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Της πλήρους ανάπτυξης των δυνατοτήτων των ατόμων
Της ανάπτυξης της προσωπικότητας, των ταλέντων, και της δημιουργικότητας στο μέγιστο
δυνατό 
Της ουσιαστικής συμμετοχής σε μια ελεύθερη κοινωνία.

Η εκπαίδευση αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα το οποίο κατοχυρώνεται σε πολλά διεθνή
όργανα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ / UNCRC, ΟΗΕ, 1989) και της
Διακήρυξης της Σαλαμάνκα περί της Ειδικής Αγωγής (UNESCO, 1994). Ένα από τα
σημαντικότερα όργανα αυτού του είδους είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (UNCRPD, ΟΗΕ, 2006).
 
Το Άρθρο 24 της UNCRPD αναφέρεται στο δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία στην ενταξιακή
εκπαίδευση, τονίζοντας ότι τα κράτη-μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ένα ενταξιακό
εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα και στη διά βίου μάθηση για την προώθηση (ΟΗΕ,
2006):

 
Η UNCRPD υπογραμμίζει ότι η ενταξιακή εκπαίδευση δεν πρέπει να επικεντρώνεται
αποκλειστικά στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο (π.χ. γνώσεις αριθμητικής ή δεξιότητες γραφής και
ανάγνωσης) αλλά να είναι ολιστική και να προάγει την πλήρη ανάπτυξη των μαθητών με
οποιουδήποτε είδους αναπηρία και τη συμμετοχή αυτών στις κοινότητές τους και στην
κοινωνία ως ισάξια μέλη (Amor, Verdugo, Calvo, Navas, & Aguayo, 2018). Η ενταξιακή
εκπαίδευση που ακολουθεί αυτήν την προσέγγιση προάγει την Ποιότητα Ζωής των μαθητών με
αναπηρία και υποστηρίζει τη συνολική προσωπική ευημερία τους.
 
Παρά την κατοχύρωση του δικαιώματος αυτού σε διάφορες συνθήκες περί των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και τα οφέλη που αποφέρει η ενταξιακή εκπαίδευση σε όλα τα μέλη της
κοινωνίας, η πρόσβαση στη γενική παιδεία συνεχίζει να μην αποτελεί πραγματικότητα για
πολλούς μαθητές με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων και αυτών με νοητική αναπηρία.
 
Το πρόγραμμα “Προώθησης θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή
εκπαίδευση” (IE+) στοχεύει στην παροχή υποστήριξης σε ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα
για μαθητές με νοητική αναπηρία σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας στους φορείς λήψης
αποφάσεων τις πληροφορίες, την κατάρτιση, και τα εργαλεία που θα επιτρέψουν τη χάραξη
τεκμηριωμένων πολιτικών. Το παρόν έγγραφο και οι συστάσεις που πραγματοποιούνται εντός
αυτού είναι αποτέλεσμα των ερευνών και της εμπειρίας του προγράμματος IE+ πάνω στην
κατάσταση της ενταξιακής εκπαίδευσης σε 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, και έχει
προκύψει σε συνεργασία με σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται στον τομέα της
εκπαίδευσης.

Εισαγωγή
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Τι είναι το ενταξιακό εκπαιδευτικό
σύστημα;
Στον τομέα της εκπαίδευσης, η ένταξη ορίζεται ως η δυνατότητα του κάθε ατόμου να έχει τις
ίδιες ευκαιρίες να λαμβάνει παιδεία υψηλής ποιότητας χωρίς να διαχωρίζεται από άλλα
άτομα. Σε ένα ενταξιακό εκπαιδευτικό σύστημα το πλαίσιο αλλάζει ώστε να προσαρμόζεται
στις ιδιαίτερες ανάγκες του εκάστοτε μαθητή και εφαρμόζει στάσεις, προσεγγίσεις, και
στρατηγικές που συμπεριλαμβάνουν όλους τους μαθητές σε όλες τις δραστηριότητες
ανεξάρτητα από τις ανάγκες υποστήριξής τους, ανάλογα με το ατομικό επίπεδο εκμάθησης
του καθενός. Η ενταξιακή εκπαίδευση αφορά στην εκπαίδευση σε κάθε επίπεδο, από τον
παιδικό σταθμό στο πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένης και της παράλληλης, ανεπίσημης,
και μεταπτυχιακής παιδείας.

Εμπόδια στην ενταξιακή εκπαίδευση
Παρά τα οφέλη που προσφέρει η ενταξιακή εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές και τη
δέσμευση όλων των Κρατών-Μελών της ΕΕ να την εφαρμόσουν μέσω της επικύρωσης της
UNCRPD, η πλήρης μετάβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα ακόμα δεν έχει
υλοποιηθεί. Υπάρχουν ακόμα βασικά εμπόδια στη νομοθέτηση, εφαρμογή, και παρακολούθηση
της ενταξιακής εκπαίδευσης, και επί του παρόντος τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ δε λαμβάνουν διαρκή
δράση σε κανένα από τα τρία επίπεδα της διαδικασίας αυτής. Συνεπώς, αν και έχει υπάρξει
πρόοδος, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ένταξη των παιδιών με
αναπηρία στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης.
 
Τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η ενταξιακή εκπαίδευση υπάρχουν σε όλες τις πλευρές του
σχολείου, καθώς και στις κοινότητες και τις τοπικές και εθνικές πολιτικές. Κάποια εμπόδια
προκύπτουν επίσης από την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του τρόπου διδασκαλίας
τους.
 
Ο στόχος των ερευνών που πραγματοποίησε το πρόγραμμα IE+ ήταν η κατανόηση της
πραγματικότητας της σχολικής πορείας των παιδιών με αναπηρία και των προβλημάτων στην
εφαρμογή πολιτικών ενταξιακής εκπαίδευσης. Οι κοινωνίες μας χαρακτηρίζονται από
ποικιλομορφία και διαφορετικότητα, επομένως είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στην
ιστορία και στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών συστημάτων, πολιτικών, και πρακτικών κάθε χώρας.
Αν και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην υπεραπλουστεύουμε την κουλτούρα
και το πλαίσιο κάθε χώρας ή να μην κάνουμε άμεσες συγκρίσεις ως προς την εξέλιξη της 
κάθε χώρας στην πορεία της προς την πλήρη ένταξη, οι έρευνες του IE+ αποκάλυψαν αρκετά
κοινά εμπόδια που εμποδίζουν την πρόοδο πολλών Κρατών-Μελών της ΕΕ προς την πλήρη
ένταξη. Τα εν λόγω εμπόδια εμφανίζονται σε κάθε επίπεδο του εκάστοτε εκπαιδευτικού
συστήματος και γίνονται ιδιαίτερα αισθητά κατά τη μετάβαση από ένα εκπαιδευτικό επίπεδο
στο επόμενο. Συνεπώς, χρειάζεται να εφαρμόζονται στοχοθετημένες δράσεις σε κάθε επίπεδο
του εκπαιδευτικού συστήματος με ταυτόχρονη έμφαση στα σημεία όπου οι μαθητές περνούν
στο επόμενο στάδιο της εκπαιδευτικής πορείας τους.
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Χρειάζεται μια διαρκής και συστημική αλλαγή των στάσεων και της προσέγγισης προς την
αναπηρία και την ένταξη για την επίτευξη της ενταξιακής εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Οι
έρευνες του IE+ (2019) ανακάλυψαν ότι συνεχίζει να είναι ισχυρό το ιατρικό μοντέλο, όπου η
αναπηρία αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα ή διαφορά που πρέπει να διορθωθεί. Έτσι προωθείται
η ανάγκη διάγνωσης και χαρακτηρισμού της αναπηρίας ενός μαθητή προτού αναλογιστούμε
τις εύλογες διευκολύνσεις ή τα υποστηρικτικά μέτρα που θα τον ενδυναμώσουν ώστε να
αναπτυχθεί και να μάθει κατά το μέγιστο δυνατό.

Αυτή η τάση χαρακτηρισμού των μαθητών βάσει της αναπηρίας τους ελλοχεύει τον κίνδυνο
της αναπαραγωγής της αναπηρίας ως ατομικού προβλήματος αντί να εργαζόμαστε ώστε να
εξαλείψουμε τα εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση και την ένταξη όλων των ατόμων στα
εκπαιδευτικά συστήματα. Οι αρνητικές αυτές στάσεις μπορεί να εμφανιστούν αργότερα ως
αρνητικές στάσεις των ίδιων των μαθητών προς τις ικανότητές τους και τη θέση τους ως 
 αξιότιμα μέλη της σχολικής κοινότητας. Μια τέτοια έλλειψη αυτοπεποίθησης ενός μαθητή στις
ικανότητες και την αξία του μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην προσωπική του ανάπτυξη
και τη μελλοντική του συμμετοχή στην κοινότητά του. Συνεπώς, η υποστήριξη των παιδιών
ώστε να ξεπεράσουν τις όποιες αρνητικές στάσεις μπορεί να έχουν αναπτύξει προς τις
ικανότητές τους είναι καίριας σημασίας.

Δεν είναι μόνο οι αρνητικές στάσεις προς την αναπηρία και την ένταξη που εμποδίζουν την
πρόοδο της ενταξιακής εκπαίδευσης. Πολλά από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, γονέων, διευθυντών σχολείων, και τοπικών αρχών,
έχουν συχνά αρνητικές ή λανθασμένες απόψεις το ένα για το άλλο, το οποίο τα εμποδίζει από
το να συνεργαστούν ώστε να υποστηρίξουν την πλήρη ένταξη των μαθητών με αναπηρία στην
κοινωνία. Κατά τη μετάβασή τους από ένα στάδιο εκπαίδευσης στο επόμενο, οι μαθητές
έρχονται συχνά σε επαφή με νέα άτομα, που σημαίνει νέες λανθασμένες ιδέες που πρέπει να
προσπεράσουν. Ο χρόνος που απαιτείται να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν αυτές τις
στάσεις μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στη μετάβαση ενός μαθητή στο νέο του περιβάλλον και
άρα να επηρεάσει αρνητικά την προσωπική του ανάπτυξη και πλήρη συμμετοχή στη σχολική
ζωή.
 
Για την επιτυχή μετάβαση προς την ενταξιακή μετάβαση είναι απαραίτητη η ευρεία προώθηση
και υιοθέτηση θετικών στάσεων προς την αναπηρία και την ένταξη και ενός μοντέλου
υποστήριξης που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Είναι
επίσης σημαντικό τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στην
εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης, να αφιερώσουν τον απαραίτητο χρόνο ώστε να
ξεπεράσουν τις αρνητικές ή λανθασμένες απόψεις τους το ένα για το άλλο και να
εξασφαλίσουν μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ τους. Μόνο με τη συνεργασία επί ίσοις
όροις μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να ξεπεράσουν πολλά από τα καθημερινά εμπόδια που
αποτρέπουν την ένταξη ενός μαθητή στην τάξη και τη σχολική κοινότητα και να προχωρήσουν
προς αλλαγές που θα διαρκέσουν.

Στάσεις προς στην αναπηρία και την ένταξη
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Έλλειψη ενός πρακτικού σχεδίου δράσης για την
επίτευξη της ένταξης
Αν και πολλές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει εκτενείς νομοθεσίες για την περαιτέρω
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών με νοητική αναπηρία στην πρόσβαση σε μια
ενταξιακή εκπαίδευση σε γενικό σχολείο της επιλογής τους, φαίνεται πως είναι δύσκολο να
εφαρμοστούν οι νομοθεσίες αυτές σε πρακτικό επίπεδο.
 
Για την εφαρμογή εθνικής ή περιφερειακής νομοθεσίας στην πράξη πρέπει να δοθεί
περισσότερη προσοχή στην ανάπτυξη ενός εμπεριστατωμένου σχεδίου που θα επιτρέψει τόσο
στο σχολικό σύστημα να λάβει υπόψη την πολυπλοκότητα της καθημερινότητας των παιδιών
και νέων με αναπηρία και των οικογενειών τους και να δράσει ανάλογα, όσο και στους μαθητές
και τις οικογένειές τους να κατανοήσουν το σχολικό σύστημα και να συμμετάσχουν πλήρως
σε αυτό.
 
Κυρίως, για την επιτυχή υλοποίηση της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη η διαρκής
δράση σε όλα τα στάδια της μεταβατικής διαδικασίας: νομοθεσία, εφαρμογή, και
παρακολούθηση. Ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης πρέπει να αφορά και στα τρία αυτά
στάδια για τη διασφάλιση της μετάβασης προς την ένταξη. Τα στάδια αυτά δεν πρέπει να
ακολουθήσουν αποκλειστικά μια γραμμική διαδικασία, αντιθέτως κάθε στάδιο μπορεί να
ενημερώνει τη συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή των άλλων δύο, δίνοντας τη δυνατότητα στους
ιθύνοντες και στα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι ευέλικτοι ώστε να μπορούν να
προσαρμοστούν στην απτή πραγματικότητα και στα εμπόδια που προκύπτουν για την ένταξη.

Ανάγκη για τεκμηριωμένα δεδομένα
Οι έρευνες του IE+ έδειξαν ότι υπάρχει έλλειψη τεκμηριωμένων δεδομένων ή στατιστικών
στοιχείων που αφορούν στα παιδιά, ειδικά αυτά με νοητική αναπηρία, και στην
πραγματικότητα της ενταξιακής εκπαίδευσης σε διάφορες χώρες. Αυτή η έλλειψη δεδομένων
εμποδίζει την πραγματοποίηση μιας πιο διεξοδικής ανάλυσης της κατάστασης της ενταξιακής
εκπαίδευσης και τη δυνατότητα απόκτησης βαθύτερης γνώσης των επιτευγμάτων των παιδιών
που συνδέονται με τη σχολική πορεία τους.
 
Υπάρχει ιδιαίτερα μια ανάγκη δημιουργίας και συλλογής δεδομένων ως προς διαρθρωτικούς
δείκτες, δείκτες προόδου, και δείκτες απόδοσης, το οποίο θα διευκόλυνε μια συνολική και
ενταξιακή προσέγγιση και θα επέτρεπε στους ιθύνοντες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να
αποκτήσουν πλήρη γνώση της διαδικασίας μετάβασης και των επιπτώσεών της. Η συλλογή και
η παρακολούθηση των δεδομένων αυτών είναι επίσης απαραίτητη για τη διάθεση κρίσιμων
πληροφοριών ως προς τους τρόπους προσαρμογής πολιτικών για την επίτευξη στόχων που
συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενα μέρη που εργάζονται στην
ενταξιακή εκπαίδευση.
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Συγκεκριμένα, μία προσέγγιση που σχετίζεται με την παρακολούθηση του βαθμού προόδου
που γίνεται στην πορεία προς την ενταξιακή εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία είναι το
Μοντέλο Ποιότητας Ζωής (Quality of Life Model, Schalock & Verdugo, 2002, 2007, 2012). Η
υιοθέτηση μιας προσέγγισης ποιότητας ζωής στην εκπαίδευση σημαίνει την υιοθέτηση μιας
ολιστικής προσέγγισης του μαθητή που δίνει έμφαση στην εκπαίδευση ως μέρος της
συνολικής ανάπτυξης των μαθητών με ή χωρίς αναπηρία, καθώς και στην ανάπτυξή τους στο
μέγιστο δυνατό των δυνατοτήτων τους, όπως ορίζει η UNCRPD. Κατά συνέπεια, η προσέγγιση
αυτή υπερβαίνει την παραδοσιακή αντιμετώπιση της εκπαίδευσης ως σχολικά/ακαδημαϊκά
επιτεύγματα. Υπό αυτό το πρίσμα, η ποιότητα ζωής νοείται ως μια συνθήκη ευημερίας που
περιλαμβάνει τόσο υποκειμενικά (π.χ. ικανοποίηση των μαθητών ως προς την κάλυψη των
αναγκών τους) όσο και αντικειμενικά (π.χ. η συνθήκες διαβίωσης που προσφέρει το
περιβάλλον στους μαθητές) στοιχεία, και επηρεάζεται τόσο από προσωπικούς όσο και
περιβαλλοντικούς παράγοντες, καθώς και από την αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών.
 
Το Μοντέλο Ποιότητας Ζωής των Schalock και Verdugo (2002, 2007, 2012) δίνει έμφαση σε
οκτώ βασικούς τομείς που συνιστούν την ποιότητα ζωής ενός ατόμου: προσωπική ανάπτυξη,
αυτοκαθορισμός, διαπροσωπικές σχέσεις, κοινωνική ένταξη, δικαιώματα, και συναισθηματική,
σωματική, και υλική ευημερία. Οι τομείς αυτοί αφορούν όλα τα άτομα, συνεπώς η
παρακολούθηση των προσωπικών επιτευγμάτων των μαθητών με νοητική αναπηρία σε αυτούς
τους τομείς αφορά στην απόκτηση βαθύτερης γνώσης του βαθμού στον οποίο η εκπαίδευση
παρέχει ευκαιρίες ένταξης στους εν λόγω μαθητές.
 
Με βάση το Μοντέλο Ποιότητας Ζωής, το πρόγραμμα IE+ υποστήριξε την ανάπτυξη ενός
Δείκτη Ποιότητας Ζωής για την Ενταξιακή Εκπαίδευση (Quality of Life Index for Inclusive
Education – QoLI-IE). Ο δείκτης αυτός έχει τη δυνατότητα να παρέχει τις κατάλληλες
πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς, τις αρχές, και τους γονείς ώστε να παρακολουθούν και να
εκτιμούν την επιτυχία της ενταξιακής εκπαίδευσης έναντι μιας πιο ολιστικής προσέγγισης, η
οποία λαμβάνει υπόψη τα επιτεύγματα των μαθητών σύμφωνα με τις προσωπικές τους
επιθυμίες αντί για τα στείρα ακαδημαϊκά επιτεύγματα. Ωστόσο, ο δείκτης αυτός βρίσκεται
ακόμα σε πρώιμο στάδιο, και για τη συλλογή έγκυρων δεδομένων πρέπει τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ
να υποστηρίξουν την ανάπτυξή του σε εθνικό επίπεδο ώστε να υπάρχει ένα έγκυρο και
αξιόπιστο εργαλείο εκτίμησης των επιτευγμάτων σύμφωνα με τις προσωπικές επιθυμίες.

Η συνέχιση της διαχωρισμένης ειδικής αγωγής
Ένα σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχία της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι η συνεχιζόμενη
οργάνωση της ενταξιακής οργάνωσης σε σχέση με το υπόλοιπο σύστημα ειδικής αγωγής σε
όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος. Για κάποιες χώρες, αυτό σημαίνει τη
διατήρηση ενός συστήματος σχολείων ειδικής αγωγής που λειτουργεί παράλληλα με το
σύστημα γενικής παιδείας, ενώ για άλλες την οργάνωση ειδικών μονάδων εντός ενός γενικού
σχολείου. 

Αντί να αποτελεί μια προσέγγιση “παράλληλης τροχιάς”, μια στρατηγική όπου η υποστήριξή
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των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών με αναπηρία πραγματοποιείται παράλληλα με την
εξάλειψη των περιβαλλοντικών και οικονομικών εμποδίων στην εκπαίδευση, το “Παράλληλο
Μοντέλο” υποστήριξης γενικών σχολείων και σχολείων ειδικής αγωγής δεν επιτυγχάνει την
πραγματική ένταξη.
 
Αντιθέτως, το Παράλληλο Μοντέλο συνεχίζει να χρηματοδοτεί την ειδική αγωγή παράλληλα με
τη γενική παιδεία, δημιουργώντας έναν ανταγωνισμό για πόρους και αποτελέσματα μεταξύ των
γενικών σχολείων που προσπαθούν να γίνουν πιο ενταξιακά και των ειδικών σχολείων. Η
συνεχιζόμενη χρηματοδότηση ξεχωριστών εκπαιδευτικών συστημάτων (τόσο γενικών όσο και
διαχωρισμένων) καταλήγει αποδεδειγμένα πολύ ακριβότερη για τις αρχές συγκριτικά με τα
ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα (Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2017).
 
Η μετάβαση σε ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα μπορεί αρχικά να συνεπάγεται υψηλότερες
δαπάνες, καθώς η ένταξη μεγάλου αριθμού μαθητών με αναπηρία στα ίδια σχολεία και
αίθουσες με μαθητές χωρίς αναπηρία θα αναγκάσει τις δημόσιες αρχές να παράσχουν
σημαντικούς υλικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες μεγάλου
αριθμού μαθητών που μπορεί να χρειάζονται περαιτέρω μαθησιακή υποστήριξη (Επίτροπος
του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2017). Ωστόσο, μελέτες
έχουν δείξει ότι μακροπρόθεσμα οι δαπάνες μπορεί να μειωθούν σημαντικά με την υιοθέτηση
ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων (Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 2017).
 
Οι συνέπειες της συνεχιζόμενης κυριαρχίας του διαχωρισμένου σχολικού συστήματος
γίνονται ακόμα πιο σοβαρές καθώς οι μαθητές ανεβαίνουν επίπεδο εκπαίδευσης. Για κάποια
παιδιά, το διαχωρισμένο σχολικό σύστημα σημαίνει ότι ενώ έχαιραν μιας ενταξιακής
εκπαίδευσης σε γενικό σχολείο στο Δημοτικό, πρέπει να περιοριστούν σε σχολείο ειδικής
αγωγής στο Γυμνάσιο-Λύκειο. Για άλλα παιδιά, η μετάβαση στο επόμενο επίπεδο εκπαίδευσης
σημαίνει νέες προκλήσεις, όπως την ανάγκη αντιμετώπισης εκ νέου αρνητικών στάσεων προς
την ένταξη από άτομα εντός της σχολικής κοινότητας, την ανάγκη διαχείρισης μη
προσβάσιμων υποδομών, ή την αντιμετώπιση προσωπικού που δε διαθέτουν τα εργαλεία ή τη
γνώση που χρειάζεται για να καταστήσουν τις τάξεις τους ενταξιακές. Κατά συνέπεια, είναι
απαραίτητο να ληφθούν δράσεις για την εξάλειψη του διαχωρισμού σε όλα τα επίπεδα του
εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να μπορούν οι μαθητές να έχουν μια ομαλή εκπαιδευτική
πορεία και να απολαμβάνουν μια ενταξιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε κάθε μαθησιακό
στάδιο. 

Για τη διασφάλιση μιας επιτυχούς και πλήρους μετάβασης στην ενταξιακή εκπαίδευση, οι
αρχές και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να παράσχουν σημαντική οικονομική στήριξη στους
χώρους γενικής παιδείας ώστε να διαμορφωθούν ενταξιακά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, οι
προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην παροχή υποστήριξης στα σημεία όπου οι μαθητές
έρχονται αντιμέτωποι με αλλαγές, ώστε να διασφαλίζεται ότι μπορούν να συνεχίσουν να
αναπτύσσονται και να μαθαίνουν σε ενταξιακά περιβάλλοντα.
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Εργασία σε μεμονωμένες ομάδες και συνεργασία
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών
Για την υλοποίηση της ενταξιακής εκπαίδευσης απαιτείται η συνεργασία πολλαπλών
ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, θεραπευτών,
υποστηρικτικού προσωπικού, επαγγελματιών υγείας, και τοπικών αρχών. Πολλά προβλήματα
προκύπτουν επειδή τα συστήματα φροντίδας, οι σχεδιασμένες παρεμβάσεις, η ιατρική
αντιμετώπιση, και το σχολικό σύστημα λειτουργούν παραδοσιακά σε μεμονωμένες ομάδες και
αδυνατούν να υπερβούν τα όρια του κλάδου τους.
 
Αυτή η παράδοση εργασίας σε μεμονωμένες ομάδες ενισχύεται συχνά από τη μέθοδο που
χρησιμοποιεί μια χώρα ή μια αρχή για τη χορήγηση κονδυλίων. Η εργασία σε μεμονωμένες
ομάδες συχνά έχει ως αποτέλεσμα να κυριαρχεί ένα σύστημα υποστήριξης που βασίζεται σε
χαρακτηρισμούς ή διαγνώσεις. Με το που ξεκινάει η ανάπτυξη ενός μαθητή, οι χώρες που
χρησιμοποιούν παραδοσιακά ένα “σύστημα έγκαιρης παρέμβασης” βρίσκονται αντιμέτωπες με
μια πραγματικότητα όπου, με το που εισέρχονται τα παιδιά στο σχολικό σύστημα στην ηλικία
των 3-4 ετών, φέρουν ήδη χαρακτηρισμούς και διαγνώσεις βάσει του ιατρικού μοντέλου.
 
Το τέλος της εργασίας σε μεμονωμένες ομάδες αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη
συνεργατική παραγωγή προς την ένταξη. Η συνεργατική παραγωγή αποτελεί μια εργασιακή
πρακτική μεταξύ ειδικών λόγω εμπειρίας (χρήστες), οργανισμών υποστήριξης, δημοσίων
αρχών και, κατά περίπτωση, οικογενειών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Ο απώτερος
στόχος της συνεργατικής παραγωγής είναι η δημιουργία και εφαρμογή μιας υπηρεσίας,
πολιτικής, ή δράσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του χρήστη – ή του
μαθητή – σύμφωνα με τις αρχές της UNCRPD. Είναι επίσης καίριας σημασίας οι επαγγελματίες
να μη λειτουργούν μόνο ισότιμοι συνεργάτες μεταξύ τους αλλά να συμπεριλαμβάνουν εξίσου
τους μαθητές και τις οικογένειές τους στη διαδικασία.
 
Η συνεργατική παραγωγή αποτελεί βασική πρακτική για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της
ενταξιακής εκπαίδευσης, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ενδυναμώνονται μέσω της
διαρκούς συμμετοχής τους στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, και την εφαρμογή της εκάστοτε
υπηρεσίας, πολιτικής, ή δράσης. Για να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη να προσαρμοστούν
στις προκλήσεις που μπορεί να ενέχει η μετάβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση, πρέπει όλοι οι
εμπλεκόμενοι να συμμετέχουν στη συζήτηση και να συνεργάζονται εποικοδομητικά υπό όρους
που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια του κάθε κλάδου.

Συμπεράσματα
Η πρόσβαση στην παιδεία και τα προγράμματα διά βίου εκμάθησης σε γενικά σχολεία και
άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς απέχει ακόμα σημαντικά από το να γίνει πραγματικότητα
για πολλούς μαθητές με νοητική αναπηρία. Υπάρχουν πολλά εμπόδια ώσπου να γίνει
πραγματικότητα, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των αρνητικών στάσεων προς την
αναπηρία και την ένταξη, της διαιώνισης του ιατρικού μοντέλου περί αναπηρίας, 



IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών
για μια ενταξιακή εκπαίδευση Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001

της συνεχιζόμενης ύπαρξης δύο εκπαιδευτικών συστημάτων (γενικό και διαχωρισμένο), και της
έλλειψης τεκμηριωμένων δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου της ένταξης.

Παρά τις προκλήσεις, οι συνεργάτες του προγράμματος IE+ πιστεύουν ότι ο στόχος της
ενταξιακής πραγματικότητας είναι απτός και μπορεί να επιτευχθεί. Για να γίνει αυτό, όμως,
χρειάζεται η δέσμευση όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Εκπαιδευτικοί, διευθυντές, μέλη της
διοίκησης του σχολείου, μαθητές (με και χωρίς αναπηρία), γονείς/κηδεμόνες, οικογένειες,
ανεπίσημοι φροντιστές, ψυχολόγοι, τεχνικοί κοινωνικών υπηρεσιών, εργοθεραπευτές,
φυσιοθεραπευτές, ψυχίατροι, και τοπικές κοινότητες οφείλουν να συνεργαστούν ώστε να
δημιουργήσουν ενταξιακά μαθησιακά περιβάλλοντα για τα παιδιά με αναπηρία. Οι συμπράξεις
πολλαπλών ενδιαφερόμενων μερών μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τις ειδικές ανάγκες
παιδιών με αναπηρία και να σχεδιάσουν εξατομικευμένες δραστηριότητες στα μέτρα τους, στα
πλαίσια της επίσημης εκπαίδευσης, της ανεπίσημης εκπαίδευσης, και της οικογενειακής
ενδυνάμωσης.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να αναπτύξουν νέες μεθοδολογίες με μια εξατομικευμένη
παιδαγωγική προσέγγιση που επικεντρώνεται στις ανάγκες του εκάστοτε μαθητή και στοχεύει
στην ανάπτυξη Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Σχεδίων που θα εφαρμόζονται σε μια
διαρθρωτική συνεργασία με τις οικογένειες και τις υπηρεσίες, με διαρκή και αμοιβαία
κατάρτιση προς το συμφέρον του παιδιού. Ταυτόχρονα, είναι θεμελιώδους σημασίας να
διασφαλιστεί η προσβασιμότητα στην εκπαιδευτική/μαθησιακή διαδικασία και η αξιολόγηση
αυτής. Είναι απαραίτητες οι προσαρμογές του σχολικού προγράμματος, η ευελιξία, οι
μεθοδολογικές εναλλακτικές, και οι οργανωτικές προσαρμογές. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να
είναι διαθέσιμοι οι εκπαιδευτικοί υποστήριξης και οι πόροι τεχνικής υποστήριξης που
χρειάζεται κάθε μαθητής, όπως και να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αλλαγή
εκπαιδευτικού επιπέδου – από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, από τη
δευτεροβάθμια σε περαιτέρω μη υποχρεωτική εκπαίδευση, κλπ. – καθώς είναι σε αυτά τα
κρίσιμα σημεία που μπορεί να συναντήσουμε υψηλά νούμερα διακοπής της φοίτησης.

Πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή ηγεσία από τα Κράτη-Μέλη και τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς που
θα παρέχει το πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τους τοπικούς και κοινοτικούς παράγοντες να
αλλάξουν τη στάση και την προσέγγισή τους προς ένα ενταξιακό περιβάλλον. Η ηγεσία αυτή θα
πρέπει να συνοδεύεται από διαρκείς προσπάθειες σε κάθε επίπεδο του εκπαιδευτικού
συστήματος μέσω ενός σχεδίου δράσης που θα ασχολείται με τη νομοθέτηση, την εφαρμογή,
και την παρακολούθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης. 

Ακολουθούν οι συστάσεις μας για τους Ευρωπαίους, εθνικούς, και περιφερειακούς ιθύνοντες
που χαράζουν τις σχετικές πολιτικές, τους εκπαιδευτικούς φορείς, τις υποστηρικτικές
υπηρεσίες, και τα σχολεία σχετικά με τις δράσεις που μπορούν να λάβουν ώστε να
συνεισφέρουν στην υλοποίηση της ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.
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Συστάσεις για τους Ευρωπαίους ιθύνοντες
Ανάπτυξη σαφούς και συνεκτικού πλαισίου πολιτικής και νομοθεσίας που προάγει την
ενταξιακή εκπαίδευση, σε συνεργασία με μαθητές, οικογένειες, εκπαιδευτικούς φορείς, και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Διευκόλυνση της διεξοδικής συλλογής δεδομένων σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση σε
διάφορες ομάδες-στόχους, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία, μέσω της
ενσωμάτωσης επιπρόσθετων μηχανισμών συλλογής δεδομένων μέσα από τη διαδικασία
του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
Άνοιγμα του δρόμου για την ενταξιακή εκπαίδευση και την εξάλειψη των διαχωρισμών των
παρόντων και μελλοντικών Ευρωπαϊκών Σχολείων και τη συμμετοχή όλων των μαθητών
στις τάξεις.
Διευκόλυνση της ανταλλαγής πολιτικών και πρακτικών μεταξύ χωρών και ενδιαφερόμενων
μερών με στόχο τη διευκόλυνση της μετάβασης στην ενταξιακή εκπαίδευση.
Συμβολή στην επίτευξη των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων μέσω Προγραμμάτων
Χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Erasmus+, ESF+, και InvestEU.

Συστάσεις για τους εθνικούς και περιφερειακούς
ιθύνοντες

Μεταβολή από διαχωρισμένες δομές σε ενταξιακά συστήματα.
Συνεργασία με σχολεία, γονείς/κηδεμόνες, και μαθητές για τον επαναπροσδιορισμό των
σχολικών επιτευγμάτων και των μεθόδων αξιολόγησης, για ένα πιο ευέλικτο σύστημα.
Διασφάλιση ότι όλο το δημόσιο εκπαιδευτικό υλικό και οι πλατφόρμες είναι προσβάσιμες
σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την αναπηρία τους, και χρηματοδότηση της
άμεσης προσαρμογής μη-προσβάσιμων πλατφορμών και περιεχομένων, σε συνεργασία με
Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων και αυτό-υπερασπιστές.
Συλλογή αξιόπιστων δεδομένων επί της συχνότητας, της αποτελεσματικότητας, και των
συγκριτικών οικονομικών και κοινωνικών κοστών και οφελών μεταξύ ενταξιακής και
διαχωρισμένης εκπαίδευσης.
Υποστήριξη της ανάπτυξης ενός περιεκτικού, αξιόπιστου, και έγκυρου πλαισίου για τη
μέτρηση επιτευγμάτων των μαθητών που σχετίζονται με την Ποιότητα Ζωής.
Διάθεση επαρκούς οικονομικής στήριξης σε χώρους γενικής παιδείας για τη δημιουργία
ενταξιακών περιβαλλόντων και εύλογων διευκολύνσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των
μαθητών που ζουν στην κοινότητα.
Διασφάλιση ότι η κατάρτιση επί της ενταξιακής εκπαίδευσης αποτελεί υποχρεωτικό
κομμάτι της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και του σχολικού προσωπικού.

Συστάσεις για εκπαιδευτικούς φορείς,
εκπαιδευτικούς, και προσωπικό

Διασφάλιση ότι κάθε εκπαιδευτικό υλικό και πλατφόρμα είναι διαθέσιμα προς και
προσβάσιμα από όλα τα παιδιά που χρήζουν υποστήριξης, ξεκινώντας από αυτά που ζουν
στην κοινότητα.
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Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης τοπικών παραγόντων της κοινότητας σχετικά με τη
σημασία της ενταξιακής εκπαίδευσης.
Προσαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας.
Είναι απαραίτητες οι προσαρμογές, η ευελιξία, οι μεθοδολογικές εναλλακτικές, και οι
οργανωτικές προσαρμογές
Πρόσληψη εκπαιδευτικών υποστήριξης και αγορά των πόρων τεχνικής υποστήριξης που
μπορεί να χρειαστούν οι μαθητές με αναπηρία.
Υποστήριξη των μαθητών που χρήζουν υποστήριξης κατά τη μετάβαση σε άλλο επίπεδο
εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια στη δευτεροβάθμια, από τη δευτεροβάθμια σε μη
υποχρεωτική περαιτέρω εκπαίδευση, κλπ.
Καθορισμός από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός σαφούς οράματος για την ενταξιακή
εκπαίδευση που βασίζεται στην UNCRPD, και διασφάλιση ότι είναι κοινό σε όλα τα επίπεδα
του προσωπικού.
Συνεργατική παραγωγή μαζί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδιαίτερα τους γονείς/
κηδεμόνες και τους μαθητές, για την ανάπτυξη και την παραγωγή ενός ενταξιακού
σχολικού περιβάλλοντος.
Ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών στο χώρο
της εκπαίδευσης.
Κοινοποίηση της γνώσης και εξειδίκευσης που διαθέτουν οι φορείς ειδικής αγωγής με
φορείς γενικής παιδείας μέσω συμπράξεων και κοινής αντίληψης.
Επένδυση στην κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών και του σχολικού
προσωπικού ώστε να διασφαλιστεί ότι κατανοούν την Ενταξιακή Εκπαίδευση και της
Ανάγκες Ειδικής Αγωγής.
Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών και της αμοιβαίας μάθησης από
ομότιμους.
Εργασία προς την εισαγωγή μιας προσέγγισης που αφορά σε όλο το σχολείο για μια
Ενταξιακή Σχολική Κουλτούρα.

Συστάσεις για παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης
στον τομέα της εκπαίδευσης

Συνεργασία με τα σχολεία, τις οικογένειες, και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη για την παροχή
υποστήριξης με βάση την κοινότητα σε μαθητές με αναπηρία.
Διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ οικογενειών, εκπαιδευτικών, και μαθητών για τη
συνεργατική παραγωγή ενταξιακών μαθησιακών περιβαλλόντων και εκπαιδευτικού υλικού
που θα είναι προσβάσιμα σε όλους τους μαθητές.
Δημιουργία κέντρων ανοιχτών πόρων και ανταλλαγή γνώσεων και εξειδίκευσης των
φορέων ειδικής αγωγής με τους φορείς γενικής παιδείας
Προώθηση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών, οικογενειών, και
άλλων επαγγελματιών στο χώρο της εκπαίδευσης.
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Πηγές

Η συγγραφή του παρόντος εγγράφου πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του προγράμματος
χρηματοδότησης Erasmus+ στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 2017-3338/001-001
 
Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δε
συνεπάγεται έγκριση των περιεχομένων της, τα οποία εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις
των συγγραφέων της. Η Επιτροπή δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
στοιχείων εντός του παρόντος.



Το πρόγραμμα προώθησης θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή
εκπαίδευση (IE+) είναι ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση Erasmus+ που στοχεύει στην
παροχή των απαραίτητων πληροφοριών, κατάρτισης, και εργαλείων σε φορείς λήψης
αποφάσεων (υπεύθυνους χάραξης πολιτικών και εκπαιδευτικούς φορείς) που θα δώσουν τη
δυνατότητα δημιουργίας τεκμηριωμένων πολιτικών. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, το
πρόγραμμα θα διευκολύνει όχι μόνο τα κατάλληλα πλαίσια πολιτικής αλλά και την απτή
εφαρμογή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση από διαχωρισμένα σε ενταξιακά
εκπαιδευτικά πλαίσια.

Η σύμπραξη του προγράμματος αποτελείται από τους εξής οργανισμούς:

IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών
για μια ενταξιακή εκπαίδευση Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001

Σχετικά με το Πρόγραμμα IE+

Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Παρόχων Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρία (European
Association of Service providers for Persons with Disabilities – EASPD) αποτελεί ένα ευρύ
Ευρωπαϊκό δίκτυο που εκπροσωπεί περίπου 17.000 υπηρεσίες από όλη την Ευρώπη και
από όλο το φάσμα αναπηριών.

Ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των Οικογενειών τους
Inclusion Europe (Συμπεριληπτική Ευρώπη) είναι η φωνή των ατόμων με νοητική
αναπηρία και των οικογενειών τους σε όλη την Ευρώπη.

Το Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ghent εστιάζει στην
Ενταξιακή Εκπαίδευση όσον αφορά στην εκπαιδευτική έρευνα και στην παροχή
υπηρεσιών στην κοινότητα.

Το πρώτο Ινστιτούτο για την Κοινωνική ενσωμάτωση (Instituto Universitario de la
Integración en la Comunidad – INICO) του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα αποτελείται
από επαγγελματίες διαφόρων επιστημονικών τομέων οι οποίοι προωθούν
δραστηριότητες που αφορούν στην εκπαίδευση, στην έρευνα, και στη συμβουλευτική
στο πεδίο της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών με σκοπό τη
διευκόλυνση και την ενίσχυση της ποιότητας ζωής και του αυτοκαθορισμού ατόμων που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές σε διάφορα πλαίσια και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
τους.

Το Κέντρο Κοινωνικής Υποστήριξης και Φροντίδας Ατόμων με Νοητική αναπηρία ΕΣΤΙΑ
ειδικεύεται στην παροχή υποστήριξης και φροντίδας ατόμων με νοητική αναπηρία από
την ηλικία των 15 ετών, με σκοπό την καλύτερη ποιότητα ζωής τους και την ένταξή τους
στην κοινότητα.

Ο Εθνικός Σύλλογος Εκπαιδευτικών Ειδικών Παροχών της Βουλγαρίας (Национална
Асоциация на Ресурсните Учители – НАРУ) είναι μια εθνική ΜΚΟ που καλύπτει τους
επαγγελματίες που εργάζονται για την πλήρη και ποιοτική ένταξη, ενσωμάτωση, και
εκπαίδευση παιδιών με διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες στη γενική παιδεία.

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο για Άτομα με Αναπηρία (Centro de Educação para o Cidadão com
Deficiência, C.R.L. – C.E.C.D.) Mira Sintra είναι ένας Συνεταιρισμός για την Κοινωνική
Αλληλεγγύη, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση αναγνωρισμένη από την Κυβέρνηση ως
Ίδρυμα Κοινωνικής Ωφέλειας.

Με την υποστήριξη των:


