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Περίληψη

Σχετικά  µε  τη  δηµιουργία  τάξεων  συµµετοχικής  εκπαίδευσης
έχει  διαµορφωθεί  µια  ποικιλία  απόψεων,  που  βασίζονται  στη
διεθνή  βιβλιογραφία,  στην  ερευνητική  µελέτη  ατοµικών
περιπτώσεων  σε  15  Ευρωπαϊκές  χώρες,  στις  επισκέψεις
ειδικών  σε  επτά  χώρες  καθώς  και  σε  αρκετές  συζητήσεις
ανάµεσα  σε  ειδικούς  και  στα  µέλη  της  επιτροπής.  Θα  ήταν
αδύνατο  και  αφελές  να  θεωρήσουµε  αυτά  τα  ευρήµατα  ως
βασικά βήµατα για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους
επαγγελµατίες  ή  τους  θεραπευτές.  Επειδή  «υπάρχουν  πολλοί
δρόµοι  για  να  φτάσει  κανείς  στη  Ρώµη»,  θεωρείται
επιβεβληµένη  η  προσαρµογή  των  ευρηµάτων  αυτών  στις
συνθήκες  που  ισχύουν  σε  τοπικό  και  περιφερειακό  επίπεδο.
Στην καλύτερη περίπτωση, τα ευρήµατα µπορεί να θεωρηθούν
ως  πιθανές  στρατηγικές  για  τη  βελτίωση  της  συµµετοχικής
εκπαίδευσης στα σχολεία. Επιπλέον, οι αναφορές κάθε χώρας
καθώς  και  οι  αναφορές  από  τις  ανταλλαγές  επισκέψεων
παρέχουν  κάποιες  εναλλακτικές  προσεγγίσεις  σε  ορισµένες
από αυτές τις στρατηγικές.

Ένα πρώτο εύρηµα της µελέτης είναι ότι οι ερευνητικές µελέτες
ατοµικών  περιπτώσεων  καθώς  και  οι  συζητήσεις  των  ειδικών
δείχνουν ότι  οι τάξεις συµµετοχικής εκπαίδευσης1 πράγµατι
υπάρχουν  σε  διάφορες  Ευρωπαϊκές  χώρες.  Τα  στοιχεία
δείχνουν επίσης, ότι αυτό που είναι καλό για τους µαθητές µε
ειδικές ανάγκες είναι καλό και για όλους τους µαθητές.

Ένα δεύτερο εύρηµα είναι ότι τα προβλήµατα συµπεριφοράς
καθώς  και  τα  κοινωνικά  και/  ή  τα  συναισθηµατικά
προβλήµατα  αποτελούν τη µεγαλύτερη πρόκληση στον τοµέα
της συνεκπαίδευσης των µαθητών µε ειδικές ανάγκες.

Τρίτον:  η  αντιµετώπιση  της  διαφορετικότητας  και  της
ποικιλοµορφίας  στην  τάξη  αποτελεί  ένα  από  τα  µεγαλύτερα
προβλήµατα στις ευρωπαϊκές τάξεις.

1 Ο όρος inclusive education και inclusion σε αυτήν την εργασία αποδίδεται
ως συµµετοχική εκπαίδευση και συµµετοχή αντίστοιχα/
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Σύµφωνα  µε  τις  επιλεγµένες  ατοµικές  περιπτώσεις  καθώς  και
τις αναφορές που υπέβαλλαν κάποιες χώρες, βασικό ρόλο στις
συµµετοχικές  πρακτικές  στην  τάξη  διαδραµατίζουν  οι
ακόλουθες συνθήκες:

• Η συµµετοχική εκπαίδευση εξαρτάται από τη στάση των
δασκάλων  απέναντι  στους  µαθητές  µε  ειδικές  ανάγκες,
από  την  ικανότητά  τους  να  διευρύνουν  τις  κοινωνικές
τους σχέσεις, από τη στάση τους απέναντι στις ατοµικές
διαφορές στην τάξη καθώς και από την επιθυµία τους να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τη διαφορετικότητα.

• Οι  δάσκαλοι  χρειάζονται  ποικίλες  δεξιότητες,  εµπειρία,
γνώσεις,  παιδαγωγικές  προσεγγίσεις,  αποτελεσµατικές
διδακτικές  µεθόδους,  εκπαιδευτικό  υλικό  και  χρόνο,
προκειµένου  να  αντιµετωπίσουν  αποτελεσµατικά  τη
διαφορετικότητα στην τάξη.

• Οι δάσκαλοι χρειάζονται υποστήριξη µέσα και έξω από
το σχολείο. Ο ∆ιευθυντής, η σχολική κοινότητα, η τοπική
κοινότητα  και  οι  κυβερνητικοί  φορείς  διαδραµατίζουν
έναν σηµαντικό ρόλο. Η συνεργασία φορέων και γονέων
σε  περιφερειακό  επίπεδο  είναι  προϋπόθεση  για  την
αποτελεσµατική συµµετοχική εκπαίδευση.

• Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν σαφή πολιτική για τη
συµµετοχική  εκπαίδευση  και  να  δηµιουργούν  τις
συνθήκες  που  διευκολύνουν  την  ευέλικτη  χρήση  των
διαφόρων πηγών.

Τα ευρήµατα που αφορούν τις  πρακτικές στην σχολική τάξη
καταδεικνύουν  πέντε  παράγοντες,  οι  οποίοι  είναι
αποτελεσµατικοί για τη συµµετοχική εκπαίδευση:

H Συνεργατική διδασκαλία
Οι  δάσκαλοι  χρειάζονται  υποστήριξη  και  συνεργασία  µε
συναδέλφους  εντός σχολείου καθώς και µε επαγγελµατίες-
ειδικούς εκτός σχολείου.
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H Συνεργατική µάθηση
Η  αλληλοδιδακτική  και  συνεργατική  µάθηση  είναι
αποτελεσµατική για τη βελτίωση και του γνωστικού και του
κοινωνικo-συναισθηµατικού επιπέδου των µαθητών.
Η  συνεργατική  µάθηση  ωφελεί  τους  µαθητές,  όταν  το
σχολικό  περιβάλλον  είναι  ευέλικτο  και  ενθαρρύνει  τη
συνεργασία της οµάδας.

H Συνεργατική λύση των προβληµάτων
Η  συστηµατική  αντιµετώπιση  των  ανεπιθύµητων
συµπεριφορών  στην  τάξη  µειώνει  τη  συχνότητα  και  την
ένταση των διαταραχών, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που οι
εκπαιδευτικοί χρειάζονται υποστήριξη για τη συνεκπαίδευση
των  µαθητών  τους  µε  κοινωνικο-συναισθηµατικά
προβλήµατα.  Ιδιαίτερα  αποτελεσµατική  είναι  η  τήρηση
κανόνων  στην  τάξη  και  ο  καθορισµός  των  ορίων,  που
συµφωνούνται  από  κοινού  µε  όλους  τους  µαθητές  (µε  την
ταυτόχρονη  παροχή  των  κατάλληλων  κινήτρων  στους
µαθητές).

Οι Ανοµοιογενείς οµάδες
Οι  ανοµοιογενείς  οµάδες  καθώς  και  η  διαφοροποιηµένη
εκπαιδευτική  προσέγγιση  είναι  απαραίτητες  και
αποτελεσµατικές,  όταν  ο  µαθητικός  πληθυσµός  της  τάξης
ποικίλλει.  Οι  εκπαιδευτικοί  στόχοι,  οι  εναλλακτικοί  τρόποι
µάθησης,  η  ευέλικτη  διδασκαλία  και  οι  ποικίλοι  τρόποι
οµοιογενούς  οµαδοποίησης  των  µαθητών  βοηθούν  τη
συµµετοχική εκπαίδευση.

Αποτελεσµατική διδασκαλία
Τέλος,  όσα  αναφέρθηκαν  πιο  πάνω  µπορούν  να
εφαρµοστούν  στα  πλαίσια  µιας  αποτελεσµατικής
εκπαιδευτικής  προσέγγισης,  όπου  η  εκπαίδευση  βασίζεται
στη  σωστή  διάγνωση  και  αξιολόγηση,  στις  υψηλές
προσδοκίες, στην άµεση αντιµετώπιση των δυσχερειών και
στην  ανατροφοδότηση.  Όλοι  οι  µαθητές  καθώς  και  οι
µαθητές  µε  ειδικές  ανάγκες,  παρουσιάζουν  πρόοδο  όταν
εξασφαλιστεί  η  συστηµατική  καθοδήγηση,  η  διάγνωση,  ο
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σχεδιασµός  και  η  αξιολόγηση  της  εργασίας.  Το  αναλυτικό
πρόγραµµα σπουδών πρέπει να είναι προσαρµοσµένο στις
ατοµικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  των  µαθητών  και  το
Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (ΕΕΠ) πρέπει να
παρέχει  πρόσθετη  ατοµική  υποστήριξη  και  να  είναι
προσαρµοσµένο  στο  γενικό  αναλυτικό  πρόγραµµα
σπουδών.
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο  κείµενο  αυτό  παρουσιάζεται  µια  συνολική  εικόνα  των
ευρηµάτων  από  την  εφαρµογή  προγραµµάτων
«Εφαρµοσµένων  Πρακτικών  στην  Τάξη  και  το  Σχολείο».  Το
πρόγραµµα  στοχεύει  στην  παρουσίαση,  την  ανάλυση,  την
περιγραφή  και  τη  διάδοση  αποτελεσµατικών  πρακτικών  στις
τάξεις συνεκπαίδευσης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορέσουν οι
Ευρωπαίοι εκπαιδευτικοί να το εφαρµόσουν ευρέως στις τάξεις
τους. Επιπλέον, απευθύνεται στα **** στελέχη της εκπαίδευσης,
παρουσιάζοντάς  τους  πώς  οι  εκπαιδευτικοί  µπορούν  να
αντιµετωπίσουν τη συµµετοχική εκπαίδευση στην πράξη.

Το  πρόγραµµα  αφορά  κυρίως  την  πρωτοβάθµια  εκπαίδευση,
αν  και  γίνεται  µια  προσπάθεια  επέκτασης  στη  δευτεροβάθµια
εκπαίδευση.

Η µελέτη αποτελείται από τρεις φάσεις: 
Α)  Στην  πρώτη  φάση  γίνεται  βιβλιογραφική  ανασκόπηση  της
παρούσας κατάστασης στις συµµετέχουσες χώρες όσον αφορά
στις  αποτελεσµατικές  πρακτικές  συµµετοχικής  εκπαίδευσης
καθώς  και  ανασκόπηση  της  διεθνούς  βιβλιογραφίας  (κυρίως
Αµερικάνικης).  Σ’  αυτή  τη  φάση  του  προγράµµατος  τίθεται  το
ερώτηµα:  ποιες  πρακτικές  έχουν  αποδειχθεί  αποτελεσµατικές
για τη συµµετοχική εκπαίδευση;
Β)  Στη  δεύτερη  φάση  έγινε  προσπάθεια  να  επιλεγούν
συγκεκριµένα  παραδείγµατα  αποτελεσµατικών  πρακτικών  και
να περιγραφούν µε έναν συστηµατικό τρόπο. 
Γ)  Στην  τελική  φάση  οργανώθηκαν  ανταλλαγές  µεταξύ  των
χωρών,  για  να  επιτευχθεί  η  µέγιστη  ανταλλαγή  γνώσης  και
πρακτικών.

Αυτή  η  εργασία  αποτελεί  σύνθεση  και  των  τριών  ανωτέρω
φάσεων.

Οι  αναγνώστες  µπορούν  να  επισκεφθούν  την  ιστοσελίδα  του
European Agency:
www  .  european  -  agency  .  org  /  IECP  /  IECPintro  .  htm  ,  τµήµα
«Inclusive Education and Classroom Practices»,  προκειµένου
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να αναζητήσουν τα ακόλουθα κείµενα που αποτελούν τη βάση
αυτής της αναφοράς:
1.Τη διεθνή βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις αποτελεσµατικές
πρακτικές στην τάξη
2.Τις αναφορές από τις ανταλλαγές ανάµεσα στις επτά χώρες
3.Τις αναφορές των 15 χωρών που συµµετείχαν
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2 ΠΛΑΙΣΙΟ,  ΣΚΟΠΟΙ  ΚΑΙ  ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  ΤΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΤΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2.1 Πλαίσιο
Η  µελέτη  επικεντρώνεται  στις  αποτελεσµατικές  πρακτικές  στις
τάξεις  συµµετοχικής  εκπαίδευσης.  Γενικά,  µπορούµε  να
υποθέσουµε  ότι η  συνεκπαίδευση  κυρίως  εξαρτάται  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 καθώς και από την κατάσταση που επικρατεί στην
τάξη και το σχολείο καθώς και από παράγοντες εκτός σχολείου
(τοπική και περιφερειακή κοινότητα, πολιτική, χρηµατοδότηση,
κ.τ.λ).  Ωστόσο  ο  εκπαιδευτικός  είναι  ο  αποφασιστικός
παράγοντας,  εφόσον  εκείνος  υλοποιεί  τη  συµµετοχική
εκπαίδευση στην καθηµερινή πράξη.

Οι  εκπαιδευτικοί  µέσα  στην  τάξη  αντιλαµβάνονται  τη
συµµετοχική εκπαίδευση µε διαφορετικό τρόπο. Σκοπός αυτής
της  µελέτης  είναι  να  περιγράψει  και  να  γνωστοποιήσει  τις
διαφορετικές  προσεγγίσεις  και  να  καθορίσει  διάφορα  µοντέλα
αντιµετώπισης  της διαφορετικότητας  στην  τάξη ( είναι  γνωστά
µε  τους  όρους  «  διαφοροποίηση»,  «  διδασκαλία  πολλαπλών
επιπέδων»,  κλπ).  Ωστόσο  θα  πρέπει  να  γίνει  σαφές  ότι  η
ύπαρξη  διαφορετικών  µοντέλων  αντιµετώπισης  της
διαφορετικότητας  στην  τάξη  δεν  εξαρτάται  µόνο  από  τον
εκπαιδευτικό αλλά και από τον τρόπο µε τον οποίο το σχολείο
εφαρµόζει  την  εκπαιδευτική  του  πρακτική  καθώς  και  από
άλλους εξωτερικούς παράγοντες. 

Το  βασικό  ερώτηµα  γι’  αυτή  τη  µελέτη  είναι  «µε  ποιο  τρόπο
µπορεί  να  αντιµετωπιστεί  η  διαφορετικότητα  στην  τάξη;».
Επιπλέον,  επιχειρεί  να  δώσει  µια  απάντηση  στην  ερώτηση
«ποιες είναι οι κατάλληλες συνθήκες, για ν’ αντιµετωπίσει κανείς
τη διαφορετικότητα στην τάξη;».

Η  οµάδα-στόχος αυτής  της  µελέτης  είναι  τα  άτοµα  που
µπορούν να επηρεάσουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές, οι οποίες
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βασικά  είναι  στα  χέρια  των  εκπαιδευτικών  και  των  άλλων
ειδικών. Αυτοί  εφαρµόζουν  τις  αλλαγές  που  καθορίζονται από
τους  υπεύθυνους  για  τη  λήψη  των  αποφάσεων  και  τους
εκπαιδευτικούς  συµβούλους.  Ωστόσο,  σ’  αυτή  τη  µελέτη  η
προσέγγιση των εκπαιδευτικών γίνεται µε έµµεσο τρόπο.

Οι  εκπαιδευτικοί  ενηµερώνονται  κυρίως  από  ανθρώπους-
κλειδιά  του  αµέσου  περιβάλλοντός  τους  -συναδέλφους  και
επαγγελµατίες µέσα ή έξω από το σχολείο. Έτσι ενώ η βασική
οµάδα-στόχος  είναι  οι  εκπαιδευτικοί,  για  λόγους  στρατηγικών
διάδοσης  πρέπει  να  δοθεί  έµφαση  στους επαγγελµατίες  που
βρίσκονται  εντός  ή  εκτός  και  παίζουν  ιδιαίτερο  ρόλο  στην
επιµόρφωση και ευαισθητοποίηση.

2.2 Σκοποί
Εποµένως,  βασικός  σκοπός  αυτής  της  µελέτης  είναι  να
εξασφαλίσει  στους  ανθρώπους  που  βρίσκονται  σε  θέσεις-
κλειδιά  τη  γνώση  για  τις  δυνατότητες  αντιµετώπισης  της
διαφορετικότητας στην τάξη και να τους  πληροφορήσει  για τις
απαιτούµενες  συνθήκες  ώστε  να  αξιοποιηθούν  αυτές  οι
δυνατότητες στην πράξη. 
Το  πρόγραµµα  προσπαθεί  να  δώσει  απάντηση  σε  µερικές
ερωτήσεις  που  αφορούν  τη  συµµετοχική  εκπαίδευση:  α.  είναι
απαραίτητο  να  κατανοήσουµε  τι  µπορεί  να  λειτουργήσει  σε
περιβάλλοντα  συµµετοχικής  εκπαίδευσης,  β.  είναι  απαραίτητο
να  κατανοήσουµε  καλύτερα  µε  ποιους  τρόπους  µπορεί  να
λειτουργήσει  η συµµετοχική εκπαίδευση  και γ. είναι βασικό να
γνωρίζουµε κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργεί η συµµετοχική
εκπαίδευση. 

Η µελέτη αυτή περιορίζεται στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, π.χ
σε παιδιά ηλικίας 7-11 χρόνων. Μια αντίστοιχη µελέτη θα γίνει
και για τη δευτεροβάθµια.

2.3 Μεθοδολογία
Η  απάντηση  στα  ερωτήµατα  έχει  δοθεί  µέσω  διαφορετικών
δραστηριοτήτων. Στην πρώτη φάση, η µελέτη έχει καταλήξει σε
µια αναφορά βασισµένη σε βιβλιογραφική ανασκόπηση για τα
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διαφορετικά  µοντέλα  καθώς  και  τις  συνθήκες  που  είναι
αναγκαίες  για  την  εφαρµογή  αυτών  των  µοντέλων.  Η
µεθοδολογία  και  τα  αποτελέσµατα  της  βιβλιογραφικής
ανασκόπησης  περιγράφονται  αναλυτικά  στη  δηµοσίευση
Συνεκπαίδευση  και  Αποτελεσµατική  Πρακτική  στην  Τάξη, η
οποία  δηµοσιεύτηκε  σε  ηλεκτρονική  µορφή  και  διατίθεται
δωρεάν  (Middelfart,  2001).  Ο  στόχος  της  βιβλιογραφικής
ανασκόπησης είναι να αποκαλύψει  ποιοι τρόποι  είχαν επιτυχία
στην  εφαρµογή  της  συνεκπαίδευσης.  Εδώ  η  έµφαση  δίνεται
στους τρόπους µε τους οποίους οι εκπαιδευτικοί καταφέρνουν
να  ανταποκρίνονται  στις  ανάγκες  των  µαθητών  µε  και  χωρίς
ειδικές  ανάγκες.  Αυτό  προϋποθέτει  κατάλληλες  εκπαιδευτικές
πρακτικές στην τάξη. Ωστόσο, όταν µελετάµε την πρακτική στην
τάξη,  δε  θα  πρέπει  να  παραβλεφθούν  και  οι  εξωτερικοί
παράγοντες.

Στη  δεύτερη  φάση,  την  ερευνητική  µελέτη  ατοµικών
περιπτώσεων,  η  έµφαση  δίνεται  στον  τρόπο  λειτουργίας  και
στις  προϋποθέσεις,  ώστε  να  είναι  αποτελεσµατική  αυτή  η
λειτουργία. Είχε συµφωνηθεί ότι οι χώρες έπρεπε να επιλέξουν
δυο  παραδείγµατα αποτελεσµατικής  πρακτικής,  από τα  οποία
το  ένα  θα  αφορά  προσεγγίσεις  παιδιών  µε  προβλήµατα
συµπεριφοράς.  Έτσι  κάθε  χώρα-µέλος  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  ανέλυσε  λεπτοµερώς  τις  περιπτώσεις
αποτελεσµατικής πρακτικής που εφάρµοσε και έκανε διεξοδική
περιγραφή τους. Η οδηγία που είχε δοθεί στους συµµετέχοντες
ήταν να  επικεντρωθούν  στην  πρακτική  που  εφαρµόζεται  στην
τάξη και σε παράγοντες σχετικούς µε το αναλυτικό πρόγραµµα
σπουδών.  Ωστόσο  οι  περιγραφές  αφορούν  όχι  µόνο  τα
χαρακτηριστικά του προγράµµατος αλλά και το περιεχόµενο και
τις συνθήκες του προγράµµατος, ιδιαίτερα εκείνες τις συνθήκες
και  τις  µεταβλητές  του  περιεχοµένου,  που  θεωρούνται
αναγκαίες ώστε να είναι δυνατή η εφαρµογή του προγράµµατος
στη  γενική  εκπαίδευση.  Οι  συνθήκες  και  οι  µεταβλητές  του
περιεχοµένου  µπορεί  να  αφορούν  διάφορα  επίπεδα:  τον
εκπαιδευτικό  (τις  απαραίτητες  δεξιότητες  και  γνώσεις  του
δασκάλου,  τις  απαραίτητες  στάσεις  και  κίνητρα  του
εκπαιδευτικού), την τάξη, το σχολείο, την εκπαιδευτική οµάδα,
τα κέντρα υποστήριξης καθώς και θέµατα χρηµατοδότησης και
χάραξης  πολιτικής,  κ.τ.λ.  Οι  περιγραφές  που  υποβλήθηκαν
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έλαβαν  πράγµατι  υπόψη  τους  όλες  αυτές  τις  προϋποθέσεις.
Έτσι  σ’  αυτή  τη φάση, έγινε επιλογή,  περιγραφή και ανάλυση
παραδειγµάτων αποτελεσµατικής πρακτικής από τις 15 χώρες.

Τέλος,  µέσα  από ένα  πρόγραµµα  ανταλλαγής  επισκέψεων, οι
ειδικοί  έχουν  επισκεφθεί,  αναλύσει  και  αξιολογήσει
παραδείγµατα πρακτικής µε στόχο να εντοπίσουν τα πιο βασικά
χαρακτηριστικά  των  καινοτόµων  πρακτικών  στην  τάξη.  Μέσω
των  ανταλλαγών  σε  περιβάλλοντα  συµµετοχικής  εκπαίδευσης
και  των  συζητήσεων  µε  ειδικούς  που  συµµετείχαν  στις
ανταλλαγές,  έγινε  περισσότερο  κατανοητό  γιατί  και  πώς
λειτουργεί η συµµετοχική εκπαίδευση.

Τα  κράτη  που  επιλέχθηκαν  ως  χώρες  υποδοχής  των
ανταλλαγών  είναι  η  Ιρλανδία,  η  Αυστρία,  η  Γερµανία,  η
Ισλανδία, η Φινλανδία, η Ελλάδα και το Γαλλόφωνο Βέλγιο.

Οι ανταλλαγές πραγµατοποιήθηκαν το φθινόπωρο του 2001.

Για  την  παρουσίαση  των  ευρηµάτων  χρησιµοποιούνται
διάφορες  πηγές  πληροφοριών:  α.  τα  ευρήµατα  της
βιβλιογραφικής  ανασκόπησης  (εθνικής  και  διεθνούς),  β.  οι
συνολικές  περιγραφές  των  15  συµµετεχουσών  χωρών  που
κάλυπταν  όλες  τις  πτυχές  του  θέµατος  και  γ.  οι  πληροφορίες
σχετικά µε τις ανταλλαγές των δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο
αυτό έχει επιτευχθεί µια ολιστική προσέγγιση του θέµατος των
πρακτικών στην  τάξη, η  οποία στηρίζεται  και στην έρευνα  και
στην καθηµερινή πρακτική.
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3 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

3.1 Παράγοντες

Όπως  αναφέρθηκε  και  πιο  πάνω,  δίνεται  έµφαση  στην  τάξη.
Σκοπός  αυτής  της  έρευνας  ήταν  η  µελέτη  προσεγγίσεων  που
βρίσκουν εφαρµογή στις τάξεις συµµετοχικής εκπαίδευσης στο
πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών. Σκοπός δεν
ήταν  να  δοθεί  µια  λεπτοµερής  αναφορά  όλων  των
προϋποθέσεων που οδηγούν στην εφαρµογή της συµµετοχικής
εκπαίδευσης,  ούτε  να  παρουσιαστούν  τα  βήµατα  για  την
«οικοδόµηση»  ενός  σχολείου  συµµετοχικής  εκπαίδευσης.  Το
ενδιαφέρον  µας  εστιάστηκε  στην  παρουσίαση  των  βασικών
χαρακτηριστικών  ενός  αναλυτικού  προγράµµατος  σπουδών
συµµετοχικής εκπαίδευσης. Βέβαια η συµµετοχική εκπαίδευση
δεν  λαµβάνει  χώρα  στο  κενό  και  έτσι  η  έρευνα  έχει
συγκεντρώσει πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις της
συµµετοχικής  εκπαίδευσης.  Τόσο  η  (ερευνητική)  βιβλιογραφία
που  µελετήθηκε  όσο  και  τα  παραδείγµατα  αποτελεσµατικής
πρακτικής και οι συζητήσεις µεταξύ των ειδικών κατέδειξαν ότι
υπάρχουν  κάποιες  προϋποθέσεις  που πρέπει να  πληρούνται.
Παρακάτω  παρουσιάζεται  µια  ενδεικτική  περίληψη  των
απαραίτητων προϋποθέσεων.

3.1.1 ∆άσκαλοι 
Φυσικά  η συµµετοχική  εκπαίδευση  εξαρτάται  σε  πολύ  µεγάλο
βαθµό από τις αντιλήψεις των δασκάλων για τους µαθητές µε
ειδικές ανάγκες, από το πώς βλέπουν τις διαφορές µέσα στην
τάξη και από την προθυµία τους να αντιµετωπίσουν  αυτές τις
διαφορές αποτελεσµατικά. Γενικά οι αντιλήψεις των δασκάλων
θεωρούνται  αποφασιστικός  παράγοντας  στην  προσπάθεια  να
κάνουµε  τα  σχολεία  πιο  συµµετοχικά.  Εάν  οι  δάσκαλοι  στις
τάξεις δεν αποδέχονται την εκπαίδευση όλων των µαθητών ως
ένα  αναπόσπαστο  κοµµάτι  της  δουλειάς  τους,  θα
προσπαθήσουν  να  µεταθέσουν  σε  κάποιον  άλλο  (συχνά  στο
δάσκαλο ειδικής αγωγής) την ευθύνη  για τα παιδιά  µε Ειδικές
Ανάγκες  και  έτσι  θα  δηµιουργήσουν  µέσα  στο  σχολείο  έναν
συγκαλυµµένο διαχωρισµό των µαθητών (π.χ. την ειδική τάξη).

15



Ισλανδία:
«Μόνον  αν  ο  δάσκαλος  µπορεί  να  αποδεχθεί  έναν
µαθητή µε σοβαρή αναπηρία µέσα στην τάξη του, µπορεί
να θεωρηθεί ότι διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό
θετικής στάσης (προς τη συµµετοχική εκπαίδευση)».

«Μια  άλλη  προϋπόθεση,  την  οποία  η  διεύθυνση  του
σχολείου  θεώρησε  αναγκαία,  ήταν  ότι  ένας  δάσκαλος
έπρεπε να είναι σε θέση να δεχθεί στην τάξη του/της ένα
µαθητή  µε  βαριά  νοητική  υστέρηση  και  να  είναι
προετοιµασµένος  να  δουλέψει  µαζί  µε  άλλον  έναν
επαγγελµατία που θα παρευρίσκεται σε όλες τις τάξεις ».

Από την ερευνητική µελέτη ατοµικών περιπτώσεων προκύπτει
ότι οι δάσκαλοι που εµπλέκονται στη συµµετοχική εκπαίδευση
θεωρούν  τους  µαθητές  µε  σοβαρές  εκπαιδευτικές  ανάγκες
θετικό δυναµικό µέσα στην τάξη παρά «πρόβληµα που πρέπει
να ξεπεραστεί».

Παρ’ όλα αυτά η θετική στάση δεν επαρκεί για την αντιµετώπιση
των  διαφορών  µέσα  στην  τάξη.  Οι  δάσκαλοι,  για  να
αντιµετωπίσουν  τη  διαφορετικότητα  στην  τάξη,  χρειάζονται
επαρκείς µεθόδους, εκπαιδευτικό υλικό αλλά και χρόνο που θα
διαθέσουν για να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες µέσα από
σεµινάρια επιµόρφωσης και πρακτική εξάσκηση.

Η εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές ανάγκες σε σχολεία γενικής
εκπαίδευσης απαιτεί χωρίς αµφιβολία και την προσαρµογή των
αναλυτικών  προγραµµάτων  σπουδών.  Οι  δάσκαλοι
αναρωτιούνται  πώς  να  διδάξουν  αυτούς  τους  µαθητές.  Οι
µαθητές  µε  ειδικές  ανάγκες  ίσως  χρειάζονται  περισσότερο
χρόνο  ή  διαφορετικές  µεθόδους  διδασκαλίας  καθώς  και
επαγγελµατική κατάρτιση των δασκάλων. Έτσι οι δάσκαλοι θα
αισθανθούν  την  ανάγκη  για  περισσότερο  χρόνο,  υλικά  και
γνώση. Γενικά, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους, µε
αύξηση  των  διαθέσιµων  πόρων  (κατανοµή  περισσότερου
χρόνου  στους  δασκάλους)  ή  µε  την  αναδιοργάνωση  των
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διαθέσιµων  πόρων  (εναλλακτική  χρήση  του  διαθέσιµου
χρόνου).

Τρόποι  αύξησης  των  διαθέσιµων  πόρων  για  τη  συµµετοχική
εκπαίδευση είναι η αύξηση του διαθέσιµου χρόνου (π.χ. µε τη
χρήση  εκπαιδευτικού  υποστήριξης)  ή  ο  εµπλουτισµός  της
επαγγελµατικής  κατάρτισης  των  δασκάλων  (π.χ.  µέσω  IST,
οµάδων  συµβουλευτικής  ή  συναδέλφων).  Οι  δάσκαλοι,  όµως,
ίσως  χρειαστεί  να  αναδιοργανώσουν  τον  διαθέσιµο  χρόνο
ανάλογα  µε  τους  µαθητές  που  έχουν  στην  τάξη.  Για
παράδειγµα,  µπορεί  να  ενθαρρύνουν  τους  µαθητές  που
βρίσκονται πάνω από το µέσο όρο να δουλεύουν περισσότερο
ανεξάρτητα,  να  δουλεύουν  µε  υπολογιστές  και  να  βοηθούν  ο
ένας  τον  άλλο  (αλληλοδιδακτική),  έτσι  ώστε  να  µένει
περισσότερος  διδακτικός  χρόνος  για  τους  µαθητές  µε  ειδικές
ανάγκες. 

Ένα τελευταίο σηµαντικό θέµα σε επίπεδο δασκάλου και τάξης
είναι η ευαισθησία και η ικανότητα του δασκάλου να ενισχύσει
τις κοινωνικές επαφές των µαθητών. Οι ουσιαστικές σχέσεις και
οι  συναναστροφές  των  µαθητών  µε  ειδικές  ανάγκες  (και  των
γονιών τους) µε συνοµήλικους  που δεν έχουν ειδικές ανάγκες
είναι εξαιρετικά σηµαντικές. Ο δάσκαλος θα πρέπει να έχει όχι
µόνο  θετική  στάση  αλλά  και  ευαισθησία,  για  να  µπορέσει  να
αναπτύξει αυτές τις σχέσεις και τις συναναστροφές.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΥΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Ελλάδα:
Η ατοµική περίπτωση του µαθητή Α (αναπτυξιακές και
συµπεριφοριστικές διαταραχές – αυτισµός, 14 χρονών,
αγόρι,  ∆΄  ∆ηµοτικού)  αποτελεί  ένα  παράδειγµα
υλοποίησης  της  συµµετοχικής  εκπαίδευσης  και
επισηµαίνει  τη  σηµασία  της  κοινωνικής  ένταξης  στις
τάξεις  της  γενικής  εκπαίδευσης  και  την  ουσιαστική
προσφορά  των  δασκάλων  (και  του  υπόλοιπου
προσωπικού) στον τοµέα αυτό.
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«Ο  Α.  ανταποκρίνεται  πλήρως  στο  πρόγραµµα.  Η
σχολική κοινωνική του ζωή έχει βελτιωθεί καταπληκτικά
κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι χρόνων. Έχει γίνει
αποδεκτός  από  όλους  κι  αυτό  οφείλεται  στη  µεγάλη
διάρκεια  του  προγράµµατος, κατά  την  οποία  ο  Α.  είχε
πάντα δίπλα  του  το  δάσκαλο  υποστήριξης,  για  να  τον
ενθαρρύνει  να  συµµετέχει  σε  ποικίλες  δραστηριότητες
και  να  του  τονώνει  την  αυτοπεποίθηση.  Πέραν  της
πλήρους αποδοχής από τους συµµαθητές του, ο Α. έχει
κάνει  φίλους  και  συµµετέχει  σε  σχολικές
δραστηριότητες,  όπως  παιχνίδια  και  θεατρικές
παραστάσεις».

«Κανένας από τους µαθητές δεν έχει εκφράσει αρνητικά
συναισθήµατα  για  την  παρουσία  του  Α.  στην  τάξη.
Αντίθετα,  φαίνεται  ότι  έχουν  ωφεληθεί  από  τις
δραστηριότητες  και  τις  στρατηγικές  διδασκαλίας  που
εφαρµόστηκαν, για να βοηθήσουν τον Α,. και ότι έχουν
γίνει  περισσότερο  ευαίσθητοι  στις  δυσκολίες  των
άλλων».

3.1.2 Σχολείο
Είναι φανερό ότι η εκπαίδευση µαθητών µε ειδικές ανάγκες δεν
εξαρτάται µόνον από την εξασφάλιση των κατάλληλων µέσων
σε  επίπεδο  τάξης.  Θα  πρέπει  να  αναγνωρίσουµε  ότι  η
οργανωτική δοµή σε επίπεδο σχολείου καθορίζει την ποσότητα
και  την  ποιότητα  των  αναγκαίων  πόρων  που  µπορούν  να
χρησιµοποιήσουν  οι  δάσκαλοι  για  τη  διδασκαλία  µαθητών  µε
ειδικές  ανάγκες.  Ο  δάσκαλος  χρειάζεται  ευέλικτη  υποστήριξη
στο  σχολείο,  για  παράδειγµα  από  τους  συναδέλφους,  το
διευθυντή και /ή το δάσκαλο ειδικής αγωγής. 

Επίσης, ο δάσκαλος µπορεί να έχει υποστήριξη και από άλλους
φορείς  υποστήριξης,  όπως  σχολικά  συµβουλευτικά  κέντρα  ή
ειδικό υποστηρικτικό προσωπικό που επισκέπτεται το σχολείο.
Σε  µερικές  χώρες  η συνεργασία  ανάµεσα  σε  σχολεία  (γενικής
εκπαίδευσης)  οδηγεί  στην  παροχή  πρόσθετων  µέσων
υποστήριξης  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  παιδιών  µε
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ειδικές  ανάγκες.  Είναι  ξεκάθαρο  ότι  ο  συντονισµός  των
προσπαθειών,  η  γνώση  και  η  εξειδίκευση  όπως  επίσης  και  ο
εξοπλισµός εφαρµόζονται πολύ καλύτερα σε οµάδες σχολείων
παρά  σε  µία  σχολική  µονάδα.  Η  ικανότητα  των
συνεργαζόµενων  σχολείων  να  βρίσκουν  τρόπους
αντιµετώπισης των ειδικών αναγκών ίσως είναι βασική για την
ένταξη  µαθητών  µε  ειδικές  ανάγκες  σε  σχολεία  γενικής
εκπαίδευσης. 
Η περιγραφή και ανάλυση µερικών προγραµµάτων σ’ αυτή την
έρευνα κατέδειξαν ότι η συνεργασία ανάµεσα στα σχολεία είναι
αποφασιστικής σηµασίας.
Η µεγάλη αυτονοµία του κάθε σχολείου µπορεί να απειλήσει την
ανάπτυξη  σχολείων  συµµετοχικής  εκπαίδευσης.  Τα
συνεργαζόµενα  σχολεία  θα  πρέπει  να  συντονίζουν  την
υποστήριξη  µαθητές  µε  ειδικές  ανάγκες,  ιδιαίτερα  όταν  τα
σχολεία αυτά είναι µικρά.

Αυστρία (αναφορά από την ανταλλαγή):
‘Σε  γενικές  γραµµές  έχουµε  επιφυλάξεις  κατά  πόσο  η
αυτονοµία  του  κάθε  σχολείου  µπορεί  να  ανταποκριθεί
στις  ανάγκες  των  πιο  αδύναµων  µελών  της  κοινωνίας
εάν δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες από το νόµο ή από
τη σχολική επιθεώρηση ( school inspectorate’).
‘Αν  και  η  αυτονοµία  των  σχολείων  θεωρείται  ιδιαίτερα
θετικός  παράγοντας  (γιατί  ενθαρρύνει  το  προσωπικό
των σχολείων και τα ινστιτούτα επιµόρφωσης δασκάλων
να  γίνουν  περισσότερο  αυτάρκη),  εν  τούτοις  κρίνονται
απολύτως απαραίτητες η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
και  η  θέσπιση  του  υποχρεωτικού  χαρακτήρα  της
συµµετοχικής  εκπαίδευσης  των  µαθητών  και  των
εφήβων  µε  ειδικές  ανάγκες.  Πολλά  διιστάµενα
συµφέροντα  εµποδίζουν  την  επιτυχή  συνεκπαίδευση,
εάν υπάρχει στα σχολεία υπερβολική ανοχή’.

Ιδιαίτερη  σηµασία,  επίσης,  πρέπει  να  δοθεί  στο  ρόλο  του
διευθυντή  και  των  υποδιευθυντών.  Είναι  σηµαντικό  ο
διευθυντής όχι µόνο να παρέχει υποστήριξη στους δασκάλους
αλλά  και  να  παίρνει  πρωτοβουλίες  στον  τοµέα  της
συµµετοχικής  εκπαίδευσης.  Είναι  το  κατάλληλο  πρόσωπο  να
πραγµατοποιεί αλλαγές στα σχολεία, να παίρνει πρωτοβουλίες
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για  νέες  εκπαιδευτικές  προσεγγίσεις,  να  οργανώνει  οµαδικές
εργασίες και να δείχνει ενδιαφέρον για βασικά θέµατα.

Η κατανοµή και αξιοποίηση των πόρων ανάµεσα στα σχολεία
θα πρέπει να οργανώνεται µε ευέλικτο τρόπο. Τα παραδείγµατα
αποτελεσµατικής πρακτικής έδειξαν ότι τα σχολεία θα πρέπει να
έχουν  ελευθερία  στη  διαχείριση  των  οικονοµικών  πόρων
ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις ανάγκες τους. Η γραφειοκρατία
θα πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο και οι
µαθητές  χωρίς  ή  µε  µικρές  ειδικές  ανάγκες  θα  πρέπει  να
επωφελούνται  από  τους πόρους  αυτούς µέσα στην τάξη ή τα
σχολεία, εάν το θέλει ή το χρειάζεται ο δάσκαλος.

Μερικές φορές είναι απαραίτητο να δίνουµε σηµασία σε µικρές
οµάδες  παιδιών  µε  ειδικές  ανάγκες.  Στοιχεία  από  έρευνες
δείχνουν ότι µεµονωµένα µαθήµατα ίσως πραγµατικά να δίνουν
τη δυνατότητα σε ένα µαθητή να παραµείνει στην τάξη γενικής
εκπαίδευσης  και  οι  δάσκαλοι  µερικές  φορές  εφαρµόζουν
οργανωτικές  στρατηγικές  έξω  από  την  τάξη.  Οι  στρατηγικές
αυτές πρέπει να έχουν ουδέτερο και ευέλικτο χαρακτήρα και να
εφαρµόζονται  όχι  µόνο  σε  συγκεκριµένους  µαθητές  µε  ειδικές
ανάγκες  αλλά  και  –  κατά  περίπτωση-σε  όλους  τους  µαθητές
στην τάξη. 

Τα  µέτρα  στην  περίπτωση  µερικής  ειδικής  υποστήριξης  θα
έπρεπε  να  είναι:  α.  όσο  το  δυνατόν  πιο  έγκαιρα,  β.  όσο  το
δυνατόν  πιο  ευέλικτα  (εάν  µια  προσέγγιση  δεν  έχει
αποτελέσµατα,  χρησιµοποιήστε  µια  άλλη),  γ.  όσο  το  δυνατόν
πιο ‘ελαφρά’ (χωρίς αρνητικές παρενέργειες), δ. όσο το δυνατόν
πιο  στενά  συνδεδεµένα  (γι’  αυτό  το  λόγο  είναι  προτιµότερο  η
µερική υποστήριξη να πραγµατοποιείται και µέσα στην τάξη και
µέσα στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης) και ε. όσο το δυνατόν
πιο άµεσα.

Η συµβολή των γονέων στα σχολεία συµµετοχικής εκπαίδευσης
δεν  πρέπει  να  υποτιµάται.  ∆ε  θα  πρέπει  να  αντιµετωπίζονται
σαν  «ασθενείς» της  εκπαίδευσης  αλλά  σαν  «συµµετέχοντες».
Είναι  σηµαντικό  να  λαµβάνονται  υπόψη  και  οι  δικές  τους
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ανάγκες και συχνά χρειάζονται κάποιο πρόσωπο στο οποίο να
µπορούν  να  βασιστούν.  Θα  πρέπει  να  έχουν  σηµαντικό  ρόλο
και  δυνατή  φωνή  και  να  ενηµερώνονται  για  όλες  τις
λεπτοµέρειες  όσον  αφορά  στο  σχεδιασµό,  την  εφαρµογή,  την
αξιολόγηση  και  τη  δοµή  και το  περιεχόµενο  της  συνεργασίας,
ιδιαίτερα  τη  συνεργασία  ανάµεσα  στα  σχολεία,  τις  εξωτερικές
υπηρεσίες και τους άλλους επαγγελµατίες. Επιπλέον, οι γονείς
έχουν  ενεργό  ρόλο  στην  ανάπτυξη,  εφαρµογή  και  αξιολόγηση
των  Εξατοµικευµένων  Εκπαιδευτικών  Προγραµµάτων.  Σε
µερικές περιπτώσεις, αποτελούν «χείρα βοηθείας» µέσα ή έξω
από την τάξη.

3.1.3 Εξωτερικές προϋποθέσεις
Κανονισµοί και Χρηµατοδότηση 
Η  συνεκπαίδευση  στα  σχολεία  εξαρτάται  από  µια  ξεκάθαρη
εθνική  νοµοθεσία  σχετική  µε  τη  συνεκπαίδευση.  Για  να
εφαρµοστεί  η  συµµετοχική  εκπαίδευση,  η  κυβέρνηση  θα
έπρεπε να υποστηρίζει σταθερά τη συµµετοχική εκπαίδευση και
να καθορίζει τους στόχους της για την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Επιπλέον,  οι  κυβερνητικοί  φορείς  θα  έπρεπε  να  δηµιουργούν
τις  κατάλληλες  συνθήκες  για  την  εφαρµογή  της  συµµετοχικής
εκπαίδευσης.  Πιο  συγκεκριµένα,  οι  οικονοµικές  ενισχύσεις  θα
πρέπει να εξυπηρετούν τη συµµετοχική εκπαίδευση και όχι να
την  εµποδίζουν.  Οι  απαραίτητες  παροχές  θα  πρέπει  να
διατίθενται  µε  ευέλικτο και συνεργατικό  τρόπο.  Οι  οικονοµικές
ενισχύσεις και τα κίνητρά τους παίζουν καθοριστικό ρόλο, όπως
φάνηκε στην έρευνα της Επιτροπής µε τίτλο:  Η Οικονοµία της
Ειδικής Αγωγής (1999).

Το  παράδειγµα  του  Ηνωµένου  Βασιλείου αναφέρεται  σε
‘παράλογα κίνητρα’:

‘δηλαδή,  όταν  τα  σχολεία  -επειδή  απορροφούν  όλους
τους  διαθέσιµους  πόρους  που  αφορούν  την  ειδίκευση
των  δασκάλων,  τις  στρατηγικές  και  το  χρόνο  και  κατά
συνέπεια την υποστήριξη των µαθητών τους µε ειδικές
εκπαιδευτικές  ανάγκες-  ‘τιµωρούνται’  έµµεσα  γιατί
θεωρούνται ακατάλληλα για πρόσθετη επιχορήγηση µε
το πρόσχηµα ότι οι ανάγκες των µαθητών τους δεν είναι
ιδιαίτερα  σοβαρές.  Έτσι  φάνηκε  να  είναι  η  κατάσταση
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ώς ένα βαθµό στο συγκεκριµένο σχολείο. Μέσα από την
σταθερή εφαρµογή, τον έλεγχο και την επανεξέταση των
προγραµµάτων οι µαθητές παρέµειναν σε τάξεις γενικής
εκπαίδευσης όταν, σε άλλες περιπτώσεις, δεν θα είχαν
παραµείνει’.

Η αναφορά από το  Γαλλόφωνο Βέλγιο επίσης επισηµαίνει το
πρόβληµα  των  διαφορών  της  χρηµατοδότησης  ανάµεσα  στα
ειδικά  και  τα  γενικά  σχολεία  σαν  ένα  εµπόδιο  για  τη
συµµετοχική εκπαίδευση.

‘Η  δυσκολία  που  αντιµετωπίζει  κανείς  είναι  ότι  οι
µαθητές που έχουν ενσωµατωθεί στη γενική εκπαίδευση
είναι  πιθανό  να  χάσουν  το  πλεονέκτηµα  των
επιδοµάτων  που  θα  είχαν,  αν  είχαν  τοποθετηθεί  σε
ειδικά σχολεία’.

Το  επονοµαζόµενο  ενδιάµεσο  µοντέλο  σε  τοπικό  επίπεδο
φαίνεται  να  είναι  η  πιο  επιτυχηµένη  εναλλακτική  λύση
χρηµατοδότησης.  Στο  µοντέλο  αυτό,  οι  επιχορηγήσεις  για  τις
ειδικές  ανάγκες  διανέµονται  από  το  κεντρικό  επίπεδο  στα
περιφερειακά  ιδρύµατα  (κοινότητες,  περιοχές,  σχολικά
συγκροτήµατα).  Σε  περιφερειακό  επίπεδο,  λαµβάνονται
αποφάσεις για τη διάθεση των χρηµάτων και ποιοι µαθητές θα
πρέπει  να  επωφεληθούν  από  τις  ειδικές  υπηρεσίες.  Ως  εκ
τούτου, είναι προτιµότερο το ίδρυµα, το οποίο αποφασίζει για
την διάθεση των κονδυλίων για τις ειδικές ανάγκες, πρώτα να
στηριχτεί  σε  ανεξάρτητους  ειδικούς  στον  τοµέα  των  ειδικών
αναγκών  και  µετά  να  αποκτήσει  τα  εργαλεία  εφαρµογής
στρατηγικών για την ειδική αγωγή.

Είναι  φανερό  ότι  η  συµµετοχική  εκπαίδευση  µπορεί  να
επιτευχθεί  πιο  εύκολα  στα  πλαίσια  ενός  αποκεντρωµένου
µοντέλου  χρηµατοδότησης  παρά  µε  µια  συγκεντρωτική
προσέγγιση.  Ένα  συγκεντρωτικό  µοντέλο  µπορεί  να
επικεντρωθεί  στα  οργανωτικά  χαρακτηριστικά  χωρίς  να
εφαρµόζει  πρακτικές  συνεκπαίδευσης.  Οι  τοπικές  οργανώσεις
µε  κάποιο  βαθµό  αυτονοµίας  µπορεί  να  είναι  καλύτερα
εξοπλισµένες για να αλλάξουν το σύστηµα. Γι’ αυτό το λόγο ένα
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αποκεντρωµένο µοντέλο πιθανό να είναι πιο οικονοµικό και να
ελαττώνει  ανεπιθύµητες  στρατηγικές.  Είναι  εµφανές  ότι  οι
κυβερνητικοί φορείς σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να καθορίζουν
τους στόχους, ενώ οι τοπικές φορείς πρέπει να καθορίζουν τους
τρόπους επίτευξης των στόχων.

Ηγεσία 
Ο ρόλος της ηγεσίας είναι σηµαντικός. Ο ρόλος των υπεύθυνων
λήψης  αποφάσεων,  όχι  µόνο  σε  εθνικό  επίπεδο  αλλά  και  σε
επίπεδο  κοινότητας,  σχολικής  περιοχής  ή  σχολικών
συγκροτηµάτων είναι να µετατρέπουν την κυβερνητική πολιτική
σε  πράξη  και να την εφαρµόζουν.  Η ∆ιεύθυνση  του  σχολείου
είναι  προϋπόθεση  της  αποτελεσµατικής  συµµετοχικής
εκπαίδευσης. 

Η  έρευνά  µας  δείχνει  ότι  ίσως  χρειάζονται  δραστηριότητες
ενηµέρωσης  για  να  ενισχυθεί  το  κίνητρο  και  ο  ενθουσιασµός
από  όλες  τις  συµµετέχουσες  οµάδες.  Η  συµµετοχική
εκπαίδευση  χρειάζεται  υποστήριξη  και  έξω  από  τα  σχολικά
πλαίσια, γι αυτό και, ειδικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης, η
προώθηση  και  η  διάδοση  των  παραδειγµάτων  της
αποτελεσµατικής  πρακτικής  µπορεί  να  καθησυχάσουν  τους
φόβους και να µετριάσουν την αµφιβολία.

Συντονισµός και συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο
Τα  αποτελέσµατά  µας  δείχνουν  ότι  η  συντονισµός  και  η
συνεργασία  µε  συνεργαζόµενους  εξωσχολικούς  φορείς
(Υγειονοµικούς,  Κοινωνικούς,  Εκπαιδευτικούς,  Ψυχολογικούς)
και η συνεργασία σχολείου και γονέων ωφελεί τους µαθητές µε
ειδικές ανάγκες. Η πρόσθετη υποστήριξη θα πρέπει να δίνεται
µε έναν προγραµµατισµένο και συντονισµένο τρόπο.

3.2 Αποτελεσµατικές πρακτικές
Οι χώρες που συµµετείχαν στο πρόγραµµα ασχολήθηκαν µε τις
καλύτερες  πρακτικές  τους  στον  τοµέα  της  συµµετοχικής
εκπαίδευσης,  αν  και  οι  πρακτικές  αυτές  διέφεραν  κατά  πολύ
µεταξύ  τους  ως  προς  τον  τρόπο.  Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  η
σύνθεση  των  ευρηµάτων  κινείται  γύρω  από  τρία  θέµατα.
Πρώτον,  είναι  σηµαντικό  να  εστιάσουµε  στις  κατηγορίες  των
ειδικών  αναγκών  που  παρουσιάζουν  τις  περισσότερες
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δυσκολίες-προκλήσεις στην καθηµερινή δουλειά των δασκάλων
και  των  άλλων  ειδικών.  Εξετάζονται  τα  χαρακτηριστικά  των
µαθητών που συνεκπαιδεύονται στην τάξη (ή εξαιρούνται από
την τάξη). Με άλλα λόγια: ποιες οµάδες µαθητών προκαλούν τα
περισσότερα  προβλήµατα  µέσα  στις  τάξεις  της  γενικής
εκπαίδευσης?

∆εύτερον,  είναι  σηµαντικό  να  δοθεί  µια  γενική  εικόνα  των
δυσκολιών µέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία: ποια είναι στην
πράξη  τα  βασικά  εκπαιδευτικά  προβλήµατα  στις  διάφορες
χώρες  µέσα  στις  τάξεις  γενικής  εκπαίδευσης  όταν
συνεκπαιδεύουν  µαθητές  µε  Ειδικές  Ανάγκες;  Οι  διάφορες
χώρες κάνουν εκτεταµένη αναφορά των πρόσφατων δυσκολιών
της συµµετοχικής εκπαίδευσης. 

Τρίτον - και αυτό συνδέεται µε τον βασικό στόχο της παρούσας
µελέτης-  οι  διάφορες  χώρες  αναφέρουν  τις  εκπαιδευτικές
πρακτικές  και  τους  παράγοντες  που  θεωρήθηκαν
αποτελεσµατικοί  για  τη  συµµετοχική  εκπαίδευση.  Τα
αποτελέσµατα  από  τα  παραδείγµατα  αποτελεσµατικής
πρακτικής  συνέβαλαν  στον  καθορισµό  των  παρεµβάσεων  και
των παραγόντων στην καθηµερινή πράξη.

3.2.1 Οι «εξαιρετικές περιπτώσεις» των ειδικών αναγκών
Οι  χώρες,  απαντώντας  στην  ερώτηση  για  τις  πιο  δύσκολες
κατηγορίες ειδικών αναγκών αντέδρασαν οµόφωνα χωρίς αυτό
να προκαλεί έκπληξη. Σχεδόν από όλες τις χώρες θεωρούνται
ως  τα  πιο  δύσκολα  στον  τοµέα  της  συνεκπαίδευσης  των
µαθητών µε ειδικές ανάγκες τα προβλήµατα συµπεριφοράς, τα
κοινωνικά  και/ή  συναισθηµατικά  προβλήµατα,
συµπεριλαµβανοµένων  των  προβληµάτων  που  σχετίζονται  µε
έλλειψη κινήτρου και µε δυσαρέσκεια. 

Φυσικά  πολλές  χώρες  δυσκολεύτηκαν  να  απαντήσουν  την
ερώτηση  που  αφορά  τα  χαρακτηριστικά  των  µαθητών.  Στα
πλαίσια  των  περισσοτέρων  εκπαιδευτικών  πολιτικών  για  την
ειδική  αγωγή  µια  τέτοια  προσέγγιση  απορρίπτεται  χάριν  µιας
περισσότερο  περιβαλλοντικής–αλληλοδραστικής  προσέγγισης
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για τα ΑΜΕΑ. Το επίκεντρο του προβληµατισµού είναι το ίδιο το
εκπαιδευτικό  πλαίσιο,  όπου  συναντώνται  οι  δυσκολίες  και  η
ανάγκη για παρεµβάσεις και όχι τα χαρακτηριστικά του παιδιού.
Αν και αυτή η θέση συµβαδίζει µε άλλες πρόσφατες αντιλήψεις
για την ειδική αγωγή και εκφράζεται ευρέως ανάµεσα στα κράτη
µέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αντιπρόσωποι των χωρών
που συµµετείχαν στη έρευνα ενηµέρωσαν για το γεγονός ότι οι
µεγαλύτερες δυσκολίες σχετίζονται µε µαθητές µε προβλήµατα
συµπεριφοράς. 

Μερικές χώρες αναφέρθηκαν και σε άλλες - και µερικές φορές
πολύ  συγκεκριµένες  –κατηγορίες  ειδικών  αναγκών  που
θεωρούσαν  ότι  παρουσιάζουν  δυσκολίες  στον  τοµέα  της
συµµετοχικής εκπαίδευσης: το Σύνδροµο Υπερκινητικότητας και
διάσπασης της προσοχής, η δυσλεξία, ο αυτισµός, οι δυσκολίες
στη  µάθηση  και  στη  γραφή,  οι  δυσκολίες  στη  σκέψη  και  τη
νόηση, σοβαρά προβλήµατα ακοής και πολλαπλές διαταραχές
Οι  παραπάνω  κατηγορίες  αναφέρθηκαν  µόνον  από  µερικές
χώρες, ενώ η κατηγορία των µαθητών µε συµπεριφοριστικές και
συναισθηµατικές διαταραχές αναφέρθηκε από όλες τις χώρες.

3.2.2 Εκπαιδευτικές προκλήσεις στα πλαίσια της συµµετοχικής
εκπαίδευσης
Η  αντιµετώπιση  των  διαφορών  ή  των  αντιθέσεων  µέσα  στην
τάξη  αποτελεί  ένα  από  τα  φλέγοντα  ζητήµατα  µέσα  στις
ευρωπαϊκές  σχολικές  τάξεις.  Η  συνεκπαίδευση  µπορεί  να
οργανωθεί µε διάφορους τρόπους και σε διαφορετικά επίπεδα
αλλά  στο  τέλος  ο  δάσκαλος  βρίσκεται  αντιµέτωπος  µε  µια
µεγάλη  ποικιλοµορφία  µέσα  στην  τάξη  του/της:  πρέπει  να
προσαρµόσει  ή  να  σχεδιάσει  το  αναλυτικό  πρόγραµµα
σπουδών µε τέτοιο τρόπο ώστε οι ανάγκες όλων των µαθητών,
αυτών  µε  τις  ειδικές  ανάγκες  (ΑΜΕΑ),  των  χαρισµατικών
µαθητών  και  των  συµµαθητών  τους  να  ικανοποιούνται
επαρκώς.  Με άλλα λόγια, η αντιµετώπιση  της  ποικιλοµορφίας
είναι  το  κυρίαρχο  θέµα  σε  επίπεδο  τάξης.  Οι  δάσκαλοι,  όταν
αντιµετωπίζουν  διαφορές  στην  τάξη,  χρειάζονται  πρόσθετη
βοήθεια είτε από τους συναδέλφους (ή τους δασκάλους ειδικής
αγωγής) ή άλλους ειδικούς. Κατά διαστήµατα, ένας µαθητής µε
ΕΑ χρειάζεται ειδική βοήθεια ή διδασκαλία, που δεν µπορεί να
δοθεί  από  το  δάσκαλο  κατά  τη  διάρκεια  του  καθηµερινού
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προγράµµατος  στην  τάξη.  Σε  αυτό  το  σηµείο,  µπορεί  να
παρέµβουν κι άλλοι δάσκαλοι και το προσωπικό υποστήριξης
και  τότε  τίθεται  το  θέµα  της  ευελιξίας,  του  καλού
προγραµµατισµού,  της  συνεργασίας  και  της  οµαδικής
διδασκαλίας. Εκεί είναι σαφές ότι η συνεργατική διδασκαλία δεν
λειτουργεί  µόνο  σε  επίπεδο  τάξης  αλλά  και  σε  επίπεδο
σχολείου.  Σε  µερικές  περιπτώσεις  χρειάζονται  επαγγελµατίες
από τοπικούς φορείς υποστήριξης και αυτό αυξάνει την ανάγκη
για  ευελιξία,  για  καλό  προγραµµατισµό,  για  συνεργασία  και
συντονισµό. Η συµµετοχική εκπαίδευση δεν περιλαµβάνει µόνο
την αντιµετώπιση της ποικιλοµορφίας µέσα στην τάξη αλλά και
θέµατα  συνδιδασκαλίας  (σε  επίπεδο  τάξης),  οµαδικής
διδασκαλίας,  καλής  συνεργασίας  µεταξύ  των  δασκάλων  στο
σχολείο και τον συντονισµό µε ειδικούς φορείς υποστήριξης.

3.2.3 Αποτελεσµατικές  πρακτικές  στα  πλαίσια  της
συµµετοχικής εκπαίδευσης
Η  έρευνα  στρέφεται  σε  πέντε  τουλάχιστον  κατηγορίες
παραγόντων  που  φαίνεται  ότι  είναι  αποτελεσµατικοί  στη
συµµετοχική εκπαίδευση. Τόσο η βιβλιογραφική έρευνα όσο και
οι  πληροφορίες  από  τα  παραδείγµατα  αποτελεσµατικής
πρακτικής  κατέδειξαν  τη  σηµασία  αυτών  των  παραγόντων.
Γενικά, τα βιβλιογραφικά ευρήµατα και οι γνώµες  των ειδικών
καταδεικνύουν ότι οι µαθητές µε και χωρίς ειδικές ανάγκες και οι
εκπαιδευτικοί επωφελούνται από τις ακόλουθες πρακτικές: 

Συνεργατική µάθηση 
Αυτή  η  έρευνα  αποκαλύπτει  ότι  η  συµµετοχική  εκπαίδευση
υποστηρίζεται  από  παραµέτρους,  που  µπορούν  να
οµαδοποιηθούν  υπό  τον  τίτλο  ‘συνεργατική  διδασκαλία’.  Οι
δάσκαλοι  χρειάζονται  συνεργασία  και  ίσως  έµπρακτη  και
ευέλικτη  υποστήριξη  από  διάφορους  συνεργάτες.  Αυτός
φαίνεται να είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος δουλειάς για την
ανάπτυξη  και  των  ακαδηµαϊκών  αλλά  και  των  κοινωνικών
δεξιοτήτων των µαθητών µε Ειδικές Ανάγκες. Είναι ολοφάνερο
ότι  η  πρόσθετη  βοήθεια  και  στήριξη  πρέπει  να  είναι  ευέλικτη,
καλά συντονισµένη και προγραµµατισµένη.
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Η  περιγραφή  της  Νορβηγίας καταδεικνύει  ότι  οι  οµάδες
δασκάλων που συντονίζουν µια τάξη είναι πολύ σηµαντικές. Η
δουλειά µε µια τάξη είναι αυστηρά συντονισµένη.

‘Οι  δάσκαλοι  αναλαµβάνουν  από  µία  υποοµάδα  της
τάξης  ,  έτσι  ώστε  οι  µαθητές  να  µην  εξαρτώνται  από
πολλούς  ενήλικες.  Η  οµάδα  των  δασκάλων  καλύπτει
όλα  τα  µαθήµατα  της  υποοµάδας  της.  Αυτό  το  µέτρο
σχεδιάστηκε για να δηµιουργήσει ένα ασφαλές πλαίσιο
γύρω  από  τους  µαθητές.  Οι  δάσκαλοι  ειδικής
υποστήριξης τοποθετούνται σε αυτές τις οµάδες και δεν
αποτελούν  µια  αποµονωµένη  ειδική  εκπαιδευτική
οµάδα.’

‘∆υόµισι  χρόνια  µετά  ένας  από  τους  δασκάλους
περιέγραψε την καθηµερινή ζωή ως εξής:
«Πρέπει να σκεφτόµαστε πολύ συνειδητά τι κάνουµε. Η
διδασκαλία  λειτουργεί  σε  καθορισµένα  πλαίσια.  Οι
δάσκαλοι πρέπει να ξέρουν ποια είναι η θέση του κάθε
µαθητή µέσα στην τάξη. Η διδασκαλία ελέγχεται από το
δάσκαλο,  υπάρχουν  λίγες  ελεύθερες  δραστηριότητες
κατά  τη  διάρκεια  µιας  διδακτικής  περιόδου.  Πρέπει
πάντα  να  είναι  παρών  ένας  ενήλικας..  Εάν  η  οµάδα
χωρίζεται σε δυο υποοµάδες ένας ενήλικας πρέπει να
είναι παρών και στις δυο οµάδες.»

Ελβετία:
‘Ο δάσκαλος υποστήριξης προετοιµάζει τα εκπαιδευτικά
υλικά τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει ο δάσκαλος
της  τάξης  εάν  χρειαστεί.  Επιπλέον,  γίνονται
συναντήσεις/ συζητήσεις µε τους γονείς, τον διευθυντή
του  ειδικού  σχολείου,  τον  δάσκαλο  της  τάξης  και  τον
δάσκαλο  υποστήριξης.  Οι  καλές  διαπροσωπικές
σχέσεις µεταξύ όλων είναι προϋπόθεση για την επιτυχία
του προγράµµατος της συµµετοχικής εκπαίδευσης’. 

Λουξεµβούργο:
‘Επειδή  υπάρχουν  και  άλλα  παιδιά  µε  προβλήµατα
ενταγµένα  σε  αυτή  την  τάξη  (παιδιά  µε  νοητική
υστέρηση,  µαθησιακές  δυσκολίες  και  προβλήµατα
συµπεριφοράς) η τάξη αυτή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και
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η κοινωνική λειτουργός προσφέρει στήριξη για 10 ώρες
τη βδοµάδα, δουλεύοντας µε όλα τα παιδιά που έχουν
ειδικές  ανάγκες.  Όταν  ο  δάσκαλος  κάνει  µια  µικρή
εισαγωγή  σε  ένα  καινούριο  θέµα,  ο  δάσκαλος
υποστήριξης βοηθά τα παιδιά να ακούνε το δάσκαλο, να
προσέχουν  και  να  καταλαβαίνουν  τι  θέλει  ο  δάσκαλος
να κάνουν. Μετά από αυτή τη φάση, τα παιδιά πρέπει
να δουλέψουν ανεξάρτητα’.

‘Ο δάσκαλος υποστήριξης θεωρεί πάρα πολύ σηµαντικό
να  δουλεύουν  δύο  άτοµα  µέσα  σε  αυτή  την  τάξη:
υπάρχει  περισσότερος  χρόνος  για  το  κάθε  παιδί
ξεχωριστά και εάν ο ένας από τους δύο δασκάλους έχει
ένα πρόβληµα µε ένα παιδί, ίσως αυτός να µπορεί να
επέµβει’
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Συνεργατική µάθηση
Η έρευνα δείχνει ότι η µάθηση µεταξύ µαθητών, η συνεργατική
µάθηση δηλαδή, είναι αποτελεσµατική και για το γνωστικό και
για το κοινωνικο-συναισθηµατικό επίπεδο και για την ανάπτυξη
των  µαθητών.  Οι  µαθητές  που  βοηθούν  ο  ένας  τον  άλλον,
ειδικά  µέσα  σε  ένα  σύστηµα  ευέλικτης  και  καθορισµένης
οµαδοποίησης  των  µαθητών,  επωφελούνται  µαθαίνοντας  µ’
αυτό  τον  τρόπο. Επιπλέον, δεν  υπάρχουν  ενδείξεις  ότι  οι  πιο
ικανοί µαθητές στερούνται ευκαιριών ή νέων προκλήσεων στα
πλαίσια αυτά. Άλλωστε τα ευρήµατα δείχνουν ότι οι πιο ικανοί
µαθητές βελτιώνονται τόσο ακαδηµαϊκά όσο και κοινωνικά.

Ολλανδία:
‘Η συνεργατική µάθηση µπορεί να ισχύσει ακόµα κι όταν
ένας  µαθητής  βρίσκεται  στη  θέση  του  ‘δασκάλου’.  Ο
µαθητής  µε  σοβαρά  προβλήµατα  συµπεριφοράς  (τον
ονοµάζουµε  ‘Α’)  µπορεί  να  έχει  και  το  ρόλο  του
δασκάλου για τους νεότερους µαθητές. Σε αντίθεση µε
τις αρχικές προσδοκίες ο Α είναι εξαιρετικά δηµοφιλής
µε τους νεότερους µαθητές του. Ο δάσκαλος είναι αυτός
που  επιλέγει  µια  δραστηριότητα  και  διασφαλίζει  ότι  η
οµάδα αρχίζει να δουλεύει και ότι σταδιακά οι δυσκολίες
αντιµετωπίζονται.  Είναι  λίγο  χαοτικό  στην  αρχή  να
δουλεύουν οι µαθητές σε οµάδες σε όλο το σχολείο και
φυσικά στην αρχή ο Α δεν έκανε τίποτα. Όµως, µε λίγη
καθοδήγηση ο Α κάνει καλά τη δουλειά του δασκάλου’.

Πορτογαλία:
‘Ο  δάσκαλος  της  τάξης  και  ο  δάσκαλος  υποστήριξης
δουλεύουν  συνεργατικά  µέσα  στην  τάξη  όλη  την  ώρα.
Επίσης  δηµιουργούν  εξατοµικευµένο  αναλυτικό
πρόγραµµα  δραστηριοτήτων  για  κάθε  παιδί,
συµπεριλαµβανοµένου  και  του  Ν.  Σε  περίπτωση
ανάγκης,  όλο  το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  συµµετέχει
στην  εύρεση  της  καλύτερης  λύσης  για  ένα  πρόβληµα,
και  µερικές  φορές  µπορεί  να  εµπλακούν  και  άλλοι  σε
αυτό.  Ο Ν.  υποστηρίζεται  πολύ  από  τους  συµµαθητές
του.  Μέρος  της  δουλειάς  που  γίνεται  για  τον  Ν.  είναι
συνεργατική και ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται πρόοδος’.
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Φλαµανδόφωνο Βέλγιο
‘Ο  δάσκαλος  υποστήριξης  βοηθά  όλους  τους
δασκάλους  του  σχολείου  να  αντιµετωπίσουν  τους
µαθητές  µε  κοινωνικο  –  συναισθηµατικά  προβλήµατα
και  γενικά  προβλήµατα  συµπεριφοράς  και  ιδιαίτερα
υποστηρίζει  τη  συµµετοχή  του  Γ.  (το  αγόρι  µε
προβλήµατα συµπεριφοράς).

‘Ο διαχωρισµός της τάξης σε οκτώ υποοµάδες, δίνει στα
παιδιά  τη  δυνατότητα  να  δουλεύουν  σε  µικρές
ετερογενείς  οµάδες.  Οι  µαθητές  αλληλοβοηθούνται.
Κατά τη διάρκεια της ώρας του παιχνιδιού όλα τα παιδιά
παίζουν µαζί και µαθαίνουν να υπολογίζουν ο ένας τον
άλλο.  Τα  άλλα  παιδιά  αφενός,  µαθαίνουν  να  είναι  πιο
υποµονετικά  µε  τον  Γ.  ,αφετέρου  γίνονται  µε  κάποιο
τρόπο ένα καλό παράδειγµα για τον Γ.’.

Συνεργατική επίλυση προβληµάτων
Ευρήµατα στις χώρες µας και στη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν
ότι,  ειδικά  για  τους  δασκάλους  που  χρειάζονται  βοήθεια  να
συνεκπαιδεύσουν  µαθητές  µε  κοινωνικά  -  συναισθηµατικά
προβλήµατα,  ένας  συστηµατικός  τρόπος  προσέγγισης  της
ανεπιθύµητης  συµπεριφοράς  µέσα  στην  τάξη  είναι
αποτελεσµατικό εργαλείο για τη µείωση της συχνότητας και της
έντασης των διαταραχών κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων. Ο
καθορισµός  σαφών  κανόνων  και  ορίων  στην  τάξη,
συµφωνηµένα  µε  όλους  τους  µαθητές  (µε  την  ταυτόχρονη
παρουσία  και  απουσία  κινήτρων),  έχουν  αποδειχθεί
αποτελεσµατικά.

Ισλανδία:
Έχει  προταθεί  και  εφαρµοστεί  ένα  σύστηµα
διαµόρφωσης  της  συµπεριφοράς.  Αν  και  το  σύστηµα
προτάθηκε  µε  πρωτοβουλία  ενός  δασκάλου  δείχνει
εντούτοις  τη  σηµασία  µιας  καλά  συντονισµένης
εφαρµογής  µεθόδων,  γιατί  η  τροποποίηση  της
συµπεριφοράς δε µπορεί να πραγµατοποιηθεί  µε άλλο
τρόπο.
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‘Εδώ  εστιάζουµε  σε  ένα  οκτάχρονο  αγόρι  (Π)  που
συµπληρώνει  τον  τρίτο  χρόνο  του  στο  σχολείο.  Έχει
διαγνωσθεί  ότι  έχει  Σύνδροµο  Υπερκινητικότητας  και
∆ιάσπασης  της  Προσοχής,  µε  ιατρική  διάγνωση,  και
λαµβάνει  κάποια  φαρµακευτική  αγωγή  για  την
Υπερκινητικότητα.  Έχει  έλλειψη  προσοχής  και  έχει
µικρή  διάρκεια  συγκέντρωσης  της  προσοχής  κατά  τη
διάρκεια  των  µαθηµάτων.  Ο  δάσκαλος  πρέπει  να
αφιερώσει αρκετό χρόνο για να κρατήσει την προσοχή
του  στη  δουλειά  του  ώστε  να  µη  µείνει  πίσω  στα
µαθήµατά  του.  Μένει  µαζί  µε  την  τάξη  καθ’  όλη  τη
διάρκεια  των  µαθηµάτων  και  δε  µετακινείται  από  την
τάξη για ειδικά µαθήµατα’.

Επειδή  ο  Π.  έχει  διασπαστική  επιρροή  στους  άλλους
µαθητές,  η  δασκάλα  δοκίµασε  ένα  σύστηµα
τροποποίησης  της  συµπεριφοράς  του  µαζί  της  που
αποδείχτηκε αποτελεσµατικό.
‘Εάν  χάσει  δύο  αστέρια  σε  µια  βδοµάδα  δεν  του
επιτρέπεται  να  συµµετέχει  στην  τελευταία  ώρα  της
Παρασκευής,  µία  ελεύθερη  ώρα  όπου  η  τάξη  κάνει
διάφορα ευχάριστα πράγµατα’.

Παρουσιάζουµε  τη  βιβλιογραφική  αναφορά  από  το  Ηνωµένο
Βασίλειο:

‘Ο χρόνος κατά τον οποίο τα παιδιά κάθονται σε κύκλο
εφαρµόζεται  στα  ιδιωτικά  σχολεία  του  Ηνωµένου
Βασιλείου  και  περιλαµβάνει  τακτικά  διαλείµµατα  στο
πρόγραµµα, στα οποία οι οµάδες διδασκαλίας έχουν τη
δυνατότητα  να  εκφράσουν  και  να  µοιραστούν  τις
εµπειρίες, τις ανησυχίες, τα δυνατά και αδύναµα σηµεία
τους,  να  συζητήσουν  και  να  βρουν  λύσεις  για  θέµατα
που  αφορούν  την  οµάδα.  Χρησιµοποιείται  για  να
ενισχύσει  την  αλληλεπίδραση  και  την  ενσυναίσθηση
µέσα  στην  οµάδα  και  να  µειώσει  τους  καβγάδες
(  ενθαρρύνοντας  τα  παιδιά  να  σέβονται  τους
συµµαθητές  τους).  ∆ίνεται  έµφαση  στην  αυστηρή
τήρηση  των  κανόνων,  τους  οποίους  διαµορφώνει  η
οµάδα’  (π.χ.  καµία  συµµετοχή  συµµαθητή  δεν  γίνεται
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αντικείµενο κοροϊδίας, ο καθένας συµµετέχει µε τη σειρά
του). 
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Γαλλία:
‘Ο Φ. συστηµατικά έκανε το αντίθετο από αυτό που του
έλεγε  ο  δάσκαλός  του.  Αυτή  η  συµπεριφορά,  δείγµα
αποµόνωσης  από  τους  άλλους,,  σταδιακά  επεκτάθηκε
και  στις  σχέσεις  του  µε  τα  άλλα  παιδιά.  Στην  τάξη
γινόταν  όλο  και  περισσότερο  διασπαστικός,  µιλούσε
δυνατά,  προκαλούσε  τους  άλλους,  αντιδρούσε  σε  όλα
και  απειλούσε  να  εκδικηθεί  όποιον  προσπαθούσε  να
σταµατήσει  τις  υπερβολές  του.  Έφτασε  σε  ένα  στάδιο
κατά το οποίο ήταν αντίθετος µε οτιδήποτε στο σχολείο,
µε  οποιονδήποτε  δάσκαλο  και  oποιεσδήποτε
δραστηριότητες. Οι παρεµβάσεις είχαν σκοπό, ανάµεσα
σε άλλα, να διασφαλίσουν τα εξής:

• Ο  Φ.  θα  έπρεπε  να  αρχίσει  να  συµβιβάζεται  µε  τους
κανόνες χωρίς να νιώθει ότι απειλείται 

• Ο Φ. θα έπρεπε να αρχίσει να δέχεται λίγους κανόνες και
• Ο Φ. θα έπρεπε να βοηθηθεί να µπορεί να δουλέψει και

παράλληλα να σέβεται και τους κανόνες που έχουν τεθεί.

Αυτές  οι  παρεµβάσεις  πραγµατοποιήθηκαν  στα  πλαίσια
ενός µοντέλου επανεκπαίδευσης, το οποίο  προϋποθέτει
ακριβή οργάνωση και κανόνες.

Οργάνωση: τακτικές  συνεδρίες  καθορισµένης  διάρκειας.
Η  κάθε  συνεδρία  περιλαµβάνει  χρόνο  για  επιλογή  µιας
ιδέας, το χρόνο  για να εφαρµοστεί και το χρόνο για να
συζητηθεί το τι συναισθήµατα προκλήθηκαν.

Κανόνες: να µην κάνει κακό στον εαυτό του, να µην κάνει
κακό  σε  κανέναν  άλλον,  να  µην  καταστρέφει  τον
εξοπλισµό και να ξαναβάζει τα πάντα στη θέση τους όταν
τελειώνει η συνεδρία.. Ο δάσκαλος της τάξης ανέφερε ότι
ο  µαθητής  σηµείωσε  πρόοδο  και  έγινε  λιγότερο
επιθετικός στην επικοινωνία του µε τους συµµαθητές του.
Ο Φ. έφτασε µέχρι και το σηµείο να ‘ηθικολογεί’ µε τους
άλλους µαθητές. Γενικά, τραβούσε όλο και λιγότερο την
προσοχή  επάνω  του,  δεχόταν  τις  τιµωρίες  όταν
καταλάβαινε ότι είχε παραβεί έναν σηµαντικό κανόνα και
δεν µιλούσε πλέον για εκδίκηση.
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Ετερογενής οµαδοποίηση     
Όταν  αντιµετωπίζουµε  ποικιλοµορφία  στην  τάξη,  είναι
απαραίτητη  η  ετερογενής  οµαδοποίηση  και  µια  πιο
διαφοροποιηµένη  προσέγγιση  στην  εκπαίδευση.  Οι
καθορισµένοι  στόχοι,  οι  εναλλακτικές  µέθοδοι  µάθησης,  η
ευέλικτη  διδασκαλία  και  οι  ποικίλοι  τρόποι  οµογενούς
οµαδοποίησης ενισχύουν τη συµµετοχική εκπαίδευση. Αυτό το
εύρηµα είναι πολύ σηµαντικό και σχετίζεται µε την ανάγκη των
χωρών  να  αντιµετωπίσουν  την  ποικιλοµορφία  των  µαθητών
µέσα στην τάξη. Φυσικά, η ετερογενής  οµαδοποίηση  είναι µία
πρόσθετη προϋπόθεση για τη συνεργατική µάθηση.

Σουηδία:
‘Η ανάµιξη µαθητών ήταν σηµαντική για έναν µαθητή µε
σοβαρή µαθησιακή δυσκολία  – του αρέσει πάρα πολύ
όταν  ο  δάσκαλος  διαβάζει  στην  οµάδα,  λατρεύει  τη
ζωγραφική,  είναι  χαρούµενος  και  µερικές  φορές
δραστηριοποιείται  µέσα  στην  οµάδα.  Έχει  ωριµάσει
κοινωνικά,  συναισθηµατικά,  συµπεριφορικά  και
ακαδηµαϊκά’.

Ιρλανδία (Αναφορά από την ανταλλαγή επίσκεψης):
‘Η  δοµή  της  τάξης  καθώς  και  οι  µη  δασκαλοκεντρικές
προσεγγίσεις προωθούν τη συνεργασία ανάµεσα στους
µαθητές όχι µόνο µέσα στην ίδια υπο- οµάδα αλλά και
σε ολόκληρη την τάξη. Οι µαθητές µε ΕΑ, σύµφωνα µε
τα  σχόλια  των  δασκάλων,  τοποθετήθηκαν  σε
ετερογενείς  οµάδες  µαζί  µε  µαθητές  ικανούς  και
πρόθυµους  να  στηρίξουν  την  εναλλαγή  ρόλων  µε  το
δάσκαλο. Οι µαθητές γενικά φάνηκαν να είναι οικείοι µε
τη  διαφοροποιηµένη  διδασκαλία  και  καλά
προετοιµασµένοι  να  δεχθούν  τη  διαφορά,  γνωστική  ή
ανατοµική και µάλιστα και όταν οι µαθητές µε ΕΑ είχαν
κυρίαρχο  ρόλο  µέσα  στις  δραστηριότητες  της  τάξης
(π.χ.  το  κορίτσι  µε  σύνδροµο  Down ήταν  η
πρωταγωνίστρια  σε  ένα  έργο  στο  οποίο  όλοι  οι
συµµαθητές µε χαρά συµµετείχαν). Αξίζει να αναφερθεί
ότι,  στις  περιπτώσεις  που  παραχωρήθηκαν  ειδικά
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βοηθήµατα  (π.χ.  υπολογιστής)  στους  µαθητές  µε  ΕΑ,
δεν υπήρξε κάποια εµφανής αντίδραση. Η ερµηνεία που
θα  µπορούσε  να  δοθεί  είναι  ότι  οι  µαθητές  έχουν
‘εκπαιδευτεί’  στην  διαδικασία  συνεκπαίδευσης,  ενώ
φαίνεται ότι από την συνεργασία τους µε τους µαθητές
µε  ΕΑ  κερδίζουν  την  ικανότητα  να  είναι  δεκτικοί  και
υποµονετικοί  µαζί  τους.  Οι  δάσκαλοι  διακρίνουν  µια
πολύ θετική στάση των µαθητών και των γονέων τους
απέναντι  στους  µαθητές  µε  ΕΑ,  µια  πιο  υγιή  στάση
απέναντι  στην  αναπηρία  και  µεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση  για  τις  επιπλοκές  που  προκαλεί  στα
άτοµα µε δυσκολίες’. 

Φινλανδία:
«Οι µαθητές έχουν χωριστεί σε τέσσερις ανοµοιογενείς
οµάδες ( µε διαφορετικό χρώµα η κάθε µια). Όταν είναι
απαραίτητο,  κάθε  δυο  οµάδες  ενώνονται  για  να
µεγαλώσει  η  εκπαιδευτική  οµάδα.  Το  µέγεθος  κάθε
οµάδας  εξαρτάται  από  τα  µαθήµατα  του  σχολείου.  Για
παράδειγµα, στη µουσική, τις φυσικές επιστήµες και τα
καλλιτεχνικά  η  διδασκαλία  γίνεται  µε  µεγάλες  οµάδες
µαθητές, ενώ τα µαθηµατικά και η γλώσσα διδάσκονται
σε  µικρότερες  οµάδες  µαθητών.  Αλλαγές  µπορούν  να
πραγµατοποιηθούν  σε  ένα  ευέλικτο  ωρολόγιο
πρόγραµµα,  όταν  δεν  είναι  στο  σχολείο  όλοι  οι
µαθητές.»

«Στα Μαθηµατικά και τη γλώσσα, λαµβάνεται υπόψη το
διαφορετικό  επίπεδο  των  µαθητών,  και  χωρίζονται
ανάλογα  σε  µικρότερες  οµάδες.  Σκοπός  του
διαχωρισµού  είναι  να  µπορεί  να  δοθεί  στους  µαθητές
εξατοµικευµένη  διδασκαλία  και  να  λειτουργήσουν  ή να
βελτιωθούν  τα  κίνητρα  µάθησης.  Για  παράδειγµα,  στη
γλώσσα  οι  µαθητές  οργανώνονται  σε  οµάδες
διδασκαλίας  ανάλογα  µε  τις  αναγνωστικές  τους
δεξιότητες έτσι ώστε αν η µια οµάδα κάνει φωνολογία, η
άλλη  οµάδα  να  διαβάζει  µικρά  κείµενα  σε  επίπεδο
συλλαβισµού  και  η  τρίτη  οµάδα  να  επιδίδεται  στην
ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων.»
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Αυστρία:
«Η βασική αρχή που αφορά την αντίληψη των µεικτών
τάξεων  είναι  η  από  κοινού  εκπαίδευση  παιδιών  µε
ετερογενείς  ικανότητες  από  το  νηπιαγωγείο  µέχρι  την
τετάρτη  τάξη  του  ∆ηµοτικού.  Ο  στόχος  είναι  να
αποφύγει κανείς τον διαχωρισµό µε βάση την ικανότητα
και να σεβαστεί τη διαφορετικότητα  και τη διαφορετική
ταχύτητα  µάθησης  σε  όλη  τη  διάρκεια  της
πρωτοβάθµιας  εκπαίδευσης.  Τα  πλεονεκτήµατα  αυτής
της εκπαίδευσης φαίνονται στο γνωστικό και κυρίως στο
συναισθηµατικό και κοινωνικό επίπεδο.»

«Η  πίεση  από  τους  γονείς,  τα  παιδιά  και  τους
εκπαιδευτικούς  µειώνεται.  Κάθε  παιδί  µπορεί  να
χρειαστεί  πέντε  χρόνια  αν  είναι  απαραίτητο  για  να
καλύψει  την  ύλη  του  αναλυτικού  προγράµµατος.  Ο
δάσκαλος του σχολείου παραµένει το πρόσωπο άµεσης
επικοινωνίας.  Επίσης  στην  οµάδα  δε  γίνονται
δραµατικές  αλλαγές,  εποµένως  οι  κοινωνικές  σχέσεις
µπορούν  να  αναπτύσσονται  κανονικά,  κυρίως  για  τα
«προβληµατικά»  παιδιά  του  σχολείου.  Οι  αδύνατοι
µαθητές  δεν  παραµένουν  οι  αδύνατοι  της  οµάδας  στη
διάρκεια  των  τεσσάρων  χρόνων,  καθώς  προστίθενται
νεώτερα και ταυτόχρονα πιο αδύνατα µέλη στην οµάδα.
Αυτό  ενισχύει  τη  διαδικασία  κοινωνικής  µάθησης,  και
εποµένως  η  αλληλοϋποστήριξη  και  η  αλληλοφροντίδα
αποτελεί  µέρος  της  καθηµερινής  ρουτίνας.  Τα
προικισµένα  παιδιά  επιτυγχάνουν  νωρίτερα  την
ικανοποίηση  των  ενδιαφερόντων  τους  καθώς  τα
µεγαλύτερα  παιδιά  λειτουργούν  ως  µοντέλα  και  τους
παρέχουν  υποστήριξη.  Τέλος  η  ανοµοιογενής  οµάδα
στηρίζει  τα  παιδιά  µε  δυσκολίες,  καθώς  µπορούν  να
κάνουν φιλίες µε συµµαθητές οι οποίοι ταιριάζουν στην
δική τους αναπτυξιακή ηλικία. »

Γαλλόφωνο Βέλγιο: 
Μια από τις επικρατέστερες απόψεις η οποία προέκυψε
από  τις  επισκέψεις  που  έγιναν  µέσω  του

36



προγράµµατος,  σύµφωνα  µε  τους  ειδικούς  είναι  ότι:
«Όσο  µεγαλύτερη  είναι  η  δυνατότητα  επιλογής
διαφορετικών  τρόπων  διδασκαλίας  σαν  εκπαιδευτικό
µοντέλο,  τόσο  ισχυρότερη  είναι  η  αλληλεπίδραση
εργασίας (πάντα στην τάξη) ανάµεσα σε ειδικούς και µη
ειδικούς».

Αποτελεσµατική διδασκαλία
Τέλος  η  αποτελεσµατική  διδασκαλία  εστιάζει  στο  εξής:  τα
ευρήµατα  του  αποτελεσµατικού  σχολείου  και  της
αποτελεσµατικής  διδασκαλίας  της  λογοτεχνίας  µπορούν  να
προσαρµοστούν  στη  συµµετοχική  εκπαίδευση:  στόχοι,
εκπαίδευση  βασισµένη  στην  εκτίµηση  και αξιολόγηση, υψηλές
προσδοκίες , σαφείς οδηγίες και ανατροφοδότηση. Οι ατοµικές
περιπτώσεις  επιπλέον  τονίζουν  τη  σηµασία  του  σταθερού
αναλυτικού  προγράµµατος.  Ωστόσο,  είναι  αναγκαία  η
προσαρµογή  του  αναλυτικού  προγράµµατος  σπουδών,  τόσο
για  τους  µαθητές  µε  ειδικές  ανάγκες,  όσο  και  για  όλους  τους
µαθητές,  συµπεριλαµβανοµένων  των  ταλαντούχων  και
χαρισµατικών παιδιών. Στις περισσότερες χώρες, η προσέγγιση
µαθητών  µε  Ειδικές  Ανάγκες  καθορίζεται  µε  βάση  το
Εξατοµικευµένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα  το  οποίο,  όπως
έδειξαν  τα  παραδείγµατα  αποτελεσµατικής  πρακτικής,  θα
πρέπει να προσαρµόζεται στο πλαίσιο του γενικού αναλυτικού
προγράµµατος σπουδών.

Γερµανία: 
Σε  όλα  τα  κρατίδια  ισχύει  ένα  Εξατοµικευµένο
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα το οποίο χρησιµοποιείται για
την  ατοµική  υποστήριξη  κάθε  παιδιού  µε  ειδικές
ανάγκες. Παρέχει πληροφορίες για την εκπαίδευσή του
και  τις  κατάλληλες  συνθήκες,  τις  ατοµικές  ειδικές
ανάγκες  και  τη  διάγνωση,  την  παροχή  και την  πιθανή
τοποθέτηση, τη συνεργασία καθώς και το εξειδικευµένο
προσωπικό.

Λουξεµβούργο: 
«Τα  παιδιά  που  δέχονται  υποστήριξη  χρειάζονται  ένα
Εξατοµικευµένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραµµα.  Σε  εθνικό
επίπεδο η δοµή αυτού του σχεδίου καθορίζεται µε βάση
τα  ακόλουθα  ψυχο-παιδαγωγικά  χαρακτηριστικά:
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ατοµική  ανεξαρτησία  ,  λεκτική  και  µη  λεκτική
επικοινωνία,  βασικές  ακαδηµαϊκές  δεξιότητες,
πολιτιστική διαπαιδαγώγηση, ψυχοκινητική εκπαίδευση,
υγεία και υγιεινή, αποτελεσµατική κοινωνική ανάπτυξη,
υπευθυνότητα,  µετάβαση  στην  επαγγελµατική  ζωή,
δραστηριότητες κατά τον ελεύθερο χρόνο.»

Τέλος  οι  ειδικοί  µας  οι  οποίοι  συµµετείχαν  στο  πρόγραµµα
θεωρούν  ότι  ίσως  υπάρχει  κίνδυνος  να  δοθεί  µεγάλη  έµφαση
στην  εξατοµικευµένη  διδασκαλία  κατά  τη  συµµετοχική
εκπαίδευση.  Οι  ανοµοιογενείς  οµάδες  δηµιουργούν  µοντέλα
διαφοροποίησης,  στα  οποία  δίνεται  η  ευκαιρία  στους  µαθητές
να  επιτύχουν  διαφορετικούς  στόχους  µέσω  εναλλακτικών
µοντέλων  µάθησης.  Αλλά  θα  πρέπει  να  τονιστεί  ότι  αυτό
επιτυγχάνεται µέσω αποτελεσµατικών τρόπων προσέγγισης.

Hνωµένο Βασίλειο:
Η  εκπαίδευση  όλων  των  µαθητών,  καθώς  και  αυτών
που  είναι  «Υψηλής  Επικινδυνότητας»  (Designation
Special Provision)  καθορίζονται  από  ένα  εθνικό
αναλυτικό πρόγραµµα: Όλοι οι µαθητές ακολουθούν το
γενικό αναλυτικό πρόγραµµα. Μακροπρόθεσµοι, µέσοι,
βραχυπρόθεσµοι  σχεδιασµοί  γίνονται  από  µια  ετήσια
οµάδα  εκπαιδευτικών  του  γενικών  και  των  ειδικών
τάξεων. Οι τάξεις της γενικής εκπαίδευσης και οι τάξεις
της  ειδικής  εκπαίδευσης  έχουν  έναν  συντονιστή
υπεύθυνο  για  κάθε  µάθηµα  του  αναλυτικού
προγράµµατος  σπουδών:  όλοι  αυτοί  συνεργάζονται
(καθώς το Αγγλικό σχολείο πρωτοβάθµιας θα πρέπει να
έχει έναν συντονιστή µαθηµάτων, το σηµαντικό είναι τα
ζευγάρια  των  δασκάλων  που  εργάζονται  µαζί).  Στη
συνέχεια  η  δουλειά  διαφοροποιείται  σύµφωνα  µε  τις
ανάγκες κάθε ατόµου και των οµάδων των µαθητών. Για
παράδειγµα  οι  µαθητές  των  ειδικών  τάξεων  µπορεί  να
κάνουν ένα θέµα από την ενότητα που διδάσκονται. 

Ο τρόπος µε τον οποίο το σχολείο έχει διαµορφώσει το
αναλυτικό  πρόγραµµα-  ώστε  οι  διαφορετικές  ανάγκες

38



των  µαθητών  να  ενσωµατώνονται  σ’  ένα  αναλυτικό
πρόγρaµµα  «χάρτη»-  είναι  στην  πραγµατικότητα  ο
τρόπος  τον  οποίο  έχουν  προτείνει  στα  εγχειρίδια  των
δασκάλων  οι  Ειδικοί  στα  Αναλυτικά  προγράµµατα  (  ο
κυβερνητικός  φορέας  για  το  Εθνικό  Αναλυτικό
Πρόγραµµα στην Αγγλία και οι επιτροπές αξιολόγησης):
για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχουν κοινοί στόχοι µε
διαφορετικές  δραστηριότητες,:  οι  δραστηριότητες  για
µαθητές  µε  σοβαρές  µαθησιακές  δυσκολίες  να  είναι
χαµηλότερου  επιπέδου  από  τις  δραστηριότητες  για
άλλους  µαθητές.  Η  καθηµερινή  δουλειά  συζητείται  σε
εβδοµαδιαία  βάση  και  διαπιστώνονται  οι  περιπτώσεις
για ενσωµάτωση ατόµων ή οµάδων. Οι µαθητές , είναι
εξοικειωµένοι  µε  την  εργασία  που  γίνεται.  όταν
µετακινούνται στις τάξεις, όπως συνηθίζεται.
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4 Συµπεράσµατα

Μέσα  από  την  ανασκόπηση  της  διεθνούς  βιβλιογραφίας,  την
ερευνητική  µελέτη  ατοµικών  περιπτώσεων  σε  15 Ευρωπαϊκές
χώρες,  τις  επισκέψεις  των  ειδικών  σε  επτά  χώρες  καθώς  και
διάφορες  συζητήσεις  στις  οποίες  συµµετείχαν  ειδικοί  και  µέλη
της Επιτροπής, έγινε µια ερευνητική µελέτη για τη συµµετοχική
εκπαίδευση στην τάξη µε σκοπό να καταδείξει, να αναλύσει, να
περιγράψει  και  να  διαδώσει  αποτελεσµατικές  πρακτικές  στις
τάξεις συµµετοχικής εκπαίδευσης. 

Επιχειρήθηκε  να  δοθεί  απάντηση  στις  ακόλουθες  ερωτήσεις:
πρώτον,  ποιοι  παράγοντες  µπορούν  να  λειτουργήσουν  σε
περιβάλλοντα  συµµετοχικής  εκπαίδευσης  δεύτερον, µε  ποιους
τρόπους µπορεί να λειτουργήσει η συµµετοχική εκπαίδευση και
τρίτον, κάτω από ποιες προϋποθέσεις λειτουργεί η συµµετοχική
εκπαίδευση. 

Το  βασικά  ευρήµατα  είναι  τα  ακόλουθα:  α.  τα  προβλήµατα
συµπεριφοράς  και  τα  κοινωνικο-συναισθηµατικά  προβλήµατα
παρουσιάζουν  τη  µεγαλύτερη  δυσκολία  στον  τοµέα  της
συνεκπαίδευσης µαθητών µε ειδικές ανάγκες, β. η αντιµετώπιση
της ποικιλοµορφίας στην τάξη αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα
προβλήµατα  στην  τάξη,  γ.  από  τη  µελέτη  ατοµικών
περιπτώσεων  και  τις  συζητήσεις  ειδικών  προέκυψε  ότι  αυτό
που είναι καλό για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες είναι καλό και
για όλους τους µαθητές. 

Τέλος φαίνεται ότι η συµµετοχική εκπαίδευση στην τάξη µπορεί
να λειτουργήσει και να ενισχυθεί στην τάξη µέσω προσεγγίσεων
όπως:  η  συνεργατική  διδασκαλία,  η  συνεργατική  µάθηση,  η
συνεργατική  επίλυση  προβληµάτων,  η  ανοµοιογενής
οµαδοποίηση και η αποτελεσµατική διδασκαλία.
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