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Δομή Παρουσίασης 
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1.Εισαγωγικά1.Εισαγωγικά 
1.1 Σκοπός της Ειδικής Εκπαίδευσης 

1.2 Ορολογία του ‘Σχολείου για Όλους’ τους μαθητές  

1.3 Απόδοση του όρου ‘inclusion’. Από τη διαχωρισμένη εκπαίδευση των 
μαθητών με αναπηρία και/ή ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στην ισότιμη 
συνδιδασκαλία/συνεκπαίδευση στο σχολείο για όλους τους μαθητές 
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1.1 Σκοπός της Ειδικής Εκπαίδευσης 

Στις παρεμβάσεις της Ειδικής Εκπαίδευσης, σκοπός μας είναι η διασφάλιση  

ισότιμης εκπαίδευσης, δηλ. εκπαίδευσης που να αντισταθμίζει τα ελλείμματα 

(νοητικά, αισθητηριακά, συναισθηματικά ή σωματικά). Η ποιοτική εκπαίδευση 

δεν μπορεί να είναι ίση, αλλά αντισταθμιστική δηλ. προσθετικά άνιση, 

συμπληρωματικά, αναπληρωματικά και, τελικά, άνιση με όρους Προσωπικής 

Αριστείας (Χαρούπιας, 2018).  

1.2 Κριτική της Ορολογίας 

Όροι που δεν μεταφέρουν την ουσία της ενεργητικής παρεμβατικής μας 

προσπάθειας, δεν είναι κατάλληλοι για την απόδοση του όρου ‘inclusion’. 

Είναι σαφές ότι, όταν μεταφέρουμε έννοιες από μία γλώσσα (πολιτισμικό 

πλαίσιο) σε άλλη γλώσσα, δεν μεταφράζουμε, αλλά αποδίδουμε την ουσία των 

εννοιών και προσπαθούμε να τις φέρουμε πιο κοντά στο νέο πλαίσιο 

κουλτούρας. 



 1.2 Κριτική της Ορολογίας (συνεχ.) 

Η αρχαιοελληνική έννοια της ισοτιμίας παραπέμπει στην ισότητα (ίση τιμή). Υλοποιείται, 
ωστόσο, στο σχολικό πλαίσιο, αντισταθμιστικά. 
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1.3 Απόδοση του όρου ‘inclusion’ 
Η πλειοψηφία των μαθητών με αναπηρία (και άλλοι μαθητές  σε ‘ανάγκη’) βρίσκονται 
ήδη στο σχολείο. Ελάχιστοι δεν έχουν ενταχθεί (για διάφορες αιτίες), για να δεχθούν 
υπηρεσίες εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες νομοθετικές διατάξεις. Το ισχύον 
εκπαιδευτικό σύστημα αναγνωρίζει την υποχρέωσή του να μεριμνά για την κατάλληλη 
και αποτελεσματική συνεκπαίδευση των παιδιών στο συνηθισμένο σχολείο ή σε 
διαχωρισμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο (ειδικό σχολείο ή άλλη παροχή) από την ηλικία των 4 
ετών (υποχρεωτικά). Η ένταξή τους, ως απλή παρουσία στον χώρο του σχολείου, ωστόσο, 
δεν συγκροτεί ‘inclusion’.  

Ο όρος ‘inclusion’ αναφέρεται σε μια ενεργητική, συστηματική, πολυεπίπεδη και 
αντισταθμιστική προσπάθεια όλου του εκπαιδευτικού συστήματος, προκειμένου το παιδί 
με ιδιαιτερότητες στη μάθηση και τη συμπεριφορά (ενδεχομένως και άλλες 
ιδιαιτερότητες) να υποστηριχθεί επαρκώς, για να είναι σε θέση να πορευτεί προς την 
προσωπική του αριστεία. Κάθε μαθητής έχει διαφορετικό εύρος ζώνης επικείμενης 
ανάπτυξης (Vygotsky, 1978). Η αντιμετώπιση των μαθητών με ιδιαιτερότητες στη μάθηση 
και τη συμπεριφορά, με όρους διασφάλισης ισότητας των παροχών, δεν επαρκεί. Είναι 
αναγκαίο να διασφαλιστεί η κατάλληλη διαφοροποιημένη εξατομίκευση (Tomlinson, 
2017).   



Απόδοση του όρου ‘inclusion’ (συνεχ. ) 

* Η διαφοροποιημένη εξατομίκευση μπορεί να συνεισφέρει στην αντιστάθμιση 
των μειονεξιών και των ελλειμμάτων που η φύση, το κοινωνικό περιβάλλον ή 
άλλοι παράγοντες έχουν δρομολογήσει στην εκπαίδευση των μαθητών με 
αναπηρία και/ή άλλες ιδιαιτερότητες και ανάγκες.   

* Η διαφοροποιημένη εξατομίκευση μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά 
όταν το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι εξαρχής σχεδιασμένο με όρους Καθολικού 
Σχεδιασμού για Μάθηση (Universal Design for Learning), σε ένα περιβάλλον 
μάθησης με προδιαγραφές Καθολικού Σχεδιασμού (Universal Design).     
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Ισότιμη συνεκπαίδευση 

 * Ως απάντηση στην ανεπάρκεια των λύσεων που προσφέρονται από το 

υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, προκρίνεται η ισότιμη συνεκπαίδευση (δηλ. η 

αντισταθμιστική παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης). Όταν, δηλαδή, ο κάθε 

μαθητής, ξεχωριστά, επωφελείται από το σύστημα της δημόσιας εκπαίδευσης, 

αντλώντας εκείνα που έχει ανάγκη για να πορευτεί προς την προσωπική του 

αριστεία. Με τη βελτίωση του επιπέδου του, ο μαθητής είναι σε θέση να 

ανταποδίδει προς την κοινωνία, μέσα από την ενεργητική συμμετοχή στο 

κοινωνικό γίγνεσθαι, τη δυνατότητα μείωσης του κόστους λειτουργίας των 

οργανισμών κοινωνικής πρόνοιας και μια περισσότερο συνεκτική και δίκαιη 

κοινωνία (Χαρούπιας, 2003). 



 Απόδοση του όρου ‘inclusion’ (συνεχ. ) 

* Η ισότιμη εκπαίδευση στο σχολείο της γειτονιάς μπορεί να είναι ισότιμη 
συνεκπαίδευση (Inclusion) 

* H σκόπιμη προσπάθεια να συνεκπαιδεύσουμε (από κοινού, δηλ. με την 
κινητοποιημένη εμπλοκή τους στη διεργασία διδασκαλίας - μάθησης), μαθητές 
με αναπηρία και/ή ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν μπορεί παρά να είναι 
μια πράξη ενεργητική. Δεν αρκεί η απλή παρουσία των μαθητών στη 
συνηθισμένη τάξη, η οποία παραμένει ως έχει, αλλά συμφωνούμε και 
παρέχουμε εγγυήσεις, προκειμένου να δεχθούν οι μαθητές μας παιδεία με 
όρους ισοτιμίας. 
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2.1 Προσωπική αριστεία 
Η έννοια της προσωπικής αριστείας είναι μια ακόμη έννοια - κλειδί στην υπόθεση 
της εκπαίδευσης των μαθητών με ιδιαιτερότητες στη μάθηση και τη συμπεριφορά. 
Είναι η προσεκτικά και εκ των προτέρων σχεδιασμένη, εμπρόθετη, συστηματική, 
υποστήριξη των μαθητών, προκειμένου να προχωρήσουν προς την οροφή των 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων τους και να κατακτήσουν την προσωπική τους βέλτιστη 
δυνατή κατάσταση στις νοητικές, συναισθηματικές και τις σωματικές τους 
λειτουργίες (Χαρούπιας, 2018). 

2. Για ποιους μαθητές; 



Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 
Δρ  Αριστείδης Χαρούπιας 

7 

Δεξιότητες 21ου αιώνα και μαθητές με αναπηρίες και/ή * ‘ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες’ 

* Σημ. και/ή: 

επειδή δεν 

έχουν όλοι οι 

ανάπηροι 

μαθητές 

‘ειδικές’ 

εκπαιδευτικές 

ανάγκες, ούτε 

όλοι οι 

μαθητές με 

‘ειδικές’ εκπ. 

ανάγκες έχουν 

αναπηρίες.   

Γιατί ‘Δεξιότητες για τον 21ο Αιώνα’; 

Η βασική ιδέα είναι ότι οι μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στα σχολεία του 21ου 

αιώνα, είναι αναγκαίο να διδάσκονται διαφορετικές δεξιότητες από εκείνες που 

διδάχθηκαν και έμαθαν οι μαθητές του 20ου αιώνα. Οι  δεξιότητες και η γνώση 

είναι αναγκαίο να αντικατοπτρίζουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις που  θα 

προκύψουν, όταν θα τοποθετηθούν σε μια πολύπλοκη, ανταγωνιστική, 

βασιζόμενη στη γνώση και  την τεχνολογία κοινωνία. 



2.2 Δεξιότητες 21ου αιώνα & μαθητής  

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 
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1. Μάθηση & Δεξιότητες 

Καινοτομίας 

2. Ζωή & Δεξιότητες Καριέρας 

3. Κεντρικά Θέματα & Θέματα του 

21ου Αιώνα 

4. Πληροφορία, Μέσα & Δεξιότητες 

Τεχνολογίας 

5. Πρότυπα & Αξιολογήσεις 

6. Πρόγραμμα Σπουδών & Διδασκαλία 

7. Επαγγελματική Ανάπτυξη 

8. Περιβάλλοντα Μάθησης 



3.2 Διδακτικές ικανότητες του 21ου αιώνα.  

Οι εκπαιδευτικοί:  

* 1. επιδεικνύουν ηγεσία 

* 2. δημιουργούν ένα περιβάλλον που σέβεται τους διαφορετικούς 
πληθυσμούς των μαθητών 

* 3. γνωρίζουν το περιεχόμενο που διδάσκουν 

* 4. διευκολύνουν τη μάθηση για τους μαθητές τους 

* 5. στοχάζονται πάνω στην πρακτική τους (Nessipraeva, Olga χ.χ.) 
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3. Για ποιους εκπαιδευτικούς; 
3.1 Δεξιότητες 21ου αιώνα & εκπαιδευτικός  
 1. Επικοινωνία & Συλλογική Εργασία 
 2. Δημιουργικότητα & Καινοτομία  
 3. Κριτική σκέψη, Επίλυση Προβλημάτων & Λήψη Αποφάσεων 
 4. Έρευνα & Ευχέρεια Πληροφοριών  
 5. Τεχνολογικές Λειτουργίες & Έννοιες  
 6. Ψηφιακή Πολιτειότητα 

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 



3.1 Ο ρόλος του παιδαγωγού – ορθοπαιδαγωγού: Από τον ‘εμπειροτέχνη’ 
εκπαιδευτικό στον ‘επαγγελματία’ παιδαγωγό (practitioner) και τον 
‘ορθοπαιδαγωγό’ 
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Εμπειροτέχνης παιδαγωγός 

Η έννοια του ‘εμπειροτέχνη’ δεν είναι απαξιωτική. Όλοι, από τα μαθητικά μας 

χρόνια, έχουμε παραδείγματα δασκάλων που δεν κατείχαν τεκμηριωμένη 

επιστημονικά παιδαγωγική επάρκεια. Η προσωπικότητά τους και η δέσμευσή 

τους στις αξίες, από τις οποίες είναι αναγκαίο να εμφορείται ο παιδαγωγός, τους 

βοηθούσαν να μας εμπνέουν και να μας στηρίζουν, ώστε να αγωνιστούμε στο 

μέλλον, για την προσωπική μας επαγγελματική επάρκεια. 

Εμπειρογνώμονας 

Η έννοια του Εμπειρογνώμονα, τελευταία έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος. Η 

εμπειρογνωμοσύνη (expertise) απαιτεί δέσμευση στο επάγγελμα, καλή γνώση 

της θεωρίας, προσωπική έρευνα (του εαυτού μας και των μαθητών μας) και 

κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας, μέσα από τον συστηματικό αναστοχασμό 

(προσωπικό και με τη συνεργασία των ομοτίμων). Ο εμπειρογνώμονας, στο 

πολύπλοκο περιβάλλον της  τάξης  (του σχολείου), δεν μπορεί να είναι 

μοναχικός οραματιστής, αλλά συνεργατικός/συλλογικός επαγγελματίας. 

Συστηματικά και τεκμηριωμένα αναζητεί τη συνεισφορά των συνεργατών του 

στη σχολική κοινότητα. Η Τεχνολογία προσφέρει κατάλληλα εργαλεία. Ένα εξ 

αυτών, ίσως το πιο δυναμικό είναι το Ημερολόγιο Αναστοχασμού (Χαρούπιας, 

2016). 



 Επιστήμονας 

Η έννοια του επιστήμονα εκπαιδευτικού είναι παρεξηγημένη στην 
ελληνική σχολική πραγματικότητα. Επιστήμονας δεν είναι ο πτυχιούχος 
μιας πανεπιστημιακής σχολής. Ο συγκεκριμένος είναι δυνάμει 
επιστήμονας. Για να γίνει πραγματικός επιστήμονας, είναι απαραίτητο 
να ερευνήσει το αντικείμενο της ειδίκευσής του, να δημοσιεύσει τις 
εργασίες του σε επιστημονικά περιοδικά, ώστε να κριθεί από τους 
ομοτίμους του πεδίου (να συμμετάσχει δηλαδή στη διεθνή παιδαγωγική 
ερευνητική πρωτοπορία) και να αναγνωριστεί για τη συμβολή του με 
citations!  

 Ορθοπαιδαγωγός 

Ο λειτουργός της ειδικής εκπαίδευσης 

Πρότυπα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Ημέλλου, 2016) 
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Πρότυπα Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Council for Exceptional Children, 

2009) & προσαρμογή τους στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

(Ημέλλου, 2016) 
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 ΠΕΑ1: Θεμελιώδεις αρχές 

 ΠΕΑ2: Ανάπτυξη & χαρακτηριστικά μαθητή 

 ΠΕΑ3: Ατομικές διαφορές στη μάθηση 

 ΠΕΑ4: Διδακτικές στρατηγικές 

 ΠΕΑ5: Μαθησιακά περιβάλλοντα  & κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις  

 ΠΕΑ6: Γλώσσα 

 ΠΕΑ7: Διδακτικός σχεδιασμός 

 ΠΕΑ8: Αξιολόγηση 

 ΠΕΑ9: Επαγγελματική & ηθική πρακτική 

 ΠΕΑ10: Συνεργασία 
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 * * Σημαντικές Επισημάνσεις * *  

Ως παιδαγωγοί, προσεγγίζουμε τα αντικείμενα της μάθησης, εξαρχής, με 
κριτική διάθεση. Για να το κάνουμε αυτό με επιτυχία, χρησιμοποιούμε 
ορισμένα προαπαιτούμενα, που διασφαλίζουν την επάρκεια των 
υποστηρικτικών μας παρεμβάσεων. Τα προαπαιτούμενα αυτά είναι:  

* Εξαρχής σκοποθεσία και στοχοθεσία  

* Μέριμνα για προσβάσιμο περιβάλλον μάθησης  (UD-UDL) 

* Καλλιέργεια της θετικής, υποστηρικτικής διάθεσης της ομάδας (συλλογική 
σχεδίαση, υλοποίηση, διαμορφωτική αξιολόγηση, τελική αξιολόγηση, 
ανασχεδίαση). 

* Μπορούμε πάντα να επιλέξουμε το επίπεδο δέσμευσής μας  στο επάγγελμα. 
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4. Σε ποιο περιβάλλον, με ποια εργαλεία;4. Σε ποιο περιβάλλον, με ποια εργαλεία; 



Πλαίσιο χρήσης της Τεχνολογίας 
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Έννοια κλειδί στη χρήση της τεχνολογίας για τον μαθητή με 
ιδιαιτερότητες, στη μάθηση και τη συμπεριφορά είναι η διασφάλιση της 

ισότιμης εκπαίδευσης.  
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Η Τεχνολογία (που μπορεί να είναι χαμηλής, μέσης  ή υψηλής τεχνολογικής 

προστιθέμενης αξίας)  



 4. Μοντέλα αναπηρίας 

Παρουσιάζονται διαγραμματικές αναπαραστάσεις, που απεικονίζουν 
διαφορετικά μοντέλα αναπηρίας προκειμένου:  

(α) Να γίνει κατανοητό στους εκπαιδευτικούς ότι η αναπηρία  είναι και 
κατασκευή.  

(β) Μαθαίνοντας περισσότερα για τις εμπειρίες αναπηρίας, να 
αποφεύγονται οι προκαταλήψεις, και να διευκολύνεται η ισότιμη 
συνδιδασκαλία/συνεκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και/ή 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο της γειτονιάς, ως 
αναφαίρετο δικαίωμα.  
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Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις στα μοντέλα αναπηρίας  
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 Η σημασία της τυπολογίας 

 «…χωρίς ταξινόμηση, δεν θα μπορούσε να υπάρξει προηγμένη σύλληψη, 
συλλογισμός, γλώσσα, ανάλυση δεδομένων ή, εν προκειμένω, έρευνα 
κοινωνικής επιστήμης. …. Είναι σχεδόν το μεθοδολογικό ισοδύναμο της 
ηλεκτρικής ενέργειας - την χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά συχνά τη 
θεωρούμε μάλλον μυστήριο. Είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που όλοι 
χρησιμοποιούμε, χωρίς να γνωρίζουμε πάρα πολλά για το πώς 
λειτουργεί» Bailey ( 1994 : 1). 
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«… Μια καλά κατασκευασμένη τυπολογία μπορεί να είναι πολύ 
αποτελεσματική στην εξάλειψη του χάους. Μπορεί να μετατρέψει την 
πολυπλοκότητα των προφανώς διαφορετικών περιπτώσεων σε καλά 
ταξινομημένα σύνολα μερικών μάλλον ομοιογενών τύπων, που 
βρίσκονται σαφώς σε έναν χώρο ιδιοκτησίας με μερικές σημαντικές 
διαστάσεις. Μια σθεναρή τυπολογία αποτελεί μια σταθερή βάση για 
θεωρητική και εμπειρική έρευνα. Ίσως, κανένα άλλο εργαλείο δεν έχει 
τέτοια δύναμη να απλοποιήσει τη ζωή του κοινωνικού επιστήμονα (Bailey 
1994:33). 



4. Τα Κύρια Μοντέλα Αναπηρίας 

4.1 Φιλανθρωπικό μοντέλο 

* Μειονεκτήματα 

* Το φιλανθρωπικό μοντέλο αναπηρίας αντιμετωπίζει το άτομο με αναπηρία 
ως πρόβλημα και εξαρτάται από τη συμπάθεια των άλλων να παρέχουν 
βοήθεια σε φιλανθρωπικό ή κοινωνικό επίπεδο.  

* Σχετίζεται με το ιατρικό μοντέλο, με τη διαφορά ότι στη θέση της θεραπείας 
θέτει την έννοια του τραγικού.  

* Χρησιμοποιεί τα παιδιά για να ευαισθητοποιήσει τους μη αναπήρους στη 
συγκέντρωση χρημάτων. Με τα χρήματα ισχυρίζονται ότι θα αποδώσουν στην 
κοινωνία χρήσιμους εργαζόμενους, ενώ οι ενήλικες θεωρούνται μη 
παραγωγικοί, ακόμα κι αν εργάζονται! 
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4.2 Ιατρικό μοντέλο 
* Αντιμετωπίζει την αναπηρία ως ‘βλάβη’ που πρέπει να ‘διορθωθεί’. 

* Η ιατρική διαγιγνώσκει, περιθάλπει, θεραπεύει τη νόσο. 

* Αν δεν μπορεί να θεραπεύσει τη νόσο, τη σταθεροποιεί. 

* Η νόσος, ωστόσο, είναι κάτι διαφορετικό από την αναπηρία. Το πρόβλημα 

προκύπτει όταν γίνεται προσπάθεια να θεραπευθεί η αναπηρία και όχι η 

νόσος. 



4.2 Ιατρικό μοντέλο (συνεχ.) 

* Σπάνια υπερασπίζεται, αλλά συχνά υιοθετείται ανεπαίσθητα από 
επαγγελματίες υγείας, βιοηθικούς και φιλόσοφους που αγνοούν ή 
υποτιμούν τη συμβολή των κοινωνικών και άλλων περιβαλλοντικών 
παραγόντων στους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 
αναπηρία. 
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Ιατρικό μοντέλο & ειδική εκπαίδευση: Το ιατρικό μοντέλο είχε 

σημαντική επίδραση σε μια σειρά μεθόδων που χρησιμοποιούνται 

στην ειδική  εκπαίδευση. Οι πιο συχνά αναφερόμενες είναι η 

μέθοδος διαχείρισης έκτακτης ανάγκης, η ακριβής διδασκαλία 

(precision teaching), η κατάκτηση της  μάθησης (mastery learning),  

η άμεση διδασκαλία και οι διδακτικές μέθοδοι υποβοηθούμενες 

από υπολογιστή (CAIM), και τελευταία η ‘ανάστροφη τάξη’ (Flipped 

Classroom). 



4.3 Κοινωνικό μοντέλο 

* Τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν τα περιττά εμπόδια, που 
δημιουργεί η κοινωνία στην καθημερινή τους ζωή. 

* Δίνει έμφαση στο κοινωνικό σύνολο και όχι στο άτομο.  

* Διατρέχει τον κίνδυνο της συνέχισης του αποκλεισμού των εμπειριών 
διαφόρων ομάδων, όπως οι γυναίκες, τα ηλικιωμένα άτομα και τα 
άτομα από διαφορετικές εθνοτικές ομάδες. 
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Στο Κοινωνικό Μοντέλο: 
* Ο αποκλεισμός των αναπήρων εκδηλώνεται όχι μόνο στον σκόπιμο 

διαχωρισμό, αλλά σε ένα δομημένο περιβάλλον και σε μια οργανωμένη 
κοινωνική δραστηριότητα, που αποκλείει ή περιορίζει τη συμμετοχή 
ατόμων που θεωρούνται ή επισημαίνονται ως άτομα με αναπηρία. 

* Επιδιώκει όπως όλοι οι άνθρωποι έχουν ισότιμη πρόσβαση στις 
δημόσιες υπηρεσίες (π.χ. στην υγεία και στην εκπαίδευση).  



* Επικεντρώνεται όχι μόνο στην πρόληψη και την αποκατάσταση, αλλά 
και στα ίσα δικαιώματα συμμετοχής. 

* Ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. 

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020 
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*  Όλοι οι άνθρωποι είναι εξίσου ελεύθεροι να αναπτύξουν το 
δυναμικό τους, να συνεισφέρουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους 
για το κοινό καλό και να αναλάβουν τα δικαιώματά τους στις 
κοινωνικές υπηρεσίες. 

* Τονίζει την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας 

Εξέλιξη διεθνών κανόνων  
- Πριν από το 1975: συστάσεις του ΟΗΕ με βάση την αποκατάσταση  
- Από το 1980: μετάβαση από την αποκατάσταση στα ανθρώπινα 
δικαιώματα 
 - Διεθνές έτος ατόμων με αναπηρία (1982)  



Συζήτηση - Προτάσεις 

 Ένα ‘στριφνό’ πρόβλημα 

 Αν προσπαθήσουμε να συνεπεξεργαστούμε όλα τα ζητούμενα, 
κατανοούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ‘στριφνό’ πρόβλημα 
(wicked problem) (Rittel & Weber, 1973). Η επίλυσή του αποδεικνύεται 
διαχρονικά ανεπαρκής. Η προσπάθεια στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση  για αλλαγή «παραδείγματος» αποδεικνύεται  
ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ οι ερευνητές της ιστορίας της εκπαίδευσης 
διαπιστώνουν μεταρρυθμίσεις που βελτιώνουν τη γενικότερη 
κατάσταση, σημειώνουν επιτυχίες κατά τομείς, βελτιώνουν τη 
σχέση με τον ευρωπαϊκό βηματισμό (Χρυσομαλλίδης, 2013  
Μπουζάκης 2007), αλλά, ‘σύμφωνα με σχετική έρευνα του ΟΟΣΑ η 
Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών του 
Οργανισμού ως προς την ικανοποίηση των πολιτών από την 
ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και των σχολείων’ 
(Δημόπουλος Κ. & Αβραντίνης Τ. , 2019) 
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 ‘Η ενταξιακή εκπαίδευση ωφελεί τους πάντες: η ενταξιακή 
εκπαίδευση στοχεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης σε 
όλους τους μαθητές. (Soriano, 2014) 

* H ανάλυση της τυπολογίας των μοντέλων αναπηρίας συνεισφέρει 
στην κατανόηση της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών 

* Παρά τις τροποποιήσεις και τις βελτιώσεις των μοντέλων, μέσα από 
υπομοντέλα ή συνδυασμούς που προτάθηκαν στη συνέχεια και 
ακόμη προτείνονται, τα αποτελέσματα δεν μπορούν ακόμη να μας 
ικανοποιούν. Η συνδυαστική πρόταση δεν υπόσχεται μια τελική και 
ολοκληρωμένη λύση, αλλά προτείνει  ‘μεταβάσεις’ (Irwin, 2015) σε 
ενδιάμεσες παραγωγικές λύσεις με συμμετοχή των προσώπων, των 
συλλογικοτήτων, της πολιτείας και των οργανισμών σε κοινωνικά και 
κοινοτικά πλαίσια, ώστε να παράγονται ενδιάμεσες δεσμεύσεις 
βελτιωμένης κάθε φοράς επάρκειας. 
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 Ένταξη/συμπερίληψη ή ισότιμη συνδιδασκαλία/συνεκπαίδευση; 

* Η ουσιαστική ανταπόκριση στις υποχρεώσεις της πολιτείας και των 
επαγγελματιών της εκπαίδευσης, έναντι των μαθητών με αναπηρία 
και γενικότερα των μαθητών ‘σε ανάγκη’, αφορά τη 
συνδιδασκαλία/συνεκπαίδευσή τους (co-teaching/co-educating), με 
όρους προσωπικής αριστείας. Η υποχρέωση αυτή της πολιτείας και 
των επαγγελματιών δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα παρά με την 
αποδοχή ως πρακτικά αποδεκτού σκοπού της όλης διεργασίας της  
ισότιμης (δηλ. αντισταθμιστικής) συνδιδασκαλίας/συνεκπαίδευσης. 
Επειδή η παιδεία δεν είναι μια ακόμη παραχώρηση της πολιτείας 
στους πολίτες, αλλά αναφαίρετο δικαίωμα (UNESCO, 2007)  

*Στην Ελλάδα, μετά την ψήφιση του ν. 4074/2012, ‘Κύρωση της 
Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες’, η ισότιμη συνεκπαίδευση των 
μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
αποτελεί νομικά κατοχυρωμένη υπόθεση του κράτους.  
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Στο πλαίσιο που θέτει η νέα νομοθεσία, είναι αναγκαίο να 
απαντηθούν τα ερωτήματα, που έχουν θέσει οι ακαδημαϊκοί στις 
Σπουδές Αναπηρίας, προσαρμοσμένα στα νέα προαπαιτούμενα. 
Ζητήματα όπως οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, ο Καθολικός Σχεδιασμός, ο 
Καθολικός Σχεδιασμός για Μάθηση, η Προσωπική Αριστεία, η αξία της 
ένταξης στον σχεδιασμό της διδασκαλίας και της μάθησης των τριών 
επιπέδων Τεχνολογικής Υποστήριξης, οι μεταβάσεις και η 
αποδιοργανωτική καινοτομία είναι απαραίτητο να απασχολήσουν τον 
νομοθέτη και τη σχολική κοινότητα. 
Αλλά, επειδή σύμφωνα με τον Horst Rittel, ‘τα «στριφνά προβλήματα» 
είναι ανθεκτικά στην ορθολογιστική προσέγγιση του σχεδιασμού και του 
προγραμματισμού συστημάτων μεγάλης κλίμακας’, επιλέγουμε 
διαφοροποιημένους τρόπους δράσης. «Το πρώτο είναι να μετατοπίσουμε 
τον στόχο δράσης σε σημαντικά προβλήματα από τη «λύση» στην 
«παρέμβαση». Αντί να αναζητήσουμε την απάντηση που εξαλείφει 
πλήρως ένα πρόβλημα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ενέργειες 
συμβαίνουν σε μια συνεχιζόμενη διαδικασία και ότι θα χρειαστούν 

πάντα περαιτέρω ενέργειες (Knapp, χ.χ.). 
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