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Περίληψη

Στις μέρες μας, γίνεται έντονα λόγος για την έννοια 
της διαφορετικότητας, την αποδοχή και την ένταξη 
των ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην 
κοινωνική ζωή. Στην παρούσα εργασία, προσεγγί-
ζοντας την έννοια «Άτομο με ειδικές ανάγκες» και 
τις διάφορες αντιλήψεις που αφορούν τα πλεονε-
κτήματα αλλά και τους προβληματισμούς για την ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό 
σχολείο, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τον ρόλο που διαδραματίζει ο 
εκπαιδευτικός στην ένταξη αυτή, καθώς και τις διάφορες διδακτικές πρακτικές 
που μπορεί να χρησιμοποιήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, θα αναφερ-
θούμε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια επιτυχημένη ένταξη των ΑΜΕΑ 
στο Γενικό σχολείο, για τα μοντέλα ένταξης που επικρατούν, καθώς και για τις 
διάφορες τεχνικές ένταξης των παιδιών, οι οποίες εξαρτώνται κάθε φορά από τις 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. 

Abstract

Nowadays, there is a strong emphasis on the concept of diversity, acceptance 
and integration of people with different characteristics in social life.  
In this paper, approaching the concept of “People with Special Needs’’ and the 
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various perceptions concerning the advantages and 
concerns of the inclusion of people with disabilities 
in the General School, we will try to understand 
the role that the teacher plays in this integration, 
as well as various teaching practices that can be 
used in this direction.

We will also refer to the conditions required for a successful integration of 
the disabled in the General School, for the integration models that prevail as 
well as for the various integration techniques of the children which depend 
each time on the special educational needs of the students.

1. Η ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες  
στο σχολείο

1.1. Άτομο με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και ένταξη

Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί για το φαινόμενο της αναπηρίας, προερχό-
μενοι από διαφορετικές οπτικές αντίληψης του προβλήματος. 

Σύμφωνα με τον Δελλασούδα (2003) και τον Κρουσταλάκη (1997), τα παιδιά 
με τα παρακάτω χαρακτηριστικά ανήκουν στην κατηγορία των ειδικών αναγκών:

Μαθησιακές δυσκολίες. Προβλήματα λόγου/ομιλίας. Νοητική υστέρηση. Κοι-
νωνικο-συναισθηματικές διαταραχές. Σοβαρές διαταραχές όρασης και τύφλωση. 
Κινητικές δυσλειτουργίες. Κώφωση ή βαρηκοΐα. Αυτισμό. Προβλήματα υγείας που 
χρήζουν μακρόχρονης θεραπείας και δυσχεραίνουν την ομαλή ένταξη του παιδιού 
στο κανονικό σχολείο. Εξαιρετική ευφυΐα.

Ως ένταξη ορίζεται η διαδικασία που στηρίζεται στην εκτίμηση της διαφορε-
τικότητας, την αποδοχή και την παροχή υποστήριξης και βοήθειας παιδιών με 
προβλήματα προσαρμογής στο κανονικό σχολείο και με μαθησιακές δυσκολίες, 
με σκοπό τη συμμετοχή τους με ίσους όρους σε σχέση με τους/τις συμμαθητές/
τριές τους στις μαθησιακές και κοινωνικές δραστηριότητες (Stainback, Stainback 
& Ayres, 1996, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 38). 

Αποτελέσματα ερευνών κατέδειξαν τη θετική επίδραση των μαθητών/τριών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό σχολείο τόσο σε μαθησιακό όσο και 
σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν από τους 
ερευνητές τα παρακάτω συμπεράσματα από την ένταξη των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες στο Γενικό σχολείο. Παρατηρήθηκαν τα εξής:
• Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξή τους.
• Αύξηση της κοινωνικής συμπεριφοράς και ικανότητας.
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• Βελτίωση κινήτρων και αυτοσεβασμού.
• Κοινωνικοποίηση με συνομηλίκους και αύξηση της φυσικής αλληλεπίδρα-

σής τους με μαθητές/τριες χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Salend & 
Garrick, 1999: 4).

• Ανάπτυξη κοινωνικών επαφών και φιλικών σχέσεων (Fryxell & Kennedy, 
1995: 259).

• Συμβολή στην εξάλειψη της διάκρισης.
• Παροχή κατάλληλων προτύπων.
• Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης.
• Διεύρυνση των εμπειριών τους.
• Κοινωνική ολοκλήρωση μέσω της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με 

τους/τις συμμαθητές/τριές τους.
• Κοινωνική ανάπτυξή τους, καθώς φεύγουν από το προστατευμένο περιβάλλον 

του Ειδικού σχολείου και δρουν σε ένα ρεαλιστικό περιβάλλον (McLeskey & 
Waldron, 2002: 48).

• Αύξηση ευκαιριών για ακαδημαϊκές σπουδές και θετική επίδραση στον κοι-
νωνικο-συναισθηματικό τομέα για τους/τις μαθητές/τριες χωρίς ειδικές μαθη-
σιακές ανάγκες (McLeskey & Waldron, 2002: 48).

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί από πλευράς των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες στο Γενικό σχολείο. Οι 
επιφυλάξεις τους αφορούν: 
• Τον περισσότερο χρόνο που χρειάζεται να αφιερώσει ο εκπαιδευτικός, προκει-

μένου να δημιουργήσει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας –το οποίο 
θα ανταποκρίνεται επαρκώς στις μαθησιακές ανάγκες του παιδιού με αναπη-
ρία– και να παρακολουθήσει προγράμματα επιμόρφωσης στην ειδική αγωγή. 

• Τον αριθμό των μαθητών/τριών, ο οποίος πρέπει να μειωθεί στη γενική τάξη, 
όταν μέσα σε αυτήν φοιτούν μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Τις μαθησιακές και ψυχολογικές επιπτώσεις στο παιδί με ειδικές ανάγκες λόγω, 
αφενός, της χαμηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης στη γενική τάξη συγκριτικά 
με την ειδική και αφετέρου, την απόρριψη αυτών των παιδιών από τους/τις 
μαθητές/τριες με τυπική ανάπτυξη.

• Την ελλιπή κατάρτιση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή.
• Τη σοβαρότητα της μειονεξίας λόγω της ανυπαρξίας εξειδικευμένου προσω-

πικού στη γενική αγωγή.
• Τις αλλαγές που απαιτούνται στον ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος επωμίζεται 

την ευθύνη της κάλυψης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/
τριών του και καλείται να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό της ειδικής αγωγής 
(Γενά, 2002· Scruggs & Mastropieri, 1996· Bender, Vail & Scott, 1995· Τάφα, 
1995· Ρήγα, 1995· Epstein & Elias, 1996, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 42-44).
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1.2. Η στάση του εκπαιδευτικού ως προς την ένταξη

Η στάση των εκπαιδευτικών επηρεάζει καθοριστικά την επιτυχία της ένταξης των 
παιδιών με ειδικές ανάγκες στο Γενικό σχολείο και στη γενική τάξη. Η θετική 
στάση απέναντι στην ένταξη καθορίζει τη μαθησιακή και κοινωνική ανάπτυξη 
του/της μαθητή/τριας με ιδιαίτερες ανάγκες (Χατζηγιάννογλου, 2006: 49). 

Η στάση των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη έχει βαρύτητα πάνω σε 
κάθε τύπο ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης και φανερώνει τις συναισθηματικές 
και κοινωνικές αντιλήψεις τους. Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα με τη στάση τους ως 
προς την ένταξη, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: α) στους «μεταρρυθμιστές», που 
υπερασπίζονται την πλήρη ένταξη των μαθητών/τριών, β) στους «μετριοπαθείς 
μεταρρυθμιστές», που υποστηρίζουν τη μερική ένταξη υπό όρους και γ) στους 
«παραδοσιακούς», οι οποίοι πρεσβεύουν την πλήρη φοίτηση των μαθητών/τριών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μόνο στα ειδικά σχολεία (Πέννα, 2008: 71). Οι 
έρευνες των Krawitz, Theis-Scholz και Thuemmel έδειξαν ότι οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί ακολουθούν μετριοπαθή μεταρρυθμιστική στάση (57%), ενώ ακο-
λουθούν οι παραδοσιακοί δάσκαλοι με ένα μικρό ποσοστό (12,7%) και τελευταίοι 
έρχονται οι μεταρρυθμιστές (3,2%) (Μιχαλοπούλου,1992: 66-67).

2. Από την ειδική στη γενική τάξη – Προϋποθέσεις, 
μοντέλα και τεχνικές ένταξης

2.1. Προϋποθέσεις της ένταξης

Σύμφωνα με τον Muth, για να είναι επιτυχημένη η ένταξη απαιτούνται επτά βασι-
κές προϋποθέσεις, που είναι οι εξής: η έγκαιρη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευ-
τικών αναγκών των παιδιών, η εκπαίδευση των δασκάλων κατά το διάστημα των 
σπουδών τους σε θέματα ειδικής αγωγής, η τοποθέτηση δασκάλων ειδικής αγωγής 
για γενικά σχολεία, η εξατομικευμένη διδασκαλία, που βασίζεται στην ευέλικτη 
σχέση μαθητή-δασκάλου, ο μειωμένος αριθμός του μαθητικού δυναμικού, ο κατάλ-
ληλος τεχνολογικός εξοπλισμός και η αναίρεση της πίεσης των μαθητών/τριών 
για υψηλές επιδόσεις. Ένα τέτοιο σύστημα ένταξης βασίζεται στη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και στη συνακόλουθη συμβουλευτι-
κή προς τους γονείς, τους δασκάλους και τους μαθητές/τριες. Η ετοιμότητα των 
δασκάλων για την ένταξη των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
καθορίζεται σημαντικά από το πλαίσιο των προϋποθέσεων που προαναφέρθη-
καν (Πέννα, 2008: 98-99).
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2.2. Μοντέλα ένταξης

Οι πρώτες προσπάθειες για την ένταξη των μαθητών/τριών με ιδιαίτερες ανάγκες 
στη γενική τάξη διαμόρφωσαν στη γερμανική εκπαίδευση τρία μοντέλα έντα-
ξης: α) Ατομική ένταξη. β) Ένταξη σε κομβικά σχολεία και γ) ένταξη σε σχολεία 
κοντά στην κατοικία. 

Α. Ατομική ένταξη: Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών δια-
μορφώνουν τις ώρες διδασκαλίας και εμπλοκής του βοηθητικού προσωπικού. Ο 
αριθμός των μαθητών/τριών δεν μειώνεται στην τάξη και η επιπρόσθετη υπο-
στήριξη εξαρτάται από τις ανάγκες των παιδιών. Το μοντέλο αυτό αφορά μεμο-
νωμένες περιπτώσεις παιδιών και δεν προξενεί ουσιαστικές αλλαγές. 

Β. Ένταξη σε κομβικά σχολεία: Στο μοντέλο αυτό, στο σύνολο των δεκαπέντε 
παιδιών του μαθητικού δυναμικού, τα πέντε το πολύ έχουν ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες. Η διδασκαλία γίνεται από δύο εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται 
μόνιμα. Είναι το λεγόμενο Σύστημα Δύο Δασκάλων (ΣΔΔ). 

Γ. Ένταξη σε σχολεία κοντά στην κατοικία: Πρόκειται για ένταξη στα δημοτικά 
σχολεία της περιφέρειας, όπου στο σύνολο των είκοσι παιδιών της τάξης, τα δύο 
έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ευθύνη της τάξης ανήκει στον δάσκα-
λο γενικής εκπαίδευσης. Ο ειδικός εκπαιδευτικός αναλαμβάνει την υποστήριξη 
των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για συνεργα-
τικό μοντέλο ένταξης. Στο μοντέλο αυτό, η σύνθεση των τάξεων διέπεται από 
κανονικότητα, όλες οι τάξεις και οι δάσκαλοι εμπλέκονται στην εργασία ένταξης, 
διατηρείται η εξατομικευμένη παιδαγωγική υποστήριξη και υποστηρίζονται οι 
κοινωνικές σχέσεις των μαθητών/τριών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και εκτός του σχολικού χώρου (Link, 2000, στο Πέννα, 2008: 100, 117). 

2.3. Τεχνικές ένταξης

Έρευνες των Stainback, Courtnage & Jaben (1985) έδειξαν ότι ο δάσκαλος της 
γενικής αγωγής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις παιδαγωγικές του πρα-
κτικές ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών της τάξης του, συμβάλλοντας αποτε-
λεσματικά στη μαθησιακή, στην κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη, 
καθώς εντάσσονται στη γενική τάξη. 

2.3.1. Διδακτικές πρακτικές
Οι διδακτικές πρακτικές διαφέρουν ως προς τις ανάγκες του/της κάθε μαθητή/τριας 

και οδηγούν στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Περιλαμβάνουν: – Διδακτικές μεταβλητές, όπως εκπαίδευση σε δεξιό τητες 
μελέτης. – Τροποποίηση στο κείμενο, όπως επισήμανση των σημαντικότερων στοι-
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χείων ή διδακτική χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. – Μνημονικές τεχνικές, όπως οι 
λέξεις-κλειδιά και τα ακρωνύμια. – Η διεθνής βιβλιογραφία επισημαίνει τη χρησιμό-
τητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
καθώς δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συνδυάζει την ομαδο-συνεργατική και 
την εξατομικευμένη διδασκαλία, παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και αναπτύσσει τις 
πολύπλευρες δεξιότητες των μαθητών/τριών. Βελτιώνει τις μαθησιακές δεξιότητες των 
παιδιών με δυσκολίες όρασης μέσω της μεγέθυνσης των γραμμάτων και εικόνων που 
προσφέρει, καθώς και των παιδιών με δυσκολίες στην ακοή μέσω ειδικών προγραμ-
μάτων εξάσκησης και κατανόησης του γραπτού λόγου (Χατζηγιάννογλου, 2006: 63). 

Για παιδιά με ήπιες διαταραχές συμπεριφοράς και μάθησης προτείνονται από τη 
Γένα (2004: 205) οι εξής διδακτικές τεχνικές: – Η άμεση διδασκαλία του δασκαλο-
κεντρικού συστήματος, όπου ο δάσκαλος στοχεύει στην κατάκτηση συγκεκριμένων 
αντικειμένων μάθησης και σταδιακά αποσύρει τη βοήθειά του. – Η διδασκαλία με 
ακρίβεια, η οποία απαιτεί συνεχή έλεγχο στις επιδόσεις του/της μαθητή/τριας και 
ανάλογη αναπροσαρμογή της διδασκαλίας. – Οι ανακαλυπτικές διδακτικές μεθό-
δοι, όπου ο/η μαθητής/τρια μόνος του ερευνά και πειραματίζεται.

Για μαθητές/τριες με μαθησιακές δυσκολίες προτείνονται οι παρακάτω τεχνι-
κές διδασκαλίας:

– Τροποποίηση του διδακτικού υλικού. – Ερμηνεία δυσνόητων εννοιών. – Περι-
ληπτική απόδοση του νοήματος. – Χρήση γραφημάτων. – Συνεργατική μάθηση 
(Munk, Bruckert, & Call, 1998: 73-78).

Για παιδιά με υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής προτείνονται οι εξής 
τεχνικές:

– Θετική ενίσχυση με υλικές ανταμοιβές. – Ποικιλία και εναλλαγή δραστηριο-
τήτων. –  Χρήση οπτικών μέσων. –  Ενσωμάτωση της κίνησης στη διαδικασία 
μάθησης. – Οπτική επαφή με το παιδί και διαρκής έλεγχος. – Απομάκρυνση αντι-
κειμένων που διασπούν την προσοχή (Fiore, Becker & Nero, 1993: 163-173). 

Αποτελεσματικές τεχνικές για μαθητές/τριες με δυσκολίες συμπεριφοράς είναι 
οι εξής:

– Θετική διαπροσωπική σχέση δασκάλου-μαθητή/τριας και θετική ενίσχυση. – 
Ανάθεση ρόλων ευθύνης στους συγκεκριμένους μαθητές/τριες. – Συνεργασία με 
ειδικούς επιστήμονες. – Προσαρμογή της μεθοδολογίας στις εκπαιδευτικές ανά-
γκες. – Εμπλοκή της οικογένειας στην εκπαίδευση αυτών των μαθητών/τριών. 
– Αυτορυθμιστική και αυτοδιαχειριστική ικανότητα του/της μαθητή/τριας (Day-
Hairston, 2000· Γενά, 2000α, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 65). 

Σύμφωνα με έρευνες του Strange (2002), ο εκπαιδευτικός που διεκπεραιώνει 
αποτελεσματικά τα ζητήματα πειθαρχίας μειώνει στο ελάχιστο τον χρόνο διευ-
θέτησής τους, αυξάνει στο μέγιστο τον διδακτικό χρόνο και ορίζει σαφείς κανό-
νες, τους οποίους εφαρμόζει πιστά, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των μαθητών/
τριών του. Η παρακολούθηση κατάλληλων προγραμμάτων στην τηλεόραση και 
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η ανάγνωση ποικίλων κειμένων ευνοούν τη μαθησιακή δεξιότητα παιδιών με 
προβλήματα λόγου. Συμπεριφορικές τεχνικές, όπως η συστηματική ανατροφο-
δότηση, η συνεχής μέτρηση της επίδοσης και η ανάλυση έργου, βοηθούν στην 
ανάπτυξη της μαθησιακής ικανότητας παιδιών με γνωστικές δυσλειτουργίες. 

Για τα χαρισματικά παιδιά ενδείκνυται η χρήση θεραπευτικών βιβλίων, που 
βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του παιδιού (Clark, 1992: 515). 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει την επίδοση των 
μαθητών/τριών του χρησιμοποιώντας οπτικό υλικό, υποβάλλοντας ερωτήσεις, 
επιβραβεύοντας τις προσπάθειες των μαθητών/τριών του. Οι μαθητές/τριες μπο-
ρούν να σημειώσουν πρόοδο στη μαθησιακή τους επίδοση κάνοντας χρήση της 
περίληψης και σημειώνοντας τα βασικά σημεία της παράδοσης του μαθήματος, 
δημιουργώντας και ελέγχοντας υποθέσεις και προσδιορίζοντας ομοιότητες και 
διαφορές στο διδακτικό υλικό, σύμφωνα με έρευνες των Marzano, Pickering και 
Pollock (2001) (Χατζηγιάννογλου, 2006: 67). Η επιτυχία των παραπάνω διδα-
κτικών τεχνικών προϋποθέτει την ύπαρξη περιβάλλοντος σεβασμού, αποδοχής, 
ασφάλειας και θετικής αλληλεπίδρασης (Rogers & Renard, 1999: 34-37). 

2.3.1α. Διδασκαλία από συνομηλίκους
Πρόκειται για μια εκπαιδευτική προσέγγιση στην οποία ένας/μία μαθητής/

τρια, που γνωρίζει επαρκώς το υλικό που πρέπει να διδαχθεί, διδάσκει έναν/μία 
αρχάριο/ια μαθητή/τρια. Ωστόσο, υπάρχει περίπτωση ο «εκπαιδευτής» να βρίσκε-
ται στο ίδιο μαθησιακό επίπεδο με τον εκπαιδευόμενο, καθώς πολλές φορές η 
επιλογή γίνεται τυχαία μέσα στη σχολική τάξη. Επίσης, μπορεί ο «εκπαιδευτής» 
να είναι παιδί με αναπηρία. 

Αποτελέσματα ερευνών έδειξαν ότι η διδασκαλία από συνομηλίκους είναι πιο 
αποτελεσματική μαθησιακά για τους/τις μαθητές/τριες με ιδιαίτερες ανάγκες συγκρι-
τικά με την παραδοσιακή διδασκαλία του εκπαιδευτικού (Brice-Heath & Magniola, 
1991). Συγκεκριμένα, με τη διαδικασία αυτή, ο «εκπαιδευτής» εξασκείται περισσότερο 
στη διδακτική ενότητα, αυξάνει την αυτοεκτίμησή του και αλληλεπιδρά κοινωνικά 
με τους συνομιλήκους του. Επίσης, ο εκπαιδευτικός, αν και απαιτείται να αφιερώσει 
πολλαπλάσιο χρόνο για την εκπαίδευση των μαθητών/τριών του ώστε να μπορούν 
να διδάσκουν και παρόλο που μπορεί να συναντήσει τη δυσαρέσκεια των γονέων, 
κατανοεί καλύτερα τον τρόπο που λειτουργούν οι μαθητές/τριές του μέσα στην τάξη, 
ειδικά αυτοί με ιδιαίτερες ανάγκες, και γίνεται πιο αποτελεσματικός απέναντί τους 
(Levin, Glass & Meister, 1987: 50-72· Cross & Walker-Knight, 1997: 269-277).

2.3.1β. Συνεργατική μάθηση
Πρόκειται, σύμφωνα με τον Slavin (1987), για μια διδακτική μέθοδο στην οποία 

μαθητές/τριες με διαφορετικές επιδόσεις εργάζονται συνεργατικά σε ομάδες, με 
σκοπό να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες χωρίζο-
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νται σε ανομοιογενείς τετραμελείς ομάδες που απαρτίζονται από δύο μέτριους, 
έναν καλό και έναν/μία αδύνατο/τη μαθητή/τρια. Η έκθεση του αδύνατου και των 
μέτριων μαθητών/τριών σε ένα ανώτερο επίπεδο δράσης και σκέψης ευνοεί την 
κοινωνική, γνωστική και ηθική ανάπτυξή τους. Είναι σημαντικό κατά τη σύστα-
ση της ανομοιογενούς ομάδας ο εκπαιδευτικός να προσμετράει τις προτιμήσεις 
των μαθητών/τριών του, ώστε να προλαβαίνει την απόρριψη μαθητών/τριών με 
ιδιαίτερες ανάγκες από κάποια ομάδα που δεν τους αποδέχεται. 

Η συνεργατική μάθηση συντελεί στην ενσωμάτωση των ατόμων με ιδιαίτε-
ρες ανάγκες στην ομάδα της τάξης και, συνεπώς, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση 
και τη μαθησιακή τους επίδοση και δημιουργεί θετική αλληλεξάρτηση ανάμεσα 
στα μέλη της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2003: 54-60, 89-91). Τα μειονεκτήματα 
της συνεργατικής μάθησης είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, 
η φασαρία στην τάξη, η δυσκολία αξιολόγησης της ατομικής προσπάθειας των 
μαθητών/τριών και ο επιπρόσθετος χρόνος εργασίας που απαιτείται από τον 
εκπαιδευτικό για να εκπαιδεύσει τους/τις μαθητές/τριές του σε αυτή τη μέθοδο 
(Ματσαγγούρας, 1987, στο Χατζηγιάννογλου, 2006: 78).

2.3.1γ. Συνεργατική διδασκαλία
Πρόκειται για εκπαιδευτική πρακτική στην οποία συνεργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

της ειδικής και της γενικής αγωγής μέσα στη γενική τάξη, ώστε να διδαχθούν παιδιά 
με ειδικές ανάγκες. Στη μέθοδο αυτή, είτε ο ένας δάσκαλος διδάσκει και ο άλλος βοη-
θάει τους/τις μαθητές/τριες είτε σχεδιάζουν από κοινού τη διδασκαλία και διδάσκουν 
σε διαφορετικές ομάδες μαθητών/τριών. Η συνεργατική διδασκαλία προσφέρει εξατο-
μικευμένη διδασκαλία και αλληλοϋποστήριξη των εκπαιδευτικών, διευρύνει τη διδα-
κτική μεθοδολογία, απαλείφει τον στιγματισμό των μαθητών/τριών με ειδικές δυσκο-
λίες και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση ζητημάτων πειθαρχίας. 
Ωστόσο, ο χρόνος που χρειάζεται για την εφαρμογή της συνεργατικής διδασκαλίας 
και τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών αποτελούν τα σημαντι-
κότερα μειονεκτήματα στη μέθοδο αυτή (Cross & Walker-Knight, 1997: 269-277). 

2.3.2. Λοιπές τεχνικές
Άλλες τεχνικές σχετίζονται με τον τρόπο που αξιολογούνται τα παιδιά με ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με τους Black & William (1998), η πρόο-
δος των μαθητών/τριών δεν πρέπει να συγκρίνεται με αυτή των συνομηλίκων 
τους, αλλά με τη βελτίωση των ατομικών τους εργασιών, ώστε να αποφεύγεται ο 
ανταγωνισμός μεταξύ τους. Τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες πρέπει να κάθονται 
σε συγκεκριμένα σημεία της τάξης. Για παράδειγμα, τα παιδιά με δυσκολίες όρα-
σης σε σημεία με καλό φωτισμό, τα παιδιά με δυσκολίες λόγου μακριά από τον 
εκπαιδευτικό και κοντά στους συμμαθητές/τριές τους και τα παιδιά με αυτισμό 
στο κέντρο του σχήματος Π των θρανίων (Carbone, 2001: 72-81).
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Επίλογος

Η ένταξη των ΑΜΕΑ στο Γενικό σχολείο βασίζεται κατά κύριο λόγο στη στάση του 
εκπαιδευτικού και στον ρόλο του μέσα στη γενική τάξη. Οι βασικές παράμετροι 
που θα πρέπει να υπολογίζει ο εκπαιδευτικός για να απευθύνεται ισάξια σε όλους 
τους/τις μαθητές/τριες είναι η γνώση νέων μεθόδων ένταξης και η εφαρμογή 
τους, καθώς και η επιλογή της κατάλληλης διδακτικής τεχνικής, που θα ευνοεί 
όλους τους/τις μαθητές/τριες και κυρίως αυτούς που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες.
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