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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης γενικής και ειδικής αγωγής αναφορικά με τη συμπερίληψη μαθητών με 

πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα εστιάζει στα οφέλη της 

συμπερίληψης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών, στους παράγοντες  που λειτουργούν 

ανασταλτικά στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ατόμων με πολλαπλές 

αναπηρίες στην Ελλάδα και στις προϋποθέσεις και συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ήταν 

εφικτή η εκπαιδευτική συμπερίληψη ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες στη χώρα μας πάντα 

σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. 

Για την επίτευξη το σκοπού της έρευνας διερευνήθηκαν οι απόψεις 20 εκπαιδευτικών που 

διδάσκουν σε Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ και ΕΕΕΕΚ σε 6 Νομούς της Ελλάδας, με τη χρήση 

της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν 

θετικά ως προς τα οφέλη που προκύπτουν από την συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες στη γενική τάξη, γεγονός που σε συνδυασμό με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

γνώριζε τον όρο συμπερίληψη είναι ενθαρρυντικό. 

Ωστόσο το σύνολο των συμμετεχόντων έκρινε τα γενικά σχολεία ακατάλληλα να 

φιλοξενήσουν μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες κυρίως λόγο της ελλιπούς κτιριακής 

υποδομής και των ελλείψεων σε ειδικευμένο βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό, ενώ 

αναφέρθηκαν επίσης η δυσκολία στην προσβασιμότητα, οι ελλείψεις σε υλικά μέσα και 

τεχνολογικό εξοπλισμό, η απουσία αναλυτικού προγράμματος για αυτήν την κατηγορία 

μαθητών αλλά και οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που σε μεγάλο βαθμό 

συνδέονται με τις ελλιπείς γνώσεις και την ελλιπή εκπαίδευση. 

Τέλος η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών στην παρούσα έρευνα συνέδεσε το ζήτημα της 

εφαρμογής της συμπερίληψης στη χώρα μας με την αύξηση της χρηματοδότησης, την 

εξασφάλιση των απαραίτητων κτιριακών, υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών στις σχολικές 

μονάδες αλλά και την ποιοτική και αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: ειδική αγωγή, συμπερίληψη, απόψεις, εκπαιδευτικοί, δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, πολλαπλές αναπηρίες, οφέλη, ανασταλτικοί παράγοντες, προσαρμογές 
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Summary 

This paper explores the views of teachers of Secondary and special education regarding 

the inclusion of students with multiple disabilities in mainstream school. More specifically 

focuses on the benefits of the inclusion of this category of students, the factors that are holding 

back the implementation of inclusive education for people with multiple disabilities in Greece 

and the conditions and circumstances under which the educational inclusion of people with 

multiple disabilities would have been possible, always according to the opinions of teachers. 

This study  explored the views of 20 teachers teaching in secondary schools, high schools, 

EPAL and EEEEK in 6 prefectures of Greece, using the interview as a research tool. 

The results showed that the majority of teachers were positive regarding the benefits arising 

from the inclusion of students with multiple disabilities in general class, which in conjunction 

with the fact that the vast majority knew the term inclusion is encouraging. 

However all the participants considered mainstream schools inappropriate to accommodate 

students with multiple disabilities mainly because of lack of building infrastructure and 

shortages of specialized utility and scientific personnel. Moreover they reported difficulty in 

accessibility, shortcomings in material resources and technological equipment, the absence of 

curriculum for these students and the attitudes and perceptions of teachers, largely associated 

with incomplete knowledge and insufficient education. 

Finally, the majority of teachers in this research has linked the issue of the implementation 

of inclusion in our country with increasing funding, securing the necessary building, logistical 

and other facilities in the schools and the quality and effective training of teachers. 

 

 

Keywords: special education, inclusion, views, teachers, secondary education, multiple 

disabilities, benefits, adjustments 
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Εισαγωγή 

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες είναι ο συνδυασμός, η 

ταυτόχρονη παρουσία ή η αλληλεπίδραση των αναπηριών (όπως νοητική καθυστέρηση-

τύφλωση, νοητική καθυστέρηση-ορθοπεδικά προβλήματα) και η επίδραση των παραγόντων 

αυτών στην εξέλιξη του ατόμου. Τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες χρειάζονται εκτεταμένη 

και συνεχή υποστήριξη προκειμένου να αποφεύγουν τον αποκλεισμό και να απολαμβάνουν 

μια ποιότητα ζωής παρόμοια με αυτή που απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες (Heward,  2011). 

Αναφορικά με τους μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες στην Ελλάδα έρευνα του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που διεξήχθη το 2004, κατέληξε ότι οι μαθητές με πολλαπλές 

αναπηρίες αποτελούν το 2,7% (σύνολο 431)  του συνολικού πληθυσμού των μαθητών της 

ειδικής αγωγής, ενώ δεύτερη  έρευνα, του υπουργείου Παιδείας αυτή τη φορά, ένα χρόνο 

αργότερα (2005), ανέφερε 705 μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες σε σύνολο 19.000 περίπου 

μαθητών. Το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τις υπάρχουσες μέχρι στιγμής έρευνες 

είναι ότι πρόκειται για ένα μικρό αλλά σε καμία περίπτωση αμελητέο αριθμό μαθητών. 

Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες από την 

συμπερίληψή του στο γενικό σχολείο είναι πολλαπλά και έχουν επισημανθεί από διάφορους 

μελετητές (Wheeler χ.χ.· Turki & Dianne 2012· Downing & Eichinger 2003· Tomasik 2007· 

Katz & Mirenda 2002). Πολλοί εστιάζουν κυρίως στα οφέλη στον τομέα των κοινωνικών 

δεξιοτήτων ωστόσο από την έρευνα προκύπτει ότι η διδασκαλία των παιδιών με πολλαπλές 

αναπηρίες στην γενική τάξη μπορεί να συμβάλει θετικά τόσο στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών 

όσο και άλλων δεξιοτήτων (επικοινωνιακές, συμπεριφορικές, κινητικές) (Downing & 

Eichinger, 2003). 

Στο γνωστικό πεδίο της ειδικής αγωγής έχουν καταγραφεί μέθοδοι και στρατηγικές 

ενίσχυσης της συμπερίληψης των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες. Η προσαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος, οι δραστηριότητες, οι υποστηρικτικές τεχνολογίες, η διδασκαλία 

σε ομάδες και η υποστήριξη από τους συμμαθητές μέσα και έξω από την τάξη είναι κάποιες 

από αυτές (Turki & Dianne, 2012˙ Downing & Eichinger, 2003˙ Tomasik, 2007). 

Ωστόσο η συμπερίληψη παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο δεν παύει να 

αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόκληση τόσο για το εκπαιδευτικό σύστημα όσο και για όλους του 

εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς, βοηθητικό προσωπικό, γονείς και μαθητές. 
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Παρά τα αδιαμφισβήτητα οφέλη που προκύπτουν από την συμπερίληψη αυτής της 

ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας οι περισσότεροι δάσκαλοι και καθηγητές συναντούν 

δυσκολίες στο να προσαρμόσουν τη μαθησιακή διαδικασία με τρόπους που να επιτρέπουν σε 

αυτά τα παιδιά να συμμετέχουν ισότιμα (Karvonen, Wakeman, Browder, Rogers, & Flowers 

2011). Οι δάσκαλοι έχουν λίγα εργαλεία και ελάχιστη εμπειρία όσον αφορά την συμπερίληψη 

παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες στην γενική τάξη. Αυτό οδηγεί σε αρνητικές στάσεις και 

αντιλήψεις γι' αυτήν την ομάδα. Σύμφωνα με την Forlin (1995) η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών (95%) πίστευε ότι τα παιδιά με ήπιες σωματικές δυσκολίες θα έπρεπε να 

ενσωματώνονται μερικώς στη γενική τάξη, ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό των εκπαιδευτικών 

(6%) μπορούσε να αποδεχτεί την πλήρη συμπερίληψη των παιδιών με σοβαρές σωματικές 

αναπηρίες. Στην έρευνα του Ward, Center & Bochner (1994) οι εκπαιδευτικοί απέρριψαν 

ομόφωνα την συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με σοβαρές δυσκολίες, ενώ σύμφωνα με 

τον Lifshitz και τους συνεργάτες του (2004) η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη 

συμπερίληψη δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τη μορφή και τη σοβαρότητα της 

αναπηρίας των μαθητών, καθώς αυτές υπαγορεύουν και το είδος της εκπαιδευτικής 

υποστήριξης που χρειάζεται ο μαθητής μέσα στη τάξη.  

Πιο συγκεκριμένα με βάση την Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη για 

τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης 

προκύπτει ότι οι δάσκαλοι δεν είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσον 

αφορά τα παιδιά με αναπηρίες, ενώ τα προγράμματα συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες αυτών των παιδιών.  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν ένα ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο τόσο στην 

συμπερίληψη όσο και στην ανάπτυξη των μαθητών, αφού είναι αυτοί που αποφασίζουν για 

τους στόχους, τις μεθόδους διδασκαλίας και επιλέγουν τα μέσα για την αποτελεσματική 

υλοποίηση των στόχων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτός είναι και ο 

λόγος που αρκετές έρευνες στη χώρα μας έχουν ασχοληθεί με τις αντιλήψεις και τις απόψεις 

τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αξιολογικές κρίσεις, οι αντιλήψεις και οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών κατέχουν κυρίαρχη θέση στη μαθησιακή διαδικασία. Ενώ οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών  πάνω σε διάφορα θέματα έχει απασχολήσει αρκετά την επιστημονική 

κοινότητα, καμία έρευνα δεν βρέθηκε που να αφορά τις απόψεις πάνω στην συμπερίληψη 

παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες. Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η παρούσα εργασία. 
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Σκοπός είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ειδικής και γενικής αγωγής για την συμπερίληψη των μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα να προσδιοριστούν οι απόψεις τους πάνω 

στα οφέλη της συμπερίληψης για τη συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών και στους παράγοντες  

που λειτουργούν ανασταλτικά στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ατόμων με 

πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα. Τέλος, να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις και συνθήκες 

κάτω από τις οποίες θα ήταν εφικτή η εκπαιδευτική συμπερίληψη ατόμων με πολλαπλές 

αναπηρίες στη χώρα μας αλλά και οι τρόποι-στρατηγικές με τις οποίες θα μπορούσε ένα παιδί 

με πολλαπλές αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο, πάντα σύμφωνα με τους 

εκπαιδευτικούς.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διάφοροι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί 

αναφορικά με τις βαριές-πολλαπλές αναπηρίες, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ατόμων με 

τέτοιου είδους αναπηρίες. Περιγράφονται οι διευρυμένες ανάγκες των ατόμων αυτών σε 

όλους τους τομείς αλλά και οι δυνατότητες που συχνά παραγνωρίζονται. Τέλος γίνεται 

αναφορά στους παράγοντες που χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη κατά την δημιουργία 

εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες και στις 

στρατηγικές και μεθόδους διδασκαλίας που η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκρίνει γι' 

αυτήν την κατηγορία μαθητών.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση και εννοιολογική 

αποσαφήνιση του όρου συμπερίληψη ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να προσεγγίσει καλύτερα 

το θέμα της εργασίας. Σημειώνεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών και τις πολιτείας στην 

εφαρμογή της συμπερίληψης και αναλύονται τα οφέλη που αποκομίζουν τα παιδιά με 

πολλαπλές αναπηρίες από τη συμπερίληψη τους στο γενικό σχολείο, καθώς και τα οφέλη για 

τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους. 

Το τρίτο κεφάλαιο αφορά τις προσαρμογές. Η επιτυχία οποιουδήποτε εκπαιδευτικού 

προγράμματος συμπερίληψης, για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες και όχι μόνο, στη γενική 

τάξη, απαιτεί συγκεκριμένες προσαρμογές, βασισμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες του 

κάθε μαθητή (Vaughn, Schumm & Forgan, 1998). Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τις 

προσαρμογές που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον, στη στοχοθεσία, στο 

εκπαιδευτικό υλικό και στις μεθόδους διδασκαλίας ώστε να επιτραπεί σε έναν μαθητή με 

πολλαπλές αναπηρίες να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο στις ίδιες δραστηριότητες 
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με τους συμμαθητές του. Επιπλέον γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της υποστηρικτικής 

τεχνολογίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, των μαθητών τυπικής ανάπτυξης αλλά και του οικογενειακού 

περιβάλλοντος όσον αφορά την εκπαιδευτική συμπερίληψη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες αλλά και μαθητών με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο δίδονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος της 

έρευνας σε πίνακες και γραφήματα και παρουσιάζονται η ερευνητική μέθοδος και το 

ερευνητικό εργαλείο. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος με 

τη χρήση της συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου. Παράλληλα περιγράφεται η διαδικασία 

συλλογής των δεδομένων αλλά και η μέθοδος ανάλυσής τους. Η ανάλυση των δεδομένων των 

συνεντεύξεων έγινε με τη βοήθεια της τεχνικής της ανάλυσης περιεχομένου.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας οργανωμένα σε 

τέσσερις ενότητες. Η πρώτη αφορά τα οφέλη της συμπερίληψης για ένα παιδί με πολλαπλές 

αναπηρίες, η δεύτερη τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα, η τρίτη τις προϋποθέσεις και τις 

συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι εφικτή η εκπαιδευτική συμπερίληψη ατόμων με 

πολλαπλές αναπηρίες στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα και η τέταρτη τους 

τρόπους/μεθόδους/διαδικασίες/ στρατηγικές με τις οποίες μπορεί ένα παιδί με πολλαπλές 

αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο. 

Τέλος στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στην πλειοψηφία τους οι 

εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν θετικά ως προς τα οφέλη που προκύπτουν από την 

συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στη γενική τάξη, γεγονός που σε συνδυασμό 

με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία γνώριζε τον όρο συμπερίληψη είναι ενθαρρυντικό. 

Ωστόσο το σύνολο των συμμετεχόντων έκρινε τα γενικά σχολεία ακατάλληλα να 

φιλοξενήσουν μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες κυρίως λόγο της ελλιπούς κτιριακής 

υποδομής και των ελλείψεων σε ειδικευμένο βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό, ενώ 

αναφέρθηκαν επίσης η δυσκολία στην προσβασιμότητα, οι ελλείψεις σε υλικά μέσα και 

τεχνολογικό εξοπλισμό, η απουσία αναλυτικού προγράμματος για αυτήν την κατηγορία 

μαθητών αλλά και οι στάσεις και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που σε μεγάλο βαθμό 
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συνδέονται με τις ελλιπείς γνώσεις και την ελλιπή εκπαίδευση. Τέλος η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών στην παρούσα έρευνα συνέδεσε το ζήτημα της εφαρμογής της συμπερίληψης 

στη χώρα μας με την αύξηση της χρηματοδότησης, την εξασφάλιση των απαραίτητων 

κτιριακών, υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών στις σχολικές μονάδες αλλά και την ποιοτική 

και αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Πολλαπλές αναπηρίες 

1.1. Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 

Ο όρος πολλαπλές αναπηρίες είναι γενικός και αρκετά ευρύς. Δεν προσδιορίζει με 

σαφήνεια πόσες αναπηρίες συνυπάρχουν, ποιες είναι αυτές οι αναπηρίες ή πόσο σοβαρή είναι 

η καθεμιά. Οι συνδυασμοί που μπορούν να προκύψουν είναι απεριόριστοι, οπότε κάτω από 

αυτόν τον όρο μπορούμε να δούμε στην βιβλιογραφία να περιγράφονται πολύ διαφορετικές 

περιπτώσεις. 

Αν και δεν υπάρχει ένας διεθνώς αποδεκτός ορισμός για την συγκεκριμένη κατηγορία 

ειδικών αναγκών, μπορούμε με ασφάλεια να αποφανθούμε ότι τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των ατόμων με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες είναι αφενός η ταυτόχρονη 

παρουσία και η συνεργατική επίδραση διαφορετικών αναπηριών (όπως νοητική υστέρηση-

τύφλωση, νοητική υστέρηση-ορθοπεδικά προβλήματα) και αφετέρου το πολλαπλασιαστικό 

τους αποτέλεσμα που επιδρά τελικά στην εξέλιξη του ατόμου (Westling & Fox, 2004). Η 

εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι η συνύπαρξη 

πολλών αναπηριών περιορίζει τις δυνατότητες αυτονόμησης και επικοινωνίας του ατόμου ενώ 

η ζωή του εξαρτάται από τους άλλους, την οικογένεια, την κοινωνία, την πολιτεία, ενώ ο 

ορισμός της IDEA προσθέτει την παράμετρο ο συνδυασμός των αναπηριών να οδηγεί σε τόσο 

σοβαρές εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα που αφορούν μία μόνο από τις διαταραχές (William, Lee Heward, Δαβάζογλου-

Κόκκινος, 2009).  

Η Καρτασίδου (2005) αναφέρει ενδεικτικά ότι παιδί με βαριές αναπηρίες θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί: 

 ένα παιδί με βαριές κρίσεις επιληψίας και κάποια σωματική αναπηρία, 

 ένα τυφλό παιδί με βαριά σωματική αναπηρία και νοητική υστέρηση, και 

 ένα παιδί με νοητική υστέρηση και αυτισμό. 

Σύμφωνα με τον Simpson (2001) άτομα με πολλαπλές αναπηρίες χαρακτηρίζονται τα 

άτομα που έχουν νοητική καθυστέρηση (σοβαρή ή βαριά), που συνυπάρχει με σοβαρά 

κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα ή ειδικές ανάγκες υγείας. Ωστόσο άλλοι ερευνητές 

ισχυρίζονται ότι για να εντάξουμε ένα παιδί στην κατηγορία των βαριών-πολλαπλών 
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αναπηριών δεν είναι απαραίτητο μια από τις συνυπάρχουσες αναπηρίες να είναι η νοητική 

υστέρηση  (Snell, 2003). 

Οι Downing και Eichinger (1996) περιγράφουν τους μαθητές με σοβαρές αισθητηριακές 

και πολλαπλές αναπηρίες (students with severe sensory and multiple impairments) ως εξής: 

έχουν δυσκολίες στην όραση ή την ακοή, δυσκολία στην κατανόηση του λόγου και στην 

γραφή, δυσκολία να παραμείνουν καθισμένοι στο θρανίο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 

έχουν ανάγκη παραπάνω χρόνο για να επεξεργαστούν ένα ερέθισμα, χρειάζονται απτικές 

νύξεις, εικόνες, αντικείμενα και προσαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας για να μπορούν να 

εμπλακούν στην μαθησιακή διαδικασία. 

Παρά το γεγονός ότι κάθε άτομο με πολλαπλές αναπηρίες παρουσιάζει έναν διαφορετικό, 

μοναδικό συνδυασμό σωματικών ψυχοκοινωνικών και νοητικών χαρακτηριστικών ο Mednick 

(2007) αναφέρει ότι τα άτομα με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες τις περισσότερες φορές 

παρουσιάζουν κάποια από τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Κινητικές δυσκολίες 

 Φτωχές κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Φτωχές αισθητηριακές δεξιότητες 

 Φτωχές γνωστικές ικανότητες 

 Προβλήματα όρασης και ακοής 

 Προβλήματα συμπεριφοράς 

 Ιατρικά προβλήματα 

 Φτωχή αυτοεκτίμηση 

Όπως αναφέρει ο McGuire (2001), όσον αφορά της μαθησιακές τους ικανότητες συνήθως 

οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες εμφανίζουν κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά σε 

πολλούς διαφορετικούς συνδυασμούς. 

 Οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες μαθαίνουν με πιο αργούς ρυθμούς από τα 

τυπικά παιδιά. 

 Υπάρχουν σύνθετες δεξιότητες που ένας μαθητής με πολλαπλές αναπηρίες δεν 

θα μπορέσει να κατακτήσει. Όσες μπορέσει να κατακτήσει θα απαιτήσουν πολύ 

περισσότερο χρόνο και προσπάθεια. 

 Πολλοί μαθητές θα χάσουν σταδιακά μια κατακτημένη δεξιότητα αν δεν την 

χρησιμοποιήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
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 Δεν είναι αυτονόητο ότι μια δεξιότητα που κατακτήθηκε σε ένα συγκεκριμένο 

περιβάλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού. Οι περισσότεροι μαθητές με 

πολλαπλές αναπηρίες δυσκολεύονται στην γενίκευση και στη μεταφορά μιας 

δεξιότητας από το ένα πλαίσιο στο άλλο. 

Οι αιτίες που προκάλεσαν τις αναπηρίες άλλοτε είναι γνωστές ενώ σε άλλες περιπτώσεις 

δεν γνωρίζουμε από τι προκλήθηκαν. Συχνά αίτια είναι: 

 Χρωμοσωμικές ανωμαλίες 

 Πρόωρη γέννηση 

 Περιγεννητικοί παράγοντες 

 Προβλήματα στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης 

 Μολύνσεις 

 Γενετικές ανωμαλίες 

 Ατυχήματα (McGuire, 2001) 

Είναι γνωστό ότι τα άτομα αυτής της κατηγορίας συγκροτούν την πιο ετερογενή ομάδα 

ανάμεσα στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σύμφωνα μάλιστα με τους Westling και Fox (2004), 

οι διαφορές τους είναι περισσότερες από τις ομοιότητες.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω οι δυσκολίες των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες 

μπορεί να είναι νοητικές, αισθητηριακές και κινητικές. Πολλά παιδιά δυσκολεύονται να 

επικοινωνήσουν τις ανάγκες και τα θέλω τους, να κινήσουν το σώμα τους ελεύθερα, να 

αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον και να κατανοήσουν αφηρημένες ιδέες και έννοιες. 

Διαταραχές του μυϊκού τόνου μπορεί να μην τους επιτρέπουν να μετακινηθούν, να σταθούν ή 

να καθίσουν (Horn & Kang, 2012). Οι Orelove και Sobsey (1996) κατηγοριοποίησαν τις 

ανάγκες των παιδιών με πολλαπλές  αναπηρίες σε τέσσερις κατηγορίες: Σωματικές και 

Ιατρικές (περιορισμοί στην κινητικότητα, σκελετικές παραμορφώσεις, κρίσεις, αναπνευστικά 

προβλήματα κλπ.), Εκπαιδευτικές (ανάγκη για κατάλληλο σχολικό περιβάλλον, κατάλληλη 

διδακτική προσέγγιση, ανάγκη ανεύρεσης αποτελεσματικού τρόπου επικοινωνίας και 

έκφρασης κλπ.), Κοινωνικές (δυσκολία στην αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά, ανάρμοστες 

συμπεριφορές) και Συναισθηματικές (χαμηλή αυτοεκτίμηση). 

Τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, κατά πάσα πιθανότητα, θα εξαρτώνται σε σημαντικό 

βαθμό από κάποιον άλλο για όλη τους τη ζωή. Συνήθως αυτοί οι μαθητές έχουν μικρό βαθμό 

αυτονομίας σε βασικές πτυχές της καθημερινότητάς τους, απαραίτητες για τη λειτουργικότητα 
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του ατόμου όπως, η επικοινωνία, η μετακίνηση, η ατομική φροντίδα και υγιεινή ή η λήψη 

αποφάσεων. Αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολία στη γενίκευση δεξιοτήτων σε διαφορετικά 

περιβάλλοντα, αλλά και στη μετάβαση από μια δραστηριότητα σε μια άλλη ή από ένα 

περιβάλλον σε ένα άλλο. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες 

χρειάζονται εκτεταμένη και συνεχή υποστήριξη προκειμένου να αποφεύγουν τον αποκλεισμό 

και να απολαμβάνουν μια ποιότητα ζωής παρόμοια με αυτή που απολαμβάνουν όλοι οι 

υπόλοιποι μαθητές (Heward, 2011). 

Ο μαθητής το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής του στο σχολείο, μπορεί να χρειάζεται 

εξατομικευμένη εξειδικευμένη υποστήριξη, ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος. Ενδεχομένως, υπάρχουν και μαθητές που 

απαιτούν κάποιο επίπεδο υποστήριξης όλο το εικοσιτετράωρο. Οι μαθητές αυτοί πιθανότατα 

θα χρειαστούν κάποιου είδους υποστηρικτική τεχνολογία, που θα τους επιτρέπει να 

συμμετέχουν στις διάφορες δραστηριότητες, ενώ συχνά θα χρειαστούν εξωτερική βοήθεια και 

για να καταφέρουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία αυτή.  

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι μαθητές με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες δεν μπορούν να 

συμπεριληφθούν στο γενικό σχολείο. Σημαίνει, ότι τα σχολεία πρέπει να εξοπλιστούν με τα 

κατάλληλα εφόδια  που θα τους επιτρέψουν να παρέχουν τη διαρκή υποστήριξη που 

χρειάζεται η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών (Coyne, Simonsen & Fraggella-Luby, 2008). 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι μαθητές σε μια σειρά τομείς 

(δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης, προβλήματα υγείας, αισθητηριακά προβλήματα, δυσκολίες 

κοινωνικοσυναισθηματικής φύσης κ.α.), αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και την πρόκληση 

του σχεδιασμού και της εφαρμογής ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που να «πατάει» πάνω 

στις ανάγκες του μαθητή. Αν σε άλλες περιπτώσεις η συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων 

ενδείκνυται, στην περίπτωση των παιδιών με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες είναι αναγκαία, για 

την  ποιοτική και αποτελεσματική εκπαίδευση τους. 

Έρευνες τόσο στον τομέα της παιδαγωγικής επιστήμης όσο και της ψυχολογίας 

καταλήγουν ότι τα παιδιά αυτά μπορούν να γίνουν λιγότερο εξαρτημένα και να εκφράσουν τις 

επιλογές τους και τις προτιμήσεις τους, ακόμα και αν δεν καταφέρουν ποτέ να ζήσουν 

εντελώς ανεξάρτητα (Heward, 2011). 

Παρά τη σοβαρότητα των αναπηριών τους οι μαθητές αυτοί δεν παύουν να έχουν 

ικανότητες και δεξιότητες έστω και περιορισμένες και δικαίωμα να μάθουν να τις 
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χρησιμοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Για παράδειγμα, ακόμα και αν ένα άτομο με 

πολλαπλές αναπηρίες δεν μπορεί να λύσει ένα πολύπλοκο πρόβλημα, θα πρέπει να του δοθεί 

η ευκαιρία να συμμετέχει στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος όσο του επιτρέπουν οι 

δυνατότητές του. Οι μαθητές αυτοί έχουν δικαίωμα αλλά και δυνατότητες πολλές φορές, να 

μάθουν να επικοινωνούν, να φροντίζουν τον εαυτό τους και φυσικά να αποτελούν μέλη της 

κοινωνίας (Wehmeyer, Agran & Hughes, 2000). Τέλος οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες 

μπορεί να είναι σε θέση να αναπτύξουν με την κατάλληλη εκπαίδευση, όχι μόνο τις 

λειτουργικές, κοινωνικές και συναισθηματικές τους δεξιότητες αλλά να αποκτήσουν και 

δεξιότητες καθαρά ακαδημαϊκές (Katz & Mirenda, 2002). 

 

1.2. Εκπαίδευση και θεραπεία μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες 

1.2.1. Προϋποθέσεις για τη δημιουργία ΕΕΠ 

Σε πολλές περιπτώσεις παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες χορηγείται φαρμακευτική αγωγή 

για να αντιμετωπιστούν πέρα από τα σύνοδα προβλήματα υγείας και ως συμπτωματική 

θεραπεία για την υπερκινητικότητα, το άγχος, τους αυτοτραυματισμούς, την ελάττωση των 

στερεοτυπιών κ.λπ.. Πέρα όμως από αυτό, η εκπαίδευση διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στην 

εξέλιξη, την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες, αφού 

στοχεύει στο να φτάσει το παιδί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. 

Οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες σίγουρα έχουν ανάγκη από ένα εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές, συμπεριφορικές, 

συναισθηματικές, γνωστικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες, αλλά και τις ανάγκες, τις 

δυνατότητες και τις ικανότητές τους (Orelove & Sobsey, 1996˙ Heward, 2006). Οι 

εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής, και το επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό 

πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά, τόσο μεταξύ τους όσο και με την οικογένεια, ώστε να 

προσδιορίσουν με βάση τις μοναδικές ανάγκες του παιδιού και το βαθμό στον οποίο κατέχει 

την κάθε δεξιότητα, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους 

στόχους και δραστηριότητες (Snell & Brown, 2006). 

Ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες, θα 

πρέπει να εστιάζει σε λειτουργικές δεξιότητες, δηλαδή δεξιότητες που αυξάνουν το βαθμό 

αυτονομίας, αυτάρκειας και ανεξαρτησίας του παιδιού. Οι λειτουργικές δεξιότητες 
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περιλαμβάνουν δεξιότητες που αφορούν το ντύσιμο, το φαγητό, τα μέσα μεταφοράς, τη χρήση 

χρημάτων, γενικά τις δεξιότητες  αυτοεξυπηρέτησης, αυτοδιαχείρισης, διαχείρισης ελεύθερου 

χρόνου, κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες κλπ Έρευνες δείχνουν ότι εκμάθηση 

λειτουργικών δεξιοτήτων εκτιμήθηκαν ως πιο σημαντικές σε σχέση με άλλες δεξιότητες 

(ακαδημαϊκές, κοινωνικές), από γονείς παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες (Heward, 2006). 

 Κατ’ επέκταση είναι κομβικό το εκπαιδευτικό προσωπικό να αξιολογήσει πόσο 

λειτουργικό είναι το παιδί, καθώς και τις δυνατότητες και τις  ανάγκες του. Επιπλέον, είναι 

απαραίτητο να εκτιμηθεί ποιες δεξιότητες θα του είναι πιο χρήσιμες στα περιβάλλοντα που ζει 

και συμμετέχει, ή που πρόκειται να αποκτήσει πρόσβαση στο μέλλον (Katz & Mirenda, 

2002). 

 Είναι σημαντικό η όποια παρέμβαση να γίνεται σε φυσικό περιβάλλον (π.χ. καφετέρια, 

χώρος εργασίας, σούπερ μάρκετ, παιδική χαρά, τραπεζαρία, μπάνιο κλπ ανάλογα με τη 

δεξιότητα που πρέπει να διδαχτεί) η σε περιβάλλον που προσομοιάζει όσο γίνεται το φυσικό. 

Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται πολύ η γενίκευση της δεξιότητας σε άλλα περιβάλλοντα 

και επιτυγχάνεται η βελτίωση της ζωής του παιδιού άμεσα, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής βιώνει 

το αίσθημα της επιτυχίας (Collins, 2007). 

Οι δεξιότητες αλλά και οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν από την εκπαιδευτική ομάδα 

πρέπει ταυτόχρονα να είναι και προσαρμοσμένες και κατάλληλες για την ηλικία του παιδιού. 

Οι έρευνες καταλήγουν ότι οι προσαρμογές αυτές πρέπει να συνάδουν με την χρονολογική και 

όχι με την νοητική του ηλικία (Heward, 2006). Δηλαδή για παράδειγμα, δεν είναι σωστό να 

εκπαιδεύεται ένας μαθητής με πολλαπλές αναπηρίες και νοητική ηλικία 4 ετών, με 

στοχοθεσία και δραστηριότητες του νηπιαγωγείου, γιατί αυτές δεν πατάνε πάνω στις 

πραγματικές ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του μαθητή, με βάση την ηλικία και την ανάπτυξη 

του. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες καλό είναι να 

συμπεριλαμβάνεται και ένα πρόγραμμα αυτοπροσδιορισμού (Heward, 2006). Ο 

αυτοπροσδιορισμός διασφαλίζει στο άτομο την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις για την ζωή 

του. Συνεπάγεται την ικανότητα να λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες του περιβάλλοντος σε 

κάθε περίσταση, προκειμένου να ενεργήσει ανάλογα, να μπορεί να αξιολογήσει τα 

αποτελέσματα της πράξης του και να αναθεωρεί, αν αυτό απαιτείται. Ο αυτοπροσδιορισμός 

λοιπόν δεν είναι απλά η δυνατότητα να συνειδητοποιεί και να αξιολογεί κανείς τις επιλογές 
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του, αναφέρεται σε ένα πλήθος συμπεριφορών που περιλαμβάνουν την επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων και την αυτό-αποτελεσματικότητα (Καρτασίδου, 2007). 

Τέλος, ο αυτοπροσδιορισμός συμβάλει στην ομαλότερη μετάβαση στην ενήλικη ζωή, στη 

βελτίωση της ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρίες, ενισχύει την ικανότητα να 

αποκτήσουν έλεγχο της ζωής τους αλλά και στη διευκόλυνσή τους στην κοινωνική αποδοχή 

(Whemeyer, 2005). Στην περίπτωση που ο μαθητής έχει δυσκολίες στην επικοινωνία και δεν 

μπορεί να εκφράσει τις επιλογές του, το εκπαιδευτικό προσωπικό πρέπει να μυήσει το μαθητή 

στη χρήση ενός συστήματος εναλλακτικής επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να εξωτερικεύει τις 

προτιμήσεις του. 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες παίζει και η 

ίδια η οικογένεια. Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους γονείς να συμμετέχουν τόσο στο 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και στην εφαρμογή του (Dabkowski, 2004). 

Ο κοινωνικός λειτουργός του σχολείου είναι αυτός που κατά βάση εξασφαλίζει την 

επικοινωνία με τους γονείς και αναλαμβάνει να τους ενημερώνει αλλά κ να ενημερώνεται από 

αυτούς. Μόνο μέσα από την εμπλοκή της οικογένειας μπορεί η εκπαιδευτική ομάδα να 

εκτιμήσει σωστά τις ανάγκες και τις δυνατότητες του παιδιού αλλά και να ερμηνεύσει τις 

συμπεριφορές του. Οικογένεια γνωρίζει πλευρές της προσωπικότητας αλλά και της 

συμπεριφοράς του παιδιού καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και μπορεί να παρέχει 

πληροφορίες για το παιδί στις οποίες κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση (Ferrel, 2012). 

Συχνά τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, πέρα από τις άλλες δυσκολίες, εμφανίζουν 

προβλήματα στη συμπεριφορά τους όπως αυτοτραυματικές συμπεριφορές, κοινωνικά 

ανάρμοστες συμπεριφορές ή και στερεοτυπίες (Westling & Fox, 2009). Τις περισσότερες 

φορές τα προβλήματα συμπεριφοράς εμποδίζουν τη μάθηση του ίδιου του μαθητή με 

πολλαπλές αναπηρίες ή και των συμμαθητών του. Θεωρείται λοιπόν πολύ σημαντικό οι 

μαθητές αυτοί να παρακολουθούν προγράμματα παρέμβασης ώστε να μειώσουν τις 

ανεπιθύμητες συμπεριφορές και να αποκτήσουν νέες, κοινωνικά αποδεκτές. 

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που μπορούν οι εκπαιδευτικοί ή άλλοι ειδικοί να 

χρησιμοποιήσουν για να μειώσουν τις αρνητικές συμπεριφορές. Ενδεικτικά σε άτομα με 

σοβαρές αναπτυξιακές δυσκολίες για την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων 

συμπεριφοράς που μπορεί να περιλαμβάνουν και αυτοτραυματισμούς χρησιμοποιείται η 

Θετική Στήριξη Συμπεριφοράς (Sugai, Horner, Dunlap, Heineman, Lewis, Nelson, Scott, 
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Liaupsin, Sailor, Turnbull, Turnbull, Wickham, Ruef & Wilcox, 1999). Πρόκειται για ένα 

γενικό όρο που αναφέρεται στις παρεμβάσεις, στις στρατηγικές και στη στήριξη που 

παρέχεται με σκοπό τον προσδιορισμό των λόγων που προκαλούν τις προβληματικές 

συμπεριφορές, τη διδασκαλία στον μαθητή αποτελεσματικών τρόπων για τη μείωση της 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς, την τροποποίηση του περιβάλλοντος με τέτοιους τρόπους που 

να κάνουν την ανάρμοστη συμπεριφορά άσχετη και τέλος την αντικατάσταση της ανάρμοστης 

συμπεριφοράς και την επίτευξη των στόχων του ατόμου με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους 

(Bambara & Kern, 2005). 

Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει συνήθως για να αντιμετωπιστεί το συμπεριφορικό 

πρόβλημα ενός παιδιού με πολλαπλές αναπηρίες είναι ο προσδιορισμός της αιτίας και του 

σκοπού μιας προβληματικής συμπεριφοράς. Γι’ αυτό τον σκοπό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

μέθοδος της Λειτουργικής Αξιολόγησης Συμπεριφοράς. Το σημαντικότερο με την 

συγκεκριμένη μέθοδο είναι ότι αφού εντοπιστούν οι συγκεκριμένες αιτίες που προκαλούν και 

διατηρούν μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία 

και διατήρηση νέων, αποδεκτών συμπεριφορών που προτείνονται στο παιδί ως ισοδύναμες 

(Westling & Fox, 2009). 

Τέλος, θα ήταν παράληψη να μην αναφερθεί ότι εκτός από τη συμβολή των 

εκπαιδευτικών, οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες τις περισσότερες φορές χρειάζονται τη 

συμβολή και άλλων ειδικών, όπως λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές. Ο 

φυσιοθεραπευτής προσπαθεί να ενισχύσει την ικανότητα κίνησης των διαφόρων μελών του 

σώματος τη δυνατότητα διατήρησης συγκεκριμένων στάσεων και γενικότερα στοχεύει στη 

λειτουργική κινητικότητα του παιδιού με πολλαπλές αναπηρίες (Χαλκιά, 2010). Ενδεχόμενες 

δυσκολίες στη μάσηση την κατάποση το λόγο ή την ομιλία αποτελούν αντικείμενο της 

λογοθεραπείας (Μαυρομάτη, 2010) ενώ η εργοθεραπεία στοχεύει την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων του παιδιού που σχετίζονται άμεσα με την καθημερινότητά του ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί λειτουργικά στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος του (Πέσσου, 2010). 

 

1.2.2. Στρατηγικές Διδασκαλίας Μαθητών με Πολλαπλές Αναπηρίες 

Ποιες στρατηγικές διδασκαλίας μπορούν όμως να υιοθετήσουν οι εκπαιδευτικοί στην 

περίπτωση ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες και ποιες άλλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις 

υπάρχουν; 
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Πλήθος ερευνών επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης έργου (task 

analysis) σε περιπτώσεις μαθητών με σοβαρές δυσκολίες μάθησης (π.χ. Mercer & Miller, 

1992).  Ο όρος περιλαμβάνει μια πληθώρα στρατηγικών που με τις οποίες ο κάθε διδακτικός 

στόχος, επιμερίζεται σε μικρότερα, κατάλληλα για να διδαχτούν βήματα. Ο αριθμός και η 

πολυπλοκότητα του κάθε βήματος εξαρτάται από τις ικανότητες του κάθε μαθητή (Carter & 

Kemp, 1996). 

Τα επιμέρους βήματα στα οποία έχει κατατμηθεί ο διδακτικός στόχος μέσω της ανάλυσης 

έργου διδάσκονται με συστηματικό τρόπο με μια τεχνική που ονομάζεται διδασκαλία 

αλυσιδωτών αντιδράσεων (chaining). Ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας μπορεί να 

διδαχθεί στον μαθητή το πρώτο, με βάση τη χρονική σειρά εκτέλεσης των βημάτων και 

σταδιακά να κατακτήσει ο μαθητής και τα υπόλοιπα (πρόσθια διδασκαλία), μπορεί να 

διδαχτεί το τελευταίο βήμα, με το οποίο ολοκληρώνεται η δραστηριότητα, ενώ όλα τα 

προηγούμενα έχουν εκτελεστεί με τη βοήθεια ή και αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό 

(ανάστροφη διδασκαλία) ή αν δεν έχει σημασία η σειρά των βημάτων, μπορεί πρώτα να 

διδαχτεί ένα βήμα που βρίσκεται στη μέση της δραστηριότητας (διδασκαλία με συνολική 

παρουσίαση έργου) (Bennett, 2009). 

 Οι παραπάνω στρατηγικές συνδυάζονται συνήθως και με την σταδιακή διαμόρφωση της 

συμπεριφοράς (shaping). Πρόκειται για μια πολύ διαδεδομένη στρατηγική, κατά την οποία ο 

εκπαιδευτικός επιβραβεύει τις απόπειρες του μαθητή να προσεγγίσει το στόχο της 

δραστηριότητας, ακόμα κι αν αυτές δεν είναι επιτυχημένες. Μοναδική προϋπόθεση, η κάθε 

απόπειρα να φέρνει τον μαθητή ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας. Η 

πρόκληση για τον εκπαιδευτικό στη συγκεκριμένη τεχνική είναι να κρίνει αν η προσπάθειες 

που επιβραβεύει όντως οδηγούν σταδιακά τον μαθητή στον στόχο του (McGuire, 2001). 

Μία ακόμα στρατηγική κατάλληλη για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες φαίνεται να είναι η 

προτροπή (prompting) (Orelove & Sobsey, 1996). Οι προτροπές μπορεί να είναι λεκτικές/ 

ακουστικές, οπτικές και φυσικές/ σωματικές και στην ουσία είναι ερεθίσματα που σκοπό 

έχουν να οδηγήσουν το μαθητή στη σωστή αντίδραση (McGuire, 2001). Οι προτροπές μπορεί 

να διαφέρουν ανάλογα με το πόσο λειτουργικός είναι ο κάθε μαθητής, τις ιδιαίτερες ανάγκες 

και το είδος της αναπηρίας του, καθώς και με τη φύση της κάθε δραστηριότητας. Ωστόσο οι 

προτροπές πρέπει να αποσύρονται σταδιακά, αφού πάντα το ζητούμενο είναι ο μαθητής να 

λειτουργεί με τη μέγιστη δυνατή αυτονομία σε όλες τις δραστηριότητες. 



[24] 
 

Η φυσική καθοδήγηση (physical guidance) είναι ίσως η πιο διαδεδομένη στρατηγική στα 

παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, καθώς είναι η πιο παρεμβατική μορφή προτροπής. Ο 

εκπαιδευτικός καθοδηγεί σωματικά τον μαθητή, χρησιμοποιώντας τα χέρια του ή και 

ολόκληρο το σώμα του. Στην πλήρη φυσική καθοδήγηση (full physical guidance) αγγίζει, για 

παράδειγμα, όλο το χέρι του μαθητή στο σημείο του αγκώνα και του πάνω μέρους της 

παλάμης και εκτελεί μαζί του την δραστηριότητα. Στην καθοδήγηση από τον καρπό (wrist 

prompt), ο εκπαιδευτικός κρατά το παιδί από τους καρπούς και αφήνει τις παλάμες ελεύθερες, 

στην καθοδήγηση από τον αγκώνα (elbow prompt), ο εκπαιδευτικός κρατά τα χέρια του 

παιδιού από τον αγκώνα, αφήνοντας το υπόλοιπο χέρι ελεύθερο ενώ στην καθοδήγηση από 

τον ώμο (shoulder prompt), δίνει μόνο μια ελαφριά ώθηση στο παιδί από τους ώμους 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Η λεκτική καθοδήγηση (verbal prompts) περιλαμβάνει οποιασδήποτε μορφής λεκτικές 

οδηγίες που μπορεί να βοηθήσουν τον μαθητή να φτάσει στη σωστή απάντηση. Η οδηγίες 

πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο επίπεδο λεκτικής κατανόησης του παιδιού (Landin, 

1994). 

Στην καθοδήγηση με οπτικά ερεθίσματα (visual prompting) μπορεί να χρησιμοποιούνται 

φωτογραφίες ή εικόνες που να υπενθυμίζουν στον μαθητή τα επιμέρους βήματα μιας 

δραστηριότητας ή το καθημερινό πρόγραμμα του ή και να τον βοηθούν να δώσει σωστές 

απαντήσεις (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Όπως αναφέρει o McGuire (2001) σε σχέση με την ποσότητα βοήθειας που προσφέρει ο 

εκπαιδευτικός οι μέθοδοι για την παροχή προτροπών κατατάσσονται στην Αυξανόμενη 

καθοδήγηση (increasing guidance), την Φθίνουσα καθοδήγηση (decreasing guidance) και την 

Κλιμακούμενη καθοδήγηση (graduated guidance). Στην Αυξανόμενη καθοδήγηση (increasing 

guidance) ο εκπαιδευτικός παρέχει όσο γίνεται λιγότερη καθοδήγηση και την αυξάνει 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της δραστηριότητας και τις ανάγκες του μαθητή. Στη Φθίνουσα 

καθοδήγηση (decreasing guidance) ο εκπαιδευτικός παρέχει στην αρχή όσο γίνεται 

περισσότερες πληροφορίες και σταδιακά μειώνει την καθοδήγηση καθώς προχωρά η 

δραστηριότητα. Τέλος στην Κλιμακούμενη καθοδήγηση (graduated guidance) ο 

εκπαιδευτικός προσαρμόζει το επίπεδο των προτροπών ανάλογα με την απόδοση του μαθητή 

(McGuire, 2001). 
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Μετά την παρουσίαση του διδακτικού υλικού ή μετά από κάθε είδους προτροπή  είναι 

σημαντικό να δίνεται στον μαθητή χρόνος να επεξεργαστεί την πληροφορία που του δόθηκε 

και να αντιδράσει. Η στρατηγική αυτή της καθυστέρησης χορήγησης μιας προτροπής εν 

αναμονή κάποιας αντίδρασης, ονομάζεται χρονική καθυστέρηση (time delay) και 

χρησιμοποιείται μαζί με την τεχνική των προτροπών. Το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης 

μπορεί να είναι σταθερό ή μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας, 

την πρόοδο του μαθητή αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες του (Neitzel, 2009). 

Αν ο μαθητής μπορεί να μιμηθεί μια συμπεριφορά ή μια αντίδραση χωρίς επιπλέον 

βοήθεια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει την τεχνική της μίμησης προτύπου 

(modeling). Εδώ ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει την επιθυμητή αντίδραση και ο μαθητής την 

μιμείται (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Βασική στρατηγική για την εκπαίδευση των παιδιών με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες είναι 

η στρατηγική των νύξεων (cues). «Οι νύξεις αποτελούν τη σταθερή αντιστοίχιση 

συγκεκριμένων λέξεων, εικόνων και απτικών ή οπτικών ερεθισμάτων με κάθε δραστηριότητα 

(π.χ. πάντα βοηθάτε το παιδί σας να νιώσει το τρεχούμενο νερό, προτού το τοποθετήσετε στη 

μπανιέρα)» (Χαραλαμπίδου, 2010, σελ. 24). Η νύξεις δίνουν στα παιδιά με πολλαπλές 

αναπηρίες περισσότερες πληροφορίες για την δραστηριότητα που ακολουθεί, μέσω 

διαφορετικών αισθήσεων και βοηθούν στην απομνημόνευση αλλά και στην κατανόηση της 

κάθε δραστηριότητας. 

Τέλος σημαντική στην εξασφάλιση και στην διατήρηση της προσοχής και της συμμετοχής 

ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες σε μια δραστηριότητα είναι η χρήση ενισχυτών 

(reinforcement). Οι ενισχυτές βασίζονται στην αντίληψη ότι είναι πιο πιθανό να επαναληφθεί 

μια συμπεριφορά που ακολουθήθηκε από ένα θετικό ερέθισμα και έχουν στόχο να 

ενθαρρύνουν και να επιβραβεύσουν μια επιθυμητή συμπεριφορά ή αντίδραση. Οι ενισχυτές 

μπορεί να είναι υλικοί ή κοινωνικοί. Υλικός ενισχυτής θεωρείται οποιοδήποτε υλικό αγαθό 

(φαγητό, αντικείμενα, παιχνίδια) μπορεί να δοθεί ώστε να ενισχυθεί η θετική συμπεριφορά 

του παιδιού (Kazdin, 2001). Στους κοινωνικούς ενισχυτές ανήκουν το άγγιγμα, το φιλικό 

χτύπημα στην πλάτη, το χάδι, το χαμόγελο, το βλέμμα αλλά και λέξεις επιδοκιμασίας (Kazdin, 

2001). Ένας ενισχυτής πρέπει να δίνεται αποκλειστικά και μόνο αφού παρουσιαστεί μια 

θετική συμπεριφορά ή αντίδραση και σε καμία άλλη περίπτωση και ποτέ σε πολύ μεγάλες 
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ποσότητες. Η χορήγηση ενός ενισχυτή σε μεγάλη ποσότητα, οδηγεί το άτομο σε κορεσμό και 

ο ενισχυτής χάνει την αξία και την επίδρασή του (McGuire, 2001). 

Όταν οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

αποτελεσματικά την αίσθηση της όρασης για να προσλάβουν πληροφορίες τότε ίσως 

χρειάζεται να τους παρέχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας 

δραστηριότητας ή για την κατανόηση του μαθήματος με τρόπο απτικό. Οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να γνωρίζουν πώς να αλληλεπιδρούν με τον μαθητή μέσω της αίσθησης της αφής, 

ωστόσο αυτού του είδους η διδασκαλίας, συνήθως είναι άγνωστη και άβολη στους 

εκπαιδευτικούς,  συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με κατάρτιση πάνω στην ειδική αγωγή 

(Downing & Chen, 2003). Όταν ο εκπαιδευτικός προσφέρει πληροφορίες απτικά οφείλει να 

λαμβάνει υπόψη του ότι σε αντίθεση με την όραση οι άθλιοι παρέχει ένα κομμάτι του 

συνόλου. Ο μαθητής πρέπει να συγκεντρώσει μία σειρά από εντυπώσεις μέσω της αφής (υφή, 

μέγεθος, σχήμα κλπ) για να κατανοήσει αυτό που οι συμμαθητές του κοιτάνε. Κατ’ επέκταση 

πρέπει να παρέχεται περισσότερος χρόνος σε αυτούς τους μαθητές ώστε μετά την παρουσίαση 

των απτικών πληροφοριών, να μπορεί να αγγίξει, να χειριστεί, να εξετάσει το υλικό που του 

δόθηκε, ώστε τελικά να συνθέσει και να κατανοήσει τις πληροφορίες (Downing & Demchak, 

2002). Ένα αρκετά σύνθετο καθήκον που επωμίζεται ο εκπαιδευτικός σε αυτή την περίπτωση 

είναι να αποφασίσει ποιες πτυχές του μαθήματος μπορούν και χρειάζεται να παρουσιαστούν 

στο παιδί απτικά, ώστε να γίνει η διδασκαλία πιο εύκολα κατανοητή. Τέλος πρέπει να 

λάβουμε υπόψη, σε περιπτώσεις που οι μαθητές ίσως δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

χέρια τους για να αγγίξουν τα αντικείμενα που τους δίνονται. Σε αυτές τις περιπτώσεις ίσως 

χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν η γλώσσα τα μάγουλα στο εσωτερικό των χεριών τους. Σε 

κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ενθαρρύνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό για ενεργή 

συμμετοχή του μαθητή, έστω και μερική, στην πρόσβαση στις πληροφορίες (Downing & 

Chen, 2003). 

Ωστόσο οι παρεμβάσεις για έναν μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες δεν σταματούν στις 

μεθόδους και τις στρατηγικές διδασκαλίας. Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις που μπορεί να 

ενισχύσουν τις δυνατότητες ενός παιδιού με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες και να το 

καταστήσουν πιο λειτουργικό και αυτόνομο στο περιβάλλον του. Τέτοιες είναι η 

μουσικοθεραπεία, η θεραπευτική κολύμβηση, η ιπποθεραπεία κλπ. 
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1.2.3 Θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Η μουσικοθεραπεία είναι μια θεραπευτική παρέμβαση μέσω της τέχνης.  Οι συνεδρίες 

μπορεί να περιλαμβάνουν ακρόαση ηχογραφημένης μουσικής, διάβασμα μουσικής 

σημειογραφίας όπου είναι δυνατό, ζωγραφική παράλληλη με την ακρόαση ή και συζήτηση 

των μουσικών εμπειριών και δραστηριοτήτων (Ψαλτοπούλου, 2005). Η μέθοδος αυτή μπορεί 

να ικανοποιήσει τόσο τις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες του παιδιού όσο και να βοηθήσει 

στην ενίσχυση και στη βελτίωση των λεκτικών, γνωστικών, σωματικών και κοινωνικών 

δεξιοτήτων του (Σαμαρά, 2010). Μέσα στη μουσικοθεραπευτική διαδικασία, η μη αποδεκτή 

στερεοτυπική κίνηση των παιδιών με αναπηρίες, όπως το λίκνισμα του κορμού μπρος-πίσω, 

μετατρέπεται σε μια κοινωνικά αποδεκτή και ευχάριστη κινητική δραστηριότητα, όπως ο 

χορός. Η μουσικοθεραπεία αποτελεί ένα βοηθητικό μέσο για τη μείωση των στερεοτυπικών 

κινήσεων (Ευαγγέλου, 2003). Με τη χρήση μπαστουνιών κι άλλα αυτοσχέδιων εργαλείων 

βοήθειας, με έναν ρυθμικό και διασκεδαστικό τρόπο τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες 

παρακινούνται να εργαστούν πάνω στην εξάσκηση των κινητικών τους δεξιοτήτων, το 

περπάτημα ή το διασκελισμό τους. Επίσης η μουσικοθεραπευτική προσέγγιση μπορεί να 

ευαισθητοποιήσει όλες τις μορφές επικοινωνίας, διευκολύνοντας και την λεκτική επικοινωνία 

στα άτομα με μικρή χρήση της γλώσσας. Παράλληλα, τα τραγούδια της μουσικοθεραπευτικής 

διαδικασίας και οι τεχνικές της, καθιστούν δυνατή την καλλιέργεια και ακαδημαϊκών 

δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες που έχουν να κάνουν με τους αριθμούς, τη μέτρηση και την 

αναγνώριση και κατανόηση προβλημάτων. Τέλος, στις κοινωνικές δεξιότητες, η 

μουσικοθεραπεία αμβλύνει τις διαπροσωπικές αποστάσεις και το φόβο μέσα από την 

εκμάθηση της συνεργασίας και του ομαδικού παιχνιδιού-μουσικού κομματιού για να έρθει το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα μουσικό όργανο μπορεί να γίνει το μέσο διατήρησης μιας σειράς 

προτεραιότητας στην εκτέλεση του κομματιού ώστε οι συμμετέχοντες απλά με το βλέμμα και 

την οπτική επαφή να ενημερώνουν τον επόμενο για να παίξει (Guy & Neve, 2005). 

Άλλη μια μέθοδος ιδιαίτερα φιλική προς τα παιδιά είναι η θεραπευτική κολύμβηση. 

Πρόκειται για μια μορφή άσκησης η οποία εκτελείται σε υδάτινο περιβάλλον (με ή χωρίς 

μουσική). Συνδυάζει την φυσικοθεραπεία, την κινησιοθεραπεία και την ψυχαγωγία 

χρησιμοποιώντας ως μέσο αποκατάστασης το νερό, με την εφαρμογή διαφόρων 

υδροθεραπευτικών μεθόδων (π.χ. Watsh, Jahara ή Halliwick). Η άσκηση στο νερό είναι 

ιδανική για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση ή συνυπάρχουσες κινητικές αναπηρίες 
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(Παναγάκη & Χριστοδούλου, 2012). Μέσω της θεραπευτικής κολύμβησης επιτυγχάνεται, η 

νοητική προσαρμογή, ο έλεγχος της ισορροπίας τους και της κίνησης τους ενώ σε αρκετές 

περιπτώσεις, η θεραπευτική κολύμβηση έχει βοηθήσει παιδιά να αυξήσουν το εύρος της 

αναπνοής και της κίνησης τους, να ισορροπήσουν και να τελικά με μεγαλύτερη ευκολία να 

αυτονομηθούν (Σίνος, Παπαδοπούλου & Μυλωνάς, 2010). Η θεραπευτική κολύμβηση, εκτός 

των άλλων συνδυάζει την ψυχαγωγία με τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των 

παιδιών, ενώ παράλληλα είναι αρκετές φορές η μόνη λύση για ανεξάρτητη κίνηση σε 

περιπτώσεις παιδιών με σοβαρά νευρολογικά και κινητικά προβλήματα, αφού το νερό, μέσω 

της άνωσης και της αντίστασης βοηθά στην ισορροπία και την επίπλευση (Fragala-Pinkham, 

O’Neil &  Haley, 2010). 

Με βάση τη βιβλιογραφία η ιπποθεραπεία, είναι μια συμπληρωματική, θεραπευτική 

παρέμβαση, η οποία μπορεί να συμβάλει με τη χρήση του αλόγου ως θεραπευτικού εργαλείου, 

στην αποκατάσταση παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες όπως η εγκεφαλική παράλυση. Η 

μέθοδος αυτή αξιοποιεί την κίνηση του αλόγου ως μέρος ενός ολοκληρωμένου 

προγράμματος, για να πετύχει λειτουργικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις ατόμων με 

αναπηρίες όπως είναι η εγκεφαλική παράλυση, ο αυτισμός ή η νοητική υστέρηση κλπ. 

(Στεργίου, Βαρβαρούσης, Παππάς, Σιαφάκα, Πλούμης, Μπερής, 2010). Ο ρυθμικός 

βηματισμός του αλόγου βελτιώνει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων, τη στάση του σώματος, 

την ισορροπία και γενικότερα την κινητικότητα, και τη λειτουργικότητα του παιδιού. Σε 

παιδιά με σπαστική τετραπληγία φαίνεται να βοηθά στη στήριξη της κεφαλής και την 

ευθυγράμμιση των ώμων. Ταυτόχρονα προσφέρει οφέλη όπως ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση 

και ευχαρίστηση και βοηθά στην βελτίωση των δεξιοτήτων του παιδιού μέσα από την άσκηση 

αλλά και στην απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (Sterba, Rogers, France & Vokes, 2002). 

Ενδεικτικά στα εκπαιδευτικά οφέλη μπορεί να περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανάγνωσης, η 

μέτρηση και η αντίληψη των αριθμών, βελτίωση του συντονισμού ματιών – χεριών, 

απαραίτητου στην γραφή, η βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της αντίληψης του χώρου 

που επιτυγχάνονται μέσα από δραστηριότητες με το άλογο στο στίβο (Δημητρακοπούλου, 

2015). 

Τέλος, ανάλογα με το είδος των αναπηριών και τις ιδιαίτερες ανάγκες, δυνατότητες και 

ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού υπάρχει πλήθος προσεγγίσεων που μπορεί να αποδειχτούν 

ευεργετικές, στον τομέα των κοινωνικών, επικοινωνιακών, συναισθηματικών αλλά και 
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ακαδημαϊκών πολλές φορές δεξιοτήτων. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε την εικαστική 

θεραπεία, τη δραματοθεραπεία, τη χοροθεραπεία, την δελφινοθεραπεία αλλά και την 

ευεργετική δράση των ζώων γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Προσαρμογές 

Η επιτυχία οποιουδήποτε εκπαιδευτικού προγράμματος συμπερίληψης, για μαθητές με 

πολλαπλές αναπηρίες και όχι μόνο, στη γενική τάξη, απαιτεί συγκεκριμένες προσαρμογές, 

βασισμένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε μαθητή (Vaughn, Schumm & Forgan, 

1998).  Οι προσαρμογές είναι τροποποιήσεις που μπορεί να αφορούν την ίδια τη σχολική 

μονάδα στην οποία φοιτά ένας μαθητής με αναπηρίες, το εκπαιδευτικό υλικό, τα τεχνολογικά 

μέσα που χρησιμοποιούνται αλλά και τη στοχοθεσία και τις μεθόδους διδασκαλίας και 

αξιολόγησης ώστε οι μαθητές με αναπηρίες να μπορούν να συμμετέχουν και να αποδίδουν με 

μεγαλύτερη επιτυχία. Η Sherrill (1998),αναφέρει σχετικά "προσαρμόζω σημαίνει να ταιριάξω, 

να μετατρέψω, να τροποποιήσω σύμφωνα με ατομικές ανάγκες. Προσαρμογή σημαίνει 

εξατομίκευση. Για μερικά άτομα, προσαρμόζω ίσως σημαίνει να κάνεις κάτι πιο εύκολο, για 

άλλους ίσως σημαίνει να κάνεις κάτι πιο δύσκολο ή πιο ενδιαφέρον. Για τους περισσότερους, 

προσαρμόζω απλώς σημαίνει να βρεις έναν άλλον τρόπο: να πειραματιστείς, να ανακαλύψεις , 

να δημιουργήσεις!" (Sherrill, 1998 στο Καλύβας, χ.χ., σελ. 54). Σκοπός των προσαρμογών 

είναι να επιτρέψουν σε έναν μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες να συμμετέχει όσο το δυνατόν 

περισσότερο στις ίδιες δραστηριότητες με τους συμμαθητές του και να αποκτήσει τον μέγιστο 

δυνατό βαθμό αυτονομίας, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να προωθεί τη συμμετοχή και αποδοχή του 

μαθητή και όχι την απομόνωση. Τέλος όταν γίνεται μια προσαρμογή καλό είναι να 

λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία του μαθητή, η δυνατότητα χρήσης της 

συγκεκριμένης προσαρμογής σε διαφορετικά περιβάλλοντα (οικογενειακό, σχολικό, 

κοινωνικό/κοινότητα κλπ), η δυνατότητα η προσαρμογή αυτή να αξιοποιείται όσο συχνά 

χρειάζεται από τον μαθητή και φυσικά το κόστος της (McGuire, 2001). 

2.1. Προσαρμογές στο σχολικό περιβάλλον 

2.1.1. Προσβασιμότητα 

Οι προσαρμογές στην προσβασιμότητα αφορούν την διαμόρφωση κάθε χώρου του 

σχολείου κατάλληλα, ώστε να επιτρέπεται η απρόσκοπτη μετακίνηση και χρήση τους από όλα 

τα παιδιά. Οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες ενδέχεται να μετακινούνται με βακτηρίες ή 

αναπηρικά αμαξίδια, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν ράμπες χωρίς μεγάλη κλίση, ώστε να 

μετακινούνται οι μαθητές με ασφάλεια. Οι αίθουσες θα πρέπει να έχουν διαδρόμους με 
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μεγάλο φάρδος για να μπορούν να μετακινούνται άνετα οι μαθητές με τα βοηθήματα ενώ 

καλό είναι η αίθουσα να βρίσκεται στο ισόγειο, μιας και οι σκάλες αποτελούν σοβαρό 

εμπόδιο (Horn & Kang, 2012). Αν είναι απαραίτητη η μετακίνηση του μαθητή σε άλλο 

όροφο, θα πρέπει να υπάρχει ανελκυστήρας. Μιας και ένα σημαντικό κομμάτι της 

κοινωνικοποίησης του μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες γίνεται στην αυλή, θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή του και εκεί. Η αυλή θα πρέπει να έχει ομαλό έδαφος 

ώστε ο μαθητής με δυσκολία στην κίνηση να μετακινείται με άνεση και ασφάλεια (McGuire, 

2001). Πιο απλές και εύκολες προσαρμογές μπορεί να είναι η απομάκρυνση εμποδίων 

(καθίσματα, κάδοι απορριμμάτων) από τους χώρους που χρησιμοποιεί ένας μαθητής με 

πολλαπλές αναπηρίες ή η σταθερή τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων σε συγκεκριμένες 

θέσεις ώστε να μπορεί να τα χρησιμοποιεί και ένας μαθητής με αισθητηριακές αναπηρίες. 

Σημαντική είναι επίσης η προσαρμογή του χώρου προσωπικής υγιεινής και η πρόβλεψη 

βοηθητικού προσωπικού για βοήθεια κατά τη χρήση της τουαλέτας, αν είναι απαραίτητο 

(Νησιώτου-Μαντέλου, 2016). 

2.1.2. Μεταφορά 

Ένα σημαντικό θέμα που επηρεάζει τη φοίτηση των μαθητών με κινητική αναπηρία είναι 

η μεταφορά τους στο σχολείο. Ο τρόπος μεταφοράς, ο συνοδός, ο συντονισμός των ωραρίων, 

η ασφάλεια και το κόστος είναι θέματα που απαιτούν αποτελεσματικό προγραμματισμό, ώστε 

να είναι συστηματική η παρακολούθηση του σχολείου και να αποφεύγονται οι απουσίες και η 

πρόσθετη κούραση των μαθητών (Νησιώτου-Μαντέλου, 2016). 

2.1.3. Προσαρμογές σχολικής αίθουσας  

Οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες θα πρέπει να κάθονται όσο το δυνατόν πιο κοντά 

στον πίνακα, στην πρώτη σειρά. Η θέση αυτή διευκολύνει συνήθως την παρακολούθηση και 

επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία των μαθητών αυτών 

και η δυσκολία τους στη διατήρηση της προσοχής. Άρα πρέπει να κάθονται μακριά από 

θορύβους (παράθυρα κλπ), αν χρειάζεται με την πλάτη στα παράθυρα για να μην εστιάζουν 

στο τι συμβαίνει έξω, αλλά και ο φωτισμός της αίθουσας να είναι κατάλληλος και επαρκής 

(McGuire, 2001). Το σωστό κάθισμα είναι σημαντικό για την προστασία του μαθητή από 

πιθανή πτώση κατά την διάρκεια του μαθήματος και την ελεύθερη χρήση των άνω άκρων. 

Στην καθιστή θέση ο μαθητής πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια και να διατηρεί τη σωστή 
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στάση του σώματος χωρίς να καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια. Εκτός από ειδικό κάθισμα  

μπορεί να χρειάζεται και το κατάλληλο θρανίο. Στη σχολική αίθουσα απαιτούνται ειδικά 

θρανία (table type desks), ή ρυθμιζόμενα τραπέζια εργασίας, στα οποία να υπάρχει η 

δυνατότητα να εργαστούν με άνεση τα παιδιά που χρησιμοποιούν αμαξίδια ή τα παιδιά που 

μπαίνουν στον ορθοστάτη. Τα θρανία πρέπει να προσαρμόζονται καθ’ ύψος, να διαθέτουν 

εγκοπή για να μπαίνει το παιδί «μέσα» στο θρανίο πλησιάζοντας καλύτερα την επιφάνεια 

εργασίας και να έχουν δυνατότητα ανάκλησης της επιφάνειας εργασίας ώστε να μη σκύβει το 

παιδί μπροστά. Ο εργοθεραπευτής θα προτείνει, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή, το 

κατάλληλο θρανίο, τραπέζι ή αναλόγιο, ειδικές λαβές μολυβιών, αντιολισθητικές επιφάνειες 

κλπ. Τέλος αν κάποιος μαθητής πρέπει να χρησιμοποιεί κάποια επιπλέον βοηθήματα (Η.Υ., 

ακουστικά, οθόνη, βοηθήματα για τη γραφή) αυτά δεν πρέπει να τον απομονώνουν από τους 

συμμαθητές του. Η αλληλεπίδραση και η δουλειά σε ομάδες πρέπει να ενθαρρύνεται με κάθε 

τρόπο μέσα στην τάξη (Νησιώτου-Μαντέλου, 2016). 

2.2. Προσαρμογές στη στοχοθεσία 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, εκτός από τη δυσκολία πρόσβασης 

στους χώρους, οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες παρουσιάζουν βραδύτερους ρυθμούς 

προσαρμογής και εκτέλεσης μιας εργασίας σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Οι προσαρμογές 

στη στοχοθεσία μπορεί να απαιτούν από τον εκπαιδευτικό απλούστευση του περιεχομένου 

του μαθήματος, περιληπτική απόδοσή του και γενικά μείωση της ποσότητας και του βαθμού 

της πληροφορίας που εισπράττει ο μαθητής. Προσαρμογές μπορεί να χρειαστούν στο επίπεδο 

δυσκολίας, το είδος των προβλημάτων προς επίλυση ή και τους κανόνες σχετικά με το πώς ο 

μαθητής προσεγγίζει το έργο. Άλλες προσαρμογές μπορεί να έχουν να κάνουν με τον  βαθμό 

στον οποίο ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενεργά στο έργο ή και με τις προσδοκίες του 

εκπαιδευτικού από κάποιον μαθητή. Από την άλλη μπορεί οι δυνατότητες του μαθητή να είναι 

τέτοιες που να επιτρέπουν να διδαχτεί το ίδιο περιεχόμενο, σε διαφορετικό όμως εννοιολογικό 

επίπεδο ή με διαφορετική μέθοδο διδασκαλίας (McGuire, 2001). Γενικά οι προσαρμογές στη 

στοχοθεσία  πρέπει να εστιάζουν σε ότι έχει λειτουργική εφαρμογή στις ρουτίνες της ζωής του 

μαθητή (Καρτασίδου, 2016). 
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2.3. Προσαρμογές εκπαιδευτικού υλικού 

Συχνά εύκολες και μικρού κόστους προσαρμογές και τροποποιήσεις γίνονται από τους 

γονείς ή τους εκπαιδευτικούς σε υπάρχοντα υλικά και αντικείμενα που χρησιμοποιεί στην 

καθημερινότητά του ο μαθητής με αναπηρίες (παιχνίδια, βιβλία, μαχαιροπήρουνα κλπ) για να 

γίνουν πιο λειτουργικά για τον ίδιο. Για παράδειγμα με απλό τρόπο όπως το τύλιγμα με 

κολλητική ταινία μπορεί η λαβή του κουταλιού ή του πιρουνιού να γίνει πιο  χοντρή ώστε να 

μπορούν να το χρησιμοποιήσει και κάποιο παιδί που δεν διαθέτει τη δύναμη ή τη δεξιοτεχνία 

που απαιτείται (Horn & Kang, 2012). Ωστόσο προσαρμογές χρειάζεται ενδεχομένως να 

γίνουν και στα υλικά και μέσα που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι 

απλούστερες, αφορούν τροποποίηση των τετραδίων (π.χ. επιπλέον γραμμές, κουτάκια) και 

των εργαλείων γραφής (π.χ. πάχυνση ή λέπτυνση της λαβής του μολυβιού, χρήση 

κατάλληλων κατά περίπτωση εργαλείων γραφής), χρήση κατάλληλου φόντου στον πίνακα ή 

χρώματος και τύπου χαρτιού και κειμένου στις σημειώσεις που δίδονται, χρήση μεγεθυμένων 

εντύπων και βιβλίων Braille ή χρήση βιβλίων σε ψηφιακή μορφή. Ανάλογα με το είδος και 

την βαρύτητα της αναπηρίας ή των αναπηριών μπορεί να βοηθήσει το μαθητή η χορήγηση της 

διάλεξης βιντεοσκοπημένης ή μαγνητοφωνημένης και η παροχή έτοιμων σημειώσεων με τους 

κεντρικούς άξονες του μαθήματος κωδικοποιημένους και απλουστευμένους. Σε περιπτώσεις 

μαθητών που δεν γνωρίζουν ανάγνωση ή δεν μπορούν να διαβάσουν για άλλους λόγους 

μπορεί να γίνεται κατά το δυνατόν χρήση εικόνων, φωτογραφιών και αντικειμένων αντί για 

λέξεις και σύμβολα ενώ στα μαθηματικά να επιτρέπεται η χρήση υπολογιστή τσέπης σε 

κατάλληλο μέγεθος και τύπο. Τέλος όταν η χρήση του σχολικού βιβλίου δεν είναι εφικτή 

μπορεί να γίνεται χρήση άλλων μέσων όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, βίντεο και ταινίες, 

μαγνητοσκοπήσεις ή ακόμα και επισκέψεις και εκδρομές σε πραγματικά πλαίσια. Ωστόσο 

είναι σημαντικό, αν είναι απαραίτητη η χρήση Η.Υ. ή άλλων βοηθημάτων ή γίνουν άλλου 

είδους προσαρμογές, αυτές να μην  απομονώνουν τον μαθητή από τους συμμαθητές του 

(Doyle & Robson, 2002). 

2.4. Υποστηρικτική Τεχνολογία 

Οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες συνήθως χρειάζονται πολλές και διαφορετικές 

μορφές υποστήριξης, μέσα και έξω από την τάξη. Η χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών έχει 

αποδεδειχθεί ότι βελτιώνει την λειτουργικότητα των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες, 
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αυξάνει την εμπλοκή τους σε δραστηριότητες και την αλληλεπίδρασή τους με τα υπόλοιπα 

παιδιά (Wise, 2012). Οι υποστηρικτικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν «Οποιοδήποτε 

αντικείμενο, μέρος εξοπλισμού ή παραγωγικού συστήματος που μπορεί κανείς να προμηθευθεί 

από το εμπόριο, να προσαρμόσει ή να κατασκευάσει κατά παραγγελία και το οποίο 

χρησιμοποιείται προκειμένου να αυξήσει ή να βελτιώσει τις λειτουργικές δυνατότητες των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες» (Γεροδιάκομος, 2008). Τέτοιες τεχνολογίες ενδεικτικά μπορεί να 

είναι συσκευές αυτοβοήθειας (καρεκλάκια μπάνιου, βοηθήματα για το φαγητό κλπ), ειδικά 

παιχνίδια, διακόπτες, ακουστικά βοηθήματα, συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας (πίνακες 

επικοινωνίας μέσω εικόνων, συστήματα μετατροπής κειμένου σε ομιλία κλπ), αναπηρικά 

αμαξίδια, ανυψωτήρες, συστήματα ανόρθωσης σώματος αλλά και λογισμικά σχεδιασμένα να 

διευκολύνουν με τη χρήση του υπολογιστή τη μάθηση, την επικοινωνία, τη λειτουργικότητα 

και την καθημερινή διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες (Udvari-Solner, Causton-Theoharis, 

& York-Barr, 2004). 

Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες μπορεί 

να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην κίνηση. Η φτωχή λεπτή ή  και αδρή κινητικότητα 

μπορεί να περιορίζει τη λειτουργικότητα των χεριών, να μην μπορούν να πιάσουν ένα βιβλίο, 

να γυρίσουν τις σελίδες ή να κρατήσουν το μολύβι και να γράψουν. Ορισμένα μπορεί να 

έχουν δυσκολία να κρατήσουν όρθιο τον κορμό τους, το κεφάλι τους σταθερό και το βλέμμα 

τους εστιασμένο σε ένα σημείο. Ωστόσο είναι δυνατό να γίνουν προσαρμογές σε μηχανικά 

εργαλεία και προϊόντα της τεχνολογίας, ώστε αυτά τα παιδιά να επωφεληθούν από τα 

επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών (Γεροδιάκομος, 2008). 

Όσον αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία έχει αποδειχθεί ότι η χρήση του Η/Υ στο 

μάθημα, συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των 

μαθητών, ενώ, παράλληλα, επιτρέπει την εξατομικευμένη διδασκαλία, αλλά και τη 

δυνατότητα αξιολόγησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων του μαθητή. Οι μαθητές ωθούνται 

στην επανάληψη δραστηριοτήτων, εμφανίζουν μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση, ενώ 

βελτιώνουν τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική συμπεριφορά τους. Για τους μαθητές 

με πολλαπλές αναπηρίες που δεν έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το πληκτρολόγιο, 

υπάρχουν ειδικές συσκευές που προσαρτώνται στο πόδι, το χέρι ή το κεφάλι του παιδιού και 

το βοηθούν με ένα ειδικό εξάρτημα να χτυπά τα πλήκτρα. Άλλοτε πάλι ο μαθητής μπορεί να 

δώσει σήμα στον υπολογιστή με τη βοήθεια ενός διακόπτη ή με την κίνηση ενός ειδικού 
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καλωδίου προσαρμοσμένων σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος μπορεί να κινήσει το παιδί 

(Καρούντζου, Τσίμπος & Παγούνη, 2006). 

Οι μαθητές που δεν μπορούν να γράψουν και να διαβάσουν λέξεις, μπορούν να 

«δουλέψουν» με ένα εικονογραφικό πληκτρολόγιο (Concept Keyboard) και να εμπλουτίσουν 

το γραπτό ή το προφορικό του λεξιλόγιο. Οι μαθητές με τύφλωση μπορούν αν 

χρησιμοποιήσουν πληκτρολόγια αφής, αναγνώστες οθόνης (screen readers) και λογισμικά που 

τους δίνουν δυνατότητες που δεν διαφέρουν από αυτές ενός σωματικά ικανού ατόμου. Τέλος 

παιδιά που έχουν πρόβλημα στο ομιλία, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή για να 

εκφωνεί όσα πληκτρολογούν (Καρούντζου κ.α., 2006). 

Η υποστηρικτικές τεχνολογίες από μονές τους δεν είναι αρκετές, σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία, για να γίνει ένας μαθητής λειτουργικός. Τις περισσότερες φορές χρειάζεται 

κατάλληλη υποστήριξη για να μπορέσει ένας μαθητής να εξοικειωθεί και να χρησιμοποιεί τα 

τεχνολογικά μέσα κάθε μορφής, που θα τον βοηθήσουν να συμπεριληφθεί ευκολότερα στη 

γενική τάξη (Horn & Kang, 2012). Οι εκπαιδευτικοί και λοιποί ειδικοί που ασχολούνται με το 

παιδί, σε συνεργασία με την οικογένεια πρέπει να αποφασίσουν τι είδους υποστηρικτική 

τεχνολογία είναι κατάλληλη για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και πως ο μαθητής θα 

μάθει να την χρησιμοποιεί αποτελεσματικά (Udvari-Solner κ.α., 2004). 

2.5. Προσαρμογές στις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης 

Προσαρμογές μπορεί να χρειαστούν και στην ίδια την εκπαιδευτική διαδικασία, την 

μέθοδο διδασκαλίας, τον τρόπο παρουσίασης του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, τις 

δραστηριότητες αλλά και την αξιολόγηση του μαθητή ή του μαθήματος ώστε να μπορούν 

όλοι οι μαθητές συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες να 

συμμετέχουν ισότιμα και να αποκομίζουν τα μέγιστα δυνατά ακαδημαϊκά οφέλη. Οι 

προσαρμογές αυτές, μπορεί να αφορούν την απλοποίηση του περιεχομένου του μαθήματος ή 

την απλή μείωση της ποσότητας της εργασίας που απαιτείται από κάποιον μαθητή, την 

επικέντρωση στα πιο βασικά σημεία του μαθήματος και τη χρήση λέξεων κλειδιά, 

υπογραμμισμένων φράσεων κλπ ή την παραχώρηση στον μαθητή περισσότερου χρόνου για 

μια δραστηριότητα. Επιπλέον, οι διάφορες δεξιότητες που διδάσκεται ο μαθητής μέσα στην 

τάξη, καλό είναι να συνδυάζονται με δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας. Με αυτόν τον 

τρόπο ενισχύεται η γενίκευση και η μετάβαση της γνώσης (McGuire, 2001). 
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Όσον αφορά την παρουσίαση του εκάστοτε προς διδασκαλία αντικειμένου η διάλεξη 

μπορεί να συνοδεύεται από επεξηγήσεις, οδηγίες ή εντολές στη νοηματική γλώσσα, συχνές 

επαναδιατυπώσεις με απλούστερο λεξιλόγιο ή γραπτές οδηγίες και σημειώσεις. Ο 

χρωματισμός της ομιλίας του εκπαιδευτικού, η αλλαγή του ρυθμού και του τόνου (έντονα, 

δυνατά, αργά, χαμηλόφωνα) μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της προσοχής για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όπως και η χρήση εικόνων κατά την παρουσίαση ή 

οπτικοακουστικού υλικού ή ακόμα και η παραμονή του εκπαιδευτικού κοντά στον μαθητή 

ώστε αυτός να τον ακούει και να τον βλέπει. Σημαντική μπορεί να αποδειχτεί και η συμβολή 

των συμμαθητών στην παρουσίαση του μαθήματος ή στις δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Σε 

πιο βαριές περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν υλικά αντικείμενα κατά την 

παρουσίαση ή πολυαισθητηριακά παραδείγματα και οι δραστηριότητες να αναλύονται σε 

μικρότερα βήματα που συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να μπορεί ευκολότερα να τα 

αναγνωρίσει και να τα κατανοήσει ο μαθητής (McGuire, 2001). 

Αναφορικά με την αξιολόγηση, το εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να 

συντονίζεται με τις ανάγκες του παιδιού. Στην περίπτωση των παιδιών με πολλαπλές 

αναπηρίες λόγω τις μεγάλης ανομοιομορφίας που παρουσιάζει η συγκεκριμένη κατηγορία 

μαθητών, η μέθοδος αξιολόγησης εκ των πραγμάτων θα είναι αυστηρά εξατομικευμένη και 

μπορεί να βασίζεται στο παιχνίδι ή στην εμπειρία. Στην αξιολόγηση ο καθορισμός μικρών 

μετρήσιμων κάθε φορά στόχων, ο συχνός έλεγχος της πορείας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

και η βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σημαντικό 

εργαλείο αξιολόγησης για την συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών είναι η παρατήρηση. 

Σκόπιμη ή τυχαία, ανάλογα με τις ανάγκες και την περίσταση, η παρατήρηση στόχο έχει την 

ακριβή καταγραφή των αντιδράσεων και συμπεριφορών του ατόμου σε συγκεκριμένο χρόνο 

(Mednick, 2007). Χρήσιμα εργαλεία μπορεί ακόμα να αποδειχτούν η συστηματική συλλογή 

δειγμάτων εργασίας από τον μαθητή ή και η χρήση βίντεο αν αυτό είναι εφικτό, αφού 

προσφέρουν σαφείς και αντικειμενικές πληροφορίες για την πορεία του μαθητή. Ανάλογα με 

την περίπτωση και την βαρύτητα των αναπηριών μπορεί να χρειαστεί να αξιοποιηθεί κάποιος 

συμμαθητής που θα επιφορτιστεί με το καθήκον να γράψει ότι του υπαγορεύει ο συμμαθητής 

του σε κάποιο διαγώνισμα, να ζητηθεί από τον μαθητή αντί να απαντήσει γραπτά να 

απαντήσει προφορικά ή να ζωγραφίσει την απάντηση. Αν αυτό είναι εφικτό μπορεί να ζητηθεί 
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από τον μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες να αυτοαξιολογηθεί ή και να ζητηθεί και η γνώμη 

των  όλων μαθητών στην αξιολόγηση των συμμαθητών τους (McGuire, 2001).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Συμπερίληψη 

 

3.1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις  της Συμπερίληψης – Ιστορική αναδρομή 

Η κατάργηση και εξάλειψη των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων των ατόμων 

με αναπηρίες, συνιστά αντικείμενο μελέτης και στόχος πολλών εθνικών πολιτικών, ιδίως τα 

τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα τα εκπαιδευτικά 

μοντέλα προωθούσαν το διαχωρισμό, δηλαδή τη φοίτηση των μαθητών με αναπηρίες σε 

ειδικά σχολεία και των τυπικών μαθητών σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις, έχουν μεταβληθεί σημαντικά και ενισχύουν την ανάγκη για τη δημιουργία και 

λειτουργία ενός σχολείου για όλους (de Boer, Timmerman, Pijl & Minnaert, 2012). 

Η μεταβολή αυτή βέβαια δεν έγινε από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί να περιγραφεί 

περισσότερο σαν μια εξελικτική διαδικασία που πέρασε από πολλά στάδια. Για την περιγραφή 

της από κοινού φοίτησης παιδιών με και χωρίς ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο,  

χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται ακόμα, διάφοροι όροι όπως ένταξη, ενσωμάτωση, 

συνεκπαίδευση, συμπερίληψη. Παρά το γεγονός ότι οι όροι αυτοί δεν είναι συνώνυμοι, αλλά 

διαφοροποιούνται εννοιολογικά και σημασιολογικά, πολλές φορές στη βιβλιογραφία τους 

βλέπουμε άλλοτε να συγχέονται, να αλληλεπικαλύπτονται και να παρουσιάζονται ως 

ταυτόσημοι και άλλοτε βλέπουμε να διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις για το περιεχόμενο 

και τη σημασία τους (Vislie, 2003). 

Ποια είναι όμως η συζήτηση γύρω από αυτούς τους όρους, ποια η σχέση μεταξύ τους και 

ποια με την συμπεριληπτική εκπαίδευση; Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να γίνει μια 

εννοιολογική και σημασιολογική αποσαφήνιση των όρων που σχετίζονται με την φοίτηση των 

παιδιών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα πως 

γεννήθηκε ο όρος εκπαιδευτική συμπερίληψη και ποιο είναι τελικά το περιεχόμενό του.  

Η ενσωμάτωση αποδίδεται στα αγγλικά με τους όρους «mainstreaming» και 

«incorporation» και αφορά κατά βάση τη φυσική τοποθέτηση των μαθητών με αναπηρίες στο 

γενικό σχολείο. Οι μαθητές αυτοί συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν 

χώρα στην κοινή τάξη ανάλογα πάντα με τις δυνατότητές τους χωρίς όμως να λαμβάνουν 

καμία ξεχωριστή βοήθεια από κάποιον άλλο δάσκαλο εκτός από τον δάσκαλό της τάξης τους 

(Κόμπος, 1992). 
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Η κριτική που δέχτηκε το μοντέλο της ενσωμάτωσης είναι ότι προβλέπει την μονομερή 

από μεριάς των μαθητών με αναπηρίες προσαρμογή στο πλαίσιο και το πρότυπο των μαθητών 

τυπικής ανάπτυξης. Δεν περιέχει δηλαδή πέρα από το στοιχείο της φυσικής παρουσίας στο 

γενικό σχολείο, την ευρύτερη εκπαιδευτική και κοινωνική συμπερίληψη των παιδιών αυτών 

και δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές τους ανάγκες  (Ζώνιου-Σιδέρη, 1998).  

Ως απάντηση στο μοντέλο της εμφανίστηκε κ απασχόλησε πολύ έντονα την επιστημονική 

και εκπαιδευτική κοινότητα το εκπαιδευτικό μοντέλο και η λογική της ένταξης (integration). 

Βέβαια η ένταξη ακόμα και στις μέρες μας δεν θεωρείται από όλους μία ξεπερασμένη 

προσέγγιση αλλά παραμένει στο επίκεντρο σημαντικών συζητήσεων μεταξύ των επιστημόνων 

(Sebba & Ainscow, 1996). Η ιδέα της ένταξης όπως και η ενσωμάτωση προβλέπει τη φοίτηση 

των μαθητών με αναπηρίες στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ωστόσο στα πλαίσια της 

ένταξης «Νοείται ότι τα παιδιά αυτά θα συμμετέχουν στην εργασία που γίνεται στις τάξεις 

στο βαθμό που τους επιτρέπουν οι ικανότητές τους και θα βοηθούνται με εξατομικευμένη 

εργασία από δάσκαλο της ειδικής αγωγής.» (Κόμπος, 1992 στο Χαρίτου, χ.χ., σελ. 23). 

«Ένταξη σημαίνει την αποδοχή, μέσα σε μια ήδη λειτουργούσα-με τις δικές της φυσικές 

και κοινωνικές δυναμικές-ομάδα, μιας θέσης, από ένα άτομο ή μια κατηγορία ατόμων, που 

έχουν διαφορετικά κοινωνικά, βιολογικά, ψυχολογικά ή οικονομικά χαρακτηριστικά, και την 

παροχή κάθε είδους βοήθειας μέσα και έξω από την ομάδα για τη διατήρηση της θέσης αυτής, 

καθώς και την απόκτηση ρόλου ή ρόλων στα πλαίσια αυτής της ομάδας.» (Ζώνιου-Σιδέρη, 

1996 στο Χαρίτου, χ.χ., σελ. 24).  

Ωστόσο οι επικριτές της ιδέας της ένταξης καταλήγουν ότι ένα από τα βασικά 

μειονεκτήματα της ένταξης είναι ότι αναφέρεται μόνο στον τύπο και τη μορφή του 

εκπαιδευτικού πλαισίου στο οποίο φοιτούν οι μαθητές με αναπηρίες, ενώ δε δίνει 

πληροφορίες για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Sebba & Ainscow, 1996). Και 

σε αυτό το μοντέλο δηλαδή καταλήγουμε ο βασικός σκοπός να είναι προσαρμοστεί ο μαθητής 

στο εκάστοτε πρόγραμμα και όχι το πρόγραμμα στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες του 

κάθε μαθητή (Mittler, 1995). 

Σήμερα η κυρίαρχη τάση όσον αφορά την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες είναι το 

μοντέλο της συμπερίληψης. Όλο και περισσότερες χώρες αναγνωρίζοντας στα άτομα με 

αναπηρία το δικαίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στη γενική εκπαίδευση υιοθετούν τη 
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συμπερίληψη ως κυρίαρχο ρεύμα στην εκπαιδευτική τους πολιτική (de Boer, Timmerman, Pijl 

& Minnaert, 2012). 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ή συμπερίληψη ή συνεκπαίδευση ή ισότιμη 

συνεκπαίδευση, όπως μεταφράζεται συνήθως στα ελληνικά ο όρος inclusive education, σε 

κάποιες χώρες συνδέεται με την εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες στο γενικό πλαίσιο, 

ωστόσο όλο και περισσότερο ο όρος αποκτά πιο ανοιχτό περιεχόμενο και σχετίζεται με την 

απαραίτητη αναμόρφωση της εκπαίδευσης ώστε να είναι προσιτή σε όλους τους μαθητές 

(UNESCO, 2002). Σε τελική ανάλυση, δεν έχει να κάνει απλά με τη συνύπαρξη μαθητών με 

και χωρίς αναπηρίες στο γενικό σχολείο ή με απλή τοποθέτηση μαθητών με ειδικές ανάγκες 

στη γενική τάξη. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά τον κάθε μαθητή, με τις όποιες 

ιδιαιτερότητες του και του αναγνωρίζει το δικαίωμα να δεχτεί μία ισότιμη εκπαίδευση με 

όλους τους μαθητές της ίδιας ηλικίας, με σεβασμό στις δυνατότητες και τις αδυναμίες του 

(Hammond & Ingalls, 2003). 

Σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, έχουν επικυρωθεί συμβάσεις και διακηρύξεις 

όπως η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα (1994) ή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006) που αποδέχονται και προωθούν την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αμερική, τον Καναδά 

και την Αυστραλία, τα προγράμματα ένταξης που εφαρμόζονταν στο παρελθόν, τα τελευταία 

χρόνια αρχίζουν να αναθεωρούνται, ενώ ταυτόχρονα υιοθετούνται αρχές και εφαρμόζονται 

πλέον νομοθεσίες, οι οποίες σχεδιάστηκαν για να προωθήσουν την εκπαιδευτική 

συμπερίληψη και αντικατοπτρίζουν τις βασικές πτυχές των δικαιωμάτων και των αρχών που 

προσδιορίζονται στις διεθνείς συμβάσεις (Ζώνιου-Σιδέρη, 2000).  

Η διαφοροποίηση της συμπερίληψης σε  αντίθεση με άλλες εκπαιδευτικές επιλογές είναι 

ότι σχετίζεται με τη θεμελίωση ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να αντιτίθεται στον 

αποκλεισμό οποιουδήποτε μαθητή και όχι με την προσπάθεια να εξασφαλιστεί η φοίτηση των 

παιδιών με αναπηρίες η άλλες ιδιαιτερότητες στο γενικό σχολείο, όπως προβλέπουν η 

ενσωμάτωση και η ένταξη. Αυτός είναι και ο καθοριστικός παράγοντας που καθιστά την 

εφαρμογή των αρχών της συμπερίληψης μια από τις μεγαλύτερες προσκλήσεις για κάθε 

εκπαιδευτικό σύστημα (Acedo, Ferrer & Pamies, 2009). Δεν αποτελεί ένα διαφορετικό 

μοντέλο ειδικής αγωγής αλλά μια τελείως διαφορετική προσέγγιση της εκπαίδευσης 

συνολικά. Μια προσέγγιση που αντιμετωπίζει τις ατομικές διαφορές των μαθητών όχι ως 



[41] 
 

προβλήματα αλλά ως ευκαιρίες για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας. (Unesco, 

2005). Αποσκοπεί σε τελική ανάλυση στην παροχή καταλληλότερης εκπαίδευσης για όλα τα 

παιδιά, με και χωρίς αναπηρία. Σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο όπου όλα τα παιδιά να μπορούν 

να αναπτυχθούν ανάλογα με τις δεξιότητες, τις ικανότητες, και τα ταλέντα τους. 

Υπάρχει η εκτίμηση ότι η ένταξη εφαρμόσθηκε ως πρακτική, χωρίς όμως να συνοδεύεται 

από μια θεωρητική πλατφόρμα και συγκεκριμένο ιδεολογικό πλαίσιο και γι’ αυτό το λόγο 

απέτυχε στη εφαρμογή της στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Η Χαρίτου (χ.χ., σελ. 25) 

αναφέρει συγκεκριμένα «Η επιχειρούμενη ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία 

έθετε ως προϋπόθεση την προσπάθεια-από μέρους του παιδιού, των υποστηρικτικών 

υπηρεσιών και του εκπαιδευτικού-θα συμπορευτούν με το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα. 

Δηλαδή, δε θεωρούσαν απαραίτητη την τροποποίηση του αναλυτικού προγράμματος, αλλά 

αντίθετα αρκούσε η αλλαγή των μεθόδων διδασκαλίας.». 

Η φιλοσοφία της συμπερίληψης διαπερνά πλέον όλα τα προγράμματα της UNESCO και 

αποτελεί έμπνευση και βασική κατευθυντήρια για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης για όλους 

(Unesco, 2002). Σύμφωνα με την UNESCO η συμπερίληψη είναι μια προσπάθεια να 

ανταποκριθούν τα εκπαιδευτικά συστήματα στις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών, 

μέσα από την αυξημένη συμμετοχή στη μάθηση. Σχετίζεται με πληθώρα αλλαγών και 

προσαρμογών στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, τις προσεγγίσεις και τις στρατηγικές με 

στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών όλων των μαθητών και με κυρίαρχη την 

αντίληψη ότι ένα γενικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει την απόλυτη ευθύνη για την εκπαίδευση 

όλων των παιδιών (Winter & O'Raw, 2010). 

Η φιλοσοφία της συμπερίληψης σύμφωνα με τον Peters (2007) βασίζεται στο αναφαίρετο 

δικαίωμα όλων των ανθρώπων για ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές δομές εκπαίδευσης, οι 

οποίες να αναπτύσσουν και να εξελίσσουν τις δυνατότητες και τις δεξιότητες τους και 

ταυτόχρονα να σέβονται την αξιοπρέπειά τους. Μιλάμε λοιπόν για ριζική αναδιάρθρωση όλων 

των σχολείων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των μαθητών. Εκτός από την 

φυσική παρουσία των μαθητών με αναπηρίες στην γενική τάξη, προϋποτίθενται 

προσβασιμότητα σε αίθουσες και εγκαταστάσεις, παροχή επαρκούς εκπαιδευτικής 

υποστήριξης, αναδιαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να καλύπτονται οι 

ανάγκες όλων των μαθητών, ομαδοσυνεργατική και άλλες σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, 

καθώς και πλήρης πρόσβαση στον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. Απαιτείται επίσης -
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από πλευράς της πολιτείας κυρίως, η βαθιά μεταρρύθμιση και η συνολική αναδιοργάνωση 

των εκπαιδευτικών θεσμών, ο επαναπροσδιορισμός των διδακτικών πρακτικών και μεθόδων, 

η ενεργητική εμπλοκή αρκετών φορέων καθώς και η ρήξη με τις υφισταμένες κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτικές πρακτικές. (Peters, 2007˙ Mittler, 1995˙ Sebba & Ainscow, 1996) 

Ωστόσο η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν επικεντρώνεται μόνο στους μαθητές με 

κάποιου είδους αναπηρία. Αφορά όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τις ικανότητες, τη 

γλώσσα, την εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα, το γένος ή άλλους παράγοντες που μπορεί να 

τους βάλουν στο περιθώριο. Στα πλαίσια ενός συμπεριληπτική μοντέλου εκπαίδευσης τα 

σχολεία διαμορφώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν όλους τους μαθητές είτε 

έχουν ίδιο είτε διαφορετικό υπόβαθρο, ισότιμα με σεβασμό και να τους παρέχουν αληθινές 

ευκαιρίες για εξέλιξη και μάθηση. Στη φιλοσοφία της συμπερίληψης όταν ένας μαθητής 

αντιμετωπίζει δυσκολίες στη μαθησιακή του πορεία τότε το πρόβλημα πρέπει να αναζητηθεί 

στις μαθησιακές στρατηγικές που εφαρμόζονται και γενικότερα στη λειτουργία του σχολείου 

και όχι στον ίδιο το μαθητή. (Sharma, Loreman & Forlin, 2012). 

Πρέπει βέβαια να επισημανθεί, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία δεν συλλαμβάνουν όλοι οι 

επιστήμονες, την συμπερίληψη ως ιδέα, με τον ίδιο τρόπο. Οι ομιλίες, οι συζητήσεις και η 

αρθρογραφία αναδεικνύουν  σημαντικές διαφορές στις απόψεις  των διαφόρων χωρών, των 

κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών αλλά και των ακαδημαϊκών αναφορικά με το 

περιεχόμενο του όρου συμπερίληψη (Acedo, Ferrer & Pamies, 2009). 

Άλλοι ορισμοί εστιάζουν στην εκπαιδευτική συμπερίληψη των μαθητών με αναπηρίες σε 

δομές ενός γενικού σχολείου για όλους, ενώ άλλοι πολύ πιο «ανοιχτοί», ξεπερνούν τα όρια 

της εκπαίδευσης. Μιλούν για κοινωνική συμπερίληψη, μια διαδικασία δηλαδή που συνδέεται 

άρρηκτα με την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ευαισθητοποίηση της 

κοινωνίας, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κατάργηση των διακρίσεων και στοχεύει να 

ανταποκριθεί στη διαφορετικότητα όλων και να εξασφαλίσει τη ισότιμη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική ζωή (Sosu, Mtika & Colucci-Gray, 2010).  

Εκτός από τις δύο αυτές προσεγγίσεις όμως, στη βιβλιογραφία συναντάται πλήθος 

ποικίλων προσεγγίσεων και προβληματισμών που εστιάζουν στον προσδιορισμό  της ίδιας της 

φύσης της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, στη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικής συμπερίληψης και 

επίτευξης των επιθυμητών αποτελεσμάτων ή και στο ποιος είναι σε θέση θεωρητικά να 

προσδιορίσει τι ακριβώς σημαίνει και τι είναι η εκπαιδευτική συμπερίληψη. Η 
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πολυπλοκότητα λοιπόν της ιδέας της εκπαιδευτικής συμπερίληψης είναι εμφανής και πολύ πιο 

έντονα αισθητή σε όσους προσπαθούν να την υλοποιήσουν στην πράξη. 

Θα ήταν λάθος λοιπόν, παρά τα βήματα που γίνονται συνεχώς προς αυτήν την 

κατεύθυνση, να υποθέσει κάποιος ότι υπάρχει πλήρης και καθολική αποδοχή της εφαρμογής 

της εκπαιδευτικής συμπερίληψης. Αντιθέτως, η διαμάχη γύρω από το κατά πόσο μπορεί να 

υλοποιηθεί και με ποιον τρόπο είναι αρκετά έντονη. Αξιοσημείωτες είναι και οι απόψεις –

προερχόμενες κυρίως από τους επαγγελματίες της ειδικής αγωγής- που θέλουν το μοντέλο της 

συμπερίληψης να περιλαμβάνει την πλήρη αποδόμηση, αν όχι κατάργηση της ειδικής αγωγής 

για χάρη ενός γενικού σχολείου που θα είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων 

των παιδιών (Ainscow & Miles,  2009). 

 

 

3.2. Τα οφέλη της συμπεριληπτικής διδασκαλίας  

Τα πορίσματα των σύγχρονων ερευνών που αφορούν την συμπερίληψη καταλήγουν ότι 

από την υιοθέτηση της φιλοσοφίας της συμπερίληψης στο εκπαιδευτικό σύστημα μιας χώρας, 

προκύπτουν αδιαμφισβήτητα οφέλη τόσο για τους μαθητές με αναπηρία όσο και για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης (Power-deFur & Orelove, 1996˙ Anderson, Klassen & George, 

2007˙ Westling & Fox, 2009, κ.α.). 

Όσον αφορά τους μαθητές με αναπηρία, η συμπερίληψή τους στο γενικό σχολείο, βοηθά 

την ανάπτυξη τόσο των κοινωνικών όσο και των ακαδημαϊκών τους δεξιοτήτων. Οι ευκαιρίες 

για αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης, ενισχύουν τις κοινωνικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών με αναπηρία και βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους. 

Παράλληλα, φαίνεται ότι οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν σε συμπεριληπτικά πλαίσια 

επέδειξαν καλύτερη αυτοαντίληψη και κοινωνική προσαρμογή από τους συνομηλίκους τους 

που φοίτησαν σε ειδικά σχολεία (Power-deFur & Orelove, 1996).  Ωστόσο, τα κοινωνικά 

πρότυπα που παρέχουν οι μαθητές χωρίς αναπηρία φαίνεται να επιδρούν θετικά και στον 

γνωστικό τομέα αφού αυξάνουν τη λειτουργικότητα, βελτιώνουν την μέθοδο εργασίας και 

ευνοούν την διεύρυνση των γενικών γνώσεων των μαθητών με αναπηρία (Anderson, Klassen 

& George, 2007˙ Παναγιώτου, Ευαγγελινού, Δουλκερίδου, Κοΐδου & Μουρατίδου, 2009). 

Τέλος η συμπερίληψη προσφέρει οφέλη και στον συναισθηματικό τομέα, αφού ενισχύει στους 

μαθητές το αίσθημα ότι ανήκουν κάπου, ότι είναι μέλη μιας ομάδας. Υπάρχουν έρευνες που 
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υποδεικνύουν ότι το συναίσθημα αυτό αποτελεί προϋπόθεση για οποιουδήποτε είδους μάθηση 

(Shaffner & Buswell, 2004). Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τους 

γονείς η συμπεριληπτική εκπαίδευση περιορίζει την εξάρτηση από την οικογένεια, ενώ τα 

παιδιά που εκπαιδεύονται σε μια συμπεριληπτική λογική, υιοθετούν ευκολότερα 

συμπεριφορές που ταιριάζουν στην ηλικία τους, χωρίς ειδική διδασκαλία, (Power-deFur & 

Orelove, 1996) 

Από την άλλη μεριά η φιλοσοφία της εκπαιδευτικής συμπερίληψης, επιβάλλει την 

ανάπτυξη νέων, πιο δημιουργικών μεθόδων διδασκαλίας που να ανταποκρίνονται στις 

ατομικές διαφορές των μαθητών, γεγονός που λειτουργεί προς όφελος όλων των παιδιών και 

όχι μόνο των μαθητών με αναπηρίες. Οι ειδικές τεχνικές όπως οι βιωματικές μέθοδοι 

διδασκαλίας, η επανάληψη, η σαφήνεια και η ανατροφοδότηση που παρέχονται για την 

εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία βοηθούν και τους μαθητές που έχουν χαμηλές 

επιδόσεις και συναντούν δυσκολίες στο σχολείο (Power-deFur & Orelove, 1996). Στην ίδια 

κατεύθυνση συμβάλλουν και οι προσαρμογές στα αναλυτικά προγράμματα και το ειδικό 

εκπαιδευτικό, επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό που ανεβάζουν το επίπεδο της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης, για όλους τους μαθητές (Hines, 2001). Ταυτόχρονα οι 

εκπαιδευτικοί για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του «σχολείου 

για όλους», επιμορφώνονται, μαθαίνουν να εφαρμόζουν σύγχρονες παιδαγωγικές τακτικές, 

εξελίσσουν με τη σειρά τους τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και γίνονται ικανοί να 

διαχειριστούν τις πολυδύναμες τάξεις που προκύπτουν στα πλαίσια της συμπερίληψης. Με 

αυτή την έννοια οι μαθητές που δεν αντιμετωπίζουν δυσκολίες όχι μόνο δεν επιβαρύνονται 

συμμετέχοντας σε συμπεριληπτικές τάξεις, αλλά επωφελούνται, καθώς το επίπεδο 

διδασκαλίας βελτιώνεται (UNESCO, 1994). 

Οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης όμως, «κερδίζουν» σίγουρα και στον τομέα των 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Η ιδέα της συμμετοχής όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τις 

επιμέρους διαφορές τους στην γενική τάξη, εξοικειώνει όλους τους μαθητές με τις σωματικές, 

νοητικές, συμπεριφορικές, συναισθηματικές, θρησκευτικές, φυλετικές, εθνικές ή άλλου είδους 

διαφορές και τους διδάσκει να τις αποδέχονται ως αναπόσπαστο μέρος του σχολικού 

περιβάλλοντος. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι μαθητές που εκπαιδεύονται σε 

συμπεριληπτικά περιβάλλοντα δείχνουν μεγαλύτερη κατανόηση και σεβασμό απέναντι στους 

ανθρώπους, διαχειρίζονται καλύτερα τις ατομικές διαφορές στις μεταξύ τους σχέσεις και 
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δημιουργούν ευκολότερα φιλίες, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν ισχυρή αυτοεκτίμηση 

(McCarty, 2006˙ Power-deFur & Orelove, 1996). Τέλος οι μαθητές που φοιτούν σε δομές 

όπου εφαρμόζονται πρακτικές συμπερίληψης αναπτύσσουν ενδιαφέρον για τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές τους με αναπηρίες, ενώ μαθαίνουν να τους παρέχουν βοήθεια 

και υποστήριξη όποτε χρειάζεται (Anderson et al., 2007). 

Οι σχέσεις αλληλεγγύης που δημιουργούνται ανάμεσα στα παιδιά με την συμπερίληψη 

όλων των μαθητών στο γενικό σχολικό πλαίσιο, με δεδομένο ότι το σχολείο είναι ένας 

καθρέφτης της κοινωνίας του αύριο, μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην κατάργηση 

των διακρίσεων και στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς (Karagiannis, 

Stainback & Stainback, 1996). Πέρα από την ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης, η εφαρμογή 

των αρχών της συμπερίληψης συμβάλλει στην άρση των προκαταλήψεων και θέτει τις βάσεις 

για μια κοινωνία συνεργασίας και κατανόησης, με κλίμα αποδοχής της διαφορετικότητας και 

κοινωνική αλληλεγγύη (Σούλης, 2002). Ταυτόχρονα, δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις για 

άρση ή περιορισμό των αποκλεισμών και δημιουργεί προοπτική για ευκολότερη μετάβαση 

των παιδιών με αναπηρίες στο περιβάλλον της εργασίας και της επαγγελματικής 

αποκατάστασης (Karagiannis et al., 1996). 

Τέλος η συμπερίληψη ενδεχομένως μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της σχέσης 

κόστους-αποδοτικότητας ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος UNESCO 1994). Είναι 

πιθανό η ίδρυση και λειτουργία ενιαίων σχολικών μονάδων για όλους τους μαθητές να 

κοστίζει λιγότερο από ένα  πολύπλοκο εκπαιδευτικό σύστημα, με πολλαπλές βαθμίδες και 

τύπους σχολικών μονάδων, για διαφορετικές κατηγορίες μαθητών. Τα χρήματα που 

δαπανώνται ούτως ή άλλως στην ειδική αγωγή, θα μπορούσαν αν αξιοποιηθούν στη 

δημιουργία συμπεριληπτικών δομών στελεχωμένων με εξοπλισμό, υλικά και κατάλληλο 

προσωπικό (Papapetrou, 2010). 

 

3.3. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης 

Οι εκπαιδευτικοί παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή και υλοποίηση οπουδήποτε 

προγράμματος συμπερίληψης. Η επιτυχημένη ή αποτυχημένη έκβαση του προγράμματος 

χωρίς να τους βαραίνει αποκλειστικά, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από αυτούς αφού είναι 

αυτοί που μεσολαβούν μεταξύ του μαθητή και του μορφωτικού αγαθού. Γι’ αυτό ο 
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εκπαιδευτικός πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, για να μπορεί να χρησιμοποιεί 

σωστά, τα αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό υλικό που απαιτείται κάθε φορά. 

Επιπλέον είναι απαραίτητες οι γνώσεις πάνω σε μια ποικιλία αντικειμένων ώστε να μπορεί να 

χειριστεί και να προσαρμόσει τη διδασκαλία του ανάλογα με τις ανάγκες αλλά και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών (Barton, 2004). Τέλος, η σωστή στοχοθεσία και ο έγκαιρος 

σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η συνεργασία ανάμεσα σε ειδικότητες και φορείς, απαιτούν 

από τους εκπαιδευτικούς ικανότητες στην οργάνωση, τη συμβουλευτική και την επικοινωνία, 

όπως και διαρκή βελτίωση και ευελιξία των προγραμμάτων που υλοποιούν (Saleh, 1998).  

Οι μαθητές δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο ρυθμό, ούτε με την ίδια μέθοδο είναι ευθύνη 

όμως των εκπαιδευτικών να εντοπίσουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του κάθε μαθητή, 

να αξιολογήσουν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές του ανάγκες, ώστε να προσαρμόσουν την 

διδασκαλία τους ανάλογα (Hammond & Ingalls, 2003). Σε αυτή τη διαδικασία είναι 

απαραίτητη η συνεργασία του δασκάλου της ειδικής και της γενικής αγωγής, που με τη σειρά 

της απαιτεί από την πλευρά τους απόκτηση δεξιοτήτων  στη συμβουλευτική και την 

επικοινωνία (Saleh, 1998). Στις υποχρεώσεις τους εντάσσεται η εφαρμογή του 

εξατομικευμένου προγράμματος, η επιλογή και εφαρμογή των κατάλληλων κάθε φορά 

παρεμβάσεων, ώστε να λάβει ο κάθε μαθητής την υποστήριξη που χρειάζεται, να μπει σε 

πορεία αποκατάστασης των δυσκολιών του στη μαθησιακή διαδικασία και να αποφευχθεί ο 

στιγματισμός του (Δόικου, 2000). 

Η εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις των 

μαθητών και να συμβάλει στην παραμονή τους στην γενική εκπαίδευση. Ωστόσο είναι 

σημαντικό η υποστήριξη που χρειάζεται ο κάθε μαθητής να δίνεται με τρόπο διακριτικό και 

ουδέτερο και με τρόπο ευέλικτο να εφαρμόζεται κατά περίπτωση και στους υπόλοιπους 

μαθητές της τάξης και όχι μόνο στους μαθητές με αναπηρία (Watkins, 2003).  

Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη και χρήση τέτοιων μεθόδων διδασκαλίας που να 

αξιοποιούν τις διαφορετικές δυνατότητες και ικανότητες, τις έμφυτες κλίσεις, τα 

ενδιαφέροντα και τα ταλέντα του κάθε μαθητή. Η εκπαιδευτική διαδικασία και τα διδακτικά 

μέσα πρέπει να μπορούν αν προσαρμόζονται από τον εκπαιδευτικό στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών. Για παράδειγμα η δημιουργία ομάδων μεικτής ικανότητας (με μαθητές 

με διαφορετικές ικανότητες) μέσα στην τάξη και η διαφοροποιημένη εκπαιδευτική 

προσέγγιση, μπορεί να αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμες όταν οι μαθητές της τάξης 
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παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία ως προς τις επιδόσεις ή την συμπεριφορά (Σούλης, 

2002). 

Για να προωθηθεί η συμπερίληψη απαιτείται ένας νέος τύπος εκπαιδευτικού, που θα 

καλλιεργεί την συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη των μαθητών τόσο στο ακαδημαϊκό 

όσο και στο κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο (Watkins, 2003). Οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να διαμορφώσουν το περιβάλλον της τάξης με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι μαθητές 

να νιώθουν αποδεκτοί, ασφαλείς και ευπρόσδεκτοι. Να διαμορφώσουν δηλαδή τις συνθήκες 

εκείνες που ευνοούν και προάγουν την μάθηση. Εδώ εντάσσονται και οι σχέσεις των μαθητών 

μεταξύ τους που οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρακολουθούν. Πρέπει να διασφαλίζεται ότι 

όλοι οι μαθητές της κάθε τάξης αισθάνονται μέλη της ομάδας και ότι κανένας δεν 

απομονώνεται για οποιονδήποτε λόγο. Η διαμόρφωση θετικών στάσεων, όλων των μαθητών 

απέναντι στη διαφορετικότητα, είναι επίσης μέσα στις ευθύνες των εκπαιδευτικών (Stainback 

& Stainback, 1996). Μέσα από συζητήσεις ή δράσεις μέσα και έξω από την τάξη, οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές τους να μην ξεχωρίζουν τους συμμαθητές 

τους εξαιτίας σωματικών, νοητικών, θρησκευτικών, εθνικών ή άλλου είδους διαφορών. Οι 

ουσιαστικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών είναι σημαντικές για την επιτυχία της 

συμπερίληψης των μαθητών με ειδικές ανάγκες (Δόικου, 2000), αλλά και γενικότερα η 

ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών, είναι καθοριστικής σημασίας στην εκπαιδευτική 

διαδικασία και χρήζει μεγάλης προσοχής από τους εκπαιδευτικούς (Δελλασούδας, 2005). 

Αυτό όμως που κατ’ εξοχήν καλούνται να διαμορφώσουν οι εκπαιδευτικοί είναι το 

πρόγραμμα διδασκαλίας, που είναι πολύ πιο σύνθετο και απαιτητικό καθήκον όταν διδάσκει 

κανείς σε ένα «σχολείο για όλους». Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τους τις ανάγκες τις 

σύγχρονης κοινωνίας και τις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές τους ώστε να 

είναι λειτουργικοί μέσα σε αυτήν, τροποποιούν και προσαρμόζουν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα. Δεν βρίσκονται στην τάξη για να μεταδώσουν γνώσεις μόνο, αλλά για να 

βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν συνήθειες μάθησης και να αναπτύξουν τεχνικές που 

θα τους συνοδεύουν και μετά το τέλος της σχολικής τους φοίτησης (Winzer, 2000). 

Για να υλοποιηθεί με επιτυχία οποιοδήποτε πρόγραμμα συμπερίληψης είναι απαραίτητο 

να κατανέμονται σωστά οι ρόλοι και να υπάρχει μια υπεύθυνη συνεργασία ανάμεσα στους 

επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία (Τάφα, 

1998). Το έργο των εκπαιδευτικών μπορούν και πρέπει να συνεπικουρούν ψυχολόγοι, 



[48] 
 

κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό 

προσωπικό, παιδαγωγοί της ειδικής αγωγής, καθώς επίσης και ο διευθυντής του σχολείου 

(Evans, 2000). 

Κάθε σχολική μονάδα για να λειτουργεί σωστά και να μπορεί να παρέχει τις κατάλληλες 

υπηρεσίες στους μαθητές της πρέπει να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμοιβαίου σεβασμού, την 

συνεργασία και τη δημιουργική επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής 

αγωγής αλλά και του υπόλοιπου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού του σχολείου. 

Όλο το προσωπικό πρέπει να συγκροτεί μια λειτουργική και αποτελεσματική ομάδα, υπό την 

καθοδήγηση του διευθυντή (Ainscow, Booth & Dyson, 2004). 

Τέλος οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναπτύξουν σχέσεις υγιούς συνεργασίας και με τους 

γονείς των μαθητών τους. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα εξατομικευμένο 

πρόγραμμα είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των γονιών σε αυτό και η επικοινωνία τους 

με τους εκπαιδευτικούς. Μέρος της ευθύνης των εκπαιδευτικών είναι η ενημέρωση των 

γονέων για τις κοινωνικές και γνωστικές αδυναμίες του παιδιού τους, για τα προγράμματα 

παρέμβασης στα οποία συμμετέχει αλλά και η προσεκτική ακρόαση και αξιολόγηση όσων οι 

ίδιοι παρατηρούν στο παιδί και θέλουν να μοιραστούν. Άλλωστε οι γονείς είναι αυτοί που 

γνωρίζουν καλύτερα τους ρυθμούς ανάπτυξης και τα ενδιαφέροντα των παιδιών τους (Δόικου, 

2000). 

 

3.4. Ο ρόλος της Πολιτείας στην εφαρμογή της συμπερίληψης 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης φαίνεται να 

είναι τροποποίηση του χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Όλες οι σχολικές 

μονάδες πρέπει να διαθέτουν δομές και υπηρεσίες οργανωμένες με τέτοιο τρόπο, που να 

μπορούν να υποδεχθούν όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τις ιδιαιτερότητές τους (Barton, 

2004). Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι τέτοιου μεγέθους και εύρους αλλαγές στο εκπαιδευτικό 

σύστημα μιας χώρας, αφορούν την κατεύθυνση της εκπαιδευτικής αλλά και της συνολικής 

εσωτερικής της πολιτικής. Δεν μπορεί να υπάρξει εκπαιδευτική συμπερίληψη, αν αυτή δεν 

αποτελέσει βασική αρχή και επιδίωξη της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρμόζεται, ώστε να 

υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές σε οργανωτικό (εξοπλισμός, σχολικό περιβάλλον, 

υλικές παροχές), εκπαιδευτικό (παροχή εξειδικευμένου προσωπικού, τροποποιημένα 

αναλυτικά προγράμματα), νομοθετικό (αλλαγή νομοθετικού πλαισίου), αλλά και κοινωνικό 
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επίπεδο (αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, εφαρμογή προγραμμάτων  κοινωνικής 

πρόνοιας). 

Αρχικά σε οργανωτικό επίπεδο, η εκπαιδευτική πολιτική και η δυνατότητα εφαρμογής της 

συμπερίληψης συνδέεται άμεσα με τη χρηματοδότηση. Η εφαρμογή  των απαραίτητων 

μέτρων για την προώθηση της συμπερίληψης απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους 

(Σούλης, 2002). Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού φορέα για την Ανάπτυξη της 

Ειδικής Αγωγής, η χρηματοδότηση της ειδικής αγωγής είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

παράγοντες που καθορίζουν την επιτυχία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

Ο κτιριακός σχεδιασμός και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των σχολικών κτιρίων είναι 

επίσης καθοριστικός. Το σύγχρονο, καθαρό, ήσυχο, άνετο, ασφαλές και υγιεινό σχολικό 

περιβάλλον, είναι βασικό συστατικό για την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση 

(Schneider, 2002).  Η ίδια η αρχιτεκτονική των σχολικών κτιρίων και οι υποδομές πρέπει να 

προσφέρουν φυσική πρόσβαση σε όλους τους μαθητές συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Όπως αναφέρει η Πολυχρονοπούλου (2012) όταν 

υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και τα κατάλληλα βοηθήματα (ράμπες, ανελκυστήρες, 

αντιολισθητικά δάπεδα, κατάλληλο φωτισμό, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ρυθμιζόμενα στο 

ύψος θρανία κ.ά.), η φοίτηση των μαθητών με αναπηρίες βελτιώνεται.  Η προσβασιμότητα 

βέβαια δεν έχει να κάνει μόνο με το ίδιο το σχολικό κτίριο αλλά και με την καθημερινή 

μεταφορά μέχρι το σχολείο (Kochhar, West & Taymans, 2000). 

Σε σχέση με τις αλλαγές σε εκπαιδευτικό επίπεδο, το προσωπικό που εργάζεται μέσα στο 

σχολείο πρέπει να είναι εξοικειωμένο με την ιδέα, τη φιλοσοφία αλλά και την πρακτική της 

συμπερίληψης και να αποτελείται από εκπαιδευτικούς τόσο ειδικής όσο και γενικής αγωγής 

(Barton, 2004). Βασική μέριμνα λοιπόν του αρμόδιου φορέα θα πρέπει να είναι η παροχή 

εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στο γνωστικό πεδίο της ειδικής αγωγής αλλά και ενός πλήθους 

άλλων ειδικοτήτων  ειδικευμένων σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ψυχολόγοι, 

λογοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και κοινωνικοί λειτουργοί) (Kochhar, West & Taymans, 

2000). Μεγάλο ζήτημα ταυτόχρονα παραμένει και η επιμόρφωση και εξειδίκευση όλου αυτού 

του δυναμικού. Η διαρκής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να 

ενημερώνονται για τις τελευταίες κάθε φορά εξελίξεις της παιδαγωγικής έρευνας και 

πρακτικής και να εξοπλίζονται με νέους τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας (Gibb, Young, 

Allread, Dyches, Egan & Ingram, 1997). Επιπλέον σημαντική είναι και η κατάρτισης όλων 
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των εκπαιδευτικών σε ζητήματα ειδικής αγωγής αλλά και η στήριξη από φορείς, όπως 

σχολικοί σύμβουλοι, διεπιστημονική ομάδα, κλπ (Ζώνιου -Σιδέρη, 2000). 

Σύμφωνα με την Ζώνιου-Σιδέρη (2000, σελ. 41) «παράγοντας που καθορίζει σε 

αποφασιστικό βαθμό τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία, την ένταξη ή τον αποκλεισμό» είναι και 

τα αναλυτικά προγράμματα, ενώ παρακάτω τονίζει ότι «η μεταρρύθμιση ή αναθεώρηση των 

αναλυτικών προγραμμάτων αποτελεί επιτακτική ανάγκη της εκπαίδευσης». Προκύπτει λοιπόν 

ότι ένα σύγχρονο, παιδαγωγικά έγκυρο αναλυτικό πρόγραμμα, είναι σημαντικό εργαλείο στα 

χέρια του εκπαιδευτικού, στο σχολείο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Τα αναλυτικά 

προγράμματα οφείλουν να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προάγουν τη διάθεση 

για πρωτοβουλία, αναζήτηση και σχεδιασμό από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Να περιέχουν 

προτάσεις για διαφοροποίηση του παιδαγωγικού υλικού αλλά και των μεθόδων διδασκαλίας. 

Να δίνουν περιθώρια για εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας της διδακτέας ύλης που σήμερα 

είναι πολύ περιορισμένες, από τα αυστηρά χρονικά πλαίσια που τίθενται. Με λίγα λόγια η 

ευελιξία είναι κάτι που πρέπει να χαρακτηρίζει την εφαρμογή του αναλυτικού προγράμματος 

ενώ παράλληλα το περιεχόμενο του πρέπει να είναι συναφές με την καθημερινή ζωή. (Ζώνιου 

- Σιδέρη, 2000). 

Παράλληλα η πολιτεία οφείλει να προβεί σε αλλαγές και σε νομοθετικό επίπεδο, δηλαδή 

να εναρμονίσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με τις ανάγκες του συμπεριληπτικού σχολείου. 

Μέσα από νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγές σε θεσμικό επίπεδο, χρειάζεται η δημιουργία 

ενός εκπαιδευτικού συστήματος που να διευκολύνει και να προάγει την φιλοσοφία και τις 

ιδέες της συμπερίληψης (Barton, 2004). Με δεδομένο, ότι η ύπαρξη μιας συνεργατικής 

ατμόσφαιρας, αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της μάθησης στο σχολείο (Βοσνιάδου, χ.χ.), οι 

αλλαγές πρέπει να συμβάλλουν στον περιορισμό του ανταγωνιστικού κλίματος που λειτουργεί 

ανασταλτικά στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, καθώς και στη μεταβολή του 

γνωσιοκεντρικού και βαθμοθηρικού χαρακτήρα του σχολείου, που προτρέπει τους μαθητές σε 

ένα κυνήγι επιδόσεων (Barton, 2004). 

Τέλος σε κοινωνικό επίπεδο, το μεγάλο στοίχημα εκτός από την εκπαίδευση όλων των 

μαθητών, είναι όλοι οι μαθητές να είναι και να νιώθουν κοινωνικά αποδεκτοί. Το σχολείο της 

συμπερίληψης είναι ανοιχτό στους γονείς αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία (Brown & 

Shearer, 2004). Πέρα λοιπόν από τις αλλαγές στο καθεαυτό εκπαιδευτικό σύστημα είναι 

αναγκαία και η λήψη μέτρων από τη μεριά της πολιτείας  που θα ανατρέψουν τις κοινωνικές 
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προκαταλήψεις, θα μεταβάλλουν τις στάσεις και τις αντιλήψεις τις κοινωνίας, ώστε να 

απομακρυνθεί από τις πρακτικές του αποκλεισμού και του διαχωρισμού (Barton, 2004˙ 

Σούλης, 2002). Ενδεχόμενα λοιπόν, θα χρειαστούν συμπληρωματικά μέτρα στους τομείς της 

υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της κατάρτισης κλπ 

ώστε να εξασφαλιστεί, ότι η κοινή γνώμη στηρίζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές της 

συμπερίληψης (Brown & Shearer, 2004˙ Σούλης, 2002).  

 

3.5. Οφέλη από την συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες 

Μέσα στα χρόνια, στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αποτυπωθεί ξεκάθαρα τα οφέλη που 

προκύπτουν από τη συμπερίληψη παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο 

(Ryndak & Alper, 2003˙ Dymond & Orelove, 2001˙ Downing, Spencer & Cavallaro, 2004). 

Τα οφέλη αυτά  δεν αφορούν μόνο τα ίδια τα παιδιά με αναπηρίες αλλά και τους τυπικής 

ανάπτυξης συμμαθητές τους. Η βιβλιογραφία τονίζει την ανάγκη για ένταξη των ατόμων στο 

γενικό σχολείο Collins, 2007˙ Heward, 2006). Όπως αναφέρεται στους Logan και Malone 

(1998), μαθητές με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες που φοιτούσαν σε γενικές τάξεις 

απασχολούνταν περισσότερο χρόνο στις δραστηριότητες της τάξης, συμμετείχαν περισσότερο 

σε δραστηριότητες με συνομηλίκους τους τυπικής ανάπτυξης, επικοινωνούσαν και 

αλληλεπιδρούσαν καλύτερα, ενώ συμμετείχαν περισσότερο σε δραστηριότητες εκτός 

σχολείου (Logan & Malone, 1998). Στο ίδιο συμπέρασμα φαίνεται να καταλήγουν και οι Rea, 

Mclaughlin και Walther-Thomas (2002) που υποστηρίζουν ότι στη δική τους έρευνα  οι 

μαθητές με αναπηρίες που φοιτούσαν στο γενικό πλαίσιο, πήραν μεγαλύτερους βαθμούς και 

πέτυχαν καλύτερα σκορ στα διάφορα τεστ, από μαθητές με αναπηρίες που εκπαιδεύτηκαν 

στην ειδική αγωγή (Rea, Mclaughlin & Walther-Thomas, 2002). Τα οφέλη δεν προκύπτουν 

βέβαια αβίαστα, απλά και μόνο από την τοποθέτηση των παιδιών με αναπηρία στη γενική 

τάξη. Για να έχει αποτελέσματα η συμπερίληψη και να μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στους 

μαθητές με αναπηρίες και τους τυπικούς μαθητές, απαιτείται αφενός εξατομικευμένο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα πού να ακουμπά πάνω στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή και 

αφετέρου αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας για όλους τους μαθητές (Baker, Wang & 

Walberg 1995). 

Αν και το προφανές είναι τα οφέλη να είναι πρωτίστως κοινωνικά, οι κοινωνικές 

δεξιότητες αν και πολύ σημαντικές, δεν είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο βελτιώνονται οι 
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μαθητές με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες, όταν φοιτούν στην γενική τάξη. Η συμπερίληψη στη 

γενική τάξη βελτιώνει τους μαθητές στο επίπεδο των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, των 

κοινωνικών δεξιοτήτων, των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, των κινητικών δεξιοτήτων κ.α. 

(Fisher & Meyer, 2002˙ Heward, 2006). Το συμπεριληπτικό περιβάλλον βοηθά την 

ακαδημαϊκή τους πρόοδο γιατί κατά κανόνα οι απαιτήσεις στο γενικό πλαίσιο είναι 

μεγαλύτερες, τα ερεθίσματα περισσότερα και τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες 

κινητοποιούνται από τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους, ενώ στον κοινωνικό τομέα, η 

μίμηση των συμπεριφορών των συνομηλίκων και οι φιλικές σχέσεις που οικοδομούνται, 

παίζουν καθοριστικό ρόλο (Willis, 1994). 

Ωστόσο υπάρχουν έρευνες που αναφέρουν ότι αν ένας μαθητής έχει ανάρμοστες 

συμπεριφορές όπως εκρήξεις θυμού, κραυγές ή στερεοτυπίες που μπορεί να εμποδίζουν τη 

διδασκαλία, ο μαθητής αυτός δεν ωφελείται αλλά αντίθετα περιθωριοποιείται  και  

στιγματίζεται (Irmsher, 1995). Θεωρείται ευκολότερη η συμπερίληψη μαθητών με 

αισθητηριακές ή σωματικές αναπηρίες από ότι η συμπερίληψη παιδιών με πολλαπλές 

αναπηρίες ή προβλήματα συμπεριφοράς αφού η συμπεριφορά των πρώτων δεν έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στα υπόλοιπα παιδιά (Runswick-Cole, 2008). 

3.5.1. Ακαδημαϊκές δεξιότητες 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση τονίζει ότι η αλληλεπίδραση με παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

στο πλαίσιο του γενικού σχολείου, βοηθάει τους μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες να 

αναπτύξουν, ανάμεσα σε άλλα και τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες (Westling & Fox, 2009˙ 

Downing & Eichinger, 2003). Σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι  Downing, Spencer και 

Cavallaro (2004), τα παιδιά με αναπηρίες και ανάμεσά τους μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες, 

βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην ανάγνωση και τα μαθηματικά στα πλαίσια της 

ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, σε ένα περιβάλλον συμπερίληψης. Με βάση άλλη έρευνα, 

οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες βελτίωσαν τις γνωστικές τους ικανότητες και πέτυχαν 

υψηλότερα σκορ στα διάφορα τεστ όταν το πρόγραμμά τους περιλάμβανε καθοδήγηση από 

συνομηλίκους τυπικής ανάπτυξης (McDonnell, Mathot-Buckner, Thorson & Fister, 2001). 

Επιπλέον, όσον αφορά τις ικανότητες ανάγνωσης στα παιδιά με βαριές αναπηρίες, οι Kliewer 

και Biklen (2001), κατέληξαν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση ενισχύει τις ικανότητες 

ανάγνωσης για αυτά τα παιδιά ανάμεσα σε άλλες δεξιότητες. 
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Στα αποτελέσματα έρευνας των Ryndak, Morrison και Sommerstein (1999), αναφέρεται η 

περίπτωση μιας μαθήτριας με πολλαπλές αναπηρίες (multiply handicapped), η οποία 

παρουσίασε σημαντική βελτίωση στις ικανότητές της στον προφορικό λόγο, την ανάγνωση 

και τη γραφή, όταν μεταφέρθηκε από το ειδικό στο γενικό σχολείο και ξεκίνησε να 

παρακολουθεί ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην γενική τάξη (Ryndak, 

Morrison & Sommerstein, 1999). Σε έρευνα των Logan και Malone (1998), διαπιστώθηκε ότι 

οι μαθητές με βαριές-πολλαπλές αναπηρίες που φοιτούσαν στο γενικό σχολείο, συμμετείχαν 

πολύ περισσότερες φορές και για πολύ περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που είχαν να 

κάνουν με την απόκτηση γνώσεων. Το 1996 οι Downing, Morrison και Berecin-Rascon σε 

έρευνα που αφορούσε τρείς μαθητές με αυτισμό, νοητική υστέρηση και προβλήματα 

συμπεριφοράς, διαπίστωσαν ότι όλοι απέκτησαν ακαδημαϊκές δεξιότητες όπως η αναγνώριση 

γραμμάτων και συμβόλων, δεξιότητες πρώτης ανάγνωσης, βασικές δεξιότητες γραφής, 

απαρίθμηση, ομαδοποίηση κλπ. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ο ένας μαθητής που δεν 

μπορούσε να επικοινωνήσει ούτε προφορικά ούτε γραπτά έως τότε, έγραψε: «Έμαθα να 

γράφω. Πάω στο σχολείο περπατώντας. Δεν χτυπάω, δαγκώνω ή γρατζουνάω. Είμαι περήφανος 

για την δασκάλα μου. Είμαι περήφανος για τη μαμά μου. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου».  

Ήδη από το 1994 οι Hunt, Staub, Alwell και Goetz είχαν διαπιστώσει ότι οι μαθητές με 

πολλαπλές αναπηρίες μπορούν να αποκτήσουν βασικές ακαδημαϊκές δεξιότητες μέσω της 

επαφής και της αλληλεπίδρασής τους με τα τυπικά παιδιά στη γενική τάξη. Οι Hilton και 

Liberty (1992) σε μια έρευνα που αφορούσε 200 μαθητές με αναπηρίες, ανάμεσά τους και 

μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες, κατέληξαν ότι οι μαθητές που φοιτούσαν σε γενικές τάξεις 

είχαν βελτίωση στις ακαδημαϊκές δεξιότητες και μεγαλύτερη αυτονομία στην ενήλικη ζωή, 

ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν είχαν την απαραίτητη στήριξη από τους εκπαιδευτικούς. 

Το 1984 έρευνα που διεξήγαγαν οι Brinker και Thorpe και περιλάμβανε 245 μαθητές με 

σοβαρές και πολλαπλές αναπηρίες, κατέληξε στον συμπέρασμα ότι οι μαθητές που φοιτούν 

στο γενικό σχολείο έχουν περισσότερες πιθανότητες να βελτιώσουν το ακαδημαϊκό τους 

επίπεδο και να πετύχουν τους στόχους του εξατομικευμένου προγράμματος, από τους 

συνομηλίκους τους που φοιτούν σε ειδικά σχολεία και πιο περιοριστικά περιβάλλοντα.  
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3.5.2. Κοινωνικές Δεξιότητες 

Ένα από τα βασικά οφέλη της συμπερίληψης, είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, όταν μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες εκπαιδεύονται από 

κοινού στη γενική τάξη (Dymond & Orelove, 2001˙ Freeman & Alkin, 2000). Τα κοινωνικά 

οφέλη της συμπερίληψης ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες εστιάζονται στην ανάπτυξη της 

αλληλεπίδρασης των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες με άτομα χωρίς αναπηρία. Οι σύναψη 

φιλικών σχέσεων με συνομηλίκους χωρίς αναπηρία αποδείχτηκε καθοριστικός παράγοντας 

στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες (Hunt, 

Soto, Maier, & Doering, 2003˙ Katz & Mirenda, 2002˙ Westling &Fox, 2009).   

Σύμφωνα με τους Kennedy, Shukla και Fryxell (1997), οι μαθητές που εκπαιδεύονται σε 

περιβάλλον συμπερίληψης αλληλεπιδρούν σε μεγαλύτερο βαθμό, για περισσότερο χρόνο σε 

μια πληθώρα καταστάσεων με τους συνομηλίκους τους, λαμβάνουν περισσότερη κοινωνική 

υποστήριξη, έχουν περισσότερους φίλους και γενικά δημιουργούν πιο στέρεες και ανθεκτικές 

σχέσεις με τους συνομηλίκους τους. Άλλη μια έρευνα των Fryxell και Kennedy (1995) έδειξε 

ότι οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες που φοιτούσαν στο γενικό σχολείο βελτίωσαν την 

κοινωνικότητά τους και την ικανότητά τους να αλληλεπιδρούν. Εκτός από την μείωση των 

ακατάλληλων συμπεριφορών και την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων οι Logan, Jacobs, 

Gast, Murray, Daino και Skala, (1997) διαπίστωσαν ότι οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες, 

που εκπαιδεύονταν σε προγράμματα με συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρία εμφάνιζαν 

συχνότερα σημάδια χαράς και ικανοποίησης, σε σχέση με μαθητές που εκπαιδεύονταν με 

συνομήλικους με ειδικές ανάγκες. Η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της 

κοινωνικής υποστήριξης σε μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες που φοιτούσαν στο γενικό 

σχολείο σε σχέση με συνομηλίκους τους στην ειδική αγωγή επισημάνθηκε και από τους 

Kennedy, Shukla και Fryxell (1997), ενώ με βάση έρευνα των Hunt, Farron-Davis, Beckstead, 

Curtis και Goetz  (1994) οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες περνούσαν λιγότερη ώρα μόνοι 

στο γενικό σχολείο και βελτίωσαν την ενεργητική τους συμμετοχή στο μάθημα στη γενική 

τάξη.  

Τέλος τα κοινωνικά οφέλη της συμπερίληψης για τους μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες 

δεν περιορίζονταν μέσα στο σχολικό πλαίσιο αλλά σε πολλές περιπτώσεις γενικεύονταν και 

στο οικογενειακό. Οι γονείς ανέφεραν αύξηση της συμμετοχής των παιδιών τους σε 
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εξωσχολικές δραστηριότητες και μείωση στις ανάρμοστες κοινωνικές συμπεριφορές (Ryndak, 

Downing, Jacqueline & Morrison, 1995). 

3.5.3. Επικοινωνιακές Δεξιότητες 

Οι έρευνες καταλήγουν ότι οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες βελτιώνουν τις 

επικοινωνιακές τους δεξιότητες όταν εκπαιδεύονται σε περιβάλλον συμπερίληψης, σε σχέση 

με μαθητές με τις ίδιες αναπηρίες που φοιτούν σε self-contained classrooms. Με βάση έρευνα 

των Foreman, Arthur-Kelly, Pascoe και Smyth King (2004) μαθητές με βαριές αναπηρίες 

παρουσίασαν αυξημένη κοινωνική αλληλεπίδραση (communicative interaction) στο 

περιβάλλον του γενικού σχολείου. Επιπλέον βελτίωσαν τον εκφραστικό τους λόγο και 

ενίσχυσαν τη δυνατότητα τους να κατανοούν οδηγίες και εντολές, σε σχέση με τους 

συμμαθητές τους στο ειδικό σχολείο. Οι Hunt, Farron-Davis, Beckstead, Curtis και Goetz, 

(1994) διερεύνησαν την πρόοδο δεκατριών μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες που 

εκπαιδεύονταν στο γενικό πλαίσιο και εμπλέκονταν στις περισσότερες δραστηριότητες της 

τάξης μαζί με τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 

μαθητές αυτοί κατέκτησαν βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες ή βελτίωσαν την επικοινωνία 

τους, αφού η συναναστροφή τους με τα τυπικά παιδιά σε ομαδικές δραστηριότητες μέσα και 

έξω από τη σχολική τάξη, λειτούργησε σαν κίνητρο. Βασικό ρόλο ωστόσο στη γενίκευση 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων (να ζητά, να πιάνει ή να δείχνει, να ξεκινά μια αλληλεπίδραση) 

έπαιξε και η βοήθεια των ενηλίκων στη λειτουργία των ομάδων. Τέλος, την δυνατότητα να 

βελτιώσουν τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες την επικοινωνία τους, μέσα από την 

συναναστροφή με μαθητές τυπικής ανάπτυξης είχαν επισημάνει ήδη από το 1989 οι  Snell και 

Eichner. 

 

3.6. Οφέλη από την συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες για τα 

παιδιά χωρίς αναπηρίες 

Αρχικά είχαν εκφραστεί ανησυχίες σχετικά με το αντίκτυπο που θα είχε η παρουσία 

μαθητών με αναπηρίες, ειδικά όσων παρουσιάζουν ιδιαίτερα ανάρμοστες συμπεριφορές, στην 

εκπαίδευση των τυπικών μαθητών (Peltier, 1997). Ωστόσο ήδη από την περασμένη δεκαετία 

μελέτες πάνω στη συμπερίληψη, επισήμαναν ότι τα οφέλη της συμπερίληψης αφορούν τόσο 

τα παιδιά με αναπηρίες όσο και τους τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους (Hall & Wolfe, 
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2003). Ενδεικτικά όσον αφορά τα κοινωνικά οφέλη για τα τυπικά παιδιά οι Boyd, Seo, 

Ryndak και Fisher (2005) αναφέρουν: α) ανεπτυγμένη αποδοχή και ανοχή της 

διαφορετικότητας, β) βελτίωση της υπευθυνότητας και της αυτοαντίληψης, γ) βελτιωμένες 

αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρίες. 

Παράλληλα οι Copeland, Hughes, Carter, Guth, Presley, Williams και Fowler (2004) 

αναφέρουν ότι το περιβάλλον συμπερίληψης οξύνει την ευαισθησία σχετικά με την αναπηρία, 

την ενσυναίσθηση και την αποδοχή του διαφορετικού, τόσο στους μαθητές τυπικής 

ανάπτυξης, όσο και στους γονείς τους. Επιπλέον δίνει σε όλα τα παιδιά πρόσβαση σε 

μεθόδους διδασκαλίας όπως η εργασία σε ομάδες μέσα στην τάξη, καθώς και πρόσβαση σε 

υποστηρικτικές τεχνολογίες. Άλλη έρευνα των Fisher, Sax και Grove, (2000) τονίζει επίσης 

τη συμβολή της αλληλεπίδρασης των τυπικών μαθητών με μαθητές με αναπηρίες, στην 

διαμόρφωση θετικών στάσεων για την αναπηρία από τους πρώτους. Όσον αφορά τα 

ακαδημαϊκά οφέλη και τις εύλογες ανησυχίες που διατυπώνονται κατά καιρούς  απάντηση 

ανέλαβαν να δώσουν οι Hollowood, Salisbury, Rainforth, και Palombaro, (1995), οι οποίοι 

μέτρησαν τον χρόνο που διατίθεται για διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό, τον πραγματικό 

χρόνο διδασκαλίας και το χρόνο που οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες στα πλαίσια 

του μαθήματος, σε τάξεις με και χωρίς μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες. Στα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι δεν υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές στις τάξεις με και χωρίς μαθητές με 

πολλαπλές αναπηρίες. Η παρουσία αυτών των μαθητών, ακόμα και στις περιπτώσεις που 

αυτοί εκδήλωναν ανάρμοστες συμπεριφορές δεν επηρέασε τον συνολικό χρόνο διδασκαλίας ή 

εμπλοκής των υπόλοιπων μαθητών σε δραστηριότητες.  

Τέλος πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τους 

μαθητές με αναπηρίες αλλά όλους τους μαθητές. Οι στρατηγικές και οι μέθοδοι διδασκαλίας, 

οι προσαρμογές στα αναλυτικά προγράμματα, το ειδικό προσωπικό βοηθούν και τους μαθητές 

χωρίς αναπηρία που δέχονται μια επιπλέον στήριξη (Hines, 2001). Εδικά οι πιο αδύναμοι 

μαθητές, που δεν έχουν διαγνωστεί όμως με κάποια αναπηρία, ωφελούνται ιδιαίτερα από τις 

πρακτικές της συμπερίληψης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Αντιλήψεις 

 

4.1. Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους μαθητές με αναπηρίες αλλά και 

απέναντι στην φιλοσοφία της συμπερίληψης, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

επιτυχημένη εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και στη δημιουργία ενός σχολείου 

για όλους (Lindsay, 2007). 

Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αποτελούν παράγοντα που επηρεάζει τις στρατηγικές 

διδασκαλίας που επιλέγονται, τις τεχνικές, τα μέσα αλλά και το κατά πόσο αυτές θα είναι 

αποτελεσματικές για όλους τους μαθητές. Κρίνουν δηλαδή σε τελική ανάλυση την επιτυχία 

ενός προγράμματος συμπερίληψης (De Boer, Pijl & Minnaert, 2011).Τα αποτελέσματα των 

ερευνών καταδεικνύουν ότι οι εκπαιδευτικοί που αντιμετωπίζουν θετικά τη συμπερίληψη 

είναι πιο "ανοιχτοί" στο να τροποποιήσουν τη διδασκαλία τους, να υιοθετήσουν νέες 

μεθόδους, να συνεργαστούν με άλλους ειδικούς προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών με και χωρίς αναπηρίες (Sharma, Forlin & Loreman, 

2008˙ Cook, 2001). 

Ακόμα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι ο εκπαιδευτικός επηρεάζει τη 

λειτουργία της σχολικής τάξης και καθοδηγεί τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι μαθητές και 

κατ' επέκταση οι αντιλήψεις του μπορούν να προάγουν ή να εμποδίσουν την εφαρμογή ενός 

συμπεριληπτικού μοντέλου στην τάξη του (Avramidis & Kalyva, 2007). Αν οι εκπαιδευτικοί 

δεν είναι πεπεισμένοι ότι οι μαθητές με αναπηρίες ωφελούνται από την παραμονή τους στην 

γενική τάξη, ότι οι τυπικής ανάπτυξης συμμαθητές τους δεν βλάπτονται και δεν αισθάνονται 

οι ίδιοι ικανοί να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτού του εγχειρήματος, η συμπερίληψη δεν 

μπορεί παρά να αποτύχει (Cook, 2001). Οι εκπαιδευτικοί που δεν συμφωνούν με τη 

συμπερίληψη έχουν λιγότερες πιθανότητες να υλοποιήσουν εξατομικευμένα προγράμματα και 

εκφράζουν ενδοιασμούς ως προς την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των 

προγραμμάτων αυτών (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000). 

Όπως προκύπτει, η επιτυχημένη εφαρμογή της συμπερίληψης εξαρτάται σε τελική 

ανάλυση σε κάποιο βαθμό, από τις γνώσεις μας πάνω στο ρόλο που διαδραματίζουν οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών. Κατά συνέπεια, οι αλλαγές που απαιτούνται ώστε να 
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εφαρμοστεί η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζονται μόνο στην 

προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, το ειδικευμένο προσωπικό, τους χώρους κλπ 

που αναφέρθηκαν παραπάνω στην παρούσα εργασία αλλά και στη διαμόρφωση θετικών 

στάσεων από την πλευρά των εκπαιδευτικών τόσο για τα παιδιά με αναπηρίες όσο και για την 

ίδια την συμπεριληπτική φιλοσοφία. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη να εμπλουτίσουμε τις 

γνώσεις, σχετικά με τις αντιλήψεις τους απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση ώστε να 

γίνει ευκολότερη  δημιουργία και λειτουργία ενός σχολικού πλαισίου που να επιτρέπει την 

συμπερίληψη (Hammond & Ingalls, 2003). 

Στη βιβλιογραφία καταγράφονται διαφορετικές στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την συμπερίληψη. Αφενός υπάρχουν έρευνες που εντοπίζουν ότι οι 

εκπαιδευτικοί εκφράζουν θετικές αντιλήψεις, υποστηρίζουν τη συμπερίληψη μαθητών με 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο και εκτιμούν ότι επωφελούνται από αυτή τη διαδικασία όχι 

μόνο αυτοί οι μαθητές αλλά το σύνολο τις τάξης (Hsieh, Hsieh, Ostrosky & McCollum, 2012˙ 

Hadjikalou, Petridou & Stylianou, 2008˙ Koutrouba, Vamvakari & Steliou, 2006). Αφετέρου 

άλλες έρευνες καταλήγουν ότι οι εκπαιδευτικοί κρατούν επιφυλακτική στάση απέναντι στη 

συμπερίληψη, εμφανίζονται σκεπτικοί σχετικά με τη λειτουργία μιας τάξης που περιλαμβάνει 

μαθητές με αναπηρίες και δηλώνουν απροετοίμαστοι να υποστηρίξουν τη φοίτηση τους στη 

γενική τάξη (Rakap & Kaczmarek, 2010˙ Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007˙ Lifshitz, 

Glaubman & Issawi, 2004). 

Έρευνα των Κουτρούμπα, Βαμβακάρη και Θεοδωρόπουλου (2008) στη χώρα μας, που 

αφορούσε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στην οποία πήραν μέρος 365 

καθηγητές από δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια της Αττικής, κατέγραψε θετικές αντιλήψεις 

απέναντι στην συμπερίληψη από το 52,9% των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα δήλωσαν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική 

αποδοχή των ατόμων με αναπηρίες, ότι αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της αρχής των ίσων 

δικαιωμάτων όλων των μελών κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και ότι μπορεί να συμβάλει στην 

άρση των προκαταλήψεων απέναντι στην αναπηρία χωρίς να δυσχεραίνει και να υποβαθμίζει 

την εκπαιδευτική διαδικασία (Koutrouba, Vamvakari & Theodoropoulos, 2008). Το 47% του 

δείγματος που απάντησε αρνητικά δήλωσε ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές στις 

σχολικές μονάδες, το αναλυτικό πρόγραμμα δεν επιτρέπει την απαραίτητη ευελιξία, η 

διαφοροποιημένη διδασκαλία και το εξατομικευμένο πρόγραμμα απαιτούν μεγάλη 
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προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς και ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση θα οδηγήσει σε 

πτώση τις επιδόσεις των τυπικών μαθητών (Koutrouba,Vamvakari & Theodoropoulos, 2008). 

Το 2007, οι Αβραμίδης και Καλύβα πραγματοποίησαν ανάλογη έρευνα στην οποία οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκε να έχουν θετική στάση απέναντι στην συμπερίληψη. Διατύπωσαν την 

άποψη ότι οι μαθητές με αναπηρίες έχουν δικαίωμα όπως όλα τα παιδιά να παρακολουθούν το 

σχολείο της γειτονιάς τους και ότι από αυτό θα ωφεληθούν τόσο στον κοινωνικό όσο και στον 

γνωστικό τομέα. Όσοι εξέφρασαν αρνητική στάση τη σύνδεσαν με ζητήματα και δυσκολίες 

της πρακτικής εφαρμογής της συμπερίληψης στην σχολική καθημερινότητα (Avramidis & 

Kalyva, 2007). 

Αντιφατικές απόψεις αναφορικά με την συμπερίληψη αποδίδει στους έλληνες 

εκπαιδευτικούς έρευνα των Ζώνιου-Σιδέρη και Βλάχου το 2006. Από τα αποτελέσματα 

εξάγεται το συμπέρασμα ότι αφενός οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συμπερίληψη βελτιώνει 

τη λειτουργία του σχολείου και ταυτόχρονα περιορίζει τον στιγματισμό και την 

περιθωριοποίηση που υφίστανται οι μαθητές με αναπηρίες και να βοηθήσει στην 

κοινωνικοποίηση τους. Ωστόσο αφετέρου, θεωρούν ότι η εφαρμογή της συμπερίληψης δεν 

είναι εφικτή σε μια πληθώρα περιπτώσεων και ότι ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης στο γενικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής σε αυτήν 

την έρευνα φαίνεται να θεωρούν μοναδικούς υπεύθυνους για την εκπαίδευση των μαθητών με 

αναπηρίες τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής (Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006). 

Παλιότερη έρευνα των Αβραμίδη, Bayliss και Burden (2000) αποδίδει στους 

εκπαιδευτικούς θετικές αντιλήψεις απέναντι στη συμπερίληψη. Οι εκπαιδευτικοί που 

συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα υποστήριξαν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση 

σέβεται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ενώ υποστήριξαν ότι βοηθά την ανάπτυξη 

τόσο των μαθητών με αναπηρία όσο και των τυπικών μαθητών στον ακαδημαϊκό, κοινωνικό 

και συναισθηματικό τομέα (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000). 

Έρευνες στο εξωτερικό δίνουν επίσης ανάμεικτα αποτελέσματα. Έρευνα των Hsieh, 

Hsieh, Ostrosky και McCollum (2012), σε Ταϊβανέζους εκπαιδευτικούς νεαρής ηλικίας, στην 

προσχολική αγωγή κατέληξαν ότι οι συμμετέχοντες είχαν θετικές αντιλήψεις για την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη. Άλλες έρευνες έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν θετικές 

απόψεις για την συμπερίληψη, για παιδιά με συγκεκριμένες αναπηρίες όμως, και εφόσον 

λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση (Hadjikalou, Petridou & Stylianou, 
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2008˙ Koutrouba, Vamvakari & Steliou, 2006), ενώ εκφράζουν θετικότερες απόψεις όταν το 

σχολείο τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη, ενθαρρύνει την συνεργασία και δεν απειλεί 

την αυτονομία τους μέσα και έξω από την τάξη (Folsom−Meek, Nearing, Groteluschen & 

Krampf, 1999). Άλλη έρευνα σε Φιλανδούς και Αφρικάνους εκπαιδευτικούς κατέδειξε ότι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν διαμόρφωσαν, παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις, θετικές 

αντιλήψεις για την συμπερίληψη  (Savolainen, Engelbrecht, Nel & Malinen, 2012). 

Από την άλλη, έρευνα που διεξήχθη σε δασκάλους  της Τουρκίας κατέληξε ότι 

παρουσιάζουν ελαφρώς αρνητικές αντιλήψεις απέναντι στη συμπερίληψη (Rakap, & 

Kaczmarek, 2010). Παρόμοιες αντιλήψεις φαίνεται να έχουν εκπαιδευτικοί από την Σερβία 

(Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007), αλλά και Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί εκπαιδευτικοί 

που συμμετείχαν σε σχετικές έρευνες (Lifshitz, Glaubman & Issawi, 2004), ενώ σύμφωνα με 

έρευνα των Van Reusen, Shoho και Barker (2001) οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης θεωρούν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση συνιστά ανασταλτικό παράγοντα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Άλλη έρευνα στην Ιταλία συμπέρανε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 

διάκεινται θετικά απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση, για λόγους που έχουν να κάνουν 

με το χρονικό πλαίσιο, την υποστήριξη από ειδικό επιστημονικό προσωπικό και τα μέσα 

εφαρμογής της συμπερίληψης (Cornoldi, Terreni, Scruggs & Mastropieri, 1998). 

Όσον αφορά τη συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες η σοβαρότητα αλλά και η 

φύση της αναπηρίας του μαθητή, φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

θετικών ή αρνητικών στάσεων σχετικά με τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες στο γενικό 

σχολείο (Cook, Tankersley, Cook, & Landrum, 2000˙ Kozub & Lienert, 2003). Έρευνες 

αποκαλύπτουν ότι όταν εκπαιδευτικοί που γενικά είχαν εκφράσει θετική στάση ρωτήθηκαν 

συγκεκριμένα για τους μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες και τους μαθητές με βαριές 

αναπηρίες, φάνηκαν πολύ πιο πρόθυμοι να συμπεριλάβουν τους μαθητές με ήπιες 

εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη τους σε σχέση με τους μαθητές με βαριές αναπηρίες (π.χ. 

Cook, 2001). Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής δέχονται πολύ πιο 

εύκολα στην τάξη τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και συναισθηματικά προβλήματα 

σε σχέση με μαθητές με βαριά νοητική υστέρηση ή πολλαπλές αναπηρίες (Cook, 2001˙ Cook 

et al., 2000). Ένας από τους λόγους φαίνεται να είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής 

εκπαίδευσης αλληλεπιδρούν πολύ πιο εύκολα με αυτούς τους μαθητές, ενώ αναφέρουν 

σημαντικές δυσκολίες να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά με μαθητές με βαριές-πολλαπλές 
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αναπηρίες (Cook, 2001˙ Kozub & Lienert, 2003). Έρευνα των Αβραμίδη και Καλύβα (2007) 

έδειξε ότι κατά την γνώμη των εκπαιδευτικών είναι ευκολότερο να συμπεριληφθούν στο 

γενικό σχολείο, μαθητές με μέτριο βαθμό μαθησιακών δυσκολιών, ετεροχρονισμένη 

ανάπτυξη του λόγου και σωματικές αναπηρίες ή προβλήματα συμπεριφοράς, ενώ φαίνεται 

δυσκολότερη η συμπερίληψη μαθητών με νευρολογικές ή αισθητηριακές διαταραχές, 

εγκεφαλική παράλυση ή αυτισμό (Avramidis & Kalyva, 2007). 

Οι παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται και από έρευνα των Bradshaw και Mundia 

(2006), που καταλήγει ότι οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζονται από παράγοντες 

όπως ο βαθμός και η φύση της αναπηρίας των μαθητών, παράλληλα βέβαια με άλλους όπως η 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η υλικοτεχνική υποδομή και το κατάλληλα εκπαιδευμένο 

βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό. Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής 

έρευνα σχετικά με την αποδοχή της συμπερίληψης μαθητών με βαριές αναπηρίες έδειξε ότι 

εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε γενικά σχολεία εξέφραζαν θετικότερες αντιλήψεις σε σχέση 

με αυτούς που δίδασκαν μόνο σε ειδικά σχολεία (Vaughn, Schumm, Jallad, Slusher & 

Saumell, 1996). 

Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τις 

αντιλήψεις του εκπαιδευτικού σχετικά με τα συμπερίληψη, έχει διαπιστωθεί αυτές εξαρτώνται 

εκτός από τη φύση και τη βαρύτητα της αναπηρίας που αναφέραμε παραπάνω, από την 

προηγούμενη επαφή και τη διδακτική εμπειρία με μαθητές με αναπηρίες, την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, αλλά και την υλικοτεχνική υποδομή και τη διαθεσιμότητα των πόρων 

(Avramidis & Norwich, 2002). 

Διάφορες μελέτες καταδεικνύουν ως παράγοντα που επηρεάζει τις στάσεις και αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη, την εμπειρία στη διδασκαλία μαθητών με 

αναπηρίες, την συνολικότερη διδακτική εμπειρία αλλά και τις προσωπικές εμπειρίες των 

εκπαιδευτικών (Koutrouba et al. 2008˙ Watkins, 2007˙ Kalyva et al. 2007). Έρευνα των 

Kalyva, Gojkovic και Tsakiris (2007) κατέληξε ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν εμπλακεί στο 

παρελθόν στη διδασκαλία παιδιών με αναπηρίες ήταν περισσότερο θετικοί στην ιδέα της 

συμπερίληψης από αυτούς που δεν είχαν καμία εμπειρία πάνω στη διδασκαλία ατόμων με 

αναπηρίες. Πιθανόν αυτό συμβαίνει γιατί οι εκπαιδευτικοί με την αντίστοιχη εμπειρία 

θεωρούν ότι μπορούν να είναι πιο αποτελεσματικοί (Kalyva et al. 2007). Με τον ίδιο 

παράγοντα πιθανότατα σχετίζεται και αντίστοιχη έρευνα στη χώρα μας, η οποία διαπίστωσε 
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ότι όσο μεγαλύτερη είναι η διδακτική εμπειρία ενός εκπαιδευτικού τόσο θετικότερες 

αντιλήψεις εκφράζει απέναντι στην συμπερίληψη (Koutrouba et al. 2008). Καθοριστικές 

μπορεί να είναι βέβαια και οι προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και η προηγούμενη 

επαφή τους με άτομα με αναπηρίες στο συγγενικό ή γενικότερο περιβάλλον τους (Watkins, 

2007). 

Άλλος παράγοντας που φαίνεται να συνδέεται με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι 

η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Το γυμνάσιο και το λύκειο, η δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση γενικότερα, είναι επικεντρωμένη στη διδασκαλία ενός συγκεκριμένου 

αντικειμένου και στη μετάδοση ακαδημαϊκών γνώσεων και απαιτεί περισσότερες 

προσαρμογές και καλύτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό για να γίνει εφικτή η 

συμπερίληψη. Σε έρευνα των Ζώνιου-Σιδέρη και Βλάχου (2006) στη χώρα μας, οι 

εκπαιδευτικοί που δίδασκαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση υποστήριξαν την φοίτηση των 

μαθητών με αναπηρίες σε ειδικά σχολεία σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους συναδέλφους τους 

στην πρωτοβάθμια. Οι ερευνήτριες το αποδίδουν αυτό στην πεποίθηση των εκπαιδευτικών 

"ότι η συνεκπαίδευση δεν πρόκειται να ωφελήσει τους μαθητές με ειδικές ανάγκες ως προς τη 

γνωστική, την κοινωνική και τη συναισθηματική τους εξέλιξη" (Zoniou-Sideri & Vlachou, 

2006). 

Η ενημέρωση πάνω στις αναπηρίες, η παιδαγωγική κατάρτιση και οι γνώσεις των 

εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις τους απέναντι στη 

συμπερίληψη (Hsien, 2007). Σύμφωνα με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς η επιμόρφωση 

πάνω στην ειδική αγωγή είναι απαραίτητη για όλους τους εκπαιδευτικούς (Koutrouba et al., 

2008), ενώ τοποθετούν τις ελλιπείς γνώσεις πάνω στα ζητήματα της ειδικής αγωγής στην 

κορυφή των παραγόντων που κατά την γνώμη τους εμποδίζουν την εφαρμογή της 

συμπερίληψης (Avramidis & Kalyva, 2007). 

Τέλος, με βάση τα λεγόμενα των ίδιων των εκπαιδευτικών τα μεγαλύτερα εμπόδια για την 

συμπεριληπτική εκπαίδευση στη χώρα μας, σχετίζονται με την υιοθετούμενη κάθε φορά 

εκπαιδευτική πολιτική και αφορούν την ανεπαρκή υποστήριξη του εκπαιδευτικού από το 

σχολείο, τον περιορισμένο χρόνο που έχει στη διάθεση του ο εκπαιδευτικός για την εφαρμογή 

εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας, την στάση των γονέων απέναντι στο σχολείο, 

αλλά και τις περιορισμένες ευκαιρίες για συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες ειδικότητες και 

κλάδους που εμπλέκονται (Avramidis & Kalyva, 2007). 
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Συνοψίζοντας, στη βιβλιογραφία καταγράφονται διαφορετικές στάσεις και αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την συμπερίληψη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Αφενός υπάρχουν έρευνες στις οποίες οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν θετικές αντιλήψεις, 

υποστηρίζουν τη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο και εκτιμούν ότι 

προάγεται η κοινωνική αποδοχή και η άρση των προκαταλήψεων, χωρίς να υποβαθμίζεται η 

εκπαιδευτική διαδικασία (Hsieh, Hsieh, Ostrosky & McCollum, 2012˙ Hadjikalou, Petridou & 

Stylianou, 2008˙ Koutrouba, Vamvakari & Steliou, 2006). Αφετέρου άλλες έρευνες 

καταλήγουν ότι οι εκπαιδευτικοί κρατούν επιφυλακτική στάση απέναντι στη συμπερίληψη, 

θεωρούν τις υπάρχουσες υποδομές ελλιπείς, υποστηρίζουν ότι τα αναλυτικά προγράμματα δεν 

επιτρέπουν την απαραίτητη ευελιξία, ανησυχούν ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση θα 

οδηγήσει σε πτώση τις επιδόσεις των τυπικών μαθητών και δηλώνουν απροετοίμαστοι να 

υποστηρίξουν τη φοίτηση των μαθητών με αναπηρίες στη γενική τάξη (Rakap, & Kaczmarek, 

2010˙ Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007˙ Lifshitz, Glaubman & Issawi, 2004). Παράγοντες 

που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη φαίνεται να 

είναι η προηγούμενη διδακτική εμπειρία με μαθητές με αναπηρίες, η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, αλλά και η υλικοτεχνική υποδομή και η διαθεσιμότητα των πόρων, ωστόσο, 

καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση θετικών ή αρνητικών αντιλήψεων σχετικά με τη 

συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες στο γενικό σχολείο φαίνεται να παίζει η σοβαρότητα 

αλλά και η φύση της αναπηρίας του μαθητή (Avramidis & Norwich, 2002). 

 

4.2. Οι αντιλήψεις των μαθητών 

Οι αντιλήψεις των μαθητών τυπικής ανάπτυξης σχετικά με τους συμμαθητές τους με 

αναπηρίες είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της συμπερίληψης. Από την 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτουν αμφίβολα αποτελέσματα της συμπερίληψης, 

στην περίπτωση που οι συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης έχουν αρνητικές αντιλήψεις για τον 

μαθητή με αναπηρία. Οι αρνητικές αντιλήψεις εκδηλώνονται με συμπεριφορές όπως αρνητικά 

σχόλια, πειράγματα και απομόνωση των μαθητών με αναπηρίες (Ferguson, 1999). Πιο 

συγκεκριμένα η αρνητική στάση απέναντι στους μαθητές με αναπηρία από τους συμμαθητές 

τους, μπορεί να παρεμποδίσει την αλληλεπίδραση και τη συμμετοχή των μαθητών αυτών, να 

επηρεάζει αρνητικά και την αποδοχή τους από την κοινότητα (Fisher, Pumpian & Sax, 1998) 

και κατ' επέκταση να επηρεάσει αρνητικά την ίδια τη διαδικασία της συμπερίληψης. Οι 
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Παντελιάδου και Λαμπροπούλου (2000) κατέληξαν ότι όσο θετικότερη είναι η αντίληψη των 

εφήβων για τους συνομηλίκους του με αναπηρίες, τόσο θετικότερη είναι και η αντίληψή τους 

για τη συμπερίληψη (Παντελιάδου & Λαμπροπούλου, 2000).  

Υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν μελετήσει τις στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις των 

μαθητών απέναντι στα παιδιά με αναπηρίες, αλλά και απέναντι στην ίδια τη συμπερίληψη. 

Όπως και στην περίπτωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα είναι πολλές 

φορές αντικρουόμενα. 

Σε έρευνά τους οι Fisher, Pumpian και Sax κατέληξαν ότι οι μαθητές που συμμετείχαν 

στην έρευνα ήταν θετικοί απέναντι στη συμπερίληψη και θεωρούσαν ότι όλοι οι μαθητές 

πρέπει να φοιτούν στο γενικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα έβλεπαν την συμπερίληψη σαν μια 

διαδικασία που εξασφαλίζει σε όλους το δικαίωμα στη μόρφωση, συμβάλλει στην κατανόηση 

των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνικής και 

συναισθηματικής φύσης. Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα και τοποθετήθηκαν 

αρνητικά απέναντι στη συμπερίληψη, εξέφρασαν την άποψη ότι οι μαθητές με αναπηρίες 

διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της γενικής τάξης ενώ δεν έχουν δυνατότητες μάθησης 

και γι' αυτό θα πρέπει να φοιτούν στο ειδικό σχολείο (Fisher, Pumpian & Sax, 1998). 

Θετική αντίληψη για τη συμπερίληψη έχουν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης σύμφωνα και 

με άλλη έρευνα, αυτή τη φορά των Magiati, Dockrell και Logotheti (2002). Ωστόσο η 

συγκεκριμένη έρευνα, αποκάλυψε ότι παρά την θετική τους αντιμετώπιση απέναντι στη 

συμπερίληψη, οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν πολύ περιορισμένες γνώσεις για 

τις αναπηρίες αλλά και για τα άτομα με αναπηρίες, ενώ θεωρούσαν τα παιδιά με αναπηρίες 

«ανήμπορα» και «αβοήθητα» (Magiati, Dockrell & Logotheti, 2002). 

Πιο πρόσφατη έρευνα των Καλύβα και Αγαλιώτη (2009) κατέληξε ότι οι μαθητές που 

είχαν προηγούμενη επαφή με άτομα με αναπηρία ανέπτυξαν πιο θετικές αντιλήψεις για την 

αναπηρία, ενώ ταυτόχρονα φάνηκαν πιο "ανοιχτοί" στη συμπερίληψη μαθητών με αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο, σε σχέση με τους συμμαθητές τους (Kalyva & Agaliotis, 2009). 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και άλλες έρευνες, όπως αυτή της Ferguson (1999) σε 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης, όπου η πλειοψηφία δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να βρίσκεται στην 

ίδια τάξη με έναν μαθητή με  αναπηρίες (Ferguson, 1999). Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η 

έρευνα των Krajewski και Flaherty (2000) που διεξήχθη σε μαθητές τυπικής ανάπτυξης στη 
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Νεβάδα των ΗΠΑ οι οποίοι εμφανίστηκαν αρνητικοί στο να κάνουν μάθημα στην ίδια τάξη 

με μαθητές με νοητική υστέρηση (Krajewski & Flaherty, 2000). 

Τα πιο πάνω αποτελέσματα έρχεται να υποστηρίξει έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 

εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ, με τη συμμετοχή 5.837 μαθητών μέσης εκπαίδευσης. Οι μαθητές 

αν και αναγνωρίζουν στην συμπεριληπτική εκπαίδευση θετικά και αρνητικά στοιχεία, στην 

πλειοψηφία τους φάνηκαν αρνητικοί στη συμμετοχή μαθητών με νοητική υστέρηση στη 

γενική τάξη σε μαθήματα όπως η γλώσσα ή τα μαθηματικά, αν και ήταν πιο θετικοί στη 

συμμετοχή σε μαθήματα όπως η μουσική και τα καλλιτεχνικά. Ωστόσο δήλωσαν ότι δεν θα 

ήθελαν να έχουν κοινωνικές συναναστροφές με παιδιά με νοητική υστέρηση, ειδικά εκτός 

σχολείου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η πλειοψηφία των μαθητών τυπικής ανάπτυξης είχε 

ελάχιστη εμπειρία από συναναστροφές με συνομηλίκους με νοητική υστέρηση, με 

αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να γνωρίζει τις ανάγκες και τις δυνατότητες τους 

(Siperstein, Parker, Bardon & Widaman, 2007). 

Με βάση τη βιβλιογραφία, οι παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση στάσεων και 

αντιλήψεων των παιδιών απέναντι στην αναπηρία και κατ' επέκταση απέναντι στη 

συμπερίληψη, όπως αποτυπώνονται στις διάφορες έρευνες, είναι πολλοί. Μερικοί από αυτούς 

είναι το φύλο, η ηλικία, η αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, οι αντιλήψεις των γονιών, το είδος 

της αναπηρίας, η επαφή με άτομα με αναπηρία, αλλά και το σχολικό και πολυπολιτισμικό 

περιβάλλον (Siperstein et al, 2007˙ Krajewski & Flaherty, 2000˙ Kalyva & Agaliotis, 2009˙ 

Magiati et al, 2002 κ.α.).  

Καταλήγουμε λοιπόν ότι, όπως και στην περίπτωση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

τα αποτελέσματα των ερευνών που σχετίζονται με τις αντιλήψεις των μαθητών για την 

συμπερίληψη είναι πολλές φορές αντικρουόμενα και αντιφατικά. Όπως προκύπτει υπάρχουν 

μαθητές θετικοί απέναντι στη συμπερίληψη, που τη θεωρούν μια διαδικασία που εξασφαλίζει 

σε όλους το δικαίωμα στη μόρφωση και ενισχύει την ανάπτυξη κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων για όλους τους μαθητές, ωστόσο σημαντικό έρεισμα έχουν 

ακόμα αντιλήψεις όπως ότι οι μαθητές με αναπηρίες διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της 

γενικής τάξης και δεν έχουν δυνατότητες μάθησης. Πολλοί μαθητές κυρίως όσοι έχουν πολύ 

περιορισμένες γνώσεις για τις αναπηρίες και για τα άτομα με αναπηρίες δεν θα ήθελαν να 

βρίσκονται στην ίδια τάξη με έναν μαθητή με  αναπηρίες. Ανεξάρτητα βέβαια, από τον 

αντιφατικό χαρακτήρα των αποτελεσμάτων, το σίγουρο είναι ότι οι γνώσεις μας για τις 
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αντιλήψεις των μαθητών τυπικής ανάπτυξης απέναντι στα παιδιά με αναπηρία αλλά και την 

ιδέα της συμπερίληψης, καθώς και ο προσδιορισμός των παραγόντων που τις επηρεάζουν 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία προγραμμάτων εκπαιδευτικής παρέμβασης μέσα 

από τα οποία μπορούν να καλλιεργηθούν θετικές στάσεις απέναντι στη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση.  

 

4.3. Οι αντιλήψεις του Οικογενειακού Περιβάλλοντος 

Η οικογένεια γνωρίζει πλευρές της προσωπικότητας αλλά και της συμπεριφοράς του 

παιδιού καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον και μπορεί να παρέχει πληροφορίες για το παιδί 

στις οποίες κανείς άλλος δεν έχει πρόσβαση (Ferrel, 2012). Κατά συνέπεια οι γονείς 

αποτελούν σημαντικά πρόσωπα και παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή και την επιτυχία 

της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (Leyser & Kirk, 2004). Ωστόσο, αν και η υποστήριξη και η 

εμπλοκή όλων των γονιών είναι απαραίτητη παράμετρος στην υλοποίηση της συμπερίληψης, 

οι γονείς διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες που συχνά στις έρευνες εμφανίζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, τους γονείς των μαθητών με αναπηρία και τους γονείς των 

μαθητών τυπικής ανάπτυξης.  

Όσον αφορά τους γονείς παιδιών με νοητική αναπηρία, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από τους Palmer, Borthwick-Duffy και Widaman, η πλειοψηφία εμφανίστηκε θετική απέναντι 

στη συμπερίληψη και αναγνώρισε οφέλη για τους μαθητές με αναπηρίες όσο και για τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον κοινωνικό τομέα, καθώς και το ότι μέσω της 

συμπερίληψης προάγεται η αποδοχή στη διαφορετικότητα. Ωστόσο εκφράστηκαν ανησυχίες 

για την δυνατότητα των παιδιών να λαμβάνουν στο γενικό σχολείο την εξατομικευμένη 

εκπαίδευση που έχουν ανάγκη και που ενδεχομένως θα λάμβαναν στο ειδικό σχολείο (Palmer, 

Borthwick-Duffy & Widaman, 1998). 

Θετικοί απέναντι στη συμπερίληψη εμφανίστηκαν οι γονείς των παιδιών με αναπηρία και 

σε άλλη έρευνα που διεξήχθη από τους Elkins, van Kraayenoord και Jobling (2003). Εδώ οι 

γονείς αναγνώρισαν σαν θετικά της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ανάμεσα σε άλλα, τις 

ευκαιρίες για αλληλεπίδραση και φιλία ανάμεσα στους μαθητές, την κατανόηση και την 

ανοχή απέναντι στην αναπηρία για τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης αλλά και τις ευκαιρίες 

για μίμηση θετικών συμπεριφορών για τους μαθητές με αναπηρία (Elkins, van Kraayenoord & 

Jobling, 2003). 
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Τα παραπάνω συμπεράσματα ενισχύουν και τα αποτελέσματα πιο πρόσφατης μελέτης των 

Kokaridas, Vlachaki, Zournatzi και Patsiaouras (2008), σε γονείς μαθητών με αναπηρία. Παρά 

τις ανησυχίες που εξέφρασαν για την κοινωνική αποδοχή των παιδιών τους και την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών στο γενικό σχολείο, στην πλειοψηφία τους είχαν θετική τάση 

απέναντι στην συμπερίληψη. Ως θετικά ανέφεραν την αμοιβαία ανάπτυξη κοινωνικών 

δεξιοτήτων για τους μαθητές με και χωρίς αναπηρία και την ανάπτυξη της προσαρμοστικής 

συμπεριφοράς για τα παιδιά με αναπηρία, στο γενικό σχολείο (Kokaridas, Vlachaki, Zournatzi 

& Patsiaouras, 2008). 

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών, έρευνα της Runswick-Cole 

(2008), κατέληξε ότι οι γονείς των μαθητών με αναπηρίες εμφανίζουν αντιφατικές απόψεις 

απέναντι στην συμπερίληψη. Κάποιοι προτιμούσαν να φοιτούν τα παιδιά τους στο γενικό 

πλαίσιο, ενώ άλλοι θεωρούσαν καλύτερα τα ειδικά σχολεία, όπου τα παιδιά τους μπορούσαν 

να λάβουν πιο εξειδικευμένη βοήθεια. Χαρακτηριστικό σε αυτήν την έρευνα είναι ότι 

ορισμένοι γονείς που αρχικά είχαν τοποθετηθεί θετικά απέναντι στη συμπερίληψη στην 

πορεία μετατοπίστηκαν εξαιτίας εμποδίων στην υλοποίησή της, όπως η καταλληλότητα των 

σχολικών χώρων, η έλλειψη πόρων, οι ακατάλληλες μέθοδοι διδασκαλίας και οι στάσεις 

απέναντι στην αναπηρία που κυριαρχούν στα γενικό σχολεία (Runswick-Cole, 2008). 

Αναφορικά με τις αντιλήψεις των γονιών των τυπικά αναπτυσσόμενων μαθητών, έρευνα 

των de Boer & Munde (2014) σε 190 γονείς, βρήκε γενικά θετικές στάσεις και αντιλήψεις 

απέναντι στη συμπερίληψη. Ωστόσο διαπιστώθηκαν σημαντικές διαφορές ως προς τα είδη της 

αναπηρίας που μπορούν να συμπεριληφθούν στο γενικό σχολείο. Οι γονείς ήταν πιο θετικοί 

στη συμπερίληψη μαθητών με κινητικές αναπηρίες και πιο αρνητικοί στη συμπερίληψη 

παιδιών με βαριές πολλαπλές αναπηρίες. Διαφοροποιήσεις φάνηκαν και ως προς το φύλο και 

την ηλικία. Οι νέοι γονείς είχαν θετικότερες στάσεις απέναντι στη συμπερίληψη σε σχέση με 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία, το ίδιο και οι μητέρες σε σχέση με τους πατέρες (de Boer & 

Munde, 2014). 

Θετικές στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στη συμπερίληψη, κατέγραψε και έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε σε 338 γονείς στη χώρα μας από τους Καλύβα, Γεωργιάδη και Τσακίρη. 

Εδώ σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν μόνο ως προς το φύλο. Συγκεκριμένα, οι πατέρες 

εμφανίστηκαν πιο θετικοί από τις μητέρες (Kalyva, Georgiadi & Tsakiris, 2007). 
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Αντιφατικά ευρήματα για τους γονείς με παιδιά χωρίς αναπηρία, έδωσε πρόσφατη μελέτη 

των Dimitrova-Radojichich και Chichevska-Jovanova (2014), στην Π.Γ.Δ.Μ. Αναλυτικότερα, 

παρόλο που οι γονείς διατύπωσαν θετικές απόψεις απέναντι στη συμπερίληψη, στην 

πλειοψηφία τους εξακολουθούσαν να θεωρούν ότι τα ειδικά σχολεία είναι καταλληλότερα για 

την φοίτηση μαθητών με αναπηρία. 

Σε έρευνα του Martz (2005) στη Ρωσία, δεν διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές στις απόψεις των γονιών παιδιών με και χωρίς αναπηρίες. Οι γονείς ανέφεραν 

πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αλλά 

εμφανίστηκαν στην πλειοψηφία τους θετικοί. Παρόμοια αποτελέσματα έδωσε και παλιότερη 

έρευνα που σύγκρινε τις δύο ομάδες και κατέληξε ότι τόσο οι γονείς των μαθητών με 

αναπηρία, όσο και οι γονείς των τυπικών μαθητών είναι θετικοί απέναντι στη συμπερίληψη 

Kelly (2001). 

Τέλος, αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αντιλήψεις των γονιών, η 

βιβλιογραφία αναφέρει ανάμεσα σε άλλα, το μορφωτικό επίπεδο των γονιών και το 

κοινωνικοοικονομικό τους επίπεδο (Tafa & Manolitsis, 2003). Όπως προκύπτει και από τις 

προαναφερθείσες έρευνες, άλλοι παράγοντες φαίνεται να είναι η ηλικία, το φύλο, η 

προηγούμενη εμπειρία με άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και το είδος και τη σοβαρότητα 

της αναπηρίας των μαθητών. Τέτοιοι παράγοντες είναι σημαντικό να ερευνώνται και να 

προσδιορίζονται με ακρίβεια για να βοηθήσουν στη δημιουργία προγραμμάτων παρέμβασης 

που θα βελτιώσουν τις αντιλήψεις των γονιών και θα προωθήσουν την ομαλότερη και 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

 

4.4. Σκοπός της έρευνας – Διερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής και γενικής αγωγής για την συμπερίληψη των μαθητών 

με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία θα 

επιχειρήσει να απαντήσει στα εξής διερευνητικά ερωτήματα: 

1. Τι περιεχόμενο δίνουν οι εκπαιδευτικοί στον όρο "συμπερίληψη" και ποιες οι  

απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω στα οφέλη της συμπερίληψης για ένα παιδί με 

πολλαπλές αναπηρίες; 
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2. Ποιες οι  απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω στους παράγοντες που λειτουργούν 

ανασταλτικά στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ατόμων με 

πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα; 

3. Κάτω από ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες είναι εφικτή η εκπαιδευτική 

συμπερίληψη ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες στην σημερινή ελληνική 

πραγματικότητα σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

4. Με ποιους/ποιες τρόπους/μεθόδους/διαδικασίες/στρατηγικές θα μπορούσε ένα 

παιδί με πολλαπλές αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο σύμφωνα με 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών; 

Ταυτόχρονα η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει έναυσμα και να συμβάλει σε 

περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες και προσεγγίσεις που ενδεχομένως θα βοηθήσουν στην 

θετική  αλλαγή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών κυρίως αλλά και όσων εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία σχετικά με τις δυνατότητες και τα περιθώρια για λειτουργική ζωή 

και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Μεθοδολογία 

 

5.1. Δείγμα 

Στη συγκεκριμένη έρευνα ακολουθήθηκε η επιλεκτική/ βολική δειγματοληψία. Στην 

επιλεκτική/ βολική δειγματοληψία ο ερευνητής επιλεγεί για το δείγμα οποιαδήποτε άτομα 

είναι άμεσα διαθέσιμα για να λάβουν μέρος στην έρευνα χωρίς να γίνει χρήση κάποιων άλλων 

κριτηρίων (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005).  

Αυτό σημαίνει ότι το δείγμα αυτό δεν είναι τυχαίο και το στοιχείο αυτό θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που 

διαθέτει η βολική δειγματοληψία είναι το γεγονός της ευκολίας ως προς την επιλογή του 

δείγματος και ότι επιλέγονται άτομα άμεσα διαθέσιμα. Το μειονέκτημα έγκειται στο γεγονός 

ότι το δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού στον οποίο επιδιώκεται να 

γενικευτούν τα αποτελέσματα (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από 20 εκπαιδευτικούς σε δομές της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους οποίους οι 10 είναι άνδρες και υπόλοιποι 10 γυναίκες  

(βλ. Πίνακας 1). Ως προς την ηλικία οι 9 είναι κάτω των 40 ετών, οι 4 είναι από 41 έως 50 

ετών ενώ οι υπόλοιποι  7 είναι άνω των 50 ετών (βλ. Πίνακας 2).  

Πίνακας 1: Ποσοστό Συμμετεχόντων ανά φύλο 

Ποσοστό Συμμετεχόντων ανά φύλο 

Φύλο 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Άνδρες 6 4 10 

Γυναίκες 4 6 10 
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Πίνακας 2: Κατανομή Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών ως προς την Ηλικία 

Κατανομή Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών ως προς την Ηλικία 

Ηλικιακή Κατηγορία 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

<40 2 7 9 

41 - 50 1 3 4 

>50 7 0 7 

 

Ως προς την ειδικότητα τους από τους συμμετέχοντες οι 10 είναι εκπαιδευτικοί που 

εργάζονται σε δομές της Ειδικής Αγωγής ενώ οι υπόλοιποι 10 εργάζονται στην Γενική Αγωγή. 

Το σύνολο όσων εργάζονται στην Ειδική Αγωγή, υπηρετούν σε ΕΕΕΕΚ, ενώ από τους 

εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής οι 3 υπηρετούν σε Γυμνάσιο, οι 6 σε Γενικό Λύκειο ενώ 1, 

υπηρετεί σε ΕΠΑΛ (βλ. Πίνακας 3). Αναφορικά με τη σχέση εργασίας τους 9 εκπαιδευτικοί 

εργάζονται ως αναπληρωτές, 10 ως μόνιμοι και 1 ως ωρομίσθιος (βλ. Πίνακας 4). 

Πίνακας 3: Κατανομή Συμμετεχόντων ως προς την Ειδικότητα και τη Δομή που υπηρετούν 

Κατανομή Συμμετεχόντων ως προς την Ειδικότητα και τη Δομή που υπηρετούν 

Δομή 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

ΕΕΕΕΚ 0 10 10 

Γυμνάσιο 3 0 3 

Γεν. Λύκειο 6 0 6 

ΕΠΑΛ 1 0 1 
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Πίνακας 4: Κατανομή Εκπαιδευτικών ως προς τη σχέση εργασίας 

Κατανομή Εκπαιδευτικών ως προς τη σχέση εργασίας 

Σχέση Εργασίας 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Μόνιμοι 7 3 10 

Αναπληρωτές 2 7 9 

Ωρομίσθιοι 1 0 1 

 

Ως προς των κλάδο οι 5 εκπαιδευτικοί ανήκουν στον κλάδο των Φιλολόγων, οι 3 στον 

κλάδο των Γεωπόνων, οι 3 στον κλάδο των Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, οι 5 στον κλάδο των 

Μαθηματικών, 2  στον κλάδο της Φυσικής Αγωγής, 1 στον κλάδο των Μουσικών και 1 στον 

κλάδο των Χημικών (βλ. Πίνακας 5). 

Πίνακας 5: Κατανομή Εκπαιδευτικών ως προς τον κλάδο 

Κατανομή Εκπαιδευτικών ως προς τον κλάδο 

Κλάδος 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Φιλολόγων 3 2 5 

Μαθηματικών 4 1 5 

Φυσικής Αγωγής 0 2 2 

Καλλιτεχνικών 1 2 3 

Χημικών 1 0 1 

Γεωπόνων 1 2 3 

Μουσικών 0 1 1 

 

Τα σχολεία στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

κατανέμονται σε 6 περιοχές της Ελλάδας. Ποιο συγκεκριμένα οι 10 εκπαιδευτικοί υπηρετούν 
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σε σχολεία του Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, οι 3 στην Περιφερειακή Ενότητα 

Βορείου Τομέα Αθηνών, 2 στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 3 στην Περιφερειακή 

Ενότητα Κοζάνης, 1 στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών και 1 στην Περιφερειακή 

Ενότητα Σάμου (Ικαρία) (βλ. Πίνακας 6). 

Πίνακας 6: Αριθμός Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών 

Αριθμός Συμμετεχόντων Εκπαιδευτικών 

Περιφερειακή Ενότητα 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Θεσσαλονίκη 3 7 10 

Αθήνα 3 0 3 

Λάρισα 1 1 2 

Κοζάνη 1 2 3 

Γρεβενά 1 0 1 

Ικαρία 1 0 1 

 

Σε σχέση με την προϋπηρεσία τους, 1-5 χρόνια προϋπηρεσία στην Γενική Αγωγή είχαν 5 

εκπαιδευτικοί, 6 έως 10 χρόνια 4 εκπαιδευτικοί, 10-20 χρόνια 1 εκπαιδευτικός, 5 

εκπαιδευτικοί πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσία ενώ 5 εκπαιδευτικοί όλοι προερχόμενοι από 

την Ειδική Αγωγή είχαν μηδενική (0) προϋπηρεσία στην Γενική Αγωγή. Όσον αφορά την 

προϋπηρεσία στις δομές τις Ειδικής Αγωγής 6 εκπαιδευτικοί είχαν 1 έως 5 χρόνια 

προϋπηρεσία ενώ 4 εκπαιδευτικοί είχαν 6 έως 10 χρόνια προϋπηρεσία.  Αξιοσημείωτο είναι 

ότι κανένας συμμετέχοντας από αυτούς που υπηρετούσαν στην Γενική Αγωγή κατά την 

διεξαγωγή της έρευνας δεν είχε διδάξει παλιότερα σε κάποια δομή της Ειδικής Αγωγής.  
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Γράφημα 1: Προϋπηρεσία συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 

 

Ως προς το εκπαιδευτικό επίπεδο οι 7 από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 

έρευνα είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ οι υπόλοιποι 13 εκπαιδευτικοί είναι 

κάτοχοι πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ. 
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5.2. Ερευνητική μέθοδος και ερευνητικό εργαλείο 

Στην εκπαιδευτική έρευνα, ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε δύο 

τύπους έρευνας, την ποσοτική από τη μια μεριά και την ποιοτική από την άλλη μεριά. Η 

ποιοτική μέθοδο έρευνας είναι μία μιας μέθοδος η οποία δύναται να λειτουργήσει αυτόνομα ή 

συμπληρωματικά και να συμπληρωθεί από ποσοτικές μεθόδους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

δεν συνιστά το αντίθετο των ποσοτικών μεθόδων. Ειδικότερα, με τον όρο ποιοτική μέθοδος 

έρευνας εννοείται ένα σύνολο ερμηνευτικών και διερευνητικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται σε διάφορες επιστήμες προκειμένου να περιγραφεί, να αποκωδικοποιηθεί, 

να μεταφραστεί και να αποδοθεί κάποιο νόημα σε ένα φαινόμενο (Creswell, 2011˙ 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Βασικό λοιπόν, χαρακτηριστικό της ποιοτικής μεθόδου είναι το γεγονός ότι μπορεί να 

ερμηνεύσει, να διαφωτίσει και να εξηγήσει τους λόγους και τις αιτίες εμφάνισης 

συμπεριφορών και γενικά φαινομένων. Στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών από την άλλη 

μεριά, το κύριο χαρακτηριστικό στην ποσοτική μέθοδο είναι το γεγονός ότι μετρά το μέγεθος 

των επιδράσεων που διέπουν ένα φαινόμενο αλλά και το μέγεθος του ίδιου του φαινομένου 

(Creswell, 2011˙  Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμα ότι η ποιοτική έρευνα δεν χρησιμοποιεί ιδιαίτερα μεγάλα 

δείγματα υποκειμένων αλλά μελετά μικρό αριθμό ερωτώμενων. Η χρήση μεγάλων δειγμάτων 

αφορά στις ποσοτικές έρευνες και αποσκοπεί στην εξαγωγή στατιστικών δεικτών από την 

ανάλυση ερωτήσεων από δομημένο ερωτηματολόγιο προκειμένου να μετρηθεί το πόσοι έχουν 

μία συγκεκριμένη άποψη. Αντίθετα στην ποιοτική έρευνα δύναται να ερευνηθούν μικρά 

σύνολα ερωτώμενων προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις τους και να εξηγηθούν οι 

απόψεις αυτές. Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι η ποιοτική έρευνα εμπεριέχει το 

χαρακτηριστικό της υποκειμενικότητας. Αυτό μπορεί να εντοπιστεί τόσο στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων οι οποίοι δίνουν τη δική τους άποψη για την πραγματικότητα όσο και στην 

αντιμετώπιση του ερευνητή (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005˙ Cohen, Manion, & 

Morrison, 2007). 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος με τη χρήση της 

συνέντευξης ως ερευνητικού εργαλείου. Η συνέντευξη είναι ένας προφορικός τρόπος 

συλλογής δεδομένων στον οποίο  εμπλέκονται τουλάχιστον δύο πρόσωπα. Κατά τη 

διαδικασία της συνέντευξης η οποία πραγματοποιείται ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, ο ερωτών 
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προσπαθεί να συλλέξει πληροφορίες για τις σκέψεις, τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες 

του συνεντευξιαζόμενου σχετικά με το υπό εξέταση θέμα. Στα παραπάνω θα πρέπει να 

σημειωθεί ακόμα ότι ο ερευνητή κατά τη διαδικασία της συνέντευξης μπορεί να συλλέξει 

πληροφορίες και για  θέματα τα οποία σχετίζονται με τη συμπεριφορά, τα αισθήματα ή ακόμα 

πληροφορίες οι οποίες  σχετίζονται με τα δημογραφικά στοιχεία. Σε γενικές γραμμές, η 

συνέντευξη αποβλέπει στη συλλογή όλων όσων έχουν σχέση με το σκοπό της έρευνας και 

υπάρχουν στο μυαλό αυτού που ερωτάται (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Η συνέντευξη ως μέθοδος έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με το ερωτηματολόγιο. Η 

διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο δίνονται γραπτά 

ενώ, στη συνέντευξη προφορικά. Μία συνέντευξη μπορεί να αποτελεί το μέσο το οποίο βοηθά 

ώστε να εντοπιστούν κάποιες μεταβλητές οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες στη διαδικασία 

διεξαγωγής της έρευνας. Επίσης, συνιστά το κυρίως εργαλείο συλλογής δεδομένων μιας 

έρευνας αλλά και το συμπλήρωμα άλλων ερευνών που έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα τα 

οποία χρειάζονται περισσότερη μελέτη (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

Οι συνεντεύξεις είναι τριών ειδών, η δομημένη, η  ημι-δομημένη και η ελεύθερη. Στο 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη η οποία περιλαμβάνει 

προκαθορισμένες ερωτήσεις κλειστού τύπου όπως και η δομημένη συνέντευξη. Αλλά 

παράλληλα, υποβάλλονται και μία σειρά από άλλες ερωτήσεις ανοικτού τύπου προκειμένου 

να υπάρξει πληρέστερη κατανόηση της απάντησης που δόθηκε στην κλειστή ερώτηση 

(Creswell, 2011˙ Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005).  

Η συνέντευξη στη συγκεκριμένη έρευνα χωρίζεται σε πέντε ενότητες που αφορούν α)τα 

δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενων όπως είναι για παράδειγμα η ηλικία, η μόρφωση, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας κλπ. β) τον όρο "συμπερίληψη" και τα οφέλη της συμπερίληψης για 

έναν μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες, γ) τους παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης των ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα, δ) τις 

προϋποθέσεις και  τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι εφικτή η εκπαιδευτική 

συμπερίληψη ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα, ε) 

τους τρόπους/μεθόδους/διαδικασίες/στρατηγικές με τις οποίες μπορεί ένα παιδί με πολλαπλές 

αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο. 

Αναφορικά με την συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής δεδομένων θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραληφθεί το γεγονός ότι 
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υπάρχουν και μειονεκτήματα. Τα βασικά πλεονεκτήματα της συνέντευξης σχετίζονται με το 

γεγονός ότι είναι το καταλληλότερο όργανο έρευνας για μικρές ηλικίες, μπορεί να καλύψει 

άτομα που δεν μπορούν να διαβάσουν, αυξάνει την εγκυρότητα καθώς και το ποσοστό των 

απαντήσεων. Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγεται το γεγονός ότι το μέτρο μέτρησης μπορεί να 

μην είναι κοινό,  υπάρχει ο κίνδυνος αλλοίωσης του αποτελέσματος από τη χρήση πολλών 

συμμετεχόντων,  υπάρχει ο κίνδυνος από την υποκειμενική κρίση του συνεντευκτή και από 

την τάση του ερευνητή για εξοικονόμηση χρόνου και τέλος υπάρχει ο κίνδυνος που απορρέει 

από τη χρήση του μαγνητοφώνου (Cohen, Manion & Morrison, 2007˙ Creswell, 2011˙ 

Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2005). 

5.3. Διαδικασία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τους θερινούς μήνες του 2016 και συγκεκριμένα από 

10/6/2016 έως 15/09/2016. Πριν από κάθε συνέντευξη προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία 

με τον συμμετέχοντα αφενός για να επιβεβαιωθεί ότι εμπίπτει στα κριτήρια της έρευνας και 

αφετέρου να ενημερωθεί για το περιεχόμενο της έρευνας και την σημαντικότητα της 

συμμετοχής του. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες διαβεβαιώθηκαν για την διατήρηση της 

ανωνυμίας τους. Οι συνεντεύξεις λήφθηκαν σε χώρο και χρόνο που επιθυμούσε ο εκάστοτε 

συμμετέχων ώστε να αισθάνεται άνετα. Είχαν διάρκεια κατά μέσο όρο περίπου 20 λεπτά και 

ηχογραφήθηκαν με τη χρήση ψηφιακού δημοσιογραφικού μαγνητόφωνου. Μετά τη συλλογή 

του υλικού αυτού ακολούθησε η απομαγνητοφώνηση της κάθε συνέντευξης και η ανάλυση 

των δεδομένων. 

5.4. Ανάλυση Δεδομένων 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας η ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων θα γίνει 

με τη βοήθεια της τεχνικής της ανάλυσης περιεχομένου. Αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται 

συχνά στις περιγραφικές μελέτες παρά το γεγονός ότι μπορεί να αποτελεί μέρος οποιασδήποτε 

μορφής έρευνας. Η ανάλυση περιεχομένου συνιστά μία σημαντική τεχνική αντικειμενικής και 

συστηματικής μελέτης και ανάλυσης του γραπτού και προφορικού λόγου καθώς και του 

περιεχόμενου που διατίθεται από άλλα μέσα. Οι πιο συνηθισμένες χρήσεις για την ανάλυση 

περιεχομένου είναι να περιγράψει τη σχετική συχνότητα και σημασία συγκεκριμένων 

θεμάτων, να αξιολογήσει την προκατάληψη, τη μισαλλοδοξία, ή την προπαγάνδα στο έντυπο 
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υλικό, να μετρήσει το επίπεδο της δυσκολίας στο αναγνώσιμο υλικό και να αναλύσει τους 

τύπους των λαθών στη δουλειά των μαθητών (Κυριαζή, 2009˙ Verma, & Mallick, 2004).  

Η ανάλυση περιεχομένου περιλαμβάνει τη μέτρηση εννοιών λέξεων ή συμβάντων σε 

γραπτά τεκμήρια και την παρουσίασή τους σε συνοπτική μορφή. Επίσης, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι η τεχνική της ανάλυσης του περιεχομένου μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας. Το πρωτογενή υλικό είναι συνήθως σε γραπτή μορφή αλλά 

η ηχογράφηση συνεντεύξεων, οι συζητήσεις και οτιδήποτε σχετίζεται με την επικοινωνία 

είναι διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν και υπόκεινται σε ένα εύρος αντικειμενικών στόχων 

έρευνας Η ανάλυση περιεχομένου αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την εκπαιδευτική 

έρευνα διότι είναι σε θέση να δώσει έγκυρα αποτελέσματα σε διάφορα επίπεδα πολύπλοκες 

της χρήσης και στην πιο απλή του μορφή μπορεί να δώσει καταλόγους συχνότητας (Κυριαζή, 

2009˙ Verma, & Mallick, 2004). 

Τέλος, για να υλοποιηθεί η ανάλυση περιεχομένου θα πρέπει να προχωρήσει ο ερευνητής 

στα εξής βήματα: απόφαση για τη χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών, επιλογή δείγματος, 

επιλογή της χρονικής περιόδου για την εφαρμογή της δειγματοληψίας, απόφαση για το 

πλήθος των γεγονότων που θα παρατηρηθούν η συστηματική καταγραφή των παρατηρήσεων.  

Κατά της διαδικασία της ανάλυσης του περιεχομένου σημαντικά σημεία που θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη από τη μεριά του ερευνητή είναι η επιλογή μονάδας καταγραφής και 

ανάλυσης, η δημιουργία κατηγοριών, το σύστημα κωδικοποίησης και η δειγματοληψία. Σε ότι 

αφορά την κωδικοποίηση θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή πραγματοποιείται σε στάδια. Πιο 

συγκεκριμένα ο ερευνητής ξεκινάει με γενικές κατηγορίες και σταδιακά καθώς επεξεργάζεται 

τα δεδομένα εισάγει και νέες κατηγορίες κωδικοποίησης (Κυριαζή, 2009˙ Verma, & Mallick, 

2004). 

5.5. Ζητήματα δεοντολογίας στην ποιοτική έρευνα 

Κατά τη διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας με συνεντεύξεις θα πρέπει ο ερευνητής να λαμβάνει 

υπόψη ότι οι συνεντεύξεις είναι σημαντικό να υπάρχουν στην επιστημονική δεοντολογία. 

Αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής για να μπορέσει να διεξάγει την έρευνα θα πρέπει να 

ακολουθήσει κάποιους βασικούς κανόνες οι οποίοι σχετίζονται με το πλαίσιο στο οποίο 

διεξάγεται η συνέντευξη, τον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται οι ερωτήσεις και γενικότερα 

με τον τρόπο με τον οποίο επικαλείται η επικοινωνία ανάμεσα στον ερευνητή και το 

υποκείμενο (Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2008). 
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Θα πρέπει λοιπόν, ο ερευνητής να εξασφαλίζει η διεξαγωγή των συνεντεύξεων να 

πραγματοποιείται με τη συγκατάθεση των ερωτώμενων στο μέρος και την ώρα που βολεύει το 

συνεντευξιαζόμενο. Επίσης είναι σημαντικό να προσδιορίζει με ακρίβεια το σκοπό της 

έρευνας ανεξάρτητα από το αν έχει δώσει κάποια συστατική επιστολή η όχι. Είναι σημαντικό 

ακόμα να καθορίζει τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης και να τηρεί το χρονοδιάγραμμα 

που έχει ορίσει παραπάνω. Θα πρέπει να επισημανθεί ακόμα ότι κατά την διαδικασία 

διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα πρέπει να διαμορφωθεί το κατάλληλο κλίμα ώστε να 

ερωτώμενος να μην προσπαθήσει να αναζητήσει σωστές απαντήσεις αλλά να ξεδιπλώσει τον 

τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και παράλληλα, να μην υποδαυλίζονται οι απαντήσεις ούτε να 

κατευθύνονται από τις ερωτήσεις του ερευνητή (Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2008). 

Τα παραπάνω στοιχεία λαμβάνονται υπόψη και στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας 

προκειμένου να είναι αξιόπιστο το υλικό το οποίο θα συνταχθεί. Ειδικότερα, ζητήματα 

δεοντολογίας τα οποία ενισχύουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της έρευνας και τα οποία 

έχουν ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας είναι η ενήμερη συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων σε αυτήν, η ενημέρωσή τους για το στόχο της έρευνας και την σημαντικότητα 

της συμμετοχής τους όπως επίσης, για τον εκτιμώμενο χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης. 

Ένα άλλο στοιχείο το οποίο επισημάνθηκε στους συμμετέχοντες είναι η διατήρηση της 

ανωνυμίας των συμμετεχόντων προκειμένου να καταστεί σαφές και να αποφευχθεί η 

πρόκληση ηθικής βλάβης (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

Αποτελέσματα 

 

6.1. Τα οφέλη της συμπερίληψης για ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες 

Τα αποτελέσματα της παρούσα έρευνας παρουσιάζονται στη συνέχεια  ανά ερώτηση.  

Επιλέχθηκε η συγκεκριμένος τρόπος παρουσίασης ώστε να γίνεται πιο κατανοητό το 

περιεχόμενο της έρευνας και η συσχέτιση με τα επιμέρους διερευνητικά ερωτήματα. 

Στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης, που αφορούσε το αν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν 

τον όρο εκπαιδευτική συμπερίληψη, οι 17 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά, ενώ οι υπόλοιποι 

3 απάντησαν αρνητικά και δήλωσαν ότι οι ίδιοι θα απέδιδαν την φοίτηση των μαθητών με 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο με τον όρο "ένταξη". 

Στην δεύτερη ερώτηση που αποτελούσε συνέχεια της πρώτης καθώς αφορούσε το 

περιεχόμενο του όρου ("τι σημαίνει για σας εκπαιδευτική συμπερίληψη"), απάντησαν μόνο οι 

17 εκπαιδευτικοί που δήλωσαν ότι γνώριζαν τον όρο. Από αυτούς οι 13 θεωρούσαν ότι η 

συμπερίληψη αφορά μόνο την εκπαίδευση των μαθητών τυπικής ανάπτυξης με μαθητές  με 

αναπηρίες (Σ7:δημιουργία ενός σχολείου το οποίο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες 

παιδιών που έχουν ειδικές ανάγκες, Σ17: να φοιτούν ταυτόχρονα παιδιά με αναπηρίες και 

παιδιά που δεν πάσχουν ή δεν έχουν οποιασδήποτε μορφής αναπηρίας ή πρόβλημα), ενώ 

μόλις 4 δήλωσαν ότι αφορά την εκπαίδευση όλων των μαθητών ανεξάρτητα από επιμέρους 

διαφορές ανάμεσα στις οποίες εκτός από την αναπηρία, μπορεί να είναι η θρησκεία, η 

εθνικότητα, η γλώσσα κ.α. (Σ1: αφορά όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά όπως γλώσσα, εθνικότητα, θρησκεία). Στον ορισμό τους 8 από τους 

εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι συμπερίληψη είναι η διδασκαλία στο ίδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

(Σ2: να διδάσκονται στο ίδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο, να συμμετέχουν στο γενικό σχολείο, Σ16: 

παιδιά με ειδικές ανάγκες να παρακολουθούν το ίδιο μάθημα με τα τυπικά παιδιά), ενώ 5 

περιέγραψαν το σχολείο στο οποίο εφαρμόζεται η συμπερίληψη ως "ένα σχολείο για όλους" 

(Σ7: δημιουργία ενός σχολείου για όλους). Από τους συμμετέχοντες 4 υποστήριξαν ότι η 

συμπερίληψη μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με μαθητές με συγκεκριμένα μόνο είδη αναπηριών 

(Ε4: για να γίνει αυτό θα πρέπει νοητικά να έχουν μέχρι και ελαφρά νοητική υστέρηση, Σ6: 

τελείως διαφορετική προσέγγιση όταν υπάρχει το σκέλος της νοητικής ανεπάρκειας) και 4 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν τη λέξη ένταξη ή κάποιο παράγωγό της για να ορίσουν τη 
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συμπερίληψη (Σ8: στην τυπική εκπαίδευση να ενταχθούν και μαθητές με ειδικές ανάγκες, 

Σ12: παιδιά με αναπηρίες εντάσσονται στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα). Τέλος μόλις 2 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι για να εφαρμοστεί η συμπερίληψη χρειάζεται συνολική 

αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος (Σ10: έχει να κάνει με την αναμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος, Σ13: το σχολείο συνολικά να διαμορφωθεί έτσι ώστε να μπορέσει 

να στηρίξει άτομα με αναπηρίες) (βλ. Πίνακας 8). 

Πίνακας 8: Τι σημαίνει εκπαιδευτική συμπερίληψη 

Τι σημαίνει για σας εκπαιδευτική συμπερίληψη; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Αφορά την εκπαίδευση μόνο μαθητών με και 

χωρίς αναπηρίες 
8 5 13 

Αφορά όλους τους μαθητές ανεξαιρέτως 

επιμέρους ιδιαιτεροτήτων 
1 3 4 

Συμπερίληψη είναι η διδασκαλία στο ίδιο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο 
5 3 8 

Συμπερίληψη σημαίνει ένα σχολείο για όλους 2 3 5 

Η συμπερίληψη μπορεί να εφαρμοστεί μόνο 

με μαθητές με συγκεκριμένα είδη αναπηριών 
1 3 4 

Συμπερίληψη είναι η ένταξη των μαθητών με 

αναπηρίες στο γενικό σχολείο 
2 2 4 

Για να μπορεί να εφαρμοστεί η συμπερίληψη 

χρειάζεται αναμόρφωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος 

1 1 2 

 

Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί τόσο στη γενική αγωγή όσο και στην 

ειδική αγωγή χωρίς αξιοσημείωτες διαφοροποιήσεις, παρά τις επιμέρους αδυναμίες και 

συγχύσεις σε σχέση με το περιεχόμενο του όρου, φάνηκε να γνωρίζουν τις βασικές 
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παραμέτρους που συνθέτουν τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο της έννοιας εκπαιδευτική 

συμπερίληψη. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του όρου πολλαπλές αναπηρίες (Τι σημαίνει για σας 

πολλαπλές αναπηρίες;) όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι πρόκειται για τη συνύπαρξη 

πολλών αναπηριών στο ίδιο άτομο (Σ1: ελλείμματα σε περισσότερους από έναν τομέα, Σ17: 

σημαίνει ένα άτομο να έχει πάνω από μία αναπηρία). 

Στην ερώτηση που αφορούσε τις δυνατότητες και τις ανάγκες των μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες (Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες ενός μαθητή με πολλαπλές 

αναπηρίες;) απάντησαν όλοι οι συμμετέχοντες. Αναφορικά με τις ανάγκες 7 εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν την ανάγκη να είναι ο μαθητής λειτουργικός στην καθημερινότητά του (Σ4: να 

αποκτήσει δεξιότητες που θα το κάνουν λειτουργικό στη ζωή του, Σ6: να είναι περισσότερο 

λειτουργικός), ενώ 5 εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ανάγκη να είναι ανεξάρτητος και αυτόνομος 

(Σ3: να αυτοεξυπηρετείται στοιχειωδώς, Σ13: να γίνει αυτόνομος και ανεξάρτητος). Την 

ανάγκη να βοηθιέται ο μαθητής από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και επιστημονικό προσωπικό 

ανέφεραν 4 εκπαιδευτικοί (Σ4: έχει ανάγκη από φυσιοθεραπείες, άλλου είδους θεραπείες, 

λογοθεραπείες, Σ16: ανάγκη από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό), την ανάγκη για 

συνεχή παρακολούθηση 3 εκπαιδευτικοί (Σ11: χρειάζεται έναν άνθρωπο πάντα δίπλα του, 

Σ18: ανάγκη συνεχούς φροντίδας και επίβλεψης από κάποιον άλλο) και 3 εκπαιδευτικοί 

σημείωσαν την ανάγκη του μαθητή για αποδοχή από την κοινωνία (Σ15: να τον αποδέχεται η 

κοινωνία, Σ20: ανάγκη κοινωνικοποίησης, να έχουν φίλους, παρέες). Επιπλέον, 3 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι οι ανάγκες του μαθητή εξαρτώνται άμεσα από την βαρύτητα και 

τη φύση της αναπηρία του (Σ1: Κάθε μαθητής είναι διαφορετικός και οι ανάγκες του είναι 

διαφορετικές, Σ18: Οι ανάγκες σχετίζονται με το τι αναπηρίες έχει το παιδί). Από 2 

εκπαιδευτικούς επισημάνθηκε η ανάγκη για υποδομές (Σ16: υποδομές που να εξασφαλίζουν 

την ασφαλή και επαρκή παραμονή του στο χώρο του σχολείου, Σ17: να υπάρχουν ράμπες, να 

μην υπάρχουν κακοτεχνίες και εμπόδια στη διέλευση του μέσα στους χώρους όπως συνήθως), 

από 2 εκπαιδευτικούς η ανάγκη πρόσβασης των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στη σωστή 

για τους ίδιους εκπαίδευση (Σ20: ανάγκη πρόσβασης στη σωστή εκπαίδευση) και από 1 

εκπαιδευτικό η ανάγκη των μαθητών για εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (Σ5: 

χρειάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα). Τέλος 1 εκπαιδευτικός ανέφερε ην ανάγκη τα παιδιά 

αυτά να είναι σε ένα περιβάλλον που τα κάνει χαρούμενα (Σ5: να είναι χαρούμενος) και 1 
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εκπαιδευτικός την ανάγκη να εξυπηρετεί παρά την αναπηρία του ο συγκεκριμένος μαθητής τις 

βασικές του ανάγκες (Σ12: να εξυπηρετούνται οι βασικές του ανάγκες) (βλ. Πίνακας 9). 

Πίνακας 9: Οι ανάγκες ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες 

Οι ανάγκες ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Να είναι λειτουργικός 3 4 7 

Να είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος 3 2 5 

Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό και επιστημονικό 

προσωπικό 
2 2 4 

Εξαρτάται από την αναπηρία 1 2 3 

Συνεχή παρακολούθηση 0 3 3 

Αποδοχή από την κοινωνία 0 3 3 

Υποδομές 2 0 2 

Πρόσβαση στη σωστή εκπαίδευση 2 0 2 

Να εξυπηρετούνται οι βασικές του ανάγκες 1 0 1 

Εξατομικευμένο πρόγραμμα 0 1 1 

Να είναι χαρούμενος 0 1 1 
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Παρατηρούμε ότι οι απαντήσεις και των δύο υποομάδων των εκπαιδευτικών συνάδουν σε 

μεγάλο βαθμό με τη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τις ανάγκες των μαθητών με 

πολλαπλές αναπηρίες, παρά τον μικρό αναλογικά αριθμό τέτοιων μαθητών στα ελληνικά 

σχολεία. Ωστόσο οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής φαίνεται να δίνουν περισσότερη βαρύτητα 

στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και σε πιο εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών αυτών 

(24ωρη παρακολούθηση, ποιότητα ζωής) που προφανώς σχετίζεται με τη μεγαλύτερη 

εμπειρία τους πάνω στις πολλαπλές αναπηρίες. 

Όσον αφορά τις δυνατότητες, δυνατότητες των μαθητών με αναπηρία ανέφεραν μόνο οι 

13 από τους 20 συμμετέχοντες. Από αυτούς οι 6 εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι κατά την άποψή 

τους οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες έχουν δυνατότητα να μάθουν και να κατακτήσουν 

κάποιες δεξιότητες (Σ2: μπορεί να ανταποκριθεί και να μάθει, οι δυνατότητες δεν 

απουσιάζουν τελείως, Σ13: μπορούν να βελτιωθούν, Σ18: μπορούν να αποκτήσουν 

δεξιότητες, να μάθουν πράγματα), ενώ 5 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι δυνατότητες αυτών 

των μαθητών είναι πολύ περιορισμένες (Σ9: Είναι πολύ μικρές οι δυνατότητές τους, Σ15: οι 

δυνατότητες τείνουν στο μηδέν, Σ17: δεν πιστεύω ότι τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες 

έχουν μεγάλες δυνατότητες). Την άποψη ότι οι δυνατότητες των μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες εξαρτώνται από τη φύση και τη βαρύτητα των αναπηριών τους διατύπωσαν 4 

εκπαιδευτικοί, ενώ δυνατότητες στο κομμάτι των ακαδημαϊκών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

ανέφερε μόλις 1 εκπαιδευτικός (Σ7: δυνατότητες στο ακαδημαϊκό κομμάτι αλλά και στο 

κομμάτι της κοινωνικής εκπαίδευσης) (βλ. Πίνακας 10). 

Πίνακας 10: Οι δυνατότητες ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες 

Οι δυνατότητες ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Δυνατότητα να μάθουν και να κατακτήσουν 

κάποιες δεξιότητες 
5 1 6 

Οι δυνατότητες αυτών των μαθητών είναι 

πολύ περιορισμένες 
3 2 5 

Εξαρτώνται από τη φύση και τη βαρύτητα 3 1 4 
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των αναπηριών 

Δυνατότητες στο κομμάτι των ακαδημαϊκών 

και κοινωνικών δεξιοτήτων 
0 2 2 

 

Σημαντική παρατήρηση είναι ότι ενώ για στις ανάγκες των μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες αναφέρθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, στις  δυνατότητες αναφέρθηκαν κατά κύριο 

λόγο οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής. Ενώ θα περιμέναμε στις δυνατότητες των παιδιών 

αυτών να σταθούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί της εδικής αγωγής, αυτό δεν συνέβη 

πιθανότατα διότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν καλύτερη εικόνα της τεράστιας 

ανομοιομορφίας που παρουσιάζει η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ως προς τις 

δυνατότητες και τους ρυθμούς εξέλιξης και μεγαλύτερη συναίσθηση του πόσο δύσκολο είναι 

να αναφερθεί κανείς γενικά τις δυνατότητες της. 

Στην ερώτηση αν οι ανάγκες των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες διαφοροποιούνται από 

τις ανάγκες των παιδιών με άλλου είδους αναπηρίες (Πιστεύετε ότι οι ανάγκες των παιδιών με 

πολλαπλές αναπηρίες διαφοροποιούνται σε σχέση με τις ανάγκες των παιδιών με άλλου 

είδους αναπηρίες;) όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν καταφατικά. Οι 6 από αυτούς 

απάντησαν ότι οι ανάγκες των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες διαφοροποιούνται στο ότι οι 

μαθητές που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι πιο δύσκολο να εκπαιδευτούν (Σ1: 

είναι πρόκληση για τον εκπαιδευτικό, Σ14: Είναι πολύ πιο σύνθετο νομίζω να διδάξεις σε 

πολλαπλές αναπηρίες, Σ18: όσο πιο βαριές και όσο περισσότερες είναι οι αναπηρίες τόσο πιο 

δύσκολα και για το παιδί και για όσους προσπαθούν να το εκπαιδεύσουν ή να το φροντίσουν) 

σε σχέση με τους άλλους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Άλλος παράγοντας που 

διαφοροποιεί αυτήν την κατηγορία μαθητών είναι η μεγαλύτερη υποστήριξη που χρειάζονται 

σύμφωνα με 5 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (Σ2: χρειάζονται πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη, 

Σ9: το παιδί με πολλαπλές αναπηρίες θα έχει περισσότερες ανάγκες, ίσως χρειαστεί 

περισσότερα του ενός ατόμου για να μπορέσουν να το κουράρουν, Σ19: Είναι πολύ πιο 

δύσκολο να φροντίσεις ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες), ενώ 2 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

οι ανάγκες των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες είναι διαφορετικές γιατί αυτοί οι μαθητές 

χρειάζονται 24ωρη παρακολούθηση από κάποιον ενήλικα (Σ5: πρέπει να σαι μαζί τους 

συνεχώς, Σ16: χρειάζονται 24ωρη παρακολούθηση από έναν άνθρωπο). Τέλος 2 
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εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι μαθητές αυτοί διαφοροποιούνται γιατί έχουν περισσότερα 

προβλήματα να αντιμετωπίσουν (Σ11: δεν είναι μόνο ένα το πρόβλημα, είναι πολλαπλά τα 

προβλήματα, Σ17: δεν έχουν μόνο μία αναπηρία να αντιπαλέψουν αλλά περισσότερες) και 2 

δήλωσαν ότι διαφοροποιούνται στο βαθμό και στο μέτρο που διαφοροποιούνται οι ανάγκες 

του κάθε μαθητή (Σ4: κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, Σ8: όπως διαφοροποιείται και το 

κάθε παιδί) (βλ. Πίνακας 11). 

Πίνακας 11: Διαφοροποίηση μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες σε σχέση με μαθητές με άλλου είδους 

ειδικές ανάγκες 

Διαφοροποίηση μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες σε σχέση με μαθητές με άλλου είδους ειδικές ανάγκες 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Είναι πιο δύσκολο να εκπαιδευτεί  4 2 6 

Χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη 3 2 5 

Χρειάζεται 24ωρη παρακολούθηση 1 1 2 

Είναι πολλαπλά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει 
2 0 2 

Διαφοροποιείται όπως κάθε παιδί 0 2 2 

 

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών συνάδουν σε μεγάλο βαθμό με τη διεθνή βιβλιογραφία 

αναφορικά με τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης κατηγορίας μαθητών. Όπως ήταν 

αναμενόμενο λόγω του χαρακτήρα της γενικής εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής 

στάθηκαν περισσότερο στις δυσκολίες, τα προβλήματα και την ιδιαίτερη υποστήριξη που 

χρειάζονται οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής που 

απάντησαν, υποστήριξαν ότι όλοι οι μαθητές είναι διαφορετικοί και χρειάζονται "ειδική" 

προσέγγιση, ανεξάρτητα από τις όποιες επιμέρους ιδιαιτερότητες. 
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Στην επομένη ερώτηση που είχε να κάνει με το αν ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες  θα 

ωφελούνταν από τη συμπερίληψη του στο γενικό σχολείο (Θεωρείτε ότι ένα παιδί με 

πολλαπλές αναπηρίες  θα ωφελούνταν από τη συμπερίληψη του στο γενικό σχολείο;) 7 

εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά (Σ4: ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά το να συνυπάρχουν 

στην ίδια τάξη δεν θεωρώ ότι θα βοηθούσε τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, Σ9: δεν 

υπάρχουν δομές στη χώρα μας, η συμπεριφορά των άλλων παιδιών προς αυτό, δεν μπορεί να 

δοθεί βαρύτητα σε αυτά που χρειάζεται το συγκεκριμένο παιδί, Σ12: δεν υπάρχουν οι 

κατάλληλες συνθήκες ώστε να μπορέσει ένα τέτοιο παιδί να ωφεληθεί από τη συμμετοχή του 

στο γενικό σχολείο, μπορεί να ένιωθε απομονωμένο, Υπάρχει λειψή εκπαίδευση και 

τεχνογνωσία και ενημέρωση όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, Σ18: δεν θα μπορούσε να 

λάβει την εκπαίδευση που χρειάζεται, την προσαρμοσμένη δηλαδή στους ρυθμούς και τις 

ανάγκες του), 7 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι θα μπορούσαν οι μαθητές με πολλαπλές 

αναπηρίες να ωφεληθούν από τη συμπερίληψή τους κάτω όμως από συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις (Σ6: Αν δεν υπάρχει νοητική ανεπάρκεια ναι, Σ7: Θεωρώ ότι κάτω από 

προϋποθέσεις θα μπορούσε να ωφεληθεί σημαντικά τόσο το ίδιο το παιδί… Όταν λέω κάτω 

από προϋποθέσεις εννοώ άτομα τα οποία θα μπορούσαν να ασχοληθούν ειδικά με το παιδί, 

Σ8: Θα ωφελούνταν από τη συμπερίληψη στο βαθμό που οι εκπαιδευτικοί ήταν 

ευαισθητοποιημένοι, Αν υπήρχε εκπαιδευτικό προσωπικό που να στηρίζει το συγκεκριμένο 

παιδί, Σ15: Ενδεχομένως να ωφελούνταν, όμως σε ένα σχολείο που θα υποστηρίζονταν από 

ψυχολόγο, από κοινωνικό λειτουργό, και δεν εννοώ περιστασιακά, Σ19: θα ωφελούνταν, αν το 

σχολείο όμως ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρουμε σήμερα), ενώ 6 εκπαιδευτικοί 

απάντησαν καταφατικά (βλ. Πίνακας 12). 

Πίνακας 12: Θα ωφελούνταν ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες  από τη συμπερίληψη του στο γενικό 

σχολείο; 

Θεωρείτε ότι ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες  θα ωφελούνταν από τη συμπερίληψη 

του στο γενικό σχολείο; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Όχι 4 3 7 
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Ναι υπό προϋποθέσεις 3 4 7 

Ναι 3 3 6 

 

Είναι φανερό λοιπόν, ότι οι εκπαιδευτικοί παρά τις επιφυλάξεις τους, τοποθετούνται 

περισσότερο θετικά παρά αρνητικά, αναφορικά με τα οφέλη της συμπερίληψης για τα παιδιά 

με πολλαπλές αναπηρίες. 

Από τους συμμετέχοντες μόνο 11 διευκρίνισαν σε ποιους τομείς θα ωφελούνταν ένα παιδί 

με πολλαπλές από τη φοίτησή του στο γενικό σχολείο (Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα 

ωφελούνταν περισσότερο ένα τέτοιο παιδί από το να συμμετέχει στο γενικό σχολείο;). Οι 

υπόλοιποι είτε απάντησαν αρνητικά αναφορικά με τα οφέλη της συμπερίληψης, είτε δεν ήταν 

σε θέση να προσδιορίσουν σε μεγαλύτερο βαθμό το είδος της ωφέλειας. Οι 10 από τους 

συμμετέχοντες που απάντησαν δήλωσαν ότι οι μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες θα 

ωφεληθούν από τη συμπερίληψή τους στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων (Σ6: Τα οφέλη 

της συμπερίληψης αφορούν μόνο τον κοινωνικό τομέα, Σ8: αν μπορούσε να αναπτύξει 

δεσμούς και σχέσεις θα το έκανε πιστεύω να κινητοποιηθεί, Σ17: θα επωφελούνταν στην 

ανάπτυξη σχέσεων με άλλα παιδιά, Σ19: Θα μάθαινε πώς να συνυπάρχει με τους άλλους, θα 

έκανε φίλους). Την ωφέλεια και στον τομέα των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων επισήμαναν 4 από 

τους εκπαιδευτικούς. Τέλος η βελτίωση της αυτονομίας και της αυτοεξυπηρέτησης 

αναφέρθηκε από 2 συμμετέχοντες και η βελτίωση του αυτοπροσδιορισμού, η απογκετοποίηση 

και η αίσθηση της κοινωνικής αποδοχής αναφέρθηκαν έκαστη από 1 εκπαιδευτικό (βλ. 

Πίνακας 13). 

Πίνακας 13: Τομείς στους οποίους θα ωφελούνταν ένας μαθητής με πολλαπλές αναπηρίες από την 

συμπερίληψή του στο γενικό σχολείο 

Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα ωφελούνταν περισσότερο ένα παιδί με πολλαπλές 

αναπηρίες από το να συμμετέχει στο γενικό σχολείο; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 
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Τομέας κοινωνικών δεξιοτήτων 4 6 10 

Τομέας ακαδημαϊκών δεξιοτήτων 1 3 4 

Βελτίωση της αυτονομίας και της 

αυτοεξυπηρέτησης 
1 1 2 

Βελτίωση του αυτοπροσδιορισμού 0 1 1 

Απογκετοποίηση 0 1 1 

Αίσθηση της κοινωνικής αποδοχής 0 1 1 

 

Στην ερώτηση «Τα τυπικά παιδιά θα ωφελούνταν από το να φοιτά ένας μαθητής με 

πολλαπλές αναπηρίες στην τάξη τους;» οι 17 από τους εκπαιδευτικούς απάντησαν θετικά ενώ 

μόλις 3 διατύπωσαν την άποψη ότι τα τυπικά παιδιά δεν θα ωφελούνταν από τη φοίτηση ενός 

μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες στην τάξη τους (Σ18: Θα έβλαπτε πιστεύω την εκπαιδευτική 

διαδικασία η συμμετοχή αυτών των μαθητών στη γενική τάξη, Σ20: Δε νομίζω ότι θα 

αποκόμιζε ένα τυπικό παιδί κάποιο θετικά στοιχεία). Οι 17 εκπαιδευτικοί που απάντησαν 

θετικά στην παραπάνω ερώτηση, ρωτήθηκαν επίσης σε ποιους τομείς κατά τη γνώμη τους θα 

ωφελούνταν οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Εδώ οι 11 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι οι μαθητές 

τυπικής ανάπτυξης θα αποκτούσαν την ευκαιρία να μάθουν να αποδέχονται τη 

διαφορετικότητα (Σ1: μαθαίνουν να σέβονται το διαφορετικό, Σ3: να ανέχονται και να 

επικοινωνούν με τη διαφορετικότητα, Σ8: να εξοικειωθούν με την αναπηρία, Σ15: η 

αλληλεπίδραση βοηθάει στην κοινωνική αποδοχή, Σ19: στο να κατανοούν και να αποδέχονται 

το διαφορετικό). Άλλες απόψεις που αναφέρθηκαν ήταν η ευαισθητοποίηση των τυπικών 

μαθητών που αναφέρθηκε από 5 εκπαιδευτικούς (Σ7: να είναι λίγο πιο ευαισθητοποιημένα, 

Σ9: να γίνουν πιο ευαίσθητα κοινωνικά), η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, που 

αναφέρθηκε από 3 εκπαιδευτικούς (Σ2: θα κέρδιζαν στον άξονα των κοινωνικών δεξιοτήτων, 

Σ6: θα ωφελούνταν στο κοινωνικό κομμάτι) και γενικότερα οφέλη στο συναισθηματικό τομέα 
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που αναφέρθηκαν από 2 εκπαιδευτικούς (Σ5: θα είχαν συναισθηματικά οφέλη, Σ6: θα 

ωφελούνταν στο ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι) (βλ. Πίνακας 14). 

Πίνακας 14: Τομείς στους οποίους θα ωφελούνταν ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης από την συμπερίληψή 

ενός μαθητή με πολλαπλές αναπηρίες  στο γενικό σχολείο 

Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι θα ωφελούνταν ένας μαθητής τυπικής ανάπτυξης, από τη 

συμμετοχή ενός παιδιού με πολλαπλές αναπηρίες στο γενική τάξη; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Αποδοχή της διαφορετικότητας 6 5 11 

Ευαισθητοποίηση 1 4 5 

Ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων 0 3 3 

Συναισθηματικά Οφέλη 0 2 2 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω αποτελέσματα σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, τα 

οφέλη για τους μαθητές τυπικής εκπαίδευσης  περιορίζονται στη βελτίωση των αντιλήψεών 

τους για τις αναπηρίες και στην εξέλιξη στο κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Κανένας 

εκπαιδευτικός δεν ανέφερε ενδεχόμενα οφέλη στις ακαδημαϊκές δεξιότητες, έστω για το πιο 

αδύναμο κομμάτι των μαθητών τυπικής εκπαίδευσης που αντικειμενικά θα βοηθηθεί από την 

παρουσία επαγγελματιών και τις στρατηγικές διδασκαλίας που απαιτεί ένα πρόγραμμα 

συμπερίληψης. Αυτό ίσως συνδέεται με τη γενικότερη άγνοια που διαπιστώθηκε στην 

παρούσα μελέτη από πλευράς των εκπαιδευτικών σε σχέση με τις στρατηγικές, μεθόδους 

διδασκαλίας και προσαρμογές που απαιτούνται στην εκπαιδευτική συμπερίληψη.  
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6.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρμογή της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα 

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να διατυπώσουν τη γνώμη τους αναφορικά με 

τους παράγοντες που εμποδίζουν τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο 

γενικό σχολείο. Όλοι οι συμμετέχοντες (20) απάντησαν ότι τη φοίτηση των μαθητών με 

πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο εμποδίζουν οι ελλιπείς κτιριακές υποδομές (Σ2: 

λείπουν χώροι που μπορούν αυτά τα παιδιά να τρώνε ή να ικανοποιούν άλλου είδους ανάγκες, 

φυσιοθεραπευτήρια ενδεχομένως…, Σ16: Δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για 

αυτά τα παιδιά, κατάλληλες αίθουσες κλπ., Σ14: Οι τάξεις και οι εγκαταστάσεις δεν κάνουν 

ούτε για τους κανονικούς μαθητές. Ούτε στο κτίριο δεν θα μπορεί να μπει ο πολυανάπηρος) 

και οι ελλείψεις σε ειδικευμένο βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό (Σ12: Δεν υπάρχουν 

ψυχολόγοι δεν υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί δεν υπάρχουν φυσιοθεραπευτές, 

λογοθεραπευτές στα σχολεία, Προσωπικό να το προσέχει, να το βοηθάει στην ατομική 

υγιεινή, Σ10: Όταν δεν υπάρχει προσωπικό δεν μπορεί το παιδί να πάει σχολείο, Σ14: αυτά τα 

παιδιά για να μπορέσεις να τα βοηθήσεις απαιτείται μια συγκεκριμένη κατάρτιση πάνω στο 

αντικείμενο). Οι 19 από τους εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι εμπόδιο στη συμπερίληψη 

στέκεται η δυσκολία στην προσβασιμότητα (Σ5: σίγουρα, αν το παιδί είναι σε καροτσάκι και 

το σχολείο δεν έχει ράμπες και είναι όλο σκάλες και δεν έχει ασανσέρ -που ποιο σχολείο έχει 

ασανσέρ;,) ενώ επίσης 19 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι εμπόδιο αποτελούν οι ελλείψεις σε 

υλικά μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό (Σ2: (tablet, διαδραστικοί πίνακες κτλ.) λείπουν από 

όλα σχεδόν τα σχολεία,  Σ9: στην δικιά μου ειδικότητα χρειάζονται κάποια εργαλεία, κάποια 

μηχανήματα, κάποιες εγκαταστάσεις για να μπορέσεις να διδάξεις το αντικείμενο, πράγμα που 

δεν υπάρχει στα ειδικά σχολεία, όχι τώρα στα γενικά, Σ15: οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι 

λίγοι και παλιοί). Οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών αναφέρθηκαν ως 

ανασταλτικός παράγοντας για τη συμπερίληψη των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες από 18 

εκπαιδευτικούς (Σ1: επειδή στην πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν υπάρχουν εξειδικευμένες 

γνώσεις, γενικά είναι πολύ επιφυλακτικοί, Σ3: Είτε νιώθουν οίκτο, είτε ταυτίζονται με τα δικά 

τους παιδιά, δεν έχουν συναισθήματα εκπαιδευτικού για αυτά τα παιδιά, Σ4: Εδώ υπάρχει 

πρόβλημα με τις στάσεις ακόμα και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πόσο μάλλον στην γενική, 

Σ12: Κανένας δεν θέλει να του προκύπτουν στην δουλειά του καταστάσεις που δεν μπορεί να 

διαχειριστεί, Σ14: Ειδικά των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία. 
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Υπάρχουν ακόμα προκαταλήψεις), ενώ 14 εκπαιδευτικοί ανέφεραν την ελλιπή εκπαίδευση 

των καθηγητών ως εμπόδιο για την συμπερίληψη (Σ1: δεν έχουν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

τις γνώσεις για να μπορέσουν να διδάξουν αυτό το παιδί, Σ7: Υπάρχει εξαιρετικά ελλιπής 

εκπαίδευση των καθηγητών, ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Σ19: η δική μας άγνοια, 

για να μην πω ανικανότητα, των εκπαιδευτικών). Οι 12 από τους εκπαιδευτικούς δήλωσαν ότι 

εκτός των άλλων η συμπερίληψη των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες εμποδίζεται και από 

την έλλειψη αναλυτικού προγράμματος σπουδών για αυτήν την κατηγορία μαθητών (Σ7: η 

έλλειψη αναλυτικού προγράμματος εμποδίζει γιατί δίνει την αίσθηση ότι για αυτά τα παιδιά 

δεν υπάρχει στόχος, Σ4: όλα βασίζονται στις γνώσεις και στο φιλότιμο του εκπαιδευτικού), 4 

εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ανασταλτικό ρόλο στη συμπερίληψη διαδραματίζει η ελλιπής 

ενημέρωση τόσο των εμπλεκόμενων όσο και τις κοινωνίας συνολικά (Σ4: δεν υπάρχει 

ενημέρωση και στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, Σ15: η 

έλλειψη ενημέρωσης της κοινωνίας δηλαδή των γονιών και των παιδιών, Σ19: η λάθος ή 

ανύπαρκτη ενημέρωση της κοινωνίας), ενώ 4 εκπαιδευτικοί θεώρησαν ότι εμπόδιο στη 

συμπερίληψη των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο στέκεται η ίδια η 

αναπηρία τους (Σ3: Η αναπηρία τους η ίδια, Σ18: Οι αδυναμίες, οι αναπηρίες που έχουν, Σ14: 

Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν αν επικοινωνήσουν με τους συμβατικούς τρόπους 

τουλάχιστον, παιδιά που δεν μπορούν να γράψουν, να διαβάσουν ή ακόμα να κάτσουν στην 

καρέκλα τους… πως αυτά τα παιδιά θα ακολουθήσουν το γενικό πρόγραμμα;). Τέλος, άλλα 

εμπόδια που αναφέρθηκαν είναι η συμπεριφορά των άλλων μαθητών από 3 εκπαιδευτικούς 

(Σ5: το μπούλινγκ), ο φόβος των γονιών για στιγματισμό του παιδιού από 1 εκπαιδευτικό (Σ7: 

οι γονείς  φοβούνται τον στιγματισμό που θα έχουν και αυτοί και το παιδί τους στα πλαίσια 

του σχολείου της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής από 1 εκπαιδευτικό (Σ4: δεν υπάρχει συνεργασία 

ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής) (βλ. Πίνακας 15). 

Πίνακας 15: Παράγοντες που εμποδίζουν τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό 

σχολείο 

Τι θεωρείτε ότι εμποδίζει τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο 

γενικό σχολείο; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 



[93] 
 

Η ελλιπής κτιριακή υποδομή 10 10 20 

Οι ελλείψεις σε ειδικευμένο βοηθητικό και 

επιστημονικό προσωπικό 
10 10 20 

Η δυσκολία στην προσβασιμότητα 9 10 19 

Η έλλειψη σε υλικά μέσα και τεχνολογικό 

εξοπλισμό 
10 9 19 

Οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 8 10 18 

Η ελλιπής εκπαίδευση των καθηγητών 6 8 14 

Η απουσία αναλυτικού προγράμματος 6 6 12 

Η έλλειψη ενημέρωσης 2 2 4 

Η αναπηρία τους 2 2 4 

Η συμπεριφορά των άλλων μαθητών 2 1 3 

Ο φόβος του στιγματισμού 0 1 1 

Η έλλειψη συνεργασίας εκπαιδευτικών 

γενικής και ειδικής αγωγής 
0 1 1 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά τα εμπόδια για 

την εφαρμογή της συμπερίληψης στάθηκαν κυρίως σε παράγοντες που σχετίζονται με τις 

κτιριακές και άλλου είδους υποδομές αλλά και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως 

υποκείμενα, τις ικανότητες και τα "εργαλεία" που έχουν στη διάθεσή τους. 

Αναφορικά με το αν οι σύγχρονες σχολικές μονάδες προσφέρουν προσβασιμότητα, 

εξοπλισμό, ειδικευμένο προσωπικό, χώρους, που να καλύπτουν τις διευρυμένες ανάγκες των 
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συγκεκριμένων παιδιών (Οι σύγχρονες σχολικές μονάδες προσφέρουν προσβασιμότητα, 

εξοπλισμό, ειδικευμένο προσωπικό, χώρους, που να καλύπτουν τις διευρυμένες ανάγκες των 

συγκεκριμένων παιδιών;), όλοι οι συμμετέχοντες (20) απάντησαν αρνητικά. 

Στην επόμενη ερώτηση που αφορούσε τις αντιδράσεις και συμπεριφορές των τυπικών 

μαθητών απέναντι στους μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες (Τα υπόλοιπα παιδιά θα δέχονταν 

ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες να φοιτά στην ίδια τάξη μαζί τους;) οι 8 εκπαιδευτικοί 

απάντησαν πως οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης θα αποδέχονταν συμμαθητές με πολλαπλές 

αναπηρίες (Σ3: Θα ήταν δύσκολο στην αρχή αλλά θα δεχόντουσαν, Σ11: Η πλειοψηφία των 

παιδιών δεν θα έχει πρόβλημα, Σ20: Εγώ από ότι βλέπω, ναι. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η 

εμπειρία από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουμε στο σχολείο. Τα παιδιά το έχουν 

συνηθίσει, τους αποδέχονται.) ενώ 7 απάντησαν επίσης θετικά αλλά υπό προϋποθέσεις που 

κυρίως είχαν να κάνουν με την σωστή και έγκαιρη προετοιμασία και την ενημέρωση όλων 

των εμπλεκομένων (Σ4: Θεωρώ ότι αν προετοιμάσεις τα παιδιά σωστά θα αγκαλιάσουν το 

παιδί με τις αναπηρίες, Σ7: Με ένα οργανωμένο πρόγραμμα παρέμβασης από τη μεριά των 

εκπαιδευτικών και σε συνεργασία με τον σύλλογο γονέων θα μπορούσαν πιστεύω να 

πετύχουν την αποδοχή από μέρους των παιδιών, Σ19: θα γινόταν αποδεκτός ένας τέτοιος 

μαθητής αν προετοιμαζόταν κατάλληλα το έδαφος από μικρή ηλικία στους υπόλοιπους). Οι 

υπόλοιποι 5 εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν αρνητικοί (Σ2: είμαστε σαν χώρα, ακόμα πολύ πίσω 

από το να μπορέσουν τα παιδιά μας να δεχτούν αυτά τα παιδιά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του 

γενικού σχολείου, Σ14: Νομίζω ότι ένας τέτοιος μαθητής ή θα φόβιζε ή θα ήταν αντικείμενο 

πειράγματος) (βλ. Πίνακας 16). 

Πίνακας 16: Αποδοχή των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες από τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

Τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης θα δέχονταν ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες να φοιτά 

στην ίδια τάξη μαζί τους; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Ναι 6 2 8 

Ναι υπό προϋποθέσεις (ενημέρωση και 

προετοιμασία) 
1 6 7 
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Όχι 3 2 5 

 

Συμπερασματικά, αυτό που μπορεί να λεχθεί με ασφάλεια ανεξάρτητα από τις θετικές ή 

αρνητικές απαντήσεις, είναι ότι για τους εκπαιδευτικούς όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 

τους, καθοριστικό ρόλο στην αποδοχή των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες από τους 

μαθητές τυπικής ανάπτυξης διαδραματίζει η προετοιμασία και η συνολική διαπαιδαγώγηση 

στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον, από την πιο μικρή ηλικία. 

Όσον αφορά την αποδοχή των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες από τους γονείς των 

τυπικών μαθητών στο γενικό σχολείο (Οι γονείς των τυπικών παιδιών θα δέχονταν ένα παιδί 

με πολλαπλές αναπηρίες να φοιτά στην ίδια τάξη με τα παιδιά τους;), οι 6 εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν πως κατά τη γνώμη τους θα υπήρξαν αντιδράσεις από κάποιους γονείς (Σ1: κάποιοι 

θα δημιουργούσαν πρόβλημα, Σ8: Υπάρχουν γονείς που μπορεί να θέλουν κιόλας αλλά 

υπάρχουν και γονείς οι οποίοι κινητοποιούνται ενάντια, Σ17: οι γονείς δυστυχώς θα ήταν 

αυτοί που θα αντιδρούσαν περισσότερο), ενώ άλλοι 6 απάντησαν αρνητικά (Σ14: δύσκολα θα 

δέχονταν. Δεν υπάρχει παιδεία και ενημέρωση, Σ18: Σε καμία περίπτωση δεν θα δέχονταν οι 

γονείς). Τέλος, 4 εκπαιδευτικοί απάντησαν θετικά (Σ11: δεν θα είχαν οι περισσότεροι 

πρόβλημα, Σ12: Θα το δέχονταν μάλλον), 4 απάντησαν ότι οι γονείς θα δέχονταν υπό 

προϋποθέσεις, που κυρίως αφορούν την άρση των εμποδίων που σήμερα εμποδίζουν την 

συμπερίληψη (Σ6: πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία της κοινωνίας για να δεχτεί 

κάτι τέτοιο, Σ7: αν γινόταν ξεκάθαροι οι στόχοι και οι γνωστικοί που έχουν αυτά τα παιδιά 

αλλά και στο κομμάτι της κοινωνικοποίησης τους και πώς τα δικά τους παιδιά, της τυπικής 

ανάπτυξης ωφελούνται από την παρουσία αυτού του παιδιού, πιστεύω ότι θα μπορούσαν να 

το δεχτούν, Σ16: Εφόσον πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις ώστε να είναι ομαλή η 

φοίτηση των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες στα σχολεία και η εκπαιδευτική διαδικασία 

κάλυπτε εξίσου και τις ανάγκες των τυπικών μαθητών δεν νομίζω ότι οι γονείς των μαθητών 

θα είχαν κάποια αντίρρηση),  ενώ 2 δήλωσαν ότι οι γονείς θα έπρεπε να υποχρεώνονται να 

δεχτούν τους μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες (Σ7: αν κάποιοι δεν μπορούσαν να το δεχτούν 

θα έπρεπε να προσαρμοστούν στην απόφαση που έχει πάρει το σχολείο και η υπόλοιπη 

εκπαιδευτική κοινότητα, Σ10: νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να ερωτηθούν) (βλ. Πίνακας 17). 
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Πίνακας 17: Αποδοχή των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες από τους γονείς των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης στο γενικό σχολείο 

Οι γονείς των παιδιών τυπικής ανάπτυξης θα δέχονταν ένα παιδί με πολλαπλές 

αναπηρίες να φοιτά στην ίδια τάξη με τα παιδιά τους; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Θα υπήρξαν αντιδράσεις από κάποιους γονείς 2 4 6 

Όχι δεν θα δέχονταν 3 3 6 

Ναι θα δέχονταν 3 1 4 

Θα δέχονταν υπό προϋποθέσεις 2 2 4 

Θα έπρεπε να υποχρεώνονται να δεχτούν 0 2 2 

 

Φαίνεται λοιπόν ότι στα μάτια των εκπαιδευτικών η αποδοχή των μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες είναι πιο δύσκολη από μέρους των γονιών σε σχέση με τα παιδιά. Πάλι αναδύονται 

προβληματισμοί ως προς την προετοιμασία των γονιών, ενώ καθοριστικό ρόλο φαίνεται να 

παίζουν και οι παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω ως εμπόδια για την εφαρμογή της 

συμπερίληψης που οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι γονείς θα λάβουν υπόψη τους στη 

διαμόρφωση της στάσης τους απέναντι στη συμπερίληψη. 

 

6.3. Προϋποθέσεις και συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι εφικτή η 

εκπαιδευτική συμπερίληψη ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες στην σημερινή 

ελληνική πραγματικότητα 

Στην ερώτηση  που αφορούσε τη δυνατότητα εφαρμογής της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο στην Ελλάδα (Μπορεί στο σημερινό σχολείο να γίνει 

εκπαιδευτική συμπερίληψη παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες;), οι 19 από τους εκπαιδευτικούς 
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απάντησαν αρνητικά (Σ2: Σίγουρα όχι, Σ6: Θέλουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο ακόμα σε 

επίπεδο νοοτροπίας, Σ20: Έτσι όπως είναι το σχολείο μας όχι.), ενώ μόνο ένας απάντησε 

θετικά (Σ8: Σε κάποια σχολεία που υπάρχουν ανάλογες υποδομές θα μπορούσε να γίνει). Από 

τους 19 εκπαιδευτικούς που απάντησαν αρνητικά στην παραπάνω ερώτηση ζητήθηκε στην 

συνέχεια να διατυπώσουν τους λόγους για τους οποίους σύμφωνα με τους ίδιους η 

συμπερίληψη των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες είναι αδύνατη σήμερα στη χώρα μας. Οι 9 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως παράγοντα την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, αλλά και τις 

γενικότερες ελλείψεις σε έμψυχο δυναμικό στα ελληνικά σχολεία (Σ7: δεν υπάρχει 

εκπαιδευμένο προσωπικό, Σ9: οι τάξεις είναι υπερπλήρεις, Σ16: απουσιάζει το εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό προσωπικό, Σ17: δεν υπάρχει ανάλογο προσωπικό), οι 8 τις ελλείψεις σε 

κτιριακές υποδομές (Σ1: Δεν υπάρχουν κτιριακές υποδομές, Σ12: δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι 

χώροι, Σ19: Λείπουν οι υποδομές, οι εγκαταστάσεις) και οι 7 τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική 

υποδομή και νέες τεχνολογίες (Σ1: δεν υπάρχει εξοπλισμός, Σ3: Δεν υπάρχει υλικοτεχνική 

υποδομή, Σ16: έλλειψη υποδομών και τεχνολογίας, Σ20: Δεν υπάρχει υλικό για να 

υποστηριχτεί κάτι τέτοιο). Επιπλέον, 4 εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι οι γονείς και οι μαθητές 

δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν και να υποστηρίξουν μια τέτοια διαδικασία όπως η συμπερίληψη 

μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στη χώρα μας (Σ3: Ούτε οι γονείς, ούτε οι μαθητές, ούτε το 

σχολείο σαν δομή είναι έτοιμο να δεχτεί μια τέτοια διαδικασία, Σ16: η διαπαιδαγώγηση των 

ίδιων των μαθητών και των γονιών τους), 1 εκπαιδευτικός ανέφερε ως παράγοντα την 

δυσκολία στην προσβασιμότητα στα ελληνικά σχολεία (Σ1: δεν υπάρχει προσβασιμότητα), 1 

εκπαιδευτικός δήλωσε ότι επηρεάζει αρνητικά η διαρκής κινητικότητα των πολλών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Σ7: οι αναπληρωτές, κάθε χρόνο αλλάζουν σχολείο, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι) και 1 εκπαιδευτικός ανέφερε την 

ελλιπή χρηματοδότηση (Σ5: Από πού να κόψεις για να τα κάνεις όλα αυτά;) (βλ. Πίνακας 18). 

Πίνακας 18:Για ποιους λόγους δεν μπορεί στο σημερινό σχολείο να γίνει εκπαιδευτική συμπερίληψη 

παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες 

Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι δεν μπορεί στο σημερινό σχολείο να γίνει 

εκπαιδευτική συμπερίληψη παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 
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Έλλειψη (ειδικευμένου) προσωπικού 6 3 9 

Ελλείψεις σε κτιριακές υποδομές 6 2 8 

Ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή και νέες 

τεχνολογίες 
4 3 7 

Οι γονείς και οι μαθητές δεν είναι έτοιμοι να 

δεχτούν και να υποστηρίξουν τη 

συμπερίληψη 

2 2 4 

Δυσκολία στην προσβασιμότητα στα 

ελληνικά σχολεία 
0 1 1 

Διαρκής κινητικότητα των πολλών 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
0 1 1 

Ελλιπής χρηματοδότηση 0 1 1 

 

Διαπιστώνουμε ότι στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών επανέρχονται οι ίδιοι παράγοντες 

που διατυπώθηκαν παραπάνω ως εμπόδια για την εφαρμογή τη συμπερίληψης, με τη διαφορά 

ότι προστίθεται ο παράγοντας της κινητικότητας των εκπαιδευτικών. Αξίζει επίσης να 

σημειωθεί ότι οι διαφορές στις απαντήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες των εκπαιδευτικών είναι 

μεγαλύτερες από ότι σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα φαίνεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί γενικής αγωγής εστιάζουν περισσότερο από τους εκπαιδευτικούς της 

ειδικής αγωγής στην έλλειψη προσωπικού και τις ελλιπείς εγκαταστάσεις. Η τάση αυτή 

δικαιολογείται πιθανότατα από τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, μιας και από ότι φαίνεται οι 

τέτοιου είδους ελλείψεις είναι πολύ συχνότερες στα γενικά, παρά στα ειδικά σχολεία. 

Όσον αφορά τις ενέργειες που θα έπρεπε να διεξαχθούν από την πολιτεία (Τι θα 

απαιτούσε από το εκπαιδευτικό σύστημα και την πολιτεία το εγχείρημα της εκπαιδευτικής 

συμπερίληψης των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο;), 12 εκπαιδευτικοί 

ανέφεραν την ανάγκη για αύξηση της χρηματοδότησης προς το εκπαιδευτικό σύστημα και τις 

σχολικές μονάδες (Σ2: να αυξήσει το ποσοστό από τον κρατικό προϋπολογισμό για την 

εκπαίδευση, Σ4: κονδύλια για τις ανάγκες της παιδείας, Σ16: να δοθούν χρήματα), ενώ 11 
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εκπαιδευτικοί, τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των υποδομών στα σχολεία (Σ7: βελτίωση 

των κτιριακών υποδομών, υλικοτεχνική υποδομή, χρήση νέων τεχνολογιών, Σ14: εξελιγμένες 

εγκαταστάσεις, σχολεία προσβάσιμα για όλους, Σ15: Τεχνολογικό εξοπλισμό, Σ18: 

εκσυγχρονισμός όλων των σχολικών μονάδων). Στην ίδια ερώτηση, 8 εκπαιδευτικοί δήλωσαν 

ότι η πολιτεία πρέπει να πραγματοποιήσει προσλήψεις προσωπικού (Σ7: πρόσληψη πολύ 

καλά εκπαιδευμένου προσωπικού σε μία μόνιμη σχέση με το σχολείο, Σ9: δύο ή και 

περισσότεροι καθηγητές στην ίδια τάξη, βοηθητικό προσωπικό, Σ14: περισσότερο 

προσωπικό, εξειδικευμένοι καθηγητές, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές 

κλπ, Σ17: να αυξηθεί σίγουρα ο αριθμός των καθηγητών και της γενικής εκπ/σης και της 

ειδικής αγωγής. Να υπάρχουν ειδικότητες μέσα στα σχολεία όπως των φυσιοθεραπευτών κι 

εργοθεραπευτών, να υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτές, έμπειρο και καταρτισμένο 

προσωπικό), 6 εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι πρέπει να δημιουργηθούν προγράμματα 

επιμόρφωσης για όλους τους εκπαιδευτικούς (Σ2: προγράμματα επιμόρφωσης για όλους τους 

εκπαιδευτικούς, Σ5: Σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς, Σ16: κατάρτιση των ίδιων των 

καθηγητών), 4 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ευθύνη της πολιτείας είναι η χάραξη νέας 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Σ6: Τη χάραξη μιας μακροχρόνιας ουσιαστικής και με μελέτη και 

έρευνα εκπαιδευτικής πολιτικής, Σ18: Ριζική αλλαγή στη δομή και τη φιλοσοφία ολόκληρου 

του εκπαιδευτικού συστήματος), 2 εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν στην ανάγκη ουσιαστικότερου 

ελέγχου της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το υπουργείο (Σ4: έλεγχος από το κράτος για το 

πώς υλοποιούνται οι κατευθύνσεις του υπουργείου), 2 εκπαιδευτικοί σε ενέργειες και δράσεις 

με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών (Σ8: ειδικό μάθημα στο σχολείο 

για τη διαφορετικότητα), 2 εκπαιδευτικοί ανέφεραν την δημιουργία αναλυτικών 

προγραμμάτων (Σ1: να δημιουργηθούν αναλυτικά προγράμματα), ενώ τέλος 1 εκπαιδευτικός 

αναφέρθηκε στην ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας (Σ3: Να ενημερωθεί και ο 

κόσμος) (βλ. Πίνακας 19) 

Πίνακας 19: Ενέργειες που θα έπρεπε να διεξαχθούν από την πολιτεία 

Τι θα απαιτούσε από το εκπαιδευτικό σύστημα και την πολιτεία το εγχείρημα της 

εκπαιδευτικής συμπερίληψης των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό 

σχολείο; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 
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Αύξηση της χρηματοδότησης 6 6 12 

Υποδομές 6 5 11 

Προσλήψεις Προσωπικού 5 3 8 

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 3 3 6 

Χάραξη νέας εκπαιδευτικής πολιτικής 3 1 4 

Έλεγχος από το υπουργείο 0 2 2 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

μαθητών 
0 2 2 

Δημιουργία αναλυτικών προγραμμάτων 0 2 2 

Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας 0 1 1 

 

Συμπερασματικά φαίνεται ότι η πλειοψηφία των παραγόντων που αποτελούν εμπόδια για 

την εφαρμογή προγραμμάτων συμπερίληψης σήμερα και ταυτόχρονα προϋποθέσεις για την 

υλοποίηση τους στο μέλλον, όπως αποτυπώθηκαν παραπάνω, αποτελούν ευθύνη της 

πολιτείας κατά την άποψη των εκπαιδευτικών. 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τις ενέργειες που θα απαιτούσε από την μεριά του ίδιου 

του εκπαιδευτικού  η εκπαιδευτική συμπερίληψη των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες στο 

γενικό σχολείο (Τι θα απαιτούσε από τον εκπαιδευτικό η εκπαιδευτική συμπερίληψη των 

παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο;). Στην ερώτηση αυτή, οι 18 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι απαιτείται εκπαίδευση και επιμόρφωση από μεριάς του 

εκπαιδευτικού (Σ2: να παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα, Σ9: Πρώτο και 

καλύτερο εκπαίδευση του ίδιου του εκπαιδευτικού, Σ10: να πηγαίνει να εξειδικεύεται πάνω 

στην ειδική αγωγή, τη συμπεριφορά του απέναντι στα παιδιά, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας 
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και τις νέες τεχνολογίες, Σ19: Παιδαγωγική κατάρτιση και επιμόρφωση), οι 5 εκπαιδευτικοί 

είπαν ότι απαιτείται αγάπη και ενδιαφέρον για τη δουλειά τους (Σ5: Να αγαπάει αυτό που πάει 

να κάνει, Σ18: αγάπη για τα παιδιά και τη δουλειά του), οι 3 εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι 

απαιτείται υπομονή (Σ11: Περισσότερη υπομονή, Σ20: Να έχουν υπομονή), ενώ 1 

εκπαιδευτικός απάντησε "Να είναι ευαισθητοποιημένος" και 1 εκπαιδευτικός ότι χρειάζεται 

περισσότερη δουλειά (Σ11: περισσότερη δουλειά μέσα στην τάξη) (βλ. Πίνακας 20). 

Πίνακας 20: Απαιτήσεις της εκπαιδευτικής συμπερίληψης των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες από τη 

μεριά του εκπαιδευτικού στο γενικό σχολείο 

Τι θα απαιτούσε από τον εκπαιδευτικό η εκπαιδευτική συμπερίληψη των παιδιών με 

πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο; 

Απάντηση 
Αριθμός Εκπαιδευτικών 

Γενικής Ειδικής Σύνολο 

Εκπαίδευση και Επιμόρφωση 9 9 18 

Αγάπη και ενδιαφέρον για τη δουλειά του 3 2 5 

Υπομονή 2 1 3 

Να είναι ευαισθητοποιημένος 0 1 1 

Περισσότερη δουλειά 1 0 1 

 

Τόσο οι εκπαιδευτικοί της ειδικής όσο και της γενικής αγωγής ανέφεραν ως ατομική 

υποχρέωση του εκπαιδευτικού την επιμόρφωση και την εκπαίδευση του, ώστε να μπορεί να 

ανταποκριθεί στις σύνθετες ανάγκες του σχολείου της συμπερίληψης. Ταυτόχρονα προκύπτει 

από τις απαντήσεις μια σχέση ανάμεσα  στο ενδιαφέρον και την αγάπη για τη δουλειά του 

εκπαιδευτικού κα την ικανότητά του να συμμετέχει σε προγράμματα συμπερίληψης.  

Στο σύνολο των 20 συμμετεχόντων, οι 19 εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν θετικοί στο 

ενδεχόμενο της συνεργατικής διδασκαλίας (Θα ήσασταν σύμφωνος με τη συνεργατική 
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διδασκαλία δηλαδή με το συνδυασμό ενός γενικού ενός ειδικού παιδαγωγού στην ίδια τάξη;), 

ενώ μόνο 1 εκπαιδευτικός απάντησε αρνητικά. 

Στην ερώτηση που αφορούσε τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (Θα 

βοηθούσε αν όλοι οι μαθητές εκπαιδεύονταν μαζί σε ομάδες;), οι 15 εκπαιδευτικοί απάντησαν 

θετικά (Σ16: Σίγουρα, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία έχει αποδεδειγμένα θετικά 

αποτελέσματα), ενώ 4 εκπαιδευτικοί απάντησαν "ναι" υπό προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν 

με τη φύση της αναπηρίας και τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος (Σ9: Ναι αλλά παίζει 

πάλι μεγάλο ρόλο η αναπηρία του παιδιού. Ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση πολύ δύσκολα 

προφανώς θα μπορέσει να συνυπάρξει, Σ13: Ναι αλλά θα πρέπει να αλλάξει όλη η δομή του 

σχολείου και όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Τώρα τα παιδιά που βρίσκονται ας πούμε στην Γ΄ 

Λυκείου και κυνηγάνε τις πανελλήνιες, δεν μπορούν να συνεργαστούν με άτομα που είναι 

πίσω, γιατί αυτό τα γυρνάει και αυτά πίσω, Σ19: Ναι αλλά σε ένα σχολείο που θα έχει άλλη 

μορφή άλλους στόχους, άλλη φιλοσοφία πιο μαθητοκεντρική). Μόνο 1 εκπαιδευτικός 

απάντησε αρνητικά (Σ19: Ναι αλλά σε ένα σχολείο που θα έχει άλλη μορφή άλλους στόχους, 

άλλη φιλοσοφία πιο μαθητοκεντρική). 

Στην ερώτηση "Συμφωνείτε ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται στο ίδιο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο με διαφορετική όμως στοχοθεσία ανάλογα με τις ικανότητες τους;", οι 

16 από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς απάντησαν θετικά (Σ16: Ναι ο κάθε μαθητής 

πρέπει να λαμβάνει τις γνώσεις εκείνες στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί), ενώ μόλις 4 

εκπαιδευτικοί απάντησαν "όχι" (Σ4: δεν μπορεί να γίνει λόγω των πολλών μαθητών που 

βρίσκονται σε κάθε τάξη και του ότι είναι διασπαστικό για τα υπόλοιπα παιδιά, Σ15: Θα 

πρέπει κατά τη γνώμη μου κοινοί στόχοι να υπάρχουν για όλα τα παιδιά που φοιτούν σε μία 

τάξη. Η μέθοδος πρέπει να διαφέρει, Σ18: με διαφορετική στοχοθεσία αλλά όχι στο ίδιο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο). 

Στην ερώτηση που αφορούσε την ισορροπία ανάμεσα στις ακαδημαϊκές και τις κοινωνικές 

πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Θεωρείτε ότι ο εκπαιδευτικός όσον αφορά τους 

μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες πρέπει να επιδιώκει την ισορροπία ανάμεσα στις 

ακαδημαϊκές και τις κοινωνικές πτυχές στη σχολική διαδικασία;), οι 12 από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιδιώκει την 

ισορροπία (Σ9: καλό είναι να επιδιώκει την ισορροπία. Μέσα στην κοινωνία το παιδί όλα θα 

τα χρειαστεί, Σ18: Χρειάζεται ισορροπία. Ούτε μόνο γνώσεις ούτε μόνο κοινωνικές 
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δεξιότητες). Οι υπόλοιποι 8 εκπαιδευτικοί διαφώνησαν και δήλωσαν ότι ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να δίνει βάρος κυρίως στις κοινωνικές δεξιότητες (Σ2: βάρος στις κοινωνικές 

δεξιότητες και όχι τόσο στις ακαδημαϊκές, Σ11: Σε κάποιους μαθητές δεν θα κοιτάξεις τόσο 

πολύ τις γνώσεις. Δεν σε ενδιαφέρουν τόσο πολύ οι γνώσεις). 

 

6.4. Τρόποι/μέθοδοι/διαδικασίες/στρατηγικές με τις οποίες μπορεί ένα παιδί 

με πολλαπλές αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε τις προσαρμογές που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν 

ώστε να μπορέσει ένας μαθητής με πολλαπλές αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό 

σχολείο (Τι προσαρμογές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για να μπορέσει ένας μαθητής με 

πολλαπλές αναπηρίες να συμπεριληφθεί στη γενική τάξη;). Αν και σε γενικές γραμμές οι 

εκπαιδευτικοί εκτιμούσαν ότι πρέπει να γίνουν προσαρμογές, ελάχιστοι κατάφεραν να 

καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις όταν τους ζητήθηκε. Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά 

τις προσαρμογές σε επίπεδο κτιριακής υποδομής και διαμόρφωσης της τάξης απάντησαν 13 

εκπαιδευτικοί, ωστόσο οι απαντήσεις ήταν γενικές και σχετίζονταν κυρίως με την 

προσβασιμότητα (ράμπες, ανελκυστήρες, τοποθέτηση των θρανίων ώστε να μην εμποδίζεται 

η ελεύθερη κίνηση όλων των παιδιών κλπ). Σε σχέση με τις προσαρμογές σε επίπεδο 

αναλυτικού προγράμματος απάντησαν 8 εκπαιδευτικοί. Οι απαντήσεις αφορούσαν κατά κύριο 

λόγο γενικά σχόλια πάνω στο εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, τη στοχοθεσία, την 

προσαρμογή του ρυθμού διδασκαλίας αλλά και την ανάγκη να παρέχεται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα ευελιξία. Όσον αφορά τις προσαρμογές σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής 

απάντησαν 11 εκπαιδευτικοί. Οι προσαρμογές που αναφέρθηκαν είχαν να κάνουν με τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται περεταίρω, τη χρήση αντικειμένων, 

φωτογραφιών και βίντεο κατά την διδακτική διαδικασία, μια πρόταση για εικονογράφηση στα 

σχολικά βιβλία, τη χρήση ειδικών θρανίων και καθισμάτων για τους μαθητές με πολλαπλές 

αναπηρίες που τα έχουν ανάγκη και το παράδειγμα της πάχυνσης της λαβής του μολυβιού 

ώστε να διευκολύνεται στο χειρισμό του ο μαθητής. Σε σχέση με τις προσαρμογές στις 

μεθόδους διδασκαλίας απάντησαν με σαφήνεια μόλις 4 εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανέφεραν την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας ενώ άλλοι 7 δήλωσαν γενικά ότι στη μέθοδο 

διδασκαλίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα του μαθητή και το πώς βολεύεται 
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να μαθαίνει, ότι πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνολογία στη διδασκαλία ή ότι το μάθημα 

πρέπει να είναι διαδραστικό, βιωματικό. Τέλος ένας εκπαιδευτικός ανέφερε ότι κατά τη 

γνώμη του κανενός είδους προσαρμογές δεν θα βοηθούσαν τη συμπερίληψη γιατί αυτή είναι 

αδύνατη. 

Οι 13 από τους 20 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς είχαν παρακολουθήσει επιμόρφωση 

σχετική με τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ωστόσο από αυτούς 

μόνο οι 3 δίδασκαν σε γενικό σχολείο ενώ όλοι οι υπόλοιποι σε ειδικά. Οι 7 εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει καμία σχετική επιμόρφωση. Από τους 13 

εκπαιδευτικούς που δήλωσαν ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιου είδους επιμόρφωση, οι 4 

εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση αυτή, ενώ οι 9 εκπαιδευτικοί απάντησαν 

πως δεν είναι ικανοποιημένοι. 

Στην ερώτηση "Νιώθετε ικανός/ή από τη μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας  να διδάξετε ένα 

παιδί με πολλαπλές αναπηρίες;", οι 13 εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά (Σ13: Όχι γιατί 

θέλει να έχεις επαφή πολλά χρόνια για να αποκτήσεις εμπειρία, Σ15: Όχι. Γιατί δεν ξέρω την 

ψυχολογία του, δεν ξέρω πως λειτουργεί το μυαλό του, πως μαθαίνει…), οι 4 ανέφεραν πως 

αισθάνονται ικανοί ως ένα βαθμό (Σ1: Μπορώ σε ένα βαθμό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

χρειάζεται να μάθω κι άλλα, Σ3: Σχετικό. Προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται καλύτερος. Ικανός 

είναι πολύ μεγάλη κουβέντα), ενώ οι 3 απάντησαν θετικά (Σ6: νιώθω απόλυτα ικανός, Σ10: 

νομίζω πως ναι, σε λογικά πλαίσια και πολύ προσωπική προσπάθεια). 

Τέλος το σύνολο των συμμετεχόντων σημείωσε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει 

περαιτέρω επιμόρφωση όσον αφορά τη διδασκαλία των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

Συμπεράσματα - Συζήτηση 
 

7.1. Συμπεράσματα 

Συζητήθηκε ήδη σε προηγούμενα κεφάλαια της παρούσα μελέτης ότι οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να διαδραματίσουν ένα ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο, τόσο στην συμπερίληψη  όσο 

και στην ανάπτυξη των μαθητών, αφού είναι αυτοί που αποφασίζουν για τους στόχους, τις 

μεθόδους διδασκαλίας και επιλέγουν τα μέσα για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (De Boer, Pijl & Minnaert, 2011). Οι 

αλλαγές που απαιτούνται ώστε να εφαρμοστεί η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν μπορεί να 

περιορίζονται μόνο στην προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων, το ειδικευμένο 

προσωπικό, τους χώρους κλπ. αλλά και στη διαμόρφωση θετικών στάσεων από την πλευρά 

των εκπαιδευτικών τόσο για τα παιδιά με αναπηρίες όσο και για την ίδια την συμπεριληπτική 

φιλοσοφία. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις, σχετικά με τις 

αντιλήψεις τους απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση ώστε να γίνει ευκολότερη  

δημιουργία και λειτουργία ενός σχολικού πλαισίου που να επιτρέπει την συμπερίληψη 

(Hammond & Ingalls, 2003). 

Η παρούσα έρευνα έγινε με σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής και γενικής αγωγής για την συμπερίληψη των μαθητών 

με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών πάνω στα οφέλη της συμπερίληψης για ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες, 

οι παράγοντες που κατά την άποψη των εκπαιδευτικών λειτουργούν ανασταλτικά στην 

εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα, 

οι προϋποθέσεις και συνθήκες κάτω από τις οποίες πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι 

εφικτή η εκπαιδευτική συμπερίληψη ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες στην σημερινή 

ελληνική πραγματικότητα και οι τρόποι/μέθοδοι/διαδικασίες/στρατηγικές με τις οποίες θα 

μπορούσε ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο πάντα με 

βάση τα όσα πιστεύουν οι εκπαιδευτικοί των ελληνικών σχολείων. 

Σε σχέση με το πρώτο διερευνητικό ερώτημα που αφορά τα οφέλη της συμπερίληψης, οι 

εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας τοποθετήθηκαν στην πλειοψηφία τους θετικά ως προς τα 

οφέλη που προκύπτουν από την συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στη γενική 
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τάξη, γεγονός που σε συνδυασμό με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία γνώριζε σε γενικές 

γραμμές τον όρο συμπερίληψη είναι ενθαρρυντικό. Οι εκπαιδευτικοί όρισαν την συμπερίληψη 

ως διδασκαλία όλων των μαθητών στο ίδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο και εκτίμησαν ότι 

κατοχυρώνει στην πράξη "ένα σχολείο για όλους". Ωστόσο η περαιτέρω ανάλυση των 

αποτελεσμάτων φώτισε πλευρές που αξίζει να αναφερθούν. Στην πλειοψηφία τους οι 

συμμετέχοντες θεωρούσαν ότι ο όρος συμπερίληψη αφορά αποκλειστικά και μόνο το κομμάτι 

της εκπαίδευσης και ταύτιζαν στην ουσία τον όρο συμπερίληψη με τον όρο εκπαιδευτική 

συμπερίληψη, ενώ ταυτόχρονα εκτιμούσαν ότι η συμπερίληψη σχετίζεται με την εκπαίδευση 

μαθητών με κάποιας μορφής αναπηρία και δεν αφορά όλους τους μαθητές. Ωστόσο η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας απέδειξε ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν 

επικεντρώνεται μόνο στους μαθητές με κάποιου είδους αναπηρία. Αφορά όλους τους μαθητές, 

ανεξάρτητα από τις ικανότητες, τη γλώσσα, την εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα, το γένος ή 

άλλους παράγοντες που μπορεί να τους βάλουν στο περιθώριο (Sharma, Loreman & Forlin, 

2012˙ Peters, 2007). Σημαντικές διαφορές διαπιστώθηκαν επίσης και όσον αφορά το 

περιεχόμενο του όρου που σε κάποιες περιπτώσεις ταυτιζόταν με τους όρους ένταξη ή 

ενσωμάτωση. Σε αυτό συμβάλει και το γεγονός ότι στη διεθνή βιβλιογραφία δεν 

συλλαμβάνουν όλοι οι επιστήμονες, την συμπερίληψη ως ιδέα, με τον ίδιο τρόπο. Οι ομιλίες, 

οι συζητήσεις και η αρθρογραφία αναδεικνύουν  σημαντικές διαφορές στις απόψεις  των 

διαφόρων χωρών, των κυβερνήσεων, των διεθνών οργανισμών αλλά και των ακαδημαϊκών 

αναφορικά με το περιεχόμενο του όρου συμπερίληψη (Acedo, Ferrer & Pamies, 2009) και 

αυτό φαίνεται να δημιουργεί σύγχυση στους εκπαιδευτικούς. Τα ευρήματα αυτά βρίσκονται 

σε αντιστοιχία με τα ευρήματα της έρευνας των Ζώνιου-Σιδέρη και Βλάχου που διαπίστωσαν 

επίσης πως οι εκπαιδευτικοί έχουν περιορισμένη γνώση για την έννοιά της συμπερίληψης 

(Zoniou-Sideri & Vlachou 2006). 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, τοποθετήθηκαν όπως προαναφέρθηκε 

στην πλειοψηφία τους θετικά απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες, 

γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται και με το ότι όλοι οι συμμετέχοντες είχαν προηγούμενη 

επαφή με άτομα με αναπηρίες είτε μέσα στην τάξη είτε στο κοντινό τους περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η επαφή και η εξοικείωση με άτομα με αναπηρίες επηρεάζει 

καταλυτικά τις απόψεις απέναντι στη συμπερίληψη (π.χ. Avramidis & Norwich, 2002). 

Ωστόσο, αρκετοί περιόρισαν τα οφέλη της συμπερίληψης για τους μαθητές με πολλαπλές 
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αναπηρίες στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων και τις κοινωνικής αποδοχής έναντι των 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, γεγονός που οφείλεται ίσως στις πολύ χαμηλές μαθησιακές 

δυνατότητες που αποδίδουν σε αυτήν την κατηγορία μαθητών. Τα οφέλη αναφορικά με την 

κοινωνικοποίηση και την κοινωνική αποδοχή έχουν αναφερθεί και σε παλιότερες έρευνες που 

αφορούσαν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να είναι και οι 

παράγοντες που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην θετική τοποθέτηση των 

εκπαιδευτικών, απέναντι στη συμπερίληψη (Zoniou-Sideri & Vlachou 2006˙ Koutrouba et al., 

2006). Παρόλα αυτά, στην παρούσα έρευνα, προκαλεί ερωτήματα το γεγονός ότι οι ίδιοι 

εκπαιδευτικοί σε άλλο σημείο της συνέντευξης απάντησαν ότι όσον αφορά την εκπαίδευση 

μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες ο εκπαιδευτικός πρέπει να επιδιώκει την ισορροπία 

ανάμεσα στις ακαδημαϊκές και τις κοινωνικές πτυχές κατά τη διδασκαλία. Εκτός από τους 

τομείς των κοινωνικών και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν οφέλη που 

σχετίζονται με τη βελτίωση της αυτονομίας και της αυτοεξυπηρέτησης, αλλά και του 

αυτοπροσδιορισμού. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών επιβεβαιώνονται στο σύνολό τους από 

τη διεθνή βιβλιογραφία που αποκαλύπτει ότι οι ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές τυπικής ανάπτυξης που προσφέρει το συμπεριληπτικό πλαίσιο, ενισχύουν τις 

κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών με αναπηρία και βελτιώνουν τη 

συμπεριφορά τους. Παράλληλα, φαίνεται ότι οι μαθητές που εκπαιδεύτηκαν σε 

συμπεριληπτικά πλαίσια επέδειξαν καλύτερη αυτοαντίληψη και κοινωνική προσαρμογή από 

τους συνομηλίκους τους που φοίτησαν σε ειδικά σχολεία (Power-deFur & Orelove, 1996).  

Τέλος, τα κοινωνικά πρότυπα που παρέχουν οι μαθητές χωρίς αναπηρία φαίνεται να επιδρούν 

θετικά και στον γνωστικό τομέα αφού αυξάνουν τη λειτουργικότητα, βελτιώνουν την μέθοδο 

εργασίας και ευνοούν την διεύρυνση των γενικών γνώσεων των μαθητών με αναπηρία 

(Anderson, Klassen & George, 2007˙ Παναγιώτου, Ευαγγελινού, Δουλκερίδου, Κοΐδου & 

Μουρατίδου, 2009). 

  Παράλληλα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο, είναι ότι οι περισσότεροι από τους 

εκπαιδευτικούς που τοποθετήθηκαν θετικά ως προς το ωφέλιμο της διαδικασίας της 

συμπερίληψης, ανέφεραν ότι για να μπορεί ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες να ωφεληθεί 

από την συμπερίληψή του θα πρέπει να πληρούνται προϋποθέσεις που έχουν κυρίως να 

κάνουν με τον χαρακτήρα και τις υποδομές του εκπαιδευτικού συστήματος και τη βοήθεια 

που μπορεί αυτή τη στιγμή να προσφέρει το γενικό σχολείο. Το στοιχειό αυτό δεν είναι 
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καινούργιο. Σε έρευνα των Κουτρούμπα, Βαμβακάρη και Στέλιου (Koutrouba et al., 2006) 

στην Κύπρο, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν την πρόσληψη ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, 

τον εφοδιασμό των σχολικών μονάδων με κατάλληλο εξοπλισμό και κτιριακές υποδομές ως 

παράγοντες που η έλλειψή τους επηρεάζει καθοριστικά την δυνατότητα εφαρμογής της 

συμπερίληψης. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (ακόμη 

και κάποιοι που θεωρούσαν ότι η συμπερίληψη δεν θα ωφελήσει τους μαθητές με πολλαπλές 

αναπηρίες) είχαν την άποψη ότι η συμπερίληψη θα ωφελήσει σημαντικά τους τυπικούς 

(συμ)μαθητές, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με άλλες έρευνες που κατέληξαν ότι οι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζονται σκεπτικοί σχετικά με τη λειτουργία μιας τάξης που περιλαμβάνει 

μαθητές με αναπηρίες (Rakap & Kaczmarek, 2010˙ Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007˙ 

Lifshitz, Glaubman & Issawi, 2004) ή ότι εκτιμούν πως η συμπεριληπτική εκπαίδευση θα 

οδηγήσει σε πτώση τις επιδόσεις των τυπικών μαθητών (Koutrouba,Vamvakari & 

Theodoropoulos, 2008˙ Zoniou-Sideri & Vlachou, 2006), απόψεις που διατυπώθηκαν και 

στην παρούσα έρευνα. Ωστόσο τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δεν αποτελούν εξαίρεση, 

αφού παρόμοια ευρήματα παρουσίασαν και άλλες μελέτες (π.χ. Avramidis, Bayliss & Burden, 

2002˙ Hsieh, Hsieh, Ostrosky & McCollum, 2012˙ Hadjikalou, Petridou & Stylianou, 2008˙ 

Koutrouba, Vamvakari & Steliou, 2006). 

Στην προσπάθεια να απαντήσουμε το δεύτερο διερευνητικό ερώτημα που σχετίζεται με 

τους παράγοντες που λειτουργούν ανασταλτικά στην εφαρμογή της συμπεριληπτικής 

εκπαίδευσης ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα, χρειάζεται να αναφέρουμε ότι τα 

συμπεράσματα αυτής της μελέτης, σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (π.χ. 

Avramidis & Kalyva, 2007) καταδεικνύουν το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί διατηρούν 

σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής της συμπερίληψης, παρά 

τη γενικότερη συμφωνία τους με αυτήν. Το σύνολο των συμμετεχόντων έκρινε τα γενικά 

σχολεία ακατάλληλα να φιλοξενήσουν μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες κυρίως λόγω της 

ελλιπούς κτιριακής υποδομής και των ελλείψεων σε ειδικευμένο βοηθητικό και επιστημονικό 

προσωπικό. Άλλοι παράγοντες που κατά την άποψη των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν 

ανασταλτικό ρόλο στη συμπερίληψη των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες είναι η δυσκολία 

στην προσβασιμότητα, οι ελλείψεις σε υλικά μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό, η απουσία 

αναλυτικού προγράμματος για αυτήν την κατηγορία μαθητών αλλά και οι στάσεις και οι 
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αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις ελλιπείς γνώσεις και 

την ελλιπή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικά στη γενική αγωγή. Σε κάποιες περιπτώσεις 

κατέστη σαφές από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών ότι οι ελλείψεις κυρίως στα γενικά 

σχολεία είναι τέτοιας έκτασης που δυσκολεύουν και την εκπαίδευση των μαθητών τυπικής 

ανάπτυξης (ελλείψεις σε όργανα εργαστηρίων, αίθουσες, μεγάλος αριθμός μαθητών). Πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί (κυρίως τυπικής εκπαίδευσης) που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες τέτοιας φύσης, μπορεί να τοποθετούνται αρνητικά απέναντι στην 

συμπερίληψη μαθητών με (πολλαπλές) αναπηρίες και να την θεωρούν πρακτικά 

ανεφάρμοστη, επηρεασμένοι από τέτοιους παράγοντες. Στο σύνολό τους, οι προβληματισμοί 

των εκπαιδευτικών φαίνεται να έχουν βάση αφού και από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

όπως αυτή παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης διαπιστώθηκε 

ότι για να υπάρξει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σχολείο συμπερίληψης όλων των 

μαθητών προϋποθέτει την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας σε οικονομικό και θεσμικό 

επίπεδο. Όλες οι σχολικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν δομές και υπηρεσίες οργανωμένες με 

τέτοιο τρόπο, που να μπορούν να υποδεχθούν όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από τις 

ιδιαιτερότητές τους (Barton, 2004). Το σύνολο των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν, δήλωσε 

ότι οι σχολικές μονάδες της χώρας μας δεν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές και δεν 

παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες τέτοιου επίπεδου ώστε να καλύπτουν τις διευρυμένες 

ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι οι απαντήσεις 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις ανάγκες των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες 

συνάδουν στην συντριπτική πλειοψηφία τους με τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής 

έρευνας που αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 της παρούσας μελέτης. Κατ' επέκταση, οι απόψεις 

τους πάνω στα εμπόδια που συναντά η συμπερίληψη των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες 

στο γενικό σχολείο αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα αφού γνωρίζουν τι θα χρειαζόταν ένας  

μαθητής με πολλαπλές αναπηρίες και δεν υπάρχει σήμερα στα σχολεία της χώρας μας. 

Ταυτόχρονα, το στοιχείο τις ελλιπούς κατάρτισης των εκπαιδευτικών και τις δηλούμενης 

αδυναμίας τους να βοηθήσουν μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες συνάδει με αποτελέσματα 

άλλων ερευνών στις οποίες επίσης οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν απροετοίμαστοι να 

υποστηρίξουν τη φοίτηση μαθητών με αναπηρίες στη γενική τάξη (π.χ. Rakap & Kaczmarek, 

2010˙ Kalyva, Gojkovic & Tsakiris, 2007˙ Lifshitz, Glaubman & Issawi, 2004). Οι παραπάνω 

απόψεις που εξέφρασαν οι εκπαιδευτικοί, επιβεβαιώνονται και από την Έκθεση χώρας για την 
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Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Η Έκθεση καταλήγει ότι οι δάσκαλοι δεν είναι επαρκώς 

καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες, ενώ τα 

προγράμματα συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των παιδιών.  

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ενώ τα αποτελέσματα της έρευνας 

καταδεικνύουν θετικές απόψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με 

πολλαπλές αναπηρίες, οι ίδιοι φαίνεται να εκτιμούν ως αρνητικές τις απόψεις των 

συναδέλφων τους πάνω στο ζήτημα. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για τους μαθητές τους. 

Στην πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί που ρωτήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 

θεωρούσαν ότι οι στάσεις των συμ(μαθητών) δεν θα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα για 

τη συμπερίληψη των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες, οι περισσότεροι πρόσθεσαν ωστόσο 

σαν προϋπόθεση τη σωστή ενημέρωση και προετοιμασία των παιδιών. Από την άλλη κάποιοι 

που διαφώνησαν δήλωσαν ότι οι μαθητές με αναπηρίες θα προκαλούσαν αισθήματα φόβου 

στους μαθητές τυπικής ανάπτυξης ή θα γίνονταν αντικείμενο πειράγματος και τόνισαν ότι "η 

κοινωνία μας δεν είναι έτοιμη ακόμα να δεχτεί κάτι τέτοιο". Η αντίληψη αυτή δεν είναι 

καινούργια, απεναντίας συναντάται συχνά σε αντίστοιχες μελέτες που διερευνούν στάσεις, 

απόψεις, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, η σύγχρονη έρευνα ωστόσο δείχνει ότι τα παιδιά που 

εκδηλώνουν αρνητική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρίες ή νιώθουν άβολα απέναντί 

τους αλλάζουν συμπεριφορά αν συναναστραφούν και αλληλεπιδράσουν με παιδιά με 

αναπηρίες κάτω από την καθοδήγηση των δασκάλων τους ή μέσω συζητήσεων, βιβλίων ή 

άλλου κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού (π.χ. Hines, 2001). 

 Όσον αφορά τους γονείς οι περισσότεροι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι κατά 

την άποψή τους οι γονείς δεν θα δέχονταν ή θα αντιδρούσαν, στο ενδεχόμενο να φοιτά ένα 

παιδί με πολλαπλές αναπηρίες στην ίδια τάξη με τα παιδιά τους, αποδίδοντας τη 

συγκεκριμένη συμπεριφορά σε έλλειψη παιδείας και ενημέρωσης. Παρά το γεγονός ότι η 

έρευνα πάνω στο κομμάτι των απόψεων και αντιλήψεων του οικογενειακού περιβάλλοντος 

για τη συμπερίληψη καταλήγει σε αντιφατικά αποτελέσματα (π.χ. Dimitrova-Radojichich & 

Chichevska-Jovanova, 2014), η παραπάνω άποψη που εκφράστηκε από τους εκπαιδευτικούς 

μπορεί ίσως να εξηγηθεί από το γεγονός ανάμεσα στους παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αντιλήψεις των γονιών για τη συμπερίληψη είναι και το είδος και τη σοβαρότητα της 

αναπηρίας των μαθητών (Tafa & Manolitsis, 2003). Οι γονείς εμφανίζονται πιο θετικοί στη 



[111] 
 

συμπερίληψη μαθητών με κινητικές αναπηρίες και πιο αρνητικοί στη συμπερίληψη παιδιών 

με βαριές πολλαπλές αναπηρίες (Boer & Munde, 2014). 

Το τρίτο διερευνητικό ερώτημα αφορά τις προϋποθέσεις και συνθήκες κάτω από τις 

οποίες είναι εφικτή η εκπαιδευτική συμπερίληψη ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες στην 

σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Οι εκπαιδευτικοί στην παρούσα έρευνα συνέδεσαν το 

ζήτημα της εφαρμογής της συμπερίληψης στη χώρα μας με την αύξηση της χρηματοδότησης, 

την εξασφάλιση των απαραίτητων κτιριακών, υλικοτεχνικών και άλλων υποδομών στις 

σχολικές μονάδες αλλά και την ποιοτική και αποτελεσματική επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. Παρόμοιες απόψεις εκφράστηκαν και σε άλλες έρευνες στην Ελλάδα και την 

Κύπρο (Koutrouba et al., 2008˙ Avramidis & Kalyva, 2007˙ Koutrouba et al., 2006), όπου οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι χωρίς επιπρόσθετη χρηματοδότηση η διαδικασία της 

συμπερίληψης καθίσταται σχεδόν αδύνατη για το κομμάτι των μαθητών με σοβαρότερες 

αναπηρίες, ενώ θεώρησαν απαραίτητες επιπλέον παροχές σε έμψυχο δυναμικό (ειδικό 

βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό, εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής κλπ), αλλά και 

εξοπλισμό (ράμπες, ανελκυστήρες, διάφορες μορφές υποστηρικτικής τεχνολογίας, βοηθήματα 

όρασης και ακοής κλπ). Από την ανάλυση των συνεντεύξεων προκύπτουν και επιμέρους 

παράμετροι και προϋποθέσεις που συνδέονται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με τις παραπάνω, 

όπως τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών, περιορισμός της κινητικότητας των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μονιμότερη τοποθέτηση τους σε μια σχολική μονάδα ώστε 

να μπορούν να θέτουν και πιο μακροπρόθεσμους στόχους καθώς και δημιουργία αναλυτικών 

προγραμμάτων, παράγοντες πολύ σημαντικοί για την εκπαίδευση μαθητών με πολλαπλές 

αναπηρίες (McGuire, 2001). 

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι σε ότι αφορά το κομμάτι της επιμόρφωσης, ελάχιστοι 

εκπαιδευτικοί ανέφεραν το ζήτημα όταν ρωτήθηκαν αναφορικά με το τι ενέργειες απαιτείται 

να γίνουν από πλευράς της πολιτείας, ενώ το σύνολο σχεδόν ανέφερε την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών ως ενέργεια που πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Αυτό μας 

οδηγεί να συμπεράνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών 

την επιμόρφωσή τους πάνω στην ειδική αγωγή και όχι ευθύνη του εκπαιδευτικού συστήματος 

και της πολιτείας.  

 Σημαντικό είναι επίσης το ότι ενώ η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι έχει 

παρακολουθήσει επιμόρφωση πάνω στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρίες, ελάχιστοι 
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εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση αναφέροντας ως αδυναμία, ότι τα 

διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης περιορίζονται κυρίως σε παροχή θεωρητικών γνώσεων 

και ελάχιστα περιλαμβάνουν το κομμάτι της πρακτικής εφαρμογής τους μέσα στην τάξη. 

Παράλληλα σε σχέση με την ικανότητά τους να διδάξουν μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες το 

σύνολο των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι θέλει περαιτέρω επιμόρφωση. Τα στοιχεία αυτά 

προβληματίζουν ως προς την ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης και την έκταση που 

καταλαμβάνει στις διάφορες μορφές και δομές επιμόρφωσης στη χώρα μας η διδασκαλία 

μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες. 

Το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών έχει επισημανθεί και από άλλες έρευνες 

σχετικές με τους εκπαιδευτικούς και τη συμπερίληψη. Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνα των 

Αβραμίδη και Καλύβα (Avramidis & Kalyva, 2007), οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν να 

ζητούν  περισσότερη γνώση, περισσότερη εκπαίδευση, περισσότερη εμπειρία 

με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες της 

συμπερίληψης, ενώ σε άλλη έρευνα της Κουτρούμπα και των συνεργατών της (Koutrouba et 

al., 2006), η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι θα ήθελε να παρακολουθήσει κάποιο 

πρόγραμμα επιμόρφωσης. Υπό το πρίμα αυτών των στοιχείων, ίσως θα έπρεπε να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη από την Πολιτεία και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας, η 

παροχή περισσότερων ευκαιριών προς τους εκπαιδευτικούς για ποιοτική επιμόρφωση ή ακόμα 

και η εισαγωγή αντίστοιχων μαθημάτων στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των 

καλούμενων καθηγητικών σχολών. 

Σε αντίθεση με άλλες έρευνες (π.χ. Πατσίδου, 2010), που επισήμαναν μια άρνηση από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών να αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να 

υποδεχτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες στην τάξη τους, στην παρούσα μελέτη οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί δήλωσαν πρόθυμοι να εφαρμόσουν στην τάξη τους πρακτικές 

που προάγουν τη συμπερίληψη.  

Πιο συγκεκριμένα η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι συμφωνεί 

με τη συνεργατική διδασκαλία. Η συνεργατική διδασκαλία (co-teaching), δηλαδή η 

συνεργασία του δασκάλου της ειδικής και της γενικής αγωγής συμβάλλει καθοριστικά στην 

επιτυχία ενός προγράμματος συμπερίληψης (McGuire, 2001). Στις υποχρεώσεις τους 

εντάσσεται η εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος, η επιλογή και εφαρμογή των 
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κατάλληλων κάθε φορά παρεμβάσεων, ώστε να λάβει ο κάθε μαθητής την υποστήριξη που 

χρειάζεται (Δόικου, 2000).  

Ταυτόχρονα η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που ρωτήθηκαν, απάντησε θετικά 

αναφορικά με τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στη γενική τάξη. Με βάση την 

βιβλιογραφία όπως παρουσιάστηκε και σε άλλα σημεία στην παρούσα εργασία, για να 

προωθηθεί η συμπερίληψη απαιτείται ένας νέος τύπος εκπαιδευτικού, που θα καλλιεργεί την 

συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη των μαθητών τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο 

κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο (Watkins, 2003). Σε αυτό θα μπορούσε να συμβάλλει 

η δημιουργία ομάδων μεικτής ικανότητας (με μαθητές με διαφορετικές ικανότητες) μέσα στην 

τάξη και η διαφοροποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση, ειδικά όταν οι μαθητές της τάξης 

παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία ως προς τις επιδόσεις τους ή την συμπεριφορά 

(Σούλης, 2002).  

Η συμφωνία των εκπαιδευτικών με τη φιλοσοφία της εκπαιδευτικής συμπερίληψης 

επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις στην ερώτηση αν συμφωνούν με το ότι όλοι οι 

μαθητές πρέπει να διδάσκονται στο ίδιο εκπαιδευτικό πλαίσιο με διαφορετική όμως 

στοχοθεσία ανάλογα με τις ικανότητες τους, όπου η πλειοψηφία απάντησε θετικά. Η θετική 

απάντηση σε αυτήν την ερώτηση μπορεί να ερμηνευτεί ως αποδοχή της άποψης ότι όλοι οι 

μαθητές ανεξαιρέτως πρέπει να φοιτούν σε ένα "σχολείο για όλους" με αντίστοιχες όμως 

προσαρμογές από την πλευρά του εκπαιδευτικού ώστε όλοι να μαθαίνουν και να αποδίδουν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι προσαρμογές στη στοχοθεσία αποτελούν απαραίτητο 

στοιχείο της διδασκαλίας μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στη γενική τάξη. Προσαρμογές 

μπορεί να χρειαστούν στο επίπεδο δυσκολίας, το είδος των προβλημάτων προς επίλυση ή και 

τους κανόνες σχετικά με το πώς ο μαθητής προσεγγίζει το έργο. Άλλες προσαρμογές μπορεί 

να έχουν να κάνουν με τον  βαθμό στον οποίο ο εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενεργά στο έργο 

ή και με τις προσδοκίες του εκπαιδευτικού από κάποιον μαθητή (McGuire, 2001). 

Τέλος σε σχέση με το τέταρτο διερευνητικό ερώτημα που αφορά τη διερεύνηση των  

απόψεων των εκπαιδευτικών πάνω στους  τρόπους/μεθόδους/διαδικασίες/στρατηγικές με τις 

οποίες θα μπορούσε ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο, 

όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο 6, αν και σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί εκτιμούσαν 

ότι πρέπει να γίνουν προσαρμογές, ελάχιστοι κατάφεραν να καταλήξουν σε συγκεκριμένες 

προτάσεις όταν τους ζητήθηκε. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ανεξάρτητα από τη 
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θητεία τους στη γενική ή την ειδική αγωγή, την προϋπηρεσία τους, τη συμμετοχή τους σε 

κάποιου είδους επιμόρφωση πάνω στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή όχι, οι εκπαιδευτικοί 

δεν ήταν εξοικειωμένοι με τις προσαρμογές που ενδεχόμενα θα έπρεπε να κάνουν ώστε να 

εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη φοίτηση και διδασκαλία 

μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο. Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην 

περιορισμένη εμπειρία των εκπαιδευτικών πάνω στην συγκεκριμένη κατηγορία ειδικών 

αναγκών λόγω του μικρού πληθυσμού τέτοιων μαθητών ακόμα και στα ειδικά σχολεία, είτε 

λόγω του περιεχομένου των προγραμμάτων επιμόρφωσης που με βάση τα σχόλια των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων φαίνεται να είναι κυρίως θεωρητικής 

φύσεως και να μην περιλαμβάνει ζητήματα πρακτικής εφαρμογής στην τάξη. 

 

7.2. Περιορισμοί 

Η παρούσα έρευνα κατέληξε σε ορισμένα συμπεράσματα αναφορικά με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικής και γενικής αγωγής για τη συμπερίληψη 

μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες, ωστόσο παρουσιάζει και σημαντικούς περιορισμούς. 

Αρχικά, η δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων της έρευνας στο γενικότερο πληθυσμό, 

απ' όπου προήλθε το δείγμα μας είναι εξαιρετικά επισφαλής αφού το μέγεθος του δείγματος 

είναι εξαιρετικά περιορισμένο για να χαρακτηριστεί αντιπροσωπευτικό. Υπάρχει σοβαρή 

πιθανότητα, εάν μελετούνταν οι απόψεις περισσότερων εκπαιδευτικών τα αποτελέσματα και 

τα συμπεράσματα της έρευνας να ήταν εντελώς διαφορετικά. Η παρούσα εργασία θα 

μπορούσε να εξελιχθεί και να επεκταθεί, με μικρότερα περιθώρια σφάλματος στα πλαίσια 

μεγαλύτερης έρευνας. 

Ταυτόχρονα περιορισμοί προκύπτουν και από το ίδιο το ερευνητικό εργαλείο, τη 

συνέντευξη. Η ύπαρξη άνετου και φιλικού κλίματος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αλλά 

και η προσωπική σχέση του ερευνητή με έναν αριθμό συμμετεχόντων, ενδέχεται να επηρέασε 

τους εκπαιδευτικούς και να τους οδήγησε να δώσουν κοινωνικά επιθυμητές απαντήσεις ή 

απαντήσεις που θεωρούσαν ότι ικανοποιούν τον ερευνητή, έχοντας υπόψη ότι θα 

ακολουθήσει έλεγχος και ανάλυση των απαντήσεων. Για την αποφυγή της κοινωνικά 

επιθυμητής επίδρασης των απαντήσεων, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν βέβαια ότι η έρευνα 

πραγματοποιείται ανώνυμα, και ότι τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς 



[115] 
 

σκοπούς, παρ' όλα αυτά, είναι πιθανό, κάποιοι εκπαιδευτικοί να έδωσαν απαντήσεις που δεν 

εκφράζουν τις πραγματικές τους απόψεις πάνω στο θέμα 

Τέλος είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι η παρούσα έρευνα μελέτησε μόνο τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών πάνω στη συμπερίληψη μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες και δεν μπορεί 

με βεβαιότητα να προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί θα δράσουν στην 

πραγματικότητα και αν η συμπεριφορά και η στάση τους θα είναι θα είναι αντίστοιχη με τις 

απόψεις που εξέφρασαν στις ερωτήσεις της συνέντευξης. 

 

7.3. Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν ένα ιδιαίτερα καθοριστικό ρόλο τόσο στην 

συμπερίληψη όσο και στην ανάπτυξη των μαθητών, αφού είναι αυτοί που αποφασίζουν για 

τους στόχους, τις μεθόδους διδασκαλίας και επιλέγουν τα μέσα για την αποτελεσματική 

υλοποίηση των στόχων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτός είναι και ο 

λόγος που αρκετές έρευνες στη χώρα μας έχουν ασχοληθεί με τις αντιλήψεις και τις απόψεις 

τους. Ας μην ξεχνάμε ότι οι αξιολογικές κρίσεις, οι αντιλήψεις και οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών κατέχουν κυρίαρχη θέση στη μαθησιακή διαδικασία. 

 Η διεξαγωγή μιας έρευνας πανελλαδικής εμβέλειας, με δείγμα μεγαλύτερο της παρούσας, 

που να μπορεί να καταλήξει σε συμπεράσματα που να μπορούν με ασφάλεια να γενικευτούν 

στον πληθυσμό των εκπαιδευτικών, η οποία θα χρησιμοποιήσει κάποιο σταθμισμένο εργαλείο 

για την διερεύνηση των απόψεων τους, θα μπορούσε να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες 

και να καθοδηγήσει την πολιτεία στην εφαρμογή κατάλληλων μεταρρυθμίσεων και τους 

εμπλεκόμενους στην υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών που θα διευκόλυναν τη συμπερίληψη 

των μαθητών με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολειό.   

Παράλληλα κατά την εξαγωγή των συμπερασμάτων της παρούσας έρευνας από τον 

ερευνητή, δημιουργήθηκαν ερωτήματα και προβληματισμοί δεν μπορούσαν να απαντηθούν 

από την συγκεκριμένη μελέτη και θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν αντικείμενο 

μελλοντικής έρευνας. 

H διαπίστωση ότι η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης, επανέρχεται συνεχώς σε μελέτες, έρευνες, σχέδια και πρακτικές βελτίωσης της 

σχολικής μάθησης. Υπό αυτό το πρίσμα και με δεδομένο το αίτημα των εκπαιδευτικών της 
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παρούσας έρευνας για περισσότερη επιμόρφωση και τη δυσαρέσκεια τους ως προς τα 

προγράμματα επιμόρφωσης στα οποία συμμετείχαν θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο 

μελέτης, ο έλεγχος της ποιότητας των προγραμμάτων επιμόρφωσης που προσφέρονται στη 

χώρα μας και των αιτιών που οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ανικανοποίητοι από την 

παρακολούθησή τους. Ταυτόχρονα η δηλούμενη αδυναμία των εκπαιδευτικών να διδάξουν 

μαθητές με πολλαπλές αναπηρίες, παρά το γεγονός ότι έχουν παρακολουθήσει επιμόρφωση 

σχετική με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οδηγεί σε προβληματισμούς πάνω στην έκταση 

που καταλαμβάνουν οι πολλαπλές αναπηρίες, ως κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 

στα διάφορα προγράμματα επιμόρφωσης, κάτι που επίσης θα μπορούσε να απαντήσει ο 

μελλοντικός ερευνητής. 
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Παράρτημα 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Φύλο 

Ηλικία 

Σχέση Εργασίας 

Διδάσκετε σε 

Περιοχή που υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός το τρέχον έτος 

Χρόνια προϋπηρεσίας στη Γενική και στην Ειδική Αγωγή 

Με ποια ειδικότητα υπηρετείτε 

Ανώτερος τίτλος σπουδών που έχετε αποκτήσει 

Είχατε ποτέ στην τάξη σας παιδί που είχε διαγνωστεί ως παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες; 

 

Ποια είναι τα οφέλη της συμπερίληψης για ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες; 

 Γνωρίζετε τον όρο εκπαιδευτική συμπερίληψη; 

o Αν ναι τι σημαίνει για σας εκπαιδευτική συμπερίληψη; 

o Αν όχι με ποιον όρο θα αποδίδατε την φοίτηση όλων των παιδιών στο γενικό 

σχολείο; (τους δίνεται ο ορισμός)* 

 Τι σημαίνει για σας ο όρος πολλαπλές αναπηρίες; 

 Ποιες θεωρείτε ότι είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες ενός μαθητή με πολλαπλές 

αναπηρίες; 

 Πιστεύετε ότι οι ανάγκες των παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες διαφοροποιούνται από 

τις ανάγκες των παιδιών με άλλου είδους ειδικές ανάγκες; 

o Αν ναι σε ποιο βαθμό; 

 Θεωρείτε ότι ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες θα ωφελούνταν από την συμπερίληψη 

του στο γενικό σχολείο; 

o Αν ναι σε ποιους τομείς; 

o Αν όχι γιατί; 
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 Θεωρείτε ότι τα υπόλοιπα παιδιά θα ωφελούνταν από μια τέτοια διαδικασία; 

o Αν ναι σε ποιους τομείς; (π.χ. κοινωνικές δεξιότητες, ακαδημαϊκές δεξιότητες, 

 αυτοπροσδιορισμός, αυτοεξυπηρέτηση κλπ) 

o Αν όχι για ποιο λόγο; 

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την εφαρμογή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ατόμων 

με πολλαπλές αναπηρίες  στην Ελλάδα; 

 Θεωρείτε ότι η ελλιπής κτιριακή υποδομή εμποδίζει τα παιδιά με πολλαπλές 

αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

 Θεωρείτε ότι η δυσκολία στην προσβασιμότητα είναι παράγοντας που εμποδίζει τα 

παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

 Θεωρείτε ότι οι ελλείψεις σε υλικά, μέσα και τεχνολογικό εξοπλισμό εμποδίζουν τα 

παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

 Θεωρείτε ότι οι ελλείψεις σε κατάλληλα εκπαιδευμένο, εκπαιδευτικό, επιστημονικό 

και βοηθητικό προσωπικό εμποδίζουν τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να 

φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

 Θεωρείτε ότι η απουσία Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για αυτήν την 

κατηγορία μαθητών είναι παράγοντας που εμποδίζει τα παιδιά με πολλαπλές 

αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

 Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει κάτι άλλο που κατά τη γνώμη σας εμποδίζει τα 

παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

 Θεωρείτε ότι οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών  είναι παράγοντας που 

εμποδίζει τα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

 Οι σύγχρονες σχολικές μονάδες προσφέρουν προσβασιμότητα, εξοπλισμό, ειδικευμένο 

προσωπικό, χώρους που να καλύπτουν τις διευρυμένες ανάγκες των ατόμων με 

πολλαπλές αναπηρίες; 

 Τα υπόλοιπα παιδιά θα δέχονταν ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες να φοιτά στην ίδια 

τάξη μαζί τους; 

 Οι γονείς των παιδιών θα δέχονταν να φοιτά ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες στην 

ίδια τάξη με τα παιδιά τους; 
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Υπό ποιες προϋποθέσεις και συνθήκες είναι εφικτή η εκπαιδευτική συμπερίληψη 

ατόμων με πολλαπλές αναπηρίες στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα; 

 Πιστεύετε ότι μπορεί στο σημερινό ελληνικό σχολείο να γίνει εκπαιδευτική 

συμπερίληψη παιδιών με πολλαπλές αναπηρίες; 

o Αν όχι γιατί; 

 Τι θα απαιτούσε από το εκπαιδευτικό σύστημα και την πολιτεία ένα τέτοιο εγχείρημα; 

 Τι θα απαιτούσε από τον εκπαιδευτικό ένα τέτοιο εγχείρημα; 

o Είναι ευπρόσδεκτη από σας η ευκαιρία της συνεργατικής διδασκαλίας δηλ. ο 

συνδυασμός ενός γενικού και ενός ειδικού παιδαγωγού στην ίδια τάξη; 

o Θα βοηθούσε αν όλοι οι μαθητές εκπαιδεύονταν μαζί σε ομάδες; 

o Συμφωνείτε με την άποψη ότι όλοι οι μαθητέςε πρέπει να μοιράζονται κοινές 

εκπαιδευτικές εμπειρίες (εργαστήρια, μαθήματα κλπ), ωστόσο οι μαθησιακοί 

στόχοι  πρέπει  είναι διαφορετικοί για κάθε μαθητή παρά το ότι συμμετέχουν 

στις ίδιες δραστηριότητες; 

o Θεωρείτε ότι πρέπει ο εκπαιδευτικός να επιδιώκει την ισορροπία μεταξύ των 

ακαδημαϊκών/λειτουργικών και κοινωνικών/προσωπικών πτυχών της σχολικής 

διαδικασίας; 

 

Με ποιον τρόπο/μεθόδους/διαδικασίες/στρατηγικές  μπορεί ένα παιδί με πολλαπλές 

αναπηρίες να συμπεριληφθεί στο γενικό σχολείο; 

 Τι είδους προσαρμογές χρειάζεται να πραγματοποιηθούν για να συμπεριληφθεί ένας 

μαθητής με πολλαπλές αναπηρίες στο γενικό σχολείο;  

o σε επίπεδο κτιριακής υποδομής/διαμόρφωσης της τάξης 

o σε επίπεδο αναλυτικού προγράμματος 

o σε επίπεδο εκπαιδευτικού υλικού 

o σε επίπεδο μεθόδων διδασκαλίας 

 Έχετε παρακολουθήσει επιμόρφωση σχετική με την διδασκαλία μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; 
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 Εκτός από τα παραπάνω υπάρχει κάτι άλλο που κατά τη γνώμη σας εμποδίζει τα 

παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες από το να φοιτούν στο γενικό σχολείο; 

o Αν ναι, είστε ικανοποιημένος από την επιμόρφωση αυτή; 

 Νιώθετε ικανός από την μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας, να διδάξετε ένα παιδί με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες; (για τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης) 

o Αν ναι νιώθετε ικανός από την μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας, να διδάξετε ένα 

παιδί με πολλαπλές αναπηρίες; 

 Νιώθετε ικανός από την μέχρι τώρα εκπαίδευσή σας, να διδάξετε ένα παιδί με 

πολλαπλές αναπηρίες; (για τους εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης) 

 Θεωρείτε αναγκαίο να παρακολουθήσετε κάποιου είδους περαιτέρω επιμόρφωση 

πάνω σε αυτό; 

 


