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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που απασχολεί την Ειδική Αγωγή
αλλά και την Παιδαγωγική γενικότερα είναι η ενσωµάτωση των παιδιών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο του σχολείου. Ενώ σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει έντονο βιβλιογραφικό ενδιαφέρον και ερευνητική
δράση γύρω από το συγκεκριµένο θέµα, στη χώρα µας λίγη πρόοδος έχει
σηµειωθεί, κι αυτή κυρίως τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται
και έλλειψη δεδοµένων και επίσηµων στατιστικών στοιχείων.
Στο συγκεκριµένο δοκίµιο έγινε µια προσπάθεια να διασαφηνιστούν
κάποια θέµατα που αφορούν σχετική ορολογία γύρω από το θέµα της
ενσωµάτωσης και τη σχέση της µε άλλους συναφείς όρους.
Ιδιαιτέρως

αναπτύχθηκε

το

κεφάλαιο

που

αναφέρεται

στις

προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν στα κριτήρια επιτυχίας της ενταξιακής
διαδικασίας των παιδιών µε ειδικές ανάγκες τόσο σε οργανωτικό όσο και σε
ατοµικό επίπεδο.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύγχρονες αντιλήψεις στο χώρο της Παιδαγωγικής Επιστήµης θεωρούν
την Ειδική Αγωγή αναπόσπαστο τµήµα ολόκληρης της εκπαίδευσης και όχι
ξεχωριστό κλάδο.
Ταυτόχρονα έχει αναπτυχθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο βιβλιογραφικό όσο και ερευνητικό για τη δυνατότητα
ένταξης των παιδιών µε αναπηρίες στη δηµόσια εκπαίδευση.
Άλλωστε σε κοινωνίες ίσων ευκαιριών, είναι αυτονόητο το δικαίωµα του
κάθε παιδιού να συµµετέχει στη σχολική διαδικασία ανεξάρτητα από τα όποια
προβλήµατα αντιµετωπίζει.
Η ίδια η πράξη έχει δείξει, ότι η ένταξη παιδιών µε αναπηρίες ή ειδικές
ανάγκες σε συνηθισµένα σχολεία έχει πολλαπλά οφέλη όχι µόνο για τα ίδια τα
παιδιά αλλά και για όλους όσους συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία,
εκπαιδευτικούς, «υγιή» παιδιά, γονείς. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν µια
ευρύτερη

φιλοσοφία

αποδοχής,

απορρίπτουν

στερεότυπες

αντιλήψεις

κατηγοριοποίησης και αποκλεισµού και αναπτύσσουν καινούργιες δεξιότητες
και χειρισµούς για την πιο ολοκληρωµένη διευθέτηση του περιβάλλοντος της
τάξης. Ενώ είναι σαφές πόσο σηµαντικό βήµα είναι για τα παιδιά µε αναπηρίες
να εντάσσονται στο σχολείο αφού αντιµετωπίζονται µε ισότητα, αποδοχή και
σεβασµό

και

για

κοινωνικοποιούνται,

τα

υπόλοιπα

νιώθουν

το

παιδιά
αίσθηµα

είναι
της

σηµαντικό
αλληλεγγύης,

αφού
του

αλληλοσεβασµού και της αλληλοϋποστήριξης.
Οι δε γονείς των παιδιών µε αναπηρίες αισθάνονται δικαιωµένοι εφόσον
βιώνουν την εκπαίδευση ως µια συµµετοχική διαδικασία όπου έχουν κι αυτοί
ενεργό ρόλο και συµµετοχή.
Μια διερεύνηση της ελληνικής πραγµατικότητας σε ό,τι αφορά θέµατα
εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία µας δείχνει ότι έχουν γίνει τις
τελευταίες ιδίως δεκαετίες κάποια σηµαντικά βήµατα προόδου. Φυσικά
υπολείπονται να γίνουν ακόµα πολλά για να φτάσουµε στο σηµείο να µιλάµε
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για ισότιµη συµµετοχή των αναπήρων στο εκπαιδευτικό σύστηµα αλλά και
στην κοινωνία γενικότερα.
Παρά το γεγονός ότι η σχολική ενσωµάτωση παιδιών µε ειδικές ανάγκες
υποστηρίζεται από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και νοµοθετικές ρυθµίσεις,
αυτές χαρακτηρίζονται ελλειµµατικές και µε χαµηλό εκπαιδευτικό και κοινωνικό
έρεισµα. Ακόµα και σήµερα τα παιδιά αυτά γίνονται αποδέκτες ενός ιδιότυπου
ρατσισµού που

συνίσταται

σε

στερεότυπα, προκαταλήψεις, αλλά

και

συναισθήµατα οίκτου και φόβου.
Η ύπαρξη αναπηριών καθώς και η ιατροκεντρική διάγνωση από µόνες
τους δεν µπορούν να υποδείξουν ή να καθορίσουν τις ειδικές εκπαιδευτικές
υπηρεσίες αλλά και το πλαίσιο που απαιτείται για την ολόπλευρη εκπαίδευση
ενός παιδιού µε αναπηρίες.
Πέρα ωστόσο από τα ειδικά εκπαιδευτικά ζητήµατα που τίθενται γύρω
από την αναπηρία όπως πρώιµη παρέµβαση, αποκατάσταση, ειδική αγωγή,
σχολική ένταξη και συνεκπαίδευση παιδιών µε και χωρίς αναπηρίες, ένα
σηµαντικό θέµα αποτελεί η εννοιολογική προσέγγιση της αναπηρίας.
Σύµφωνα

µε

την

Παγκόσµια

Οργάνωση

Υγείας

(World

Health

Organization, 1980) η αναπηρία (disability) ορίζεται ως η απώλεια ή η µείωση
της λειτουργικής ικανότητας ή της ικανότητας άσκησης µιας δραστηριότητας
λόγω κάποιας βλάβης. Άρα η αναπηρία εκφράζει και την αδυναµία του ατόµου
να εκτελεί δραστηριότητες καθηµερινής ζωής όπως είναι η ατοµική φροντίδα,
µετακίνηση, επαγγελµατική απασχόληση ή κοινωνικές συναναστροφές.
Ο όρος διαχωρίζεται από το γενικότερο όρο βλάβη (impairment) ο
οποίος καλύπτει οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη φυσιολογική δοµή σωµατική
ή πνευµατική αλλά και από τον όρο µειονεξία (handicap) ο οποίος υποδηλώνει
το αποτέλεσµα της βλάβης ή της αναπηρίας. Η µειονεξία εκφράζει την
αδυναµία του ατόµου να εκπληρώσει µια δραστηριότητα που θεωρείται
φυσιολογική και άρα συνδέεται µε τις απαιτήσεις αλλά και τις αντιλήψεις της
κοινωνίας για την αναπηρία.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η αναπηρία αποτελεί περισσότερο κοινωνικό
ζήτηµα και όχι ατοµικό (Oliver, 1990) και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει η ίδια η
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κοινωνία να κατανοήσει ότι τα περισσότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
τα παιδιά και γενικότερα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προέρχονται από την
ίδια την κοινωνική οργάνωση και τις αλληλεπιδράσεις που αυτή ορίζει. (Marks,
1999).
Τόσο η κοινωνία όσο και το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορούν να
δηµιουργήσουν ή και να συντηρήσουν ελλείµµατα, κατηγοριοποιήσεις και
στερεότυπα που ενισχύουν το «µύθο» της µειονεξίας.
Όσον αφορά το ρόλο που καλείται να παίξει η σύγχρονη Παιδαγωγική
και το σύγχρονο σχολείο αυτός θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένος στις
ανάγκες όλων των παιδιών. (Ainscow, 1996). Με άλλα λόγια αυτό που έχει
µεγαλύτερη αξία για την εκπαιδευτική πράξη είναι όχι τόσο η κατηγοριοποίηση
των παιδιών ανάλογα µε τις µειονεξίες που έχουν αλλά η αξιολόγησή τους
βάσει των ατοµικών τους δυνατοτήτων. (James, 1999).
Προκειµένου να επιτευχθεί η υλοποίηση αυτής της αντίληψης απαιτείται
η ένταξη όσο το δυνατόν µεγαλύτερου αριθµού παιδιών µε αναπηρίες στο
γενικό σχολείο και παράλληλα σταδιακή µείωση του αριθµού των ειδικών
σχολείων τα οποία λειτουργούν αποµονωµένα συντηρώντας το µοντέλο
περιθωριοποίησης και αποκλεισµού.
Σίγουρα είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν πολλά βήµατα προς
την αλλαγή της εικόνας του σχολείου σε επίπεδο εγκαταστάσεων, συνθηκών,
λειτουργιών, σε επίπεδο µέσων, εργαλείων και υλικοτεχνικής υποδοµής,
εξοπλισµού αλλά και υπηρεσιών.
Αναµφισβήτητα απαιτείται αλλαγή ή / και προσαρµογή του αναλυτικού
αλλά και του σχολικού προγράµµατος, προώθηση νέων παιδαγωγικών
πρακτικών και άρση των αρνητικών στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στα
παιδιά

µε

αναπηρίες,

έτσι

ώστε

να

γίνονται

σεβαστά

τα

ιδιαίτερα

χαρακτηριστικά αλλά και οι ανάγκες του κάθε παιδιού.
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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Παρά το γεγονός ότι ιστορικά οι προβληµατισµοί γύρω από την έννοια
της Ειδικής Αγωγής µπορούν να τοποθετηθούν γύρω στα 1700, η κίνηση και
το ενδιαφέρον γύρω από τη σχολική ενσωµάτωση αναδύθηκε και εξελίχθηκε
τη δεκαετία 1970-1980.
Πριν απ’ αυτό το ιστορικό σηµείο σπάνια τα παιδιά µε κινητικές
δυσκολίες ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είχαν δυνατότητες σχολικής
ακαδηµαϊκής ή κοινωνικής ενσωµάτωσης.
Η έννοια της σχολικής ενσωµάτωσης θα µπορούσε γενικά να ορισθεί
ως η διαδικασία κατά την οποία όλα τα παιδιά εκπαιδεύονται στο µεγαλύτερο
δυνατό βαθµό και σ’ ένα περιβάλλον µε όσο το δυνατόν λιγότερους
περιορισµούς. (Striefel, 1985, Biklen, 1985, Winzer, Rogow & David 1989).
Βέβαια σε κάθε κοινωνικό, πολιτικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον µπορεί
να διαφοροποιείται η έννοια της σχολικής ενσωµάτωσης άλλοτε περισσότερο
και άλλοτε λιγότερο αφού εξαρτάται από τη φιλοσοφία και τα προγράµµατα
που υιοθετούν σχετικά µε τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ωστόσο, «ο όρος ενσωµάτωση χρησιµοποιείται για να τονιστούν οι
προσπάθειες που καταβάλλονται για την εξάλειψη της αποµόνωσης και της
περιθωριοποίησης». (Κυπριωτάκης, 2001).
Στις

µέρες

µας

κυριαρχεί

η

αντίληψη

της

ενσωµάτωσης,

της

προσπάθειας δηλαδή «τα προβλήµατα των παιδιών µε µικρές ή µεγάλες
δυσκολίες σε επίπεδο µάθησης και συµπεριφοράς να αντιµετωπίζονται µέσα
στο κανονικό σχολείο και µάλιστα µέσα στην κοινή τάξη, µαζί µε τ’ άλλα παιδιά
τους άλλους µαθητές, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης». (Τζουριάδου &
Μπιτζαράκης, 1990).
Άλλωστε, «η ενσωµάτωση στο χώρο του συνηθισµένου σχολείου
αποτελεί το πρώτο στάδιο για την πρόσβαση και την ισότιµη συµµετοχή σε
όλες τις δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής». (Πολυχρονοπούλου, 1999). Τα
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άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι προφανές ότι αντιµετωπίζουν πολλές φορές
προκαταλήψεις και ρατσιστική συµπεριφορά, τοποθετούµενα ακούσια στο
«περιθώριο της κοινωνίας». (Παπαϊωάννου, 1984).
Κάτω από την επίδραση ενός αέρα αµφισβήτησης τη δεκαετία του ’80
εκπαιδευτικοί κύκλοι άρχισαν ν’ αναθεωρούν τις αντιλήψεις τους σχετικά µε το
τι θεωρείτο µέχρι τότε κανονικό και «ειδικό» σχολείο.
Όλο αυτό το κλίµα αναθεώρησης και εκσυγχρονισµού κυρίως όσον
αφορά τις κατηγοριοποιήσεις που µέχρι τότε ίσχυαν, ανταποκρίνεται όχι µόνο
στις προθέσεις της αναφοράς SWAN “Education for all” (Αγγλία, 1985) αλλά
και στη ∆ιακήρυξη της UNESCO (1991) µε τον ίδιο τίτλο.
Ωστόσο πιο ξεκάθαρα διατυπώθηκε η αρχή «εκπαίδευση για όλους»
τον Ιούνιο του 1994 οπότε ενενήντα δύο κυβερνήσεις και είκοσι πέντε διεθνείς
οργανισµοί συνυπέγραψαν την ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα µε τίτλο και θέµα,
«Αρχές, Πολιτική και Πρακτικές στην Ειδική Αγωγή». (UNESCO, 1994).
Εκεί µεταξύ άλλων τονίζεται :
... Η κατευθυντήρια αρχή στην οποία βασίζεται το πλαίσιο αυτό σηµαίνει
ότι τα σχολεία πρέπει να υποδέχονται όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από τις
φυσικές, πνευµατικές, κοινωνικές, συναισθηµατικές, γλωσσικές ή άλλες
ικανότητες. Αυτό συµπεριλαµβάνει τόσο ανάπηρα, όσο και παιδιά µε
εξαιρετικές δεξιότητες, παιδιά από γλωσσικές, πολιτισµικές ή εθνικές
µειονότητες,

καθώς

και

παιδιά

από

υποβαθµισµένες

διαφορετικά

περιθωριοποιηµένες οµάδες ή περιοχές.
Το ουσιαστικότερο σηµείο της διακήρυξης είναι ότι εκεί αναδύεται ο
όρος inclusion (εκπαίδευση για όλους), ο οποίος στηρίζεται σε µια φιλοσοφία
αποδοχής και σεβασµού προς όλα τα παιδιά χωρίς να τίθενται παράµετροι
γύρω από την ανικανότητα.
Σύµφωνα µε τους J. Sebba και M. Ainscow (1996), ο όρος inclusion «...
περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία το σχολείο επιχειρεί ν’ ανταποκριθεί
σε όλους τους µαθητές ξεχωριστά µε το ν’ αναθεωρεί την οργάνωση και
παροχή του αναλυτικού προγράµµατος. Μέσω αυτής της διαδικασίας το
σχολείο αυξάνει τη χωρητικότητά του, ώστε να δεχτεί όλους τους µαθητές από
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την τοπική κοινωνία οι οποίοι επιθυµούν να φοιτήσουν, και παράλληλα µειώνει
την ανάγκη να αποβάλλει».
Όρος που προέρχεται από το λατινικό ρήµα includere, που σηµαίνει
συµπεριλαµβάνω, δηλώνει αδιαµφισβήτητα την παροχή εκπαίδευσης για
όλους τους µαθητές, χωρίς κατηγοριοποιήσεις, ταµπέλες, φραγµούς και
προκαταλήψεις.
Ο συγκεκριµένος όρος υποδηλώνει ένα διαρκή αγώνα µε στόχο τη
δηµιουργία λειτουργικών εκπαιδευτικών συστηµάτων. (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).
Σύµφωνα µε τον Len Barton, σε άρθρο του µε τίτλο «Η πολιτική της
inclusion»

(Ζώνιου-Σιδέρη,

2000)

«η

inclusion

αφορά

την

παροχή

εκπαίδευσης σε ολόκληρο το µαθητικό πληθυσµό... Η προσέγγιση αυτή
ασχολείται µε την ευηµερία όλων των µαθητών και θέτει ως απαραίτητη
προϋπόθεση τη µετατροπή των σχολείων σε οργανισµούς, έτοιµους και
πρόθυµους να υποδεχτούν αυτό το µαθητικό πληθυσµό».
Βέβαια

η

εφαρµογή

µιας

τέτοιας

προσέγγισης

και

πρακτικής,

προϋποθέτει τον περιορισµό των εµποδίων και του αποκλεισµού που η
«αναπηρία» συνεπάγεται στην άρση των προκαταλήψεων, στην αύξηση της
συµµετοχής των µαθητών στην πολιτιστική ζωή, στα αναλυτικά προγράµµατα,
καθώς και την ευρύτερη κοινοτική δραστηριότητα του σχολείου. (Booth et al,
2000).
Άρα ο όρος ουσιαστικά ξεφεύγει από τα όρια της εκπαιδευτικής
ορολογίας και αποκτά νόηµα και ουσία κοινωνική και πολιτιστική, αφού
εµπεριέχει αλλά και αντικατοπτρίζει την ιδεολογία και τη φιλοσοφία µιας
«κοινωνίας για όλους». Γίνεται φανερό ότι στόχος της προσέγγισης είναι να µη
µείνει κανένας µαθητής έξω από το σχολείο, και άρα κατά συνέπεια οδηγεί στη
λογική ακολουθία του να µάθουµε να συµβιώνουµε ο ένας µε τον άλλο, µέσα
σε µια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση!
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ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ – INCLUSION
Η ενσωµάτωση αν και θεωρείται κοινή και ενιαία φιλοσοφική θεώρηση η
οποία µπορεί να εκφραστεί σε πολιτικό, κοινωνικό, και εκπαιδευτικό πεδίο,
αναφέρεται διεθνώς µε διαφορετικούς όρους, προκαλώντας σύγχυση όσον
αφορά την ορολογία.
Έτσι χρησιµοποιούνται διεθνώς ποικίλοι όροι, για παράδειγµα στις
Η.Π.Α. αλλά και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
αναφέρεται ως ενσωµάτωση, στη Μεγάλη Βρετανία ως ένταξη, ενώ στην
Ελλάδα χρησιµοποιούνται και οι δυο όροι.
Σήµερα

συχνά

«ένταξη»,

«ενσωµάτωση»

και

«συνεκπαίδευση»

θεωρούνται έννοιες ταυτόσηµες. Πολλοί χρησιµοποιούν τους όρους ένταξη,
ενσωµάτωση, οµαλοποίηση µε την ίδια, παραπλήσια ή και διαφορετική έννοια,
άλλοι προτιµούν τον όρο «ένταξη» αντί του όρου «ενσωµάτωση» ή και τους
δυο µε την ίδια έννοια, ή θεωρούν την ένταξη ως προϋπόθεση της
ενσωµάτωσης.

(Λιοδάκης,

1997,

Κόµητος,

1992,

Τσιναρέλης,

1993,

Πολυχρονοπούλου, 1995).
Ο όρος ένταξη (integration) αναδύθηκε ιδιαιτέρως τις δεκαετίες του ’50
και του ’60 και αντανακλούσε την επιθυµία για αποστασιοποίηση από
παραδοσιακές

πρακτικές

και

αποµάκρυνση

από

οποιαδήποτε

έννοια

αποκλεισµού και περιθωριοποίησης.
Σύµφωνα µε όσα υποστηρίζει η Ζώνιου-Σιδέρη (1996), ο όρος «ένταξη»
«δηλώνει τη συστηµατική τοποθέτηση τινός µέσα σε κάτι άλλο και την
ολοκλήρωση του υποκείµενου ως αυτοτελούς, ακέραιου µέρους ενός
ευρύτερου συνόλου».
Αντίθετα,

όπως

η

ίδια,

υποστηρίζει

στην

«ενσωµάτωση»

τα

χαρακτηριστικά του ατόµου εξαφανίζονται, έχοντας αφοµοιωθεί πλήρως από
τα χαρακτηριστικά του ευρύτερου συνόλου στο οποίο εντάσσεται το άτοµο.
Αλλού αναφέρεται ότι ο όρος ένταξη δηλώνει την τοποθέτηση και την
απόκτηση ρόλων µέσα σε µια οµάδα, ενός ή µιας οµάδας ατόµων µε

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση!
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διαφορετικά κοινωνικά, οικονοµικά, βιολογικά ή ψυχολογικά χαρακτηριστικά.
(Τσιναρέλης, 1993). Ωστόσο, ο ίδιος συγγραφέας ορίζει την ενσωµάτωση ως
την «αποδοχή ενός ατόµου ή µιας οµάδας από ένα σύνολο στο οποίο
ενσωµατώνεται

και

όπου

δηµιουργούνται

αλληλεπιδραστικές

σχέσεις,

διατηρώντας ωστόσο τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του».
Καταλήγοντας, λοιπόν, θα λέγαµε ότι πέρα από την απλή παροχή
ευκαιριών για τοποθέτηση ενός ατόµου µέσα σ’ ένα σύνολο (ένταξη), τα
παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν κάθε δικαίωµα στις ίδιες
εµπειρίες όπως και τα συνοµήλικά τους που δεν αντιµετωπίζουν κάποια
δυσκολία. Έχουν δηλαδή ανάγκη αλλά είναι και αναφαίρετο δικαίωµά τους η
αλληλεπίδρασή τους µε αυτά τα παιδιά, η παροχή ενσωµατωµένων εµπειριών
κοινωνικοποίησης (ενσωµάτωση).

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση!
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Όπως ήδη τονίστηκε η ένταξη και η σχολική ενσωµάτωση των µαθητών
µε εδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άρα και των µαθητών µε κινητικές
αναπηρίες αποτελεί προστάδιο και προϋπόθεση για την οµαλή ένταξη των
παιδιών αυτών στην κοινωνία, αφού «τα παιδιά που αναπτύσσονται
αποµονωµένα

σε

εκπαιδευτικό

και

κοινωνικό

επίπεδο

µπορεί

να

αντιµετωπίσουν µεγαλύτερη δυσκολία να προσαρµοστούν στην κοινωνία,
αφού θα έχουν επωµιστεί και την ετικέτα του “περιθωριακού”». (Χατήρα,
2000).
Ο ρόλος του σχολείου είναι να εκπαιδεύσει όλα τα παιδιά λαµβάνοντας
υπόψη τις ιδιαίτερες δεξιότητες και την προσωπικότητα του κάθε παιδιού, έτσι
ώστε να προάγει την ανάπτυξη τους: µαθησιακή, ψυχολογική και κοινωνική.
Ο

διαχωρισµός,

η

κατηγοριοποίηση,

οι

«ταµπέλες»

και

οι

χαρακτηρισµοί δεν προάγουν το σύγχρονο ρόλο του σχολείου και σίγουρα δεν
συνάδουν µε τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές.
Άρα αναθεωρείται στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και η αντίληψη ότι τα
παιδιά που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει ν’
αντιµετωπίζονται έξω από τα «κανονικά σχολεία».
Όπως υποστηρίζει η Ζώνιου-Σιδέρη (2000 β): «Τα ειδικά σχολεία
παραµένουν σχολεία «κλειστά». Αδυνατούν να βρουν διεξόδους και να
σπάσουν το φράγµα των προκαταλήψεων. ∆εν παρουσιάζουν σύνθεση
ποικίλη, αντίστοιχη µε εκείνη της κοινωνικής πραγµατικότητας. Επιλέγουν το
µαθητικό

πληθυσµό

τους

µε

βάση

συγκεκριµένα

χαρακτηριστικά,

µε

αποτέλεσµα τόσο τον αποκλεισµό των µαθητών και των οικογενειών τους, όσο
και τον αποκλεισµό των ίδιων των ειδικών σχολείων».
Η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η κίνηση αυτή οφείλεται στις
κοινωνικές αξίες της θεµελιώδους δικαιοσύνης και ισότητας. Οι αλλαγές που
έχουν

παρατηρηθεί

σε

ηθικές,

κοινωνικές

και

πολιτιστικές

αξίες

αντικατοπτρίζονται και στην εκπαιδευτική σκέψη, η οποία υποστηρίζει την
κίνηση της σχολικής ένταξης και ενσωµάτωσης. Κανείς πλέον δεν µπορεί να
παραβλέψει το γεγονός ότι στα παιδιά που αντιµετωπίζουν δυσκολίες τους

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση!
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δίνονται δυνατότητες για µεγαλύτερη βελτίωση και καλύτερες εµπειρίες αν
ενσωµατωθούν στην «κανονική» τάξη, αλλά και από την άλλη πλευρά
προωθεί την θετική αλληλεπίδραση όλων των µαθητών µε αυτούς που έχουν
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σύµφωνα µε σύγχρονα ερευνητικά δεδοµένα που προέκυψαν από την
ανασκόπηση

της

υποστήριξης

της

βιβλιογραφίας
κίνησης

της

διεθνώς
σχολικής

αποδείχθηκε
ενσωµάτωσης

ισχυρή
(rationale

τάση
for

integration) στοιχειοθετώντας πολλούς λόγους και επιχειρήµατα.



Η πρόοδος που έχει σηµειωθεί στο χώρο της εκπαίδευσης όσον αφορά το
σχεδιασµό εξειδικευµένων προγραµµάτων, την καλύτερη υλικοτεχνική
υποδοµή καθώς και τις εκπαιδευτικές θεωρίες και προσεγγίσεις. (Canadian
Council of Ministers of Education, 1983; Howarth, 1983).



Οι κατηγοριοποιήσεις και οι αποκλεισµοί στην εποχή µας απορρίπτονται µε
το σκεπτικό ότι επηρεάζουν αρνητικά την αντίληψη που έχουµε για τα
άτοµα µε ιδιαίτερες ικανότητες αλλά και αυτή που έχουν τα ίδια αυτά τα
άτοµα. (Canadian Education Association, 1985; Howarth, 1983, Winzer,
Rogow & David, 1987).



Κινήσεις και προβληµατισµοί που εκφράστηκαν δυναµικά από οργανώσεις
γονέων προβάλλοντας τα κοινωνικά πλεονεκτήµατα της ένταξης των
µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. (Hasazi, 1980; Canadian
Education Association, 1985, 1983).



Η πεποίθηση ότι η πρακτική της σχολικής ενσωµάτωσης µεγιστοποιεί τις
προοπτικές των παιδιών µε κινητικές αναπηρίες για ανάπτυξη των
ικανοτήτων σε κοινωνικό και γλωσσικό επίπεδο. Επίσης αυξάνει τις
ευκαιρίες για αλληλεπίδραση µε τα παιδιά που δεν αντιµετωπίζουν κάποια
αναπηρία, δηµιουργώντας έτσι κλίµα αποδοχής και αλληλοσεβασµού.
(Biklen, 1985; Saskatchewan Teachers’ Federation, 1986; Canadian
Education Association, 1985, Howarth, 1983).



Η αξιολόγηση που βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσµατα των
ψυχολογικών τεστ και η διάκριση και κατηγοριοποίηση των µαθητών βάσει

Ας κάνουµε την πρώτη κίνηση!
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αυτών, έχει αµφισβητηθεί για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της.
(Howarth, 1983; Winzer, Rogow & David, 1987).


Η ποικιλία µέσα στο ίδιο εκπαιδευτικό περιβάλλον υποστηρίζεται σθεναρά
βάσει

της

αντίληψης

ότι

το

περιεχόµενο

των

εξατοµικευµένων

εκπαιδευτικών προγραµµάτων αλλά και το αναλυτικό πρόγραµµα θα
πρέπει να στηρίζεται περισσότερο στις ατοµικές διαφορές παρά στις
αποκλείσεις από το «φυσιολογικό» που εκπορεύονται από τις ιατρικές
διαγνώσεις. (Bender, 1987; Howarth, 1983).


Η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων και αυτές που αφορούν σε γενικές
γνώσεις και λειτουργικότητα των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, θεωρείται ότι εννοείται όταν γίνεται µέσα σ’ ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον ένταξης και ενσωµάτωσης παρά σ’ ένα αποκλεισµού και
διαχωρισµού. (Biklen, 1985, Forest, 1985; Marshall, 1986; Rogow & David,
1987; Slavin & Madden, 1986).



Η πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο ν’ αντιµετωπίζουµε ανθρωπιστικά τα
παιδιά που αντιµετωπίζουν κάποιες δυσκολίες, έχει γίνει ευρέως αποδεκτή
και αποτελεί βάση της παιδαγωγικής πέρα από συναισθήµατα φόβου και
οίκτου. (Biklen, 1985; Canadian Education Association, 1985, Florek,
1986, Weddell, Welton, Evans & Goacher, 1987, Winzer, Rοgow & David,
1987).



Η ιδιαίτερα σηµαντική αύξηση που έχει παρατηρηθεί υπέρ της άποψης ότι
η ειδική αγωγή θα πρέπει ν’ αντιµετωπίζεται σαν τµήµα της γενικής
εκπαίδευσης και όχι σαν κάτι ξένο απ’ αυτήν. (Bender, 1987; Stainback &
Stainback, 1987, The Council for Exceptional Children, 1987).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
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ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
Αποτελεί αναµφισβήτητα µια θετική εξέλιξη στο χώρο της Παιδαγωγικής
γενικά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει έντονο βιβλιογραφικό
και ερευνητικό ενδιαφέρον για την διαδικασία της ένταξης των παιδιών µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο χώρο του σχολείου.
Ταυτόχρονα η αυξανόµενη κίνηση για ένταξη των παιδιών µε αναπηρίες
στο γενικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενισχύθηκε από νοµοθετικές ρυθµίσεις και
θεσµικές αποφάσεις τόσο στη χώρα µας όσο και σε διεθνές επίπεδο.
«Η τάση που επικρατεί αυτή τη στιγµή στα διάφορα κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να εντάσσονται τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες
εκπαίδευσης στα γενικά σχολεία παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς διάφορες
µορφές υποστήριξης από άποψη προσωπικού, υλικού και εξοπλισµού».
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 1997).
Άρα γίνεται σαφές ότι είναι δεδοµένο το ενδιαφέρον για τη σχολική
ενσωµάτωση παιδιών µε αναπηρίες και ειδικές ανάγκες γενικότερα, το οποίο
έχει µετατραπεί σε ένα από τα πιο βασικά θέµατα στον εκπαιδευτικό
προγραµµατισµό των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών.
Ωστόσο είναι σίγουρα απαραίτητο να τεθεί σοβαρός προβληµατισµός
σε σχέση µε την ποιοτική αξιολόγηση της διαδικασίας της ένταξης έτσι ώστε
να είναι αποτελεσµατική η εκπαίδευση και να πληροί τους πρωταρχικούς της
στόχους.
Όπως ενδεικτικά αναφέρει η Α Ζώνιου-Σιδέρη (2000): «Αν επιθυµούµε
ο στόχος µιας αποτελεσµατικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά να γίνει
πραγµατικότητα, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήµατος
που δεν θα βασίζεται µόνο στις καλές προθέσεις και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη,
αλλά

και

στην

προσπάθεια

µιας

ουσιαστικότερης

κατανόησης

των

δυνατοτήτων που παρέχουν οι τάξεις ένταξης».
Σύµφωνα µε εµπειρικά κυρίως δεδοµένα για να έχουµε τη δυνατότητα
σε κάποιο ποσοστό να µιλάµε για επιτυχηµένη έκβαση στην ενταξιακή
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διαδικασία θα πρέπει να πληρούνται, σε κάποιον τουλάχιστον βαθµό, τα
ακόλουθα κριτήρια – προϋποθέσεις :
9 Εµπλοκή, συµµετοχή και συνεργασία όλων των εµπλεκοµένων φορέων στο
σχεδιασµό

της

εκπαιδευτικής

και

ενταξιακής

διαδικασίας,

δηλαδή

εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντές σχολείων και διοικητικές υπηρεσίες.
9 Εκπαίδευση των παιδαγωγών σε πρακτικές, προγράµµατα ενσωµάτωσης
για µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
9 Συνδροµή, υποστήριξη και ανταλλαγή πληροφοριών ανάµεσα στον
εκπαιδευτικό κυρίως της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης και τον παιδαγωγό
ειδικής αγωγής ιδίως αυτόν που είχε την ευθύνη για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή του προγράµµατος πρώιµης παρέµβασης ή αποκατάστασης.
9 Επαρκείς υπηρεσίες συµβουλευτικής και στήριξης από τον σχολικό
σύµβουλο Ειδικής Αγωγής, το σχολικό ψυχολόγο, καθώς και από το ειδικό
αποκαταστασιακό προσωπικό, στην περίπτωση που µας ενδιαφέρει της
κινητικής αναπηρίας τον φυσιοθεραπευτή, τον εργοθεραπευτή καθώς και
το λογοθεραπευτή.
9 Αλλαγή του σχολικού προγράµµατος αλλά και προσαρµογή του αναλυτικού
προγράµµατος έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες αλλά και να
προαχθούν οι ιδιαίτερες δεξιότητες των µαθητών µε κινητικές ή / και
µαθησιακές δυσκολίες.
9 Αξιολόγηση

και

επαναπροσδιορισµός

των

αποτελεσµάτων

του

επανασχεδιασµού των προγραµµάτων, πάντα σε σχέση και συνάφεια µε
τους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται, τόσο βραχυπρόθεσµους όσο
και µακροπρόθεσµους.
9 Θετική στάση, αφοσίωση και δέσµευση των εκπαιδευτικών, καθώς και
άρση των προκαταλήψεων και των στερεότυπων αντιλήψεων.
9 Κατάλληλος εξοπλισµός, εκσυγχρονισµός της υλικοτεχνικής υποδοµής που
το γενικό σχολείο οφείλει να διαθέτει για την αντιµετώπιση και την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών ΟΛΩΝ των παιδιών.
9 Εξασφάλιση της γονεϊκής παρέµβασης, έτσι ώστε να υπάρχει πληρέστερη
αντιµετώπιση των δυσκολιών του παιδιού, η οποία θα ξεκινά από το σπίτι
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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.
Ωστόσο, η εµπειρία αποδεικνύει ότι η βάση της επιτυχίας εδρεύει µέσα
στην τάξη και βασικός παράγοντας δράσης είναι οι ίδιοι οι δάσκαλοι, το
υπόβαθρο και οι αντιλήψεις τους. (Sarason, 1995, Scruggs and Mastropieri,
1996). Όπως χαρακτηριστικά τονίζουν οι Fullan and Milles (1992): «Η αλλαγή
προϋποθέτει τη γνώση, είναι ένα ταξίδι, όπου τα προβλήµατα είναι
αναµενόµενα και ευπρόσδεκτα, όπου επιπλέον στήριξη θα είναι απαραίτητη,
όπου απαιτείται θέληση και δύναµη για να πραγµατοποιηθεί η αλλαγή, η
οποία πρέπει να είναι συστηµατική και να εφαρµόζεται εξατοµικευµένα».
Σύµφωνα µε τον Meister (2000) ο οποίος έχει δουλέψει κυρίως στη
Γερµανία, για να υφίσταται η δυνατότητα ύπαρξης ένταξης ως διαδικασίας
παιδαγωγικής και κοινωνικής, θα πρέπει σε κάποιον βαθµό τουλάχιστον να
πληρούνται τα ακόλουθα 13 κριτήρια :
•

«Εγγύτητα του τόπου κατοικίας : οι εγκαταστάσεις (νηπιαγωγείο, σχολείο
κλπ.) βρίσκονται στην περιοχή όπου κατοικεί το παιδί.

•

Ρυθµίσεις των εγκαταστάσεων : οι εγκαταστάσεις υποδέχονται κατά κύριο
λόγο µη ανάπηρα παιδιά.

•

Υπηρεσία και θεραπεία : στο ανάπηρο παιδί παρέχονται υπηρεσίες ή
θεραπεία ανάλογες µε τις ανάγκες του.

•

Θεραπεία ένταξης : η αναγκαία ειδική παιδαγωγική, θεραπευτική,
εξειδικευµένη

στην

αναπηρία

βοήθεια

παρέχεται

καθηµερινά

στις

εγκαταστάσεις και αποτελεί συστατικό στοιχείο της κοινής ζωής και
µάθησης.
•

Συνθήκες του περιβάλλοντος : το επίπεδο του προσωπικού, οι δυνατότητες
του χώρου και η υλικοτεχνική υποδοµή πληρούν τις προϋποθέσεις
επάρκειας των εγκαταστάσεων.

•

Υποστήριξη : διατίθεται επιπλέον προσωπικό, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
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ανάπηρου παιδιού. Προσπαθούσαµε πάντα να αναρωτηθούµε τι χρειάζεται
να διαθέτουν οι εγκαταστάσεις για να ταιριάζουν στο παιδί – και όχι ποιο
παιδί ταιριάζει στις εγκαταστάσεις.
•

Συνεργασία : όλοι όσοι συµµετέχουν στη διαδικασία συνεργάζονται µεταξύ
τους και αλληλοβοηθούνται.

•

Εθελοντικότητα : η κοινή εκπαίδευση είναι επακόλουθο της συνειδητής και
οικειοθελούς απόφασης των άµεσα συµµετεχόντων.

•

Ανάδραση / ανταπόκριση : η παιδαγωγική πρακτική ακολουθείται από
ανάδραση / ανταπόκριση ή αντίστοιχα συµβουλευτική εποπτεία και
αξιολόγηση.

•

Προσωπική αξιοπρέπεια : κάθε παιδί αντιµετωπίζεται ως µοναδικότητα, µε
προσοχή και σεβασµό στις ικανότητες και τις αναπηρίες του. Θεµέλιο της
Παιδαγωγικής αποτελεί ο προσανατολισµός µε βάση την προσωπικότητα
και όχι τις ελλείψεις της.

•

Το σύνολο του µαθητικού πληθυσµού : όλα τα παιδιά µιας περιοχής
πηγαίνουν στις ίδιες εγκαταστάσεις, πράγµα που σηµαίνει ότι καµιά
αναπηρία δεν αποκλείεται, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκτασή της.

•

Επέκταση της κοινωνικής ένταξης : η διαδικασία της ένταξης λαµβάνει
χώρα και πέρα από τα όρια του νηπιαγωγείου ή του σχολείου.

•

Μετάβαση : η ένταξη υπερβαίνει τη διάρκεια φοίτησης στο νηπιαγωγείο ή
στο σχολείο».
Βέβαια όλη αυτή η συζήτηση περί κριτηρίων για την επιτυχία της

ενταξιακής διαδικασίας προϋποθέτει το γενικότερο σχεδιασµό εκ νέου της
εκπαιδευτικής πολιτικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η αναδιαµόρφωση του
σχολείου αλλά και του ρόλου όλων των εµπλεκοµένων φορέων και
υπηρεσιών.
Σαφώς όσα διαδραµατίζονται µέσα στην τάξη αποτελούν το θεµέλιο
λίθο

της

παιδαγωγικής

παρέµβασης,

αλλά

απαιτείται

και

γενικότερη

οργανωτική διευθέτηση καίριων ζητηµάτων.
Όπως επισηµαίνει ο Porter (1997) απαιτείται αποτελεσµατική διεύθυνση
στους τοµείς της εκπαιδευτικής πολιτικής, της διοίκησης και της εφαρµογής
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προγραµµάτων.
Συµπληρωµατικά αξίζει ν’ αναφέρουµε όσα ο Ainscow (1995)
χαρακτηρίζει ως «sine qua non», ώστε κάθε σχολικός οργανισµός να
καταφέρει να προχωρήσει στην ένταξη.
Και αναφέρεται µεταξύ άλλων στην αποτελεσµατική διεύθυνση σε κάθε
τοµέα του σχολείου, στο να δίνεται έµφαση στο σχεδιασµό µε βάση τη
συνεργασία, στις αποτελεσµατικές στρατηγικές συντονισµού, καθώς και στη
συµµετοχή του προσωπικού, των µαθητών και της ευρύτερης εξωσχολικής
κοινότητας στο σχεδιασµό της πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων στο
σχολείο.
Συνοψίζοντας, θα λέγαµε ότι αναµφισβήτητα δεν είναι δυνατόν να
ισχύουν

στην

πράξη

όλες

οι

προϋποθέσεις

και

τα

κριτήρια

που

προαναφέρθηκαν, και αυτό γιατί είναι αρκετά δύσκολο να συντονιστούν όλες
οι διαδικασίες και ταυτόχρονα ν’ αντιµετωπιστούν όλα τα ζητήµατα που
αφορούν το σχολείο γενικότερα.
Ο Farrell (1997 α, 1997 β) διατυπώνει την άποψη ότι : «Είναι ίσως
ανέφικτο να περιµένουµε ότι όλα τα σχολεία µπορούν να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες όλων των µαθητών κάθε γειτονιάς ... Οι απαιτούµενες συνθήκες για
την ενταξιακή εκπαίδευση δεν θα καταφέρουν να δηµιουργηθούν απ’ όλα τα
σχολεία».
Ωστόσο αποτελεί πολύ σηµαντικό βήµα το να επικεντρώνουµε το
ενδιαφέρον µας στις δοµές διοίκησης της σχολικής κοινότητας, στην ποιοτική
αξιολόγηση του έργου µας ως εκπαιδευτικοί, στις προϋποθέσεις για την
βελτίωση του ρόλου του σχολείου καθώς και στην αλλαγή της νοοτροπίας µας
και των στερεότυπων έτσι ώστε να υπάρξει πρόοδος στην ενταξιακή αλλά και
γενικότερα στην Παιδαγωγική διαδικασία και συνακόλουθα ν’ αντιµετωπιστούν
οι ανάγκες του µαθητικού πληθυσµού που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετος.
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