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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παίδεη έλαλ πξσηαγσληζηηθφ 

ξφιν, ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

αλάγθε ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ πιεζπζκψλ.  

Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηθψλ 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηελ Δπξψπε. Ζ εζηίαζε δφζεθε ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο, ελψ δηεξεπλήζεθαλ ηξεηο απφ ηνπο παξάγνληεο νη 

νπνίνη θαίλεηαη λα παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο πξνζπάζεηεο γηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε: 

ε λνκνζεζία, ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ.  

Απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θάλεθε φηη, ελψ ε εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ φισλ ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο λα αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο πξνθιήζεηο, ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη. Παξάιιεια, δηαθάλεθε ε 

αλάγθε γηα κηα απφ θνηλνχ ζεψξεζε ησλ πξνο εμέηαζε παξαγφλησλ, γηα ηελ πηνζέηεζε 

νιηζηηθψλ πνιηηηθψλ, αιιά θαη κηα ζπζηεκηθή αλακφξθσζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επηηπρή 

πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο.  

 

                                                  ABSTRACT 

During the last decades, the role of inclusion has been central at international and 

European level, which reflects the need of most countries to meet the demands of different 

school populations. 

The aim of the current thesis was to explore inclusion policies regarding people with 

disabilities and special educational needs, focusing on issues related to inclusion in terms of 

the system, while three of the factors that seem to play a central role in any effort for 

inclusion were explored: legislation, funding systems and teacher education.  

The comparative study of European countries showed that, while inclusion issues are 

high on the policy agenda across Europe, with the majority of the countries facing similar 

challenges, there is a wide variation regarding the approaches that are being adopted. Also, it 

appears that there is a need for a common consideration of all factors examined, for the 

adoption of holistic policies, as well as for a system reform, in order for inclusion to be 

successfully implemented. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, ν φξνο «εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε» παίδεη έλαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ αλάγθε 

ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 

πιεζπζκψλ (Ottensen, 2013). Σν θεληξηθφ επηρείξεκα πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ πνιηηηθή 

ηεο ζπκπεξίιεςεο είλαη φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ πεξηζζφηεξν ζε πιαίζηα φπνπ εθπαηδεχνληαη απφ θνηλνχ κε ηα 

παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, φπσο είλαη ηα γεληθά ζρνιεία, παξά ζε εηδηθά ζρνιεία (European 

Commission, 2011). 

Απφ πνιιέο πιεπξέο, νη επξσπατθέο ρψξεο αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο πξνθιήζεηο, 

σζηφζν, θαζψο ζε θάζε ρψξα ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 

πιαίζηα, νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο νη πξνθιήζεηο απηέο αληηκεησπίδνληαη θαη, θαη‟ 

επέθηαζε, ην πψο νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο κεηαθξάδνληαη ζε πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

δηαθέξνπλ (Ottensen, 2013).   

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, θαη παξά ην γεγνλφο φηη ν φξνο «εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο, ηφζν απφ ζεσξεηηθνχο ηνπ πεδίνπ, φζν θαη απφ 

δηακνξθσηέο πνιηηηθήο, ππάξρεη κία έιιεηςε ζπλαίλεζεο σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπ, 

πξάγκα ην νπνίν έρεη ζπλέπεηεο ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο (D‟Alesio, 2010).  

Γηεζλψο, ην θίλεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο έρεη βξεη ππνζηήξημε ζηε 

Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (1994) θαη αληηθαηνπηξίδεη ηελ παγθφζκηα ζηξαηεγηθή 

“Education for All” ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Winter & O‟Raw, 2010). Έηζη, ζε 

επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ, κπνξεί θαλείο λα βξεη παξαδείγκαηα ζηα θείκελα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (ν νπνίνο, ην 2014 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηηο Δηδηθέο Αλάγθεο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή 

πκπεξίιεςε»), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν, νη πνιηηηθέο ζπκπεξίιεςεο έρνπλ ζρεδηαζζεί γηα λα 

δηεπξχλνπλ ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα πξνσζνχλ επθαηξίεο γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα αλαπηχμνπλ ην δπλακηθφ ηνπο (Δπξσπατθφο 

Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003), αιιά θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο 

πνιηηηθήο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ηεο Unesco, νη νπνίεο ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο αξρήο φηη ε 

ζπκπεξίιεςε γίλεηαη θαηαλνεηή επξχηεξα σο κία αλακφξθσζε ε νπνία αθνξά ζηε 
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δηαθνξεηηθφηεηα φισλ ησλ καζεηψλ, ελψ πξφθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη ην 

κεηαζρεκαηηζκφ φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (Unesco, 2009).  

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή εηδηθήο αγσγήο ζηελ Δπξψπε, κπνξεί λα αλαγλσξηζζεί 

έλαο αξηζκφο ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, 2003). Παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ζέκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ κε ηελ θάζε ρψξα λα 

ραξάδεη ηε δηθή ηεο εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, σζηφζν, ε Δπξσπατθή Έλσζε βνεζά ηηο ρψξεο 

κε ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ ζηφρσλ θαη ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ (Γεσξγηάδε, 

Κνπξθνχηαο & Καιχβα, 2007). Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη κηα ζχκπλνηα απφςεσλ κεηαμχ 

δηεζλψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ αλαθνξηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Γηα παξάδεηγκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνρεχεη ζηελ 

επζπγξάκκηζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο κε ηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Αλζξψπσλ κε Αλαπεξίεο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

2011). 

Σν απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ πνπ εθδίδνληαη, αιιά θαη ηελ 

πινπνίεζε δηαθφξσλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηε ζχληαμε κειεηψλ πνπ εθπνλνχληαη απφ 

δηάθνξνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνχο νξγαληζκνχο. Χζηφζν, θαζψο ε εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε απνηειεί έλα ζχλζεην πεδίν, ζηε βηβιηνγξαθία, θαηά θχξην ιφγν, αλαιχνληαη 

νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο, εζηηάδνληαο ζε θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηε δηέπνπλ.   

ηα πιαίζηα απηά, ε παξνχζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο θαη 

κειέηεο ησλ πνιηηηθψλ εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ Δπξψπε. Ζ αλάγθε γηα δηεξεχλεζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο 

πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη, ελψ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία 

(λνκνζεζία, ρξεκαηνδφηεζε θαη εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε) έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο δηαθφξσλ εξεπλεηψλ, νη 

έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη δελ είλαη εμαληιεηηθέο, θαη έηζη, νξηζκέλεο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο δελ έρνπλ αλαιπζεί επαξθψο (ε λνκνζεζία, γηα παξάδεηγκα, έρεη αλαιπζεί ζε 

πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ). Δθηφο 

απηνχ, πνιιέο κειέηεο παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία θαη αλαιχνπλ θάπνηεο πιεπξέο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ρσξίο λα πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα 

ζχλζεζε θαη, θπξίσο, γηα ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 
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ζπκπεξίιεςε. Ζ παξνχζα εξγαζία, ινηπφλ, επηρεηξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε ζπδήηεζε γχξσ 

απφ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, αλαιχνληαο δηάθνξεο πηπρέο ησλ ζεκάησλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα, θαηαβάιινληαο ηαπηφρξνλα πξνζπάζεηα ζχλδεζήο ηνπο. 

Ζ εξγαζία είλαη νξγαλσκέλε σο εμήο: 

ην 1
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, φπνπ ζπδεηηνχληαη ζέκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ νξηζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε», ηελ επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο αλάγθεο χπαξμεο θαη πινπνίεζήο ηεο, 

θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο. Δπηπιένλ, ζην 

θεθάιαην απηφ, πεξηιακβάλεηαη ν ζθνπφο, ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα, θαζψο θαη ε 

κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

ην 2
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε, ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ελψ γίλεηαη αλαθνξά ζηα 

εζληθά πιαίζηα λνκνζεζίαο πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζπδεηηνχληαη 

θάπνηα δεηήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηε κειέηε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξψπεο. 

ην 3ν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνιηθή αλαθνξά ζε δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

ζρέζε κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Παξνπζηάδνληαη ηα πξφηππα 

θαη ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ελψ αλαιχνληαη 

δεηήκαηα επζχλεο, επάξθεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο αλαθνξηθά κε 

ηελ επίηεπμε ή κε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 

ην 4
ν
 θεθάιαην εμεηάδεηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ επξσπατθνχ πιαηζίνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηεο αλάιπζεο βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

εθπαίδεπζήο ηνπο ζε δεηήκαηα ζπκπεξίιεςεο, φπσο είλαη ε δνκή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη 

ην πξφγξακκα ζπνπδψλ.  

ην 5
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, ελψ ζηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινπζεί γίλεηαη πξνζπάζεηα ζχλδεζεο θαη αλάδεημεο ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ ηξηψλ απηψλ 

παξαγφλησλ, θαη, παξάιιεια, επηρεηξείηαη ε δηαηχπσζε θάπνησλ πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε 

ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζηελ Δπξψπε. 
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1
ν
 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζεσξείηαη ζήκεξα θεληξηθή έλλνηα αλαθνξηθά κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηελ ηζφηεηα ζηηο επθαηξίεο θαη απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

θνηλσλίεο, θαζψο ακθηζβεηεί φιεο εθείλεο ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο νη νπνίεο έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ παηδηψλ απφ ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Σν ηδαληθφ 

πνπ ηε ζηεξίδεη είλαη φηη φια ηα παηδηά έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθπαηδεπηνχλ ζε θνηλά 

πιαίζηα, αλεμάξηεηα αλ έρνπλ θάπνην είδνο αλαπεξίαο ή εηδηθήο αλάγθεο (Winter & O‟Raw, 

2010). Έηζη, ινηπφλ, βιέπνπκε φηη νη ηάζεηο ζηε λνκνζεζία θαη ηηο πνιηηηθέο ηα ηειεπηαία 30 

ρξφληα έρνπλ μεθάζαξα αιιάμεη θαηεχζπλζε καθξηά απφ ηελ απνδνρή ηεο ηδέαο ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζηζηψληαο 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε αληηθείκελν εζηίαζεο ζηηο ζπδεηήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αλά ηνλ θφζκν 

(Mitchell, 2010).  

ε δηεζλέο επίπεδν, ππάξρνπλ δηάθνξεο ζπκβάζεηο θαη δηαθεξχμεηο πνπ ζηεξίδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, φπσο, ε χκβαζε θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ζηελ Δθπαίδεπζε 

(1960), ε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (1994), ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (2006), νη Πξφηππνη Καλφλεο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα Άηνκα κε Αλαπεξία (1993) θ.α. ε 

επξσπατθφ επίπεδν, βιέπνπκε φηη φιεο νη ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδνπλ πιένλ 

λνκνζεζίεο νη νπνίεο ζρεδηάζηεθαλ γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη 

νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο βαζηθέο πηπρέο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αξρψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο. 

Χζηφζν, δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ππάξρεη πιήξεο απνδνρή ηεο πινπνίεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Αληίζεηα, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή δηακάρε αλαθνξηθά κε ην 

θαηά πφζν κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κε πνηνλ ηξφπν. Δπηπιένλ, ζεκαληηθέο δηαθνξέο γλψκεο 

ππάξρνπλ θαη αλαθνξηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

πεξηιακβάλεη ηελ απνδφκεζε ηνπ πεδίνπ ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηε δεκηνπξγία ελφο γεληθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ 

(Ainscow & Miles, 2009). Έηζη, ελψ ζεσξείηαη αδηακθηζβήηεηε ε χπαξμε ελφο 
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εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

θαη φπνπ ε αλνρή, ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε ηζφηεηα θπξηαξρνχλ, ελ ηνχηνηο, ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν θάηη ηέηνην κπνξεί λα πινπνηεζεί, απνηειεί αληηθείκελν δηακάρεο.  

 

 

1.2  Εεηήκαηα νξηζκνύ ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο  

Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε έρεη αλαδεηρζεί σο έλα απφ ηα πην θπξίαξρα δεηήκαηα 

ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηφζν ζε 

επίπεδν ζεσξίαο, φζν θαη πξαθηηθήο. Χζηφζν, ε έλλνηα ηεο ζπκπεξίιεςεο δηαθξίλεηαη απφ 

πνιιά πξνβιήκαηα, ηφζν ζε ελλνηνινγηθφ, φζν θαη πξαθηηθφ επίπεδν (Mitchell, 2010). Παξά 

ηε δηεζλνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, γηα κηα πιεζψξα 

ηζηνξηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ιφγσλ, ε πινπνίεζή ηεο έρεη ππάξμεη 

αλνκνηφκνξθε αλά ηνλ θφζκν  

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, σο ηδέα, έρεη ζπιιεθζεί 

θαηά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, πξάγκα ην νπνίν έρεη νδεγήζεη ζε πνιιέο εξκελείεο 

αλαθνξηθά κε ην λφεκα θαη ην πεξηερφκελφ ηεο. Οη νξηζκνί θπκαίλνληαη απφ ηελ εζηίαζε 

ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζε γεληθά ζρνιεία,  κέρξη ηελ πηνζέηεζε 

επξχηεξσλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θνηλσληθή ζπκπεξίιεςε ε νπνία ζηνρεχεη 

λα αληαπνθξηζεί ζηε δηαθνξεηηθφηεηα φισλ (Sosu, Mtika & Colucci-Gray, 2010). Οη Forlin 

et al. (2013) αλαθέξνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε απνηειεί έλαλ ακθηιεγφκελν φξν ν 

νπνίνο δηαθξίλεηαη απφ κηα έιιεηςεο εζηίαζεο ζε ελλνηνινγηθφ επίπεδν, πξάγκα ην νπνίν 

ζπκβάιιεη ζε παξαλνήζεηο θαη ζπγθερπκέλεο πξαθηηθέο. Ο Florian (1998, αλαθνξά ζε 

Ainscow & Miles, 2009) αλαθέξεη φηη, ελψ ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε 

δηάθνξα πιαίζηα, θαλέλαο νξηζκφο δελ έρεη γίλεη παγθνζκίσο απνδεθηφο, θάηη ην νπνίν 

παξαηεξείηαη σο ζήκεξα θαη ην νπνίν κπνξεί λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιχπινθε θχζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζε επίπεδν ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο. Οη Acedo, Ferrer & 

Pàmies (2009) επηζεκαίλνπλ φηη ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ραξαθηεξίδεηαη 

απφ αβεβαηφηεηεο, δηακάρεο θαη αληηπαξαζέζεηο θαη θάλνπλ αλαθνξά ζηηο νκηιίεο θαη ηηο 

ζπδεηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην 48
ν
 Γηεζλέο πλέδξην ηεο UNESCO γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε (2008) νη νπνίεο αλέδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο γλψκεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, 

ζηηο θπβεξλήζεηο θαη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδνπλ φηη κέξνο ηεο 
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πνιππινθφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πξνθχπηεη απφ ηνλ επξχ 

ηεο νξηζκφ. 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ, ζε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηηο 

Δηδηθέο Αλάγθεο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή πκπεξίιεςε (2014) αλαθέξεηαη φηη, απφ ηε κηα 

πιεπξά, ππάξρνπλ εθείλνη νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε σο έλα 

πνιχ ζπγθεθξηκέλν αίηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ εθείλνη πνπ ηελ 

θαηαλννχλ σο ην εθπαηδεπηηθφ ζπζηαηηθφ ελφο λένπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επηθξάηεζε εζηθψλ αξρψλ ζηελ θνηλσλία 

καο. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη, κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πξνζεγγίζεσλ, ππάξρεη κηα επξεία 

θιίκαθα απφςεσλ θαη αλαιχζεσλ νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζε δηάθνξα δεηήκαηα, φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, ζην δίιιεκα γχξσ απφ ηεο θχζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ζηε ζρέζε 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη επίηεπμεο απνηειεζκάησλ ή αθφκα θαη ζε ζρέζε κε 

ην πνηνη είλαη νη ππεχζπλνη νη νπνίνη ζεσξείηαη φηη είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίδνπλ ηη εζηί 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Όια ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχνπλ ην πφζν πνιχπινθε είλαη ε 

ηδέα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ηδηαίηεξα γηα εθείλνπο πνπ θαινχληαη λα ηελ 

πινπνηήζνπλ. 

Ο Ainscow θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2006, αλαθνξά ζε Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011), αλαγλσξίδνληαο ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ δεηήκαηνο 

απηνχ, αλέπηπμαλ ηελ αθφινπζε ηππνινγία, βάζεη ηεο νπνίαο κπνξεί λα θαηαλνεζεί ε 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε: 

- Ζ ζπκπεξίιεςε σο ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο θαη γηα άιινπο νη νπνίνη έρνπλ 

θαηεγνξηνπνηεζεί σο «έρνληεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» 

- Ζ ζπκπεξίιεςε σο απάληεζε ζηελ εμάιεηςε ηνπ απνθιεηζκνχ 

- Ζ ζπκπεξίιεςε ζε ζρέζε κε φιεο ηηο νκάδεο πνπ είλαη επάισηεο ζηνλ απνθιεηζκφ 

- Ζ ζπκπεξίιεςε σο αλάπηπμε ελφο ζρνιείνπ γηα φινπο 

- Ζ ζπκπεξίιεςε σο «Δθπαίδεπζε γηα φινπο» 

- Ζ ζπκπεξίιεςε σο κηα αμηαθή πξνζέγγηζε γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία. 

Ζ UNESCO δειψλεη φηη «ε ζπκπεξίιεςε είλαη κηα δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο θαη 

αληαπφθξηζεο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο απμεκέλεο 

ζπκκεηνρήο ζηε κάζεζε. Αθνξά ζε κηα επξεία θιίκαθα αιιαγψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζην 

πεξηερφκελν, ηηο πξνζεγγίζεηο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο, κε έλα θνηλφ φξακα ην νπνίν θαιχπηεη 
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φια ηα παηδηά θαη κε ηελ πεπνίζεζε φηη απνηειεί επζχλε ηνπ γεληθνχ ζπζηήκαηνο ε 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ» (UNESCO, 2005, ζει.13, αλαθνξά ζε Winter & O‟Raw, 

2010). Δπίζεο, βιέπνπκε φηη θαη ζην 48
ν
 Γηεζλέο πλέδξην ηεο Unesco γηα ηελ Δθπαίδεπζε 

(2008) δηαηππψλεηαη έλαο επξχο νξηζκφο ηεο ζπκπεξίιεςεο: «Ζ ζπκπεξίιεςε είλαη κηα 

ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη λα πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε ζε φινπο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο δηάθνξεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνζδνθίεο κάζεζεο φισλ ησλ καζεηψλ, εμαιείθνληαο φιεο ηηο 

κνξθέο δηάθξηζεο» (UNESCO, 2009, ζει 126, αλαθνξά ζην  Forlin et al., 2013).  

Δπηπιένλ, ζηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ηεο UNESCO (2005) αλαθέξνληαη ηέζζεξα 

θεληξηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ελλνηνινγηθή ηεο ζχιιεςε: ε ζπκπεξίιεςε κπνξεί 

λα εηδσζεί σο δηαδηθαζία, πξνυπνζέηεη ηελ αλαγλψξηζε θαη απνκάθξπλζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 

αθνξνχλ ζηε κάζεζε, ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ, ηελ παξαθνινχζεζε, ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηελ πνηφηεηα ηεο κάζεζεο όλυν ησλ καζεηψλ θαη δίλεη έκθαζε ζε εθείλεο ηηο 

νκάδεο καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν πεξηζσξηνπνίεζεο ή απνθιεηζκνχ.  

 Σα ηέζζεξα απηά ζηνηρεία ηα νπνία αλέπηπμαλ πεξαηηέξσ νη Ainscow & Miles 

(2009), πεξηγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα:   

- Η εκπαιδεςηική ζςμπεπίλητη είναι μια διαδικαζία. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

ζπκπεξίιεςε πξέπεη λα εηδσζεί σο κηα αδηάθνπε έξεπλα πξνο αλαδήηεζε θαιχηεξσλ 

ηξφπσλ αληαπφθξηζεο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα. Έρεη λα θάλεη κε ην λα κάζνπκε λα δνχκε κε ηε 

δηαθνξεηηθφηεηα θαη λα κάζνπκε απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, νη 

δηαθνξέο αληηκεησπίδνληαη σο θάηη ην ζεηηθφ, σο έλα εξέζηζκα γηα κάζεζε.  

- Η ζςμπεπίλητη ενδιαθέπεηαι για ηην αναγνώπιζη και ηην απομάκπςνζη ηυν 

εμποδίυν. πλεπψο, πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή, ηελ αληηπαξαβνιή θαη ηελ αμηνιφγεζε 

πιεξνθνξηψλ απφ κηα κεγάιε πνηθηιία πεγψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ζα βειηησζνχλ νη πνιηηηθέο θαη νη πξαθηηθέο. Έρεη λα θάλεη κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

- Η ζςμπεπίλητη αθοπά ζηην παποςζία, ηη ζςμμεηοσή και ηα επιηεύγμαηα όλυν ηυν 

μαθηηών. Ζ παξνπζία αλαθέξεηαη ζηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν εθπαηδεχνληαη ηα παηδηά, θαζψο θαη 

αλ φλησο παξαθνινπζνχλ θαη κε ζπλέπεηα ην ζρνιείν. Ζ ζπκκεηνρή ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο ζην πεξηβάιινλ φπνπ θνηηνχλ, θαη άξα ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ, ελψ ηα επηηεχγκαηα αλαθέξνληαη ζηα 
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απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο ζε φιν ην θάζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη φρη 

απνθιεηζηηθά ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ζηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο.  

- Η ζςμπεπίλητη δίνει ιδιαίηεπη έμθαζη ζε εκείνερ ηιρ ομάδερ μαθηηών πος βπίζκονηαι 

ζηα όπια ηηρ πεπιθυπιοποίηζηρ, ηος αποκλειζμού ή ηηρ αποηςσίαρ. Απηφ ππνδεηθλχεη ηελ 

εζηθή επζχλε λα δηαζθαιίζνπκε φηη απηέο νη νκάδεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ζε 

θίλδπλν, ζα παξαθνινπζνχληαη θαη φηη, φπνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν, ζα ιακβάλνληαη κέηξα γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ηεο παξνπζίαο, ηεο ζπκκεηνρήο  θαη ηεο επηηπρίαο ηνπο ζην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα. 

Δλψ νη παξαπάλσ νξηζκνί έρνπλ γίλεη απνδεθηνί ζε κεγάιν βαζκφ απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο, ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, φπσο εηπψζεθε,  απνηειεί κέρξη 

ζήκεξα αληηθείκελν δηακάρεο, κε απνηέιεζκα ν πξνζδηνξηζκφο θαιψλ πξαθηηθψλ λα κελ 

απνηειεί εχθνιν πφλεκα. Δθηφο απηνχ, νη αβεβαηφηεηεο πνπ ηε δηέπνπλ αληηθαηνπηξίδνπλ 

δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ζαθψλ θαη ζπλεθηηθψλ πνιηηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε  (Donnelly & Watkins, 2011).  

 

 

1.3 Ζ επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο    

Ο Mitchell (2010), αλαθεξφκελνο ζε δηάθνξνπο εξεπλεηέο, επηζεκαίλεη φηη ε  

ζπλεγνξία ππέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θηλείηαη γχξσ απφ ηξία βαζηθά 

επηρεηξήκαηα: θαηαξρήλ, δηάθνξνη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε απνηειεί βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα. Οη Lipsky & Gartner (1996, 1999) 

ηζρπξίδνληαη φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε απνηειεί ζεκειηψδεο δηθαίσκα, ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο. Δπίζεο, ππάξρεη ε επηρεηξεκαηνινγία φηη ν 

απνθιεηζκφο απφ ηε γεληθή εθπαίδεπζε ή ε απνκφλσζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απνηειεί παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη 

απεηθνλίδεη κηα άληζε θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ. Σν ίδην πξνθχπηεη θαη απφ ηε 

Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (1994) φπνπ ζεσξείηαη φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε αθνξά 

ζηηο πνιηηηθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα φισλ ησλ καζεηψλ. 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεο αλαθέξεηαη ζην φηη, κέζσ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο, πξέπεη λα 

αιιάμεη ε εζηίαζε απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη θάπνην πξφβιεκα ή αλαπεξία 
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θαη λα κεηαθηλεζεί πξνο ζην θνηλσληθφ πιαίζην, θεληξηθφ ζηνηρείν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη έλα ελνπνηεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηα νπνίν ζα πξνζθέξεη πνηνηηθή εθπαίδεπζε 

ζε φινπο ηνπο καζεηέο.  

Ο ηζρπξηζκφο ηνπ ηξίηνπ επηρεηξήκαηνο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη, θαζψο δελ 

ππάξρεη μεθάζαξε νξηνζέηεζε κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αηφκσλ κε θαη ρσξίο 

αλαπεξίεο, θαη θαζψο δελ ππάξρεη ζηήξημε αλαθνξηθά κε ηε δηακάρε φηη ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο καζεηψλ καζαίλνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα πξφλνηαο γηα 

απηνχο ηνπο καζεηέο δελ κπνξνχλ λα δηθαηνινγεζνχλ (Lipsky & Gartner, 1996, 1999 

αλαθνξά ζε Mitchell, 2010). 

Αθφκα, αλαθνξηθά κε ηελ πξνέιεπζε ησλ επηρεηξεκάησλ ππέξ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, ε UNESCO αλαθέξεη ζε έθζεζή ηεο (2001) φηη ην θίλεκα πξνο έλα ζρνιείν 

πνπ δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο, κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί βάζεη ησλ παξαθάησ 

αηηηνινγήζεσλ:  

α) Τπάξρεη θαηαξρήλ κηα εθπαηδεπηηθή αηηηνιφγεζε: Ζ αλάγθε επηκφξθσζεο φισλ ησλ 

καζεηψλ απφ θνηλνχ ζε «ζπκπεξηιεπηηθά» ζρνιεία ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ 

ηξφπνη δηδαζθαιίαο νη νπνίνη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, πξάγκα ην νπνίν 

απνηειεί φθεινο γηα ην ζχλνιν ησλ παηδηψλ, φρη κφλν φζσλ έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο.  

β) Τπάξρεη κηα θνηλσληθή αηηηνιφγεζε: Σα ζρνιεία πνπ έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε 

ζπκπεξίιεςε, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο φισλ ησλ παηδηψλ καδί, είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ 

αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη άξα λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο γηα 

κηα πεξηζζφηεξν δίθαηε θνηλσλία πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ ιηγφηεξεο δηαθξίζεηο.  

γ) Τπάξρεη κηα νηθνλνκηθή αηηηνιφγεζε: Ζ ίδξπζε θαη δηαηήξεζε ζρνιείσλ φπνπ φινη νη 

καζεηέο εθπαηδεχνληαη καδί, ζεσξείηαη πηζαλφ λα ζηνηρίδεη ιηγφηεξν, απφ φ,ηη ε ίδξπζε ελφο 

πνιχπινθνπ ζπζηήκαηνο κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζρνιηθήο θνίηεζεο θαη εηδίθεπζεο ζε 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο παηδηψλ.  

 

 

1.4 Παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

Ζ ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρεκέλε 

ζπκπεξίιεςε, θηλείηαη γχξσ απφ δχν βάζεηο: Δίηε κέζσ ηεο αλαθνξάο δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ πνπ είλαη ζεκαληηθνί γηα ηελ επίηεπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο είηε 
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κέζσ ηεο αλαθνξάο ησλ εκπνδίσλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ή απνθιείνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα 

ζπκπεξίιεςε, ε ιχζε ησλ νπνίσλ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία ηεο.  

ε έθδνζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2009) κε 

ζέκα ηηο αξρέο - θιεηδηά γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, αλαθέξεηαη 

φηη, παξά ηηο δηαθνξέο ζηα εζληθά πιαίζηα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ππάξρεη κηα ζπλαίλεζε 

αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμή ηεο κε ηελ αλαθνξά ησλ 

παξαθάησ:  

- Γηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο γηα ηελ αχμεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο 

καζεηέο 

- Δθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε  

- Αξρέο θαη ζηάζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε  

- Τπνζηεξηθηηθέο δνκέο νη νπνίεο έρνπλ δηακνξθσζεί θαηά ηξφπν πνπ λα πξνσζνχλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε  

- Δπέιηθηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηα νπνία πξνσζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

- Πνιηηηθέο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

- Ννκνζεζία πνπ πξνσζεί ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.  

 Οη Winter & O‟Raw (2010) αλαθέξνπλ φηη ε έξεπλα απφ ηε βηβιηνγξαθία 

ππνγξακκίδεη θάπνηα δεηήκαηα θαη πξαθηηθέο πνπ ζεσξνχληαη θεληξηθέο ζηελ επίηεπμε 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, παξαζέηνληαο ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο:  

- Αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηνπ φηη ε ζπκπεξίιεςε απνηειεί κία ζπλερή θαη εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία 

- Γεκηνπξγία δηδαθηηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ θαη ην νπνίν έρεη ην κέγηζην δπλαηφ αληίθηππν ζηελ θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, 

θπζηθή θαη γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε 

- Τηνζέηεζε ελφο θαηάιιεινπ, ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην νπνίν κπνξεί λα 

πξνζαξκνζηεί, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

- Δλδπλάκσζε θαη δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ 

θαη ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο ζηα ζέκαηα θαη ηηο εξγαζίεο ηνπ ζρνιείνπ 

- Παξνρή εθπαηδεπηηθψλ πιαηζίσλ ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη κείσζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ εκπνδίδνπλ ηε κάζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή 



15 
 

- Αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

- Αλαγλψξηζε θαη παξνρή ηεο θαηάιιειεο ζηήξημεο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη 

άιια κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ 

- Παξνρή ηεο θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο φινπ ηνπ 

εκπιεθφκελνπ πξνζσπηθνχ. 

- Δμαζθάιηζε πιήξνπο δηαθάλεηαο θαη πξνζβαζηκφηεηαο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. 

Αθφκα, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά ζηνπο Booth and Ainscow (2002) νη νπνίνη 

αλέπηπμαλ θάπνηνπο δείθηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπκπεξίιεςε θαη νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαη σο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο. Οη δείθηεο 

απηνί αθνξνχλ ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ, ηελ αλακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ, ηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ καζεηψλ λα ιακβάλνπλ 

εθπαίδεπζε ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ δνπλ, ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ θαη ηεο 

θνηλφηεηαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε απνηειεί κία πιεπξά 

ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο. 

Δπηπιένλ, ζε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

(2013) επηζεκαίλεηαη φηη, πξνθεηκέλνπ γηα ηε κεηάβαζε ζε εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ηα 

νπνία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζφηεηα θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

φινπο, απαηηείηαη έλα παγθφζκην φξακα θαη κηα ζπζηεκηθή νπηηθή.  Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, 

γηα ηελ επηηπρία ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, πξέπεη λα ππάξρεη αληίθηππνο ζε φια ηα 

ζηνηρεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο, ζηε δηνίθεζε, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηε 

δηδαζθαιία, ηε ρξεκαηνδφηεζε θ.α. 

Άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνληαη ζηα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα ππεξθεξαζηνχλ, 

πξνθεηκέλνπ ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε λα είλαη επηηπρεκέλε. Ο Vayrynen (2000 

αλαθνξά ζε Winter & O‟Raw, 2010) αλαγλψξηζε έλαλ αξηζκφ ζεκαληηθψλ πξνθιήζεσλ πνπ 

εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζπκπεξίιεςεο. Κάπνηεο απφ 

απηέο είλαη:  

- Παξά ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, φιεο νη 

ρψξεο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ελφο «ζπκπεξηιεπηηθνχ» 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  
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- Οη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα πξφβιεςεο 

αλαθνξηθά κε ηελ πξφλνηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ 

- Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πξέπεη λα είλαη αξθεηά επέιηθηα, πξνθεηκέλνπ λα  κπνξνχλ λα 

εμππεξεηήζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ ζηπι θαη ην ξπζκφ κάζεζεο 

- Καζψο έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπκπεξίιεςε απαηηεί λέεο δεμηφηεηεο 

θαη γλψζεηο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

αλαζεσξεζεί θαη λα ζρεδηαζηεί εθ λένπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδεη ηε ζπκπεξίιεςε 

- Αλάπηπμε δνκψλ ή δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ηνκέσλ 

- Οη ζηάζεηο ζεσξνχληαη ην κεγαιχηεξν εκπφδην ή, αιιηψο ηδσκέλν, ην κεγαιχηεξν αηνχ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 

 Ο Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, εθθξάδνληαο 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ δεηθηψλ ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο σο εξγαιείν γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εμειίμεσλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ζε επίπεδν πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο εθαξκνγήο, θαηά ηελ 

εθπφλεζε πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε, φξηζε θάπνηεο δέζκεο δεηθηψλ νη νπνίεο ζα 

παξείραλ έλα εξγαιείν ζε επξσπατθφ επίπεδν γηα ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο 

δηάθνξεο εμειίμεηο ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. ηε ζπλαθφινπζε έθδνζε 

πνπ εμέδσζε (2009), νξίζηεθαλ θάπνηεο πεξηνρέο - θιεηδηά νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ φηη 

θάιππηαλ ηηο θχξηεο πηπρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη νη νπνίεο παξείραλ ην 

πιαίζην γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ απφ ηελ πνιηηηθή πνπ 

ζηεξίδνπλ ή εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία (Kyriazopoulou & 

Weber, 2009). Οη πεξηνρέο απηέο ζπλίζηαληαη ζηηο παξαθάησ:  

- Ύπαξμε λνκνζεζίαο αιιά θαη ηζνξξνπίαο/ελαξκφληζεο ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη άιισλ 

πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο 

- αθήο εζληθή πνιηηηθή γηα ηε ζπκπεξίιεςε 

- πζηήκαηα αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξίιεςεο 

- Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ σο ζεκείν αλαθνξάο 

- πκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 

- χλδεζε κεηαμχ ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο/ πξψηκεο παξέκβαζεο. 

- Υξεκαηνδφηεζε θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο 

- πλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ 
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- Γηεπηζηεκνληθά ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα 

- Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ  

- πζηήκαηα/θνπιηνχξεο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ νκαδηθή δνπιεηά κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

- Γηάθξηζε, δηαθνξεηηθφηεηα θαη πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κέζα ζηελ ηάμε 

- πζηήκαηα γηα ππεπζπλφηεηα. 

Σέινο, νη Zipper & Simeonsson (2004, αλαθνξά ζε Γεσξγηάδε, Κνπξθνχηαο θαη 

Καιχβα, 2007) επηζεκαίλνπλ φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε εμαξηάηαη απφ κηα πιεζψξα 

καθξνθνηλσληθψλ παξακέηξσλ, αλαθέξνληαο ηε λνκνζεζία, ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή, ηελ 

θνηλσληθή αλεθηηθφηεηα, ηηο πξνθαηαιήςεηο, ηηο ππνδνκέο θ.α. θαη κηθξνθνηλσληθψλ 

παξακέηξσλ, αλαθέξνληαο ηε ζρνιηθή κνλάδα, ηε θηινζνθία ηνπ ζρνιείνπ, ηε δηεχζπλζε 

ηνπ ζρνιείνπ, ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, ηνπο γνλείο άιισλ παηδηψλ θ.α. νη νπνίνη 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε κία ζπλερή θαη ζηαζεξή βάζε. 

Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε θαηαξρήλ φηη ππάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ κηα ζχκπλνηα 

απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

ελψ, παξάιιεια, παξαηεξνχκε φηη κηα βαζηθή δηάθξηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη απηνί πνπ αλαθέξνληαη ζε επίπεδν 

ζρνιείνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο πξψηνπο. 

  

 

1.5 θνπόο ηεο έξεπλαο - Γηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα θσηίζεη δηάθνξεο πηπρέο ησλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ζπλεηζθέξνληαο ζηε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαζηάζεηο ηεο έλλνηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ελψ επηκέξνπο ζηφρνη απνηεινχλ ε 

παξνρή κηαο ζχλζεζεο ησλ ηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε επξσπατθφ επίπεδν αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ε αλαγλψξηζε θεληξηθψλ δεηεκάησλ θαη θνηλψλ πξνθιήζεσλ 

πνπ δηέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο.  

Σα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο εξγαζίαο ζπλίζηαληαη ζηα εμήο: 

Θα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ηφζν ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν πηνζεηνχληαη νη 

θνηλνί ζηφρνη θαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, φπσο ν ΟΖΔ θαη ε UNESCO, θαζψο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, αλάινγα κε ην πιαίζην ζην 

νπνίν θάζε θνξά εθαξκφδεηαη. Θα εμεηαζηνχλ νη θπξίαξρεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

Δπξψπε, θαζψο θαη ηα δηάθνξα κνληέια εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 

Αθφκα, βάζεη ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα θαη νη 

νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ε εζηίαζε ζα 

γίλεη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε επίπεδν ζπζηήκαηνο θαη φρη ζρνιείνπ θαη ζα 

δηεξεπλεζνχλ ηξεηο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο νη νπνίνη θαίλεηαη λα παίδνπλ θεληξηθφ 

ξφιν ζηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη νη νπνίνη είλαη: ε 

λνκνζεζία, ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

ζηεξίδεη ηε ζπκπεξίιεςε.  ην επίπεδν εμέηαζεο ησλ ηξηψλ απηψλ παξαγφλησλ, ζα 

δηεξεπλεζεί ε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή, θαζψο ε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, κε αλαθνξά ησλ ζεκείσλ ζχγθιηζεο 

θαη απφθιηζήο ηνπο, θαζψο επίζεο ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα ζχλδεζήο ηνπο.  

Πξέπεη, ηέινο, λα επηζεκαλζεί φηη ε παξνχζα εξγαζία απνηππψλεη κηα εηθφλα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο πνπ ππάξρεη ζηελ Δπξψπε. Γηα ην ιφγν απηφ, δελ 

πξαγκαηνπνηείηαη εμαληιεηηθή κειέηε φισλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο, νχηε θαη ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπλνιηθά. Δπηπιένλ, ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη αλαθνξέο γηα φια ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο, ε έξεπλα είλαη εζηηαζκέλε ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

αλαθνξηθά κε ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Σέινο, αλαθνξηθά κε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ, ελψ επηζεκαίλνληαη θάπνηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο, ε εζηίαζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο γεληθήο 

αγσγήο.  

 

 

1.6 Μεζνδνινγία 

Ζ κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα είλαη ε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξσηνγελείο πεγέο, φπσο, άξζξα 

θαη κνλνγξαθίεο, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζε δεπηεξνγελείο πεγέο, φπσο, δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο εθδφζεσλ (κειέηεο, αλαθνξέο, εθζέζεηο θ.α.) εζληθψλ θαη επξσπατθψλ 

θπβεξλεηηθψλ θαη κε θνξέσλ, αιιά θαη δηεζλψλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ. 

Παξάιιεια, ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθζέζεηο επξσπατθψλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηα 

δεηήκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, νη νπνίεο εθζέζεηο έρνπλ θαηαηεζεί ζηνλ 
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Δπξσπατθφ Φνξέα γηα ηηο Δηδηθέο Αλάγθεο θαη ηελ Δθπαηδεπηηθή πκπεξίιεςε, ζην Γίθηπ 

“Academic Network of European Disability Experts” θαη ζηηο εθζέζεηο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ 

EURYDICE Eurybase. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ πιαηζίσλ 

πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ησλ 

δηαθνξεηηθψλ θαηαλνήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, νη πιεξνθνξίεο 

απφ ηηο εθζέζεηο ησλ ρσξψλ ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαηά βάζεη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε 

ζην θνηλφ έδαθνο θαη ζηηο θνηλέο πξνθιήζεηο ησλ ρσξψλ, θαζψο επίζεο γηα λα παξαζρεζεί 

κηα αλάιπζε ησλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΟΤ ΣΖΡΗΕΔΗ ΣΖΝ  

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

Οη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε έρνπλ ζρεδηαζζεί κε 

ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πξνψζεζε επθαηξηψλ ζε φινπο 

ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,  πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

2003). Χο πξνο ηελ επίηεπμε απηή, ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί ε λνκνζεζία πνπ ζηεξίδεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.  

ε έθζεζε ηεο Unesco (2009) αλαθέξεηαη φηη λνκνζεζία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, 

θαζψο, κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

- ην πιαίζην ησλ αξρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ 

πνπ ζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

- ηελ αλακφξθσζε ησλ ζηνηρείσλ ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(γηα παξάδεηγκα, αλακφξθσζε ησλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ζε καζεηέο κε 

αλαπεξίεο λα παξαθνινπζνχλ ην ζρνιείν ηεο γεηηνληάο ηνπο) 

- ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα νξηζκέλσλ ζεκειησδψλ πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο (ηελ 

ππνρξέσζε, γηα παξάδεηγκα, ησλ ζρνιείσλ λα εθπαηδεχνπλ φια ηα παηδηά πνπ δνπλ ζηηο 

θνηλφηεηέο ηνπο)  

- ηελ εγθαζίδξπζε δηαδηθαζηψλ ή πξαθηηθψλ, κέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο 

ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (γηα παξάδεηγκα, ηε δεκηνπξγία επέιηθησλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ).   

ε θάπνηεο ρψξεο, φπσο ε Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη ε Διβεηία, ε γεληθή εθπαίδεπζε 

θαη ε εηδηθή αγσγή ππάγνληαη ζε δηαθνξεηηθή λνκνζεζία, δηνηθνχληαη απφ μερσξηζηνχο 

ηνκείο ή ηκήκαηα ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, δηαθξίλνληαη απφ μερσξηζηά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο, μερσξηζηά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, θαζψο θαη δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο. ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ζεκαληηθφ βήκα 
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απνηειεί ε ελνπνίεζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ κέζσ ελφο θνηλνχ δηνηθεηηθνχ θαη λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ (ANED, 2011). 

Ζ αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίδεη ηε 

ζπκπεξίιεςε αλαθέξεηαη θαη ζην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηεο Unesco (2008), 

φπνπ επηζεκαίλεηαη φηη: «ε εθαξκνγή κηαο πξνζέγγηζεο βαζηζκέλεο ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα ζηελ εθπαίδεπζε κε ζθνπφ ηε ζπκπεξίιεςε απαηηεί κία νινθιεξσηηθή 

κεηαξξχζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

ησλ ζπληαγκαηηθψλ εγγπήζεσλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ» (ζει. 29, αλαθνξά ζε 

European Agency for the Development in Special Needs Education, 2012).   

Πνιιέο ρψξεο έρνπλ ζεζπίζεη ππνζηεξηθηηθή λνκνζεζία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε, ελψ άιιεο έρνπλ αλαπηχμεη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ή ζρέδηα δξάζεο ηα νπνία 

έρνπλ ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο είλαη εκθαλήο ε επηξξνή 

ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη δηαθεξχμεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, 

θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα επζπγξάκκηζεο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο 

θαη ζπκβάζεηο.  

ην παξφλ θεθάιαην, ζα πεξηγξαθνχλ ηα πιαίζηα λνκνζεζίαο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, πξψηα ζε δηεζλέο επίπεδν θη έπεηηα ζε επξσπατθφ, κε ηελ 

αλαθνξά ησλ θπξηφηεξσλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ ηε ζηεξίδνπλ. ηε 

ζπλέρεηα, ζα γίλεη αλαθνξά ζην πιαίζην λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, ελψ ζην ηέινο ζα ζπδεηεζνχλ θάπνηα 

δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο λνκνζεζίεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.  

 

 

2.2 Γηεζλείο θαηεπζπληήξηεο αξρέο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

Σν δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

παηδηψλ κε αλαπεξίεο- έρεη αλαγλσξηζηεί απφ δηάθνξα δηεζλή λνκηθά θείκελα,  φπσο, ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (1948), ην Γηεζλέο χκθσλν γηα 

ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1966) θαη ηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1989) (Tisdall, 2007).  
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Δηδηθφηεξα, ζηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ πεξηιακβάλνληαη 

δηάθνξα άξζξα αθηεξσκέλα ζηελ εθπαίδεπζε: α) Σν Άξζξν 28 αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ηνπ 

παηδηνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα εμαζθαιίζεη ηε ζηνηρεηψδε 

εθπαίδεπζε ππνρξεσηηθή θαη δσξεάλ γηα φινπο, β) ην Άξζξν 29 αλαγλσξίδεη φηη ε 

εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη 

ζηελ πιεξέζηεξε δπλαηή αλάπηπμε ησλ ραξηζκάησλ ηνπ θαη ησλ ζσκαηηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ, αιιά θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ γηα κηα ππεχζπλε δσή ζε κηα 

ειεχζεξε θνηλσλία ελψ γ) ην Άξζξν 23 αλαθέξεηαη ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο ηα νπνία ζα πξέπεη λα ηπγράλνπλ εηδηθήο θξνληίδαο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί φηη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα ιάβνπλ εθπαίδεπζε, έηζη πνπ λα επηηπγράλεηαη ε 

φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θνηλσληθή έληαμε θαη πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε (Tisdall, 

2007). 

 Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, δελ έρεη θπξσζεί 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, σζηφζν, ηα δηθαηψκαηα θαη νη αξρέο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ 

θαζνδεγνχλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο δξάζεηο ηεο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2013). 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο ζπλδπάδνπλ δηάθνξνπο βαζκνχο εππάζεηαο, σο παηδηά, ε 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ εηδηθψλ κέηξσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Χο 

άηνκα κε αλαπεξίεο, απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα επάισηε θαηεγνξία επξσπαίσλ πνιηηψλ γηα 

ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη εηδηθφ θαζεζηψο δηαζθάιηζεο θαη πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, 2013) γηα ηελ νπνία ζα γίλεη ιφγνο ζην παξφλ θεθάιαην.   

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ζε δηεζλέο επίπεδν, νη 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα ηελ Δλζσκάησζε ζηελ Δθπαίδεπζε ηεο Unesco (2009) 

παξαζέηνπλ ηα βαζηθά λνκηθά πιαίζηα πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ε 

Γηεζλήο Γηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (1948), ε χκβαζε θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ 

ζηελ Δθπαίδεπζε (1960), ε χκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία θαη Πξναγσγή ηεο 

Γηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ Πνιηηηζκηθή Έθθξαζε (2005) θαη ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (2006) (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2009). 
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Δηδηθφηεξα, ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ζην Άξζξν 

24, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε γηα φινπο ηνπο καζεηέο, ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία 

απνζθνπεί: ζηελ πιήξε αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ δπλαηνηήησλ θαη ηελ αίζζεζε 

αμηνπξέπεηαο θαη απηνεθηίκεζεο, ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

αλζξψπνπ, ηηο ζεκειηψδεηο ειεπζεξίεο θαη ηελ αλζξψπηλε πνηθηινκνξθία θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ησλ ηαιέλησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο, φπσο επίζεο θαη ησλ δηαλνεηηθψλ θαη ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ζην κέγηζην 

βαζκφ (United Nations, 2006). Παξάιιεια, ζην Άξζξν 24 αλαθέξεηαη φηη, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, ηα θξάηε εμαζθαιίδνπλ φηη ηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο δελ πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ιφγσ ηεο 

αλαπεξίαο ηνπο, φηη πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ ίδηα βάζε κε ηνπο 

ππφινηπνπο καζεηέο ζηηο θνηλφηεηεο φπνπ δνπλ, φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε 

πνπ απαηηείηαη, εληφο ηνπ γεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

πξφζβαζή ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε, ελψ, ηέινο, αλαθέξεηαη φηη απνηειεζκαηηθά 

εμαηνκηθεπκέλα κέηξα ππνζηήξημεο ζα πξέπεη λα παξέρνληαη ζε πεξηβάιινληα πνπ 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε, ζχκθσλα κε ην ζθνπφ ηεο 

πιήξνπο ζπκπεξίιεςεο (United Nations, 2006). 

Πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη ε ζχκβαζε ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε γηα 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε λα κπνξνχλ λα δηδάμνπλ ζε «ζπκπεξηιεπηηθέο» 

ηάμεηο - έλα ζπκπέξαζκα πνπ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ άιιεο ζπδεηήζεηο ζε επξσπατθφ 

επίπεδν νη νπνίεο αλαγλσξίδνπλ ηελ απμαλφκελε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ πνπ 

παξαηεξείηαη ζηηο ζεκεξηλέο ηάμεηο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζην φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε  παξέρεη ην θαηαιιειφηεξν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ γηα απηά ηα παηδηά θαη 

βνεζά ζηελ θαηάξγεζε ησλ εκπνδίσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηεξεφηππσλ. 

Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία έρεη 

ήδε ππνγξαθεί θαη επηθπξσζεί απφ πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο (θαη ε ίδηα ε Δπξσπατθή 

Έλσζε έρεη ππνγξάςεη ηελ χκβαζε θαη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν), γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο φζνλ αθνξά ζηε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ χκβαζεο απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε κέιε. Χζηφζν, παξά 

ην γεγνλφο φηη απνηειεί έλα θίλεηξν γηα αιιαγή, εμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη 
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ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε ζρεηηθά κε ηηο εξκελείεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο θαη ην ηη απηή πεξηιακβάλεη ζηελ πξάμε. Σν γεγνλφο απηφ έρεη λα θάλεη κε ην 

φηη ζην θείκελν ηεο χκβαζεο δελ αλαθέξεηαη θάπνηνο νξηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε κηα πνηθηιία ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο 

πνπ πηνζεηνχλ ηα θξάηε (Tisdall, 2007). 

Άιιεο πνιχ ζεκαληηθέο δηεζλείο λνκνζεζίεο θαη ζπκβάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζεσξνχληαη: ε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα θαη ην Πιαίζην γηα 

Γξάζε (the Salamanca Statement and Framework for Action, UNESCO, 1994), νη Πξφηππνη 

Καλφλεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα Άηνκα κε 

Αλαπεξία (UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities, United Nations, 1993) θαη ην Dakar Πιαίζην γηα Γξάζε (Dakar Framework for 

Action, UNESCO, 2000) (Winter & O‟Raw, 2010). 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (Unesco, 1994) ζεσξείηαη ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο 

δηεζλέο έγγξαθν ζην πεδίν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, θαζψο έζεζε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

ζε έλα δηεζλέο πιαίζην εζηίαζεο, δειψλνληαο φηη ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα γεληθά ζρνιεία θαη ηα γεληθά ζρνιεία πξέπεη λα έρνπλ έλαλ 

πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε ζπκπεξίιεςε. Ζ Γηαθήξπμε πξνηξέπεη ηηο θπβεξλήζεηο λα 

πξνζθέξνπλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή πξνηεξαηφηεηα ζηηο πνιηηηθέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ) γηα ηε βειηίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ παηδηψλ ζε απηά, αλεμαξηήησο αηνκηθψλ δηαθνξψλ ή 

δπζθνιηψλ, θαζψο επίζεο, ηηο πξνηξέπεη λα πηνζεηήζνπλ σο πνιηηηθή ηελ αξρή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο  (Tisdall, 2007).  

ηε Γηαθήξπμε ππάξρεη ν ηζρπξηζκφο φηη «ηα γεληθά ζρνιεία κε έλα πξνζαλαηνιηζκφ 

πξνο ηε ζπκπεξίιεςε, απνηεινχλ ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαηαπνιέκεζεο ησλ 

ζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ αλαθνξηθά κε ηηο δηαθξίζεηο, δεκηνπξγψληαο θηιφμελεο θνηλφηεηεο, 

ρηίδνληαο κηα „ζπκπεξηιεπηηθή‟ θνηλσλία θαη επηηπγράλνληαο κηα εθπαίδεπζε γηα φινπο» 

(Salamanca Statement, 1994, ζει.10). Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη φηη ηα γεληθά ζρνιεία 

παξέρνπλ κηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ θαη βειηηψλνπλ 

ηελ επάξθεηα φινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Όιεο νη επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ επηθπξψζεη ηε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα θαη ην 

Πιαίζην γηα Γξάζε ηεο Unesco (1994). Απηή ε ζπιινγηθή δηαθήξπμε απνηειεί θεληξηθφ 

ζεκείν εζηίαζεο γηα ην έξγν ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Δπξψπε - θαη απνηειεί αθφκα ζηνηρείo 
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θιεηδί γηα ην ζεκειηψδεο πιαίζην ηεο πνιηηηθήο πνιιψλ ρσξψλ. Οη επξσπατθέο ρψξεο 

ζπκθσλνχλ φηη νη αξρέο πνπ πεξηγξάθεη ε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα πξέπεη λα δηέπνπλ 

φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο - θαη φρη κφλν απηέο πνπ αζρνινχληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

εηδηθή αγσγή. Απηέο νη αξρέο ζρεηίδνληαη κε ηηο ίζεο επθαηξίεο ζε φ,ηη αθνξά ζηε γλήζηα 

πξφζβαζε ζε καζεζηαθέο εκπεηξίεο, ην ζεβαζκφ ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο θαη ηελ πνηνηηθή 

εθπαίδεπζε γηα φινπο, πνπ εζηηάδεη ζηηο πξνζσπηθέο δπλαηφηεηεο παξά ζηηο αδπλακίεο 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2009).   

Σέινο, έλα ζεκαληηθφ δηεζλέο θείκελν πνπ αθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε είλαη νη 

Πξφηππνη Καλφλεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα 

Άηνκα κε Αλαπεξία (UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons 

with Disabilities, United Nations, 1993). Δηδηθφηεξα, ζηνλ Καλφλα 6 αλαθέξεηαη φηη ηα 

θξάηε πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αξρή ησλ ίζσλ εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ ζε πιαίζηα 

ζπκπεξίιεςεο ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά 

θαη ηνπο λένπο κε αλαπεξίεο θαη φηη πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ 

κε αλαπεξίεο απνηειεί εζσηεξηθφ ζηνηρείν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, νη 

Καλφλεο αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο χπαξμεο εηδηθήο αγσγήο φηαλ ην γεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο. 

Δπίζεο, ν Καλφλαο 6 αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζην φηη πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ησλ δχν θχισλ ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη γηα φια 

ηα είδε αλαπεξίαο, φηη νη γνλείο, αιιά θαη δηάθνξνη νξγαληζκνί ή θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αλαπεξία, πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη, ηέινο, φηη ηα 

πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο πξέπεη λα δηαθξίλνληαη απφ θαηάιιειε ζηήξημε θαη πξφζβαζε.  

 

 

2.3 Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή    

      ζπκπεξίιεςε 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ππάξρνπλ δηάθνξα θείκελα φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ζηφρνη 

ησλ θξαηψλ κειψλ αλαθνξηθά κε ηε ζηήξημε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη αλαπεξίεο, ηα νπνία ζπλεπάγνληαη έλα βαζκφ δέζκεπζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνχλ νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί (European Agency for Development in Special Needs Education, 2009). Πνιιά 

απφ απηά ηα θείκελα, αλαθέξνληαη ζην δηθαίσκα φισλ ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ρσξίο 
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λα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Γηα 

παξάδεηγκα, αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρεη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξψπνπ (1950). ην Άξζξν 2 ηνπ Πξψηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ αλαθέξεηαη φηη  

θαλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη φηη θάζε θξάηνο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην πεδίν ηεο κφξθσζεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο, πξέπεη λα ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ γνλέσλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ κφξθσζε θαη 

ηελ εθπαίδεπζε, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο, ελψ 

ζε επίπεδν πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο (πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, 1961) ζην άξζξν 17 δειψλεη φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα αλαγθαία κέηξα, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο κηαο δσξεάλ εθπαίδεπζεο, θαζψο 

επίζεο θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ζην ζρνιείν  (NESSE, 2012).   

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ππάξρεη έλαο αξηζκφο 

βαζηθψλ θεηκέλσλ ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά γηα ηε ζπκπεξίιεςή ηνπο ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε, φπσο, ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ Τπνπξγψλ Παηδείαο (1990) ην νπνίν αθνξά 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ κε αλαπεξία ζηα γεληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ε επηθχξσζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ Βαζηθψλ 

Καλφλσλ γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ (1993), ε έθδνζε απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ηνπ Φεθίζκαηνο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (1996) θαη ην Φήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ 

(2003) γηα ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ ζε καζεηέο θαη ζπνπδαζηέο κε αλαπεξίεο, φπνπ
 

εμεηάδεηαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην 

νπνίν απνηειεί απφ ηηο πνιχ ζεκαληηθέο δηαθεξχμεηο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο νη 

νπνίεο θαζνδεγνχλ ηηο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηελ εηδηθή αγσγή (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, 2013). 

Δπίζεο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ην θνηλφ λνκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη αλαθνξηθά κε 

ηε κε-δηάθξηζε ην βιέπνπκε θαη ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ (1997), φπνπ, ζην Άξζξν 13, 

ε αλαπεξία έρεη νξηζηεί φηη απνηειεί πεδίν ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο κε-δηάθξηζεο. 

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηαο ζεηξάο θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ νη νπνίεο 

βαζίδνληαη ζηελ έλλνηα ησλ ίζσλ επθαηξηψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ 

επξσπατθψλ ζρεδίσλ δξάζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε. Απηέο νη αξρέο παξέρνπλ ηε 

βάζε γηα ηε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ ζηα θξάηε κέιε, θαζψο θαη γηα 

ηελ δέζκεπζή ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Οη αξρέο απηέο 
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αληηθαηνπηξίδνληαη ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην δηθαίσκα φισλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά θαη ζηα εζληθά ζρέδηα δξάζεο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ησλ αξρψλ απηψλ (ANED, 2011). 

Σν 2003, ζε πνιηηηθή δήισζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ππνζηεξίρζεθε 

πεξαηηέξσ ην θίλεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο, ζπζηήλνληαο λα γίλνπλ ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο λα θνηηνχλ ζε ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, αλ θάηη 

ηέηνην απνηειεί ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπο. Δπηπιένλ, ζην Πιαίζην Γξάζεο γηα ηελ 

Αλαπεξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (2006), έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηφρνπο ήηαλ 

«λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο λα παξαθνινπζνχλ ζε ηάμεηο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, κέζσ ηεο ελζάξξπλζεο ησλ ζρεηηθψλ αξρψλ λα πξνβνχλ ζε αλάπηπμε 

εθπαηδεπηηθήο πξφλνηαο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ 

πιεζπζκψλ» (ζει.16). Σν ρέδην Γξάζεο επίζεο πξφηεηλε ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ ππνζηήξημεο, ηα νπνία είλαη ζπλεπή κε ηνπο ζθνπνχο ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε πξφλνηα ζε πιαίζηα γεληθήο εθπαίδεπζεο 

δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί (Winter & O‟Raw, 2010).. 

Δπηπιένλ, ην 2007, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο φξηζε ηελ 

εηδηθή αγσγή σο έλαλ απφ ηνπο 16 ζηφρνπο πξνηεξαηφηεηαο πξνο εμέηαζε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γξάζεο «ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2007), θαζψο επίζεο, κεηαμχ 

ησλ πξνηάζεσλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ην 2020 αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε, βιέπνπκε φηη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηίζεληαη μαλά ζε πξνηεξαηφηεηα (European Agency for Development in Special 

Needs Education, 2009). Δηδηθφηεξα, ην ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα 

ηελ επξσπατθή ζπλεξγαζία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε «ΔΚ 2020» ελζαξξχλεη ηα 

θξάηε κέιε λα πξνβιέπνπλ ηελ επηηπρή εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε φισλ ησλ καζεηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθείλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.  

Δπηπιένλ, ην 2010, ζην ςήθηζκά ηνπ ζρεηηθά κε ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί γηα ηα παηδηά κε αλαπεξίεο ν πιήξεο ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηε ζπκκεηνρή ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηεξίδνπλ 

επίζεο ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ γηα ηελ αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ν νπνίνο είλαη έλαο 

αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί σο πιαηθφξκα ζπλεξγαζίαο φζνλ αθνξά ζηηο 
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εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ζηα ζρνιεία 

γεληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2013). 

 

 

2.4 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ε εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά 

θαη, γεληθφηεξα, ε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο επεξεάδεηαη απφ ηζηνξηθνχο, 

πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί δελ είλαη 

αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, αληίζεηα, ππάξρεη αιιειεπίδξαζε ε νπνία επεξεάδεη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν πινπνηείηαη ε εηδηθή αγσγή, αιιά θαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. ηε ζπλέρεηα, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε θάπνηνπο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηηο λνκνζεζίεο ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Οη 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη δελ είλαη εμαληιεηηθνί, νχηε θαη αλαιχνληαη γηα ην ζχλνιν ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ. Αληίζεηα, ζηφρνο ηεο ελφηεηαο είλαη λα δνζεί έλα γεληθφ πεξίγξακκα ή 

κηα απνηχπσζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο ζεζπίζηεθαλ λνκνζεζίεο γηα ηνπο 

καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεδηαζκνχο δηαθξίλνληαη  ζε 

εμσγελείο θαη ελδνγελείο. Οη πξψηνη αλαθέξνληαη ζην δηεζλέο πιαίζην, δειαδή, ηε δηεζλή 

νηθνλνκία, ηηο δηεζλείο ζρέζεηο θαη ζην ξφιν θάζε ρψξαο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

ηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο ζπγθαηαιέγνληαη ε ηζηνξία ηεο ρψξαο ζην πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο, ε θπξίαξρε θνπιηνχξα, ην είδνο ηεο δηάξζξσζεο ηεο νηθνλνκίαο θ.α. 

(Πξνβαηά, 2005). Όπσο αλαθέξεη ν Μπνπδάθεο (2000), ε δηάξζξσζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απνηεινχλ ηελ 

έθθξαζε ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηθνπνιηηηθψλ επηινγψλ θαη θνηλσληθήο θηινζνθίαο θαη 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο επηξξνήο πνπ αζθνχλ ζε θάζε ρψξα νη πνιηηηθνί, θνηλσληθνί θαη 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη ε δνκή ελφο εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ 

απνηειεί κηα νπδέηεξε επηινγή, αιιά είλαη ην πξντφλ κηα ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ εθθξάδεη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο αλάγθεο θαη νκάδεο (Μπνπδάθεο, 2000, 

ζει. 121). 

Χο πξνο ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην γεληθφηεξν 

θνηλσληθφ θιίκα, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ είρε 
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αληίθηππν ζηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Γηα παξάδεηγκα, νη θνηλσληθέο ζηάζεηο απέλαληη 

ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά θαη, εηδηθφηεξα, πξνο ηελ εηδηθή αγσγή άιιαμε ξηδηθά έπεηηα απφ 

ηελ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ νβηεηηθνχ δηαζηεκφπινηνπ ην 1957. Ζ αλάπηπμε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ε επέθηαζή ηεο ζε φια ηνπ ζηξψκαηα ηνπ πιεζπζκνχ απνηέιεζε βαζηθφ 

ζηφρν, ηφζν γηα ηηο Ζ.Π.Α., φζν θαη γηα ηα ζπκκαρηθά θξάηε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, ιφγσ ηνπ 

θφβνπ ηεο πηζαλήο ππεξνρήο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα επξχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα, αιιά θαη εηδηθφηεξα, ζην πεδίν πνπ 

εμεηάδνπκε, ζε θαηλνχξγηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηφρν είραλ λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο 

«κεηνλεθηνχληεο» καζεηέο, ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο, αιιά θαη ηνπο ραξηζκαηηθνχο 

καζεηέο. ηφρνο ινηπφλ απνηέιεζε ε χπαξμε πξνεηνηκαζκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 

νπνίν ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα επαλδξψζεη ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο. Απνηέιεζκα ησλ 

γεγνλφησλ απηψλ ήηαλ ε γέλλεζε κηαο ζεσξίαο ε νπνία απνηέιεζε θίλεηξν πνιιψλ 

κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ: ε «ζεσξία ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ» ε νπνία είδε ηελ 

εθπαίδεπζε σο επέλδπζε θαη ηζρπξίζηεθε φηη ε επέθηαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζα κπνξνχζε λα 

βνεζήζεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο (Πξνβαηά, 2005). 

Αλαθεξφκελνη πάληα ζηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη, απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θη έπεηηα, ε επηξξνή ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ ζηε λνκνζεζία γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ηελ εηδηθή αγσγή θαηέζηε εκθαλήο ζηελ εθπαίδεπζε θπξίσο 

ησλ κηθξψλ παηδηψλ. Ζ πξψηκε παξέκβαζε άξρηζε λα απνηειεί έλα αλαπηπζζφκελν πεδίν 

ηεο εηδηθήο αγσγήο. Οη ιφγνη γηα απηήλ ηελ εμέιημε έρνπλ λα θάλνπλ κε ην γεγνλφο φηη, ελψ 

θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα ε εθπαίδεπζε ησλ κηθξψλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο 

δελ απνηεινχζε αληηθείκελν κεγάινπ ελδηαθέξνληνο, σζηφζν, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θη 

έπεηηα, θαζψο έλαο κεγάινο αξηζκφο γπλαηθψλ εηζήιζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ππήξμε ε 

αλάγθε γηα ηελ πξφλνηα ησλ βξεθψλ, ησλ λεπίσλ θαη ησλ κηθξψλ παηδηψλ (Ysseldyke & 

Algozzine, 2006). 

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟60 πνπ έθεξε  ηελ αιιαγή ζε πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

πνιιψλ «πεξηζσξηαθψλ» νκάδσλ, είρε σο απνηέιεζκα θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ εηδηθή 

αγσγή, κε ηελ εκθάληζε θηλεκάησλ θαη ηηο δξάζεηο πνπ ζπλεγνξνχζαλ ππέξ ηεο θαηάξγεζεο 

ηεο δηαρσξηζηηθήο εθπαίδεπζεο. Οη γνλείο θαη νη δηάθνξεο νκάδεο πνπ ζπλεγνξνχζαλ ππέξ 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ απμεκέλε επαηζζεζία ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (Winzer, 2006).  
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Αθφκα, νη Γεσξγηάδε, Κνπξθνχηαο & Καιχβα (2007) αλαθέξνπλ φηη δηάθνξνη λφκνη 

πνπ εηζήρζεζαλ απφ ηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη ηηο Ζ.Π.Α. ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟70 θαη ηνπ ‟80 

ελίζρπζαλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θνίηεζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζηα γεληθά ζρνιεία, αλαθέξνληαο ην Νφκν 94-142/1975 ησλ Ζ.Π.Α., ηελ αλαθνξά ηεο 

Δπηηξνπήο WARNOCK (1978) θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ Νφκν ηνπ 1981 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

θαζψο, επίζεο, ηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο ησλ θξαηψλ κειψλ 

ηεο Δπξψπεο (4 - 6- 1984) γηα ηε ζρνιηθή ελζσκάησζε. Ζ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηηο 

Ζ.Π.Α. θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην πνπ ππνζηήξηδε ηελ αξρή ηεο ζπκπεξίιεςεο φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία, 

επεξέαζε ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε 

(Γεσξγηάδε, Κνπξθνχηαο & Καιχβα, 2007). Ηδηαίηεξα  ε αλαθνξά ηεο Δπηηξνπήο Warnock 

θαη ν ζπλαθφινπζνο Δθπαηδεπηηθφο Νφκνο ηνπ 1981 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο εηζήγαγαλ ηελ ηδέα ησλ εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ηελ 

«δειψζεσλ» ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (statements of SEN), θαζψο θαη 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο ελζσκάησζεο, ε νπνία αξγφηεξα εμειίρζεθε ζε πξνζέγγηζε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, ε νπνία βαζίδνληαλ ζηελ ηδέα θνηλψλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ γηα φια ηα 

παηδηά, αλεμαξηήησο ησλ ηθαλνηήησλ ή αλαπεξηψλ ηνπο (House of Commons, 2006). 

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο δηακφξθσζε ηεο 

λνκνζεζίαο γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, 

εθηφο απφ ηελ επηξξνή ησλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, πξέπεη θαλείο λα εμεηάζεη θαη ηνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη επέδξαζαλ ζην εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, νη ηζηνξηθνί 

ιφγνη πνπ επεξέαζαλ ηηο πνιηηηθέο ζπκπεξίιεςεο δηαθέξνπλ πξνθαλψο απφ ρψξα ζε ρψξα. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε ηεο Ννξβεγίαο. Ζ Ννξβεγία, γηα αηψλεο, απνηεινχζε 

κία ζρεηηθά νκνηνγελή ρψξα. Χζηφζν, θαζψο ππέζηε θαηά πεξηφδνπο εηζβνιέο απφ ηε Γαλία 

θαη ηε νπεδία, φηαλ ην έζλνο έγηλε αλεμάξηεην ην 1905, βαζηθφ δήηεκα απνηέιεζε ε 

νηθνδφκεζε κηαο εζληθήο ηαπηφηεηαο. Ζ πξνζπάζεηα απηή πνπ δηήξθεζε γηα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ 20νπ αηψλα εζηίαζε ζηελ νηθνδφκεζε κηαο ηαπηφηεηαο πνπ ζα θαζηζηνχζε ηνπο 

Ννξβεγνχο πεξηζζφηεξν «φκνηνπο» απφ φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ, παξαβιέπνληαο 

έηζη δηαθνξέο, φπσο ε θνηλσληθή ηάμε. Απνηέιεζκα απηνχ ππήξμε ε επίζεκε ηδενινγία πνπ 

δηέπεη ηελ εθπαίδεπζε ζηε Ννξβεγία σο ζήκεξα, ην «έλα ζρνιείν γηα φινπο», γεγνλφο πνπ 

ζπγθαηαιέγεη ηε ρψξα κεηαμχ απηψλ πνπ ζεσξείηαη φηη πξνσζνχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 
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εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(Ottensen, 2013). 

Άιιν παξάδεηγκα ρψξαο απνηειεί ε Φηλιαλδία ε νπνία ζεσξείηαη φηη δηαζέηεη έλα 

ηζρπξφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα απνηξέςεη ηνλ απνθιεηζκφ, 

αλαπηχζζνληαο, παξάιιεια, παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνδνκέο, πξνθεηκέλνπ γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πινπνίεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο (Halinen & Järvinen, 

2008). Ζ Φηλιαλδία έρεη θηάζεη ζε απηφ ην ζεκείν κέζα απφ κηα καθξφρξνλε θαη 

πνιπεπίπεδε δηαδηθαζία, κέζα απφ ζπλερείο ζπδεηήζεηο γηα ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

παηδηψλ, αιιά θαη ηελ αμία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Ζ πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Φηλιαλδίαο πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δηαθξίλεηαη απφ ηξία 

ζηάδηα: ην πξψην ζηάδην, ε πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, δεκηνχξγεζε πξψηα ηελ επθαηξία θη 

έπεηηα ηελ ππνρξέσζε γηα εθπαίδεπζε θαη εληζρχζεθε απφ λφκν πνπ εηζήρζε ην 1921 γηα ηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. Σν δεχηεξν ζηάδην, ε πξφζβαζε ζηελ ηζφηηκε εθπαίδεπζε, 

αλαπηχρζεθε ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ‟70 θαη ήηαλ ν πξνάγγεινο ηνπ ζεκεξηλνχ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ελψ, ην ηξίην ζηάδην, ε πξφζβαζε ζηελ επηηπρία ηεο κάζεζεο, ην 

νπνίν πάιεςε γηα ηελ εζηίαζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ζε φια ηα ζρνιεία, εηζήρζε κέζα απφ λνκνζεηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο μεθίλεζαλ ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟80 θαη ελδπλακψζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ ‟90  (Ysseldyke & Algozzine, 2006). 

ηελ Διιάδα, φπσο αλαθέξεη ε Εψληνπ - ηδέξε (2004α), νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ απφ θνηλνχ θνίηεζε ησλ παηδηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟80 θαη επεξεάζηεθαλ θαηαξρήλ απφ ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ θαη ησλ εηδηθψλ λα ζέζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπδήηεζε γηα ηελ 

έληαμε, απφ ηελ ίδξπζε θαη θαζηέξσζε ησλ εληαμηαθψλ λεπηαγσγείσλ θαη δεκνηηθψλ 

ζρνιείσλ, αιιά θαη ηηο πξψηεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, φπσο, ην Ν. 1143/81 θαη 1566/85 

(Εψληνπ - ηδέξε, 2004α). Με ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ λφκνπ, δηαθάλεθε ε πξφζεζε ηεο 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο λα ζπληνληζηεί κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο - ηελ εληαμηαθή πνιηηηθή 

ηεο Δπξψπεο θαη ησλ Ζ.Π.Α. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα πξνγξάκκαηα πνπ 

ηειηθά εθαξκφζηεθαλ δελ ραξαθηεξίδνληαλ απφ έλα νξγαλσκέλν πιαίζην αλαθνξηθά κε ηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα έληαμεο, ην ζρεδηαζκφ λέσλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηε δηακφξθσζε ησλ ζρνιηθψλ ρψξσλ (Εψληνπ - ηδέξε, 2004β). 

Όπσο εηπψζεθε, ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πνηθίιεη ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ, 

πξάγκα πνπ έρεη σο ζπλέπεηα φηη ην πιαίζην πνπ ηε δηέπεη δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ 
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επξσπατθψλ ρσξψλ. Βέβαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε απνηειεί θαη δήηεκα αμηψλ θαη, άξα θαη θαηά ζπλέπεηα, πνιηηηθφ δήηεκα. Απηφ 

γηαηί φ,ηη ζεσξείηαη σο «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε» ή κε, θαζψο επίζεο θαη ην ηη ζπλζέηεη 

κηα δίθαηε θαη ηζφηηκε θνηλσλία, πνηθίιεη κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ ηδενινγηψλ θαη, γηα ην ιφγν 

απηφ, ζην  εζσηεξηθφ ησλ πεξηζζνηέξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

απνηειεί αληηκαρφκελν πνιηηηθφ δήηεκα ρσξίο πξνθαλείο θαη μεθάζαξεο απαληήζεηο 

(Ottensen, 2013). Έηζη, ινηπφλ, δηάθνξνη πνιηηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε 

νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Καηαξρήλ, ην γεληθφ πνιηηηθφ θιίκα επεξεάδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο ζηελ εηδηθή 

αγσγή. ε έλα θηιειεχζεξν ή πξννδεπηηθφ πνιηηηθφ θιίκαηα, νη ππεξεζίεο ηεο εηδηθήο 

αγσγήο ηείλνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν δηαζέζηκεο θαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη γηα απηέο ηηο 

ππεξεζίεο είλαη δηεπξπκέλνη. ε έλα ζπληεξεηηθφ πνιηηηθφ θιίκα, νη ππεξεζίεο ηείλνπλ λα 

είλαη πεξηνξηζκέλεο. Ο Barton (1997) αλαθέξεη φηη ε ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα 

θαη ηεο εηδηθήο αγσγήο εηδηθφηεξα, κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή σο ην απνηέιεζκα ηεο πάιεο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ θαηέρνπλ δχλακε. Μέξνο ηεο δηακάρεο έρεη λα θάλεη κε 

ηελ δηαηήξεζε ησλ θεθηεκέλσλ ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επηζπκία απφ ηελ πιεπξά ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη λα ελδπλακψζνπλ ηελ εμνπζία ηνπο (Barton, 1997). 

 Δπηπιένλ, ε πνιηηηθή δξάζε ησλ γνλέσλ θαη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ πνπ ζπλεγνξνχλ 

ππέξ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηακνξθψλεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο. Ηδηαίηεξα, νη δηάθνξεο νκάδεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο ζε δηεζλέο θαη επξσπατθφ επίπεδν επεξέαζαλ κε άκεζν ηξφπν ηνπο δηακνξθσηέο 

πνιηηηθήο θαη ηνπο λνκνζέηεο. Οη νκάδεο απηέο πνπ έδεημαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ εηδηθή αγσγή 

ήηαλ είηε νκάδεο/νξγαλψζεηο πνπ ελδηαθέξνληαλ γεληθφηεξα γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

είηε νκάδεο νη νπνίεο ελδηαθέξνληαλ γηα θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο αλαπεξίαο. Οη 

κεγαιχηεξεο θαη πην δπλαηέο απφ απηέο ηηο νκάδεο  άζθεζαλ πνιηηηθή επηξξνή κέζσ ησλ 

δηαθεξχμεσλ θαη ησλ δεκνζηεπκάησλ ηνπο. Δπίζεο, πνιιέο ηέηνηεο νκάδεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη θαηά θαηξνχο κέιε πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πίεζεο ζπκθεξφλησλ (lobbyists) 

ή εηδηθνχο νη νπνίνη γλσξίδνπλ πψο λα δηαρένπλ ηηο πιεξνθνξίεο, λα επεξεάδνπλ ηελ θνηλή 

γλψκε θαη λα αζθνχλ πίεζε ζηνπο λνκνζέηεο. χκθσλα κε ηνπο Ysseldyke & Algozzine 

(2006), νη ζεκαληηθφηεξνη εθπαηδεπηηθνί λφκνη ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ εηδηθή αγσγή είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο πνιηηηθήο επηξξνήο. ην 
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εζσηεξηθφ πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζπλαληά θαλείο ηέηνηεο νκάδεο νη νπνίεο, κέζσ ηεο 

δξάζεο πνπ αλέπηπμαλ, έδσζαλ ψζεζε ζηελ αλάπηπμε λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ. ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, γηα παξάδεηγκα, ν θνξέαο “Alliance for Inclusion and Parents for 

Inclusion” θαη ζηε θσηία ν θνξέαο “Equity in Education”, θαζψο θαη ν θνξέαο “ Inclusion 

Europe” πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζε 

δηεζλή βάζε, ππήξμαλ θπξίαξρνη θαη άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζηηο εθπαηδεπηηθέο εμειίμεηο 

(Allan, 2010). Δπίζεο, ηδηαίηεξν ξφιν έπαημαλ θαη θάπνηνη νξγαληζκνί νη νπνίνη 

αζρνιήζεθαλ κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν είδνο αλαπεξίαο, φπσο, νη νξγαληζκνί “National 

Association for Children with Intellectual Disability” ζηε νπεδία θαη νη “Dyslexia 

Association” θαη “Autistic Society “ ζην Ζλσκέλνο Βαζίιεην. Πξέπεη εδψ λα επηζεκαλζεί φηη 

πνιινί απφ απηνχο ηνπο νξγαληζκνχο έρνπλ ηελ ηάζε λα κελ εζηηάδνπλ ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

εθπαίδεπζε, αιιά ζην δηθαίσκα ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

γεληθφηεξα. Χζηφζν, ππήξμαλ θαη θάπνηνη, φπσο ν νξγαληζκφο “People first” ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην πνπ, κέζσ εθηεηακέλεο θακπάληαο, εζηίαζαλ ζηηο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο (Allan, 2010). 

 

 

2.5 Δθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ επξσπατθώλ  ρσξώλ 

ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη λνκνζεζίεο πνπ ππάξρνπλ ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο θαη νη νπνίεο ζηεξίδνπλ ηε ζπκπεξίιεςε. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

πξνέξρνληαη απφ εθζέζεηο ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα νη νπνίεο έρνπλ 

θαηαηεζεί ζε θνξείο, φπσο, ν Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη 

ην Γίθηπν “ Academic Network of European Disability Experts”. 

ηε Γαλία, ε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη σο ζήκεξα αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, εηζήρζε κέζσ ηεο Folkeskole Act, cf. Consolidation Act 2000. 

Οη επίζεκεο νδεγίεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο 

δηδαζθαιίαο, ελψ πξνηεξαηφηεηα απνηειεί ε δηεπθφιπλζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ζηα γεληθά ζρνιεία, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν δηαρσξηζκφο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. ην πιαίζην απηφ, επίζεο, νη γνλείο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξάςνπλ ηα παηδηά 

ηνπο ζην ζρνιείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπο. Χζηφζν, ε επηινγή απηή πεξηνξίδεηαη απφ ηελ 

αλαθνξά ζην φηη ην επηιεγκέλν ζρνιείν ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ (EADSNE, 2012α). 
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ηελ Απζηξία, ε δπλαηφηεηα ςήθηζεο θαη εθαξκνγήο λφκσλ θαηαλέκεηαη κεηαμχ ηεο 

Οκνζπνλδίαο (Federation) θαη ησλ Δπαξρηψλ (Länder). Απφ ην 1993, κέζσ ησλ Schools 

Acts, νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ λνκηθφ δηθαίσκα ζηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Νφκνπ “School Organisation Act” 

ηνπ 1996, ην δηθαίσκα απηφ εθηείλεηαη θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Αλαθνξηθά κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ηα γεληθά ζρνιεία είλαη ππνρξεσκέλα απφ ην 1993 λα 

ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο, νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ην παηδί ηνπο 

(EADSNE, 2013α). 

ηελ Κχπξν, ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βξίζθεηαη 

ζε γεληθά ζρνιεία. Απηφ έρεη ζεζκνζεηεζεί κέζσ ησλ Καλνληζκψλ Πεξί Αγσγήο θαη 

Δθπαίδεπζεο Παηδηψλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο (Κ.Γ.Π. 186(1)/2001), ζηα άξζξα ησλ νπνίσλ 

αλαθέξεηαη φηη ην θξάηνο δεζκεχεηαη ζηελ παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε γεληθά πιαίζηα 

εθπαίδεπζεο (ANED, 2010α). 

ηε Γαιιία, ν Νφκνο 2005-102 (Loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées»/2005) δεκηνπξγεί ηελ 

ππνρξέσζε ηεο εμαζθάιηζεο ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία (EADSNE, 2010).  

ηε Γεξκαλία, δελ ηζρχεη κία λνκνζεζία γηα φιεο ηηο Δπαξρίεο (Länder). χκθσλα κε 

ην Βαζηθφ Νφκν ηνπ 1990, ν νπνίνο ππαγνξεχεη ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ε θάζε Δπαξρία έρεη ηε δηθή ηεο επζχλε γηα ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο λνκνζεζίαο πνπ ην δηέπεη. Βέβαηα, βάζεη ηνπ Βαζηθνχ Νφκνπ, 

ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζπλνιηθά βξίζθεηαη ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ θξάηνπο. πλνιηθά, ην 

δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ εθπαίδεπζε ζεζπίδεηαη απφ ην 

Βαζηθφ Νφκν ηνπ 1990 (Grundgesetz, Art. 3 – R1), ηνλ Κνηλσληθφ Κψδηθα 

(Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe) θαη απφ ηα ζπληάγκαηα ησλ Δπαξρηψλ (Länder 

constitutions, R14-29), φπνπ πξνβιέπεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε. (EADSNE, 2011). 

ηελ Διιάδα, ν Νφκνο 3699/2008 αλαθέξεηαη ζηελ ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ ζηα 

γεληθά ζρνιεία. Οη καζεηέο κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000809647&dateTexte=
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θνηηνχλ: α) ε ζρνιηθή ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα καζεηέο κε ήπηεο 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ππνζηεξηδφκελνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ηάμεο, β) ε ζρνιηθή 

ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, κε παξάιιειε ζηήξημε-ζπλεθπαίδεπζε, απφ εθπαηδεπηηθνχο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δθπαίδεπζεο,  φηαλ απηφ επηβάιιεηαη απφ ην είδνο θαη ην βαζκφ ησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (ΦΔΚ Α΄199/2.10.2008). 

ηελ Ηηαιία, ν Νφκνο 104/1992 δειψλεη ηελ αξρή ηεο ζπκπεξίιεςεο σο δηθαίσκα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. ηνλ ίδην λφκν, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε ησλ ζρνιείσλ 

λα απνκαθξχλνπλ θάζε εκπφδην θαη λα εηζάγνπλ ηελ θαηάιιειε ζηήξημε, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ θαη λα ζηεξίμνπλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. (ANED, 2010δ).  

ηελ Ηξιαλδία, ν Νφκνο πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο (Special Educational Needs Act, 2004), παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε θνηηνχλ ζε πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο, φπσο 

είλαη ηα γεληθά ζρνιεία, φπνπ είλαη δπλαηφ (ANED, 2010γ).  

ηελ Αγγιία, ε ζπκπεξίιεςε ππνζηεξίρζεθε κε ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Νφκν ηνπ 1996 

(Education Act) θαη ην Νφκν γηα ηηο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη ηελ Αλαπεξία (Special 

Needs and Disability Act, 2001). ηνλ Δθπαηδεπηηθφ Νφκν ηνπ 1996 αλαθέξεηαη φηη ε πξψηε 

επηινγή γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη πάληα, βάζεη λφκνπ, ην 

ηνπηθφ ζρνιείν γεληθήο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν, αλ απηή ε επηινγή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηφηε ππάξρεη πξφλνηα γηα άιια 

εηδηθά ηδξχκαηα (EADSNE, 2013δ).  

ηελ Πνξηνγαιία, ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο αλαθέξεηαη ζηνλ Δθπαηδεπηηθφ Νφκν 46/86 θαη ζην Νφκν 9/89 (Law 

on Prevention, Rehabilitation and Integration of Disabled Persons). ηνπο παξαπάλσ λφκνπο 

αλαθέξεηαη φηη ε εηδηθή αγσγή πξέπεη λα παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηα δηάθνξα κνληέια 

ζπκπεξίιεςεο ζε γεληθά ζρνιεία, σζηφζν, επηζεκαίλεηαη φηη πξέπεη λα παξέρεηαη ζε εηδηθά 

πιαίζηα, εθφζνλ απνδεηθλχεηαη φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξήδνπλ 

ζεκαληηθψλ πξνζαξκνγψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή δηαδηθαζία νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ζε πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο, φηαλ δειαδή απνδεηθλχεηαη κε εκθαλή 

ηξφπν φηη ε ζπκπεξίιεςε είλαη αλεπαξθήο (EADSNE, 2013γ).  

ηελ Φηλιαλδία, ν Βαζηθφο Δθπαηδεπηηθφο Νφκνο (Basic Education Act, 

Perusopetuslaki, 628/1998) θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 2010 πνπ έγηλαλ ζε απηφλ 
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δηαζθαιίδνπλ ηελ αξρή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζηα γεληθά ζρνιεία, έηζη ψζηε φια 

ηα παηδηά λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ην ζρνιείν ηεο θνηλφηεηαο φπνπ δνπλ (ANED, 

2010β).  

ηελ Ηζπαλία, ν Νφκνο Royal Decree 696/1995 πξνβιέπεη ηελ πξφλνηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, νη νπνίνη αλαθέξεηαη φηη 

κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη ζε γεληθά ζρνιεία, ελψ κφλν φηαλ απνδεηθλχεηαη θαηά ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ φηη νη αλάγθεο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ ζηα γεληθά ζρνιεία, 

πξνηείλεηαη λα θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία (EADSNE, 2012β). 

ηε νπεδία, βάζεη ηεο Δθπαηδεπηηθήο Ννκνζεηηθήο Πξάμεο Skollag, 2010:800, νη 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θνηηνχλ θαηά βάζεη ζε γεληθά ζρνιεία, σζηφζν, 

ππάξρνπλ θαη εηδηθά ζρνιεία. Οη ηνπηθέο αξρέο είλαη ππεχζπλεο λα απνθαζίζνπλ αλ έλα 

παηδί πξέπεη λα θνηηήζεη ζε εηδηθφ ζρνιείν, ελψ αλ νη γνλείο ηνπ παηδηνχ αληηηίζεληαη ζε κηα 

ηέηνηα απφθαζε, ηφηε ην παηδί ηνπνζεηείηαη ζε γεληθφ ζρνιείν, εθηφο αλ ζπληξέρνπλ 

εμαηξεηηθνί ιφγνη γηα ην αληίζεην (ch.7 s.5 of the Education Act) (EADSNE, 2013γ). 

 

 

2.6 Εεηήκαηα λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε  

ηε ζπλέρεηα, ζα επηζεκαλζνχλ θάπνηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λνκνζεζία 

θαη ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθζέζεηο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζε δηάθνξνπο 

επξσπατθνχο θνξείο αλαθνξηθά κε ηε λνκνζεζία ζηηο επξσπατθέο ρψξεο (Δπξσπατθφο 

Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Γίθηπν “ Academic Network of European 

Disability Experts). 

Καηαξρήλ, ε ζέζε πνπ παίξλνπλ νη λνκνζέηεο σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ 

κε αλαπεξίεο, δηαθέξεη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, αλάινγα κε ην ζεκείν εθθίλεζήο ηνπο ή ην 

γεληθφ λνκηθφ πιαίζην. ε θάπνηεο ρψξεο, ε λνκνζεζία μεθίλεζε κε γεληθνχο λφκνπο πνπ 

αθνξνχζαλ ηε κε-δηάθξηζε ελ γέλεη ή κε λφκνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε κε-δηάθξηζε 

ζπγθεθξηκέλα γηα θάπνηα αλαπεξία, φπσο ζπλέβε ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε ην Νφκν 

“Disability Discrimination Act" (1995). ε άιιεο ρψξεο, ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βαζίζηεθε ζε λφκνπο πνπ 

ππήξραλ ήδε θαη νη νπνίνη αθνξνχζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο, φπσο ζπλέβε ζε δηάθνξεο ρψξεο φπνπ λφκνη ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή 

ςεθίζηεθαλ θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70. Βάζεη ησλ δχν απηψλ δηαθνξεηηθψλ 
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πξνζεγγίζεσλ, νη λένη εθπαηδεπηηθνί λφκνη απέθηεζαλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, παξά ην 

γεγνλφο φηη είραλ θνηλέο ξίδεο ζε δηεζλείο ζπκβάζεηο, ζπλζήθεο, θαη ζρέδηα δξάζεο (ANED, 

2011).  

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, νη επξσπατθέο ρψξεο επηζεκαίλνπλ 

φηη, παξά ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ζηελ πξάμε, νη πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη δελ επζπγξακκίδνληαη κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία. Σν ίδην 

επηζεκαίλεηαη θαη ζε έθζεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (NESSE, 2012) φπνπ αλαθέξεηαη φηη, παξά ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ηα 

θξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηελ πξναγσγή ηεο εθπαίδεπζεο ρσξίο απνθιεηζκνχο, ηα παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη άδηθε κεηαρείξηζε. Πνιιά 

παηδηά ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά ηδξχκαηα, ελψ εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε ιακβάλνπλ ζπρλά αλεπαξθή ππνζηήξημε.  

ε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο νη λφκνη πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ γηα ηνπο καζεηέο κε 

αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη νπνίνη θνηηνχλ ζε πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο, 

φπσο, ηξνπνπνηήζεηο ζε ζρνιηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο, πξνζαξκνγέο ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, επηπιένλ βνήζεηα πνπ παξέρεηαη απφ εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, εηδηθέο δηδαθηηθέο 

κεζφδνπο θαη πιηθά, ηάμεηο κε κεησκέλν αξηζκφ καζεηψλ, εηδηθέο ξπζκίζεηο αλαθνξηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ πξφνδν. 

Δπίζεο, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νξίδεηαη ζηε λνκνζεζία ε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ 

ρξφλνπ ζπνπδψλ γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο, φπσο επίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα 

επηπιένλ ρξφλνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο, φπσο είλαη νη εμεηάζεηο ζηα δηάθνξα 

καζήκαηα. Χζηφζν, απηή ε πξφλνηα αλαθνξηθά κε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ αθνξά κφλν ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη θάπνηα αζζέλεηα ή αλαπεξία θαη δελ επεθηείλεηαη ζε πεξηπηψζεηο 

φπνπ δελ ππάξρνπλ επαξθή κέζα θαη πξαθηηθέο πνπ κπνξεί ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα 

δεκηνπξγνχλ εκπφδηα. Παξαδείγκαηα πνπ αλαθέξνπλ νη επξσπατθέο ρψξεο ζηηο εθζέζεηο 

ηνπο σο πξνο απηφ είλαη φηη δελ πξνβιέπεηαη επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ 

ππάξρνπλ βηβιία δηαζέζηκα ζηελ γιψζζα Braille, δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα ρξήζε 

λνεκαηηθήο γιψζζαο θ.α. 

Έλα αθφκε δήηεκα πνπ αλαθχπηεη απφ ηηο εθζέζεηο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ ζρεηηθά 

κε ηε λνκνζεζία, έρεη λα θάλεη κε ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «καζεηέο κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο». Οη επξσπατθέο ρψξεο κπνξεί λα δίλνπλ δηαθνξεηηθφ λφεκα ζηνλ 

φξν απηφ. Κάπνηεο ρψξεο (φπσο ε Φηλιαλδία, ε Ννξβεγία, ε Πνξηνγαιία, ε Ηξιαλδία, ε 

Ληζνπαλία, ε Δζζνλία, ε Σζερηθή Γεκνθξαηία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην) δίλνπλ έλαλ επξχ 

νξηζκφ ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζηήξημε 

πνπ απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαη 

έηζη, κε ηνλ φξν απηφ, κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα πεξηιακβάλνπλ καζεηέο πνπ είλαη 

κεηαλάζηεο ή, ζε θάπνηεο ρψξεο, ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο. Χζηφζν, παξά ην γεγνλφο φηη 

νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν «εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» ζηηο 

δηάθνξεο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο ηνπο, θαη παξά ην φηη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε  

λνκνζεζία ηνπο, ζε ειάρηζηεο ρψξεο πξνζθέξεηαη έλαο λνκηθφο νξηζκφο ηνπ φξνπ (γηα 

παξάδεηγκα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην), πξάγκα πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί δηαθνξέο ζηελ 

εξκελεία νη νπνίεο νδεγνχλ ζε δηαθνξέο ζηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ (Winter & O‟Raw, 

2010).  Κάηη ηέηνην, εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο πνπ επηζεκάλζεθε θαη πξσηχηεξα, δειαδή, 

ην φηη δηάθνξα λνκηθά θείκελα (φπσο ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία) δελ παξέρνπλ θάπνηνλ νξηζκφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε, πξάγκα ην νπνίν νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηελ 

πηνζέηεζε δηαθφξσλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ πνπ πηνζεηνχλ ηα θξάηε.  

 

 

2.7 πκπεξάζκαηα 

Ζ λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνιηηηθψλ, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ 

εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ζηηο ρψξεο πξέπεη λα δειψλεη μεθάζαξα φηη ν ζηφρνο είλαη ε 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Δηδηθφηεξα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα λνκηθφ πιαίζην ην νπνίν 

ζα θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην νπνίν ζα νδεγεί ζηελ 

πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.  

Οη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πεξάζεη ή πξφθεηηαη λα πεξάζνπλ λέεο 

εθπαηδεπηηθέο λνκνζεζίεο αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ελψ βιέπνπκε φηη ππάξρεη 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πιήξνπο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο (OECD, 2005 αλαθνξά ζην Tisdall, 2007).  

Σα δηεζλή θαη επξσπατθά θείκελα δείρλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηάζεηο: Σα πιαίζηα πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πξνηηκψληαη, ρσξίο θάηη ηέηνην λα έρεη 
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ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα. Σφζν ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο, φζν θαη ζε επξσπατθά θείκελα, 

γίλνληαη αλαθνξέο, φρη κφλν ζηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά θαη ησλ 

γνλέσλ. Έηζη, πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε λνκνζεζία ηνπο ηελ 

εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ηνπο ζε πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο ή κε (Tisdal, 2006). 

πλνιηθά, ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εθαξκφδνπλ έλα πιήξεο λνκηθφ 

πιαίζην πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηηο βαζηθέο πηπρέο ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ αξρψλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηε χκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε αλαγλσξίδεηαη απφ 

ην ζχλνιν ησλ θξαηψλ κειψλ κέζσ ησλ ζπληαγκαηηθψλ ή ησλ λνκνζεηηθψλ ηνπο δηαηάμεσλ. 

ηελ πξάμε, σζηφζν, ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην ζρνιείν ηεο επηινγήο ηνπο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθή 

πξφθιεζε. ε πνιιά θξάηε-κέιε, ηα παηδηά κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ειάρηζηε πξφζβαζε ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, ελψ ζε άιια 

θξάηε ηα ζρνιεία δηαζέηνπλ ειάρηζηνπο πφξνπο, κε απνηέιεζκα ε παξνρή ζηήξημεο ζηα 

παηδηά κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα είλαη αλεπαξθήο. Δπηπιένλ, ζηα 

ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, νη δάζθαινη δελ είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη θαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη φζνλ αθνξά ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο, ελψ ηα πξνγξάκκαηα ζπλήζσο 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο απηψλ ησλ παηδηψλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, 2013).  

Πιήζνο εθζέζεσλ δηαθφξσλ θνξέσλ, αιιά θαη ησλ ίδησλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

αλαθέξνπλ φηη, παξά ην γεγνλφο φηη πνιιέο ρψξεο, ηφζν ζηε ξεηνξηθή ηνπο, φζν θαη ζηε 

λνκνζεζία ηνπο, θαίλεηαη φηη δεζκεχνληαη ζε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε, ζηελ πξάμε, νη πνιηηηθέο ζπκπεξίιεςεο πνπ εθαξκφδνπλ απνηπγράλνπλ (Ellis, 

Tod & Graham-Matheson, 2008; NESSE, 2012; Council of Europe, 2013). Μία πηζαλή αηηία 

απηνχ επηζεκαίλεηαη ζηελ έθζεζε ησλ Winter & O‟Raw (2010) φπνπ αλαθέξεηαη φηη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζεζπίδεηαη ε λνκνζεζία κπνξεί λα εηδσζεί σο κηα δηαδηθαζία απφ «πάλσ 

πξνο ηα θάησ»: Ζ ζρνιηθή κεηαξξχζκηζε ε νπνία επηβάιιεηαη ή νδεγείηαη απφ ηελ θνξπθή 

πεξλάεη πξνο ηα «θάησ», πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζπρλά βιέπνπκε φηη απνηπγράλεη. 

Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη εθείλνη νη νπνίνη πξέπεη λα πινπνηήζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο 

δελ έρνπλ εκπιαθεί επαξθψο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ 
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δεκηνπξγήζεη ηηο πνιηηηθέο αγλννχλ ηα πιαίζηα ζηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί εξγάδνληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε.  

Αθφκα, φπσο επηζεκάλζεθε λσξίηεξα, νη ρψξεο ηείλνπλ λα εηζάγνπλ λνκνζεζίεο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε μεθηλψληαο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία 

εθθίλεζεο. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πξαθηηθέο δείρλνπλ φηη ε λνκνζεζία δελ επηηπγράλεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε, είλαη απαξαίηεηε ε εηζαγσγή 

λνκνζεηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. ε ζρέζε κε απηφ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα ζπλαίλεζε σο 

πξνο ην φηη ε λνκνζεζία δελ πξέπεη λα απνηειεί ην πξψην βήκα ζηελ φιε δηαδηθαζία, θαζψο, 

πξέπεη πξψηα λα γίλεηαη ραξηνγξάθεζε ηεο θαηάζηαζεο, κέζσ δηαθφξσλ 

πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ζηαδίσλ φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηε 

ζπκπεξίιεςε θαη φπνπ ζα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά ηη είλαη απηφ πνπ πξέπεη λα αιιάμεη 

(Unesco, 2001).  

Δπηπιένλ, ζηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη φηη δελ πξέπεη λα γίλνληαη γξήγνξεο 

θηλήζεηο γηα ηελ εηζαγσγή θάπνηαο εμεηδηθεπκέλεο λνκνζεζίαο, κηα πνπ θάηη ηέηνην κπνξεί 

λα απνηειέζεη ηξνρνπέδε ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο (γηα παξάδεηγκα, κπνξεί, ιφγσ 

λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, δηάθνξνη καζεηέο λα βξίζθνληαη ζε ρακειά πιαίζηα 

ζπκπεξίιεςεο, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ απφ πςειφηεξα επίπεδα). Αληίζεηα, 

πξνηείλεηαη ε λνκνζεζία λα είλαη αξρηθά πεξηζζφηεξα γεληθεπκέλε, ελζσκαηψλνληαο αξρέο 

ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη απνκαθξχλνληαο δηάθνξα εκπφδηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμή 

ηεο (Unesco, 2001).  

Φαίλεηαη, επίζεο, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάδεηαη ε ηζρχνπζα λνκνζεζία, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη ηη είδνπο εκπφδηα πξνθαιεί ζηελ επίηεπμε ζπκπεξίιεςεο. 

ε θάπνηεο ρψξεο, γηα παξάδεηγκα, ε λνκνζεζία ηείλεη λα ππνρξεψλεη ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη αλαπεξίεο λα θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία , πξνθεηκέλνπ λα 

ιακβάλνπλ θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Παξάιιεια, πνιιά εκπφδηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ππάξρνπλ, φρη κφλν ζηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ εηδηθή 

αγσγή, αιιά θαη ζηε λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο, ηε ρξεκαηνδφηεζε θ.α. 

Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη είλαη ελδερνκέλσο πην απνηειεζκαηηθφ λα ππάξρεη κηα πην 

γεληθή λνκνζεζία ζε ζπλδπαζκφ κε εμεηδηθεπκέλνπο θαλνληζκνχο, ξπζκίζεηο θαη 

θαζνδήγεζε, κηα πνπ απηά ηα ηειεπηαία είλαη πην εχθνιν λα αλακνξθσζνχλ ή λα 

ηξνπνπνηεζνχλ, απ‟φ,ηη έλαο λφκνο. Γηα παξάδεηγκα, ε έθζεζε ηεο Unesco (2001) αλαθέξεη 
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φηη ζηελ Αγγιία ε θπβέξλεζε είρε εηζάγεη έλαλ «Κψδηθα Πξαθηηθήο», ππνδεηθλχνληαο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ηα γεληθά ζρνιεία ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Καηφπηλ εθαξκνγήο ηεο παξαπάλσ δξάζεο, 

θαη σο απφθξηζε ζε αηηήκαηα ησλ ζρνιείσλ, ε δξάζε απηή αλαζεσξήζεθε θαη απφ 

δηαδηθαζηηθφο θαλνληζκφο κεηαηξάπεθε ζε έλαλ πξαθηηθφ νδεγφ. 

Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη πνιιά άξζξα θαη εθζέζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη έλαο 

βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο είλαη ε ελνπνίεζε 

ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εηδηθή αγσγή (Unesco, 

2001; Laurin-Bowie, C. 2009; ANED, 2011). ε πνιιέο ρψξεο, ηα δχν απηά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαιχπηνληαη απφ δηαθνξεηηθή λνκνζεζία, δηνηθνχληαη απφ δηαθνξεηηθά 

ηκήκαηα ηεο θπβέξλεζεο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη δηαθξίλνληαη απφ πνιχ 

δηαθνξεηηθέο πξαθηηθέο. εκαληηθφ βήκα ινηπφλ ζηε δηαδηθαζία επίηεπμεο ζπκπεξίιεςεο ζα 

πξέπεη λα απνηειέζεη ε ελνπνίεζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ κέζσ ελφο θνηλνχ δηνηθεηηθνχ θαη 

λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ 

 

 

3.1 Δηζαγσγή   

Τπάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη νη νπνίνη 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Έλαο απφ απηνχο αθνξά ζε δεηήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. ηε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηνλ ηχπν πξφλνηαο πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί θαη πινπνηεζεί ζηηο δηάθνξεο ρψξεο γηα ηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο επίζεο, ζεσξείηαη φηη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο (Meijer, 2010; European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2011β). Δάλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη δελ 

είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε κία ζαθή πνιηηηθή, ηφηε ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

πξνβιέπεηαη λα είλαη αλεπηηπρήο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, 2003β).  

Όιεο νη ρψξεο ζεσξνχλ ηελ εθπαίδεπζε ζεκαληηθή θαη γη‟ απηφ δαπαλνχλ θαη 

επελδχνπλ πνιιά ζε απηφ ην πεδίν. ην ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Δπξσπατθφο 

Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή αλαθνξηθά κε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ Δπξψπε (2014), εηπψζεθε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα εηδσζεί σο επέλδπζε θαη φρη απιά σο 

θφζηνο. Ο Parrish, ζε έθδνζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηελ Δπξψπε (2014),  αλαθέξεη φηη ην δήηεκα 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη θεληξηθφ γηα ηε ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

 ηε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (1994), ζηε Γξάζε 23 αλαθέξεηαη φηη νη 

ρξεκαηνδνηηθέο ξπζκίζεηο ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία θαη φηη εκπφδηα ηα νπνία παξαθσιχνπλ ηε κεηαθίλεζε ησλ 

καζεηψλ απφ ηα εηδηθά ζηα γεληθά ζρνιεία ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη.  
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Γηα λα κπνξεί λα θάλεη θαλείο ιφγν γηα ηηο βέιηηζηεο ζηξαηεγηθέο αλαθνξηθά κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηδηθήο αγσγήο κε ζηφρν ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, πξέπεη λα ιάβεη ππφςε εξσηήζεηο πνπ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ην ηη επηζπκνχκε λα επηηχρνπκε, ηη θφζηνο απαηηείηαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ θαη πψο κπνξνχκε λα απνδείμνπκε ηελ χπαξμε επηηπρεκέλσλ 

απνηειεζκάησλ. Έηζη, ε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπκπεξίιεςεο, δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζε βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ζην θαηά πφζν 

ηα θφζηε γηα ηε ζπκπεξίιεςε είλαη κεγαιχηεξα απφ άιιεο κνξθέο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, 

πξέπεη, αληίζεηα, λα εξεπλάηαη ζε επξχηεξα πιαίζηα, ζην πνηνη δειαδή είλαη νη επηζπκεηνί 

ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο θαη κε πνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ νη ρξεκαηνδνηήζεηο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε άιιεο πνιηηηθέο, λα πξνσζήζνπλ απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

ε αθξφαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 2013 ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζηηο 

Βξπμέιιεο, αλαθέξζεθαλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2014). Οη πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο πξέπεη: 

- Να ππνζηεξίδνπλ πιήξσο ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε,  

- Να βαζίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ 

- Να είλαη επέιηθηεο, απνηειεζκαηηθέο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

- Να πξνσζνχλ ηελ πιήξε ππνζηήξημε απφ άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ 

αλαγθαία ζπλεξγαζία κεηαμχ δηαθφξσλ ηνκέσλ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε πξνυπφζεζε, ε πιήξεο ζηήξημε εξκελεχεηαη σο 

δηαζθάιηζε ηεο χπαξμεο επαξθψλ πφξσλ πνπ ζα ζηεξίδνπλ, ηφζν ηε ζπκπεξίιεςε, φζν θαη 

ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη φρη 

εκπνδίσλ, πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα ηνπνζεηνχληαη ζε 

πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο. Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε πιήξεο ζηήξημε ζεσξείηαη φηη 

αλαθέξεηαη ζηε δηαζθάιηζε επαξθνχο ρξεκαηνδφηεζεο αλαθνξηθά κε ηε ζηήξημε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη εζληθνί εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

θάζε ρψξαο, ελψ ε αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ε 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δελ κπνξεί λα επλνεζεί ζηηο ρψξεο φπνπ νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 
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επλννχλ θαλεξά ηα μερσξηζηά πιαίζηα εθπαίδεπζεο (γηα παξάδεηγκα, ηα εηδηθά ζρνιεία). 

Αλαθνξηθά κε ηελ επειημία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, αλαθέξεηαη φηη νη πφξνη ζα 

πξέπεη λα κελ θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ θεληξηθνχο κεραληζκνχο, αιιά λα 

δίλνληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα κπνξεί λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθή αληαπφθξηζε ζηηο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ (European Agency for Development in Special Needs Education, 

2009). Ζ ηειεπηαία πξνυπφζεζε, ε αλαθνξά ζηελ πιήξε ζηήξημε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θαη ηνκέσλ, αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη, ελψ ζηε βηβιηνγξαθία 

ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ζπκπεξίιεςεο θαη 

αθαδεκατθψλ απνηειεζκάησλ (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2014), σζηφζν, απηφ δε ζπλεπάγεηαη φηη ε απιή ηνπνζέηεζε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία είλαη αξθεηή. Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα 

ππάξρεη ζηήξημε θαη απφ άιιεο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη έλα καζεηήο θαη ε νπνία 

ζα ηνλ ζπλνδεχζεη ζηα πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο πνπ ζα θνηηήζεη (π.ρ. ζηα γεληθά ζρνιεία). 

ην παξφλ θεθάιαην, πξαγκαηνπνηείηαη θαηαξρήλ κηα αλαθνξά ζε δηάθνξα δεηήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ρξεκαηνδφηεζεο θαη εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, φπσο, νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, δεηήκαηα ρξήζεο ησλ πφξσλ, δεηήκαηα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, επζχλεο θ.α. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηα δηάθνξα πξφηππα 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ππάξρνπλ, ελψ αλαιχνληαη θάπνηεο βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ηα 

ραξαθηεξίδνπλ. Αθνινπζεί ε αλαθνξά ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο δηαθφξσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, ελψ ε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζηα 

πξναλαθεξζέληα δεηήκαηα, αλαδεηθλχνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 

 

 

3.2 Εεηήκαηα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

ηελ πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο ηεο ζρέζεο πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, δηάθνξνη εξεπλεηέο 

(Pijl, 2014; Crawford et al., 2011; Meijer, 1999) πξνζδηνξίδνπλ ηα δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ππφςε. Καηαξρήλ, πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζε κηα ρψξα, κε ηελ αλαθνξά ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηφζν ησλ γεληθψλ, φζν 

θαη ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα αλαιπζνχλ νη δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ 
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πνπ αθνξνχλ ζε δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, νη απνθάζεηο δειαδή πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

πξνηνχ δνζνχλ ρξήκαηα ζε ζρνιεία. Αθφκα, πξέπεη λα εμεηαζηεί ην πψο νη ρξεκαηνδνηήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη κέζα ζηα ίδηα ηα ζρνιεία θαη θαηά πφζν ηα ζρνιεία 

έρνπλ επειημία ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ πφξνπο γηα δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο (πιηθά, πξφζζεηε 

ζηήξημε θηι).  

Δπίζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί είλαη θαηά πφζν νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο αμηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά, θαζψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί νη ζηφρνη 

ηεο ζπκπεξίιεςεο  (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003α).  

Δδψ εγείξνληαη δηάθνξα εξσηήκαηα, φπσο, θαηά πφζν έλα ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο 

επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε ζπκπεξίιεςε, αλ δειαδή δηεπθνιχλεη ή δπζρεξαίλεη ηελ 

πινπνίεζή ηεο.  

Δθηφο απφ δεηήκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη δεηήκαηα 

απφδνζεο, θαηά πφζν δειαδή νη ρξεκαηνδνηήζεηο θηάλνπλ ζηηο νκάδεο ζηφρνπο (ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο) ή παξεκβάιινληαη δηάθνξα ζέκαηα 

γξαθεηνθξαηίαο ελψ, παξάιιεια, πξέπεη λα δηεξεπλεζεί αλ δαπαλψληαη θνλδχιηα θαηά βάζεη 

ζε άιιεο δηαδηθαζίεο, φπσο, δηαγλψζεηο, αληί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ απηψλ.  

Σέινο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε, πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επζχλε 

ησλ δηαθφξσλ δξψλησλ θαη παξαγφλησλ πνπ θηλνχληαη ζηα πιαίζηα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε «ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο», φπσο αλαθέξνληαη, ηα 

νπνία κπνξεί λα έρνπλ ζπλέπεηεο ζηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (Crawford et al., 2011). 

Γηα παξάδεηγκα, ηα ζρνιεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο πξνο 

φθειφο ηνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη νη πξάμεηο ηνπο επζπγξακκίδνληαη κε ηηο επίζεκεο 

πνιηηηθέο. Σα παξαπάλσ ζέηνπλ δεηήκαηα επζχλεο, φπσο, θαηά πφζν ηα ζρνιεία είλαη 

ππνρξεσκέλα λα δίλνπλ αλαθνξά ζε άιια ζψκαηα γηα ην πψο έρνπλ δαπαλήζεη ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη λα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηά ηνπο, αλ πξέπεη λα ππάξρεη 

έλαο έιεγρνο ή λα πξαγκαηνπνηνχληαη επηζεσξήζεηο.  Καζέλα απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα 

ζα εμεηαζηεί ζην παξφλ θεθάιαην ζην πιαίζην ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ.  
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3.3 Πξόηππα ρξεκαηνδόηεζεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

Γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δηδηθή Αγσγήο, 

πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηα δηάθνξα πξφηππα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ππάξρνπλ. Μία βαζηθή 

δηάθξηζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο είλαη ην 

ζπγθεληξσηηθφ πξφηππν θαη ην απνθεληξσκέλν (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003β). ην ζπγθεληξσηηθφ πξφηππν, ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

ππαγνξεχνληαη ζε εζληθφ επίπεδν (γηα παξάδεηγκα, ηα ζρνιεία ρξεκαηνδνηνχληαη απεπζείαο 

απφ θεληξηθνχο κεραληζκνχο, βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπο), ελψ ζην απνθεληξσκέλν πξφηππν, 

νη πεξηθέξεηεο ή νη δήκνη είλαη ππεχζπλνη γηα ην πψο ζα νξγαλσζνχλ ηα θνλδχιηα θαη νη 

ππεξεζίεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ε θαηαλνκή ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ θαη νξίδνληαη βάζεη θάπνησλ παξακέηξσλ. Ο Meijer (1999), ζε 

έξεπλά ηνπ αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Δπξψπε, εθάξκνζε θάπνηεο 

παξακέηξνπο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πνιινχο εξεπλεηέο κέρξη ζήκεξα. Οη δχν 

βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα πξφηππα ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν 

πξννξηζκφο θαη νη ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ο πξννξηζκφο αλαθέξεηαη ζην πνηνη είλαη 

εθείλνη πνπ ιακβάλνπλ ηα ρξήκαηα, ζε πνηνπο δειαδή πξννξίδνληαη νη πφξνη. Απνδέθηεο 

ησλ πφξσλ κπνξεί λα είλαη νη καζεηέο θαη νη γνλείο, ηα ζρνιεία (είηε πξφθεηηαη γηα εηδηθά 

είηε γηα γεληθά), δηάθνξα ζπκβνπιεπηηθά θέληξα ή νκάδεο ζρνιείσλ, θαζψο επίζεο νη δήκνη 

θαη νη πεξηθέξεηεο.  

Ζ δεχηεξε παξάκεηξνο, νη ζπλζήθεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, πξνζδηνξίδεηαη βάζεη 

θάπνησλ δεηθηψλ.  Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ππάξρεη ε εμήο 

δηάθξηζε: νη δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αλάγθεο (input), ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

(throughput) θαη ζηα απνηειέζκαηα (output).  

ην πξψην πξφηππν ρξεκαηνδφηεζεο, ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη βάζεη ησλ αλαγθψλ 

(input) νη νπνίεο εθθξάδνληαη ζε θάζε επίπεδν πξννξηζκνχ, φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε έλα ζρνιείν, ζην δήκν ή ηελ πεξηθέξεηα. 

Πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ γίλνληαη βάζεη ησλ ρακειψλ επηηεπγκάησλ ησλ καζεηψλ 

ή ηνπ πνζνζηνχ ησλ καζεηψλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηα ζρνιεία, εληάζζνληαη ζ‟ απηφ ην 

πξφηππν ρξεκαηνδφηεζεο. Όζν δειαδή πεξηζζφηεξεο εθθξαζκέλεο αλάγθεο έρεη, γηα 

παξάδεηγκα, έλα ζρνιείν, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε. 



47 
 

ην πξφηππν ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ (throughput), ε 

ρξεκαηνδφηεζε βαζίδεηαη είηε ζηηο ιεηηνπξγίεο είηε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηείηαη λα 

γίλνπλ ή λα αλαπηπρζνχλ αλαθνξηθά κε ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σε βάζε 

δειαδή απνηεινχλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλα ζρνιείν, απφ ην δήκν ή ηελ 

πεξηθέξεηα θαη ε ρξεκαηνδφηεζε δίλεηαη κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο δηαηήξεζεο ή ηεο 

αλάπηπμεο δηαθφξσλ εηδηθψλ ππεξεζηψλ, ελψ βαζίδεηαη ζε ζπλνιηθέο εγγξαθέο καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ ζε ζρνιεία, ζην δήκν ή ηηο πεξηθέξεηεο.   

ην πξφηππν ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ (output), ε θαηαλνκή ησλ 

ρξεκάησλ βαζίδεηαη ζηα επηηεχγκαηα πνπ παξνπζηάδεη έλα ζρνιείν, φπσο, γηα παξάδεηγκα, 

ζηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. ην πξφηππν απηφ ζεκαίλεη φηη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα δίλνληαη 

φπνπ παξαηεξνχληαη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

Καζέλα απφ ηα ηξία απηά πξφηππα ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα 

(Crawford et al., 2011). Γηα παξάδεηγκα, ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο, δελ 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εηζαγσγήο ησλ καζεηψλ ή ηεο αχμεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ, θαζψο ζηφρνο ηνπ είλαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ππεξεζηψλ. Αληίζηνηρα, 

ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο, επηβξαβεχεη ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ ή πξνζπαζεί 

λα δεκηνπξγήζεη λέεο θαη ην ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, έρεη σο ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.  

Σα παξαπάλσ ζπλεπάγνληαη φηη θαζέλα απφ ηα ηξία πξφηππα έρνπλ δηάθνξα 

πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, θαζψο, ηα δηαθνξεηηθά απηά θίλεηξα πνπ ραξαθηεξίδνπλ 

ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ κε ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ηξφπν ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζηηο πξνζπάζεηεο γηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (Δπξσπατθφο 

Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003α). Γηα παξάδεηγκα, ην πιενλέθηεκα ηνπ 

πξνηχπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο είλαη φηη, ζπλήζσο, θαηαλέκεηαη ζε απηνχο πνπ ην 

ρξεηάδνληαη. Χζηφζν, θαζψο ζην πξφηππν απηφ απαηηνχληαη δηάθνξεο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

θαη αλαγλψξηζεο ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ, κέζσ 

απηνχ ηνπ πξνηχπνπ, πξνβάιιεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε ηδηαίηεξε ζέζε ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ζεσξείηαη φηη δπζρεξαίλεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ζπκπεξίιεςε. 

Έλα άιιν δπλεηηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ πξνηχπνπ πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο είλαη φηη ηα 

θξηηήξηα «επηιεμηκφηεηαο» αλαθνξηθά κε ηα άηνκα πνπ δηθαηνχληαη ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

πφξνπο, πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθά θαη ζαθψο θαζνξηζκέλα θαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη 

ζα ιάβνπλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ, δηαθνξεηηθά, 
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ην κνληέιν απηφ είλαη επάισην ζε ζηξαηεγηθέο ζπκπεξηθνξέο γνλέσλ θαη ζρνιείσλ (Pijl, 

2014). Δπηπιένλ, ζε έλα πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο, φηαλ ε ρξεκαηνδφηεζε γίλεηαη 

βάζεη ησλ ρακειψλ επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα εληζρχνληαη νη 

ρακειέο επηδφζεηο, θαζψο, απηφ ζα ζπλεπάγεηαη πεξηζζφηεξνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο.  

ην κνληέιν πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο, ην πιενλέθηεκα είλαη φηη δίλεηαη ζηνπο 

επαγγεικαηίεο ε δπλαηφηεηα λα απνθαζίζνπλ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. ην κνληέιν απηφ, ε θεληξηθή θπβέξλεζε 

απνθαζίδεη πφζα θνλδχιηα θαη ζε πνην επίπεδν ππεξεζηψλ ζα δνζνχλ ζε θάζε πεξηνρή. 

πλήζσο, ζην πξφηππν απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηαζεξνί δείθηεο, φπσο είλαη ν ζπλνιηθφο 

αξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε κηα πεξηνρή, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα δνζεί. ε ηνπηθφ επίπεδν, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζηε βάζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Σν δπλαηφ 

πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη φηη, ρσξίο λα παξεκβάιινληαη δεηήκαηα 

γξαθεηνθξαηίαο, νη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη επζχλνληαη άκεζα γηα ηελ εηδηθή αγσγή κπνξνχλ 

λα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη γηα ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο. Σν 

πξφηππν δειαδή απηφ δηαθξίλεηαη απφ επειημία θαη δελ επεξεάδεηαη ηφζν απφ ζηξαηεγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο δηαθφξσλ παξαγφλησλ, φπσο, γνλείο θαη ζρνιεία. Γηα απηφ ην ιφγν θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο  θαη ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν (πεξηθέξεηεο, ελφηεηεο ζρνιείσλ θηι) ζεσξείηαη πξνηηκεηέα 

αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο (Meijer. 1999, αλαθνξά ζε 

Pijl, 2014). Έλα δπλεηηθφ κεηνλέθηεκα είλαη φηη ζην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο κεησκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη αδξάλεηαο, θαζψο, είηε 

πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο είηε φρη, ε ρξεκαηνδφηεζε ζα είλαη πάληα δηαζέζηκε 

(Pijl, 2014). Έλα αθφκα πξφβιεκα πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηεί είλαη φηη, ζηηο πεξηνρέο φπνπ 

εκθαλίδεηαη έλαο κε αλακελφκελνο πςειφο αξηζκφο καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, κπνξεί λα ππάξμεη έιιεηκκα ζηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

δπζθνιία ζηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, κπνξεί λα 

ππάξμνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα επίπεδα ρξεκαηνδφηεζεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ  θαη άξα 

λα επεξεαζηεί ε πνηφηεηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηα άηνκα απηά, πξάγκα πνπ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε θαη κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο ε 

νπνία ζηνρεχεη  ζηελ ηζφηεηα, δειαδή, ζην φηη ν θάζε καζεηήο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ζε 

ηζφηηκα πιαίζηα κε ηζφηηκν ηξφπν (Pijl, 2014). 
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ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα, ε ρξεκαηνδφηεζε δίλεηαη φηαλ 

ηθαλνπνηνχληαη θάπνηα θξηηήξηα, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε ζρνιηθή επίδνζε. Έηζη, φζν 

θαιχηεξεο επηδφζεηο παξνπζηάδεη έλα ζρνιείν, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

ιακβάλεη. Σν πξφηππν απηφ κπνξεί λα εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, σζηφζν, ππάξρεη ν 

θίλδπλνο λα ελζαξξχλεη ηα ζρνιεία λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο νη νπνίνη ζα εμαζθαιίζνπλ 

ζίγνπξα απνηειέζκαηα, γηα παξάδεηγκα, λα δέρνληαη καζεηέο κε πςειέο επηδφζεηο θαη, 

παξάιιεια, καζεηέο κε ρακεινχο βαζκνχο λα ηνπο παξαπέκπνπλ ζε άιια ηκήκαηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003α).  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη παξαπάλσ δείθηεο κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ, γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα ππάξρεη έλα πξφηππν ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο, αιιά λα 

ζπλδπάδεηαη κε ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα.  

 

 

3.4 Ζ ρξεκαηνδόηεζε ζηελ Δπξώπε 

Ζ ηαμηλφκεζε ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ βάζεη ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ δελ είλαη εχθνιν λα γίλεη γηαηί ζην εζσηεξηθφ πνιιψλ ρσξψλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη  δηάθνξα πξφηππα ρξεκαηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηελ νκάδα καζεηψλ 

ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη, φπσο, επίζεο, ζε δηάθνξεο ρψξεο, παξαηεξείηαη ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ πξνηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο αξρέο (ζηελ 

Διβεηία θαη ηε Γεξκαλία, γηα παξάδεηγκα, παξαηεξνχληαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ Δπαξρηψλ). Απηφ παξαηεξείηαη επίζεο ζε ρψξεο 

φπνπ ππάξρεη ε εκπινθή δηαθφξσλ ππνπξγείσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, φπσο ζπκβαίλεη ζηε Γαιιία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία.  

Κη επεηδή νη επξσπατθέο ρψξεο δελ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ βάζεη ελφο κφλν 

ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο, γη‟ απηφ θαη ε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηα ρξεκαηνδνηηθά 

πξφηππα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν ζπγθξίζεσλ πνπ γίλνληαη, φρη κεηαμχ ησλ ρσξψλ, 

αιιά κεηαμχ  ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή, 2003α). Να ζεκεησζεί, πάλησο, φηη ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα, νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ 

είηε ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο είηε ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ή 

έλα ζπλδπαζκφ ησλ δπν (Pijl, 2014). 
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3.4.1. Σςζηήμαηα σπημαηοδόηηζηρ ζηιρ εςπυπαφκέρ σώπερ 

 ε ρψξεο φπνπ ππάξρνπλ πςειά πνζνζηά καζεηψλ νη νπνίνη θνηηνχλ ζε εηδηθά 

ζρνιεία, ρξεζηκνπνηείηαη ην πξψην πξφηππν θαηά ην νπνίν ππάξρεη απεπζείαο 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζεηψλ πνπ θνηηνχλ (σζηφζν, νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη ζπλήζσο απφ δηάθνξεο ζρνιηθέο 

ή πεξηθεξεηαθέο επηηξνπέο). Πξφθεηηαη γηα ην ρξεκαηνδνηηθφ πξφηππν βάζεη ησλ αλαγθψλ 

ζε επίπεδν εηδηθνχ ζρνιείνπ. Σν πξφηππν απηφ ρξεκαηνδφηεζεο ην ζπλαληάκε ζηε Γαιιία, 

ηε Γεξκαλία, ηελ Απζηξία, ην Βέιγην, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Διβεηία. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη θάπνηεο ρψξεο (φπσο ε Ηζπαλία, ε Κχπξνο, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ην 

Ληρλεζηάηλ) νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα ζρεηηθά ρακειφ πνζνζηφ καζεηψλ ζε εηδηθά 

ζρνιεία ή ζε εηδηθέο ηάμεηο θαη νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχλ ηα εηδηθά ζρνιεία απφ ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ. 

Σν δεχηεξν πξφηππν ην ζπλαληάκε ζε ρψξεο φπνπ ε θπβέξλεζε ρξεκαηνδνηεί ηνπο 

δήκνπο κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εθάπαμ πνζνχ θη έπεηηα νη δήκνη θαηεπζχλνπλ ηηο 

ρξεκαηνδνηήζεηο απηέο ζε άιια επίπεδα, φπσο ζηα ζρνιεία. Απηφ ην πξφηππν 

ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξνηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο, απηνχ πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη απηνχ πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο. Απηφ γηαηί, ζε πξψηε 

θάζε, ε ρξεκαηνδφηεζε θαηαλέκεηαη ζηνπο δήκνπο, ρξεκαηνδνηνχληαη δειαδή 

ζπγθεθξηκέλνη θνξείο ή ππεξεζίεο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο (άξα αλαθεξφκαζηε ζην πξφηππν ησλ ιεηηνπξγηψλ) ελψ, ζε δεχηεξε θάζε, ε 

ρξεκαηνδφηεζε βαζίδεηαη ζην πξφηππν ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ, κε ηνπο δήκνπο λα 

απνθαζίδνπλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα θνλδχιηα, αιιά θαη γηα ηνλ βαζκφ 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιάβνπλ. Οη ρψξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην απνθεληξσκέλν 

ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα είλαη ε Διιάδα, ε Γαλία, ε Φηλιαλδία, ε Ηζιαλδία, ε Ννξβεγία θαη 

ε νπεδία. ην πξφηππν απηφ, φπσο εηπψζεθε, νη δήκνη απνθαζίδνπλ γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ ζηα ζρνιεία, σζηφζν, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ελψ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε θαηαλνκή γίλεηαη βάζεη ησλ εθθξαζκέλσλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ, ζε 

θάπνηεο ρψξεο, φπσο ζηε νπεδία, ε θαηαλνκή γίλεηαη ζηα ζρνιεία αλεμάξηεηα απφ ηηο 

αλάγθεο ηνπο, άξα ζην ζηάδην απηφ κπνξεί λα εηπσζεί φηη επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ην πξφηππν 

πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο.  

ε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, ππάξρεη έκκεζε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, 

φρη κέζσ ησλ δήκσλ, αιιά κέζσ άιισλ αξρψλ, φπσο είλαη ζχλνια ζρνιείσλ, πεξηθέξεηεο 
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θηι. Σν πξφηππν απηφ ην ζπλαληάκε ζηελ Ηηαιία, ηελ Πνισλία, ηε Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, 

ηε ινβαθία. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, νη ηνπηθέο εθπαηδεπηηθέο αξρέο απνθαζίδνπλ γηα ην 

βαζκφ ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο.  

ε θάπνηεο ρψξεο, ε ρξεκαηνδφηεζε ζπλδέεηαη κε ηνπο καζεηέο θαη έγθεηηαη ζηνπο 

γνλείο λα απνθαζίζνπλ πνπ επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηεί ην παηδί ηνπο. Σν πξφηππν απηφ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηα απνηειέζκαηα ή ζαλ πξφηππν πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ζε επίπεδν καζεηή θαη ηζρχεη ζε ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (γηα  κέξνο ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο θξαηηθήο δηαδηθαζίαο) θαη ην 

Λνπμεκβνχξγν. ε θάπνηεο ρψξεο, ζ‟ απηφ ην είδνο ρξεκαηνδφηεζεο, νη γνλείο επηιέγνπλ λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ηνπο ζηα γεληθά ζρνιεία.  

Πνιιέο ρψξεο, φηαλ πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο παηδηψλ κε ήπηεο κνξθέο εηδηθψλ 

αλαγθψλ, ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ πξφηππν ρξεκαηνδφηεζεο. Καζψο ζεσξνχλ φηη θάζε 

γεληθφ ζρνιείν είλαη απαξαίηεην λα έρεη θάπνην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο γηα εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο γηα ηνπο καζεηέο κε ήπηεο κνξθέο εηδηθψλ αλαγθψλ, ρξεκαηνδνηνχλ 

ηα ζρνιεία κε θάπνην ζηαζεξφ πξνυπνινγηζκφ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ. Απηφ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο έλα 

πξφηππν ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ζε επίπεδν γεληθνχ ζρνιείνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηνδνηηθφ πξφηππν γηα ηνπο καζεηέο κε ήπηεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζε θάπνηνπο δήκνπο ζηελ Απζηξία, ηε Γαλία θαη ηε νπεδία. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ππάξρεη ε 

βαζκηαία αλαγλψξηζε ηεο ζεκαζίαο ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, γη‟ απηφ θαη αξθεηέο είλαη 

εθείλεο πνπ βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία κεηαξξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπο 

ζπζηεκάησλ (Meijer, 2010) . 

 

 

3.4.2. Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηυν ζςζηημάηυν σπημαηοδόηηζηρ αναθοπικά με ηην   

          εκπαιδεςηική ζςμπεπίλητη 

Κάζε ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο έρεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα αλαθνξηθά 

κε ηε δπλαηφηεηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Κάπνηεο ρψξεο, φπσο ε Απζηξία, ζεσξνχλ φηη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα 



52 
 

επζχλεηαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ελψ άιιεο, φπσο ε 

Γεξκαλία, ην Βέιγην θαη νη Κάησ Υψξεο, εθηηκνχλ φηη ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

έρνπλ εκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003α).  

 ηηο ρψξεο νη νπνίεο αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

θαη φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε δίλεηαη απεπζείαο ζηα εηδηθά ζρνιεία θαη βάζεη ησλ αλαγθψλ, 

παξαηεξνχληαη θαη νη πεξηζζφηεξεο ελζηάζεηο γηα ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο επλνεί ηα πνζνζηά καζεηψλ ζε εηδηθά 

ζρνιεία θαζψο, πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζηα εηδηθά ζρνιεία, ζπλεπάγεηαη θαη φηη ζα δίλνληαη 

πεξηζζφηεξνη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη. Σν παξαπάλσ επηζεκαίλεηαη θαη ζε έθζεζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2013) ε νπνία αθνξά ζηε ζηήξημε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη φπνπ αλαθέξεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Meijer (1999) ζε 

ζρέζε κε ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο ζηελ νπνία βξέζεθε φηη 

ζηα ρξεκαηνδνηηθά θαζεζηψηα ζηα νπνία νη πφξνη θαηεπζχλνληαη πξνο ηα εηδηθά ζρνιεία, 

παξαηεξείηαη απμεκέλνο αξηζκφο καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζε απηά. 

 Δπίζεο, δηακαξηπξίεο γίλνληαη θαη απφ θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο νη νπνίεο 

αλαθέξνπλ φηη πξαγκαηνπνηνχληαη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο απφ παξάγνληεο εληφο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα αθφκα κεγαιχηεξν ζηηγκαηηζκφ, 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο (π.ρ. δαπαλνχληαη πνιιά πνζά ζε δεηήκαηα πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ 

εθπαίδεπζε, φπσο, δηαγλψζεηο θηι) θαη ηειηθά νδεγνχλ ζε κηθξά πνζνζηά ζπκπεξίιεςεο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρσξψλ απνηεινχλ νη Κάησ Υψξεο, ε Απζηξία θαη ην Βέιγην. Να 

ζεκεησζεί εδψ φηη νη ρψξεο απηέο ζεσξείηαη φηη έρνπλ έλα ζρεηηθά πςειφ πνζνζηφ καζεηψλ 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη νπνίνη θνηηνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία.  

Δπίζεο, θάπνηεο ρψξεο αλαθέξνπλ μεθάζαξα φηη ην ρξεκαηνδνηηθφ ζχζηεκα έρεη 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (παξάδεηγκα, νη Κάησ Υψξεο), 

ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο «ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο», φπσο αλαθέξνληαη 

(Crawford et al., 2011), ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη θαη ηα νπνία πνιιέο 

θνξέο είλαη αληηκαρφκελα, επεξεάδνληαο έηζη ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο. Οη δηάθνξεο 

απηέο κνξθέο ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο επηζεκάλζεθαλ απφ ηνλ Meijer (1999) θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ: νη γνλείο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο νη 

νπνίνη επηζπκνχλ ηνπο πεξηζζφηεξνπο δπλαηνχο πφξνπο γηα ην παηδί ηνπο, ηα ζρνιεία (γεληθά 

θαη εηδηθά), ηα νπνία επηζπκνχλ ηε κεγαιχηεξε δπλαηή ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη ην γεγνλφο 
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φηη, ζπλήζσο, ηα ζρνιεία πξνηηκνχλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη φρη ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ 

απμεκέλεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη επηβαξχλνπλ κε πξφζζεηε ζηήξημε.  

 Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη νη 

επξσπατθέο ρψξεο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη φπνπ νη δήκνη απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ νξγάλσζε 

ησλ πφξσλ, αλαθέξνπλ πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003β). ηηο ρψξεο απηέο, φπσο είλαη ε νπεδία, ε Ννξβεγία, ε 

Φηλιαλδία θαη ε Γαλία, φπνπ νη απνθάζεηο απφ ηνπο δήκνπο ιακβάλνληαη βάζεη ηεο 

πιεξνθφξεζεο πνπ έρνπλ απφ ηα ζρνιεία ή άιια ζπκβνπιεπηηθά θέληξα θαη φπνπ ε δηάζεζε 

απμεκέλσλ πφξσλ ζε εηδηθά ζρνιεία έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ γεληθψλ 

ζρνιείσλ, αλαθέξνληαη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη κεγάιε απνθέληξσζε, κπνξεί λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί λα έρεη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο γηα θάπνηνπο καζεηέο. Χζηφζν, ρψξεο φπσο ε νπεδία, ε Ννξβεγία, ε 

Γαιιία θαη ε Γεξκαλία ζεσξνχλ γεληθά ην απνθεληξσκέλν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο σο κηα 

ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία.  

 Αλαθνξηθά κε ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνπο καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο («καζεηηθφο πξνυπνινγηζκφο»), φπσο ζπκβαίλεη ζηελ 

Αγγιία θαη ηελ Απζηξία, πξέπεη θαηαξρήλ λα επηζεκαλζεί φηη, ζηηο ρψξεο φπνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη ηα εηδηθά ζρνιεία θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί 

νχησο ψζηε νη πφξνη λα «ζπλνδεχζνπλ» ηνπο καζεηέο, ζε πεξίπησζε πνπ νη ηειεπηαίνη 

ζειήζνπλ λα θνηηήζνπλ ζε θάπνην πιαίζην ζπκπεξίιεςεο, ν θαηά θεθαιήλ πξνυπνινγηζκφο 

ή αιιηψο «καζεηηθφο πξνυπνινγηζκφο», φπσο αλαθέξεηαη, κπνξεί λα απνηειεί κηα θαιή 

πξνζέγγηζε, θαζψο, ζε έλα ηέηνην θαζεζηψο, ν πξνυπνινγηζκφο ζπλδέεηαη κε ην καζεηή 

(“money follows the student”), ζηεξίδνληαο έηζη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (Dhuey & 

Lipscomb, 2011). Σν παξαπάλσ ζπλάδεη κε ηελ πξψηε απφ ηηο ηέζζεξηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξσηχηεξα ζηελ παξνχζα ελφηεηα ηηο νπνίεο ν Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δηαθξίλνπλ ηα ζπζηήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

http://www.mitpressjournals.org/action/doSearch?Contrib=Dhuey%2C+E
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Ο «καζεηηθφο πξνυπνινγηζκφο» επζπγξακκίδεηαη επίζεο κε ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε 

ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ην φηη δειαδή νη 

ρξεκαηνδνηηθέο πνιηηηθέο πξέπεη λα βαζίδνληαη εμ νινθιήξνπ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2014). Ζ πξσηαξρηθή βάζε 

ζην «καζεηηθφ πξνυπνινγηζκφ» είλαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ελψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλά 

καζεηή, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ αλαγθψλ. Όηαλ νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο εγγξάθνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία, ε ρξεκαηνδφηεζε πεγαίλεη ζηα ζρνιεία απηά. Όηαλ 

κεηαθηλνχληαη ζε πεξηζζφηεξν ζπκπεξηιεπηηθά πιαίζηα, φπσο ζηα γεληθά ζρνιεία, νη πφξνη 

ηνχο ζπλνδεχνπλ πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ ηηο φπνηεο πξφζζεηεο ππεξεζίεο ζα ρξεηαζηνχλ.   

Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη φηη ν «καζεηηθφο πξνυπνινγηζκφο» ζπλάδεη θαη κε ηελ 

ηξίηε πξνυπφζεζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ επειημία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιηηηθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αληαπφθξηζή ηνπο ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ησλ καζεηψλ. Αληί δειαδή λα παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλνη πφξνη, γηα παξάδεηγκα γηα ηελ 

παξνρή πξνθαζνξηζκέλσλ ηχπσλ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ ή εγθαηαζηάζεσλ, ν θαηά 

θεθαιήλ πξνυπνινγηζκφο επηηξέπεη ηελ επέιηθηε θαηαλνκή ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ ζε 

ηνπηθφ επίπεδν.  

Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ ηίζεηαη αλαθνξηθά κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ «καζεηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ» είλαη ην φηη, ελψ κπνξεί λα έρεη πιενλεθηήκαηα, ην θαηά πφζν ελδείθλπηαη 

λα πηνζεηεζεί απφ κηα ρψξα, εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο ρψξαο αλαθνξηθά 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2014). Γηα παξάδεηγκα, ζε ρψξεο νη νπνίεο ήδε ηνπνζεηνχλ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία, ε ρξεκαηνδφηεζε γηα 

πξφζζεηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζηήξημε ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ ππάξρεη ήδε. Άξα, ην 

ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ έρεη ε πηνζέηεζε ηνπ «καζεηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ» ζην λα 

δεκηνπξγεί νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηα ζρνιεία, κπνξεί λα κελ είλαη ηφζν δπλαηφ φζν άιιεο 

πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο.  

Μία αθφκα αληίξξεζε πνπ έρεη επηζεκαλζεί αλαθνξηθά κε ην «καζεηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ» είλαη φηη, δπλεηηθά, κπνξεί λα δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη 

δηάγλσζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ρσξίο θάηη 

ηέηνην λα ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Dhuey & Lipscomb, 2011), θαζψο επίζεο κπνξεί λα 

http://www.mitpressjournals.org/action/doSearch?Contrib=Dhuey%2C+E
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επζχλεηαη θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε καζεηψλ ζε πεξηζζφηεξν «βαξηέο» θαηεγνξίεο εηδηθψλ 

αλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αχμεζε ησλ πφξσλ.  

Σέινο, έλα αθφκα κεηνλέθηεκα πνπ αλαθέξεηαη ζε ζρέζε κε ην «καζεηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ» είλαη φηη, πνιιέο θνξέο, απνηειεί ζπκθέξνλ γηα έλα ζρνιείν λα έρεη απηνχο 

ηνπο καζεηέο (θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνπζία ηνπο), αλ θαη θαίλεηαη 

λα πξνηηκψληαη νη καζεηέο νη νπνίνη δελ επηβαξχλνπλ ην ζρνιείν κε πξφζζεηε εξγαζία. Ζ 

έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2003α) αλαθέξεη φηη, 

φηαλ κηιάκε γηα ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία ζπλδέεηαη κε καζεηέο, πξέπεη λα ππάξρνπλ ζαθψο 

πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα.  

 ηελ παξαπάλσ έθζεζε ηνπ Φνξέα αλαθέξεηαη επίζεο φηη θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο 

επηζεκαίλνπλ ηελ χπαξμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα 

ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ζπλδένληάο ην κε ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ζπαηάιε πφξσλ. Σν 

επηρείξεκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη φηη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο, φπσο, δηάγλσζε θαη 

αμηνιφγεζε δελ πιεξψλνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά απφ άιινπο 

πφξνπο. Χζηφζν, ηέηνηα θφζηε απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη κία ηέηνηα πξνζέγγηζε δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη είλαη επαξθείο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

2003α). 

Έλα αθφκα δήηεκα ζην νπνίν πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά είλαη νη κέζνδνη ειέγρνπ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

απνηεινχλ εζσηεξηθά ζηνηρεία ελφο επαξθνχο ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο.  Πξέπεη δειαδή λα γίλεη αλαθνξά ζηελ παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιείσλ, αλαθνξηθά κε ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλέκνληαη ζε απηά. Ζ 

επάξθεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην θαηά πφζν ηα ζρνιεία πξνσζνχλ ή φρη πνιηηηθέο 

ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, απνηειεί δήηεκα επζχλεο ησλ 

ζρνιείσλ. ηηο επξσπατθέο ρψξεο, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηα ζρνιεία λα αλαθέξνπλ ηη 

έρνπλ επηηχρεη αλαθνξηθά κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Μπνξεί λα δηεμάγνληαη επηζεσξήζεηο 

ζε αξθεηέο ρψξεο, σζηφζν, απηέο αθνξνχλ δηάθνξα εθπαηδεπηηθά δεηήκαηα θαη 

δηεπζεηήζεηο, ε εζηίαζε δειαδή είλαη ζηηο παξεκβάζεηο πνπ πινπνηνχληαη θαη ζηνλ ηχπν ησλ 

δηεπζεηήζεσλ πνπ δηεμάγνληαη θαη φρη ζηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί (Δπξσπατθφο 

Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003α). 
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Σν ίδην επηζεκαίλεη θαη ν Parrish ζηα ζπκπεξάζκαηα ζπλεδξίνπ πνπ δηεμήρζε απφ 

ηνλ Δπξσπατθφ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2014), ν νπνίνο αλαθέξεη φηη 

ελδερνκέλσο λα κελ ππάξρεη ηξφπνο λα κεηξεζεί ην θαηά πφζν νη πξαθηηθέο πνπ 

πηνζεηνχληαη ζε ηνπηθφ επίπεδν ζπκβάιινπλ φλησο ζηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηή ε αλεζπρία θαη νη δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο φπνηεο 

πξνζπάζεηεο κέηξεζεο, κπνξεί λα είλαη θαη έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα 

πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο εζηηάδνπλ πξσηίζησο ζε δεδνκέλα, φπσο, θαηά 

πφζν αθνινπζνχληαη φιεο νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο, αλ φινη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη κπνξνχλ 

λα εληνπηζηνχλ θαη αλ κπνξεί λα ειεγρζεί φηη δαπαλήζεθαλ θαηά πψο είραλ νξηζηεί. 

Σελ ίδηα πξνζέγγηζε ζπλαληνχκε θαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο αιακάλθα (1994), φπνπ 

αλαθέξεηαη φηη ε πξφνδνο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη ζηελά, κέζσ ηεο ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο νη νπνίνη σθεινχληαη απφ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο.  

Μία ηέηνηα πξνζπάζεηα παξαθνινχζεζεο ή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ζα είρε 

σο ζπλέπεηα ζεηηθά απνηειέζκαηα, θαζψο ζα απνηεινχζε κηα εγγχεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή θαη δαπάλε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ζα βειηίσλε ην πιαίζην ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη, φπσο αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα (2003α), 

ζα απνηεινχζε απηή απφδεημε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθά ζρνιεία (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ επηπξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ θαη ζηήξημεο) δηαθξίλεηαη απφ πςειή πνηφηεηα.  

 

 

3.5 πκπεξάζκαηα 

ην θεθάιαην απηφ έγηλε κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ πξνηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ αθνινπζνχληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. Δίδακε φηη ηα θπξηφηεξα πξφηππα 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επξσπατθέο ρψξεο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

βαζίδεηαη ζην καζεηηθφ πξνυπνινγηζκφ, ζηηο αλάγθεο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ή ιεηηνπξγίεο 

θαη ζηα απνηειέζκαηα. Καζέλα απφ ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδνληαη ζηα 

παξαπάλσ πξφηππα επεξεάδνπλ ην πφζν επέιηθηα ή κε κπνξεί λα είλαη ηα ζρνιεία 

αλαθνξηθά κε ηηο εηδηθέο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ, κπνξεί λα ζέηνπλ γξαθεηνθξαηηθά 

δεηήκαηα, λα εγείξνπλ δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλεη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν 
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ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, λα πξνσζνχλ ή φρη ηελ αλάγθε γηα απνθέληξσζε αλαθνξηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

Κάζε ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη πηνζεηεζεί ζεσξείηαη φηη έρεη θάπνηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο θαη ε 

νπνία δίλεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζηνπο δήκνπο κέζσ ελφο εθάπαμ πνζνχ ζεσξείηαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθηε, θαζψο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη επεξεάδεηαη ιηγφηεξν απφ ζηξαηεγηθέο ζπκπεξηθνξέο δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ. Αληίζηνηρα, ν καζεηηθφο πξνυπνινγηζκφο ζεσξείηαη φηη ελδπλακψλεη 

πεξηζζφηεξν ηνπο γνλείο θαη ηα ίδηα ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

ρσξψλ πξνθχπηεη φηη, ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ απνθέληξσζε, ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε επηηπγράλεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. ε ζπγθεληξσηηθά ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζε 

γξαθεηνθξαηηθά θαη νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ νη ηνπηθνί θνξείο ζεσξείηαη φηη είλαη 

πεξηζζφηεξν απηφλνκνη θαη άξα θαηάιιεινη λα δηακνξθψζνπλ έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα φπνπ ζα πινπνηείηαη ε ζπκπεξίιεςε. Χζηφζν, ε θεληξηθή θπβέξλεζε είλαη απηή 

πνπ ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ επζχλε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνζδνθψκελσλ ζηφρσλ ηνπο 

νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα ζα θαινχληαη νη ηνπηθνί θνξείο λα πινπνηήζνπλ, θαζψο ε χπαξμε κηαο 

ζαθνχο εθπαηδεπηηθήο ζηξαηεγηθήο ζε εζληθφ επίπεδν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο,  πξνθεηκέλνπ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο (Kyriazopoulou & Weber, 2009).  

ηελ πξάμε, θαίλεηαη φηη παξάγνληαη θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ νη δήκνη θαη νη 

πεξηθέξεηεο απνθαζίδνπλ γηα ην πψο ζα θαηαλεκεζνχλ ηα θνλδχιηα θαη πνηνη καζεηέο 

ρξήδνπλ ππνζηήξημεο, θαζψο, ζε ηνπηθφ επίπεδν ππάξρεη ε πιεξνθφξεζε απφ ηα ζρνιεία, ηα 

ζπκβνπιεπηηθά θέληξα ή ηηο νηθνγέλεηεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δνζνχλ νη ππεξεζίεο 

ζηνπο καζεηέο πνπ ηηο ρξεηάδνληαη.  Οη πιεξνθνξίεο απηέο θαίλεηαη  πσο νδεγνχλ ζηε ιήςε 

εχζηνρσλ εθπαηδεπηηθψλ απνθάζεσλ. Σα ζπζηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

απνθέληξσζε, έρνπλ γεληθά κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα είλαη απνηειεζκαηηθά θαη ζε ζέζε 

λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. 

Μία πξφηαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2003α) 

αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε είλαη φηη, βάζεη ηεο ππφζεζεο φηη ζε θάζε ζρνιείν πξέπεη 

λα ππάξρνπλ θάπνηεο ππεξεζίεο γηα καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, πξνηείλεηαη λα ρνξεγείηαη 

έλα κηθξφ κέξνο ησλ θνλδπιίσλ ζε φια ηα γεληθά ζρνιεία, αλεμάξηεηα απφ ηηο αλάγθεο ηνπο, 
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ελψ έλα άιιν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ θνλδπιίσλ ζα πξέπεη λα θαηαλέκεηαη ζηα ζρνιεία 

βάζεη ησλ αλαγθψλ ηνπο. Σν πξφηππν απηφ ζεσξείηαη φηη ζα έρεη κεγαιχηεξε επηηπρία αλ 

ελζσκαησζνχλ θαη θάπνηα ζηνηρεία απφ ην πξφηππν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηα 

απνηειέζκαηα, θαζψο ε χπαξμε ρακειψλ απνηειεζκάησλ κπνξεί λα έρεη σο ζπλέπεηα ηε 

δηφξζσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Πάλησο, επηζπκεηφ ζεσξείηαη ηα ζρνιεία λα δηαθξίλνληαη 

απφ θάπνηα επειημία θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνλδχιηα βάζεη ησλ δηθψλ 

ηνπο πξνζδηνξηζκέλσλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ, πάληα φκσο ζηα πιαίζηα ησλ εζληθψλ 

πνιηηηθψλ (European Agency for Development in Special Needs Education, 2009).  

Αλαθνξηθά κε ηα θίλεηξα πνπ δηέπνπλ ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηα 

νπνία έγηλε ιφγνο πξσηχηεξα, πξέπεη λα εηπσζεί φηη φια ηα ρξεκαηνδνηηθά ζπζηήκαηα 

εκπεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά θίλεηξα ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα επεξεάδνπλ ηελ πξφλνηα πξνο 

ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έρνληαο απηφ σο δεδνκέλν, ν Parrish ζε 

έθδνζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή ζρεηηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηελ Δπξψπε (2014), δειψλεη φηη ζα πξέπεη γεληθά λα 

πηνζεηνχληαη νη ρξεκαηνδνηηθέο πνιηηηθέο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θίλεηξα γηα πηνζέηεζε 

πξαθηηθψλ, ηα νπνία θίλεηξα ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο δηακνξθσηέο πνιηηηθήο ζε 

θάπνηα δεδνκέλε ζηηγκή, αλαθέξνληαο φηη, κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα δεκηνπξγεζνχλ 

πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο νη νπνίεο πξνσζνχλ ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζρνιείσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ λα επηδείμνπλ απνηειέζκαηα γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.  

Σέινο, ην ζέκα ηεο επζχλεο απνηειεί ζεκαληηθφ δήηεκα, ηδηαίηεξα ζε έλα 

απνθεληξσκέλν ζχζηεκα. Γηα απηφ θαη ε παξαθνινχζεζε, νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη ε 

αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα απνηεινχλ εζσηεξηθά ζηνηρεία ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη γλψζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη δαπάλεο θαη 

πνηνπο ζθνπνχο ππεξεηνχλ θαη, θαηά ζπλέπεηα,  λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα γηα εμέιημε θαη 

αλαβάζκηζε ησλ κεραληζκψλ νη νπνίνη ζπκβάιινπλ ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

Ζ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ Δ ΕΖΣΖΜΑΣΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΤΜΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 

 

 

4.1 Δηζαγσγή  

Σν δήηεκα ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ είλαη θπξίαξρν ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν.  Δπηπιένλ, επξέσο αλαγλσξίδεηαη ε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, ζηα πιαίζηα 

ηεο πξνζπάζεηαο κεηαθίλεζεο πξνο ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία 

πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο (Δπξσπατθφο Φνξέαο 

γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011). 

Ζ Έθζεζε ηνπ OECD “Teachers matter” (2005) αλαγλσξίδεη φηη νη απαηηήζεηο απφ ηα 

ζρνιεία θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γίλνληαη νινέλα θαη πην έληνλεο, θαζψο ε θνηλσλία 

πξνζδνθά απφ ηα ζρνιεία λα αληηκεησπίζνπλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν δηάθνξα δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ αλνρή θαη 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη λα αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Καηά ζπλέπεηα, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα έρνπλ απηνπεπνίζεζε 

αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απαηηεί ε 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα 

ζπλαληήζνπλ (Donnelly, V & Watkins, A., 2011). 

Ζ Παγθφζκηα Έθζεζε γηα ηελ Αλαπεξία (2011, αλαθνξά ζε Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα 

ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011) ηνλίδεη φηη: «Ζ θαηάιιειε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα θαίξην θαη θξίζηκν δήηεκα γηα λα κπνξνχλ 

νη εθπαηδεπηηθνί λα αηζζάλνληαη βέβαηνη θαη ηθαλνί λα δηδάμνπλ ζε παηδηά κε δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο» (ζει. 222). Δπηπιένλ, δίλεη έκθαζε ζηελ αλαγθαηφηεηα λα εζηηαζηεί απηή ε 

εθπαίδεπζε, φρη κφλν ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θπξίσο ζε αληηιήςεηο θαη 

ζε αμίεο.   

Οη Florian θαη Rouse (2009, αλαθνξά ζε European Agency for Development in 

Special Needs Education, 2010) δειψλνπλ: «Σν έξγν ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη λα πξνεηνηκάζεη αλζξψπνπο λα εηζέιζνπλ ζε έλα επάγγεικα ην νπνίν 
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απνδέρεηαη ηελ αηνκηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε αλαθνξηθά κε ηελ βειηίσζε ηεο κάζεζεο θαη 

ηε ζπκκεηνρή όλυν ησλ παηδηψλ» (ζει.  596). 

Δπηζεκαίλνληαο ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, νη McKinsey and Company (2007, αλαθνξά ζην Δπξσπατθφο 

Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011) δειψλνπλ φηη «ε πνηφηεηα ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ», 

(ζει. 16) ελψ ε Cardona (2009) ζεκεηψλεη φηη ε εζηίαζε ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  «θαίλεηαη λα απνηειεί ηνλ θαιχηεξν ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο 

γεληάο εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη 

πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο» (ζει. 35). 

Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπλεηζθέξεη ζηελ επηηπρία 

ησλ καζεηψλ πεξηζζφηεξν απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ παξάγνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

κεγέζνπο θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο ηάμεο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, 2011). Ζ αλάγθε γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαθξίλνληαη απφ πςειή πνηφηεηα θαη νη 

νπνίνη είλαη εμνπιηζκέλνη λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ θαζίζηαηαη 

πξνθαλήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ πξνο φινπο, θαζψο επίζεο θαη κηαο 

εθπαίδεπζεο πνπ ζηφρν έρεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζπκπεξηιεπηηθήο θνηλσλίαο. 

Καζψο ηα δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζπδεηηνχληαη ζε επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, ν θξηηηθφο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαη άξα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, 

θαζίζηαηαη εκθαλήο. Ζ ζπλεηζθνξά πνπ κπνξεί λα θάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ αλάπηπμε 

ζρνιείσλ ηα νπνία δηαθξίλνληαη απφ έλα ραξαθηήξα ζπκπεξίιεςεο, πξνζθέξεη ην εξέζηζκα 

γηα αλάπηπμε ζε πνιιέο ρψξεο.  

Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλνπλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, εζηηάδνληαο 

ζε νξηζκέλεο απφ ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη επξσπατθέο 

ρψξεο, θαζψο πξνρσξνχλ ζηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία δηέπνληαη 

απφ ηηο αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο. Αξρηθά, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζην επξσπατθφ πιαίζην ηεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, φπνπ ζπδεηηνχληαη νη ζέζεηο πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη δηάθνξνη 

θνξείο θαη φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ελψ, ζηε ζπλέρεηα, ε εζηίαζε γίλεηαη ζηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηθήο, 

φζν θαη πξαθηηθήο. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, 
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φπσο, ε δνκή ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελψ, ηέινο, αλαθέξνληαη 

θάπνηα ζπκπεξάζκαηα.  

 

 

4.2 Σν επξσπατθό πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ    

        εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

Πξνθεηκέλνπ ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζεί ζηηο δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο ησλ καζεηψλ, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ζηελ Δπηθνηλσλία πξνο ην 

πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (3/08/2007), δεηά απφ ηα θξάηε κέιε ηελ 

πηνζέηεζε δηαθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο πξνθιήζεηο πνπ επηηάζζεη ε θνηλσλία, δειψλνληαο: 

«Οη αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσλία ζέηνπλ λέεο αμηψζεηο θαη απαηηήζεηο ζην 

επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ… Οη ηάμεηο πεξηέρνπλ πιένλ πεξηζζφηεξν εηεξνγελείο νκάδεο 

καζεηψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ηθαλφηεηαο θαη αλαπεξίαο… Απηέο νη αιιαγέο απαηηνχλ 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, φρη κφλν ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θαη 

ηε ζπλερή ηνπο θαιιηέξγεηα» (Commission of the European Communities, 2007).  

ην ίδην έγγξαθν, ε Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή ρσξηζηά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο κέζσ 

ελφο δηεπξπκέλνπ θάζκαηνο εθπαηδεπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, λα ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

λέσλ αλζξψπσλ, λα βνεζνχλ ηνπο λένπο αλζξψπνπο λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Δπξσπατθφ Πιαίζην Αλαθνξάο ησλ Βαζηθψλ Γεμηνηήησλ, λα 

εξγάδνληαη ζε πνιππνιηηηζκηθά πιαίζηα δείρλνληαο ζεβαζκφ θαη θαηαλνψληαο ηελ αμία ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο θαη λα βξίζθνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο, γνλείο θαη ηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηα.  

Δπηπξφζζεηα, ζηελ Δπηθνηλσλία ηεο Δπηηξνπήο κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην 

πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ (03/07/2008), αλαθνξηθά κε ηελ αηδέληα ηεο 

επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο ζηα ζρνιεία γηα ηε βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ζηνλ 21
ν
 αηψλα, 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη ε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

κπνξέζεη λα βειηηψζεη ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο θαη λα θαηαζηήζεη ηε 

δηδαζθαιία σο κηα δξαζηεξηφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ε νπνία ζα ζπλδέεηαη αθφκα 

πεξηζζφηεξν κε ηε κάζεζε θαη ηελ πξφνδν ησλ καζεηψλ θαη ζπνπδαζηψλ.   
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Δπηπιένλ, ζηα πκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (15/11/2007), νη Τπνπξγνί 

Παηδείαο ζπκθψλεζαλ, κεηαμχ άιισλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ 

παηδαγσγηθέο ηθαλφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη εηδηθή γλψζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπο, λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε απνηειεζκαηηθά ππνζηεξηθηηθά πξνγξάκκαηα ζηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηνπο, λα 

έρνπλ επαξθή θίλεηξα θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο γηα λα επαλεμεηάδνπλ ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη λα απνθηνχλ λέεο γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα δηδάμνπλ βαζηθέο δεμηφηεηεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζε εηεξνγελείο 

ηάμεηο. 

Ζ απμαλφκελε εηεξνγέλεηα ησλ ηάμεσλ ζε πνιιά ζρνιεία θαη ε αλάγθε λα δνζεί 

κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε καζεηή μερσξηζηά επηζεκάλζεθε θαη 

ζην Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (23/09/2008), φπνπ δειψλεηαη φηη «νη πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απμάλνληαη, θαζψο ηα εθπαηδεπηηθά 

πεξηβάιινληα γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζχλζεηα θαη εηεξνγελή» (ζει. 2). 

Αληίζηνηρα, ηα πκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο αλαθνξηθά κε ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (15/11/2007) θαινχλ ηα θξάηε κέιε λα 

δηαζθαιίζνπλ έλα πςειφ επίπεδν ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη ηελ 

χπαξμε πξνγξακκάησλ πνπ ζα ζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα αξρηθά ηνπο βήκαηα θαη 

ηα νπνία ζα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπλνρή θαη ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ηε ζπλερή αλάπηπμε 

ηνπ επαγγέικαηνο, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχεη θαη λα δηαηεξεί ηνπο πην ηθαλνχο αλζξψπνπο 

θαη λα ζηεξίδεη φινπο ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε ηνπ δπλακηθνχ ηνπο. 

Απφ ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη λα ππάξρεη κηα νκνθσλία γχξσ απφ ηελ αλάγθε γηα 

βειηίσζε ζε φιν ην θάζκα ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ, απφ ηα θείκελα ηνπ 

Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηε Δηδηθή Αγσγή, θαζίζηαηαη εκθαλήο ε έκθαζε 

πνπ δίλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε. Παξάδεηγκα απνηειεί ην ηξηεηέο πξφγξακκα πνπ εθπφλεζε θαη ε 

ζπλαθφινπζε έθζεζε πνπ εμέδσζε ν Δπξσπατθφο θνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή (2011), πνπ είρε πξσηίζησο σο ζηφρν λα δηεξεπλήζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη έηνηκνη, κέζσ ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, λα είλαη «εληαμηαθνί» θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαιχηεξε πνιηηηθή θαη πξαθηηθή, 
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πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε 

δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. 

ηελ έθζεζε πνπ εμέδσζε ε Γεληθή Γηεχζπλζε γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηνλ Πνιηηηζκφ 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2012), κέζα απφ ηηο δηάθνξεο ζέζεηο πνπ πηνζέηεζε, 

ππνγξακκίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζπλζνχκε ζε πεξηζζφηεξν ζπκπεξηιεπηηθά ζπζηήκαηα, σζηφζν, 

επηζεκαίλεηαη ην γεγνλφο φηη, ηφζν ε εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, φζν θαη ε 

ζπλερήο επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, δελ ζπκβαδίδεη πάληα κε ηηο πνιηηηθέο 

ζπκπεξίιεςεο. Καηά ζπλέπεηα, γίλεηαη ζχζηαζε πξνο φζνπο παξέρνπλ εθπαίδεπζε 

(ηδξχκαηα  θαη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ) λα θξνληίζνπλ ψζηε, ηφζν νη ζεσξεηηθέο, φζν 

θαη νη πξαθηηθέο πιεπξέο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο, λα πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λένπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε νη αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο λα αληηθαηνπηξίδνληαη 

ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δνπιεηάο ηνπο. ην ίδην θείκελν αλαθέξεηαη επίζεο φηη νη 

εθπαηδεπηέο ηεο γεληθήο αγσγήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, λα ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη λα γλσξίδνπλ 

πφηε πξέπεη λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο ή άιισλ 

επαγγεικαηηψλ. 

 

 

4.3 Βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθώλ αλαθνξηθά κε ηελ   

       εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

Οη πεξηζζφηεξεο θνηλσλίεο δηεζλψο πξνσζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε σο ηελ 

θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, αληαλαθιψληαο 

έηζη ηελ εζηίαζε φισλ ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, δηαθεξχμεσλ θαη δειψζεσλ πξνο κία 

εθπαίδεπζε γηα φινπο (Forlin, 2010).  

Πίζσ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπεξίιεςεο βξίζθεηαη ε ππφζεζε φηη ν εθπαηδεπηηθφο 

ηεο γεληθήο ηάμεο έρεη ζπγθεθξηκέλε γλψζε θαη θαηαλφεζε αλαθνξηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ 

δηαθφξσλ καζεηψλ, ηηο ηερληθέο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο αλαθνξηθά κε ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ (European Agency for Development in Special Needs Education, 

2010). Γη‟ απηφ θαη έλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο είλαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζε ζέζε λα εξγαζηνχλ ζε έλα ζρνιηθφ ζχζηεκα ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο 
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ζπκπεξίιεςεο (Nash & Norwich, 2010).  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πξνζπάζεηα γηα εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε απαηηεί κία κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αιιαγή ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ ηα ηδξχκαηα θαη νη εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνεηνηκάζνπλ θαιχηεξα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζα θιεζνχλ λα πινπνηήζνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (Forlin, 2010).  Γηα ην ιφγν απηφ, ζηα πξνγξάκκαηα ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αζθείηαη κεγάιε πίεζε πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπλ ζηνηρεία 

φηη δεκηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δηακάρε γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αληαλαθιά, κεηαμχ άιισλ, θαη αληίζεηεο απφςεηο γχξσ απφ 

ηνπο ζθνπνχο θαη ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο (Sosu et al., 2010). 

ηε βηβιηνγξαθία ηίζεληαη δηάθνξα δεηήκαηα αλαθνξηθά κε ηε θχζε θαη ην βαζκφ 

ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ηα νπνία έρνπλ άκεζν αληίθηππν 

ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. ηελ παξνχζα ελφηεηα, ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα 

απεηθφληζεο ηνπ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, κε ηελ αλαθνξά ζηηο 

θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε εθπαίδεπζή ηνπο, ηφζν ζε επίπεδν πνιηηηθήο, 

φζν θαη πξαθηηθήο, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα θαηεπζπλζεί πξνο έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ην 

νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο. 

 

 

4.3.1 Ζηηήμαηα πολιηικήρ αναθοπικά με ηην εκπαίδεςζη εκπαιδεςηικών  

ε επίπεδν πνιηηηθήο, ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηείλεη λα απεηθνλίδεη ηα 

εζληθά πξφηππα πνιηηηθήο θαη πξφλνηαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Nash & Norwich, 2010).  Ζ ηάζε ζηελ Δπξψπε ζήκεξα είλαη 

ε αλάπηπμε πνιηηηθήο ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε 

γεληθά ζρνιεία ελψ, παξάιιεια, ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δίλεηαη ππνζηήξημε ε νπνία αθνξά 

ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ζην ζπκπιεξσκαηηθφ πξνζσπηθφ, ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ελ ελεξγεία 

πξνζσπηθνχ, αιιά θαη ηνλ εμνπιηζκφ.  

Οη ρψξεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή 

ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Ζ ηαμηλφκεζε απηή είλαη ρξήζηκε, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζεη 

θαλείο πψο νξγαλψλεηαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

(Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003β): 
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- ηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο ζηηο νπνίεο νη πνιηηηθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπκπεξίιεςε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ καζεηψλ ζηε γεληθή 

εθπαίδεπζε. Ζ πξνζέγγηζε απηή θαιείηαη «πξνζέγγηζε ηνπ ελφο ηξνρνχ» ή «θαηεγνξία κηαο 

δηαδξνκήο» (one-track approach). Παξαδείγκαηα ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή 

είλαη ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε νπεδία, ε Ννξβεγία, ε Διιάδα, ε Κχπξνο θαη ε Πνξηνγαιία. 

- ηε δεχηεξε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ρψξεο  νη νπνίεο δηαθξίλνληαη απφ κηα 

πνιιαπιφηεηα ζηηο πξνζεγγίζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ε νπνία 

απνθαιείηαη θαη σο «πξνζέγγηζε πνιιαπιψλ ηξνρψλ» ή, αιιηψο, «θαηεγνξία πνιιαπιψλ 

δηαδξνκψλ» (multi-track approach). Οη ρψξεο απηέο πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ 

κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ (ζχζηεκα γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο). 

Παξαδείγκαηα ρσξψλ απνηεινχλ ε Γαιιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαλία, ην 

Λνπμεκβνχξγν, ε Απζηξία, ε Φηλιαλδία, ε Λεηνλία, ε Ληζνπαλία,  ε Οπγγαξία, ε 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο θαη ε Πνισλία. 

- ηελ ηξίηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη ρψξεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ δχν μερσξηζηά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, πηνζεηνχλ δειαδή ηελ «πξνζέγγηζε δχν ηξνρψλ», αιιηψο 

απνθαινχκελε θαη σο «θαηεγνξία δηπιήο δηαδξνκήο» (two-track approach). Ζ πιεηνςεθία 

ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θνηηά ζε εηδηθά ζρνιεία ή εηδηθέο ηάμεηο, ελψ 

ηα δχν απηά ζπζηήκαηα ζε θάπνηεο ρψξεο έρνπλ μερσξηζηή λνκνζεζία κε δηαθνξεηηθνχο 

λφκνπο γηα ηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηελ εηδηθή αγσγή. Σν Βέιγην θαη ε Διβεηία αλήθνπλ ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξαπάλσ ηαμηλφκεζε ππεξαπινπζηεχεη θάπνηεο απφ ηηο 

εζληθέο δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο (γηα παξάδεηγκα, ε πνιηηηθή ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο κεηαθηλείηαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ «δχν ηξνρψλ» πξνο ην 

ζχζηεκα «πνιιαπιψλ ηξνρψλ»). Παξ‟φια απηά, φπσο αλαθέξζεθε, ε ηαμηλφκεζε απηή 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νξγάλσζεο ηεο βαζηθήο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επξσπατθέο ρψξεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πξνζέγγηζε ησλ 

«δχν ηξνρψλ», ππάξρεη μερσξηζηή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

εηδηθήο αγσγήο. ηελ πξνζέγγηζε ησλ «πνιιαπιψλ ηξνρψλ», πξνβιέπεηαη κηα γεληθή 

εθπαίδεπζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θάπνηα επηπιένλ εθπαίδεπζε ή εηδίθεπζε, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί θαλείο ζηα δηαθνξεηηθά πιαίζηα πξφλνηαο γηα ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ελψ ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ «ελφο ηξνρνχ», ε θχξηα 

έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνεηνηκαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε 
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λα δηδάμνπλ ηα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε πιαίζηα γεληθήο εθπαίδεπζεο 

(Nash & Norwich, 2010).   

Βάζεη ινηπφλ ησλ παξαπάλσ, ζηε βηβιηνγξαθία, ηίζεηαη ε εξψηεζε θαηά πφζν ε 

δέζκεπζε γηα κία εθπαίδεπζε πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ζπκπεξηιεπηηθή ζεκαίλεη ηελ 

κεηαθίλεζε πξνο ηελ πξνζέγγηζε «πνιιαπιψλ ηξνρψλ» ή «ελφο ηξνρνχ». Ζ εξψηεζε απηή 

αθνξά ζηε θχζε θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη 

απνηειεί αληηθείκελν δηακάρεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ (Florian, 2007, αλαθνξά ζην Nash & 

Norwich, 2010). 

Σα παξαπάλσ δεηήκαηα έρνπλ αληίθηππν ζηελ έθβαζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αιιαγή ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη ε 

παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη ρξήζηκε ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, φπνπ ε παξνρή εηδηθήο 

αγσγήο έρεη θαζηεξσζεί εδψ θαη δεθαεηίεο. Αληίζεηα, ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο φπνπ κπνξεί 

λα κελ ππάξρεη μερσξηζηή εηδηθή πξφλνηα γηα καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα πνιιέο πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ 

θαη λα ζηεξίμνπλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε γεληθέο ηάμεηο (Ainscow, 

1995, Dart, 2006, αλαθνξά ζην Nash & Norwich, 2010). 

Βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην πψο νη εζληθέο 

εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε 

ηε ζπκπεξίιεςε, ζε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

(2010) επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε πνπ ππάξρεη λα μεπεξαζηεί ε παξάδνμε θχζε ηεο μερσξηζηήο 

πξφλνηαο ε νπνία νδεγεί ζε μερσξηζηή εθπαίδεπζε (φπσο ζπκβαίλεη δειαδή ζηελ 

πξνζέγγηζε «δχν ηξνρψλ»).  

Αληίζηνηρα, ε Young (2008) αλαθέξεη φηη, ζηελ Αγγιία, ζηα πιαίζηα ηεο απμαλφκελεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ ζρνιείσλ αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ε 

παξεπφκελε αλάγθε γηα κηα αθφκα κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε πξνζφλησλ θαη εηδηθνηήησλ 

πεξηνξίδεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε ην ζε πνηνπο καζεηέο κπνξνχλ λα δηδάμνπλ 

θαη θάλεη αλαθνξά ζηνλ Seymour Sarason (1990) ν νπνίνο  δειψλεη φηη «ην πξνζσπηθφ ησλ 

ζρνιείσλ είλαη απφθνηηνη ησλ θνιιεγίσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ καο. Δίλαη εθεί πνπ 

καζαίλνπλ φηη ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν είδε αλζξψπσλ θαη, ην λα δηαιέμνπλ λα 

δνπιέςνπλ κε ην έλα απφ ηα δχν ζεκαίλεη φηη, ηφζν απφ πιεπξάο αληίιεςεο, φζν θαη απφ 

λνκηθήο πιεπξάο, θαζηζηνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο αλίθαλνπο λα δνπιέςνπλ κε  άιινπο».  
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  Ζ Young (2008) επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη, αλ ην ζχζηεκα πνπ δίλεη πηπρία θαη 

ρνξεγεί άδεηεο επαγγέικαηνο είλαη θαηά ηέηνην ηξφπν νξγαλσκέλν, ψζηε λα κελ είλαη ζε 

ζέζε λα πξνεηνηκάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα δηδάμνπλ ζε φινπο ηνπο καζεηέο, ηφηε ζα 

ππάξρνπλ πάληα θάπνηεο πεξηνξηζηηθέο θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνχλ  δηαηξέζεηο 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ, θαη νη νπνίεο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα.   

  Ζ έθζεζε ηεο Unesco “Inclusive Education: The way of the future” (UNESCO, 2009) 

ππνζηεξίδεη επίζεο ηελ άπνςε φηη, ιφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ δπζθνιηψλ ηηο νπνίεο 

αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη μερσξηζηέο εθπαηδεπηηθέο νδνί (γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη 

εηδηθήο αγσγήο) δελ εμππεξεηνχλ, ελψ επηζεκαίλεη φηη απνηειεί θαιχηεξε ρξήζε ησλ 

πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο σο εθπαηδεπηηθνί 

ηεο γεληθήο αγσγήο θαη κφλν αξγφηεξα λα εμεηδηθεχνληαη. Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη θαη 

ζηελ θεληξηθή δηακάρε πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή 

ελαιιαθηηθψλ θαη πην επέιηθησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ 

ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο (European Agency for Development in Special 

Needs Education, 2010).  

Πξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη, ζε θάπνηεο ρψξεο, ε εκπινθή ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

θνξέσλ νη νπνίνη ιακβάλνπλ απνθάζεηο, θαηαθεξκαηίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ ζηα πξνγξάκκαηα ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ (Brownell et al., αλαθνξά ζε 

European Agency for Development in Special Needs Education, 2010). Απηφ ππνδεηθλχεη 

ηελ αλάγθε γηα έλα μεθάζαξν φξακα θαη ζθνπφ, θαζψο θαη παξάιιειεο αιιαγέο ζηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα δηνξζψζνπλ ηηο αζπκθσλίεο ηεο λνκνζεζίαο.  

 

4.3.2. Ζηηήμαηα ππακηικήρ αναθοπικά με ηην εκπαίδεςζη εκπαιδεςηικών  

Σν δεχηεξν επίπεδν ηεο πξνβιεκαηηθήο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

αθνξά ζε δεηήκαηα πξαθηηθήο. Ο Forlin (2010) αλαθέξεη φηη, ζηα πιαίζηα απηνχ ηνπ 

επηπέδνπ, θαίλεηαη λα ππάξρνπλ δχν πεδία ζηα νπνία απαηηείηαη κεηαξξχζκηζε αλαθνξηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. Καηαξρήλ, ππάξρεη ε αλάγθε γηα επαλεμέηαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ην νπνίν ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

θαζψο επίζεο, θαη ε αλάγθε λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε κηαο θαηλνηφκνπ 

παηδαγσγηθήο ε νπνία ζα επζπγξακκίδεη ηε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηα 

θνιιέγηα κε ηε δνπιεηά πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα ζρνιεία. 
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ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, ε εζηίαζε είλαη ζην πψο νη 

εθπαηδεπηηθνί αληαπνθξίλνληαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηδαζθαιίαο, ζηηο επηινγέο πνπ θάλνπλ θαη ζην πψο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο ηνπο. (Florian, 2008, αλαθνξά ζην Sosu et al., 2010).  Ζ έκθαζε δίλεηαη ινηπφλ ζηε 

ρξήζε παηδαγσγηθψλ ζπκπεξίιεςεο, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζαξκφδνπλ ηηο παηδαγσγηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεληθή αγσγή, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηνπο 

καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Δπνκέλσο, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα θάλνπλ 

θάπνηεο παηδαγσγηθέο επηινγέο νη νπνίεο ζα επηηξέςνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. (Florian & Kershner,  2009 αλαθνξά ζην Sosu et al., 2010).  

Οη «ζπκπεξηιεπηηθέο» παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξν 

επξεκαηηθέο, ζηνραζηηθέο θαη θξηηηθέο νπηηθέο νη νπνίεο ζα θαζξεθηίδνπλ ην είδνο ησλ 

πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα ζρνιεία.  

Αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ν Forlin (2010) επηζεκαίλεη φηη νη 

δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παλεπηζηεκηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα ζπκπεξίιεςεο έρνπλ επηζεκαλζεί εδψ θαη ρξφληα. 

Όπσο αλαθέξεη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θηλνχληαη πνιχ αξγά 

αλαθνξηθά κε ηελ αλακφξθσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο, θάηη πνπ δελ πξνθαιεί 

έθπιεμε, δεδνκέλνπ φηη πνιιά ηδξχκαηα δηνηθνχληαη απφ ζεζπηζκέλα ζψκαηα ηα νπνία 

έρνπλ ζπκθσλήζεη ζε πξνθαζνξηζκέλα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Ζ φπνηα πξνζπάζεηα 

αλάπηπμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη κία πξφζζεηε εζηίαζε 

ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζεκαίλεη, θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ηελ κεηαθίλεζε άιισλ 

καζεκάησλ ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. Έηζη,  

ε έκθαζε ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε έγθεηηαη ζηηο ελέξγεηεο ηνπ θάζε ηδξχκαηνο ρσξηζηά, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ δηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν ζα αληαπνθξίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν 

ζηφρν (Forlin, 2010). 

Σν γεγνλφο απηφ επηζεκαίλεηαη θαη ζηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ 

Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2014), φπνπ αλαθέξεηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνη κε ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηηο ζηάζεηο 

πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, θαζψο ε 

αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε έρεη νξγαλσζεί γχξσ απφ κηα δηαθνξεηηθή νπηηθή θαη 
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ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα έιιεηςε επθαηξηψλ αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε 

ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξίιεςε.  

Χζηφζν, ζε ζπλάξηεζε κε ηα παξαπάλσ, ε έξεπλα δείρλεη μεθάζαξα φηη ε 

πξαγκαηνπνίεζε κεξηθψλ κφλν θαη επηκέξνπο αιιαγψλ, φπσο, ε πξνζζήθε θάπνησλ 

καζεκάησλ ζην γεληθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηα νπνία αθνξνχλ ζηε ζπκπεξίιεςε, είλαη 

αλεπαξθήο. Απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη κηα αλακφξθσζε ζηε ζηξαηνιφγεζε θαη ηελ 

εηζαγσγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ εθπαίδεπζε, ζηε ζπλερή επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, 

αιιά θαη κηα κεηαξξχζκηζε ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, ζηελ νξγάλσζε θαη ζην πεξηερφκελν 

ησλ καζεκάησλ ελψ, ηέινο, ππάξρεη ε αλαγθαηφηεηα ηα ζρνιεία λα ππεξεηνχλ σο πξφηππα 

πξαθηηθήο θαη λα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θαη θαηάιιεια κέξε φπνπ κπνξεί θαλείο λα θάλεη 

πξαθηηθή (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2014).  

 Άιινη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη νη εζληθέο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, νη νπνίεο δίλνπλ 

κεγάιε έκθαζε ζηελ παξαγσγή απνηειεζκάησλ, κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ο Reynolds (2001, αλαθνξά ζε European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2010) επηζεκαίλεη ηε δπζθνιία λα εζηηάζεη θαλείο 

ζε αμίεο φηαλ θηλείηαη ζε έλα ζχζηεκα ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηελ αλάγθε λα παξάγεη 

απνηειέζκαηα, ελψ ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα δεη θαλείο ηα πξάγκαηα ζε έλα πην 

καθξνπξφζεζκν πιαίζην, λα εζηηάζεη δειαδή πέξα απφ απηά πνπ κπνξνχλ εχθνια λα 

παξαηεξεζνχλ. Παξνκνίσο, νη Cochran-Smith (2005, αλαθνξά ζε European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2014) ακθηζβεηνχλ ην ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, θαη θάλνπλ ιφγν γηα ηελ αλάγθε λα κεηαθηλεζνχκε καθξηά 

απφ έλα ζχζηεκα ην νπνίν «παξάγεη» καζεηέο νη νπνίνη είλαη απιά ζε ζέζε λα επηηπγράλνπλ 

ζηηο δηάθνξεο εμεηάζεηο.  

  

 

4.3.3 Σηάζειρ ζηη βαζική εκπαίδεςζη εκπαιδεςηικών    

Έλα αθφκα ζέκα πνπ ηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αθνξά ζην 

δήηεκα ησλ ζηάζεσλ. Μπνξεί ε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε λα απαηηεί ηελ απφθηεζε, ηφζν ζεσξεηηθψλ, φζν θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ, 

σζηφζν, ζε αληίζεζε κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, αθνξά άκεζα θαη ζην ζχζηεκα αμηψλ θάζε πξνζψπνπ πνπ εκπιέθεηαη, πξνθαιψληαο 

ηηο ελδφηεξεο ζθέςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ην ηη είλαη ζσζηφ θαη δίθαην (Forlin, 2010). Κάηη ηέηνην 



70 
 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο σο θπζηθφ κέξνο ηεο δσήο. Οη 

Florian and Rouse (2009, αλαθνξά ζην Donnelly & Watkins, 2011) δειψλνπλ ηελ αλάγθε 

πνπ ππάξρεη γηα θαηαλφεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ φηη ε δηαθνξεηηθφηεηα 

πξέπεη λα ινγίδεηαη σο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θάζε πξνζπάζεηαο γηα 

κάζεζε. 

ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη φηη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εμαξηψληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εκπεηξία ηνπο κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο, θαζψο θαη ηε ζηήξημε πνπ ηνπο παξέρεηαη (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003α). Οη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ θχζε 

ηεο κάζεζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν, ν νπνίνο θαζνξίδεη ην θαηά 

πφζν ζα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο ζηηο ηάμεηο ηνπο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε 

εθπαίδεπζή ηνπο παίδεη έλαλ θξηηηθφ ξφιν ηφζν ζην λα κάζνπλ, φζν θαη ζην λα δεζκεπηνχλ 

λα πινπνηήζνπλ πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο (Jordan et al., 2009 ; European Commission, 

2012). 

ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2012) αλαθέξεηαη επίζεο φηη έξεπλεο πνπ 

έρνπλ δηεμαρζεί ζε δηάθνξεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε Διιάδα θαη ε Κχπξνο, 

δείρλνπλ φηη νη  εθπαηδεπηηθνί ηίζεληαη γεληθψο ππέξ ηεο ζπκπεξίιεςεο, εθφζνλ έρνπλ 

πξφζβαζε ζε ζπλερή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη κπνξνχλ λα ρηίζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία ζε καζεηέο κε δηάθνξνπο ηχπνπο αλαπεξίαο θαη εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.   

Αληίζηνηρα, νη Sosu et al. ( 2010), αλαθέξνπλ φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο, πξέπεη λα δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, ελψ θάλνπλ αλαθνξά ζε έξεπλεο νη νπνίεο 

επηβεβαηψλνπλ ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ιακβάλνπλ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην 

πψο λα δηδάμνπλ ζε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δηάθεηληαη πεξηζζφηεξν 

ζεηηθά σο πξνο ηε ζπκπεξίιεςε ζε ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ ιάβεη αλάινγε 

εθπαίδεπζε, φπσο επίζεο αλαθέξνπλ θαη άιινπο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηηο ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, 

φπσο, ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, ην ζρνιηθφ ήζνο θαη ηελ παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο 

ππνζηήξημεο.  

Ο Forlin (2010) αλαθέξεη φηη, ρσξίο κία μεθάζαξε ζεηηθή πξνδηάζεζε πξνο ηελ 

ζπκπεξίιεςε, είλαη δχζθνιν λα ππάξμεη κηα πξαγκαηηθή εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 
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αλάπηπμε ζπκπεξηιεπηηθψλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ ελψ, αληίζηνηρα, ζηηο πξνηάζεηο γηα 

πξαθηηθήο πνπ εμέδσζε ν Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2011) 

αλαθέξεηαη πσο φινη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο κία 

δχλακε θαη έλα θίλεηξν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξαηηέξσ κάζεζε θαη πσο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο 

βνεζήζνπλ λα αλαπηχμνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αμίεο νη νπνίεο ζα ηνπο ελζαξξχλνπλ λα 

εξεπλήζνπλ, λα αλαινγηζηνχλ θαη λα αλαθαιχςνπλ θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα θάζε λέα 

πξφθιεζε πνπ παξνπζηάδεηαη ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. 

Σα ζηνηρεία απφ ηε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε φηη ε ζπκπεξίιεςε 

απνηειεί έλαλ ηξφπν ζθέςεο θαη πξάμεο θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί απιά κε ηελ 

παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή κε ηε ζπκπιήξσζε κηαο ιίζηαο απνθηεκέλσλ 

δεμηνηήησλ (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011). Ο Reynolds 

(2009 αλαθνξά ζην Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011) 

ππνζηεξίδεη φηη είλαη ε γλψζε, ηα πηζηεχσ θαη νη αμίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηα νπνία 

δεκηνπξγνχλ έλα απνηειεζκαηηθφ πεξηβάιινλ κάζεζεο γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζηζηψληαο έηζη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο κία ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ζηελ αλάπηπμε ελφο ζρνιείνπ ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηεο ζπκπεξίιεςεο. 

 

 

4.4 Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθώλ  

Οη εθπαηδεπηηθνί είλαη νη θχξηνη ππεχζπλνη ζηελ ηάμε αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε 

φισλ ησλ καζεηψλ, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ. Καζψο ν ξφινο ηνπο κεηαιιάζζεηαη θαη, παξάιιεια, 

ππάξρεη ε αλάγθε γηα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν πξνεηνηκαζίαο ηνπο θαη αλάιεςεο 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ε βειηίσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζε 

δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο.   

Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε αλαθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ηελ νπνία 

ιακβάλνπλ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, αιιά θαη εηδηθήο αγσγήο γεληθφηεξα, 

θαη ε νπνία πξνζθέξεηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο.  
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ηελ παξνχζα ινηπφλ ελφηεηα, επηζεκαίλνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζε δηάθνξεο 

επξσπατθέο ρψξεο θαη παξέρεηαη θάπνηα αλάιπζε αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξαηίζεληαη βαζίδνληαη θπξίσο ζε εθζέζεηο επξσπατθψλ ρσξψλ νη νπνίεο έρνπλ ππνβιεζεί 

ζηνλ Δπξσπατθφ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, θαζψο θαη ζε εθζέζεηο πνπ 

έρεη εθδψζεη ν ίδηνο ν Φνξέαο.  

 

 

4.4.1 Η δομή ηηρ βαζικήρ εκπαίδεςζηρ εκπαιδεςηικών  

Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, πξέπεη θαηαξρήλ λα 

γίλεη κηα βαζηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δχν θχξηα κνληέια πνπ πηνζεηνχληαη: ην 

«ζπληξέρνλ κνληέιν» (“concurrent model”) θαη ζην «δηαδνρηθφ κνληέιν» (“consecutive 

model”).  ην «ζπληξέρνλ κνληέιν», ην νπνίν απνθαιείηαη επίζεο θαη «κνληέιν παξάιιεισλ 

ζπνπδψλ», ε δηδαζθαιία, ηφζν ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ ζρνιείνπ, φζν θαη ησλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο λα δηδαρζνχλ, πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια, 

ελψ ζην «δηαδνρηθφ κνληέιν», πξψηα πξαγκαηνπνηείηαη ε  εθπαίδεπζε θάπνηνπ ζρνιηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα δηδάζθνληαη καζήκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ζε δεηήκαηα 

παηδαγσγηθήο,  δηδαθηηθήο θ.ιπ.   

Κάπνηεο ρψξεο, φπσο ε Γαιιία, νη νπνίεο έρνπλ πηνζεηήζεη ην «δηαδνρηθφ κνληέιν» 

βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζίεο πηνζέηεζεο ηνπ πξψηνπ, δειαδή ηνπ κνληέινπ «παξάιιεισλ 

ζπνπδψλ». ηε Γεξκαλία, φπνπ έρεη πηνζεηεζεί ην «ζπληξέρνλ κνληέιν», νη εθπαηδεπφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

ζρνιείνπ θαη ηα νπνία δηδάζθνληαη παξάιιεια κε καζήκαηα παηδαγσγηθήο. Δπίζεο, θάπνηεο 

ρψξεο πξνζθέξνπλ θαη ηα δχν κνληέια, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Αγγιία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ 

Πνισλία θαη ηε Βνπιγαξία αιιά, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, ε εθπαίδεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ «ζπληξέρνληνο κνληέινπ». Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, απφ ηηο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο Μπνιφληα θη έπεηηα, έρνπλ ζεκεησζεί αξθεηέο αιιαγέο ζηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη, ζηα πιαίζηα πνπ εμεηάδνπκε, παξαηεξείηαη κηα αχμεζε ησλ 

ρσξψλ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ην «δηαδνρηθφ κνληέιν» ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ απφ 

θνηλνχ κε ην «ζπληξέρνλ κνληέιν» ζε φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο (Eurydice and Eurostat, 

2014). 
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Αλαθνξηθά κε ηε δνκή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ζε ζέκαηα εηδηθψλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ, ζηηο εθζέζεηο ησλ δηαθφξσλ επξσπατθψλ ρσξψλ πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζηνλ Δπξσπατθφ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, γίλεηαη αλαθνξά 

ζην γεγνλφο φηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο αλαθέξνπλ φηη ε εθπαίδεπζε απηή 

είλαη πνιχ γεληθή ή αλεπαξθήο, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη δελ κπνξεί ηθαλνπνηήζεη 

ηηο επαγγεικαηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξγφηεξα (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2003α).  

Οη εθζέζεηο ησλ ρσξψλ αλαθέξνπλ φηη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπο δηαθξίλνληαη 

απφ κεγάιε πνηθηιία αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε, ην πεξηερφκελν θαη ηε δηάξθεηά ηνπο. 

Μάιηζηα, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, παξαηεξνχληαη δηαθνξέο θαη κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηεο 

ίδηαο ρψξαο (Eurydice and Eurostat, 2014). Δίλαη πξνθαλέο φηη ε βαζηθή εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηελ ηεξάζηηα έθηαζε ησλ αλαγθψλ πνπ ππάξρνπλ. 

Σαπηφρξνλα, φπσο επηζεκάλζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ  αληαλαθιά, ζε θάπνην βαζκφ, ηηο 

δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ζπκπεξίιεςεο ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. 

ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο, ε παξνρή εηδηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

είλαη ελζσκαησκέλε ζηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε. ε θάπνηεο ρψξεο, ε εθπαίδεπζε απηή 

έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα (φπσο ζπκβαίλεη κε ηε Γαλία, ηελ Ηζπαλία, ηε Γαιιία, ηελ 

Απζηξία, ηε ινβελία θαη ην Βέιγην -γαιιηθή θνηλφηεηα), ελψ ζε άιιεο είλαη πξναηξεηηθή 

θαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ιφγσ ηεο απηνλνκίαο πνπ έρνπλ αλαπηχμεη ηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα, ελαπφθεηηαη ζηελ απφθαζε ηνπ θάζε ηδξχκαηνο ρσξηζηά (Eurydice and Eurostat, 

2014).  

Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνπλ νη εθζέζεηο ησλ ρσξψλ (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα 

ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011),  θαίλεηαη φηη ε βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή 

αγσγή παξέρεηαη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξεηο ηξφπνπο: α) κέζσ ηεο παξνρήο θάπνησλ γεληθψλ 

γλψζεσλ, β) κέζσ ηεο παξνρήο θάπνησλ εηδηθψλ καζεκάησλ ή γ) δηαπεξλψληαο φια ηα 

καζήκαηα. Ζ πξψηε πεξίπησζε, ε παξνρή δειαδή γεληθψλ γλψζεσλ, απνηειεί ηε 

ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε ζε φιεο ηηο ρψξεο, ε νπνία φκσο δε θαίλεηαη λα έρεη πξαγκαηηθή 

αμία ή ρξήζε γηα ηνπο κειινληηθνχο εθπαηδεπηηθνχο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε, ε παξνρή 
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θάπνησλ εηδηθψλ καζεκάησλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ,  ηζρχεη ζε αξθεηέο ρψξεο θαη  

θαίλεηαη λα δηαζθαιίδεη θαιχηεξε γλψζε ζηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη δηαθνξέο ζην πεξηερφκελν θαη ζηε δηάξθεηα είλαη αξθεηά κεγάιεο 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σέινο, ε παξνρή γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθή αγσγή ε νπνία 

δηαπεξλά φια ηα καζήκαηα, ηζρχεη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ρσξψλ (παξαδείγκαηα ρσξψλ 

απνηεινχλ νη Κάησ Υψξεο, ε Ννξβεγία, ε Αγγιία θαη ε Οπαιία). ε κεξηθέο ρψξεο, ε εηδηθή 

εθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο επηινγή ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο, δελ έρεη δειαδή ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα (παξαδείγκαηα ρσξψλ απνηεινχλ ε 

Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία).  

Ζ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2011) 

αλαθέξεη κηα πξφζθαηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γεξκαληθά παλεπηζηήκηα θαη 

φπνπ βξέζεθε φηη ιηγφηεξα απφ ηα κηζά παλεπηζηήκηα ηεο Γεξκαλίαο ηα νπνία έρνπλ 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνζθέξνπλ 

δηαιέμεηο ή ζεκηλάξηα εζηηαζκέλα ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα 

ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011).   Οκνίσο, ζηε Ληζνπαλία αλαθέξεηαη φηη ην έλα 

ηξίην ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ θνιεγίσλ πνπ πξνζθέξνπλ πξνγξάκκαηα αλαθνξηθά κε 

ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο καζήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε δεηήκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη ζπκπεξίιεςεο. Παξάιιεια, ε έθζεζε ηεο 

νπεδίαο (2011) αλαθέξεη φηη ηα ζέκαηα γχξσ απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηε ζπκπεξίιεςε 

εμαθνινπζνχλ λα αλαιχνληαη πην ζπρλά ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ εηδηθήο 

αγσγήο, θαη φρη απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηέο εθπαηδεπηηθψλ ζε φια ηα γεληθά καζήκαηα, θάηη 

ην νπνίν δηαθαίλεηαη θαη απφ ηελ έθζεζε ηεο Γαλίαο. 

ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 

επηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ πξνζθέξνπλ 

εμεηδίθεπζε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ.  

Ο αθφινπζνο πίλαθαο πξνζθέξεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο. Οη 

πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ γεληθήο αγσγήο 

πξσηνβάζκηαο θαη αξρηθήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  
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Τπνρξεσηηθή βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δηδηθή Αγσγή γηα δαζθάινπο ηεο ηάμεο, δηάξθεηα θαη 

θχξηα ραξαθηεξηζηηθά (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηε Δηδηθή Αγσγή, 2003α) 

 

      Υώξα Γηάξθεηα θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  

Απζηξία Με ηελ Αλακφξθσζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ (2007),  καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή παξέρνληαη ζε φια ηα ηδξχκαηα. Ζ έθηαζε ζηελ νπνία παξέρεηαη πιεξνθφξεζε γηα 

εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη νη δπλαηφηεηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, εμαξηψληαη απφ ην απηφλνκν 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα ησλ πνηθίισλ παηδαγσγηθψλ αθαδεκηψλ ζηηο νκνζπνλδηαθέο επαξρίεο.  

Βέιγην Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη γεληθή πιεξνθφξεζε θαη βαζηθή γλψζε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή. Πξαθηηθή άζθεζε αθνινπζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ. ην ηέινο 

ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, αλακέλεηαη νη δάζθαινη λα δηαζέηνπλ ηελ αλαγθαία ηθαλφηεηα λα 

εξγαζζνχλ ζε εηδηθφ ζρνιείν ή ηελ απαξαίηεηε γλψζε θαη δεμηφηεηεο λα ρεηξηζηνχλ καζεηέο 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε. 

Κύπξνο Σα θξαηηθά παλεπηζηήκηα δηαηεξνχλ ηελ απηνλνκία ηνπο αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε είλαη έλα ηεηξαεηέο ηκήκα ζην παλεπηζηήκην. Πξνζθέξεηαη έλα κάζεκα 

ππνρξεσηηθφ ην νπνίν αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη θάπνηα καζήκαηα επηινγήο 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ παξέρνπλ βαζηθή πιεξνθφξεζε ζηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, ζαλ ζπκπιήξσκα ζηα άιια καζήκαηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο.  

Γεκνθξαηία 

ηεο Σζερίαο 

Σα Παλεπηζηήκηα είλαη απηφλνκα ζψκαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ ηηο αξρέο ηεο Μπνιφληα.  

Γηα δαζθάινπο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε αξρηθή εθπαίδεπζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

εμαξηάηαη απφ ην παλεπηζηήκην θαη πξνζθέξεηαη ζε φινπο.  

Ζ εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο. Αξρηθή εθπαίδεπζε 

ζε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δελ ζπλεζίδεηαη γηα δαζθάινπο ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (γπκλάζην, ιχθεην). 

Γαλία Πξνζθέξνληαη θάπνηα καζήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, ηα 

νπνία έρνπλ ζπλήζσο πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα. Ο ζθνπφο είλαη λα απνθηεζεί εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε ζρεηηθά κε ηηο εηδηθέο αλάγθεο , γηα ηελ πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ 

δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο αλάγθεο. 

Αγγιία Τπάξρνπλ θάπνηα θξηηήξηα αλαθνξηθά κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ 

έλαλ εζληθφ θπβεξλεηηθφ θνξέα.  

Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνηθίινπλ ζε δηάξθεηα θαη πεξηιακβάλνπλ γλψζε ησλ γεληθψλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ζα αθνινπζεζνχλ γηα πξνζδηνξηζκφ, αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

εηδηθψλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε. Ζ πξαθηηθή άζθεζε ζεσξείηαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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        Υώξα Γηάξθεηα θαη βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

Φηλιαλδία Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο ηάμεο ζηελ πξνζρνιηθή θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε  παξαθνινπζνχλ 

θάπνηα καζήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ παξαδφζεηο, πξαθηηθή εξγαζία θαη επηζθέςεηο ζε 

ζρνιεία. Αλάινγα κε ην παλεπηζηήκην, ππάξρεη δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο 

ζαλ θπξίσο κάζεκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πνπ νδεγεί 

απεπζείαο ζε δίπισκα εηδηθνχ δαζθάινπ.  

Γαιιία Πξνζθέξνληαη θάπνηα καζήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηε δηδαζθαιία καζεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

αλαπεξίεο, αξξψζηηεο ή άιια πξνβιήκαηα. 

Γεξκαλία  Γχν δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαη ζηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο: Δίηε εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε κε ηε κνξθή ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο 4.5 εηψλ θαη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα  

πξαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζε ζρνιείν είηε φινη νη δάζθαινη ηάμεο απνθηνχλ γλψζεηο ζηηο 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζηθήο εθπαίδεπζεο.  

Διιάδα  Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη θάπνηα καζήκαηα εηδηθήο αγσγήο. Γελ ηζρχνπλ θεληξηθέο 

ππνπξγηθέο ππνδείμεηο ή/θαη θαλνληζκνί γηα ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ, δηφηη θάζε παλεπηζηήκην είλαη αλεμάξηεην φζνλ αθνξά ζην 

αλαιπηηθφ πξφγξακκα.  

Ηηαιία Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε παξέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο ζε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε 

φινπο ηνπο δαζθάινπο. 

Λνπμεκβνύξγν  Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη πιεξνθφξεζε ζηελ Δηδηθή Αγσγή πνπ 

παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πξνζρνιηθήο θαη πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

Πεξηιακβάλεη πξαθηηθή εμάζθεζε γηα έλα ρξφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεχηεξνπ έηνπο 

εθπαίδεπζεο. 

Κάησ Υώξεο Οη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαιχπηνληαη ζε φιν ην γεληθφ πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Ζ 

εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη κία εηζαγσγή ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Ννξβεγία  Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεηαη ζηα παηδαγσγηθά καζήκαηα. Όινη νη 

δάζθαινη ιακβάλνπλ εηζαγσγηθά καζήκαηα ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαη ππνζηεξηθηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Πνξηνγαιία Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη γεληθή πιεξνθφξεζε ζηε 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, ζηηο εηδηθέο αλάγθεο, ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εξγαζία κε ηνπο γνλείο. 

Ηζπαλία Γχν δπλαηφηεηεο πξνζθέξνληαη ζηνπο κειινληηθνχο δαζθάινπο: είηε εμεηδηθεπκέλε 

εθπαίδεπζε ε νπνία κπνξεί λα πάξεη ηελ κνξθή αξρηθήο εθπαίδεπζεο είηε φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί παξαθνινπζνχλ θάπνηα καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη 

εηδηθέο αλάγθεο. Κάζε παλεπηζηήκην έρεη ηελ ειεπζεξία λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ 

πξφγξακκα ιακβάλνληαο ππφςε έλαλ ειάρηζην αξηζκφ σξψλ δηδαζθαιίαο πνπ απαηηνχληαη. 

Σα καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ αθαδεκατθά θαη ζεσξεηηθά δεηήκαηα θαη πξαθηηθή 

δηδαζθαιία.   

νπεδία Ζ Δηδηθή Αγσγή είλαη ηνκέαο πξνηεξαηφηεηαο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πεξηιακβάλεηαη ζηα γεληθά εθπαηδεπηηθά καζήκαηα.   

Σν κέγεζνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ δελ θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία, γη‟ απηφ θαη πνηθίιεη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Διβεηία Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πεξηιακβάλεη καζήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εηδηθή 

αγσγή. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ αθνινπζεί θάζε ίδξπκα πνηθίιεη.   
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Κάλνληαο κηα ζχληνκε αλαθνξά θαη ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα 

ζπκπεξίιεςεο ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο πνπ αλήθαλ ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ε έθζεζε 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2012) επηζεκαίλεη φηη ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζεσξείηαη 

σο έλαο θεληξηθφο παξάγνληαο ζηε δεκηνπξγία ζπκπεξηιεπηηθψλ θνηλσληψλ ζηηο ρψξεο 

απηέο. Ζ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο αθνξνχζε ζηηο εμήο ρψξεο: Αιβαλία, Βνζλία θαη 

Δξδεγνβίλε, Κξναηία, ηελ Π.Γ.Γ.Μ., ην Κφζζνβν, ην Μαπξνβνχλην θαη ηε εξβία, θαη 

παξείρε κία επηζθφπεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηα νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ αλαθνξηθά 

κε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ.  Όιεο απηέο νη ρψξεο επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, σζηφζν, ζην πξφζθαην παξειζφλ ηνπο έρνπλ βηψζεη ηεξάζηηεο 

ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ απψιεηα ηεο θνηλσληθήο εκπηζηνζχλεο, ηε θηψρεηα 

θαη ηελ αβεβαηφηεηα. Ζ έξεπλα πνπ δηεμήρζε αλαθέξεη φηη, παξά ην γεγνλφο φηη νη ρψξεο 

απηέο έρνπλ εκπιαθεί ζην δηάινγν γχξσ απφ ηε ζπκπεξίιεςε, ε χπαξμε δηαθφξσλ εηδηθψλ 

ζρνιείσλ θαη ηδξπκάησλ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αληαλαθιά ηε ζνβηεηηθή 

πξνζθφιιεζε ζην δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ παηδηψλ απηψλ σο άηνκα κε εηδηθέο 

«ειιείςεηο». Δπηπξνζζέησο, ελψ έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα λα αλαβαζκηζηεί ε ζέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, κέζσ ηνπ θιεηζίκαηνο θάπνησλ θνιιεγίσλ θαη ηεο ζπλαθφινπζεο 

δεκηνπξγίαο παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ γηα εθπαηδεπηηθνχο, ε εθπαίδεπζε εμαθνινπζεί λα 

ζεσξείηαη έλα αληηθείκελν θαη έλα επάγγεικα κε ρακειφ status, ελψ νη επθαηξίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ε ζρεηηθή έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη είλαη ειάρηζηεο.  

ηηο επξσπατθέο ρψξεο πνπ εμεηάδνπκε, εθηφο απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ, ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα γηα ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ εηδηθή 

αγσγή. Ζ ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε αθνξά ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο εθείλνπο πνπ 

επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε εηδηθά ή γεληθά 

ζρνιεία θαη ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζπλήζσο κεηά ηελ βαζηθή εθπαίδεπζε. ε ρψξεο φπσο 

ην Βέιγην, ηε Γαιιία ή ηελ Ηηαιία, νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα ιάβνπλ ζπκπιεξσκαηηθή 

εθπαίδεπζε εθφζνλ νινθιεξψζνπλ ηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ελψ ζε άιιεο ρψξεο, ζα 

πξέπεη λα έρνπλ εξγαζζεί πξψηα ζην γεληθφ ζχζηεκα γηα θάπνην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ε ρψξεο φπσο ε Απζηξία, ε Γαλία, ε Γεξκαλία θαη νη Κάησ ρψξεο  ηζρχνπλ θαη νη δχν 

πεξηπηψζεηο.  
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Ζ ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ζε θάπνηεο κφλν ρψξεο, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο, είλαη πξναηξεηηθή, αιιά ζπληζηάηαη έληνλα. ηηο ρψξεο φπνπ ε 

ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε είλαη ππνρξεσηηθή, ε εθπαίδεπζε αθνξά θπξίσο ζε 

ζπγθεθξηκέλα είδε αλαπεξίαο, π.ρ. νπηηθή αλαπεξία. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

εθπαίδεπζεο, είηε έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα είηε φρη, είλαη πνηθίιεο δηάξθεηαο απφ ρψξα 

ζε ρψξα (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011). 

Δπίζεο, ην αλ ε εθπαίδεπζε πνπ ζα αθνινπζεζεί αθνξά θάπνην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

αλαπεξίαο ή ζα είλαη γεληθή, ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα θαη γηα 

ηηο δχν απηέο επηινγέο. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή, ε Γεξκαλία θαη ην Λνπμεκβνχξγν θαίλεηαη λα πξνζθέξνπλ ην 

πςειφηεξν επίπεδν εμεηδίθεπζεο.  

 

 

4.4.2 Το πεπιεσόμενο ηηρ βαζικήρ εκπαίδεςζηρ εκπαιδεςηικών   

Απφ ηελ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

(2011) δηαθαίλεηαη φηη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεηαη απφ ηε 

λνκνζεζία ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ρσξψλ. Άιιεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ θαζνξίζεη θάπνηα 

πξφηππα, σζηφζν, νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ 

έγθεηληαη ζηελ δηθαηνδνζία ηνπ θάζε ηδξχκαηνο, φπσο ζπκβαίλεη γηα παξάδεηγκα ζηε 

νπεδία. Δλψ ππάξρεη θαη κηα ηξίηε νκάδα ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε επηινγή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηα ηδξχκαηα 

(Eurydice and Eurostat, 2014). Απηφ αλαπφθεπθηα νδεγεί ζε δηαθνξέο,  φρη κφλν αλάκεζα 

ζηηο ρψξεο, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε ρψξαο ρσξηζηά.  

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη καζήκαηα ηα νπνία 

ζπλδπάδνπλ ην θχξην γλσζηηθφ αληηθείκελν κε ζπκπιεξσκαηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα (π.ρ. 

παηδαγσγηθήο, ςπρνινγίαο, θηινζνθίαο θηι) ελψ, επίζεο, ζπκπιεξψλεηαη απφ πεξηφδνπο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. Σν πεξηερφκελν ζπλήζσο δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ 

ζηνπο νπνίνπο ν εθπαηδεπηηθφο πξφθεηηαη λα δηδάμεη θαη πνιιέο ρψξεο αλαθέξνπλ φηη ηα 

καζήκαηα πνπ παξέρνληαη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη 

πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλα ζην αληίζηνηρν γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, ελψ ηα καζήκαηα πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο δίλνπλ κεγαιχηεξε έκθαζε 

ζε δεηήκαηα παηδαγσγηθήο.   
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ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ πεξηζζνηέξσλ ρσξψλ πεξηιακβάλνληαη καζήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, σζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο αλαθέξνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο πεξηερφκελν ζηελ βαζηθή εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ δελ είλαη νξγαλσκέλν θαη δελ ζρεηίδεηαη κε άιιεο πεξηνρέο κειέηεο 

(Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, 2011). 

Αλαθνξηθά κε ην πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο, ην πεξηερφκελν ζρεηηθά κε δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο δηαθξίλεηαη επίζεο απφ κεγάιε πνηθηιία: ε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο πξφθεηηαη γηα έλα ή δχν καζήκαηα επηινγήο, ελψ ζε άιιεο απνηειεί 

ππνρξεσηηθφ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

Πξέπεη αθφκα λα επηζεκαλζεί φηη έλα δήηεκα ην νπνίν πξνθαιεί δπζθνιία ζηελ 

απνηχπσζε κηαο ζαθνχο εηθφλαο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, είλαη ε 

νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαλία, ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά ν 

φξνο δηαθνξνπνίεζε, αληί γηα ζπκπεξίιεςε, ελψ απφ ηελ έθζεζε ηεο Απζηξίαο (2011) 

παξαηεξνχκε φηη, παξά ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ θαιχπηνπλ ζέκαηα εηεξνγέλεηαο, ζπκπεξίιεςεο, εμαηνκίθεπζεο, πξνψζεζεο 

ησλ ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ θαη κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή, ν φξνο 

«ζπκπεξίιεςε» ρξεζηκνπνηείηαη ζε θχθινπο καζεκάησλ κφλν ζε ηέζζεξα παλεπηζηήκηα. 

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηψλ ζε δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, θαη πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζή ηνπ ζην 

επξσπατθφ πιαίζην, θξίλεηαη ρξήζηκε ε αλαθνξά ζην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πνπ πξνηείλνπλ 

νη Pugach θαη Blanton (2009) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην βαζκφ ζπλεξγαζίαο πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη εηδηθήο αγσγήο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Σν ζχζηεκα 

ηαμηλφκεζεο πεξηιακβάλεη ηξία κνληέια: Σνπο «δηαθξηηνχο» θχθινπο καζεκάησλ (discrete 

models), ηνπο «ζπλδπαζηηθνχο» θχθινπο καζεκάησλ (integrated models) θαη ηνπο 

«ελνπνηεκέλνπο» θχθινπο καζεκάησλ (merged models). Σα κνληέια απηά αληηπξνζσπεχνπλ 

έλα ζπλερέο απφ ην κηθξφηεξν ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ ζπληνληζκφ θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία, ζηνπο «δηαθξηηνχο» θχθινπο καζεκάησλ, πεξηιακβάλνληαη 

ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ φπνπ ππάξρεη ε ειάρηζηε δπλαηή ζρέζε κεηαμχ 

ζρνιψλ θαη εθπαηδεπηψλ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο θαη φπνπ ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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ζπνπδψλ, αιιά θαη ε πξαθηηθή άζθεζε, δελ έρνπλ θάπνηα ζρέζε κεηαμχ ηνπο. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, ζηνπο «ζπλδπαζηηθνχο» θχθινπο καζεκάησλ, ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ζρνιψλ θαη πξνζσπηθνχ γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο, θαζψο επίζεο θαη θάπνηα ζπλάθεηα 

αλάκεζα ζηα δχν πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. ην ηξίην κνληέιν, απηφ ησλ «ελνπνηεκέλσλ» 

θχθισλ  καζεκάησλ, πξνβιέπεηαη ν ζρεδηαζκφο ελφο κφλν πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ην 

νπνίν απεπζχλεηαη ζε φινπο ηηο θνηηεηέο γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο. Χο απνηέιεζκα, φζνη 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο, είλαη εθνδηαζκέλνη κε δεμηφηεηεο, γλψζεηο θαη ζηάζεηο 

ψζηε λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε θαη λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

καζεηψλ (Pugach & Blanton, 2009). 

 Οη εθζέζεηο πνιιψλ επξσπατθψλ ρσξψλ αλαθέξνπλ φηη ηα παλεπηζηήκηά ηνπο έρνπλ 

εηζάγεη θχθινπο ή ελφηεηεο καζεκάησλ θαηά ηέηνην ηξφπν ζρεδηαζκέλα πνπ λα ζηεξίδνπλ 

ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.  Οη πεξηζζφηεξνη θχθινη είλαη «δηαθξηηνί», σζηφζν, 

αλαθέξεηαη φηη ηα πεξηζζφηεξα παλεπηζηήκηα πξνζπαζνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ζρνιψλ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνσζψληαο 

παξάιιεια νξηζκέλεο ηδέεο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαηά κήθνο ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε αξθεηέο ρψξεο ηα δχν πξψηα κνληέια ησλ 

«δηαθξηηψλ» θαη «ζπλδπαζηηθψλ» ελνηήησλ παξνπζηάδνληαη σο κηα ζπλέρεηα.  

Καζψο ζην εζσηεξηθφ ηεο θάζε ρψξαο δελ είλαη απαξαίηεην ηα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδψλ ησλ παλεπηζηεκίσλ λα είλαη νκνηφκνξθα, ηα παξαδείγκαηα  πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ζηηο εθζέζεηο ησλ ρσξψλ πνπ δφζεθαλ ζηνλ  

Δπξσπατθφ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2011),  δελ αθνξνχλ ζην ζχλνιν 

ησλ παλεπηζηεκίσλ θάζε ρψξαο.  

ηε νπεδία, ζην Παλεπηζηήκην Boras, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθήο αγσγήο πεξηιακβάλεη κάζεκα 7,5 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ην νπνίν νλνκάδεηαη 

«Θεσξήζεηο ηεο εηδηθήο αγσγήο». ηε Γαιιία, κηα θνηλνπξαμία ησλ παλεπηζηεκίσλ κε 

επίθεληξν ην Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) ζην Παξίζη 

πξνζθέξεη έλα δηεηέο πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν νλνκάδεηαη «Πνηθίιεο πξνζεγγίζεηο ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ζηελ θνηλσλία» θαη ην νπνίν έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 80 σξψλ. Σν 

απηφλνκν Παλεπηζηήκην ηεο Μαδξίηεο έρεη αλαπηχμεη έλα Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο 

6 Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ κε ηελ νλνκαζία «Φπρνπαηδαγσγηθέο Βάζεηο γηα ηελ Δθπαηδεπηηθή 

πκπεξίιεςε». ηελ Γεξκαλία, ην Παλεπηζηήκην ηνπ Köln πξνζθέξεη θχθινπο καζεκάησλ 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, φπνπ εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο 
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αγσγήο έξρνληαη ζε επαθή θαη ζπδεηνχλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο 

επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία, ηηο εξγαζίεο ζηα καζήκαηα θαη ηηο αμηνινγήζεηο. Μηα παξφκνηα 

ζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε ζπλαληά θαλείο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Siegen ζηε Γεξκαλία, φπνπ 

ζην κάζεκα «Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε - Δηδηθφ ζρνιείν - Δθπαηδεπηηθή πκπεξίιεςε», νη 

εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηζθεθηνχλ έλα πιήζνο απφ εηδηθά θαη γεληθά εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, λα 

κειεηήζνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη 

λα ζπλεξγαζηνχλ θαηά ηελ δηάξθεηα ζεκηλαξίσλ θαη ζπδεηήζεσλ. Αληίζηνηρα, ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Κχπξνπ, νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζπλεξγάδνληαη κε άηνκα κε 

αλαπεξίεο κε ζθνπφ λα αλαπηχμνπλ ηα εθφδηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα ηνπηθά 

ζρνιεία, φπσο επίζεο, εηζάγνληαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ελζαξξχλνληαη λα θάλνπλ 

ζπλδέζεηο κε ηελ αηδέληα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. ηελ Γεξκαλία, ηέινο, 

δεκηνπξγήζεθε ην ζπλδπαζηηθφ πηπρίν εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαζψο θαη έλα Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα ζην Παλεπηζηήκην Bielefeld, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζζεί ν απζηεξφο 

δηαρσξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο δηδαζθαιίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο θαη γεληθήο 

αγσγήο. Σν πξφγξακκα έρεη σο ζηφρν λα πξνεηνηκάζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα «ηα ζρνιεία 

γηα φια ηα παηδηά», φπσο αλαθέξεη ε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ 

Δηδηθή Αγσγή (2011). 

 ηνπο «ελνπνηεκέλνπο» θχθινπο καζεκάησλ, θάπνηεο ρψξεο εξγάδνληαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ φηη ην πεξηερφκελν ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

πεξηιακβάλεηαη ζε φια ηα καζήκαηα. Ζ έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε 

ζηελ Δηδηθή Αγσγή αλαθέξεη φηη, ζηε Φηλιαλδία, ηα καζήκαηα γηα ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

εηδηθήο αγσγήο είλαη ππνρξεσηηθά ζηελ εθπαίδεπζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αλ θαη 

παξαηεξνχληαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παλεπηζηεκίσλ αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν. ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία), ε ελφηεηα καζεκάησλ ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ ζε δεηήκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ζηελ ελζάξξπλζή ηνπο λα 

αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εξγάδνληαη κε καζεηέο κε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. ην Παλεπηζηήκην ηνπ Aberdeen ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε φηη φινη νη λένη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ 

κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε θαη θαηαλφεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεηεκάησλ 
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ηα νπνία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε κάζεζε ελφο παηδηνχ, θαζψο επίζεο θαη φηη ζα κπνξνχλ 

λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα 

αληηκεησπίζνπλ ηέηνηεο δπζθνιίεο. Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζπάζεηα ε νπνία ιακβάλεη ππφςε 

ηελ επξχηεξε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο.    

Χζηφζν, ε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

επηζεκαίλεη φηη, βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο, γηα λα είλαη ζπλεπήο θαη απνηειεζκαηηθή κηα 

πξνζέγγηζε ελνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, απαηηείηαη πξνζερηηθφο ζρεδηαζκφο 

θαη ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ηκήκαηα.  

Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δείρλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ 

ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, κέζα απφ θχθινπο καζεκάησλ ηα νπνία 

ζηνρεχνπλ λα απμήζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε 

ηε ζπκπεξίιεςε, ηελ παηδαγσγηθή θαη ηελ πξαθηηθή πνπ απνζθνπεί ζηελ θάιπςε 

δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ κέζα ζηελ ηάμε. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηάβαζε απφ ηελ 

εηζαγσγή καζεκάησλ ηα νπνία «θαιχπηνπλ» ηε ζπκπεξίιεςε πξνο κηα θαηάζηαζε φπνπ 

φινη νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί βαζηθήο εθπαίδεπζεο ζα δηδάζθνληαη ην ίδην 

πξφγξακκα, απαηηείηαη κηα απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηέο 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο 

απφ άιια ηκήκαηα. Απαηηείηαη, επίζεο, κηα επξχηεξε κεηαξξχζκηζε πνπ ζα δηαζθαιίζεη φηη 

ηα ζρνιεία πνπ ζπλδένληαη κε ηα Αλψηαηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ζα αθνινπζνχλ ην 

δηθφ ηνπο κνληέιν απνηειεζκαηηθψλ πξαθηηθψλ ζπκπεξίιεςεο θαη ζα πξνσζνχλ κε 

ζπλέπεηα ηα βαζηθά κελχκαηά ηεο (Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή, 2011).  

 

 

4.4.3 Η ππακηική άζκηζη ηυν εκπαιδεςηικών  

Ζ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα Παλεπηζηήκηα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, αιιά δελ 

είλαη αξθεηή απφ κφλε ηεο. ε φια ηα πξνγξάκκαηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έλα πνιχ ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο απνηειεί ε πξαθηηθή άζθεζε. Αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή 

άζθεζε, νη εθζέζεηο ησλ ρσξψλ πξνο ηνλ Δπξσπατθφ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή 

Αγσγή (2011) δείρλνπλ φηη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη εθπαηδεπφκελνη 

εθπαηδεπηηθνί θάλνπλ πξαθηηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα ελψ, 

παξάιιεια, δηαθνξέο ππάξρνπλ επίζεο ζε ζρέζε κε ην πψο επηιέγνληαη ηα ζρνιεία, 
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πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο. ε θάπνηεο ρψξεο, ε επηινγή 

γίλεηαη απφ θάπνην θεληξηθφ ζχζηεκα ελψ, ζε άιιεο, νη εθπαηδεπφκελνη εθπαηδεπηηθνί 

επηιέγνπλ νη ίδηνη ηα ζρνιεία ζηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξαθηηθή άζθεζε. ηελ 

Ηζιαλδία, γηα παξάδεηγκα, νη εθπαηδεπφκελνη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ 

παξακέλνπλ γηα ηξία ρξφληα ζην ίδην ζρνιείν ζην νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαη ρηίδνπλ εθεί 

ηελ εκπεηξία ηνπο, ελψ ζηηο πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο, νη θνηηεηέο ελζαξξχλνληαη λα 

απνθηήζνπλ εκπεηξία ζε δηαθνξεηηθά ζρνιεία θαη πιαίζηα.  

Πνιιέο ρψξεο αλαθέξνπλ δπζθνιίεο ζηελ εχξεζε ζρνιείσλ ηα νπνία δηαθξίλνληαη 

απφ πςειφ επίπεδν πνηφηεηαο θαη ζηα νπνία πηνζεηείηαη έλα κνληέιν ζπκπεξηιεπηηθήο 

πξαθηηθήο, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε 

ζεσξίαο θαη πξάμεο. Άιιεο ρψξεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ παξνρή επθαηξηψλ εξγαζίαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αλαθνξηθά κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπνζεηήζεηο ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ελψ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο ε 

πξαθηηθή άζθεζε ζηα ζρνιεία ζπκπιεξψλεηαη κε κηα επξεία γθάκα πξνζνκνησκέλσλ 

εκπεηξηψλ,  κε ρξήζε ησλ παηρληδηψλ ελαιιαγήο ξφισλ θαη ησλ αλαιχζεσλ κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ. Οξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε Γαλία, έρνπλ θαζνξίζεη έλα ζρέδην πξννδεπηηθήο 

αλάπηπμεο δεμηνηήησλ κέζσ ηεο πξαθηηθήο ζηα ζρνιεία γηα θάζε έηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηνπο πνξείαο, ελψ άιιεο ρξεζηκνπνηνχλ έλα παξφκνην κνληέιν ην νπνίν εζηηάδεη ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα θαηά ηε δηάξθεηα θάζε θχθινπ πξαθηηθήο άζθεζεο (παξάδεηγκα 

απνηειεί ε Ννξβεγία φπνπ, ζε θάζε έηνο, αλαπηχζζνληαη δηάθνξα δεηήκαηα πξαθηηθήο 

άζθεζεο, ελψ κάιηζηα ζην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ ε έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη, παξά ην γεγνλφο 

φηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε κνλάδεο νη νπνίεο 

δηαθξίλνληαη απφ πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο, νη εθζέζεηο ησλ ρσξψλ παξνπζηάδνπλ πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ θαηλνηνκίεο ζηηο πξαθηηθέο ηνπο θαη φπνπ 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιπθηεί ην θελφ κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο. Ζ έθζεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2011) ζέηεη, επίζεο, σο δήηεκα 

ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο θαη ηελ αλάγθε κηαο επξχηεξεο ζπζηεκηθήο αιιαγήο ζηελ 

αλάπηπμε ζρνιείσλ κε κεγαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηε ζπκπεξίιεςε, ελψ αιινχ 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ πξφθιεζε πνπ ππάξρεη λα δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθή ζχλδεζε 



84 
 

κεηαμχ παλεπηζηεκίσλ θαη ζρνιείσλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο 

κε ηελ πξαθηηθή (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2013).  

 

 

4.5 πκπεξάζκαηα 

Σν θεθάιαην απηφ παξείρε κία γεληθή αλαζθφπεζε πνπ αθνξά ζηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Σα δεηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ είλαη θαηαξρήλ φηη φινη νη δάζθαινη ηεο ηάμεο ιακβάλνπλ θάπνην 

είδνο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Δηδηθή Αγσγή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπο 

εθπαίδεπζεο. Ζ πξνζθεξφκελε εθπαίδεπζε είλαη ζπλήζσο πνιχ γεληθή, αζαθήο ή αλεπαξθήο 

κε πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ.  

ε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ, ππάξρεη κηα 

ηάζε πξνο έλα θνηλφ βαζηθφ πεξηερφκελν ζηα καζήκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ φισλ 

ησλ καζεηψλ, αιιά απηφ πνπ κπνξεί λα ρξεηάδεηαη είλαη κηα απμεκέλε εζηίαζε ζε δεηήκαηα 

παηδαγσγηθήο. ηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε κηαο 

ζπλδπαζηηθήο πξνζέγγηζεο ε νπνία ζα απμάλεη ηηο επθαηξίεο γηα ζπλεξγαζία αλάκεζα ζην 

πξνζσπηθφ θαζψο, κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ησλ ρσξψλ, ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε γηα εμέιημε 

ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηα Αλψηαηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα θαη γηα πεξαηηέξσ 

ελζσκάησζε ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ ζε φια ηα καζήκαηα εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ. 

Χζηφζν, θάζε ηέηνηα ελέξγεηα πξνυπνζέηεη κηα πξνζερηηθή δηαρείξηζε πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζηεί, γηα παξάδεηγκα, ην πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κέζα ζηα πξνγξάκκαηα θαη ην πψο 

κπνξνχλ ηα πξνγξάκκαηα λα ζπλδεζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. 

Δπηπιένλ, απαηηείηαη ε δηελέξγεηα πεξαηηέξσ έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην 

πψο επηδξά θαζέλα απφ ηα κνληέια πνπ αλαθέξζεθαλ ζηε ζπλνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  Όπσο 

απνθαίλεηαη θαη ε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

(2011), ε κεηάβαζε πξνο έλα κνληέιν φπνπ ηα δεηήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ζα είλαη ελζσκαησκέλα ζε φια ηα καζήκαηα θαη φπνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη νη ζπλδέζεηο 

πνπ απαηηνχληαη κεηαμχ φισλ ησλ καζεκάησλ, ζα κπνξνχζε λα βειηηψζεη ηελ ησξηλή 

θαηάζηαζε, κε καθξνπξφζεζκν ζηφρν ηελ αλάπηπμε κίαο κεκνλσκέλεο ζεηξάο 
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πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ε νπνία ζα απνζθνπεί ζηελ πξνεηνηκαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

πξνθεηκέλνπ νη ηειεπηαίνη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ.  

Δπηπιένλ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν φπνπ νη πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο ζα εκπνηίδνληαη ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη ζεκάησλ. Σαπηφρξνλα, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε  

έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2012), 

παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε γηα δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ θάζε είδνπο ζηεξεφηππα 

θαη ζα αλαπηχμνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θαη κία βαζηά θαηαλφεζε ησλ 

δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εθαξκφζνπλ απηήλ ηε 

θαηαλφεζε ζηελ πξάμε. ηφρνο ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

ε ππνζηήξημή ηνπο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πξνζσπηθήο παηδαγσγηθήο ζεσξίαο, 

αιιά θαη εθηίκεζε ηνπ επξχηεξνπ ξφινπ ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζρνιείν σο θνηλφηεηα 

κάζεζεο. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπηηθνί λα εξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε πιαίζηα 

ζπκπεξίιεςεο, ρξεηάδνληαη, φπσο αλαθέξζεθε, λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο θαηάιιειεο 

αμίεο θαη ζηάζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη ηηο αλάινγεο εκπεηξίεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη πξνεηνηκαζία φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

εξγαζηνχλ ζε πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. 

Δθηφο απφ ηελ έξεπλα πνπ πξέπεη λα γίλεη αλαθνξηθά κε ηελ δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν, πξέπεη επηπιένλ λα πξαγκαηνπνηεζεί βειηίσζε θαη αλαθνξηθά κε ηελ εηζαγσγή ζην 

επάγγεικα, ηε ζηειέρσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε ζπλερή 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Αθφκα, ζεκαληηθή θξίλεηαη ε χπαξμε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείσλ θαη 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ εθπαηδεπηψλ θαη ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θαηάιιεια ζρνιηθά πιαίζηα, κε 

ζηφρν ηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο.  

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη, θαζψο ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγλσξίδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν, ε εθπαίδεπζή ηνπο πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα. Απαηηείηαη ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηελ 
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Δπξψπε, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

φπνηεο αιιαγέο πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

κεκνλσκέλα, είλαη απαξαίηεηε ε ζηήξημε απφ ηηο επξχηεξεο εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πξέπεη λα απνηεινχλ κέξνο κίαο επξχηεξεο ζπζηεκηθήο 

κεηαξξχζκηζεο αλαθνξηθά κε ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ζηελ Δπξψπε, εζηηάδνληαο ζε ηξεηο βαζηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη παίδνπλ θαίλεηαη λα 

παίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο γηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε: ζηε 

λνκνζεζία, ηα ζπζηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ. ην 

θεθάιαην απηφ, κε ηε βνήζεηα ησλ πξνεγνχκελσλ επξεκάησλ, επηρεηξείηαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ νξίζηεθαλ ζηελ αξρή ηεο εξγαζίαο. 

Οη αληηπαξαζέζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζήκεξα ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο αθνξνχλ ηφζν ζην είλαη θαη γηαηί ρξεηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, 

φζν θαη θπξίσο ζην πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί, κε ηε ζπδήηεζε λα θηλείηαη γχξσ απφ ηηο 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηα κέηξα πνιηηηθήο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ, αιιά θαη ζην 

εζσηεξηθφ θάζε ρψξαο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο, ηηο 

πνιηηηθέο ζπκπεξίιεςεο ζηα ζρνιεία, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα αληαπνθξηζνχλ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ 

θηι. 

ε ζρέζε κε ην θίλεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο, βιέπνπκε θαηαξρήλ φηη, ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο, έρεη εκθαληζηεί έλαο αξηζκφο δηεζλψλ δηαθεξχμεσλ θαη λνκηθψλ θεηκέλσλ πνπ 

πξνάγνπλ ηηο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Ζ χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, νη Πξφηππνη Καλφλεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα Άηνκα κε Αλαπεξία θαη ε Γηαθήξπμε ηεο 

αιακάλθα πνπ αλαθέξζεθαλ ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, απνηεινχλ πνιχ ηζρπξά εξγαιεία 

γηα ηελ πξνζπάζεηα θαηάξγεζεο ηεο δηαρσξηζηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αξλείηαη ην δηθαίσκα 

φισλ ησλ παηδηψλ λα εθπαηδεχνληαη ζε πιαίζηα γεληθήο εθπαίδεπζεο θαη εληζρχεη ηηο 

πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλσλίαο ελαληίνλ ηνπο. Απηά ηα θείκελα ηα νπνία απνηεινχλ δπλαηά 

επηρεηξήκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, παξέρνπλ κηα επθαηξία λα 

ηνπνζεηεζεί ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζηελ αηδέληα ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ.   

Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, φηαλ εμεηάδνπκε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

κέζα απφ ηα θείκελα απηά, ζπκπεξαίλνπκε φηη νη δηεζλείο πνιηηηθέο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ 

νδεγνχληαη θπξίσο απφ επηρεηξήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε εζηθέο πξνζηαγέο ή κε ζέκαηα 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Ζ Lindsay (2007 αλαθνξά ζε Winter & O‟Raw, 2010) 
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επηρεηξεκαηνινγεί γηα ην πφζν ζεκαληηθφ  είλαη λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ ζεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζε δηθαηψκαηα θαη αξρέο απφ ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Καη ηα δχν ζεσξνχληαη 

ζεκαληηθά, σζηφζν, ην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο 

ζηεξίδεηαη ζε εκπεηξηθά ζηνηρεία, ελψ ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

αμίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεζνχλ. Απηή ε άπνςε βέβαηα έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε 

ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο ζέζεο αλαθνξηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Booth, 1996; 

Gallagher, 2001, αλαθνξά ζε Winter & O‟Raw, 2010), νη νπνίνη επηζεκαίλνπλ φηη ηα 

εξεπλεηηθά ζηνηρεία ίζσο λα ζεσξνχληαη σο κε ζρεηηθά ζηελ φιε ζπδήηεζε απφ ηε ζηηγκή 

πνπ, φπσο πξεζβεχνπλ νη παξαπάλσ εξεπλεηέο, θεληξηθφ ζέκα απνηεινχλ ηα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

Αλαθνξηθά κε ηε λνκνζεζία ε νπνία ζηεξίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πνπ 

εμεηάζακε ζηελ παξνχζα εξγαζία, είδακε φηη απνηειεί έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα αλαθνξηθά 

κε ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχλνιν 

ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα πιαίζην αξρψλ 

θαη δηθαησκάησλ ην νπνίν ζηεξίδεη ηε ζπκπεξίιεςε, κπνξεί λα αλακνξθψζεη ηα ζηνηρεία 

πνπ ππάξρνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα θαη ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ επίηεπμή ηεο, 

κπνξεί λα ζέζεη ηνλ ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα ζε θάπνηεο πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο θαη λα 

εγθαζηδξχζεη δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο γηα ηε δηεπθφιπλζή ηεο. 

ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, αιιά θαη ζηελ  ίδηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, είλαη 

εκθαλήο ε επηξξνή ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ θαη δηαθεξχμεσλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα επζπγξάκκηζεο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη ζπκβάζεηο, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ην 

γεγνλφο ηεο ππνγξαθήο θαη επηθχξσζήο ηνπο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ.   

εκεία ζηα νπνία ζπγθιίλεη ε λνκνζεζία ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε είλαη φηη, θαηαξρήλ, ζε φιεο ρψξεο έρνπλ ζεζκνζεηεζεί λφκνη γηα 

ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο λα θνηηνχλ ζε 

πιαίζηα γεληθήο εθπαίδεπζεο, φπσο επίζεο, ζε φιεο ηηο ρψξεο επηζεκαίλεηαη έλαο αξηζκφο 

ππνζηεξηθηηθψλ κέηξσλ γηα απηνχο πνπ θνηηνχλ ζε πιαίζηα ζπκπεξίιεςεο θαη έρνπλ 

ζεζκνζεηεζεί δηάθνξα δεηήκαηα, φπσο είλαη ε δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπο, ην δηθαίσκα 

εκπινθήο ησλ γνλέσλ ζηελ απφθαζε αλαθνξηθά κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ζε πιαίζηα 

ζπκπεξίιεςεο θ.α. 
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Δπίζεο, ζε φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο, πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ, παξαηεξνχκε ην 

γεγνλφο φηη δελ παξέρεηαη έλαο λνκηθφο νξηζκφο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, πξάγκα 

ην νπνίν νδεγεί ζε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θαη, θαη‟ επέθηαζε, ζηελ πηνζέηεζε δηαθφξσλ 

εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ απφ ηα θξάηε. Δπηπιένλ, ην πεξηερφκελν ηνπ φξνπ 

«καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» πνηθίιεη ζηηο επξσπατθέο ρψξεο θαη απηφ 

αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηε λνκνζεζία ησλ ρσξψλ. 

εκεία απφθιηζεο είλαη φηη νη ρψξεο ηείλνπλ λα εηζάγνπλ λνκνζεζίεο αλαθνξηθά κε 

ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε μεθηλψληαο απφ δηαθνξεηηθά ζεκεία εθθίλεζεο (θάπνηεο 

ρψξεο έρνπλ σο ζεκείν αθεηεξίαο λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηε κε δηάθξηζε ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ελ γέλεη, ελψ άιιεο ρψξεο έρνπλ βαζηζηεί ζε πξνυπάξρνληεο λφκνπο νη νπνίνη 

αθνξνχζαλ ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο), κε απνηέιεζκα, νη 

εθπαηδεπηηθνί λφκνη πνπ έρνπλ ςεθηζηεί γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε λα δηαθξίλνληαη 

απφ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ θνηλέο ξίδεο ζε δηεζλείο 

ζπκβάζεηο, ζπλζήθεο, θαη ζρέδηα δξάζεο.  

Πξέπεη αθφκα λα επηζεκαλζεί φηη, ζε θάπνηεο ρψξεο, ππήξμε θαζπζηέξεζε ζηελ 

χπαξμε λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο (είηε ζηε γεληθή εθπαίδεπζε είηε ζηελ εηδηθή αγσγή), κε απνηέιεζκα ηνλ 

απνθιεηζκφ ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ καζεηψλ απφ ηελ επίζεκε εθπαίδεπζε. Απηφ ε 

θαζπζηέξεζε ζηελ ςήθηζε λνκνζεζίαο είλαη ελδεηθηηθή ηεο αλψξηκεο, φπσο αλαθέξεηαη, 

θαηαλφεζεο θαη νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη εμεγεί γηαηί ζε θάπνηεο 

ρψξεο κέρξη ζήκεξα έρεη ζεκεησζεί ειάρηζηε πξφνδνο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε (ANED, 2010).   

Δπηπιένλ, πξνβιήκαηα ζηελ νξγάλσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο απνξξένπλ 

θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζε πνιιέο ρψξεο, δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ηείλνπλ λα εξγάδνληαη θαηά 

ηξφπν απνζπαζκαηηθφ, κε ηελ θαζεκηά λα εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλε ζθνπηά ησλ αλαγθψλ 

ησλ καζεηψλ. Παξάιιεια κε απηφ, νη ππεξεζίεο ζε θάπνηεο ρψξεο αλήθνπλ ζηε δηθαηνδνζία 

δηαθνξεηηθψλ ππνπξγείσλ, πξάγκα πνπ έρεη ελδερνκέλσο σο ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ (Soan, 2012 αλαθνξά ζην European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2013ε). Γηα ην ιφγν απηφ θαη θξίλεηαη απαξαίηεην 

ε λνκνζεζία λα ππνζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ, νχησο ψζηε νη δηα-

ηνκεαθέο ζπλεξγαζίεο λα παξέρνπλ πιήξε ζηήξημε ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.  
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πλνιηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη ππάξρεη αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε ηεο λνκνζεζίαο 

αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ε νπνία επηζεκαίλεηαη απφ δηάθνξνπο θνξείο, 

θαη πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη, παξά ηελ χπαξμε λνκνζεζίαο ζρεηηθήο κε ηε ζπκπεξίιεςε 

ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ πξάμε, νη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη δελ 

επζπγξακκίδνληαη κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία. ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ 

δηνξγάλσζε ην Γηεζλέο Γξαθείν γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηεο UNESCO ην 2007 (αλαθνξά ζε 

Opperti & Belalcázar, 2008) επηζεκάλζεθε ην γεγνλφο φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη 

πνιηηηθέο θαη νη λφκνη δελ πινπνηνχληαη ή δελ επηβάιινληαη ζηελ πξάμε, ππάξρεη ν θίλδπλνο 

ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε λα γίλεη έλα ξεηνξηθφ επηλφεκα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

κεηαξξχζκηζεο.  

Σν γεγνλφο φηη ε λνκνζεζία δε ζπκβαδίδεη πάληα κε ηηο πξαθηηθέο πνπ πινπνηνχληαη 

έρεη ελδερνκέλσο λα θάλεη κε ηελ έιιεηςε ζαθήλεηαο ησλ ζηφρσλ ηεο. ηε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη φηη ε λνκνζεζία πξέπεη κε ζαθήλεηα λα ζέηεη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε σο 

ζηφρν θαη λα νδεγεί ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ πξνάγνπλ ηηο εμειίμεηο αλαθνξηθά κε ηε 

ζπκπεξίιεςε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, νδεγψληαο ζηε ζπλνρή κεηαμχ 

ζπκπεξίιεςεο θαη άιισλ πνιηηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη έρνληαο πάληα σο ζηφρν ηελ 

επζπγξάκκηζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο θαη αλαθνξέο 

(Kyriazopoulou & Weber, 2009). Μηα ηέηνηα ζαθήο θαη ζπληνληζκέλε λνκνζεζία γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε βαζίδεηαη, θαηαξρήλ, ζε κηα πξνζέγγηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ 

λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ηηο απαηηνχκελεο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο 

ζε φια ηα επίπεδα ηεο εθπαίδεπζεο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια φηη ε πνιηηηθή, νη παξνρέο 

θαη ε ζηήξημε είλαη θνηλέο ζε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή πεξηθέξεηεο κηαο ρψξαο.  

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν παξάγνληα, απφ ηε ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ πξνεγήζεθε, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δνκψλ παξακέλεη έλαο απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Ζ 

πεξηνξηζκέλε ή αλχπαξθηε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δηεπθνιχλζεηο θαη παξνρέο κπνξεί 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα παξεκπνδίζεη ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη ηελ ηζφηεηα 

επθαηξηψλ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, θαζψο, αλ ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν θαηαλέκνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη δελ είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε κία 

ζαθή πνιηηηθή, ηφηε ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε πξνβιέπεηαη λα είλαη αλεπηηπρήο. 
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Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πξφηππα ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ε 

ζπδήηεζε, φπσο είδακε, πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν ζπγθξίζεσλ πνπ γίλνληαη κεηαμχ ησλ 

πξνηχπσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη φρη ησλ ίδησλ ησλ ρσξψλ, θαζψο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα πξφηππα ρξεκαηνδφηεζεο, αλάινγα κε ηελ 

νκάδα καζεηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Απηφ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη θάπνηεο 

ρψξεο, δηαθξίλνληαη ζε Δπαξρίεο ή άιιεο δηνηθεηηθέο δηαηξέζεηο ζηηο νπνίεο πηνζεηνχληαη 

δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο. Δπίζεο, ην παξαπάλσ παξαηεξείηαη ζε ρψξεο φπνπ, φπσο 

αλαθέξζεθε, ππάξρεη ε εκπινθή δηαθφξσλ ππνπξγείσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο 

επξσπατθέο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ είηε ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο αλάγθεο ζην νπνίν 

αλαθεξζήθακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην είηε ην πξφηππν πνπ βαζίδεηαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ή 

έλα ζπλδπαζκφ ησλ δχν. 

Πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο εθηηκνχλ φηη ην ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρνπλ 

πηνζεηήζεη εκπνδίδεη ηε δπλαηφηεηα ζπκπεξίιεςεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ελψ άιιεο ζεσξνχλ φηη επζχλεηαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο. Απηφ εμεγείηαη ζε ρψξεο φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε δίλεηαη απεπζείαο ζηα 

εηδηθά ζρνιεία θαη βάζεη ησλ αλαγθψλ, θαζψο απηφο ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο επλνεί ηα 

πνζνζηά καζεηψλ πνπ θνηηνχλ εθεί, κηα πνπ πεξηζζφηεξνη καζεηέο ζηα εηδηθά ζρνιεία, 

ζπλεπάγεηαη θαη φηη ζα δίλνληαη πεξηζζφηεξνη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη (European Commission, 

2013). Άιινο πηζαλφο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ζηηο ρψξεο νη νπνίεο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ην «καζεηηθφ πξνυπνινγηζκφ», δπλεηηθά, δεκηνπξγνχληαη θίλεηξα γηα ηελ 

αλαγλψξηζε θαη δηάγλσζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ρσξίο θάηη ηέηνην λα ηζρχεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Dhuey & Lipscomb, 2011), θαζψο ηα 

ζρνιεία πξνζπαζνχλ λα έρνπλ απηνχο ηνπο καζεηέο θαη άξα ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε παξνπζία ηνπο. Χζηφζν, γεληθά ζεσξείηαη φηη ν «καζεηηθφο πξνυπνινγηζκφο» 

ελδπλακψλεη ηνπο γνλείο θαη ηα ίδηα ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.   

Χζηφζν, πξέπεη λα εηπσζεί φηη, πνιιέο θνξέο, νη θαλεξέο δηαθνξέο ζηα λνχκεξα ησλ 

καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, κπνξεί λα κελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο πξαγκαηηθέο 

δηαζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, αιιά λα δείρλνπλ δηαθνξέο 

ζηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ ην γεγνλφο ππνδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα ραξηνγξάθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο κε ηελ 

http://www.mitpressjournals.org/action/doSearch?Contrib=Dhuey%2C+E
http://www.mitpressjournals.org/action/doSearch?Contrib=Lipscomb%2C+S
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πξνυπφζεζε λα ππάξρεη έλα θνηλφ πιαίζην αλαθνξάο (European Agency for Development in 

Special Needs Education, 2011β).  

Δπηπιένλ, απφ ηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Δπξψπε 

παξαηεξείηαη ην γεγνλφο φηη φινη νη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο εζσθιείνπλ ζπγθεθξηκέλα 

θίλεηξα, κε θάπνηα απφ απηά λα επηβξαβεχνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο 

θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο. Παξάιιεια κε απηφ, νη 

δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ησλ εηδηθψλ θαη ησλ γεληθψλ 

ζρνιείσλ, θαίλεηαη λα απνηεινχλ έλα εκπφδην αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, 

κε θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο λα επηζεκαίλνπλ φηη νη καζεηέο πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε είλαη πηζαλφ λα ράζνπλ ην πιενλέθηεκα ησλ επηδνκάησλ πνπ ζα είραλ αλ 

είραλ ηνπνζεηεζεί ζε εηδηθά ζρνιεία. Καζίζηαηαη επνκέλσο αλαγθαίν λα ακθηζβεηεζνχλ θαη 

αληηκεησπηζηνχλ απηνί νη  κεραληζκνί θαη λα ππάξμεη αιιαγή ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεηαη θαη λα πξνσζείηαη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2011β).    

Απφ ηε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο ζεηηθέο θσλέο πξνέξρνληαη απφ ηηο ρψξεο φπνπ ε 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ παξνρή επέιηθησλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη 

απνδνηηθψλ πφξσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ, φπνπ πξνάγεηαη ε δηα-

ηνκεαθή ζπλεξγαζία κε ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη δηαζθαιίδεηαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ δνκψλ ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, απηά ηα επέιηθηα 

ζπζηήκαηα πεγψλ ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλνληαη απφ ηηο απνθεληξσκέλεο πξνζεγγίζεηο ζηελ 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηηο ηνπηθέο νξγαλψζεηο λα ζηεξίδνπλ 

απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. πλνιηθά, κπνξεί λα εηπσζεί φηη 

ηα απνθεληξσκέλα κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πην απνδνηηθά νηθνλνκηθά θαη 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ. Παξάιιεια, κπνξνχλ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα ρξεκαηνδφηεζε πξνιεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζψο θαη απνηειεζκαηηθήο ζηήξημεο ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Χζηφζν, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη, αθφκα θαη ζε απηά ηα κνληέια πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ απνθέληξσζε, νη θπβεξλεηηθνί θνξείο ζε θεληξηθφ επίπεδν είλαη νη 

αξκφδηνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ, ελψ νη ηνπηθνί θνξείο είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηξφπσλ επίηεπμεο απηψλ ησλ ζηφρσλ.  
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Πξέπεη, ηέινο, λα εηπσζεί φηη αξθεηέο ρψξεο βξίζθνληαη ζε δηαδηθαζία 

κεηαξξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπο ζπζηεκάησλ, θαζψο αλαγλσξίδνπλ βαζκηαία ηε 

ζεκαζία πνπ έρεη έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο πξνζπάζεηεο γηα 

ζπκπεξίιεςε.  

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, κέζα απφ επξσπατθά θαη δηεζλή 

θείκελα, είδακε φηη, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο κεηαθίλεζεο πξνο ηε δεκηνπξγία 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηηο αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, αλαγλσξίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο, θαζψο θαη ηεο εθπαίδεπζήο 

ηνπο, κε ηελ έκθαζε λα δίλεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα εζηίαζεο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο, φρη κφλν 

ζηελ παξνρή γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, αιιά θπξίσο ζε αληηιήςεηο θαη ζε αμίεο. Απηφ 

εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη ζηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηεο 

κάζεζεο θαη ησλ ηθαλνηήησλ παίδνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν, ν νπνίνο θαζνξίδεη ην θαηά πφζν 

ζα πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο ζπκπεξίιεςεο ζηηο ηάμεηο ηνπο, θαη εληζρχεηαη απφ ηελ άπνςε 

πνπ ππάξρεη ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε φηη  ε ζπκπεξίιεςε δε κπνξεί λα επηηεπρζεί απιά 

κε ηελ παξνρή γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ ή κε ηε ζπκπιήξσζε κηαο ιίζηαο απνθηεκέλσλ 

δεμηνηήησλ, αιιά απνηειεί έλαλ ηξφπν ζθέςεο θαη πξάμεο (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2011β).   

ε επίπεδν πνιηηηθήο, ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηείλεη λα απεηθνλίδεη ηα 

εζληθά πξφηππα πνιηηηθήο θαη πξφλνηαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Έηζη, ε ηαμηλφκεζε ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο ησλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ ζε θαηεγνξίεο ηεο «κηαο δηαδξνκήο», ηεο «δηπιήο δηαδξνκήο» ή ησλ 

«πνιιαπιψλ δηαδξνκψλ», καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νξγαλψλεηαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Ζ δηαθνξεηηθή απηή 

νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά ιφγσλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηζηνξία, ηηο θνηλσληθέο δνκέο, ηελ 

θνπιηνχξα θηι κηαο ρψξαο, ε αλάιπζε ησλ νπνίσλ μεθεχγεη απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, σζηφζν, ζε κεγάιν βαζκφ αληηθαηνπηξίδεη θαη ηε δηακάρε πνπ ππάξρεη 

κεηαμχ απηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ εηζαγσγή ελαιιαθηηθψλ θαη πην επέιηθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαηεπζχλζεσλ θαη εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ ηελ πεξαηηέξσ εμεηδίθεπζε ηεο 

δηδαζθαιίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ηε ζπληήξεζε μερσξηζηψλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ.   

Ζ εηθφλα πνπ δίλνπλ ζπλνιηθά νη επξσπατθέο ρψξεο δείρλεη φηη ε παξνρή εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο 
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εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη ελζσκαησκέλε ζηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε, ελψ παξέρεηαη 

είηε κέζσ γεληθψλ γλψζεσλ είηε κέζσ θάπνησλ εηδηθψλ καζεκάησλ είηε δηαπεξλψληαο φια 

ηα καζήκαηα (ε ηειεπηαία πεξίπησζε ηζρχεη ζε ειάρηζηεο ρψξεο). Χζηφζν, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε είλαη πνιχ γεληθή ή αλεπαξθήο, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί 

ηθαλνπνηήζεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο αλάγθεο. Σαπηφρξνλα, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δηαθξίλνληαη απφ κεγάιε πνηθηιία αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε, ην 

πεξηερφκελν θαη ηε δηάξθεηά ηνπο, κε θάπνηεο ρψξεο λα παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο αθφκα θαη 

κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ ηνπο, φπσο, επίζεο, δηαθνξνπνίεζε ππάξρεη κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ 

ρσξψλ θαη αλαθνξηθά κε ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, 

θαζηζηψληαο δπζθνιφηεξε ηελ απνηχπσζε κηαο ζαθνχο εηθφλαο αλαθνξηθά κε ην 

πεξηερφκελν ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο.  

Ζ εηεξνγέλεηα απηή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ γεληθφηεξα 

πνπ πηνζεηνχληαη ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ελδερνκέλσο λα έρεη λα θάλεη κε ην 

γεγνλφο φηη, ηφζν ζε επίπεδν βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη πξαθηηθήο, δελ ππάξρεη κηα ζαθήο 

εηθφλα θαη, θαη‟ επέθηαζε, κηα ζαθήο πνιηηηθή ε νπνία ζα κεηαθξαζηεί ζε αλάινγεο 

πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Έηζη, ινηπφλ, κπνξεί ζηε βαζηθή ηνπο εθπαίδεπζε νη 

εθπαηδεπηηθνί λα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

θαηαλφεζε, αιιά θαη ηηο ζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ δηαθνξεηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, σζηφζν, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζε έθζεζε ηνπ 

Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2012), ππάξρεη ε αλάγθε 

πηνζέηεζεο ελφο πξνθίι ην νπνίν ζα ζθηαγξαθεί ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδνπλ έλαλ εθπαηδεπηηθφ πξνζαλαηνιηζκέλν πξνο ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. ε εξεπλεηηθφ επίπεδν, έρνπλ γίλεη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ πξνθίι, σζηφζν, απηή ε πξνζπάζεηα δελ έρεη πηνζεηεζεί απφ ηα 

παλεπηζηήκηα θαη ππνδειψλεη έλα θελφ πνπ ππάξρεη ζηηο πξαθηηθέο ησλ ρσξψλ θαη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπο.  

πλνιηθά, απφ ηα παξαπάλσ, βιέπνπκε φηη ππάξρνπλ θάπνηεο πιεπξέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θαίλεηαη φηη είλαη θξίζηκεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο 



95 
 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Απηέο νη πιεπξέο πνηθίινπλ απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, σο ην 

έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επίπεδν ζρνιείνπ. Απηνί νη παξάγνληεο αιιεινζπλδένληαη θαη 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ απφ θνηλνχ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε.  

Αλαθνξηθά κε ηε ζχλδεζε ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ, πξέπεη 

θαηαξρήλ λα εηπσζεί φηη ε χπαξμε λνκνζεζίαο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε 

επεξεάδεη, ηφζν ηελ ρξεκαηνδφηεζε, φζν θαη ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ θαη κπνξεί λα 

θαιχςεη ηα θελά πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο, κπνξνχλ λα δηεπζεηεζνχλ 

δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο 

γεληθέο ηάμεηο, ηελ παξνρή πφξσλ γηα πξαθηηθή ζηήξημε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο (φπσο, 

θαηάιιεινο εμνπιηζκφο θαη πξνζσπηθή ππνζηήξημε) θαη ηελ αχμεζε ηεο πξφζβαζεο ζηε 

γεληθή εθπαίδεπζε (ANED, 2011).  

Δπηπιένλ, ζε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή 

(2009) επηζεκαίλεηαη φηη ε χπαξμε λνκνζεζίαο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη δεηήκαηα 

παξαθνινχζεζεο θαη επζχλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ, κέζσ ηεο ζχζηαζεο κέηξσλ 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξφλνηαο πξνο ηνπο καζεηέο κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ε αλαθνξά γίλεηαη ζε δεηήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο), αιιά θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μέζσ ηεο λνκνζεζίαο, 

κπνξεί, επίζεο, λα επηηεπρζεί ν ζπληνληζκφο ησλ ηνκέσλ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο θαη 

ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ είλαη αλαγθαίν λα ζπλεξγαζηνχλ ζην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαη 

πιάλσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα ζηεξίμνπλ ελεξγά κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο.   

Παξάιιεια, κέζσ ηεο λνκνζεζίαο κπνξνχλ λα ζεζκνζεηεζνχλ επέιηθηα πιαίζηα 

νηθνλνκηθψλ παξνρψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ πξαθηηθή ηεο ζπκπεξίιεςεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνρψλ. 

Οη Donnelly & Watkins (2011) αλαθέξνπλ φηη ε χπαξμε κηαο ελζσκαησκέλεο 

λνκνζεζίαο ε νπνία ζα δηαπεξλά φινπο ηνπο ηνκείο θαη ε νπνία ζα νδεγεί ζηε ζπλνρή 

κεηαμχ εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο απνηειεί ηελ 

βαζηθή αξρή γηα ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 
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Χζηφζν, ζε έθζεζε ηεο UNESCO (2001) επηζεκαίλεηαη φηη ε εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε έρεη λα θάλεη κε ηελ απνκάθξπλζε εκπνδίσλ θαη ηελ αχμεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επθαηξηψλ θαη θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα ζπκβεί κφλν κέζσ ηεο λνκνζεζίαο ή 

κέζσ κηαο νξγαλσζηαθήο αιιαγήο, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή δηαδηθαζία πνπ αθνξά 

ζε νιφθιεξν ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Τπάξρεη ε αλάγθε λα αλαγλσξηζηεί ην φηη ε 

λνκνζεζία, ε ρξεκαηνδφηεζε, ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ε αμηνιφγεζε θαη ηα δεηήκαηα 

επζχλεο πξέπεη λα εηδσζνχλ νιηζηηθά αλ πξφθεηηαη λα ζηεξίμνπλ ην θίλεκα πξνο ηηο 

πξαθηηθέο ηεο ζπκπεξίιεςεο ζην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί παίδνπλ έλα δσηηθφ ξφιν.  

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απηή ηεο αλάγθεο γηα νιηζηηθέο θαη αιιεινζπλδεφκελεο 

πνιηηηθέο, βάζεη ηεο ηδέαο φηη ην θίλεκα πξνο κηα εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε δελ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κεκνλσκέλα, θαζψο απαηηεί κηα ζπζηεκηθή αλακφξθσζε,  θαίλεηαη θαη κέζα απφ 

ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ δηάθνξνπο εξεπλεηέο, αιιά θαη νξγαληζκνχο φπσο ν 

Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, φπνπ ηα δεηήκαηα πνπ ζίρηεθαλ 

πξσηχηεξα αληηκεησπίδνληαη ζπλνιηθά. 

Έηζη, ζε επίπεδν λνκνζεζίαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη θαηαξρήλ ε απαίηεζε ηεο πιήξνπο ελαξκφληζεο ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ εθπαίδεπζε κε ηηο δηεζλείο ζπκθσλίεο, φπσο είλαη ε Γηαθήξπμε 

ηεο αιακάλθα, αιιά θαη ηεο πιήξνπο ελαξκφληζεο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ 

λφκσλ, φπσο είλαη νη λφκνη ζε θάζε ρψξα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαπεξία, ζηα δηθαηψκαηα ησλ 

παηδηψλ, νη λφκνη θαηά ησλ δηαθξίζεσλ θηι.  

Δπηπιένλ, ε λνκνζεζία γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζα πξέπεη λα αθνξά θαη 

λα θαιχπηεη φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη ζα πξέπεη λα 

ππάξρνπλ ζεζπηζκέλεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξφζβαζε, ηε ζπλερή παξνπζία θαη ηελ πξφνδν 

φισλ ησλ καζεηψλ ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο (πξνζρνιηθή αγσγή, ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, αλψηαηε θαη δηά βίνπ εθπαίδεπζε).  

Αθφκα, ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο. Ζ βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζήο ηνπο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο. Δπηπιένλ, νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ ηηο γλψζεηο, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, έηζη ψζηε λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 
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φισλ ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ζην γεληθφ ζρνιείν. Σαπηφρξνλα, ζα 

πξέπεη λα παξέρνληαη επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ψζηε λα εκπινπηηζηνχλ νη 

παηδαγσγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο.  

Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ, ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη 

πιήξσο ζέκαηα επειημίαο, δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηζφηεηαο ζε φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

θαη γηα φινπο ηνπ καζεηέο κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ζεζπηζκέλνη θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ, φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε πγεία, νη θνηλσληθνί ηνκείο θ.ιπ., γηα ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ κε ζεζπηζκέλσλ 

παξφρσλ εθπαίδεπζεο, γηα ηελ επέιηθηε θαηαλνκή ησλ πιηθψλ θαη αλζξσπίλσλ πφξσλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ καζεηψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 

γνλέσλ θαη άιισλ επαγγεικαηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ, αιιά θαη γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ δηαθσληψλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

Σέινο, ε εθπαηδεπηηθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα θαιχπηεη πιήξσο ζέκαηα ειέγρνπ θαη 

επζχλεο γηα φια ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε ζεζκνζεηεκέλσλ θαλφλσλ ζηα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

παξνρψλ, αιιά θαη ηεο ζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο.  

ε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ επίηεπμε εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, πξέπεη θαηαξρήλ λα πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

θαηαλνκή ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ. ην πιαίζην απηφ, νη ρξεκαηνδνηήζεηο ζα πξέπεη λα 

ζηεξίδνπλ πιήξσο ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, πξάγκα ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη ζα 

πξέπεη θαηαξρήλ λα ππάξρεη επαξθήο ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πιήξε πξφζβαζε φισλ ησλ 

καζεηψλ θαη ε νπνία ζα παξέρεηαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη δελ ζα ζηεξίδεηαη ή εμαξηάηαη 

απφ άιινπο νξγαληζκνχο, π.ρ. εζεινληηθνχο. Παξάιιεια, ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηα 

ζρνιεία ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζεζκνζεηεκέλα θαη ζαθή θξηηήξηα.   

Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη πιήξσο ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξνρψλ πνπ απαηηνχληαη 

θαη λα ζηεξίδνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηε ρξήζε ππνζηεξηθηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ. 
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Αθφκα, νη πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ πιήξσο ηελ 

επέιηθηε, απνηειεζκαηηθή θαη επαξθή αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο, κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο 

θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ή 

ζε επίπεδν ζρνιείνπ, κε ηελ παξάιιειε χπαξμε θαηάιιεισλ κεραληζκψλ ζπληνληζκνχ θαη 

επνπηείαο, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απνθπγή επηθάιπςεο ζηε ρνξήγεζή ηνπο, αιιά θαη ηε 

ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πην επλντθέο ιχζεηο αλαθνξηθά κε ηα 

δεηήκαηα επάξθεηαο,  απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ.   

Σέινο, νη πνιηηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο αληίζηνηρα είδακε πξνεγνπκέλσο γηα ηε 

λνκνζεζία, ζα πξέπεη λα πξνάγνπλ πιήξσο ηε ζηήξημε απφ ζρεηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ 

απαξαίηεηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ θαη θνξέσλ (ππνπξγείσλ, ζρνιείσλ, 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θ.α.), αιιά θαη κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηψλ.   

Αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πηνζέηεζε κηαο ζεζκηθή πνιηηηθήο ε νπνία ζα 

νδεγείηαη απφ έλα ζαθέο φξακα ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ σο θνξείο  ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη ε νπνία ζα πξνσζεί ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ζε φια 

ηα πξνγξάκκαηα, δηαηξέρνληαο φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη φινπο ηνπο ηνκείο. Μέζα 

απφ ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη ε ηδέα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο σο κηαο πξνζέγγηζεο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα επηθεληξψλνληαη ζηελ ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ θαη λα απνκαθξχλνληαη 

απφ ζεσξήζεηο πνπ βιέπνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε σο κηα πξνζέγγηζε γηα κηα 

κεηνλφηεηα καζεηψλ ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαθνξψλ ηνπο ή ζηελ απφδνζε 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ πνπ κπνξεί λα έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε κάζεζε.  

Ζ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο έλα 

ζπιινγηθφ εγρείξεκα, κε ηε ζπκκεηνρή δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ νη νπνίνη έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη θαινχληαη λα εθπιεξψζνπλ δηαθνξεηηθνχο ξφινπο. ηα 

πιαίζηα απηά, ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κεκνλσκέλα, 

αιιά λα ζεσξείηαη σο κέξνο κηαο επξχηεξεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ιακβάλνπλ ζπλερψο ζηήξημε αλαθνξηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δνκέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κε έλα εχξνο δηαθνξεηηθψλ επαγγεικαηηψλ.  

Ζ ζπζηεκηθή απηή πξνζέγγηζε, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Φνξέα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2014), ζα πξέπεη λα δηαπεξλά φινπο ηνπο 
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ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα έρεη αληίθηππν ζε θαζέλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία, 

φπσο είλαη ε δηνίθεζε, ε ρξεκαηνδφηεζε, ε εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ, ε δηδαζθαιία, ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θηι. Ζ ίδηα αλάγθε εθθξάδεηαη θαη απφ ηνπο Winter & O‟Raw (2010), 

φπνπ αλαθέξεηαη φηη ην θίλεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο βαζίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία πνπ ππάξρεη ζε 

φια ηα επίπεδα: κπνξεί ε λνκνζεζία ζε εζληθφ επίπεδν λα πξνζθέξεη ην πιαίζην, νη 

ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη θαη ε νηθνλνκηθή ζηήξημε λα εμππεξεηνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν ηηο 

πξαθηηθέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο, αιιά είλαη θξηηηθήο ζεκαζίαο νη ηδέεο θαη νη 

πξσηνβνπιίεο γηα αιιαγή λα πξνέξρνληαη θαη λα ζηεξίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ 

είλαη εθείλνη πνπ εξγάδνληαη ζηα ίδηα ηα ζρνιεία θαη πινπνηνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζπκπεξίιεςε. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη θαη ν Ainscow  (2007 αλαθνξά ζε European Agency 

for Development in Special Needs Education, 2010β), καδί κε ηα  παξαπάλσ, πξέπεη 

παξάιιεια λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε δηδαζθαιία θαη ε εθπαίδεπζε βξίζθνληαη βαζηά 

ξηδσκέλεο ζηελ θνπιηνχξα θάπνηνπ ηφπνπ θαη, άξα, απαηηείηαη πνιιή ζθέςε αλαθνξηθά κε 

ην πψο κπνξνχλ νη ηδέεο θαη νη αξρέο ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο λα εθαξκνζηνχλ ζε 

θάζε έλα μερσξηζηφ πιαίζην.  

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζε έθζεζε ηνπ Γηθηχνπ 

ANED (2011), ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ δξάζεηο κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ θξαηψλ κειψλ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βειηηψζνπλ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο ζπζηήκαηα, κέζσ ηνπ 

ζπληνληζκνχ ή ησλ αμηνινγήζεσλ θαη κε γλψκνλα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ κε 

αλαπεξίεο θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Οη δξάζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ζηελ 

θαηάξηηζε νδεγηψλ θαη ζπζηάζεσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζρεηηθά κε ηνπο ειάρηζηνπο 

πφξνπο πνπ πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηα ζρνιεία γεληθήο εθπαίδεπζεο, ηνλ ξφιν ησλ γνλέσλ 

ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηα παηδηά κε αλαπεξίεο ή ζηνλ θαζνξηζκφ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ζηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαηαλφεζεο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ εμειηζζφκελσλ δπλαηνηήησλ ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, 

ηηο κεζνδνινγίεο δηδαζθαιίαο, ηελ πξνψζεζε  εξγαιείσλ δηδαζθαιίαο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

ζπκπεξίιεςε ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ θαη ζηνλ θαζνξηζκφ 

πνηνηηθψλ ζηφρσλ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Οινθιεξψλνληαο, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα. Καηαξρήλ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε παξνχζα εξγαζία είρε σο ζεκείν 

εθθίλεζεο ηηο ππάξρνπζεο πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε ηε  λνκνζεζία, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε 
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βαζηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε θαη 

δηεξεχλεζε ην πψο απηέο επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε. Χζηφζν, δελ εμέηαζε 

ην πψο δηακνξθψζεθαλ απηέο νη πνιηηηθέο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε δειαδή έξεπλα 

αλαθνξηθά κε ηα δηαθνξεηηθά ηζηνξηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζκηθά πιαίζηα πνπ 

ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξα θαη ηα νπνία νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πνιηηηθψλ 

πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηα επξσπατθά θξάηε. Μία ηέηνηα δηεξεχλεζε μέθεπγε απφ ηνπο 

ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, σζηφζν, ζα άμηδε λα πξαγκαηνπνηεζεί κειινληηθά, θαζψο 

ζα βνεζνχζε ζηελ απνηχπσζε κηαο πην αθξηβνχο εηθφλαο αλαθνξηθά κε ην επξσπατθφ ηνπίν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. 

Έλαο επηπιένλ πεξηνξηζκφο ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε παξνχζα έξεπλα 

βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε δεπηεξνγελείο πεγέο θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζε εθζέζεηο θνξέσλ 

πνπ αθνξνχζαλ ζηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα εξγαζία. Ο πεξηνξηζκφο έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο φηη, θαζψο είδακε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα φηη ε κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο είλαη θνξησκέλε κε πξνβιήκαηα εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ελφο ιεηηνπξγηθνχ 

νξηζκνχ, θαζψο θαη κεζνδνινγηθψλ δπζθνιηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζχγθξηζε δεηγκάησλ πνπ 

έρνπλ ιεθζεί απφ δηαθνξεηηθά είδε εθπαίδεπζεο, αιιά θαη δηαθνξεηηθά είδε εθπαηδεπηηθήο 

ζπκπεξίιεςεο, ππάξρεη έιιεηςε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ εξεπλψλ, πξάγκα ην νπνίν 

αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο εθζέζεηο ησλ θνξέσλ, ζε θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε θαη ε 

παξνχζα εξγαζία, θαζηζηψληαο έηζη δχζθνιεο ηηο ζπγθξίζεηο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ηα παξαπάλσ νδεγνχλ θαη ζε ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ 

θάπνηνπο εξεπλεηέο αλαθνξηθά κε ην φηη, ειιείςεη ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ αλαθνξάο, ε έξεπλα 

πνπ αθνξά ζηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε ελδερνκέλσο λα έρεη πεξηνξηζκέλε εγθπξφηεηα 

(Tisdall, 2007). 

Ζ κειινληηθή έξεπλα, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα θηλεζεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε,  

απνζαθελίδνληαο θαηαξρήλ ηε γιψζζα θαη ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Δπηπιένλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηεξεχλεζε θαη πεξαηηέξσ κειέηε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο θαη 

ηελ απνηχπσζε κηαο ζαθνχο εηθφλαο ζηελ Δπξψπε, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα πξνζαλαηνιηζηεί 

πξνο ηε ραξηνγξάθεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο κε ηελ αλάπηπμε πνζνηηθψλ θαη 

πνηνηηθψλ δεηθηψλ, θαζψο, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη ζε έθζεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Φνξέα γηα 

ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή (2011), ππάξρνπλ ζεκαληηθά θελά ζηε δηαζέζηκε 

πιεξνθφξεζε πνπ ππάξρεη ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ πηνζεηνχληαη θαη ηνπο 



101 
 

ηχπνπο πιεξνθφξεζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο εξεπλεηέο, αιιά θαη ηνπο θνξείο πνπ 

εξγάδνληαη ζε απηφ ην πεδίν, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ππάξρεη ζε επξσπατθφ επίπεδν κηα 

ζπκθσλεκέλε πξνζέγγηζε αλαθνξηθά κε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε ραξηνγξάθεζε 

ησλ πνιηηηθψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο ζπκπεξίιεςεο. Καη ελψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη έρνπλ 

γίλεη αλάινγεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο ηέηνηαο κειέηεο, δελ ππήξμαλ 

ζπζηεκαηηθέο θαη, θπξίσο, δελ έρνπλ σο ζήκεξα πηνζεηεζεί απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

Σν ίδην κπνξεί λα εηπσζεί θαη γηα ηελ αλάγθε πνπ ππάξρεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ 

θαη λα πηνζεηεζεί έλα πξνθίι πνπ ζα ζθηαγξαθεί ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηελ εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ 

καζεηψλ θαη ηεο παξνρή πνηνηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο. Δλψ πξέπεη λα εηπσζεί φηη, θαη ζε 

απηφ ην πεδίν, έρνπλ εθπνλεζεί αλάινγα πξνγξάκκαηα απφ επξσπατθνχο θνξείο, φπσο είλαη 

ν Δπξσπατθφο Φνξέαο γηα ηελ Αλάπηπμε ζηελ Δηδηθή Αγσγή, απαηηείηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ησλ πεξηνρψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη, θπξίσο, θνηλή 

ζπκθσλία θαη ελζσκάησζε ησλ πξνθίι απηψλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 
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