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Η αναγκαιόηηηα ηηρ ένηαξηρ. Πποβλημαηιζμοί  και πποοπηικέρ 

 

Αθηνά Ζώνιος – Σιδέπη 

 

 

Σχκθσλα κε ηνλ Ο.Ο.Σ.Α. (1995), ην βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν ζπγθεληξσηηζκφο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην λνκηθηζκφ. Τν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη εκθαλέο ηφζν ζηελ νξγάλσζε 

θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηα πεξηερφκελν ησλ ζπνπδψλ, νη 

νπνίεο ξπζκίδνληαη θεληξηθά, δειαδή κέζα απφ λφκνπο πνπ εθδίδεη ε θεληξηθή 

δηνίθεζε θαη κέζα απφ εγθπθιίνπο θαη πξνγξάκκαηα ηνπ Υπνπξγείνπ Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΥΠ.Δ.Π.Θ.) θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ.  

Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ηδηαίηεξα 

έληνλνο θαη απεηθνλίδεηαη ηφζν ζην Δζληθφ Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ 

ζρνιείσλ φζν θαη ζηα εληαία σξνιφγηα πξνγξάκκαηα θαη ηα εγθεθξηκέλα 

δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηα δεκφζηα 

αιιά θαη απφ ηα ηδησηηθά ζρνιεία. 

Ο ζπγθεληξσηηθφο απηφο ραξαθηήξαο ραξαθηεξίδεη θαη ην ρψξν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο. Μέρξη θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ε Δηδηθή Αγσγή 

ιεηηνπξγνχζε κε απνζπαζκαηηθέο λνκνζεζίεο θαη δηαηάγκαηα. Τν 1981, γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο, ςεθίδεηαη νκφθσλα απφ 

ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ λφκνο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην 

ζηελ ηζηνξία νινθιεξσκέλν Νφκν 1143/81 γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή (Εψληνπ-

Σηδέξε, Α., 1996 γ’ έθδ., ζ. 93). 

 

Ο Νφκνο 1143/81 ζεσξήζεθε δηθαίσο θαηάθηεζε γηα ην ρψξν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο αθνχ «γηα πξψηε θνξά ε πνιηηεία αλαιακβάλεη επίζεκα ηα θαζήθνληά 

ηεο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο».  

Ψζηφζν, ε άπνςε φηη «ην Νφκν δηέπνπλ νη αξρέο ηεο αλαγλψξηζεο ησλ ίζσλ 

επθαηξηψλ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, ηεο ζρνιηθήο θαη θνηλσληθήο ελζσκάησζεο 

θαζψο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο» (Τδνπξηάδνπ, 

Μ., 1995, ζ. 66-67) δελ γίλεηαη γεληθά απνδεθηή, επεηδή, καδί κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 603/82 πνπ αλαθεξφηαλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηνλ ζπκπιήξσλε, φρη κφλν δελ ζπλέβαιε ζηελ πνιηηηθή 

ηεο έληαμεο αιιά, ζχκθσλα κε πνιινχο επηθξηηέο ηνπ, ελίζρπζε ην δηαρσξηζκφ 

αλάκεζα ζε θπζηνινγηθά θαη κε θπζηνινγηθά άηνκα, θαηαηάζζνληαο ηνπο 

καζεηέο ζε θαηεγνξίεο πξνβιεκαηηθψλ αηφκσλ θαη πεξηζσξηνπνηψληαο ηνπο. 
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Οη επηθξίζεηο απηέο εθθξάζηεθαλ απφ φινπο φζνη ζεψξεζαλ φηη ν λφκνο 

αληηθαηφπηξηδε ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ηφηε θπβέξλεζεο, πνπ ήζειε ηελ 

Δηδηθή Αγσγή «εληειψο απνθνιιεκέλε θαη απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηνλ φιν 

θνξκφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ θαλνληθψλ παηδηψλ» (Σηαζηλφο, Γ., 1991, ζ. 237). 

Δθηφο απφ ηηο βαζηθέο επηθξίζεηο πνπ δέρηεθε ν Νφκνο γηα ηε δηαηψληζε ηνπ 

«δπαδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο» –απφ ην έλα κέξνο ηα θαλνληθά 

ζρνιεία θαη απφ ην άιιν νη εηδηθέο ηάμεηο θαη ηα ηδξχκαηα– (Ξεξνκεξίηε, Α., 

1997, ζ. 32), γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε δψδεθα θαηεγνξίεο 

«αλάινγα κε ηε κεηνλεμία πνπ παξνπζηάδνπλ» θαη γηα ηελ πεξηζσξηνπνίεζε 

ησλ α.κ.ε.α., δηαηππψζεθαλ επηθξίζεηο, θαη κάιηζηα απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

επηηξνπήο ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ. Κ. Καιαληδή, ζρεηηθά κε ην φηη ν Νφκνο 1143/81 

παξέηεηλε ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζην ρψξν ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο.   

Οη επηθξίζεηο θαηά ηνπ Νφκνπ 1143/81 νδήγεζαλ ηειηθά ζηε ζχληαμε θαη 

δεκνζηνπνίεζε, ην 1984, ελφο ζρεδίνπ λφκνπ, γλσζηνχ σο «αληη-309», ζην 

νπνίν ε Δηδηθή Αγσγή αληηκεησπηδφηαλ σο ηκήκα ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο. 

Έηζη, ν Νφκνο 1566/1985 («αληη-309») αλαθέξεηαη ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζε 

μερσξηζηφ θεθάιαην, ην νπνίν εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηεο γεληθήο 

εθπαίδεπζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε ηφηε θπβέξλεζε ππνδήισλε θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο βνχιεζε γηα θαηάξγεζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξακκψλ κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ θαλνληθψλ παηδηψλ θαη έληαμε ησλ παηδηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία. 

Ήδε απφ ην ζρνιηθφ έηνο 1983- 84, ην ΥΠ.Δ.Π.Θ. είρε αξρίζεη  λα 

εγθαηαιείπεη ηελ πξαθηηθή ηεο ίδξπζεο λέσλ εηδηθψλ ζρνιείσλ, πξνσζψληαο 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο έληαμεο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο εηδηθψλ ηάμεσλ ζηα γεληθά 

ζρνιεία. 

Δθηφο απφ ηε βαζηθή πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο έληαμεο, ν Νφκνο 1566/85 

πεξηειάκβαλε θαη θάπνηεο άιιεο ζεηηθέο ξπζκίζεηο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη:  

1. ηε ζηαδηαθή έληαμε ησλ ηδησηηθψλ ζρνιείσλ ζην δεκφζην ηνκέα, 

2. ηε κεηαβίβαζε απνθιεηζηηθά ζην ΥΠ.Δ.Π.Θ. φισλ ησλ αξκνδηνηήησλ 

πνπ αθνξνχζαλ δεηήκαηα ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (γεληθήο-

επαγγεικαηηθήο) θαη ζέκαηα απνθαηάζηαζεο ησλ α.κ.ε.α., 

3. ηε δηδαζθαιία κίαο μέλεο γιψζζαο ζηα εηδηθά ζρνιεία, 

4. ηελ εθηχπσζε κε ην ζχζηεκα Μπξάηγ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ γηα ηπθινχο 

θ.ά. 

Ψζηφζν, θαη ν λφκνο απηφο δέρζεθε επηθξίζεηο, ε θπξηφηεξε απφ ηηο νπνίεο 

ήηαλ φηη απνηεινχζε «κηα κεηαγισηηηζκέλε κνξθή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ λφκνπ 1143/1981» (Σηαζηλφο, Γ., ζ. 239). 
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Δπηπιένλ, ν Νφκνο 1566/85 επηθξίζεθε επεηδή: 

1. Γελ πξφβιεπε ηελ ίδξπζε Τκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ζην 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 

2. Γελ πξφβιεπε κεηεθπαίδεπζε - επηκφξθσζε ζε ζέκαηα Δηδηθήο 

Αγσγήο γηα ηνπο θαζεγεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

3. Γελ ζεζκνζεηνχζε ηε δπλαηφηεηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ Δηδηθήο 

Αγσγήο ζηα Παλεπηζηήκηα. 

4. Καζφξηδε σο αξκφδην γηα ην ηαηξνδηαγλσζηηθφ – ζπκβνπιεπηηθφ 

έξγν ην Υπνπξγείν Υγείαο Πξφλνηαο θαη φρη ην ΥΠ.Δ.Π.Θ.   

5. Γηαηεξνχζε ηελ επηθάιπςε αξκνδηνηήησλ θαη δηαηψληδε ηε  

                 ζχγρπζε ζην έξγν ησλ ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ Γεληθήο  

                 θαη  Δηδηθήο Αγσγήο. 

Με ην Νφκν 1566/85 αξρίδεη κηα θαηλνχξηα πεξίνδνο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή 

ζηελ Διιάδα, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο εμειίμεηο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ 

Δπξψπε.  

Αθνινχζεζαλ κηα ζεηξά εγθχθιηνη απφ ην ΥΠ.Δ.Π.Θ., φρη φκσο φια ηα 

απαξαίηεηα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα πνπ ν 1566 πξνέβιεπε θαη πνπ ζα 

επέηξεπαλ «ηεθκεξησκέλεο ζεζκηθέο αιιαγέο» (Φαξνχπηαο, Α., 1997, ζ. 32).  

Τελ ίδηα πεξίνδν, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80, ςεθίδνληαη επίζεο νη Νφκνη 

1824/1988 θαη 1771/1988. Με ηνλ πξψην ζεζκνζεηείηαη ε εληζρπηηθή 

δηδαζθαιία γηα ηνπο καζεηέο ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ γπκλαζίνπ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα, ελψ κε ηνλ 

δεχηεξν ηξνπνπνηείηαη ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ησλ α.κ.ε.α. ζηα Αλψηαηα θαη ηα 

Αλψηεξα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. 

Τν 1995 επηρεηξήζεθε ε εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ ησλ άξζξσλ ηνπ 1566 πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ Δηδηθή Αγσγή, κε ηε ζχληαμε θαη ηελ πξνο ζπδήηεζε 

δεκνζηνπνίεζε ελφο ζρεδίνπ λφκνπ κε ηίηιν «Δηδηθή εθπαίδεπζε. Αγσγή 

πξνζψπσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Τν ζπγθεθξηκέλν απηφ ζρέδην 

λφκνπ ςεθίζηεθε χζηεξα απφ πέληε ρξφληα θαη δεκνζηεχζεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ 

2000. 

 

Σην Νφκν 2817/14.3.2000, κεηαμχ άιισλ: 

1. Δπαλαδηαηππψλεηαη ε νξνινγία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, δίλνληαο  

          έκθαζε ζηηο θνηλέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ α.κ.ε.α. θαη φρη   

          ζηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. 

2. Πξνβιέπνληαη κέηξα γηα ηα α.κ.ε.α. ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη γηα ηα 

α.κ.ε.α. πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 
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3. Πξνσζείηαη ε αξρή ηεο έληαμεο θαη πεξηνξίδεηαη ην εηδηθφ ζρνιείν κφλν  

γηα πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε ζνβαξέο δπζθνιίεο. 

4. Καζηεξψλεηαη ν ζεζκφο ησλ «πεξηνδεπφλησλ (εηδηθψλ) εθπαηδεπηηθψλ».  

5. Θεζκνζεηείηαη ε θαηάξηηζε εμαηνκηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ βνήζεηαο 

θαη ππεξεζηψλ γηα θάζε παηδί κε ε.α.  

6. Θεζκνζεηείηαη ζηελ έδξα θάζε λνκνχ ε ιεηηνπξγία δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο δηάγλσζεο - ππνζηήξημεο, κε ηελ επσλπκία «Κέληξν Γηάγλσζεο 

Αμηνιφγεζεο θαη Σπκβνπιεπηηθήο Υπνζηήξημεο» (Κ.Γ.Α.Υ.).  

7. Γεκηνπξγνχληαη λέεο εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ Δηδηθήο 

Αγσγήο(κνπζηθνζεξαπεπηέο, δηεξκελείο λνεκαηηθήο γιψζζαο, 

εθπαηδεπηέο θηλεηηθφηεηαο γηα ηπθιά άηνκα θ.ιπ.).  

8. Δμαζθαιίδεηαη ε παξνρή κέζσλ δηδαζθαιίαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

(πνιπκέζα, νκαδηθά ζπζηήκαηα αθνπζηηθψλ βαξεθνταο, κεραλέο 

Μπξάηγ, πξνγξάκκαηα ερνγξάθεζεο βηβιίσλ γηα ηπθινχο, ιεμηθά 

λνεκαηηθήο γιψζζαο θ.ιπ.) γηα ηα α.κ.ε.α.  

9. Αλαγλσξίδεηαη ε λνεκαηηθή σο επίζεκε γιψζζα ησλ θσθψλ.  

10. Ηδξχεηαη Τκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ζην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα φισλ ησλ δεηεκάησλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

(επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ Δηδηθήο Αγσγήο, αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, 

κέζα δηδαζθαιίαο, ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη 

νξγαλψζεηο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ). 

Σπκπεξαζκαηηθά, ν Νφκνο 2817/14.3.2000 πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ ζεηηθά 

ζηνηρεία, πνπ θαηά ηνλ Καζσηάθε «θαζνξίδνπλ ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο κε κηα πην ζχγρξνλε αληίιεςε ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα».  

Γελ παχεη σζηφζν λα αλαπηχζζεη έλα πιήξεο εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

παξάιιειν κε ην θνηλφ. Ζ «νξνινγία» πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη αζαθήο ή 

επηζηεκνληθά αλαθξηβήο, ελψ ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη ζπκίδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ πνιηηηθή πξηλ απφ ην 1989 παξά ην πλεχκα ηνπ 1566.  

Ζ βαζηθφηεξε φκσο αδπλακία ηνπ λφκνπ απηνχ είλαη ε ππεξζπγθέληξσζε ησλ 

Κέληξσλ Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη Υπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Υ.) ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα, κε απνηέιεζκα νη δπζπξφζηηεο θαη απνκνλσκέλεο πεξηνρέο λα 

κέλνπλ εθηεζεηκέλεο. 

Κάησ απφ ηελ επηξξνή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [βι. ην Χήθηζκα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Υπνπξγψλ Παηδείαο, ζην πιαίζην ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο 31
εο

 Ματνπ 1990, κε ζέκα ηελ έληαμε ησλ κεηνλεθηνχλησλ 

παηδηψλ θαη λέσλ ζηα θαλνληθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα (90/C162/02)] 

δίλνληαη λέεο θαηεπζχλζεηο ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Ζ λέα θαηεχζπλζε 

θαη ν λένο ζηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε θνηλή αγσγή αλαπήξσλ 
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θαη κε. Ζ πξφζεζε ηνπ ΥΠ.Δ.Π.Θ. λα κεηαηξέςεη ην γεληθφ ζρνιείν ζε ζρνιείν 

γηα φια ηα παηδηά, ψζηε ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα εθπαηδεχνληαη καδί κε 

φια ηα ππφινηπα, είλαη αζθαιψο πνιηηηθή απφθαζε. Πνιηηηθή επίζεο επηινγή 

είλαη ν ξφινο θαη ε δνκή πνπ επηθπιάζζνληαη ζην ζρνιείν. Δίλαη φκσο 

αλεπίηξεπην λα κεηαηξέπνληαη ζε πνιηηηθέο επηινγέο ε παηδαγσγηθή ζεσξία θαη 

ε παηδαγσγηθή πξάμε. 

Ζ φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε άπνςε –θαη ε αλάινγε ζηάζε ηεο 

θνηλσλίαο–, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζε κηα δεκνθξαηηθή ρψξα ηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο επηβάιιεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ηζφηηκα ζε φια ηα επίπεδα ηεο 

θνηλσληθήο δσήο, νδήγεζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα 

πξνηείλνπλ –κε θξηηήξηα εθπαηδεπηηθν- πνιηηηθά θαη φρη παηδαγσγηθά– λέεο 

θαηεπζχλζεηο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κε ζηφρν ηελ θνηλή αγσγή 

αλαπήξσλ θαη κε καζεηψλ. 

 

Ζ έληαμε ζηελ Διιάδα ζεζκνζεηείηαη, ζπλεπψο, κε ην Νφκν 1566/ 85 «πεξί 

γεληθήο εθπαίδεπζεο». Ζ ζεζκνζέηεζή ηεο φκσο δελ απνηέιεζε παλάθεηα· 

αληηζέησο, κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ εηδηθψλ ηάμεσλ θαη κε εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο πνπ πνιχ απείραλ απφ κηα πνιηηηθή ηεο έληαμεο, ε εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή ηνπ απνθιεηζκνχ ζπλερίζηεθε κε ηξφπνπο πην εμεπγεληζκέλνπο. Τν 

έδαθνο δελ ήηαλ πξνεηνηκαζκέλν γηα κηα ηέηνηα εθπαηδεπηηθή αιιαγή –νχηε 

άιισζηε ηα θνηλσληθά δεδνκέλα πξνέηξεπαλ ζε κηα ηέηνηα θαηεχζπλζε.  

Παξφιν πνπ ε ζεζκνζέηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο έληαμεο αθνινχζεζε ρξνληθά 

ηε ζεζκνζέηεζε ηεο θνηλσληθήο δηαθήξπμεο «πεξί ηζφηεηαο θαη 

αιιειναπνδνρήο  ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο» (Νφκνο 1143/81), ε 

ζεζκνζέηεζε απηή δελ ήηαλ ην απνηέιεζκα ησλ θνηλσληθψλ πηέζεσλ ησλ 

απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ (αλάπεξνη)· επξφθεηην πεξηζζφηεξν γηα κηα θξαηηθή 

πξσηνβνπιία πνπ εμέθξαδε ην θιίκα ηεο επνρήο γηα γεληθφηεξε θνηλσληθή 

πνιηηηθή ηζνλνκίαο θαη ηζφηεηαο, αιιά θαη ελαξκφληζεο κε δεδνκέλα άιισλ 

ρσξψλ. 

Ζ έληαμε ζεζκνζεηήζεθε κέζα ζ’ έλα θιίκα πξνθαηαιήςεσλ θαη ζηεξεφηππσλ 

αληηιήςεσλ γηα ηελ αλαπεξία: ζε κηα θνηλσλία πνπ δελ αληέρεη ηελ αλαπεξία 

νχηε θαλ αηζζεηηθά· ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ δηακφξθσλε θαη 

δηακνξθψλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο· ζ’ έλα 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αηνκηθηζκφ, ηνλ 

αληαγσληζκφ, απφ πξνζέζεηο ειέγρνπ θαη απφ ηελ απνπζία δηαθνξνπνηεκέλεο 

αμηνιφγεζεο, δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ή δηαθνξνπνηεκέλσλ 

αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ· ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ, ηδηαίηεξα ζηε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζηνρεχεη ζηε ζχλδεζε νηθνλνκίαο θαη 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο· ζ’ έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ππνζάιπεη αιιά θαη εμαζθαιίδεη ην ζρνιηθφ απνθιεηζκφ, ηελ 

αληζφηεηα θαη ηελ απνηπρία, φρη κφλν γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο αιιά 

θαη γηα φια φζα απνθιίλνπλ έζησ θη ειάρηζηα απφ ηνπο θαλφλεο πνπ απηφ 

νξίδεη (Perrenoud P., 1997). 

Τε ζεζκνζέηεζε ηεο έληαμεο δελ αθνινχζεζε ν ζρεδηαζκφο κηαο λέαο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο κε ζηφρν ηελ αιιειναπνδνρή νχηε κηαο θαηλνχξηαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα αθνξνχζε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζε ζέκαηα έληαμεο, ην ζρεδηαζκφ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηε 

δηακφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ. 

Σηελ Διιάδα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ δελ θέξνπλ εκθαλείο αλαπεξίεο 

βξίζθνληαη ζε γεληθέο ηάμεηο ρσξίο θακία απνιχησο ππνζηήξημε. Διάρηζηνο 

αξηζκφο παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ εκθαλείο αλαπεξίεο έρεη 

εληαρζεί ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 15 ηειεπηαίσλ εηψλ, 

απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο έληαμεο (1985-2000). Δπίζεκα ζηνηρεία 

απφ ην ΥΠ.Δ.Π.Θ. γηα ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ παηδηψλ πνπ εληάρζεθαλ ζηα 

γεληθά ζρνιεία δελ ππάξρνπλ. 

 

Ένηαξη και inclusive εκπαίδευζη 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα έλαο θαηλνχξηνο φξνο έρεη θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ 

παηδαγσγηθή νξνινγία, ν φξνο inclusive εκπαίδεςζη, πνπ έξρεηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξν ένηαξη. Ο φξνο κπνξεί λα απνδνζεί κε πεξηθξαζηηθφ 

ηξφπν ζηελ ειιεληθή γιψζζα σο: η εκπαίδεςζη πος ζςμπεπιλαμβάνει όλοςρ, 

πος λαμβάνει ςπότη ηηρ ηιρ ανάγκερ και ηη διαθοπεηικόηηηα όλυν. Τν επίζεην 

inclusive πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ ξήκα includere  πνπ ζεκαίλεη 

ζςμπεπιλαμβάνυ. Ο φξνο, ινηπφλ, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζπλνπηηθά σο 

ζςμπεπιληπηική εκπαίδεςζη ή αθφκε σο εκπαίδεςζη ηος μη αποκλειζμού.  

Αιιά πξηλ αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα inclusive εκπαίδεςζη, είλαη αλάγθε λα 

πξνεγεζεί ε θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ρξήζεο μελφγισζζσλ φξσλ θαη ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ εηδηθψλ γηα αληηζηνηρία ησλ φξσλ απηψλ ζηελ ειιεληθή 

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο φξνο inclusive, απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα ειιεληθά εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη άθξηηα ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 

Ο φξνο inclusive ππνδειψλεη έλα δηαξθή αγψλα κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ιεηηνπξγηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ. Δίλαη απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο 

ησλ μέλσλ επηζηεκφλσλ γηα δηεχξπλζε ηνπ φξνπ ένηαξη, πνπ δελ απνηειεί πηα 

ζηφρν αιιά ην κέζν γηα ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ: εξεπλψληαο 
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ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έληαμεο ζηηο ρψξεο ηνπο, δηαπίζησζαλ φηη αθφκε 

θαη κεηά ηελ πνιχρξνλε εθαξκνγή παηδαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ έληαμεο, δελ 

θαηφξζσζαλ λα δηακνξθψζνπλ έλα ηδενινγηθφ πιαίζην ηεο έληαμεο πνπ λα κελ 

πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ αιιά λα αθνξά θαη ηηο 

επξχηεξεο θνηλσληθέο δνκέο.  

Γηα ηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα ε έληαμε δελ απνηεινχζε a 

priori απηνζθνπφ, αιιά κηα δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

(θαιχηεξνπ) ζρνιείνπ γηα αλάπεξα θαη κε άηνκα, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα 

γίλεηαη απνδεθηή ε δηαθνξεηηθφηεηα ζηηο αληηιήςεηο θαη ηνλ ηξφπν δσήο 

θαζελφο (Εψληνπ-Σηδέξε, 1996). 

Δπηπιένλ, ε έλλνηα θαη ε δηαδηθαζία ηεο ένηαξηρ δηεξεπλάηαη θαη σο πξνο ηελ 

πνιηηηθή ηεο δηάζηαζε. Ζ αληίζηνηρε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία εζηηάδεη ζηελ 

έξεπλα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ζηνλ αηνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

ηνπο πεξίγπξν. Γερφκαζηε σο κία απφ ηηο πην ζεκειηψδεηο θαη νπζηψδεηο 

αλζξψπηλεο αμίεο ηε ζπκβίσζε ησλ αλζξψπσλ ζην πιαίζην ηεο απφ θνηλνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Oη 

πξνυπνζέζεηο γηα θνηλσληθή δξάζε δεκηνπξγνχληαη φηαλ νη αμίεο απηέο 

ακθηζβεηνχληαη θαη ρξεηάδεηαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ ή λα ζεζκνζεηεζνχλ 

εθ λένπ. 

Γίλεηαη, ζπλεπψο, θαλεξφ φηη ε έλλνηα ηεο ένηαξηρ απνηειεί αλαπφζπαζην 

ηκήκα ηεο πνιηηηθήο πξάμεο. Ζ έληαμε, πνπ εκπεξηέρεη ην αίηεκα ηνπ 

αληηξαηζηζκνχ, πξέπεη λα απνηειεί πξσηαξρηθφ θαη ζπληαγκαηηθφ δηθαίσκα 

(HELLIOS,1996). 

Ο φξνο inclusive ζα εμειηρζεί πηζαλφηεηα ζε φξν πνιχ δεκνθηιή αιιά 

δηθνξνχκελν, ίζσο φκσο λα κελ πξνζζέζεη ηίπνηα πεξηζζφηεξν ζην ήδε 

ππάξρνλ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο ένηαξηρ. Απνηειεί, σζηφζν, αγγειηαθφξν κηαο 

θαηλνχξγηαο αληίιεςεο θαη απνδεηθλχεη ηε δηάζεζε αιιαγήο θάπνησλ 

θνηλσληθψλ ζπκθξαδφκελσλ, κε αθεηεξία ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

ελλνηψλ. 

Σηελ Διιάδα ν φξνο ένηαξη εκπεξηέρεη, ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειιεληθή 

βηβιηνγξαθία αιιά θαη φζνλ αθνξά ηελ εκπεηξία, ηελ ελλνηνινγηθή δηάζηαζε 

ηνπ φξνπ inclusive.  

Σηε ρψξα καο δελ κπνξνχκε αθφκε λα κηιάκε γηα ζςμπεπιληπηική εθπαίδεπζε, 

αθνχ: 

1. Ζ έληαμε δελ έρεη εθαξκνζηεί επξέσο θαη ζρεδηαζκέλα, έηζη ψζηε κέζα 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λα έρνπκε ζθαηξηθά απνηειέζκαηα. Μπνξνχκε 

ινηπφλ λα ππνζηεξίμνπκε ηελ άπνςε φηη ε έληαμε δελ απέηπρε, αιιά φηη 
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ε δηαδηθαζία έληαμεο πξνζδηνξίζζεθε απφ ηελ αξρή, βάζεη 

εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. 

2. Σηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο –αιιά θαη αιινχ– ε έληαμε δελ 

επηβιήζεθε ζεζκηθά, αιιά δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηηο αλάγθεο θαη 

ηνπο αγψλεο γηα ηε δηεθδίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ απφ ηα 

ίδηα ηα θηλήκαηα ησλ αλαπήξσλ θαη ησλ γνληψλ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Σηελ Διιάδα ηφζν ηα θηλήκαηα ησλ αλαπήξσλ φζν θαη απηά 

ησλ γνλέσλ είλαη επηθπιαθηηθά θαη πνιιέο θνξέο αξλεηηθά απέλαληη 

ζηελ έληαμε. 

3. Όηαλ νη θνηλσληθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο δελ έρνπλ 

σξηκάζεη, ε κεηαθχηεπζε ελφο μέλνπ φξνπ θαη ελφο μέλνπ κνληέινπ έρεη 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

4. Ζ θνηλσληθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο, θαηά ηε Νηψηε  Ση., (2000), 

«απνηειεί κφλν κηα δηαθήξπμε, ελ νλφκαηη ηεο νπνίαο ζρεδηάδνληαη 

πνιηηηθέο δηαθξίζεσλ θαη θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο, φπσο ζπλέβε 

πξφζθαηα κε ην λνκνζρέδην ηεο Δηδηθήο Αγσγήο»(ζ.10). 

5. Σηελ Διιάδα ν φξνο ένηαξη δελ ζπλνδεχεηαη απφ αξλεηηθή εκπεηξία, άξα 

θαη απφ γισζζηθά αξλεηηθά ζπκθξαδφκελα. 

 

Οη ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Απζηξαιίαο ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα έληαμεο θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, 

αλαζεσξνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ηελ inclusive εκπαίδεςζη σο εμέιημε ηνπ κνληέινπ ηεο έληαμεο.   

Σπγγξαθείο φπσο νη Ainscow M. 1997, Lindsay G. 1997, Wedell K. 1995, 

Florian L. 1997, Mittler P. 1995 δηαηππψλνπλ ζπγθιίλνπζεο απφςεηο σο πξνο 

ηελ παξαθάησ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ένηαξηρ θαη inclusion: 

Ζ ένηαξη, ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ, εθαξκφζηεθε σο πξαθηηθή, κε απνπζία 

ζεσξεηηθνχ θαη ηδενινγηθνχ πιαηζίνπ θαη γη’ απηφ απέηπρε. Ζ επηρεηξνχκελε 

έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία έζεηε σο πξνυπφζεζε ηελ 

πξνζπάζεηα –απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ, ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ– ζπκπφξεπζεο κε ην ππάξρνλ αλαιπηηθφ πξφγξακκα. 

Ζ  inclusive εκπαίδεςζη, απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο εξεπλεηέο, 

απαηηεί φ,ηη γηα ηε γξάθνπζα ν φξνο ένηαξη: 

1. πάιε κε ζηφρν ηε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ δνκψλ, 

2. κεηάβαζε απφ έλα κνληέιν θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε έλα κνληέιν ίζσλ 

επθαηξηψλ θαη δηθαησκάησλ, 

3. άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ,  

4. απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, 
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5. επαλεμέηαζε ησλ αμηψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

6. ξηδνζπαζηηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, 

7. ζρεδηαζκφ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ,  

8. εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Με βάζε ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ρξήζε 

ηνπ φξνπ inclusive εκπαίδεςζη απνηειεί κηα πξνζπάζεηα απνδέζκεπζεο απφ ηηο 

αλαπνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ηελ απνηπρία κε ηελ νπνία έρεη ζπλδεζεί ν 

παιαηφηεξνο φξνο ένηαξη, θάηη πνπ δελ έρεη –ηνπιάρηζηνλ αθφκε– ζπκβεί ζηελ 

Διιάδα.  

 

Απαξαίηεηε ινηπφλ πξνυπφζεζε κηαο επηηπρεκέλεο ζρνιηθήο έληαμεο φισλ 

ησλ παηδηψλ απνηειεί ν ζρεδηαζκφο λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ζα 

δεκηνπξγεζνχλ κε βαζηθφ θξηηήξην ηε δηαθνξεηηθή ππφζηαζε θάζε παηδηνχ θαη 

φρη ηελ νκνηνγέλεηα ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Καηά ηε ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηέζζεξηο βαζηθνί παξάγνληεο: 

1. ε θνηλσλία θαη νη απαηηήζεηο ηεο, 

2. ηα πνιηηηζκηθά αγαζά, 

3. ηα λέα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, 

4. ην άηνκν θαη νη αλάγθεο ηνπ. 

Ζ αλαζεψξεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε 

γηα ηελ εθπαίδεπζε (Westphalen K., 1982), θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ 

έληαμε.   

 

 

Το αναλςηικό ππόγπαμμα 

 

Ζ έλλνηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εκπεξηέρεη, ηζηνξηθά θαη πνιηηηζκηθά, 

ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθέο έλλνηεο ηνπ θπξίαξρνπ πνιηηηζκνχ, ηεο θπξίαξρεο 

ηδενινγίαο θαη ησλ αμηψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο κε ζηφρν ηνλ έιεγρν 

κηαο γλψζεο, ε νπνία ζπληεξεί θαη αλαπαξάγεη ηνπο ζεζκνχο. Ο έιεγρνο απηφο 

επηηπγράλεηαη, ηφζν κέζα απφ ηελ επίζεκε δηδαθηέα χιε φζν θαη απφ ηελ 

έκκεζε δηδαζθαιία.  

Έηζη, ζηα πεξηερφκελα ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ ελζσκαηψλνληαη θαη 

επηιέγνληαη ζέκαηα κε ζπγθεθξηκέλα λνήκαηα θαη πξαθηηθέο, ελψ άιια 

παξακεινχληαη ή απνθιείνληαη, δηαηεξψληαο ηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε (Apple, 

1986, Bourdieu & Passeron, 1964, Φξαγθνπδάθε, 1985). 
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Γλσξίδνληαο ινηπφλ, εμ νξηζκνχ θαη απφ ηελ αξρή, φηη νη ζεζκνί απνθιείνπλ, 

φηη ν θπξίαξρνο πνιηηηζκφο απνθιείεη, θαη άξα ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηα 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ε ηδενινγία ηεο αλαπαξαγσγήο 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη επίθαηξε –παξφιν πνπ έρνπκε πάξεη πηα απνζηάζεηο 

απφ ηηο απινπζηεπηηθέο ζέζεηο απηήο ηεο πνιεκηθήο. Θα ήηαλ φκσο απφιπην λα 

ζεσξήζνπκε φηη ε ζρνιηθή απνηπρία θαη νη αληζφηεηεο ζην ζρνιείν απνηεινχλ 

ζηηο κέξεο καο απηφκαηε ζπλέπεηα ηεο ηαμηθήο δηάξζξσζεο ηεο θνηλσλίαο.  

Θα πξνζπαζήζνπκε ινηπφλ λα εμεηάζνπκε ηελ έληαμε σο ζρνιηθή πξαθηηθή, 

αιιά θαη λα παξαθνινπζήζνπκε πψο αληηκεησπίδεηαη απφ ην ζρνιηθφ 

νξγαληζκφ, κέζα απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο –ζα ήηαλ 

άιισζηε ππεξβνιηθφ λα παξακείλνπκε ζηελ ηαμηθή αηηηνθξαηία γηα ηε 

ζεψξεζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρσξίο λα εμεηάζνπκε ηε δπλακηθή ηεο 

αηαμίαο θαη ηε δπλακηθή φισλ φζνη εκπιέθνληαη θαη δξνπλ κέζα ζηε ζρνιηθή 

θνηλφηεηα.  

Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 νη εηδηθέο αλάγθεο επαλαπξνζδηνξίζζεθαλ θαη 

νξίζζεθαλ σο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, ην βάξνο κεηαθηλήζεθε απφ 

ηελ αληίιεςε ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ καζεηή ζηελ αληθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ· νη καζεηέο 

απνηπραίλνπλ επεηδή ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δελ εθπιεξνχλ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα ηνπο ελζσκαηψζνπλ. Ζ επηηπρία θαη ε απνηπρία είλαη 

αλαπαξαζηάζεηο, θαηαζθεπαζκέλεο απφ ην ζρνιηθφ ζχζηεκα. Δίλαη πξντφληα 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ησλ πξαθηηθψλ ηνπ. «Πξαθηηθέο νη νπνίεο ζπκκνξθψλνληαη κε δηαδηθαζίεο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θσδηθνπνηεκέλεο πνπ ζηεξίδνληαη ζε δηαδηθαζίεο 

επίδνζεο θαη ζε ζεζκηθά θαζνξηζκέλα επίπεδα απαηηήζεσλ, θαη νη νπνίεο, 

ηειηθά  πξνζαλαηνιίδνληαη ζε απνθάζεηο δηαρείξηζεο ηεο ηάμεο, ζε παξαπνκπή 

ζε εληζρπηηθέο δηδαζθαιίεο, θαη ζηελ επηινγή έθδνζεο πηζηνπνηεηηθψλ» 

(Perrenoud, 1989). 

Τα ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ, θνηλά γηα φινπο ηνπο καζεηέο, 

δελ απνηεινχλ πεγή ζεζκηθψλ δηαθξίζεσλ· παξ’ φια απηά, ε έιιεηςε 

αλαθνξάο ζηνπο αλάπεξνπο άιινπο, ε απνζηψπεζε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ 

κεηαμχ αλαπήξσλ θαη άιισλ, ε πξνβνιή ηεο αλσηεξφηεηαο ηνπ πγηνχο 

ζψκαηνο θαη ηεο γισζζηθήο επάξθεηαο, ε πξνψζεζε ηνπ πξνηχπνπ «ηέιεηνο - 

άξηζηνο» θαη ε δηδαζθαιία πνπ, σο αληίιεςε θαη πξαθηηθή, απεπζχλεηαη ζην 

κέζν φξν ησλ καζεηψλ απνηεινχλ ζπλήζσο επλντθνχο φξνπο γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαθξίζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο θαη ε δηδαζθαιία 

θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπκκεηνρή, ηελ έληαμε, ηελ επηηπρία θαη ηε 
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ζρέζε ηνπ παηδηνχ κε ην ζρνιείν. Δίλαη γλσζηφο ζε φινπο ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο αξρέο ηεο επίδνζεο θαη ηεο 

απνκλεκφλεπζεο, πνπ θαηαηάζζεη ηνπο πξνβιεκαηηθνχο ζηνπο απνηπρεκέλνπο 

καζεηέο. (Γθφηνβνο 1994:112). 

Έηζη, παξά ηελ χπαξμε ελφο θνηλνχ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηελ πξάμε ε 

αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ αλαηξείηαη. Ννκηκνπνηνχκαζηε ινηπφλ λα κηιάκε γηα 

δηαθξίζεηο θαη γηα απνθιεηζκφ καζεηψλ. 

Ζ απάληεζε ζην βαζηθφ εξψηεκα, πνην αλαιπηηθφ πξφγξακκα είλαη 

θαηαιιειφηεξν γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, είλαη αλάινγε ησλ πηζηεχσ ηνπ 

εξσηψκελνπ αλαθνξηθά κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο. Οη αμίεο 

ηεο εθπαίδεπζεο είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην είδνο ηεο 

παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο θαη αμηνιφγεζεο, 

απνδεηθλχνληαο ζηελ πξάμε πφζν ε παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ είλαη ηππηθή ή 

νπζηαζηηθή. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξψλ ζην ζρνιείν, ζην επίπεδν ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο κηιάκε γηα εςπύηηηα, ζςνέσεια, 

ιζοπποπία, ελψ ζην επίπεδν ηεο  νξγάλσζεο ηεο ζρνιηθήο δνπιεηάο γηα 

διαθοποποίηζη. (Ζ ίδηα ε ζρνιηθή νξγάλσζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο αληηκεηψπηζεο, θαη πηζαλφηαηα εμάιεηςεο, ησλ δηαθξίζεσλ). 

Αλ ζέινπκε, ζπλεπψο, λα θηλεζνχκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο εληαμηαθήο 

πνιηηηθήο, ην πεξηερφκελν ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξεηάδεηαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί. Τν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ζηε ζεκεξηλή ηνπ κνξθή απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηελ έληαμε παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε· 

αληηκεησπίδεηαη πεξηζζφηεξν σο απηνζθνπφο παξά σο ην πιαίζην κέζα απφ ην 

νπνίν νδεγνχκε ηνπο καζεηέο ζηε γλψζε. 

Οη ζηφρνη ηνπ φκσο πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε φια ηα παηδηά –φπνηεο θαη αλ 

είλαη νη αλάγθεο ηνπο, εηδηθέο ή φρη. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ηα πεξηερφκελα, ηε δνκή θαη ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλάινγα κε ην καζεηηθφ πιεζπζκφ 

ζηνλ νπνίν θάζε θνξά δηδάζθνπλ. 

 

Σην πιαίζην, ινηπφλ, ησλ λέσλ θαηεπζχλζεσλ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

ζεκεηψλνληαη θαη ζηελ Διιάδα νη πξψηεο επίζεκεο πξνζπάζεηεο έληαμεο 

αλαπήξσλ παηδηψλ ζην γεληθφ ζρνιείν. Οη πξνζπάζεηεο απηέο γίλνληαη απφ 

εζεινληέο, θπξίσο, εθπαηδεπηηθνχο εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο· πξνζπάζεηεο 

επαηλεηέο θαη πξάγκαηη αμηφινγεο, πνπ ζηεξίδνληαη ζην κεξάθη, ηελ επαηζζεζία 

θαη ηνπο πεηξακαηηζκνχο πνπ έρνπλ θάλεη, ρσξίο λα δηαζέηνπλ θαλελφο είδνπο 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  
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Οη επηζηεκνληθέο εθπαηδεπηηθέο θαηεπζχλζεηο ησλ θνξέσλ ζρεηηθά ηελ 

πινπνίεζε ηεο έληαμεο ήηαλ απφ ειιηπείο κέρξη αλχπαξθηεο: εθηφο ίζσο απφ 

ιίγεο εμαηξέζεηο, ηα άηνκα πνπ θαηέρνπλ επηηειηθέο ζέζεηο ζην Υπνπξγείν 

Παηδείαο δελ δηαζέηνπλ επηζηεκνληθέο γλψζεηο γηα ην ρψξν ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο. Δίλαη, ζπλεπψο, πξνθαλήο ε αδπλακία ηνπο λα ραξάμνπλ 

θαηεπζχλζεηο θαη λα ππνζηεξίμνπλ επηζηεκνληθά ηηο δεθάδεο εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ είραλ θαη έρνπλ φιε ηελ θαιή ζέιεζε θαη, πξνπάλησλ, ην κεξάθη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ θαηλνχξηα απηή πξφθιεζε.  

Πξέπεη ζην ζεκείν απηφ λα δηεπθξηλίζνπκε, κηιψληαο γηα πξφθιεζε, φηη ε 

έληαμε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γεληθφ ζρνιείν δελ μεθηλάεη απφ 

αηζζήκαηα νίθηνπ ή ζπκπφληαο, αιιά πξνυπνζέηεη ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

γλψζεηο θαη θαηεπζχλζεηο γηα φια ηα «δηαθνξεηηθά» παηδηά, ηφζν ηεο 

πιεηνλφηεηαο φζν θαη θάζε κεηνλφηεηαο. 

 

Πποβλημαηιζμοί – Πποοπηικέρ 

  

Ζ έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία 

έρεη θαηαζηεί πιένλ θπξίαξρε πνιηηηθή (Φαξακήο, 2000). Παίξλεη σζηφζν 

δηάθνξεο ζεκαζίεο, κε απνηέιεζκα κηα ζεηξά απφ πξαθηηθέο θαη ζηφρνπο λα 

νξγαλψλνληαη παξαδνζηαθά γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο, εγείξνληαο 

πνιηηηθά εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ: Πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ πεξηζζφηεξα παηδηά 

ζε  «θαλνληθά» ζρνιεία ή λα δηαρσξηζηνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν, φπσο ζπλέβε 

ζην παξειζφλ αιιά ζπκβαίλεη θαη ζην παξφλ; 

Θέηεη, επίζεο, εξσηήκαηα παηδαγσγηθήο θχζεο ζρεηηθά κε ην ηη ζα δηδαρζεί 

αιιά θαη πψο ζα δηδαρζεί. Δθηφο απφ ηα πξνγξάκκαηα δηδαζθαιίαο ή ην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα, άπηεηαη, ζπλεπψο, θαη «πνιηηηθψλ δεηεκάησλ». Καη ζηε 

κία θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε, έρνπκε λα θάλνπκε κε πνιηηηθέο πξαθηηθέο, νη 

νπνίεο, σο ηέηνηεο, δηαζέηνπλ πνιηηηθφ θαη εζηθφ πεξηερφκελν, ελψ επίζεο 

κπνξεί λα αθνξνχλ θαη ηερληθά δεηήκαηα. 

Τα δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε έληαμε, ην εχξνο ησλ πξαθηηθψλ πνπ θαιχπηεη αιιά 

θαη νη πνιηηηθέο, εζηθέο θαη παηδαγσγηθέο δηαζηάζεηο ηεο δεκηνπξγνχλ 

ζχγρπζε. Ζ ζχγρπζε απηή πξνέξρεηαη, επίζεο, θαη απφ ηηο πξαθηηθέο φζσλ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ, έλα δήηεκα πνπ, νινθάλεξα, δελ είλαη 

πξνζηηφ ζε πνιινχο απφ απηνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη θάπνησλ γνλέσλ ή εηδηθψλ.  

Ζ ζχγρπζε ζρεηηθά κε ηε θχζε ηεο έληαμεο πξνέξρεηαη, ελ κέξεη επίζεο, απφ 

ηελ απνηπρία ζηελ νπνία έρνπλ νδεγεζεί νη ζεσξεηηθέο ζπδεηήζεηο. Μέξνο ηεο 

ζχγρπζεο πξνέξρεηαη επίζεο απφ ην θπξίαξρν δήηεκα, ην νπνίν παξαδνζηαθά 
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ηξνθνδνηεί ηε ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε, απηφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηεο 

αλαπεξίαο. Έηζη, ηελ εθπαηδεπηηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ αλαπεξία 

ραξαθηεξίδεη κηα πνιηηηθή ινγηθή.  

Με δεδνκέλα ηα δηάθνξα πεξηερφκελα ηεο έληαμεο, πνπ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζπκθσλνχλ κε πξαθηηθέο ηνπ παξειζφληνο, κε πξαθηηθέο, δειαδή,  

εθηεηακέλνπ δηαρσξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ ζεσξνχληαλ δηαθνξεηηθά –ζηνηρείν 

πνπ ζπλπθαίλεηαη κε ηελ παξνπζία θάπνησλ παηδηψλ ζηηο θαλνληθέο ηάμεηο ηα 

νπνία, επίζεο, ζεσξνχληαη «δηαθνξεηηθά»–, ε ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε 

απνηειεί γηα πνιινχο ηνκείο, έλα λέν φλνκα γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή. Τν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη αλ ηέηνηεο πνιηηηθέο ζηνρεχνπλ πξαγκαηηθά ζε 

αιιαγή ησλ πξαθηηθψλ ηνπ παξειζφληνο. 

Ψο πνιηηηθή πξαθηηθή, θαη κε νπνηαδήπνηε ζεκαζία, ε έληαμε αληηκεησπίδεηαη, 

γηα ηελ αθξίβεηα, σο κηα δηακάρε πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε φια ηα επίπεδα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ. Φξεηάδεηαη ινηπφλ λα εμεηάζνπκε αλ νη πνιηηηθέο 

ηεο έληαμεο «ξπζκίδνπλ» έλα κεγάιν αξηζκφ ησλ καζεηψλ, θάηη πνπ νη 

Tomlinson (1985), Swann (1985) θαη Fulcher (1988), ππνζηεξίδνπλ φηη 

ζπκβαίλεη νινθάλεξα ζηα δηάθνξα θξάηε ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο, θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ Απζηξαιία. Ζ έληαμε αθνξά, βαζηθά, ηελ πεηζαξρία θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο γλψζεο: δελ αθνξά ηελ αλαπεξία. 

Έηζη, ζηε ζπδήηεζε γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε, ηίζεηαη ην θεληξηθφ δήηεκα ηεο 

θχζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ηεο ζέζεο, σο ζεσξίαο θαη πξάμεο. 

Απηφ πνπ ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ έληαμε έρεη θαηαθέξεη, φπνπ ην θεληξηθφ 

δήηεκα είλαη ε αλαπεξία, είλαη φηη έρεη απνζπάζεη ηελ πξνζνρή απφ ηα 

παηδαγσγηθά δεηήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη έρεη πεξηγξάςεη ηε 

δηάζπαζε, φηαλ απηή «βαζίδεηαη ζηελ αλαπεξία, ηε βιάβε, ηε ζπκπεξηθνξά ή 

ηελ απνδνρή» (Oliver, 1985:53), ε νπνία ζεσξείηαη αλαπεξία ηνπ καζεηή. 

Έηζη, έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη γηα ηελ απνηπρία ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο επζχλεηαη πεξηζζφηεξν ν εθπαηδεπηηθφο κεραληζκφο παξά ηα 

πξνβιήκαηα απφ ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο απφ ηηο νπνίεο απνξξένπλ ηα 

«πξνβιήκαηα» θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ «έληαμε». 

Μηα ζπδήηεζε γηα ηελ έληαμε πνπ εζηηάδεηαη ζε παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο 

εγείξεη εξσηήκαηα ηνπ ηχπνπ πνπ ζέηεη ν Bilken (1985): Τη κπνξεί λα θάλεη 

απηφο ν καζεηήο; Πψο καζαίλεη; Τη ζέιεη θαη ρξεηάδεηαη λα κάζεη ψζηε λα είλαη 

φζν ην δπλαηφλ πην ελεξγφ κέινο ηεο θνηλσλίαο; Απηφ ην είδνο ησλ εξσηήζεσλ 

αληηπαξαηίζεηαη ζηηο εξσηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα ζπδήηεζε γηα ηελ 

έληαμε, φπνπ θπξίαξρν δήηεκα παξακέλεη ε αλαπεξία. Ζ εζηίαζε ζηελ 

αλαπεξία νδεγεί ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην εξψηεκα: Πψο αλακέλεηαη λα 

δηδάμνπκε παηδηά κε θάπνηα αλαπεξία φηαλ δελ έρνπκε εθπαηδεπηεί; Ζ 
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εξψηεζε απηή αλαδχεηαη απφ ηε ζπδήηεζε (πνπ κεξηθέο θνξέο δελ 

αλαγλσξίδεηαη) πεξί εμεηδίθεπζεο, ε νπνία θαζηεξψλεηαη ηφζν ζηα γεληθά φζν 

θαη ζηα εηδηθά ηδξχκαηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη, 

επξχηεξα, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεραληζκνχο. Ζ ζχγρξνλε πξαθηηθή ησλ 

ηδξπκάησλ εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ καζεκάησλ 

Δηδηθήο Αγσγήο απφ ηα ππφινηπα καζήκαηα· ε πξαθηηθή απηή θαζηεξψλεη θαη 

αλαπαξάγεη εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαησλίδνπλ ηελ αληίιεςε «πψο κπνξνχκε λα 

δηδάμνπκε παηδηά κε ηελ ηάδε αλαπεξία φηαλ δελ έρνπκε εθπαηδεπηεί»; Ζ 

εξψηεζε απηή, πνπ είλαη ινγηθή θαη αλακελφκελε, αθνξά έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ. Δίλαη πνιχ πην πηζαλφ λα 

πξφθεηηαη γηα έλα εξψηεκα πνπ δηαηππψζεθε θαη γηα κηα ηερληθή πνπ 

αλαπηχρζεθε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί ε ηαπηφηεηα ηεο αλαπεξίαο γηα 

έλα επξχ θάζκα καζεηψλ, ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ δχζθνινπο 

ζηηο γεληθέο ηάμεηο: γηα πνιινχο απφ απηνχο πνπ ζεσξείηαη φηη έρνπλ 

«καζεζηαθέο δπζθνιίεο» ή είλαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθά αλάπεξνη» ή 

«αιιφγισζζνη» δελ κπνξνχκε λα  ζεσξήζνπκε φηη ππάξρεη βιάβε. Σε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο απνθαιχπηεηαη θαζαξά φηη ε έλλνηα ηεο αλαπεξίαο είλαη 

εθπαηδεπηηθν-πνιηηηθή θαηαζθεπή. 

Οη πξαθηηθέο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ πξνζδηνξίδνπλ «ηελ αλεπάξθεηα» ησλ 

πνιπάξηζκσλ ππνθαηεγνξηψλ αλαπεξίαο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή (βι. ηηο λνκνζεηεκέλεο θαηεγνξίεο ηεο Διιάδαο απφ ην 1937 

κέρξη 1981), θαη νη νπνίεο έρνπλ εδξαηψζεη ηνλ εθηεηακέλν δηαρσξηζκφ 

(αλαπήξσλ-κε αλαπήξσλ), μερσξηζηφ αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο καζεηέο 

κε εηδηθέο αλάγθεο, μερσξηζηφ επάγγεικα γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Δηδηθήο 

Αγσγήο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα Δηδηθήο Αγσγήο θαη μερσξηζηέο δηνηθεηηθέο 

δνκέο, ζην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ κε ζηφρν λα ξπζκίδνπλ ην 

ρψξν. Σηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο κε-

θαλνληθέο (κε θπζηνινγηθέο) θαηεγνξίεο, φπσο είλαη νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο: 

πξφθεηηαη γηα θαηεγνξίεο γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ην ηη 

απνηειεί αλαπεξία.  

 

Ηζηνξηθά ινηπφλ, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεραληζκνχο ηεο Διιάδαο, νη 

εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο, πνπ θαηαζθεπάδνπλ ππνηηκεηηθέο θαηεγνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή/ηξηαο θαη βαζίδνληαη ζε θάπνην ιφγν πεξί 

αλαπεξίαο, ζεσξνχλ ηε βιάβε δεδνκέλε ή ζπκπεξαίλνπλ φηη ππάξρεη. Οη 

πξαθηηθέο απηέο είλαη νξγαλσκέλεο γχξσ απφ κηα πνιηηηθή ινγηθή ηεο 

αλεπάξθεηαο, ηεο απψιεηαο, ηνπ πεξηζσξίνπ, ηεο ζέζεο εμάξηεζεο θαη θαη’ 
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επέθηαζε ηνπ απνθιεηζκνχ απηψλ πνπ ζεσξνχληαη εμαξηεκέλνη θαη ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπο απφ ηηο θαλνληθέο ηάμεηο. 

Οη λνκνζεηηθνί φξνη έρνπλ πξνκεζεχζεη ηα ζεκέιηα γηα απηέο ηηο ηειεπηαίεο 

πξαθηηθέο. Ο λφκνο γηα ηελ αλαπεξία είλαη ζπλήζσο πεξίπινθνο (γηαηί νη 

νξηζκνί είλαη ελ κέξεη αζαθείο), ελψ ζην πιαίζηφ ηνπ δηαζηαπξψλνληαη 

δηάθνξεο αξκνδηφηεηεο.  

Αιιά νη λνκνζεηηθνί φξνη δελ πξνζδηνξίδνπλ ηηο πξαθηηθέο γχξσ απφ ηελ 

αλαπεξία ζε θάπνηα άιια επίπεδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ ηεο 

Διιάδαο: κπνξεί λα θαζηεξψλνληαη πνιηηηθέο –γξαθεηνθξαηηθέο– δηνηθεηηθέο 

δηαδηθαζίεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο λνκνζεηηθνχο φξνπο, δηαδηθαζίεο πνπ 

δηακνξθψλνπλ κηα εηδηθή ζέζε γηα απηνχο πνπ ζεσξνχληαη αλάπεξνη. Σηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κεραληζκνχο ε πξαθηηθή ηεο «θαζπζηεξεκέλεο εηζφδνπ» γηα 

φζνπο ζεσξνχληαη αλάπεξνη εκθαλίδεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζεζκνζεηείηαη ε 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ αλαπεξία. Δπηπιένλ, κε δεδνκέλν φηη 

λνκνζεηηθνί θαη ζεζκνζεηεκέλνη φξνη λνκηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

αλαπεξίαο, νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη θνηλσληθά θαηαζθεπαζκέλεο θαη 

απνθηνχλ λνκηκφηεηα πέξα απφ ηνπο λνκνζεηηθνχο φξνπο, ζηε βάζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, ε αληίιεςε ηεο θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθήο 

αλαπεξίαο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηνπο ειιεληθνχο εθπαηδεπηηθνχο 

κεραληζκνχο.     

Σρεηηθφ επίζεο κε ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή ηεο ηαπηφηεηαο αλαπήξνπ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο κεραληζκνχο είλαη ην δήηεκα πνηνο απνθηά ή πνηνο, ζα 

απνθηήζεη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ηέηνηα ηαπηφηεηα.  

Οη  Tνmlinson (1981,1982), Carrier (1983b), Mehan et.al. (1986) θάλνπλ ιφγν 

γηα ηαμηθέο θαη εζληθέο/θπιεηηθέο ζπλδέζεηο, ελψ ν Milofsky (1986) ζπλδέεη ηηο 

ζρνιηθέο πεξηνρέο ηεο πφιεο θαη ησλ πξναζηίσλ κε δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο 

πεξηζσξηνπνίεζεο. Ζ αηηία βαζίδεηαη ζε ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κπνξεί 

λα απνθηά πεξηερφκελν γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

«θνηλσληθήο θαηαζθεπήο ηεο αλαπεξίαο». 

 

Σηε ζπδήηεζε κε ζέκα ηε ρξήζε ησλ αηηηψλ θαη ησλ θαηεγνξηψλ ηεο  

αλαπεξίαο δηαπηζηψλεηαη φηη νη πξαθηηθέο ηνπο θαηαζθεπάδνπλ ηελ αλαπεξία 

σο κηα πεξηζσξηαθή ζέζε εμάξηεζεο, θηψρεηαο, αλεξγίαο θαη δηάςεπζεο ησλ 

ίζσλ δηθαησκάησλ πνπ δηθαηνχληαη σο πνιίηεο. Υπάξρνπλ απνδείμεηο φηη νη 

πξαθηηθέο απηέο ξπζκίδνπλ πεξηζζφηεξν απηνχο πνπ ζεσξνχληαη «αλάπεξνη» 

απφ φ,ηη ξπζκίδνπλ ηνπο άιινπο θαη φηη δηακνξθψλνπλ έλα ηξφπν δσήο ψζηε λα 

εμαξηψληαη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη ζπλεζίδεηαη απφ εθείλνπο πνπ θαηέρνπλ ηελ 

εμνπζία ζηηο δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη εηδηθφηεξα απφ ηνπο εηδηθνχο θαη 
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ηνπο επαγγεικαηίεο. Ο απνθιεηζκφο απηφο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο 

θπζηνινγηθφο δηαρσξηζκφο, κέζα απφ ηελ παξνρή επθνιηψλ νη νπνίεο φκσο 

απνκνλψλνπλ, αιιά θαη σο ζηέξεζε ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο απηψλ 

πνπ ζεσξνχληαη αλάπεξνη, κέζα απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε κηζζσηή 

αγνξά εξγαζίαο. Όπνηα, σζηφζν, κνξθή απνθιεηζκνχ θαη αλ εθαξκφδεηαη, 

απνθιεηζκφο ζεκαίλεη θαηαπίεζε. 

Οη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο γχξσ απφ ηελ αλαπεξία ζηηγκαηίδνπλ, 

πεξηζσξηνπνηνχλ, δηακνξθψλνπλ πξνζσξηλά θαη πνιχπινθα ελδηαθέξνληα γηα 

απηνχο πνπ ζεσξνχληαη αλάπεξνη θαη πξνσζνχλ «ιχζεηο» δηαρσξηζκνχ ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα πνπ ηα παηδηά απηά ζεσξείηαη φηη εκθαλίδνπλ.   

Σην πιαίζην ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ, νη επαγγεικαηίεο πνπ έρνπλ 

εμνπζία ζηηο δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη γξαθεηνθξάηεο, ζρνιηθνί 

ςπρνιφγνη θαη εθπαηδεπηηθνί. Ψζηφζν, δελ αλαπηχζζνπλ φινη νη επαγγεικαηίεο 

πξαθηηθέο επαγγεικαηηζκνχ.   

Ο δηαρσξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ηνλ φξν αλάπεξα ή 

θάπνην άιιν ζπλψλπκφ ηνπ έρεη πξνζεγγηζηεί ζεσξεηηθά κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Ζ Tνmlinson (1881, 1982) αλαθέξεη φηη ν απνθιεηζκφο ιεηηνπξγεί σο 

δηθιείδα αζθαιείαο γηα ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φηη σθειεί ηνπο 

επαγγεικαηίεο παξά ηνπο καζεηέο /ηξηεο, φηη κεξνιεπηεί θπξίσο εηο βάξνο ησλ 

γνλέσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη φηη ζπληεξεί κηα ππνθαηεγνξία αλεξγίαο 

(κέζσ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν δελ παξέρεη πηζηνπνηήζεηο) 

παίξλνληαο ηε κνξθή θνηλσληθνχ ειέγρνπ. Ο Carrier (1983a) πξνζεγγίδεη 

ζεσξεηηθά ηνλ απνθιεηζκφ απηφ, ζεσξψληαο φηη είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε 

ηελ θνηλσληθή ηάμε. Υπνζηεξίδεη, επίζεο, φηη νη ηαπηφηεηεο απηέο 

απνθξχπηνπλ ηηο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, αλάγνληάο ηηο ζε «θπζηθά» 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Οη δηάθνξνη εθπαηδεπηηθνί κεραληζκνί σθεινχλ πεξηζζφηεξν ηνπο εηδηθνχο 

επαγγεικαηίεο, παξά απηνχο πνπ ζεσξνχληαη αλάπεξνη. Οη πξαθηηθέο απηέο 

εληζρχνπλ ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ε βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπο είλαη ε ρξήζε 

ππνθαηεγνξηψλ ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ ζπλσλχκσλ ηεο. Σην εθπαηδεπηηθφ 

πιαίζην απηφ πεξηιακβάλεη κηα εθηεηακέλε πνηθηιία απφ κε θαλνληθέο (κε 

θπζηνινγηθέο) θαηεγνξίεο: πεξηιακβάλεη ηελ έλλνηα ησλ εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. 

Ο αγψλαο γηα ηελ έληαμε ζέηεη πνηθίια θαη δχζθνια εξσηήκαηα, φπσο: 

1. Πψο ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έληαμε ζην ππάξρνλ 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ην νπνίν ζπρλά ζηεξίδεηαη ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε αιιά θαη πεξηνξηζηηθή αληίιεςε γηα ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα; 
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2. Τειηθά ε έληαμε αθνξά κφλν ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ή κήπσο, 

ζηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία πνπ δνχκε, απνηειεί αλαγθαηφηεηα 

γηα φια ηα «δηαθνξεηηθά» παηδηά; 

3. Πψο ην ζρνιείν, σο δσληαλφο νξγαληζκφο, κπνξεί λα απνηειέζεη 

ηελ θηλεηήξηα δχλακε αιιαγψλ ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθν-

εθπαηδεπηηθέο δνκέο; 
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