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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η έκθεση Παροχές στη Μετά- Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση παρέχει µία 
περίληψη σχετικής πληροφόρησης που συλλέχθηκε από τον 
Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής. Καλύπτει 
τρεις περιοχές προτεραιότητας στο χώρο της Ειδικής Αγωγής: 
 
 Συνεκπαίδευση και Πρακτικές στην Τάξη στη Δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση. 

 Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και εντός της ΤΕ για 
φοιτητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. 
 
Οι πληροφορίες έχουν συγκεντρωθεί µε εθνικές εκθέσεις σχετικές µε 
το θέµα, που έχουν συντάξει τα µέλη του Φορέα µέσω 
ερωτηµατολογίου και, σε ορισµένες περιπτώσεις, µε ανάλυση 
πρακτικών παραδειγµάτων και ανταλλαγές ειδικών. Η έκθεση αυτή 
έχει συνταχθεί και εκδοθεί από το Φορέα, µε συνεισφορές από τις 
Εθνικές Μονάδες της Ευρυδίκης. Έχουµε λάβει κυρίως σχόλια από 
τις Εθνικές Μονάδες της Ευρυδίκης από τις χώρες εκείνες που δεν 
εκπροσωπούνται στο Φορέα, αλλά όλες οι συνεισφορές ή/και τα 
σχόλια από τις µονάδες της Ευρυδίκης έχουν συµπεριληφθεί στα 
παρακάτω κεφάλαια.  
 
Κύριος σκοπός αυτού του κειµένου είναι να διευρύνουµε την 
υπάρχουσα πληροφόρηση στις τρεις περιοχές που εστιάζει, για να 
καλύψουµε περισσότερες χώρες. Υλικό και αποτελέσµατα που ήδη 
υπάρχουν από τις χώρες µέλη του Φορέα στάλθηκαν στις Εθνικές 
Μονάδες της Ευρυδίκης για να υποστηρίξουν την εργασία τους, 
ζητώντας τους να συνεισφέρουν µε γενικά σχόλια ή σχετική ειδική 
πληροφόρηση για τις τρεις περιοχές προτεραιότητας. Οι συνεισφορές 
τους έχουν συµπεριληφθεί έµµεσα στο κείµενο όταν η κατάσταση 
που ανέφεραν για τις χώρες τους γενικά ανταποκρινόταν στα 
ευρήµατα της ανάλυσης του Φορέα. Η πληροφόρηση από τις 
µονάδες της Ευρυδίκης παρουσιάζεται άµεσα όταν χρειαζόταν να 
επισηµανθούν ακριβείς καταστάσεις που αφορούν χώρες.  
 
Εκφράζεται ευγνωµοσύνη στις εθνικές µονάδες του Λιχνενστάιν, της 
Μάλτας, της Πολωνίας, της Ρουµανίας και της Σουηδίας για τη 
σχετική συνεισφορά τους σε αυτή την έκδοση. Ειλικρινή 
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ευγνωµοσύνη εκφράζεται επίσης στους εκπροσώπους του φορέα για 
την υποστήριξή τους και τη συνεργασία τους στην σύνταξη αυτής της 
θεµατικής έκδοσης. Είναι η δεύτερη φορά που η αποτελεσµατική 
συνεργασία µεταξύ των δύο δικτύων, της Ευρυδίκης και του 
Ευρωπαϊκού Φορέα, έχει βοηθήσει για να είναι εφικτή µία θεµατική 
έκδοση. Τον Ιανουάριο του 2003, δηµοσιεύτηκε η πρώτη θεµατική 
έκδοση ‘Ειδική Αγωγή στην Ευρώπη’ ως αποτέλεσµα 
εποικοδοµητικής συνεργασίας 
 
Η έκδοση αυτή δεν αντιµετωπίζει τα ζητήµατα της Ειδικής Αγωγής 
έχοντας υπόψη κάποιο ειδικό ορισµό ή φιλοσοφία. Δεν υπάρχει κοινά 
αποδεκτή ερµηνεία των όρων αναπηρία, ειδική ανάγκη ή ανεπάρκεια 
µεταξύ των χωρών. Οι ορισµοί και οι κατηγορίες των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών ποικίλουν µεταξύ των χωρών. Η προσέγγιση 
που ακολουθούµε είναι η θεώρηση όλων των ορισµών και απόψεων 
στις συζητήσεις σχετικά µε την πρακτική της ειδικής αγωγής στις 
τρεις περιοχές κλειδιά. 
 
Το Κεφάλαιο 1 αναφέρεται στη Συνεκπαίδευση και Πρακτικές στην 
Τάξη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Η παροχή εκπαίδευσης στους 
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ένα περίπλοκο θέµα στο χώρο 
της Ειδικής Αγωγής και του αναλυτικού προγράµµατος. Ο τρόπος 
που η δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι οργανωµένη σε αρκετές 
χώρες έχει ως αποτέλεσµα να υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις για 
τους σπουδαστές µε ΕΕΑ. Αυτό το κεφάλαιο προσδιορίζει µερικές 
από τις στρατηγικές που ακολουθούν τα σχολεία για να ξεπεράσουν 
αυτό το πρόβληµα και περιγράφει ποικίλες προσεγγίσεις της 
συνεκπαίδευσης. Εστιάζει σε θέµατα κλειδιά και προκλήσεις που 
αφορούν τη συνεκπαίδευση των µαθητών στα σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης όπως: η επίδραση του µοντέλου 
«διαχωρισµού τάξεων» (ή οµάδες τάξεων) στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση, η επίδραση της έµφασης που δίνεται στα εκπαιδευτικά 
αποτελέσµατα, οι στάσεις των εκπαιδευτικών και οι ελλείψεις που 
υπάρχουν στην κατάρτισή τους. Η ανάλυση παρουσιάζει ένα 
συνδυασµό µε αποτελέσµατα από εθνικές βιβλιογραφικές 
ανασκοπήσεις, περιπτώσεις µελέτης και επισκέψεις ειδικών. 
 
Το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται στην Πρόσβαση στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση και εντός της ΤΕ για Φοιτητές µε Ειδικές Εκπαιδευτικές 
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Ανάγκες. Οι φοιτητές µε αναπηρία δεν φαίνεται να εκπροσωπούνται 
ισότιµα στην ΤΕ και από αυτό προκύπτουν µία σειρά θεµάτων 
σχετικά µε τα εµπόδια και τους παράγοντες που υποστηρίζουν την 
πρόσβασή τους και την επιτυχή συµµετοχή τους σε σπουδές 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το κεφάλαιο βασίζεται σε ένα πλαίσιο 
θεµάτων που προσδιορίστηκαν µέσα από την εξέταση βιβλιογραφίας 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς επίσης και από πληροφορίες κλειδιά 
που συλλέχθηκαν και από τα δύο δίκτυα του Ευρωπαϊκού Φορέα και 
της Ευρυδίκης. Στόχος είναι η επισκόπηση των µορφών των δοµών 
υποστήριξης για φοιτητές µε ΕΕΑ που είναι διαθέσιµες στις χώρες 
και τους δίνουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε ευκαιρίες 
σπουδών στη ΤΕ. Πρέπει να επισηµανθεί ότι µερικές πληροφορίες 
σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται υπό µορφή πίνακα, που είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να συνοψίσουµε περιγραφική πληροφόρηση. 
Εντούτοις, αυτή τη µορφή παρουσίασης δεν πρέπει να τη δούµε σαν 
µέσο σύγκρισης των καταστάσεων στις χώρες.  
 
Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στη Μετάβαση από το Σχολείο στην 
Εργασία. Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι ένα 
σηµαντικό ζήτηµα για όλους τους νέους ανθρώπους και ακόµα 
περισσότερο για εκείνους µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η 
µετάβαση στην εργασία αποτελεί µέρος µίας µακράς και πολύπλοκης 
διαδικασίας, που καλύπτει όλες τις φάσεις στη ζωή του ατόµου, και 
χρειάζεται να διευθετηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 
Οι νέοι άνθρωποι αντιµετωπίζουν πολύ συχνά ανθρώπινους και 
κοινωνικούς παράγοντες όπως προκαταλήψεις, απροθυµίες, 
υπερπροστασία και ανεπαρκή κατάρτιση κλπ , που εµποδίζουν την 
πλήρη συµµετοχή τους στην ελεύθερη εργασία. Το κεφάλαιο 
συνοψίζει οκτώ βασικά ζητήµατα και δυσκολίες που 
προσδιορίστηκαν από τη σχετική µε θέµατα µετάβασης βιβλιογραφία.  
Έξι θέµατα κλειδιά που προέκυψαν από την ανάλυση του Φορέα 
παρουσιάζονται µε µία λίστα συστάσεων που απευθύνονται στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και στους επαγγελµατίες, 
στοχεύοντας να καθοδηγήσουν για το πώς θα βελτιωθεί η ανάπτυξη 
και η εφαρµογή της διαδικασίας της µετάβασης.  
 
Μια επισκόπηση των κοινών ζητηµάτων κλειδιών στις τρεις αυτές 
περιοχές µπορεί να βρεθεί στο τµήµα ΕΠΙΛΟΓΟΣ στο τέλος του 
κειµένου.  
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Κεφάλαιο 1  
 

 ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΤΗ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 
 
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παροχή εκπαίδευσης στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ένα 
περίπλοκο θέµα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και του αναλυτικού 
προγράµµατος. Εκθέσεις (βλ. Μελέτες του Ευρωπαϊκού Φορέα 
σχετικά µε την παροχή της Ειδικής Αγωγής στην Ευρώπη, 1998, 
2003 ως παραδείγµατα) δείχνουν ότι η συνεκπαίδευση, σε γενικές 
γραµµές, αναπτύσσεται καλά στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αλλά 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση δηµιουργούνται σοβαρά 
προβλήµατα. Μπορεί να υποστηριχτεί ότι αυτές τις δυσκολίες στη 
συνεκπαίδευση των µαθητών τις δηµιουργούν η ανάπτυξη 
εξειδίκευσης στο γνωστικό αντικείµενο και οι διαφορετικές 
στρατηγικές οργάνωσης των σχολείων. Η κατάσταση αυτή ενισχύεται 
και από το γεγονός ότι γενικά το χάσµα ανάµεσα στους µαθητές µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους συµµαθητές τους αυξάνει 
αναλογικά µε την ηλικία. Επιπλέον, σε πολλές χώρες η 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται συνήθως από ένα 
µοντέλο «διαχωρισµού τάξεων»: οι µαθητές τοποθετούνται σε 
διαφορετικές τάξεις (ή οµάδες τάξεων) µε βάση την επίδοσή τους. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Σουηδία: Οι παλιότεροι µαθητές 
βίωσαν έντονα περισσότερα εµπόδια σε σύγκριση µε τους νεότερους 
(…) Τα προβλήµατα δεν σχετίζονται µε τη διάγνωση και την 
κινητικότητα, αλλά κυρίως µε τις δραστηριότητες και την οργάνωση 
του σχολείου. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ελβετία: Η µετάβαση από το 
συνηθισµένο σχολείο γενικής πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο 
σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική 
στιγµή επιλογής για τη σταδιοδροµία των µαθητών. Η µετάβαση από 
µια µορφή σχολικής ένταξης στο πλαίσιο τάξης µε διαχωρισµό 
οµάδων ανάλογα µε την επίδοση αφήνει το σηµάδι της τον υπόλοιπο 
χρόνο που ο µαθητής περνάει στο σχολείο. Επιπλέον, οι µαθητές µε 
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ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν µπορούν να παραµερίσουν έτσι 
απλά τις «αποσκευές» τους από το χρόνο που πέρασαν στο δηµοτικό 
σχολείο, αλλά τις κουβαλούν µέσα σε αυτή την έντονα διαχωριστική 
µορφή διδασκαλίας. 
 
Σχόλια από τη Μάλτα: Στη Μάλτα, όπως σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες η ένταξη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αποτελεί επίσης ένα 
κύριο θέµα ενδιαφέροντος. Τα γνωστικά αντικείµενα σε αυτό το 
επίπεδο σπουδών έχουν περισσότερες απαιτήσεις και τα µαθήµατα 
είναι πιο ειδικά. Αυτό δηµιουργεί δυσκολίες στους εκπαιδευτικούς που 
δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες.  
 
Ένα άλλο πολύπλοκο θέµα που αφορά στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση είναι η σύγχρονη έµφαση σε εκπαιδευτικά αποτελέσµατα. 
Η πίεση που ασκείται στο εκπαιδευτικό σύστηµα για υψηλότερες 
ακαδηµαϊκές επιδόσεις µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την 
τοποθέτηση των µαθητών σε ειδικά σχολεία και τάξεις. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ισπανία: Το γεγονός ότι η 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από ένα υπερβολικά 
ακαδηµαϊκό αναλυτικό πρόγραµµα για µια οµοιογενή οµάδα µαθητών 
στις µέρες µας κάνει δύσκολες τις διαδικασίες προσαρµογής του 
αναλυτικού προγράµµατος για ανοµοιογενείς οµάδες µαθητών. 
 
Φυσικά, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι κοινωνίες, γενικά, 
απαιτούν πολύ περισσότερη προσοχή στα αποτελέσµατα των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την 
εισαγωγή της «εµπορικής σκέψης» στην εκπαίδευση και τη 
συµπεριφορά των γονέων ως «πελατών». Τα σχολεία γίνονται 
«υπόλογα» για τα αποτελέσµατά τους και συνεχώς αυξάνεται η τάση 
να κρίνονται σύµφωνα µε τις ακαδηµαϊκές επιτυχίες τους. Θα πρέπει 
να τονιστεί ότι αυτή η ανάπτυξη δηµιουργεί σοβαρούς κινδύνους για 
ευαίσθητους µαθητές. Με αυτή την έννοια η επιθυµία για υψηλότερες 
ακαδηµαϊκές επιδόσεις και η επιθυµία των µαθητών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες για ένταξη θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως 
αµοιβαία αποκλειόµενες. Ωστόσο παραδείγµατα από την πρόσφατη 
µελέτη αποκαλύπτουν ότι δεν είναι απαραίτητα αυτό το θέµα: 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ηνωµένο Βασίλειο: O διευθυντής σχολίασε 
τον τρόπο µε τον οποίο είχε αναπτυχθεί το σχολείο από την αρχική 
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συνεκπαίδευση και ως προς την ποικιλία των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών που απευθυνόταν και ως προς το πλαίσιο της συνολικής 
ακαδηµαϊκής επίδοσης. Το σχολείο είχε ασχοληθεί µε επιτυχία µε τις 
εντάσεις ανάµεσα στους δυο αυτούς τοµείς. Δέκα µήνες πριν την 
επίσκεψη, είχε γίνει στο σχολείο µια επίσηµη επιθεώρηση από το 
Γραφείο Εκπαιδευτικών Μέτρων, το οποίο ακολουθεί ένα εθνικό 
πρόγραµµα επιθεώρησης για όλα τα σχολεία της Αγγλίας. Η έκθεση 
ήταν ιδιαίτερα καλή και το σχολείο βαθµολογήθηκε ως «καλό». Η 
έκθεση του Γραφείου Εκπαιδευτικών Μέτρων ανέφερε: «Είναι 
δικαιολογηµένα περήφανο (το σχολείο) για τη συµµετοχική και 
πολυπολιτισµική εκπαίδευση που παρέχει, καθώς πετυχαίνει υψηλά 
επίπεδα για τους µαθητές του και ενισχύει το κλίµα αµοιβαίας 
φροντίδας. Οι σχέσεις ανάµεσα στη διεύθυνση, το προσωπικό και 
τους µαθητές είναι πολύ καλές και το σχολείο λειτουργεί µε 
εµπιστοσύνη και τιµιότητα. Αξιοποιήθηκαν σωστά οι σχετικές 
δαπάνες». 
 
Προηγούµενες µελέτες του Ευρωπαϊκού Φορέα δείχνουν ότι οι 
περισσότερες χώρες συµφωνούν στο ότι το θέµα της 
συνεκπαίδευσης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση αποτελεί περιοχή 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Συγκεκριµένα προβλήµατα που 
εντοπίστηκαν είναι η έλλειψη εξειδικευµένων εκπαιδευτικών και οι 
λιγότερο θετικές στάσεις τους. Οι στάσεις των εκπαιδευτικών 
θεωρούνται, γενικά, αποφασιστικής σηµασίας για την επιτυχία της 
συνεκπαίδευσης και αυτές οι στάσεις εξαρτώνται κυρίως από την 
εµπειρία που έχουν οι εκπαιδευτικοί -ειδικά µε τους µαθητές µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- την εκπαίδευσή τους, τη διαθέσιµη 
στήριξη και άλλες συνθήκες, όπως το µέγεθος της τάξης και τον 
φόρτο εργασίας. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Αυστρία: (…) ήταν σαφές ότι η θετική 
στάση των εκπαιδευτικών και της σχολικής κοινότητας προς τη 
συνεκπαίδευση είναι η πρωταρχική κατευθυντήρια δύναµη για την 
επιτυχία της ανεξάρτητα από το µοντέλο που επιλέγεται. Οι ταχείς 
καινοτοµίες αυτών των σχολείων µπορούν ακόµα και να υπερβούν τις 
δύσκολες συνθήκες (π.χ. ελλιπής αριθµός ωρών για καθοδήγηση, 
ελλιπώς εξοπλισµένες τάξεις, πολλοί εκπαιδευτικοί στην οµάδα, κλπ). 
 
Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι είναι 
λιγότερο πρόθυµοι να εντάξουν µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 
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ανάγκες στην τάξη τους. Η ενασχόληση µε τους µαθητές αυτούς 
απαιτεί πραγµατικά αφοσίωση και ευαισθησία προς τις συνθήκες 
αυτές. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ολλανδία: (σχετικά µε ένα αγόρι 12 χρόνων 
που έχει σύνδροµο Asperger). Μία φορά ένας από τους 
εκπαιδευτικούς του συµπέρανε ότι δεν έκανε όλες τις ασκήσεις που 
είχε για το σπίτι. Όταν η επιβλέπουσα τον ρώτησε, ανακάλυψε ότι 
εξαιτίας του περιορισµένου χώρου στο ηµερολόγιό του δεν µπορούσε 
να καταγράψει όλες τις ασκήσεις για το σπίτι σε µία γραµµή. Ο 
µαθητής αρνούνταν να χρησιµοποιήσει τις άλλες γραµµές, γιατί 
πίστευε ότι αυτές είναι για άλλα µαθήµατα. Επίσης, στην τάξη δεν είχε 
διορθώσει όλα τα λάθη του κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, γιατί δεν 
υπήρχε αρκετός χώρος στο πρόχειρό του. Η επιβλέπουσα πρότεινε 
να γράφει τα µαθήµατά του στη δεξιά σελίδα και να κρατάει 
σηµειώσεις για τις διορθώσεις στην αριστερή. Καθώς αυτή η λύση 
εξασφάλιζε ότι το πρόχειρό του δε θα ήταν ακατάστατο, ο µαθητής 
συµφώνησε και το πρόβληµα λύθηκε. Ήταν πολύ ανένδοτος σ’ αυτό 
το θέµα. 
 
Στη συγκεκριµένη µελέτη η έµφαση θα δοθεί σε αυτά και σε άλλα 
θέµατα που σχετίζονται µε τη συνεκπαίδευση στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Όσοι ενδιαφέρονται για τα κείµενα που αποτελούν τη 
βάση αυτής της αναφοράς µπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
του Φορέα www.european-agency.org (σύνδεσµος µε την αρχική 
σελίδα) στην περιοχή «Συνεκπαίδευση και Πρακτικές στην Τάξη». 
 
1.2 ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
 
1.2.1 Πλαίσιο 
 
Η µελέτη επικεντρώθηκε στις αποτελεσµατικές πρακτικές στις τάξεις 
συνεκπαίδευσης. Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι η συνεκπαίδευση 
εξαρτάται κυρίως από το τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί µέσα στις τάξεις 
τους. Βέβαια, το τι κάνουν οι εκπαιδευτικοί στις τάξεις τους εξαρτάται 
από την εκπαίδευση που έχουν, την εµπειρία, τις πεποιθήσεις και τις 
στάσεις τους, την κατάσταση που επικρατεί στην τάξη και το σχολείο 
καθώς και από παράγοντες εκτός σχολείου (τοπική και περιφερειακή 
κοινότητα, πολιτική, χρηµατοδότηση, κ.τ.λ).  
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ισπανία: Είναι ξεκάθαρο ότι τα 
µαθησιακά προβλήµατα των µαθητών δεν πηγάζουν αποκλειστικά 
από τις δυσκολίες τους στη µάθηση, αλλά από τον τρόπο οργάνωσης 
του σχολείου και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών στις τάξεις. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ηνωµένο Βασίλειο: Παρόλο που οι 
µελέτες περιπτώσεων έδειξαν διαφοροποιήσεις όσον αφορά στην 
κατανόηση της «συµµετοχικής εκπαίδευσης», τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα και τη διαδικασία που χρειάζεται για να φτάσουµε σ’ 
αυτήν, είναι κοινή η άποψη ότι οι πρακτικές συµµετοχικής 
εκπαίδευσης κάνουν αναγκαία την αναπροσαρµογή όλου του 
σχολείου, την εξάλειψη της έννοιας της ειδικής διδασκαλίας και την 
ανάπτυξη αναλυτικού προγράµµατος µέσω περιεχοµένου και 
παρουσίασης. 
 
Σε σύγκριση µε την προηγούµενη µελέτη που εστίασε στην 
πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση η 
πρόκληση είναι ακόµα µεγαλύτερη, καθώς σε πολλές χώρες η 
οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος στηρίζεται στα διαφορετικά 
γνωστικά αντικείµενα µε αποτέλεσµα οι µαθητές να αλλάζουν τακτικά 
τάξεις.  
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Αυστρία: Η εξωτερική 
διαφοροποίηση δηµιουργεί το διαχωρισµό της τάξης, αφού οι µαθητές 
δεν παραµένουν στη βασική τους οµάδα, αλλά αλλάζουν διαφορετικές 
τάξεις, για να παρακολουθήσουν µαθήµατα µε άλλους µαθητές από 
παράλληλες τάξεις. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό αποδείχθηκε 
σοβαρό µειονέκτηµα για την ένταξη των µαθητών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, εφόσον δεν µπορούσε να εξασφαλιστεί η 
κοινωνική συνοχή. 
 
Ο τρόπος µε τον οποίο γενικά είναι οργανωµένη η δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση σε πολλές χώρες δηµιουργεί σοβαρές προκλήσεις για 
τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα 
σηµαντικό να αναγνωριστούν ορισµένες στρατηγικές που πρέπει να 
ακολουθήσουν τα σχολεία, προκειµένου να ξεπεράσουν αυτό το 
πρόβληµα. 
 
Ο τρόπος µε τον οποίο οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία 
αντιλαµβάνονται τη συνεκπαίδευση στην τάξη είναι διαφορετικός. 
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Σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να περιγράψει τις διαφορετικές 
προσεγγίσεις για τη συµµετοχική εκπαίδευση και να διαδώσει ευρέως 
αυτές τις πληροφορίες. 
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, προέκυψε ένας αριθµός 
ερωτήσεων-κλειδιών στο πλαίσιο αυτής της µελέτης. Το βασικό 
ερώτηµα ήταν µε ποιο τρόπο µπορεί να αντιµετωπιστεί η 
διαφορετικότητα στην τάξη; Επιπλέον, ένα ακόµα ερώτηµα πρέπει να 
απαντηθεί: ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες, για ν’ αντιµετωπίσει 
κανείς τη διαφορετικότητα στην τάξη. 
 
Το επίκεντρο της προσοχής σ’ αυτή τη µελέτη ήταν η εργασία των 
εκπαιδευτικών. Ωστόσο αναγνωρίστηκε ότι οι εκπαιδευτικοί κυρίως 
µαθαίνουν και αναπτύσσουν τις πρακτικές τους ως αποτέλεσµα της 
επίδρασης που δέχονται από ανθρώπους-κλειδιά του άµεσου 
περιβάλλοντός τους: το διευθυντή, τους συναδέλφους και τους 
επαγγελµατίες, µέσα ή έξω από το σχολείο. Οι επαγγελµατίες είναι 
λοιπόν, αυτοί που θεωρούνται η βασική οµάδα-στόχος για αυτή τη 
µελέτη. 
 
1.2.2 Σκοποί 
 
Βασικός σκοπός αυτής της µελέτης ήταν να εξασφαλίσει στους 
ανθρώπους που βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά τη γνώση για 
στρατηγικές που µπορούν να εφαρµόσουν για την αντιµετώπιση της 
διαφορετικότητας στην τάξη και το σχολείο καθώς και να τους 
πληροφορήσει για τις απαιτούµενες συνθήκες ώστε να αξιοποιηθούν 
αυτές οι στρατηγικές στην πράξη. Το πρόγραµµα προσπάθησε να 
δώσει απάντηση σε ερωτήσεις-κλειδιά που αφορούν τη συµµετοχική 
εκπαίδευση. Καταρχήν, θεωρείται απαραίτητο να κατανοήσουµε τι 
λειτουργεί σε περιβάλλοντα συµµετοχικής εκπαίδευσης. 
Επιπρόσθετα, χρειάζεται να κατανοήσουµε καλύτερα το πώς 
λειτουργεί η συµµετοχική εκπαίδευση. Τρίτον, είναι σηµαντικό να 
γνωρίζουµε γιατί λειτουργεί η συµµετοχική εκπαίδευση (τις συνθήκες 
εφαρµογής της). 
 
1.2.3 Μεθοδολογία 
 
Η απάντηση στα ερωτήµατα που περιγράφηκαν παραπάνω έχει 
δοθεί µέσα από διαφορετικούς τύπους δραστηριοτήτων. Στην πρώτη 
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φάση, η µελέτη έχει καταλήξει σε µια αναφορά βασισµένη σε 
βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα διαφορετικά µοντέλα 
συµµετοχικής εκπαίδευσης και για τις συνθήκες που είναι αναγκαίες 
για την επιτυχή εφαρµογή αυτών των µοντέλων. Η µεθοδολογία και 
τα αποτελέσµατα των βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων 
περιγράφονται αναλυτικά στη δηµοσίευση «Συµµετοχική Εκπαίδευση 
και Αποτελεσµατική Πρακτική στην Τάξη στη Δευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση», η οποία δηµοσιεύτηκε σε ηλεκτρονική µορφή (Meijer, 
2005: www.european-agency.org). Ο στόχος της βιβλιογραφικής 
ανασκόπησης ήταν να αποκαλύψει τι λειτουργεί σε περιβάλλοντα 
συνεκπαίδευσης. 
 
Στη δεύτερη φάση -τις µελέτες περιπτώσεων- η έµφαση δόθηκε στο 
πώς λειτουργεί η συνεκπαίδευση και στο τι χρειάζεται, ώστε να είναι 
αποτελεσµατική. Οι χώρες-µέλη του Ευρωπαϊκού Φορέα ανέλυσαν 
παραδείγµατα αποτελεσµατικής πρακτικής. Τους ζητήθηκε να 
εστιάσουν στην πρακτική που εφαρµόζεται στην τάξη και να 
περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προγράµµατος. 
Επιπλέον έλαβαν υπόψη το περιεχόµενο και τις συνθήκες του 
προγράµµατος, ιδιαίτερα εκείνες τις συνθήκες και τις µεταβλητές του 
περιεχοµένου που θεωρήθηκαν αναγκαίες για την εφαρµογή και την 
εξέλιξη του προγράµµατος. Οι συνθήκες και οι µεταβλητές του 
περιεχοµένου µπορεί να αφορούν διάφορα επίπεδα: τον 
εκπαιδευτικό (δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και κίνητρα), την τάξη, το 
σχολείο και την εκπαιδευτική οµάδα, τα κέντρα υποστήριξης, θέµατα 
χρηµατοδότησης και χάραξης πολιτικής, κλπ. 
 
Τέλος, µέσα από ένα πρόγραµµα ανταλλαγής επισκέψεων, οι ειδικοί 
έχουν επισκεφθεί, αναλύσει και αξιολογήσει παραδείγµατα 
πρακτικής, προκειµένου να εντοπίσουν τα πιο σηµαντικά 
χαρακτηριστικά των αποτελεσµατικών πρακτικών στις τάξεις 
συµµετοχικής εκπαίδευσης. Με τις επισκέψεις σε διαφορετικά µέρη 
όπου λειτουργεί η συµµετοχική εκπαίδευση καθώς και µε τις 
συζητήσεις µε τους ειδικούς που συµµετείχαν στις επισκέψεις, έγινε 
εφικτή µια πιο ποιοτική και βαθύτερη κατανόηση του τι, πώς και γιατί 
λειτουργεί ή δε λειτουργεί η συµµετοχική εκπαίδευση.  
 
Οι ακόλουθες χώρες λειτούργησαν ως χώρες υποδοχής των 
ανταλλαγών: Λουξεµβούργο, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία και 
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Ηνωµένο Βασίλειο (Αγγλία). Οι ανταλλαγές πραγµατοποιήθηκαν το 
καλοκαίρι του 2003. 
 
Για τα ευρήµατα που παρουσιάζονται σ’ αυτή τη συνοπτική αναφορά 
χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές πηγές πληροφοριών: πρώτα, τα 
ευρήµατα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης (εθνικής και διεθνούς). 
Δεύτερον, χρησιµοποιήθηκαν οι περιγραφές όλων των 
παραδειγµάτων (µελέτες περιπτώσεων) στις 14 χώρες που 
συµµετείχαν. Τέλος, αντλήθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τις 
δραστηριότητες των ανταλλαγών. Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε 
µια ολιστική προσέγγιση του θέµατος των πρακτικών στην τάξη, η 
οποία στηρίζεται και στην έρευνα και στην πληροφόρηση από τις 
καθηµερινές πρακτικές στην τάξη. Πρέπει να δοθεί έµφαση στο ότι οι 
µελέτες περιπτώσεων και οι επισκέψεις ειδικών αποτελούν απλώς 
παραδείγµατα χειρισµού της συνεκπαίδευσης και όχι το αποτέλεσµα 
γενικής, εφαρµογής σε εθνικό επίπεδο κανόνων και µεθόδων 
εργασίας. 
 
Στο επόµενο κεφάλαιο δίνεται µια περίληψη των χαρακτηριστικών 
που έχουν οι πρακτικές σε τάξεις συνεκπαίδευσης σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο τµήµα 1.4 παρουσιάζεται ένας 
ενδεικτικός κατάλογος των συνθηκών συνεκπαίδευσης. 
 
1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 
 
Η διαφορετικότητα είναι µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις στα 
σχολεία και τις τάξεις της Ευρώπης. Η συνεκπαίδευση µπορεί να 
οργανωθεί µε ποικίλους τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα, αλλά η 
οµάδα των εκπαιδευτικών είναι αυτή που κυρίως ασχολείται µε την 
αυξανόµενη διαφορετικότητα των αναγκών των µαθητών στο σχολείο 
και την τάξη και είναι αυτή που θα πρέπει να προσαρµόσει ή να 
προετοιµάσει το αναλυτικό πρόγραµµα µε τέτοιο τρόπο που να 
ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των µαθητών -αυτών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες- και των συµµαθητών τους.  
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ισπανία: Για αυτό το λόγο, αν τα 
σχολεία σκοπεύουν να στρέψουν την προσοχή τους στα ανοµοιογενή 
χαρακτηριστικά των µαθητών, είναι απαραίτητο να σκεφτούν τέτοιου 
είδους ζητήµατα, όπως είναι η οργάνωση και η παρουσίαση, η 
ύπαρξη συντονισµού και συνεργασίας ανάµεσα στους 
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εκπαιδευτικούς, η συνεργασία όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, η 
χρήση πηγών και εκπαιδευτικών πρακτικών. 
 
Η συνολική µελέτη τονίζει τουλάχιστον επτά κατηγορίες παραγόντων 
οι οποίοι θεωρούνται αποτελεσµατικοί για τη συµµετοχική 
εκπαίδευση. Κάποιοι από αυτούς έχουν επισηµανθεί και στη µελέτη 
µας για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Συµµετοχική Διδασκαλία, 
Συµµετοχική Μάθηση, Συµµετοχική Λύση Προβληµάτων, Ετερογενής 
Οµαδοποίηση και Αποτελεσµατικές Προσεγγίσεις Διδασκαλίας. 
Επίσης, δύο παράγοντες φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα σχετικοί µε το 
επίπεδο των σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: το Σύστηµα 
«Σπίτι» (home area system) και οι Εναλλακτικές Στρατηγικές 
Μάθησης. 
 
Στις παραγράφους που ακολουθούν αυτοί οι επτά παράγοντες 
ορίζονται, επεκτείνονται και διευκρινίζονται µε τις άµεσες αναφορές 
από τις εκθέσεις των ανταλλαγών-επισκέψεων στις χώρες, τις 
µελέτες περιπτώσεων και τις βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. 
 
1.3.1 Συµµετοχική Διδασκαλία 
 
Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να συνεργάζονται και να έχουν 
πρακτική και ευέλικτη υποστήριξη από τους συναδέλφους τους. 
Μερικές φορές ένας µαθητής µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
χρειάζεται συγκεκριµένη βοήθεια, που δεν µπορεί να δοθεί από τον 
εκπαιδευτικό στην καθηµερινή ρουτίνα της τάξης. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις έρχονται στο προσκήνιο άλλοι εκπαιδευτικοί και 
προσωπικό υποστήριξης και προσφέρουν προκλήσεις τα θέµατα 
της ευελιξίας, του σωστού σχεδιασµού, της συνεργασίας και της 
οµαδικής διδασκαλίας.  

 
Η µελέτη αποκαλύπτει ότι η συνεκπαίδευση ενισχύεται από ποικίλους 
παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να οµαδοποιηθούν µε τον τίτλο της 
συµµετοχικής διδασκαλίας. Η συµµετοχική διδασκαλία αναφέρεται σε 
όλα τα είδη της συνεργασίας ανάµεσα στον εκπαιδευτικό της τάξης 
και έναν βοηθό, έναν συνάδελφο ή άλλον επαγγελµατία. 
Χαρακτηριστικό της συµµετοχικής διδασκαλίας είναι ότι οι µαθητές µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δε χρειάζεται να µετακινούνται από την 
τάξη για να λάβουν υποστήριξη, αλλά αυτή η υποστήριξη παρέχεται 
µέσα στην τάξη. Αυτό δηµιουργεί στο µαθητή την αίσθηση ότι ανήκει 
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κάπου και ενισχύει την αυτοπεποίθησή του, η οποία από µόνη της 
διευκολύνει σηµαντικά τη µάθηση. 
 
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της συµµετοχικής διδασκαλίας είναι η 
παροχή λύσεων στο πρόβληµα της αποµόνωσης των εκπαιδευτικών. 
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να µάθουν ο ένας από τις προσεγγίσεις 
του άλλου και να προσφέρουν κατάλληλο προβληµατισµό. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσµα η συνεργασία να µην είναι µόνο αποτελεσµατική για 
την γνωστική και συναισθηµατική ανάπτυξη των µαθητών µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά να ανταποκρίνεται και στις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών. Στις µελέτες περιπτώσεων αποτελεσµατικής 
πρακτικής στις χώρες επισηµαίνεται συχνά ότι οι εκπαιδευτικοί 
θέλουν να µάθουν από τις προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν άλλοι 
συνάδελφοι. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ιρλανδία: Το σχολείο έχει µια Σχολική Οµάδα 
Υποστήριξης, που αποτελείται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή, 
τους εκπαιδευτικούς συµβουλευτικής, τον εκπαιδευτικό υποστήριξης 
της µάθησης, τους εκπαιδευτικούς ένταξης και τον εκπαιδευτικό που 
είναι ο συνδετικός κρίκος µεταξύ Σπιτιού/Σχολείου/Κοινότητας. Αυτή η 
οµάδα έχει συναντήσεις κάθε εβδοµάδα, για να συζητήσει για τις 
ανάγκες των µαθητών µε δυσκολίες συµπεριφοράς και µάθησης και 
να σχεδιάσει ένα πλαίσιο, ώστε να ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Αυστρία: Η οµαδική εργασία απαιτεί µια 
αυξηµένη ικανότητα επικοινωνίας και διοίκησης, ανάθεσης 
καθηκόντων και σύσκεψης µε όλους τους ‘παίκτες’. Αυτός ο τοµέας 
της εργασίας είναι ιδιαίτερα χρονοβόρος. Ωστόσο η οµαδική εργασία 
και διδασκαλία διευκολύνουν ιδιαίτερα την εργασία όλων. Η ανάγκη 
για πιο στενή συνεργασία σε σχέση µε «τα κανονικά σχολεία γενικής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» ήταν σηµαντικό κίνητρο, για να 
ξεκινήσουµε αυτήν την εργασία. Η οµαδική εργασία και η ανταλλαγή 
σχετικών εµπειριών εµπλουτίζουν τις γνώσεις. 
 
Επίσκεψη ειδικών, Λουξεµβούργο: Όλοι οι εκπαιδευτικοί 
κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σε ένα βιβλίο, στο οποίο έχουν 
πρόσβαση όσοι εµπλέκονται στη διδασκαλία µιας συγκεκριµένης 
τάξης. Είναι ένα είδος εσωτερικής επικοινωνίας ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς διαχέοντας πληροφορίες για τις δυσκολίες 
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συµπεριφοράς και µάθησης των µαθητών σε όσους εργάζονται µαζί 
τους. 
 
Σχόλια από το Λιχνενστάιν: Πρόσθετοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν 
τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που είναι ενταγµένοι 
στις κανονικές τάξεις. Παιδαγωγικό-υποστηρικτικά µέτρα αποτελούν 
µέρος του ειδικού σχολικού συστήµατος συνεκπαίδευσης.  
 
1.3.2 Συµµετοχική Μάθηση 
 
Οι µαθητές που βοηθούν ο ένας τον άλλον, ειδικά µέσα σ’ ένα 
σύστηµα ευέλικτης και καθορισµένης οµαδοποίησης των µαθητών, 
επωφελούνται µαθαίνοντας µαζί. 

 
Η µελέτη φαίνεται να δείχνει ότι η µάθηση µεταξύ µαθητών ή η 
συµµετοχική µάθηση είναι αποτελεσµατική και για το γνωστικό και 
για το κοινωνικοσυναισθηµατικό επίπεδο των µαθητών καθώς και για 
την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πιο 
ικανοί µαθητές στερούνται ευκαιριών ή νέων προκλήσεων στα 
πλαίσια αυτά. 
 
Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις που χρησιµοποιούνται, για να 
περιγράψουν εκπαιδευτικές τεχνικές όπου οι µαθητές δουλεύουν µαζί 
σε ζευγάρια: µάθηση µεταξύ των µαθητών, συµµετοχική µάθηση και 
προετοιµασία µεταξύ των µαθητών. Στις περισσότερες από τις 
τεχνικές αυτές ο εκπαιδευτικός διαµορφώνει ανοµοιογενή ζευγάρια 
(και µερικές φορές οµάδες τριών ατόµων) που συµπεριλαµβάνουν 
ρόλους ως καθοδηγητή και µαθητή (και µερικές φορές επίσης έναν 
παρατηρητή). Όλοι οι ρόλοι είναι αµοιβαίοι: ο λιγότερο ικανός 
µαθητής παίζει και το ρόλο του καθοδηγητή. 
 
Αυτή η προσέγγιση έχει µια σηµαντικά θετική επίδραση στην 
αυτοεκτίµηση των µαθητών και την ίδια στιγµή ενισχύει τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις µέσα στην οµάδα των συµµαθητών. Όλοι οι 
µαθητές επωφελούνται από τη συµµετοχική µάθηση: ο µαθητής που 
εξηγεί στον άλλο µαθητή συγκρατεί την πληροφορία καλύτερα και για 
περισσότερο και οι ανάγκες του µαθητή που µαθαίνει ικανοποιούνται 
καλύτερα από έναν συµµαθητή του, του οποίου το επίπεδο 
κατανόησης είναι λίγο υψηλότερο από το δικό του επίπεδο.  
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Τα ευρήµατα αποκαλύπτουν ότι οι προσεγγίσεις της συµµετοχικής 
µάθησης όχι µόνο έχουν θετικά αποτελέσµατα, αλλά είναι και σχετικά 
εύκολο να εφαρµοστούν. 
 
Επίσκεψη ειδικών, Σουηδία: Είδαµε µαθητές να συζητούν για τις 
εργασίες τους όχι µόνο κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων αλλά και 
κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων. Η συνεργασία µε τους 
συµµαθητές που έχουν ειδικές ανάγκες είναι γι’ αυτούς µια φυσική 
κατάσταση για να αναπτύξουν και να βιώσουν συναισθηµατική 
ταύτιση). Οι µαθητές ζουν µαζί, ακούν ο ένας τις απόψεις του άλλου. 
 
Διεθνής βιβλιογραφική ανασκόπηση: Οι συναντήσεις 
καθοδήγησης συµµαθητών όλης της τάξης προγραµµατίστηκαν δύο 
φορές την εβδοµάδα για δεκαπέντε λεπτά. Ζητήθηκε από τους 
εκπαιδευτικούς να διαµορφώσουν ανοµοιογενείς οµάδες που να 
περιλαµβάνουν τρεις µαθητές από διαφορετικά επίπεδα επίδοσης. 
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, κάθε µαθητής έπαιζε το ρόλο του 
καθοδηγητή, του καθοδηγούµενου και του παρατηρητή. Ο 
καθοδηγητής θα επέλεγε ένα πρόβληµα ή µια άσκηση για να γίνει από 
τον καθοδηγούµενο και ο παρατηρητής παρείχε κοινωνική ενίσχυση. 
Ο εκπαιδευτικός ανέπτυσσε διαδικασίες παροχής βοήθειας. 
 
Σχόλιο από την Πολωνία: Ένας από τους εκπαιδευτικούς σε µία 
τάξη συνεκπαίδευσης δήλωσε: «εστιάζουµε στη συνεργασία και όχι 
στον ανταγωνισµό. Οργανώνουµε τα καλλιτεχνικά µαθήµατα και τις 
τεχνικές ασκήσεις σε ζευγάρια (ένας µαθητής µε ΕΕΑ µε ένα µαθητή 
χωρίς ΕΕΑ) έτσι ώστε οι µαθητές να µην αισθάνονται αδύνατοι ή 
διαφορετικοί».  
 
1.3.3 Συµµετοχική Λύση Προβληµάτων 
 
Η συµµετοχική λύση προβληµάτων αφορά έναν συστηµατικό 
τρόπο προσέγγισης ανεπιθύµητης συµπεριφοράς µέσα στην τάξη. 
Αυτό περιλαµβάνει ένα σύνολο σαφών κανόνων για την τάξη, 
συµφωνηµένων από όλους τους µαθητές µαζί µε κατάλληλα 
κίνητρα και αντικίνητρα στη συµπεριφορά. 

 
Τα ευρήµατα από τις εκθέσεις των χωρών και η διεθνής 
βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνουν ότι η χρήση τεχνικών 
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συµµετοχικής λύσης προβληµάτων µειώνει τη συχνότητα και την 
ένταση των διαταραχών κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. 
 
Επισηµαίνεται ότι η ανάπτυξη αποτελεσµατικών κανόνων στην τάξη 
γίνεται µε διαπραγµατεύσεις στις οποίες συµµετέχει όλη η τάξη και 
αυτοί οι κανόνες είναι εµφανείς. Σε ορισµένες από τις µελέτες 
περιπτώσεων ένα σύνολο κανόνων συµπεριλήφθηκε σ’ ένα 
συµβόλαιο που υπογράφηκε από τους µαθητές. Υπάρχουν ποικίλοι 
τρόποι για την ανάπτυξη κανόνων, αλλά οι µελέτες περιπτώσεων 
τονίζουν την ανάγκη για µια καθορισµένη συνάντηση στην αρχή της 
σχολικής χρονιάς. Είναι επίσης σηµαντικό να ενηµερώνονται και οι 
γονείς για τους κανόνες τάξης, τα κίνητρα και αντικίνητρα. 
 
Επίσκεψη ειδικών, Λουξεµβούργο: Ανάπτυξη ενός συµβολαίου 
τάξης: µαθητές και εκπαιδευτικοί διαπραγµατεύονται και συµφωνούν 
σε δέκα κανόνες. Αυτό σηµαίνει ότι ο καθένας θα πρέπει να σέβεται 
τους κανόνες και να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του σύµφωνα µε 
αυτούς. Ο στόχος αυτής της µεθόδου ήταν µια µορφή συµµετοχικής 
λύσης προβληµάτων. 
 
Επίσκεψη ειδικών, Ηνωµένο Βασίλειο: Μια πολιτική ίσων 
ευκαιριών εφαρµόστηκε και παρουσιάστηκε ανοιχτά στην τάξη. 
Επίσης, µοιράστηκε ένας κώδικας συµπεριφοράς. Έγιναν µαθήµατα 
ποιµαντικής για την ενδυνάµωση αυτών των κωδίκων. Σχολικές 
συνελεύσεις χρησιµοποιήθηκαν ως ένα βήµα για ανατροφοδότηση 
στη συµπεριφορά των µαθητών. Οι κανόνες της τάξης και του 
σχολείου έγιναν µε διαπραγµατεύσεις των µαθητών. Επίσης κλήθηκαν 
και οι γονείς για να υποστηρίξουν τη συµφωνία του παιδιού τους µε 
την πρακτική του σχολικού κώδικα. Έπρεπε να υπογράψουν µια 
συµφωνία για να δεσµευτούν. Αυτά τα συµβόλαια µε τους γονείς και 
τους µαθητές υπογράφηκαν κάθε σχολική χρονιά. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Γερµανία: Στο τέλος της εβδοµάδας γίνονται οι 
ονοµαζόµενοι «κύκλοι της Παρασκευής» ή η επιτροπή της τάξης. Εδώ 
παρουσιάζονται τα γεγονότα της εβδοµάδας, συζητιούνται τα 
προβλήµατα και βρίσκονται λύσεις. Οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι 
µαθητές µπορούν να ασκήσουν κριτική αλλά και να εκφράσουν τη 
χαρά τους και τις εµπειρίες επιτυχίας κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. 
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1.3.4 Ετερογενής Οµαδοποίηση 
 
Η ετερογενής οµαδοποίηση µαθητών σχετίζεται µε την εφαρµογή 
εκπαιδευτικών πλαισίων όπου οι µαθητές της ίδιας ηλικίας 
παραµένουν µαζί σε τάξεις που περιλαµβάνουν διαφορετικές 
ικανότητες. Βάση για την έννοια µιας τάξης µε διαφορετικές 
ικανότητες είναι η αποφυγή επιλογών και ο σεβασµός στη φυσική 
ποικιλοµορφία των χαρακτηριστικών των µαθητών. 

 
Η ετερογενής οµαδοποίηση και µια πιο διαφοροποιηµένη 
προσέγγιση στην εκπαίδευση είναι απαραίτητες και αποτελεσµατικές, 
όταν αντιµετωπίζουµε ποικιλοµορφία των µαθητών στην τάξη. 
Υπογραµµίζεται η αρχή ότι όλοι οι µαθητές είναι ίσοι και ότι ο 
διαχωρισµός σε τάξεις στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ευνοεί την 
περιθωριοποίηση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα 
πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης οργάνωσης είναι εµφανή στο 
γνωστικό και ειδικά στο συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο. 
Ευνοεί επίσης στο να ξεπεραστεί το αυξηµένο χάσµα ανάµεσα στους 
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους συµµαθητές τους. 
Επιπρόσθετα, προωθεί τις θετικές στάσεις µαθητών και 
εκπαιδευτικών προς τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
  
Αυτό το εύρηµα είναι πολύ σηµαντικό και σχετίζεται µε την ανάγκη 
των χωρών να αντιµετωπίσουν την ποικιλοµορφία στην τάξη. Φυσικά 
η ετερογενής οµαδοποίηση είναι επίσης πρόσθετη προϋπόθεση για 
συµµετοχική µάθηση. 
 
Επίσκεψη ειδικών, Νορβηγία: Οι µαθητές οµαδοποιούνται µε 
ποικίλους τρόπους για διαφορετικούς λόγους πάντα σύµφωνα µε το τι 
γίνεται στο σχολείο ή τους στόχους που το σχολείο προσπαθεί να 
επιτύχει. Αρχικά όλοι οι µαθητές στο σχολείο οµαδοποιούνται µε βάση 
την ηλικία τους σε επίπεδα και στη συνέχεια κάθε επίπεδο 
οµαδοποιείται σε δύο τάξεις οι οποίες εξακολουθούν να 
συνεργάζονται πολύ συχνά. Κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων 
διαµορφώνονται οµάδες µάθησης διαφορετικών µεγεθών -ξεκινούν µε 
ζευγάρια και καταλήγουν να δουλεύουν µαζί µε όλη την τάξη. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Αυστρία: Οι µαθητές κατά το ένα τρίτο των 
µαθηµάτων δουλεύουν µε εξατοµικευµένα εβδοµαδιαία σχέδια. 
Μαθήµατα όπως η βιολογία ή η γεωγραφία οργανώνονται κύρια µε 
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επί µέρους προγράµµατα, µερικές φορές στο πλαίσιο του 
διαθεµατικού προγράµµατος σπουδών. Η ατοµική και οµαδική 
άσκηση κυριαρχούν στην καθηµερινή εργασία. Στα Γερµανικά, τα 
Μαθηµατικά και τα Αγγλικά οι µαθητές δε χωρίζονται σε τρία επίπεδα 
ικανότητας (τρεις διαφορετικές αίθουσες) όπως γίνεται συνήθως. Τον 
περισσότερο χρόνο εργάζονται µαζί σ’ ένα θέµα σε µια κοινή τάξη 
ανάλογα µε τις ικανότητές τους. 
 
Σχόλιο από το Λιχνενστάιν: Ο κύριος στόχος είναι η κοινή 
διαµόρφωση διαφοροποιηµένης εκπαίδευσης, που σέβεται την 
ποικιλία σε µία τάξη και επιτρέπει µέτρα συνεκπαίδευσης. 
 
1.3.5 Αποτελεσµατική Διδασκαλία 
 
Η αποτελεσµατική εκπαίδευση βασίζεται στην καθοδήγηση, την 
εκτίµηση, την αξιολόγηση και τις υψηλές προσδοκίες. Η εφαρµογή 
σταθερού αναλυτικού προγράµµατος για όλους τους µαθητές είναι 
σηµαντική. Ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις είναι αναγκαία η 
προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος όχι µόνο για τους 
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που βρίσκονται στο 
χαµηλότερο επίπεδο αλλά για όλους τους µαθητές. Σε σχέση µε 
τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυτή η προσέγγιση 
καθορίζεται και διαµορφώνεται στο πλαίσιο του Εξατοµικευµένου 
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ).  

 
Οι µελέτες περιπτώσεων εξαίρουν σηµαντικές προσεγγίσεις 
αποτελεσµατικής εκπαίδευσης, όπως: καθοδήγηση, εκτίµηση, 
αξιολόγηση και υψηλές προσδοκίες. Όλοι οι µαθητές επωφελούνται 
από αυτές τις προσεγγίσεις, αλλά αυτό ισχύει ειδικά για τους µαθητές 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προσεγγίσεις αποτελεσµατικής 
διδασκαλίας ενισχύουν επίσης το στόχο µείωσης του χάσµατος 
ανάµεσα στους µαθητές µε και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Μια σηµαντική διαπίστωση που πηγάζει από τις µελέτες 
περιπτώσεων των χωρών είναι ότι το ΕΕΠ θα πρέπει να 
προσαρµόζεται στο πλαίσιο του γενικού αναλυτικού προγράµµατος 
σπουδών. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ισπανία: Βασιζόµαστε στο αναλυτικό 
πρόγραµµα συνεκπαίδευσης και στη συνέχεια κάνουµε ουσιαστικές 
τροποποιήσεις, αλλά επιτρέπουµε στους µαθητές να συµµετέχουν 
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όσο το δυνατόν περισσότερο στις γενικότερες εµπειρίες µάθησης, 
ώστε να µπορούν να αισθάνονται ενταγµένοι στο σχολείο. Είναι 
σηµαντικό ότι οι µαθητές είναι πλήρως ενταγµένοι στη συνηθισµένη 
οµάδα. Για την εξασφάλιση της ένταξής τους πρέπει να ενισχύεται η 
συµµετοχή τους σε τρέχουσες δραστηριότητες της οµάδας τους και οι 
ίδιοι πρέπει να έχουν ίδια µε τους συµµαθητές τους τουλάχιστον τρία 
βασικά µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος, φροντιστηριακά 
µαθήµατα και µαθήµατα επιλογής. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ισλανδία: Παρόλο που η µαθήτρια περνάει 
τον περισσότερο χρόνο του σχολείου ενταγµένη στην τάξη, ένα 
µεγάλο µέρος από την οργάνωση της τάξης στη διδασκαλία και τη 
µάθηση συνιστά εξατοµικευµένη διδασκαλία και µάθηση. Η µαθήτρια 
δουλεύει κυρίως σε δικές της ασκήσεις ή επί µέρους προγράµµατα 
κατά τη διάρκεια της γλώσσας, των καλλιτεχνικών, των Ισλανδικών 
και των µαθηµατικών. Οι ασκήσεις και η δουλειά στην τάξη 
διαφοροποιούνται και στα µαθηµατικά και στη γλώσσα. Το υλικό 
εργασίας της προσαρµόζεται και τροποποιείται ανάλογα µε τις 
ανάγκες της. 
 
1.3.6 Σύστηµα «Σπίτι» 
 
Στο σύστηµα «σπίτι» η οργάνωση της εφαρµογής του αναλυτικού 
προγράµµατος αλλάζει δραστικά. Οι µαθητές παραµένουν σε µία 
κοινή περιοχή που αποτελείται από δύο ή τρεις αίθουσες όπου 
λαµβάνει χώρα σχεδόν όλη η εκπαίδευση. Για την παροχή 
εκπαίδευσης σ’ αυτήν την περιοχή είναι υπεύθυνη µια µικρή οµάδα 
εκπαιδευτικών. 

 
Όπως προαναφέρθηκε, η αυξηµένη εξειδίκευση στο γνωστικό 
αντικείµενο και η συγκεκριµένη οργάνωση των µαθηµάτων στη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση δηµιουργούν κάποιες δυσκολίες στους 
µαθητές µε ειδικές ανάγκες. Οι µελέτες περιπτώσεων δείχνουν ότι 
υπάρχουν πιο κατάλληλοι τρόποι για την αντιµετώπιση αυτού του 
ζητήµατος. Το σύστηµα «σπίτι» είναι ένα µοντέλο που λειτουργεί ως 
εξής: οι µαθητές παραµένουν στη δική τους περιοχή που αποτελείται 
από ένα µικρό αριθµό αιθουσών και µια µικρή οµάδα εκπαιδευτικών 
καλύπτει σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείµενα ως µια οµάδα 
εργασίας. Ειδικά για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες αυτό στηρίζει 
την ανάγκη τους να νιώσουν ότι «ανήκουν» κάπου. 
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Επίσης, ανταποκρίνεται στην επιθυµία παροχής ενός σταθερού και 
ενιαίου περιβάλλοντος καθώς και στην ανάγκη οργάνωσης της 
εκπαίδευσης µε τρόπο που δε στηρίζεται σε τάξεις. Τέλος, 
ενθαρρύνει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών και τους προσφέρει 
ανεπίσηµα ευκαιρίες εκπαίδευσης. 
  
Μελέτη περίπτωσης, Σουηδία: Το σχολείο έχει περίπου 55 
εκπαιδευτικούς. Οργανώνονται σε πέντε οµάδες των 10-12 
εκπαιδευτικών η καθεµία. Κάθε οµάδα είναι υπεύθυνη για 4-5 τάξεις. 
Κάθε οµάδα είναι αυτόνοµη οικονοµικά και έχει τη δική της 
εκπαιδευτική βάση, ένα συγκεκριµένο σχέδιο προοπτικής του 
σχολείου. Αυτό σηµαίνει ότι η ευελιξία στον τρόπο εργασίας, το 
πρόγραµµα (…) και η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µπορούν να 
αντιµετωπιστούν διαφορετικά στις πέντε οµάδες εργασίας και στους 
µαθητές. Οι µαθητές ανήκουν σε οµάδες µε διάφορες ηλικίες και δύο 
εκπαιδευτικοί διδάσκουν τα περισσότερα θεωρητικά µαθήµατα. Αν και 
οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισµένοι να διδάσκουν ένα ή δύο 
µαθήµατα, σ’ αυτό το µοντέλο διδάσκουν και άλλα µαθήµατα. Ο λόγος 
για την αλλαγή του αριθµού των εκπαιδευτικών στην τάξη ήταν, όπως 
λέει ο διευθυντής, «η αποφυγή µιας σκληρής ατµόσφαιρας και 
διαφωνιών ανάµεσα στους µαθητές και ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς και τους µαθητές. Νιώθεις ότι πρέπει να υπάρχουν 
άλλοι τρόποι εργασίας, για να κάνεις τους µαθητές να νιώσουν 
ασφαλείς. Στο σχολείο σκεφτήκαµε ότι θα ήταν ασφαλέστερο αν οι 
ίδιοι εκπαιδευτικοί ήταν στην τάξη όσο το δυνατόν περισσότερο». 
Αυτό σηµαίνει ότι στο σχολείο κάποιοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν 
µαθήµατα τα οποία δεν είχαν στις εξετάσεις τους. Ωστόσο όπως λέει ο 
διευθυντής, το µοντέλο αυτό δούλεψε: «Καταρχήν, επειδή οι 
εκπαιδευτικοί δείχνουν ενδιαφέρον για τα άλλα µαθήµατα. Δεύτερον, 
επειδή αυτοί οι εκπαιδευτικοί δέχονται στήριξη από έναν σύµβουλο 
ειδικό για το µάθηµα ενδιαφέροντος». 
 
Επίσκεψη ειδικών, Νορβηγία:Το σχολείο τονίζει ότι το επίπεδο 
κάθε τάξης πρέπει να συνιστά µια φυσική, κοινωνική και ακαδηµαϊκή 
κοινότητα όπου όλοι οι µαθητές να έχουν στενό δεσµό µε την τάξη 
τους. Η οµάδα κάθε τάξης αποτελείται από δύο έως τρεις 
εκπαιδευτικούς τάξης, έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής, έναν 
εκπαιδευτικό ένταξης και έναν κοινωνικό λειτουργό ή/και βοηθό. Η 
οµάδα µοιράζεται ένα γραφείο, γνωρίζει όλα τα παιδιά και έχει κοινή 
ευθύνη για την τάξη. Τα µέλη κάθε οµάδας στηρίζουν ο ένας τον 
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άλλον, συνεργάζονται στο σχεδιασµό της εργασίας καθώς και µε τους 
γονείς. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Λουξεµβούργο: Αν είναι εφικτό, η τάξη θα 
πρέπει να περιλαµβάνει την ίδια οµάδα µαθητών για τρία χρόνια. 
Υπάρχει ένας περιορισµένος αριθµός εκπαιδευτικών για κάθε τάξη και 
κάθε εκπαιδευτικός µπορεί να αναλάβει ποικίλα γνωστικά αντικείµενα. 
Ο αριθµός των εκπαιδευτικών µειώνεται στο λιγότερο δυνατό, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί µια καλή ατµόσφαιρα. Μια µόνιµη 
οµάδα εκπαιδευτικών καλύπτει τα µαθήµατα για τρία χρόνια, ώστε να 
ενδυναµώσει την οµάδα και να χτίσει µια καλύτερη σχέση ανάµεσα 
στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Διαµορφώνεται µια 
«προσωπική» αίθουσα που δηµιουργεί ασφάλεια στους µαθητές. 
 
Επίσκεψη ειδικών, Σουηδία: Στο σχολείο χρησιµοποιείται το 
µοντέλο των δύο εκπαιδευτικών- σε κάθε τάξη υπάρχει µια οµάδα δύο 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν µαζί τον περισσότερο χρόνο. 
Διδάσκουν σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείµενα, παρόλο που δεν 
είναι ειδικευµένοι σε όλα. Εκτός από τα κοινά καθήκοντα διδασκαλίας 
παρατηρούν τα παιδιά, τα αξιολογούν αν χρειαστεί και προτείνουν 
ειδική στήριξη για την εκπαίδευσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι 
εκπαιδευτικοί να έχουν πάντα έναν συνεργάτη για το σχεδιασµό της 
διαδικασίας και των δραστηριοτήτων, να δέχονται ανατροφοδότηση 
και να έχουν έναν ικανό συνεργάτη για παρατήρηση, εκτίµηση και 
αξιολόγηση των µαθητών. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Αυστρία: Τα βασικά στοιχεία για 
επιτυχηµένη συνεργασία είναι οι µικρές και ελεγχόµενες οµάδες, 
ακόµα και αν κάποια γνωστικά αντικείµενα διδάσκονται από 
εκπαιδευτικούς που δεν έχουν την απαραίτητη επίσηµη κατάρτιση, 
καθώς και η προθυµία και η ικανότητα συνεργασίας ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Νορβηγία: Το κλειδί είναι, επίσης, να 
εξασφαλίσεις τις καλές σχέσεις των µαθητών και την αίσθησή τους ότι 
ανήκουν κάπου, τη συµµετοχή τους και την επίδραση καθώς και τις 
καλές συνθήκες για συνεργασία, ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη 
αποτελεσµατικών πρακτικών στην τάξη. 
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1.3.7 Εναλλακτικές Στρατηγικές Μάθησης 
 
Η εφαρµογή εναλλακτικών στρατηγικών µάθησης στοχεύει στο να 
διδάξεις στους µαθητές πώς να µαθαίνουν και πώς να επιλύουν 
προβλήµατα. Εκτός από αυτό, τα σχολεία δίνουν στους µαθητές 
µεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους µάθηση. 

 
Για την υποστήριξη της συνεκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές 
ανάγκες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια ποικίλα µοντέλα που 
εστιάζουν στις στρατηγικές µάθησης. Σ’ αυτά τα προγράµµατα οι 
µαθητές µαθαίνουν όχι µόνο στρατηγικές αλλά και πώς να 
εφαρµόζουν την κατάλληλη στρατηγική µάθησης την κατάλληλη 
στιγµή. Υποστηρίζεται ότι η ανάληψη µεγαλύτερης ευθύνης από την 
πλευρά των µαθητών για τη δική τους µάθηση συµβάλλει στην 
επιτυχία της συµµετοχικής εκπαίδευσης στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Πληροφορίες των χωρών αποκαλύπτουν ότι µια 
επιτυχής προσέγγιση είναι η µεγαλύτερη έµφαση στο να δίνεις στους 
µαθητές την ευθύνη της µάθησής τους. 
 
Επίσκεψη ειδικών, Σουηδία: Οι µαθητές είναι υπεύθυνοι για τη 
διαδικασία της µάθησής τους. Σχεδιάζουν το χρόνο εργασίας τους, 
επιλέγουν τους στόχους, τα επίπεδα και τους τρόπους επίτευξης των 
στόχων (…) Ένα άλλο παράδειγµα ανάπτυξης ευθυνών είναι το 
ωρολόγιο πρόγραµµα. Οι ώρες έναρξης των µαθηµάτων το πρωί δεν 
είναι αυστηρά καθορισµένες, αλλά υπάρχει ένα διάστηµα µισής ώρας 
και οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν αν θα παραµείνουν 
περισσότερο στο µάθηµα ή αν θα έρθουν νωρίτερα το πρωί. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ισλανδία: Το σχολείο δίνει έµφαση στην 
ενίσχυση του περιβάλλοντος µάθησης και στη χρήση ποικίλων 
µεθόδων διδασκαλίας. Είναι πολύ σηµαντικό για το προσωπικό του 
σχολείου να έχει µια θετική σχέση µε τους µαθητές και οι µαθητές να 
είναι υπεύθυνοι και ανεξάρτητοι στη συµπεριφορά µάθησής τους. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Σουηδία: Το πρόβληµα για όλους τους 
µαθητές είναι να θέτουν ερωτήσεις και να ζητούν στήριξη, κάτι που 
δεν έχουν µάθει στο προηγούµενο σχολείο. Στο µοντέλο αυτό όπου η 
ευθύνη για τη µάθηση εξαρτάται από τον κάθε µαθητή, η διατύπωση 
ερωτήσεων είναι µεγάλης σηµασίας. Όπως όµως λέει ένας 
εκπαιδευτικός, «οι µαθητές άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι είναι εδώ 
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για να µάθουν, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι εδώ για να τους βοηθήσουν 
να καταλάβουν και ότι αυτοί πρέπει να ρωτούν για βοήθεια για 
οποιοδήποτε λόγο». 
 
Στο κεφάλαιο αυτό καθώς και στα προηγούµενα έγινε περιγραφή 
ενός αριθµού αποτελεσµατικών προσεγγίσεων σε σχολεία της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αυτές οι προσεγγίσεις βοηθούν τη 
διαδικασία πραγµατοποίησης της συνεκπαίδευσης: εκπαίδευση που 
επικεντρώνεται στην παροχή ενός αναλυτικού προγράµµατος για 
όλους τους µαθητές. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχουν ποικίλοι 
τρόποι για την επίτευξη αυτού του στόχου, αλλά οι µελέτες 
περιπτώσεων έχουν δείξει ότι ο συνδυασµός αυτών των 
προσεγγίσεων είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικός. Στο επόµενο 
κεφάλαιο παρουσιάζεται µια ενδεικτική περίληψη των συνθηκών 
εφαρµογής αυτών των προσεγγίσεων. 
 
1.4 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
Ο σκοπός αυτής της µελέτης ήταν ο εντοπισµός προσεγγίσεων που 
βρίσκουν εφαρµογή στις τάξεις συνεκπαίδευσης στο πλαίσιο του 
αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. Ωστόσο υπάρχουν, επίσης, 
πολλές προϋποθέσεις συνεκπαίδευσης. Η σχετική βιβλιογραφία της 
έρευνας που µελετήθηκε καθώς και οι πληροφορίες από τις µελέτες 
περιπτώσεων και οι συζητήσεις µεταξύ των ειδικών καταδεικνύουν 
ότι χρειάζεται ένας αριθµός συνθηκών για την επιτυχία της 
συνεκπαίδευσης. Παρακάτω παρουσιάζεται µια ενδεικτική περίληψη 
αυτών των προτεινόµενων συνθηκών. 
 
1.4.1 Εκπαιδευτικοί 
 
Σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς, χρειάζεται: 
 

Ανάπτυξη Θετικής Στάσης Εκπαιδευτικών  
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ισπανία: (…) φαίνεται ότι κάποιοι 
εκπαιδευτικοί µαθαίνουν πολύ εύκολα πώς να «διαχωρίζουν» τους 
µαθητές µας, να θεωρούν ότι «αυτοί» οι µαθητές ανήκουν στον 
εκπαιδευτικό υποστήριξης (…) αυτοί (οι µαθητές) είναι «ειδικοί» (…) 
πρέπει να είναι στην ευθύνη άλλων «ειδικών». 
 



 
  

 31 

Δηµιουργία Αίσθησης ότι Ανήκουν Κάπου 
 
Επίσκεψη ειδικών, Λουξεµβούργο: Οι µαθητές µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρήθηκαν ως άνθρωποι που έχουν τη δική 
τους συγκεκριµένη και µοναδική ιστορία και ταυτότητα. Οι 
εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να κάνουν τους µαθητές να νιώσουν ως 
µέλη µιας οικογένειας καθώς και µιας κοινότητας, αναπτύσσοντας µε 
αυτόν τον τρόπο την αυτοπεποίθησή τους. Έγινε µία σταθερή 
προσπάθεια για την ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης των µαθητών 
µέσα από θετικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στα µέλη της τάξης 
(συµπεριλαµβανοµένου και του εκπαιδευτικού). 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ελβετία: µέσα στην τάξη δίνεται 
έµφαση στην αίσθηση του «εµείς», που προωθεί την κοινωνική 
ένταξη όλων των µαθητών. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες 
συνθήκες διαθέσιµες στις οποίες οι µαθητές µπορούν πραγµατικά να 
εργαστούν, να ζήσουν και να µάθουν µαζί- ο πολύ έντονος 
διαχωρισµός κάνει αδύνατη την αίσθηση της κοινότητας. 
 
Παρουσίαση κατάλληλων παιδαγωγικών δεξιοτήτων και χρόνου για 

επαγγελµατικό προβληµατισµό 
 
Μελέτη περίπτωσης, Νορβηγία: Την ίδια στιγµή το να λάβουµε 
υπόψη και να στηρίξουµε την εργασία µας στις ακαδηµαϊκές και 
κοινωνικές δεξιότητες των µαθητών σηµαίνει ότι θα πρέπει να 
αφήσουµε τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις δικές τους 
δεξιότητες. Πρέπει, λοιπόν, να τους προσφέρουµε µαθήµατα για (…) 
να προλάβουµε δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή. Εκτός από 
αυτό σχεδιάζουµε να τους προσφέρουµε ένα µάθηµα σχετικά µε τις 
δυσκολίες συµπεριφοράς- έτσι γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν 
όταν εµφανιστούν. Θέλουµε επίσης να βεβαιωθούµε ότι οι 
εκπαιδευτικοί έχουν το χρόνο που χρειάζονται για προβληµατισµό και 
συζήτηση κοινών ενδιαφερόντων και βιωµάτων. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Γαλλία: Η εκπαίδευση και η 
πληροφόρηση είναι οι κύριες προϋποθέσεις για την επιτυχία της 
εκπαιδευτικής ένταξης. Όλα τα πειράµατα περιγράφουν την 
εκπαίδευση και τις ανταλλαγές ανάµεσα στις διδακτικές, εκπαιδευτικές 
και τις οµάδες υποστήριξης, τους γονείς και τους µαθητές πριν τις 
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πρωτοβουλίες και κατά τη διάρκεια της ένταξης (…) γνωρίζοντας τις 
προκλήσεις της ένταξης, τις ιδιαιτερότητες της αναπηρίας, την 
επίδρασή τους στη µάθηση, είναι όλα µορφές προηγούµενης 
πληροφόρησης, απαραίτητης για την εξάλειψη των συνηθισµένων 
επιφυλάξεων όταν µια οµάδα δέχεται έναν ή περισσότερους εφήβους 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και για τη δηµιουργία µιας 
δυναµικής διαδικασίας και ευνοϊκής προσωπικής εµπλοκής. 
 
1.4.2 Σχολείο 
 
Είναι αναγκαίο για τα σχολεία: 
 

Εφαρµογή µιας προσέγγισης σε όλο το σχολείο  
 
Μελέτη περίπτωσης, Ηνωµένο Βασίλειο: Ενώ είναι πιθανό για 
έναν µόνο εκπαιδευτικό, λόγω του τρόπου οργάνωσης των δηµοτικών 
σχολείων, να προσφέρει τάξεις συµµετοχικής εκπαίδευσης στις 
οποίες µια οµάδα µαθητών µπορεί να εκτίθεται στο αναλυτικό 
πρόγραµµα, αυτό δεν είναι εφικτό για τα σχολεία δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευση όπου υπάρχει εξειδίκευση σε ποικίλα γνωστικά 
αντικείµενα και οι µαθητές µετακινούνται σε διαφορετικές τάξεις µε 
διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Ένας µαθητής µόνος του δεν 
πρόκειται να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, εκτός και αν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί λειτουργούν αποτελεσµατικά σε σχέση µε τις ανάγκες 
του. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ισπανία: Όσο εντονότερο είναι το 
αίσθηµα της συλλογικής ευθύνης στο γυµνάσιο τόσο καλύτερη είναι η 
αντίδραση των εκπαιδευτικών προς αυτούς τους µαθητές. Η 
συλλογική γνώση για τις δυσκολίες ορισµένων µαθητών είναι πιο 
αποτελεσµατική από την προσωπική επιθυµία κάποιων 
εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να έχουν την κατάλληλη αντίδραση 
για το θέµα αυτό.  
 

Παροχή µιας ευέλικτης δοµής στήριξης  
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ελβετία: Η µορφή οµαδικής 
διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα. Οι µαθητές παραµένουν στην τάξη 
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τους χωρίς να χρειάζεται να φύγουν, για να λάβουν την ειδική 
εκπαίδευση. Ακόµα και τα άλλα παιδιά µπορούν επωφεληθούν και να 
εξοικειωθούν µε τον εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής. Και οι δύο 
εκπαιδευτικοί µπορούν να ωφεληθούν επαγγελµατικά ο ένας από τον 
άλλον, να στηρίξουν αµοιβαία ο ένας τον άλλον στις δύσκολες 
καταστάσεις και να αποκτήσουν προσωπικό όφελος από αυτό. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ελλάδα: Η συνεργασία ανάµεσα στους 
εκπαιδευτικούς της τάξης βελτιώθηκε σταδιακά µε την πάροδο του 
χρόνου. Η δυναµική της τάξης είχε αλλάξει ικανοποιητικά και η τάξη 
είχε ανταποκριθεί θετικά. Ο εκπαιδευτικός της τάξης δεν ήταν µόνος, 
ενώ η ανταλλαγή των σκέψεων και ο προβληµατισµός σε σχέση µε τις 
µεθόδους που χρησιµοποιούνταν τον βοήθησαν να τροποποιήσει και 
να εφαρµόσει στρατηγικές ανάλογα µε τις ανάγκες των µαθητών. 
 
Σχόλιο από τη Μάλτα: Ολοι οι µαθητές µε ΕΕΑ, που φοιτούν στα 
γενικά σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης υποστηρίζονται από ένα 
εκπαιδευτικό υποστήριξης. Αυτός υποστηρίζει το µαθητή σύµφωνα µε 
τις συστάσεις που έχει δώσει η Επιτροπή Παρακολούθησης. Αυτές 
περιλαµβάνουν τροποποιήσεις µαθηµάτων, µεγέθυνση κειµένων, 
κατάλληλά βοηθήµατα διδασκαλίας για τη διευκόλυνση της µάθησης, 
ανάπτυξη, εφαρµογή και παρακολούθηση ΕΕΠ, εξασφάλιση 
κοινωνικής επαφής µε συµµαθητές, υποστήριξη για συµµετοχή σε 
όλες τις σχολικές δραστηριότητες, για να διασφαλιστεί η µέγιστη 
υποστήριξη των µαθητών µε ειδικές ανάγκες.  
 

Ανάπτυξη Ηγεσίας Μέσα στο Σχολείο  
 
Επίσκεψη ειδικών, Ηνωµένο Βασίλειο: Ο διευθυντής είναι ένας 
επαγγελµατίας, πολύ ικανός και διορατικός ηγέτης. Συµβάλλει στην 
καλή ηθική για το σχολείο. Βρίσκεται εδώ για πολύ καιρό και έτσι 
γνωρίζει το σχολείο πολύ καλά. Υπηρέτησε στο σχολείο ως απλός 
εκπαιδευτικός και γι’ αυτό δείχνει συναισθηµατική κατανόηση σε 
σχέση µε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διδάσκουν οι 
εκπαιδευτικοί καθώς και για τα περιβάλλοντα µάθησης των µαθητών. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Πορτογαλία: Το Εκτελεστικό Συµβούλιο του 
σχολείου έχει µια έντονη εξουσία που είναι σεβαστή από όλους. Όλοι 
οι εσωτερικοί κανόνες για την ανάπτυξη της σχολικής εργασίας 
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τίθενται από το παιδαγωγικό συµβούλιο του σχολείου και ανήκουν σε 
έναν εσωτερικό κανονισµό που ακολουθείται αυστηρά. 
 
1.4.3 Εξωτερικές Συνθήκες 
 
Ο ρόλος των υπευθύνων λήψης αποφάσεων θα πρέπει να είναι:  
 

Εφαρµογή µιας σαφούς εθνικής πολιτικής  
 
Μελέτη περίπτωσης, Ισλανδία: Η Εκπαιδευτική Υπηρεσία του 
Ρέγκιαβικ (RES) έχει µια νεοϊδρυθείσα πολιτική για την ειδική αγωγή. 
Η πολιτική ειδικής αγωγής είναι βασισµένη σε θεωρίες συµµετοχικής 
εκπαίδευσης και πρακτικές όπου κάθε σχολείο προσφέρει υπηρεσίες 
σε όλους τους µαθητές µε ή χωρίς αναπηρία. Προκειµένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των µαθητών σε τάξεις γενικής 
εκπαίδευσης, το RES συνιστά ότι τα σχολεία θα πρέπει να παρέχουν 
εναλλακτικές µεθόδους διδασκαλίας και συµµετοχική διδασκαλία, να 
διαφοροποιούν τη διδασκαλία για όλους τους µαθητές, να 
χρησιµοποιούν ασκήσεις και ειδικά επί µέρους προγράµµατα για 
ποικίλα επίπεδα και να δηµιουργούν ένα εξατοµικευµένο αναλυτικό 
πρόγραµµα για µαθητές µε ειδικές ανάγκες. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ιρλανδία: Επιτυχηµένες Ιρλανδικές 
κυβερνήσεις έχουν υιοθετήσει µια προσέγγιση «κατανόησης» για την 
περίοδο του σχολείου µετά το δηµοτικό, καθώς αντιτίθενται στη διπλή 
προσέγγιση που είναι αγαπητή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η 
πολιτική ενθαρρύνει την εγγραφή όλων των µαθητών σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αναζητάει την παροχή ενός 
ευρύτερου αναλυτικού προγράµµατος κατάλληλου για τις ικανότητες 
και τα ενδιαφέροντα της οµάδας των µαθητών. 
 
Σχόλιο από την Πολωνία: Ο Κανονισµός της 18ης Ιανουαρίου 2005 
για την οργάνωση της εκπαίδευσης και τη φροντίδα των ατόµων µε 
αναπηρία και κοινωνικά µειονεκτούντων εξασφαλίζει την 
συνεκπαίδευση των παιδιών µε αναπηρία σε κάθε εκπαιδευτική 
βαθµίδα κοντά στο χώρο διαµονής τους.  
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Παροχή ευέλικτων διακανονισµών επιδότησης που διευκολύνουν τη 
συνεκπαίδευση  

 
Επίσκεψη ειδικών, Ηνωµένο Βασίλειο: Το σχολείο ασκεί το 
δικαίωµά του να αποφασίζει το πώς θα γίνει η κατανοµή της 
διαθέσιµης επιδότησης. Τα χρήµατα τοποθετούνται, για να καλύψουν 
περισσότερες άµεσες ανάγκες. Για παράδειγµα, η πρόσληψη 
επιπρόσθετων εκπαιδευτικών έχει προτεραιότητα σε σχέση µε τη 
συντήρηση του κτιρίου, τις επισκευές και την αύξηση της 
προσβασιµότητας. 
 

Ανάπτυξη Διορατικής Ηγεσίας στο Επίπεδο της Κοινότητας  
 
Επίσκεψη ειδικών, Νορβηγία: Οι ακόλουθες συνθήκες έχουν θετική 
επίδραση στις πρακτικές στο σχολείο: διορατική ηγεσία στο επίπεδο 
του σχολείου και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και µια κοινή 
προοπτική και προσέγγιση για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Επίσης, σηµαντική είναι η εθνική και περιφερειακή 
υποστήριξη από τους πολιτικούς. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Δανία: Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει υιοθετήσει 
ένα πρόγραµµα ανάπτυξης για τη συµµετοχική εκπαίδευση, την 
ανάπτυξη των παιδιών και την ευηµερία. Ο κύριος αντικειµενικός 
σκοπός είναι να κρατήσει σε ολοήµερα κέντρα γενικής εκπαίδευσης 
και στο εκπαιδευτικό σύστηµα συνεκπαίδευσης όσο το δυνατόν 
περισσότερα παιδιά και νέους ανθρώπους καθώς και να 
δηµιουργήσει εδώ το απαραίτητο πλαίσιο για την ανάπτυξή τους και 
την ευηµερία 
 

Δηµιουργία Τοπικού Συντονισµού  
 
Μελέτη περίπτωσης, Πορτογαλία: Οι εξειδικευµένες εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούνται από εξειδικευµένους 
εκπαιδευτικούς, από ψυχολογικές και καθοδηγητικές υπηρεσίες και 
από υπηρεσίες κοινωνικής εκπαίδευσης και υπάρχει µια καλή 
συνεργασία ανάµεσα σε όλους τους επαγγελµατίες (π.χ. σχετικά µε 
την προετοιµασία της µετάβασης των µαθητών από την πρωτοβάθµια 
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, περιγραφή και συζήτηση των 
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περιπτώσεων, ανάπτυξη εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος και αξιολόγηση). 
 
Μελέτη περίπτωσης, Ιρλανδία: Οραµατιστήκαµε ότι η εθνική 
εκπαιδευτική ψυχολογική υπηρεσία θα παίξει ένα σηµαντικό ρόλο 
στην ανάπτυξη ενός κατανοητού συστήµατος για τον εντοπισµό και τη 
βοήθεια όλων των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. 
Μια σηµαντική αρχή λειτουργίας για την υπηρεσία είναι η στενή 
συνεργασία µε ψυχολογικές και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται και 
επιδοτούνται από το Τοπικό Συµβούλιο Υγείας. 
 
Σχόλιο από τη Ρουµανία: Τα Επαρχιακά Κέντρα Εκπαιδευτικού 
Υλικού, Εφαρµογών και Εκπαιδευτικής Βοήθειας παρέχουν ειδικές 
υπηρεσίες για σχολική µεσολάβηση, συντονισµό, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση σε επίπεδο επαρχίας, οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες και 
δραστηριότητες που προσφέρονται από τα σχολικά κέντρα για 
συνεκπαίδευση, κέντρα λογοθεραπείας, ή κέντρα για 
ψυχοπαιδαγωγική βοήθεια.  
 
1.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Μέσα από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, τη µελέτη 
περιπτώσεων σε 14 Ευρωπαϊκές χώρες, τις επισκέψεις των ειδικών 
σε πέντε χώρες καθώς και τις ποικίλες συζητήσεις στις οποίες 
συµµετείχαν ειδικοί και µέλη του Ευρωπαϊκού Φορέα, έγινε µια 
ερευνητική µελέτη για τη συνεκπαίδευση στην τάξη σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
  
Η µελέτη δείχνει ότι πολλές από τις προσεγγίσεις που θεωρήθηκαν 
αποτελεσµατικές σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
συµβάλλουν στην αποτελεσµατική συνεκπαίδευση σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης: συµµετοχική διδασκαλία, συµµετοχική 
µάθηση, συµµετοχική λύση προβληµάτων, ετερογενής οµαδοποίηση 
και αποτελεσµατική διδασκαλία. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή του 
συστήµατος «σπίτι» και µιας αναδόµησης της διαδικασίας µάθησης 
φαίνονται ουσιαστικές προσεγγίσεις στα σχολεία δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 
 
Οι µελέτες περιπτώσεων τόνισαν τη σηµασία καθενός παράγοντα 
χωριστά. Ωστόσο θα έπρεπε να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι 
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ορισµένες από τις µελέτες περιπτώσεων καταδεικνύουν ότι ο 
συνδυασµός ορισµένων προσεγγίσεων είναι σηµαντικός για τις 
αποτελεσµατικές πρακτικές στην τάξη στο πλαίσιο της 
συνεκπαίδευσης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
Συγκεκριµένα το «σύστηµα σπίτι» - µια περιοχή που αποτελείται από 
δύο ή τρεις τάξεις και όπου µια (µικρή) οµάδα εκπαιδευτικών 
υλοποιεί όλο το αναλυτικό πρόγραµµα µέσα σε ένα σταθερό 
περιβάλλον- φαίνεται ότι είναι σηµαντικό και αποτελεσµατικό. 
 
Η µελέτη, επίσης, αποκαλύπτει ότι η συνεκπαίδευση σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι µια πραγµατικότητα: πολλές 
χώρες υπέβαλαν εκθέσεις στις οποίες µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες και άλλες ειδικές ανάγκες µπορούν να ωφεληθούν από 
προσεγγίσεις µέσα στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης σε σχολεία 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
Μελέτη περίπτωσης, Γερµανία: Το πάθος και η έντονη επιθυµία 
των γονέων ήταν ο λόγος για την ένταξη της Ν. Αν παρέµενε στο 
σχολείο για παιδιά µε νοητική καθυστέρηση, η πρόκληση που θα 
δεχόταν θα ήταν χαµηλότερη για ένα κορίτσι των ικανοτήτων της, 
γεγονός που θα είχε στη συνέχεια συνέπειες στη γνωστική της 
ανάπτυξη. 
 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση, Ισπανία: Άλλες εµπειρίες τονίζουν ότι 
η συµµετοχική εκπαίδευση σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης, µε στήριξη 
προσαρµοσµένη στις ειδικές ανάγκες των µαθητών στο πλαίσιο της 
οµάδας, έχει θετική επίδραση στη διαδικασία µάθησής τους, στην 
αυτοεκτίµηση και την αυτοεικόνα και την ίδια στιγµή βελτιώνει τις 
σχέσεις τους µε τους φίλους τους. 
 
Μια τελική παρατήρηση χρειάζεται να σηµειωθεί σχετικά µε το 
χειρισµό της αλλαγής στον τοµέα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Πολλά από τα σχολεία που περιγράφηκαν στις µελέτες περιπτώσεων 
και στις εκθέσεις των ανταλλαγών πέρασαν µέσα από διαδικασίες 
αλλαγών ανάπτυξης για πολλά χρόνια. Οι διαδικασίες αλλαγής σε 
αυτά τα σχολεία είναι ιδιαίτερα τεκµηριωµένες και αυτές οι εκθέσεις 
αποτελούν µια πλούσια πηγή πληροφόρησης για κάθε σχολείο που 
σχεδιάζει να υιοθετήσει τη συνεκπαίδευση. 
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Μελέτη περίπτωσης, Ηνωµένο Βασίλειο: Το σχολείο είναι 
µοναδικό στο ότι µια καταγραφή της αρχικής του κίνησης προς τη 
συµµετοχική εκπαίδευση, η οποία (κίνηση) ήταν αποτέλεσµα της 
ανταπόκρισής του στον Εκπαιδευτικό Νόµο του 1981, δηµοσιεύτηκε 
ως βιβλίο από τον διευθυντή και τον διευθυντή της υποστηρικτικής 
µάθησης που ήταν στο σχολείο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 
80 (Gilbert and Hart, 1990). 
 
Πρόθεση αυτής της µελέτης του Ευρωπαϊκού Φορέα ήταν να 
παρουσιάσει ευρήµατα και να θέσει ζητήµατα άξια συζήτησης σε 
εθνικό, τοπικό και σχολικό επίπεδο. Η µελέτη αποκαλύπτει ότι η 
συνεκπαίδευση είναι µια πραγµατικότητα στο επίπεδο της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να 
γίνουν τα πρώτα βήµατα προς την εφαρµογή αποτελεσµατικής 
συνεκπαίδευσης σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
Ελπίζουµε ότι η έκθεση αυτή προσέφερε ορισµένες ιδέες στο πώς 
και στο πού µπορούν να γίνουν αυτά τα βήµατα και κάτω από ποιες 
συνθήκες χρειάζεται να γίνουν, αν πρόκειται να είναι πραγµατικά 
αποτελεσµατικά για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Κεφάλαιο 2 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
Τ. Ε. ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
 
2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Αυτό το κεφάλαιο της Θεµατικής Έκδοσης έχει ειδικά συνταχθεί για 
να συµπληρώσει τα κεφάλαια για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 
τη µετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Ποικίλες πτυχές της 
εργασίας του Φορέα – ειδικότερα η συµµετοχή του Φορέα στον 
Οδηγό Πρόσβασης στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση (HEAG) δίκτυο 
ειδικών υποστήριξης της αναπηρίας στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
(ΤΕ) – έχει δείξει ότι αποτελεί µία αναπτυσσόµενη περιοχή 
ενδιαφέροντος που αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Προς το παρόν ειδικοί 
από 28 χώρες συµµετέχουν στις δραστηριότητες του προγράµµατος 
HEAG µε εταίρους από τα κράτη µέλη της ΕΕ (µε ξεχωριστή 
εκπροσώπηση από τη Γαλλόφωνη και τη Φλαµανδική κοινότητα του 
Βελγίου) την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία.  
 
Στόχος του κεφαλαίου είναι να επισηµάνει τα θέµατα των φοιτητών 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) που αφορούν την πρόσβασή 
τους στη τριτοβάθµια εκπαίδευση καθώς επίσης και θέµατα που 
αφορούν την πρόσβαση εντός των Ιδρυµάτων Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (ΕΙΤΕ). Το κεφάλαιο βασίζεται σε ένα πλαίσιο θεµάτων 
που προσδιορίστηκαν από την εργασία του δικτύου HEAG και 
ειδικότερα µία εξέταση της πληροφόρησης που διατίθεται στην 

 
Επιπρόσθετη πληροφόρηση έχει προέλθει από τις Μονάδες της 
Ευρυδίκης και έχει επίσης συλλεχθεί µε µία σύντοµη ανασκόπηση 
της βιβλιογραφίας. Ειδικά παραδείγµατα και νεώτερα στοιχεία 
σχετικά µε τις πληροφορίες της τράπεζας δεδοµένων HEAG έχουν 
δοθεί από τους ειδικούς στο πρόγραµµα HEAG από το Βέλγιο 
(Φλαµανδική κοινότητα), Κύπρο, Δηµοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, 
Γαλλία, Γερµανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, 
Πορτογαλία, Ισπανία και Ελβετία.  
 

τράπεζα δεδοµένων HEAG: www.heagnet.org/  
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2.2 ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΕΕΑ) 
ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΤΕ) 
 
Σε όλη την Ευρώπη εφαρµόζονται πολιτικές πρωτοβουλίες που 
στοχεύουν στην αύξηση του αριθµού των φοιτητών που εισάγονται 
και ολοκληρώνουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό µπορούµε να 
το δούµε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στις δηλώσεις του Συµβουλίου των 
Υπουργών Παιδείας σχετικά µε τη συµµετοχή στη Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση ως µέρος των Στόχων του 2010 για την Εκπαίδευση 
στην Ευρώπη (2004). Σε εθνικό επίπεδο οι διάφορες χώρες, έχουν 
εστιάσει διαφορετικά τις πρωτοβουλίες τους για να αυξήσουν τα 
ποσοστά συµµετοχής, εντούτοις µία κοινή περιοχή είναι η αύξηση 
συµµετοχής φοιτητών από «µη-παραδοσιακά» υπόβαθρα. Ένα 
παράδειγµα αυτού είναι το πρόγραµµα AimHigher του ΗΒ, ένα 
πρόγραµµα υποστήριξης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Δεξιοτήτων που έχει ως στόχο τη διεύρυνση: (…) της συµµετοχής 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση του ΗΒ- και ειδικότερα µεταξύ φοιτητών 
από µη-παραδοσιακές δοµές, οµάδες µειονοτήτων, άτοµα µε 
αναπηρία (…) (www.aimhigher.ac.uk/about_us/index.cfm/). 
 
Ο David (2004) δηλώνει ότι: (…) Δικαιοσύνη ή/και ισότητα στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι όροι µε αυξηµένη κυκλοφορία διεθνώς, 
αλλά το πως διαµορφώνεται η έννοια και το πως ορίζονται είναι ένα 
πολύ πολύπλοκο θέµα (σελ. 813). Σε σχέση µε τους φοιτητές µε ΕΕΑ 
στην ΤΕ, αυτό αποτελεί σίγουρα την περίπτωση στην Ευρώπη.  
 
Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσουµε πόσοι φοιτητές µε 
αναπηρία υπάρχουν στην ΤΕ στις Ευρωπαϊκές χώρες. Κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2000) 
διεξήχθη µία έρευνα για τα πιθανά ποσοστά συµµετοχής 
(Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2000). 
Από ένα δείγµα περίπου 28% του αριθµού των ιδρυµάτων που 
έλαβαν υποστήριξη από το Erasmus το 1995/96 υπήρχαν 2,369,162 
εγγεγραµµένοι φοιτητές στα ιδρύµατα. Από αυτούς, προσδιορίστηκαν 
7,143 (0.3%) που είχαν κάποια µορφή αναπηρίας που δήλωσαν οι 
ίδιοι. Κατά τη διάρκεια 1998/99, ήταν εγγεγραµµένοι 2,829,607 
φοιτητές. Από αυτούς, οι 13,510 (0.48%) καταγράφηκαν µε 
αναπηρία.  
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Οι αριθµοί αυτοί µπορεί να µας αποπροσανατολίζουν, καθότι 
περισσότερες από τις µισές χώρες που συµµετείχαν σε αυτή την 
έρευνα δήλωσαν ότι οι φοιτητές µε αναπηρία δεν οφείλουν να 
αναφέρουν τις δυσκολίες τους. Σαν παράδειγµα, κατά την διάρκεια 
των ετών 2003/2004 η Εθνική Οµάδα για την Αναπηρία στο ΗΒ 
δήλωσε ότι το 5.4% όλων των προπτυχιακών φοιτητών δήλωσαν οι 
ίδιοι ότι έχουν κάποιο είδος ειδικής ανάγκης. Εντούτοις, από την 
εργασία τους εκτιµούν ότι ο πραγµατικό αριθµός είναι κοντά στο 10% 
(Εθνική Οµάδα για την Αναπηρία, 2005).  
 
Αυτό υποστηρίζεται και από πληροφορίες από την έκθεση του 
EuroStudent το 2005 όπου το 11% των φοιτητών σε µερικές χώρες 
που συµµετείχαν σε αυτή την έρευνα ανέφεραν ότι έχουν κάποια 
µορφή αναπηρίας που επηρέασε τις σπουδές τους στην ΤΕ. 
Παροµοίως, στοιχεία από τη Γερµανία έδειξαν ότι το ποσοστό των 
φοιτητών µε αναπηρία ήταν 2%, και εκείνων µε χρόνιες παθήσεις 
έφθανε το 13% (Οµοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας, 
2002). 
 
Εάν συµβουλευθούµε άλλες πηγές στοιχείων για τον αριθµό των 
ατόµων µε αναπηρία στην Ευρώπη, τότε υποστηρίζεται η άποψη ότι 
ο πιθανός αριθµός φοιτητών µε αναπηρία στην ΤΕ πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος. Το 10% περίπου του πληθυσµού της Ευρώπης έχει 
κάποια µορφή αναγνωρισµένης αναπηρίας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
1999) και εκτιµάται ότι υπάρχουν 84 εκατοµµύρια µαθητές και 
φοιτητές περίπου το 22% ή 1 στους 5 του συνολικού σχολικού 
πληθυσµού – που απαιτούν ειδικές εκπαιδευτικές παροχές είτε στη 
γενική τάξη, ως µέρος της ειδικής τάξης ή σε ξεχωριστό εκπαιδευτικό 
ίδρυµα (Eurydice, 2000). Σύµφωνα µε τον τρόπο που τα παιδιά 
προσδιορίζονται και αξιολογούνται στις χώρες της Ευρώπης, οι 
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν µεταξύ του 2% 
και του 18% του σχολικού πληθυσµού (Ευρωπαϊκός Φορέας για την 
Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 2003).  
 
Ανεπίσηµες ενδείξεις και πληροφορίες από επαγγελµατίες που 
στηρίζουν τους φοιτητές µε αναπηρία στην ΤΕ υποστηρίζουν ότι οι 
αριθµοί των φοιτητών µε διάφορες µορφές ειδικών αναγκών στην ΤΕ 
είναι πολύ µεγαλύτεροι από αυτούς που προκύπτουν από τα 
διαθέσιµα στοιχεία και συνεχώς αυξάνουν. Εντούτοις, εάν 
χρησιµοποιήσουµε τη συντηρητική εκτίµηση ότι το 10% των 
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ανθρώπων έχει κάποια µορφή αναπηρίας, µπορούµε να 
υποστηρίξουµε ότι τα ποσοστά συµµετοχής των φοιτητών µε 
αναπηρία στην ΤΕ είναι ακόµα – µε οποιαδήποτε µέτρηση – 
χαµηλότερα από τα προσδοκώµενα. 
 
Αν και οι περισσότερες χώρες δηλώνουν αυξηµένους αριθµούς 
φοιτητών µε ΕΕΑ στην ΤΕ (OECD, 2003) οι φοιτητές µε αναπηρία 
δεν φαίνεται να εκπροσωπούνται ισότιµα στην ΤΕ και αυτό 
αναδεικνύει ένα αριθµό ζητηµάτων σχετικά µε τα συνεχιζόµενα 
εµπόδια και τους παράγοντες υποστήριξης για την πρόσβασή τους 
και την επιτυχή συµµετοχή στα εκπαιδευτικά προγράµµατα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
Η µελέτη του OECD 2003 σε θέµατα Αναπηρίας στην Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση τεκµηριώνει πως διαφορετικές χώρες έχουν πολύ 
διαφορετικούς αριθµούς και «προφίλ» φοιτητών µε ΕΕΑ στις 
παροχές της ΤΕ. Φαίνεται να υπάρχουν ποικίλες αιτίες για αυτές τις 
διαφορές: Ο πρώτος, περισσότερο εµφανής λόγος είναι ότι οι 
Ευρωπαϊκές χώρες έχουν διαφορετικές γενικές πολιτικές για την 
εισαγωγή όλων των φοιτητών στην ΤΕ (ADMIT, 2002). Ένας 
δεύτερος πιθανός λόγος που επισηµάνθηκε από την µελέτη του 
OECD είναι οι διαφορές στην πολιτική για την αναπηρία και στα 
δικαιώµατα σε εθνικό επίπεδο και πως αυτές ειδικότερα επιδρούν 
στους οργανισµούς – όπως τα ΕΙΤΕ – για να κάνουν τα κτίρια και τις 
υπηρεσίες προσβάσιµες σε όλα τα άτοµα, συµπεριλαµβανοµένων 
εκείνων µε αναπηρία.  
 
Εντούτοις, ένας άλλος, λιγότερο εµφανής αλλά ίσως περισσότερο 
σηµαντικός παράγων έχει επισηµανθεί από το πρόγραµµα HELIOS, 
οµάδα εργασίας 13, (1996) καθώς επίσης και από την µελέτη του 
OECD: Η συνεκπαίδευση σε εκπαιδευτικές δοµές στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση αναπτύσσεται στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες για 
περισσότερες από δύο δεκαετίες και µεγάλα ποσοστά µαθητών µε 
ΕΕΑ φοιτούν στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Η συνεκπαίδευση 
στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα στην πρωτοβάθµια και 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση οδηγεί σε προσδοκίες των σπουδαστών, 
των οικογενειών τους και των εκπαιδευτικών, που έχουν εργαστεί µε 
αυτούς, ότι η πρόσβαση στην ΤΕ θα πρέπει να είναι µία φυσική 
πρόοδος για µερικούς σπουδαστές.  
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Ενώ οι προσδοκίες σχετικά µε την πρόσβαση στην ΤΕ έχουν 
αυξηθεί, οι ευκαιρίες για νέους σπουδαστές µε ΕΕΑ που έχουν 
φοιτήσει σε κανονικά σχολεία στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση να 
συνεχίσουν στην ΤΕ δεν έχουν πάντα δοθεί. Η µελέτη 
Fedora/HELIOS που εστίασε στις ευκαιρίες για σπουδές στο 
εξωτερικό για φοιτητές µε ΕΕΑ (Van Acker, 1996) επεσήµανε ότι οι 
διαφορές που υπάρχουν στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους 
φοιτητές µε ΕΕΑ στην Ευρώπη αποτελούν ένα συνεχιζόµενο εµπόδιο 
για την αντιµετώπιση των προσδοκιών των σπουδαστών σχετικά µε 
την πρόσβασή τους στην ΤΕ.  
 
Η εργασία της οµάδας 13 του προγράµµατος HELIOS και η µελέτη 
του OECD 2003 αποτελούν δύο σαφή παραδείγµατα µιας ανάλυσης 
των ζητηµάτων που αφορούν την ΤΕ και την αναπηρία. Το κεφάλαιο 
αυτό δεν διαθέτει τόσες λεπτοµέρειες όσες έχουν αυτές οι µελέτες, 
αλλά στόχος είναι να συµπληρώσουµε τα προηγούµενα ευρήµατα µε 
καινούργιες πληροφορίες σχετικά µε ένα αριθµό περιοχών-κλειδιών. 
Αυτές περιγράφονται στο επόµενο τµήµα. 
 
2.3 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΛΕΙΔΙΑ  
 
Η πρόθεση για τη συλλογή πληροφοριών για αυτό το κεφάλαιο ήταν 
να συγκεντρωθούν πληροφορίες από τις χώρες για δύο θέµατα της 
πρόσβασης: 
- Πρόσβαση στην ΤΕ ή ευκαιρίες για αρχική εισαγωγή σε ένα 
Ίδρυµα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης; 

- Πρόσβαση µέσα στην ΤΕ ή υποστήριξη για πλήρη συµµετοχή 
σε όλα τα θέµατα σπουδών στην ΤΕ. 

 
Για να µελετήσουµε και τις δύο πλευρές, απαιτείται πληροφόρηση 
από δύο επίπεδα: 
- Εθνικό: νοµοθεσία και πολιτική που περιγράφει τα 
θεσµοθετηµένα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία και 
δοµές ή/και οργανώσεις που τους υποστηρίζουν; 

- Ιδρυµατικό: διαθέσιµες υπηρεσίες στα ιδρύµατα ΤΕ για τους 
φοιτητές µε ΕΕΑ.  

 
Στόχος της εξερεύνησης αυτών των διαφορετικών πλευρών της 
πρόσβασης ήταν να παρέχουµε µία επισκόπηση πληροφοριών για 
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τα είδη δοµών υποστήριξης για φοιτητές µε ΕΕΑ που διατίθενται στις 
χώρες και τους διευκολύνουν να συµµετέχουν σε ευκαιρίες σπουδών 
στην ΤΕ. Οι πληροφορίες από τις χώρες µπορούν να 
οµαδοποιηθούν σε τρεις περιοχές:  

1. Θεσµοθετηµένα Δικαιώµατα για την πρόσβαση και την 
υποστήριξη µέσα στα ΑΕΙ; 

2. Υποστήριξη σε εθνικό επίπεδο των φοιτητών µε ΕΕΑ; 
3. Υποστήριξη σε επίπεδο εκπαιδευτικού ιδρύµατος ΤΕ. 

 
Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για αυτό το κεφάλαιο 
παρέχουν περιγραφικές εκθέσεις σχετικά µε τις καταστάσεις που 
επικρατούν σήµερα στις συµµετέχουσες χώρες. Οι πληροφορίες είναι 
ενδεικτικές για δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες, όλες 
οι χώρες δήλωσαν ότι γίνονται σηµαντικές αλλαγές σε αυτόν τον 
τοµέα και η κατάσταση που αφορά στη νοµοθεσία, τα θεσµοθετηµένα 
δικαιώµατα και τις διαφορετικές µορφές υποστήριξης δεν είναι 
στατικές.  
 
Πρόθεση αυτού του κεφαλαίου είναι να επισηµάνει πιθανές τάσεις 
πρόσβασης φοιτητών µε ΕΕΑ στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Αυτό 
παρουσιάζεται µε τη µορφή σύντοµης ανάλυσης σχετικά µε κάθε µία 
από τις τρεις περιοχές που περιγράφονται ανωτέρω, αλλά 
λαµβάνοντας επίσης υπόψη τα εµπόδια που ακόµα αντιµετωπίζουν 
οι φοιτητές µε ΕΕΑ όταν σπουδάζουν στη τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Οι πληροφορίες αυτές εξετάζονται στο τελευταίο τµήµα του 
κεφαλαίου. 
 
2.3.1 Θεσµοθετηµένα δικαιώµατα για την πρόσβαση και την 
υποστήριξη εντός της ΤΕ  
 
Όλες οι χώρες δήλωσαν ότι υπάρχει κάποια µορφή νοµοθεσίας που 
προστατεύει τα νόµιµα δικαιώµατα των φοιτητών µε ΕΕΑ σε σχέση 
µε την πρόσβαση στη τριτοβάθµια εκπαίδευση και εντός αυτής 
καθώς επίσης και την υποστήριξη κατά την διάρκεια των σπουδών 
τους. Η Νοµοθεσία που περιγράφει τα δικαιώµατα φαίνεται να έχει 
διαφορετικές µορφές.  
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Γενική Νοµοθεσία για την Αναπηρία 
 
Τέτοιου είδους νοµοθεσία καλύπτει όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες, τις 
οργανώσεις, κλπ και εξασφαλίζει τα δικαιώµατα πρόσβασης στις 
υπηρεσίες. Σε µερικές χώρες για παράδειγµα στην Ισλανδία – 
εφαρµόζεται διεθνής νοµοθεσία όπως οι Κανόνες των Ηνωµένων 
Εθνών για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτοµα µε Αναπηρία. 
Άλλες χώρες διαθέτουν νοµοθεσία σε εθνικό επίπεδο που καλύπτει 
όλες τις πλευρές των δηµοσίων υπηρεσιών. Η υποστήριξη για 
φοιτητές µε ΕΕΑ στη Μάλτα, Ρουµανία και Ελβετία καλύπτεται από 
τέτοια µορφή νοµοθεσίας.  
 
Οι χώρες µπορεί να έχουν περισσότερους από ένα κανονισµό ή 
διάταγµα που καλύπτει την εξίσωση των ευκαιριών. Παράδειγµα 
αυτής της περίπτωσης είναι η Γερµανία όπου υπάρχει ένα φάσµα 
νόµων κατά των διακρίσεων, αλλά σχετικά µε την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, ο φοιτητής είναι υπεύθυνος για την πρόσβαση στις 
υπηρεσίες που χρειάζεται µέσω των δικαιωµάτων που έχει ως άτοµο 
µε αναπηρία. Ο νόµος που ορίζει το πλαίσιο για όλα τα 16 
οµοσπονδιακά κράτη (Länder) δηλώνει ότι τα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης πρέπει να φροντίζουν για τις ειδικές 
ανάγκες των φοιτητών µε ΕΕΑ µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην 
αντιµετωπίζουν µειονεκτήµατα στις σπουδές τους και να τους δίνεται 
η ευκαιρία να κάνουν χρήση των ΕΙΤΕ – εάν είναι δυνατόν χωρίς να 
εξαρτώνται από την βοήθεια από άλλους. Επιπλέον, Ο νόµος αυτός 
αναφέρει επίσης ότι πρέπει να γίνονται τροπολογίες στους 
κανονισµούς σπουδών και εξετάσεων, σύµφωνα µε τις ατοµικές 
ανάγκες των φοιτητών µε ΕΕΑ.  
 
Προς το παρόν γίνεται συζήτηση για την αναµόρφωση του 
Γερµανικού Οµοσπονδιακού συστήµατος. Ως αποτέλεσµα ο νόµος 
αυτός µπορεί να ακυρωθεί και αυτό σηµαίνει ότι τα 16 οµοσπονδιακά 
κράτη, που είναι αρµόδια για διαµόρφωση πολιτικής, θα αποκτήσουν 
περισσότερα δικαιώµατα µε επιπτώσεις για τους φοιτητές καθότι θα 
θεσπιστούν διαφορετικοί κανονισµοί και θα γίνει περισσότερο 
δύσκολο για αυτούς να αποκτήσουν ίσα δικαιώµατα, ειδικότερα όταν 
αλλάζουν την περιοχή σπουδών και µετακινούνται από ένα 
οµοσπονδιακό κράτος σε ένα άλλο.  
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Γενική Νοµοθεσία για την Αναπηρία µε ειδικά στοιχεία που 
αναφέρονται στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 

 
Αυτό αποτελεί απόδειξη στο ΗΒ όπου το Τµήµα 4 (Εκπαίδευση) του 
Νόµου κατά των Διακρίσεων για την Αναπηρία καθιστά παράνοµο 
για αυτούς που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση και για άλλες 
σχετικές υπηρεσίες να κάνουν διακρίσεις εις βάρος των ατόµων µε 
αναπηρία. Ουσιαστικά υπάρχουν τρία στοιχεία σε αυτή τη 
νοµοθεσία: ένας εκτενής ορισµός της αναπηρίας, µία περιγραφή των 
γενικών καθηκόντων των οργανισµών που προωθούν την ισότητα 
και ειδικά καθήκοντα για τα ΕΙΤΕ. 
 
Στη Γαλλία, ένας νέος νόµος του Φεβρουάριου 2005 προστατεύει τα 
γενικά δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία, αλλά υπάρχουν 
διατάγµατα εφαρµογής σχετικά µε τα θέµατα σπουδών στην 
Τριτοβάθµια εκπαίδευση, όπως για παράδειγµα το διάταγµα του 
Δεκεµβρίου 2005, που καλύπτει θέµατα εξετάσεων (θα 
ακολουθήσουν και άλλα διατάγµατα). 
 
Η Ιταλία διαθέτει ένα παρόµοιο νόµο (Νο. 104 του 1992) που 
προστατεύει τα γενικά δικαιώµατα των ατόµων µε ΕΕΑ και έχει 
ειδικά κοµµάτια που αναφέρονται στην ΤΕ. Ειδικότερα αναφέρει ότι 
τα Πανεπιστήµια οφείλουν να: ορίζουν ένα εκπρόσωπο της 
Πρυτανείας για να ασχολείται µε τα θέµατα της αναπηρίας (φοιτητές, 
εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, αρχιτεκτονικά εµπόδια, 
διευθετήσεις για ειδικές εξετάσεις κλπ), να προσλαµβάνουν 
επαγγελµατίες διερµηνείς για την νοηµατική γλώσσα και να 
δηµιουργούν ειδικές υπηρεσίες για την εκπαίδευση των φοιτητών µε 
ΕΕΑ. 
 

Ειδική Νοµοθεσία Σχετικά µε την ΤΕ 
 
Αυτή µπορεί να λάβει διαφορετικές µορφές. Σε µερικές χώρες, η 
νοµοθεσία επιβάλλει στα Εθνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης (ΕΙΤΕ) να εντάσσουν ένα ειδικό ποσοστό φοιτητών µε 
ΕΕΑ κάθε χρόνο. Για παράδειγµα στην Ελλάδα και την Ισπανία 3% ή 
περισσότερο. Στην Πορτογαλία 2% των θέσεων απευθύνονται σε 
φοιτητές µε ΕΕΑ που καλύπτουν τις ακαδηµαϊκές απαιτήσεις για 
πρόσβαση στην ΤΕ αλλά δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή 2% 
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φοιτητών µε ΕΕΑ σε κάθε τµήµα. Στη γενική περιγραφή του ετήσιου 
προϋπολογισµού της Σουηδικής Κυβέρνησης, ζητείται από τα ΕΙΤΕ 
να χρησιµοποιηούν το 0,3% του προϋπολογισµού τους για βασική 
εκπαίδευση για να χρηµατοδοτούν ειδική (ικανοποιητική) υποστήριξη 
για φοιτητές µε ΕΕΑ. 
 
Στην Ισπανία, οι φοιτητές µε ΕΕΑ έχουν την δυνατότητα πρόσβασης 
στην ΤΕ υπό τους ίδιους όρους όπως οποιοσδήποτε άλλος 
φοιτητής. Το ίδιο συµβαίνει στην Ιταλία: σε περίπτωση εξετάσεων 
για εισαγωγή, οι φοιτητές µε βαριά αναπηρία έχουν το δικαίωµα 
περισσότερου χρόνου (µέχρι 50%) και να χρησιµοποιήσουν 
υποστηρικτική τεχνολογία. Οι φοιτητές µε ΕΕΑ εξαιρούνται από την 
πληρωµή διδάκτρων ( αυτό εξαρτάται από το βαθµό αναπηρίας: δεν 
πληρώνουν καθόλου δίδακτρα αυτοί που έχουν ποσοστό αναπηρίας 
66 έως 100% ) και έχουν ειδική αξιολόγηση της πανεπιστηµιακής 
τους καριέρας όταν κάνουν αίτηση για Πανεπιστηµιακή επιδότηση. 
Στην Ελλάδα οι φοιτητές µε ΕΕΑ εισάγονται στα ΕΙΤΕ εκτός και αν 
υπάρχει ειδική απόφαση από την Σχολή (π.χ. οι τυφλοί φοιτητές δεν 
γίνονται δεκτοί στην Ιατρική).  
 
Ισχύει επίσης ειδική νοµοθεσία που δίνει τη δυνατότητα για 
επιπρόσθετη επιδότηση και οικονοµική υποστήριξη που διατίθεται 
στους φοιτητές µε ΕΕΑ. Αυτή είναι η περίπτωση για παράδειγµα 
στην Εσθονία, Πολωνία και Πορτογαλία. Στη Γερµανία σύµφωνα µε 
τη νοµοθεσία για την Οµοσπονδιακή εκπαίδευση και την βοήθεια οι 
φοιτητές µε ΕΕΑ µπορούν να πάρουν περισσότερη οικονοµική 
βοήθεια για το ‘κανονικό’ κόστος ζωής όταν πρέπει να σπουδάσουν 
για περισσότερα χρόνια από ότι οι φοιτητές χωρίς αναπηρία. Για το 
κόστος που σχετίζεται µε την αναπηρία οι φοιτητές µε ΕΕΑ µπορούν 
να κάνουν αίτηση για ειδική υποστήριξη από το SGB II και το SGB 
XII – δύο από τους δώδεκα νέους Νόµους που ισχύουν από το 2005 
στους οποίους κωδικοποιήθηκε η κοινωνική βοήθεια σε διάφορους 
τοµείς.  
 
Τέτοια νοµοθεσία µπορεί επίσης να λάβει τη µορφή περιγραφής 
ειδικών δικαιωµάτων για υποστήριξη για παράδειγµα 
απαλλαγές/εναλλακτικές διευθετήσεις στις εξετάσεις. Αυτό ισχύει στην 
Αυστρία, Κύπρο, Ουγγαρία και Ιταλία. Ένα σαφές παράδειγµα 
τέτοιας νοµοθεσίας ισχύει στη Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου 
όπου το Άρθρο ΙΙ.6 του διατάγµατος ενθαρρύνει τα ΕΙΤΕ να 
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εφαρµόζουν πολιτική: (...) να διασφαλίζουν την προσβασιµότητα της 
ΤΕ – υλική και µη – για φοιτητές µε αναπηρία ή χρόνια πάθηση και 
για φοιτητές που προέρχονται από πληθυσµιακές οµάδες που 
αντικειµενικά µειονεκτούν και που έχουν ένα σηµαντικά χαµηλότερο 
ποσοστό συµµετοχής στην ΤΕ από άλλες πληθυσµιακές οµάδες. 
 
Το άρθρο αυτό ορίζει ότι κάθε ΕΙΤΕ πρέπει να έχει κανονισµούς για 
την εκπαίδευση και τις εξετάσεις, αλλά στην πράξη, τα ιδρύµατα 
έχουν την ελευθερία εφαρµογής ειδικών µέτρων.  
 

 Ένα φάσµα γενικών και ειδικών νόµων που όλοι επηρεάζουν τα 
δικαιώµατα στα Εθνικά Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΕΙΤΕ) 
 
Η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία και η Σουηδία όλες αναφέρουν 
ότι υπάρχει ένα φάσµα γενικών νόµων και κανονισµών που 
προστατεύουν τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία που 
καλύπτει την ΤΕ. Εντούτοις, επιπρόσθετα ισχύουν ειδικοί κανονισµοί 
που εστιάζουν στις παροχές και την υποστήριξη της ΤΕ, για 
παράδειγµα στον νόµο για ίση µεταχείριση για φοιτητές µε αναπηρία 
και χρόνιες παθήσεις στην Ολλανδία, ζητείται από τα ΕΙΤΕ να 
προσφέρουν εκπαίδευση που είναι προσβάσιµη σε όλους τους 
φοιτητές, συµπεριλαµβανοµένων των φοιτητών µε ΕΕΑ. Στη 
Σουηδία, ο νόµος για ίση Μεταχείριση των Φοιτητών στα 
Πανεπιστήµια (2001:1286) στοχεύει να προωθήσει στην ΤΕ ίσα 
δικαιώµατα για φοιτητές και να άρει τις διακρίσεις που βασίζονται 
στο φύλο, στην εθνικότητα, στη θρησκεία, στο σεξουαλικό 
προσανατολισµό ή στην αναπηρία. Στη Νορβηγία, ο νόµος για τα 
Πανεπιστήµια και τα Πανεπιστηµιακά κολέγια έχει τις βασικές αρχές 
της προσβασιµότητας και του καθολικού σχεδιασµού. 
 
Στην Ισπανία, το Σύνταγµα έχει άρθρα για τα δικαιώµατα των 
ατόµων µε αναπηρία, καθώς επίσης και ένας ειδικός νόµος για την 
κοινωνική ένταξη των ατόµων µε αναπηρία. Άλλοι τοµείς της γενικής 
νοµοθεσίας έχουν ειδικά στοιχεία που αναφέρονται στη ΤΕ: ο Νόµος 
για τα Πανεπιστήµια είναι ένας οργανικός νόµος που έχει ειδικό 
άρθρο αφιερωµένο στην ισότητα ευκαιριών για φοιτητές µε ΕΕΑ. 
Τελικά, άλλη ειδική νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα για απόκτηση 
επιπρόσθετης οικονοµικής βοήθειας για την αντιµετώπιση ειδικών 
αναγκών. 
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Γενικά, φαίνεται ότι συµβαίνουν συνέχεια αλλαγές στη νοµοθεσία – 
γενική νοµοθεσία που αφορά θέµατα αναπηρίας που καλύπτει 
επίσης την ΤΕ καθώς επίσης και ειδικοί κανονισµοί για την ΤΕ. 
Μπορεί να ειπωθεί ότι οι αλλαγές στη νοµοθεσία µερικών χωρών έχει 
διπλό, αλληλένδετο στόχο: βελτίωση των ατοµικών δικαιωµάτων και 
των θεσµοθετηµένων δικαιωµάτων εξισορροπώντας αυτό µε τις 
υπευθυνότητες των ΕΙΤΕ. Σε µερικές χώρες, η ανταπόκριση των ΕΙ 
στις νοµοθετικές αλλαγές ήταν θετικές αλλαγές κάνοντας τα 
περιβάλλοντα µάθησης περισσότερο προσβάσιµα σε όλους τους 
τοµείς (Hurst, 2006). 
 
Οι αλλαγές στις στάσεις της κοινωνίας για την αναπηρία αποτελούν 
ένα αίτιο για αλλαγή όπως είναι και η αύξηση των προσδοκιών για 
διαφορετικούς δρόµους προόδου για σπουδαστές που έχουν 
φοιτήσει στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Εντούτοις, δύο σχόλια που έγιναν από τις χώρες 
δείχνουν επίσης και άλλους παράγοντες που οδηγούν σε αλλαγές 
στη νοµοθεσία.  
 
Ο πρώτος από την Φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου αναφέρεται 
στην επιρροή των δηλώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν 
οδηγήσει σε θεµελιώδεις αλλαγές στην ΤΕ γενικότερα. Υπάρχει για 
παράδειγµα ένας κανονισµός που επιτρέπει στους σπουδαστές να 
εισάγονται σε ένα ΕΙΤΕ µέσω διαφόρων τρόπων αξιολόγησης των 
προσόντων: διπλώµατα, βαθµολογία, εξετάσεις κλπ. Αυτό σηµαίνει 
ότι µπορεί να υπάρχει ένα µεγαλύτερο επίπεδο ευελιξίας για την 
αντιµετώπιση των αναγκών των φοιτητών µε ΕΕΑ. 
 
Το δεύτερο παράδειγµα αναφέρεται στο δικαστικό αγώνα που 
υποκινείται από ένα σπουδαστή µε ΕΕΑ εναντίον του ΕΙΤΕ για να 
αποκτήσει την υποστήριξη που απαιτείται για την πρόσβασή του σε 
ευκαιρίες σπουδών που είναι διαθέσιµες για τους άλλους φοιτητές. 
Ενώ η διαδικασία δικαστικού αγώνα ως µέσο για την εξασφάλιση 
εκπαιδευτικής υποστήριξης αποτελεί ένα φαινόµενο που αυξάνεται 
σε µερικές χώρες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, προς το παρόν δεν 
επικρατεί στο τοµέα της ΤΕ, αλλά µπορεί να έχει επίδραση στη 
νοµοθεσία στο άµεσο µέλλον.  
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2.3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης σε Εθνικό επίπεδο 
 
Σε εθνικό επίπεδο, οι υπηρεσίες υποστήριξης ή οι οργανισµοί που 
παρέχουν υποστήριξη και συµβουλευτική σε φοιτητές µε ΕΕΑ, 
υπάρχουν µε διάφορες µορφές στις χώρες. Στην Φλαµανδική 
κοινότητα του Βελγίου, το ‘VEHHO’ (Φλαµανδικό Κέντρο 
Εξειδίκευσης για την αναπηρία και την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση) και 
στην Ολλανδία το ‘handicap+studie’ προσφέρουν ειδική και 
εξειδικευµένη υποστήριξη στους φοιτητές µε ΕΕΑ καθώς επίσης και 
στο προσωπικό των ΕΙΤΕ.  
 
Παρόµοια εξειδικευµένη καθοδήγηση και συµβουλευτική 
προσφέρεται από το ‘SKILL’ (Το Εθνικό Γραφείο για Φοιτητές µε 
Αναπηρία) στο ΗΒ και το ‘DSW’ (Deutsches Studentenwerk) στη 
Γερµανία. Η οµάδα στόχος του κέντρου συµβουλευτικής DSW είναι οι 
φοιτητές και οι υποψήφιοι φοιτητές της ΤΕ, καθώς επίσης και το 
προσωπικό των ΕΙΤΕ και οι τοπικές οργανώσεις υπηρεσιών των 
φοιτητών ειδικότερα οι συντονιστές της υποστήριξης για την 
αναπηρία. Το DSW είναι επίσης µία πλατφόρµα για οργανώσεις, 
ιδρύµατα και οµάδες «self-help» στο χώρο της εκπαίδευσης και 
αναπηρίας µε στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την ανάπτυξη νέων 
προγραµµάτων. 
 
Στην Ιταλία και τη Γαλλία υπάρχουν Εθνικές δοµές – η Εθνική 
Επιτροπή των Εκπροσώπων (των Πρυτάνεων) για την Αναπηρία και 
µία συντονιστική δοµή µε τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας αντίστοιχα 
– που επιβλέπουν και κάνουν συστάσεις σχετικά µε το υποστηρικτικό 
έργο που γίνεται σε επίπεδο ιδρυµάτων. Στην Γαλλόφωνη κοινότητα 
του Βελγίου το ‘AWIPH’ (Ο Φορέας της Βαλλονίας για την Ένταξη 
των Ατόµων µε Αναπηρία) προσφέρει υποστήριξη µέσω πληρωµής 
των επιπρόσθετων εξόδων που έχουν οι φοιτητές µε ΕΕΑ.  
 
Η Ισλανδία, η Πορτογαλία και η Σουηδία έχουν περισσότερο γενικές 
υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο που χρηµατοδοτούνται από το δηµόσιο 
που µπορούν να ενηµερώσουν τους φοιτητές για τη νοµοθεσία, τα 
δικαιώµατα, και την υποστήριξη που διατίθεται σε αυτούς. Στη 
Σουηδία, υπάρχουν επίσης ποικίλες δηµόσιες αρχές που έχουν 
ειδική αρµοδιότητα για ειδικά µέτρα σε αυτό το χώρο, για παράδειγµα 
το ‘SISUS’ (Ο Εθνικός Φορέας για Ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη) 
παρέχει µερικές υπηρεσίες στο τοµέα της προσωπικής βοήθειας.  
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Η Ουγγαρία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Ρουµανία και η Ισπανία όλες 
έχουν εθνικές οργανώσεις ή ΜΚΟς που προσφέρουν υποστήριξη και 
συµβουλευτική σε φοιτητές µε ΕΕ στη ΤΕ. Στη Νορβηγία οι δύο 
βασικές οργανώσεις για άτοµα µε αναπηρία, έχουν ειδικές πολιτικές 
που περιλαµβάνουν την τριτοβάθµια εκπαίδευση και στη Πολωνία, το 
Πολωνικό Συµβούλιο των Φοιτητών µε Αναπηρία συνεργάζεται µε 
την Ένωση Πολωνών Φοιτητών.  
 
Στην Ελβετία, ενώ δεν υπάρχει εθνική οργάνωση που παρέχει 
υποστήριξη και συµβουλευτική για φοιτητές µε ΕΕΑ ή προσωπικό 
στα ΕΙΤΕ, υπάρχει µία υπηρεσία υποστήριξης που εµπλέκει τρία 
ΕΙΤΕ (Το Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης, το Πανεπιστήµιο της Μπάζελ 
και το Τεχνικό Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης).  
 
Οι διάφορες υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις σε εθνικό 
επίπεδο εστιάζουν στη παροχή διαφορετικής µορφής ειδικής 
πληροφόρησης και συµβουλευτικής πληροφόρησης. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις απευθύνονται στους ίδιους τους φοιτητές 
µε αναπηρία, σε άλλες περιπτώσεις οι πληροφορίες παρέχονται 
επίσης στα ΕΙΤΕ και ειδικότερο στο εκπαιδευτικό προσωπικό που 
εργάζεται µε φοιτητές µε ΕΕΑ.  
 
Εντούτοις, φαίνεται ότι υπάρχουν άλλα καθήκοντα σε εθνικό επίπεδο 
όπου διάφορες υπηρεσίες εµπλέκονται σε διαφορετικό βαθµό: 
- Γενική καµπάνια ευαισθητοποίησης σχετικά µε τα θεσµοθετηµένα 
δικαιώµατα των φοιτητών µε ΕΕΑ; 

- Ο συντονισµός των διαφόρων πηγών πληροφόρησης που 
διατίθεται για φοιτητές µε ΕΕΑ και ΕΙΤΕ για να διασφαλιστεί η 
ακρίβεια και η διαθεσιµότητα; 

- Η δικτύωση του προσωπικού υποστήριξης των φοιτητών µε 
αναπηρία σε επίπεδο ιδρύµατος;  

- Η παροχή ενός φόρουµ για οµάδες ενδιαφέροντος και εταίρους 
για να συναντηθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε θέµατα 
που σχετίζονται µε την πρόσβαση στην και εντός της ΤΕ για 
φοιτητές µε ΕΕΑ.  

 
Ένα βασικό ζήτηµα µε το οποίο ασχολείται ένας αριθµός χωρών είναι 
όχι µόνο ποιος θα εκπληρώσει αυτά τα καθήκοντα και τις λειτουργίες, 
αλλά πώς µπορούν να συντονιστούν µε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο 
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για να αντιµετωπίσουν τις ποικίλες απαιτήσεις για υποστήριξη των 
φοιτητών µε ΕΕΑ στην ΤΕ.  
 
2.3.3 Υποστήριξη σε επίπεδο ιδρύµατος ΤΕ 
 
Η εξέταση της δυνατής υποστήριξης για φοιτητές µε ΕΕΑ σε επίπεδο 
εκπαιδευτικού ιδρύµατος απαιτεί όχι µόνο µια περιγραφή των 
πιθανών τύπων υποστήριξης (βλέπε παρακάτω τµήµατα), αλλά 
επίσης µία ένδειξη των πολιτικών των ιδρυµάτων σε θέµατα 
υποστήριξης και πώς είναι αυτή οργανωµένη. 
 

 Δηλώσεις ή Σχέδια Δράσης για Φοιτητές µε ΕΕΑ  
 
Όλο και περισσότερο τα ΕΙΤΕ στην Ευρώπη προβαίνουν µε σαφή 
τρόπο δηµόσια σε δηλώσεις (π.χ. µέσω ιστοσελίδων ή ενηµερωτικών 
φυλλαδίων) σχετικά µε την πολιτική τους ή/και τα σχέδια δράσης για 
την υποστήριξη των φοιτητών µε ΕΕΑ. Αυτές οι δηλώσεις για την 
πολιτική επισηµαίνονται από το OECD (2003) ως σηµαντικό µέσο 
ευαισθητοποίησης και διαφάνειας σχετικά µε την υποστήριξη που 
διατίθεται από τα ΕΙΤΕ. Στη Σουηδία και τη Νορβηγία αυτά είναι 
υποχρεωτικά και στη Νορβηγία υπάρχει επίσης η υποχρέωση οι 
δηλώσεις αυτές να επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
για να περιλαµβάνουν αλλαγές σε ανάγκες και παροχές.  
 
Αν και δεν είναι υποχρεωτικό, συνήθως τα ΕΙΤΕ έχουν σχέδια 
δράσης και δηλώσεις πολιτικής στη Γαλλία, Ουγγαρία, Ισλανδία, 
Ιταλία και το ΗΒ. Στην Ουγγαρία, σαν κανόνα, είναι υποχρεωτικό για 
κάθε ίδρυµα να αναπτύξει τους δικούς του κανονισµούς για φοιτητές 
µε ΕΕΑ, να ρυθµίζει το είδος της τεχνικής και προσωπικής βοήθειας 
που παρέχεται από το ίδρυµα (απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
(29/2002 OM (V.17). 
 
Στην Κύπρο και στην Ισπανία, µερικά ΕΙΤΕ διαθέτουν τέτοιες 
δηλώσεις ενώ στην Πορτογαλία σε µία έρευνα στις ιστοσελίδες 349 
ΕΙΤΕ, µόνο 3 είχαν σαφείς δηλώσεις για την υποστήριξη των 
φοιτητών µε ΕΕΑ. 
 
Τέτοιες δηλώσεις πολιτικής δεν συνηθίζονται στη Δηµοκρατία της 
Τσεχίας –µε εξαίρεση µερικά πανεπιστήµια, για παράδειγµα το Brno 
– καθώς την υποστήριξη τη διαπραγµατεύονται σε ατοµικό επίπεδο 
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µε κάθε φοιτητή. Στη Δηµοκρατία της Τσεχίας, η συµφωνία για 
υποστήριξη ορίζεται στο εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό σχέδιο για 
κάθε φοιτητή µε ΕΕΑ. 
 
Στη Γερµανία Δηλώσεις και Σχέδια Δράσης για φοιτητές µε ΕΕΑ δεν 
συνηθίζονται να γίνονται από τα ίδια τα ΕΙΤΕ, αλλά σε εθνικό 
επίπεδο υπάρχουν τέτοιες δηλώσεις: η Επιτροπή των Υπουργών 
Παιδείας και Πολιτιστικών υποθέσεων των Οµοσπονδιακών Länder 
(KMK) έκανε συστάσεις για ένα κώδικα πρακτικής το 1982 και µία 
παρόµοια σύσταση έγινε από την γερµανική επιτροπή των 
πρυτάνεων το 1986. 
 
Φαίνεται να υπάρχει µία τάση σε εθνικό επίπεδο καθώς επίσης και σε 
επίπεδο ιδρυµάτων να ενθαρρύνουν τα ΕΙΤΕ να προβαίνουν σε 
δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την υποστήριξη που προσφέρουν 
στους φοιτητές µε ΕΕΑ. Στην Ολλανδία, προς το παρόν µερικά ΕΙΤΕ 
έχουν σχέδια δράσης, αλλά ως αποτέλεσµα της νέας νοµοθεσίας τα 
επόµενα 3 χρόνια, όλα τα ιδρύµατα θα τα αναπτύξουν. Στη Πολωνία 
και στην Ελβετία, το Πανεπιστήµιο Jagiellonian και το Πανεπιστήµιο 
της Ζυρίχης αντίστοιχα, εργάζονται για την ανάπτυξη παρόµοιων 
δηλώσεων µέσω ενός προγράµµατος.  
 

 Υπηρεσία υποστήριξης, Γραφείο, Οµάδα ή Άτοµο που παρέχει 
υποστήριξη σε φοιτητές µε ΕΕΑ 

 
Η υποστήριξη στα ΕΙΤΕ µπορεί να οργανωθεί µε πολύ διαφορετικούς 
τρόπους όσον αφορά υπηρεσίες, οµάδες και ακόµα υπεύθυνους 
υποστήριξης της αναπηρίας από διαφορετικά επαγγελµατικά 
υπόβαθρα. Εντούτοις, η περιγραφή της ποικιλίας των πιθανών 
υπηρεσιών που διατίθενται σε επίπεδο ιδρύµατος είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη -η περίπτωση της Γερµανίας το παρουσιάζει για µία σειρά 
χωρών-, δεν υπάρχουν δια-ιδρυµατικά πρότυπα για την παροχή 
υπηρεσιών ή υποστήριξης και έτσι η πρόσβαση σε υποστήριξη 
γίνεται σε επίπεδο ιδρύµατος. Παρόµοια στη Φλαµανδική κοινότητα 
του Βελγίου και στη Ρουµανία, στη πράξη, τα ΕΙΤΕ έχουν µεγάλη 
αυτονοµία για το πώς θα εντάξουν την υποστήριξη για τους φοιτητές 
µε ΕΕΑ στη γενικότερη πολιτική τους και το πως θα αναπτύξουν 
υπηρεσίες για φοιτητές µε ΕΕΑ.  
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Αν και όλες οι χώρες έχουν διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης της 
υποστήριξης, εµφανίζονται τρεις βασικοί τύποι οργάνωσης:  
- Άτοµο επαφής και συντονιστής που εργάζεται µε τα θέµατα που 
αφορούν την εκπαιδευτική υποστήριξη και τη συµβουλευτική; 

- Οµάδα, τµήµα ή γραφείο υποστήριξης; 
- Διεπιστηµονική υπηρεσία µε οµάδες παιδαγωγών και 
συµβούλους από διαφορετικά επαγγελµατικά υπόβαθρα. 

 
Οι παρακάτω χώρες συνήθως έχουν ορίσει ένα άτοµο επαφής και 
συντονιστή για την υποστήριξη των φοιτητών µε ΕΕΑ ως ελάχιστο 
βαθµό υποστήριξης στα ΕΙΤΕ: Αυστρία, Κύπρος, Δηµοκρατία της 
Τσεχίας, η Φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου, Γαλλία, Ουγγαρία, 
Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σουηδία.  
 
Εξαιτίας του µικρού µεγέθους, το Λιχνενστάιν διαθέτει πολύ 
περιορισµένη ΤΕ και εποµένως τα ΕΙΤΕ δεν διαθέτουν υπηρεσίες 
υποστήριξης αλλά προσφέρουν υποστήριξη και συµβουλευτική σε 
επίπεδο ατοµικό µε κάθε φοιτητή.  
 
Στη Γερµανία, σχεδόν κάθε ΕΙΤΕ και τοπική οργάνωση υπηρεσιών 
για φοιτητές, διαθέτει ένα άτοµο επαφής και συντονιστή για τους 
φοιτητές µε ΕΕΑ. Στη Νορβηγία, το άτοµο επαφής απαιτείται από το 
νόµο και η δηµιουργία οµάδων υποστήριξης αποτελεί όλο και 
περισσότερο το κανόνα.  
 
Στη Δανία, Εσθονία, Φιλανδία, Πολωνία, Ρουµανία και Ελβετία, 
µερικά ΕΙΤΕ προσφέρουν ένα άτοµο επαφής και συντονιστή για την 
υποστήριξη των φοιτητών µε ΕΕΑ ως ελάχιστο βαθµό υποστήριξης 
αλλά όχι όλα. Σε µερικές χώρες – Αυστρία, Φλαµανδική Κοινότητα 
του Βελγίου, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία και Σουηδία 
συνηθίζεται στα µεγάλα πανεπιστήµια να έχουν µία διεύθυνση ή 
γραφείο που περιλαµβάνει µια οµάδα επαγγελµατιών µε 
διεπιστηµονικό προφίλ που µπορούν να παράσχουν υποστήριξη σε 
φοιτητές µε ΕΕΑ.  
 
Καθώς ο αριθµός των φοιτητών µε διάφορα είδη αναγκών αυξάνεται 
στα ΕΙΤΕ, αυξάνεται επίσης και η ανάγκη να οργανωθεί η 
υποστήριξη σε οµαδική βάση και να επεκταθεί το φάσµα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών. Στη Ολλανδία, η τάση είναι για τα ΕΙΤΕ 
να αναπτύξουν τις υποστηρικτικές οµάδες περισσότερο σε 
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διεπιστηµονικές υπηρεσίες. Εντούτοις, πολύπλοκοι παράγοντες που 
δουλεύουν ενάντια σε αυτή τη θετική τάση επισηµαίνονται από 
µερικές χώρες.  
 
Ένας παράγοντας είναι το πώς χρηµατοδοτούνται επιπλέον 
βοηθήµατα, υπηρεσίες και προσωπική υποστήριξη. Στη Γερµανία, 
υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες σε µερικά ΕΙΤΕ, αλλά αυτό δεν αποτελεί 
τον κανόνα καθότι το σύστηµα υποστήριξης των φοιτητών βασίζεται 
στο ότι το άτοµο λαµβάνει οικονοµική υποστήριξη για να πληρώσει 
για τις αναγκαίες υπηρεσίες τις οποίες πρέπει να οργανώσει µόνο 
του.  
 
Στην Αυστρία, τα ΕΙΤΕ δεν είναι αρµόδια για χρηµατοδότηση ή/και 
παροχή υπηρεσιών ειδικής υποστήριξης, π.χ. κατάρτιση για 
µετακίνηση. Παρόµοια, η πολυπλοκότητα χρηµατοδότησης για τους 
Φιλανδούς φοιτητές µε ΕΕΑ αποτελεί ένα θέµα για τους φοιτητές και 
τα ΕΙΤΕ.  
 
Η πολυπλοκότητα στις πηγές χρηµατοδότησης και στις υπηρεσίες 
αποτελεί ένα ζήτηµα, αλλά ένα ακόµη περισσότερο πολύπλοκο θέµα 
επισηµάνθηκε από τη Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου που 
προτείνει ότι σύµφωνα µε το από πού προέρχεται η υποστήριξη 
όσον αφορά στην πηγή χρηµατοδότησης και το προσδιορισµό π.χ. 
υγεία, κοινωνικές υπηρεσίες – µπορεί να επηρεάσει το πώς θα 
χρησιµοποιηθούν σε «εκπαιδευτικό» επίπεδο. Ειδικότερα, το 
προσωπικό που συνδέεται µε τις κοινωνικές υπηρεσίές µπορεί να 
µην έχει εντολή να υποστηρίζει φοιτητές στην τάξη. Θέµατα που 
αφορούν τον αποτελεσµατικό συντονισµό, πολλαπλασιάζονται 
επίσης µε την αύξηση της διαθεσιµότητας και την επαγγελµατική 
πολυπλοκότητα της υποστήριξης που προσφέρεται σε ένα ευρύ 
φάσµα αναγκών. 
 

Η Εστίαση των Υπηρεσιών υποστήριξης των ΕΙΤΕ 
 
Το είδος υποστήριξης που προσφέρεται σε φοιτητές µε ΕΕΑ 
προφανώς θα διαφέρει σύµφωνα µε τις ανάγκες. Εντούτοις, 
µπορούµε να προσδιορίσουµε διαφορετικές κατηγορίες υποστήριξης 
που συνήθως διατίθενται στους φοιτητές. 
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Είδος υποστήριξης  Συνήθως υπάρχει στις…. 
Ακαδηµαϊκή 
υποστήριξη 

Κύπρος**, Δηµοκρατία της Τσεχίας, 
Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου, Γαλλία, 
Γερµανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, 
Μάλτα, Ολλανδία*, Νορβηγία, Πολωνία, 
Ισπανία, Σουηδία (ικανοποιητικά µέτρα), 
Ελβετία (µόνο το Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης) 

Παροχή ειδικού 
υποστηρικτικού υλικού 
για τις σπουδές  

Κύπρος**, Δηµοκρατία της Τσεχίας, 
Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου, Γαλλία, 
Γερµανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία, 
Μάλτα, Ολλανδία*, Νορβηγία, Πορτογαλία, 
Ισπανία 

 Διαµονή /κατοικία Κύπρος**, Δηµοκρατία της Τσεχίας, 
Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου, Γαλλία, 
Γερµανία, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία (όχι 
όλα τα ΕΙΤΕ), Ολλανδία, Νορβηγία, 
Πορτογαλία*, Πολωνία, Ελβετία (µόνο το 
Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης).  

Υπηρεσίες υγείας  Φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου Γαλλία, 
Ουγγαρία*, Ισλανδία (µόνο οι υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας), Ιταλία (όχι όλα τα ΕΙΤΕ), Ολλανδία*, 
Νορβηγία, Πορτογαλία* 

Οικονοµική  Φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου, Γαλλία, 
Ουγγαρία*, Ιταλία, Ολλανδία*, Νορβηγία*, 
Πορτογαλία*, Ισπανία (σε σχέση µε φόρους), 
Ελβετία ( µόνο το Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης) 

Συµβουλευτική  Δηµοκρατία της Τσεχίας, Φλαµανδική 
κοινότητα του Βελγίου, Γαλλία (µερικές φορές 
µέσα από ειδικές οργανώσεις), Γερµανία, 
Ουγγαρία (µερικές φορές µέσα από ειδικές 
οργανώσεις), Ισλανδία, Ιταλία (όχι όλα τα ΕΙΤΕ), 
Μάλτα, Ολλανδία*, Νορβηγία Πορτογαλία *, 
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία (µόνο το 
Πανεπιστήµιο της Ζυρίχης) 

* Σαν στοιχεία γενικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε όλους τους φοιτητές 
** Προσφέρεται από τις Ακαδηµαϊκές Υποθέσεις και την Υπηρεσία Κοινωνικής 
Πρόνοιας των Φοιτητών στο Πανεπιστήµιο της Κύπρου. Ιδιωτικά Ιδρύµατα 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, µέσω των Υπηρεσιών Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, 
προσφέρουν επίσης παρόµοια υποστήριξη και βοήθεια στους φοιτητές µε ειδικές 
ανάγκες. 
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Ο πίνακας αυτός είναι ενδεικτικός της δυνατής υποστήριξης στις 
χώρες – είναι σαφές από τις πληροφορίες που έχουµε από τις 
περισσότερες χώρες ότι δεν παρέχουν πάντα όλα τα ΕΙΤΕ όλες τις 
υπηρεσίες ή τα είδη υποστήριξης. Για παράδειγµα στη Δηµοκρατία 
της Τσεχίας, µερικά ΕΙΤΕ όπως το Πανεπιστήµιο Brno παρέχει ένα 
συντονιστή υποστήριξης και ένα φάσµα όλων σχεδόν των ειδών 
υποστήριξης που περιγράφονται παραπάνω. Εντούτοις, αυτό δεν 
αποτελεί τον κανόνα για όλα τα ΕΙΤΕ στη Δηµοκρατία της Τσεχίας.  
 
Άλλα είδη υποστήριξης διατίθενται επίσης στις χώρες: η Αυστρία και 
η Πορτογαλία προσφέρουν εκπαίδευση στη µετακίνηση, η Κύπρος 
προσφέρει βοήθεια στην πρόσβαση στις συνήθεις υπηρεσίες του 
πανεπιστηµίου, η Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου συνήθως 
προσφέρει ειδικές αθλητικές δραστηριότητες, η Ουγγαρία και η 
Ισπανία προσφέρουν προσωπικούς βοηθούς, η Ιταλία παρέχει 
υποστήριξη για εκπαίδευση στην πληροφορική, η Νορβηγία και η 
Ελβετία προσφέρουν µεσολάβηση και εκπροσώπηση του φοιτητή, 
για παράδειγµα µε το δηµόσιο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας, η 
Πολωνία µερικές φορές παρέχει ειδικές υπηρεσίες µεταφοράς. Τελικά 
η Σουηδία δήλωσε ότι η δηµιουργία συνθηκών δίκαιων σπουδών για 
φοιτητές σχετικά µε το αναλυτικό πρόγραµµα και τα προγράµµατα 
σπουδών αποτελεί κύριο θέµα για αναγκαία υποστήριξη.  
 
Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού προέκυψε ότι 
αποτελεί επίσης µία έµµεση µορφή υποστήριξης των φοιτητών µε 
ΕΕΑ από την Ελβετία και η Σουηδία πρότεινε ότι η δηµιουργία ενός 
προσβάσιµου πανεπιστηµιακού περιβάλλοντος ήταν µια άλλη µορφή 
υποστήριξης. Ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί συνεργασία και 
συµµετοχή και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού – εκπαιδευτικοί, 
βιβλιοθηκάριοι, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό, κλπ- και οι 
επαγγελµατίες που υποστηρίζουν άµεσα τους φοιτητές µε ΕΕΑ 
απαιτούν ένα φάσµα προσωπικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων 
για να µπορέσουν να εργαστούν καθώς επίσης και να συντονίζουν 
συχνά διεπιστηµονικές οµάδες.  
 
Παρόλο το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρονται, ένα θέµα που 
έθιξε η Ουγγαρία, φαίνεται ότι υπάρχει σε πάρα πολλές αν όχι σε 
όλες τις χώρες. Μία πρόσφατη έρευνα φοιτητών µε ΕΕΑ στην 
Ουγγαρία έδειξε ότι οι περισσότεροι από αυτούς υποστηρίζονταν, 
πρακτικά, οικονοµικά και προσωπικά από τις οικογένειές τους. 
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Επιπρόσθετα, αυτοί οι φοιτητές είχαν ένα «ανεπίσηµο, χωρίς 
χρήµατα δίκτυο» συµφοιτητών που τους βοηθούσαν, για παράδειγµα 
µε το να φωτοτυπούν εκπαιδευτικό υλικό, να διαβάζουν δυνατά, κλπ. 
Αυτό το ανεπίσηµο µέσο υποστήριξης φαίνεται να είναι ανεκτίµητο 
και στη βάση ανεκδοτικής πληροφόρησης εικάζεται ότι είναι πάρα 
πολύ αναγκαίο για φοιτητές µε ΕΕΑ στις περισσότερες χώρες.  
 
2.4 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΤΕ  
 
Η έρευνα που έγινε από το OECD το 2003 κάλυπτε πέντε χώρες 
(βασίστηκε επίσης σε έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες) και προσδιόρισε τους ακόλουθους παράγοντες 
να παρουσιάζουν πιθανά εµπόδια στους φοιτητές µε ΕΕΑ:  
- Χρηµατοδότηση, ειδικότερα έλλειψη συνοχής στα χρηµατοδοτικά 

µοντέλα και πηγές. 
- Στάσεις απέναντι των φοιτητών µε ΕΕΑ και αναπηρία σε επίπεδο 
λήψης αποφάσεων καθώς επίσης και σε επίπεδο προσωπικού. 

- Έλλειψη συνεργασία µεταξύ των ΕΙΤΕ και άλλων εκπαιδευτικών 
τοµέων, ειδικότερα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

- Έλλειψη ευελιξίας στην παροχή εναλλακτικών, 
διαφοροποιηµένων µορφών µάθησης για πολλούς φοιτητές.  

- Φυσική προσβασιµότητα των κτιρίων, λανθασµένος συνδυασµός 
στόχων των προγραµµάτων, του περιεχοµένου και των 
προσωπικών αναγκών.  

- Έλλειψη κατανόησης ότι οι ΕΕΑ αποτελούν το αποτέλεσµα 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των δυσκολιών του φοιτητή και του 
περιβάλλοντος που είναι.  

- Έλλειψη αξιόπιστης πληροφόρησης στην οποία µπορεί να 
βασιστεί η έρευνα και οι συστάσεις.  

 
Σε κάποιο βαθµό, όλα αυτά τα ζητήµατα επισηµάνθηκαν από τις 
χώρες που συµµετείχαν και συνεισέφεραν σε αυτό το κεφάλαιο. Ήταν 
επίσης θέµατα για το οποία µίλησαν πολλοί φοιτητές µε ΕΕΑ που 
συµµετείχαν στη Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που 
οργάνωσε ο Φορέας σαν εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Έτος των 
Ατόµων µε αναπηρία το (2003). Αυτά τα θέµατα κλειδιά εξετάζονται 
παρακάτω µε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από χώρες καθώς 
επίσης και δηλώσεις ως παραδείγµατα από τους νέους που 
συµµετείχαν στην Ακρόαση στο Ευρωκοινοβούλιο. Τα ζητήµατα αυτά 
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είναι οµαδοποιηµένα γύρω από πέντε παράγοντες κλειδιά: φυσικά 
εµπόδια, πρόσβαση στην πληροφόρηση, πρόσβαση στην 
υποστήριξη, στάσεις και τελικά θεσµοθετηµένα δικαιώµατα. 
 
2.4.1 Φυσικά Εµπόδια 
 
Το θέµα της πρόσβασης σε επιλεγµένες θέσεις σπουδών 
επισηµάνθηκε από έναν εκπρόσωπο της Ολλανδίας κατά τη διάρκεια 
της Ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: 
(...) Μερικοί από εµάς δεν µπορούµε να σπουδάσουµε αυτό ή εκεί 
που θέλουµε και για το οποίο έχουµε τις ικανότητες. Μερικές φορές 
γιατί τα κτίρια δεν είναι προσβάσιµα (...) 
 
Προβλήµατα που σχετίζονται µε την απόκτηση κατάλληλης φυσικής 
πρόσβασης σε κτίρια επισηµάνθηκε σαν κύριος παράγων στην 
Εσθονία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, και Ισπανία. Η Εσθονία 
επεσήµανε ένα γεγονός που µπορεί να ισχύει σε πολλές χώρες – τα 
καινούργια κτίρια ακολουθούν τις προδιαγραφές προσβασιµότητας, 
αλλά τα «παλιά» ιστορικά ΕΙΤΕ δεν έχουν γίνει προσβάσιµα. Η 
πρόσβαση στη ΤΕ όσον αφορά στη µεταφορά σε εκπαιδευτικούς 
χώρους εξαιτίας της µη προσβάσιµης υποδοµής στη χώρα µπορεί να 
αποτελεί ένα παράγοντα (Ουγγαρία). 
 
Εντούτοις, φαίνεται ότι η φυσική πρόσβαση στα ΕΙΤΕ είναι µία 
περιοχή όπου έχει γίνει πρόοδος, πιθανά χάριν των πολιτικών κατά 
των διακρίσεων στις χώρες που έχουν σχεδιαστεί να προωθούν 
προσβασιµότητα σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες. Αν και 
παρουσιάζουν ακόµα προβλήµατα σε κάποιο βαθµό, η φυσική 
πρόσβαση στα κτίρια των ΕΙΤΕ δεν αποτελεί το κύριο εµπόδιο 
πρόσβασης στην ΤΕ για µερικούς φοιτητές. Άλλοι παράγοντες 
παρουσιάζουν πολύ µεγαλύτερες δυσκολίες.  
 
2.4.2 Πρόσβαση στη Πληροφόρηση 
 
Η διαθεσιµότητα διαφορετικών µορφών απαραίτητης πληροφόρησης 
επισηµάνθηκε από το δίκτυο εταίρων του προγράµµατος HEAG στην 
έκθεση αξιολόγησης (2002) ως περιοχή που απαιτεί περαιτέρω 
προσοχή. Αυτό φαίνεται ότι παραµένει ως πρόβληµα µε διάφορες 
µορφές πληροφόρησης που επισηµαίνονται ως αναγκαίες: 
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πληροφόρηση σε φοιτητές µε ΕΕΑ, πληροφόρηση για φοιτητές και 
την υποστήριξη που απαιτούν. 
 
Στο ζήτηµα της σωστής πληροφόρησης που πρέπει να διατίθεται 
στους φοιτητές αναφέρθηκε ένας εκπρόσωπος στην Ακρόαση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: (...) Είναι δύσκολο να γνωρίζεις τι είναι 
εφικτό και διαθέσιµο για εσένα – τι υποστηρικτικά βοηθήµατα και 
υποστήριξη είναι διαθέσιµα – ως φοιτητής µε αναπηρία και πώς να το 
πάρεις (...) (Ολλανδία).  
 
Γνωρίζοντας τι είναι εφικτό και ποια υποστήριξη είναι διαθέσιµη είναι 
ένα θέµα για το προσωπικό που υποστηρίζει και συµβουλεύει τους 
φοιτητές µε ΕΕΑ κατά την διάρκεια των σπουδών τους (Γαλλία) και 
διαφορετικές µορφές πληροφόρησης για όλο το προσωπικό που 
εργάζεται µε φοιτητές µπορεί να απαιτείται για να καθοδηγούνται οι 
φοιτητές να κάνουν τις σωστές επιλογές και να παίρνουν τις σωστές 
αποφάσεις για το µέλλον της εκπαίδευσής τους. 
 
Η πληροφόρηση για το προσωπικό που υποστηρίζει φοιτητές 
συνήθως εστιάζει σε πληροφορίες για φοιτητές και την υποστήριξη 
που απαιτούν. Η έλλειψη διαθεσιµότητας τέτοιου είδους 
πληροφόρησης προέκυψε σαν θέµα από την Ουγγαρία, Νορβηγία, 
Ρουµανία, Σουηδία και Ελβετία. Η πληροφόρηση µπορεί να µην είναι 
διαθέσιµη – εξαιτίας µιας ποικιλίας αιτιών – για τον αριθµό φοιτητών 
µε ΕΕΑ. Εντούτοις, όλες αυτές οι χώρες αναφέρθηκαν στην έλλειψη 
εκτεταµένης έρευνας για την υποστήριξη των φοιτητών µε ΕΕΑ στην 
ΤΕ που µπορεί να οδηγήσουν σε πρακτικό οδηγό. Μερικές χώρες 
ανέφεραν ότι έρευνα ξεκινά τώρα σε Εθνικό επίπεδο (ως παράδειγµα 
η Ολλανδία), αλλά γενικά, προτείνεται ότι χρειάζεται να γίνει 
περισσότερη έρευνα και συστηµατική εξέταση της περιοχής.  
 
Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να αναφέρουµε αφορά τις εξελίξεις 
στην κάλυψη των σπουδών στις παροχές της ΤΕ γενικότερα. Μελέτες 
όπως της Ευρυδίκης Εστίαση στη Δοµή της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2004/5 (2005) και του OECD/UNESCO 
Κατευθυντήριες Γραµµές για Ποιοτικές Παροχές στη διασυνοριακή 
ΤΕ, εξετάζουν σχετικές και σηµαντικές πλευρές της ΤΕ για όλους 
τους φοιτητές, συµπεριλαµβανοµένων των φοιτητών µε ΕΕΑ. 
Εντούτοις ειδική εξέταση των φοιτητών µε ΕΕΑ είναι ιδιαίτερα σπάνιο 
φαινόµενο και έτσι αν και ευρήµατα ή/και συστάσεις µπορεί να 
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εφαρµοστούν, το γεγονός αυτό δεν δηµοσιεύεται και τα σχετικά ειδικά 
θέµατα των σπουδών των φοιτητών µε ΕΕΑ δεν επισηµαίνονται.  
 
2.4.3 Πρόσβαση στην Υποστήριξη  
 
Σε µία πρόσφατη έρευνα από το Adaptech Research Network (2004) 
στις ΗΠΑ, που ερευνήθηκαν τα εµπόδια και οι διευκολύνσεις στη 
µετά υποχρεωτική ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ρωτήθηκαν 
φοιτητές µε και χωρίς ΕΕΑ για το τι έκανε τις σπουδές τους 
ευκολότερες και δυσκολότερες. Αν και οι φοιτητές µε αναπηρία 
ανέφεραν ότι η υποστήριξη που στοχεύει στις ΕΕΑ ήταν µία 
σηµαντική διευκόλυνση, οι περισσότεροι από αυτούς ανέφεραν τις 
ίδιες διευκολύνσεις µε τους µη ανάπηρους συµφοιτητές τους. 
Παροµοίως, οι φοιτητές µε και χωρίς ΕΕΑ, αναφέρθηκαν στα ίδια 
εµπόδια. Η κύρια διαφορά εδώ ήταν ότι οι φοιτητές µε ΕΕΑ ανέφεραν 
ότι τα θέµατα που σχετίζονται µε την αναπηρία, όπως θέµατα υγείας, 
ήταν βασικά εµπόδια.  
 
Η ειδική υποστήριξη για φοιτητές έχει διάφορες µορφές. Η φυσική 
πρόσβαση και η πληροφόρηση αποτελούν µέσα υποστήριξης από 
µόνα τους, αλλά οι περισσότερες χώρες ανέφεραν ότι η πρόσβαση 
στην ειδική εκπαιδευτική παρέµβαση, τεχνικά βοηθήµατα, 
συµβουλευτική και καθοδήγηση, ήταν ουσιαστική για τους 
περισσότερους φοιτητές µε ΕΕΑ. Η Δηµοκρατία της Τσεχίας, η 
Εσθονία, η Ουγγαρία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία επεσήµαναν την 
διαθεσιµότητα διαφορετικών µορφών ειδικής εκπαιδευτικής 
υποστήριξης – σε Εθνικό επίπεδο και επίπεδο ιδρυµάτων – σαν 
καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή συµµετοχή των φοιτητών µε 
ΕΕΑ στη ΤΕ. Πρόσβαση σε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό 
υποστήριξης και εκπαιδευτικούς προέκυψε επίσης από ένα 
εκπρόσωπο στην Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: (...) Είναι 
πολύ σηµαντικό να έχουµε επαγγελµατίες εκπαιδευτικούς και 
προσωπικό υποστήριξης. Χρειάζονται εκπαίδευση και καλή κατάρτιση 
(...) (Φιλανδία). 
 
Επιπρόσθετα µε την υποστήριξη και τη συµβουλευτική σχετικά µε 
θέµατα κατοικίας, χρηµατοδότησης και δυνατές υπηρεσίες υγείας, 
πρόσβαση σε ειδικό και προσαρµοσµένο υλικό σπουδών (η 
Ολλανδία και η Πορτογαλία), υποστηρικτική τεχνολογία (Ελλάδα) 
εναλλακτικές διευθετήσεις σπουδών (Εσθονία) τροπολογίες στις 



 
  

 64 

εξετάσεις (Ουγγαρία) και επαγγελµατική συµβουλευτική (Εσθονία) 
είναι όλα συγκεκριµένες µορφές εκπαιδευτικής υποστήριξης που 
απαιτούνται από φοιτητές σε διαφορετικές στιγµές της εκπαιδευτική 
τους καριέρας στη ΤΕ. Η αξιολόγηση ειδικών ή/και προσαρµοσµένων 
υλικών σπουδών είναι µία περιοχή όπου έχει γίνει πολύ δουλειά. 
Εντούτοις, πρόσβαση στη προσαρµοσµένη αξιολόγηση – π.χ. τα 
καθήκοντα είναι διαφοροποιηµένα για να ανταποκριθούν σε µία 
ειδική ανάγκη- δεν είναι πάντα αρκετά διαδεδοµένη (Πολωνία, ΗΒ). Η 
δηµοκρατία της Τσεχίας επεσήµανε τη σπουδαιότητα των ΕΙΤΕ να 
αναπτύσσουν συνεργασία µε οργανισµούς/ ΜΚΟς που προσφέρουν 
ειδικές υπηρεσίες για να παρέχεται ολοκληρωµένη υποστήριξη σε 
φοιτητές µε διαφορετικά είδη ΕΕΑ στα διάφορα ΕΙΤΕ. 
 
Μία πιθανώς σηµαντική πλευρά υποστήριξης αφορά στην παροχή 
ειδικής συµβουλευτικής για φοιτητές µε ΕΕΑ (Εσθονία, Πορτογαλία 
ως δύο παραδείγµατα χωρών που το επεσήµαναν). Η εργασία του 
Heiman και Kariv (2004) προτείνει ότι οι φοιτητές µε ΕΕΑ 
αντιµετωπίζουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό εργασιακό και κοινωνικό 
άγχος και εποµένως απαιτείται περισσότερο στοχευόµενη 
υποστήριξη από τους φοιτητές χωρίς ΕΕΑ. Ανεκδοτική 
πληροφόρηση που έχει συλλεχθεί µέσω του προγράµµατος HEAG 
καθώς επίσης και σχόλια από χώρες που συµµετείχαν σε αυτή την 
έρευνα (Δηµοκρατία της Τσεχίας) τείνουν να υποστηρίξουν το 
ακόλουθο: οι κοινωνικές και πολιτισµικές πλευρές των σπουδών 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι τόσο σηµαντικές στην επιτυχή 
εµπειρία του φοιτητή όσο και οι εκπαιδευτικές πλευρές της 
υποστήριξης του φοιτητή.  
 
Τελικά, είναι εύκολο να παραβλέψουµε τα πιθανά εµπόδια στην 
µάθηση που είναι εσωτερικά των ίδιων των καταστάσεων µάθησης 
και διδασκαλίας. Το γνωστικό αντικείµενο που µελετάται, η 
προσδοκώµενη µορφή αλληλεπίδρασης της οµάδας, οι 
προσδοκώµενοι µέθοδοι σπουδών καθώς επίσης και αυτοί που 
χρησιµοποιούνται στη διδασκαλία, όλα αυτά πιθανά παρουσιάζουν 
εµπόδια για τους φοιτητές µε διάφορες µορφές ΕΕΑ. Μία 
αναπτυσσόµενη µορφή υποστήριξης στις χώρες είναι να εξετάζουν 
και να αναλύουν αυτά τα εµπόδια µέσα στη κατάσταση µάθησης. Η 
εστίαση της υποστήριξης που στοχεύει να άρει αυτά τα εµπόδια έχει 
τότε δύο απαραίτητες πλευρές: απευθείας υποστήριξη σε φοιτητές 
για να αναπτύξουν στρατηγικές αντιµετώπισης, καθώς επίσης και 
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συµβουλευτική και στρατηγικές για εκπαιδευτικούς για το πώς θα 
µειώσουν τα εµπόδια στην διδασκαλία.  
 
2.4.4 Στάσεις  
 
Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις στάσεις απέναντι στους 
φοιτητές µε ΕΕΑ επισηµάνθηκαν από µερικές χώρες να 
παρουσιάζουν τα ίδια ή ακόµα περισσότερα εµπόδια από την φυσική 
πρόσβαση ή την έλλειψη υποστήριξης. Ένα σχόλιο από την 
Γερµανία το συνοψίζει: (...)Τα δυσκολότερα εµπόδια βρίσκονται στο 
µυαλό! 
 
Αρνητικές αντιλήψεις και στάσεις που έχουν άµεση επίπτωση στην 
επιτυχία των φοιτητών µπορούν να προέρχονται από το εκπαιδευτικό 
προσωπικό καθώς επίσης και από το προσωπικό που εργάζεται στα 
ΕΙΤΕ. Εντούτοις, οι στάσεις των ηγετών του ιδρύµατος φαίνεται να 
έχουν την περισσότερο έµµεση επιρροή. Μία δήλωση από την 
Ελβετία εξηγεί πολλά σχόλια: (...) υπάρχουν τα «εµπόδια στα 
κεφάλια» των ανθρώπων που λαµβάνουν τις αποφάσεις. Λένε, 
βεβαίως ότι οι φοιτητές µε αναπηρία έχουν το ίδιο δικαίωµα να 
σπουδάσουν όπως όλοι οι άλλοι αλλά δεν διαπιστώνουν ότι οι 
σπουδές για αυτούς τους φοιτητές είναι µια µορφή ενεργούς και 
ισότιµης συµµετοχής, που είναι εφικτή µόνο µέσω της άρσης των 
τεχνικών και αρχιτεκτονικών εµποδίων. Αυτό το βήµα, το να δώσουµε 
στα άτοµα µε αναπηρία ίσα δικαιώµατα (...) το να τους 
συµπεριφερθούµε σαν να έχουν τα ίδια δικαιώµατα είναι συχνά 
δυσκολότερο από ότι θα έπρεπε (...). 
 
Πολλές χώρες πρότειναν ότι από µόνη της η νοµοθεσία δεν θα 
αλλάξει τις στάσεις, χρειάζεται επίσης εργασία ευαισθητοποίησης και 
παροχή παραδειγµάτων θετικής πρακτικής ως αρχικό σηµείο για την 
αλλαγή της νοοτροπίας στα ΕΙΤΕ. Ο Johnston (2003) όπως αναφέρει 
ο Hurst (2006) µε σαφήνεια δηλώνει ότι (...) ένας νόµος δεν µπορεί 
να εξασφαλίσει αυτό που ο πολιτισµός δεν δίνει.  
 
Οι στάσεις απέναντι σε φοιτητές µε ΕΕΑ µπορεί να οδηγήσουν σε µία 
µορφή κοινωνικής αποµόνωσης που για τους φοιτητές µε ΕΕΑ 
αποτελεί ένα βασικό εµπόδιο για να ξεπεράσουν. Στην Ισλανδία ένα 
ερευνητικό πρόγραµµα που περιελάµβανε λεπτοµερείς συνεντεύξεις 
µε φοιτητές µε ΕΕΑ έδειξε ότι όλοι οι φοιτητές συµφωνούν ότι το πιο 
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δύσκολο εµπόδιο που αντιµετωπίζουν είναι αυτό της κοινωνικής 
αποµόνωσης και της έλλειψης επικοινωνίας µε άλλους φοιτητές και 
καθηγητές. Αυτοί οι φοιτητές ανέφεραν περισσότερο προβληµατισµό 
για «κοινωνικές σχέσεις» από ότι για παράδειγµα φυσική πρόσβαση. 
Το σηµαντικό θέµα της κοινωνικής προσαρµογής στην ένταξη στη ΤΕ 
επισηµάνθηκε επίσης από ένα πρόγραµµα που έγινε από την 
Καναδέζικη Εθνική Εκπαιδευτική Ένωση Αναπήρων. Το πρόγραµµα 
επεσήµανε την ανάγκη για τα ΕΙΤΕ να κάνουν τις κοινωνικές πλευρές 
των σπουδών στην ΤΕ προσβάσιµες όσο και τις εκπαιδευτικές 
πλευρές για να γίνει εφικτή η ένταξη των φοιτητών µε ΕΕΑ. 
 
2.4.5 Θεσµοθετηµένα δικαιώµατα  
 
Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του δικτύου HEAG κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι το σηµαντικότερο εµπόδιο που αντιµετωπίζουν οι 
φοιτητές µε ΕΕΑ στην πρόσβαση στη ΤΕ στοχεύει στα 
θεσµοθετηµένα δικαιώµατα που έχουν για υποστήριξη. Αυτή η 
άποψη υποστηρίχτηκε από ένα νέο εκπρόσωπο που συµµετείχε 
στην Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: (...) πιστεύουµε ότι οι 
νόµοι που απαιτούν προσβασιµότητα και ίσα δικαιώµατα για τα άτοµα 
µε αναπηρία είναι ιδιαίτερα σηµαντικοί γιατί συχνά θα αποτελούν το 
µοναδικό κίνητρο για τις οργανώσεις να κάνουν κάτι προσβάσιµο ή να 
δώσουν ίσα δικαιώµατα στα άτοµα µε αναπηρία (...) (Ολλανδία).  
 
Σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, υπάρχουν πολιτικές και 
στρατηγικές που αναγνωρίζουν δικαιώµατα σε δηµόσιες υπηρεσίες 
για άτοµα µε αναπηρία. Εντούτοις όπως επισηµαίνει η µελέτη του 
OECD το 2003, ο διαχωρισµός της πολιτικής διοίκησης της ΤΕ και τα 
γενικά δικαιώµατα που αφορούν την αναπηρία οδηγεί ακόµα σε 
«κενά» όσον αφορά στα δικαιώµατα σε υπηρεσίες και τη διαθέσιµη 
υποστήριξη στα ΕΙΤΕ. Ένα ειδικό παράδειγµα αυτού παρέχεται από 
τον Konur το 2002 που προτείνει ότι στο ΗΒ φαίνεται να υπάρχει µία 
'laissez- faire' προσέγγιση σε σχέση µε την παροχή 
προσαρµοσµένης αξιολόγησης υπηρεσιών για φοιτητές µε ΕΕΑ, µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχουν θεσπισµένα καθήκοντα να 
διασφαλίζουν ότι όλα τα προγράµµατα έχουν προσαρµοσµένη 
αξιολόγηση. 
 
Παροµοίως, η εργασία του Lazzeretti και Tavoletti (2006) που 
εξέτασε πρόσφατες «κυβερνητικές αλλαγές» στη τριτοβάθµια 
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εκπαίδευση σε πολλές χώρες, προτείνει ότι θα µπορούσαν να 
υπάρξουν επιπτώσεις στη πρόσβαση καθότι υπάρχει µία 
αυξανόµενη αλλαγή σε στιλ και εστίαση στην πολιτική διοίκησης της 
ΤΕ και χρηµατοδότησης σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και 
επίπεδο ιδρυµάτων. Αυτή η αλλαγή σηµαίνει ότι τα ΕΙΤΕ συνεχώς 
θεσµοθετούν τα δικά τους «πρότυπα» εισαγωγής και πολιτικές, που 
έχουν επιπτώσεις για όλους τους φοιτητές, συµπεριλαµβανοµένων 
των φοιτητών µε ΕΕΑ. 
  
Η Φλαµανδική Κοινότητα του Βελγίου παρουσιάζει ένα συγκεκριµένο 
παράδειγµα του πώς η νοµοθεσία στις χώρες µπορεί να παρέχει ένα 
σαφές πλαίσιο πολιτικής που θεσµοθετεί δικαιώµατα για φοιτητές στη 
ΤΕ. Στη Φλαµανδική κοινότητα του Βελγίου, τρεις νοµοθεσίες έχουν 
θεσπιστεί: καταρχήν ένα οµοσπονδιακό διάταγµα κατά των 
διακρίσεων θα εφαρµοστεί σε όλους τους δηµόσιους οργανισµούς 
(συµπεριλαµβανοµένων των ΕΙΤΕ), δεύτερον θα υπάρξει ένα νέο 
διάταγµα για χρηµατοδότηση για την τριτοβάθµια εκπαίδευση και ενώ 
δεν είναι ακόµα σίγουρο, υπάρχει η πολιτική βούληση για οικονοµική 
ανταµοιβή για ευρύτερη ποικιλία φοιτητών, συµπεριλαµβανοµένων 
των φοιτητών µε ΕΕΑ, όπου τα ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
µπορούν να αποδείξουν ότι έχουν λάβει επαρκείς πρωτοβουλίες σε 
αυτό το τοµέα. Τελικά, υπάρχει αναγνωρισµένη ανάγκη για καλά 
θεµελιωµένα ερευνητικά δεδοµένα για το θέµα και έχουν δοθεί 
πολιτικά µηνύµατα για να δοθούν περισσότερα χρήµατα στην 
έρευνα. 
 
Τα τρία συντονισµένα δόγµατα της νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων, 
των πολιτικών για την προώθηση της συµµετοχής και της 
υποστήριξης για έρευνα φαίνονται να είναι σηµαντικά στοιχεία στην 
δηµιουργία και κατόπιν στην υποστήριξη της πρόσβασης στη ΤΕ που 
βασίζονται σε δικαιώµατα και όχι σε τυχαία γεγονότα (HEAG 
Αξιολόγηση, 2002). Εντούτοις, µε τέτοιες γρήγορες αλλαγές και 
εξελίξεις στη νοµοθεσία σε µερικές χώρες, η ανάγκη για την 
αξιολόγηση της επίδρασης της νοµοθεσίας δεν πρέπει να 
παραβλεφθεί. 
 
2.5 ΠΙΘΑΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  
 
Μία από τις συστάσεις κλειδιά της αξιολόγησης του προγράµµατος 
HEAG (2002) ήταν ότι απαιτείται περισσότερη πληροφόρηση για 
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καλές πρακτικές πολιτικής και παροχών για την υποστήριξη φοιτητών 
µε ΕΕΑ σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Οι πληροφορίες από 
χώρες µπορούν να προωθήσουν αυτή την πρόταση περαιτέρω. Δεν 
υπάρχει ανάγκη µόνο να µοιραστούν αυτή τη πληροφορία, αλλά να 
εργαστούν επίσης και για τη διαµόρφωση κατευθυντήριων γραµµών 
ώστε να κάνουν µερικά ελάχιστα επίπεδα παροχών θεσµοθετηµένα 
δικαιώµατα.  
 
Οι εργασίες που εξετάζουν την αποτελεσµατική πρακτική 
συνεκπαίδευσης σε άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες είναι κατά κάποιο 
τρόπο περισσότερο προωθηµένες και καλά τεκµηριωµένες από ότι 
στη ΤΕ και έτσι βασικά µηνύµατα από άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες 
µπορούν να καθοδηγήσουν την µελλοντική εργασία στην ΤΕ. Τα 
κύρια ευρήµατα και οι συστάσεις της έρευνας σχετικά µε την σχολική 
ένταξη στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και επίσης της διαδικασίας 
µετάβασης από το σχολείο στην εργασία έχουν καταγραφεί σε βάθος 
σε άλλα κεφάλαια αυτής της έκδοσης και οι αναγνώστες µπορούν να 
τα µελετήσουν για περισσότερες λεπτοµέρειες. Εντούτοις, µερικά 
στοιχεία κλειδιά πιθανής επικάλυψης µε την Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 
θα επισηµανθούν εδώ.  
 
Ένα βασικό εύρηµα του προγράµµατος συνεκπαίδευση και 
αποτελεσµατικές πρακτικές στην τάξη στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση ήταν ότι, ό,τι είναι καλό για τους σπουδαστές µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) είναι καλό για όλους τους σπουδαστές. 
Συµµετοχική διδασκαλία και µάθηση, ετερογενής οµαδοποίηση και 
εναλλακτικοί τρόποι µάθησης αποτελούν ειδικά στοιχεία 
επιτυχηµένης πρακτικής συνεκπαίδευσης που χρειάζεται να 
εξεταστούν και να µελετηθούν στη ΤΕ.  
 
Παροµοίως, οι συστάσεις που αφορούν την έλλειψη δεδοµένων, τα 
ποσοστά ολοκλήρωσης, τις προσδοκίες και τις στάσεις, την 
προσβασιµότητα του εργασιακού χώρου, την εφαρµογή της 
υπάρχουσας νοµοθεσίας και – ειδικότερα – τη συµµετοχή των ίδιων 
των νέων στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το µέλλον τους, που 
προσδιορίστηκαν στη µελέτη της διαδικασίας µετάβασης θα πρέπει 
επίσης να εξεταστούν στο πλαίσιο της ΤΕ.  
 
Τα µαθήµατα που έχουµε ήδη διδαχθεί στην υποχρεωτική και µετά 
υποχρεωτική εκπαίδευση αν και δεν µπορούµε να τα γενικεύσουµε 
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άµεσα σε άλλους τοµείς της εκπαίδευσης µπορούν να καθοδηγήσουν 
στην προώθηση επιτυχούς συµµετοχής των φοιτητών µε ΕΕΑ στην 
ΤΕ. Μία τάση της συνεκπαίδευσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
που µπορούµε να δούµε ήδη σε µερικά ιδρύµατα ΤΕ εστιάζει στο 
ρόλο των υπηρεσιών υποστήριξης για εκπαιδευόµενους µε ΕΕΑ και 
στην ανάπτυξη του κέντρου προσοχής από την υποστήριξη των 
εκπαιδευόµενων στην υποστήριξη εκπαιδευτικών του «γενικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος» για να υποστηρίζουν όλους τους 
σπουδαστές στην τάξη. Πρωτοβουλίες όπως ειδικά προγράµµατα για 
να ενθαρρύνουν όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό να γίνει 
περισσότερο υπεύθυνο και να µπορεί να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των φοιτητών µε ΕΕΑ αποτελούν απόδειξη σε µερικές 
χώρες, για παράδειγµα στο ΗΒ, ειδικότερα στη Σκοτία. (Hurst, 2006).  
 
Η υπευθυνότητα αποτελεί επίσης το επίκεντρο ενός ευρήµατος από 
την έκθεση της Μετάβασης από το Σχολείο στην Εργασία. Προτείνει 
να δοθεί στους νέους υπευθυνότητα για λήψη αποφάσεων και αυτό 
ισχύει ισότιµα στην ΤΕ – στους φοιτητές µε ΕΕΑ πρέπει να δίνονται 
δυνατότητες για να παίρνουν και να αναπτύσσουν υπευθυνότητα για 
τις αποφάσεις µάθησης και καταστάσεις.  
 
Τα επιτεύγµατα των σπουδαστών µε ΕΕΑ σε άλλους τοµείς 
συνεκπαίδευσης µπορούν µόνο να επιτύχουν το πλήρες δυναµικό 
τους εάν υπάρχουν πραγµατικές ευκαιρίες για συνέχιση των 
σπουδών σε δοµές συνεκπαίδευσης. Σχόλια από δύο νέους 
εκπροσώπους στην Ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υποστηρίζουν αυτή τη θέση (...) Η εκπαίδευση είναι σηµαντική για τον 
καθένα, τα άτοµα µε και χωρίς αναπηρία (...) (Ελβετία).  
 
(...) Όλοι όσοι έχουν έρθει εδώ και φοιτούν στα γενικά ή ειδικά 
σχολεία θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους µε τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο. Εάν τα άτοµα είναι ευτυχισµένα µε τις δουλειές τους είναι 
τότε επίσης ευτυχισµένα µε τη ζωή τους και µπορούν να επιτύχουν 
καλά αποτελέσµατα στην καριέρα τους. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν 
αποτελούν εξαίρεση (...) (Λιθουανία).  
 
Στη προετοιµασία του υλικού για αυτό το κεφάλαιο, αντιµετωπίσαµε 
τις ίδιες δυσκολίες που είχαµε στο πρόγραµµα HEAG και 
εκφράστηκαν επίσης στη µελέτη του OECD 2003. Η παροχή 
κατανοητής πληροφόρησης σε επίπεδο χώρας σχετικά µε ένα θέµα 
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που εστιάζει τόσο πολύ σε επίπεδο ιδρύµατος δεν είναι εύκολο. 
Εντούτοις ελπίζουµε ότι αυτό το κεφάλαιο θα προσθέσει στο διάλογο 
που αναπτύσσεται και θα ευαισθητοποιήσει µε τα θέµατα τους «µη-
ειδικούς», ειδικότερα όταν εξετάζει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των 
φοιτητών µε ΕΕΑ γενικότερα στη µετά υποχρεωτική εκπαίδευση.  
 
Η πρόθεση παρουσίασης της πληροφόρησης σε αυτό το κεφάλαιο 
ήταν όχι µόνο να ενηµερώσουµε τους αναγνώστες για δυνατότητες 
και θέµατα, αλλά να ενδυναµώσουµε επίσης το µήνυµα που 
εκφράστηκε µε σαφήνεια από το Van Acker (1996): (...) η πρόσβαση 
των ατόµων µε αναπηρία στη Τριτοβάθµια Εκπαίδευση δεν είναι 
«πολυτέλεια» αλλά καθήκον της κοινωνίας να προσφέρει στο καθένα 
ίσα δικαιώµατα. 
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Κεφάλαιο 3 
 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
 
3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η µετάβαση από το σχολείο στην εργασία είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα 
για όλους τους νέους ανθρώπους και ακόµα περισσότερο για 
εκείνους µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αντιµετωπίζουν πολύ 
περισσότερους ανθρώπινους και κοινωνικούς παράγοντες όπως 
προκαταλήψεις, απροθυµίες, υπερπροστασία και ανεπαρκής 
κατάρτιση και σχετικά προσόντα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 
εµποδίζουν ή δυσκολεύουν την πλήρη πρόσβασή τους στην εργασία.  
 
Η έννοια της Μετάβασης από το σχολείο στο χώρο εργασίας ή στην 
εργασιακή ζωή, ορίζεται στα διάφορα διεθνή έγγραφα µε κάποιες 
µικρές διαφοροποιήσεις. 
 
Το Πλαίσιο Δράσης της Σαλαµάνκα (ΟΥΝΕΣΚΟ 1994) δηλώνει ότι: 
(...) οι νέοι άνθρωποι µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να 
ενισχύονται για µια αποτελεσµατική µετάβαση από το σχολείο στο 
χώρο εργασίας του ενήλικα. Τα σχολεία θα πρέπει να τους 
βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνουν ενεργητικοί σε θέµατα οικονοµικής 
φύσεως, παρέχοντάς τους δεξιότητες που απαιτούνται στην 
καθηµερινή τους ζωή, προσφέροντας υπηρεσίες εκπαίδευσης για 
κατάρτιση σε δεξιότητες που αντιστοιχούν στις κοινωνικές και 
επικοινωνιακές απαιτήσεις, καθώς και στις προσδοκίες της ενήλικης 
ζωής (...) (σελίδα 34).  
 
Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (1998) καθορίζει τη µετάβαση ως:  
(...) διαδικασία κοινωνικού προσανατολισµού που συνεπάγεται 
αλλαγή σε θέση και ρόλο (π.χ. από το σπουδαστή στον 
εκπαιδευόµενο, από τον εκπαιδευόµενο στον εργαζόµενο και από την 
εξάρτηση στην ανεξαρτησία), θέµατα κεντρικά στην ένταξη που 
επιχειρείται µέσα στην κοινωνία (...) Η µετάβαση απαιτεί αλλαγή στις 
σχέσεις, τις επαναλαµβανόµενες συµπεριφορές και την αυτοεικόνα. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί µια οµαλότερη µετάβαση από το 
σχολείο στον εργασιακό χώρο, οι νέοι άνθρωποι µε αναπηρία 
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χρειάζεται να αναπτύξουν στόχους και να προσδιορίσουν το ρόλο 
που θέλουν να διαδραµατίσουν στην κοινωνία (...) (σελίδες 5 και 6). 
 
Ο ΟΟΣΑ (2000) θεωρεί ότι η µετάβαση στην εργασία είναι µια από 
τις µεταβάσεις που οι νέοι άνθρωποι οφείλουν να κάνουν στην 
πορεία τους προς την ενηλικίωση. Σε ένα πλαίσιο δια βίου µάθησης, 
η µετάβαση από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, στη δευτεροβάθµια ή 
τριτοβάθµια εκπαίδευση φαίνεται ως µία από τις πολλές µεταβάσεις 
που συµβαίνουν µεταξύ εργασίας και µάθησης και τις οποίες οι νέοι 
άνθρωποι θα βιώσουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.  
 
Η Επισκόπηση του Εργατικού Δυναµικού (EΕ, 2000) υποστηρίζει ότι 
η µετάβαση από το σχολείο στο χώρο εργασίας δεν είναι γραµµική, 
γεγονός που σηµαίνει πως η έξοδος από την εκπαιδευτική διαδικασία 
δεν ακολουθείται απαραιτήτως από την είσοδο σε κάποιο εργασιακό 
καθεστώς. Η εξέλιξη γίνεται βαθµιαία και οι νέοι άνθρωποι βιώνουν 
περιόδους κατά τις οποίες µελέτη και εργασία εναλλάσσονται. 
 
Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας που αναπτύσσεται από τον 
Ευρωπαϊκό Φορέα, η µετάβαση στην απασχόληση θεωρείται ως 
µέρος µιας µακράς και σύνθετης διαδικασίας, που καλύπτει όλες τις 
φάσεις στη ζωή ενός προσώπου, και η οποία χρειάζεται να ρυθµιστεί 
µε τον καταλληλότερο δυνατό τρόπο. «Μια καλή ζωή για όλους» 
καθώς επίσης και «µια καλή εργασία για όλους» είναι οι τελευταίοι 
στόχοι µιας καθ’ όλα επιτυχηµένης διαδικασίας µετάβασης. Οι φορείς 
πρόνοιας, ή η οργάνωση των σχολείων ή άλλων φορέων 
εκπαίδευσης δεν πρέπει να εµποδίζουν την επιτυχία µιας τέτοιας 
διαδικασίας. Η µετάβαση από το σχολείο στην απασχόληση 
συνεπάγεται τη συνεχή συµµετοχή του σπουδαστή, τη συµµετοχή 
της οικογένειάς του, το συντονισµό µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων 
υπηρεσιών καθώς και τη συνύπαρξη στενής συνεργασίας µε τον 
τοµέα απασχόλησης. 
 
3.2 ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Τα κύρια θέµατα και οι δυσκολίες, που προσδιορίζονται από τις 
έρευνες που παρουσιάζονται στη σχετική µε το θέµα της µετάβασης 
βιβλιογραφία, µπορούν να οµαδοποιηθούν στις ακόλουθες οκτώ 
περιοχές.  
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3.2.1 Δεδοµένα 
 
Τα δεδοµένα σε αυτό το πεδίο είναι πολύ περιορισµένα, έτσι ώστε 
οποιαδήποτε σύγκριση µεταξύ των χωρών να είναι δύσκολη. Παρά 
τις διαφορές στους όρους που χρησιµοποιούνται από τις χώρες – 
µαθητές µε αναπηρία ή µαθητές µε ειδικές ανάγκες - ο µέσος όρος 
πληθυσµού που παρουσιάζει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες µπορεί 
να προσδιοριστεί στο 3 ως 20% των νέων ανθρώπων κάτω των 20 
ετών (Ευρωπαϊκός Φορέας, 1998, Eurybase, 1999).  
 
3.2.2 Ποσοστά Ολοκλήρωσης 
 
Το 1995, το ποσοστό των νέων ανθρώπων από 20 έως 29 ετών που 
δεν κατόρθωσε να ολοκληρώσει τις σπουδές του σε σχολείο 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ανερχόταν γύρω στο 30% 
(EUROSTAT). Αυτό το ποσοστό είναι ακόµα υψηλότερο για τους 
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι δύσκολο να 
υπολογιστεί ο αριθµός των µαθητών που θα εγκαταλείψουν την 
εκπαίδευση αµέσως µετά από την υποχρεωτική της φάση, αλλά 
µπορεί κανείς να υπολογίσει ότι πολλοί µαθητές δεν θα συνεχίσουν 
πέρα από την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Στοιχεία – έστω κι αν 
δεν είναι απόλυτα ακριβή – δείχνουν ότι ένας µεγάλος αριθµός 
µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αρχίζει τη φοίτηση σε 
ανώτερα στάδια εκπαίδευσης, αλλά ένα µεγάλο αναλογικά ποσοστό 
δεν θα ολοκληρώσει ποτέ τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (OΟΣΑ, 
1997). Σε µερικές χώρες, σχεδόν το 80% των ενηλίκων µε αναπηρία 
είτε δεν έχουν συνεχίσει πέρα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση είτε 
µπορούν να θεωρηθούν λειτουργικά αναλφάβητοι (Helios II, 1996). 
 
3.2.3 Πρόσβαση στην Εκπαίδευση και στην Κατάρτιση  
 
Θεωρητικά, οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να 
έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές επιλογές µε άλλους µαθητές, αλλά στην 
πραγµατικότητα τα προσφερόµενα σε αυτούς προγράµµατα 
προσανατολίζονται προς την κοινωνική πρόνοια ή τη χαµηλόµισθη 
εργασία (OΟΣΑ, 1997). Αυτά τα προτεινόµενα προγράµµατα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν είναι πάντοτε σύµφωνα µε τα 
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Το γεγονός αυτό τους τοποθετεί σε µειονεκτική θέση στην 
ανοικτή αγορά εργασίας (ILO, 1998). Η προσφορά εκπαιδευτικών 
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προγραµµάτων προσαρµοσµένων στους µαθητές θα µπορούσε να 
αποτελέσει λύση σε πολλά προβλήµατα και εκείνων που 
παρουσιάζονται στην φάση της µετάβασης (Ευρωπαϊκός Φορέας, 
1999). 
 
3.2.4 Επαγγελµατική Προετοιµασία  
 
Η επαγγελµατική κατάρτιση συχνά δεν είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
τις πραγµατικές καταστάσεις εργασίας. Συνήθως η κατάρτιση 
λαµβάνει χώρα σε πλαίσια αποµονωµένα από τους εργασιακούς 
χώρους και τις πιο πολλές φορές δεν είναι προσανατολισµένη προς 
τα σύνθετα επαγγέλµατα. Τα άτοµα µε αναπηρία δεν αποκτούν τα 
κατάλληλα προσόντα που απαιτούνται για µία εργασία. Τα 
προγράµµατα κατάρτισης πρέπει να προσαρµοστούν περισσότερο 
στις αντίστοιχες σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (ILO, 
1998).  
 
3.2.5 Ποσοστά Ανεργίας  
 
Το ποσοστό ανεργίας µεταξύ των ανθρώπων µε αναπηρία είναι δύο 
έως τρεις φορές υψηλότερο απ' ό,τι µεταξύ των ατόµων χωρίς 
αναπηρία (ILO, 1998). Πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο από 
διάφορες χώρες εµφανίζουν µόνο τους εγγεγραµµένους άνεργους, 
αλλά ένα υψηλό ποσοστό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,,που δεν 
είναι καν εγγεγραµµένοι, δεν έχουν ούτε και την πιθανότητα να 
απασχοληθούν σε µια πρώτη εργασία (Helios II, 1996). Η κατάσταση 
ανεργίας για τους ανθρώπους µε αναπηρία έχει γίνει το τρίτο σε 
υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες θέµα, µετά από τις συντάξεις 
υπερήλικων και τις δαπάνες για την υγεία (EΕ Aπασχόληση, 1997). 
Η αύξηση της απασχολησιµότητας απαιτεί µια επιθετική στρατηγική. 
µια ενεργό πολιτική που προάγει την αύξηση στην ζήτηση, παρά 
αµυντική στρατηγική, ή παθητική πολιτική. Το γεγονός αυτό απαιτεί 
επενδυτικούς προσανατολισµούς στο φυσικό παραγωγικό δυναµικό, 
στους ανθρώπινους πόρους, στη γνώση και στις ικανότητες. Από 
αυτή την άποψη, οι νέοι άνθρωποι µε αναπηρία πρέπει να έχουν 
έναν δυναµικό ρόλο στον προγραµµατισµό του µέλλοντός τους (ΕΕ, 
1998). 
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3.2.6 Προσδοκίες και Στάσεις  
 
Όλες οι µελέτες συµφωνούν σε αυτό το ζήτηµα. Δάσκαλοι, γονείς, 
εργοδότες, καθώς επίσης και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
γενικότερα, υποτιµούν τις δυνατότητες των ανθρώπων µε αναπηρία. 
Η συνεργασία µεταξύ τους είναι πολύ σηµαντική στην ανάπτυξη µιας 
ρεαλιστικής εικόνας των ικανοτήτων του σπουδαστή σε όλους τους 
τοµείς της εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκός Φορέας, 1999), 
συµπεριλαµβανοµένης και της φάσης της µετάβασης στην εργασία.  
 
3.2.7 Προσβασιµότητα του Χώρου Εργασίας  
 
Υπάρχουν ακόµα προβλήµατα σχετικά µε τη φυσική 
προσβασιµότητα στις θέσεις εργασίας, καθώς και την πρόσβαση σε 
προσωπική και τεχνική υποστήριξη. Επίσης, ένα βασικό ζήτηµα που 
αναφέρεται σε πολλές µελέτες είναι η ενηµέρωση και η στήριξη των 
εργοδοτών.  
 
3.2.8 Εφαρµογή της Υπάρχουσας Νοµοθεσίας  
 
Τα νοµικά πλαίσια σε µερικές χώρες σχετικά µε τη µετάβαση στον 
χώρο εργασίας είναι ανύπαρκτα ή µπορεί να οδηγούν σε ένα µη 
ευέλικτο σύστηµα. Τα εργασιακά µέτρα ποσόστωσης, που 
λαµβάνονται για την ενίσχυση της απασχολησιµότητας των ατόµων 
µε αναπηρία, φαίνεται να παρουσιάζουν κάποια προβλήµατα όσον 
αφορά στην εφαρµογή τους. Οι περισσότερες χώρες εφαρµόζουν 
έναν συνδυασµό µέτρων που φαίνεται ότι είναι αποτελεσµατικά σε 
κάποιο βαθµό. Δεν υπάρχουν παραδείγµατα όπου συστήµατα 
ποσόστωσης να θεωρούνται απόλυτα επιτυχηµένα. Εντούτοις, οι 
υποστηρικτές αυτών των συστηµάτων επισηµαίνουν ότι πόροι που 
προέρχονται από επιβολές ή πρόστιµα επιτρέπουν την ανάπτυξη 
άλλων µέτρων απασχόλησης. 
 
Η νοµοθεσία κατά των διακρίσεων επίσης παρουσιάζει προβλήµατα. 
Σε µερικές περιπτώσεις φαίνεται ότι η νοµοθεσία αυτή 
επικεντρώνεται περισσότερο στην επικοινωνία µεταξύ των ατόµων µε 
αναπηρία και τους εργοδότες, παρά στη λήψη αποτελεσµατικών 
µέτρων για αυτά τα άτοµα (ECOTEC, 2000).  
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3.3 ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Σύµφωνα µε την ανάλυση των στοιχείων που προήλθαν από τους 
επαγγελµατίες από τις χώρες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα του 
Φορέα, προέκυψαν έξι θέµατα-κλειδιά σχετικά µε την έννοια της 
µετάβασης. Αυτά τα θέµατα λαµβάνουν υπόψη τους τις ισχύουσες 
περιοχές προβληµατισµού και σηµαντικές ερωτήσεις. 
Παρουσιάζονται µε µία σειρά συστάσεων, που απευθύνονται στους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους επαγγελµατίες, και 
στοχεύουν να παρέχουν καθοδήγηση για την βελτίωση της 
ανάπτυξης και της εφαρµογής της διαδικασίας της µετάβασης.  
 
Η µετάβαση είναι µία διαδικασία που πρέπει να υποστηρίζεται από 
τη θεσµοθέτηση και την εφαρµογή νοµοθεσίας και πολιτικών 
µέτρων. 
 
Συστάσεις για Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής: 
- Να προωθήσουν ή/και να βελτιώσουν αποτελεσµατικά 
συντονισµένες πολιτικές τακτικές µεταξύ των διαφορετικών 
υπηρεσιών, αποφεύγοντας τη δηµιουργία νέας νοµοθεσίας που 
να είναι αντίθετη ή που να επικαλύπτει την υπάρχουσα 
νοµοθεσία.  

- Να εξασφαλίσουν συγκεκριµένα µέτρα για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της νοµοθεσίας που έχει υιοθετηθεί, προκειµένου να 
αποφευχθούν οι διαφορές ή/και οι διακρίσεις ως αποτέλεσµα 
ανισότητας µεταξύ ατόµων ή τεχνικών παροχών.  

- Να καθοδηγούν συστηµατικά, λαµβάνοντας υπόψη και σεβόµενοι 
τις απόψεις, που εκφράζονται από τις εθελοντικές οργανώσεις 
που εργάζονται µε και για τους ανθρώπους µε αναπηρία. 

- Να µελετούν και να προωθούν ενεργητικές πολιτικές πρακτικές 
προκειµένου να ενισχυθεί η απασχόληση και η προσωπική 
αυτονοµία.  

- Να εξασφαλίζουν εµπεριστατωµένο έλεγχο και αξιολόγηση 
οποιουδήποτε "διευκολυντικού παράγοντα" υπέρ των ανθρώπων 
µε αναπηρία, όπως η ποσόστωση, οι φορολογικές απαλλαγές, 
κ.λ.π. και να διασφαλίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία των 
υπηρεσιών σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

- Να φροντίζουν ώστε να διατίθενται εκτενείς πληροφορίες σχετικά 
µε οποιοδήποτε νοµικό ή πολιτικό µέτρο που αναφέρεται στους 
εργοδότες.  
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- Να φροντίζουν για τη δηµιουργία τοπικών δικτύων, που να 
περιλαµβάνουν όλους τους συνεργάτες προκειµένου να 
εφαρµοστεί η εθνική πολιτική. 

 
Συστάσεις για Επαγγελµατίες:  
- Να λάβουν υπόψη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, τις 
στρατηγικές και τις δεξιότητες, προκειµένου να εφαρµοστεί η 
υπάρχουσα νοµοθεσία και να εξασφαλιστεί µια επαρκής 
µεθοδολογία προς εφαρµογή. 

- Να αξιολογούν τακτικά τα τοπικά καινοτόµα προγράµµατα και να 
διαδίδουν τα αποτελέσµατά τους προκειµένου να 
µεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες διευκόλυνσης. 

- Να δηµιουργήσουν ένα τοπικό δίκτυο, στο οποίο όλοι οι 
συνεργάτες (κοινωνικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 
υπηρεσίες απασχόλησης και οικογένειες) να αντιπροσωπεύονται, 
προκειµένου να συζητείται, να προγραµµατίζεται και να 
εφαρµόζεται η εθνική πολιτική.  

- Να βρίσκουν τρόπους ώστε οι ανάγκες τους να γίνονται γνωστές 
στη διοίκηση προκειµένου να εφαρµόζονται τα νέα µέτρα. 

 
Η µετάβαση χρειάζεται να διασφαλίζει τη συµµετοχή των νέων 
ανθρώπων και το σεβασµό για τις προσωπικές επιλογές τους. 
 
 Συστάσεις για Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής: 
- Να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους (χρόνο και 
προϋπολογισµό) στα σχολεία για να εφαρµόζουν προγράµµατα 
εργασίας µε το νέο άνθρωπο και την οικογένειά του. 

- Να εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική χρήση των πόρων ώστε να 
διασφαλίζεται η παραπάνω συνεργασία. 

 
Συστάσεις για Επαγγελµατίες: 
- Να διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για τους νέους ανθρώπους 
και για τις οικογένειές τους προκειµένου να κατανοήσουν 
καλύτερα τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους. 

- Να συντάσσουν ένα γραπτό σχέδιο µετάβασης, το νωρίτερο 
δυνατόν, ανοικτό στο νέο άνθρωπο, την οικογένεια και τους 
επαγγελµατίες που εµπλέκονται στα περαιτέρω στάδια µέσα και 
έξω από το σχολείο. 
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- Να τροποποιούν και να προσαρµόζουν το σχέδιο µετάβασης 
οποιαδήποτε στιγµή απαιτείται, σε συνεργασία µε το νέο 
άνθρωπο.  

- Να ενθαρρύνουν το νέο άνθρωπο όσο το δυνατόν περισσότερο, 
για να ανακαλύψει τις δυνατότητες του και τις ικανότητες του. 

- Να παρέχουν στους νέους ανθρώπους και στις οικογένειές τους 
όσες πληροφορίες χρειαστούν ή να τους κατευθύνουν προς τις 
σχετικές υπηρεσίες.  

- Να εξασφαλίζουν εξατοµικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης και 
εξατοµικευµένο σχέδιο µετάβασης προσβάσιµο στους νέους 
ανθρώπους, για παράδειγµα (µε περιορισµένη αναγνωστική 
ικανότητα). 

 
Η ανάπτυξη ενός εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος 
που εστιάζει στην πρόοδο των νέων ανθρώπων και σε κάθε αλλαγή 
που µπορεί να συµβεί στη σχολική κατάσταση θα πρέπει να 
αποτελεί τµήµα της διαδικασίας µετάβασης. 
 
 Συστάσεις για Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής: 
- Να παρέχουν στα σχολεία τους απαραίτητους πόρους ώστε να 
εξασφαλίζεται ο σχεδιασµός εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων. Ειδικά οι δάσκαλοι πρέπει να έχουν 
ικανοποιητικό χρόνο και την απαραίτητη καθοδήγηση για τις 
βασικές εργασίες τους.  

- Να φροντίζουν να συµπεριλαµβάνεται στο εξατοµικευµένο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα ένα πρόγραµµα µετάβασης.  

- Να παρέχουν ποιοτικά πρότυπα σχετικά µε τα εξατοµικευµένα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα. 

- Να διασφαλίζουν την καταγραφή των προσόντων που 
αποκτώνται από τους µαθητές στα πιστοποιητικά που λαµβάνουν 
και την αποφυγή οποιασδήποτε µεροληπτικής αντιµετώπισης.  

 
Συστάσεις για Επαγγελµατίες: 
- Να διασφαλίσουν ότι ο νέος άνθρωπος βρίσκεται στο κέντρο της 
διαδικασίας κάθε εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος 
και εξατοµικευµένου σχεδίου µετάβασης.  

- Να φροντίζουν ώστε να αποκτούν όλες τις απαραίτητες γνώσεις 
προκειµένου να σχεδιάζουν ένα εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα οµαδικά.  
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- Να διασφαλίζουν την τακτική αξιολόγηση, σε γραπτή µορφή, του 
εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος από το νέο 
άνθρωπο, την οικογένεια καθώς επίσης και από τους άλλους 
επαγγελµατίες που εµπλέκονται εντός και εκτός σχολείου. 

- Να δηµιουργούν εξαρχής έναν ατοµικό φάκελο ή ένα παρόµοιο 
µέσο, προκειµένου να κρατήσουν σε µια σταθερή µορφή το 
εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και όλες τις αλλαγές 
που γίνονται. 

- Ο ατοµικός φάκελος θα πρέπει να περιλαµβάνει µια αξιολόγηση 
των στάσεων, της γνώσης, της εµπειρίας και των βασικών 
δεξιοτήτων του σπουδαστή (ακαδηµαϊκών, πρακτικών, 
καθηµερινής διαβίωσης, ελεύθερου χρόνου, αυτοδιάθεσης και 
επικοινωνίας). 

 
Η µετάβαση πρέπει να βασίζεται στη στενή συνεργασία και 
συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων. 
 
 Συστάσεις για Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής: 
- Να διασφαλίζουν την ύπαρξη πρακτικών µέτρων για τη 
συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών, καθώς επίσης και για τη 
συνέχεια αυτής της συνεργασίας. 

- Να προσδιορίζουν σαφείς ευθύνες µέσω των οποίων να 
δεσµεύονται οι υπηρεσίες προκειµένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσµατικός συντονισµός. 

- Να διασφαλίζουν την αξιολόγηση του συντονισµού καθώς επίσης 
και της κατανοµής των ευθυνών, προκειµένου να 
πραγµατοποιούνται οποιεσδήποτε τροποποιήσεις απαιτούνται. 

- Να διασφαλίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλες τις 
υπηρεσίες και τη συµµετοχή τους στο συντονισµό του έργου. 

- Να παρακινούν τους εργοδότες και τα συνδικάτα µέσω 
συγκεκριµένων µέτρων ώστε να εµπλέκονται άµεσα.  

- Να ενθαρρύνουν τη συνεργασία και το συντονισµό όλων όσων 
συµµετέχουν σε εθνικό επίπεδο.  

 
Συστάσεις για Επαγγελµατίες: 
- Να διαθέτουν ένα αποτελεσµατικό δίκτυο υποστήριξης στο οποίο 
να µπορούν άλλοι επαγγελµατίες να καταθέτουν τις απόψεις τους 
για υποστήριξη και πληροφόρηση.  

- Να έχουν επίσηµη αναγνώριση (από την άποψη του 
προϋπολογισµού ή τουλάχιστον από την άποψη του χρόνου) για 
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τις στοιχειώδεις εργασίες συντονισµού που απαιτούνται από 
άλλες υπηρεσίες. 

- Να φροντίζουν να έχουν περαιτέρω κατάρτιση ώστε να µπορούν 
να καθορίζουν τις δραστηριότητές τους µέσα στα πλαίσια µιας 
συντονισµένης προσπάθειας και να γνωρίζουν πώς να 
µοιράζονται οι ευθύνες. 

 
Η µετάβαση απαιτεί στενή συνεργασία µεταξύ του Σχολείου και της 
Αγοράς Εργασίας. 
 
Συστάσεις για Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής: 
- Να φροντίσουν ώστε όλοι οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν 
εµπειρίες από συνθήκες πραγµατικής εργασίας.  

- Να διασφαλίσουν για όλους τους νέους ανθρώπους την 
πρόσβαση σε κάποιο είδος πρακτικής άσκησης σεβόµενοι τις 
διαφορετικές ανάγκες που έχουν. 

- Να σχεδιάσουν ευέλικτα µέτρα κατάρτισης, παραδείγµατος χάριν 
θεσπίζοντας προπαρασκευαστικές περιόδους πριν από την 
επαγγελµατική εκπαίδευση. 

- Να προάγουν θεσµοθετηµένα και άτυπα κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις, κοινωνική 
αναγνώριση) για να τους ενθαρρύνουν να παρέχουν θέσεις 
εργασίας–εκπαίδευσης στους νέους ανθρώπους.  

- Να υπογραµµίζουν και να καταδείξουν τα αµοιβαία οφέλη, πιθανά 
της αξιολόγησης καλών προγραµµάτων µετάβασης. 

- Να εντάσσουν τους εργοδότες σε διάφορες µορφές 
πρωτοβουλιών, όπως στη συνεργασία µε τις υπηρεσίες 
απασχόλησης, µε τη βοήθεια εκστρατειών πληροφόρησης ή σε 
δίκτυα εργοδοτών και εµπορικών ενώσεων. 

- Να αναγνωρίζουν την ανάγκη για επίσηµη συνεργασία µεταξύ 
των υπηρεσιών εκπαίδευσης και απασχόλησης. 

- Να παρέχουν πόρους στους δασκάλους για τη συνεχή 
επαγγελµατική τους ανάπτυξη. 

 
Συστάσεις για Επαγγελµατίες: 
- Να είναι ανοικτοί και καλά ενηµερωµένοι για τις δυνατότητες της 
αγοράς. 

- Να διαθέτουν χρόνο για να επισκέπτονται τις επιχειρήσεις, να 
οργανώνουν τις συναντήσεις µε αυτές καθώς και µε άλλες 
υπηρεσίες από τον τοµέα της απασχόλησης, παρέχοντας τα µέσα 
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για σεµινάρια εντός των επιχειρήσεων για τους δασκάλους, 
προκειµένου και αυτοί να εξοικειώνονται µε την καθηµερινή 
πρακτική. 

- Να αποκτούν τέτοιες ικανότητες στο σχολείο ώστε να προωθούν 
επαφές και σχέσεις µε τις επιχειρήσεις. 

- Να προσκαλούν επαγγελµατίες από τον τοµέα της απασχόλησης 
στους εκπαιδευτικούς χώρους προκειµένου να συναντούν τους 
νέους ανθρώπους καθώς και τους εκπαιδευτικούς. 

- Να διασφαλίζουν τη συνέχιση του προγράµµατος για τους νέους 
ανθρώπους µετά την αναχώρηση τους από το σχολείο.  

 
Η µετάβαση στην απασχόληση είναι µέρος µιας µακράς και 
σύνθετης διαδικασίας. 
 
Συστάσεις για Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής: 
- Να θεσµοθετήσουν όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου να 
διασφαλιστεί µια επιτυχής διαδικασία µετάβασης, 
προσδιορίζοντας και επιλύνοντας τα εµπόδια ή τις δυσκολίες 
αυτής της διαδικασίας. 

- Να αποφεύγουν τις άκαµπτες εκπαιδευτικές διαδικασίες (π.χ. 
σχετικά µε την αξιολόγηση). 

- Να διευκολύνουν τη συνεργασία µέσα στις υπηρεσίες αλλά και 
µεταξύ αυτών, και να αναγνωρίζουν το χρόνο που αφιερώνεται 
από τους επαγγελµατίες στη συνεργασία και σε σχετικές εργασίες 
συντονισµού. 

- Να διασφαλίζουν την ανάπτυξη των σχεδίων µετάβασης αρκετά 
νωρίς στη σχολική σταδιοδροµία ενός µαθητή και όχι µόνο στο 
τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

- Να αναγνωρίζουν την ανάγκη ενός συγκεκριµένου επαγγελµατία 
να ενεργεί ως συνήγορος ή πρόσωπο αναφοράς για την 
υποστήριξη του νέου ανθρώπου κατά τη διαδικασία µετάβασης.  

 
Συστάσεις για Επαγγελµατίες: 
- Να χρησιµοποιήσουν τα κατάλληλα µέσα προκειµένου να 
διευκολύνουν τη διαδικασία (π.χ. επαρκής καθοδήγηση, ευέλικτη 
υποστήριξη, καλός συντονισµός). Ο χρόνος που θα διατίθεται σε 
αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να καθοριστεί επίσηµα και να 
αναγνωριστεί. 
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3.4 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Δεν χρησιµοποιούν όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες τον ορισµό 
Εξατοµικευµένο Σχέδιο Μετάβασης (ΕΣΜ) – υπάρχει ένα µεγάλο και 
ποικίλο φάσµα όρων. Το ΕΣΜ χρησιµοποιείται σε µερικές χώρες, 
ενώ σε άλλες χρησιµοποιείται ο όρος Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραµµα ή Εξατοµικευµένο Σχέδιο Ένταξης, Εκπαιδευτικό Σχέδιο, 
Εξατοµικευµένο Σχέδιο Παρέµβασης, Ατοµικό Σχέδιο Σταδιοδροµίας, 
κλπ. Η διαφορετική ορολογία επισηµαίνει µικρές διαφορές στις 
έννοιες. Παρ’ όλες αυτές τις διαφορές, προκύπτει µία σαφής 
συµφωνία στις χώρες όσον αφορά στην ανάγκη και το όφελος 
δηµιουργίας αυτού του εργαλείου εργασίας, µε την µορφή ενός 
ατοµικού φακέλου, στο οποίο καταγράφονται οι επιθυµίες και η 
πρόοδος της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των νέων ανθρώπων.  
 
Το εξατοµικευµένο Σχέδιο Μετάβασης είναι ένα όργανο, ένα 
εργαλείο, σε µορφή κειµένου στο οποίο καταγράφεται το παρελθόν, 
το παρόν και το επιθυµητό µέλλον του νέου ανθρώπου. Θα πρέπει 
να περιλαµβάνει πληροφόρηση που αφορά στην προσωπική ζωή 
του νέου ανθρώπου: τις οικογενειακές συνθήκες, το ιατρικό ιστορικό, 
τον ελεύθερο χρόνο, τις αξίες και το πολιτιστικό υπόβαθρο, καθώς 
επίσης και πληροφόρηση για την εκπαίδευσή του και την κατάρτιση. 
Το ΕΣΜ συνεισφέρει στην επιτυχία των ακολούθων αποτελεσµάτων:  
 
- Να αυξήσει τις ευκαιρίες του νέου ανθρώπου να αποκτήσει µία 
σταθερή εργασία. 

- Να ταιριάξει τα ενδιαφέροντα, τις επιθυµίες, τα κίνητρα, τις 
δυνατότητες, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τις ικανότητες του νέου 
ανθρώπου µε τις απαιτήσεις του επαγγέλµατος, της εργασίας, του 
εργασιακού περιβάλλοντος και των επιχειρήσεων. 

- Να αυξήσει την αυτονοµία, την θετική διάθεση, την αυτό-αντίληψη 
και την εµπιστοσύνη στον εαυτό του. 

- Να δηµιουργήσει µία κατάσταση ‘νίκης-επιτυχίας’ για το νέο 
άνθρωπο και τους εργοδότες. 

 
Το σχέδιο µετάβασης σχετίζεται στενά µε το εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα και θα πρέπει να προετοιµάζεται όσο το δυνατόν 
νωρίτερα πριν το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Στοχεύει να 
µειώσει την απόσταση µεταξύ του σχολείου και της απασχόλησης. 
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Το ΕΣΜ παρέχει το πλαίσιο που στοχεύει να διασφαλίσει µία 
βελτιωµένη είσοδο στην απασχόληση. Αντανακλά µία δυναµική 
διαδικασία, που περιλαµβάνει: 
 
- Τα χαρακτηριστικά του νέου ανθρώπου (δεξιότητες, 
ικανότητες, δυνατότητες και προσδοκίες), 

- τις απαιτήσεις από τον τοµέα απασχόλησης και 
- την µόνιµη αναθεώρηση του σχεδίου δράσης. 

 
Χρειάζεται να γίνει µία διαφοροποίηση µεταξύ του εξατοµικευµένου 
εκπαιδευτικού προγράµµατος (ΕΕΠ) και του εξατοµικευµένου 
σχεδίου µετάβασης (ΕΣΜ) ή του ισοδύναµου. Χρειάζεται να 
αναφερθεί ότι -όπως µε την περίπτωση του ΕΣΜ-, οι χώρες 
χρησιµοποιούν διαφορετικούς όρους για να ορίσουν την ανάπτυξη 
ενός εξατοµικευµένου εκπαιδευτικού εγγράφου που ευρέως 
αντιστοιχεί στον ακόλουθο ορισµό: (...) «το ΕΕΠ σχεδιάζεται στο 
αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που ένα παιδί µε µαθησιακές 
δυσκολίες ή αναπηρία ακολουθεί, µε σκοπό να διαµορφώσει τις 
στρατηγικές που χρησιµοποιούνται για να αντιµετωπίσουν τις 
προσδιορισµένες ανάγκες κάθε παιδιού (...) Το ΕΕΠ θα πρέπει να 
καταγράφει µόνο ότι είναι επιπρόσθετο ή διαφορετικό από το 
διαφοροποιηµένο σχέδιο αναλυτικού εκπαιδευτικού προγράµµατος, 
που αποτελεί τµήµα των παροχών για όλα τα παιδιά’ (...) (ΗΒ Τµήµα 
Εκπαίδευσης και Απασχόλησης, 1995). 
 
Πρέπει να αναφερθεί ότι ο σκοπός ενός ΕΣΜ, όπως και ενός ΕΕΠ, 
δεν είναι η δηµιουργία διπλών εγγράφων, ή η αύξηση του αριθµού 
των διοικητικών καθηκόντων για τους επαγγελµατίες. Αντίθετα, και τα 
δύο έγγραφα θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να καταγράψουν 
και να κρατήσουν: 
- Σκέψεις για την κατάσταση του µαθητή/νέου ανθρώπου. 
- συµφωνίες σχετικά µε τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν, 
- σταθερές εκπαιδευτικές/επαγγελµατικές στρατηγικές.  
- ανασκόπηση της προόδου του µαθητή/σπουδαστή σε 
οποιαδήποτε χρονική στιγµή, ακόµα και όταν λαµβάνουν χώρα 
αλλαγές είτε εκπαιδευτικές (π.χ. µετακίνηση σε άλλο σχολείο) ή 
γεωγραφικές (π.χ. µετακίνηση της οικογένειας σε άλλη περιοχή). 

 
Ο αποτελεσµατικός σχεδιασµός µετάβασης ακολουθεί τις αρχές που 
συµφωνούν µε τους στόχους της µετάβασης, σεβόµενος τις διαφορές 
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που σχετίζονται µε τα χαρακτηριστικά και τις αξίες των οικογενειών. 
Η µετάβαση είναι µία διαδικασία που χρειάζεται περισσότερο ή 
λιγότερο χρόνο σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις δυνατότητες του 
ατόµου. Οι βασικές κατευθυντήριες αρχές της διαδικασίας 
σχεδιασµού του ΕΣΜ είναι:  
- Το άτοµο µε ειδικές ανάγκες πρέπει να συµµετέχει ενεργά στο 
σχεδιασµό του ΕΣΜ του.  

- Πρέπει να εµπλέκονται οι οικογένειες. 
- Ο σχεδιασµός θα πρέπει να περιλαµβάνει συνεργασία µεταξύ των 
φορέων. 

- Ο σχεδιασµός θα πρέπει να είναι ευέλικτος, και να ανταποκρίνεται 
στις αλλαγές αξιών και εµπειριών. 

 
Τα νέα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχουν όλες τις 
απαραίτητες ευκαιρίες και την υποστήριξη για να παίξουν σηµαντικό 
ρόλο στο σχεδιασµό του δικούς τους ΕΣΜ, καθότι αφορά την δική 
τους ζωή. Το ΕΣΜ πρέπει να εξασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται η 
καλύτερη διαδικασία ώστε τα νέα άτοµα να λαµβάνουν τη 
συµβουλευτική και την υποστήριξη που απαιτούν πριν, κατά την 
διάρκεια και µετά την περίοδο µετάβασης. Οι οικογένειες πρέπει 
επίσης να συµµετέχουν ενεργά καθότι θα γίνουν οι συνήγοροι και οι 
εταίροι υποστήριξης. Για να γίνει αυτό, η οικογενειακή κατάσταση 
(πολιτιστικές αξίες καθώς επίσης και πόροι) πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη από τους επαγγελµατίες.  
 
Ενας αριθµός δράσεων πρέπει να ενσωµατωθούν στη διαδικασία 
του ΕΣΜ και να ολοκληρωθούν από τους εµπλεκόµενους εταίρους: 
το νέο άτοµο, την οικογένεια, τους επαγγελµατίες του σχολείου, τους 
επαγγελµατίες των υπηρεσιών της κοινότητας και τους εργοδότες. Οι 
δράσεις αυτές µπορούν να χωριστούν σε τρεις φάσεις:  
 

Φάση 1: Ενηµέρωση, παρατήρηση και προσανατολισµός 
 
Μία προπαρασκευαστική φάση, που λαµβάνει χώρα ενώ 
προετοιµάζεται το ΕΣΜ. Ο στόχος είναι να βοηθήσει το νέο άτοµο να 
κάνει ατοµική επιλογή για την εργασία και να βρει την κατάλληλη 
θέση κατάρτισης. 
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Φάση 2: Κατάρτιση και προσόντα 
 
Η φάση αυτή επικεντρώνεται στις δράσεις που πρέπει να γίνουν κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας κατάρτισης. Ο στόχος είναι για το νέο 
άτοµο να αποκτήσει προσόντα, ικανότητες και την αντίστοιχη 
πιστοποίηση. 
 

Φάση 3: Ενδυνάµωση, απασχόληση και συνέχεια 
 
Η φάση αυτή επικεντρώνεται στα απαιτούµενα αποτελέσµατα. Ο 
στόχος είναι για το νέο άτοµο να επιτύχει στην ανεύρεση και 
διατήρηση µιας εργασίας, να ωφεληθεί από την αυξανόµενη 
ποιότητα ζωής και να διασφαλίσει και διατηρήσει επαγγελµατική 
ένταξη.  
 
Και στις τρεις φάσεις πρέπει να εξετασθούν οι ακόλουθοι τοµείς: 
 
Ικανότητες που µπορούν να κατακτηθούν. Περιλαµβάνει µία σαφή 
ανάλυση των δυνατοτήτων του νέου ατόµου, αξιολογώντας τις 
σηµερινές ικανότητές του, προσδιορίζοντας και συζητώντας τις 
επιθυµίες τους σχεδιάζοντας και προετοιµάζοντας το συνακόλουθο 
σχέδιο σταδιοδροµίας µε το ίδιο το άτοµο και την οικογένειά του. Τα 
νέα άτοµα και οι οικογένειές τους πρέπει να γνωρίζουν το 
περιεχόµενο των προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης. 
 
Προσόντα που µπορούν να αποκτηθούν. Πρέπει να αντανακλούν τα 
επιτεύγµατα των νέων ατόµων και να ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα, ακόµα και στην περίπτωση των ‘µη τυπικών’ 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από εκπαιδευτικά κέντρα ή 
εργοδότες. 
 
Συµµετοχή διαφορετικών επαγγελµατιών. Η διαδικασία του ΕΣΜ 
απαιτεί την συµµετοχή όλων: επαγγελµατίες, οικογένειες και νέα 
άτοµα (Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, 
2002). Όλοι οι συµµετέχοντες εταίροι πρέπει να διευκρινίσουν, να 
συµφωνήσουν και να αποδεχθούν τις υπευθυνότητες και τους 
ρόλους. Ένας επαγγελµατίας (όπως ο σύµβουλος απασχόλησης, ο 
εκπαιδευτικός, κλπ) πρέπει να λειτουργεί ως το άτοµο επαφής κατά 
την διάρκεια της διαδικασίας σχεδιασµού, εφαρµογής και 
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αξιολόγησης του ΕΣΜ. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να 
προσδιοριστούν τα προσόντα του και οι υπευθυνότητές του.  
 
Εργασιακές δυνατότητες και εµπειρίες. Περιλαµβάνει την 
προετοιµασία του νέου ατόµου για µία πραγµατική εργασιακή 
κατάσταση και συνέχεια στο χώρο εργασίας, το λιγότερο για ένα 
χρονικό διάστηµα. Το νέο άτοµο, η οικογένειά του και το άτοµο 
επαφής πρέπει να γνωρίζουν καλά τις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας.  
 
Επικύρωση της διαδικασίας. Όλοι οι εµπλεκόµενοι εταίροι (οι 
επαγγελµατίες, τα νέα άτοµα, οι οικογένειες) πρέπει να συµµετέχουν 
σε συνεχή αξιολόγηση της προόδου και της ανάπτυξης του νέου 
ατόµου, η οποία θα διασφαλίζει και θα βοηθά την παρακολούθηση 
της ποιότητας της διαδικασίας. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε 
σταθερή βάση ως τµήµα του ‘συµβολαίου’ µεταξύ του νέου ατόµου 
και του ατόµου επαφής που έχει ορισθεί. Τρία διαφορετικά επίπεδα 
επικύρωσης µπορούν να εξετασθούν, και αποτελούν τµήµα των 
τριών φάσεων που περιγράφονται παραπάνω:  
 
1. Αρχική αξιολόγηση. Αυτή σχετίζεται κυρίως µε τις ικανότητες και 
προσδοκίες του νέου ατόµου. Σύµφωνα µε τον Lerner (1998), η 
αξιολόγηση σηµαίνει ‘ την συγκέντρωση πληροφοριών για να 
ληφθεί µία σηµαντική απόφαση για ένα παιδί [ένα νέο άτοµο] για 
να προσδιοριστούν οι αναγκαίες ειδικές υπηρεσίες για να 
σχεδιαστεί η εκπαίδευση και να µετρηθεί η πρόοδος.  

2. Επικύρωση στόχων και δράσεων. Όλες οι προτάσεις δράσης 
πρέπει να επικυρωθούν µέχρι τη στιγµή που ο τελικός στόχος 
έχει επιτευχθεί, ο οποίος είναι η εύρεση και διατήρηση µιας 
ικανοποιητικής εργασίας, όπως παρουσιάζεται στο παρακάτω 
σχέδιο. 
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Εικόνα 1. Επικύρωση Στόχων και Δράσεων 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσµάτων. Υλοποιείται από 
όλους τους εµπλεκόµενους εταίρους κατά την διάρκεια όλης της 
διαδικασίας. Δύο στοιχεία πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:  
α)  Θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χρόνος ώστε το νέο άτοµο να 
λάβει πληροφόρηση και να αποκτήσει εµπειρία από διαφορετικές 
θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικές δυνατότητες για να πάρει 
σωστές αποφάσεις. 
β)  Η υποστήριξη για τον σχεδιασµό µετάβασης θα πρέπει να 
διαρκέσει το λιγότερο µέχρι η πρώτη εργασία να εξασφαλιστεί. 
Μόνο η ανεύρεση εργασίας είναι πολύ περιορισµένη παράµετρος 
για να µπορέσει να διασφαλίσει σωστή συνέχεια των 
αποτελεσµάτων. Η συνέχεια απαιτεί ότι κάποιος (συνήθως το 
άτοµο επαφής) θα είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη του νέου 
ατόµου για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται µετά την µετάβαση 
στην εργασία.  
 

Η πρακτική εφαρµογή των στοιχείων και χαρακτηριστικών που 
περιγράφονται ανωτέρω αποτελεί το επίκεντρο των ακόλουθων 
συστάσεων. 
 
Οι συστάσεις πρέπει να εξετασθούν για αυτό που είναι: δηλ ‘ένα 
εργαλείο καθοδήγησης’ ή ένα σηµείο αναφοράς και σκέψης για όλους 
αυτούς που εµπλέκονται για να µπορέσουν να σχεδιάσουν ένα ΕΣΜ, 
σύµφωνα µε διαφορετικά εκπαιδευτικά και κοινωνικά πλαίσια. Οι 
συστάσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ένα µοντέλο εφαρµογής 
της διαδικασίας του ΕΣΜ. 
 
Οι συστάσεις που παρουσιάζονται αντιστοιχούν σε µία σειρά 
ερωτήσεων που παρουσιάζονται µε τρόπο συστηµατικό. Για τον 
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σκοπό αυτών των συστάσεων, θεωρείται ότι ένα ΕΣΜ (ή παρόµοιο 
έγγραφο) έχει προετοιµασθεί από το σχολείο για να αντιµετωπίσει τις 
ανάγκες των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την 
διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  
 

Πότε να ξεκινήσει 
 
Είναι αδύνατο να ορίσουµε την ακριβή χρονική στιγµή για όλα τα νέα 
άτοµα σε όλες τις χώρες. Πρέπει να σεβαστούµε τις διαφορές των 
προσωπικών αναγκών των νέων ατόµων και των εκπαιδευτικών 
συστηµάτων. Εντούτοις, οι εµπειρογνώµονες συµφωνούν ότι δύο µε 
τρία χρόνια πριν τη µετάβαση στην εργασιακή ζωή θα ήταν η 
καλύτερη στιγµή για την προετοιµασία ενός τέτοιου εγγράφου. Αυτό 
µπορεί να βοηθήσει τα νέα άτοµα να αποφύγουν αδύνατες 
καταστάσεις, π.χ. να αποφασίσουν το τελευταίο σχολικό έτος τι θα 
κάνουν µετά, ή να τους αρνηθούν τη φοίτηση στον τοµέα κατάρτισης 
που τους ενδιαφέρει ή, λόγω έλλειψης της απαιτούµενης 
πληροφόρησης, να µην πάρουν τη σωστή απόφαση. Μία κατάσταση 
που πρέπει να αποφευχθεί είναι τα νέα άτοµα απλώς να 
ακολουθήσουν αυτό που θεωρούν οι ενήλικες ότι είναι καλύτερο για 
αυτούς.  
 
Πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη χρονική στιγµή για να ξεκινήσει µε 
ευέλικτο τρόπο, µε τη συµφωνία και τη συµµετοχή όλων των εταίρων 
που τους αφορά, για να µπορέσει αργότερα να αποφασισθεί ποιος 
(άνθρωποι και υπηρεσίες) είναι υπεύθυνος για τι, πώς γίνεται η 
χρηµατοδότηση και πώς διασφαλίζεται ο συνολικός συντονισµός.  
 

Πώς να προχωρήσουµε 
 
Κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής/γενικής εκπαίδευσης και πριν το 
τελευταίο έτος, ο εκπαιδευτικός, το νέο άτοµο και η οικογένειά του, ο 
σύµβουλος και άλλοι επαγγελµατίες χρειάζεται να καθίσουν µαζί, να 
σκεφθούν και να σχεδιάσουν το µέλλον του νέου ατόµου. Η από 
κοινού διευκρίνιση της κατάστασης χρειάζεται να προετοιµαστεί πολύ 
προσεκτικά, λαµβάνοντας υπόψη διαφορετικά σηµαντικά βήµατα.  
 
Οργάνωση µίας συνάντησης ‘στρογγυλής τραπέζης’: 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των εταίρων που εµπλέκονται στο 
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σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ΕΣΜ του νέου ατόµου που στοχεύει 
στην δηµιουργία µιας οµάδας καθοδήγησης.  
 
Δηµιουργία µίας οµάδας καθοδήγησης: η οµάδα θα πρέπει να 
συναντάται τουλάχιστον µία έως δύο φορές το χρόνο, σύµφωνα µε 
την ηλικία του νέου ατόµου, την επίδραση των αναγκών του, τα 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει, ή οιανδήποτε άλλες καταστάσεις.  
 
Σύσταση της οµάδας καθοδήγησης: το νέο άτοµο ή/και η οικογένειά 
του είναι τα µόνιµα µέλη της οµάδας, µαζί µε τον παιδαγωγό του νέου 
ατόµου και, µεταξύ άλλων επαγγελµατιών, το άτοµο που έχει ορισθεί 
ως το άτοµο επαφής. Τα µέλη της οµάδας καθοδήγησης θα πρέπει 
να κατανέµουν σαφείς ρόλους και υπευθυνότητες (π.χ. ποιος είναι 
υπεύθυνος για τι, για ποιο χρονικό διάστηµα, σύµφωνα µε ισχύοντες 
νόµους ή/και σχολικούς κανόνες, κ.λ.π.). 
 
Ορισµός ενός ατόµου επαφής: το άτοµο που έχει ορισθεί θα πρέπει, 
κατά προτίµηση, να παραµένει το ίδιο κατά την διάρκεια όλης της 
διαδικασίας για να είναι καλά ενηµερωµένος και να παρακολουθεί 
επαρκώς την διαδικασία. Ο ορισµός ενός ατόµου επαφής θα πρέπει 
να λαµβάνει υπόψη το προσωπικό και επαγγελµατικό του προφίλ. Σε 
προσωπικό επίπεδο, θα πρέπει να έχει καλή επαφή και σχέσεις µε 
όλους τους εταίρους. Σε επαγγελµατικό επίπεδο, από το άτοµο 
επαφής αναµένεται να: 
- Γνωρίζει καλά τους τοµείς της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης; 

- εργάζεται για την δηµιουργία δικτύων µεταξύ των εργοδοτών, 
των οικογενειών, των κοινωνικών λειτουργών, κλπ.; 

- ψάχνει για θέσεις εργασίας ή να συνεργάζεται µε τον 
υπεύθυνο της οµάδας για ανεύρεση θέσεων εργασίας; 

- παρακινεί το νέο άτοµο κατά τη διάρκεια της φάσης 
µετάβασης. 

 
Ο ρόλος του ατόµου επαφής είναι να λειτουργεί ως άτοµο αναφοράς 
για την οµάδα, επικοινωνώντας και εµπλέκοντας εξωτερικούς 
επαγγελµατίες όταν είναι αναγκαίο και δρώντας ως συντονιστής στις 
συναντήσεις της οµάδας. Θα επικοινωνεί επίσης µε το υπεύθυνο 
άτοµο από την οργάνωση απασχόλησης πριν και κατά τη διάρκεια 
της τοποθέτησης του νέου ατόµου και θα διασφαλίζει τη συνέχεια στο 
χώρο εργασίας.  
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Εξασφάλιση των πόρων και των απαιτούµενων χρηµατοδοτικών 
διαδικασιών: είναι σηµαντικό να διευκρινίσουµε και να 
συµφωνήσουµε για την εκτίµηση του κόστους και των υπεύθυνων 
χρηµατοδότησης (πόσο θα κοστίσει και ποιος θα πληρώσει). 
 

Πώς να οργανώσουµε την πρώτη συνάντηση  
 
Χρειάζεται να γίνει διαφοροποίηση µεταξύ της πρώτης και των άλλων 
συναντήσεων. Όλοι οι εµπλεκόµενοι εταίροι θα συνεισφέρουν στην 
πρώτη συνάντηση ‘στρογγυλής τραπέζης’: 
- Το νέο άτοµο θα περιγράψει τις επιθυµίες, ικανότητες, 
ενδιαφέροντα και ανάγκες, ως µέρος της προσωπικής αντίληψης 
που έχει και της αυτόαξιολόγησης. 

- Η οικογένεια θα εκφράσει τις προσδοκίες και αντιλήψεις για το 
µέλλον της κόρης/γιού της. 

- Ο δάσκαλος θα προσκοµίσει το ατοµικό πορτρέτο του νέου 
ανθρώπου (προσωπικό και εκπαιδευτικό ιστορικό). 

- Ο σύµβουλος και οι άλλοι επαγγελµατίες (σύµφωνα µε την 
κατάσταση του νέου ατόµου) θα παρουσιάσουν τις απαιτούµενες 
ικανότητες από την αγορά εργασία, σε σχέση µε τις επιθυµίες του 
νέου ατόµου.  

- Το άτοµο επαφής θα συντονίσει την συνάντηση, θα διασφαλίσει 
ότι όλοι εκφράζουν τις σκέψεις τους και τα αισθήµατα τους. Θα 
ερευνήσει για την απαραίτητη πληροφόρηση και θα καταγράψει 
τα συµφωνηµένα καθήκοντα που πρέπει να συζητηθούν και να 
αξιολογηθούν στην επόµενη συνάντηση. 

 
Όσον αφορά στις ικανότητες, τρεις βασικές περιοχές ισότιµης 
σηµασίας χρειάζεται να εξετασθούν: 

α) Ακαδηµαϊκές ικανότητες: το αναλυτικό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα που ακολουθεί στο σχολείο. 
β) Επαγγελµατικές ικανότητες: απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων αναγκαίων για την εκπλήρωση των 
επαγγελµατικών καθηκόντων. Αυτά µπορεί να διαφέρουν 
πολύ, σύµφωνα µε το επιλεγµένο επάγγελµα, και σχετίζονται 
άµεσα µε την επαγγελµατική εµπειρία.  
γ) Προσωπικές ικανότητες: τα ατοµικά επιτεύγµατα του νέου 
ατόµου σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Αυτά τα 
προσόντα είναι πολύ σηµαντικά διότι υποστηρίζουν την 
αυτονοµία και την ενδυνάµωση του ατόµου. 
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Συµπεριλαµβάνουν κοινωνικές και συναισθηµατικές δεξιότητες 
(να είναι ανεξάρτητος, να ακολουθεί κανόνες, να σέβεται 
χρονοδιαγράµµατα, κλπ), προσωπικές ικανότητες (να γνωρίζει 
πώς να συναλλάσσεται µε άλλους, να συστήνει τον εαυτόν 
του, να µπορεί να προβλέπει και να σχεδιάζει, κλπ). Φυσικές 
δεξιότητες (που σχετίζονται µε κινητικές ή ψυχοκινητικές 
δεξιότητες).  

 
Εάν έχει επιτευχθεί συµφωνία, ο στόχος της πρώτης συνάντησης 
έχει επιτευχθεί και θα σχεδιαστεί ένα σχέδιο δράσης µε µία σειρά 
καθηκόντων για να συζητηθούν και αξιολογηθούν στην δεύτερη 
συνάντηση. Σε περίπτωση διαφωνίας, χρειάζεται περισσότερη 
πληροφόρηση, σκέψη και συζήτηση. Το άτοµο επαφής θα είναι 
υπεύθυνο για την διοργάνωση µιας δεύτερης συνάντησης, 
παρέχοντας την απαιτούµενη πληροφόρηση ή επαφές για το 
αντίστοιχο σχέδιο δράσης.  
 

Οι Ακόλουθες Συναντήσεις 
 
Η οργάνωση των περαιτέρω συναντήσεων χρειάζεται να 
προετοιµαστεί προσεκτικά, µε τον ίδιο τρόπο όπως η πρώτη 
συνάντηση. Ο στόχος πρέπει να κατανοηθεί µε σαφήνεια από όλους 
τους εταίρους. Πρέπει επίσης να εξετασθεί και ο χρόνος: δεν θα 
πρέπει να γίνουν περισσότερες συναντήσεις από τις αναγκαίες και 
δεν θα πρέπει να διαρκέσουν περισσότερο από ότι χρειάζεται. 
 
Ένα συµφωνηµένο σχέδιο δράσης θα πρέπει να καταγραφεί από το 
άτοµο επαφής. Θα πρέπει όλα να περιλαµβάνονται στο ΕΣΜ και θα 
πρέπει να ολοκληρώνονται, να τροποποιούνται και να αξιολογούνται 
σε σταθερή βάση κατά την διάρκεια της συνολικής διαδικασίας. Τα 
νέα άτοµα χρειάζονται να χρησιµοποιούν µία απλή φόρµα για να 
καταγράφουν και αυτό-αξιολογούν την πρόοδό τους.  
 
3.5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
 
Για να διασφαλίσουµε την επαρκή εφαρµογή µιας τέτοιας 
καθοδήγησης, οι ακόλουθες δύο συστάσεις απευθύνονται στους 
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Βασίζονται και συµπληρώνουν τις 
συστάσεις που ήδη αναφέρονται στο πρώτο τµήµα του κειµένου 
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σχετικά µε την βασική πτυχή της στενής συνεργασίας µεταξύ του 
σχολείου και της αγοράς εργασίας. 
 
Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων χρειάζεται να γνωρίζουν και να 
αναπτύσσουν ένα νοµικό πλαίσιο το οποίο θα: 
- διασφαλίζει ότι η συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών 
εκπαίδευσης και απασχόλησης οργανώνεται µέσω ενός 
συµφωνηµένου κειµένου, π.χ. ένα ΕΣΜ ή το ισοδύναµο, 

- συνεισφέρει στην δηµιουργία σαφών υπευθυνοτήτων και 
οικονοµικών πόρων που κατανέµονται στις διάφορες 
υπηρεσίες που εµπλέκονται στην ανάπτυξη του ΕΣΜ. 

 
3.6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι προκλήσεις – παρόµοιες µε 
αυτές που συνοψίζονται στην ανάλυση του Φορέα – αναγνωρίστηκαν 
και από χώρες που δεν συµµετείχαν στο πρόγραµµα. Οι προκλήσεις, 
που εκφράστηκαν από όλες τις χώρες, αναφέρονται:  
 
- Στην έλλειψη πληροφόρησης. 
- Στις προκαταλήψεις των εργοδοτών και τις απρόθυµες 
στάσεις. 

- Στην υπερπροστασία των νέων ανθρώπων από τους 
επαγγελµατίες και την οικογένεια. 

- Στον περιορισµένο αριθµό θέσεων εργασίας για άτοµα µε 
περιορισµένα προσόντα. 

- Στην ανάγκη δηµιουργίας επαρκών δικτύων µε τη συµµετοχή 
υπηρεσιών και επαγγελµατιών από διάφορους τοµείς. 

- Στη σπουδαιότητα παροχής ευκαιριών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης για νέους ανθρώπους που δεν έχουν ολοκληρώσει 
τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση.  

 
Την ίδια στιγµή, είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε µία σειρά από 
βελτιώσεις που έχουν γίνει σε πολλές χώρες, όπως η αυξανόµενη 
διαθεσιµότητα ποικίλων προγραµµάτων κατάρτισης καθώς επίσης 
και η ισότιµη αναγνώριση των προσόντων που παρέχονται από 
ειδικά και γενικά ιδρύµατα κατάρτισης.  
 
Η ανάλυση κατέληξε σε ένα αριθµό συστάσεων, µε στόχο να 
αποτελέσουν κατευθυντήριες γραµµές διευκολύνοντας την 
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περαιτέρω βελτίωση. Μπορεί να ειπωθεί ότι οι επαγγελµατίες, οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπρόσωποι των εργοδοτών και 
των ενώσεων εργαζοµένων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα του 
Φορέα κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η εφαρµογή των 
προτεινόµενων συστάσεων θα βελτιώσουν σίγουρα τη διαδικασία 
µετάβασης και θα ελαχιστοποιήσουν τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν σήµερα οι νέοι άνθρωποι όταν αφήνουν το σχολείο 
και αντιµετωπίζουν ζητήµατα σχετικά µε την εξασφάλιση εργασίας. 
 
Είναι επίσης σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι όλες οι συστάσεις, που 
παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο, πρέπει να χρησιµοποιηθούν 
ως οδηγός για πρακτική εφαρµογή και προβληµατισµό στην 
πρακτική των επαγγελµατιών. Οι συστάσεις αυτές δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν σε όλες τις πιθανές πρακτικές ερωτήσεις, εποµένως, 
οι επαγγελµατίες πρέπει να τις χρησιµοποιούν µε ευέλικτο τρόπο, 
προσαρµόζοντάς τις στην εργασιακή τους κατάσταση.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
 
Το πώς θα χειριστούµε την ποικιλοµορφία στις παροχές της µετά-
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν είναι ένα εύκολο θέµα. Διάφοροι 
παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της οργάνωσης των 
εκπαιδευτικών παροχών στη µετά-πρωτοβάθµια εκπαίδευση, µεταξύ 
άλλων, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για να εξετάσουµε και να 
κατανοήσουµε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι σπουδαστές µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
 
Υπάρχουν σαφείς αποδείξεις της προόδου που έχει γίνει και στοχεύει 
στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης για σπουδαστές µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά υπάρχουν ακόµα εκπαιδευτικές 
προκλήσεις. Τα φυσικά εµπόδια, οι αρνητικές στάσεις, οι 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα ακόµα επιµένουν, καθώς επίσης 
και πολλές αµφιβολίες και ερωτηµατικά στις σκέψεις των 
επαγγελµατιών, των οικογενειών και ακόµα των ίδιων των νέων 
ανθρώπων.  
 
Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι η συνεκπαίδευση των σπουδαστών µε 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλες τις βαθµίδες του γενικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος, είναι µία ευαίσθητη περιοχή. 
Οποιαδήποτε θεώρηση της συνεκπαίδευσης πρέπει να γίνεται µε 
πλήρη σεβασµό στην ποικιλία των καταστάσεων, των πόρων και της 
ιστορίας των χωρών.  
 
Η έκθεση αυτή αναδεικνύει έναν αριθµό σχετικών θεωρήσεων που 
σχετίζονται µε τα τρία βασικά ζητήµατα που συζητήθηκαν σε αυτό το 
κείµενο: πως µπορεί να εφαρµοστεί και υποστηριχθεί η 
συνεκπαίδευση στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, πως µπορεί να 
αυξηθεί και υποστηριχθεί η πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση 
και εντός αυτής, πως µπορεί να βελτιωθεί η πρόσβαση στην 
απασχόληση για νέους µε ειδικές ανάγκες.  
 
Αυτό το κείµενο δεν στοχεύει να παρέχει λύσεις σε αυτά τα 
ερωτήµατα. Πρόθεση είναι να προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής και στους επαγγελµατίες προβληµατισµό που µπορεί να 
τους βοηθήσει να αντιµετωπίσουν µερικές από τις προκλήσεις, έτσι 
ώστε να µπορέσουν καλλίτερα να προσφέρουν τις καλλίτερες 
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δυνατές παροχές σε σπουδαστές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
στη µετά-πρωτοβάθµια εκπαίδευση.  
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