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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήµατα ενός προγράµµατος, το 
οποίο διεξήχθη από τον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην 
Ειδική Αγωγή, µετά από αίτηµα των εθνικών αντιπροσώπων, µε 
θέµα την «Ανάπτυξη ενός συνόλου δεικτών – για τη συνεκπαίδευση1 
στην Ευρώπη». Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε από το 
Πρόγραµµα Δια Βίου Εκπαίδευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
τελεί υπό τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαίκής Επιτροπής για την 
Εκπαίδευση και τον Πολιτισµό. 
Οι εκπρόσωποι των υπουργείων παιδείας που συµµετέχουν στο 
έργο του Φορέα εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη 
ενός συνόλου δεικτών στο πεδίο της συνεκπαίδευσης, ώστε να 
χρησιµοποηθούν ως εργαλείο για τον έλεγχο των εξελίξεων σε κάθε 
χώρα, σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής εφαρµογής. Επιπλέον, µία 
δέσµη δεικτών θα παρέχει και ένα εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
για τη συλλογή δεδοµένων από τον Φορέα σε σχέση µε τις διάφορες 
εξελίξεις σε κάθε χώρα.  
Συνολικά 23 χώρες – Αυστρία, Βέλγιο (Φλαµανδική και Γαλλική 
Κοινότητα), Γαλλία, Δανία, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, 
Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία και Σκοτία), Ιρλανδία, 
Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, 
Νορβηγία, Ολλανδία, Οµοσπονδιακή Δηµοκρατία της Γερµανίας, 
Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σουηδία – συµµετείχαν στις 
δραστηριότητες του προγράµµατος µε ορισµό 32 εθνικών 
εµπειρογνωµόνων για το πρόγραµµα. Πληροφορίες για την 
επικοινωνία µε τους συντελεστές είναι διαθέσιµες στο τέλος της 
παρούσας έκθεσης (βλ. σελ. 47). Η συµβολή τους, µαζί µε αυτή των 
Εθνικών Αντιπροσώπων Εθνικών Συντονιστών ήταν πολύτιµη. Η 
συνεισφορά όλων εξασφάλισε την επιτυχία του προγράµµατος του 
Φορέα. 
Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται το πλαίσιο και το σκεπτικό, οι 
σκοποί και οι στόχοι, αλλά παράλληλα και η µεθοδολογία που 
χρησιµοποιήθηκε καθώς και µια αρχική δέσµη δεικτών σε τρεις 
                                                
1 Στην παρούσα έκθεση η έννοια της συνεκπαίδευσης χρησιµοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
εναρµονίζεται µε τη Διακήρυξη της Σαλαµάνκα (1994) και το Συνέδριο των Ηνωµένων Εθνών για τα 
Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες (2006). Η συνεκπαίδευση αποτελεί στόχο προς τον οποίο 
εργάζονται όλες οι χώρες. Αποτελεί, δε, µια συνεχή διαδικασία – και όχι ένα τελικό αποτέλεσµα – και οι 
πολιτικές και πρακτικές των χωρών βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια αυτής της αναπτυξιακής 
διαδικασίας. 
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περιοχές (νοµοθεσία, συµµετοχή, χρηµατοδότηση) της 
συνεκπαίδευσης. Προγραµµατίζεται περαιτέρω έργο σε σχέση µε την 
αρχική δέσµη δεικτών, ώστε να γίνουν λειτουργικοί και να 
ανατπυχθούν συγκεκριµένοι δείκτες, οι οποίοι θα επιτρέπουν τον 
έλεγχο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις του προγράµµατος είναι 
διαθέσιµες στον ιστότοπο του Φορέα: www.european-agency.org/ 
agency-projects/indicators-for-inclusive-education 
 
Cor Meijer 
Διευθυντής 
Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδικής Αγωγή 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρόθεση αυτής της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τα κύρια 
ευρήµατα, το πλαίσιο και το σκεπτικό, τους σκοπούς και τους 
στόχους καθώς και τη µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στο 
πρόγραµµα του Φορέα, µε θέµα την «Ανάπτυξη ενός συνόλου 
δεικτών – για τη συνεκπαίδευση στην Ευρώπη». 
Σκοπός του προγράµµατος, όπως συµφώνησαν οι εκπρόσωποι των 
χωρών – µελών του Φορέα, ήταν η ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας που 
θα οδηγούσε σε ένα σύνολο δεικτών σε εθνικό επίπεδο, 
εφαρµόσιµων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε σαφή εστίαση στις 
συνθήκες πολιτικής που µπορούν να υποστηρίξουν ή να εµποδίσουν 
την ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου. Πολλοί 
Ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσµοί έχουν αναλάβει το έργο της 
ανάτπυξης δεικτών σε συγκεκριµένες περιοχές πολιτικής. Το 
πρόγραµµα βασίστηκε σε αυτές τις εµπειρίες ώστε να αναπτύξει 
δείκτες στο πεδίο της συνεκπαίδευσης. Κατά συνέπεια το 
πρόγραµµα καταλήγει σε δύο βασικά αποτελέσµατα: πρώτον, την 
ανάπτυξη και εφαρµογή µιας από τη βάση προς την κορυφή 
προσέγγισης για τον προσδιορισµό σχετικών δεικτών, που θα 
βασίζονται στην οµοφωνία των εκπροσώπων των χωρών – µελών 
του Φορέα. Δεύτερον, µία αρχική δέσµη δεικτών σε αυτό το πεδίο, µε 
προτάσεις για το πώς να γίνουν µετρήσιµοι (π.χ. κατάλληλοι για τον 
έλεγχο). 
Συνολικά 23 χώρες όρισαν 32 ειδικούς που συµµετείχαν στο έργο 
του προγράµµατος. Με την εξειδίκευση και τις ικανότητές τους 
συνέβαλαν µε πολύτιµες απόψεις στις σκέψεις και τις συζητήσεις 
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων και των οµάδων εργασίας, αλλά 
και στην ανάτπυξη της µεθοδολογίας και των βασικών 
αποτελεσµάτων. Χωρίς τη συµβολή τους δε θα ήταν δυνατή η 
πραγµατοποίηση του προγράµµατος.  
Η έκθεση είναι οργανωµένη ως εξής: µετά τον πρόλογο στο πρώτο 
κεφάλαιο και την παρούσα εισαγωγή (δεύτερο κεφάλαιο), το τρίτο 
κεφάλαιο περιλαµβάνει µια σύνοψη του πλαισίου και του σκεπτικού 
που συνέβαλαν στο σκοπό του προγράµµατος και ακολουθείται από 
το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται οι σκοποί και οι 
στόχοι του. Το πέµπτο κεφάλαιο αναλύει τις κύριες έννοιες και τους 
ορισµούς που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ το έκτο κεφάλαιο δίνει 
παραδείγµατα άλλων δεικτών, που ανατπύχθηκαν σε ευρωπαϊκό και 
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διεθνές επίπεδο, στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Το 
πλαίσιο και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη των 
δεικτών για τις συνθήκες τις συνεκπαίδευσης εξηγούνται στο έβδοµο 
κεφάλαιο, όπου συµπεριλαµβανεται µία οµάδα δεικτών σε τρεις 
βασικές περιοχές της συνεκπαίδευσης: τη νοµοθεσία, τη συµµετοχή 
και τη χρηµατοδότηση. Το όγδοο κεφάλαιο προσφέρει πληροφορίες 
για το πώς η προσέγγιση που υιοθετήθηκε στο πρόγραµµα συνάδει 
µε το προηγούµενο αλλά και το µελλοντικό έργο του Φορέα σε σχέση 
µε θεµατικά προγράµµατα και τα αποτελέσµατά τους. Το τελευταίο 
κεφάλαιο ασχολείται µε τα µελλοντικά βήµατα τα οποία απαιτούνται 
ώστε η συγκεκριµένη δέσµη δεικτών να εφαρµοστέι στο πλαίσιο του 
ελέγχου.  
Η έκθεση αφορά διαφορετικές οµάδες-στόχους. Έχει δοµηθεί µε 
τέτοιο τρόπο ώστε ο αναγνώστης, που ενδιαφέρεται για τις έννοιες 
πίσω από τους δείκτες και για τη διαδικασία της διαµόρφωσής τους, 
να µπορεί να διαβάσει τα µέρη της µε τη σειρά. Όσοι αναγνώστες 
ενδιαφέρονται κυρίως για τη δέσµη των δεικτών µπορούν να 
ξεκινήσουν απευθείας από το έβδοµο κεφάλαιο. Το όγδοο και ένατο 
κεφάλαιο παρουσιάζουν τον τρόπο µε τον οποίο το συγκεκριµένο 
έργο εναρµονίζεται µε τις τρέχουσες δράσεις του Φορέα και τα 
περαιτέρω βήµατα που απαιτούνται στη διαδικασία της 
διαµόρφωσης λειτουργικών δεικτών. 
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3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 

Η συνεκπαίδευση δεν αποτελεί στατικό φαινόµενο. Αναπτύσσεται µε 
διάφορους τρόπους και συνεχίζει να εξελίσσεται. Σε άλλες πλευρές 
του έργου του Φορέα (π.χ. Watkins, 2007) δηλώνεται µε σαφήνεια 
ότι «Οι έννοιες, οι πολιτικές και οι πρακτικές που αφορούν τη 
συνεκπαίδευση υπόκεινται συνεχώς σε αλλαγές σε όλες τις χώρες» 
(σελ. 20). Πολλές χώρες βρίσκονται στη διαδικασία της 
αναθεώρησης και αλλαγής των πολιτικών και της νοµοθεσίας τους 
για τη συνεκπαίδευση, βασιζόµενες είτε στη γνώση και την εµπειρία 
από τα συνεχιζόµενα πιλοτικά προγράµµατα, είτε στην εισαγωγή 
νέων χρηµατοδοτικών στρατηγικών για την ειδική αγωγή ή ακόµα 
στην εφαρµογή νέων πολιτικών/νόµων σε σχέση µε τα συστήµατα 
ποιότητας και τον έλεγχο της εκπαίδευσης. Η διαδικασία της 
αλλαγής, παρόλα αυτά, απαιτεί εργαλεία για τον έλεγχο των 
αντίστοιχων εξελίξεων.  
Τα ελεγκτικά εργαλεία συχνά βασίζονται σε µία δέσµη δεικτών που 
µετρώνται περιοδικά ώστε να ελεγχθεί αν οι επιθυµητοί στόχοι έχουν 
επιτευγχθεί ή όχι. Παρόλα αυτά, στην παρούσα φάση υπάρχουν 
ελάχιστοι ποιοτικοί ή ποσοτικοί δείκτες διαθέσιµοι στο πειδίο της 
ειδικής αγωγής και της συνεκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η 
ανάγκη για ένα τέτοιο ελεγκτικό εργαλείο αντικατοπτρίζεται στα 
αποτελέσµατα µιας πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη το 2006 
από τον Φορέα. Η έρευνα είχε ως στόχο να συγκεντρώσει 
πληροφορίες από τις χώρες-µέλη του Φορέα σε σχέση µε τα 
τρέχοντα, αναδυόενα και µελλοντικά θέµατα και τάσεις που πρέπει 
να διερευνηθούν στο πεδίο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Τα 
θέµατα και οι τάσεις που προσδιορίστηκαν από την έρευνα 
επιλέχθηκαν υπό το φως των ιδιαίτερων εθνικών προτεραιοτήτων για 
την ειδικής αγωγή, καθώς και των προτεραιοτήτων για την 
εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως προσδιορίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο (2000). Τα υπουργεία παιδείας από 22 
ευρωπαϊκές χώρες συµµετείχαν στην έρευνα. Από τα αποτελέσµατα 
προέκυψαν σαφείς ενδείξεις ότι οι χώρες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για 
την ανάπτυξη δεικτών στο πεδίο της συνεκπαίδευσης.  
Τα αποτελέσµατα αυτά συνάδουν µε το κείµενο «Εκπαίδευση και 
κατάρτιση στην Ευρώπη: διαφορετικά συστήµατα, κοινοί στόχοι για 
το 2010: Το πρόγραµµα για την εργασία σχετικά µε τους 
µελλοντικούς στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και 
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κατάρτισης» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2002) το οποίο αναφέρει µε 
σαφήνεια τι χρειάζεται να γίνει ώστε να επιτευχθεί ο δεύτερος 
στρατηγικός στόχος που τέθηκε από τα κράτη-µέλη: Η διευκόλυνση 
της πρόσβασης όλων στα συστήµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Στόχος 2.3. Η υποστήριξη της ενεργούς συµµετοχής στα κοινά, των 
ίσων ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής: «Τα συστήµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη 
διατήρηση των δηµοκρατικών κοινωνιών στην Ευρώπη. Μια βασική 
αρχή που είναι αναγκαίο να ενισχυθεί αφορά το γεγονός ότι όλοι οι 
πολίτες πρέπει να έχουν εξίσου πρόσβαση στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση. Αυτό απαιτεί από τα κράτη-µέλη να δώσουν ιδιαίτερη 
προσοχή στη στήριξη των ευπαθών οµάδων και ατόµων, ειδικά 
εκείνων µε αναπηρίες ή µαθησιακές δυσκολίες» (σελ. 25).  
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ως ένα πρώτο βήµα για 
να λάβουν οι χώρες τις πληροφορίες που τους λείπουν σε σχέση µε 
τους δείκτες σε αυτό το πεδίο, ως βάση για τον έλεγχο των εξελίξεων 
σε κάθε κράτος. Επιπλέον, οι πληροφορίες που σχετίζονται µε τους 
δείκτες αποτελούν µια περιοχή αυξηµένου ενδιαφέροντος από 
εξωτερικούς φορείς και οργανισµούς – όπως είναι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  
Το πρόγραµµα δεν παρέχει πληροφορίες για τη συνεκπαίδευση αυτή 
καθεαυτήν, αλλά επιχειρεί να παρουσιάσει µια διαδικασία για τη 
διαµόρφωση δεικτών, χρησιµοποιώντας µια από τη βάση προς την 
κορυφή προσέγγιση και µια προσυµφωνηµένη πρόταση για την 
αρχική δέσµη δεικτών.  
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4. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Σκοπός αυτού του προγράµµατος – όπως συζητήθηκε και 
συµφωνήθηκε από τις χώρες-µέλη του Φορέα και από τους ειδικούς 
του προγράµµατος – ήταν η διαµόρφωση ενός συνόλου δεικτών σε 
εθνικό επίπεδο, οι οποίοι να είναι εφαρµόσιµοι και σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, µε σαφή εστίαση στις συνθήκες πολιτικής, που µπορούν να 
υποστηρίζουν ή να εµποδίζουν την ανάτπυξη της συνεκπαίδευσης 
στο χώρο του σχολείου. 
Συγκεκριµένα, το πρόγραµµα είχε ως σκοπό να αναπτύξει: 
- Ένα πλαίσιο και µια µεθοδολογία για τη διαµόρφωση δεικτών για το 
συγκεκριµένο πρόγραµµα καθώς και για µελλοντικά θεµατικά 
προγράµµατα του Φορέα στο πεδίο της συνεκπαίδευσης ·  
- Μια αρχική δέσµη ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών για τις 
συνθήκες πολιτικής της συνεκπαίδευσης ώστε να χρησιµοποιηθούν 
σε εθνικό επίπεδο · 
- Μία µικρότερη δέσµη βασικών ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών 
σχετικών µε τις συνθήκες πολιτικής της συνεκπαίδευσης ώστε να 
χρησιµοποιηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η δέσµη των δεικτών που διαµορφώθηκαν στο πρόγραµµα: 
- Βασίζεται στα κύρια αποτελέσµατα προηγούµενων προγραµµάτων 
του Φορέα στο πεδίο της συνεκπαίδευσης · 
- Έχει κάνει χρήση των αποτελεσµάτων της Ευρωπαϊκής 
Συνάντησης νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Η Φωνή των 
Νέων: η Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση, Διακήρυξη της 
Λισαβόνας, Soriano et al., 2008) · 
- Έχει διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας µια από τη βάση προς την 
κορυφή προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να εξασφαλισθεί η 
εφαρµοσιµότητά του σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήµατα σε όλη 
την Ευρώπη. 
Οι περαιτέρω στόχοι του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων 
ήταν η χρήση αυτών των δεικτών στις συνθήκες της συνεκπαίδευσης 
ώστε:  
- Να παρέχουν στις χώρες ένα εργαλείο ελέγχου των δικών του 
εξελίξεων στη βάση της πολιτικής και της πρακτικής που εφαρµόζεται 
στην κάθε χώρα ·  
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- Να παρέχουν µια εις βάθος κάλυψη των τριών επιλεγµένων 
περιοχών της συνεκπαίδευσης: τη νοµοθεσία, τη χρηµατοδότηση και 
τη συµµετοχή · 
- Να προσδιορίσουν περιοχές-κλειδιά στο πεδίο της συνεκπαίδευσης 
στις οποίες χρειάζεται να εστιάσει το µελλοντικό έργο · 
- Να παρέχουν ένα εργαλείο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο θα 
ανατρέχει ο Φορέας για τη συλλογή επιλεγµένων δεδοµένων σχετικά 
µε τις εξελίξεις σε κάθε χώρα.  
Πρόθεση του προγράµµατος ήταν να θέσει τη βάση για την ανάτπυξη 
µιας συνολικά αποδεκτής δέσµης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών, 
ο κάθε ένας από τους οποίους θα είχει την έγκριση των χωρών που 
συµµετείχαν. Εξοπλισµένο µε τους κατάλληλους δείκτες, το πεδίο της 
συνεκπαίδευσης µπορεί να καταστεί διαθέσιµο για εποικοδοµητική 
σύγκριση και αµοιβαία µάθηση από καλές (δηλ. αποτελεσµατικές και 
επιτυχηµένες) προσεγγίσεις. Μια ακόµα πρόθεση ήταν το 
πρόγραµµα να παρέχει σε κάθε χώρα ένα εργαλείο για τον έλεγχο 
των εξελίξεων της πολιτικής και της πρακτικής στο εσωτερικό της. 
Ενώ παρόµοια εργαλεία που βασίζονται σε δείκτες, ίσως ήδη 
υπάρχουν σε κάποιες χώρες, δεν υπάρχει διαθέσιµο ένα σύνολο 
δεικτών, αποδεκτό από όλες τις χώρες, για να διευκολύνει την 
προαναφερθείσα σύγκριση και διαδικασία µάθησης. Αυτή η από 
κοινού ανάπτυξη δεικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θεωρείται ότι θα 
προσδώσει επιπλέον ευρωπαϊκή αξία στο πρόγραµµα.  
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5. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

5.1 Ενσωµάτωση 
Η ερµηνεία όρων, όπως ειδική αγωγή, συνεκπαίδευση ή ενιαίο 
σχολείο συνεκπαίδευσης ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό στην Ευρώπη. 
Γι΄ αυτό το λόγο θεωρήθηκε σηµαντικό και χρήσιµο στην αρχή του 
προγράµµατος να συζητηθεί, να διευκρινισθεί και να συµφωνηθεί 
ένας αριθµός εννοιών καθώς και οι ορισµοί τους που έχουν 
αναπτυχθεί και εφαρµοστεί σε άλλες έργασίες του έργου του Φορέα, 
και που θα µπορούσαν να υποστηρίζουν τη διαµόρφωση του 
προγράµµατος για τους δείκτες.  
Η εστίαση του έργου του Φορέα δηλώνεται µε σαφήνεια από τις 
εξελίξεις στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενώ αναγνωρίζεται ότι η 
ειδική αγωγή και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν δύο 
όψεις του ίδιου νοµίσµατος, το έργο του Φορέα εστιάζει στα 
συστήµατα και τις παροχές και όχι σε συγκεκριµένους τύπους ή 
κατηγορίες αναγκών.  
Οι ορισµοί και η κατανόηση του όρου ειδική αγωγή διαφοροποιούνται 
µεταξύ των χωρών. Δεν υπάρχει κοινά αποδεκτή ερµηνεία όρων 
όπως µειονεξία, ειδική ανάγκη ή αναπηρία. Σε άλλες δράσεις του 
Φορέα (π.χ. Meijer, 2003) υπογραµµίζεται ότι: «Αυτές οι διαφορές 
συνδέονται µε διοικητικές, οικονοµικές και διαδικαστικές ρυθµίσεις και 
δεν αντικατοπτρίζουν διακυµάνσεις στην εκδήλωση και τους τύπους 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών µέσα στις χώρες» (σελ.126). 
Από το έργο του Φορέα µέχρι σήµερα είναι προφανές, ότι η 
τρέχουσα τάση στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη µια πολιτικής που 
στοχεύει στη συνεκπαίδευση των µαθητών/σπουδαστών που 
χρειάζονται ειδική εκπαιδευτική στήριξη στα κοινά σχολεία και η 
παροχή στήριξης στους εκπαιδευτικούς, σε διάφορα επίπεδα, σε 
σχέση µε το πρόσθετο εκπαιδευτικό προσωπικό, το υλικό, τη συνεχή 
επιµόρφωση και τον εξοπλισµό.  
Η εµπειρία πολλών χωρών καταδεικνύει ότι οι συνεκπαίδευση των 
παιδιών και των νέων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες επιτυγχάνεται 
καλύτερα µέσα σε ενιαία σχολεία συνεκπαίδευσης, τα οποία 
εξυπηρετούν (σχεδόν) όλα τα παιδιά µιας κοινότητας. Μέσα σε αυτό 
το πλαίσιο τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τη 
δυνατότητα να επιτύχουν τη µέγιστη εκπαιδευτική πρόοδο και 
κοινωνική ενσωµάτωση.  
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Δεν υπάρχει απόλυτη συµφωνία σχετικά µε τα πλαίσια, τα οποία 
µπορούν να θεωρηθούν συνεκπαιδευτκά. Σε άλλα κείµενα του 
Φορέα (π.χ. Meijer, 2003) συµπεριλαµβάνεται ένας λειτουργικός 
ορισµός που προσδιορίζει ως πλαίσίο συνεκπαίδευσης: «... εκείνο το 
εκπαιδευτικό περβάλλον όπου οι µαθητές µε ειδικές ανάγκες 
ακολουθούν το µεγαλύτερο µέρος του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
στις κοινές τάξεις µαζί µε τους συνοµηλίκους τους χωρίς ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες» (σελ.9). 
Παρόλα αυτά, η ποικιλία σε περιβάλλοντα και τύπους παροχών που 
είναι προφανής µεταξύ των διαφόρων χωρών, υπερτονίζει τις 
τεράστιες δυσκολίες στη σύγκριση των συνθηκών σε όλη την 
Ευρώπη. Κάθε χώρα βρίσκεται σε «διαφορετικό σηµείο της πορείας 
προς τη συνεκπαίδευση, όπως υπογραµµίζεται και από τη Διακήρυξη 
της Σαλαµάνκα» (Peacey, 2006). Ο ίδιος ο όρος «ενσωµάτωση» 
βρίσκεται στη δική του πορεία από τότε που αρχικά εισήχθη σε ένα 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Σε άλλα έργα του Φορέα (π.χ. Watkins, 2007) 
παρέχεται ένα επιχείρηµα για την ανάπτυξη: «... γίνεται, πλέον, 
κατανοητό ότι αφορά ένα µεγαλύτερο εύρος µαθητών, ευάλωτων στον 
αποκλεισµό, και όχι µόνο αυτούς που έχουν διαγνωσθεί µε ΕΕΑ» 
(σελ.16). Η ενσωµάτωση µπορεί να θεωρηθεί ως µια προσπάθεια να 
µετακινηθούν οι ιδέες για την εκπαίδευση για όλους, πέρα από το 
«κοινό σχολείο», όπου οι µαθητές ίσως ενσωµατώνονται – δηλαδή 
υπάρχουν στην ίδια φυσική τοποθεσία – αλλά δεν µοιράζονται 
απαραίτητα την ίδια εκπαιδευτική εµπειρία µε τους συνοµηλίκους 
τους. Η ενσωµάτωση συνεπάγεται ότι οι µαθητές µε ΕΕΑ έχουν 
«πρόσβαση στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα», ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες τους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Σε αυτό αλλά και σε άλλα προγράµµατα του Φορέα, η Διακήρυξη της 
Σαλαµάνκα της UNESCO (1994) (UNESCO, 1994) σχετικά µε τη 
συνεκπαίδευση, αποτέλεσε κατευθυντήρια αρχή: «Τα κανονικά 
σχολεία, µε αυτό τον προσανατολισµό συνεκπαίδευσης, αποτελούν το 
πιο αποτελεσµατικό µέσο αντιµετώπισης των διακρίσεων, 
δηµιουργίας φιλόξενων κοινοτήτων, οικοδόµησης µιας κοινωνίας που 
ενσωµατώνει και διαµορφώνει µια εκπαίδευση για όλους. Επιπλέον, 
παρέχουν αποτελεσµατική εκπαίδευση στην πλειοψηφία των παιδιών 
και βελτιώνουν την αποδοτικότητα και τελικά την οικονοµική 
αποδοτικότητα όλόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος» (σελ.8). 
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5.2 Δείκτες πολιτικής 
Η είσοδος (input) και οι πόροι (resources) αφορούν τα στοιχεία που 
παρέχονται στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα για την επίτευξη 
συγκεκριµένου αποτελέσµατος. 
Στο ακόλουθο κεφάλαιο εφαρµόζεται το µοντέλο εισφορά (input) – 
διεργασία (process) – αποτέλεσµα (outcome), προσαρµοσµένο στο 
πεδίο της εκπαίδευσης.  
Στο τέλος αυτού του κειµένου παρουσιάζεται ένα γλωσσάρι όρων 
που χρησιµοποιούνται, ώστε να εξηγηθούν περαιτέρω και να 
ορισθούν κάποιοι από τους τεχνικούς όρους που χρησιµοποιούνται 
στα ακόλουθα κεφάλαια.  
Το σύστηµα – όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 1 – αποτελείται από 
τρία στοιχεία: 
Οι όροι εισφορά και πηγές-πόροι αναφερονται σε όλη την υποδοµή 
που παρέχει το σύστηµα για να επιτύχει ένα συγκεκριµένο 
αποτέλεσµα. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, ως εισφορές και πόροι 
δεν θεωρούνται για παράδειγµα µόνο οι οικονοµικοί ή η σχετική µε 
την εκπαίδευση νοµοθεσία, αλλά επίσης το επίπεδο προσόντων των 
εκπαιδευτικών ή κάθε θέµα που σχετίζεται µε την υποδοµή. Οι 
εκπαιδευτικές διαδικασίες µετατρέπουν αυτές τις εισφορές και πηγές-
πόρους σε αποδόσεις και αποτελέσµατα. Ενώ οι αποδόσεις 
περιγράφουν την επάρκεια των µέτρων, όπως για παράδειγµα τα 
επίπεδα συµµετοχήςτων των εµπλεκοµένων ή τη συµβολή των 
αναλυτικών προγραµµάτων, η παρούσα έκθεση υπογραµµίζει τη 
σχέση της απόδοσης των µέτρων µε τα αποτελέσµατα, τις 
επιπτώσεις ή συνέπειες της, εν γένει, υποδοµής και της διεργασίας 
µέσα από αυτήν, όπως λ.χ. την λειτουργική και ακαδηµαϊκή επάρκεια 
την ανεξαρτησία ή την αίσθηση συµµετοχής του πολίτη στα κοινα 
Τέλος, η Διεργασία, αναφέρεται σε όλες τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών της 
πρακτικής σε επίπεδο κράτους, σχολείου, περιφέρειας ή της 
διδακτικής πρακτικής στην τάξη.  
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Σχήµα 1: Μοντέλο εισφοράς-διεργασίας-αποτελέσµατος για την εκπαίδευση 

Έλεγχος σηµαίνει µια συστηµατική διαδικασία περιοδικής ή συνεχούς 
επίβλεψης, ώστε να προσδιορισθεί το επίπεδο ή η αξία των δεικτών 
µε ποιοτικούς στόχους ή αξίες στόχους. Ο έλεγχος είναι µια 
απαραίτητη δραστηριότητα σε κάθε διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. 
Παρέχει ένα σύνδεσµο από τα παλιότερα (ενδιάµεσα) αποτελέσµατα 
ως την παροχή εισφοράς/πηγών και τον (επανα)σχεδιασµό της 
διαδικασίας (βλ. Σχήµα 2). Ο έλεγχος µπορεί να εφαρµοστεί σε 
διαφορετικά επίπεδα· π.χ. στην αποκέντρωση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος ο έλεγχος µπορεί να λάβει χώρα σε επίπεδο 
περιφέρειας ή ακόµα και σχολείου. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα του 
ελέγχου µπορεί να είναι προσβάσιµα από όλους ή περιορισµένα σε 
εκείνους του χρήστες που εµπλέκονται άµεσα στη διαχείριση των 
εκπαιδευτικών διαδικασιών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 2: Ο έλεγχος στα µοντέλα εισφοράς-διαδικασίας-αποτελέσµατος  

Οι δείκτες, στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, µπορούν να 
θεωρηθούν «αισθητήρες» που σχεδιάζονται και εφαρµόζονται µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να ανιχνεύουν κάθε σχετική αλλαγή. Στο πλαίσιο 
ενός συστήµατος ελέγχου, οι δείκτες βοηθούν τους χρήστες να 
εστιάζουν στις περιοχές, οι οποίες απαιτούν προσοχή.  
Κατά συνέπεια, οι δείκτες είναι απαραίτητο να: 
- Καλύπτουν όλες τις σχετικές περιοχές (π.χ. δεν πρέπει να έχουν 
«τυφλά σηµεία», όπου οι αλλαγές θα παραµένουν απαρατήρητες · 
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- Είναι αρκετά ευαίσθητοι ώστε να ανιχνεύουν τις αλλαγές όταν αυτές 
συµβαίνουν ·  
- Είναι κατατοπιστικοί, π.χ. να παρέχουν πληροφορίες για τους 
λόγους κάθε αλλαγής.  
Ενώ συµβαίνει συχνά οι δείκτες να είναι αρχικά προσανατολισµένοι 
προς το αποτέλεσµα (π.χ. δείκτες και σηµεία αναφοράς στον έλεγχο 
της διαδικασίας προς τους στόχους της Λισαβόνας για την 
εκπαίδευση) υπάρχει ορισµένες φορές έλλειψη δεικτών που 
σχετίζονται µε την εισφορά και τους πόρους αλλά και την πλευρά της 
διαδικασίας, που θα οδηγούσαν σε µια κατανόηση του λόγου για τον 
οποίο τα αποτελέσµατα υπόκεινται ή όχι σε αλλαγή.  
Οι λόγοι γι’ αυτό οφείλονται στο γεγονός ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι δείκτες αποτελεσµάτων δεν µπορούν να 
επηρεασθούν απευθείας όταν ο έλεγχος ανακαλύψει ασυµφωνίες 
µεταξύ των αξιών του δείκτη αποτελεσµάτων και των 
προγραµµατισµένων αξιών. Οι αλλαγές στην παροχή πόρων ή 
εισφορών καθώς και οι αλλαγές στις διαδικασίες χρησιµοποιούνται 
για να µεταβάλλουν (έµµεσα) την πλευρά του αποτελέσµατος. Γι’ 
αυτό το λόγο είναι σηµαντικό να ελέγχονται οι δείκτες και σε αυτές τις 
δύο περιοχές (βλ. Σχήµα 3). 
 

 
 
 
 

 
Σχήµα 3: Διανοµή των δεικτών στον έλεγχο 

Οι δηµόσιες πολιτικές µπορούν να ορισθούν ώς ένα σύστηµα νόµων, 
κανονιστικών µέτρων, προγραµµάτων δράσης και χρηµατοδοτικών 
προτεραιοτήτων. Σε αυτό το παράδειγµα, η νοµοθεσία αποτελεί 
µέρος µιας πολιτικής. Ο νόµος σε µια συγκεκριµένη περιοχή 
περιλαµβάνει συγκεκριµένη νοµοθεσία προερχόµενη από 
συνταγµατικούς και διεθνείς νόµους. Το Σχήµα 4 παρουσιάζει τον 
τρόπο µε τον οποίο αυτός ο ορισµός εναρµονίζεται µε το µοντέλο 
εισφοράς-διεργασίας-αποτελέσµατος. Πρέπει να δοθεί έµφαση στο 
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Έλεγχος 
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γεγονός ότι η ύπαρξη ενός συστήµατος ελέγχου σε τοπικό/ 
περιφερειακό/εθνικό επίπεδο πρέπει, επίσης να θεωρηθεί µέρος του 
πλαισίου πολιτικής.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Σύστηµα ελέγχου µε εστίαση στις πολιτικές 

Η Νοµοθεσία µπορεί, επίσης, να εννοηθεί ώς το σύστηµα που 
συνδέει πιο συγκεκριµένες πολιτικές µε λογικά συνεπή τρόπο ώστε 
να εξασφαλίσει ότι οι διακριτοί στόχοι πολιτικής µπορούν όντως να 
επιτευχθούν όταν η πολιτική εφαρµοστεί και στην πράξη. Το 
ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στη διασύνδεση των πολιτικών, 
τη συνέπεια των διαφορετικών πολιτικών πρωτοβουλιών και το πόσο 
αυτές µπορούν να παραταθούν. Όπως υπογραµµίστηκε παραπάνω, 
στο προαναφερθέν µοντέλο, η νοµοθεσία θεωρείται µια πλευρά 
εισφοράς/πηγών στο πεδίο της εκπαίδευσης.  
Λόγω της εστίασης του προγράµµατος στις συνθήκες πολιτικής, οι 
δείκτες αποτελεσµάτων µόνο ακροθιγώς παρουσιάζεται στην 
παρούσα έκθεση. Παρόλα αυτά, όπως υπογραµµίζουν τα σχήµατα 3 
και 4, οι δείκτες αποτελεσµάτων είναι απαραίτητες πηγές 
πληροφόρησης για τον έλεγχο των συστηµάτων. Κατά συνέπεια, το 
πρόγραµµα στόχευε στην ανάπτυξη µιας δέσµης δεικτών από τις 
περιοχές τον εισφορών/πηγών και των διαδικασιών, που να είναι 
συµβατοί µε άλλους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς δείκτες 
αποτελεσµάτων. Στην πραγµατικότητα, κάθε χώρα που κάνει χρήση 
των δεικτών που περιγράφηκαν στην παρούσα έκθεση του 
προγράµµατος έχει τη δυνατότητα να προσθέσει τους δικούς της 
δείκτες αποτελεσµάτων ώστε να συµπληρωθεί η δέσµη των δεικτών 
ελέγχου. 

Διεργασία 
Εισφορά και  
πηγές 

Αποτέλεσµα 
Δείκτες 

 
Δείκτες 

 
Δείκτες 

Έλεγχος 

Πολιτικές 
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Για να σχηµατισθεί µια σφαιρική εικόνα σε σχέση µε τις τελευταίες 
εξελίξεις στο τοµέα της συνεκπαίδευσης και των δεικτών για την 
ειδική αγωγή, ζητήθηκε από του ειδικούς του προγράµµατος να 
ανασκοπήσουν και να προσδιορίσουν µερικά σχετικά παραδείγµατα 
δεικτών που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό και δειθνές επίπεδο. Από 
την ανασκόπηση αυτή, φαίνεται ότι έχει διεξαχθεί ερευνητικό έργο και 
µελέτες στο πεδίο των δεικτών για την ειδική αγωγή και την 
ενσωµάτωση, που έχει στόχο τη στήριξη και βελτίωση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης. Οι διαφορετικές 
δέσµες δεικτών που έχουν ανατπυχθεί για την ειδική αγωγή και την 
ενσωµάτωση καλύπτουν τις πλευρές της εισφοράς, της διεργασίας 
και της απόδοσης αλλά και του µάκρο (νοµοθεσία, πολιτικό και 
διοικητικό πλαίσιο), µέσο (σχολείο, κοινωνικές υπηρεσίες), µίκρο 
(τάξη) και προσωπικού (δάσκαλοι, µαθητές) επιπέδου. Κάποια 
χαρακτηριστικά παραδείγµατα αναφέρονται στη συνέχεια.  
Δείκτες για την ενσωµάτωση 
Οι Booth και Ainscow (2002) έχουν διαµορφώσει έναν αριθµό 
δεικτών για τη στήριξη της ανάπτυξης της συνεκπαίδευσης στα 
σχολεία. Οι δείκτες προσφέρουν στα σχολεία µια υποστηρικτική 
διαδικασία ενδοσκόπησης και ανάπτυξης που τροφοδοτείται από τις 
απόψεις του προσωπικού, των µαθητών/σπουδαστών και των 
γονιών, καθώς και άλλων µελών των κοινοτήτων γύρω από αυτούς. 
Εµπεριέχει µια λεπτοµερή εξέταση του τρόπου µε τον οποίο είναι 
δυνατό να µειωθούν τα εµπόδια που αφορούν τη µάθηση και τη 
συµµετοχή για κάθε µαθητή/σπουδαστή. Οι δείκτες καλύπτουν τρεις 
διαστάσεις: 
- Τη δηµιουργία συνεκπαίδευτικής κουλτούρας (οικοδόµηση της 
κοινωνίας, θέσπιση αξιών της συνεκπαίδευσης) · 
- Την παραγωγή πολιτικών για τη συνεκπαίδευση (ανάπτυξη ενός 
σχολείου για όλους, οργάνωση στήριξης για τη διαφορετικότητα) · 
- Την εξέλιξη της συνεκπαιδευτικής πρακτικής (ενορχήστρωση της 
µάθησης, κινητοποίηση των πηγών). 
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Ποιοτικοί Δείκτες στην Ειδική Αγωγή 
Οι Hollenweger και Haskell (2002) έχουν αναπτύξει έναν αριθµό 
ποιοτικών δεικτών που καλύπτουν τις πλευρές των εκπαιδευτικών 
εισφορών και πηγών, διαδικασιών και αποτελεσµάτων: 
- Εκπαιδευτικές εισφορές και πηγές: πολιτικές, χαρακτηριστικά της 
κοινότητας, πόρους, προσωπικό, χαρακτηριστικά των σπουδαστών, 
χαρακτηριστικά της οικογένειας · 
- Εκπαιδευτικές διαδικασίες: κρατική/σχολική περιφερειακή πρακτική, 
πρακτική σε επίπεδο σχολικού κτηρίου, πρακτική σε σχέση µε τη 
διδασκαλία στην τάξη, πεδία προσανατολισµένα στους σπουδαστές · 
- Εκπαιδευτικά αποτελέσµατα για τα συστήµατα και τα άτοµα: 
ακαδηµαϊκός και λειτουργικός αλφαβητισµός, φυσική υγεία, 
υπευθυνότητα και ανεξαρτησία, συµετοχή στα κοινά, προσωπική και 
κοινωνική ευηµερία, ικανοποίηση. 
Δικαιώµατα της Αναπηρίας στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο 
Οι Peters, Johnstone και Ferguson (2005) εφάρµοσαν τα Δικαιώµατα 
της Αναπηρίας στο Εκπαιδευτικό Μοντέλο (Disability Rights in 
Education Model, DREM), βασισµένοι στις κύριες αρχές της 
συνεκπαίδευσης ώστε να παρέχουν ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο για 
την αποτίµηση της εκπαιδευτικής ενσωµάτωσης των µαθητών µε 
ΕΕΑ σε τοπικό/σχολικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το DREM 
αποτελεί ένα εργαλείο το οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι 
διαµορφωτές πολιτικής, οι εκπαιδευτικοί, τα µέλη της κοινότητας και 
οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία. Το DREM καταδεικνύει τη 
δυναµική αλληλοσυσχέτιση µεταξύ των αποτελεσµάτων, των πηγών, 
του πλαισίου και των εισφορών.  
Για κάθε ένα από τα τρία επίπεδα (τοπικό, εθνικό, διεθνές) υπάρχει 
ένας αριθµός αλληλοσυσχετιζόµενων αποτελεσµάτων και ένας 
αριθµός δυνατών αποτελεσµάτων που χρησιµοποιούνται ως 
καταλύτες για να εξασφαλίσουν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία της 
διδασκαλίας και της µάθησης αποφέρει τα αναµενόµενα προσωπικά 
και κοινωνικά οφέλη, τα οποία παρουσιάζονται ως κύρια 
αποτελέσµατα του µοντέλου. Οι πηγές, τα πλαίσια και άλλες 
εισφορές παρέχουν το υλικό και της κοινωνικές συνθήκες ώστε να 
θεσπιστεί ένα σύστηµα που καθιστά δυνατή την ύπαρξη 
αποτελεσµάτων και εκπαιδευτικών διαδικασιών.  
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Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί µια εξαντλητική ανασκόπηση αλλά 
µερικά ενδεικτικά παραδείγµατα του έργου που διεξάγεται στο πεδίο 
της ειδικής αγωγής και της συνεκπαίδευσης, σε ευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο, τα οποία συνέλεξαν οι ειδικοί του προγράµµατος. 
Στόχος της ανασκόπησης ήταν να ανακαλύψει σε ποια έκταση οι 
υπάρχοντες δείκτες είναι κατάλληλοι προς χρήση στο πλαίσιο του 
προγράµµατος του Φορέα.  
Εκτός από το ευρωπαϊκό/διεθνές επίπεδο, οι ειδικοί του 
προγράµµατος κλήθηκαν να εξετάσουν τι υπάρχει διαθέσιµο και σε 
εθνικό επίπεδο σε σχέση µε τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες 
για τις συνθήκες πολιτικής στη συνεκπαίδευση. Οι συµµετέχοντες 
υπογράµµισαν ότι σε πολλές χώρες το θέµα των «δεικτών» βρίσκεται 
ψηλά στην πολιτική ατζέντα και έχουν αναπτύξει ή βρίσκονται στη 
διαδικασία της ανάπτυξης δεικτών στο πεδίο της συνεκπαίδευσης, σε 
διαφορετικά επίπεδο (π.χ. σχολείο, τάξη κ.λπ.). 
Σε πολλές χώρες, σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει 
ένας αριθµός δεικτών που αναπτύσσονται για τον έλεγχο της ειδικής 
αγωγής/συνεκπαίδευσης σε διαφορετικά επίπεδα, κυρίως σε επίπεδο 
σχολείου και τάξης. Παρόλα αυτά, οι ειδικοί του προγράµµατος 
αναγνώρισαν ότι κανένα από τα υπάρχοντα σύνολα δεικτών δεν είναι 
κατάλληλο να µεταφερθεί και να χρησιµοποιηθεί σε άλλα εθνικά 
εκπαιδευτικά πλαίσια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Υπάρχουν πολλοι διαφορετικοί λόγοι για αυτό, όπως η εστίαση (π.χ. 
σε επίπεδο σχολείου ή τάξης) ή η κάλυψη της περιοχής της 
συνεκπαίδευσης (οι απόψεις-κλειδιά που συνθέτουν το πεδίο της 
συνεκπαίδευσης) κ.λπ. Επιπλέον, κανένα από αυτά τα σύνολα 
δεικτών τα οποία εξετάστηκαν από τους ειδικούς του προγράµµατος 
δε χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των συνθηκών πολιτικής της 
συνεκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο.  
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7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το παρόν πρόγραµµα είχε ως στόχο την παρουσίαση ενός 
συνδυασµού δεικτών από όλες τις ποιοτικές διαστάσεις, π.χ. κυρίως 
από την εισφορά/πηγές-πόρους και τις διαδικασίες, ενώ σχετίζονταν 
επίσης µε τις αποδόσεις/αποτελέσµατα. Για αυτό το λόγο το 
πρόγραµµα εφάρµοσε µια από τη βάση προς την κορυφή 
προσέγγιση, που στόχευε στην κάλυψη του πεδίου της 
συνεκπαίδευσης σε όλο της το εύρος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 5: Ανάπτυξη δεικτών 

Περιοχές 

Στόχος: Ευνοϊκές 
συνθήκες για τη 
Συνεκπαίδευση 

Απαιτήσεις 

Δείκτες 

Ειδικοί Δείκτες 

Πρόγραµµα για την 
ανάπτυξη δεικτών 

 
Στόχος: Ανάπτυξη δεικτών 
για τον έλεγχο συνθηκών 
ευνοϊκής πολιτικής στη 

Συνεκπαίδευση 

Προσδιορισµός περιοχών της 
Συνεκπαίδευσης που χρήζουν 

προσοχής  

Συλλογή απαιτήσεων που 
διασφαλίζουν την ποιότητα των 

συνθηκών πολιτικής  

Ανάπτυξη ενός ή περισσοτέρων 
δεικτών για κάθε απαίτηση 

1 

2 

3 
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Βασιζόµενοι στο στόχο του προγράµµατος για την παροχή από τον 
Φορέα µιας δέσµης δεικτών για τον έλεγχο των συνθηκών πολιτικής, 
οι ειδικοί του προγράµµατος αρχικά προσδιόρισαν όλες τις περιοχές, 
οι οποίες απαιτούσαν περαιτέρω προσοχή κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας για την ανάπτυξη δεικτών. Στη συνέχεια, κάθε περιοχή 
διαιρέθηκε στις σχετικές απαιτήσεις οι οποίες καθορίζουν την 
ποιότητα της πολιτικής στην εν λόγω περιοχή. Τέλος, 
διαµορφώθηκαν οι δείκτες που βοηθούν στον προσδιορισµό 
ευνοϊκών συνθηκών πολιτικής για τη συνεκπαίδευση. Το τελικό βήµα 
-το οποίο δεν είχε προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο 
του προγράµµατος αλλά µετά από αυτό-, ήταν ο προσδιορισµός ενός 
ή περισσοτέρων συγκεκριµένων δεικτών, διευκολύνοντας τις 
µετρήσεις και τις συγκρισεις για κάθε δείκτη είτε µε προηγούµενες 
µετρήσεις είτε µε δεδοµένα από άλλες χώρες.  
Ο διαχωρισµός του πεδίου της εκπαίδευσης σε περιοχές, απαιτήσεις, 
δείκτες καθώς και η προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
προγράµµατος απεικονίζονται στο Σχήµα 5. Στη συνέχεια 
επεξηγούνται περαιτέρω αυτά τα ιεραρχικά επίπεδα.  
Περιοχές 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων των οµάδων, οι συµµετέχοντες 
όρισαν έναν αριθµό περιοχών – στη βάση των συζητήσεων µεταξύ 
των ειδικών – οι οποίες θεωρήθηκαν σηµαντικές στο πεδίο της 
συνεκπαίδευσης και θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Οι περιοχές-
κλειδιά που προσδιορίστηκαν καλύπτουν τις κύριες πτυχές της 
συνεκπαίδευσης και παρέχουν το πλαίσιο για την αναγνώριση και 
τον ορισµό των απαιτήσεων από την πολιτική που στηρίζουν ή 
εµποδίζουν την ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης στα σχολεία. Οι 
περιοχές αυτές παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 7.1. 
Λαµβάνοντας υπόψη τους χρονικούς περιορισµούς του 
προγράµµατος, καθώς και το γεγονός ότι, µε βάση τον πολυετή 
σχεδιασµό έργων του Φορέα, έχουν ήδη προγραµµατιστεί και άλλα 
θεµατικά προγράµµατα και αναθεωρήσεις προγραµµάτων τα οποία 
θα ασχοληθούν µε κάποια από αυτά τα θέµατα, αποφασίστηκε να 
δοθεί προτεραιότητα και να εστιαστεί το ενδιαφέρον στο υποσύνολο 
αυτών των περιοχών. Η απόφαση βασίστηκε στην αντίληψη των 
συµµετεχόντων ότι υπάρχει συνάφεια και επηρεάστηκε από τον 
σχεδιασµό των µελλοντικών δραστηριοτήτων του Φορέα. Οι 
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συµµετέχοντες συµφώνησαν να εστιάσουν στις περιοχές της 
νοµοθεσίας, της συµµετοχής και της χρηµατοδότησης.  
Απαιτήσεις 
Οι απαιτήσεις περιγράφουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη 
συνεκπαίδευση. Ο τρόπος µε τον οποίο διατυπώνονται οι απαιτήσεις 
εκφράζει το επίπεδο της ποιότητας η οποία, επίσης, είναι απαραίτητη 
– για παράδειγµα απόλυτη εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας για 
την εκπαίδευση µε τις διεθνείς συµφωνίες. Οι ειδικοί συναντήθηκαν 
δύο φορές κατά τη διάρκεια του προγράµµατος και προσδιόρισαν 
δέσµες απαιτήσεων για τις τρεις επιλεγµένες περιοχές. Οι δέσµες 
απαιτήσεων που προέκυψαν αναθεωρήθηκαν από τη Συµβουλευτική 
Οµάδα του Προγράµµατος και έγιναν µεταβολές στη δοµή τους για 
την αποφυγή επικαλύψεων και αντιφάσεων. Όλες οι απαιτήσεις που 
προσδιορίστηκαν καταγράφονται στο κεφάλαιο 7.2. 
Προφανώς, υπάρχουν πολλοί τρόποι να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
που συγκεντρώθηκαν. Το πρόγραµµα είχε, επίσης, ως στόχο – όπου 
αυτό ήταν δυνατό µέσα στο διαθέσιµο χρόνο – να καταγράψει 
εναλλακτικούς τρόπους υλοποίησης όλων αυτών των απαιτήσεων.  
Δείκτες 
Οι δείκτες υπογραµµίζουν πλευρές που αντιπροσωπεύουν µια ή 
περισσότερες συνιστώσες των απαιτήσεων (π.χ. εναρµόνιση µε τις 
διεθνείς συµφωνίες). Δεν εµπεριέχουν µια ποιοτική αναφορά και δεν 
προκαθορίζουν το αν οι ειδικοί δείκτες για τη µέτρηση είναι ποιοτικής 
ή ποσοτικής µορφής. Παρόλα αυτά, οι δείκτες προσδιορίζουν/ 
ονοµάζουν τη συγκεκριµένη πλευρά που χρειάζεται να αξιολογηθεί 
και να ελεγχθεί (π.χ. τη συνέπεια). Διάφοροι δείκτες µπορούν να 
συσχετισθούν µε κάθε απαίτηση. Ο κατάλογος των δεικτών 
παρέχεται στο κεφάλαιο 7.3. 
Ειδικοί δείκτες 
Οι ειδικοί δείκτες κάνουν τον αντίστοιχο δείκτη λειτουργικό. Κάθε 
δείκτης µπορεί να έχει έναν ή περισσότερους συγκεκριµένους 
δείκτες, και ο κάθε ένας από αυτούς µπορεί να µετρά είτε ποσοτικά 
είτε ποιοτικά δεδοµένα.  
Οι ποιοτικοί ειδικοί δείκτες (π.χ. το επίπεδο εναρµόνισης) απαιτούν 
µια διαδικασία για να καταστούν λειτουργικοί, αφού προηγουµένως 
ρυθµιστούν συνολικά οι αξίες κλίµακας (π.χ. κλίµακα ταξινόµησης). 
Οι αξίες κλίµακας για να ορισθούν έχουν έναν απόλυτο κανόνα, π.χ. 



 

 25 

χρησιµοποιώντας ετικέτες όπως «φτωχό», «µέτριο» ή «καλό» για να 
εκφράσουν τη σειρά καθώς και το επίπεδο ποιότητας. Οι ελάχιστες 
ποιοτικές κλίµακες περιέχουν µόνο δύο αξίες, π.χ. «υπάρχει» και 
«δεν υπάρχει» ή «ναι» και «όχι». Κατάλογοι µε τους ειδικούς δείκτες 
που χρησιµοποιούν ελάχιστες ποιοτικές κλίµακες µπορούν, επίσης 
να θεωρηθούν ως λίστες ελέγχου.  
Οι ποσοτικοί ειδικοί δείκτες σχεδάζονται πάντα ως αναλογία µεταξύ 
δύο ποσοτικοποιηµένων δεικτών – αυτό καθιστά των ειδικό δείκτη 
ανεξάρτητο από το µέγεθος του πληθυσµού στον οποίο αναφέρεται ο 
δείκτης.  
Το αποτέλεσµα από µόνο του δεν παρέχει άµεσα πληροφορίες για το 
αν η αξία που επιτυγχάνεται και παρακολουθείται, θεωρείται καλή ή 
όχι. Η σύγκριση µε άλλες αξίες είναι αυτή που διευκολύνει την 
αξιολόγηση του ποσοτικού ειδικού δείκτη. Η σύγκριση µπορεί να γίνει 
είτε µε αξίες της ίδιας χώρας που έχουν µετρηθεί σε διαφορετικές 
χρονικές στιγµές (π.χ. στο πλαίσιο µιας ανάλυσης τάσεων) για να 
προσδιορίσει το αν µια συγκεκριµένη κατάσταση εξελίσσεται προς 
την επιθυµητή κατεύθυνση, ή µε αξίες άλλων χωρών για να 
διευκολυνθεί ύπαρξη σηµείων αναφοράς και η από κοινού µάθηση. 
Λόγω της υπερβολικής προσπάθειας που απαιτείται για να 
διαµορφωθούν ειδικοί δείκτες ενός ικανοποιητικού ποιοτικού 
επιπέδου, η κάλυψη αυτού του θέµατος δεν προγραµµατίστηκε στο 
πλαίσιο αυτού του µονοετούς προγράµµατος.  

7.1 Περιοχές 
Η παρακάτω λίστα προσδιορίζει την επιλογή περιοχών που 
θεωρούνται σχετικές µε τη συνεκπαίδευση σε επίπεδο πολιτικής. Δε 
στοχεύει στην αναπαράσταση µιας πλήρους λίστας ούτε 
περιλαµβάνει απαραίτητα όλες τις πλευρές τις ίδιας κατάστασης, 
σχετικότητας ή επιπέδου. Παρόλα αυτά, όλες οι περιοχές-κλειδιά που 
συζητήθηκαν από τους 32 ειδικούς κατά τη διάρκεια του 
προγράµµατος θα µπορούσαν να οµαδοποιηθούν στις παρακάτω 
επικεφαλίδες: 
1. Νοµοθεσία και ισορροπία/εναρµόνιση µεταξύ της 

συνεκπαίδευσης και άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής.  
2. Σαφής εθνική πολιτική για τη συνεκπαίδευση:  
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- Αποδεκτή εθνική θέση για την εκπαιδευτική έννοια της 
κατανοµής ·  
- Σύνδεση µεταξύ των γενικών και των ειδικών παροχών· 
πρόληψη της εµφάνισης ειδικών αναγκών.  

3. Δηλώσεις της αξίας που υπογραµµίζουν το πρόγραµµα σπουδών 
ως σηµείο αναφοράς:  
- Πρόγραµµα σπουδών · 
- Πιστοποίηση. 

4. Συστήµατα αξιολόγησης της συνεκπαίδευσης: 
- Προσδιορισµός των Ειδικών Αναγκών µε τη χρήση π.χ. 
παραγωγικής συνεχιζόµενης αξιολόγησης για προσεγγίσεις της 
µάθησης που αφορούν όλους. 

5. Συµµετοχή των µαθητών/σπουδαστών και των γονέων στη λήψη 
αποφάσεων. 

6. Σύνδεση µεταξύ της συνεκπαίδευσης και της δια βίου µάθησης/ 
πρώιµης παρέµβασης. 

7. Κίνητρα στην κατανοµή των πηγών και της στήριξης· παροχής 
πόρων στο σχολείο από την αρχή. σε αντιδιαστολή µε την 
παροχή πόρων µετά τη διάγνωση των αναγκών. 

8. Χρηµατοδότηση και διαδικασίες που συνδέονται µε τους 
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς. 

9. Συνεργασία µεταξύ των διαφόρων τοµέων. 
10. Διεπιστηµονικά υποστηρικτικά συστήµατα. 
11. Επιµόρφωση δασκάλων/επαγγελµατικών (συµπεριλαµβανοµένης 

της χρήσης της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας – 
ICT). 

12. Συστήµατα/κουλτούρες που ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την 
οµαδική δουλειά µεταξύ των δασκάλων.  

13. Διάκριση, διαφορετικότητα και πολυπολιτισµική εκπαίδευση µέσα 
στην τάξη. 

14. Συστήµατα για υπευθυνότητα. 
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Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, τρεις από τις 14 περιοχές που 
αναφέρθηκαν παραπάνω, επιλέχθηκαν για περαιτέρω εξέταση: η 
νοµοθεσία, η συµµετοχή και η χρηµατοδότηση.  

7.2 Απαιτήσεις 
Παρακάτω παρουσιάζονται δέσµες απαιτήσεων, όπως 
διαµορφώθηκαν από τους ειδικούς του προγράµµατος, που 
συνδέονται µε τις τρεις περιοχές-κλειδιά των συνθηκών πολιτικής 
(νοµοθεσία, συµµετοχή, χρηµατοδότηση), οι οποίες εµφανίζονται 
ευνοϊκές για τη συνεκπαίδευση σε εθνικό επίπεδο.  
Απαιτήσεις στο πεδίο της νοµοθεσίας 

Σε αυτή την περιοχή, αξιολογούνται η ισορροπία και η εναρµόνιση 
µεταξύ της συνεκπαίδευσης και άλλων πρωτοβουλιών πολιτικής. 
Αυτό απαιτεί να εκπληρωθούν τα παρακάτω: 
1. Πλήρης εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας για την εκπαίδευση 

µε τις διεθνείς συµφωνίες. 
2. Πλήρης εναρµόνιση µεταξύ των διαφορετικών εθνικών νόµων. 
3. Η νοµοθεσία για την εκπαίδευση καλύπτει όλα τα εκπαιδευτικά 

επίπεδα. 
4. Η εκπαιδευτική νοµοθεσία αφορά στην ποιότητα της κατάρτισης 

και διαµόρφωση επαγγελµατισµού στους εκπαιδευτικούς 
ψυχολόγους, µη εκπαιδευτικό προσωπικό κ.λπ. µε ιδιαίτερη 
έµφαση στην αντιµετώπιση της διαφορετικότητας. 

5. Η εκπαιδευτική νοµοθεσία καλύπτει πλήρως θέµατα ευελιξίας, 
διαφορετικότητας και ισότητας σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
και για όλους του µαθητές/σπουδαστές. 

6. Η εκπαιδευτική νοµοθεσία καλύπτει πλήρως θέµατα ελέγχου και 
και ευθύνης για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τους µαθητές/ 
σπουδαστές. 

Απαιτήσεις στο πεδίο της συµµετοχής 
Σε αυτήν την περιοχή, εξετάζονται οι πολιτικές εισόδου και επιλογής 
του σχολείου καθώς και θέµατα του προγράµµατος σπουδών, του 
προσδιορισµού των εκπαιδευτικών αναγκών και της αξιολογήση. 
Αυτό απαιτεί την εκπλήρωση των παρακάτω: 



 

 28 

1. Οι πολιτικές εισόδου προάγουν την πρόσβαση στο κοινό σχολείο 
για όλους τους µαθητές/σπουδαστές. 

2. Οι εθνικές κατευθύνσεις για το πρόγραµµα σπουδών, αν 
υπάρχουν, διευκολύνουν πλήρως τη συνεκπαίδευση όλων των 
µαθητών/σπουδαστών.  

3. Τα εθνικά συστήµατα εξετάσεων, όπου υπάρχουν ακολουθούν 
στο ακέραιο της αρχές της συνεκπαίδευσης και δε λειτουργούν 
ως τροχοπέδη για τη συµµετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης ή 
για τη µάθηση.  

4. Ο προσδιορισµός των εκπαιδευτικών αναγκών και των 
συστηµάτων αξιολόγησης προάγουν και στηρίζουν στο µέγιστο 
βαθµό την ενσωµάτωση. 

Απαιτήσεις στο πεδίο της χρηµατοδότησης 
Σε αυτήν την περιοχή αξιολογούνται η χρηµατοδότηση και οι 
διαδικασίες που συνδέονται µε τους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς 
καθώς και οι πρωτοβουλίες για την κατανοµή των πόρων και της 
στήριξης. Αυτό απαιτεί την εκπλήρωση των παρακάτω:  
1. Η χρηµατοδοτική πολιτική στηρίζει απόλυτα τη συνεκπαίδευση.  
2. Η χρηµατοδοτική πολιτική βασιζεται απόλυτα στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες. 
3. Η χρηµατοδοτική πολιτική διευκολύνει πλήρως τις ευέλικτες, 

αποτελεσµατικές και αποδοτικές αποκρίσεις στις ανάγκες των 
µαθητών/σπουδαστών. 

4. Η χρηµατοδοτική πολιτική προάγει πλήρως τη στήριξη από 
σχετικές υπηρεσίες και την απαραίτητη συνεργασία µεταξύ των 
διαφόρων τοµέων. 

7.3 Δείκτες 
Δείκτες στο πεδίο της νοµοθεσίας 

Δείκτης για την απαίτηση 1: 
Πλήρης εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας για την εκπαίδευση µε 
τις διεθνείς συµφωνίες: 
1.1 Εναρµόνιση της εθνικής νοµοθεσίας για την εκπαίδευση µε τις 

διεθνείς συµφωνίες (π.χ. διακήρυξη της Σαλαµάνκα, 
Συµβάσεις του ΟΗΕ κ.λπ.). 
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Δείκτης για την απαίτηση 2: 
Πλήρης εναρµόνιση των διαφορετικών εθνικών νόµων: 
2.1 Εναρµόνιση των διαφορετικών εθνικών νόµων (π.χ. νόµος 

κατά των διακρίσεων, εκπαιδευτικός νόµος, νόµος για την 
αναπηρία, νόµος για τα δικαιώµατα των παιδιών κ.λπ.). 

Δείκτες για την απαίτηση 3: 
3.1 Η εκπαιδευτική νοµοθεσία καλύπτει όλες τις βαθµίδες 

εκπαίδευσης. 
3.2 Θεσπισµένες διαδικασίες για τον έγκαιρο προσδιορισµό των 

ΕΕΑ σε σχέση µε τους µαθητές/σπουδαστές, τους δασκάλους 
και άλλους επαγγελµατίες καθώς και διαφορετικά επίπεδα 
εκπαίδευσης (π.χ. προσχολική αγωγή, υποχρεωτική 
εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση, συνεχιζόµενη εκπαίδευση, 
διά βίου µάθηση). 

3.3 Θεσπισµένες διαδικασίες για τον όσο το δυνατό γρηγορότερο 
προσδιορισµό και αξιολόγηση των ΕΕΑ. 

3.4 Επαρκείς πηγές για τον πρώιµο προσδιορισµό και αξιολόγηση 
των ΕΕΑ.  

3.5 Η στήριξη στους µαθητές/σπουδαστές µε ΕΕΑ ξεκινά από τη 
στιγµή που προσδιορίζονται οι ανάγκες και κατευθύνεται από 
τις αρχές της συνεκπαίδευσης. 

3.6 Η νοµοθεσία κατά των διακρίσεων διευκολύνει την είσοδο 
στην κατάρτιση, την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση. 

3.7 Τα δεδοµένα από µακροχρόνιες έρευνες για τη µετάβαση και 
τους προορισµούς (εργασία, ανώτερη και ανώτατη 
εκπαίδευση, κατάρτιση) για διαφορετικές οµάδες µαθητών, 
συλλέγονται από την κυβέρνηση ή άλλους φορείς.  

3.8 Οι θεσπισµένες διαδικασίες για πρόσβαση, συνεχή παρουσία 
και πρόοδο όλων των µαθητών/σπουδαστών σε όλες τις 
φάσεις της εκπαίδευσης (προσχολική αγωγή, υποχρεωτική 
εκπαίδευση, ανώτατη και διά βίου εκπαίδευση). 

3.9 Τα ιδρύµατα που παρέχουν επαγγελµατική εκπαίδευση 
αναπτύσσουν ευέλικτα προγράµµατα σπουδών που µπορούν 
να προσαρµοστούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουν τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των µαθητών/σπουδαστών.  
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3.10 Οι θεσπισµένες διαδικασίες για την απαραίτητη στήριξη, τα 
ενισχυτικά µέτρα και τα εργαλεία για την διευκόλυνση της 
πληροφόρησης και της καθοδήγησης των µαθητών/ 
σπουδαστών µε ΕΕΑ.  

Δείκτης για την απαίτηση 4 
Η εκπαιδευτική νοµοθεσία αφορά την ποιότητα της κατάρτισης των 
δασκάλων, των ψυχολόγων, του µη εκπαιδευτικού προσωπικού 
κ.λπ. µε ιδιαίτερη φροντίδα στη διαχείριση της: 
4.1 Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τα προγράµµατα 

επιµόρφωσής τους κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους 
περιλαµβάνουν θέµατα ειδικής αγωγής ή συνεκπαίδευσης.  

4.2 Οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό υποστηρίζονται 
για να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις 
τους σε σχέση µε τη συνεκπαίδευση, έτσι ώστε να είναι 
προετοιµασµένοι να καλύψουν τις ανάγκες όλων των 
µαθητών/σπουδαστών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας στο 
κοινό σχολείο.  

4.3 Παρέχονται µαθήµατα και ευκαιρίες για επαγγελµατική 
ανάπτυξη ώστε να εµπλουτιστούν οι παιδαγωγικές ικανότητες. 

4.4 Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν, διδάσκουν και κάνουν 
απολογισµό σε συνεργασία.  

4.5 Οι διαθέσιµοι πόροι αποταµιεύονται για την κατάλληλη 
επαγγελµατική ανάπτυξη που σχετίζεται µε την κάλυψη των 
ειδικών αναγκών στη συνεκπαίδευση.  

Δείκτες για την απαίτηση 5: 
Η εκπαιδευτική νοµοθεσία καλύπτει πλήρως θέµατα ευελιξίας, 
διαφορετικότητας και ισότητας σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και 
για όλους τους µαθητές/σπουδαστές: 
5.1 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται µέσα από τη συνεργασία 

µεταξύ των διαφόρων τοµέων, όπως εκπαίδευση, υγεία, 
κοινωνικοί τοµείς κ.λπ. 

5.2 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται για τη συνεργασία µεταξύ 
του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος και των µη 
θεσπισµένων παρόχων εκπαίδευσης. 
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5.3 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται έτσι ώστε να υπάρχει 
σεβασµός στις ίσες ευκαιρίες και την ίση µεταχείριση, καθώς 
και αποφυγή διακρίσεων εις βάρος των µαθητών/σπουδαστών 
χωρίς καµία εξαίρεση. 

5.4 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται έτσι ώστε οι πηγές υλικών 
και ανθρώπινων πόρων να ικανοποιούν τις ανάγκες όλων των 
µαθητών/σπουδαστών. 

5.5 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται για ευέλικτες προσαρµογές 
στα αναλυτικά προγράµµατα και το Ατοµικό Εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα. 

 5.6 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται για να λάβει κάθε µαθητής/ 
σπουδαστής απολυτήριο, όταν ολοκληρώσει τις σπουδές του. 

5.7 Θεσπίζονται διαδικασίες για διαβούλευση προς τους µη 
θεσµοθετηµένους οργανισµούς και τα άτυπα συστήµατα 
εκπαίδευσης. 

5.8 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται για τους µαθητές/ 
σπουδαστές/γονείς/επαγγελµατίες σε σχέση µε τη συµµετοχή 
στη λήψη αποφάσεων. 

5.9 Εγκαθίστανται θεσπισµένες διαδικασίες για τη διαχείριση των 
διαφωνιών. 

5.10 Κανόνες/διαδικασίες θεσπίζονται µε στόχο την ευελιξία, την 
παροχή ευκαιριών για τροποποιήσεις που θα καλύψουν τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των µαθητών/σπουδαστών, 
εκπαιδευτικών, γονέων, στα διαφορετικά επίπεδα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Δείκτες για την απαίτηση 6: 
Η εκπαιδευτική νοµοθεσία καλύπτει πλήρως τα θέµατα του ελέγχου 
και απολογισµού για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και όλους του 
µαθητές/σπουδαστές:  
6.1 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για τα συστήµατα ώστε να ελέγχουν 

την αποτελεσµατικότητα των παροχών (όπως 
αυτοαξιολόγηση, επιθεώρηση, σχεδιασµός των παροχών). 

6.2 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για τα συστήµατα ώστε να ελέγχουν 
την αποτελεσµατικότητα της στήριξης της διδασκαλίας και της 
µάθησης. 
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6.3 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για τα συστήµατα ώστε να ελέγχουν 
τα επίπεδα συµµετοχής (εγγραφή, τα επίπεδα ολοκλήρωσης 
των σπουδών, τα επίπεδα παραίτησης και αποκλεισµού)των 
διαφόρων οµάδων µαθητών/σπουδαστών. 

Δείκτες για το πεδίο της συµµετοχής 
Δείκτες για την απαίτηση 1:  
Οι πολιτικές εισόδου προωθούν την πρόσβαση στο γενικό-ενιαίο 
σχολείο για όλους του µαθητές/σπουδαστές: 
1.1 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για τα σχολεία ώστε να παρέχουν 

ευκαιρίες µάθησης σε όλους τους µαθητές/σπουδαστές 
ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τις µαθησιακές τους 
ικανότητες. 

1.2 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά τις 
προσαρµοσµένες µετακινήσεις. 

1.3 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για θέµατα πρόσβασης στην 
κατασκευή των κτηρίων, στον εξοπλισµό και την υποδοµή. 

1.4 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για τη διαθεσιµότητα των τεχνικών 
εργαλείων σε όλους του µαθητές/σπουδαστές ανάλογα µε τις 
ατοµικές τους ανάγκες. 

1.5 Οι απόψεις των µαθητών/σπουδαστών για το περιβάλλον 
µάθησης λαµβάνονται υπόψη. 

1.6 Οι αριθµοί και τα ποσοστά των µαθητών/σπουδαστών µε ΕΕΑ 
στις γενικές τάξεις, τάξεις ένταξης σε ενιαίες σχολικές µονάδες, 
ειδικά σχολεία και ιδρύµατα εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος 
συλλέγονται και ελέγχονται σε διαφορετικά επίπεδα του 
συστήµατος. 

1.7 Οι αριθµοί και τα ποσοστά των µαθητών/σπουδαστών µε ΕΕΑ 
που εκπαιδεύονται υπό την εποπτεία των συστηµάτων υγείας, 
κοινωνικής πρόνοιας ή δικαιοσύνης, ή των παιδιών που 
λαµβάνουν κατ’ οίκον εκπαίδευση, συλλέγονται και ελέγχονται 
σε διαφορετικά επίπεδα του συστήµατος. 

Δείκτες για την απαίτηση 2: 
Οι εθνικές κατευθυντήριες γραµµές για το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, 
αν υπάρχουν, διευκολύνουν πλήρως τη συνεκπαίδευση όλων των 
µαθητών/σπουδαστών: 
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2.1 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για ευελιξία στο αναλυτικό 
πρόγραµµα σπουδών για να καλύψουν τις ατοµικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

2.2 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για τη σύνδεση του εκπαιδευτικού 
προγράµµατος µε τις πραγµατικές ανάγκες της ζωής των 
µαθητών/σπουδαστών και όχι µόνο µε την ακαδηµαϊκή 
γνώση. 

Δείκτες για την απαίτηση 3:  
Τα εθνικά συστήµατα εξέτασης, όπου υπάρχουν, ακολουθούν 
πλήρως τις αρχές της αξιολόγησης στη συνεκπαίδευση και δε δρουν 
ως εµπόδιο στη συµµετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης ή στη 
µάθηση: 
3.1 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για να εκτιµηθεί ένα ευρύ πεδίο 

αποτελεσµάτων της µάθησης. 
3.2 Θεσµοθετηµένοι κανόνες ώστε η αξιολόγηση να περιλαµβάνει 

και να ενθαρρύνει τα επιτεύγµατα όλων των 
µαθητών/σπουδαστών. 

3.3 Θεσµοθετηµένοι κανόνες ώστε το εύρος των αξιολογήσεων 
που χρησιµοποιούνται να επιτρέπει σε όλους του µαθητές/ 
σπουδαστές να επιδείξουν τις ικανότητές τους. 

3.4 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για να είναι διαθέσιµη η προσαρµογή 
και η µετροπή των µεθόδων εξέτασης, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο. 

Δείκτες για την απαίτηση 4: 
Ο προσδιορισµός των εκπαιδευτικών αναγκών και των συστηµάτων 
αξιολόγησης προάγει πλήρως και στηρίζει τη συνεκπαίδευση: 
4.1 Οι διαδικασίες δεν είναι µεροληπτικές και βασίζονται σε 

πρισεγγίσεις καλής πρακτικής. 
4.2 Ο αρχικός προσδιορισµός των αναγκών ενός µαθητή/ 

σπουδαστή διενεργείται µέσω µιας ολιστικής και βασισµένης 
στις βασικές ανάγκες άποψης, η οποία συνδέεται όχι µόνο µε 
τη διδασκαλία και τη µάθηση αλλά και µε την ανάπτυξη του 
Ατοµικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος και της διαδικασίες 
αναθεώρησης. 
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4.3 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για το σύστηµα του προσδιορισµού 
των αναγκών ώστε να προσανατολίζεται προς τις 
εκπαιδευτικές εµπειρίες κάθε µαθητή/σπουδαστή. 

Δείκτες στο πεδίο της χρηµατοδότησης 

Δείκτες για την απαίτηση 1:  
Η πολιτική για τη χρηµατοδότηση υποστηρίζει πλήρως τη 
συνεκπαίδευση: 
1.1 Βασική χρηµατοδότηση που κατανέµεται στα σχολεία ώστε να 

τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των 
µαθητών/σπουδαστών µε ελάχιστη προσφυγή σε επιπλέον 
χρηµατοδότηση για ιδιαίτερες ανάγκες. 

1.2 Βασική και επαρκής χρηµατοδότηση για πλήρη πρόσβαση 
στη συνεκπαίδευση για όλους του µαθητές/σπουδαστές, 
παρέχεται από τις κυβερνήσεις και δεν εξαρτάται από 
εθελοντικούς/φιλανθρωπικούς οργανισµούς. 

1.3 Η χρηµατοδότηση υποστηρίζει την παροχή συνεκπαίδευσης 
σε όλους του µαθητές/σπουδαστές µε βάση τις ανάγκες, τις 
ικανότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. 

1.4 Θεσµοθετηµένοι κανόνες για κριτήρια επιλογής πρόσθετης 
διανοµής πόρων, µε αφετηρά το γενκό και τοπικό πλαίσιο 
(τοπική κοινότητα/σχολεία) και µόνο µετά από αυτό, σε 
ατοµικό επίπεδο αναγκών του µαθητή/σπουδαστή (ώστε να 
αποφευχθεί η ετικέτα που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα). 

Δείκτες για την απαίτηση 2: 
Η πολιτική για τη χρηµατοδότηση βασίζεται πλήρως στις 
εκπαιδευτικές ανάγκες: 
2.1 Η πολιτική βασίζεται (αρχικά) στον προσδιορισµό των 

απαιτούµενων παροχών παρά στην κατηγοριοποίηση/ετικέτες 
των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι µαθητές/σπουδαστές. 

2.2 Το εκπαιδευτικό σύστηµα προσαρµόζεται στις ανάγκες του 
µαθητή/σπουδαστή και όχι το αντίθετο. 

2.3 Ένας σαφής ορισµός της «εκπαιδευτικής ανάγκης» υιοθετείται 
στη σχετική νοµοθεσία. 

2.4 Καλύπτονται οι απαιτήσεις για συνεργασία µεταξύ των 
διαφόρων τοµέων. 
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2.5 Οι πόροι είναι διαθέσιµοι για την πρώιµη ανάγνωριση των 
ΕΕΑ και την πρώιµη παρέµβαση ως απόκριση στους 
µαθητές/σπουδαστές που έχουν διαγνωσθεί µε ΕΕΑ (ο όρος 
«πρώιµη» αναφέρεται στην ηλικία του µαθητή/σπουδαστή 
και/ή σε πρώιµα σηµάδια µαθησιακής δυσκολίας σε κάθε 
ηλικία). 

2.6 Οι εµπλεκόµενοι γονείς και µαθητές/σπουδαστές ασκούν 
σηµαντική επιρροή στον προσδιορισµό/περιγραφή των 
αναγκών του µαθητή/σπουδαστή και των αναγκαίων 
παροχών. 

2.7 Παρέχεται η κατάλληλη χρηµατοδότηση για τον προσδιορισµό 
και την κάλυψη των αναγκών σε όλα τα στάδια της ζωής (από 
την προσχολική ηλικία, τη σχολική έως και το πανεπιστήµιο) 
και την υποστήριξη της µετάβασης από το ένα στάδιο στο 
άλλο. 

2.8 Υποστηρίζεται η διαθεσιµότητα και η αποτελεσµατική χρήση 
των υποστηρικτικών τεχνολογιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
νέων και αναδυόµενων τεχνολογιών, για την προσφορά 
βοήθειας στην κάλυψη των προσδιορισµένων αναγκών των 
µαθητών/σπουδαστών και στην προαγωγή της ανεξαρτησίας/ 
αυτονοµίας.  

2.9 Οι µαθητές/σπουδαστές µε ΕΕΑ αντιµετωπίζονται επί ίσοις 
όροις, λαµβάνοντας υπόψη το φύλο, την ηλικία, την 
εθνικότητα, το θρήσκευµα, το κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο 
και τον τόπο διαµονής. 

Δείκτες για την απαίτηση 3:  
Η πολιτική για τη χρηµατοδότηση διευκολύνει πλήρως την ευέλικτη, 
αποτελεσµατική και επαρκή ανταπόκριση στις ανάγκες: 
3.1 Οι κανόνες και οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την 

εξασφάλιση των πόρων είναι εύκολα κατανοητές από τους 
επαγγελµατικές, τους γονείς και το ευρύ κοινό/τους πολίτες. 

3.2 Η διαχείριση των πόρων µπορεί να γίνεται µε ευέλικτο τρόπο 
σε επίπεδο σχολείου ή τοπικής κοινότητας (εξασφαλίζοντας 
την ύπαρξη επαρκούς κεντρικής εποπτείας και συντονισµού 
ώστε να αποφεύγεται όποια µη αναγκαία επικάλυψη 
χορήγησης πόρων). 
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3.3 Οι πόροι κατανέµονται εγκαίρως για πρώιµο προσδιορισµό 
της εκπαιδευτικής ανάγκης και πρόληψη. 

3.4 Θεσπίζονται κανόνες λαµβάνοντας υπόψη την ευνοϊκότερη 
λύση για κάθε πεδίο, σε σχέση µε την αποτελεσµατικότητα, 
αποδοτικότητα, επάρκεια, ποιότητα κ.λπ. 

Δείκτες για την απαίτηση 4:  
Η πολιτική για τη χρηµατοδότηση προάγει πλήρως τη στήριξη από 
σχετικές υπηρεσίες και την απαραίτητη συνεργασία µεταξύ των 
διαφόρων τοµέων: 
4.1 Διαθεσιµότητα µιας πλήρως ανεπτυγµένης υποστηρικτικής 

υπηρεσίας µε επαρκές επίπεδο επαγγελµατικών ικανοτήτων 
στο πεδίο της συνεκπαίδευσης. 

4.2 Αποτελεσµατική και αποδοτική συνεργασία µεταξύ των 
φορέων (υπουργεία, σχολεία, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες). 

4.3 Υπάρχει συνεργασία µεταξύ των επαγγελµατιών (ψυχολόγων, 
γιατρών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών λειτουργών και 
διοικητικών, είτε έχουν εξειδίκευση στις ΕΕΑ είτε όχι). 

4.4 Επαρκής χρηµατοδότηση διανέµεται ώστε να καλύψει τις 
απαραίτητες επαγγελµατικές δικτυακές δραστηριότητες. 
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάστηκαν οι περιοχές, απαιτήσεις και δείκτες 
για την εκπαίδευση, καθώς και ο σύνδεσµος µε ειδικούς δείκτες. Η 
ισχύς αυτής της προσέγγισης µπορεί να υπογραµµιστεί, 
επεξηγώντας πώς εναρµονίζεται µε τις διαδικασίες που 
χρησιµοποιούνται σε σχετικά προγράµµατα, τα οποία, συνήθως, 
καταλήγουν σε προτάσεις σχετικές µε µια συγκεκριµένη θεµατική 
περιοχή. 
Στα θεµατικά προγράµµατα του Φορέα, το πρώτο βήµα είναι πάντα ο 
προσδιορισµός των περιοχών στο πεδίο της εκπαίδευσης που 
χρειάζονται περαιτέρω προσοχή. Ο Φορέας έχει δύο προσεγγίσεις 
για αυτόν τον προσδιορισµό. Η πρώτη προσέγγιση είναι να παρέχει 
πάντα διαδικασίες που σχεδιάζονται για να καλύψουν τις τρέχουσες 
ανάγκες των χωρών µελών του Φορέα, οι οποίες δεν µπορούν να 
προβλεφθούν ή να σχεδιαστούν. Η δεύτερη προσέγγιση αφορά τη 
συλλογή δεδοµένων από τις χώρες του Φορέα σχετικά µε τις 
τρέχουσες, αναδυόµενες και µελλοντικές ανάγκες, οι οποίες είναι 
αναγκαίο να διερευνηθούν. Αυτές οι ανάγκες συλλέγονται υπό το 
φως τον εθνικών προτεραιοτήτων για την ειδική αγωγή καθώς και 
των προτεραιοτήτων για την εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
όπως προβάλλονται από το Συµβούλιο των Υπουργών Παιδείας. Οι 
συγκεκριµένες ανάγκες συγκεντρώνονται στα θεµατικά προγράµµατα 
του Φορέα.  
Το δεύτερο βήµα για τα θεµατικά προγράµµατα είναι – πέρα από την 
ανασκόπηση της σχετικής διεθνούς επιστηµονικής βιβλιογραφίας 
στην υπό διερεύνηση περιοχή – η συλλογή εµπειρικών δεδοµένων 
από εµπειρογνώµονες σε όλη την Ευρώπη. Διάφορες µέθοδοι 
εφαρµόζονται για τη συλλογή (όπως µελέτες περιπτώσεων ή 
επισκέψεις στο πεδίο). 
Στο τρίτο βήµα εφαρµόζεται µια διαδικασία επαγωγικού συλλογισµού 
και γίνονται γενικεύσεις µε βάση µεµονωµένα παραδείγµατα. Αυτές οι 
γενικεύσεις διατυπώνονται ως προτάσεις. Οι συγκεκριµένες 
προτάσεις εκφράζουν δράσεις µε στόχο την επίτευξη ευνοϊκών 
συνθηκών για τη συνεκπαίδευση στο επιλεγµένο πεδίο.  
Οι προτάσεις µπορούν µε ευκολία να καταγραφούν ως απαιτήσεις 
όταν στο επίκεντρο δεν βρίσκονται οι απαιτούµενες δράσεις αλλά τα 
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αποτελέσµατα αυτών των δράσεων ως ευνοϊκές συνθήκες για τη 
συνεκπαίδευση.  
Το σχήµα 6 παρακάτω απεικονίζει τα διαφορετικά βήµατα που 
ακολουθούνται από τα θεµατικά προγράµµατα του Φορέα. 
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9. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΗΜΑΤΑ 

Στόχος του προγράµµατος ήταν να αναπτύξει µία δέσµη δεικτών σε 
εθνικό επίπεδο, που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, γεγονός που επιτρέπει την ανασκόπηση των 
συνθηκών σε κάθε χώρα, οι οποίες µπορούν να υποστηρίξουν ή να 
εµποδίσουν την ανάπτυξη της συνεκπαίδευσης στα σχολεία. 
Πρόσφερε επίσης ένα πλαίσιο και µια µεθοδολογία για τη στήριξη 
των χωρών στη δηµιουργία δεικτών σε εθνικό επίπεδο, στις περιοχές 
που θεωρούνται σχετικές για την κάθε µία. Οι ακόλουθες σκέψεις 
στοχεύουν σε µια πρόταση µε την οποία οι δείκτες θα είναι 
λειτουργικοί, µέσω διαµόρφωσης επί µέρους εδικών και 
εφαρµόσιµων δεικτών για έλεγχο και σύγκριση µεταξύ των χωρών.  
Ανάλυση των γενικών απαιτήσειων και για τις τρεις περιοχές 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως είναι δυνατός ο προσδιορισµός γενικών 
απαιτήσεων και για τις τρεις περιοχές και η ανάπτυξη δεικτών για 
κάθε µια από αυτές. Για παράδειγµα, µια απαίτηση όπως η 
«εναρµόνιση µε τα διεθνή πρότυπα για τη συνεκπαίδευση» είναι 
δυνατό να µεταφραστεί σε επί µέρους ειδικούς δείκτες για τη 
νοµοθεσία, τη συµµετοχή και τη χρηµατοδότηση. Μια τέτοια 
προσέγγιση θα µπορούσε να οδογήσει σε µια πιο συνεκτική και 
περιεκτική λίστα δεικτών και, ίσως, να χρησιµοποιηθεί στη 
δηµιουργία δεικτών όπου η παρούσα λίστα παρουσιάζει κενά.  
Επιλογή ενός µικρότερου συνόλου δεικτών 
Ένα υποσύνολο δεικτών θα παρέχει στις χώρες ένα εργαλείο 
σύγκρισης των δικών τους επιτευγµάτων µε αυτά άλλων χωρών. Η 
µικρότερη δέσµη δεικτών θα πρέπει να επιλεχθεί από τους 
διαµορφωτές πολιτικής (π.χ. τους Εθνικούς Εκπροσώπους στο 
Συµβούλιο του Φορέα), στη βάση της σχετικότητας για αµοιβαία 
σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αφετηρία αυτή τη µικρότερη 
δέσµη δεικτών, ένα επόµενο πρόγραµµα θα µπορούσε να αναπτύξει 
περαιτέρω ειδικούς δείκτες που θα καταστήσουν τους δείκτες 
µετρήσιµους.  
Ορισµός των ειδικών δεικτών 
Αυτό το βήµα θα είχε ως στόχο κάθε ειδικός δείκτης να παρέχει 
στοιχεία για την ύπαρξη µιας συγκεκριµένης κατάσταση ή για την 
επίτευξη ή µη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων. Αυτοί οι ειδικοί δείκτες 
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θα καθιστούσαν ικανούς τους διαµορφωτές πολιτικής να αποτιµούν 
την πρόοδο προς την επίτευξη των επιθυµητών αποδόσεων, 
αποτελεσµάτων, στόχων και σκοπών των πολιτικών ή των 
προγραµµάτων (έλεγχος). Οι δείκτες, όπως περιγράφηκαν στο 
κεφάλαιο 7 µπορεί να περιλαµβάνουν και λεπτοµερείς όρους των 
ποσοτικοποιηµένων στόχων και κριτήρια της ποιότητας. Και οι 
ποιοτικές και οι ποσοτικές πλευρές παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες 
και είναι απαραίτητες όταν παρουσιάζεται µια ισορροπηµένη και 
λογική εικόνα της κίνησης προς την επίτευξη των στόχων και των 
σκοπών. Παρόλα αυτά, λαµβάνοντας υπόψη την οµάδα στόχο, όλοι 
οι ειδικοί δείκτες πρέπει, µεταξύ άλλων, να παρέχουν απλές 
πληροφορίες που θα µπορούν να ανταλλάσσονται θα κατανοούνται 
εύκολα και από τον πάροχο και από τον χρήστη της πληροφορίας. Οι 
ειδικοί δείκτες θα ήταν δυνατό τότε να αποτελέσουν έναν παράγοντα 
– µεταξύ άλλων – που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στη λήψη 
αποφάσεων για τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της 
πολιτικής. 
Όπως περιγράφηκε στο κεφάλαιο 7, οι ειδικοί δείκτες καθιστούν τον 
σχετικό δείκτη λειτουργικό. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι 
ειδικοί δείκτες µπορούν να διαµορφωθούν σύµφωνα µε έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 
- Ο ειδικός δείκτης ποσοτικοποιεί µια συγκεκριµένη πλευρά του 
σχετικού δείκτη · 
- Ο ειδικός δείκτης δηλώνει την ύπαρξη ή µη µιας συγκεκριµένης 
πλευράς του σχετικού δείκτη (π.χ. ως σηµείο ελέγχου) · 
- Ο ειδικός δείκτης καθορίζει έως ποιο βαθµό µπορεί να παρατηρηθεί 
το ποιοτικό χαρακτηριστικό του δείκτη (επίπεδο ποιότητας) · 
- Ο ειδικός δείκτης καταγράφει λεπτοµερώς το βαθµό στον οποίο οι 
πολιτικές που εφαρµόζονται διαφοροποιούνται ή εναρµονίζονται µε 
τη γραπτή νοµοθεσία ή τις συµφωνίες (επίπεδο εναρµόνισης) · 
- Ο ειδικός δείκτης αξιολογεί το βαθµό στον οποίο το σύστηµα 
διασφαλίζει ότι οι ποιοτικές συνθήκες (που εκφράζονται στον δείκτη) 
αποδίδονται σε όλες τις περιπτώσεις (επίπεδο κάλυψης). 
Κάθε ειδικός δείκτης θα πρέπει να συνοδεύεται από έναν σύντοµο 
αλλά σαφή ορισµό και αιτιολογία. 
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Δηµιουργία κατάλληλων κλιµάκων για τους ειδικούς δείκτες 
Σε ένα επόµενο στάδιο, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν κλίµακες 
για κάθε ειδικό δείκτη. Σε ότι αφορά τους ποιοτικούς ειδικούς δείκτες 
οι πιθανές κλίµακες µπορεί να ποικίλουν από έναν διπολικό τύπο 
(π.χ. υπάρχει/δεν υπάρχει) έως κλίµακες σειράς µε έναν ικανό 
αριθµό αξιών, η κάθε µια ευδιάκριτη αλλά και διακριτές µεταξύ τους 
(π.χ. «συνεπής, µικρές ασυνέπειες, µεγάλες ασυνέπειες, απόλυτα 
ασυνεπής». Οι ποσοτικοί ειδικοί δείκτες είναι αναγκαίο να 
εκφράζονται µε αναλογίες (π.χ. 1 στους 4). 
Για τους ποσοτικούς ειδικούς δείκτες, χρειάζεται να γίνει επεξεργασία 
της µεθόδου υπολογισµού και να προσδιοριστούν οι πηγές και η 
ποιότητα των δεδοµένων. Για τους ποιοτικούς ειδικούς δείκτες 
απαιτούνται κατευθυντήριες γραµµές για τη µείωση της 
υποκειµενικότητας των κλιµάκων, µε λεπτοµερή καταγραφή των 
αξιών που πρέπει να επιλεχθούν σε κάθε περίπτωση, και ποιο 
επίπεδο πρέπει να επιλεχθεί σε περίπτωση αµφιβολίας ή σε 
διφορούµενες καταστάσεις.  
Προσδιορισµός του συνόλου εκτιµητών 

Ειδικά στο πεδίο των ποιοτικών µετρήσεων, η υποκειµενική άποψη 
του εκτιµητή, επηρεάζει την επιλογή των αξιών της κλίµακας. Για 
παράδειγµα, αν ένας ειδικός δείκτης είναι σχεδιασµένος να µετρά το 
επίπεδο συµµετοχής των γονέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
η άποψη των γονέων µπορεί να διαφοροποιείται από αυτή των 
επαγγελµατιών. Κατά συνέπεια, ένα επόµενο βήµα θα ήταν η 
διερεύνηση των οµάδων, οι οποίες θα πρέπει να εµπλέκονται, έτσι 
ώστε τα αποτελέσµατα της εκτίµησης να παρέχουν µια ρεαλιστική 
άποψη της συγκεκριµένης πλευράς της πολιτικής.  
Αύξηση της συµφωνίας µεταξύ των εκτιµητών 

Καθώς οι ειδικοί δείκτες είναι σχεδιασµένοι εξαρχής ώς ένα εργαλείο 
για τις χώρες, η δέσµη δεικτών θα ήταν σχεδιασµένη για να 
χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο µιας διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. 
Παρόλα αυτά, η υποκειµενικότητα των κλιµάκων (βλ. προηγούµενη 
παράγραφο) καθώς και η µικρή συµφωνία µεταξύ των εκτιµητών 
αποτελούν πιθανούς κινδύνους που εγκυµονούν οι προσεγγίσεις, οι 
οποίες δεν αποτελούν ουδέτερες αξιολογήσεις προερχόµενες από 
µια και µοναδική αρχή αξιολόγησης. Η δηµιουργία µετρήσεων 
συγκρίσιµων µεταξύ των χωρών απαιτεί απόλυτη ανεξαρτησία από 
τους ανθρώπους που θα υποστούν τη µέτρηση (π.χ. εκτιµητής). Η 
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σηµφωνία µεταξύ των εκτιµητών, επίσης γνωστή και ως αξιοπιστία 
των εκτιµητών ή συµφωνία, είναι ο βαθµός συµφωνίας µεταξύ των 
διαφόρων εκτιµητών σε σχέση µε το ίδιο αντικείµενο που εξετάζεται. 
Όσο µεγαλύτερη είναι η συµφωνία, τόσο καλύτερη η οµοιογένεια ή η 
οµοφωνία στις εκτιµήσεις που δίνονται από διαφορετικούς κριτές. 
Σαφώς, κάθε εργαλείο εκτίµησης θα πρέπει να διέπεται από έναν 
ικανοποιητικό βαθµό αυτού του ποιοτικού χαρακτηριστικού. Αν οι 
διαφορετικές εκτιµήσεις δε συµφωνούν σε ικανοποιητικό βαθµό, 
απαιτούνται µετρήσεις για τη βελτίωση του βαθµού συµφωνίας, που 
µπορεί να επιτευχθεί µε τον επανέλεγχο των κλιµάκων ή µε 
βελτιωµένη κατάρτιση των εκτιµητών.  
Συλλογή, διαχωρισµός και ανάλυση δεδοµένων 

Για κάποιους συγκεκριµένους ειδικούς δείκτες θα ήταν, ίσως, 
απαραίτητο να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να 
πραγµατοποιηθεί η συλλογή των δεδοµένων σε τοπικό, 
περιφερειακό έως και εθνικό επίπεδο, και πώς οι ποιοτικές αξίες 
κλίµακας πρέπει να αντιµετωπιστούν σε αυτή της διαδικασία 
συλλογής. Παράλληλα, πρέπει να συζητηθούν και να αποφασιστούν 
οι διαστάσεις εντός των οποίων θα ήταν κατάλληλος ο διαχωρισµός 
σε εθνικό επίπεδο, για κάθε ειδικό δείκτη. Για παράδειγµα, κάποιοι 
ειδικοί δείκτες µπορούν να διαχωριστούν σε επίπεδο εκπαίδευσης, 
διοίκησης (τοπικής, περιφερειακής, εθνικής), µε βάση το φύλο ή την 
ηλικία, τη γεωγραφική θέση ή το είδος του ιδρύµατος. 
Τέλος, πρέπει να περιγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο θα ερµηνευθεί 
κάθε ειδικός δείκτης. Συνδέοντας αυτή τη διαδικασία µε την ερµηνεία 
των ορισµών κάθε ειδικού δείκτη αποτρέπεται – ή τουλάχιστον 
ελαχιστοποιείται – ο κίνδυνος παρερµηνειών από ανθρώπους που 
χρησιµοποιούν τη δέσµη των δεικτών.  
Διαδικασία σχεδιασµού 
Στο τελικό στάδιο είναι απαραίτητη η επανεξέταση των βασικών 
διαδικασιών και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη 
διαχείριση της διαδικασίας συλλογής δεδοµένων, την ανάλυση και 
ανατροφοδότηση. Είναι αναγκαίο να προσδιοριστεί η χρονική 
περίοδος της συλλογής δεδοµένων και να ορισθούν και να 
εκπαιδευτούν οι άνθρωποι που θα είναι υπεύθυνοι για αυτήν. Σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο χρειάζεται να συµφωνηθούν και να θεσπιστούν 
οι διαδικασίες για την επίσηµη έκθεση των αποτελεσµάτων. 
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Μελλοντικό έργο 
Λόγω των περιορισµένων πηγών, υπάρχουν ήδη περιορισµοί στο 
πλαίσιο αυτού του προγράµµατος. Όπως περιγράφηκε στο έβδοµο 
κεφάλαιο, από τον κατάλογο των περιοχών της συνεκπαίδευσης, 
επιλέχθηκαν τρεις για περαιτέρω διερεύνηση, αλλά υπάρχουν και 
άλλες που πρέπει να καλυφθούν στο µέλλον. Στη διαµόρφωση 
µελλοντικών δεικτών όλες αυτές οι περιοχές είναι απαραίτητο να 
εξετασθούν, διαφορετικά η δέσµη των δεικτών δε θα είναι πλήρης 
(π.χ. δε θα καλυφθεί η συνεκπαίδευση σε όλο της το εύρος). Δεν 
αποτελεί έκπληξη ότι η λίστα των περιοχών περιλαµβάνει κάποια 
θέµατα τα οποία έχουν εξετασθεί σε άλλα προγράµµατα του Φορέα. 
Τα αποτελέσµατα (π.χ. προτάσεις) που απορρέουν από τα 
προγράµµατα θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια καλή βάση για την 
ανάπτυξη δεικτών σε µια συγκεκριµένη περιοχή (βλ. κεφάλαιο 8 για 
µια επεξήγηση του πώς οι προτάσεις σχετίζονται µε την προσέγγιση 
που υιοθετείται στην παρούσα έκθεση). Η λίστα θα µπορούσε να 
αποτελέσει ατζέντα των προς διερεύνηση θεµάτων, είτε µέσω 
προγραµµάτων, σεµιναρίων, συνεδρίων ή άλλων ευκαιριών, τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΟΡΩΝ 

Ανάλυση δεδοµένων – ο διαχωρισµός ή το «σπάσιµο» των 
δεδοµένων στα δοµικά τους στοιχεία (και το αντίθετο της συλλογής). 
Αισθητήρας – το τµήµα του εργαλείου µέτρηση, το οποίο 
ανταποκρίνεται άµεσα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. 
Δείκτης – ο δείκτης ορίζεται ως µια παράµετρος ή µια αξία που 
απορρέει από παραµέτρους, η οποία στοχεύει στην παροχή 
πληροφοριών για την κατάσταση ενός φαινοµένου. 
[Ο] Εκτιµητής – κάποιος που παρέχει µια εκτίµηση ή µια αξιολόγηση. 
Έλεγχος – η πράξη της παρατήρησης (και κάποιες φορές της 
καταγραφής). 
Εναρµόνιση/επίπεδο εναρµόνισης – ο βαθµός οµοιοµορφίας, 
τυποποίησης και έλλειψης αντιφάσεων µεταξύ των µερών ενός 
συστήµατος ή µιας συνιστώσας. 
Μετρήσιµος – ο ικανός να µετρηθεί µε κάποιο τρόπο αριθµητικά. 
Συλλογή δεδοµένων – κάθε διαδικασία κατά την οποία συλλέγονται 
πληροφορίες και παρατίθενται υπό µορφή περίληψης, για σκόπους 
όπως η στατιστική ανάλυση. 
Συµφωνία εκτιµητών – ο βαθµός συµφωνίας µεταξύ των εκτιµητών. 
Δίνει µια βαθµολογία για το ποσό συµφωνίας µεταξύ των εκτιµήσεων 
που προκύπτουν. 
Λειτουργικός – η διαδικασία ή µια σειρά ενεργειών για την επίτευξη 
ενός αποτελέσµατος. 
Λειτουργικός δείκτης – ένας δείκτης που έχει ορισθεί µε τέτοιο τρόπο 
ώστε να µπορεί να µετρηθεί. 
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