
Σχολική  εμσωμάτωση:  Mια περίπτωση μελέτης. 

   
Τεξ  Αηθαηενίκεξ Φαηδεζεμιόγμο 
 

Η εηδηθή αγςγή ςξ έκαξ εηδηθόξ εθπαηδεοηηθόξ πώνμξ δηέπεηαη από ηε θηιμζμθηθή ζέζε  ηεξ  

πανμπήξ ίζςκ εθπαηδεοηηθώκ εοθαηνηώκ γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ.  Η θηιμζμθηθή αοηή ζέζε μδεγεί 

ζε ζπμιηθή εκζςμάηςζε, ζε θμηκςκηθή έκηαλε θαη απμδμπή. Η παγθόζμηα επηζηεμμκηθή θμηκόηεηα 

ακαγκςνίδεη ζήμενα ημ δηθαίςμα θάζε παηδημύ κα δηδάζθεηαη ηα ίδηα μαζήμαηα, ζηηξ ίδηεξ αίζμοζεξ 

δηδαζθαιίαξ μαδί με όια ηα άιια παηδηά ηεξ ειηθίαξ ημο. Η ζύγπνμκε ηάζε ηεξ Παηδαγςγηθήξ 

Επηζηήμεξ ζήμενα ζηενίδεηαη ζηηξ ανπέξ ηεξ ζοκεθπαίδεοζεξ ηςκ παηδηώκ με θαη πςνίξ εηδηθέξ 

ακάγθεξ. «Έκα ζπμιείμ γηα όιμοξ» με μαζεηέξ πμο δε ζα δηαθνίκμκηαη μεηαλύ ημοξ ελαηηίαξ ηεξ 

κμεηηθήξ, γιςζζηθήξ, ζςμαηηθήξ ή ζοκαηζζεμαηηθήξ ημοξ ηδηαηηενόηεηαξ. 

 Ο πνμζακαημιηζμόξ γηα μηα εθπαίδεοζε γηα όιμοξ ήηακ ημ θύνημ παναθηενηζηηθό ηςκ ανπώκ πμο 

δηαηοπώζεθακ ζηε Δηαθήνολε ηεξ Σαιαμάκγθαξ «Πμιηηηθή θαη Πναθηηθέξ  ζηηξ Εηδηθέξ Ακάγθεξ 

ζηεκ Εθπαίδεοζε» μηα δηαθήνολε γηα ηεκ μπμία ζομθώκεζακ 92 θοβενκήζεηξ θαη 25 δηεζκείξ 

μνγακηζμμί ημκ Ιμύκημ ημο 1994. (Unesco 1994). 

 Μαθνμπνόζεζμμξ ζηόπμξ ημο πνμζακαημιηζμμύ αοημύ είκαη ε αιιαγή κμμηνμπίαξ γηα ηεκ 

ακηημεηώπηζε ηςκ δοζθμιηώκ  ζηεκ εθπαίδεοζε. Η αιιαγή ζηε κμμηνμπία βαζίδεηαη ζηεκ πεπμίζεζε 

όηη μεζμδμιμγηθέξ θαη μνγακςηηθέξ αιιαγέξ πμο έγηκακ γηα κα ακηημεηςπηζζμύκ αηηήμαηα μαζεηώκ 

πμο είπακ δοζθμιίεξ ζηεκ εθπαίδεοζε είκαη πνμξ όθειμξ όιςκ ηςκ μαζεηώκ. (Ainscow 1995). 

Είκαη γκςζηό όηη ημ ζπμιείμ απμηειεί πμιιέξ θμνέξ γηα μενηθμύξ μαζεηέξ μηα ηναομαηηθή 

εμπεηνία, γεγμκόξ πμο ημοξ θάκεη κα αμθηβάιιμοκ γηα ηηξ δηθέξ ημοξ ηθακόηεηεξ. Έηζη θαηά ηα 

ηειεοηαία πνόκηα παναηενείηαη ζε πμιιέξ πώνεξ έκα αολεμέκμ εκδηαθένμκ γηα μηα εθπαίδεοζε γηα 

όιμοξ ημοξ μαζεηέξ. 

Η εκζςμάηςζε ςξ όνμξ δεκ είκαη μηα θαηκμύνγηα έκκμηα. Τμ εκδηαθένμκ  γηα ηεκ εκζςμάηςζε  

ηςκ αηόμςκ με εηδηθέξ ακάγθεξ ζηεκ θμηκςκία μπμνεί κα ζεςνεζεί όηη έπεη ηηξ νίδεξ ημο ζηε 

δεθαεηία ημο ’60 με ηεκ ακαδήηεζε ηςκ ακζνώπηκςκ δηθαηςμάηςκ ημο αηόμμο. Εάκ ενεοκήζμομε ηε 

δμμή ημο ζύγπνμκμο εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ πενίπμο έκακ αηώκα πνηκ ζα δηαπηζηώζμομε όηη 

οπήνπακ δύμ νεύμαηα: ημ έκα ηεξ εκζςμάηςζεξ θαη ημ άιιμ ηεξ απμμόκςζεξ. Από ηηξ ανπέξ ημο 

20μο αηώκα αιιά αθόμε θαη μέπνη ζήμενα ζηε πώνα μαξ θαζώξ θαη ζε άιιεξ πώνεξ παηδηά με 

εηδηθέξ ακάγθεξ θαηεγμνημπμημύκηαη ζύμθςκα με ηα πνμβιήμαηά ημοξ θαη εθπαηδεύμκηαη ζε 

δηαθμνεηηθά ζπμιεία από ηα θμηκά «ηα εηδηθά», ηα μπμία έπμοκ δεμημονγεζεί γηα κα εθπαηδεύμοκ 

μαζεηέξ μη μπμίμη δε μπμνμύκ κα δηδαπζμύκ ζηα «θακμκηθά» ζπμιεία θαη με «θακμκηθέξ μεζόδμοξ 

δηδαζθαιίαξ». 

Η ζπμιηθή εκζςμάηςζε ζεςνεί όηη ηα παηδηά με εηδηθέξ ακάγθεξ είκαη μέιε μηαξ μμάδαξ 

ζπμιηθήξ, θμηκςκηθήξ, μηθνήξ θαη μεγάιεξ .Σπμιηθή εκζςμάηςζε ζεμαίκεη αιιειμαπμδμπή από έκα 

ζύκμιμ ή μηα μμάδα εκόξ αηόμμο ή μηα μμάδα αηόμςκ. Η θηιμζμθία ηεξ εκζςμάηςζεξ ζηνέθεηαη 

πνμξ ηεκ πεπμίζεζε όηη μ θόζμμξ είκαη μηα μεγάιε θμηκςκηθή μμάδα, ε μπμία απμηειείηαη από άημμα 

ηα μπμία δηαθένμοκ μεηαλύ ημοξ ηόζμ ζηηξ ηθακόηεηεξ, όζμ θαη ζηεκ εζκηθόηεηα, ηεκ ζνεζθεία ή ηεκ 

θοιή.( Mercer 1996). 

Bαζίδεηαη ζηεκ ακηίιερε όηη όιμη μη μαζεηέξ με εηδηθέξ ακάγθεξ πνέπεη κα εθπαηδεύμκηαη με ημοξ 

ζομμαζεηέξ ημοξ ζηεκ ίδηα ζπμιηθή αίζμοζα. Σύμθςκα με ηεκ έκκμηα ηεξ ζπμιηθήξ εκζςμάηςζεξ μη 

μαζεηέξ πνμζένπμκηαη ζηηξ «θακμκηθέξ ηάλεηξ» μαδί με όιεξ ηηξ απαηημύμεκεξ ελεηδηθεομέκεξ 

ακάγθεξ, μη μπμίεξ είκαη απαναίηεηεξ γη’ αοημύξ. Ο θάζε μαζεηήξ έπεη ηηξ δηθέξ ημο ακάγθεξ 

μάζεζεξ, μη μπμίεξ απαηημύκ έκα εθπαηδεοηηθό πνόγναμμα, ημ μπμίμ ζα εμπενηέπεη δναζηενηόηεηεξ 

θαη παναθηενηζηηθά πμο ζα ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ ακάγθεξ θαη δοκαηόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ αοηώκ. 



Οη ενεοκεηέξ Stainback, Sainback, East & Sapon-Shevin  (Knight 1999), οπμζηενίδμοκ όηη 

«ζθμπόξ ηεξ εκζςμάηςζεξ δεκ είκαη κα ελαιείρεη ηηξ δηαθμνέξ,  αιιά κα επηηνέρεη ζε όιμοξ ημοξ 

μαζεηέξ κα ακήθμοκ ζε μηα εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα, ε μπμία επηθονώκεη θαη εθηημά ηεκ αημμηθόηεηά 

ημοξ.» 

Καηά ημκ ενεοκεηή Giorcelli μηα επανθήξ ζπμιηθή εκζςμάηςζε δηέπεηαη από ηηξ ελήξ ανπέξ: 

 έκηαλε ημο μαζεηή με εηδηθέξ ακάγθεξ ζημ ζπμιείμ ηεξ γεηημκηάξ ημο μεδεκηθή θηιμζμθία 

απόννηρεξ από ηεκ εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα ημο ζπμιείμο  

 έκηαλε ημο μαζεηή με ε.α. ζύμθςκα με ηε πνμκμιμγηθή θαη κμεηηθή ημο ειηθία θαζώξ θαη ημ 

επίπεδo μάζεζήξ  ημο θαηά ηάλε όπη ημπμζέηεζε ημο μαζεηή με εηδηθέξ ακάγθεξ ζε εηδηθέξ 

ηάλεηξ ή ζπμιεία   

 ζοκενγαηηθή μάζεζε θαη μμαδμζοκενγαηηθέξ μμνθέξ δηδαζθαιίαξ  

 εηδηθή οπμζηήνηλε ημο δαζθάιμο ηεξ «θακμκηθήξ ηάλεξ» από δάζθαιμ εηδηθήξ αγςγήξ  

 θαζώξ θαη οιηθό οπμζηήνηλεξ  

 ζοζηεμαηηθή μνγάκςζε ημο ζπμιείμο θαη ηεξ ηάλεξ  

 ζοζηεμαηηθή θαη μεζμδηθή δηδαζθαιία, ε μπμία ζα πενηιαμβάκεη ηόζμ ηεκ ακάπηολε θαη 

θαιιηένγεηα ηςκ γκςζηηθώκ αιιά θαη ηςκ θμηκςκηθώκ δελημηήηςκ ημο μαζεηή. 

Ωζηόζμ,  ε απιή ημπμζέηεζε εκόξ μαζεηή με εηδηθέξ ακάγθεξ ζε μηα ηάλε ημο γεκηθμύ ζπμιείμο 

δε ζεμαίκεη όηη θαη ζα επαθμιμοζήζεη θαη ζπμιηθή εκζςμάηςζε. Ακηίζεηα, πμιιέξ θμνέξ ηέημημο 

είδμοξ εκένγεηεξ μπμνεί κα δεμημονγήζμοκ πεναηηένς πνμβιήμαηα όηακ δεκ οπάνπμοκ μη ακςηένς 

πνμϋπμζέζεηξ θαη δεκ οθίζηακηαη μη οπμζηενηθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ,  μη μπμίεξ πνεηάδμκηαη γηα ηηξ 

ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ με δοζθμιίεξ μάζεζεξ. Η εηηηθεημπμίεζε ηςκ μαζεηώκ από ημοξ ζομμαζεηέξ 

ημοξ παναμέκεη  έκα οπανθηό πνόβιεμα, εηδηθά όηακ δεκ οπάνπεη πνμζεθηηθόξ πνμγναμμαηηζμόξ 

δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμάηςκ ημο ακαιοηηθμύ πνμγνάμμαημξ θαη θαιιηένγεηα ηςκ θμηκςκηθώκ 

δελημηήηςκ όιςκ ηςκ μαζεηώκ. 

Πώξ όμςξ μπμνεί κα επηηεοπζεί ε  ζοκεθπαίδεοζε θαη ε επηηοπήξ  εκζςμάηςζε ηςκ μαζεηώκ με 

εηδηθέξ ακάγθεξ ζημ γεκηθό ζπμιείμ πςνίξ ηε ζέιεζε ηςκ δαζθάιςκ; Οη δάζθαιμη απμηειμύκ ημοξ 

ζεμακηηθόηενμοξ πανάγμκηεξ γηα ηεκ εκζςμάηςζε ηέημηςκ μαζεηώκ ζημ γεκηθό ζπμιείμ. Έπμοκ 

μεγαιύηενε ζεμαζία θαη αλία από μπμηαδήπμηε θοβενκεηηθή εθπαηδεοηηθή πμιηηηθή. Η εκζςμάηςζε 

μαζεηώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ ζημ γεκηθό ζπμιείμ ελανηάηαη θαηά έκα μεγάιμ μένμξ από ηε ζέιεζε, 

ηε δηάζεζε, ηηξ γκώζεηξ, ηεκ εμπεηνία θαη ηεκ θαηακόεζε ημο δαζθάιμο πμο εθπαηδεύεη μαζεηέξ με 

εηδηθέξ ακάγθεξ. Όμςξ, γηα μηα επηηοπεμέκε πνμζπάζεηα εκζςμάηςζεξ παηδηώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ 

ζημ γεκηθό ζπμιείμ, είκαη απαναίηεημ, μη δάζθαιμη κα έπμοκ θαη επηζηεμμκηθή θαηάνηηζε ζε ζέμαηα 

ζοκεθπαίδεοζεξ παηδηώκ με θαη πςνίξ εηδηθέξ ακάγθεξ θαζώξ θαη επαγγειμαηηθή δεληόηεηα θαη 

πίζηε ζε αοηό πμο θάκμοκ. Οη δάζθαιμη αοημί πνέπεη κα έπμοκ οπόρε ημοξ έκα ακαιοηηθό 

πνόγναμμα θαηάιιειμ γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ πμο κα μπμνεί κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ ηδηαηηενόηεηεξ 

ημο θάζε μαζεηή. Θα πνέπεη επίζεξ κα έπμοκ ηε δηάζεζε κα πεηναμαηίδμκηαη με κέεξ μεζόδμοξ 

δηδαζθαιίαξ θαζώξ θαη έκα κέμ ηνόπμ ζθέρεξ με δηάθμνεξ εκαιιαθηηθέξ μεζόδμοξ δηδαζθαιίαξ 

πνμθεημέκμο κα ακηημεηςπίζμοκ ηηξ ζοκζήθεξ μάζεζεξ ή θαη ηηξ δοζθμιίεξ ημο θάζε μαζεηή. 

Επηπιέμκ, είκαη απαναίηεημ μη δάζθαιμη κα θνμκηίζμοκ γηα ηεκ αιιαγή ηςκ πεπμηζήζεςκ αιιά θαη 

ηςκ ζηάζεςκ ηόζμ ηςκ ζομμαζεηώκ ηεξ ηάλεξ πνμξ ημοξ μαζεηέξ με εηδηθέξ ακάγθεξ αιιά θαη ηςκ 

γμκέςκ ημοξ γηα κα απμθεοπζμύκ μη πενηπηώζεηξ εηηθεημπμίεζεξ θαη πενηζςνημπμίεζήξ ημοξ από 

αοημύξ. 

   

Σχολική  οργάμωση και Πρακτικές εμσωμάτωσης.              



Σηεκ πνμζπάζεηα ηεξ θάζε πώναξ γηα ζπμιηθή εκζςμάηςζε ηςκ παηδηώκ με εηδηθέξ 

εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ ζημ γεκηθό ζπμιείμ επηθναημύκ  δηάθμνα επηπεηνήμαηα από οπμζηενηθηέξ ή 

με ηεξ άπμρεξ ηεξ εκζςμάηςζεξ. 

Οη οπμζηενηθηέξ ηεξ εκζςμάηςζεξ  οπμζηενίδμοκ όηη  μη εηδηθέξ ηάλεηξ με ηα απμμμκςμέκα ημοξ 

πνμγνάμμαηα ηείκμοκ κα δηεονύκμοκ  πενηζζόηενμ θη όπη κα πενημνίζμοκ  ηηξ δηαθμνέξ ακάμεζα ζηα 

παηδηά με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ θαη ζηα “θακμκηθά”  παηδηά. 

Οη εηδηθέξ ηάλεηξ δεμημονγμύκ μηα πενημνηζμέκεξ δοκαηόηεηαξ ζπμιηθή ηάλε ε μπμία απμμμκώκεη 

ημοξ μαζεηέξ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ θαη ε μπμία δοζθμιεύεη ημοξ μαζεηέξ αοημύξ κα 

εκηαπζμύκ  ζημ θμηκςκηθό ζύκμιμ. Ο νόιμξ ημο δαζθάιμο επίζεξ γίκεηαη ιηγόηενμ απαηηεηηθόξ 

εθόζμκ πενημνίδεηαη  ζηηξ ηθακόηεηεξ ηςκ μαζεηώκ αοηώκ.  

Οη εηδηθέξ ηάλεηξ δεκ πανέπμοκ ηεκ εοθαηνία ζημοξ μαζεηέξ ημο γεκηθμύ ζπμιείμο κα έιζμοκ ζε 

επαθή με ημοξ μαζεηέξ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ θη έηζη θαιιηενγείηαη  ε πνμθαηάιερε θαη 

ε πενηζςνημπμίεζε ηςκ μαζεηώκ αοηώκ. 

Τα πνμγνάμμαηα εκζςμάηςζεξ πνμζθένμοκ ηε δοκαηόηεηα ζημοξ μαζεηέξ ηόζμ ημο γεκηθμύ 

ζπμιείμο όζμ θαη ζημοξ μαζεηέξ με εηδηθέξ επαηδεοηηθέξ ακάγθεξ κα βηώζμοκ θμηκέξ ζπμιηθέξ 

εμπεηνίεξ, ζοκαηζζήμαηα αιιειμαπμδμπήξ θαη θμηκςκηθήξ έκηαλεξ. 

Σηε πώνα μαξ ςζηόζμ ιεηημονγμύκ πμιύ ιίγα πνμγνάμμαηα ζπμιηθήξ εκζςμάηςζεξ. Οη ιόγμη μη 

μπμίμη εμπμδίδμοκ ηεκ οιμπμίεζή ημοξ θονίςξ ακαθένμκηαη ζηεκ οιηθμηεπκηθή οπμδμμή ημο 

ζπμιείμο, ζηεκ επημόνθςζε ημο εθπαηδεοηηθμύ πνμζςπηθμύ,  ζηεκ έιιεηρε ελεηδηθεομέκμο  

οπμζηενηθηηθμύ εθπαηδεοηηθμύ πνμζςπηθμύ,  θαζώξ θαη ζε δημηθεηηθμύξ ιόγμοξ. 

Σηεκ εθανμμγή ηεξ εκζςμάηςζεξ πνμθύπημοκ θάπμηα ενςηήμαηα όπςξ: 

Είκαη ηθακμί μη δάζθαιμη ημο γεκηθμύ ζπμιείμο κα εθανμόζμοκ ηεκ εκζςμάηςζε; 

Μπμνμύκ κα ηθακμπμηεζμύκ μη εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ ηςκ παηδηώκ  ζε έκα πνόγναμμα 

εκζςμάηςζεξ; 

Τη είδμοξ ακαιοηηθά πνμγνάμμαηα ζα πνεζημμπμηεζμύκ ζε έκα πνόγναμμα ζπμιηθήξ 

εκζςμάηςζεξ;  

Σύμθςκα με ηηξ δηεζκείξ ένεοκεξ έκα ζπμιείμ με πνμγνάμμαηα εκζςμάηςζεξ δηέπεηαη από ηηξ 

ανπέξ ηεξ ηζόηεηαξ, έπεη εγεηηθό νόιμ ζηεκ εθπαηδεοηηθή θμηκόηεηα, δηδάζθεη δηα μέζμο ηεξ 

μμαδμζοκενγαηηθήξ δηδαζθαιίαξ , έπεη εοειηλία ζημοξ νόιμοξ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ θαη μαζεηώκ , 

ζοκενγαζία με δηάθμνμοξ θμνείξ θαηζώξ θαη με ημοξ γμκείξ ηςκ μαζεηώκ. Η έκκμηα ηεξ ζοκενγαζίαξ 

εμθακίδεηαη  ζε πμηθίιεξ μμνθέξ όπςξ μεηαλύ ηςκ  εθπαηδεοηηθώκ, ηςκ μαζεηώκ, ηςκ γμκέςκ, ημο 

οπμζηενηθηηθμύ πνμζςπηθμύ θ.μ.θ.  

Οη δηδαθηηθέξ ζηναηεγηθέξ πενηιαμβάκμοκ πμιιέξ μμνθέξ ζοκενγαηηθήξ μάζεζεξ όπςξ: «ημοξ 

θύθιμοξ ηςκ θίιςκ», «μ πνόκμξ ημο θύθιμο»,  δηδαζθαιία δηα μέζμο ηςκ ζομμαζεηώκ, ζοζηήμαηα 

οπμζηήνηλεξ θ.ι.π. Γεκηθά πνμςζμύκηαη μη δηαπνμζςπηθέξ ζπέζεηξ όιςκ ηςκ μαζεηώκ  με 

δηάθμνμοξ  ηνόπμοξ  επηθμηκςκίαξ θμηκςκηθμύξ ή ζπμιηθμύξ. Οη ζομμαζεηέξ απμηειμύκ μηα 

ζεμακηηθή δύκαμε ηεξ ζπμιηθήξ ηάλεξ, ε μπμία εκζαννύκεη  θαη πνμάγεη ηε ζοκενγαζία θαη ηε 

δηαθμνεηηθόηεηα. Γηα κα επηηεοπζεί όμςξ αοηό ζα πνέπεη μ εθπαηδεοηηθόξ κα πανεμβαίκεη θαη κα 

ζπεδηάδεη δηάθμνεξ μμάδεξ θίιςκ , μη μπμίεξ κα πενηιαμβάκμοκ  μαζεηέξ με εηδηθέξ ακάγθεξ. Έηζη 

μέζα από ηε ζομμεημπή ημο μαζεηή ζε δναζηενηόηεηεξ ηεξ μμάδαξ  μ μαζεηήξ αοηόξ με εηδηθέξ 

ακάγθεξ  ζα μάζεη κα ζοκενγάδεηαη, ζα ακηιήζεη πιενμθμνίεξ από ημοξ ζομμαζεηέξ ημο θαη ηειηθά 

ζα εκζςμαηςζεί με ημκ θαιύηενμ ηνόπμ. 

Γεκηθά ε ένεοκα ακαθένεη όηη  βαζηθμί ζοκηειεζηέξ γηα ηεκ  επηηοπία ηεξ  εκζςμάηςζεξ είκαη  μη  

εθπαηδεοηηθμί,  μη ζηάζεηξ, ηα πηζηεύς ημοξ θαζώξ θαη ε εθπαίδεοζή ημοξ, ε ζοκενγαζία ηςκ 

γμκέςκ με ημ ζπμιείμ, ημ πνμζςπηθό οπμζηήνηλεξ, ε πιενμθόνεζε γηα οπενεζίεξ οπμζηήνηλεξ , μη 



οπενεζίεξ οπμζηήνηλεξ θαζώξ θαη ε πναγμαηηθή ζοκενγαζία μεηαλύ ηςκ εηδηθώκ θαη ηςκ γεκηθώκ 

εθπαηδεοηηθώκ. 

             

 

Έμα πιλοτικό πρόγραμμα σχολικής εμσωμάτωσης: Μια περίπτωση μελέτης. 

Σηεκ πενηθένεηα ζηεκ μπμία οπενεηώ ςξ ζπμιηθή Σύμβμοιμξ,  με ηεκ θαζμδήγεζή μμο,  

εθανμόζζεθε ζε ζοκενγαζία με ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ ημο γεκηθμύ ζπμιείμο θαη εκόξ  δαζθάιμο 

εηδηθήξ αγςγήξ έκα πηιμηηθό πνόγναμμα ζπμιηθήξ εκζςμάηςζεξ με ανθεηή επηηοπία. Όμςξ,  γηα ημ 

ζθμπό αοηό πνεηάζζεθε κα ενγαζζμύκ με ανθεηό δήιμ ζα ιέγαμε, ηόζμ μη εθπαηδεοηηθμί ηεξ γεκηθήξ 

όζμ θαη ηεξ εηδηθήξ αγςγήξ,  μη γμκείξ ηςκ μαζεηώκ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ, μ 

δηεοζοκηήξ ημο ζπμιείμο,  θαζώξ θαη μ ζύιιμγμξ δηδαζθόκηςκ.   

Με ηεκ εθανμμγή ημο πνμγνάμμαημξ αοημύ ςζηόζμ άιιαλακ θαη μη ζηάζεηξ ηόζμ ηςκ μαζεηώκ 

γεκηθά ηεξ ηάλεξ, αιιά θαη ηςκ οπόιμηπςκ ημο ζπμιείμο, θαζώξ θαη ηςκ  πενηζζόηενςκ ακ όπη 

όιςκ ηςκ εθπαηδεοηηθώκ πμο οπενεημύκ ζημ ζπμιείμ αοηό. Έγηκε θαηακμεηό από όιμοξ όηη μη 

μαζεηέξ με εηδηθέξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ μπμνμύκ κα ζοκοπάνλμοκ  με ημοξ οπόιμηπμοξ 

ζομμαζεηέξ ημοξ θαη κα βηώζμοκ ζοκαηζζήμαηα  ζπμιηθήξ επηηοπίαξ θαη αοημαλίαξ.  

Σογθεθνημέκα ζημ ζογθνόηεμα ημο 9μο θαη 13μο Δ.Σ. ηεξ 19εξ  Πενηθένεηαξ Αζεκώκ  ζηεκ  Δ΄ θαη 

Ση΄ ηάλε  θμηημύκ  δύμ μαζεηέξ μη μπμίμη έπμοκ ζημηπεία  αοηηζμμύ  ζύμθςκα με ηεκ ηαηνηθή 

γκςμάηεοζε  Ιαηνμπαηδαγςγηθμύ Κέκηνμο. Όμςξ θαη μη δύμ έπμοκ κμεηηθέξ ηθακόηεηεξ μέζα ζηα 

θοζημιμγηθά πιαίζηα, επανθή ιόγμ θαη δοκαηόηεηα ζοκαιιαγήξ θαη πνμζανμμγήξ ζηεκ μμάδα. Καη μη 

δύμ μαζεηέξ έπμοκ εκηαπζεί θαη εκζςμαηςζεί πιήνςξ  ζηεκ μμάδα ηεξ ηάλεξ ημοξ θαη ζομμεηέπμοκ 

ζε όιεξ ηηξ θμηκςκηθέξ εθδειώζεηξ ηεξ ηάλεξ ημοξ, όπςξ ηεκ πανέιαζε, ημκ πμνό, ζηηξ ζπμιηθέξ  

εθδειώζεηξ ημο Ιμοκίμο,  ζεαηνηθέξ παναζηάζεηξ θ.ι.π. 

Εκημύημηξ, ε εηθόκα αοηώκ ηςκ μαζεηώκ ήηακ εκηειώξ δηαθμνεηηθή ζηεκ ανπή ηεξ θμίηεζήξ  

ημοξ ζηεκ θάζε ηάλε. Τόζμ μη ζομμαζεηέξ ημοξ όζμ θαη μη γμκείξ αθόμε θαη μη δάζθαιμη δεκ 

απμδέπμκηακ αοημύξ ημοξ μαζεηέξ. Σύμθςκα με ηεκ μανηονία ηεξ δαζθάιαξ ημο εκόξ μαζεηή  μη 

ζομμαζεηέξ ημο ζε θάζε επαθή ημοξ με ημκ ζομμαζεηή ημοξ έκηςζακ  αεδία θαη έηνεπακ κα 

πιοζμύκ. Πνμέηνεπακ δε θαη ηεκ δαζθάια ημοξ αθόμε κα θάκεη ημ ίδημ. Αιιά θαη μη γμκείξ ηςκ 

μαζεηώκ ηεξ ηάλεξ είπακ πανέμβεη θαη είπακ  δεηήζεη ηόζμ από ημοξ  δαζθάιμοξ όζμ θαη από ημοξ 

Δηεοζοκηέξ ηςκ ζπμιείςκ  κα ζηείιμοκ αοημύξ ημοξ μαζεηέξ ζε εηδηθά ζπμιεία. Ανθεί όμςξ κα 

ζεμεηςζεί όηη ακηίζεηα μη γμκείξ ηςκ δύμ μαζεηώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ επηζομμύζακ κα παναμείκμοκ 

ηα παηδηά ημοξ ζηα ζπμιεία αοηά θαη δεκ δέπμκηακ  κα οπμγνάρμοκ ηα ζπεηηθά έγγναθα γηα ηε 

μεηαθίκεζή ημοξ.  Καη μη δύμ γμκείξ είπακ ηεκ εμπεηνία από ημ «εηδηθό ζπμιείμ» ελαηηίαξ άιιςκ 

παηδηώκ θαη ε ζηάζε ημοξ ήηακ απόιοηα ανκεηηθή. Μεηά από πμιιέξ επηζθέρεηξ θαη ζοδεηήζεηξ με 

ημοξ   εμπιεθόμεκμοξ δαζθάιμοξ   θαη  Δηεοζοκηέξ  θαηαιήλαμε  όηη θαηά πνώημ έπνεπε κα 

δεμημονγεζεί ζημ ζπμιηθό ζογθνόηεμα έκα ημήμα έκηαλεξ, όπμο ζα δημνίδμκηακ έκαξ δάζθαιμξ 

εηδηθήξ αγςγήξ γηα κα μπμνεί κα βμεζήζεη ηόζμ ημοξ μαζεηέξ με εηδηθέξ ακάγθεξ όζμ θαη ημοξ 

δαζθάιμοξ ημοξ. Καηά δεύηενμ ζομθςκήζαμε με ημοξ Δηεοζοκηέξ όηη ηηξ ηάλεηξ ζηηξ μπμίεξ 

θμηημύζακ μη μαζεηέξ με ε.α. έπνεπε κα ηηξ ακαιάβμοκ δάζθαιμη με μεηεθπαίδεοζε ή γκώζεηξ 

εηδηθήξ αγςγήξ θαη ηδαίηενα, άημμα εοαηζζεημπμηεμέκα ζηηξ ακάγθεξ ηςκ μαζεηώκ αοηώκ. 

Σηε ζοκέπεηα  μη δάζθαιμη πμο ακέιαβακ ηηξ ηάλεηξ αοηέξ με ηεκ θαζμδήγεζή μμο είπακ δηάθμνεξ 

ζοκακηήζεηξ με ημοξ γμκείξ όιςκ ηςκ μαζεηώκ ηεξ ηάλεξ, θαηά ηηξ μπμίεξ  μη γμκείξ εκεμενώζεθακ 

γηα ηεκ ιεηημονγία ηεξ ηάλεξ, ηεκ ακηημεηώπηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ ηεξ ηάλεξ θαη ηεκ ακάγθε ηεξ 

ζοκύπανλεξ ηςκ μαζεηώκ αοηώκ με ηα παηδηά ημοξ ζηεκ ίδηα ηάλε.  Αλίδεη κα ζεμεηςζεί όηη 

οπήνλακ δηάθμνεξ ακηηδνάζεηξ εθ μένμοξ μενηθώκ γμκέςκ  γηα ηεκ απμμάθνοκζε ηςκ μαζεηώκ 

αοηώκ,  όμςξ δεκ εηζαθμύζζεθακ.   



Καη μη δύμ μαζεηέξ ζηεκ ανπή ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ θαη μέπνη ηε πνμκηθή πενίμδμ ηςκ 

Φνηζημογέκκςκ πενίπμο πανμοζίαδακ ανθεηά πνμβιήμαηα μάζεζεξ θαη ζομπενηθμνάξ. Πμιιέξ 

θμνέξ δεκ μπμνμύζακ κα παναθμιμοζήζμοκ ηα μαζήμαηα ηεξ ηάλεξ, δεκ έγναθακ ηηξ ενγαζίεξ ημοξ  

ή ηηξ έγναθακ με ημ δηθό ημοξ ηνόπμ, εκώ είπακ δηάζπαζε πνμζμπήξ θαη δηαηαναθηηθή ζομπενηθμνά.  

Αοηό ιεηημονγμύζε εηξ βάνμξ ημοξ θαη δεκ γίκμκηακ απμδεθημί από ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ θαη ημ 

δάζθαιμ ηεξ ηάλεξ δεμημονγώκηαξ έκα θαύιμ θύθιμ με ζοκέπεηα ηεκ απόννηρή ημοξ από ημοξ 

ζομμαζεηέξ ημοξ. Φνεηάζζεθε μη δάζθαιμη κα μπιηζζμύκ με πενηζζόηενε οπμμμκή θαη επημμκή θαη 

ηαοηόπνμκα  κα γίκμοκ θάπμηεξ ζοδεηήζεηξ μεηαλύ ημο δαζθάιμο ηεξ ηάλεξ θαη όιςκ ηςκ μαζεηώκ , 

όηακ απμοζίαδακ μη μαζεηέξ με ε.α., γηα κα θαηακμήζμοκ πνώηα  μη ζομμαζεηέξ ημοξ θαη μεηά κα 

ζομθςκήζμοκ  όηη ηα παηδηά αοηά πνεηάδμκηακ ηε βμήζεηά ημοξ γηαηί είπακ δηαθμνεηηθέξ ακάγθεξ 

από αοημύξ θαη ζε θαμμία πενίπηςζε ηεκ απόννηρε. Όηακ έγηκε θαηακμεηό από όιμοξ ημοξ μαζεηέξ 

ηεξ ηάλεξ όηη έπνεπε κα βμεζήζμοκ ημοξ ζομμαζεηέξ ημοξ με εηδηθέξ ακάγθεξ θη όηη αοημί δεημύζακ 

ηεκ αγάπε θαη ηεκ απμδμπή ημοξ άιιαλε ημ θιίμα ηεξ ηάλεξ. Καιιηενγήζεθε έκα ζοκενγαηηθό θιίμα 

μέζα ζηεκ ηάλε, όπμο μη ζομμαζεηέξ έπαηλακ ημ νόιμ ημο εθπαηδεοηή θαη ημο θμηκςκηθμύ βμεζμύ 

ηςκ μαζεηώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ. Σύμθςκα με ημοξ ενεοκεηέξ Mc Gee, Almeida, Sulzer-Azaroff 

& Feldman (1992), παηδηά πμο ακαπηύζζμκηαη πςνίξ δηαηαναπέξ μπμνμύκ κα πνεζημμπμηήζμοκ 

μεζόδμοξ  δηδαζθαιίαξ επ’ εοθαηνία γηα κα βειηηώζμοκ ηηξ θμηκςκηθέξ δεληόηεηεξ ηςκ ζοκμμήιηθςκ 

ημοξ με αοηηζμό. 

Με ηεκ αιιαγή ημο θιίμαημξ ηεξ ηάλεξ  μη μαζεηέξ δεκ έδηκακ ζεμαζία πιέμκ ζηε δηαηαναθηηθή 

ζομπενηθμνά ηςκ μαζεηώκ με ε.α. αιιά ακηίζεηα έγκεθακ ζηςπενά θαη ζημ δάζθαιμ ηεξ ηάλεξ κα 

θάκεη ημ ίδημ. Ο ηνόπμξ αοηόξ ακηίδναζεξ ηςκ ζομμαζεηώκ θαη ημο δαζθάιμο ηεξ ηάλεξ είπε ςξ 

απμηέιεζμα κα ημκςζεί ημ αοημζοκαίζζεμα ηςκ μαζεηώκ με ε. α. κα κηώζμοκ όηη είκαη απμδεθημί  

ςξ άημμα θαη κα ζέιμοκ κα ζομμεηέπμοκ ζηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ ηάλεξ. Οη μαζεηέξ αοημί άνπηζακ 

κα βηώκμοκ ζοκαηζζήμαηα ηθακμπμίεζεξ θαη αλίαξ. 

Πανάιιεια δεμημονγήζεθε  ζημ ζπμιηθό αοηό ζογθνόηεμα  θαηά ημ ζπμιηθό έημξ 2001-2002 

ηάλε έκηαλεξ με έκα δάζθαιμ εηδηθήξ αγςγήξ, μ μπμίμξ έθακε εκηζποηηθή δηδαζθαιία   μέζα  ζηεκ 

ηάλε ζημοξ μαζεηέξ με ε. α. θαζεμενηκά,  ακάιμγα με ηηξ εθπαηδεοηηθέξ ακάγθεξ ημο θάζε μαζεηή. 

Καη’ αοηόκ ημκ ηνόπμ μ μαζεηήξ έπαηνκε ηε βμήζεηα πμο πνεηαδόηακ μέζα ζηεκ ίδηα ημο ηεκ ηάλε. 

Οη δηδαθηηθέξ εκένγεηεξ ηεξ ηάλεξ έκηαλεξ πενηειάμβακακ οπμζηενηθηηθή αγςγή ζηα θύνηα 

μαζήμαηα ηεξ γιώζζαξ θαη ηςκ μαζεμαηηθώκ. Η ηάλε έκηαλεξ ιεηημύνγεζε μέζα ζηεκ θακμκηθή 

ζπμιηθή ηάλε γηα όιμ ημ πνμκηθό δηάζηεμα ημο ζπμιηθμύ 2001-2002. Οη μαζεηέξ με ε. α. 

πνεζημμπμίεζακ ηα δηδαθηηθά ζπμιηθά εγπεηνίδηα  ημο Υ.Π.Ε.Π.Θ. με ηε βμήζεηα ημο δαζθάιμο ηεξ 

εηδηθήξ αγςγήξ, όπμο δε θνίζεθε ακαγθαίμ πνεζημμπμηήζεθακ θαη άιια δηδαθηηθά βμεζήμαηα γηα ηεκ 

θαηακόεζε ηεξ δηδαθηέαξ ύιεξ.  

Σημ ηέιμξ  ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ θαη μη δύμ δάζθαιμη  θαζώξ θαη μ δάζθαιμξ ηεξ εηδηθήξ αγςγήξ 

αλημιμγώκηαξ ηεκ πνμζπάζεηα ηςκ μαζεηώκ με ε.α. ζηεκ  ηάλε ημοξ θαηέιελακ ζημ ζομπέναζμα όηη 

θαη μη δύμ μαζεηέξ είπακ  βειηηώζεη ηηξ θμηκςκηθέξ θαη γκςζηηθέξ ημοξ δεληόηεηεξ. Ιδηαίηενα ε 

δαζθάια ημο μηθνόηενμο μαζεηή ακαθένεη ηα ελήξ: “Φέημξ  μ Μάνθμξ πεγαίκεη ζηεκ Γ΄ηάλε. Είκαη 

πηα έκαξ θακμκηθόξ μαζεηήξ  πςνίξ εκηάζεηξ. Είκαη πμιύ θαιόξ ζηε γναμμαηηθή , ηα μαζεμαηηθά, ηεκ 

μνζμγναθία. Σομπιενώκεη ηηξ αζθήζεηξ μόκμξ ημο, ηειεηώκεη από ημοξ πνώημοξ θαη δεκ απμβιέπεη 

ζημ πεηνμθνόηεμα ηςκ ζομμαζεηώκ ημο. Σημ ζπίηη δηαβάδεη ηα μαζήμαηά ημο θαη ζέιεη κα ιέεη 

μάζεμα ζηεκ ηάλε. Δεκ ζα έιεγα όηη ηα λένεη ηέιεηα, δείπκεη όμςξ όηη είκαη δηαβαζμέκμξ θαη 

ζομμεηέπεη ζηα μαζήμαηα. Πνμζέπεη πάκηα ηη ζα πς θαη αθμύεη. Δεκ έπεη όμςξ θαηαθένεη κα 

γνάρεη έθζεζε. Πμιιέξ θμνέξ βμεζάεη θαη ημ δηπιακό ημο…”    

Σημ πνόγναμμα αοηό οπήνλε  πναγμαηηθή ζοκενγαζία μεηαλύ ημο δαζθάιμο ηεξ  ηάλεξ  θαη ημο 

εηδηθμύ δαζθάιμο  με απμηέιεζμα θαη μη δύμ κα επηηύπμοκ ηόζμ ηεκ θμηκςκηθή όζμ θαη ηε μαζεζηαθή 



εκζςμάηςζε ηςκ  μαζεηώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ  ζημ γεκηθό ζπμιείμ. Σηηξ πνμηάζεηξ ημοξ ζημ ηέιμξ 

ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ επηζεμαίκμοκ  ηε ζπμοδαηόηεηα ηεξ ύπανλεξ ηάλεξ έκηαλεξ θαζώξ  θαη 

δαζθάιμο εηδηθήξ αγςγήξ ζε θάζε ζπμιηθό ζογθνόηεμα θαη πνμζζέημοκ όηη ημ μμκηέιμ ηεξ 

ζοκενγαζίαξ θαη ηεξ δηδαθηηθήξ οπμζηήνηλεξ δύμ δαζθάιςκ  ζηεκ ίδηα ζπμιηθή αίζμοζα έπεη ηα 

θαιύηενα μαζεζηαθά απμηειέζμαηα γηα ημοξ μαζεηέξ με εηδηθέξ ακάγθεξ ζημ γεκηθό ζπμιείμ. 
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