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Από τον «αποκλεισμό στην ψυχοπαιδαγωγική 
της ένταξης»: προβληματισμοί και προοπτικές 

σε σχέση με την ένταξη και συνεκπαίδευση παιδιών 
με ιδιαίτερες δυσκολίες 

Κουρκούτας Η. Ε.1

Περίληψη

Στο συγκεκριμένο κείμενο ο συγγραφέας διαπραγματεύεται μια σει-
ρά θεμάτων και προβληματικών που έχουν να κάνουν με το ζήτημα της 
ένταξης. Ξεκινώντας από ζητήματα ορολογίας κάνει αναφορά στις βασικές 
ιδεολογίες που κυριάρχησαν τις προηγούμενες δεκαετίες και υποστήριξαν 
τη λογική της χωριστής εκπαίδευσης, καθώς και συγκεκριμένους τύπους 
προσεγγίσεων των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες. Το κείμενο ολοκληρώ-
νεται με αναφορές στους σύγχρονους προβληματισμούς των ενταξιακών 
θεωριών και στο πέρασμα από την ιδεολογία της ριζικής αναμόρφωσης 
του σχολικού συστήματος σε πιο ρεαλιστικές θέσεις που έχουν να κάνουν 
με την αναγνώριση των ιδιαίτερων δυναμικών του κάθε σχολείου και του 
κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, με σκοπό τη σταδιακή εμφύτευση ενταξι-
ακών λογικών και την αξιολόγηση τεχνικών που φαίνεται να είναι αποδο-
τικές για την προαγωγή της ένταξης συγκεκριμένων ομάδων παιδιών. Το 
κείμενο καταλήγει στην αναφορά κάποιων βασικών αρχών, που σύμφωνα 
με τον συγγραφέα, οριοθετούν και καθορίζουν το πρόταγμα της σύγχρο-
νης ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης, το οποίο πρέπει να υιοθετεί μια ολι-
στική συστημική λογική.
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Abstract

This paper refers to issues related to inclusive education. Author dis-
cusses questions related to definitions and ideologies that have shaped and 
supported the segregative education model, as well as a series of certain ap-
proaches regarding children with special difficulties. Author also points out 
the shift from radical ideologies calling for structural transformations of the 
entire social and school system to more realistic positions accounting for 
specific dynamics of the various social and school contexts. Contemporary 
theorists are focusing on the implementation of empirically-based inclu-
sive practices. Opting for a holistic and systemic approach of the inclusive 
process, the author concludes by mentioning a series of principles that, ac-
cording to him, will form the future agenda, as well as a theoretical and 
practical framework of the inclusive education.

Key Words: Special Education, Inclusive process, Children with special dif-
ficulties

1. Εισαγωγή: ζητήματα ορολογίας και βασικών 
προβληματισμών

Η παρούσα εργασία δεν στοχεύει να κάνει μία εξαντλητική ανασκό-
πηση των προβληματισμών και των λογικών που κυριάρχησαν κατά τις 
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες και διαμόρφωσαν το μοντέλο της ξεχωρι-
στής εκπαίδευσης, που παραμένει ακόμη επίκαιρο σε αρκετές χώρες. Αντί-
θετα, στοχεύει στην επισήμανση βασικών χαρακτηριστικών της εξέλιξης 
των πολιτικών και των θεωρητικών μοντέλων προσέγγισης της ειδικής 
αγωγής. Κυρίως, όμως, στοχεύει στην ανάδειξη με συνοπτικό τρόπο των 
σύγχρονων ιδεολογικών και επιστημονικών συζητήσεων, καθώς και των 
συγκρούσεων /αντιφάσεων /κριτικών σε όλα τα επίπεδα, που σχετίζονται 
με το φλέγον θέμα της ένταξης των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο 
σχολείο και στην κοινωνία. Ένταξη  που παραπέμπει, σύμφωνα με όλους 
τους θεωρητικούς, σε σημαντικές αλλαγές και αναδομήσεις σε ατομικό, μι-
κρο- και μακρο-κοινωνικό επίπεδο (Barton, 2004. Berfing, 1999. Lipsky & 
Gartner, 1996. Sehrbrock, 2004. Vislie, 2003). Επομένως απώτερος στόχος 
της συγκεκριμένης εργασίας είναι να συμβάλλει –στο μέτρο του εφικτού- 
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στη συζήτηση και στον προβληματισμό που έχει αναπτυχθεί σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια σε 
σχέση με την ένταξη και την συνεκπαίδευση (inclusion)2, καθώς και τις δι-
αδικασίες /πρακτικές ένταξης και ενσωμάτωσης που συμβάλλουν σε αυτή 
την κατεύθυνση3.

Σε σχέση με την ορολογία, συμφωνώντας με την Ζώνιου-Σιδέρη (2004), 
χρησιμοποιούμε τον όρο ένταξη, αντί του όρου συνεκπαίδευση που θεω-
ρείται ως μετάφραση στα ελληνικά του όρου inclusion. Επίσης,  για την 
ανάλογη προβληματική, Larocca, 2007. Sehrbrock, 2004). Χρησιμοποιούμε 
τον όρο «ένταξη», με την έννοια της ουσιαστικής και ισότιμης συμμετοχής 
/παρουσίας του παιδιού /ατόμου με κάποιες εγγενείς ή επίκτητες δυσκολί-
ες (εμπόδια) στην κοινή σχολική και κοινωνική ζωή. Θεωρούμε ότι ο όρος 
συνεκπαίδευση είναι αρκετά περιοριστικός, δεν εκφράζει τη δυναμική του 
όρου/ έννοιας inclusion και εστιάζει μόνο στην σχολική πραγματικότητα, 
ενώ συγχρόνως μπορεί να ερμηνευτεί απλά ως η απαραίτητη (μέσα από τη 
συμμετοχή στο κοινό σχολικό σύστημα) –αλλά όχι επαρκής- συνθήκη, με 
βάση την οποία μπορεί να διασφαλιστεί, σε μεγάλο βαθμό, η μακροπρόθε-
σμη ένταξη του ατόμου με εμπόδια στην κοινωνία. Επομένως, υιοθετούμε, 
σε μεγάλο βαθμό τη λογική και τη φιλοσοφία της inclusive εκπαίδευσης, 
αλλά θεωρώντας ότι όρος ένταξη είναι πιο γενικός και δυναμικός και ανα-

2. Ο όρος inclusion αποδίδεται στα ελληνικά από τη Ζώνιου-Σιδέρη με τον όρο 
inclusive εκπαίδευση (βλ. για τον προβληματισμό πάνω στην ορολογία, Ζώνιου-
Σιδέρη, 2004).
3. Θεωρούμε ότι ο όρος συνεκπαίδευση είναι αρκετά περιοριστικός, δεν 
εκφράζει τη δυναμική του όρου/ έννοιας inclusion και εστιάζει μόνο στη σχολική 
πραγματικότητα, ενώ συγχρόνως μπορεί να ερμηνευτεί απλά ως η απαραίτητη (μέσα 
από την συμμετοχή στο κοινό σχολικό σύστημα) –αλλά όχι επαρκής- συνθήκη, 
με βάση την οποία μπορεί να διασφαλιστεί, σε μεγάλο βαθμό, η μακροπρόθεσμη 
ένταξη του ατόμου με εμπόδια στην κοινωνία. Οι περισσότεροι ερευνητές 
χρησιμοποιούν τον όρο στα αγγλικά ως δηλωτικό της ουσιαστικής και πλήρους 
συμμετοχής –και όχι απλά της πρόσβασης /δικαιώματος- στην κοινή εκπαίδευση, 
καθώς και σε όλες τις εκπαιδευτικές και τις σχολικές διαδικασίες που μετέχουν οι 
μαθητές με τυπική εξέλιξη, χωρίς την παράλληλη καταφυγή σε υπηρεσίες ειδικής 
αγωγής /στήριξης (Vislie, 2003). Θεωρούμε όμως ότι σημασιολογικά ο όρος 
συνεκπαίδευση στα ελληνικά παραπέμπει στη διαδικασία μέσα από την οποία το 
παιδί μπορεί να πετύχει τη σχολική και την κοινωνική του ένταξη /ενσωμάτωση.
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φέρεται στις συνολικές κοινωνικές ενταξιακές διαδικασίες και πρακτικές, 
και όχι μόνο στις εκπαιδευτικές (βλ. Ainscow et al., 2006,  σ. 14-15).

Δεν χρησιμοποιούμε τον όρο ενσωμάτωση (integration), παρόλο που 
για κάποιους σημαίνει την ουσιαστική /επιτυχημένη ένταξη (η οποία πα-
ραπέμπει μόνο στη χωροχρονική συμβίωση μεταξύ διαφορετικής λειτουρ-
γίας παιδιών), για άλλους παραπέμπει στο μοντέλο της αφομοίωσης και 
της απώλειας της διαφορετικότητας (normalization). Δεν χρησιμοποιού-
με τον όρο «ειδικές ανάγκες», για μία σειρά λόγων, όπως αναλύεται στις 
επόμενους παραγράφους. Στην παρούσα φάση επισημαίνουμε, ότι ο όρος 
ειδικές ανάγκες ή ακόμη ο όρος ειδικά παιδιά (!) που έχει χρησιμοποιη-
θεί στο παρελθόν, αποτελούν κατάλοιπα μιας λιγότερο απορριπτικής, 
αλλά πάντοτε εστιασμένης στη δυσλειτουργία λογικής και προσέγγισης. 
Αντίθετα, ο όρος ιδιαίτερες δυσκολίες είναι πιο γενικός, δεν αναφέρεται 
απαραίτητα στα παιδιά που ανήκουν στις παραδοσιακές κατηγορίες της 
ειδικής αγωγής, αλλά σε όλα τα παιδιά, τα οποία για διάφορους λόγους 
συναντούν κάποια εμπόδια στην ένταξη και (δημιουργική) ενσωμάτωσή 
τους στα κοινωνικά και στα εκπαιδευτικά πλαίσια (Pfeiffer & Reddy, 1999). 
Η ανάδειξη άλλωστε των λιγότερο εμφανών και έκδηλων δυσλειτουργι-
ών /διαταραχών, αποτελούν χαρακτηριστικό των πιο ευαισθητοποιημένων 
και εξελιγμένων επιστημονικά και εκπαιδευτικά συστημάτων (βλ. π.χ. την 
αλματώδη ανάπτυξης της έρευνας σε όλα τα επίπεδα για τις μαθησιακές ή 
συμπεριφορικές και συναισθηματικές δυσκολίες, τα τελευταία χρόνια στις 
δυτικές κοινωνίες). Αντίθετα, η έμφαση στις παραδοσιακές κατηγορίες 
παιδιών με ειδικές ανάγκες  (κινητικές ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες) 
αποτελεί περισσότερο χαρακτηριστικό των λιγότερο εξελιγμένων συστη-
μάτων πρόνοιας και εκπαίδευσης (Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1996, σ. 
5). Σε κάθε περίπτωση, ο όρος διαταραχές πρέπει να επιφυλάσσεται για τις 
πολύ σοβαρές περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί πραγματικά να ανιχνευτεί 
μια παθολογική διάσταση στη λειτουργία του παιδιού. Ακόμη, όμως, και σε 
αυτές τις περιπτώσεις μια έντονη συμπτωματολογία (π.χ. επιθετικότητα, 
σοβαρή υπερκινητικότητα) δεν παραπέμπει μόνο σε ενδογενείς αδυναμί-
ες αλλά και σε οικογενειακές και κοινωνικές δυσλειτουργίες (Kaufmann, 
2001). Επομένως δεν πρέπει, ποτέ να χάνεται η ολιστική θετική προσέγγι-
ση του παιδιού και η προσπάθεια ψυχοδυναμικής κατανόησης των διατα-
ραχών (Κουρκούτας, 2007), σε αναφορά πάντοτε με το πλαίσιο ζωής του 
(Aplleton, 2008). 

Επίσης, δεν χρησιμοποιούμε τον όρο «αναπηρία»4, διότι θεωρούμε ότι 
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η αναπηρία με τον τρόπο που ερμηνεύεται από τα σύγχρονα ψυχοκοινω-
νικά μοντέλα, αποτελεί παράγωγο της συνάντησης μεταξύ ενός παιδιού /
ατόμου με κάποια εγγενή ή επίκτητη δυσλειτουργία /ανεπάρκεια /διατα-
ραχή σε σωματικό/ κινητικό, γνωστικό /διανοητικό, ψυχικό, αισθητηριακό 
επίπεδο και ενός πλαισίου που είτε αδυνατεί να απαντήσει στις ιδιαιτερό-
τητες του συγκεκριμένου παιδιού /ατόμου, είτε απαιτεί μία άλλους είδους 
/ποιότητας λειτουργία και επιδόσεις, την οποία το παιδί /άτομο αυτό δεν 
είναι σε θέση να εκδηλώσει /αναπτύξει (Detraux, 2008. Deno, 2005. Dowl-
ing, 2001). Άλλωστε, πολλοί ερευνητές έχουν επισημάνει ότι, ακριβώς, η 
διαχωριστική και η απορριπτική λογική που επικρατεί στην εκπαίδευση 
συνδέεται με τα πρότυπα (standards) επιδόσεων και με μια λογική από-
δοσης και εμπορευματοποίησης της γνώσης και μ’ ένα σχολικό σύστημα 
επικεντρωμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, στο γνωσιοκεντρισμό, 
στη φετιχοποίηση των πληροφοριών ή στην υπέρμετρη ιδεολογικοποίηση 
της γνώσης και στο οποίο δεν υπάρχει χώρος για ουσιαστική εναλλακτι-
κή εργασία και ανάδειξη άλλων μορφών γνώσης και άλλων δεξιοτήτων 
(ψυχοκοινωνικών) του παιδιού. Βεβαίως, τεράστιες αλλαγές έχουν γίνει 
τα τελευταία χρόνια σε πολλά σχολικά συστήματα, με προοπτική την 
ενσωμάτωση παρόμοιων λογικών και πρακτικών, παρά το γεγονός ότι η 
σύγκρουση ανάμεσα στις δύο φιλοσοφίες παραμένει έντονα ενεργή και 
συνιστά άλλωστε ένα από τα βασικά διακυβεύματα της σύγχρονης ψυχο-

4. Ο όρος αναπηρία έχει χρησιμοποιηθεί και με την αρνητική και με τη θετική 
έννοια. Στην πρώτη περίπτωση αφορά στην έκφραση μιας απορριπτικής 
διαχωριστικής (discriminative) προσέγγισης, η οποία δίνει έμφαση στις ελλείψεις/
υστερήσεις και δυσλειτουργίες του ατόμου. Στη δεύτερη περίπτωση, ο όρος έχει 
χρησιμοποιηθεί με “επιθετικό” τρόπο, σηματοδοτώντας τη «βλάβη» ως ισοδύναμο 
της διαφορετικότητας. Σε αυτή την οπτική, η επιμονή στη χρήση του όρου συνιστά 
μια δυναμική διεκδίκηση της αποδοχής της διαφορετικότητας από ένα αρνητικά 
διακείμενο κοινωνικό σύνολο (βλ. αναπηρικό κίνημα, κίνημα για τα δικαιώματα 
των ψυχικά ανάπηρων κλπ.). Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του όρου αναπηρία, 
πέρα από τις αρνητικά φορτισμένες συμπαραδηλώσεις του σε κοινωνικό επίπεδο, 
είναι δηλωτική μιας προσέγγισης που εστιάζει, κυρίως,  στη δυσλειτουργία /
ανεπάρκεια /υστέρηση /διαταραχή, ως μια ιδιότητα που χαρακτηρίζει συνολικά, 
το άτομο, χωρίς συγχρόνως να κάνει αναφορά στις δεξιότητες /ικανότητες ή σε 
άλλα θετικά στοιχεία της προσωπικότητας του και χωρίς να αναφέρεται στον 
ρόλο του κοινωνικού περίγυρου. Εν ολίγοις, περιορίζεται, σε μια αρνητική θέαση 
του άτομου.
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παιδαγωγικής της ένταξης (Pfeiffer & Reddy, 1999).  
Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στις 

κατηγορίες παιδιών, στις οποίες παραδοσιακά απευθυνόταν οι μορφές ει-
δικής εκπαιδευτικής υποστήριξης και αγωγής στις ομάδες παιδιών. Σήμερα, 
σε μεγάλο βαθμό, πολλές ομάδες παιδιών διατρέχουν τον κίνδυνο να βρε-
θούν εκτός σχολείου στην εφηβεία τους, ή αποκλεισμένοι και περιθωριο-
ποιημένοι στο πλαίσιο του κοινού σχολείου, εξαιτίας σύνθετων δυσκολιών 
και διαφόρων αρνητικών παραγόντων (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται τα ακατάλληλα αναλυτικά προγράμματα, η ακατάλληλη διαχείριση 
των δυσκολιών τους,  η έλλειψη ειδικών, η έλλειψη πολιτικής ένταξης από 
τα σχολεία, η αποσπασματική αντιμετώπιση, κ.ά. (Margalit & Al-Yagon, 
2002. Wiener, 2002). Σε αυτές τις ομάδες συγκαταλέγονται όλα τα παιδιά 
που έχουν συμπεριφορικά και συναισθηματικά προβλήματα, καθώς και τα 
παιδιά που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (Kaufmann, et al., 
2004. Hallahan, et al., 1996. Mash & Wolfe, 2001). Με αυτή την έννοια, οι 
εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τους ειδικούς καλούνται να δώσουν απα-
ντήσεις, ώστε αυτές οι ομάδες κινδύνου να αποφύγουν την έμμεση ή άμεση 
απόρριψη, το στιγματισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και την 
ακαδημαϊκή αποτυχία (Kaufmann, 2001. Margalit & Al-Yagon, 2002).

Η έμφαση στην κατηγοριοποιητική λογική και η διεύρυνση των κατη-
γοριών /ομάδων παιδιών 5, που θεωρούνται ότι χρήζουν ειδικής αγωγής /
υποστήριξης, είναι δηλωτική κυρίως της ιατρογενούς προσέγγισης και της 
ιατρογενούς παράδοσης που χαρακτηρίζει την ψυχολογία και τα μοντέλα 
που είναι επικεντρωμένα στους ειδικούς (specialist centered). Επιπλέον, 
πρέπει να επισημάνουμε ότι υπάρχουν και τα θετικά σημεία  στο βαθμό 
που η έρευνα έχει αναδείξει διαφορετικές μορφές προβλημάτων, προβλη-

5. Χρησιμοποιούμε σκόπιμα τον όρο «ομάδες παιδιών», σε αντίθεση με τον όρο κα-
τηγορία (ως διαγνωστικό όρο),  για να δηλώσουμε την αποστασιοποίηση από την 
κατηγοριοποιητική λογική που κυριαρχεί στις επιστήμες υγείας και η οποία, συ-
νήθως, έχει  ένα περιγραφικό χαρακτήρα (περιγραφή /καταγραφή συμπτωμάτων) 
στην αναγνώριση κάποιων συμπτωμάτων /διαταραχών / ανεπαρκειών. Συγκεκρι-
μένα, αποτελεί ένα κυρίαρχο μοντέλο προσέγγισης και ανάλυσης της λειτουργίας 
του παιδιού. Συγκεκριμένα αποτελεί ένα μοντέλο που προάγει μια περιοριστική /
μειωτική θεώρηση (reductionist model), βασισμένη στα αρνητικά στοιχεία, στην 
υστέρηση, στη διαταραχή και στην ανεπάρκεια. Για μια εξαντλητική κριτική των 
συγκεκριμένων κατηγορικών και νοσολογικών μοντέλων βλ. Κουρκούτας, (2006). 
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μάτων.   Πρόκειται για προβλήματα που δεν αντιμετωπιζόταν στο παρελ-
θόν ή θεωρούνταν αμελητέα (π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, συναισθηματικές 
/συμπεριφορικές διαταραχές, κλπ.) (Ianes & Cramerotti, 2007. Kauffman, 
2001. Hallahan, Kauffman & Lloyd, 1996).

Ολοκληρώνοντας, επισημαίνουμε την ιδιαιτερότητα του πεδίου της Ει-
δικής Αγωγής, η οποία σχετίζεται με το γεγονός ότι πολλά από τα δεδομέ-
να για το αντικείμενο που θεραπεύει, αλλά και πολλές από τις τεχνικές που 
χρησιμοποιεί, όπως και από τις θεωρητικές αναζητήσεις προέρχονται από, 
ή έχουν προεκτάσεις και σε άλλους επιστημονικούς χώρους (παιδαγωγική 
/διδακτική, κοινωνιολογία, νευροψυχολογία, εξελικτική ψυχολογία, κοι-
νωνική ψυχολογία, ψυχοπαθολογία, κλινική ψυχολογία, συμβουλευτική 
ψυχολογία, λογοθεραπεία, κλπ.). Αυτό, ως ένα βαθμό, συνιστά το πλουρα-
λιστικό στοιχείο της ειδικής θεωρητικής και παρεμβατικής παιδαγωγικής. 
Εντούτοις, όμως, αποτελεί και πηγή αναπόφευκτα κρίσεων, αντιφάσεων 
και συγκρούσεων σε θεωρητικό, και σε πρακτικό επίπεδο (συγκρούσεων 
ρόλων και θέσεων, κλπ.), στο μέτρο που αναπόφευκτα, η Ειδική Αγωγή 
εισπράττει τις θεωρητικές /ιδεολογικές κρίσεις, τις αντιφάσεις και τα προ-
βλήματα των άλλων επιστημονικών κλάδων. Παράλληλα, η Ειδική Αγωγή 
οφείλει να εκφέρει ένα ολιστικό λόγο, ο οποίος ενσωματώνει όλες αυτές τις 
διαφορές και απαντά στις προκλήσεις και στις κριτικές των άλλων επιστη-
μών. Η πολυπλοκότητα του status της Ειδικής Αγωγής και η πρόκληση της 
σύγχρονης φιλοσοφίας της ένταξης (inclusion) έχουν κάνει πολλούς θεω-
ρητικούς να μιλήσουν για την «παράδοξη ταυτότητα» της Ειδικής Αγωγής 
και κυρίως για τις δυσκολίες να διατηρήσει μια ξεχωριστή επιστημονική 
οντότητα /ταυτότητα (Canevaro, 2007). 

Η ιδιαιτερότητα αυτή μπορεί να μεταφραστεί σε μια ψυχοπαιδαγωγική 
της ένταξης, με την υιοθέτηση ενός ολιστικού προτάγματος, που στηρίζε-
ται στις βασικές αρχές της ανθρωπιστικής παιδαγωγικής και υιοθετεί μια 
θετική ολιστική και μη ιατρογενή προσέγγιση των προβλημάτων της παιδι-
κής ηλικίας, ανεξάρτητα από τις αιτίες, τη σοβαρότητα και τη φύση αυτών 
των προβλημάτων (Κουρκούτας, 2003. 2007. Weare, 2005). Αυτό βεβαίως, 
προϋποθέτει εξαιρετική γνώση των προόδων στους άλλους κλάδους, μα-
κροχρόνιες ζυμώσεις και επεξεργασίες των υφιστάμενων θεωρητικών μο-
ντέλων, καθώς και των πρακτικών που σχετίζονται με αυτά, αλλά και ένα 
νέο σχολείο, το οποίο θα έχει ένα πολυεπίπεδο και πλουραλιστικό ρόλο 
και θα προάγει, πέρα από το μαθησιακό κομμάτι, την ψυχική υγεία και την 
ψυχοκοινωνική εξέλιξη όλων των παιδιών (Epstein, 1995.Weare, 2000).   
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2. Από τον εκπαιδευτικό αποκλεισμό στους σύγχρονους 
προβληματισμούς σε σχέση με την ένταξη /συνεκπαίδευση 

παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες

Σε πολλές χώρες κινήσεις ή κινήματα συλλόγων γονέων, καθώς και 
επαγγελματιών που εργάζονται στο χώρο της παραδοσιακής ειδικής αγω-
γής, αλλά και ευαισθητοποιημένων επιστημόνων και ερευνητών δημιούρ-
γησαν τις συνθήκες μέσα από τις κοινωνικές πιέσεις για αλλαγές στους 
νόμους και στις πολιτικές που αφορούσαν στην εκπαίδευση παιδιών με 
ειδικές ανάγκες, όπως οριζόταν τις προηγούμενες δεκαετίες. Επομένως, οι 
κοινωνικές αυτές διεργασίες οδήγησαν επομένως σε αλλαγές του νομο-
θετικού πλαισίου και, αναπόφευκτα, σε καταστάσεις κρίσης και συγκρού-
σεων σε πρακτικό /επαγγελματικό και σε επιστημονικό  (θεωρητικό και 
ερευνητικό) επίπεδο. Οι κρίσεις και συγκρούσεις αυτές έχουν να κάνουν 
με τη φύση, το χαρακτήρα και την ποιότητα των εκπαιδευτικών πρακτι-
κών,  και κυρίως με τη δυνατότητα εφαρμογής των στρατηγικών αυτών 
που προάγουν την συνεκπαίδευση και την  ένταξη των παιδιών με εγγε-
νείς ή επίκτητες δυσκολίες στο κοινό σχολικό πλαίσιο. Αναρίθμητα άρθρα, 
εργασίες, συνέδρια, καθώς και πολεμικές, επιστημονικές, ιδεολογικές και 
θεωρητικές συζητήσεις έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, όλες εστι-
αζόμενες, κυρίως στο ρεαλιστικό χαρακτήρα της φιλοσοφίας της πλήρους 
ένταξης, καθώς και στις δυνατότητες /τρόπους μετάλλαξης του εκπαιδευ-
τικού συστήματος. 

Οι ιδεολογίες και οι επιστημονικές θεωρίες, καθώς και οι (ψυχοπαι-
δαγωγικές και εκπαιδευτικές) πρακτικές που προκύπτουν και αρχίζουν να 
εφαρμόζονται πήραν διάφορες μορφές σε διάφορες χώρες, με διαφορετικά 
αποτελέσματα.

Η διακήρυξη της Σαλαμάνκας (1996), που υπογράφτηκε από ένα πολύ 
μεγάλο αριθμό χωρών συνιστά την κορύφωση και τη συμπύκνωση της 
επιτυχίας των πιέσεων των κοινωνικών κινημάτων, καθώς και των προ-
όδων των θεωρητικών και επιστημονικών προσεγγίσεων.  Η διακήρυξη 
αυτή χωρίς να είναι δεσμευτική δημιουργεί το πλαίσιο της νέας φιλοσοφί-
ας μέσα στην οποία πρέπει να κινηθούν οι εκπαιδευτικές πολιτικές όλων 
των χωρών τις επόμενες δεκαετίες. Πολλοί, βεβαίως, θεωρούν ότι το κί-
νημα της ένταξης (inclusion) κατάφερε να φέρει τεράστιες αλλαγές σε 
νομοθετικό επίπεδο, χωρίς αυτό πραγματικά να αντανακλά και τις ανά-
λογες ποιοτικές μεταμορφώσεις στην πραγματικότητα του εκπαιδευτικού 
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συστήματος.
Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο κοινωνικό και στο επιστημονικό 

επίπεδο αντανακλούνται στις κατηγοριοποιήσεις, καθώς και στη φιλοσο-
φία που περιλαμβάνονται στο διαγνωστικό εγχειρίδιο International Clas-
sification of Impairment Disabilities, and Handicaps (ICIDH). Στην πρώτη 
έκδοση του ICIDH γινόταν αναφορές στην αναπηρία (disability), ως απο-
τέλεσμα της (εγγενούς ή επίκτητης) βλάβης (impairment) και της υστέρη-
σης που έχει το άτομο σε κάποιες από τις βασικές λειτουργίες του, όπως 
και στη μειονεξία (handicap), ως αποτέλεσμα της αδυναμίας των ατόμων 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αντίθετα, στη 
δεύτερη έκδοση του ICIDH (1996) σηματοδοτείται μια αλλαγή στη φιλο-
σοφία του εγχειριδίου, στο μέτρο που γίνεται πλέον σαφής αναφορά στις 
αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον /πλαίσιο και ως ένα βαθμό υιοθετείται 
μια περισσότερο οικολογική λογική. Ενώ πλέον δεν είναι η αιτιολογία των 
δυσλειτουργιών που καθορίζει την κατηγοριοποίηση και κυρίως την ανα-
γκαιότητα παρέμβασης.

Αυτό το τελευταίο στοιχείο σηματοδοτεί μια σημαντική και ποιοτική 
μετάλλαξη στον τρόπο αντίληψης της «αναπηρίας», αφού αυτή δεν ορί-
ζεται από την αιτιολογία της, όπως στο παρελθόν. Με αυτή την έννοια, 
οφείλει το σχολείο και οι ειδικοί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να 
σχεδιάζουν τις κατάλληλες στρατηγικές παρέμβασης για όλα τα παιδιά με 
έκδηλες δυσκολίες σχολικής και κοινωνικής προσαρμογής, ανεξάρτητα 
από τις κατηγοριοποιήσεις και την αιτία προέλευσης των δυσκολιών τους. 
Αποτελεί αυτό το σημείο, κατά την άποψη μας, επικύρωση της αρχής των 
εξατομικευμένων και προσωποποιημένων παρεμβάσεων που αποτελεί μια 
από τις πιο σημαντικές αρχές της σύγχρονης φιλοσοφίας των παρεμβάσε-
ων.   

Επιπλέον, υιοθετώντας τον όρο «περιορισμοί στις δραστηριότητες» 
(restrictions in activities), το εγχειρίδιο ανοίγει νέους τρόπους, ή καλύ-
τερα, επικυρώνει τη νέα φιλοσοφία των παρεμβάσεων, που θα πρέπει να 
εστιάζεται στην άρση των εμποδίων που συναντούν τα παιδιά. Επομένως 
οι ειδικοί πρέπει να εργάζονται, όπως και με βάση τη θεωρία των πολυσυ-
στημικών μοντέλων (Fraser, 2004), στην κατεύθυνση της μείωσης των κιν-
δύνων (ατομικών, οικογενειακών, σχολικών, κοινωνικών) που εμποδίζουν 
την προσαρμογή και την εξέλιξη του παιδιού6.

Η φιλοσοφία, που αντιστοιχούσε στη συγκεκριμένη κατηγοριοποιη-
τική λογική δέχτηκε αρκετές κριτικές, στο βαθμό που θεωρούνταν ότι το 
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συγκεκριμένο εγχειρίδιο δεν είχε μια εξελικτική οπτική και εν ολίγοις δεν 
ανταποκρινόταν στα προβλήματα των παιδιών, καθώς και σε αυτά των με-
γαλύτερων σε ηλικία ατόμων η εν λόγω φιλοσοφία άφηνε απέξω μια μεγά-
λη ομάδα ατόμων, παιδιών που είχαν ψυχικές διαταραχές ή σοβαρές ψυχι-
κές (συναισθηματικές /συμπεριφορικές) δυσκολίες, με αποτέλεσμα αυτές 
οι ομάδες να δέχονται παρεμβάσεις μόνο από τις ψυχιατρικές υπηρεσίες 
(Soresi & Notta, 2001). Επομένως, η μετακίνηση, από μια ψυχιατρικοποιη-
τική /νοσολογική λογική προς μία πιο ανοιχτή προσέγγιση των δυσκολιών 
είναι φανερή στο νέο εγχειρίδιο.

Οι παρενέργειες του φαινομένου της ψυχιατρικοποίησης των διατα-
ραχών, που βρίσκεται ακόμη σε ισχύ, είναι πολύ μεγάλες (ειδικά για τα 
παιδιά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές). Πέρα από το 
στιγματισμό των παιδιών, συνήθως, επιβάλλεται ένα μονοδιάστατο μοντέ-
λο φροντίδας (νοσολογικό /φαρμακευτικό), που εστιάζει στην αντίληψη 
της ασθένειας και της ανικανότητας (παιδί πρόβλημα= άρρωστο παιδί). 
Το μοντέλο αυτό δεν αφήνει χώρο και δεν προτρέπει σε άλλες εναλλα-
κτικές παρεμβάσεις (ψυχοπαιδαγωγική, συμβουλευτική, κλπ.), ενώ απο-
κλείει την εμπλοκή και τη δυνατότητα εκφοράς κριτικού λόγου πάνω στις 
παρεμβάσεις από άλλες ειδικότητες (ψυχολόγους, ψυχοπαιδαγωγούς, ει-
δικούς παιδαγωγούς). Το αποτέλεσμα είναι να αναπτυχθούν και από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών παρόμοιες μονοδιάστατες αντιλήψεις για τη 
φύση αυτών των προβλημάτων /διαταραχών (βλ. π.χ. την άκριτη υιοθέτη-
ση ψυχιατρικών κατηγοριών /όρων: «σύνδρομο ΔΕΠ-Υ»), που ενισχύουν 
τις αντιστάσεις («δεν είναι ο ρόλος του σχολείου, αυτά τα παιδιά θέλουν 
ειδικούς, η επιθετικότητα έχει να κάνει με τα γονίδια, αυτά τα παιδιά δεν 
συμμορφώνονται /δεν αλλάζουν», κ.ά.) για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
από μέρους των σχολικών μονάδων, με στόχο την ένταξη των παιδιών ή 
τη χρήση θετικών (πέρα από τον αποκλεισμό και την αποπομπή) τεχνικών 
αντιμετώπισης των προβλημάτων τους (Κουρκούτας, 2007, Weare, 2000). 

Τα  παιδιά  με  σοβαρά  προβλήματα  συμπεριφοράς (συμπεριλαμβα-

6. Πιο συγκεκριμένα το νέο εγχειρίδιο εισάγει τέσσερις νέες διαστάσεις: (α) την 
σωματική διάσταση που αναφέρεται σους περιορισμούς λειτουργίας του σωματικού 
συστήματος και της σωματικής δομής, (β) στη διάσταση που αφορά τις απλές και 
σύνθετες δραστηριότητες που εκδηλώνει το άτομο, (γ) στη διάσταση που αφορά 
την συμμετοχή του ατόμου στα πλαίσια ζωής, και (δ) στους περιβαλλοντικούς 
παράγοντες (contextual factors).
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νομένων της υπερκινητικότητας και των αναπτυξιακών διαταραχών /αυτι-
σμού) και λόγω της ιδιαίτερης φύσης της «διαταραχής» -ειδικά τα αντικοι-
νωνικά με σοβαρές τάσεις επιθετικότητας παιδιά-, φαίνεται να συνιστούν 
τις  πιο δύσκολες ομάδες, για να ενταχτούν στο σχολικό πλαίσιο (Detraux, 
2008).

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα, στις αγγλοσαξονικές χώρες έχει ανα-
πτυχτεί μια σημαντική κίνηση «από-ψυχιατρικοποίησης» των διαταραχών 
αυτών, καθώς και ένταξής τους στο σχολικό πλαίσιο, με έμφαση στην ανά-
πτυξη προγραμμάτων και στη συνεργασία ειδικών, σχολείου, οικογένειας 
(Kaufmann, 2001. Weare, 2000. Weare & Gray, 2003). Η κίνηση αυτή ανα-
πτύχθηκε, παρά το γεγονός ότι η ιατρική άποψη παραμένει κυρίαρχη στις 
αντιλήψεις πολλών εργαζόμενων στο χώρο της φροντίδας των παιδιών με 
ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Μια από τις τελευταίες κριτικές των νοσολογικών κατηγοριοποιητι-
κών  μοντέλων αφορά, ακριβώς, στην αδυναμία τους να προσφέρουν ένα 
πλαίσιο διαφορετικής αξιολόγησης και κατανόησης της σταδιακής προό-
δου και εξέλιξης των αποκαλούμενων παιδιών με αναπηρίες /διαταραχές. 
Οι επαγγελματίες, που εργάζονται ακόμη σε μεγάλο βαθμό με τη λογική 
της «αποκατάστασης», δεν είναι συνηθισμένοι να αναγνωρίζουν τις σταδι-
ακές και λεπτές προόδους που μπορεί να έχει ένα παιδί με διαφόρων ειδών 
δυσκολίες ή διαταραχές ενώ οι παιδαγωγοί συχνά δεν αντιλαμβάνονται 
τις βελτιώσεις και τις προσπάθειες αυτών των παιδιών να ενταχτούν στο 
σχολικό πλαίσιο  (Soresi & Notta, 2001, σ. 19).

Είναι εύλογο, ότι η ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες ανάγκες /δυσκο-
λίες στο κοινό σχολείο επιφέρει και προϋποθέτει μια σειρά  αλλαγών σε 
μακρο- (κοινωνία θεσμοί), μεσο- (σχολική κοινότητα, γονείς άλλων μαθη-
τών κλπ.), μικρο –κοινωνικό (τάξη, δάσκαλος, συμμαθητές).

Είναι, επίσης, προφανές ότι τα εμπόδια που τίθενται στην εκπαιδευτική 
και κοινωνική ένταξη ατόμων με ιδιαιτερότητες σχετίζονται με παγιωμένες 
δομές σε όλα τα επίπεδα (κοινωνικό, ατομικό, γνωστικό, συναισθηματι-
κό) και οι μεταμορφώσεις αφορούν, επομένως, αναγκαστικά, και άτομα 
(επαγγελματίες ειδικούς, επιστήμονες, γονείς, εκπαιδευτικούς, εργοδότες, 
κοινωνικός περίγυρος), θεσμούς, συστήματα και τεχνικές. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι αλλαγές αυτές αφορούν παγιωμένες αντιλήψεις, αναπαραστάσεις 
(στερεότυπα), συναισθηματικές και κοινωνικές στάσεις, εκπαιδευτικές και 
πολιτισμικές πρακτικές αλλά και επιμέρους ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές. 
Συγχρόνως, όμως, αφορούν στην ενίσχυση και ανάπτυξη μιας φιλοσοφί-
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ας και κουλτούρας ένταξης στην καθημερινότητα, η οποία, βεβαίως, θα 
συνδυάζεται και θα στηρίζεται από την εφαρμογή επιμέρους αποδοτικών 
εξειδικευμένων τεχνικών, σε ένα πολιτικό και νομοθετικό πλαίσιο που επι-
τρέπει την ανάπτυξη παρόμοιων «σχεδίων» (projects) (Detraux, 2003. Dy-
son & Millward, 2000). 

Όπως αναφέρουμε πιο κάτω, υποστηρίζουμε και υιοθετούμε μια διαλε-
κτική θεώρηση του φαινομένου της ένταξης, διότι ακριβώς δεν πρόκειται 
για μια απλή τεχνική που πρέπει να εφαρμόσουμε σε ένα πλαίσιο. Αυτό 
σημαίνει, όπως, πλέον, παραδέχονται πολλοί θεωρητικοί (Ainscow et al., 
2006), ότι η επιτυχία της ένταξης εξαρτάται από τη σταδιακή εφαρμογή 
αποδοτικών τεχνικών (Mitchell, 2007), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
κενά, οι αντιφάσεις, τα προβλήματα του κάθε πλαισίου / χώρας και να προ-
σαρμόζονται οι στρατηγικές στην εγγενή δυναμική της κάθε σχολικής μο-
νάδας και της κάθε επιμέρους τάξης, καθώς και στις δυνατότητες του κάθε 
εκπαιδευτικού (Kourkoutas, 2008).  

Οι στόχοι της ένταξης για ουσιαστικές δομικές αλλαγές στη φιλοσοφία, 
οργάνωση και στην κουλτούρα των σχολείων, παρά τη μεγάλη πρόοδο που 
έχει επιτευχτεί, παραμένουν για πολλούς ανεκπλήρωτοι στις περισσότερες 
χώρες (Vislie, 2003). Έχει, όμως, επισημανθεί ότι, παρά τις ελλείψεις, τα 
δεδομένα στην πλειονότητα των δυτικών χωρών δείχνουν ότι έχουν επι-
τευχτεί σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση (Dyson & Millward, 
2000. Watkins, 2004). Συγχρόνως όμως καταγράφονται ποιοτικές και πο-
σοτικές αλλαγές, και όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, και όσον αφορά 
στην ένταξη των ατόμων με ιδιαίτερες δυσκολίες στο σχολικό σύστημα 
(Vislie, 2003). Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη κοινωνική 
αποδοχή της διαφορετικότητας στις περισσότερες χώρες, με την αύξηση 
του αριθμού των εμπλεκόμενων παιδαγωγών στις διαδικασίες της ένταξης, 
με την υποχώρηση της κουλτούρας και της νοοτροπίας του αποκλεισμού 
/στιγματισμού από τις οικογένειες, ακόμη και σε χώρες, όπως η Ελλάδα.  
Επίσης η ποιότητα παροχών φροντίδας από τις μονάδες ειδικής αγωγής 
έχει αλλάξει προς το καλύτερο σε σχέση με το παρελθόν.

Πολύ σχηματικά, συνοψίζουμε τις βασικές ιδεολογίες που σηματοδο-
τούν τις κρίσιμες φάσεις στην εξέλιξη της αποκαλούμενης ειδικής αγωγής 
προς μια παιδαγωγική και πολιτική της ένταξης (Befring, 1999. Detraux, 
2008. Mostert & Kauffman, 1993) (βλ. επίσης Fiorin, 2007, σ. 133), ως  ακο-
λούθως: α) η ιδεολογία του αποκλεισμού των παιδιών με (σωματικές, ψυχι-
κές, διανοητικές) δυσλειτουργίες, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να ενσωμα-
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τωθούν στο κανονικό σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο, ως μη φυσιολογικά, 
β) η  ιδεολογία της «ομαλοποίησης» (normalization), που σηματοδοτεί 
την ιατρικοποίηση των παροχών και μια επιδιορθωτική λογική, σύμφωνα 
με την οποία, το παιδί με κάποια μορφή εγγενούς /επίκτητης δυσκολίας 
γίνεται αντικείμενο εξειδικευμένης ιατρικής και επαγγελματικής αγωγής, 
με σκοπό την επάνοδο του σε μια κατάσταση ομαλότητας, γ) η ιδεολογία 
της προσχώρησης /ενσωμάτωσης του παιδιού στο κοινό σχολείο και στην 
κοινωνία (social /school insertion /integration),  φάση κατά την οποία γί-
νεται αντιληπτό ότι η αποκοπή από την κοινωνία και το φυσικό σχολικό 
και κοινωνικό πλαίσιο του παιδιού δεν ευνοεί την ψυχοκοινωνική εξέλιξή 
του και αντίκειται σε μια ηθική και δημοκρατική παιδαγωγική λογική. Η  
φάση αυτή σηματοδοτεί –μέσα από αγώνες- τη διεκδίκηση της αποδοχής 
της «αναπηρίας» και των ιδιαιτεροτήτων αυτών των παιδιών /ατόμων, 
καθώς και του δικαιώματος στην ισότιμη εκπαίδευση. Είναι, άλλωστε, η 
πρώτη φορά που αρχίζουν να τίθενται ζητήματα –ειδικά σε χώρες, όπως 
η Ιταλία- αναδόμησης της σχολικής πραγματικότητας, δ) η ιδεολογία της 
πλήρους ένταξης (inclusion), της πλήρους συμμετοχής στο κοινό σχολείου 
που συνεπάγεται, όπως αναφέρθηκε, την κατάργηση των εδικών δομών 
και την ουσιαστική αναμόρφωση της κουλτούρας των σχολείων και της 
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Πρέπει να επισημάνουμε, ότι η κάθε φάση /περίοδος και οι ιδεολογικές 
/πολιτικές που της αντιστοιχούν δεν εκφράζονται σε κάθε χώρα πάντοτε 
με ένα σαφή και ξεκάθαρο τρόπο (Vislie, 2003). Συχνά συναντώνται ανά-
μικτες ιδεολογικές τοποθετήσεις και πρακτικές, σε επίπεδο γενικότερης 
εκπαιδευτικής πολιτικής, σε επίπεδο νομοθεσίας και σε επίπεδο μικρο-
πολιτικών και ψυχοπαιδαγωγικών στρατηγικών στο κάθε επιμέρους σχο-
λείο (Γεωργιάδη, Κουρκούτας & Καλύβα, 2007). Επίσης, είναι προφανές 
ότι παρατηρείται μεγάλη ανομοιογένεια στις αναπαραστάσεις, στάσεις και 
αντιλήψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας σε σχέση με την ολοκληρωτική 
ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες δυσκολίες στο κοινό σχολείο.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά το γεγονός, ότι, σε επίπεδο νομοθεσίας βρι-
σκόμαστε  σε φάση προαγωγής της συνεκπαίδευσης, η θεωρία, η φιλοσο-
φία και οι πρακτικές της full inclusion δεν υιοθετούνται από όλους και δεν 
αντανακλώνται απαραίτητα στις καθημερινές πρακτικές, δραστηριότητες 
και μη θεσμοθετημένες διαδικασίες της σχολικής κοινότητας (Ainscow, 
Booth & Dyson, 2004). Είναι σαφές ότι, παρά τις μακροχρόνιες κοινωνικές 
ζυμώσεις, παρά την ύπαρξη κινημάτων, δικτύων γονέων και πολιτών που 
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μάχονται προς αυτή την κατεύθυνση και παρά τις αλλαγές στη νομοθεσία 
και στην ευαισθητοποίηση πολλών εκπαιδευτικών, υπάρχουν ακόμη ισχυ-
ρές αντιστάσεις στο σχολικό σύστημα, οι οποίες εκφράζονται με διάφορους 
τρόπους και παίρνουν διάφορες μορφές (Ainscow et al., 2006. Kourkoutas, 
2007). Από την ανοιχτή άρνηση πολλών σχολείων να δέχονται παιδιά με 
ιδιαιτερότητες μέχρι τις πιέσεις άλλων γονέων, διευθυντών ή ακόμη και 
των ίδιων των δασκάλων της τάξης να αρνούνται για διάφορους λόγους 
να  δεχτούν παιδί με ιδιαιτερότητες, με επιχειρήματα συχνά βασισμένα σε 
παιδαγωγικές εκλογικεύσεις («θα πέσει το επίπεδο της τάξης, δεν έχουμε 
χρόνο, δεν έχουμε επιμόρφωση», κλπ.) (Kourkoutas, 2007. Szabo,  2006).

 Ακόμη και στην Ιταλία, χώρα στην οποία η νομοθεσία μέσα από γρή-
γορες και πολύ σημαντικές βελτιώσεις έκανε πραγματικότητα την σχολική 
ένταξη, συναντώνται παρόμοιες καταστάσεις κρίσης, αντιφάσεις, λογικές 
άρνησης και αντιστάσεις με αφορμή τα διάφορα προβλήματα που προέ-
κυψαν και προκύπτουν σε όλη αυτή τη μακρόχρονη διαδικασία σχολικής 
ένταξης (Fiorin, 2007) 

Συμπερασματικά, οι βασικές αρχές που διαμόρφωσαν τη θεωρία της 
ένταξης και ωθούν προς την κατεύθυνση της συνεκπαίδευσης θα μπορού-
σαν να συμπυκνωθούν στις ακόλουθες  προτάσεις (Ebersold, 2003. Mo-
stert & Kauffman, 1993) (βλ. επίσης Fiorin, 2007, σ. 147)

α) από ένα σχολείο που συνιστά ένα «γραφειοκρατικό οργανισμό» σε 
ένα σχολείο το οποίο συνιστά μια «επαγγελματική και παιδαγωγική κοινό-
τητα», η οποία θα δρα με κοινά σχέδια (projects), κοινούς στόχους, κοινή 
ιδεολογία και πρακτική (communities of practice)

β) από ένα σχολείο εστιασμένο στη μετάδοση γνώσεων σ’ ένα σχολείο 
επικεντρωμένο στη μάθηση, στην έρευνα, στη δημιουργική αναζήτηση και 
στην ενεργητική εμπλοκή όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από το βαθμό, τη 
φύση και την ένταση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, αυτό συνεπά-
γεται την αναδιαμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και τους 
στόχους του σχολείου και προϋποθέτει

γ) την κατάργηση της διαχωριστικής /ειδικής αγωγής και την ανάπτυ-
ξη σχολικών δομών που διευκολύνουν τη συνεργασία και αναπτύσσουν 
κουλτούρα  αλληλεγγύης με την οικογένεια και την κοινότητα. Ενώ η πα-
ρουσία παιδιών με ιδιαιτερότητες αποτελεί ένα κέρδος για όλα τα παιδιά, 
και με αυτήν την έννοια θα συμβάλει μακροπρόθεσμα και στην άρση των 
κοινωνικών στερεοτύπων (Berfing, 1999) 

δ) οι ανάγκες /δυσκολίες που έχουν τα παιδιά με ιδιαιτερότητες,  ανε-
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ξάρτητα από την ένταση και τη σοβαρότητα τους, είναι κατά βάση παρό-
μοιες με αυτών των φυσιολογικών παιδιών

ε) Επομένως δεν χρειάζεται κάποια εξειδικευμένη αγωγή, εκτός του 
κανονικού σχολείου. Μάλιστα αυτό το τελευταίο μέσα από τις αλλαγές 
που προτείνονται, είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες αυτών των 
ομάδων παιδιών, και 

στ) η εμπειρία των ειδικών παιδαγωγών μπορεί να βοηθήσει να εξα-
πλωθούν οι ιδέες και αρχές της σύγχρονης ειδικής αγωγής (εξατομικευμέ-
νη /προσωποποιημένη προσέγγιση),

ζ) όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει, κατά συνέπεια, να αναπτύξουν εκείνες 
τις ιδιαίτερες δεξιότητες με τις οποίες θα απαντούν στα προβλήματα των 
παιδιών που, όμως, αποτελούν ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας ανθρωπιστι-
κής παιδαγωγικής προσέγγισης και αναπόσπαστο κομμάτι της παιδαγωγι-
κής επιμόρφωσης.

Είναι προφανής η διάκριση, που αφορά στο δεύτερο σημείο και γίνεται 
από πολλούς ερευνητές και παιδαγωγούς ανάμεσα σε μια παραγωγική, δη-
μιουργική και συμμετοχική διαδικασία μάθησης που ενέχει το χαρακτήρα 
της ενεργητικής αναζήτησης, της συστηματικής διερεύνησης, καθώς και 
της ανακάλυψης και παραγωγής γνώσης, σε αντιπαράθεση με μια προκα-
τασκευασμένη μετάδοση γνώσεων που προάγει συγκεκριμένες μόνο δεξι-
ότητες, ενώ συνδέεται, σύμφωνα με πολλούς, με ένα  μονοδιάστατο τρόπο 
μάθησης (παθητική απόκτηση γνώσεων) και με μια μονοδιάστατη ανά-
πτυξη της ευφυΐας. Αυτή η πρακτική παραπέμπει, όπως είναι προφανές, σε 
συγκεκριμένες μεθόδους διδασκαλίας και δυναμικές οργάνωσης της τάξης 
(πχ. καθέδρας διδασκαλία). 

Συγχρόνως, αυτή η συγκεκριμένη θεώρηση προσβλέπει σ’ ένα σχολικό 
ζωντανό οργανισμό, ανοιχτό στην κοινότητα, που ενσωματώνει προβλη-
ματισμούς και ανάγκες της κοινότητας των γονέων. Συγχρόνως η κοινό-
τητα αυτή ανοίγεται στην κοινωνία, εκμεταλλεύεται τα κοινωνικά δίκτυα 
και τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, προς όφελος του ή προς όφελος 
κάποιων ομάδων μαθητών και των οικογενειών τους, που αντιμετωπίζουν 
ήπια ή σοβαρότερα προβλήματα ένταξης, ομάδες με μειονεξίες και δυσλει-
τουργίες που διατρέχουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού (Caldin-
Pupulin, 2001.Sheridan & Gutnik, 2000). 

Το τελευταίο σημείο αποτελεί, άλλωστε, τον ακρογωνιαίο λίθο των 
κινημάτων που αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και επανέφεραν 
στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν γενικότερα στη σύγχρονη παιδα-
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γωγική (Ghedin, 2007). Τα ζητήματα αυτά έχουν να κάνουν με την ανα-
θεώρηση των στόχων και της λειτουργίας, καθώς και της φιλοσοφίας και 
των γενικότερων, αλλά και των επιμέρους πρακτικών που χρησιμοποιεί το 
κοινό σχολείο, για να αντιμετωπίσει τις επίκτητες ή εγγενείς δυσκολίες /
περιορισμούς που έχουν κάποιες ομάδες μαθητών (Caldin & Succu, 2004, 
σ. 15). Επίσης, η ένταξη όλων των ομάδων παιδιών με παρόμοιες δυσκο-
λίες στο κοινό σχολείο προϋποθέτει την κατάργηση της ειδικής αγωγής, 
ως σχολικής δομής και ως δομής παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών και 
την αντικατάσταση της από μορφές υποστήριξης στο κανονικό σχολείο, 
που θα είναι ευθύνη και χαρακτηριστικό όλων των εκπαιδευτικών και όχι, 
μόνο, των εξειδικευμένων παιδαγωγών (Barton, 2004. Soresi & Notta, 
2001. Mitchell, 2007). Αυτό σημαίνει, ότι η σύγχρονη παιδαγωγική και το 
σύγχρονο σχολείο πρέπει, σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο να ανα-
πτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες /ικανότητες /τεχνικές να απαντάνε 
σε όλα τα προβλήματα /δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες παι-
διών με δυσκολίες.

3. Περιορισμοί και κριτικές που αφορούν στη θεωρία 
της πλήρους ένταξης (inclusion)

Η υιοθέτηση μιας ενταξιακής ιδεολογίας από την πλευρά πολλών 
επαγγελματιών και επιστημόνων που ασχολούνται με ομάδες παιδιών με 
εγγενείς ανεπάρκειες και δυσκολίες, στηρίζεται, ως ένα βαθμό, στη μακρό-
χρονη εμπειρία αποκλεισμού αυτών των ομάδων και στην ολοκληρωτική 
τους απουσία από τον κοινωνικό χώρο, κυρίως, όμως, από τα κοινά εκπαι-
δευτικά πλαίσια (Ferguson & Ferguson & Ferguson, 1998). Αυτό, όμως, 
συχνά οδηγεί σε μια ιδεολογική πόλωση και άκριτη υιοθέτηση θεωρητικών 
θέσεων που δεν προάγουν τη δημιουργική κριτική και τη διαλεκτική σύν-
θεση διαφορετικών και ανταγωνιστικών απόψεων (Ferguson & Ferguson 
& Ferguson, 1998).

Είναι προφανές ότι οι θεωρητικοί της full inclusion καταλήγουν να 
υποστηρίζουν την πλήρη αναδόμηση της φιλοσοφίας και της οργάνωσης 
της σχολικής εκπαίδευσης, αντιστεκόμενοι στη σύγχρονη νέο-φιλελεύθερη  
πρόταση, η οποία βασίζεται σε μια άλλη λογική και σε τελείως διαφορετι-
κούς στόχους (έμφαση στην απόδοση, στην αξιολόγηση των αποκτημένων 
γνώσεων, γνωσιοκεντρικός προσανατολισμός, μικρή έμφαση σε ανάπτυξη 
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ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων κλπ.) (Ainscow et al., 2006).
Οι θεωρητικές συγκρούσεις και πολώσεις που προέκυψαν μεταξύ συγ-

γραφέων οφείλονται ακριβώς σε αυτό το θεωρητικό πρόταγμα που συνδέει 
την ενσωμάτωση των παιδιών με εμπόδια στο κοινό σχολείο με την αναδό-
μηση σε όλα τα επίπεδα αυτού του τελευταίου. Επιπλέον, έγινε αντιληπτό, 
τα τελευταία χρόνια, ότι οι αντιστάσεις και οι δυσκολίες ριζικής αναδόμη-
σης της οργάνωσης των σχολείων είναι πολλές και δεν είναι δυνατόν ολό-
κληρα συστήματα, νοοτροπίες, κουλτούρες πρακτικές, σε μακρο-, μικρο-
συστημικό και ατομικό επίπεδο να εγκαταλείψουν παγιωμένους τρόπους 
λειτουργίας, ιδεολογικούς στόχους και επιλογές και να υιοθετήσουν τις 
αρχές της incusive εκπαίδευσης (Caldin & Pupulin, 2001).

Όμως το να ορίζουμε, την ένταξη αποκλειστικά με κοινωνικοπολιτι-
κούς όρους σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε ένα μεγάλο μέρος των 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά, ανεξάρτητα από το βαθμό 
αποδοχής τους από το κοινωνικό περιβάλλον. Η κατάργηση της διαχωρι-
στικής και ειδικής εκπαίδευσης είναι μια θέση, με την οποία συμφωνούν οι 
περισσότεροι, αλλά δεν μπορεί μια ενταξιακή πολιτική να καταργεί και να 
απορρίπτει  κάθε είδους υποστηρικτική βοήθεια. Η ουσία της πολιτικής 
της ένταξης θεωρούμε ότι είναι σίγουρα η αναδιαμόρφωση του ανταγω-
νιστικού, διαχωριστικού και συχνά απρόσωπου εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος, το οποίο, παρά τα μεγάλες αλλαγές, συνεχίζει να διαχειρίζεται 
ακατάλληλα τις περιπτώσεις παιδιών με δυσκολίες. Δεν είναι τυχαίο ότι 
οι ακραίες θεωρητικές θέσεις για μεγαλο-δομικές αλλαγές άρχισαν στα-
διακά να αντικαθίστανται από πιο ρεαλιστικές στάσεις, χωρίς να υπάρχει  
απαραίτητα έκπτωση των προγραμματικών αρχών. Αυτό που διαφαίνεται 
από σύγχρονους θεωρητικούς είναι η μεγαλύτερη σύνδεση με πρακτικές 
και αποδοτικές τεχνικές, και κυρίως η έμφαση στην ανάλυση των υπόγει-
ων δυναμικών και των παραγόντων κινδύνου που ενισχύουν τον αποκλει-
σμό, την εγκατάλειψη του σχολείου και τη στασιμότητα σε παγιωμένα και 
παρωχημένα εκπαιδευτικά μοντέλα και νοοτροπίες (Ainscow et al., 2006. 
Berfing, 1999. Detraux, 2003. Mitchell 2007. Richman et al., 2004. Zipper 
& Simeonsson, 2004).

Η αποδοχή από το σχολικό /κοινωνικό περιβάλλον δεν διασφαλίζει, 
όμως, αυτόματα την επίλυση όλων των προβλημάτων. Πολλά παιδιά που 
κακοποιούνται αντιμετωπίζονται με επιείκεια και μεγάλη ευαισθησία από 
τους εκπαιδευτικούς. Τα παιδιά αυτά όμως δεν παύουν να βιώνουν σοβα-
ρές εσωτερικές συγκρούσεις και ψυχικές εντάσεις και να έχουν ανάγκη από 
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εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη ή από συγκεκριμένες εναλλα-
κτικές ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις, καθώς και από ουσιαστικές σχέ-
σεις εμπιστοσύνης με ειδικούς, που θα τους επιτρέψει να διαχειριστούν το 
συναισθηματικό φόρτο και να ανα-διαπραγματευτούν το ταυτισιακό τους 
σύστημα (βλ. Κουρκούτας, 2007). Πολλά από αυτά τα παιδιά παρουσιά-
ζουν μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν 
εάν δεν επιλυθούν τα συναισθηματικά ή συμπεριφορικά τους προβλήματα 
(Webster & Stratton, 1999).

 Παρομοίως, τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμό), τα παι-
διά με συναισθηματικές και συμπεριφορικές διαταραχές, τα παιδιά με σο-
βαρές ψυχικές διαταραχές (ψύχωση), τα παιδιά με χρόνιες ασθένειες θα 
έχουν πάντοτε την ανάγκη εξειδικευμένων υποστηρικτικών παρεμβάσεων, 
οι οποίες θα δίνονται χωρίς μια «στιγματιστική» λογική από ενδοσχολικές 
υπηρεσίες και όχι από ψυχιατρικές δομές  (Dunst, 2002). Οι συνέπειες και 
οι παρενέργειες από τις χρόνιες ασθένειες σε ατομικό, σχολικό και οικογε-
νειακό επίπεδο, που αυτές δημιουργούν, καθώς και τα μαθησιακά προβλή-
ματα, δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστούν. Η ασθένεια θα προκαλεί άγχος, 
πόνο, στρες και διάφορες δυσκολίες σε γονείς και παιδί. Η αποστολή του 
σχολείου και των δομών προστασίας του παιδιού (συμβουλευτικές υπηρε-
σίες),  που σχετίζονται με αυτό, είναι να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν 
τα προβλήματα και τις παρενέργειες που δημιουργεί η ασθένεια και η απο-
μάκρυνση από το φυσικό χώρο και τις σχολικές/κοινωνικές δραστηριότη-
τες, οι περιορισμοί που δημιουργούνται από τα ιατρικά προβλήματα στο 
παιδί, ώστε αυτά να μην διογκωθούν και να μη λάβουν ένα δραματικό ή 
παθολογικό χαρακτήρα (Drotar, 2006). Παρομοίως, τα παιδιά με αυτισμό 
χαμηλής λειτουργικότητας ή τα παιδιά με εγκεφαλική παραλυσία θα χρειά-
ζονται πάντοτε κάποιο είδος παράλληλης στήριξης και εξειδικευμένης πα-
ρέμβασης, ανεξάρτητα από  την αποδοχή τους από το κοινωνικό περιβάλ-
λον. Πολλά από τα παιδιά με ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν επιπλέον και 
ψυχολογικά προβλήματα που οφείλονται, συχνά, όχι μόνο στην κοινωνική 
απομόνωση, αλλά και στην αδυναμία τους να χειριστούν με κατάλληλο 
τρόπο τα διαπροσωπικά και άλλα προβλήματα, καθώς και στην αδυναμία 
τους να αναπτύξουν μια ικανοποιητική σεξουαλικότητα ή ισότιμες και ικα-
νοποιητικές συναισθηματικές σχέσεις. Επιπλέον, η νοητική καθυστέρηση 
και ο αυτισμός θα δημιουργούν πάντοτε άγχος στους γονείς, οι οποίοι θα 
χρειάζονται και συμβουλευτική υποστήριξη και ψυχοπαιδαγωγική πλαισί-
ωση και, συχνά, εκπαίδευση σε συγκεκριμένες τεχνικές. Η ένταξη στην κα-
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νονική εκπαίδευση όλων αυτών των παιδιών δεν ακυρώνει την εφαρμογή, 
όπου αυτό είναι απαραίτητο, της εξειδικευμένης γνώσης που έχουμε απο-
κτήσει για τη  λειτουργία τους όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από δυναμικές και 
όχι στατικές και τυπικές αξιολογήσεις.

Είναι ευχής έργο οι εκπαιδευτικοί να μπορούν πάντοτε να επιλύουν 
ένα όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό προβλημάτων, χωρίς την καταφυγή 
σε ειδικούς. Η θέση, όμως, ότι αυτά τα παιδιά δεν θα χρήζουν κάποιας εξει-
δικευμένης βοήθειας, στο νέο σχολείο, είναι περισσότερο ιδεολογική, παρά 
βασισμένη σε πραγματολογικές αναλύσεις και εμπειρικά δεδομένα.  Συχνά 
η θέση αυτή εκφέρεται από παιδαγωγούς που αναφέρονται μόνο στη διδα-
σκαλία και στους τρόπους “διδακτικής ένταξης” των μαθητών με ιδιαίτερες 
δυσκολίες. Αλλά ένα σχολείο δεν συνιστά μόνο μια κοινότητα παραγω-
γής γνώσης, αλλά και ένα πεδίο δυναμικών σχέσεων, αλληλεπιδράσεων, 
ένα πολύπλοκο σύστημα ζωντανών συνδιαλλαγών, όπου αντανακλώνται 
ιδεολογικές και προσωπικές δυναμικές, στάσεις, συμπεριφορές που προέρ-
χονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και από τα διαφορετικά κοι-
νωνικά και οικογενειακά πλαίσια των μαθητών (Caldin-Pupulin, 2001). Σε 
ένα παρόμοιο πλαίσιο, όσο και να έχει προχωρήσει η πρακτική ένταξης, 
θα εμφανίζονται παιδιά με συγκεκριμένες δυσκολίες και προβλήματα, στα 
οποία οι εκπαιδευτικοί για να απαντούν θα χρειάζονται εξειδικευμένη υπο-
στήριξη και πλαισίωση.

Η αντίληψη της κατάργησης κάθε εξειδικευμένης υποστήριξης, συνι-
στά, κατά την άποψη μας, μια εξιδανίκευση των ενταξιακών προσεγγίσεων 
και του μοντέλου ενός ανοιχτού χωρίς προβλήματα σχολείου. Είναι διαφο-
ρετικό να αρνείσαι την παντοδυναμία των ειδικών και κυρίως του ιατρικού 
«λειτουργιστικού» (functionalist) μοντέλου από το να υιοθετείς μια θέση 
που προδίδει φοβικό «προοδευτισμό» και οπισθοδρομική αντίληψη για 
τις εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Η χρήση εξειδικευμένων και εναλλακτι-
κών τεχνικών για διάφορες ψυχοκοινωνικές σωματικές, διανοητικές, επι-
κοινωνιακές, συναισθηματικές, μαθησιακές και άλλες δυσκολίες, θα είναι 
πάντοτε απαραίτητη. Στόχος δεν είναι να καταργηθούν τα μέσα και οι δι-
αμεσολαβητικές τεχνικές που προάγουν ένα άλλο μοντέλο αντίληψης του 
μαθητή εστιαζόμενο στις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, αλλά να ενταχθούν 
όλα αυτά σε μια νέα σχολική πραγματικότητα, όσον το δυνατόν δεκτική 
και φιλική για όλα τα παιδιά (Dryffos, 1994), στο πλαίσιο μιας ανθρωπιστι-
κής παιδαγωγικής 

Η αποδοχή της ετερότητας /διαφορετικότητας, που αποτελεί ένα από 
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τους βασικούς ιδεολογικούς πυλώνες της φιλοσοφίας της full inclusion, δεν 
σημαίνει ότι λύνονται αυτομάτως όλα τα προβλήματα της ένταξης, τα ζη-
τήματα της ανισότητας, τα προβλήματα των σχέσεων γονέων-παιδιών που 
μεταφέρονται και στο σχολείο ή των διαπροσωπικών σχέσεων, ούτε σημαί-
νει ότι ομαλοποιούνται όλες οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, 
ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν με ένα τρόπο ιδεώδη και ιδανικό 
απέναντι στους μαθητές με δυσκολίες /προβλήματα ή ότι είναι πλήρως κα-
ταρτισμένοι και ψυχολογικά και παιδαγωγικά να αντιμετωπίσουν τις ιδιαι-
τερότητες των παιδιών, ενώ τα ίδια τα παιδιά μέσα σε αυτό το παιδαγωγικό 
κλίμα μειώνουν τελείως τις προβληματικές τους συμπεριφορές, ή ακόμη 
ότι οι γονείς θα πάψουν να είναι ανασφαλείς, υπερπροστατευτικοί και θα 
αναπτύσσουν ακατάλληλες συμπεριφορές. Υπάρχουν, βεβαίως, πολλές 
εμπειρίες από άλλες χώρες και από την εφαρμογή παιδαγωγικών μοντέ-
λων που δείχνουν να  λειτουργούν πολύ ικανοποιητικά (Befring, 1999). Η 
μεταμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας θα χρειασθεί, όμως, κάποιες 
δεκαετίες, ακόμη και στις πιο «προηγμένες ενταξιακά» χώρες, διότι υπάρ-
χουν κοινωνικά μοντέλα /δυνάμεις (νεοφιλελευθερισμού, ανταγωνισμού, 
δυνάμεις αγοράς, απαιτήσεις καταναλωτικής κοινωνίας, τεχνοκρατικές 
ανάγκες, κλπ.), που εμποδίζουν την πραγμάτωση των στόχων της ένταξης. 
Παράλληλα, θα συνεχίσουν, να υπάρχουν (παλιές και νέες) «αντιστάσεις», 
και σε φιλοσοφικό και σε επίπεδο καθημερινής πρακτικής, προερχόμενες 
από διαφορετικούς χώρους και ιδεολογικές τοποθετήσεις, εντός και εκτός 
τους σχολείου.

Ο κίνδυνος από την άκρατη ιδεολογικοποίηση των φαινομένων της εκ-
παίδευσης είναι εξίσου σοβαρός και μεγάλος,  όσο στο άλλο άκρο υπάρχει 
άκρατη ψυχολογικοποίηση και αδυναμία ανάπτυξης ολιστικών /οικοσυ-
στημικών προσεγγίσεων (Fiorin, 2007. Weare, 2000, 2005). Από την άλλη 
είναι αδύνατο να διαμορφωθεί, με την υπάρχουσα κατάσταση σε πολλά 
σχολεία ακόμη και ευρωπαϊκών χωρών  μία ενταξιακή δυναμική στην τάξη, 
η οποία θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες αυτών των ομάδων παιδιών, κα-
θώς και εκπαιδευτικοί που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες και δυ-
σκολίες τους. Θα χρειασθούν μακροχρόνιες αλλαγές και ζυμώσεις μέχρι 
να επιτευχτεί αυτή η ιδανική κατάσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν πολλά παραδείγματα, στα οποία κάποιοι ευαισθητοποιημένοι 
δάσκαλοι ανταποκρίνονται σε τάξεις με ενσωματωμένα παιδιά τα οποία 
έχουν ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες και ανάγκες. 

Η εξιδανίκευση του ενταξιακού σχολείου συμβαδίζει με τον υπέρμετρο 
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ρόλο που, κατά την άποψη μας, συχνά, αποδίδεται στην εκπαίδευση, ως 
βασικός μηχανισμός αλλαγής κοινωνικών αναπαραστάσεων στη σύγχρο-
νη κοινωνία.

Συμπερασματικά, η όλη πορεία των θεωριών και των ιδεολογικών μορ-
φωμάτων που σχετίζονται με τη φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών με 
ιδιαίτερες δυσκολίες στο κοινό σχολείο και στην κοινωνία αποτελεί μια 
δυναμική διαδικασία της οποίας η εξέλιξη συνεχίζεται με παλαιές και νέες 
προκλήσεις, με κριτικές και αντιφάσεις, των οποίων η ποιότητα και ο χαρα-
κτήρας των οποίων διαφέρει ανάλογα με το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο 
αυτή λαμβάνει χώρα. 

4. Δυναμικός ορισμός της ενταξιακής διαδικασίας 
και οικοσυστημική οπτική

Παρά τις κοινές πρoγραμματικές αρχές, τα τελευταία χρόνια διαπι-
στώνεται να συνυπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της ένταξης και της συ-
νεκπαίδευσης (inclusion). Πρόκειται για ορισμούς που δίνουν έμφαση σε 
διαφορετικές πλευρές του φαινομένου της ένταξης (Ainsow et al., 2000). 
Στο πλαίσιο αυτού του κειμένου, δεν θα αναφερθούμε σε  μια αναλυτική 
επισκόπηση των διαφορετικών ορισμών. Άλλωστε υπάρχουν αρκετά κεί-
μενα και στα ελληνικά, που καλύπτουν με ένα επαρκή τρόπο (και σε περι-
γραφικό επίπεδο, και σε επίπεδο αρχών) το συγκεκριμένο στόχο (βλ. π.χ. 
Ainscow, 1997. Ζώνιου-Σιδέρη, 2004. Κυπριωτάκης, 2001).

Θα αναφερθούμε, όμως, συμπληρωματικά, από μια ψυχοπαιδαγωγική 
ψυχοδυναμική οπτική, σε κάποια στοιχεία  που θεωρούμε βασικά σε ότι 
αφορά το φαινόμενο της ένταξης. Η ένταξη, πέρα από το δικαίωμα του 
παιδιού να έχει πρόσβαση στην ισότιμη εκπαίδευση του κοινού σχολεί-
ου, έχει να κάνει και με την α) Ισορροπημένη κοινωνικοποίηση του παιδιού, 
β),  Ολοκληρωμένη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη, γ) Ακαδημαϊκή και 
Κοινωνική εξέλιξη: ισότιμη συμμετοχή σε όλες τις ομάδες συνομηλίκων, δ) 
Επαγγελματική ένταξη, και ε) Κοινωνική εξέλιξη στην ενήλικη ζωή και δυ-
νατότητα να αναπτύξει ολοκληρωμένες διαπροσωπικές και συναισθηματι-
κές σχέσεις. Σε πολλές προσεγγίσεις της προβληματικής της ένταξης, που 
προέρχονται από παιδαγωγική οπτική γωνία, αναφέρονται επουσιωδώς ή 
δευτερευόντως οι ψυχολογικές ανάγκες και η ψυχική ανάπτυξη του παι-
διού, ενώ και ο μακροπρόθεσμος στόχος εξαντλείται στην επαγγελματική 



78

αποκατάσταση. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πολύ σημαντική, 
διότι συνιστά μια βασική παράμετρος της κοινωνικής ταυτότητας και της 
κοινωνικής αυτονομίας στις σύγχρονες κοινωνίες.  Όμως, συχνά δεν γί-
νεται αντικείμενο επεξεργασίας, το δικαίωμα τα άτομα αυτά να έχουν δι-
απροσωπικές και σεξουαλικές σχέσεις, καθώς και η δυνατότητα τα παιδιά 
με ιδιαιτερότητες να ενισχύονται προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι συχνό 
το φαινόμενο, παιδιά (π.χ. με κάποιες παραλυσίες ή σωματικά, κινητικά 
προβλήματα και δυσμορφίες ή κάποιες άλλες δυσλειτουργίες) να έχουν 
πετύχει μια ικανοποιητική σχολική ένταξη, πολλά από αυτά και, ως ένα 
βαθμό, κοινωνική αποδοχή ή επαγγελματική αποκατάσταση, αλλά να μην 
καταφέρνουν να αναπτύξουν διαπροσωπικές, συναισθηματικές και  σεξου-
αλικές σχέσεις, στην ενήλικη ζωή. Άλλα παιδιά με νοητικούς περιορισμούς 
ή δυσκολίες ανάπτυξης του μυοσκελετικού συστήματος και άλλα ιατρικά 
προβλήματα μπορεί να έχουν πετύχει μια ικανοποιητική σχολική ένταξη 
και την κοινωνική αποδοχή στη παιδική τους ηλικία, αλλά στην εφηβεία, 
όπου τα ζητήματα της εικόνας του σώματος και των διαφυλικών σχέσεων 
λαμβάνουν μια τρομακτική διάσταση, αυτά τα παιδιά να καταλήγουν να 
εκδηλώνουν διάφορα ψυχολογικά προβλήματα, ακόμη και παρεκκλίνου-
σες ή ιδιόμορφες και επικίνδυνες συμπεριφορές για να απαντήσουν στη 
δικιά τους, πρώτα από όλα, αδυναμία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 
του περιβάλλοντος των συνομηλίκων (Κουρκούτας, 2001). 

Επομένως η ενταξιακή διαδικασία με την ευρύτερη έννοια, επομένως, 
δεν είναι ένα στατικό φαινόμενο ή αποτέλεσμα συγκεκριμένων δράσεων 
κάποιων ατόμων, φορέων και μηχανισμών, αλλά έχει μια εξελικτική προο-
πτική και ένα μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, αγγίζει πολλές πλευρές /επίπε-
δα /διαστάσεις της προσωπικότητας και της ψυχοκοινωνικής λειτουργίας 
του ατόμου, ενώ εμπλέκονται παράμετροι σε ατομικό, σε οικογενειακό, σε 
κοινωνικό, και σε επιστημονικό επίπεδο (επίπεδο υπηρεσιών και ποιότητας 
εξειδικευμένων παρεμβάσεων) (Kourkoutas, 2007, 2008a).

Ακολούθως, για πολλούς η ένταξη δεν ταυτίζεται μόνο με τη σχολική 
συνεκπαίδευση (βλ. Ainscow et al., 2006, σ. 15) και τα παιδιά με ιδιαίτερες 
δυσκολίες /ανάγκες, αλλά αφορά όλα τα ευάλωτα παιδιά, τα παιδιά που 
για διάφορους λόγους και ζητήματα (συμπεριφορικούς, ψυχοκοινωνικούς, 
πολιτισμικούς, ζητήματα πειθαρχίας, σχολικών επιδόσεων κλπ.) κινδυνεύ-
ουν να αποκλειστούν κοινωνικά και ακαδημαϊκά. Στην ίδια οπτική με αυτή 
των πρώτων θεωρητικών, η ένταξη έχει να κάνει και με την ποιότητα των 
δομών της κοινωνίας και των στόχων της εκπαίδευσης.
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Είναι προφανές, ότι η ετερογένεια των ομάδων παιδιών με ιδιαιτερό-
τητες, οι μεγάλες ατομικές διαφορές μεταξύ τους, η πολυπλοκότητα των 
συστημάτων (κοινωνικό, οικογενειακό, σχολικό κλπ.), στα οποία πρέπει να 
ενταχτεί και να λειτουργήσει το παιδί, ο πολυεπίπεδος χαρακτήρας και η 
ποικιλία των παρεμβάσεων, οι δομικές αλλαγές που απαιτούνται σε μακρο- 
και μικροκοινωνικό επίπεδο, ο μεγάλος αριθμός ειδικοτήτων, που συχνά 
εμπλέκονται, καθώς και οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες που υποκινούνται 
σε οικογενειακό, επιστημονικό, κοινωνικό και σχολικό επίπεδο κάνουν τη 
διαδικασία της ένταξης ένα πολυσύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο 
που δεν μπορεί ούτε θεωρητικά, ούτε πρακτικά να απαντηθεί από μια μόνο 
επιστημονική προσέγγιση. Όλοι αυτοί οι παράμετροι /συστήματα βρίσκο-
νται σε μια δυναμική αλληλεξάρτηση και αλληλοεπιρροή μεταξύ τους, 
ενώ οι σχέσεις τους μεταβάλλονται στο χρόνο (βλ. π.χ. τις αλλαγές που 
γίνονται στο οικογενειακό σύστημα, στις σχέσεις μεταξύ γονέων-ειδικών, 
κοκ.) (Murray, 2003). Επομένως, προτείνεται η υιοθέτηση μιας διαλεκτικής 
οπτικής για την ερμηνεία των προβλημάτων και των εμποδίων, καθώς και 
των ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των 
παρεμβάσεων (Kourkoutas, 2008, 2008a. Mitchell, 2005. Sameroff & Fiese, 
2000).  

Η οικοσυστημική οπτική, που πολλοί θεωρητικοί υιοθετούν για να 
κατανοήσουν αυτά τα φαινόμενα και να σχεδιάσουν τις ανάλογες πολιτι-
κές και παρεμβάσεις, θεωρούμε ότι συνιστά ένα νέο μεθοδολογικό αλλά 
και επιστημολογικό παράδειγμα (Fraser, 2004). Βασίζεται σε μια ολιστική 
θεώρηση της ατομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, ενώ συγχρόνως 
προάγει το μοντέλο των παραγόντων κινδύνου και των διευκολυντικών 
/προστατευτικών παραμέτρων, επιτρέποντας μια εμβριθή ανάλυση της 
πραγματικότητας, στην οποία προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μια εντα-
ξιακή πολιτική /στρατηγική και να αντιμετωπίσουμε τις σχολικές και τις 
κοινωνικές ανάγκες /αδυναμίες των ευάλωτων ομάδων παιδιών (Murray, 
2003. Mitchell, 2005. Richman et al., 2004. Zipper & Simeonsson, 2004). 
Η προσπάθεια εφαρμογής στρατηγικών και πολιτικών που δεν βασίζονται 
σε μια ανάλογη θεώρηση και ανάλυση της πραγματικότητας κινδυνεύει σε 
αποτυχία στο μέτρο που δεν είναι επαρκής, για πολλούς λόγους, η εφαρμο-
γή μόνο επιδιορθωτικών τεχνικών (Fraser et al., 2004. Pianta, 1999). 
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Οι ψυχοκοινωνικές  ανάγκες των παιδιών με αναπηρία

Ο όρος «ειδικές ανάγκες» έχει δεχτεί για διάφορους λόγους κριτική. Οι 
λόγοι αυτοί έχουν να κάνουν με τα ακόλουθα επιχειρήματα: ο όρος είναι 
αόριστος και γενικός, δεν είναι αντικειμενικός, θεωρεί για όλες τις ομάδες 
παιδιών τις ανάγκες, ως πάγιες, χρόνιες και ταυτόσημες, ενώ αυτές διαφο-
ροποιούνται σημαντικά, εξελίσσονται και μεταβάλλονται και ως προς τη 
φύση τους και ως προς την ποιοτική και ποσοτική τους διάσταση, ανάλογα 
και με την ποιότητα των παρεμβάσεων. Ο όρος είναι περιοριστικός στο μέ-
τρο που εστιάζει αποκλειστικά στο παιδί και στις λειτουργίες του, που σχε-
τίζονται με το πρόβλημα /δυσλειτουργία, διαχωρίζει τις φυσιολογικές από 
τις ειδικές ανάγκες, συσκοτίζει τις επιθυμίες /ικανότητες /δημιουργικές ή 
άλλες πλευρές και ανάγκες (π.χ. ψυχοκοινωνικές) της προσωπικότητας, 
δεν δίνει έμφαση στις δεξιότητες ικανότητες και στις δυνατότητες αυτών 
τα παιδιών /ατόμων να προσφέρουν, εστιάζει στην παθητική αποδοχή βο-
ήθειας και προάγει μια εικόνα παθητικότητας /αδυναμίας. Προάγει, κατά 
συνέπεια, μια φιλανθρωπική και μοιρολατρική στάση και αντιμετώπιση 
των παιδιών /ατόμων τα οποία αφορά, ενώ δεν αναγνωρίζει ότι όλα τα 
παιδιά έχουν ιδιαιτερότητες και ταυτίζει τις κοινωνικές δυσκολίες αυτών 
των παιδιών με μια αρνητική χροιά /προσέγγιση, χωρίς να εισάγει μια οι-
κοσυστημική περιβαλλοντική λογική (Detraux, 2008. Kourkoutas, 2008a. 
Soresi & Nota, 2001).

Επίσης, έχει επισημανθεί ότι ο όρος (ειδικές) ανάγκες στην καθημερι-
νότητα των ειδικών ταυτίζεται κυρίως με τη διάγνωση και τα συμπτωμα-
τικά χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαντώνται οι βαθύτερες φυ-
σιολογικές ανάγκες αυτών των παιδιών που έχουν δυσκολίες στο σχολείο 
(Pavri & Luftig, 2000)  και οι οποίες, πιθανόν, να είναι σε μεγαλύτερη έξαρ-
ση (για διαφόρους λόγους) απ’ ότι στα υπόλοιπα παιδιά. H οπτική αυτή 
είναι δηλωτική μιας παλαιότερης αντίληψης: της ταύτισης ολόκληρου του 
προσώπου με το λειτουργικό του πρόβλημα. 

Μια νέα οπτική άρχισε να καταλαμβάνει όλο και μεγαλύτερη αναγνώ-
ριση στο χώρο της παιδαγωγικής, αλλά κυρίως της ψυχολογίας τις τελευ-
ταίες δεκαετίες (Befring, 1997. Deno, 2005. Detraux, 2003, 2008. Κουρ-
κούτας, 2006, 2007). Πρόκειται για  προσεγγίσεις, οι οποίες δίνουν έμφα-
ση σε επιστημολογικό, θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στην ανάπτυξη 
των ψυχοκοινωνικών και, όχι μόνο των γνωστικών, δεξιοτήτων και στην 
ανταπόκριση όχι μόνο στις ακαδημαϊκές, αλλά και στις συναισθηματικές 
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και στις κοινωνικές ανάγκες των παιδιών (Greenberg, 2003. Pianta, 1999. 
Webster-Stratton, 1999, 2000, Zins et al., 2004). 

Δεν θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με ακρίβεια την πορεία του συ-
γκεκριμένου φαινομένου, προφανώς όλη αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει με τις 
αλλαγές που έχουν γίνει στην κοινωνία7, αλλά και με την εμφάνιση πολ-
λών νέων ερευνητών και επαγγελματιών που προάγουν μια ολιστική λογι-
κή και δρουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να αναδυ-
θούν, όπως αναφέραμε, νέα επιστημολογικά μοντέλα στη διερεύνηση των 
διαταραχών, των υστερήσεων, των προσωπικών και ακαδημαϊκών δυσκο-
λιών των παιδιών, όπως αυτές εκφράζονται στο σχολικό πλαίσιο (Fraser 
2004.∙ Murray, 2003. Richman et al., 2004. Zipper & Simeonsson, 2004). 
Παρόλο που το ιατρικό μοντέλο είναι ακόμη κυρίαρχο σε μεγάλο βαθμό, 
οι νέοι τρόποι σκέψης μεταφράζονται μ’  ένα πλήθος εναλλακτικών προ-
γραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης όλων των παιδιών που παρου-
σιάζουν δυσκολίες –ανεξάρτητα από την αιτιολογία τους-, προγράμματα 
στα οποία εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές χωρίς προβλήματα και 
συχνά και οι γονείς (Paternite, 2006). Πολλά από αυτά τα προγράμματα 
ουσιαστικοποιούν και μετουσιώνουν στην πράξη τις αρχές της inclusive 
εκπαίδευσης (Paternite & Johnston, 2005. Webster-Stratton, 1999, 2000, 
Zins et al., 2004).

Θεωρούμε, ότι η ουσιαστική συνεισφορά αυτών των νέων ερευνητικών, 
θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων - καθώς και των εφαρμοσμένων 
προγραμμάτων είναι ότι, χωρίς να χάνουν την επιστημονική τους λογική, 
μπορούν να συμβάλλουν στη σταδιακή αλλαγή της φιλοσοφίας των επι-
μέρους σχολείων. Οι αλλαγές αυτές αφορούν καθημερινές θεσμοθετημέ-
νες πρακτικές και γενικότερες οργανωτικές /οργανωσιακές διεργασίες. 
Τα προγράμματα αυτά μπορούν πιθανόν να συμβάλλουν στην αντικα-

7. Οι κοινωνικές διεργασίες και οι ζυμώσεις σε σχέση με το ζήτημα τα αποδοχής 
της διαφορετικότητας και ενάντια στον αποκλεισμό ήταν συμπληρωματικές των 
γενικότερων κοινωνικών διεργασιών προς περισσότερο φιλελεύθερα εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά μοντέλα στις δυτικές κοινωνίες, τις προηγούμενες δεκαετίες και 
εκφράστηκαν ως πιέσεις, σε πολιτικό και επιστημονικό επίπεδο. Διεργασίες και 
ζυμώσεις που, όπως, σχολιάζεται, έλλειψαν από τον ελληνικό χώρο, με αποτέλεσμα 
οι μεταρρυθμίσεις να εκκινούν από πάνω προς τα κάτω με όλες τις θετικές και 
αρνητικές συνέπειες, καθώς και παρενέργειες που μπορεί αυτό να έχει (βλ. Ζώνιου-
Σιδέρη, 2004). 
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τάσταση των παλαιών παγιωμένων πρακτικών από νέες θεσμοθετημένες 
στρατηγικές που προάγουν την ένταξη, μέσα από την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του παιδιού και την εκμετάλλευση των πόρων της κοινό-
τητας (Dryffos, 1997. Paternite & Johnston, 2005. Weissberg & Greenberg, 
1998). Πολλά από αυτά τα προγράμματα, ρητά ή άρρητα, υιοθετούν μια 
οικοσυστημική και ολιστική οπτική στη γενικότερη φιλοσοφία τους και 
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών, στο μέτρο που αντιμετω-
πίζουν το «παιδί-πρόβλημα» και το «σχολείο», ως ενιαίο σύστημα (Weare, 
2005). Με βάση τη φιλοσοφία αυτή, θεωρείται ότι όλα τα παιδιά πρέπει 
να εμπλέκονται στις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν, ότι η αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι θέμα όλης της 
ομάδας /τάξης, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων στο σχολείο (εκπαι-
δευτικού και μη ειδικού προσωπικού), ότι η συνεργασία (π.χ. μέσα από την 
ομαδο-συνεργατική μέθοδο), η συναδελφικότητα /αλληλεγγύη, η δημι-
ουργία μιας δυναμικής  τάξης, το άνοιγμα στους γονείς, η εμπλοκή τους 
όχι με όρους κριτικής /επικρίσεων για τα παιδιά τους που έχουν δυσκολίες, 
η εκμετάλλευση των πόρων της κοινότητας αποτελούν σημαντικές παρα-
μέτρους του σύγχρονου σχολείου (Caldin-Pupulin, 2001. Dryfoos, 1994. 
Weare 2000. Zins et al., 2004) 

Επίσης, δεν πρέπει, να παραβλέπουμε ότι πολλά από τα «υπάρχοντα 
στην αγορά» προγράμματα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, έχουν μια περιοριστική 
και τεχνοκρατική /λειτουργιστική λογική, χωρίς να παραπέμπουν σε κά-
ποια φιλοσοφία αλλαγής του σχολικού συστήματος. Κάποια από αυτά, 
παρά τη δημοτικότητά τους, δεν έχουν, αξιολογηθεί επαρκώς. Κυρίως, 
όμως, δεν υιοθετούν μια μακροπρόθεσμη οπτική ένταξης, εφαρμόζοντας 
την «επιδιορθωτική» τεχνική τους, χωρίς να αμφισβητούν τα ιατρικά μο-
ντέλα και, κυρίως, χωρίς να προάγουν την ευθύνη του σχολείου  στην 
αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών (βλ. Elias et al., 1997. Soresi & 
Notta, 2001).

Πρέπει να επισημάνουμε ότι στη δικιά μας οπτική η ανάγκη αντιμε-
τώπισης των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών που απορρέουν από την ύπαρξη 
κάποιων εγγενών ή επίκτητων δυσλειτουργιών ή διαταραχών δεν σηματο-
δοτεί την κατάργηση των παρεμβάσεων, δεν δηλώνει την απουσία κάθε εί-
δους εξειδικευμένης βοήθειας και υποστήριξης στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
του παιδιού. Ακόμα και εάν καταργηθεί κάθε είδους προκατάληψη απένα-
ντι στα παιδιά με σύνδρομο Down και το σχολικό και το κοινωνικό πλαίσιο 
είναι δεκτικό, αυτά τα παιδιά θα χρειάζονται πάντοτε εξειδικευμένη φυ-
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σικοθεραπεία από την αρχή της ζωής τους, όπως ακριβώς θα χρειάζονται 
πιθανώς και λογοπεδική και μαθησιακή υποστήριξη, καθώς και ενίσχυση 
των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων για την κατάκτηση της αυτονομίας τους. 
Παράλληλα, οι γονείς θα χρειάζονται συμβουλευτική υποστήριξη, για να 
διαχειριστούν τις δυσκολίες στην καθημερινότητα, ενώ και οι εκπαιδευ-
τικοί, παρά την πιο ολοκληρωμένη εξειδίκευσή τους, θα πρέπει συχνά να 
ανατρέχουν σε κάποιους ειδικούς, για να κατανοήσουν πολλές από τις ιδι-
όμορφες συμπεριφορές των παιδιών, με αναπτυξιακές και ιδιαίτερες συναι-
σθηματικές ή συμπεριφορικές  δυσκολίες (Caldin & Pupulin, 2001). Η ανά-
γκη για συμβουλευτική των γονέων από τους ειδικούς για παιδαγωγικά και 
συμπεριφορικά ζητήματα της καθημερινότητας, καθώς και για πιο σοβαρά 
ζητήματα (απώλειας /πένθους, ασθενειών, διαπροσωπικών σχέσεων κλπ.) 
δεν θεωρούμε ότι θα σταματήσει να υπάρχει, ανεξάρτητα από τις μεγάλες 
προόδους σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Η επιστροφή σ’ ένα μο-
ντέλο ολιστικό, είναι μεν ένα ιδανικό των εφαρμοσμένων κοινωνικών και 
ιατρικών επιστημών, αλλά δεν πραγματώνεται από τη μια μέρα στην άλλη 
και, κυρίως, δεν μπορεί αυτό να οδηγεί στην κατάργηση των ειδικοτήτων 
αλλά στη σύνθεση τους. Ένα συνθετικό διεπιστημονικό μοντέλο είναι το 
ζητούμενο, μοντέλο το οποίο θα προϋποθέτει μια διαφορετική επιστημο-
λογία και φιλοσοφία της παιδικής ηλικίας, των διαταραχών και των ιδιαι-
τεροτήτων του παιδιού, καθώς και του εκπαιδευτικού συστήματος (Caldin 
& Pupulin, 2001). 

Όταν όλοι οι εκπαιδευτικοί θα λειτουργούν μ’ ένα τρόπο συνειδη-
τά ισότιμο απέναντι σε όλα τα παιδιά, μ’ ένα τρόπο συγχρόνως εξατομι-
κευμένο και προσωποποιημένο, στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού και όχι 
ανταγωνιστικού πλαισίου, αυτό είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει στην 
κατάργηση του αποκλεισμού συγκεκριμένων ομάδων παιδιών, αλλά όχι 
απαραίτητα στην κατάργηση όλων των προσωπικών δυσκολιών /προβλη-
μάτων. Η αποδοχή της διαφορετικότητας δεν σημαίνει όμως αυτόματα 
επίλυση των δυσκολιών που συναντούν τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες να 
επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν, να συμμετέχουν ή ακόμη και να (αντι-)
δρουν (συχνά στοιχειωδώς) σε κοινωνικά πλαίσια. Η αποδοχή της ιδιαι-
τερότητας δεν σημαίνει αυτομάτως κατάργηση των αδυναμιών ή δυσλει-
τουργών των ίδιων αυτών παιδιών και η δημιουργία ενός διαφορετικού 
σχολείου δεν σημαίνει αυτόματα την κατάργηση όλων των διακρίσεων 
στο πλαίσιο των κοινωνικών ομάδων των παιδιών, ούτε την κατάργηση 
των συναισθηματικών, μαθησιακών και συμπεριφορικών προβλημάτων 
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των παιδιών. Η δημιουργία ενός νέου μοντέλου σχολείου σε συνδυασμό 
με την ύπαρξη δομών με συγκεκριμένες ενταξιακές λογικές για (ευάλω-
τα) παιδιά που χρήζουν εξειδικευμένης ή εξατομικευμένης υποστήριξης 
αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, το ζητούμενο στις νέες κοινωνικές πραγ-
ματικότητες και στις επιστήμες υγείας και αγωγής (Dryfoos, 1994. Roffey, 
2002).

Η ταύτιση κάθε υποστηρικτικής βοήθειας με την παραδοσιακή ειδι-
κή αγωγή συνιστά, κατά την άποψη μας, μεθοδολογικό και επιστημονικό 
λάθος. Η παραδοσιακή ειδική αγωγή βασιζόταν στο διαχωρισμό των δύο 
συστημάτων εκπαίδευσης, ενώ ο χαρακτήρας και η ποιότητα των δύο εκ-
παιδευτικών συστημάτων αντανακλούσε τις επιστημονικές και κοινωνικές 
ιδεολογίες της κάθε εποχής.

Αυτό που είναι σημαντικό να επισημανθεί, είναι ότι οι νέες επιστημο-
νικές προσεγγίσεις και τα νέα μοντέλα άνοιξαν νέους δρόμους στη διερεύ-
νηση της αιτιολογίας και κυρίως της λογικής των παρεμβάσεων. Δόθηκε 
μεγάλη έμφαση στο αλληλεπιδραστικό και συνδιαλλακτικό χαρακτήρα 
των διαταραχών και της αναπηρίας, καθώς και της παιδικής ψυχοπαθο-
λογίας, με αποτέλεσμα να θίγονται πλέον ζητήματα που τις προηγούμενες 
δεκαετίες δεν είχαν θέση μέσα στο πλαίσιο των παλαιότερων προσεγγίσε-
ων (Fraser, 2004. Fraser et al., 2004. Murray, 2003. Sameroff & Gutmann, 
2004. Κουρκούτας, 2006. Kourkoutas, 2007, 2008). Ενδεικτικά, αναφέρουμε 
τις  έρευνες για το άγχος των επαγγελματιών και των εκπαιδευτικών που 
εργάζονται με παιδιά με νοητική καθυστέρηση, για τις συναισθηματικές 
αντιδράσεις απέναντι στις προκλητικές συμπεριφορές αυτών των παιδιών, 
για το σύνδρομο εξουθένωσης, καθώς και για τις αγχώδεις και ακατάλλη-
λες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε παιδιά με προβλήματα συ-
μπεριφοράς στο κοινό σχολείο, ζητήματα που επαναλαμβάνουμε αναδει-
κνύουν την αλληλεπιδραστική /συστημική σκέψη που άρχισε να κυριαρχεί 
σε κάποιους επιστημονικούς κύκλους (Pianta, 1999. Sameroff, et al., 2003). 
Σύμφωνα με αυτή, η διαταραχή και η αναπηρία δεν είναι μόνο έκφραση 
μιας ενδογενούς ανωμαλίας, αλλά αποτέλεσμα σύνθετων και μακρόχρο-
νων αλληλεπιδράσεων μεταξύ παιδιών, γονέων, σχολείου –εκπαιδευτικών 
και κοινωνικών πλαισίων γενικότερα.
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6. Σύγχρονοι προβληματισμοί σε σχέση με τις ενταξιακές 
προσεγγίσεις και παρεμβάσεις

Η βασική πρόκληση που αφορά όλους τους ειδικούς (επιστήμονες και 
επαγγελματίες), που εργάζονται στην οπτική της ένταξης είναι η αντιπα-
ράθεση με τα ψυχιατρικά ιατρογενή μοντέλα της υστέρησης που προάγουν 
μια οπτική εστιασμένη στις ανεπάρκειες και στην ενδογενή δυσλειτουρ-
γία /παθολογία του παιδιού. Τα μοντέλα αυτά προάγουν αποκλειστικά μια 
αποσπασματική και -κυρίως- αρνητική προσέγγιση του παιδιού /ατόμου 
με δυσκολίες. Η οπτική αυτή γεννά επιμέρους πρακτικές και επιστημο-
νικές τεχνικές, ο οποίες βασίζονται σ’ ένα απόλυτα τεχνοκρατικό και ια-
τρικό τρόπο  θεώρησης των παιδικών δυσλειτουργιών /διαταραχών. Πιο 
συγκεκριμένα, αφορά στον τρόπο αξιολόγησης του παιδιού (έμφαση στην 
αξιολόγηση των συμπτωμάτων, των αρνητικών στοιχείων λειτουργίας), 
και στη φιλοσοφία των παρεμβάσεων, που έχουν συχνά ένα χαρακτήρα 
επιδιορθωτικό. Εν ολίγοις δεν αναγνωρίζουν, την ποιοτική και συστημική 
διάσταση των δυσκολιών και των παρεμβάσεων (π.χ. δεν αναγνωρίζουν 
τη σημαντικότητα της σχέσης εκπαιδευτικού /ειδικού και παιδιού, το ρόλο 
των κινήτρων στην ανάπτυξη των ελλειμματικών δεξιοτήτων, το ρόλο της 
κοινωνικής ένταξης στην ενίσχυση τους, τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν 
εναλλακτικές παρεμβάσεις για την ανάπτυξη των προσδοκώμενων αποτε-
λεσμάτων) (βλ. Για ανάλογες συζητήσεις, Brown & Chidsey, 2005. Κουρ-
κούτας, 2007. Soresi, 1995. Soresi & Nota, 2001). Ενδεικτικό παράδειγμα 
συνιστά η προσέγγιση του αποκαλούμενου συνδρόμου υπερκινητικότητας 
διάσπασης προσοχής (ΔΕΠ-Υ). Μετά από πολλά χρόνια αποκλειστικής 
χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, ως κύριας μεθόδου αντιμετώπισης της 
ΔΕΠ-Υ, έγινε αντιληπτό ότι η ιατροφαρμακευτική προσέγγιση δεν είναι 
επαρκής, αλλά χρειάζονται και άλλου είδους (ψυχοπαιδαγωγικές) συ-
μπληρωματικές παρεμβάσεις. Ενώ η συστηματική και μακροχρόνια χρήση 
φαρμάκων μπορεί να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες στην εφηβεία (Κουρ-
κούτας, 2007. Mash & Wolfe, 2001). Η φιλοσοφία του νοσολογικού μοντέ-
λου φαίνεται να έχει ριζώσει και στις αντιλήψεις του κοινωνικού συνόλου 
και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πρόκειται για το μοντέλο του ειδικού 
(Dunst, 2002), στο πλαίσιο του οποίου τα διάφορα προβλήματα, οι δυσκο-
λίες, οι δυσλειτουργίες και οι διαταραχές των παιδιών αντιμετωπίζονται 
κυρίως ως έκφραση ασθένειας. Το αποτέλεσμα είναι να αναζητούνται απο-
κλειστικά ιατρικές και συχνά βραχυπρόθεσμες λύσεις. Ωστόσο η εμπλοκή 
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των γονέων και του σχολείου είναι δευτερεύουσας σημασίας. Η μακρό-
χρονη εργασία σε πολλά επίπεδα (σωματικό, γνωστικό, συναισθηματικό, 
κοινωνικό, παιδαγωγικό, μαθησιακό, σύστημα αναπαραστάσεων /αντιλή-
ψεων  κλπ) των ίδιων των γονέων, του παιδιού, αλλά και πολλών από τους 
εμπλεκόμενους φορείς (σχολείο, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι κλπ.) δεν έχει 
θέση στο πλαίσιο αυτό.

Σύμφωνα με τους Reschly και Tilly (1998) (βλ. επίσης Brown-Chidsey, 
2005, σ. 5) η υιοθέτηση από την πλευρά των σχολείων μονάδων και των 
επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή 
του ιατρικού (ιατρογενούς) μοντέλου προσέγγισης αποτελεί την κύρια 
αιτία μη εφαρμογής εναλλακτικών προτύπων αξιολόγησης και ανάλυσης 
των δυσκολιών των παιδιών. Επίσης προτείνονται, παρεμβάσεις που συ-
χνά αποδεικνύονται κατάλληλες ή μη αποδοτικές για τη μακροπρόθεσμη 
αντιμετώπιση των συνολικών αναγκών και ελλείψεων των παιδιών με ιδι-
αιτερότητες.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κριτική των ιατρογενών μοντέλων, η αποστασιο-
ποίηση από αυτές τις προσεγγίσεις και η παράλληλη έρευνα σε άλλα πεδία 
γέννησε νέα μοντέλα θεώρησης της σύνθετης πραγματικότητας των δυ-
σκολιών που αντιμετωπίζουν  όλες οι ομάδες των παιδιών, αλλά και σχεδι-
ασμού στο σχεδιασμό νέων τύπων και μιας νέας φιλοσοφίας παρεμβάσεων. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα οικοσυστημικά και συνδιαλλακτικά 
μοντέλα ερευνών και παρεμβάσεων, καθώς και το μοντέλο ενδυνάμωσης 
(empowerment) και το μοντέλο της ψυχικής ανθεκτικότητας (resilience), 
όπως επίσης και τα εστιασμένα στην οικογένεια και το παιδί (family-child 
centered) μοντέλα παρεμβάσεων (Befring, 1999. Brooks, 1999. Dunst & 
Trivette, 1996. Fraser, 2004. Meltzer, 2004. Pianta, 1999), τα οποία ως ένα 
βαθμό αποτελούν και νέα επιστημονικά παραδείγματα ή για να το θέσουμε 
διαφορετικά έχουν προκύψει από τις νέες επιστημονικές θεωρήσεις στο 
χώρο της ειδικής αγωγής, της ψυχολογίας και της ψυχοπαθολογίας (Deno, 
2005. Sameroff & Fiese, 2000. Weare, 2005).H σταδιακή αποδοχή τους από 
αρκετούς πλέον ερευνητές και επαγγελματίες σηματοδοτούν μια νέα επο-
χή στην ανάλυση και στην παροχή προγραμμάτων /παρεμβάσεων σε παι-
διά με ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα (Brooks, 1999). 

Επομένως, το βασικό, ερώτημα που τίθεται σήμερα, κυρίως, για τους 
ερευνητές και επιστήμονες, αλλά και τους ειδικούς επαγγελματίες που 
εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής αφορά στους τρόπους και στις 
τεχνικές με τις οποίες θα γίνει η σύνθεση των επιστημονικών δεδομένων 
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που προέρχονται από την Νευροψυχολογία, την Ψυχιατρική, την Κλινι-
κή Ψυχολογία και τις Ψυχομετρικές προσεγγίσεις με τη φιλοσοφία και την 
κουλτούρα της ένταξης. 

Η ανάγκη ανάπτυξης αποδοτικών ενταξιακών τεχνικών και (ψυχοπαι-
δαγωγικών) πρακτικών σε όλα τα επίπεδα (παιδιού, οικογενείας, δασκά-
λων, σχολείου, κλπ.) άρχισε να διαφαίνεται από τον όλο και μεγαλύτερο 
αριθμό ερευνητών που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα (Mitchell, 2007. 
Tilstone & Rose, 2003). Κατά αυτή την έννοια εγκαταλείπονται, ως ένα 
βαθμό οι κοινωνιολογικές θεωρήσεις και οι ακραίες πολωτικές θέσεις, κα-
θώς και η προσπάθεια ανάδειξης ενός μόνο μοντέλου που θα πρέπει να 
εφαρμοστεί παντού και αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες του κάθε σχο-
λικού και κοινωνικού πλαισίου. Δεν εγκαταλείπεται, όμως, η βασική αρχή 
της ένταξης που είναι αναδιαμόρφωση του σχολικού συστήματος. Η έμφα-
ση δίνεται πλέον στην ανάπτυξη ενταξιακών παρεμβάσεων στο υπάρχον 
σχολικό σύστημα, καθώς και στην αξιολόγηση αυτών των παρεμβάσεων 
(Ainscow et al., 2006)

Χαρακτηριστικό είναι το συμπέρασμα του Ainscow και των συνεργα-
τών του (2006, σ. 191), οι οποίοι καταλήγουν, μέσα από μια έρευνα σε μία 
σειρά σχολείων στη Μ. Βρετανία, ότι η ανάπτυξη των ενταξιακών πρα-
κτικών (inclusive practices) ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο, θα ήταν καλύτε-
ρα να πραγματοποιηθεί όχι με το να αναζητούμε θεαματικές και απίθανες 
αλλαγές των σχολείων αλλά με τη δυναμική ώθηση των διαδικασιών, οι 
οποίες κάνουν την υπάρχουσα δυναμική των σχολείων να αποκτήσει ένα 
περισσότερο ενταξιακό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζη-
τηθούν μηχανισμοί και τεχνικές, πρακτικές διαδικασίες και διεργασίες, οι 
οποίες θα στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ενταξιακής φιλοσοφίας στην 
καθημερινή πράξη του κάθε σχολείου. Σύμφωνα με τους συγγραφείς αυτό  
παραπέμπει στον τρόπο (κριτήρια) με τα οποία επιλέγονται οι διευθυντές 
των σχολείων, στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και δουλεύουν οι 
σύλλογοι  των καθηγητών (διασπασμένη, ατομική εργασία ή συλλογική 
εργασία, από κοινού;), στον τρόπο με τον οποίο τα σχολεία δέχονται τους 
γονείς, στην εκπαίδευση των δασκάλων, στη σχέση τους με τους ειδικούς, 
στις διεπιστημονικές ομάδες που θα εμπλακούν, στις μορφές υποστήριξης 
κ.ά. 

Η μετατόπιση από τη θεωρία στην πράξη και η αναγνώριση των επι-
μέρους πρακτικών που φαίνεται να διευκολύνουν την ένταξη αποτελεί μια 
πραγματικότητα για πολλούς σύγχρονους θεωρητικούς. Εμπειρικά, επιτυ-
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χημένες εντάξεις μαθητών με ιδιαιτερότητες στο κανονικό σχολείο συνι-
στούν  θύλακες  αλλαγής, στο μέτρο που οι εκπαιδευτικοί έχουν θετικές 
εμπειρίες και από την υποστήριξη των ειδικών και από την επιτυχημένη 
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων και από την πρόοδο του παιδιού, και 
από τη δικιά τους εμπειρία συνεργασίας με τους ειδικούς (ψυχολόγους, 
ψυχοπαιδαγωγούς, λογοθεραπευτές κλπ.), οι οποίοι τους έχουν πλαισιώ-
σει και υποστηρίξει.

Η κατάργηση των αντιστάσεων δεν γίνεται απαραίτητα μέσα από επι-
θετικούς και εξωγενείς μεθόδους, αλλά προφανώς μέσα  από σταδιακές 
παρεμβάσεις και διαδικασίες αλλαγών, οι οποίες στηρίζονται σε καλά σχε-
διασμένες πρακτικές που αφορούν και την οργάνωση του σχολείου αλλά 
και την οργάνωση της τάξης (Ainscow, 1997). Οι πρακτικές αυτές πρέπει 
να απαντούν στις ανάγκες και δυσκολίες των παιδιών με προσωποποιη-
μένο, και όχι γενικό και αόριστο τρόπο, στις ανάγκες και στα προβλήματα 
των γονέων και να προάγουν τις σχέσεις με το σχολείο (Roffey, 2002). Οι 
ειδικοί πρέπει να διαμεσολαβούν και να «επεξεργάζονται» τις αναδυόμενες 
κρίσεις, συγκρούσεις και προστριβές μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων /φο-
ρέων, να συντονίζουν (Detraux, 2008) και να προσφέρουν ένα χώρο υπο-
στήριξης στο παιδί, εφόσον το χρειάζεται (Κουρκούτας, 2007). Παρόμοια 
εργασία και προσέγγιση πρέπει να γίνει και για τους γονείς των παιδιών 
αυτών, κυρίως όμως για τους δασκάλους. Οι σύγχρονες παρεμβάσεις πρέ-
πει να εστιάζονται στις ανάγκες, στα προβλήματα, στους φόβους, στα άγχη 
και στις αντιστάσεις των εκπαιδευτικών. Συχνά, οι παιδαγωγικές αναλύσεις 
δίνουν έμφαση στις αντιλήψεις ή στις αναπαραστάσεις των εκπαιδευτι-
κών, ως βασικό μοχλό αλλαγής, χωρίς να διαπραγματεύονται τα βαθύτερα 
άγχη, φοβίες, ανασφάλειες, εσωτερικά διλλήματα και αντιφάσεις τους και 
χωρίς, πάνω απ’ όλα, να απαντούν στις πραγματικές ή στις φανταστικές 
δυσκολίες, προσφέροντας στρατηγικές διαχείρισης των προσωπικών εντά-
σεων, αλλά και των κρίσεων που προκύπτουν και βιώνουν καθημερινά στο 
πλαίσιο της τάξης και του σχολείου (Kourkoutas & Mouzaki, 2007).

Είναι πεποίθηση και θέση του συγγραφέα ότι μέσα από την εργασία 
του εκπαιδευτικού της τάξης πραγματώνεται σ’ ένα μεγάλο μέρος η ενταξι-
ακή πολιτική (Ainscow, 1997). Η ουσιαστική /αποδοτική επιμόρφωσή τους 
αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της ενταξιακής φιλοσοφίας και μπορεί να 
επιτελεσθεί, κυρίως, μέσα από την καθημερινή ενδοσχολική υποστήριξη 
και εποπτεία τους  με βάση συγκεκριμένες ανάγκες, συγκεκριμένα προ-
βλήματα, με βάση συγκεκριμένα περιστατικά και όχι στις πανεπιστημιακές 
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αίθουσες. Σε αυτό το πλαίσιο μόνο, οι θεωρητικοποιήσεις και οι αναγωγές 
σε πλέον οργανωμένους τρόπους σκέψης, φαίνεται να έχουν νόημα για 
τους εκπαιδευτικούς της πράξης.

7. Γενικές αρχές και χαρακτηριστικά 
της ψυχοπαιδαγωγικής της ένταξης 

Η έννοια της εποπτικής υποστήριξης είναι στο θεωρητικό μας σύστη-
μα μια έννοια- κλειδί και αναφέρεται στην πλαισίωση όλων των εμπλε-
κόμενων από ομάδες ειδικών, οι οποίοι είναι καταρτισμένοι σε μια σειρά 
τεχνικών και οι οποίοι δεν αποτελούν μέρος κάποιου γραφειοκρατικού μη-
χανισμού (Kourkoutas, 2007, 2008b. Κουρκούτας, 2007). Οι ομάδες αυτές 
μπορούν να σχετίζονται με την πανεπιστημιακή κοινότητα και μέσα από 
την έννοια της έρευνας δράσης να προσφέρουν θεωρητικές και πρακτικές 
υπηρεσίες στους επαγγελματίες του χώρου (Detraux, 2003, 2008. Zeichner, 
1994). Η έννοια του συντονιστή ψυχοπαιδαγωγού, που είναι ειδικευμένος 
στη συστημική θεωρία, έχει γνώσεις κλινικής ψυχολογίας και κυρίως εκ-
παίδευση στις παρεμβάσεις σε παιδαγωγικά πλαίσια, καθώς και γνώση του 
σχολικού συστήματος, η οποία μπορεί να φαίνεται σε πολλούς ουτοπική 
ή αντιδεοντολογική απέναντι σε ένα σύστημα (σχολικό) που πρέπει  να 
γίνει δημοκρατικό, αποκεντρωτικό. Η έννοια της «συνεργατικότητας» 
(partnership) και η έμφαση σε μια από κοινού σχεδίαση των παρεμβάσεων, 
βήμα προς βήμα, με κατεύθυνση μια συνεργατική και όχι συγκρουσιακή 
οπτική, θεωρείται υψίστης σημασίας και σε αυτή την περίπτωση. Ο «δια-
μεσολαβητικός» και υποστηρικτικός μηχανισμός που αποτελεί συγχρόνως 
μέρος του σχολικού συστήματος, αλλά διατηρεί την αυτονομία του, σε 
σχέση με αυτό, φαίνεται να μπορεί να  λειτουργεί με αποδοτικό τρόπο. Η 
διαδικασία, βεβαίως, αυτή, η οποία είναι μακρόχρονη και δυναμική, πραγ-
ματώνεται μέσα από την σταδιακή υιοθέτηση κοινών στόχων (projects) για 
το παιδί (Detraux, 2003). Αναπόφευκτα, αυτά τα μοντέλα θα χρειαστούν 
χρόνο, για να βρουν τη θέση τους στο ελληνικό σχολικό σύστημα. Ενώ 
αναπόφευκτες είναι και οι συγκρούσεις, αντιφάσεις, κρίσεις που θα οδη-
γήσουν σε σταδιακές μεταμορφώσεις, μέσα από αναζητήσεις από κοινού 
λύσεων και επιτυχημένων πρακτικών (Berfing, 1999. Κουρκούτας, 2003).

Μια σειρά επισημάνσεων και προγραμματικών αρχών αναφέρονται 
επιγραμματικά πιο κάτω, χωρίς να αναλύονται στο παρόν κείμενο. Πρόκει-
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8. Βλ. στα ελληνικά για τις συμβουλευτικές παρεμβάσεις αυτού του τύπου 
Κλεφτάρας (2003).

ται για αρχές και σημεία που δηλώνουν τη θέση μας γενικότερα απέναντι 
στο φαινόμενο της ένταξης, αλλά και, που κατά την άποψη μας, πρέπει να 
καθορίζουν τις επιμέρους πολιτικές και τη λογική των ενταξιακών πρακτι-
κών. Οι αρχές αυτές είναι: α) αποφυγή δογματικών αγκυλώσεων, β) ανα-
γνώριση της εσωτερικής δυναμικής και των χαρακτηριστικών του σχολι-
κού συστήματος και της τοπικής κοινωνίας / κατανόηση των συστημικών 
/οργανωσιακών δυσλειτουργιών /ενδυνάμωση των υπαρχουσών ενταξι-
ακών πρακτικών στα σχολεία και εκμετάλλευση /ενίσχυση των φορέων 
που δουλεύουν σε αυτή την κατεύθυνση γ) πολιτισμική ευαισθησία8, δ) 
διάλογος και διαλεκτική σύνθεση μεταξύ αντικρουόμενων επιστημονικών 
απόψεων και στρατηγικών, ε) ερευνητική αναζήτηση απαντήσεων σε επι-
μέρους θέματα, στ) χρήση επιμέρους στρατηγικών με εστίαση /προσήλω-
ση πάντοτε στην προοπτική της ένταξης, στ) αξιολόγηση των τεχνικών 
παρέμβασης, ζ) κατανόηση και εκμετάλλευση της  δυναμικής των σχέσε-
ων μεταξύ των επιμέρους συστημάτων /φορέων (π.χ. δασκάλου-παιδιών, 
δασκάλου-γονέων, γονέων-παιδιού, δασκάλου-διεύθυνσης, των δασκά-
λων μεταξύ τους, γονέων-ειδικών κλπ.), η) χρήση ευέλικτων εποπτικών /
συντονιστικών σχημάτων για το συντονισμό /εποπτεία /επιμόρφωση των 
εμπλεκόμενων φορέων /προσώπων (π.χ. εισαγωγή του ψυχοπαιδαγωγού /
συντονιστή /επόπτη /διαμεσολαβητή συμβούλου με ευρεία επιστημονική 
και πρακτική εκπαίδευση /εμπειρία) θ) ολιστική ψυχοδυναμική και συστη-
μική προσέγγιση των προβλημάτων του παιδιού, ι) δυναμική και ολιστική 
αξιολόγηση κ) υποστηρικτική εποπτεία των εκπαιδευτικών, λ) άνοιγμα του 
σχολείου προς, και διασφάλιση σταθερής και θεσμοθετημένης συνεργασί-
ας με τους γονείς, μ) εκπαίδευση των φοιτητών σε πρακτικές εργασίας /
συμβίωσης/εξοικείωσης με ομάδες παιδιών με ιδιαιτερότητες.

Επίσης, σημαντικό σημείο αποτελεί η σύνδεση που πρέπει να γίνει των 
ειδικών σχολείων με την κοινότητα, ειδικά στον ελληνικό χώρο. Πρέπει 
να δοθεί έμφαση να αναπτυχτούν από διεπιστημονικές ομάδες και από τις 
εκπαιδευτικές αρχές, στρατηγικές και μηχανισμοί, ώστε να υποστηριχτούν 
οι εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων που εργάζονται αποδοτικά –αλλά 
συχνά σε ένα εσωστρεφές σύστημα- να πραγματώσουν ουσιαστικές συν-
διαλλαγές με την υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, χρειάζεται, 
ένα ευέλικτο σύστημα εποπτικής υποστήριξης και αξιολόγησης -όχι των 
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προσώπων-, αλλά  των πρακτικών που οδηγούν σε ενίσχυση της. Συχνά, οι 
εκπαιδευτικοί των ειδικών σχολείων καλούνται να αναλάβουν πρωτοβου-
λίες για την ενίσχυση της ένταξης ενός παιδιού στο κοινό σχολείο, αλλά 
αυτό πρέπει να διασφαλιστεί μέσα από ευέλικτους και συγκεκριμένους μη-
χανισμούς και όχι να επαφίεται στην προσωπική ευαισθησία και το κουρά-
γιο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Κυρίως, όμως, χρειάζονται όλοι οι νέοι 
εκπαιδευτικοί του κοινού και του ειδικού σχολείου, να μάθουν να δουλεύ-
ουν συνεργατικά και να υποστηρίζουν τα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκολίες, 
παραμένοντας προσηλωμένοι στις βασικές αρχές της ένταξης.

Η σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, μέσα από προγράμματα παρέμβασης και έρευνες δράσης, 
αποτελεί μια άλλη ουσιαστική διάσταση που μπορεί να δώσει μεγάλη ώθη-
ση στην ενταξιακή διαδικασία (Κουρκούτας, 2003. Zeichner, 1994).

Σε γενικές γραμμές, οι αρχές αυτές,  χωρίς να εξαντλούν τη θεματική, 
αποτελούν, σύμφωνα με την άποψη μας, αλλά και πολλών άλλων ερευνη-
τών, τις βασικές προϋποθέσεις των επιτυχημένων ενταξιακών πρακτικών 
που πάντοτε έχουν ένα δυναμικό χαρακτήρα και δεν καθορίζονται από μια 
γραμμική λογική. 

Αντί επιλόγου

Συμπερασματικά, σε σχέση με την ένταξη θα υποστηρίζαμε ότι έχουμε 
περάσει από τις ολικές μακρο-θεωρίες, σε μια νέα μεταβατική φάση, κατά 
την οποία δεν υπάρχει πλέον η εμμονή στις γιγάντιες και απότομες μετα-
μορφώσεις δομών, συστημάτων και οργανισμών, αλλά στην σταδιακή εμ-
φύτευση μέσα στα υπάρχοντα συστήματα λογικών που ενισχύουν το πνεύ-
μα και την πραγματικότητα της ένταξης και διευκολύνουν την σταδιακή 
μετάβαση στο inclusive σχολείο (Ainscow et al., 2006). Η ανάδειξη των 
παραμέτρων που εμποδίζουν την ένταξη συγκεκριμένων ομάδων παιδιών, 
η ανάδειξη προβληματισμών που αφορούν στη διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής στο καθημερινό σχολικό πλαίσιο για τα παιδιά με ιδιαίτερες δυσκο-
λίες και η εξεύρεση λύσεων προς αυτή την κατεύθυνση αποτελούν τις νέες 
προκλήσεις για όλες τα ειδικότητες, κυρίως όμως για τη σύγχρονη παι-
δαγωγική και την ψυχολογία του παιδιού (Ghedin, 2007. Mitchell, 2005.  
Murray, 2003).

Σε μακρο-επίπεδο, πολλές από τις αρχές αυτές υιοθετήθηκαν από κρά-
τη και διεθνείς οργανισμούς και σημαντική πρόοδος έχει γίνει –και μένει 
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ακόμη να γίνει –σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα. Απομένει μέσα από 
μια μακρόχρονη διαδικασία που συνεχίζεται να πραγματώνεται, μέσα από 
αντιφάσεις, κρίσεις και συγκρούσεις, οι αρχές αυτές  να αποτελέσουν και 
τα βασικά παιδαγωγικά και γενικότερα επιστημονικά και κοινωνικά προ-
τάγματα και στην Ελλάδα. Μια καλά σχεδιασμένη και πλαισιωμένη, από 
ειδικούς και εκπαιδευτικούς, ενταξιακή διαδικασία είναι μια θετική αρχή 
για όλους (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς, κλπ.). Με αυτό τον τρόπο, πιο 
εύκολα, οι δάσκαλοι θα συνειδητοποιήσουν ότι το κοινό σχολείο μπορεί 
και πρέπει να είναι ανοιχτό και να απαντάει σε αυτές τις προκλήσεις /δυ-
σκολίες της σύγχρονης εποχής.
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