν στις γενικές τάξεις των ∆ηµοτικών σχολείων: τρεις στην Β΄ 

∆ηµοτικού και στην Ε΄ ∆ηµοτικού, δύο στην ∆΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και ένας στην Γ΄ 

∆ηµοτικού. Οι δύο εργάζονται στο 9
ο
 ∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης, ένας στο 1

ο
 

∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης, ένας στο 7
ο
 ∆ηµοτικό σχολείο Τρίπολης και ένας στο 

∆ηµοτικό σχολείο Άστρους. Από τον Ν. Κορινθίας συµµετείχαν ένας δάσκαλος από 

το 7
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Κορίνθου, ένας από το 3

ο
 ∆ηµοτικό σχολείο Κορίνθου, ένας 

από το ∆ηµοτικό σχολείο Αθικίων, ένας από το 2
ο
 ∆ηµοτικό σχολείο Λουτρακίου και 

ένας από το ∆ηµοτικό σχολείο Βραχατίου. Οι οκτώ από τους δέκα εκπαιδευτικούς 

έχουν κάποια σχέση µε την Ειδική Αγωγή και έχουν συναντήσει στην επαγγελµατική 

τους πορεία µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μόνο δύο, όµως, 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν σχέση µε θέµατα Ειδικής Αγωγής και δεν συνάντησαν ποτέ 

µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις τάξεις τους. 
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5.3 Η ερευνητική µέθοδος 

 

Η χρήση του όρου µέθοδος παραπέµπει στο φάσµα των προσεγγίσεων και στο 

σύνολο των διαδικασιών που χρησιµοποιεί κάποιος ερευνητής ώστε να συλλέξει, να 

οργανώσει και να αξιοποιήσει τα δεδοµένα του, διαµορφώνοντας έτσι µια βάση 

συµπερασµάτων και ερµηνείας, εξήγησης και πρόβλεψης. Επιπλέον, αναδεικνύει όχι 

µόνο τις διαδικασίες, αλλά περιγράφει µε σαφήνεια και ακρίβεια τα εννοιολογικά και 

µεθοδολογικά εργαλεία, µέσω των οποίων αυτή µπορεί να τεθεί σε ένα ανεξάρτητο 

έλεγχο, σε µια δοκιµή διάψευσης ή επαλήθευσης της εµπειρικής εγγύησης των 

ευρηµάτων της (Cohen & Manion, 1997).  

Η επιλογή ενός ερευνητικού θέµατος το οποίο εκπορεύεται όχι µόνο από το 

επιστηµονικό ενδιαφέρον, αλλά και από το προσωπικό, είναι ένα σηµείο που χρήζει 

προσοχής και αποτελεί ιδιαίτερο κίνητρο για την ολοκλήρωση της ερευνητικής 

διαδικασίας, που πολλές φορές είναι χρονοβόρα και επίπονη (Κυριαζή, 1999). Το 

ενδιαφέρον για το θέµα της παρούσας έρευνας προέκυψε αρχικά µέσα από 

προσωπικό ενδιαφέρον και ενισχύθηκε στη συνέχεια µέσα από τη βιβλιογραφική 

αναζήτηση.  

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια να ανιχνευθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών γενικής αγωγής για τα τµήµατα ένταξης στην Ελλάδα και για το λόγο 

αυτό επιλέξαµε να χρησιµοποιήσουµε την ποιοτική προσέγγιση, η οποία παρέχει την 

δυνατότητα αναζήτησης σε βάθος των προσωπικών αντιλήψεων των συµµετεχόντων, 

κάτι που δε µπορεί να συλλάβει η στατιστική ανάλυση (Bell, 1999). 

 

 

5.4 Μέσα και διαδικασία συλλογής δεδοµένων 

 

Στη συγκεκριµένη έρευνα, ως εργαλείο συλλογής των δεδοµένων, 

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συνέντευξης, η οποία είναι µια από τις πιο 

ενδεδειγµένες τεχνικές συλλογής δεδοµένων στην ποιοτική προσέγγιση (Patton, 

1987). Η συνέντευξη είναι µια διαπροσωπική συνάντηση και ένας σκόπιµος διάλογος, 

στη διάρκεια του οποίου ο συνεντευξιαστής συγκεντρώνει πληροφορίες για τον 

συνεντευξιαζόµενο (Αβραµίδης, Η., Καλύβα, Ε., 2006). Η συνέντευξη µας προσφέρει 

την δυνατότητα να πληροφορηθούµε για τις συµπεριφορές που είναι δύσκολο να 



 76 

παρατηρηθούν, επειδή εκδηλώνονται σε ακατάλληλες ώρες, επειδή συµβαίνουν 

σπάνια ή επειδή αφορούν πολύ λεπτά ζητήµατα (Breakwell, 1995). Επίσης, η 

αµεσότητα που παρέχει η προφορική επικοινωνία κατά την εφαρµογή αυτής της 

µεθόδου επιτρέπει την εµβάθυνση σε ζητήµατα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, 

ανάλογα µε το ενδιαφέρον του ερευνητή (Cohen & Manion, 1997). 

Στη διάρκεια µιας συνέντευξης, µπορεί να συλλέξουµε δεδοµένα, τα οποία 

δεν ήταν αναµενόµενα και µας δίνουν την ευκαιρία να προσεγγίσουµε το θέµα από 

µια διαφορετική οπτική γωνία. Έχει, επίσης, το πλεονέκτηµα της 

προσαρµοστικότητας και της ευελιξίας, παρέχοντας τη δυνατότητα να αναπτύσσονται 

οι ιδέες του ερωτώµενου, ενώ παράλληλα µέσω της δυναµικής αλληλεπίδρασης 

συνεντευκτή και συνεντευξιαζόµενου προωθούνται και οι ερευνητικοί άξονες της 

µελέτης (Cohen & Manion, 1997). 

Επιπροσθέτως, η συνέντευξη αποτελεί µια κοινωνική και ψυχολογική σχέση 

ανάµεσα στον συνεντευκτή και τον ερωτώµενο. Από τη στιγµή της πρώτης επαφής η 

γενική εντύπωση που δηµιουργεί ο ερευνητής στους ερωτώµενους καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό τη συµµετοχή τους στην έρευνα.  

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, χρησιµοποιήθηκε η ηµι-δοµηµένη 

συνέντευξη, καθώς αποτελεί έναν άµεσο τρόπο για να αποκτήσουµε λεπτοµερή 

εικόνα για τις πεποιθήσεις, τις στάσεις και τις απόψεις ενός ατόµου για ένα 

συγκεκριµένο θέµα, επειδή προσφέρει µεγάλη ευελιξία. Επιτρέπει στον ερευνητή να 

προσθέσει και άλλες συµπληρωµατικές ερωτήσεις κατά την διεξαγωγή της 

συνέντευξης. Οι ερωτήσεις που περιέχονται στον οδηγό συνέντευξης είναι ανοιχτές, 

δηλαδή χωρίς προδιατυπωµένες επιλογές απάντησης (Smith, 1990). 

Ο συνεντευξιαστής προσπαθεί να εµπλουτίσει τη συζήτηση και τα δεδοµένα 

και όχι να µειώσει τις απαντήσεις σε ποσοτικές κατηγορίες. Οι ερωτήσεις που 

περιλαµβάνονται στον οδηγό της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης πρέπει να καθοδηγούν 

και όχι να υπαγορεύουν την πορεία της συζήτησης. Οι βασικές αρχές είναι: 

� Γίνεται µια απόπειρα εδραίωσης µιας σχέσης µε το άτοµο που 

απαντάει στις ερωτήσεις, 

� Η σειρά των ερωτήσεων δεν είναι απαραίτητα σηµαντική, 

� Ο συνεντευξιαστής αισθάνεται ότι είναι ελεύθερος να ενθαρρύνει την 

ανάπτυξη µη προγραµµατισµένων θεµάτων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον, 
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� Η συνέντευξη συµβαδίζει µε τα ενδιαφέροντα ή τις ανησυχίες που 

εκφράζει ο συνεντευξιαζόµενος. 

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συνετέλεσαν στην επιλογή της  συγκεκριµένης 

ερευνητικής µεθόδου, εφόσον απώτερος σκοπός ήταν να αναδειχθούν οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τον ρόλο και τη λειτουργία των τµηµάτων ένταξης στην Ελλάδα. 

Μέσω της ποιοτικής µεθόδου στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η ερµηνεία των 

προσωπικών τους βιωµάτων και εµπειριών.  

Ο οδηγός συνέντευξης διαµορφώθηκε κατά τη διάρκεια µιας ανιχνευτικής 

φάσης µε πιλοτικές συνεντεύξεις σε δύο εκπαιδευτικούς, οριστικοποιήθηκε και 

αναπτύχθηκε σε πέντε άξονες (θεσµικό πλαίσιο, υλικοτεχνική υποδοµή, επιµόρφωση 

και συνεργασία εκπαιδευτικών, κοινωνικό στίγµα, προσδοκίες). Οι συνεντεύξεις 

πραγµατοποιήθηκαν σε διάστηµα ενός περίπου µήνα, σε χώρο που οι ίδιοι 

επιθυµούσαν και η διάρκειά των συνεντεύξεων ήταν περίπου 40- 45 λεπτά. 

 

 

5.5 Ανάλυση δεδοµένων 

 

Αναφορικά µε την ανάλυση των δεδοµένων των συνεντεύξεων, οι 

πρωτογενείς πληροφορίες που προέκυψαν µετατράπηκαν σε γραπτό λόγο, 

προκειµένου να γίνει η επεξεργασία τους µε ανάλυση περιεχοµένου (Cohen & 

Manion, 2000). Η επεξεργασία ξεκίνησε µε πολύ προσεκτική ανάγνωση των 

συνεντεύξεων. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν οι φράσεις όσων 

πήραν µέρος στη συνέντευξη και συνδέονταν µε τα ερευνητικά ερωτήµατα. Οι 

φράσεις αυτές αποµονώθηκαν από το κυρίως κείµενο της συνέντευξης και 

αποτέλεσαν τις βασικές νοηµατικές µονάδες, οι οποίες στη συνέχεια 

µετασχηµατίστηκαν σε θεµατικές κατηγορίες ανάλογα µε το περιεχόµενο τους. τέλος, 

οι βασικές θεµατικές κατηγορίες και τα αποσπάσµατα από τις συνεντεύξεις που 

τεκµηριώνουν την ύπαρξή τους κατεγράφησαν αναλυτικά. Με αυτό τον τρόπο 

συνήχθησαν συµπεράσµατα αφού παρατηρήθηκε ότι άρχισαν να καταγράφονται 

παρόµοιες απόψεις µε διαφορετική διατύπωση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

6.1 Το θεσµικό πλαίσιο 

 

Μέσα από τις συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν µελετήθηκαν οι γνώσεις 

των δασκάλων σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο των τµηµάτων ένταξης. Ερωτήθηκαν 

για θέµατα, όπως: τον τρόπο επιλογής των µαθητών στα Τ.Ε., τους υποστηρικτικούς 

µηχανισµούς αυτών και τον αριθµό των µαθητών που µπορούν να συµµετέχουν στα 

τµήµατα ένταξης. Ζητήθηκε η γνώµη τους για τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών 

που υπάρχουν για τα Τ.Ε. και τους ρωτήσαµε για τον τρόπο λειτουργίας των 

τµηµάτων αυτών. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής φαίνεται να είναι σχετικά καλά 

ενηµερωµένοι αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο για την λειτουργία των τµηµάτων 

ένταξης. Οι δύο από τους δέκα εκπαιδευτικούς δεν είναι επαρκώς ενηµερωµένοι για 

τον τρόπο µε τον οποίο επιλέγονται οι µαθητές που θα φοιτήσουν σε ένα τµήµα 

ένταξης. Οι γνώσεις τους περιορίζονται στις εµπειρίες τους και σε όσα βλέπουν 

καθηµερινά στην πράξη. Είναι διστακτικές στο να απαντήσουν στα σχετικά 

ερωτήµατα. Συγκεκριµένα, η εκπαιδευτικός της 1
ης

 συνέντευξης αναφέρει 

 «γνωρίζω κάποια πράγµατα. Όχι πολλά…».  

Η εκπαιδευτικός της 2
ης

 συνέντευξης ισχυρίζεται σχετικά µε τον τρόπο επιλογής των 

µαθητών για τα τµήµατα ένταξης ότι έχει να κάνει αποκλειστικά µε την σωστή 

αντίληψη των εκπαιδευτικών των γενικών τάξεων. Αυτοί είναι οι µόνοι που θα 

αξιολογήσουν το εάν ή όχι οι µαθητές θα φοιτήσουν στο Τ.Ε.. 

«…το προτείνουν οι δασκάλες της Α΄∆ηµοτικού… ή της Β΄∆ηµοτικού…».  

Οι υπόλοιποι οκτώ εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν µια πιο ολοκληρωµένη άποψη για 

την επιλογή των µαθητών. ∆ίνουν σηµασία σε διαγνώσεις δηµοσίων φορέων και 

στηρίζονται πολύ στη γνώµη του σχολικού συµβούλου. Αναφέρουν απόψεις, όπως:  

«…µε διάγνωση από τα ΚΕ∆∆Υ…» 

«…από τη γνώµη του εκπαιδευτικού, σχολικού συµβούλου,…ΚΕ∆∆Υ…» 

« προηγούνται µαθητές µε διάγνωση…προτείνει και ο σύλλογος διδασκόντων» 

«…γνωµάτευση…σύλλογος διδασκόντων…» 

«…από εισήγηση του δασκάλου …τελική γνωµάτευση από ΚΕ∆∆Υ…» 

«…διάγνωση από δηµόσιο φορέα…». 
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Το επίπεδο γνώσης σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο για τη λειτουργία των 

τµηµάτων ένταξης φαίνεται ότι είναι αρκετά υψηλό, καθώς οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί είναι σχετικά καλά ενηµερωµένοι για αυτό το ζήτηµα. Συγκεκριµένα, 

έχουν ολοκληρωµένες απόψεις για θέµατα, όπως η επιλογή των µαθητών ή τη 

διαδικασία που ακολουθείται εντός του τµήµατος ένταξης. Αυτό υποδεικνύει ότι 

υπάρχει συστηµατική ενηµέρωση και εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 

από τον αρµόδιο φορέα σχετικά µε τη λειτουργία των τµηµάτων ένταξης. Βέβαια, οι 

όποιες διαφοροποιήσεις µεταξύ των απόψεων τους οφείλονται στο προσωπικό 

ενδιαφέρον του κάθε εκπαιδευτικού και την ενασχόλησή του µε τα τµήµατα ένταξης 

της σχολικής µονάδας στην οποία εργάζεται.  

Παρά το σχετικά υψηλό επίπεδο γνώσης των εκπαιδευτικών για το θεσµικό 

πλαίσιο των τµηµάτων ένταξης, οι αναφορές τους περιορίστηκαν στους µαθησιακούς  

στόχους των τµηµάτων. Αν και η µαθησιακή δραστηριότητα στηρίζεται στους 

πυλώνες γραφή, ανάγνωση, µαθηµατικά, οι στόχοι του Τ.Ε. επεκτείνονται σε κανόνες 

συµπεριφοράς ή δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης για την αντιµετώπιση διαφόρων 

καθηµερινών προβληµάτων. Αυτό πρέπει να γίνεται µέσα από συζήτηση του 

εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής µε τα παιδιά, διότι η υπερβολική έµφαση στη µάθηση 

οδηγεί στη γενίκευση της ανικανότητας και σε άλλους τοµείς. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα τη χαµηλή αυτοεκτίµηση µέσω των συνεχών απογοητεύσεων, 

αµφισβήτηση και άρνηση του σχολείου, απουσία ευκαιριών συµµετοχής και 

εναλλακτικών διεξόδων, περιθωριοποίηση, τονισµό των αδυναµιών, προβλήµατα 

στην αυτοεικόνα, στον αυτοπροσδιορισµό και στη συµπεριφορά του παιδιού. 

Ο κύριος στόχος του ειδικού παιδαγωγού είναι η καλλιέργεια της 

αυτοεκτίµησης των µαθητών, να αισθάνονται υπερήφανα για τον εαυτό τους και για 

τι µπορούν να επιτύχουν στη ζωή τους, να αποκτήσουν θάρρος, να δοκιµάζουν νέα 

πράγµατα µέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα, να σέβονται τον εαυτό τους ακόµα 

και όταν κάνουν λάθη, έτσι ώστε να αποτελούν ενεργά µέλη της γενικής τάξης. 

 Όσον αφορά στον τρόπο λειτουργίας των τµηµάτων ένταξης, οι έξι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν περισσότερα πράγµατα και µιλούν συγκεκριµένα για 

εξατοµικευµένα προγράµµατα διδασκαλίας. Αναφέρουν ότι: 

«…ο δάσκαλος κάνει µια οµαδοποίηση…λειτουργεί σε έναν ξεχωριστό 

χώρο…αξιολογείται η πρόοδος  του τµήµατος ένταξης και εξατοµικευµένα η πορεία του 

κάθε µαθητή» 



 80 

«…καλύπτοντας εξατοµικευµένες ανάγκες των µαθητών που δεν καλύπτονται…στην 

τάξη…συµβουλευτικό ρόλο …µε τα παιδιά του σχολείου…γέφυρα ενσωµάτωσης…» 

«…σύµφωνα µε τον νόµο…ακολουθούν οδηγίες…» 

«…παρακολουθούν…κάποιες ώρες…εξατοµικευµένες δραστηριότητες…» 

Λιγότερο σαφείς ήταν οι απαντήσεις των δύο εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι 

δε γνωρίζουν πολλά σχετικά µε την λειτουργία των τµηµάτων ένταξης. 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις ήταν: 

«…κάνουν γλώσσα και µαθηµατικά» 

«…σίγουρα υπάρχουν κενά στην λειτουργία του…» 

Τέλος, δύο εκπαιδευτικοί δε γνώριζαν τίποτα για τον τρόπο λειτουργίας των 

τµηµάτων ένταξης: 

«δεν ξέρω πως λειτουργεί» 

«…δεν ξέρω…δε γνωρίζω τα διαδικαστικά…» 

Ένα κοµβικό σηµείο στο οποίο διαφοροποιούνται οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών είναι ο τρόπος λειτουργίας των τµηµάτων ένταξης στα διάφορα 

σχολεία. Αναφέρονται παραδείγµατα σχολικών µονάδων µε ικανοποιητικά 

οργανωµένα τµήµατα ένταξης, αλλά και σχολεία που αντιµετωπίζουν σοβαρά κενά 

στη λειτουργία των τµηµάτων αυτών. Οι προδιαγραφές λειτουργίας των Τ.Ε. είναι 

πολύ υψηλές, προσπαθώντας να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αλλά 

και ψυχοπαιδαγωγικό περιβάλλον για τους µαθητές. Αυτή η διαφοροποίηση στον 

τρόπο λειτουργίας εκφράζεται στις απόψεις των εκπαιδευτικών. Ένα σηµαντικό 

ερώτηµα, όµως, είναι αν αυτή η διαφοροποίηση στη λειτουργία των Τ.Ε. που γίνεται 

εµφανώς αντιληπτή από τους δασκάλους των γενικών τάξεων, δηµιουργεί µαθητές 

διαφόρων ταχυτήτων και στα Τ.Ε. από σχολική µονάδα σε χολική µονάδα. Αυτή η 

έλλειψη οργανωµένου πλάνου φαίνεται και από το γεγονός ότι µερικοί γνωρίζουν 

πως λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης στο σχολείο τους, άλλοι δε γνωρίζουν καθόλου, 

ενώ υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο λειτουργίας που περιγράφει ο κάθε 

εκπαιδευτικός.  

Σηµαντικό είναι το γεγονός ότι εννιά στους δέκα εκπαιδευτικούς γνωρίζουν 

τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς των τµηµάτων ένταξης, ακόµα και αν δε θεωρούν 

ιδιαίτερα πολύτιµη τη συνεισφορά τους.  

«…είναι τα ΚΕ∆∆Υ, είναι τα Ιατροπαιδαγωγικά και είναι και οι σύµβουλοι Ειδικής 

Αγωγής…» 
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Σηµαντική ενηµέρωση έχουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

για τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς των τµηµάτων ένταξης. Υπάρχει, όµως, και 

ένα µικρό ποσοστό που δεν έχει γνώση για αυτό το θέµα. Επειδή οι σχολικές µονάδες 

στελεχώνονται από ένα σύνολο εκπαιδευτικών, από τη συγκεκριµένη µελέτη 

αντιλαµβανόµαστε ότι όταν προκύψει κάποια ανάγκη στη γενική τάξη, θα υπάρχει 

κάποιος εκπαιδευτικός που θα γνωρίζει τον οργανωµένο τρόπο επικοινωνίας και 

συνεργασίας µε αυτούς τους υποστηρικτικούς µηχανισµούς. Εποµένως, οι σχολικές 

µονάδες στο σύνολό τους µπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαίδευσης 

των µαθητών µε δυσκολίες.  

 Αν προσπαθούσαµε να συνοψίσουµε τα συµπεράσµατα σε µία πρόταση, θα 

λέγαµε ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής γνωρίζουν αρκετά για το θεσµικό πλαίσιο 

λειτουργίας των Τ.Ε., αλλά δεν υπάρχει επαρκής ενηµέρωση για τον τρόπο 

λειτουργίας του Τ.Ε. στη σχολική µονάδα που ανήκουν. 

 

 

6.2 Η υλικοτεχνική υποδοµή 

 

 Στην κατηγορία αυτή, οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν κοινές απόψεις. Οι 

εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να πουν την άποψή τους για θέµατα σχετικά µε τις αίθουσες 

που γίνονται τα µαθήµατα των Τ.Ε., την πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του 

σχολείου, το εποπτικό υλικό που χρησιµοποιούν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής και για 

την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των τµηµάτων ένταξης. Κανένας από τους 

εκπαιδευτικούς δεν είναι ικανοποιηµένος από τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα 

µαθήµατα και τονίζουν πως θα πρέπει να είναι ειδικά διαµορφωµένες. Θεωρούν ότι οι 

αίθουσες που λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης θα έπρεπε να είναι εξαρχής 

διαµορφωµένες για το σκοπό αυτό. Σχολιάζουν ότι:  

«…αίθουσα µικρή…συνήθως η αποθήκη του σχολείου» 

«…θα πρέπει να είναι ειδικά διαµορφωµένες…µόνο έτσι δεν είναι…» 

«… δεν πληρούν τις προϋποθέσεις…» 

«…το υλικό το χτίζεις µόνος σου» 

«…αίθουσες χωρίς υλικοτεχνική υποδοµή…» 

Σύµφωνες γνώµες παρατηρούνται και σε ό, τι αφορά τις προβλέψεις για την 

πρόσβαση των ΑµεΑ στο σχολείο. Φαίνεται να µην υπάρχει στα σχολεία ουσιαστική 
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πρόβλεψη στον τοµέα αυτό, πέρα από κάποιες περιπτώσεις που υπάρχουν ράµπες , οι 

οποίες ουσιαστικά δεν προσφέρουν βοήθεια σε χώρους όπου υπάρχουν σκάλες. 

Χαρακτηριστικές απόψεις είναι ότι: 

«το σχολείο µας έχει πολλά σκαλιά…δεν έχουµε ούτε ράµπα…» 

«…µόνο µια ράµπα στην είσοδο του σχολείου…» 

«…υπάρχει ράµπα…όχι, όµως στις σκάλες…» 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής αναγνωρίζουν την έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδοµής, τόσο ως προς την αίθουσα όσο και ως προς το εκπαιδευτικό υλικό, 

αναδεικνύοντας την απουσία οργανωµένης προσπάθειας από την πολιτεία για την πιο 

σωστή λειτουργία των τµηµάτων ένταξης. Βασίζονται περισσότερο στην ατοµική 

πρωτοβουλία του διευθυντή και του δάσκαλου ειδικής αγωγής της κάθε σχολικής 

µονάδας. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στις προβλέψεις για την πρόσβαση των ΑµεΑ 

στους χώρους του σχολείου, όπου υπάρχει µια προχειρότητα στις µελέτες, καθώς η 

πρόσβαση δεν είναι πάντοτε εφικτή σε όλους τους χώρους του σχολείου από άτοµα 

µε κινητικά προβλήµατα.  

Το Τ.Ε. αποτελεί µία τάξη µε αποκλίνοντες µαθητές µε µαθησιακές ή 

εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, αλλά µε υψηλή συναισθηµατική 

νοηµοσύνη, που, πρωτίστως, απαιτείται καλή ψυχική υγεία. Η υλικοτεχνική υποδοµή 

αποτελεί το πρώτο εργαλείο του εκπαιδευτικού για την προσέγγιση και εκπαίδευση 

αυτών των ατόµων, καθώς η µάθηση θα πρέπει να βασίζεται σε αισθητηριακές 

µεθόδους εκπαίδευσης και όχι νοητικής σύλληψης των διδασκόµενων εννοιών. 

Εννιά στους δέκα εκπαιδευτικούς δε γνωρίζουν σίγουρα την προέλευση των 

χρηµατοδοτήσεων για τα τµήµατα ένταξης. Αναφέρουν ότι δε γνωρίζουν τίποτα για 

αυτό ή εκφράζουν υποθέσεις, όπως: 

«…πιστεύω ότι ..τα έξοδα…καλύπτονται…από το δήµο…» 

«…από τη σχολική επιτροπή…και το δήµο» 

«……υποθέτω…χρηµατοδοτεί το ίδιο το σχολείο» 

«…ίσως ακόµα και από χρήµατα των διευθυντών ή των εκπαιδευτικών» 

«…µάλλον ένα µικρό ετήσιο επίδοµα…» 

Μόνο µία εκπαιδευτικός απάντησε µε σιγουριά ότι 

«τα τµήµατα ένταξης χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ». 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν γνώση 

σχετικά µε τις πηγές χρηµατοδοτήσεων των τµηµάτων ένταξης και αναφέρονται σε 

διάφορους δηµόσιους φορείς, αγνοώντας τη συµβολή των δήµων και της ευρωπαϊκής 
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ένωσης. Αυτό µπορεί να οφείλεται, ενδεχοµένως, στην αποκλειστική ενασχόληση 

των διευθυντών και των δασκάλων ειδικής αγωγής µε τη χρηµατοδότηση των 

τµηµάτων ένταξης. Η έλλειψη ενηµέρωσης των δασκάλων γενικής αγωγής για αυτό 

το θέµα υποδεικνύει ένα είδος αποκλεισµού του τµήµατος ένταξης από τη λειτουργία 

του υπόλοιπου σχολείου. 

Η σωστή διαµόρφωση της αίθουσας, που φιλοξενεί το Τ.Ε., µε τις σωστές 

προδιαγραφές θα βοηθήσει στην καλύτερη αποδοχή της φοίτησης των παιδιών στο 

τµήµα αυτό από την πλευρά των γονέων, αλλά και την αποδοχή των παιδιών αυτών 

από τους υπόλοιπους µαθητές του σχολείου. Θα είναι µία ειδική αίθουσα 

διαπαιδαγώγησης µε παραγωγικούς µαθητές, χαρούµενους και όχι µια αίθουσα 

αποµόνωσης των προβληµατικών µαθητών. 

 

 

6.3 Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών και η συνεργασία µεταξύ τους 

 

 Στο κοµµάτι αυτό, ζητήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, την επιµόρφωση συγκεκριµένα στην ειδική αγωγή 

καθώς και τα οφέλη αυτής στη διδασκαλία εντός της γενικής τάξης, στους γονείς 

αλλά και στη συνεργασία µεταξύ των δασκάλων. Οι δάσκαλοι εκπαιδεύονται για την 

καλύτερη απόδοση των ίδιων αλλά και των µαθητών. Αυτό γίνεται φανερό, ύστερα 

από τις απόψεις των δασκάλων για ζητήµατα σχετικά µε την επιµόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Εννιά στους δέκα υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν την 

επιµόρφωση τους είτε µέσα από προσπάθειες του ίδιου του σχολείου, αναφέροντας 

ότι: 

«διοργανώνονται σεµινάρια καθ΄ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς… εντός του 

σχολείου»  

είτε από προσωπικές πρωτοβουλίες, όπως: 

«η µετεκπαίδευση γίνεται µε σεµινάρια, µεταπτυχιακό ή διδακτορικό». 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί επιλέγουν να εκπαιδευτούν σε θέµατα Ειδικής 

Αγωγής καθώς και στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση: 

«η επιµόρφωση περιλαµβάνει θέµατα  για όλο το εύρος των προβληµάτων» 

«…κυρίως στην ειδική εκπαίδευση…» 

«…στις µαθησιακές δυσκολίες…» 
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«…θέλουν να γνωρίζουν…για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες…» 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί που ερωτήθηκαν διατυπώνουν κοινή άποψη όσον 

αφορά τις θετικές πλευρές της επιµόρφωσής τους στην Ειδική Αγωγή. Θεωρούν ότι 

µπορεί να βοηθήσει πολύπλευρα στην εξέλιξη του παιδιού αλλά και του ίδιου του 

δασκάλου και να τον κάνει να γίνει καλύτερος. Συγκεκριµένα, εξέφρασαν απόψεις, 

όπως: 

«…να χειρίζεται καλύτερα την κάθε περίπτωση…εξέλιξη για τα παιδιά…» 

«…γνωρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας…θα βοηθήσουν το παιδί…και στο 

ψυχολογικό κοµµάτι…» 

«…σωστή αντιµετώπιση των…παιδιών…παροχή ίσων ευκαιριών…» 

«…να εντάξουν αποτελεσµατικά τα παιδιά στην τάξη τους…» 

«…ευαισθητοποιεί σε θέµατα σχετικά µε την αναπηρία…» 

Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής µετεκπαιδεύονται για την καλύτερη 

απόδοση των ίδιων, αλλά και των  µαθητών. Θεωρούν ότι η επιµόρφωση στην Ειδική 

Αγωγή, συγκεκριµένα, βοηθά στην εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Μέσα από τις απαντήσεις τους, δηµιουργείται η αίσθηση ότι 

η σωστή αντιµετώπιση του µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι απαιτητική 

και δύσκολη. Από τις απαντήσεις που δίνουν, λοιπόν, φαίνεται ότι η εκπαίδευση στην 

ειδική αγωγή είναι ένα κρίσιµο στάδιο για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να βοηθήσει 

στην εκπαίδευση και εξέλιξη του παιδιού, την ψυχολογία του αλλά και την ένταξή 

του στη γενική τάξη. Η άποψη αυτή επαληθεύεται σύµφωνα µε τον Norwich (2000), 

ο οποίος υποστήριξε ότι η εκπαιδευτική εµπειρία των δασκάλων, η βαθµίδα 

εκπαίδευσής τους καθώς και η επιµόρφωση- κατάρτισή τους επηρεάζει τη στάση τους 

απέναντί στους µαθητές µε Ε.Ε.Α.. Αν και οι δάσκαλοι των γενικών τάξεων 

λαµβάνουν κάποιου είδους εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους για τους 

µαθητές µε ειδικές ανάγκες, αυτή δεν είναι αρκετή. Οι απαιτήσεις αυτών των 

µαθητών είναι µεγάλες και νέοι τοµείς, όπως η συµβουλευτική, η οργάνωση και η 

επικοινωνία, θα πρέπει να προστεθούν στη φαρέτρα του δασκάλου για να βοηθήσει 

αυτούς τους µαθητές. Στον τοµέα της επικοινωνίας, παραδείγµατα όπως η γνώση της 

ελληνικής νοηµατικής γλώσσας ή το σύστηµα γραφής και ανάγνωσης τυφλών είναι 

απαραίτητα για την εκπαίδευση µαθητών µε αντίστοιχα προβλήµατα, αλλά αδύνατον 

να καλυφθούν από τη βασική εκπαίδευση των δασκάλων. Σε αυτό θα βοηθήσει η 

επιµόρφωση σε διάφορα µεταπτυχιακά ή άλλου είδους προγράµµατα. Πέρα από την 

επικοινωνία, σηµαντικό κοµµάτι είναι η ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των µαθητών 
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µε Ε.Ε.Α., που βοηθά στην οµαλότερη προσαρµογή των ίδιων αλλά και των 

οικογενειών τους και µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µετά τη απόκτηση 

εξειδικευµένων τεχνικών ψυχοπαιδαγωγικής προσέγγισης των εκπαιδευτικών. 

Ύστερα από εκπαίδευση των δασκάλων σε θέµατα ειδικής αγωγής προκύπτει 

από τις απαντήσεις όλων ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής µπορούν να 

συνεργάζονται αποτελεσµατικότερα και να λειτουργούν αλληλένδετα για την στήριξη 

των παιδιών και των οικογενειών τους. Χαρακτηριστικά τονίζουν όλοι πόσο 

απαραίτητη κρίνεται η σωστή συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ των δασκάλων στο 

σχολείο: 

«υπάρχει καλύτερη συνεννόηση…ανταλλάσουν απόψεις για το πώς θα βοηθήσουν 

καλύτερα το παιδί…» 

«…πιο εύκολη συνεργασία µεταξύ των δασκάλων…ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να δώσει 

συµβουλές στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στο σπίτι» 

«…κατανοούν καλύτερα ο ένας τον άλλο και να συνεργάζονται αποτελεσµατικότερα για 

το καλό των µαθητών» 

«µπορούµε να επιλέξουµε µαζί µια κοινή γραµµή» 

Επιπλέον, η επιµόρφωση στην ειδική αγωγή βοηθά και τη συνεργασία του 

εκπαιδευτικού γενικής αγωγής µε τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής προς όφελος των 

µαθητών. Η συνεργασία αυτή, ανάµεσα στους δασκάλους, µπορεί να ωφελήσει και 

τους γονείς των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Με µία πρόταση, έχουν 

να αντιµετωπίσουν ένα κοινό πρόβληµα. Εποµένως απαιτείται µία συνεργασία µε τα 

εξής χαρακτηριστικά: συνυπευθυνότητα, ισοτιµία, δηµιουργία και καθιέρωση κοινών 

στόχων, συµµετοχή και των δύο στη λήψη αποφάσεων και συνδιδασκαλία. Η 

επιµόρφωση µπορεί να κάνει πιο εύκολη την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς και 

οι δύο θα έχουν εµπεριστατωµένη άποψη για την εκπαίδευση ατόµων µε 

εκπαιδευτικά προβλήµατα. Επιπλέον, οι δάσκαλοι γενικής αγωγής θα γνωρίζουν τον 

τρόπο να συνεργαστούν καλύτερα µε άλλους επιστήµονες από άλλες ειδικότητες 

προκειµένου να ενισχυθούν καλύτερα η οικογένεια και το παιδί για την κοινωνική 

ολοκλήρωση. 

Εν κατακλείδι, η επιµόρφωση των δασκάλων γενικής αγωγής σε θέµατα 

ειδικής αγωγής βελτιώνει όλους τους άµεσους ή έµµεσους τρόπους αλληλεπίδρασης 

του δασκάλου µε το µαθητή µε Ε.Ε.Α.. Βελτιώνει, λοιπόν, την απόδοση του ίδιου του 

δασκάλου και του µαθητή, τη συνεργασία µε τον δάσκαλο ειδικής αγωγής και τη 

στήριξη και επικοινωνία µε τον γονέα του µαθητή. 



 86 

6.4 Το στίγµα και οι σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές του γενικού σχολείου 

 

 Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε το πώς αντιµετωπίζονται οι 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τους ίδιους δεν διαφέρουν. Ζητήθηκε 

από τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν την άποψή τους για τον τρόπο αντιµετώπισης 

των µαθητών που φοιτούν στα Τ.Ε. από εκπαιδευτικούς και µαθητές. Ζητήθηκε, 

επίσης, η άποψή τους για τις αντιδράσεις των γονέων ως προς τη φοίτηση στο τµήµα 

αυτό αλλά και για τις σχέσεις ανάµεσα στους µαθητές του σχολείου, µε ή χωρίς 

Ε.Ε.Α.. Οι δάσκαλοι υποστηρίζουν ότι οι µαθητές αυτοί αντιµετωπίζονται όπως 

οποιοσδήποτε µαθητής, µε αποδοχή και αγάπη. Συγκεκριµένα, απαντούν ως εξής: 

«…ο δάσκαλος κάνει το παιδί να µη διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα…µε αποδοχή» 

«…αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη αγάπη…» 

«…ο κάθε εκπαιδευτικός συµπεριφέρεται στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

όπως σε όλα…» 

 Ωστόσο, µία εκπαιδευτικός εκφράζει την άποψη ότι υπάρχει µια µερίδα 

εκπαιδευτικών που αδιαφορεί για τις ανάγκες των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες:  

«…αδιαφορία…από τους εκπαιδευτικούς…» 

 Οι εκπαιδευτικοί έδωσαν εξίσου κοινές απαντήσεις για τις σχέσεις ανάµεσα 

στους µαθητές των γενικών τάξεων και των τµηµάτων ένταξης. Εννιά στους δέκα 

εκπαιδευτικούς υποστηρίζουν ότι τα παιδιά αποδέχονται τη διαφορετικότητα και 

αντιµετωπίζουν µε αποδοχή και αγάπη τους συµµαθητές τους. Τονίζουν τη σηµασία 

του ρόλου τους και θεωρούν ότι η στάση τους είναι αυτή που θα καθορίσει τις 

σχέσεις που θα αναπτυχθούν µεταξύ των µαθητών. Ειδικότερα, απάντησαν ότι: 

«…δεν υπάρχει δυσκολία στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ µαθητών…» 

«εξαρτάται από το δάσκαλο…από τη συνεργασία και τη θέαση των πραγµάτων από 

τους εκπαιδευτικούς…» 

«…είναι όλα µαζί στο διάλειµµα…τα παιδιά αποδέχονται το γεγονός…» 

 Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η συµπεριφορά τους 

παραµένει κοινή απέναντι σε όλους τους µαθητές, µε ή χωρίς Ε.Ε.Α. Επιπλέον, 

υποστηρίζεται ότι και οι µαθητές των γενικών τάξεων αντιµετωπίζουν µε αποδοχή 

και αγάπη τους µαθητές των τµηµάτων ένταξης, χωρίς εκδηλώσεις περιθωριοποίησης 

και στιγµατισµού. Αυτό επιβεβαιώνει το σηµαντικό ρόλο που έχει η στάση του 
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δασκάλου γενικής αγωγής, ως προς την αποδοχή των µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες από τους υπόλοιπους συµµαθητές τους, µεταβιβάζοντας ως 

πρότυπη τη δική του στάση. Το πιο σηµαντικό στοιχείο, όµως, είναι ότι οι 

εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν το ρόλο αυτό, ο οποίος αποτελεί ένα βασικό κοµµάτι για 

την ένταξη των παιδιών στην κοινωνία του σχολείου. Τη θέση αυτή επιβεβαιώνει και 

η διεθνής βιβλιογραφία, αναφέροντας ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν 

τη συνεκπαίδευση των µαθητών (Norwich, 2000). Μια σηµαντική υπόθεση θα ήταν 

κατά πόσο η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους µαθητές µε Ε.Ε.Α. θα 

µπορούσε να συσχετιστεί µε το στίγµα που δηµιουργείται σε αυτή την κατηγορία 

µαθητών. ∆εδοµένης της επίδρασης που έχει η στάση των εκπαιδευτικών σε όλους 

τους µαθητές της τάξης, θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ο στιγµατισµός αυτός, 

εν µέρει, επηρεάζεται και από τη στάση των εκπαιδευτικών. Η υπόθεση αυτή 

εκφράζεται µε ιδιαίτερη επιφύλαξη λόγω της έλλειψης περισσότερων στοιχείων και 

της απουσίας του συγκεκριµένου ερωτήµατος από τον αρχικό σκοπό της παρούσας 

µελέτης. 

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών διακρίνει δύο κατηγορίες 

γονέων όσον αφορά τις αντιλήψεις τους για τη φοίτηση των παιδιών τους στο τµήµα 

ένταξης. Σύµφωνα µε αυτούς, λοιπόν, η µία οµάδα γονέων αποδέχεται τη φοίτηση 

στο τµήµα ένταξης βλέποντάς το ως βοηθητικό θεσµό, ενώ η άλλη οµάδα δεν έχει την 

καλύτερη άποψη για τη φοίτηση του παιδιού του σε ένα τέτοιο τµήµα. Η κατάταξη 

των γονέων σε µία από τις δύο κατηγορίες γίνεται µε βάση το κοινωνικό-πολιτισµικό 

τους επίπεδο: 

«…οι µορφωµένοι γονείς επιθυµούν την φοίτηση των παιδιών τους…» 

«…οι γονείς υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου είναι πιο δεκτικοί στο θέµα αυτό…» 

«…οι λιγότερο µορφωµένοι…θεωρούν ότι τα παιδιά τους θα περιθωριοποιηθούν…» 

 Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι γονείς είναι θετικοί ως προς 

την ενδεχόµενη φοίτηση του παιδιού τους σε τµήµατα ένταξης: 

«...µε κατάλληλη ενηµέρωση…κατανοούν…το αποδέχονται…»  

«…οι γονείς…είναι συνεπείς…ακολουθούν το πρόγραµµα του σχολείου» 

Το µορφωτικό και κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων παιδιών µε 

Ε.Ε.Α., καθώς και η άποψή τους για το Τ.Ε. καθορίζουν τη φοίτηση του µαθητή σε 

αυτό. Οι εκπαιδευτικοί διακρίνουν δύο κατηγορίες γονέων: τους µορφωµένους που 

αποδέχονται τη φοίτηση, βλέποντας το ως βοηθητικό θεσµό και τους γονείς µε 

χαµηλότερο µορφωτικό επίπεδο, που θεωρούν τη φοίτηση στο τµήµα ένταξης ως 
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αφορµή για περιθωριοποίηση και στιγµατισµό των παιδιών τους. Η έρευνα αυτή 

επιβεβαιώνει την γενική άποψη ότι τα χαρακτηριστικά της οικογένειας επηρεάζουν 

την συνεργασία µεταξύ σχολείου και οικογένειας, αλλά δεν επιβεβαιώνει την άποψη 

ότι η πλειονότητα των γονέων µαθητών µε Ε.Ε.Α. έχουν χαµηλό µορφωτικό επίπεδο.  

Η πιο σηµαντική παρατήρηση, όµως, είναι ότι µε την κατάλληλη ενηµέρωση, ακόµα 

και οι αρνητικοί ως προς το θεσµό γονείς κατανοούν και αποδέχονται τη φοίτηση του 

παιδιού τους στο Τ.Ε.. Αυτή η παρατήρηση υποδεικνύει τη σηµαντικότητα της 

ενηµέρωσης των γονέων για το θεσµό των τµηµάτων ένταξης, την απουσία 

µηχανισµών υποστήριξης για το γονέα και το παιδί, αλλά και το σηµαντικό ρόλο που 

µπορεί να έχει ο εκπαιδευτικός στην αντιµετώπιση των φόβων ενός γονέα. Η 

συµβουλευτική των γονέων είναι απαραίτητη για να κατανοήσουν τα προβλήµατα 

που θα δηµιουργηθούν κατά την ένταξη και να µην αποκλείονται από την 

εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς τους δηµιουργεί µια αίσθηση ανεπάρκειας. Αυτό 

επιβεβαιώνεται και από έρευνες που έχουν γίνει στην Ελλάδα δείχνοντας ότι η 

θεσµοθέτηση των Τ.Ε. δηµιουργεί αισθήµατα ικανοποίησης στους γονείς, επειδή 

υπάρχει ένας χώρος υποδοχής των παιδιών τους στο πλαίσιο  του κανονικού σχολείου 

(Κοντοπούλου & Τζιβινίκου, 2004). 

 

 

6.5 Τα παράπονα και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

 

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί κρίνουν πολύ σηµαντική την ύπαρξη των τµηµάτων 

ένταξης σε κάθε σχολική µονάδα στη χώρα. Θεωρούν ότι µπορεί να βοηθήσει πολύ 

τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αφού παρέχει εξειδικευµένο 

πρόγραµµα διδασκαλίας από εξειδικευµένο δάσκαλο. Αναλυτικότερα, διατυπώνουν 

απόψεις, όπως: 

«…καταφέρνει το παιδί να φτάσει το επίπεδο της τάξης…» 

«…παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις, προσφέρει εξειδικευµένους τρόπους 

διδασκαλίας…» 

 «…δίνει ελπίδα και αυτοπεποίθηση…» 

Μόνο µία εκπαιδευτικός, όµως, τονίζει, εκτός των άλλων, και την συµβολή 

του τµήµατος ένταξης σε τοµείς πέρα του µαθησιακού, αναφέροντας ότι το τµήµα 

ένταξης «…βοηθά στη συµπεριφορά και την κοινωνικοποίηση…». 
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Παρά το γεγονός, ότι τα τµήµατα ένταξης θεωρούνται από όλους τους 

εκπαιδευτικούς ως ένας από τους πιο σηµαντικούς θεσµούς των τελευταίων ετών 

στην εκπαίδευση, οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί εντοπίζουν πολλές ελλείψεις και 

πολλά κενά ως προς την λειτουργία τους. Εννιά στους δέκα δασκάλους απάντησαν 

ότι «τα τµήµατα ένταξης είναι πολύ λίγα στην περιφέρεια…» 

«…θα µπορούσαν να λειτουργούν καλύτερα…έχουν ελλείψεις…δεν επαρκούν…» 

«…πρέπει να διατεθούν χρήµατα για τη σύσταση περισσότερων τµηµάτων ένταξης και 

να διοριστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή…». 

 Μία από τους δέκα δασκάλους ελπίζει στην κατάργηση του θεσµού γιατί 

θεωρεί ότι όχι µόνο δεν επιτυγχάνει το στόχο του, αλλά οδηγεί σε αντίθετα 

αποτελέσµατα: «δε θα έπρεπε να υπήρχαν…οδηγούν στην από-ένταξη των 

µαθητών…». 

 Συνέπεια των παραπάνω είναι, σαφώς, να επιθυµούν τη συνέχεια του θεσµού 

και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε σωστή οργάνωση και ουσιαστική µέριµνα:  

«είναι σηµαντικό να συνεχιστεί ο θεσµός και στη δευτεροβάθµια» 

«είναι εντελώς απαραίτητο». 

«αν οργανωθεί σωστά από την πολιτεία…» 

Ισχυρίζονται την συνέχεια του θεσµού και ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι 

συνεχής και η κάθε µετάβαση να γίνεται οµαλά. 

 Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τονίζουν την αναγκαιότητα του θεσµού των 

Τ.Ε. στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά και τις ελλείψεις που υπάρχουν στην 

υλικοτεχνική υποδοµή καθώς και στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Κρίνουν πολύ 

σηµαντική την ύπαρξη των τµηµάτων ένταξης σε κάθε σχολική µονάδα σε όλη τη 

χώρα και τη συνέχιση του θεσµού στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στη χώρα µας, τα παιδιά µε Ε.Ε.Α., που φοιτούν στα γενικά σχολεία, 

υποστηρίζονται από το τµήµα ένταξης, τη µοναδική διαθέσιµη υπηρεσία ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Η δοµή αυτή δεν έχει διοικητική 

υπόσταση και για το λόγο αυτό προσαρτάται σε µια σχολική µονάδα γενικής αγωγής. 

Το τµήµα ένταξης καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο αναγκών του 

µαθητικού πληθυσµού και της σχολικής κοινότητας, που τα τελευταία χρόνια 

χαρακτηρίζεται από άνοδο του ποσοστού των µαθητών µε δυσκολίες στη µάθηση και 

µια αυξηµένη, επίσης, δυσκολία από το ποσοστό των αλλόγλωσσων µαθητών, που 

πέρα από τις µαθησιακές δυσκολίες, µπορεί να αντιµετωπίζουν και πολιτισµικές 

δυσκολίες. Η ιδιαιτερότητα και η ευρύτητα των αναγκών επιβάλλει, τόσο οι 

προδιαγραφές της αίθουσας όπου θα στεγαστεί το τµήµα ένταξης όσο και ο 

εξοπλισµός του, να ανταποκρίνονται σε βασικά κριτήρια καταλληλότητας ως προς 

την πρόσβαση και την δυνατότητα να υποδεχτούν και να υποστηρίξουν µαθητές µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Οι προδιαγραφές της τάξης που 

φιλοξενεί το Τ.Ε. πρέπει να είναι συγκεκριµένες, καθώς εξυπηρετεί µαθητές µε 

µεγάλο εύρος αναγκών και ιδιαιτεροτήτων. Πέρα από τις προδιαγραφές για την 

προσβασιµότητα των µαθητών αυτών, θα πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη 

καταλληλότητα του εξοπλισµού για τις διάφορες Ε.Ε.Α. των µαθητών. Το µέγεθος 

της αίθουσας θα πρέπει να είναι µεγάλο για να µη διασπάται η προσοχή των 

µαθητών. Η διαµόρφωση του χώρου δεν πρέπει µε τίποτα να θυµίζει σχολική 

αίθουσα. Τα καθίσµατα πρέπει να είναι ανατοµικά. Ακόµη και το διδακτικό υλικό 

πρέπει να βασίζεται στη µάθηση µέσω της διέγερσης και της ανάπτυξης των 

αισθήσεων, που απαιτεί τεχνολογικά βοηθήµατα, και όχι βασιζόµενο στην τυπική 

διδασκαλία. Παρά τις τεκµηριωµένες απόψεις για την επίδραση που έχει η αίθουσα 

διδασκαλίας στα Τ.Ε. στην απόδοση και ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη των µαθητών µε 

Ε.Ε.Α., οι αίθουσες στα ελληνικά σχολεία παραµένουν πρόχειροι χώροι, που πολλές 

φορές δεν πληρούν τις προδιαγραφές για µια αίθουσα διδασκαλίας γενικής τάξης. 

Η προµήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισµού στις σχολικές µονάδες Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), συµπεριλαµβανοµένων και των Τµηµάτων 

Ένταξης,  χρηµατοδοτείται από τους εκάστοτε δήµους µε κονδύλια από το Υπουργείο 
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Παιδείας και το ΕΣΠΑ. Ωστόσο, η ενηµέρωση των εκπαιδευτικών για την προέλευση 

των χρηµατοδοτήσεων είναι ελλιπής.  

Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που θα αποφοιτήσουν από το 

∆ηµοτικό σχολείο µπορούν να συνεχίσουν την φοίτησή τους σε τµήµατα ένταξης σε 

κοινά γυµνάσια και λύκεια. Πρέπει, όµως, να ξεπεραστούν προβλήµατα, όπως, ο 

περιορισµένος αριθµός των Τ.Ε. στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η ελλιπής 

εκπαίδευση και η άγνοια των εκπαιδευτικών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα 

ειδικής αγωγής. Τα προβλήµατα αυτά υπήρχαν κατά την έναρξη της λειτουργίας των 

Τ.Ε. και στην Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Με συντονισµένες προσπάθειες κάποια 

ξεπεράστηκαν, ο αριθµός των Τ.Ε. αυξήθηκε και οι εκπαιδευτικοί ενηµερώθηκαν. Το 

αποτέλεσµα είναι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να είναι σύµµαχοι µε 

την συνέχεια του θεσµού αυτού και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 

Η συµπληρωµατική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική µόνο σε λίγες χώρες. Στην 

πλειονότητα των χωρών προσφέρεται ως επιλογή, ενώ σε πολλές περιπτώσεις 

συνιστάται έντονα. Τα ποσοστά δείχνουν ότι µόνο το 2% των παιδιών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν στα ειδικά σχολεία. Έτσι, όλοι οι εκπαιδευτικοί 

δυνητικά θα συναντήσουν αυτά τα παιδιά. Ακόµη, όµως, και για τα παιδιά που 

φοιτούν σε τµήµα ένταξης, ένας από τους στόχους είναι η σύνδεση και η συνέχεια µε 

το πρόγραµµα της γενικής τάξης τους. Αυτό σηµαίνει ότι οι δάσκαλοι χρειάζονται 

οδηγίες, γνώσεις και δεξιότητες µέσω της κατάλληλης ειδικής επιµόρφωσης στις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής των δηµοτικών 

σχολείων της Ελλάδας αναγνωρίζουν τη σηµασία της επιµόρφωσης, και ιδιαίτερα 

στην ειδική αγωγή, για την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση, εκπαίδευση και 

ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη των µαθητών µε Ε.Ε.Α.. Αυτό φαίνεται ακόµη 

περισσότερο από την ατοµική πρωτοβουλία επιµόρφωση, ακόµη και στα πλαίσια του 

προσωπικού ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών.   

Η συνεργασία µε τον ειδικό παιδαγωγό είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της 

σχολικής λειτουργίας, καθώς µαζί µε τον δάσκαλο γενικής αγωγής καθορίζουν τις 

ώρες φοίτησης των µαθητών στο Τ.Ε., συµµετέχουν στην επιλογή µαθητών που 

έχουν εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες, αλλά δε φέρουν γνωµάτευση από τα διαγνωστικά 

κέντρα, και συµµετέχουν καταλυτικά στην αλληλεπίδραση που έχουν οι µαθητές 

µεταξύ τους. Η καλή και σωστή συνεργασία ανάµεσα στον εκπαιδευτικό της τάξης 

και τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής κρίνεται απαραίτητη. Αν και ο εκπαιδευτικός 

ειδικής αγωγής έχει πολύ περισσότερες πληροφορίες, και πολλές φορές απόρρητες, 
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σχετικά µε τους µαθητές των Τ.Ε., η ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη του παιδιού δεν 

σταµατά στο Τ.Ε.. Θα πρέπει να συνεχίζεται και στη γενική τάξη και στο σπίτι. Αυτό 

σηµαίνει ότι οι δάσκαλοι µεταξύ τους θα έχουν κοινό σχεδιασµό, συνδιδασκαλία, 

συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, από κοινού αντιµετώπιση προβληµάτων και 

προώθηση κοινών στόχων για όλα τα παιδιά χωρίς διαχωρισµούς. Πρωτεργάτης είναι 

ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, αλλά ο σηµαντικότερος παράγοντας για την επιτυχή 

ένταξη του παιδιού µε Ε.Ε.Α. είναι ο δάσκαλος γενικής αγωγής, διότι η στάση του 

στη γενική τάξη επηρεάζει την αλληλεπίδραση όλων των µαθητών του και, ίσως, τη 

στάση των γονέων. Το πιο σηµαντικό στοιχείο είναι ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

αγωγής αναγνωρίζουν τη βαρύτητα του ρόλου τους στη διαµόρφωση των 

κατάλληλων συνθηκών για την καλύτερη ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών µε 

Ε.Ε.Α. 

 Οι µαθητές που φοιτούν στα Τ.Ε. δεν είναι προβληµατικοί µαθητές, αλλά 

µαθητές µε αποκλίσεις από τον κανονικό µαθητικό πληθυσµό, που παρουσιάζουν 

προβλήµατα, όπως οριακή νοηµοσύνη, προβλήµατα στο λόγο, τη γραφή, την 

ανάγνωση ακόµα και τη συµπεριφορά. Το 15% των µαθητών, άλλωστε, παρουσιάζει 

αποκλίσεις που επηρεάζουν την παρακολούθηση του σχολείου. Τελικός στόχος του 

Τ.Ε. πρέπει να είναι είναι η αποµάκρυνση των µαθητών από εκεί, ώστε να 

ακολουθήσουν γνωστικά το ρυθµό της γενικής τάξης. 

 Η συνύπαρξη µαθητών γενικής και ειδικής αγωγής σε ένα κοινό και ενιαίο 

σχολείο µπορεί να δώσει στους µαθητές την εµπειρία εκείνη που θα τους βοηθήσει 

µέσα από την επικοινωνία, να εγκαταστήσουν µια ισότιµη σχέση, χωρίς 

προκαταλήψεις και αρνητικά στερεότυπα που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. 

Πρέπει να προωθείται η άρση του φόβου και να βλέπουν τα άτοµα ως αναπηρία 

πρώτα ως άνθρωπο και έπειτα ως άτοµο µε αναπηρία. Τα συναισθήµατα φόβου, 

αµηχανίας και οίκτου να αντικατασταθούν σε αποδοχή και ισότιµη συνύπαρξη. Τα 

αρνητικά στερεότυπα και οι προκαταλήψεις της κοινωνίας να καταρριφθούν µέσα 

από το σχολείο και τη γενική τάξη. Η άγνοια, η αρνητική εικόνα και η έλλειψη 

συνύπαρξης µε άτοµα µε αναπηρία να καταπολεµηθούν µε νέα πρότυπα, που δε 

βασίζονται στην εξωτερική εµφάνιση, αλλά στην πνευµατική καλλιέργεια και 

ανάπτυξη. Η στάση του δάσκαλού γενικής αγωγής ως προς την αποδοχή των παιδιών 

µε Ε.Ε.Α. µε αγάπη, χωρίς εκδηλώσεις περιθωριοποίησης και στιγµατισµού, 

µεταβιβάζεται ως πρότυπη συµπεριφορά στους υπόλοιπους µαθητές της γενικής 

τάξης.  
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 Η οικογένεια των µαθητών µε Ε.Ε.Α. αποτελεί θεµέλιο, πάνω στο οποίο ο 

µαθητής θα χτίσει τις βάσεις για την ένταξη στη σχολική κοινωνία και µετέπειτα στην 

κοινωνική πραγµατικότητα. Οι γονείς σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς 

µπορούν να συνεχίσουν την ενταξιακή εκπαίδευση του παιδιού και στο σπίτι, να 

αντιµετωπίσουν την απογοήτευση στις όποιες αποτυχίες, να του προωθήσουν νέους 

εφικτούς στόχους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίµηση του µαθητή για τις ικανότητές 

του. Για το λόγο αυτό, η άρνηση των γονέων για την αποδοχή του προβλήµατος ή τη 

φοίτησή του στο Τ.Ε. µπορεί να είναι καταστροφική. Το κοινωνικο-οικονοµικό και 

µορφωτικό επίπεδο παίζει ρόλο µόνο στην προσπάθεια που θα καταβάλει ο 

εκπαιδευτικός προκειµένου να τους πείσει για τα πλεονεκτήµατα της φοίτησης σε 

Τ.Ε. Ακόµα και οι γονείς µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο, µε την κατάλληλη 

ενηµέρωση, αντιλαµβάνονται ότι το Τ.Ε. αποτελεί ένα θεσµό εξέλιξης και όχι 

περιθωριοποίησης του παιδιού. 

 

Το σηµαντικότερο συµπέρασµα είναι ότι τα τµήµατα ένταξης αποτελούν 

απαραίτητη δοµή της σχολικής µονάδας, παρά τον προβληµατικό τρόπο λειτουργίας 

τους. Ο θεσµός αυτός χρειάζεται διευκρίνιση και ενδυνάµωση. Εάν αυτή η 

προσπάθεια συνοδευθεί και από εκπαιδευτικούς µε επιµόρφωση στην ειδική αγωγή, 

τότε ο µαθητής µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί να ξεπεράσει τα προβλήµατά 

του και να κερδίσει πιο εύκολα το εισιτήριο της ένταξης στην κοινωνία του σχολείου. 

Τα τµήµατα ένταξης πρέπει να συνεχιστούν και στην ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

σύµφωνα µε τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας. Το ερώτηµα, όµως, είναι πως 

θα λειτουργήσουν σωστά τα τµήµατα ένταξης στο γυµνάσιο και το λύκειο και ποια η 

θέση του εκπαιδευτικού ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην προσπάθεια αυτή… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

Α) ∆ηµογραφικά 

1. Φύλο 

2. Ηλικία 

3. Επίπεδο σπουδών 

4. Προϋπηρεσία 

5. Σχέση µε την Ειδική Αγωγή 

6. Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

 

Β) Θεσµικό πλαίσιο 

7. Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε τµήµατα 

ένταξης; 

8. Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

9. Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

10. Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

11. Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

12. Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

13. Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

 

Γ) Υλικοτεχνική υποδοµή  

14. Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

15. Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

16. Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

17. Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

18. Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 
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∆) Επιµόρφωση – συνεργασία εκπαιδευτικών  

19. Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών και 

µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

20. Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί; 

21. Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν ναι, 

µε ποιον τρόπο; 

22. Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (στην κανονική 

τάξη); 

23. Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

24. Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

 

 

Ε) Στίγµα και σχέσεις 

25. Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

26. Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

27. Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών (κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος ή/και του διαλείµµατος); 

28. Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 

 

ΣΤ) Προσδοκίες 

29. Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

30. Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

31. Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 1
η
  

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 28 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό επίπεδο 

Προϋπηρεσία: έξι (6) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε; Β’ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο; 9ο ∆.Σ. Τρίπολης 

 

-Σου εξήγησα τον λόγο της συνάντησής µας από το τηλέφωνο. Έχεις κάποια 

απορία; Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να συζητήσουµε πριν ξεκινήσουµε; 

- Όχι.. Ας ξεκινήσουµε! ∆εν έχω πρόβληµα… 

-Ποια η σχέση σου µε την Ειδική Αγωγή; 

- ∆εν έχω καµία σχέση. Απλώς την συναντάω µέσα στη δουλειά µου τα τελευταία 

χρόνια όλο και πιο συχνά.. 

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Όχι! ∆ιαγνωσµένο ποτέ. Είχα παιδιά που αντιµετώπιζαν διάφορα προβλήµατα –όσα 

τουλάχιστον µπορώ εγώ να καταλάβω. Αλλά µε επίσηµη διάγνωση από το ΚΕ∆∆Υ δεν 

έτυχε ποτέ να έχω εγώ. 

- Γνωρίζεις µε ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε 

τµήµατα ένταξης; 

- Γνωρίζω κάποια πράγµατα. Όχι πολλά. Ξέρω ότι οι µαθητές επιλέγονται µε βάση την 

διάγνωση και ότι οι γονείς πρέπει να είναι σύµφωνοι για την φοίτηση του παιδιού τους 

στο τµήµα ένταξης. Σε γενικές γραµµές, αυτά… 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί για τα τµήµατα ένταξης και ,αν ναι, 

ποιοι είναι; 

- Ναι. Βοηθούνται από όλο το σχολείο τα τµήµατα ένταξης. Τα τµήµατα ένταξης 

εντάσσονται στην λειτουργία του σχολείου κανονικά και ενισχύονται κιόλας. 

Χρηµατοδοτούνται από το ίδιο το σχολείο. Υπάρχουν και σεµινάρια, που οργανώνονται 

ή από τους σχολικούς συµβούλους Ειδικής Αγωγής ή από την Πρωτοβάθµια ∆ιεύθυνση, 
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για να ενισχύσουν τους δασκάλους. Πιο συχνά, βέβαια, γίνονται σεµινάρια σε 

δασκάλους που κάνουν παράλληλη στήριξη και όχι σε αυτούς που διδάσκουν στα 

τµήµατα ένταξης. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Βοηθούν οικονοµικά. ∆ηλαδή, η οικονοµική ενίσχυση προέρχεται από τον δήµο, όπως 

και η επιµορφωτική υποστήριξη. Η υλικοτεχνική υποδοµή είναι στα πλαίσια της 

οικονοµικής στήριξης. 

- Ποιους άλλους υποστηρικτικούς µηχανισµούς ξέρεις; 

- Εννοείς τα ΚΕ∆∆Υ; 

- Ναι!  

- Ναι, βέβαια. Είναι και τα ΚΕ∆∆Υ που βοηθούν πολύ την δουλειά µας. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- Το σχολείο µας είναι 12θέσιο, αρχικά. Νοµίζω είναι 16 ή 17 παιδιά. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Αυτό διαφέρει από παιδί σε παιδί. Κάποια παιδιά µπορεί να φοιτούν καθηµερινά, 

κάποια µερικές ώρες την εβδοµάδα. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, κρίνεται από τον 

δάσκαλο ειδικής αγωγής, τον διευθυντή και τον σχολικό σύµβουλο. 

- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- Πάντα υπάρχει ένας δάσκαλος ειδικής αγωγής και ένα τµήµα ένταξης. ∆εν έχει τύχει 

να συναντήσω ποτέ παραπάνω. Ανάλογα µε τις ανάγκες του σχολείου είναι αυτό. Το 

σχολείο που δούλευα την περασµένη χρονιά στην Κω πρέπει να είχε τρεις δασκάλους 

ειδικής αγωγής. 

- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Λοιπόν, ο δάσκαλος κάνει µια οµαδοποίηση των παιδιών σε µικρές οµάδες, που 

αντιµετωπίζουν τα ίδια προβλήµατα για να τα βοηθήσει όλα µαζί. Λειτουργεί σε έναν 

ξεχωριστό χώρο δικό τους µε ειδικό εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό. Υπάρχει 

νοµοθεσία πάνω στην οποία στηρίζονται. ∆ηλαδή, τα ίδια παντού γίνονται. 

Αξιολογείται κάθε τρίµηνο από τον δάσκαλο και από τον σύλλογο διδασκόντων η 

πρόοδος του τµήµατος ένταξης και εξατοµικευµένα τον κάθε µαθητή για την δική του 

πορεία. Χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες για την διδασκαλία ανάλογα µε τις ανάγκες 

των µαθητών. Φυσικά, υπάρχει και µεγάλη επαφή και συνεργασία µε τους γονείς. 

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 
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- Μµµ, αυτό είναι ένα πρόβληµα. Θα σου απαντήσω. Σε όσα σχολεία έχω δουλέψει, το 

τµήµα ένταξης είναι συνήθως µια µικρή αίθουσα αναξιοποίητη και χρησιµεύει για 

αυτόν τον σκοπό. Κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ότι τα τµήµατα ένταξης ως αίθουσες 

λειτουργούσαν και λίγο πιο ευέλικτα και άλλαζαν αίθουσες όταν χρειαζόταν. Μπορεί 

δηλαδή να πήγαινε σε άλλη αίθουσα εξαιτίας της φασαρίας. Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι 

θα έπρεπε να µετακινηθεί και όλο το υλικό. Τελοσπάντων, τα τµήµατα ένταξης είναι 

συνήθως µια αίθουσα του σχολείου, κανονική προς µικρή, που είναι κατάλληλα 

διαµορφωµένη για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των παιδιών όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε 

ένα σχολείο που δούλεψα είχαν προβλέψει και το τµήµα ένταξης ήταν στο ισόγειο. 

Εντάξει, θα έπρεπε να υπάρχουν µάλλον καλύτερα διαµορφωµένοι χώροι στο σχολείο 

για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Ναι, δεν είναι δυνατόν να τα πηγαίνεις µια εδώ και 

µια εκεί τα παιδιά, ούτε να τα βάζεις να κάνουν µάθηµα σε έναν χώρο που απλώς δεν 

εξυπηρετεί κανέναν δάσκαλο, επειδή η συγκεκριµένη τάξη είναι πολύ µικρή και δεν 

ξέρεις πώς να την αξιοποιήσεις.  

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου 

σας; 

- Καταρχάς, δεν έχουµε στο σχολείο κανένα παιδί µε κινητικά προβλήµατα. Ούτε 

υπάρχει καµία πρόβλεψη για τέτοιο θέµα. Φαντάσου ότι το σχολείο µας έχει πάρα 

πολλά σκαλιά. ∆εν έχουµε ούτε ράµπα. Έχουµε, όµως, τουαλέτα αναπήρων. Αυτό. 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- ∆ηλαδή; Από αναλώσιµα υλικά και λοιπά; Ή γενικά; 

- Εννοώ από πού προέρχονται οι χρηµατοδοτήσεις για την κάλυψη των αναγκών 

των τµηµάτων ένταξης; 

- Κοίτα, από την νοµοθεσία αυτό δεν το γνωρίζω. Πιστεύω ότι όλα τα έξοδα ενός 

τµήµατος ένταξης καλύπτονται από τη χρηµατοδότηση του σχολείου, δηλαδή από τον 

δήµο µας. Ίσως και η δασκάλα να έχει βάλει από την τσέπη της και αυτή, όπως κάνουµε 

όλοι αρκετές φορές. Γενικότερα, µε χρηµατοδοτήσεις από το δήµο και την σχολική 

επιτροπή. 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Τι να σου πω; Τώρα αυτό δεν το γνωρίζω. ∆εν ξέρω να σου πω συγκεκριµένα. Ξέρω 

σίγουρα για κάποια ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 
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- Ναι, βεβαίως, εκπαιδεύονται. ∆ιοργανώνονται σεµινάρια καθόλη την διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς και γίνονται και επιµορφώσεις εντός του σχολείου. Γίνονται δηλαδή 

οµιλίες, όπου καλούµε κάποιον ειδικό και τους γονείς και συζητάµε για κάποιο 

ιδιαίτερο πρόβληµα. Έχουµε µιλήσει για τον αυτισµό ή για την δυσγραφία. Έρχονται 

εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και ψυχολόγοι από το ΚΕ∆∆Υ και µας κάνουν συχνά 

ενηµερώσεις. 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν πιο 

συχνά οι εκπαιδευτικοί; 

- Σεµινάρια που περιλαµβάνουν όλο το εύρος των προβληµάτων αυτών. Σε άλλα 

σχολεία οι δάσκαλοι επιµορφώνονται και για προβλήµατα που αντιµετωπίζει το ίδιο το 

σχολείο. 

- Αναφέρεις πολύ τα σεµινάρια και τις επιµορφώσεις που γίνονται εντός του 

σχολείου. Με ποιον άλλο τρόπο εκπαιδεύονται σήµερα οι εκπαιδευτικοί; 

- Πολλοί επιλέγουν και τα Μεταπτυχιακά. 

- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο; 

- Ναι, κάποιοι επιλέγουν µια εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή. Έχω ακούσει για ετήσια 

προγράµµατα Ειδικής Αγωγής ή για κάποιο σύνολο ωρών, που είναι περίπου 400 ώρες, 

για σεµινάρια εξ’ αποστάσεως και για Μεταπτυχιακά Προγράµµατα, που είπαµε και πιο 

πριν. Αυτά.  

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (στην 

κανονική τάξη); 

- Εεε, βοηθά στο να µάθει να χειρίζεται καλύτερα την κάθε περίπτωση ώστε να υπάρχει 

εξέλιξη για τα παιδιά µε άξονα τον κανόνα της διαφορετικότητας και της  

εξατοµικευµένης µάθησης. Βοηθά και για την κοινωνικοποίηση του παιδιού. Η µάθηση 

δηλαδή είναι κάτι γενικότερο. Είναι ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων µε τα άλλα παιδιά.  

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

- Εγώ δε θεωρώ ότι χρειάζεται ειδική επιµόρφωση για την συνεργασία. Καλύπτεται από 

την νοµοθεσία. Ναι, αν κάποιος έχει επιµορφωθεί στο αντικείµενο θα µπορεί να µιλήσει 

σε άλλο πλαίσιο µε τον δάσκαλο ειδικής, πιο συγκεκριµένο, µε καλύτερες 

κατευθυντήριες γραµµές. Αλλά τι; Να επιµορφωθεί για να συνεργάζεται καλύτερα; 
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Είµαστε επαγγελµατίες και ξέρουµε τι να κάνουµε σε αυτές τις περιπτώσεις. ∆ε νοµίζω 

ότι είναι απαραίτητο.  

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Ο δάσκαλος της τάξης, ο δάσκαλος του τµήµατος ένταξης και οι γονείς είναι τρεις 

αλληλένδετοι παράγοντες για την εξέλιξη του παιδιού. Πρέπει και οι τρεις να 

συνεργαστούν. Έτσι, η επιµόρφωση βοηθάει τον δάσκαλο στο να δίνει κάποιες 

κατευθυντήριες οδηγίες στους γονείς για την πρόοδο του παιδιού και να τους εξηγεί πως 

αυτοί θα πρέπει το χειρίζονται τις απογευµατινές ώρες που το παιδί δε θα είναι στο 

σχολείο.  

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

-  Σκοπός των τµηµάτων ένταξης είναι η ένταξη των παιδιών µε τη γενικότερη έννοια. 

Ένταξη στο σχολείο, ένταξη στην κοινωνία. Εποµένως, σε αυτό το πλαίσιο, ο δάσκαλος 

κατευθύνει τους µαθητές και τους εξηγεί για την διαφορετικότητα. Όλοι µαζί 

προσπαθούν να κάνουν το παιδί να µην διαφέρει σε τίποτα από τα άλλα και έχω την 

εντύπωση ότι το πετυχαίνει. Στο δικό µας σχολείο οι µαθητές του τµήµατος ένταξης δεν 

αντιµετωπίζονται διαφορετικά. Ίσα ίσα, τα παιδιά στο διάλειµµα είναι όλα µαζί και 

παίζουν αρµονικά.   

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Υπάρχουν δύο κατηγορίες γονιών: α) αυτοί που νιώθουν ότι το παιδί τους θα 

διαφοροποιηθεί στο τµήµα ένταξης και ότι θα περιθωριοποιηθεί. Αυτοί είναι συνήθως 

οι γονείς που δε βοηθούν και πολύ τα παιδιά τους. β) αυτοί οι γονείς που έχουν 

αναγνωρίσει το πρόβληµα και βλέπουν το τµήµα ένταξης ως έναν υποβοηθητικό θεσµό 

του σχολείου που θα καταφέρουν τα παιδιά να φτάσουν στο καλύτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών (κατά τη διάρκεια του 

µαθήµατος ή/και του διαλείµµατος); 

- Τα παιδιά αυτά συµµετέχουν και σε µία τάξη και για κάποιες ώρες στο τµήµα ένταξης. 

Τα παιδιά λοιπόν αποδέχονται το γεγονός αυτό και δεν αντιµετωπίζουν τα άλλα µε 

άσχηµο τρόπο, κοροϊδευτικά ή υποτιµητικά. Καταλαβαίνουν τις ιδιαιτερότητές τους, τα 
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υποστηρίζουν και τα βοηθούν. Αναπτύσσονται ιδιαίτερες σχέσεις ανεξάρτητα από την 

ηλικία ή την τάξη. Υπάρχει αµοιβαία αγάπη και βοήθεια.  

- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 

- Επηρεάζει το κοινωνικό και το οικονοµικό κοµµάτι αλλά εγώ πιστεύω ότι έχει να 

κάνει περισσότερο µε την µόρφωση. Οι µορφωµένοι γονείς βοηθούν καλύτερα τα 

παιδιά τους. Αυτό βλέπω. Σίγουρα όταν είσαι σε µια καλή οικονοµική κατάσταση –και 

κοινωνική- έχεις την δυνατότητα να πληρώσεις και να βοηθήσεις περισσότερο το παιδί 

σου να ενταχθεί οµαλά στην κοινωνία. Να πω ότι ίσως η αναπηρία ενός παιδιού από 

µια καλή οικογένεια αντιµετωπίζεται πιο ήπια; Μπορεί. 

- Με ποιο τρόπο τελικά πιστεύεις ότι βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Ο κύριος στόχος είναι ένας για το τµήµα ένταξης. Είναι να καταφέρει το παιδί να 

φτάσει το επίπεδο της τάξης του. Και αυτό εξαρτάται από τον δάσκαλο Ειδικής Αγωγής 

καθαρά και από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επιλέγει. 

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- Θεωρώ ότι τα τµήµατα ένταξης είναι απαραίτητα σε όλα τα σχολεία. Υπάρχει µεγάλη 

πολυµορφία στους τρόπους µάθησης και στο νοητικό επίπεδο των παιδιών. Τα τµήµατα 

ένταξης θα µπορούσαν να λειτουργούν καλύτερα. Είναι, όµως, απαραίτητα για να 

επιτευχθεί ο στόχος του σχολείου, ο οποίος είναι να εξελίσσονται τα παιδιά µορφωτικά 

και κοινωνικά.  

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- Υπάρχει; Είναι γενικότερο το πρόβληµα στην Εκπαίδευση. ∆εν υπάρχει µια συνέχεια 

στην Εκπαίδευση. ∆εν συνεχίζεται ούτε το τµήµα ένταξης. Έτσι, αν δεν υπάρχει έστω το 

απόγευµα µια υποστήριξη, τα παιδιά µένουν πίσω και ίσως παρατούν και το σχολείο. 

Προφανώς και θα έπρεπε να συνεχίζουν και στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο. Άλλωστε, το 

πρόβληµα δεν σταµατάει να υπάρχει. Και οι καθηγητές θα πρέπει να εκπαιδεύονται για 

να λειτουργούν καλύτερα µέσα στην τάξη µε τον όρο της εξατοµικευµένης µάθησης. 

- Ωραία. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να κάνουµε αυτή την 

κουβέντα. 

- ∆εν κάνει τίποτα. Και εγώ σε ευχαριστώ! 

 



 112 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2
η
 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 27 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακές Σπουδές 

Προϋπηρεσία: έξι (6) χρόνια 

Σε ποια τάξη διδάσκετε; Γ’ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο; 9ο ∆.Σ. Τρίπολης 

 

- Έχουµε ήδη συζητήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτή η κουβέντα από χθες. Είσαι 

έτοιµη να ξεκινήσουµε; 

- Ναι, ναι.. 

- Ποια είναι, λοιπόν, η σχέση σου µε την Ειδική Αγωγή; 

- Ενδιαφέροµαι πολύ για θέµατα Ειδικής Αγωγής και είµαι ήδη φοιτήτρια σε 

µεταπτυχιακό πρόγραµµά εξ’ αποστάσεως στο Πανεπιστήµιο της Κύπρου. 

- Υπήρξε ποτέ στην τάξη σου παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Πάντα. Και τις έξι χρονιές. Κυρίως µαθησιακές  δυσκολίες. 

- Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε τµήµατα 

ένταξης; 

- Κανονικά, το προτείνουν οι δασκάλες της Α δηµοτικού. Κανονικά, έτσι γίνεται. Αν δεν 

το έχουν προτείνει, αν δεν έχουν ενδιαφερθεί ή δεν το έχουν εντοπίσει, πρέπει η 

δασκάλα της Β δηµοτικού. Όσο πιο νωρίς τόσο το καλύτερο  

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Στο δηµοτικό σχολείο; 

- Ναι. 

- Μµµµ.. το τµήµα ένταξης θα µπορούσε να θεωρηθεί επιτυχές όταν υπάρχει καλή 

συνεργασία ανάµεσα στους συναδέλφους, τους δασκάλους γενικής αγωγής δηλαδή και 

ειδικής. Επίσης ,απαιτείται  καλή συνεργασία µε τους γονείς 

- Και ποιοι είναι οι µηχανισµοί ή οι φορείς που υποστηρίζουν τα τµήµατα 

ένταξης; 

- Βοηθάει το σχολείο, η δασκάλα ειδικής αγωγής, ο σύµβουλος, οι γονείς. Αν θες την 

πραγµατικότητα, τα τµήµατα  ένταξης ήταν πολύ παρατηµένα από αυτά που έχω δει 

εγώ. 
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- Είπες πριν ότι βοηθούν πολύ οι δάσκαλοι ή οι σύµβουλοι. Με ποιόν τρόπο αυτοί 

σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Η δασκάλα ειδικής αγωγής είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτή δε γίνεται τµήµα ένταξης. Ο 

σύµβουλος ειδικής αγωγής, όταν προκύψει κάποιο πρόβληµα θα µπορούσε να δώσει 

κάποια συµβουλή, είτε τηλεφωνικώς είτε να έρθει από το σχολείο. Αυτά.. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- Πόσα παιδιά φοιτούν; 

- Ναι. 

- Το τµήµα ένταξης αρχικά δηµιουργήθηκε για ένα παιδί που είχε σχιζοφρένια και 

αυτισµό. Για ένα παιδί µόνο! Το οποίο φοιτούσε στο τµήµα ένταξης όλη την ώρα. 

Πήγαινε µία µε δυο ώρες την ηµέρα στην κανονική τάξη και αυτό για αισθητική αγωγή 

δηλαδή. Ήταν βαριάς µορφής εννοώ. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, επειδή 

εντοπίστηκαν πολλά παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, ξεκίνησαν και αυτά να πηγαίνουν 

κάποιες ώρες στο τµήµα ένταξης αλλά αυτό ήταν πολύ άσχηµο γιατί τα παιδιά 

στιγµατιστήκαν. 

- Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να το συζητήσουµε περισσότερο σε λίγο.. 

- Ναι, εντάξει. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Εεε. Κοίτα είναι ανάλογα. Κατάλαβες. Αυτοί που είναι µε µαθησιακές δυσκολίες πάνε 

κάθε µέρα περίπου δυο ώρες. Το παιδί µε αυτισµό πάει περίπου πέντε ώρες την ηµέρα. 

Κάθε µέρα λειτουργεί το τµήµα ένταξης,  εννοείται. 

- Ωραία! Ποιά είναι η άποψή σου σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών 

παιδαγωγών που υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- Θεωρώ ότι δεν αρκούν. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν.  

- ∆εν υπάρχει τι; 

- Τµήµατα ένταξης σε σχολεία που θα έπρεπε να υπάρχουν και δεν υπάρχουν γιατί δεν 

στέλνουν δασκάλους ειδικής αγωγής 

- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Κάνουν µαθήµατα κανονικά. Κυρίως γλώσσα και µαθηµατικά διδάσκουν. Αυτά τα 

δυο.  

- Με ποιο τρόπο τα διδάσκουν; 

- Ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα, µε το πόσο διαφέρει το κάθε παιδί. Ένα παιδί που έχει 

αυτισµό κάνει τελείως διαφορετικά πράγµατα από ένα παιδί που µπορεί να έχει 

δυσλεξία. Πάντως δουλεύουν µεµονωµένα. 
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- ∆ουλεύουν εξατοµικευµένα για κάθε παιδί οι εκπαιδευτικοί! 

- Ναι, ναι, ναι. 

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα τµήµατα ένταξης;  

- Ως προς τον χώρο; 

- Ναι. Είναι ειδικά διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες; Πώς είναι ο χώρος; 

- Ότι κάνει ο δάσκαλος της ειδικής αγωγής από µόνος του. Αυτό βλέπω από την 

εµπειρία µου. Γενικά είναι µια αίθουσα µικρή, η πιο µικρή του σχολείου, η οποία 

αποµένει, πιθανό είναι να ήταν και µια αποθήκη προηγουµένως. Έχει πάντα λίγα 

θρανία, έναν πίνακα και πιθανώς κάποια επιτραπέζια παιχνίδια. Αλλά εννοείται ότι 

χρειάζεται πολλά περισσότερα. ∆ηλαδή, αν έχει όρεξη η δασκάλα ειδικής αγωγής να την 

διαµορφώσει κατάλληλα έχει καλώς. Αλλά εάν όχι, δυστυχώς είναι ακατάλληλη για 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, από την εµπειρία µου. 

- Σχετικά µε την πρόσβαση τώρα, µε ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των 

ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- Να σου πω τη αλήθεια ποτέ δεν είχα, ας πούµε, µαθητή σε αναπηρικό καροτσάκι, 

όπου εκεί θέλει ειδικά διαµορφωµένο χώρο, ράµπες και τα λοιπά..  

- Στο σχολείο σου φέτος ποιες είναι οι προδιαγραφές; 

Όχι! Γενικά δεν υπάρχουν τέτοιες προδιαγραφές. 

- Είπες πριν ότι τα τµήµατα ένταξης είναι εξοπλισµένα µε παιχνίδια και τα λοιπά. 

Με ποιον τρόπο καλύπτονται αυτές οι ανάγκες για εξοπλισµό στα τµήµατα 

ένταξης; 

- ∆εν γνωρίζω µε ποιον τρόπο καλύπτονται, αλλά φαντάζοµαι από τα έσοδα του 

σχολείου. 

- Τα οποία από πού προέρχονται; 

- Από οτιδήποτε, για παραδειγµα από ένα µπάζας χριστουγεννιάτικο που µπορεί να 

κάνει το σχολείο και φυσικά από τις σχολική επιτροπή που συνεργάζεται µε τον δήµο. 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- ∆ιάφορα, χρησιµοποιούν πολύ συχνά φωτοτυπίες, για να είµαστε ειλικρινείς. 

Χρησιµοποιούν χαρτόνια, επιτραπέζια και κάποιες φορές προγράµµατα στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- ∆εν ξερώ σίγουρα. Από τον διευθυντή που συνεννοείται µε την σχολική επιτροπή 

µάλλον. 
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- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

- Ναι, ναι. Σίγουρα. Οι δάσκαλοι µετεκπαιδεύονται. Η µετεκπαίδευση γίνεται µε 

σεµινάρια ή αν κάποιος θέλει κάνει µεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Βεβαία, πολύ συχνά 

γίνονται και σεµινάρια εντός του σχολείου. Έρχονται ειδικοί και ενηµερώνουν τους 

δασκάλους για το πώς θα βοηθήσουν τους µαθητές 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί; 

- Ειδική αγωγή! 

- Για ποιο λόγο πιστεύεις; 

- Μµµ.. πιστεύω επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και οι δάσκαλοι γενικής αγωγής δυσκολεύονται να 

ανταπεξέλθουν γιατί δεν έχουν προετοιµαστεί κατάλληλα από το πανεπιστήµιο. 

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Η επιµόρφωση δίνει νέα γνώση στους δασκάλους πάνω σε αντικείµενα που δεν 

γνωρίζουν. Γνωρίζουν νέους τρόπους διδασκαλίας, κατάλληλους για την κάθε 

περίπτωση, εκπαιδεύονται πώς να αποφύγουν κάποιους άλλους τρόπους διδασκαλίας 

που δε θα βοηθήσουν το παιδί και πιστεύω και στο ψυχολογικό κοµµάτι. Ο δάσκαλος 

που γνωρίζει και έχει εκπαιδευτεί σε ένα αντικείµενο έχει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

και µεγαλύτερη όρεξη για να προσφέρει τις γνώσεις του στο παιδί. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

- Ένας από τους παράγοντες  που προωθούν τη συµπερίληψη στο  ελληνικό σχολείο 

είναι η άψογη συνεργασία µεταξύ των δασκάλων γενική αγωγής και ειδικής αγωγής. 

Έτσι, οι δάσκαλοι µεταξύ µας µε απλά λόγια θα µπορούµε να µιλάµε την ίδια γλώσσα, 

εννοώ ότι µπορούµε να συνεργαστούµε καλύτερα γιατί εγώ πια θα γνωρίζω τις 

µεθόδους διδασκαλίας, που θα είναι εξατοµικευµένη για την κάθε περίπτωση του 

παιδιού, έτσι ώστε να επιτύχουµε το καλύτερο αποτέλεσµα. Για παραδειγµα, θα 

µπορούσα κ εγώ να κάνω µέσα στην τάξη εξατοµικευµένη διδασκαλία, και να επιλέξω 

µια µέθοδο διδασκαλίας που θα χρησιµοποιεί και η δασκάλα ειδικής αγωγής. Θα 

έχουµε ίδια γραµµή, ίδιο πρόγραµµα. Και εγώ σαν δασκάλα γενικής αγωγής να µην 

δυσκολεύοµαι. 
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- Πως µπορεί να βοηθήσει λοιπόν η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής 

τάξης στην Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Έχει ακριβώς την ίδια απάντηση και µε την προηγούµενη ερώτηση. Θέλω να πω ότι 

από τη στιγµή που ένας δάσκαλος εξειδικεύεται πάνω στην ειδική αγωγή γνωρίζει τις 

διάφορες διαταραχές, τους τρόπους αντιµετώπισης, τους κατάλληλους τρόπους 

διδασκαλίας. Όλα αυτά είναι και χρήσιµα και απαραίτητα για να συνεργαστώ µε τους 

γονείς και να µπορέσουµε να επιλέξουµε µαζί µια κοινή γραµµή στην προσπάθειά µας 

να βοηθήσουµε συστηµατικά το παιδί. 

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

- Από τους εκπαιδευτικούς έχω παρατηρήσει ότι αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη αγάπη. 

Προσπαθούν να τους ανεβάσουν την αυτοπεποίθηση γιατί όταν ένας µαθητής φοιτά σε 

τµήµα ένταξης, ακόµα και αν έχει µια απλή µαθησιακή δυσκολία, αυτόµατα έχει πολλή 

χαµηλή αυτοπεποίθηση και αυτό επηρεάζει και την απόδοση του καθώς και την 

κοινωνικοποίησή του. Τώρα, από τους µαθητές, αντιµετωπίζονται ρατσιστικά, βάζουν 

ταµπέλες από την αρχή της χρονιάς µε το που φοιτήσει κάποιος µαθητής σε τµήµα 

ένταξης και τα παιδιά ιδιαίτερα του δηµοτικού σχολείου δυστυχώς δε µπορούν να 

διαχωρίσουν τις διάφορες µαθησιακές δυσκολίες από τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και βάζουν όλα τα παιδιά που φοιτούν στο τµήµα ένταξης στην ίδια κατηγορία και τα 

περιθωριοποιούν 

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Ανάλογα! Οι µορφωµένοι, επιθυµούν την φοίτηση των παιδιών τους στο τµήµα 

ένταξης, γνωρίζοντας ότι η δασκάλα της ειδικής αγωγής µε τις εξειδικευµένες γνώσεις 

της και µε την εξατοµικευµένη διδασκαλία που θα χρησιµοποιήσει, θα βοηθήσει τα 

παιδιά. Στον αντίποδα, οι λιγότερο µορφωµένοι γονείς, από χαµηλό κοινωνικό και 

οικονοµικό επίπεδο οι οποίοι θεωρούν ότι αν τα παιδιά τους φοιτήσουν στο τµήµα 

ένταξης θα περιθωριοποιηθούν και δεν το επιθυµούν ,ακόµα και αν αυτό είναι κατά της 

γενικότερης βελτίωσής τους. 

- Θεωρείς δηλαδή ότι το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει 

την ένταξη των παιδιών; 

- Ναι, ακριβώς. Όπως το εξήγησα παραπάνω. 
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- Μίλησες πριν για ταµπέλες και περιθωριοποίηση των παιδιών µε ε.ε.α.. Πώς 

διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 

- Είναι πολύ µεγάλο πρόβληµα αυτό που αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε Ε.Ε.Α.. Άλλωστε, 

είναι πλέον σε όλους γνωστός και ο σχολικός εκφοβισµός και η βία στο σχολείο. 

Παντού µιλάµε για «bulling». Το έχω βιώσει πολύ έντονα µε µαθητές Ε’ ∆ηµοτικού, 

αγόρια συγκεκριµένα, όπου είχαν απλώς δυσλεξία, αλλά επειδή το σχολείο δεν είχε 

χώρο, έπρεπε να φοιτούν κάποιες ώρες στο τµήµα ένταξης και από τη στιγµή που 

άρχισαν αυτά τα παιδιά να φοιτούν εκεί χάλασαν οι σχέσεις τους µε τους συµµαθητές 

τους, έπαψαν να τους κάνουν παρέα, τους περιθωριοποίησαν και τους κορόιδευαν 

συχνά ότι είστε σε αυτό το τµήµα που εκεί είναι οι τρελοί. Μπήκαν δηλαδή στην 

κατηγορία παιδιά µε ειδικές ανάγκες, ανάπηροι ή τρελοί. 

- Με ποιο τρόπο, εν τέλει, βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες;  

- Πρώτον, έχοντας δασκάλα ειδικής αγωγής, παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις. ∆εύτερον, 

προσφέρει εξειδικευµένους τρόπους διδασκαλίας που δε θα µπορούσαν να τους 

εφαρµόσουν στην γενική τάξη οι δάσκαλοι, όπου δεν υπάρχει χρόνος. Τρίτον, βοηθάει 

εξαιρετικά στο µαθησιακό κοµµάτι. 

- Πέρα από το µαθησιακό αυτό κοµµάτι, βοηθάει κάπου άλλού το τµήµα 

ένταξης; 

- Όχι. Ξεκάθαρα. Με τίποτα. ∆εν νοµίζω, αν αυτό µε ρωτάς, ότι κοινωνικοποιεί τα 

παιδιά ή τα βοηθάει προς τέτοιου είδους κατεύθυνση. Στο κοινωνικό κοµµάτι όχι απλά 

δεν βοηθάει το τµήµα ένταξης, αλλά τους δηµιουργεί πολλά προβλήµατα. Τα παιδιά των 

τµηµάτων ένταξης είναι αυτά που θα κάνουν µεταξύ τους παρέα και στο διάλειµµα. 

Γιατί νιώθουν ότι είναι όµοιοι 

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- Έχω αρνητική άποψη. Πιστεύω πως θα έπρεπε να δοθεί περισσότερη έµφαση. Είµαι 

σύµφωνη µε τη λειτουργία των τµήµα ένταξης στην Ελλάδα. Θα πρέπει να υπάρχει σε 

κάθε σχολική µονάδα αλλά δε λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Έχει πάρα πολλές 

ελλείψεις. Πάρα πολλές ελλείψεις. 

- Τι θα ήθελες εσύ από το τµήµα ένταξης; 

- Κατ’ αρχάς θα έπρεπε να είναι εντελώς αλλιώς διαµορφωµένος ο χώρος. Τα τµήµατα 

ένταξης υποδέχονται µαθητές µε κάποιο πρόβληµα, όποιο και αν είναι αυτό, είτε είναι 

µαθησιακές δυσκολίες είτε κάποια διαταραχή, θα έπρεπε να είναι διαµορφωµένοι 
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κατάλληλα, µε υλικά που δεν υπάρχουν καθόλου, µε παιχνίδια,  να είναι ευχάριστος ο 

χώρος, να έχει γωνιές – εννοώ γωνιά δηµιουργικότητας, γωνιά παιχνιδιού. Επειδή, 

ούτως ή άλλως ο µαθητής που φοιτά στο τµήµα ένταξης δεν χαίρεται για το γεγονός 

αυτό. ∆ε χαίρεται που δεν φοιτά στο ίδιο τµήµα µε τους συµµαθητές του, για αυτό το 

λόγο θα έπρεπε να είναι ένας χώρος πιο φιλικός. Ωστόσο, χρειάζεται και µια γενικότερη 

υποστήριξη από το σχολείο και την κοινωνία.  

- Και ως προς την αποτελεσµατικότητα; 

- Θα ήθελα να υπάρχουν περισσότεροι δάσκαλοι ειδικής αγωγής για να µην 

αναγκάζεται ένας να διδάσκει, για παράδειγµα οχτώ παιδιά µε τελείως διαφορετικές 

διαταραχές µεταξύ τους. σε αυτή την περίπτωση, αναγκάζεται να  χρησιµοποιεί τρόπους 

διδασκαλίας που δεν ταιριάζουν σε όλα τα παιδιά. Αυτό δε µου αρέσει. Πιστεύω ότι δε 

µπορούν να διδάσκονται µε τον ίδιο τρόπο τα παιδιά µε όλες τις διαταραχές. 

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- ∆εν ξέρω καν αν υπάρχουν στην δευτεροβάθµια. Εννοείται πως θα έπρεπε να 

υπάρχουν. ∆ιαφορετικά είναι σαν να έχεις ξεκινήσει έναν αγώνα και να τον σταµατάς 

πάνω στο κρίσιµο στάδιο της µετάβασης από την πρωτοβάθµια στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση.  

- Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. 

- Και εγώ. Καλή τύχη! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 3
η
 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 29 ετών 

Επίπεδο σπουδών:  Πτυχίο ΑΕΙ 

Προϋπηρεσία: έξι (6) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε; Ε’ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο; 1ο ∆.Σ. Τρίπολης 

 

- Σας έχω µιλήσει για τον λόγο της σηµερινής µας συνάντησης. Θα ήθελα να µε 

ρωτήσετε για οποιαδήποτε απορία έχετε. 

- Όχι, δεν έχω κάποια απορία. Μπορούµε να ξεκινήσουµε όποτε θέλεις. 

- Ποια είναι η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή; 

- Αρκετά καλή. Με ενδιαφέρει. Κάνω µεταπτυχιακό στην Ειδική εκπαίδευση και έχω 

παρακολουθήσει κάποια σεµινάρια. 

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Ναι. Με µαθησιακές δυσκολίες είχα αρκετούς µαθητές. 

- Γνωρίζετε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την 

φοίτηση σε τµήµατα ένταξης; 

- Ανάλογα µε τις επιδόσεις του κάθε παιδιού σε ακαδηµαϊκό επίπεδο ή µε τη διάγνωση 

από τα ΚΕ∆∆Υ, κυρίως. Ίσως να παίζει και ρόλο η συµπεριφορά σε κάποιες 

περιπτώσεις για να πάει ο µαθητής εκεί. 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Ουσιαστικά, δεν υπάρχουν. Όχι. Μόνο τα ΚΕ∆∆Υ βοηθούν το έργο µας. Ειδικά 

κάποιοι φορείς, όπως η πρωτοβάθµια εκπαίδευση, θα έπρεπε να βοηθούν στην πράξη 

και όχι µόνο στη θεωρία. Έχει τύχει να συναντήσω µεµονωµένες εθελοντικές 

προσπάθειες βοήθειας από κάποιον σύλλογο γονέων και κηδεµόνων και πιο σπάνια 

από τον δήµο. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Μόνο οικονοµική είναι η βοήθεια. Πολύ σηµαντική βέβαια ακόµη και αυτή. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- Συµµετέχουν περίπου 4 παιδιά αυτή τη χρονιά. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 
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- Νοµίζω 2-3 ώρες την εβδοµάδα. ∆εν είµαι και απολύτως σίγουρη.  

- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- ∆εν καλύπτονται σωστά οι ώρες. Πολλές φορές δεν υπάρχουν ειδικοί παιδαγωγοί σε 

σχολεία που έχουν ανάγκη. Ειδικά τα σχολεία σε αποµακρυσµένα χωριά είναι 

παρατηµένα. Υπάρχει προτεραιότητα στα σχολεία της πόλης. Ίσως εκεί θεωρούν ότι 

υπάρχουν περισσότερα προβλήµατα. ∆εν είναι όµως έτσι. 

- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Όταν δούλεψα σε σχολείο µε τµήµα ένταξης για πρώτη φορά µου έκανε εντύπωση ότι 

κάποιοι εκπαιδευτικοί γενικής συµπλήρωναν το ωράριό τους στα τµήµατα αυτά. ∆εν 

υπήρχε εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής. Φέτος, έχουµε εξειδικευµένο προσωπικό. ∆εν 

ξέρω κάτι περισσότερο για το πώς λειτουργεί. 

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

- Θα πρέπει θεωρώ να είναι ειδικά διαµορφωµένες στις εκπαιδευτικές ανάγκες των 

παιδιών ώστε το µάθηµα να γίνεται σε πιο ζεστό και ευχάριστο κλίµα σε σχέση µε την 

κοινή αίθουσα. Έχω την αίσθηση ότι µόνο έτσι δεν είναι. Θα έπρεπε να υπάρχει 

µέριµνα για τη δηµιουργία ειδικά διαµορφωµένων χώρων. 

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- ∆εν υπάρχει τέτοιου είδους πρόβλεψη. Υπάρχει µόνο µια ράµπα στην είσοδο του 

σχολείου. 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- Κυρίως από το ίδιο το σχολείο. ∆ε γνωρίζω αν υπάρχουν κάποιες χρηµατοδοτήσεις 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Ό,τι υπάρχει στο κάθε σχολείο και αν δεν υπάρχει ό,τι µπορεί να κάνει µόνος του ο 

κάθε εκπαιδευτικός. Είναι απαραίτητος ο διαδραστικός πίνακας, υλικά για 

χειρονακτικές κατασκευές, εξωσχολικά βιβλία, παιχνίδια οµαδικά, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- ∆ε γνωρίζω. Πολλές φορές ο ίδιος ο δάσκαλος βάζει χρήµατα από την τσέπη του για 

να καλύψει τις ανάγκες για την λειτουργία των τµηµάτων. 

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 
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- Νοµίζω πως υπάρχει η τάση για επιπλέον εκπαίδευση στους σηµερινούς δασκάλους. 

Με κάποιο µεταπτυχιακό ή επιµορφωτικά σεµινάρια ίσως. 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί; 

- Κυρίως στην ειδική εκπαίδευση και µετά στην εκπαιδευτική ηγεσία. Νοµίζω αυτό 

επιλέγουν τις περισσότερες φορές. 

- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο; 

- Ναι, όπως σας είπα και πιο πριν, επιλέγουν επιµορφωτικά σεµινάρια ή µεταπτυχιακό. 

Υπάρχουν, όµως, και πολλά σεµινάρια, εξ’ αποστάσεως και µη. 

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Είναι απαραίτητη η επιµόρφωση στον κλάδο της ειδικής αγωγής. Βοηθά στη σωστή 

αντιµετώπιση των περιπτώσεων παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Βοηθά 

επίσης και στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση ανεξάρτητα από την 

ιδιαιτερότητα κάποιου παιδιού. Επίσης βοηθά στην καλύτερη συνεργασία µε τον ειδικό 

εκπαιδευτικό, µε τους γονείς των παιδιών αυτών πράγµα που µόνο θετικό είναι για την 

επίδοση και την κοινωνικοποίησή τους. 

- Πως λοιπόν µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής 

τάξης στην Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος 

ένταξης; 

- Υπάρχει καλύτερη συνεννόηση όταν και οι δύο εκπαιδευτικοί  γνωρίζουν καλά το 

αντικείµενό τους. Ανταλλάσουν απόψεις και ιδέες για το πώς θα βοηθήσουν καλύτερα 

το παιδί να αναπτύξει τις ικανότητές τους. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Η βοήθεια από την οικογένεια του παιδιού µπορεί να γίνει πιο ουσιαστική αν ο 

εκπαιδευτικός έχει επιµορφωθεί στην ειδική εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 

συµβουλεύει τους γονείς και να προτείνει ειδικές πρακτικές και ενέργειες που µπορούν 

να βοηθήσουν στην κάθε περίπτωση παιδιού µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 



 122 

- Οι συµµαθητές, ως παιδιά, στην αρχή είναι λογικό να λειτουργούν προκατειληµµένα 

και «κοροϊδευτικά» απέναντι στα παιδιά αυτά. Από κει και πέρα ο κάθε εκπαιδευτικός 

συµπεριφέρεται στα παιδιά µε εκπαιδευτικές ανάγκες όπως σε όλα, ώστε να γίνει 

κατανοητό από όλους ότι ο καθένας είναι διαφορετικός και ίσος µε τους άλλους. 

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Τις περισσότερες φορές αρνητικά. Νιώθουν µειονεκτικά. Ντρέπονται για το γεγονός 

αυτό. Αντίθετα, θα πρέπει να ξέρεις ότι οι γονείς υψηλότερου µορφωτικού επιπέδου 

είναι πιο δεκτικοί στο θέµα αυτό. Επιζητούν µπορώ να πω τη φοίτηση των παιδιών 

τους εκεί. Και προσπαθούν µε κάθε τρόπο να κάνουν το καλύτερο. Έχει σηµασία και η 

οικονοµική τους κατάσταση, εννοείται. Έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν ειδικούς 

που θα υποστηρίζουν τα παιδιά τους τις απογευµατινές ώρες. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 

- Μµµµ.. Αυτό είναι πολύπλοκο. Μωρέ, περισσότερο δεν εξαρτάται από τη στάση που 

θα κρατήσει ο δάσκαλος της γενικής τάξης; Αν ο δάσκαλος προσπαθεί να δέσει µεταξύ 

τους τους µαθητές και να ενισχύσει την αποδοχή στη διαφορετικότητα. 

- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 

- Οι γονείς µε πιο υψηλό µορφωτικό και οικονοµικό επίπεδο είναι πιο πρόθυµοι στη 

συνεργασία και καλύτεροι γνώστες της κατάστασης. Τα χαµηλότερα κοινωνικά 

στρώµατα είναι πιο προκατειληµµένα ως προς την αναπηρία. Όπως σου είπα και πριν, 

αν έχεις χρήµατα και γνώσεις, ακόµα και γενικού περιεχοµένου, σου είναι πιο εύκολο 

να ενεργοποιηθείς και να µάθεις περισσότερα πράγµατα για τις ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες αλλά και να αναζητήσεις τις κατάλληλες λύσεις. 

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Βοηθά στο να έρθουν αντιµέτωποι µε την ιδιαιτερότητά τους και να τη βελτιώσουν, να 

την αναπτύξουν. Βοηθά στην επίδοση όλων των µαθηµάτων, στη συµπεριφορά αλλά και 

στην κοινωνικοποίηση τους.  

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- Στα τµήµατα ένταξης πρέπει να συµµετέχουν παιδιά που παρουσιάζουν από µία απλή 

µαθησιακή δυσκολία µέχρι κάποια σοβαρότερη εκπαιδευτική ανάγκη. Με την 

προϋπόθεση βέβαια να λειτουργούν σωστά τα τµήµατα και µε τις κατάλληλες 
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ειδικότητες. Αυτό, κατά τη δική µου άποψη, δεν νοµίζω ότι γίνεται. Τα σχολεία της 

περιφέρειας και πολύ περισσότερο τα σχολεία των χωριών δεν έχουν δάσκαλο ειδικής. 

Πόσα να κάνει και ο δάσκαλος της γενικής, όταν έχει 15- 20 παιδιά στην αρµοδιότητά 

του; 

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- Γιατί όχι; Σίγουρα για παιδιά µε απλές µαθησιακές δυσκολίες ίσως να µη χρειάζεται, 

από την άποψη ότι µέσα σε 6 χρόνια αυτό που είναι να βελτιωθεί βελτιώνεται, αλλά 

σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις παιδιών που θα βοηθούσε το τµήµα ένταξης. Η 

µόνη µου ένσταση είναι ότι χρειάζεται λεπτό χειρισµό, µιας και τα παιδιά έχουν µπει 

στην εφηβεία και σίγουρα θα αντιµετωπίζουν εντονότερα την προκατάληψη από τους 

συµµαθητές τους.  

- Αυτά ήθελα να σε ρωτήσω. Σε ευχαριστώ για το χρόνο που µου αφιέρωσες. 

- Τίποτα. Να είσαι καλά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 4
η
 

 

Φύλο: Γυναίκα  

                     Ηλικία: 26 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

Προϋπηρεσία: τρία (3) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε; ∆΄ Τάξη ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο; 7
ο
 ∆.Σ. Τρίπολης

 

 

- Ποια η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή;  

- Έχω παρακολουθήσει επιµορφωτικά σεµινάρια σχετικά µε το αντικείµενο της ειδικής 

αγωγής. Είναι κάτι που µε ενδιαφέρει προσωπικά. 

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Εκτός από φέτος; Ναι,  έχω ξανασυναντήσει.  

- Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε τµήµατα 

ένταξης; 

- Σύµφωνα µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών ,το γνωσιακό τους 

επίπεδο αλλά και µε την ικανότητα τους να χειρίζονται την Ελληνική γλώσσα. Μιλάω 

και για τα παιδιά µεταναστών. 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Ναι, υπάρχουν .Ένας απ' αυτούς είναι η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Με διάφορα προγράµµατα που δουλεύονται στον υπολογιστή. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- Περίπου 15-17  

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Αναλογούν 4 ώρες την εβδοµάδα περίπου ανά µαθητή. ∆εν είµαι εντελώς σίγουρη γι’ 

αυτό, όµως. Νοµίζω εξαρτάται και από τις ανάγκες κάθε µαθητή. 

- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- Είναι αρκετά µικρός ο αριθµός των ειδικών παιδαγωγών σε αντίθεση µε τον αριθµό 

των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που είναι πολύ αυξηµένο το ποσοστό 

τους τα τελευταία χρόνια. 
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- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Είτε µε εξατοµικευµένο πρόγραµµα είτε µε οµάδες µαθητών σε έναν ξεχωριστό χώρο 

του σχολείου µε έναν δάσκαλο ειδικής αγωγής.. 

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

- Θα έπρεπε να υπάρχει ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα. Από όσα γνωρίζω, σχεδόν 

πουθενά δεν υπάρχει τέτοιο πράγµα. Παντού, η αίθουσα που χρησιµοποιείται για το 

σκοπό αυτό, για τα τµήµατα ένταξης δηλαδή, είναι η πιο µικρή. Ίσως και η πιο 

«άχρηστη» τάξη της σχολικής µονάδας. 

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- Με µια ράµπα για τα αναπηρικά αµαξίδια. Πώς να µιλάµε όµως για πρόβλεψη για 

πρόσβαση, όταν η ράµπα υπάρχει µόνο στην είσοδο του σχολείου; 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- ∆εν καλύπτονται. Εξοπλίστηκαν µια φορά στο παρελθόν και ακόµα λειτουργούν µε 

αυτά που υπάρχουν από τότε. 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Βιβλία και πίνακας χρησιµοποιείται µόνο. Ε, και ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- Έχω την εντύπωση ότι τα τµήµατα ένταξης χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.  

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

- Ένα µεγάλο ποσοστό εκπαιδεύεται µε κάποια σεµινάρια ή µε µετεκπαίδευση. 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί; 

- Σεµινάρια πάνω στις µαθησιακές δυσκολίες επιλέγουν περισσότερο ή ακόµα και στην 

ειδική αγωγή. 

- Επιλέγουν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; 

Και αν ναι, µε ποιον τρόπο; 

- Επιλέγουν, ναι! Είτε σεµινάρια είτε µεταπτυχιακά . 

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τις δυσκολίες και τη συµπεριφορά των 

µαθητών και να βοηθήσει περισσότερο στην αντιµετώπισή τους. 
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- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

- Γνωρίζει περισσότερα ο δάσκαλος για τις ανάγκες των µαθητών και άρα θα είναι πιο 

εύκολη η συνεργασία µεταξύ τους.  

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Μπορεί να βοηθήσει αφού ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να τους δώσει ορισµένες 

συµβουλές στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στο σπίτι.  

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

- Από τους εκπαιδευτικούς αντιµετωπίζονται όπως και οι υπόλοιποι µαθητές αλλά από 

ορισµένους µαθητές ασκείται ένας ρατσισµός λόγω της «διαφορετικότητάς τους». 

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Είναι ικανοποιηµένοι οι περισσότεροι µε την υποστήριξη των παιδιών τους. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 

- ∆εν υπάρχει δυσκολία στην ανάπτυξη των σχέσεων µεταξύ των µαθητών. 

- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 

- Είναι αρκετά σηµαντικό αφού διαπιστώνεται πως το χαµηλό επίπεδο επηρεάζει 

αρνητικά την ένταξη των µαθητών. 

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορούν να παρακολουθούν ένα πιο 

εξατοµικευµένο πρόγραµµα βασισµένο στις δικές τους ανάγκες και δυσκολίες.  

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- Είναι καλό να δηµιουργηθούν όλο και περισσότερα τµήµατα ένταξης στην επαρχία. 

Είναι µεγάλο το πρόβληµα εδώ γιατί αυξάνονται διαρκώς τα ποσοστά των µαθητών µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στην Αθήνα νοµίζω ότι τα πράγµατα είναι λίγο 

καλύτερα. Είναι, ίσως, και πιο µεγάλος ο αριθµός των δασκάλων ειδικής αγωγής που 

υπάρχουν εκεί. Χρειαζόµαστε και περισσότερα τµήµατα ένταξης και περισσότερους 

διορισµούς συναδέλφων εκπαιδευτικών.  
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- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- Είναι σηµαντικό να συνεχιστεί ο θεσµός και στη δευτεροβάθµια αφού υπάρχει µεγάλο 

ποσοστό δυσκολιών µάθησης και εκεί. 

- Τελειώσαµε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 

- Και εγώ. Καλή επιτυχία. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5
η
 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 45 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

Προϋπηρεσία: δεκαοχτώ (18) έτη  

Σε ποια τάξη διδάσκετε; ∆΄ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο: 7o ∆.Σ. Κορίνθου 

 

- Πριν ξεκινήσουµε, µήπως θα ήθελες να διευκρινίσουµε κάτι σχετικά µε την 

σηµερινή µας συζήτηση; 

- Όχι, νοµίζω. Είµαι έτοιµη. Να ξεκινήσουµε… 

- Ποια είναι, λοιπόν, η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή;  

- Έχω παρακολουθήσει πρόγραµµα επιµόρφωσης στις Μαθησιακές ∆υσκολίες από το 

πρόγραµµα 300 ωρών του καθηγητή Πόρποδα  του Πανεπιστηµίου Πατρών, και έχω 

επίσης παρακολουθήσει σεµινάριο ενός (1) έτους στη Νοηµατική Γλώσσα από την 

Ένωση Κωφαλάλων Ελλάδος. 

- Υπήρξε ποτέ στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Ναι, ασφαλώς. Υπήρξαν αρκετά παιδάκια. Όχι πάντα απαραίτητα µε διάγνωση. Άλλα 

µε διάγνωση και άλλα χωρίς.  

- Γνωρίζετε µε ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε 

τµήµατα ένταξης;  

- Να, έτσι νοµίζω. Κρίνεται από τη γνώµη της εκπαιδευτικού, της Σχολικής Συµβούλου 

και της γνωµάτευσης του ΚΕ∆∆Υ. 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι;  

- Ναι, βεβαίως. Η συµβολή των ΚΕ∆∆Υ  και της Σχολικής Συµβούλου είναι εξαιρετικά 

βοηθητική. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας;  

- Κοίτα… Αρχικά µε τη διάγνωση του προβλήµατος και στη συνέχεια µε κάποιες 

συµβουλές υποστηρικτικές για την δουλειά µας. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας;  

- Πρέπει να είναι περίπου 10 µαθητές. ∆εν το ξέρω σίγουρα. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 
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- Αυτό εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες των µαθητών.  

- Ποια είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης;  

- Είναι ελάχιστοι και το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν καν σε όλα τα σχολεία. Νοµίζω 

ότι θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας σε κάθε σχολική µονάδα. 

- Ξέρετε µε ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- ∆εν ξέρω. Τι να πω.. ∆υστυχώς, δε γνωρίζω τα διαδικαστικά. 

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

- Τα µαθήµατα γίνονται στις κοινές τάξεις του σχολείου. Όχι και στην καλύτερη που 

διαθέτει το σχολείο. Πρέπει, όµως, να υπάρχουν ειδικές διαµορφωµένες τάξεις. ∆ε 

µπορεί να διδάσκονται οι µαθητές στη συνηθισµένη σχολική τάξη, χωρίς τον 

απαραίτητο εξοπλισµό. 

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- Υπάρχει ειδική ράµπα στον εξωτερικό χώρο του σχολείου µας, όχι όµως και στις 

εσωτερικές σκάλες και στο υπόγειο. Για τι είδους πρόσβαση να µιλήσουµε; 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- ∆εν το ξέρω. Μάλλον, από τα χρήµατα που έχει στη διάθεσή του το σχολείο. 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Πολύ οπτικό-ακουστικό υλικό, φαντάζοµαι. Εννοώ δηλαδή τα C.D, τους 

Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, εικόνες, ζωγραφιές και διάφορα άλλα τέτοια. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης;  

- ∆ε γνωρίζω. Υποθέτω ισχύει το ίδιο που είπαµε και πιο πριν. Χρηµατοδοτεί το ίδιο το 

σχολείο. 

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο;  

- Ναι, κάποιοι εκπαιδεύονται. Συµµετέχουν σε σεµινάρια. ∆υστυχώς, σταµάτησε η 

µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών, κατά την άποψή µου. 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί;  

- Κυρίως στη γενική αγωγή και στον τοµέα των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. 

Έτσι πιστεύω εγώ. 
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- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο;  

- Ναι, αλλά πιο λίγοι και κυρίως στο θέµα των Μαθησιακών ∆υσκολιών. Το συναντάµε 

καθηµερινά το θέµα αυτό και δηµιουργεί την ανάγκη να εκπαιδευτούν και σε αυτό. Να 

µάθουν περισσότερα… 

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

- Πάρα πολύ, γιατί έτσι µπορεί να αντιµετωπίσει καλύτερα τα παιδιά µε ειδικές 

µαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές ανάγκες. Μπορεί να τα βοηθήσει και ο ίδιος 

στον βαθµό που του επιτρέπεται. Οι γνώσεις πάντα ωφελούν.  

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

- Πάρα πολύ, γιατί υπάρχει καλύτερη συνεννόηση και συνεργασία. Από τη µία η 

δασκάλα γενικής κάνει ό,τι µπορεί για να βοηθήσει τους µαθητές, ακόµη και σε ώρες 

διαλείµµατος, και µετά σε συνεργασία µε την δασκάλα ειδικής µπορούν να ανταλλάξουν 

απόψεις και να βοηθήσουν έτσι ακόµη  περισσότερο τους µαθητές. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες;  

- Πάρα πολύ, γιατί µπορεί να συµβουλεύσει καλύτερα τους γονείς. Να συνεργαστεί µαζί 

τους. Ακόµα και να τους φέρει σε επαφή µε άλλους ειδικούς που θα είναι σε θέση να 

βοηθήσουν και αυτοί το παιδί. 

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές;  

- Στην αρχή λίγο περίεργα, αλλά στην πορεία γίνονται αποδεκτοί από τη σχολική 

κοινότητα. Επηρεάζει και η δασκάλα προς αυτή την κατεύθυνση, βέβαια. Όπως, επίσης, 

επηρεάζει και η οικογένεια. Αν, όµως, και οι γονείς και οι δάσκαλοι προτείνουν την 

αποδοχή και την επιδιώκουν µέσω της διδασκαλίας τους, τότε τα παιδιά δε θα έχουν 

κανένα λόγο να αντιµετωπίσουν το ένα το άλλο µε καχυποψία ή µε αποκλεισµό. 

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης;  

- Στην αρχή δυσκολεύονται να δεχτούν το πρόβληµα του παιδιού τους και λόγω 

κοινωνικού στίγµατος. Με κατάλληλη όµως ενηµέρωση αρχίζουν να κατανοούν τη 
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σηµασία των τµηµάτων ένταξης και σιγά σιγά το αποδέχονται και το ζητούν και οι 

ίδιοι. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών;  

- Στην αρχή δύσκολα. Παρατηρείται αποµόνωση και σχολιασµοί. Αργότερα όµως ο 

πόλος των µαθητών γίνεται υποστηρικτικός για τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Γίνονται όλα µαζί µια παρέα.  

- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών;  

- Πολύ. Πάρα πολύ. Οι γονείς µε χαµηλό κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν το πρόβληµα και την ένταξη των παιδιών στα τµήµατα ένταξης. Από 

την άλλη, οι πιο µορφωµένοι ή οι γονείς που κατέχουν µια καλή κοινωνική θέση 

φαίνεται να είναι πιο πρόθυµοι για την ένταξη των παιδιών τους στα τµήµατα ένταξης.  

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες;  

- Πάρα πολύ. Αφού υπάρχει ειδικός εκπαιδευτικός που ασχολείται αποκλειστικά µε τους 

µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι εξειδικευµένοι στα θέµατα Ειδικής 

Αγωγής και ξέρουν καλύτερα από τον καθένα πως θα βοηθήσουν τους µαθητές.  

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας;  

- Μµµµ.. Πρέπει να διατεθούν χρήµατα για σύσταση περισσότερων τµηµάτων ένταξης 

στην περιφέρεια και να διοριστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή. 

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση;  

- Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση δεν υπάρχει σχεδόν καµία µέριµνα για τα άτοµα µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρά ένα σύστηµα καθαρά εξεταστικό. Αρκεί το χαρτί για 

τις προφορικές εξετάσεις. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. 

- Σας ευχαριστώ πολύ! 

- Να είσαι καλά! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 6
η
 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 48 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό επίπεδο  

Προϋπηρεσία: είκοσι επτά (27) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε: Β’ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο: 9
ο
 ∆. Σ. Κορίνθου 

 

- Είσαι έτοιµη να ξεκινήσουµε; 

- Φυσικά! 

- Ποια είναι η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή; 

- Έχω τελειώσει στην Μαράσλειο Ειδική αγωγή. Είναι κάτι που µε ενδιαφέρει πολύ εδώ 

και χρόνια. 

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Ναι. Σχεδόν, κάθε σχολική χρονιά. 

- Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε τµήµατα 

ένταξης; 

- Προηγούνται οι µαθητές που έχουν διάγνωση από το ΚΕ∆∆Υ. Ωστόσο, µπορεί να 

προτείνει µαθητές και ο σύλλογος διδασκόντων. 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Υπάρχουν. Είναι τα ΚΕ∆∆Υ, είναι τα Ιατροπαιδαγωγικά και είναι και οι σύµβουλοι 

Ειδικής Αγωγής. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Συµβουλευτικά κυρίως, παρέχοντας πληροφορίες στους δασκάλους. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- Ο µέγιστος αριθµός είναι 12 µαθητές σε κάθε τµήµα ένταξης. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Ανάλογα µε τη διάγνωση του ΚΕ∆∆Υ. Σύµφωνα µε τη πρότασή του καταρτίζεται το 

πρόγραµµα για την φοίτηση των µαθητών. Υπάρχουν µαθητές που πηγαίνουν για λίγες 

ώρες στο τµήµα ένταξης και υπάρχουν και µαθητές που συµµετέχουν πολλές ώρες στο 

τµήµα αυτό. 
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- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- Εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Στα µεγάλα σχολεία θα έπρεπε να υπήρχαν 

περισσότεροι δάσκαλοι. Στα µικρότερα ο αριθµός είναι ικανοποιητικός. 

- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν κενά στη λειτουργία τους. Όπως και να έχει, όµως, θα 

έπρεπε να λειτουργούν όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία.  

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

- ∆εν υπήρχε εξ αρχής µέριµνα, έτσι στα περισσότερα σχολεία οι αίθουσες δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις. Απαιτούνται ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες για τα τµήµατα ένταξης. 

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- ∆εν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος τρόπος, οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους. Στο 

σχολείο µας δεν  έχουµε παιδιά µε κινητικά προβλήµατα και έτσι δεν έχει ως τώρα 

παραστεί ανάγκη για ιδιαίτερη µέριµνα 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- Υπάρχει το λογισµικό της ειδικής αγωγής και κάποια χρήµατα που διαθέτει ο 

∆ιευθυντής από τους πόρους του σχολείου. 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές χρησιµοποιούνται κυρίως και οπτικό-ακουστικό υλικό. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- Όσα γνωρίζω δεν προέρχονται από επίσηµη πληροφόρηση. Ίσως, ακόµα και από 

χρήµατα των διευθυντών ή και των εκπαιδευτικών.  

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

- Ναι… Εεεε… Εκπαιδεύονται… Κυρίως, όµως, µέσα από τις επιµορφώσεις που, 

δυστυχώς, είναι σε προαιρετική βάση.  

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί; 

- Συνήθως, επιλέγουν εκπαίδευση σχετική µε την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Τα γνωστά Τπε α΄ και β΄ 

επιπέδου και προγράµµατα σχολικού εκφοβισµού τώρα τελευταία. 
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- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο; 

- Ελάχιστοι µπορώ να πω πως τα επιλέγουν. Και αυτοί που το κάνουν, το κάνουν 

κυρίως εξ αποστάσεως. 

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Πολύπλευρα αν ο εκπαιδευτικός επιµορφώνεται συνειδητοποιηµένα. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

- Θα πρόκειται για µια ποιοτική και αποδοτική συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Θα γνωρίζει πώς να αποφεύγει τις συγκρούσεις που απορρέουν κυρίως από  τη µη 

αποδοχή της προβληµατικής κατάστασης του παιδιού. 

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

- Με συµπόνια ή αδιαφορία και όχι µε επαγγελµατική συνείδηση από τους 

εκπαιδευτικούς. Και από τους µαθητές εξαρτάται από  τον τρόπο που το έχει χειριστεί ο 

δάσκαλος. Αν δηλαδή έχει δουλέψει την αποδοχή στη διαφορετικότητα και την  

ενσυναίσθηση.  

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Οι περισσότεροι δε θέλουν, κάποιοι θέλουν αλλά δεν πιστεύουν στην αποτελεσµατική 

προσφορά του, ενώ λίγο είναι αυτοί που προσδοκούν πράγµατα και υποστηρίζουν το 

θεσµό. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 

- Μεταξύ µαθητών γενικής τάξης και τµήµατος ένταξης;-αυτό εξαρτάται από τη 

συνεργασία και τη θέαση των πραγµάτων από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς. Οι 

σχέσεις µεταξύ  µαθητών της ίδιας τάξης και πάλι εξαρτάται από το αν ο δάσκαλος έχει 

ως προτεραιότητα  τη κοινωνικοποίηση και οµαλή ένταξη όλων των µαθητών.  

- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 
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- Σαφώς και επηρεάζει. Είναι πιο θετικοί στην ένταξη οι γονείς µε ένα καλό κοινωνικό- 

οικονοµικό επίπεδο. 

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Αυτό εξαρτάται από την πολιτική που εφαρµόζει το σχολείο στο θέµα αυτό. ∆εν 

υπάρχει κανόνας. 

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- Θεωρώ ότι δε θα έπρεπε να υπήρχαν, γιατί ενώ ο ρόλος τους είναι η ένταξη στην 

πραγµατικότητα γίνεται αποένταξη- από τη στιγµή που αποκόβεις το παιδί από την τάξη 

του και το πηγαίνεις σε ένα άλλο χώρο και µετά το επιστρέφεις στην κανονική τάξη. 

Κατά την γνώµη µου θα έπρεπε να δοθεί έµφαση στο θεσµό της παράλληλης στήριξης 

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- Αν οργανωθεί σωστά από την Πολιτεία, τότε θα αγκαλιαστεί και από τους γονείς και 

από όλους.  

- Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που µου αφιερώσατε! 

- Να είσαι καλά. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7
η
  

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 46 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

Προϋπηρεσία: εικοσιένα (21) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε: ΣΤ’ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο: ∆. Σ. Κορίνθου 

 

- Θα θέλατε να ρωτήσετε κάτι πριν ξεκινήσουµε; 

- Όχι, µπορούµε να ξεκινήσουµε. 

- Ποια είναι η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή; 

- Ασχολούµαι µε την Ειδική Αγωγή τα τελευταία 10 χρόνια. Ενδιαφέροµαι για το 

αντικείµενο και µελετάω. 

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Πολύ συχνά. Είχα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

- Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε τµήµατα 

ένταξης; 

- Αν υπάρχει γνωµάτευση το παιδί εισάγεται απ’ ευθείας. ∆ιαφορετικά, προτείνονται 

κάποια παιδιά από το σύλλογο διδασκόντων, µετά από τη σύµφωνη γνώµη του γονέα, 

γίνεται αξιολόγηση του παιδιού και ανάλογα µε τις δυσκολίες του παιδιού αποφασίζεται 

η ένταξή του στο τµήµα ή η παραµονή του στη γενική τάξη και η υποστήριξή του σε 

αυτήν σε συνεργασία µε το δάσκαλο της γενικής τάξης. 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Η σύµβουλος ειδικής αγωγής, τα ΚΕ∆∆Υ, τα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και διάφοροι 

ιδιωτικοί φορείς. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Παρέχοντας πληροφορίες για τις ανάγκες του µαθητή. Αυτό κατά κύριο λόγο. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- ∆ώδεκα µαθητές µε ανώτερο όριο τους δεκαπέντε µαθητές. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Εξαρτάται από τις ανάγκες τους. Συνήθως γύρω στις 4 ώρες την εβδοµάδα. 
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- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- Κάθε σχολείο θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον ένα ειδικό παιδαγωγό. Οι ανάγκες είναι 

τεράστιες. Και δεν καλύπτονται. 

- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Θεωρώ ότι τα Τ. Ε. κάνουν πολύ σηµαντικό έργο, καλύπτοντας τις εξατοµικευµένες 

ανάγκες των µαθητών που δεν µπορούν να καλυφθούν σε επίπεδο τάξης. Επίσης οι 

εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. έχουν σηµαντικό συµβουλευτικό ρόλο και για θέµατα που 

προκύπτουν και µε άλλα παιδιά του σχολείου. Συνεργάζονται µε όλο το σύλλογο, αλλά 

και µε τους γονείς και λειτουργούν ως «γέφυρα» ενσωµάτωσης όσο βέβαια αυτό το 

επιτρέπουν οι ειδικές συνθήκες που λειτουργούν σε κάθε σχολική µονάδα. 

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

- Υπάρχουν τεράστιες διαφορές από σχολική κοινότητα σε σχολική κοινότητα. Ο 

κανόνας είναι ότι το υλικό το «χτίζεις» µόνος σου. 

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- Πέρα από κάποιες ειδικές ράµπες και αν χρειαστεί προσαρµογές στο χώρο της 

τουαλέτας, ελάχιστες είναι άλλες προβλέψεις (π.χ. ειδικός τεχνολογικός εξοπλισµός) 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- Από τα λεφτά της σχολικής επιτροπής κυρίως  

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Υλικό που έχω κατασκευάσει ή αγοράσει η ίδια και ό,τι υπάρχει στο σχολείο από 

αγορές που έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- ∆εν γνωρίζω αν κάτι έχει αλλάξει σήµερα , αλλά µέχρι τώρα προβλεπόταν ένα µικρό 

ετήσιο επίδοµα, το οποίο δεν ήταν και δεδοµένο ότι θα δινόταν πάντα. 

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

- Η επιµόρφωση είναι ελλιπέστατη και υπάρχει ελάχιστη δυνατότητα πρόσβασης σε 

διαθέσιµο υλικό. Ο κάθε συνάδερφος θα πρέπει να κάνει τη δική του έρευνα και 

συνήθως ιδιωτικά να επιµορφωθεί όσο µπορεί καλύτερα. 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί; 
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- ∆εν µπορώ να γνωρίζω γενικά τι επιλέγουν. Εγώ πάντως προσπαθώ να 

επιµορφώνοµαι σε όλους τους τοµείς, διότι ο πληθυσµός των παιδιών µε Ε.Ε.Α. που 

έρχοµαι σε επαφή είναι ποικίλος. 

- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο; 

- Οι συνάδερφοι της Γενικής πιστεύω ότι θα ήθελαν να γνωρίζουν περισσότερα 

πράγµατα κυρίως για τους µαθητές µε Ε.Ε.Α που τυχαίνει να έχουν στο τµήµα τους. 

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Καταρχήν τους βοηθά να εντάξουν αποτελεσµατικότερα τα συγκεκριµένα παιδιά στην 

τάξη τους, αλλά νοµίζω ότι τους προσφέρει πολύ ενδιαφέρουσες λύσεις στη διδακτική 

τους µεθοδολογία και  στη βελτίωση γενικότερα του µαθησιακού κλίµατος της τάξης. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

- Βασικά θα µπορούν να κατανοούν καλύτερα ο ένας τον άλλο και να συνεργάζονται 

αποτελεσµατικότερα για το καλό των µαθητών τους. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Οι γονείς των παιδιών µε Ε.Α. πολλές φορές αισθάνονται αποµονωµένοι. Νοµίζω ότι 

πολλές συγκρούσεις και δυσκολίες στη συνεργασία που προκύπτουν θα µπορούσαν να 

λυθούν πολύ καλύτερα αν υπήρχε η κατάλληλη επιµόρφωση των συναδέλφων. 

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

- ∆ε νοµίζω ότι υπάρχει κάποια δεδοµένη στάση. Εξαρτάται από πάρα πολλούς 

παράγοντες. Κυρίως από τη δασκάλα. 

Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Ακόµη κι αν είναι επιφυλακτικοί , αν δουν αποτέλεσµα στο παιδί τους συνήθως είναι 

πολύ συνεργάσιµοι. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 

- Θέλει πολύ προσοχή πώς θα στήσει κανείς τις οµάδες. Κάποια παιδιά χρειάζονται και 

ατοµικό πρόγραµµα. Είναι στο χέρι του δασκάλου το πώς θα διαµορφωθούν οι σχέσεις 

των παιδιών. 
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- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 

- ∆εν νοµίζω ότι την επηρεάζει το οικονοµικό . Κυρίως οι καλοί συναισθηµατικοί 

δεσµοί είναι που παίζουν τον ουσιαστικότερο ρόλο. 

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Νοµίζω ότι τους βοηθά σε όλους τους τοµείς , όχι µόνο στον ακαδηµαϊκό αλλά και 

στον κοινωνικό- συναισθηµατικό. Αλλά αυτό εξαρτάται και από το πώς δουλεύει ο κάθε 

παιδαγωγός καθώς και από το γενικότερο κλίµα του σχολείου. 

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- Τα τµήµατα ένταξης χρειάζονται παντού. 

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- Είναι εντελώς απαραίτητα. Τα παιδιά µένουν µετέωρα και συνήθως προκύπτουν 

τεράστια θέµατα. 

- Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα είπαµε. Ήταν όλα πολύ κατατοπιστικά. 

- Σε ευχαριστώ. Και εγώ! Καλή επιτυχία στην εργασία σου! 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 8
η
  

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 48 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

Προϋπηρεσία: είκοσι δύο (22) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε; Ε΄ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο; 2
ο
 ∆.Σ. Λουτρακίου 

 

- Ποια η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή; 

- Έχω παρακολουθήσει πρόγραµµα Ειδικής Αγωγής στο ∆ιδασκαλείο Γληνός.  

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Όχι, ποτέ δεν είχα κάποιο µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

- Γνωρίζετε, ωστόσο, τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επιλογή των µαθητών για 

την φοίτηση σε τµήµατα ένταξης; 

-Ναι, αρχικά γίνεται εισήγηση του δασκάλου και µετά έρχεται η τελική γνωµάτευση από 

τα ΚΕ∆∆Υ. 

- Θεωρείται πως υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Ναι… Θεωρητικά υπάρχει το ΚΕ∆∆Υ που ανέφερα, αλλά βοηθάει και ο σύµβουλος 

ειδικής αγωγής, ο οποίος είναι πάντα δίπλα µας να µας βοηθήσει σε ό,τι απορία έχουµε 

οι εκπαιδευτικοί. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί οι µηχανισµοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Ο σύµβουλος όπως σου είπα προσφέρει όλες τις πληροφορίες που κρίνονται 

απαραίτητες. Το ΚΕ∆∆Υ βοηθάει µε την επίσηµη διάγνωση που θα δώσει για το παιδί. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- Έχουµε επτά µαθητές τη φετινή χρόνια στο τµήµα ένταξης. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Φοιτούν περί τις 3 µε 5 ώρες ο καθένας. 

- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- Χµ.. Εγώ πιστεύω καταρχάς ότι δεν υπάρχουν αρκετά τµήµατα ένταξης στα σχολεία 

της χώρας µας. ∆εν υπάρχουν ούτε και αρκετοί ειδικοί παιδαγωγοί, όµως. Είναι 

δύσκολα τα πράγµατα ακόµα στην Ειδική Αγωγή. 
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- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Λειτουργούν σύµφωνα µε τον Νόµο. Ακολουθούν όλες τις οδηγίες σε θεωρητικό 

πλαίσιο πάντα, έτσι; Υπάρχουν ακόµα κενά. 

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

- Να ένα κενό του νόµου…. ∆υστυχώς, το µάθηµα γίνεται σε αίθουσες που συνήθως 

είναι αποθήκες. Οι πιο µικρές αίθουσες των σχολικών µονάδων και αυτές που δεν 

έχουν άλλη χρησιµότητα. 

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- Όχι, δεν προβλέπεται τέτοιο πράγµα στα γενικά σχολεία. 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- Για τον εξοπλισµό όλα καλύπτονται από το υπουργείο. Μην νοµίζεις, όµως, πολλά 

από όσα χρειάζονται δεν τα έχουν οι δάσκαλοι ειδικής αγωγής.   

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Απαραιτήτως, ένας πίνακας, έντυπα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πλαστελίνες και άλλα 

εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- ∆ε γνωρίζω κάτι για αυτό. Αλλά άποψή µου είναι ότι όποια χρηµατοδότηση και να 

υπάρχει, πάντα ο δάσκαλος βάζει χρήµατα δικά του για να αγοράσει πράγµατα που θα 

του χρειαστούν. 

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

- ∆εν ξέρω. Νοµίζω, πως οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται για παραπάνω 

εκπαίδευση. 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί; 

- ∆εν το ξέρω καθόλου. Φαντάζοµαι ο κάθε εκπαιδευτικός επιλέγει να εκπαιδευτεί σε 

αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο. 

- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο; 

- Σίγουρα θα υπάρχουν και αυτοί που επιλέγουν την ειδική αγωγή. Είτε µε ετήσια 

επιµορφωτικά προγράµµατα είτε µε µεταπτυχιακές σπουδές. 
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- Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον 

δάσκαλο γενικής τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

- Το πιο σηµαντικό εφόδιο που του δίνει, εγώ πιστεύω είναι ότι τον ευαισθητοποιεί στα 

θέµατα σχετικά µε την αναπηρία. Είναι κάτι που λείπει από τους δασκάλους σήµερα η 

ευαισθητοποίηση. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης; 

- Σίγουρα, η επιµόρφωση θα ανέβαζε το επίπεδο επιτυχίας της συνεργασίας µε απώτερο 

σκοπό φυσικά την επιτυχή σχολική πρόοδο των µαθητών. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Κοίτα, πιστεύω πως αν οι δάσκαλοι επιµορφώνονταν στην ειδική αγωγή θα ένιωθαν 

περισσότερη υποστήριξη και βοήθεια όλοι. Και οι δάσκαλοι και οι γονείς. 

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

- Με αποδοχή. ∆εν αντιµετωπίζονται άσχηµα, όπως ίσως φαντάζεστε ή όπως λέγεται.  

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Εδώ, µάλλον, έχουµε µεγαλύτερο πρόβληµα. Οι περισσότεροι γονείς, κατά κανόνα, 

θεωρούν ότι το να πάει το παιδί τους στο τµήµα ένταξης µπορεί να θεωρηθεί στίγµα και 

ίσως και χάσιµο χρόνου. Υπάρχουν και γονείς που το θέλουν και το αντιµετωπίζουν 

αλλιώς, όµως.  

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 

- ∆εν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβληµα στη σχέση µεταξύ τους. Αν όµως υπάρχει 

αρχικά κάποιο πρόβληµα, συνήθως, στην πορεία τα πράγµατα πάντα καλυτερεύουν 

σταδιακά. Όλα θέλουν τον χρόνο τους.  

- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 

- Η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθά καθόλου το χαµηλό κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο 

των γονιών. Συνήθως, απορρίπτουν την φοίτηση των παιδιών στα τµήµατα ένταξης, το 

θεωρούν κακό και στίγµα. Ενώ, βλέπεις ότι οι οικογένειες που είτε είναι σε καλή 

οικονοµική κατάσταση είτε είναι απλώς µια καλή οικογένεια, κάποιου κοινωνικού 
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επιπέδου, το ζητάνε το τµήµα ένταξης. Είναι πρόθυµοι, µε όποιο κόστος να βοηθήσουν 

το παιδί, χωρίς ντροπές και προκαταλήψεις. 

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Τα υποστηρίζει τα παιδιά το τµήµα ένταξης. Τους δίνει ελπίδα και αυτοπεποίθηση. 

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- ∆εν επαρκούν. Είναι πολύ λίγα τα τµήµατα ένταξης στην Ελλάδα. Και είναι πολύ 

λιγότερα τα τµήµατα ένταξης στην επαρχία. 

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- ∆εν ξέρω καθόλου αν λειτουργούν τµήµατα ένταξης στο γυµνάσιο και στο λύκειο. Τι 

να πω; Καλή συνέχεια στον θεσµό αν επεκταθεί. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 9
η
  

 

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 28 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Μεταπτυχιακό επίπεδο 

Προϋπηρεσία: τέσσερα (4) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε; Ε΄ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο; ∆.Σ. Βραχατίου 

 

- Είµαστε έτοιµη να ξεκινήσουµε; 

- Ναι, έτοιµοι. 

- Ποια η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή;  

- Παρακολούθησα το Π.Μ.Σ. Ειδικής Αγωγής στο Πανεπιστήµιο  Θεσσαλίας στο Βόλο 

και εργάζοµαι ως δασκάλα στο ∆ηµοτικό σχολείο Βραχατίου. 

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;  

- Ναι. 

- Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε τµήµατα 

ένταξης; 

- Η επιλογή τους γίνεται µε βάση τις αδυναµίες τους σε σχέση µε τους τυπικούς 

συνοµηλίκους τους και κάποια διάγνωση από δηµόσιο φορέα εάν υπάρχει. 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Υπάρχει το ΚΕ∆∆Υ και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα. Σηµαντική είναι και η βοήθεια 

των ιδιωτικών κέντρων στα οποία οι µαθητές παρακολουθούν θεραπείες καθώς και η 

συνεργασία µε τους θεραπευτές.  

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Η βοήθειά τους είναι σηµαντική τόσο ως προς τις διαγνώσεις όσο και ως προς την 

παρέµβαση που πρέπει να ακολουθηθεί για το κάθε παιδί χωριστά. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- ∆ε γνωρίζω τον ακριβή αριθµό. Στο τµήµα µου, όµως, υπάρχει παιδί που κάνει 

παράλληλη στήριξη. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Χωρίς να είµαι σίγουρη, νοµίζω εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε µαθητή. 
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- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 

- Ο αριθµός των ειδικών παιδαγωγών δεν είναι ικανοποιητικός καθώς θα έπρεπε να 

υπάρχουν περισσότεροι ειδικοί παιδαγωγοί και να φοιτούν οι µαθητές περισσότερες 

ώρες στα τµήµατα ένταξης.  

- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Οι µαθητές παρακολουθούν το τµήµα ένταξης κάποιες ώρες σε εβδοµαδιαία βάση 

κάνοντας εξατοµικευµένες δραστηριότητες.  

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα; (ειδικά 

διαµορφωµένες ή κοινές αίθουσες) 

- Οι αίθουσες δεν είναι ειδικά διαµορφωµένες καθώς πρόκειται για αίθουσες χωρίς 

υλικοτεχνική υποδοµή και χωρίς οργάνωση και διαφοροποίηση ανάλογα µε τις ειδικές 

ανάγκες των µαθητών.  

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- Η πρόσβαση των µαθητών προβλέπεται σε κάθε περίπτωση, όµως δεν είναι εύκολη σε 

περιπτώσεις που  υπάρχουν σκάλες.  

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- ∆εν γνωρίζω. 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- Χρησιµοποιούνται τετραχάρακα τετράδια, φωτοτυπίες µε ειδικές ασκήσεις για 

εξατοµίκευση, ηλεκτρονικός υπολογιστής, µαρκαδόροι, χρωµατιστά µολύβια, κάρτες µε 

εικόνες για ρήµατα και συµπεριφορές.  

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- ∆εν γνωρίζω. 

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

- Οι δάσκαλοι της ειδικής αγωγής και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται 

επαρκώς, ενώ οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί έχουν επιφανειακές γνώσεις. Μιλάω, κυρίως, 

για τους εκπαιδευτικούς που είναι πλέον σε µεγαλύτερη ηλικία.  

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση (αντικείµενο εκπαίδευσης) επιλέγουν οι 

εκπαιδευτικοί;  

- Επιλέγουν συνήθως επιµορφώσεις του Υπουργείου Παιδείας και σεµινάρια από 

ιδιωτικούς φορείς. 
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- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο;  

- Ελάχιστα νοµίζω. ∆εν τον προτιµούν.  

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Τον βοηθά να κατανοήσει τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών. Τότε ο 

εκπαιδευτικός θα αντιµετωπίσει τους µαθητές µε βάσει τις δυνατότητες τους και όχι µε 

βάση τις αδυναµίες τους.  

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης;  

- Εφόσον ένας εκπαιδευτικός επιµορφωθεί στην Ειδική Αγωγή θα µπορέσει να αλλάξει 

και τη στάση απέναντι στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τόσο ως προς το 

µαθησιακό αντικείµενο όσο και ως προς τη συµπεριφορά απέναντί τους. Αυτό θα 

βοηθήσει και τη συνεργασία τους µε τους ειδικούς παιδαγωγούς.   

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες;  

- Η στάση του εκπαιδευτικού θα αλλάξει και θα συνεργάζεται πιο άµεσα και πιο σωστά 

µε τους γονείς. 

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές;  

- Οι µαθητές αντιµετωπίζονται ποικιλοτρόπως! Κάποιοι εκπαιδευτικοί τους βλέπουν µε 

αγάπη, ευαισθησία και ακουµπούν πάνω στις δυνατότητες και στις αδυναµίες τους, ενώ 

άλλοι αδιαφορούν. Το ίδιο ισχύει και για τους συµµαθητές καθώς η συµπεριφορά τους 

ποικίλει και κάποιες φορές περιθωριοποιούν τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες.  

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης;  

- Οι γονείς προσπαθούν να είναι συνεπείς στο πρόγραµµα του σχολείου και να 

ακολουθούν το πρόγραµµα του τµήµατος ένταξης δίνοντας αρκετή σηµασία σε αυτό. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 

- Οι σχέσεις των µαθητών διαµορφώνονται εφόσον ο εκπαιδευτικός το προσπαθήσει 

καθώς η περιθωριοποίηση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες είναι µια πραγµατικότητα. 
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- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών;  

- Όταν το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων είναι χαµηλό, η ενηµέρωσή τους 

σε θέµατα ειδικής αγωγής είναι ελλιπής και η δυνατότητα να ενηµερωθούν και να 

κατανοήσουν τη σηµασία της φοίτησης στο τµήµα ένταξης και τη συνέχεια της 

θεραπευτικής προσέγγισης στο σπίτι είναι επίσης ελλιπής.   

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες;  

- Στο τµήµα ένταξης υπάρχει εξατοµίκευση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας κάτι 

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των µαθητών και στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν.  

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας;  

- Είναι απαραίτητη και θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες όλων των µαθητών σε 

σχολεία µε µικρό ή µεγάλο αριθµό µαθητών. Ξέρουµε όλοι ότι ο αριθµός των τµηµάτων 

ένταξης τη στιγµή αυτή στη χώρα µας είναι πολύ µικρός. 

- Ποια η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση; 

- Η συνέχεια της ένταξης στη ∆ευτεροβάθµια είναι απαραίτητη καθώς αν δε συνεχιστεί 

η ένταξη των µαθητών θα υπάρχει µεγάλος κίνδυνος να χαθούν και να µη γενικευτούν 

κάποιες δεξιότητες που υπάρχουν και που ενισχύονται µέσα από την ειδική 

διαπαιδαγώγηση. Η εκπαίδευση πρέπει να είναι συνεχής και η µετάβαση από τη 

δευτεροβάθµια στην κοινωνία ή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση πρέπει να γίνει οµαλά.  
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10
η 

 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 49 ετών 

Επίπεδο σπουδών: Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

Προϋπηρεσία: εικοσιέξι (26) έτη 

Σε ποια τάξη διδάσκετε;  Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

Σε ποιο σχολείο; ∆ηµοτικό Σχολείο Άστρους 

 

- Θα θέλατε να συζητήσουµε κάτι που δεν καταλάβατε πριν ξεκινήσουµε; 

- Όχι, ξεκινάµε όποτε θέλετε… 

- Ποια η σχέση σας µε την Ειδική Αγωγή; 

- ∆εν έχω κάποια ιδιαίτερη σχέση. Όποιες γνώσεις έχω, τις έχω µέσα από τις σπουδές 

µου και το προσωπικό ενδιαφέρον. 

- Υπήρξε στην τάξη σας παιδί µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Υπάρχει τώρα αλλά και στο παρελθόν είχα συναντήσει σε διάφορα σχολεία. 

- Με ποιον τρόπο γίνεται η επιλογή των µαθητών για την φοίτηση σε τµήµατα 

ένταξης; 

- Οι µαθητές αξιολογούνται από τα ΚΕ∆∆Υ,  µετά από πρόταση των εκπαιδευτικών και 

πάντα σε συνεννόηση µε τους γονείς τους. 

- Υπάρχουν υποστηρικτικοί µηχανισµοί και ,αν ναι, ποιοι είναι; 

- Εντάξει, είναι τα ΚΕ∆∆Υ, που κάνουν κάποια δουλειά. Και είναι και οι Σχολικοί 

Σύµβουλοι. 

- Με ποιόν τρόπο αυτοί σας βοηθούν στο έργο σας; 

- Ο ρόλος τους είναι καθαρά συµβουλευτικός. 

- Πόσοι µαθητές συµµετέχουν στα τµήµατα ένταξης στο σχολείο σας; 

- Είναι αρκετά παιδάκια. Περίπου έξι µε επτά µαθητές. 

- Πόσες ώρες την εβδοµάδα φοιτούν στα τµήµατα ένταξης οι µαθητές; 

- Αυτό εξαρτάται από τις ανάγκες των µαθητών. 

- Ποιά είναι η άποψή σας σχετικά µε τον αριθµό των ειδικών παιδαγωγών που 

υπάρχουν για να καλύπτουν τις ώρες στα τµήµατα ένταξης; 



 149 

- Κατά την άποψή µου τα τµήµατα ένταξης θα πρέπει να είναι επανδρωµένα  µόνο µε 

ειδικούς παιδαγωγούς οι οποίοι θα συνεργάζονται στενά και σε καθηµερινή βάση µε 

τους εκπαιδευτικούς των τάξεων των µαθητών. 

- Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα τµήµατα ένταξης; 

- Λειτουργούν µέσα στο σχολείο σε ανάλογα διαµορφωµένη αίθουσα  µε ειδικές 

προδιαγραφές πρόσβασης και ασφάλειας και κάθε µαθητής που τα παρακολουθεί έχει 

ανάλογα διαµορφωµένο πρόγραµµα ώστε να βρίσκεται µε τους συµµαθητές του σε 

κάποια- συνήθως ευχάριστα- µαθήµατα και να λαµβάνει ειδική αγωγή από τον 

εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης στα γνωστικά αντικείµενα που υστερεί.  

- Ποια η άποψή σας για τις αίθουσες στις οποίες γίνονται τα µαθήµατα;  

- Θα πρέπει να είναι ειδικά διαµορφωµένες αίθουσες που θα εξασφαλίζουν εύκολη 

πρόσβαση των µαθητών και θα είναι λειτουργικές για τις ειδικές ανάγκες των µαθητών 

και  πάνω απ’ όλα θα πρέπει να τους παρέχουν ασφάλεια. Ακούγεται λίγο τραγικό. 

Μόνο έτσι δεν είναι… 

- Με ποιον τρόπο προβλέπεται η πρόσβαση των ΑµεΑ στο χώρο του σχολείου; 

- Μα δεν προβλέπεται… 

- Με ποιον τρόπο καλύπτονται οι ανάγκες εξοπλισµού των τµηµάτων ένταξης; 

- Όπως όλες οι ανάγκες των σχολείων, από τις Σχολικές Επιτροπές των ∆ήµων. 

- Τι είδους εποπτικό υλικό χρησιµοποιείται κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων; 

- ∆εν γνωρίζω. ∆ε γνωρίζω καθόλου κάτι σχετικό µε αυτά. 

- Τι γνωρίζεται για την προέλευση των χρηµατοδοτήσεων των αναγκών των 

τµηµάτων ένταξης; 

- Όπως προανέφερα κα πριν οι ανάγκες όλες καλύπτονται από τις Σχολικές Επιτροπές. 

- Εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι σήµερα για την καλύτερη απόδοση εκπαιδευτικών 

και µαθητών; Και αν ναι, µε ποιόν τρόπο; 

- ∆υστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει σταµατήσει η βασική επιµόρφωση εκπαιδευτικών 

στην ειδική αγωγή που υπήρχε στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης. Αλλά, 

γενικότερα, οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί έχουν αρχίσει να επιλέγουν και µεταπτυχιακά 

προγράµµατα και εξειδικεύσεις. 

- Τι είδους επιµόρφωση/ εκπαίδευση επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί; 

- Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν επιµορφώσεις Περιβαλλοντικής 

Αγωγής, Αγωγής Υγείας κ.α. 

- Επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί επιµόρφωση σε θέµατα Ειδικής Αγωγής; Και αν 

ναι, µε ποιον τρόπο; 
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- Σπάνια νοµίζω. Μόνο αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο προσωπικό ενδιαφέρον. 

- Με ποιον τρόπο βοηθά η επιµόρφωση στην Ειδική Αγωγή τον δάσκαλο γενικής 

τάξης στην εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Κατ΄ αρχήν, για να µπορεί να διακρίνει περιπτώσεις µαθησιακών δυσκολιών µε 

σιγουριά και κατόπιν να µπορεί να προσαρµόσει τη διδασκαλία του µε τέτοιον τρόπο 

ώστε να βοηθήσει τον µαθητή αφού αυτός παρακολουθεί κανονικά το πρόγραµµα της 

τάξης, σε συνεργασία πάντα µε υποστηρικτικούς µηχανισµούς όπου υπάρχουν. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτικό του τµήµατος ένταξης;  

- Η συνεργασία των δύο εκπαιδευτικών θα έχει το καλύτερο επιθυµητό αποτέλεσµα και 

θα κάνει τον µαθητή να µην νιώθει  την διαφορά της τάξης µε το τµήµα ένταξης. 

- Πως µπορεί να βοηθήσει η επιµόρφωση του εκπαιδευτικού γενικής τάξης στην 

Ειδική Αγωγή τη συνεργασία του µε τους γονείς µαθητών µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει καλά τα προβλήµατα του µαθητή θα είναι και πιο 

αξιόπιστος στους γονείς του, θα εντοπίσει πιο γρήγορα το όποιο πρόβληµα, θα 

προσαρµόσει τις ενέργειες και τις πρακτικές του προς όφελος του µαθητή.  

- Με ποιο τρόπο αντιµετωπίζονται οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα ένταξης 

από εκπαιδευτικούς και µαθητές; 

- Από εµπειρία προηγούµενων χρόνων, κυρίως, θα έλεγα πως οι εκπαιδευτικοί στην 

πλειοψηφία τους αντιµετωπίζουν µε πολύ θετική στάση του µαθητές που φοιτούν στα 

τµήµατα ένταξης τόσο στον γνωστικό τοµέα όσο και στον κοινωνικό και ψυχολογικό 

τοµέα. ∆εν συµβαίνει το ίδιο και µε τους άλλους µαθητές  οι οποίοι πολλές φορές µε την 

στάση τους λειτουργούν ανασταλτικά και αρνητικά φέρνοντας σε δύσκολη θέση τους 

µαθητές των τµηµάτων ένταξης. 

- Με ποιο τρόπο διαχειρίζονται οι γονείς την φοίτηση των παιδιών τους στα 

τµήµατα ένταξης; 

- Στις περισσότερες των περιπτώσεων µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι 

γονείς είναι αρνητικοί στην φοίτηση των παιδιών τους στα τµήµατα ένταξης. Όσοι την 

αποδέχονται συνήθως είναι πολύ συνεργάσιµοι µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς 

της λειτουργίας των τµηµάτων ένταξης. Έχει να κάνει µε την ενηµέρωση που έχουν οι 

γονείς για το θεσµό των τµηµάτων ένταξης. 

- Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις µεταξύ των µαθητών; 
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- Στην αρχή, η αλήθεια είναι ότι τους αντιµετωπίζουν µε άσχηµο και ρατσιστικό τρόπο. 

Στην πορεία, όµως, τα πράγµατα αλλάζουν και τα παιδιά έρχονται όλο και πιο κοντά. 

- Με ποιο τρόπο επηρεάζει το κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο των γονέων την 

ένταξη των παιδιών; 

- Η εµπειρία έχει δείξει πως οικογένειες µε υψηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο 

αποδέχονται πιο εύκολα τις ιδιαιτερότητες των παιδιών τους και είναι  πολύ 

συνεργάσιµοι  και βοηθούν πάρα πολύ στην οµαλή και αποτελεσµατική ένταξη των 

µαθητών. Μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους πέρα από το σχολείο µε την 

παρακολούθηση και υποστήριξη από ειδικούς επιστήµονες -  παιδαγωγούς ή άλλους 

υποστηρικτικούς µηχανισµούς που σκοπό έχουν την σχολική και κοινωνική ένταξη των 

παιδιών αυτών. 

- Με ποιο τρόπο βοηθάει το τµήµα ένταξης τους µαθητές µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 

- To τµήµα ένταξης έχει τη δυνατότητα να παρέχει εξειδικευµένη εκπαίδευση για κάθε 

µαθητή, µε την χρήση ειδικού εξοπλισµού και εγκαταστάσεων που θα πρέπει να 

διαθέτει, µε την ανάπτυξη και προσαρµογή των µεθόδων διδασκαλίας ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε µαθητή, µε τη χρήση ειδικών δεξιοτήτων- 

αναπηρίες όρασης, ακοής -µε την συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες που µπορούν να 

συντελέσουν στην πρόοδο του µαθητή, όπως λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, 

κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι παιδαγωγοί κ.α.. Και ακόµα µε βοήθεια στην 

προσωπική φροντίδα των µαθητών µε σοβαρές αναπηρίες και ιατρικές ανάγκες. 

- Ποια είναι η γνώµη σας για την σύσταση των τµηµάτων ένταξης στα δηµοτικά 

σχολεία της περιφέρειας; 

- Κατά την άποψή µου θα έπρεπε οι µεγάλες σχολικές µονάδες- πάνω από 6/θέσια 

δηµοτικά δηλαδή- να έχουν τµήµατα ένταξης µε δάσκαλο ειδικής αγωγής αλλά και µε 

υποστηρικτικούς µηχανισµούς που σήµερα δεν υπάρχουν και θα µπορούν ανά πάσα 

στιγµή να προσφέρουν την µέγιστη βοήθεια στους µαθητές. 

- Ποια είναι η γνώµη σας για τη συνέχεια του θεσµού στη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση; 

- Συµφωνώ µε την λειτουργία του θεσµού και στην Β/θµια εκπαίδευση µε την 

προϋπόθεση σωστής λειτουργία στους και όχι όπως λειτουργούν τα περισσότερα 

τµήµατα ένταξης σήµερα στη Α/θµια Εκπαίδευση. 

- Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

- Παρακαλώ! 


