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Το 2013 ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ως «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών». 
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται 
τα δικαιώματα που παρέχονται αυτόματα σε 
όλους τους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που έχουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. 

Η ιθαγένεια της Ε.Ε. δεν είναι αφηρημέ-
νη έννοια αλλά μια συγκεκριμένη κατάσταση 
από την οποία απορρέουν ορισμένα δικαιώμα-
τα. Γνωρίζοντας και ασκώντας τα δικαιώματα 
αυτά, οι πολίτες επωφελούνται και ενισχύουν 
το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι 
η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των πολι-
τών σε όλα τα επίπεδα, ώστε να οδηγηθούμε 
στη δημιουργία μιας Ευρώπης που σέβεται 
απόλυτα τους πολίτες της. Στην ηλεκτρονική 
δημόσια διαβούλευση αλλά και σε συζητήσεις 
μεταξύ των πολιτών και των Ευρωπαίων αρ-
μοδίων που επισκέφτηκαν περιοχές της Ευρώ-
πης, καταγράφηκαν οι ανησυχίες και οι προ-
τάσεις τους για μια καλύτερη Ευρώπη. 

Με ενημερωμένους πολίτες που δράτ-
τονται των ευκαιριών που τους προσφέρει η 
ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το 
να ζουν και να εργάζονται οπουδήποτε στη 
Ε.Ε. αλλά και να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο 
στην πολιτική ζωή των Ευρωπαίων, χτίζεται η 
Ευρωπαϊκή Ένωση του αύριο.
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«ΚΥΝΗΓΗΣΤΕ  ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΣΑΣ»

Νικόλαος Γεωργόπουλος*

Αγαπητοί γονείς και συγγενείς των αποφοίτων μας,
Αγαπημένοι μας απόφοιτοι, πρωταγωνιστές της βραδιάς 
αλλά και της ζωής μας, 
Σεβαστοί γονείς και διδακτικό προσωπικό,
Φίλες και φίλοι, αγαπημένα μας πρόσωπα, παρόντα και απόντα,
Κυρίες και Κύριοι,

Προς μεγάλη μου χαρά προσκλήθηκα να συμμετάσχω στη 
σημερινή τελετή αποφοίτησης των Εκπαιδευτηρίων Ι.Μ.Πανα
γιωτόπουλου και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Είναι μεγάλο 
προνόμιο για μένα και χαρά να στέκομαι σε αυτό το βήμα για 
να συγχαρώ τους νέους απόφοιτους. Πολύ περισσότερο, συ
γκινούμαι που συμμετέχω ως ομιλητής στην τελετή αποφοί
τησης της κόρης μου και γι’ αυτό η βραδιά είναι μοναδική 
για μένα. Δεν ξέρω ποιος έχει μεγαλύτερη χαρά: η κόρη μου 
που απέκτησε το απολυτήριό της ή εγώ, ως γονιός, που το 
παιδί μου έφτασε πια στο τέλος της σχολικής διαδρομής! 

Κάθε αποφοίτηση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ενός 
σταδίου και την απαρχή ενός νέου. Αποφοιτώντας από το 
Λύκειο, αγαπητά μου παιδιά, κάποια πράγματα τα αφήνετε 

πίσω. Αφήνετε πίσω τους καθηγητές σας, εκείνους που σας 
στήριξαν αλλά και εκείνους που δε συμπαθούσατε πολύ, 
αφήνετε πίσω τα μαθητικά χρόνια, τις σχολικές δυσκολίες 
και αγωνίες, τα διαγωνίσματα, τις σχολικές εκδρομές και τις 
αταξίες. 

Παίρνετε, όμως, μαζί σας πολλά και σημαντικά! Καταρ
χάς, όλα αυτά που μάθατε: Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά, Αρ
χαία, Ιστορία, Φυσική, αλλά και το να μελετάτε, να σέβεστε ο 
ένας τον άλλο, να δουλεύετε ομαδικά, να γελάτε, να περνάτε 
καλά. Μαζί σας ακόμη παίρνετε τις ζεστές, στενές σχέσεις 
με τους φίλους και τους καθηγητές σας, τις αναμνήσεις από 
τις εκδρομές, τις γιορτές, τα πάρτι και τόσα άλλα που κάνουν 
αυτήν την αποφοίτηση τόσο ουσιαστική. 

Για να φτάσετε ως εδώ, όλα αυτά τα χρόνια, τεράστιο ρόλο 
έπαιξαν οι γονείς σας, οι οποίοι έζησαν μαζί σας τις χαρές 
και τις λύπες, τις επιτυχίες αλλά και τις απογοητεύσεις σας.

Για εμάς τους γονείς, η σημερινή μέρα είναι και μια μέρα 
«συγκομιδής», γιατί βλέπουμε μπροστά μας το αποτέλεσμα 
των προσπαθειών μας, βλέπουμε να αναγνωρίζονται οι προ
σπάθειες και –συχνά– οι θυσίες μας. 

Ένα νέο στάδιο ζωής ξεκινά για τα παιδιά μας. Και γνωρί
ζουμε όλοι ότι, όσο και να μεγαλώνουν τα παιδιά, ο γονιός, 
το χέρι που τα κρατούσε σφικτά την πρώτη μέρα στο σχο
λείο, θα συνεχίσει να τα κρατά και νοερά σε όλα τα στάδια 
της ζωής τους. Σας εύχομαι να τα καμαρώνετε όπως επιθυ
μείτε και κυρίως όπως αυτά επιθυμούν. 

Μαζί σας, αγαπητοί απόφοιτοι, σε αυτήν την πορεία ήταν 
και οι καθηγητές σας. Μαζί σας ζούσαν το άγχος και τις ανη
συχίες, τις επιτυχίες και τις αταξίες σας. Ήταν οι δεύτεροι 
γονείς σας. Με την επιστημονική τους κατάρτιση και την 
πείρα τους, το ειλικρινές ενδιαφέρον και πάθος που επεδεί
κνυαν για τη δουλειά τους, δημιούργησαν ένα πλαίσιο υπο
στήριξης, όπου αξιοποιούνταν οι ιδιαίτερες ικανότητες κάθε 
μαθητή. Θα ήθελα να ξέρετε –και το λέω ως εκπαιδευτικός− 
ότι οι δικές σας επιτυχίες είναι για τους δασκάλους σας η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση για την προσπάθειά τους.

Αγαπητοί καθηγητές, η δική σας συμβολή, της Διεύθυνσης 
αλλά και όλων των συνεργατών της Σχολής Ι.Μ.Πανα
γιωτόπουλου είναι ουσιαστική και πρέπει να τύχει ιδιαίτερης 
αναγνώρισης. 

* Ο Νικόλαος Γεωργόπουλος είναι Καθηγητής Στρατηγικού Μάνατζμεντ 
και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το κείμενο αποτελεί ομι-
λία του στην Τελετή Αποφοίτησης των μαθητών του Λυκείου της Σχολής 
Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου, στις 6 Ιουλίου 2013.
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Με αφορμή τη σημερινή αποφοίτηση, είδα κι εγώ την 
πορεία της ζωής μου να περνά από μπροστά μου σαν κινη
ματογραφική ταινία. Πότε αποφοίτησα κι εγώ από το Λύκειο! 
Πότε πήρα το πτυχίο μου από το Πανεπιστήμιο! Και ύστε
ρα, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, αγωνία για τη 
δική μου επαγγελματική πορεία, πανεπιστημιακός δάσκαλος 
–ελπίζω επιτυχημένος, αυτό το κρίνουν βέβαια οι φοιτητές 
μου–… ολάκερη ζωή, δηλαδή, διδάσκων και διδασκόμενος. 
Σας διαβεβαιώ ότι τίποτα δε μου χαρίστηκε! 

Κι εσείς τώρα, αγαπητοί απόφοιτοι, φερέλπιδες νέοι, που 
απογειώνεστε με το Απολυτήριο στα χέρια σας και ένα εισι
τήριο για Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, θα ακολουθήσετε 
τη δική σας πορεία με τα ηθικά και γνωστικά εφόδια που δι
αθέτετε, χάρη στην άμετρη αγάπη των γονέων και τη στοργι
κή φροντίδα των δασκάλων σας. Ο πολύ σημαντικός κύκλος 
των σχολικών σας χρόνων κλείνει για να ανοίξει ένα νέο κε
φάλαιο στη ζωή σας. Αν κάποιοι από σας δεν αποκτήσουν 
το διαβατήριο της εισαγωγής στη Σχολή της επιλογής τους, 
μην εκλάβουν το αποτέλεσμα ως ήττα. Ας επανεξετάσουν τις 
ιδιαίτερες κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους, 
για την ορθή επιλογή του επαγγέλματός τους. 

Διαχρονικά, στην πανεπιστημιακή μου καριέρα, γνώρισα 
φοιτητές που εισήχθησαν σε μια Σχολή με δική τους επιλο
γή και άλλους που βρέθηκαν σε αυτήν τυχαία. Σας διαβεβαιώ 
ότι και οι μεν και οι δε γοητεύθηκαν από κάποιον τομέα της 
επιστήμης και διέγραψαν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία. 
Υπήρξαν και κάποιοι που εγκατέλειψαν τη Σχολή δοκιμά
ζοντας με επιτυχία τις δυνατότητες και το ταλέντο τους σε 
άλλους τομείς.

Φαντάζομαι πως τα συναισθήματά σας αυτήν την ώρα 
είναι ανάμεικτα. Χαρά και ικανοποίηση που τα καταφέρατε, 
ανακούφιση που δεν υπάρχει άλλο ωριαίο διαγώνισμα, αλλά 
και αγωνία για το μέλλον, που τώρα περιμένει από εσάς να 
το ορίσετε. 

Αγαπητά μου παιδιά, 
Αγαπητοί μου απόφοιτοι,

Μη διστάσετε να δώσετε τη μάχη σας στον αγώνα της 
επιβίωσης. Μπορείτε να διορθώσετε τα κακώς κείμενα. Όλα 
τα μπορείτε με την ηθική συμπαράσταση όλων μας. Αντιστα
θείτε στις πιέσεις, αντισταθείτε στις μειώσεις, αντισταθείτε 
στις απαξιώσεις! Δώστε νόημα στη ζωή σας και ζήστε με 
αξιοπρέπεια.

Τέλος, θα ήθελα να απευθυνθώ στους αποφοίτους ως γο
νιός. Θέλω να προσέξετε τα παρακάτω λόγια και να θεωρή

σετε ότι τα λέει σε καθένα σας ξεχωριστά ο δικός του γονιός. 
Θα το κάνω γιατί νομίζω πως θα είναι η μοναδική φορά που 
θα μας ακούσετε χωρίς να μας διακόψετε:

– Είμαστε ευτυχισμένοι που σας έχουμε παιδιά μας! 
– Θα ήθελα να κλείσετε τα μάτια σας και να σκεφτείτε πώς 

φαντάζεστε τον εαυτό σας τα επόμενα 18 χρόνια κι ύστερα τι 
πρέπει να κάνετε για να κατακτήσετε αυτόν τον στόχο. 

– Ό,τι και αν κάνετε, προσπαθήστε να δώσετε νόημα στη 
ζωή σας και να τη ζήσετε με αξιοπρέπεια. 

– Να συνεχίσετε, να διορθώσετε ή να επανορθώσετε αυτά 
που κάναμε ως γονείς κι αυτά που δεν κάναμε! Ό,τι κάναμε 
κι ό,τι θα κάνουμε, θα είναι με άδολη αγάπη για σας, ασχέ
τως αν δε συμφωνούμε πάντα.

Καλή τύχη σε όλους τους τομείς της ζωής σας, της μίας 
και μοναδικής.  

Πριν κλείσω, θα ήθελα να σας δώσω μια τελευταία –πολύ 
σημαντική κατά την άποψή μου– συμβουλή. Μη δυσανασχε
τήσετε επειδή κάποιος, μιας γενιάς ακριβώς πριν από τη δική 
σας, ΠΑΛΙ σας συμβουλεύει. Θεωρήστε τη ως κάτι σημαντικό 
που μου έμεινε στο διάβα της δικής μου της ζωής: Κυνη-
γήστε το όνειρό σας! Θέστε στόχους και κατακτήστε τους. 
Όμως, ενώ κυνηγάτε το όνειρό σας –και σας εύχομαι από 
καρδιάς να το κατακτήσετε– μην ξεχάσετε ποτέ από πού 
ξεκινήσατε. Οι άνθρωποι συνήθως ξεχνούν από πού ξεκίνη
σαν, με αποτέλεσμα να κάνουν κακό στους γύρω τους. 

Σας εύχομαι να έχετε μια ζωή αξίας.
Να έχετε ένα όμορφο και δημιουργικό ταξίδι ζωής.

Στιγμιότυπο από την Τελετή Αποφοίτησης 2013
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εντρυφήσουν στους συμβολισμούς, στα στοιχεία ποιητικής 
ή μορφολογίας, στις επιδέξιες διακειμενικές αναφορές και 
σε άλλα γνωρίσματα του κειμένου. Η σύγχρονη κριτική θε
ωρία τους παρέχει ένα «πρισματικό κάτοπτρο»2 μέσω του 
οποίου μπορούν να διαβάσουν το λογοτεχνικό κείμενο με 
πολλούς και απροσδόκητους, πολλές φορές, τρόπους. Πώς 
μπορούμε, για παράδειγμα, να διδάξουμε ένα «ανδρικό» 
μυθιστόρημα, όπως ο Γιούγκερμαν του Μ. Καραγάτση με βα 
σικό εργαλείο τη φεμινιστική θεωρία; Στο ίδιο μυθιστόρημα, 
ο καιροσκοπισμός, ο τυχοδιωκτισμός και η έλλειψη ηθικών 
αναστολών του κεντρικού ήρωα μπορούν να ερμηνευτούν 
με τη συνδρομή θεωριών, όπως η Μαρξιστική θεωρία και ο 
Νέος Ιστορικισμός. Τέτοιου είδους προσεγγίσεις και αναγνώ
σεις «ιντριγκάρουν» τους αναγνώστες και τους δημιουργούν 
πολλαπλά κίνητρα για ανάγνωση και ουσιαστικότερη επαφή 
με τη λογοτεχνία.

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο μπορεί 
να εμπλουτιστεί με παράλληλες φιλαναγνωστικές δράσεις, 
όπως οι λέσχες ανάγνωσης. Αξίζει να αναφέρω τη δημιουρ
γία λέσχης ανάγνωσης στο Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών, σε συνεργασία 
με το Π.Τ.Δ.Ε. του Παν/μίου Θεσσαλίας και την κ. Κ. Λαλα
γιάννη. Στη λέσχη αυτή συμμετείχαν προπτυχιακοί και μετα
πτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι διάβαζαν και συζητούσαν κλα
σικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, παρακολουθώντας 
παράλληλα και τις αντίστοιχες κινηματογραφικές μεταφορές 
των έργων, διαβάζοντας και σχολιάζοντας άλλου είδους δι
ασκευές τους (π.χ. κλασικά εικονογραφημένα, κόμικς κ.ά.), 
ενώ είχαν, επίσης, την ευκαιρία να ακούσουν σχετικές δια
λέξεις από ειδικούς προσκεκλημένους επιστήμονες. 

Στο μάθημα της «Λογοτεχνίας για παιδιά και νέους»3 οι 
φοιτητές έρχονται σε επαφή με κείμενα που παρουσιάζουν 
μεγάλη ειδολογική και θεματική ποικιλία, καλύπτοντας μία 
σειρά από θέματα. Τα βιβλία παρουσιάζουν επίσης ποικιλία 
ως προς τους εκφραστικούς τρόπους και τις αφηγηματικές 
τεχνικές (καλοδουλεμένη πλοκή, πρωτοπρόσωπητριτοπρό
σωπη αφήγηση, ανατρεπτικό χιούμορ κ.ά.). Η σύγχρονη 
παιδική και εφηβική λογοτεχνία αποδεικνύεται πρόσφορη 
για την περαιτέρω ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των φοιτη
τών μας. Ως νέοι αναγνώστες (οι περισσότεροι από αυτούς 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

* Η Τζίνα Καλογήρου είναι Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και 
της Διδακτικής της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τζίνα Καλογήρου*

Η λογοτεχνία συμβάλλει αναμφίβολα στην πολυδιάστα
τη καλλιέργεια του ατόμου τόσο στον τομέα της αισθητικής 
όσο και στην ψυχολογική, κοινωνική και γνωστική ωρίμασή 
του. Από την άλλη πλευρά, η διδασκαλία της λογοτεχνίας σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι άμεσα συνδεδεμένη 
με τα θέλγητρα και τις τέρψεις της λογοτεχνικής ανάγνωσης, 
δηλαδή με την έννοια της φιλαναγνωσίας. Ένας από τους 
βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι η 
δημιουργία αναγνωστών ικανών να διαβάζουν με επάρκεια 
και να απολαμβάνουν τη λογοτεχνία. Το Πανεπιστήμιο μπο
ρεί να λειτουργήσει ως χώρος ανάπτυξης και καλλιέργειας 
μιας ευρύτερης αγάπης για το διάβασμα. Ο τρόπος διδασκα
λίας της λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο μπορεί να συμβάλει 
θετικά στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των φοιτητών, 
στρέφοντάς τους στην ανάγνωση και απόλαυση ποικιλίας 
λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά και του έργου σημαντικών συγ
γραφέων του «Κανόνα», τους οποίους είχαν διδαχθεί και σε 
άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσής τους.

Ειδικότερα, μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος 
«Νεοελληνική Λογοτεχνία. Ποίηση και Πεζογραφία»1 στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπι
στημίου Αθηνών, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ση
μαντικούς ποιητές και πεζογράφους, το έργο των οποίων 
έχουν την ευκαιρία να διαβάσουν και να μελετήσουν με 
τρόπο ανανεωμένο, πιο αυτόνομο και συστηματικό, απ’ ό,τι 
σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Οι φοιτητές μελετούν 
τη λογοτεχνία με τη συνδρομή της σύγχρονης κριτικήςλο
γοτεχνικής θεωρίας αλλά και ποικίλων μεθόδων ερμηνευ
τικής προσέγγισης του κειμένου. Οι φοιτητές γοητεύονται 
από όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν την τέχνη της 
λογοτεχνικής γραφής. Πολύ συχνά οι ίδιοι δηλώνουν ότι 
το ενδιαφέρον τους για τη λογοτεχνία ανανεώνεται, όταν, 
κατά τη διάρκεια των παραδόσεων, έχουν τη δυνατότητα να 
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διάβαζαν ως παιδιά την παιδική λογοτεχνία που διδάσκο
νται τώρα στο πανεπιστήμιο) γοητεύονται από τη σύγχρονη 
θεματολογία και τους ρηξικέλευθους τρόπους γραφής των 
κειμένων για παιδιά και νέους, δεδομένου μάλιστα ότι σε 
πολλά από αυτά αποτυπώνονται με πειστικό τρόπο οι κώδι
κες επικοινωνίας και οι κυρίαρχες αναπαραστάσεις της νεα
νικής κουλτούρας. 

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα «Διδακτική 
της Λογοτεχνίας»4 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν την ευκαιρία 
να επιλέξουν και να επεξεργαστούν ποικίλα λογοτεχνικά 
κείμενα ή ολόκληρα βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνί
ας καθώς και παιδικής λογοτεχνίας, με στόχο τη δημιουργία 
πολύμορφου διδακτικού υλικού για την προσέγγισηπαρου
σίαση των συγκεκριμένων κειμένων μέσα στη σχολική τάξη. 
Το υλικό αυτό υποστηρίζει και εμπλουτίζει την ανάγνωση 
του βιβλίου, αναδεικνύοντας το διακειμενικό του υπόβα
θρο. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές σχεδιάζουν μία σειρά 
ποικίλων διδακτικομαθησιακών δραστηριοτήτων με παιγνι
ώδη και πρωτότυπο χαρακτήρα, οι οποίες ακολουθούν την 
ανάγνωση του βιβλίου και μπορούν να ενισχύσουν την αι
σθητική και αναγνωστική απόλαυση του μαθητήαναγνώστη. 
Οι δραστηριότητες αυτές αναφέρονται στη νοηματική κατα
νόηση, στην ανάδειξη θεματικών στοιχείων του κειμένου, 
καθώς και στη σύνδεση του βιβλίου με άλλα λογοτεχνικά 
κείμενα ή με τις τέχνες (ζωγραφική, μουσική). Δε λείπουν 

οι δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι οποίες αποσκο
πούν στη δημιουργική πρόσληψη του κειμένου και στην ενί
σχυση της επινοητικότητας και της φαντασίας των παιδιών. 
Ο παιγνιώδης και δημιουργικός χαρακτήρας των δραστηριο
τήτων αυτών προκαλεί το ενδιαφέρον του παιδιού για τη λο 
γοτεχνία και κατ’ επέκταση συμβάλλει στην ενίσχυση της φι 
λαναγνωσίας. 

Ειδικότερα, οι δραστηριότητες ανάγνωσης που σχεδιάζο
νται από τους φοιτητές αντιστοιχούν χονδρικά σε έξι θεμα
τικές ενότητες:

α)  Ερωτήσεις  κατανόησης κε ιμένου. Οι δραστηριό
τητες αυτής της ενότητας αναφέρονται στη νοηματική κατα
νόηση του κειμένου και μπορούν να τεθούν ύστερα από την 
ανάγνωση του βιβλίου, όταν αυτό είναι ολιγοσέλιδο και συ
νήθως εικονογραφημένο, ή ύστερα από την ανάγνωση κάθε 
κεφαλαίου, όταν πρόκειται για μυθιστόρημα. Η ενότητα πε 
ριλαμβάνει ερωτήσεις για να θυμηθεί το παιδί ορισμένα στοι
χεία της υπόθεσης του βιβλίου, διατυπωμένες όμως με παι
γνιώδη τρόπο και σε διάφορες μορφές: ευθείες ερωτήσεις, 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχιση (π.χ. των προ
σώπων της ιστορίας με τα λόγια τους), φανταστικά δελτία 
ταυτότητας των ηρώων, σταυρόλεξο που απαντά σε ερωτή
σεις κατανόησης του κειμένου κ.ά.

β)  Παιχν ίδια  με  τ ις  λέξε ις  του  βιβλίου . Στην ενό
τητα αυτή εντάσσονται τόσο δραστηριότητες λεκτικών παι
γνιδιών που επιφυλάσσουν την έκπληξη, το απρόοπτο και τη 
χαρά της φαντασιώδους διερεύνησης του λεξιλογίου όσο και 
δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με διάφορες αφορ
μές, όπως: τα φανταστικά διώνυμα, η ανολοκλήρωτη ιστορία, 
οι φανταστικές υποθέσεις «Τι θα συνέβαινε αν…;», λέξεις 
που φτιάχνουν ιστορίες (π.χ. «γλυκές» λέξεις, αστείες λέξεις, 
«σκληρές» λέξεις), σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, αντιστοιχί
σεις, κρυπτόλεξα, κολλημένες λέξεις (αντιγράφουμε ένα από 
σπασμα κολλώντας όλες τις λέξεις), ανακατεμένες φράσεις 
(γράφω μια φράση και κόβω τις λέξεις δημιουργώντας ένα 
παζλ), σπασμένες λέξεις (λέξεις γραμμένες σε λωρίδες χαρ
τιού) κ.ά.

γ)  Παιχν ίδια  με  τ ις  ε ικόνες  του  βιβλίου . Η ενό
τητα αυτή περιλαμβάνει δραστηριότητες που αξιοποιούν την 
πολυσχιδέστατη και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ρητορική του 
εικονογραφημένου βιβλίου, το οποίο μπορεί να οδηγήσει 
και στην εξοικείωση των μαθητών με την τέχνη, τα διάφορα 
αισθητικά ρεύματα και ορισμένες τεχνικές μέσα από δρα
στηριότητες, όπως: η σύγκριση των διαφορετικών εικονο

Μαθητές της Α´ Δημοτικού
στη Βιβλιοθήκη της Σχολής μας.
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γραφήσεων του ίδιου βιβλίου, η εξοικείωση των παιδιών με 
ορισμένες τεχνικές εικονογράφησης, το παιχνίδι των δια
φορών ανάμεσα στις εικόνες, η παρατήρηση των κρυμμένων 
λεπτομερειών, η προσθήκη κειμένου στις εικόνες του βιβλί
ου κ.ά. 

δ)  Ζωγραφική . Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας 
αποσκοπούν στην προσωπική έκφραση των μαθητών μέσω 
της αξιοποίησης του χρώματος και της γραμμής, στη βιωμα
τική προσέγγιση με τον λόγο της εικόνας, στην «αποκωδικο
ποίηση» του οπτικού συμβολισμού κ.λπ. Οι μαθητές συνδι
αλέγονται με το κείμενο και το καλλιτεχνικό προϊόν και πει
ραματίζονται σε δικά τους σχέδια μέσα από δραστηριότητες 
εικαστικής απόδοσης ενός επεισοδίου της ιστορίας ή του 
πορτρέτου ενός ήρωα, αποδίδουν με χρώματα συναισθήματα 
και σκέψεις, δημιουργούν νέα εικονογράφηση για το βιβλίο 
με τεχνική δανεισμένη από άλλο βιβλίο ή από ζωγραφικούς 
πίνακες κ.ά.

ε)  Παράλληλα κε ίμενα  /  Διαθεματ ικές  δραστηριό
τητες . Οι δραστηριότητες αυτής της ενότητας οδηγούν 
τους μαθητές στη διαθεματική προσέγγιση αξιών, εννοιών, 
γνώσεων τόσο μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές εκφράσεις 
όσο και μέσα από επιστημονικά κείμενα. Έτσι, οι δραστηρι
ότητες αυτές προτείνουν την αξιοποίηση εικαστικών έργων 
(ζωγραφικήςχαρακτικήςγλυπτικής), την ακρόαση μουσι
κών ή θεατρικών παραστάσεων, την ανάγνωση παράλληλων 
κειμένων, όχι αποκλειστικά λογοτεχνικών, που αναφέρονται 
σε ιστορικά, πολιτισμικά ή διαπολιτισμικά θέματα, περιβαλ
λοντικά προβλήματα, φυσικά φαινόμενα, μαθηματικές έννοι
ες, αισθητικά ρεύματα κ.ά. 

στ)  Κατασκευές . Η προσέγγιση της λογοτεχνίας μέσω 
των κατασκευών προσιδιάζει στον κόσμο του παιχνιδιού 
μέσω του οποίου το παιδί διαμορφώνει ένα δικό του ιδιό
τυπο χώρο, το χώρο του «make believe»5, προκειμένου να 
εσωτερικεύσει και να ερμηνεύσει ή να επανερμηνεύσει τον 
κόσμο που το περιβάλλει. Με τις δραστηριότητες αυτής της 
ενότητας οι μαθητές εξασκούνται στην αξιοποίηση υλικών 
μέσων και στη διερεύνηση της ικανότητάς τους να χειρίζο
νται αυτά τα υλικά. Το διδακτικό υλικό της ενότητας περι
λαμβάνει επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, δημιουργία βιβλίων 
με ασυνήθιστες μορφές (π.χ. απλός κύλινδρος, διπλός κύ
λινδρος, βιβλία ακορντεόν), απεικόνιση των ηρώων με χρή
ση υλικών, όπως όσπρια, ζυμαρικά, σπάγκος, ύφασμα, γκο
φρέ χαρτί κ.ά., παραμυθοτράπουλες που εμπλέκουν ήρωες 
και από άλλα κείμενα, σελιδοδείκτες, μαριονέτες (μαριο

νέτα φωτοτυπία, μαριονέτα κάλτσα κ.ά.), παιδικά παιχνίδια 
(π.χ. σβούρα, τόπι, σκοινάκι, βόλους), ντόμινο, φιγούρες 
κατασκευασμένες από πηλό κ.ά.

Η λογοτεχνία είναι η τροφή της σκέψης, θα λέγαμε παρα
φράζοντας τον W. Shakespeare. Η ανάγνωσή της δεν μπορεί 
παρά να είναι αναγκαία, ιδιαίτερα για τους νέους του σήμε
ρα, των οποίων η ενηλικίωση συμπίπτει με την παρακμή μιας 
εποχής και την υπαναχώρηση από τις ελπίδες τους για το 
μέλλον.

Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ, σε μια εποχή πολύ
μορφης και βαθιάς κρίσης, έχουμε την υποχρέωση ως δάσκα
λοι να δημιουργήσουμε στους μαθητές μας κίνητρα για ανά
γνωση και εξερεύνηση του μαγικού και ανεξάντλητου κόσμου 
της λογοτεχνίας. 

Στο σημείο αυτό δεν θα μπορούσαμε παρά να επικαλε
στούμε τα λόγια του Jean Alter: 

«[…] ο πραγματικός κόσμος δεν έχει παρά ένα τέρμα 
και κατόπιν εκμηδενίζεται∙ η διαδρομή τον εξαντλεί εξ 
ολοκλήρου. Ο φανταστικός κόσμος, αντίθετα, μπορεί να 
διανυθεί εκατό φορές, προτού αντικατασταθεί από κάποι
ον άλλο. Αν θεωρήσουμε την ύπαρξη και την ανάγνωση 
ως αναζητήσεις, η μια είναι χωρίς επιστροφή, ενώ η άλλη 
μπορεί να ξαναρχίσει, να τροποποιηθεί, να διαφοροποι
ηθεί ώσπου ν’ αποκτήσουμε τη γνώση που επιτρέπει να 
την οδηγήσουμε σε αίσιο τέλος. Κι εκεί ακριβώς βρίσκε
ται […] αυτό που νομιμοποιεί τη διδασκαλία της λογο
τεχνίας»6.
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
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ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Άρης Μαυρομμάτης*

Αυτή η διαισθητικά εγνωσμένη σχέση μεταξύ των 
πραγμάτων, αυτή η εγγενής γεωμετρία της φύσης, 
με κάνει να πιστεύω ότι οι αισθητικές δομές και 
νόμοι του σύμπαντος βρίσκονται σε πλήρη αντι-
στοιχία μεταξύ τους που στην ολότητά τους μπο-
ρούν να εκφρασθούν μέσω της γεωμετρίας…

V.  VASARELY

Η λιθογραφία του Escher «Ερ
πετά» παρουσιάζει με εξαιρε
τικό τρόπο τη σχέση των αφη 
ρημένων Μαθηματικών, των Φυ 
σικών Επιστημών, της Φιλο
σοφίας και της Τέχνης. Οι επι 
καλύψεις του επιπέδου παρι
στάνουν τα αφηρημένα Μα 
θηματικά. Μπαίνοντας η σαύ
ρα στο χαρτί, από συγκεκρι
μένη γίνεται αφηρημένη και, 

αφού εμπλουτιστεί με τις μαθηματικές θεωρίες, βγαίνει από 
το χαρτί και γίνεται ξανά συγκεκριμένη. Έτσι όπως είναι μα
θηματικά σοφή, κατακτά τις φυσικές επιστήμες (το βιβλίο), 
τη Γεωμετρία (τρίγωνο) και βρίσκεται τελικά στην κορυφή 
του δωδεκάεδρου, που κατά τον Πλάτωνα συμβολίζει το 
σύμπαν. Έχοντας την ψευδαίσθηση ότι είναι κυρίαρχη του 
σύμπαντος, ξεφυσάει με αυταρέσκεια, αλλά τελικά ξαναπέ
φτει στη σκληρή πραγματικότητα (τσιγάρα και σπίρτα), προ
κειμένου να ξαναρχίσει άλλη μια περιήγηση, από την οποία 
ελπίζει να βγει σοφότερη. Έτσι ο κύκλος συνεχίζεται χωρίς 

* Ο Άρης Μαυρομμάτης είναι Μαθηματικός, Καθηγητής στην Εθνική 
Εστία Επιστημών, επιστημονικός σύμβουλος στο Μουσείο Ηρακλει-
δών και διδάσκων στην Σχολή Καλών Τεχνών στο Τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

τελειωμό. Ένας κύκλος που σε κάθε περίπτωση θα φέρνει 
πάντα κοντά την Τέχνη και τα Μαθηματικά.

Από τον προϊστορικό άνθρωπο ως και σήμερα η παρά
σταση μιας ιδέας δε θα μπορούσε ποτέ να λάβει μια συ 
γκεκριμένη υλική μορφή αν δεν υπήρχε η Γεωμετρία. Στους 
πρώτους μεγάλους πολιτισμούς που άνθισαν γύρω από τη 
Μεσόγειο, στο Νείλο, τη Μεσοποταμία και στο Αιγαίο, η Τέ
χνη ακολουθεί το πολιτιστικό επίπεδο. Οι Αιγύπτιοι παρότι 
φαίνεται ότι γνώριζαν τις πρώτες γεωμετρικές έννοιες της 
προοπτικής απεικόνισης, καθώς και τις γεωμετρικές αναλο
γίες και χρησιμοποιούσαν μια κλίμακα μεγέθυνσης και σμί
κρυνσης, ποτέ δεν ασχολήθηκαν με την έννοια του βάθους. 
Η προοπτική τους ήταν καθαρά εννοιολογική και υπάκουε 
στην ηθική και κοινωνική ιεραρχία. Οι παραστάσεις των αντι
κειμένων τους ακολουθούν τον «νόμο της μετωπικότητας». 

Οι Έλληνες, έχοντας ως σημείο εκκίνησης την «Μετωπι
κή Τέχνη» του Νείλου και του Ευφράτη, κατορθώνουν να δια
κόψουν τους δεσμούς με την αιγυπτιακή στασιμότητα, ενώ 
ταυτόχρονα εμπλουτίζουν τα έργα τους, ανακαλύπτοντας την 
ανατομία, τον όγκο και την κίνηση. Η έννοια της κίνησης, από 
 ηχος της Ηρακλείτειας φιλοσοφίας, εισχωρεί στην Τέχνη, με 
ουσιαστικό εκπρόσωπο την καμπύλη. Η στατική ευθεία, η 
οποία εξελίσσεται σε τετράγωνο για να καταλήξει στις ακί
νητες μορφές που κοσμούν τις μετώπες, και η καμπύλη ακο 
λουθούν παράλληλους δρόμους έκφρασης. Οι Έλληνες είχαν 
συνειδητοποιήσει ότι χωρίς το θεωρητικό όργανο, τη Γεωμε 
τρία, δε θα μπορούσαν να προχωρήσουν βαθειά στην Τέχνη. Η 
βαθειά γνώση των γεωμετρικών νόμων διαφαίνεται στο διά 
κοσμο των καμπυλόμορφων αγγείων. Οι εκπληκτικές μέχρι σή 
μερα επιτεύξεις της τέχνης αντανακλούν τον πλούτο αυτού του 
θεωρητικού υπόβαθρου.

Αν και τα Μαθηματικά για τους αρχαίους Έλληνες ήταν 
μέσο για να απεικονίσουν τις ιδέες τους στο χώρο και η 
πρόοδος τους στη Γεωμετρία παραμένει ακόμα και σήμερα 
ένα αξεπέραστο γεγονός, εν τούτοις δε θέλησαν να κάνουν 
ένα ακόμα βήμα. Βήμα που τόλμησε η Αναγέννηση: να τμή
σουν την οπτική πυραμίδα μ’ ένα επίπεδο και να προχωρή

Λιθογραφία του Escher
με τίτλο «Ερπετά»
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σουν έτσι σε μια «αναπαράσταση» του χώρου. Η αναγεν
νησιακή περίοδος αποτελεί αναμφισβήτητα για την Τέχνη 
και την Επιστήμη το δεύτερο μεγάλο σταθμό. Οι θεοκρα
τικές αντιλήψεις για τη θεώρηση του κόσμου αρχίζουν να 
υποχωρούν, παραχωρώντας τη θέση τους στην επιστημο
νική αναζήτηση της φύσης, ενώ η επιστήμη αναγεννιέται 
και μέσα από επιστημονικές προσεγγίσεις. Η αριστοτελική 
αντίληψη του ασυνεχούς και του πεπερασμένου χώρου 
που κυριαρχεί σε όλο το Μεσαίωνα εγκαταλείπεται. Τον 15ο 
αιώνα ο χώρος παριστάνεται μέσα από την αρχή της κεν
τρικής προβολής. Στην Ιταλία αρχίζει να αναπτύσσεται ο 
πρώτος μεγάλος πυρήνας καλλιτεχνώνεπιστημόνων και εί
ναι αυτοί που θα προετοιμάσουν το έδαφος για τις επανα
στατικές ιδέες του Γαλιλαίου. Βασικά εργαλεία για τον καλ
λιτέχνη της Αναγέννησης είναι τα Μαθηματικά και ιδιαίτερα 
η Γεωμετρία. Μέσα από τη συστηματική μελέτη των κανό 
νων της προοπτικής, οι ιταλοί καλλιτέχνες δεν ανακάλυψαν 
μόνο μια ρεαλιστικότερη παράσταση του φυσικού κόσμου, 
αλλά πρόσφεραν το θεωρητικό πλαίσιο για ένα καινούργιο 
κλάδο της γεωμετρίας, αυτόν που ονομάζουμε Προβολική 
Γεωμετρία.

Τον 17ο αιώνα στο Παρίσι ένας πυρήνας διανοουμένων 
θα δώσει καινούργια ώθηση στη Γεωμετρία και θα αλλάξει 
σημαντικά τη μορφή της. Εκείνο που άλλαξε τη μορφή της 
Γεωμετρίας είναι η εισαγωγή σ’ αυτήν νέων στοιχείων όπως 
των απειροστών, του επ’ άπειρον σημείου και της επ’ άπει
ρον ευθείας. Αυτά τα στοιχεία συνέβαλαν στο να κάνουν αι
σθητό το άπειρο του ορίζοντα και τη γεωμετρική σύλληψη 
της έννοιας του επ’ άπειρον σημείου, μέσα από τη σκιά του 
στον ζωγραφικό καμβά (σημείο φυγής). Το πρόβλημα της 
σκιάς αναδεικνύεται σ’ ένα σημαντικό πρόβλημα και βρίσκει 
τη λύση του μέσα από μια περίπλοκη γεωμετρική θεωρία, 
όταν δηλαδή ο κώνος σκιάς αντικαθίσταται από την ανάπτυ
ξη μιας επιφάνειας. Οι μέθοδοι της προοπτικής η αναζήτη
ση των οποίων είχε ουσιαστικά διακοπεί στο τέλος της επο
χής του Μπαρόκ, επανέρχονται στις αρχές του 19ου αιώνα 
ταυτόχρονα σχεδόν με την ανακάλυψη και την πρόοδο της 
προβολικής Γεωμετρίας. Στην ανακάλυψη αυτή συμβάλλουν 
ουσιαστικά οι μέθοδοι της παραστατικής Γεωμετρίας. 

Την εποχή που ο Poncelet και ο von Staudt δημιουρ
γούν την Προβολική Γεωμετρία, ο Turner προαναγγέλλει την 
ιμπρεσιονιστική θεώρηση του τοπίου, μέσα από μια ευλύγι
στη κινητικότητα του φωτός, του νερού και του ουρανού και 
ο Constable ερευνά το παιχνίδισμα του φωτός στη θάλασσα 
ή στη θύελλα. Την ελευθερία που φέρνει στην Τέχνη τον 19ο 
αιώνα ο ρομαντισμός του Delacroix και ο κοινωνικός ρεα
λισμός του Courbet, τη συναντάμε και στα Μαθηματικά. Ο 

μαθηματικός απελευθερώνεται από τα «κλασικά» αντικείμε
να της μελέτης του. Ιδιαίτερα αισθητή είναι η απελευθέρω
ση αυτή στον τομέα της Γεωμετρίας, η οποία αιώνες κατα
γινόταν με τα πλατωνικά στερεά. Εισάγεται στη Γεωμετρία η 
τοπολογική μεταμόρφωση. Με αυτήν ο μαθηματικός αγνοεί 
ορισμένες πλευρές των πραγμάτων και μελετά βαθύτερα τη 
φύση τους. Το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο γεωμέτρης για 
να ανακαλύψει τις άγνωστες όψεις των πραγμάτων, είναι η 
παραμόρφωση. Μ’ αυτήν τη δοκιμασία ανακαλύπτει το αμε
τάβλητο, το οποίο είναι η καθ’ αυτή ουσία του αντικειμένου. 
Την παραμόρφωση που χρησιμοποίησαν στο παρελθόν και οι 
ζωγράφοι για λόγους όμως καθαρά μιας προοπτικής τεχνι
κής, χρησιμοποιούν αυτή τη φορά οι Cezanne και Gauguin 
προσπαθώντας να παρουσιάσουν την εσωτερική γεωμετρική 
δομή των αντικειμένων. 

Το 1905, στον κόσμο της Επιστήμης, ο Einstein διατυπώ
νει την έννοια του χωροχρόνου στην ειδική θεωρία της σχε
τικότητας, ενώ στον κόσμο της Τέχνης οι Picasso και Braque 
«εντάσσουν» τη διάσταση του χρόνου στον πλαστικό χώρο. 
Είναι η εποχή που γεννιέται η τέταρτη διάσταση με την  
κίνηση και ο παραδοσιακός οπτικός κύβος της αναγέννη
σης καταρρέει. Η αρχή του 20ου αιώνα φέρνει τη Γεωμετρία  
και γενικότερα τα Μαθηματικά να απομακρύνονται από την 
«πραγματικότητα». Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωγραφική. 
Τα φαινόμενα παραχωρούν τη θέση τους στην βαθύτερη 
αναζήτηση της ουσίας. Η σύγχρονη Γεωμετρία απελευθε
ρώνεται από τα πρότυπα του υλικού κόσμου και δημιουρ
γεί δικά της αντικείμενα και χώρους. Αντίστοιχα, η ζωγρα
φική παύει και αυτή να ασχολείται με την αναπαράσταση 
μοντέλων του εξωτερικού κόσμου. Φανταστικούς χώρους 
δημιουργούν οι ζωγράφοι, φανταστικούς χώρους και οι 
μαθηματικοί. Όμως στη βάση και των δύο παραμένουν δυο 
πράγματα κοινά: α) το σχήμα ως μέσο παράστασης της 
μορφής για τον ζωγράφο και εργαλείο νοητικής εποπτείας 
–με την καντιανή έννοια του όρου– για τον μαθηματικό και 
β) η δομή ως η αναζήτηση και μελέτη όχι των ίδιων των 
αντικειμένων αλλά των σχέσεων που αναπτύσσονται μετα
ξύ αυτών. Ίσως σ’ αυτό το δίδυμο: του σχήματος και της 
δομής, θα πρέπει να αναζητηθεί η κοινή συμπόρευση της 
Τέχνης και των Μαθηματικών. 

❊  ❊  ❊
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αγγελίδης Παναγιώτης
Χατζησωτηρίου Χριστίνα*

Εισαγωγή

Ο παραδοσιακός χώρος της «ειδικής εκπαίδευσης» σε 
πολλά μέρη του κόσμου βρίσκεται μπροστά σε μια από τις 
βαθύτερες αλλαγές στην ιστορία του: συνενώνεται με την 
εκπαίδευση του δεσπόζοντος ρεύματος (Booth & Ainscow, 
1998). Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά τα οποία στο παρελθόν 
εξυπηρετούντο πρωταρχικά από «ειδικούς» εκπαιδευτικούς 
σε διαχωριστικά περιβάλλοντα εξελικτικά γίνονται μέρος των 
ενδιαφερόντων κάθε εκπαιδευτικού. Τα σχολεία πρέπει να 
διαμορφωθούν με τέτοιους τρόπους, ώστε να αυξήσουν την 
ικανότητά τους να ανταποκριθούν σε όλα τα παιδιά. Η συ-
νέπεια αυτού είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τρο-
ποποιήσουν την πρακτική τους, έτσι ώστε να γίνουν ικανοί 
να διδάσκουν αποτελεσματικά τα παιδιά τα οποία θεωρούνται 
ως να έχουν «ειδικές ανάγκες» και να μπορούν να θέσουν σε 
λειτουργία τις πολιτικές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Συγ- 
κεκριμένα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο όρος συμπε-
ρίληψη τις περισσότερες φορές αναφέρεται στην εκπαίδευση 
των παιδιών που θεωρούνται ως να «έχουν ειδικές ανάγκες» 
στα σχολεία της γειτονιάς τους. 

Στο αφιέρωμα του παρόντος τεύχους του Δελτίου μάς απασχόλησε η έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Η νέα αυτή 
τάση στην εκπαίδευση έχει ως βάση το αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως καταγωγής, κοινωνικο-oικονομικής 
προέλευσης ή αναπηρίας, να φοιτά στο σχολείο και να έχει τις ίδιες εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες με κάθε άλλο παιδί 
της ηλικίας του. Άλλωστε, σύμφωνα με την Unescο ο όρος συμπεριληπτική εκπαίδευση αναφέρεται σ’ έναν συνεχή αγώνα για τη 
δημιουργία ενός καλύτερου σχολείου, που θα βασίζεται στην αρχή της ισοτιμίας, με σκοπό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα 
δικαιώματα και στις ανάγκες όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις. Στα κείμενα που ακολουθούν επιχειρείται μια συνοπτική παρουσία-
ση του νέου αυτού όρου, μέσα από κείμενα ειδικών που επισημαίνουν την αναγκαιότητα της συμπερίληψης αλλά και τις δυσκολίες 
εφαρμογής της στο σύγχρονο σχολείο.

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 * Ο Παναγιώτης Αγγελίδης είναι Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Η Χριστίνα Χατζησωτηρίου είναι Εκπαιδευτικός.

Ως απότοκο, τα τελευταία χρόνια η ιδέα της συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης βρίσκεται πολύ ψηλά στις εκπαιδευτικές προτεραι-
ότητες πολλών χωρών. Στις συζητήσεις για τον καθορισμό της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και την ανάπτυξη της πρακτικής των δι-
αφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων το θέμα της συμπεριληπτι- 
κής εκπαίδευσης πολύ συχνά κυριαρχεί. Πολλές από τις προ- 
σπάθειες για προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
εστιάζουν αποκλειστικά στις 
δραστηριότητες των σχολεί- 
ων και πώς αυτά θα μπορού- 
σαν να διαμορφωθούν, ώστε 
να γίνουν πιο συμπεριληπτι- 
κά (π.χ. Ainscow, 1999, Clark 
et al.,1995, Ballard, 1999).

Στον διεθνή χώρο, η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί 
ένα πολύπλοκο και αμφιλεγόμενο ζήτημα, γεγονός που συ-
χνά προκαλεί έντονες συζητήσεις ανάμεσα στους διάφορους 
ενδιαφερομένους. Οι Ainscow, Farrell και Tweddle (2000) 
υποστηρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια αλλά και σύγχυση 
γύρω από την έννοια του όρου «συμπεριληπτική εκπαίδευση» 
(βλ. Angelides, Stylianou & Gibbs, 2006). Στον ελληνικό χώρο 
και στη σχετική βιβλιογραφία έχει υπάρξει αρκετή συζήτηση 
γύρω από την απόδοση του όρου ‘inclusive education’ στην ελ-
ληνική γλώσσα (βλ. Σούλης, 2002). Κάποιοι μεταφράζουν τον 
όρο ως «συνεκπαίδευση» (π.χ. Τάφα, 1998), άλλοι ως «σχολι-
κή ενσωμάτωση» (π.χ. Παντελιάδου, 1992) ενώ κάποιοι άλλοι 
δεν τον μεταφράζουν καθόλου και τον χρησιμοποιούν στα 
Αγγλικά (π.χ. Vlachou-Balafouti & Zoniou-Sideris, 2000). Εμείς 
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μεταφράζουμε τον όρο ως «συμπεριληπτική εκπαίδευση» για-
τί θεωρούμε ότι αποδίδει καλύτερα τον αγγλικό όρο «inclusive 
education». Η ιδέα της συμπερίληψης μπορεί να πάει και πέρα 
από τα σχολεία στην κοινωνική συμπερίληψη, κάτι που δεν 
μπορούν να κάνουν οι όροι «συνεκπαίδευση» και «σχολική εν- 
σωμάτωση». Επίσης, ο όρος συμπερίληψη σχετίζεται και κα-
λύπτει ένα μεγαλύτερο εύρος θεμάτων, επίκαιρων στις μέρες 
μας, όπως θέματα ισότητας, αντι-ρατσισμού και διαπολιτισμι-
κής εκπαίδευσης.

Διευρύνοντας την έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Η ιδέα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης έχει κυριαρχήσει 
στον καθορισμό των αναλυτικών προγραμμάτων αλλά και ολό-
κληρων των εκπαιδευτικών συστημάτων πολλών χωρών του 
κόσμου. Η φιλοσοφία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης δεν 
αναφέρεται απλώς στην τοποθέτηση των παιδιών που ορίζο-
νται ως παιδιά με ειδικές ανάγκες στα σχολεία του δεσπόζο-
ντος ρεύματος, αλλά εξετάζει κάτω από ποιες προϋποθέσεις 
μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αποτελεσματικά όλα τα παιδιά 
έτσι, ώστε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τους όποιες και αν 
είναι αυτές (Barton, 1997). Οι Sebba και Ainscow (1996), για 
παράδειγμα, ορίζουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως τη δι-
αδικασία με την οποία τα σχολεία προσπαθούν να ανταποκρι-
θούν σε όλους τους μαθητές τους ως άτομα αναθεωρώντας 
την οργάνωση και παροχή των αναλυτικών τους προγραμμά-
των. Συμπεριληπτική εκπαίδευση κατά μία έννοια είναι η πρα-
κτική που παρέχει σχολικές εμπειρίες στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες στα ίδια σχολεία και στις ίδιες τάξεις που θα φοι-
τούσαν, αν δεν είχαν ειδικές ανάγκες. Είναι η διαδικασία κατά 
την οποία όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από τις ικανότητες και 
τις ανάγκες τους, συμμετέχουν από κοινού στο ίδιο σχολείο 
(Thomas, 1997). Κύριος σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η 
εκπαίδευση όλων των παιδιών ανεξάρτητα από τις διαφορές, 
τα προβλήματα και τις δυσκολίες τους, έχοντας ως όραμα ένα 
σχολείο για όλους.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω θεωρήσεις, καταλήγου-
με συμπερασματικά ότι, ενώ ο όρος «συμπεριληπτική εκπαί-
δευση» αναδύθηκε από την ειδική εκπαίδευση και συνεπώς 
σχετίζεται με την εκπαίδευση των παιδιών που έχουν κατη-
γοριοποιηθεί ως να έχουν «ειδικές ανάγκες», εξελικτικά έχει 
αποκτήσει διαφορετική σημασία. Χαρακτηριστικά, οι Booth 
και Ainscow (1998: 2) πάνε ένα βήμα παρακάτω και εξετάζουν 
τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με έναν πιο πλατύ φακό:

«Η συμπερίληψη και ο αποκλεισμός σχετίζονται με τη 
συμμετοχή και την περιθωριοποίηση σε σχέση με τη φυλή, 
την τάξη, τη σεξουαλικότητα, τη φτώχεια και την ανεργία, 
καθώς επίσης και με τα παραδοσιακά ενδιαφέροντα της ει-
δικής εκπαίδευσης που σχετίζονται με μαθητές που έχουν 

κατηγοριοποιηθεί ως να έχουν χαμηλή επίδοση, κάποια 
αναπηρία ή αποκλίνουσα συμπεριφορά.»

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση, επομένως, σχετίζεται με τη 
μάθηση και τη συμμετοχή, με την αποδοχή της διαφορετικό-
τητας, με το σχολείο ως ολότητα, με τη δημοκρατία και με την 
κοινωνία γενικότερα. Συμπεριληπτική εκπαίδευση σημαίνει ότι 
όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στη μάθηση στο σχολείο της 
γειτονιάς τους. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν περιορίζε-
ται σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών αλλά απευθύνεται σε 
όλους τους εμπλεκομένους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς 
κ.λπ.). Σε αυτού του είδους την εκπαίδευση όλες οι φωνές 
πρέπει να ακούγονται και η αλλαγή πρέπει να συμβεί στο σχο-
λείο και όχι στους μαθητές ως άτομα. Η συμπεριληπτική εκ-
παίδευση σχετίζεται με τις κουλτούρες των σχολείων, με την 
εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα και με την κοινωνική δικαι-
οσύνη. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι ένα στάδιο το 
οποίο μπορούμε να φτάσουμε σε μια συγκεκριμένη στιγμή. 

Επομένως, οι όροι «πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευ-
σης» και «διδάσκω συμπεριληπτικά» υπονοούν ότι οι εκπαιδευ-
τικοί και τα σχολεία παρέχουν ίσες ευκαιρίες στη διδασκαλία 
και στη μάθηση σε όλα τα παιδιά. Εκτός από τη γενική φιλοσοφία 
που πρέπει να διέπει την εκπαιδευτική πολιτική και την οργά- 
νωση των σχολείων, οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούν το ανα-
λυτικό πρόγραμμα και τους στόχους διδασκαλίας τους, ώστε 
να απευθύνονται στις ικανότητες κάθε μαθητή τους.

Τυπολογία της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης

Ανακεφαλαιώνοντας, οι σύγχρονες θεωρήσεις της συμπε-
ρίληψης αναφέρονται στην αναθεώρηση των εκπαιδευτικών 
δομών προκειμένου να ικανοποιηθούν οι διαφορετικές ανά- 
γκες, τα ενδιαφέροντα, τα μαθησιακά στιλ και οι αφετηρίες των 
παιδιών (Κing, 2001). Ο εκπαιδευτικός μηχανισμός γίνεται, συ-
νεπώς, συμβάλλων στην επιτυχία όλων των μαθητών παρά την 
εθνική καταγωγή, το φύλο, την κοινωνική τάξη ή την αναπηρία 
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τους (Ainscow, 1991). Η τυπολογία των Ainscow et al. (2006) 
αντικατοπτρίζει δυνητικά την ευρύτερη έννοια της συμπεριλη-
πτικής εκπαίδευσης, επισημαίνοντας έξι τρόπους προς καθο-
ρισμό της συμπερίληψης:

1. Συμπερίληψη ως ενδιαφέρον για τους μαθητές με ανα-
πηρίες, καθώς επίσης και για άλλους που έχουν κατηγο-
ριοποιηθεί ως να έχουν «ειδικές ανάγκες».

2. Συμπερίληψη ως ανταπόκριση στον αποκλεισμό λόγω 
απειθαρχίας.

3. Συμπερίληψη σε σχέση με όλες τις ομάδες που θεω-
ρούνται ευάλωτες στον αποκλεισμό.

4. Συμπερίληψη ως προσπάθεια ανάπτυξης σχολείων για 
όλους.

5. Συμπερίληψη ως «εκπαίδευση για όλους».

6. Συμπερίληψη ως βασική προσέγγιση προς την εκπαί-
δευση και την κοινωνία. 

Συμπερίληψη - αναπηρία - «ειδικές ανάγκες» 

Η συγκεκριμένη προσέγγιση, στην προσπάθειά της να αυ-
ξήσει τη συμμετοχή μιας ομάδας παιδιών, ουσιαστικά εστιά-
ζει στις «ειδικές ανάγκες» αγνοώντας όλους τους άλλους τρό-
πους, μέσω των οποίων η συμμετοχή αυτών των παιδιών μπο-
ρούσε να αυξηθεί. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ότι ο όρος 
«ειδικές ανάγκες» διαχωρίζει (βλ. Allan, 2003, Angelides, 2008, 
Benjamin, 2002), επομένως, δεν τον χρησιμοποιούν και αναφέ-
ρονται σε όρους όπως «εμπόδια στη συμμετοχή και στη μά- 
θηση» (Booth & Ainscow, 2002). Εάν, επομένως, κάποιο παιδί 
κρίνεται ως να «έχει ειδικές ανάγκες», αυτό δημιουργεί πρό- 
βλημα και στιγματίζει, ειδικά εάν αυτή η παρέμβαση θα στείλει 
το συγκεκριμένο παιδί σε ειδικό σχολείο. Κάποιος φυσικά θα 
μπορούσε να επιχειρηματολογήσει ότι το σχολείο αυτό εξυ-
πηρετεί καλύτερα τις «ειδικές ανάγκες» του παιδιού, ωστόσο 
αυτό το επιχείρημα καταρρίπτεται, αν δούμε το θέμα από την 
οπτική των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Μια τέτοια προσέγγι-
ση που ουσιαστικά επιβάλλει ως υποχρεωτικό το διαχωρισμό 
θεωρείται ότι καταπιέζει το άτομο, αποτελώντας μια παρό-
μοια πρακτική περιθωριοποίησης, όπως η περιθωριοποίηση 
που σχετίζεται με τη φυλή, το φύλο ή τις σεξουαλικές προτι-
μήσεις (βλ. Abberley, 1987).

Η συσχέτιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με οποιασ-
δήποτε μορφής αναπηρία, έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές 
στη θεώρηση της συμπερίληψης ως μιας αρνητικής εξέλιξης 
και θα παραπέμπαμε στους Avramidis και Norwich (2002) για 
μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Επιπλέον, το συμπεριληπτικό 
«κίνημα» έχει δημιουργήσει ένταση και πολλές αντιφάσεις, 
παραπέμποντας σε μια κατάσταση όπου πολλά σχολεία προ-
σπαθούν να «ξεφορτωθούν» τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυ-
σκολίες στη μάθηση ή για να τα εκπαιδεύσουν ζητούν να τους 
δοθούν περισσότερα λεφτά (βλ. Bines, 1995, Hornby, 1999, 
Wilson, 1999).

Συμπερίληψη ως ανταπόκριση στον αποκλεισμό λόγω απει-
θαρχίας 

Μεγάλος αριθμός μαθητών που παρουσιάζουν προβλήμα-
τα συμπεριφοράς συχνά αποκλείονται από τα σχολεία. Η συ-
μπερίληψη έχει συσχετιστεί και με αυτές τις ομάδες μαθητών. 
Κινδυνολογώντας, είναι πιθανή η αντίδραση στην εμπλοκή κά-
ποιων σχολείων σε προγράμματα συμπεριληπτικής εκπαίδευ-
σης, θεωρώντας ότι το σχολείο πιθανότατα θα δεχθεί μεγάλο 
αριθμό παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς.

Συμπερίληψη σε σχέση με όλες τις ομάδες που θεωρούνται 
ως ευάλωτες στον αποκλεισμό 

Τα τελευταία χρόνια όλο και αυξάνονται οι προσπάθειες 
για μείωση του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης ομά-
δων που είναι ευάλωτες στον αποκλεισμό. Αυτό σχετίζεται με 
την ευρύτερη πολιτική πολλών κρατών για «κοινωνική συμπε-
ρίληψη» και αντιμετώπιση του «κοινωνικού αποκλεισμού». Η 
συμπερίληψη, επομένως, έχει συνδεθεί με ομάδες, όπως είναι 
τα παιδιά μεταναστών, που δε μιλούν τη γλώσσα της κυρίαρ-
χης κουλτούρας, παιδιά που προέρχονται από φτωχές οικογέ-
νειες, κορίτσια που εγκυμονούν ή που μόλις έχουν αποκτήσει 
παιδί κ.λπ. Ωστόσο, η χρήση των όρων κοινωνική συμπερίληψη 
και κοινωνικός αποκλεισμός είναι προβληματική, γιατί μπορεί 
να θεωρηθεί ότι υπάρχουν μορφές αποκλεισμού που δεν είναι 
κοινωνικές και επομένως φυσικές.

Συμπερίληψη ως προσπάθεια ανάπτυξης σχολείων για όλους 

Μια διαφορετική έννοια του όρου συμπερίληψη σχετίζεται 
με την ανάπτυξη ενός κοινού σχολείου για όλους. Σε κάποιες 
χώρες του κόσμου τα εκπαιδευτικά συστήματα διαχωρίζουν 
τους μαθητές τους μετά από κάποιο σημείο (π.χ. ηλικία των 11) 
και τους χωρίζουν ανάλογα με την επίδοσή τους. Επίσης, υπάρ-
χουν σχολεία τα οποία ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευ-
τικές κοινότητες (π.χ. καθολική, εβραϊκή, μουσουλμανική) και 
δέχονται παιδιά μόνο από αυτές τις κοινότητες. Η ιδέα πίσω 
από την ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους είναι τα διάφορα 
κράτη να αναπτύξουν ένα είδος σχολείου, το «σχολείο για 
όλους», το οποίο θα εξυπηρετεί τη σημερινή πολυπολιτισμική 
κοινωνία.

Συμπερίληψη ως «εκπαίδευση για όλους»

Το θέμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης βρίσκεται στην 
ατζέντα της εκπαιδευτικής αλλαγής πολλών χωρών και έχει 
κεντρική θέση στις διεθνείς συζητήσεις για θέματα εκπαίδευ-
σης. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 με πρωτοβουλία 
της UNESCO ξεκίνησε μια πρωτοβουλία για την επίτευξη του 
σκοπού «εκπαίδευση για όλους», στόχος της οποίας ήταν η 
αύξηση της πρόσβασης και της συμμετοχής στην εκπαίδευση 
σε όλη την υφήλιο, με έμφαση κυρίως στις φτωχές χώρες. 
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Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από την Παγκόσμια Διάσκεψη 
του Jomtien το 1990 (UNESCO, 2000). Σύμφωνα με ένα άρθρο 
αυτής της διάσκεψης, όλα τα παιδιά, οι έφηβοι και οι ενήλι-
κες πρέπει να έχουν πρόσβαση στη θεμελιώδη βασική εκπαί-
δευση. Αυτή η θέση τονίζει τη σημαντικότητα της δημοτικής 
εκπαίδευσης και φαίνεται να είναι μια προσπάθεια καταπο-
λέμησης του αναλφαβητισμού και ενίσχυσης της πρόσβασης 
στην εκπαίδευση κυρίως παιδιών από φτωχές χώρες, κοριτσιών 
και ατόμων που θεωρούνται ως να έχουν ειδικές ανάγκες. Επει- 
δή η ιδέα της «εκπαίδευσης για όλους» φάνηκε να μην επιτυγ- 
χάνει τους στόχους που τέθηκαν στην Jomtien το 1990, η UNESCO 
προχώρησε σε μια δεύτερη παγκόσμια διάσκεψη, αυτή τη φο- 
ρά στο Dakar το 2000, όπου αναθεωρήθηκαν οι στόχοι και 
καθορίστηκαν στρατηγικές βελτίωσης και διεύρυνσης της «εκ-
παίδευσης για όλους». 

Συμπερίληψη ως βασική προσέγγιση της εκπαίδευσης και της 
κοινωνίας 

Οι προηγούμενες πέντε προσεγγίσεις του όρου συμπε-
ρίληψη υποδεικνύουν το διαφορετικό νόημα που αποδίδεται 
στη συμπερίληψη από διαφορετικά άτομα σε διαφορετικά συ-
γκείμενα. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια μεγάλη συζήτηση 
σχετικά με τους τρόπους, με τους οποίους τα διάφορα εκπαι-
δευτικά συστήματα στον κόσμο θα μπορούσαν να μειώσουν 
την περιθωριοποίηση και να αναπτύξουν πιο συμπεριληπτικές 
πρακτικές στα σχολεία τους. Ένα σημαντικό ζήτημα αυτής της 
συζήτησης περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα κατά πόσο 
τα σχολεία θα μπορούσαν να γίνουν πιο συμπεριληπτικά όσον 
αφορά στην αύξηση της συμμετοχής όλων των παιδιών στις 
κουλτούρες, τα αναλυτικά προγράμματα και τις κοινωνίες των 
σχολείων (βλ. Dyson, Howes & Roberts, 2002). Η διεθνής βι-
βλιογραφία και έρευνα περιγράφει τις προσπάθειες για μετα-
σχηματισμό των υπαρχουσών διευθετήσεων στα σχολεία με 
τέτοιο τρόπο, ώστε αυτά τα σχολεία να καταστούν ικανά να 
ανταποκρίνονται κατάλληλα σε όλους τους μαθητές τους (π.χ. 
Ainscow, 1997). Υπάρχει, επίσης, ενδιαφέρον αναφορικά με 
τους τρόπους με τους οποίους τα σχολεία πρέπει να ανταπο-
κριθούν στα παιδιά που περιθωριοποιούνται ή και αποκλείο-
νται (Booth & Ainscow, 1998).

Εν κατακλείδι

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με την προσπά-
θεια για υπερπήδηση των φραγμών που εμποδίζουν τη συμ-
μετοχή και τη μάθηση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα, το φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλι-
κότητα, την αναπηρία ή την επίδοσή τους (Booth & Ainscow, 
1998). Η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν εστιάζει μόνο στα 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μαθητές αλλά, όπως επιχει-
ρηματολογούν οι Booth & Ainscow (2002), προσανατολίζεται 
στη λεπτομερή ανάπτυξη κουλτούρας, πολιτικών και πρακτι-

κών στα εκπαιδευτικά συστήματα καθώς επίσης και στα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, ώστε να γίνουν ικανά να ανταποκρίνο-
νται στην ετερότητα των μαθητών και να τους αντιμετωπίζουν 
ισότιμα. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση, επίσης, σχετίζεται με 
τα αναλυτικά προγράμματα και τους τρόπους με τους οποί-
ους μπορεί να οργανωθεί η μάθηση, ώστε να απευθύνεται στις 
ικανότητες όλων των παιδιών και του καθενός ξεχωριστά (βλ. 
Sebba & Ainscow, 1996). Σχετίζεται ακόμα με την ανάπτυξη 
σχολείων όπου όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαθαίνουν. 
Στα σχολεία συμπερίληψης η διαφορετικότητα καλωσορίζεται 
και θεωρείται ως πηγή μάθησης και όχι ως πρόβλημα.

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση, επομένως, είναι συνυφα-
σμένη με τη μάθηση και τη συμμετοχή, με την αποδοχή της δια- 
φορετικότητας, με το σχολείο ως ολότητα, με τη δημοκρατία 
και με την κοινωνία γενικότερα. Συμπεριληπτική εκπαίδευση 
σημαίνει ότι όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα στη μάθηση 
στο σχολείο της γειτονιάς τους. Η συμπεριληπτική εκπαίδευ-
ση δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητών αλλά 
απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκομένους (μαθητές, εκπαι-
δευτικούς, γονείς κ.λπ.). Σε αυτού του είδους την εκπαίδευση 
όλες οι φωνές πρέπει να ακούγονται και η αλλαγή πρέπει να 
συμβεί στο σχολείο και όχι στους μαθητές ως άτομα. Η συ-
μπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με την κουλτούρα των 
σχολείων, με την εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα και με την 
κοινωνική δικαιοσύνη. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η 
συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία και όχι 
ένα στάδιο το οποίο μπορούμε να φτάσουμε σε μια συγκεκρι-
μένη στιγμή. 

Βαδίζοντας προς το μέλλον, η διδασκαλία παιδιών με δια-
φορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο (π.χ. μεταναστών), ως δια-
δικασία συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη στις μέρες μας, καθιστώντας άμεση την ανάγκη δη-
μιουργίας ενός συμπεριληπτικού σχολείου, στο πλαίσιο του 
οποίου θα γίνεται αποδεκτή η διαφορετικότητα στις αντιλή-
ψεις και τον τρόπο ζωής του κάθε μαθητή. Τα σχολεία της γει-
τονιάς, με προσανατολισμό στον σεβασμό της αρχής της ισο-
τιμίας, συνιστούν το αποτελεσματικότερο μέσο κατά των δια-
κρίσεων, δημιουργώντας κοινότητες που σέβονται τη διαφο- 
ρετικότητα και επιτυγχάνοντας την «εκπαίδευση για όλους». 
Η διαπολιτισμική συνεκπαίδευση των πολιτισμικά «διαφορε-
τικών» μαθητών απαιτεί την υιοθέτηση συμπεριληπτικών πρα- 
κτικών, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας φιλικών σχέ-
σεων μεταξύ πολιτισμικά «διαφορετικών» μαθητών, της ανά-
πτυξης και διατήρησης της συμμετοχής όλων των μαθητών 
στη μαθητική αυτοδιοίκηση, της διαφοροποίησης της διδα-
σκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή και της δη-
μιουργίας εταιρικών σχέσεων μεταξύ σχολείου, οικογένειας 
και κοινότητας με απώτερο σκοπό τη συνεργασία στη λήψη 
αποφάσεων. 

Αναντίρρητα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, η ισότητα και η 
καταπολέμηση των προκαταλήψεων είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-



14

Θέματα και απόψειςΑ φ ι έ ρ ω μ α

νες με τη συμπερίληψη. Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ερευ-
νά τις αιτίες, τις διαδικασίες, το χρόνο, τη θέση και τα πιθανά 
αποτελέσματα της εκπαίδευσης όλων των μαθητών. Συνεπώς, 
η άμβλυνση της περιθωριοποίησης αποτελεί μια επιπρόσθετη 
συμπεριληπτική πρακτική, η οποία εστιάζει στην υπερπήδηση 
των εμποδίων που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή όλων των 
μαθητών στην εκπαίδευση. Η συμπερίληψη αντιμετωπίζει την 
πολυμορφία και την ανομοιογένεια ως δημιουργικές πηγές 
μάθησης μέσα στις διαπολιτισμικές σχολικές τοποθετήσεις 
και όχι ως προβληματικές καταστάσεις που απαιτούν λύση 
(Ainscow 1999, Booth et al., 2000). Είναι εύλογος, επομένως, 
ο συσχετισμός της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με τη δια-
πολιτισμική εκπαίδευση. Συμπερασματικά, η συμπεριληπτική 
και η διαπολιτισμική εκπαιδευτική φιλοσοφία βασίζονται στην 
έννοια της ισότητας, η οποία αντιτάσσεται σε οποιαδήποτε 
πράξη διαχωρισμού. 
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1. Εισαγωγή

Διεθνείς οργανισμοί και πολλά εκπαιδευτικά συστήμα-
τα παγκοσμίως αναγνωρίζουν ως θεμελιώδη υποχρέωση και 
βασική επιδίωξη της σύγχρονης γενικής και ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης την ισότιμη, και σύμφωνη με τις δυνατότη-
τές τους, συμμετοχή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στις μαθησιακές δραστηριότητες και τις κοινωνικές 
διεργασίες του γενικού σχολείου. Αναγνώριση αυτής της υπο-
χρέωσης και επιδίωξης υπάρχει και στην ελληνική εκπαιδευ-
τική πραγματικότητα, τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας, όσο και 
σε πλαίσιο σχολικών εφαρμογών. Ωστόσο, επιστημονικές με-
λέτες και εμπειρικές παρατηρήσεις δείχνουν ότι η υλοποίηση 
προγραμμάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης 
μαθητών με ειδικές ανάγκες στο ελληνικό γενικό σχολείο έχει 
μάλλον περιστασιακό χαρακτήρα, ενώ συχνά τα όποια προ-
γράμματα εφαρμόζονται δε διαθέτουν τα απαιτούμενα εχέγ-
γυα αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. 

2. Προϋποθέσεις εφαρμογής επιτυχούς συμπερίληψης

Η υλοποίηση αποτελεσματικών και αποδοτικών προγραμ-
μάτων εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης προϋπο-
θέτει κατά κύριο λόγο (α) τη χρησιμοποίηση ενός σύγχρονου 
και σαφούς θεωρητικού πλαισίου για το περιεχόμενο και τους 
σκοπούς της συμπερίληψης και (β) την εφαρμογή έγκυρων 
διδακτικών επιλογών που θα στηρίζονται σε αξιόπιστα ερευ-
νητικά δεδομένα. 

Αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο για τη συμπερίληψη, 
τονίζεται ότι βασική θέση των σύγχρονων σχετικών προσεγ-
γίσεων είναι ότι κύριος σκοπός και διακριτικό γνώρισμα των 
συμπεριληπτικών προγραμμάτων είναι η επίτευξη παρατηρήσι-
μης και μετρήσιμης γνωστικής και κοινωνικής προόδου από τους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες, ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 
τους στις ποικίλες εκπαιδευτικές διαδικασίες της γενικής τά-
ξης. Μάλιστα υπογραμμίζεται ότι η πρόοδος δεν πρέπει να 
εξισώνεται με την κατάκτηση κάποιων μεμονωμένων πληροφο-

ριών του γενικού προγράμματος ή με την περιστασιακή σύμ- 
 πραξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες σε ορισμένες δραστη- 
ριότητες του γενικού σχολείου. Γνωστική και κοινωνική πρό- 
οδος υπάρχει όταν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες αποκτούν 
προγραμματισμένα και αποδεδειγμένα, νέες γνώσεις και συ-
μπεριφορές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πλαί-
σιο σύνθετης μάθησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την εξέ-
λιξη του προγράμματος αλλά και τις ανάγκες της καθημερινής 
ζωής. Με άλλα λόγια, γνωστική και κοινωνική πρόοδος υπάρχει 
όταν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες κατακτούν συστηματικά 
κατάλληλους και συγκεκριμένους στόχους του γενικού προ-
γράμματος, οι οποίοι διαθέτουν εννοιολογική συνεκτικότητα, 
εκπαιδευτική σημαντικότητα και κοινωνική αξία. 

Η ειδική αναφορά στους στόχους του προγράμματος σπου- 
 δών του γενικού σχολείου είναι απόρροια του γεγονότος ότι 
οι στόχοι αυτοί αντιστοιχούν ή σχετίζονται με ουσιαστικά 
εφόδια που χρειάζεται ένα άτομο προκειμένου να γίνει λει-
τουργικό μέλος μιας συγκεκριμένης κοινωνίας (έτσι υποτί-
θεται τουλάχιστον). Συνεπώς, η μη επίτευξη των στόχων συ- 
νεπάγεται περιορισμό ή αποκλεισμό της συμμετοχής του ατό- 
μου στις διάφορες κοινωνικές δράσεις. Για να κατανοηθεί η 
σημασία των στόχων σημειώνεται σε αντιδιαστολή ότι οι πλη-
ροφορίες και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στα 
προγράμματα σπουδών είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
για να βοηθηθεί ο μαθητής στην προσπάθειά του να πετύχει 
τους στόχους και, συνεπώς, μπορούν να αλλάξουν ή να αντι-
κατασταθούν στην περίπτωση που κριθεί ότι δε λειτουργούν 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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προς όφελός του. Για παράδειγμα, η ικανότητα διάκρισης των 
κερμάτων και χαρτονομισμάτων αποτελεί έναν σημαντικό στό- 
χο του προγράμματος, που πρέπει να κατακτηθεί από όλους 
τους μαθητές που θεωρούνται ικανοί να διαβιώσουν αυτόνο-
μα. Ωστόσο, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο αν στο πλαίσιο της προ- 
σπάθειας κατάκτησης αυτού του στόχου χρησιμοποιηθούν 
πλαστικά ή πραγματικά χρήματα, παιχνίδια ρόλων στην τάξη 
ή επισκέψεις σε καταστήματα, γραπτά ή προφορικά προ-
βλήματα, δραστηριότητες του βιβλίου ή επινοήσεις του εκ-
παιδευτικού. Αρκεί ό,τι χρησιμοποιείται να ταιριάζει στα χα-
ρακτηριστικά του μαθητή και να τον βοηθά αποτελεσματικά 
στην προσπάθειά του να διακρίνει κέρματα και χαρτονομί-
σματα. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η προσωρινή κατάκτη-
ση ενός στόχου, όπως ο παραπάνω, δεν μπορεί να θεωρηθεί 
πρόοδος, αν (α) δεν υποστηρίζεται από διαδικασίες που δι-
ασφαλίζουν τη συνεχή χρήση της σχετικής γνώσης σε υψηλό 
επίπεδο ακρίβειας και ταχύτητας και (β) δε συνοδεύεται από 
κατάκτηση άλλων σχετικών στόχων (π.χ. χρήση των χρημά-
των σε συγκεκριμένες καταστάσεις αγοραπωλησιών σε συν-
δυασμό με τις σχετικές κοινωνικές δεξιότητες). Έλλειψη των 
προαναφερθεισών υποστηρίξεων και συμπληρώσεων μπορεί 
να εμποδίσει δραστικά, ή και απόλυτα, τη δημιουργία ενός 
συνεκτικού δικτύου γνώσεων και δεξιοτήτων, που να σηματο-
δοτεί μια ποιοτική αναβάθμιση της δυνατότητας του μαθητή 
να αξιοποιεί αποτελεσματικά το «εργαλείο» που ονομάζεται 
χρήμα. Αυτό συμβαίνει διότι η διάκριση κερμάτων και χαρτο-
νομισμάτων που δεν αυτοματοποιείται άμεσα (ως αποτέλεσμα 
της διδασκαλίας) και δεν εντάσσεται σε καθημερινές λειτουρ-
γίες ζωής είναι πιθανό να ξεχαστεί και σίγουρα δε βελτιώνει 
τη δυνατότητα των μαθητών με ειδικές ανάγκες να προσαρ-
μόζονται στο περιβάλλον, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του μαθη-
σιακού μηχανισμού τους (π.χ. προβλήματα μνήμης, δυσκολίες 
γενίκευσης της γνώσης). Συμπερασματικά και σε σχέση με το 
παραπάνω παράδειγμα, αν ως αποτέλεσμα της υποτιθέμενης 
συμπεριληπτικής προσπάθειας ένας μαθητής με ειδικές ανά-
γκες καταφέρει να αναπτύξει μόνο την ικανότητα να διακρίνει 
τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα, τότε μπορεί να γίνει λόγος 
για κατάκτηση αποσπασματικής γνώσης από μέρους του, που 
έχει βέβαια την αξία της αλλά δεν ισοδυναμεί με ουσιαστική 
γνωστική και κοινωνική πρόοδο. Αν αυτό συμβαίνει και με τις 
υπόλοιπες επιδιώξεις του προγράμματος, τότε δεν μπορούμε 
να μιλάμε για επιτυχή συμπερίληψη. 

Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση της επιτυχούς 
συμπερίληψης, την αποτελεσματική διδασκαλία, οι σύγχρο-
νες σχετικές προσεγγίσεις αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία: (α) 
στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της διδακτικής αλληλεπίδρασης με βάση τα ατομικά στοιχεία 
του μαθητή κι όχι την κατηγορία των εκπαιδευτικών αναγκών 
στην οποία τυχαίνει να έχει καταταχθεί, (β) στη διατύπωση 
σαφών και εξατομικευμένων στόχων, οι οποίοι θα συνιστούν 

εξειδικευμένες εκδοχές γενικών επιδιώξεων που ισχύουν για 
όλους τους μαθητές, (γ) στην προσαρμογή μεθόδων, υλικών 
και μέσων διδασκαλίας στις ιδιαιτερότητες επεξεργασίας πλη-
ροφοριών των μαθητών με ειδικές ανάγκες για τους οποίους 
γίνεται το πρόγραμμα συμπερίληψης και (δ) στο συχνό και 
ουσιαστικό έλεγχο της προόδου των μαθητών και την παροχή 
κατάλληλης ανατροφοδότησης. Μια προσεκτική διερεύνηση 
των προϋποθέσεων μετατροπής σε αποτελεσματική πράξη 
των παραπάνω στοιχείων και διαδικασιών οδηγεί αβίαστα στο 
συμπέρασμα ότι κοινός παράγοντας όλων τους και, συνεπώς, 
βασικός άξονας υλοποίησης μιας αποτελεσματικής διδασκαλί-
ας για τη συμπερίληψη είναι η εφαρμογή εκπαιδευτικής αξιο-
λόγησης υψηλής πληροφοριακής ισχύος. 

Ως αξιολόγηση υψηλής πληροφοριακής ισχύος σχετικά 
με την εφαρμογή αποτελεσματικής διδασκαλίας για τη συ-
μπερίληψη νοείται η λεγόμενη «αξιολόγηση για τη μάθηση» 
(assessment for learning). Το είδος αυτό της αξιολόγησης χα- 
ρακτηρίζεται από την προσπάθεια προσδιορισμού, όχι μόνο 
του τι ξέρει ο μαθητής και πώς το χρησιμοποιεί, αλλά και των 
συνθηκών που ευνοούν την απόκτηση γνώσεων, των μεθοδο-
λογικών επιλογών που μπορούν να βελτιώσουν τη διδασκα-
λία, των συναισθηματικών παραγόντων που επηρεάζουν την 
προσπάθεια του μαθητή και των περιβαλλοντικών παραμέ-
τρων που καθορίζουν τη δράση όλων των συμμετεχόντων στη 
μαθησιακή διαδικασία. Σε αντιδιαστολή, η αξιολόγηση της μά-
θησης (assessment of learning), η οποία συνιστά το κυρίαρχο 
είδος αξιολόγησης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, δίνει 
έμφαση στη διαπίστωση της μάθησης που έχει ήδη συντε-
λεστεί, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ήδη κατέχει ο 
μαθητής, ανεξαρτήτως των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγι- 
νε η προσπάθεια κατάκτησης. Η διαφορά μεταξύ των δύο ει- 
δών αξιολόγησης φαίνεται καθαρά στα αποτελέσματα στα ο- 
ποία οδηγούν, αφού αποτέλεσμα της αξιολόγησης για τη μάθη-
ση είναι συνήθως η κριτική προσέγγιση του μαθησιακού προ-
φίλ του μαθητή, των στόχων των προγραμμάτων και των δια- 
δικασιών υλοποίησης της διδασκαλίας, ενώ αποτέλεσμα της 
αξιολόγησης της μάθησης είναι η κατάταξη του μαθητή σε κα-
τηγορίες επίδοσης και ικανοτήτων. Η αξιολόγηση για τη μά-
θηση είναι μια διαδικασία με πολλές παραμέτρους και υψηλές 
απαιτήσεις λήψης αποφάσεων σχετικά με το είδος των τεχνι-
κών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τον τρόπο ερμηνεί-
ας των πληροφοριών που θα προκύψουν. Πρέπει να τονιστεί, 
ωστόσο, ότι όλο και περισσότεροι ερευνητές αλλά και ολό-
κληρα εκπαιδευτικά συστήματα συνειδητοποιούν την αναγκαι-
ότητα αυτής της αξιολογικής προσέγγισης και υποστηρίζουν 
τη χρήση της. 

3. Συμπερίληψη και ελληνική σχολική πραγματικότητα

Το σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών του ελληνικού γενικού 
σχολείου διαθέτει ορισμένα διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία 
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θεωρείται ότι ευνοούν την εννοιολογική διασύνδεση των γνώ-
σεων και προάγουν την ενεργητική συμμετοχή του (τυπικού) 
μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία. Παραδείγματα τέτοιων 
γνωρισμάτων είναι: η έμφαση στη δόμηση εννοιολογικών αρ-
χών και σχημάτων (σε αντιδιαστολή με την έμφαση στη συσ-
σώρευση μεμονωμένων γνώσεων, που χαρακτήριζε παλαιότε-
ρα προγράμματα), η προώθηση της διαθεματικής προσέγγισης 
του περιεχομένου (σε αντίθεση με την αυστηρή διάκριση των 
μαθημάτων), η ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης (σε αντίθε-
ση με την αυστηρά ατομική εργασία) και η ενθάρρυνση της επι- 
νόησης λύσεων από τους μαθητές σε έργα που σχετίζονται με 
τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους (σε αντιδιαστολή με την 
προσπάθεια απομνημόνευσης τυποποιημένων λύσεων σε σχο- 
λικές εργασίες σταθερών απαιτήσεων). Σε συνέπεια με τις πα-
ραπάνω επιλογές το πρόγραμμα του γενικού σχολείου προω-
θεί και προβάλλει μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία χαρα-
κτηρίζεται από την προσπάθεια να υποστηριχτεί ο μαθητής 
στην απόκτηση μιας ολιστικής αντίληψης για τη γνώση. Η αντί-
ληψη αυτή περιλαμβάνει τόσο εννοιολογικά στοιχεία, όσο και 
στοιχεία εφαρμογών της γνώσης σε συνθήκες καθημερινής 
ζωής, σε ένα συνδυασμό που εξελίσσεται συνεχώς αποσκο-
πώντας στο να καταστεί γνωστικό σχήμα (δηλαδή δομημένο 
και πολυδιάστατο πληροφοριακό δίκτυο για συγκεκριμένη γνώ- 
ση, με αυτονομία αλλά και με σαφείς συσχετίσεις με άλλα δί- 
κτυα). Τα γνωστικά σχήματα δομούνται και αναδομούνται στα- 
διακά, διαμέσου επανειλημμένων ευκαιριών επεξεργασίας των 
ίδιων εννοιών σε διαφορετικά επίπεδα διερεύνησης, τα οποία 
θεωρείται ότι δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να βρίσκονται σε αλ- 
ληλοδιαδοχή. 

Απόρροια αυτών των θέσεων και επιλογών του προγράμ-
ματος είναι μια καθημερινή σχολική πράξη που χαρακτηρίζε-
ται από την παρουσίαση στον μαθητή πολλών και διαφορετι-
κών γνώσεων και δεξιοτήτων στο ίδιο μάθημα, καθώς γίνεται 
προσπάθεια να αναπτυχθούν παράλληλα διάφορα σχήματα και 
αρχές. Για παράδειγμα, σε ένα και το αυτό μάθημα από το βι- 
βλίο της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού αναφέρονται ως επιδιώξεις 
της διδασκαλίας τα εξής: συναισθηματικές αντιδράσεις των αφη- 
γηματικών προσώπων, συσχετισμός των γεγονότων μιας αφή-
γησης στον χώρο και στον χρόνο, περιληπτική απόδοση του 
νοήματος μιας ιστορίας, εξακολουθητικός και στιγμιαίος μέλ-
λοντας, εξοικείωση με την παραγωγή διαφημιστικού-πληρο-
φοριακού υλικού. Ο μεγάλος αριθμός και η διαφορετική φύση 
των επιδιώξεων, από τη μια μεριά, και ο εν μέρει ανελαστικός 
και σχετικά περιορισμένος χρόνος διεξαγωγής του μαθήμα-
τος, από την άλλη, οδηγούν αναπόφευκτα στη χρησιμοποίηση 
μικρού αριθμού δραστηριοτήτων και ασκήσεων ανά μαθησια-
κή επιδίωξη (η αναλογία επιδιώξεων: ασκήσεων στα περισσό-
τερα μαθήματα, κυρίως της Γλώσσας και των Μαθηματικών, 
είναι περίπου 1:2). Αυτό σημαίνει ότι η ευκαιρία του μαθητή 
να επεξεργαστεί τις γνώσεις σε βάθος και η δυνατότητα του 
εκπαιδευτικού να διαπιστώσει το επίπεδο μάθησης είναι εξαι-

ρετικά περιορισμένες. Το αποτέλεσμα είναι ότι το ακριβές πα- 
ράγωγο της διδασκαλίας δεν είναι αρκετά σαφές και, επομέ-
νως, δεν είναι σίγουρο ότι κάθε νέα διδασκαλία για το ίδιο 
αντικείμενο αρχίζει από κει που σταμάτησε η προηγούμενη. 
Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συνή-
θως συνεχόμενα μαθήματα του ίδιου βιβλίου (προγράμματος 
σπουδών μιας τάξης) περιλαμβάνουν διαφορετικές μαθησια-
κές επιδιώξεις. 

Οι παραπάνω επιλογές του γενικού προγράμματος ίσως δε 
δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στους μαθητές τυπικής 
ανάπτυξης, ωστόσο διαμορφώνουν ένα πλαίσιο ασυμβατότη-
τας μεταξύ του μαθησιακού μηχανισμού των μαθητών με ειδι-
κές ανάγκες και της σχολικής πράξης. Αυτό οφείλεται στα ειδι- 
κά γνωστικά χαρακτηριστικά αυτών των μαθητών, παραδείγ-
ματα των οποίων αποτελούν οι σημαντικές ελλείψεις σε προϋ-
ποτιθέμενες γνώσεις και δεξιότητες, η χαμηλή ακρίβεια και τα- 
χύτητα εφαρμογής των γνώσεων που διαθέτουν, οι αδυναμίες 
προσοχής και μνήμης, οι δυσκολίες στην επεξεργασία και τή- 
ρηση οδηγιών που παρουσιάζονται με λεκτικό τρόπο και εναλ-
λάσσονται με ταχύ ρυθμό, τα προβλήματα με τη χρήση δεξι-
οτήτων μελέτης και στρατηγικών μάθησης και οι ανεπάρκειες 
στη μεταφορά μάθησης. Λόγω των παραπάνω και πολλών άλ- 
λων χαρακτηριστικών, οι μαθητές με ειδικές ανάγκες όχι απλώς 
είναι δύσκολο να παρουσιάσουν ουσιαστική πρόοδο όταν 
απλώς τους παρέχεται πρόσβαση σε επιμέρους δομικά στοιχεία 
του προγράμματος και της ύλης του ελληνικού γενικού σχο- 
λείου, αλλά μπορεί και να βιώσουν αίσθημα αποτυχίας, που θα 
οδηγήσει σε πτώση των κινήτρων μάθησης. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιδίωξης του προγράμ-
ματος του γενικού σχολείου που είναι πιθανό να αποτελέσει 
στόχο συμπεριληπτικού προγράμματος με μικρές πιθανότη-
τες επιτυχίας, διότι δεν καλύπτεται από άποψη προϋποτιθέ-
μενων γνώσεων και επαρκών ευκαιριών εξάσκησης των σχε-
τικών δεξιοτήτων, είναι η συνεργατική μάθηση. Πρόκειται για 
ιδιαίτερα σημαντικό μαθησιακό αντικείμενο, που προβάλλεται 
συστηματικά από το πρόγραμμα, άπτεται άμεσα των κοινω-
νικών δεξιοτήτων των μαθητών και αποτελεί μέρος της κοι-
νωνικής συμπερίληψης των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Το 
γενικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πολλές συνεργατικές δρα-
στηριότητες σε όλα τα μαθήματα και τονίζει τη σημασία αυ-
τών των δραστηριοτήτων για την κοινωνικοποίηση αλλά και 
τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών. Ωστόσο, το πρόγραμμα 
δεν προβλέπει κάποια εξειδικευμένη διδασκαλία επί των προ-
ϋποθέσεων της συνεργατικής μάθησης, οι οποίες μάλλον θε-
ωρείται ότι βρίσκονται ήδη στην κατοχή του (τυπικού) μαθητή 
και, επομένως, το πρόγραμμα πρέπει απλώς να του παράσχει 
τις ευκαιρίες να τις εξασκήσει. Τέτοιες προϋποθέσεις είναι, 
λόγου χάρη, η ακρόαση με προσοχή διαφορετικών απόψεων 
για το ίδιο θέμα, η τήρηση της σειράς μεταξύ των μαθητών 
στην ανάληψη ρόλων ή τη διατύπωση γνωμών, η επίλυση δια-
προσωπικών συγκρούσεων με δόκιμο τρόπο και ο σεβασμός 
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συμφωνημένων κανόνων συμπεριφοράς. Ανεξάρτητα από το 
αν και κατά πόσο όλοι οι τυπικοί μαθητές κατέχουν πράγματι 
αυτές τις προϋποθέσεις, είναι σίγουρο, σύμφωνα με τις σχε-
τικές έρευνες, ότι δεν τις κατέχουν οι περισσότεροι μαθητές 
με ειδικές ανάγκες. Η έλλειψη των προϋποθέσεων, σε συνδυ-
ασμό με το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν προβλέπει διακρι-
τή διδασκαλία και αξιολόγηση των διαφόρων διαστάσεων της 
συνεργατικής μάθησης (αλλά θεωρεί ότι, αν έχει επιτευχθεί 
ο γνωστικός στόχος της διδασκαλίας, τότε και η κοινωνική-
συνεργατική διάσταση έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά), ση-
μαίνει ότι η οποιαδήποτε προσπάθεια συμμετοχής των μα-
θητών με ειδικές ανάγκες σε συνεργατικές δραστηριότητες 
με διευκόλυνση της πρόσβασης, αλλά χωρίς ειδικά μέτρα για 
την επίτευξη προόδου, πιθανότατα θα αποτελέσει για αυτούς 
πηγή αρνητικών εμπειριών.

Η διδασκαλία που υλοποιείται στο ελληνικό σχολείο είναι 
απόλυτα επηρεασμένη από τη φιλοσοφία του προγράμματος 
σπουδών και τις διδακτικές πρακτικές που επικράτησαν κατά 
την τελευταία 30ετία. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτής 
της διδασκαλίας είναι η έμφαση στην εξάντληση της ύλης (με 
την έννοια της υποχρεωτικής παρουσίασής της στους μαθη- 
τές και ασχέτως του βαθμού κατάκτησης των περιεχομένων), η 
αδιαφοροποίητη διδακτική διαχείριση αντικειμένων που προ-
σφέρονται σε μαθητές ίδιας ηλικίας (ανεξαρτήτως των ατομι-
κών τους χαρακτηριστικών), η υλοποίηση διαπιστωτικών αξιο- 
λογήσεων (αξιολογήσεων της μάθησης) με τη μορφή και στην 
έκταση που προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών (βι-
βλίο μαθητή και εκπαιδευτικού) και η περιορισμένη, έως και 
μηδενική, παρέκκλιση από τις διδακτικές προτάσεις του γενι-
κού προγράμματος και των βιβλίων (παρά την ύπαρξη μαθητών 
που δεν μαθαίνουν με τυπικό τρόπο). 

Βέβαια πρέπει να τονιστεί ότι τα παραπάνω μη ευνοϊκά για 
τη συμπερίληψη χαρακτηριστικά της ελληνικής σχολικής πραγ- 
ματικότητας δεν εμποδίζουν την εκδήλωση αξιόλογων μεμο-
νωμένων πρωτοβουλιών οργάνωσης συμπεριληπτικών προ-
γραμμάτων. Εκμεταλλευόμενοι το θετικό θεσμικό πλαίσιο και 
την περιορισμένη μεν αλλά ποιοτική γνώση που προσφέρεται 
σε ακαδημαϊκό επίπεδο, επαγγελματίες της πράξης, παράγο-
ντες του εκπαιδευτικού συστήματος και ερευνητές προσπα-
θούν να υλοποιήσουν προγράμματα συμπερίληψης, που να 
διαθέτουν όσο το δυνατό περισσότερα από τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες προσεγγίσεις του θέματος. 

4. Συμπεράσματα και προτάσεις

Η αποτελεσματική και αποδοτική εκπαιδευτική και κοινωνι-
κή συμπερίληψη μαθητών με ειδικές ανάγκες είναι μια σύνθετη 
και απαιτητική διαδικασία, που στοχεύει στη διασφάλιση της 
γνωστικής και κοινωνικής προόδου των μαθητών, διαμέσου της 
κατάλληλης διδασκαλίας. Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής εκ-
παιδευτικής πραγματικότητας μπορεί να αποδειχτούν εμπόδια 
υλοποίησης αποτελεσματικών συμπεριληπτικών προγραμμά-
των και καθιστούν αναγκαία τη λήψη ιδιαίτερων μέτρων. Πα- 
ραδείγματα τέτοιων μέτρων είναι τα εξής: 
(α) Υιοθέτηση ενός πολυεπίπεδου αναλυτικού προγράμματος. Το πο-
λυεπίπεδο αναλυτικό πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από την προ- 
σπάθεια μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να 
υλοποιήσουν παράλληλους στόχους διαφορετικού επιπέδου, 
αλλά από την ίδια γνωστική περιοχή, συμμετέχοντας σε κοι- 
νές μαθησιακές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, αντί των συ- 
νολικά πέντε επιδιώξεων του γλωσσικού μαθήματος της Γ΄ Δη- 
μοτικού, που αναφέραμε προηγουμένως, οι μαθητές με ειδι-
κές ανάγκες θα μπορούσαν να ασχοληθούν μόνο με μία (π.χ. 
συσχετισμός των γεγονότων μιας αφήγησης στο χώρο και στο 
χρόνο). Ως υλικό θα μπορούσε να τους δοθεί ένας αριθμός 
αφηγηματικών κειμένων, σε καθένα από τα οποία οι μαθητές 
θα έπρεπε (i) να επισημάνουν τα γεγονότα και (ii) να τα συ-
σχετίσουν αρχικά στο χώρο, κατόπιν στο χρόνο και τελικά και 
στις δυο διαστάσεις. 
(β) Συστηματική χρήση λειτουργικών σχημάτων αξιολόγησης για τη 
μάθηση, όπως είναι το Αξιολογικό Σύστημα Μαθησιακών Αναγκών 
(ΑΣΜΑ). Πρόκειται για ένα μοντέλο υλοποίησης της αξιολόγη-
σης, το οποίο έχει οκτώ στάδια ή φάσεις, που είναι τα εξής:

1. Αξιολόγηση έκτασης και έντασης των δυσκολιών μάθη-
σης και προσαρμογής, 

2. Αξιολόγηση κατοχής και χρήσης των προαπαιτούμενων 
γνώσεων και δεξιοτήτων των στόχων του προγράμμα-
τος, 

3. Αξιολόγηση λειτουργικότητας της γενικής διδασκαλίας 
και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, 

4. Αξιολόγηση αντιληπτικών και γνωστικών παραμέτρων 
μάθησης και προσαρμογής, 

5. Αξιολόγηση κοινωνικο-συναισθηματικών παραμέτρων 
μάθησης και προσαρμογής, 

6. Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εξατομικευμένης δι-
δασκαλίας, 

7. Αξιολόγηση αλληλεπίδρασης μικροσυστημάτων και 
8. Αξιολόγηση ανταπόκρισης σε οικοπροσαρμοστική πα-

ρέμβαση. 
Κάθε στάδιο έχει το δικό του λειτουργικό στόχο και χρησι-
μοποιεί τις δικές του αξιολογικές μεθόδους, αν και ορισμένες 
μέθοδοι χρησιμοποιούνται σε περισσότερα από ένα στάδια 
εξυπηρετώντας, όμως, διαφορετικούς σκοπούς. Από κάθε 
στάδιο της αξιολογικής ακολουθίας προκύπτουν άμεσα, συ-
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γκεκριμένα στοιχεία για τη διδακτική υποστήριξη των μαθη-
τών, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά την επιλογή των εξα-
τομικεύσεων που θα περιλάβει συνολικά η διδασκαλία. 

Οι παραπάνω προτάσεις είναι μερικές μόνο από τις πάρα 
πολλές που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί, και θα συνεχί-
σουν να διατυπώνονται, από όσους πιστεύουν ακράδαντα ότι 
η δυνατότητα του γενικού σχολείου να διασφαλίζει στους 
μαθητές που μαθαίνουν και συμπεριφέρονται με μη τυπικούς 
τρόπους ισότιμη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες και τις κοινωνικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στους 
κόλπους του, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δεί-
κτες της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. Με άλλα λό-
για, προτάσεις για την επιτυχή υλοποίηση προγραμμάτων εκ-
παιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης υπάρχουν και αυτό 
που ουσιαστικά είναι το ζητούμενο είναι να αποφασίσουμε ως 
κοινωνία και εκπαιδευτικό σύστημα να ασχοληθούμε σοβαρά 
και υπεύθυνα με το θέμα. 
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Διαπολιτισμικότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση

Αποτελεί κοινή πεποίθηση πως οι κοινωνικές εξελίξεις τα 
τελευταία κυρίως χρόνια μεταβάλλονται με μεγάλη ταχύτητα. 
Μια νέα, διαφορετική από το χθες, κοινωνική πραγματικότητα 
καταγράφεται δίπλα μας. (Kohli, 2008) Η ελληνική κοινωνία 
αναγνωρίζεται ως πολυπολιτισμική, καθώς μια πληθώρα από 
διάφορες μειονοτικές ομάδες ζουν, εργάζονται και αλληλεπι-
δρούν με τους γηγενείς μέσα στην ίδια χώρα. Άλλωστε, όποιος 
βιώνει την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα διαπιστώ-
νει τη θεαματική αλλαγή της σύνθεσης των σχολικών τάξεων, 
όπου η εθνική ομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού έδωσε 
τη θέση της στην πολυχρωμία που συνθέτουν οι διαφορετικές 
εθνικότητες των μαθητών.

Τα ζητήματα που προέκυψαν από την πολυπολιτισμικότητα 
δεν είχαν μια ενιαία και οικουμενική αντιμετώπιση. Αντίθετα, 
υπήρξαν διαφορετικές –και πολλές φορές αντικρουόμενες– 
προσεγγίσεις διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας σε επίπε-
δο εκπαιδευτικής και ευρύτερα κοινωνικής πολιτικής. (Guerra, 
Garcίa 2000) Η διαπολιτισμικότητα, ωστόσο, προβλήθηκε ως 
αναγκαιότητα έπειτα από την αμφισβήτηση των αφομοιωτικών 
προσεγγίσεων, οι οποίες αγνοούν την αλληλεπίδραση που ανα- 
πτύσσεται ανάμεσα στους πολιτισμούς που εκφράζουν οι συ- 
μπολίτες διαφορετικών εθνικοτήτων. Το διαπολιτισμικό μοντέ-
λο, δηλαδή, αναγνωρίζει και σέβεται τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά κάθε πολιτισμού και στοχεύει στη δόμηση μιας θετικής 
συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών κουλτούρων (βλ. και Νικο-
λάου, 2000).

Προσδιορίζοντας τον όρο «διαπολιτισμικότητα» και κατ’ 
επέκταση την έννοια «διαπολιτισμική εκπαίδευση», μπορεί 
να υποστηριχθεί ότι η διαπολιτισμικότητα αφορά συνολικά 
το εκπαιδευτικό σύστημα και δεν υφίσταται κατά περίσταση, 
ανάλογα, δηλαδή, με το εάν υπάρχουν ή όχι πολιτισμικά δια-
φορετικοί μαθητές μέσα σε αυτό, αφού κάθε σχολείο είναι 
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εν δυνάμει διαπολιτισμικό (Νικολάου, 2000). Η διαπολιτισμι-
κή εκπαίδευση φαίνεται να αποτελεί μια βασική εκπαιδευτική 
αρχή στο πλαίσιο του σχολείου και μπορεί να οριστεί ως η 
παιδαγωγική απάντηση σε προβλήματα που ανακύπτουν λόγω 
της πολυπολιτισμικότητας των κοινωνιών. Κατά τον Helmut 
Essinger (1990), η διαπολιτισμική εκπαίδευση εδράζεται στις 
παρακάτω αρχές, οι οποίες οφείλουν να προσδιορίζουν τη δι-
αχείριση της πολυπολιτισμικότητας στο σχολικό περιβάλλον:

1. Εκπαίδευση για ενσυναίσθηση (empathy): Το άτομο 
μαθαίνει να κατανοεί τους άλλους, να τοποθετεί τον 
εαυτό του στη θέση τους, να βλέπει τα προβλήματα 
υπό το δικό τους πρίσμα και σταδιακά να αναπτύσσει 
συμπάθεια γι’ αυτούς.

2. Εκπαίδευση για αλληλεγγύη: Το άτομο καλείται να συν-
οικοδομήσει τη συλλογική συνείδηση και παράλληλα 
να παραμερίσει τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες, 
υπερβαίνοντας τα όρια της ομάδας, της φυλής και του 
κράτους.

3. Εκπαίδευση για διαπολιτισμικό σεβασμό: Το «άνοιγμα» 
των γηγενών στους άλλους πολιτισμούς αποτελεί πρό-
σκληση συμμετοχής των αλλοδαπών στο πολιτισμό της 
«πλειοψηφούσας» ομάδας, καλλιεργώντας με τον τρό-
πο αυτό τον σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα.

4. Εκπαίδευση εναντίον του εθνοκεντρικού τρόπου σκέ-
ψης: Το άτομο προσπαθεί να απαλλαγεί από εθνικά στε- 
ρεότυπα και προκαταλήψεις, τα οποία εμποδίζουν την 
επικοινωνία των λαών μεταξύ τους.

Παρόμοια, ο Δαμανάκης (1997) αναλύοντας τη διαπολιτι-
σμική θεωρία αναφέρεται στα τρία αξιώματα που τη διέπουν:  
α) το αξίωμα της ισοτιμίας των πολιτισμών, β) το αξίωμα της 
ισοτιμίας του μορφωτικού κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πο- 
λιτισμικής προέλευσης και γ) το αξίωμα της παροχής ίσων ευ- 
καιριών. Γίνεται φανερό, δηλαδή, ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευ- 
ση «στοχεύει στην καθιέρωση μιας κοινωνίας με αλληλεπίδρα-
ση και αλληλεξάρτηση, με πνεύμα αμοιβαιότητας και ισότητας 
στα κοινωνικά μέλη, με αλληλoαποδοχή των εκατέρωθεν αξιών…» 
(Παπάς, 1998, σ. 301). 

Όσον αφορά στη διδακτική πράξη η διαπολιτισμικότητα εί-
ναι απαραίτητο να διατρέχει όλα τα μαθησιακά περιεχόμενα που 
διδάσκονται στην τάξη, ενώ η πληροφόρηση που λαμβάνουν οι 
μαθητές σχετικά με ζητήματα διαπολιτισμικότητας αξιολογείται 
ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καταρρίπτει την άγνοια και το φόβο 
απέναντι στη διαφορετικότητα, υπερνικά τον εθνοκεντρισμό 
και προάγει την αλληλεγγύη. (βλ. και Nieke 2008)

Συμπερίληψη: Μια προσπάθεια δόμησης ενός «Σχολείου 
για Όλους»

Η διαπολιτισμικότητα έφερε στο προσκήνιο το αίτημα της 
από κοινού σχολικής ζωής και μάθησης των ατόμων διαφορε-
τικών εθνικοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την αντίληψη αλ- 

λά και τις νέες κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές, 
που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθίσταται επιτακτι- 
κή η ανάγκη το σχολείο να εγκαταλείψει τον όποιο μονοπολι- 
τισμικό χαρακτήρα του και να μετασχηματιστεί σε ένα «Σχολείο 
για Όλους», διευκολύνοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων των 
μαθητών στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, ανεξαρτήτως των όποιων 
σωματικών, νοητικών, ψυχικών, εθνικών, φυλετικών, θρησκευ- 
τικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων 
τους. Στη βάση αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται η πο- 
λιτική της συμπερίληψης, η οποία καθορίζει με σαφήνεια και 
πληρότητα όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύ- 
ουν, προκειμένου να αίρονται εμπόδια και περιορισμοί, που 
δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή κάθε μαθητή σε όλες τις εκφάν- 
σεις της σχολικής ζωής.

Το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, με βάση τις αρ-
χές που προάγει, φαίνεται ότι αναγνωρίζει τη σημαντικότητα 
της αλληλεπίδρασης όλων των μαθητών κατά τη σχολική κα-
θημερινότητα ανεξάρτητα από τις όποιες πολιτισμικές τους 
διαφορές. Υπό αυτήν την έννοια, η διαπολιτισμική εκπαίδευση 
υιοθετεί τις αρχές και τους στόχους της συμπερίληψης. Ο 
προσανατολισμός αυτός συνιστά τον καλύτερο τρόπο κατα-
πολέμησης των διακρίσεων, δημιουργίας φιλόξενων σχολικών 
κοινοτήτων και οικοδόμησης μιας ευπρόσδεκτης για όλους 
τους πολίτες κοινωνίας.

Η πολιτική της συμπερίληψης είναι η σύγχρονη πρόταση 
που επικρατεί στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης ως προς 
την αντιμετώπιση των μαθητών με αναπηρία. Να εκπαιδεύο-
νται, δηλαδή, από κοινού μαθητές με ή δίχως αναπηρία. Αυτή 
η πολιτική ωστόσο, φαίνεται ότι αφορά και τους μαθητές με 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, καθώς η συμπερίληψη αναγνωρί-
ζει το δικαίωμα κάθε παιδιού να εκπαιδεύεται στο σχολείο 
της γειτονιάς του, παρά την όποια διαφορετικότητά του. Η 
συμπερίληψη επικεντρώνεται στην ανάπτυξη μιας ποιοτικής 
εκπαίδευσης που θα παρέχεται σε κάθε σχολείο, ώστε όλοι 
οι μαθητές να μπορούν να φοιτούν σε αυτό. Με άλλα λόγια, η 
συμπερίληψη αφενός αποσκοπεί στην αξιοποίηση των δυνα-
τοτήτων όλων των μαθητών στο μέγιστο βαθμό, χωρίς να τους 
κατηγοριοποιεί και αφετέρου εστιάζει στο πώς θα αρθούν 
όλοι εκείνοι οι περιοριστικοί παράγοντες που δεν επιτρέπουν 
την περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. (Soulis, 
Kessler-Kakoulidis, 2011) Στα θεμελιώδη αξιώματα της συμπε-
ρίληψης, βάσει των οποίων προσδιορίζεται το περιεχόμενό 
της, συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω: α) Η συμπερίληψη 
είναι μια διαδικασία διαρκούς αλλαγής, με σκοπό την αναθε-
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ώρηση της κυρίαρχης κοινωνικής ιδεολογίας σχετικά με τον 
προσδιορισμό των εννοιών «ικανότητα», «επιτυχία», «πατρι-
ωτισμός», «καθαρότητα», «αποτυχία». (βλ. και Whitty, 2002) 
β) Η συμπερίληψη βασίζεται σε θεμελιώδεις δημοκρατικές 
αρχές, όπως για παράδειγμα της ισότητας στη συμμετοχή και 
του σεβασμού της πολυμορφίας. (βλ. και Banks, 1994) γ) Η 
συμπερίληψη επιχειρεί να γεφυρώσει το «χάσμα» μεταξύ δια-
φορετικών μαθητών. (βλ. και Fisher, 2007) δ) Η συμπερίληψη 
αποτελεί μέθοδο, μέσω της οποίας ο κάθε μαθητής θα επιτύ-
χει να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό τις όποιες ικανότητες 
διαθέτει. (βλ. και Carrington & Robinson, 2004) ε) Η συμπερί-
ληψη θέτει υψηλούς στόχους για όλους τους μαθητές. (Σού-
λης, 2008) στ) Η υλοποίηση της συμπερίληψης προϋποθέτει 
τη δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία ότι θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σχολικής 
κοινότητας συνύπαρξης και άμβλυνσης των διαφορών (βλ. και 
Warren & Alston, 2004).

Κεντρικός στόχος της συμπερίληψης είναι η δόμηση του 
«Σχολείου για Όλους», το οποίο εντάσσει και δεν διαχωρίζει 
τους μαθητές. Ένα σχολείο στο οποίο όλοι μαθαίνουν να ζουν 
μαζί. Το «Σχολείο για Όλους» είναι επομένως διαπολιτισμι-
κό, καθώς μπορεί και «κινείται» ανάμεσα στους διαφορετι-
κούς πολιτισμούς, χωρίς να παρεμποδίζεται η αποστολή του. 
Το «Σχολείο για Όλους» σέβεται, αναγνωρίζει και λαμβάνει 
υπόψη τους ιδιαίτερους πολιτισμούς, σε μια προσπάθεια κα-
λύτερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του. Δεν τους 
αγνοεί, αντίθετα τους αξιοποιεί δημιουργικά, σύμφωνα με τις 
αρχές της αναγνώρισης της ετερότητας, της κοινωνικής συ-
νοχής, της ισότητας και της δικαιοσύνης (Νικολάου, 2010). 
Η συμπερίληψη σηματοδοτεί ένα όραμα για το σύγχρονο 
σχολείο, μέσα στο οποίο συνυπάρχουν μαθητές με διαφορε-
τικές δυνατότητες και διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, η 
λειτουργία του οποίου απαιτεί τη διασφάλιση ορισμένων προ-
ϋποθέσεων. Σύμφωνα με τον Ainscow (2000), υπάρχουν έξι 
βασικές προϋποθέσεις που διαμορφώνουν αποτελεσματικές 
στρατηγικές εφαρμογής της συμπερίληψης. Αυτές είναι:

1. Χρησιμοποίηση της προϋπάρχουσας γνώσης του σχο-
λείου. Μέσω της συζήτησης και κριτικής, οι εκάστοτε 
διδακτικές τεχνικές και μέθοδοι που εφαρμόζονται στο 
σχολείο μπορούν να μετασχηματιστούν σε πρακτικές 
και στρατηγικές συμπερίληψης.

2. Εντοπισμός των εμποδίων που παρακωλύουν την υλο-
ποίηση της συμπερίληψης. Για παράδειγμα, η χρήση ακα- 
τάλληλων τεχνικών διδασκαλίας έχει ως αποτέλεσμα κά- 
ποιοι από τους μαθητές της τάξης να αδυνατούν να κα-
τακτήσουν μαθησιακούς στόχους. Παρόμοια, παιδαγω-
γικές αστοχίες του εκπαιδευτικού μπορεί να μην προ-
ωθούν τη συνεργασία μεταξύ αλλοδαπών και γηγενών 
μαθητών.

3. Αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των μαθητών ως 
πηγή μάθησης και εμπειριών. Συχνά οι εκπαιδευτικοί αι-

σθάνονται σύγχυση, όταν καλούνται να αντιμετωπίσουν 
τις διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών. Ωστόσο, οι 
αλλαγές διδακτικού στυλ που απαιτούνται σε καταστά-
σεις συμπερίληψης αποτελούν σημαντική πηγή εμπει- 
ριών για τον εκπαιδευτικό.

4. Ανάπτυξη «κοινής γλώσσας» μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών απέναντι στη συμπερίληψη. Αυτό μπορεί να επι-
τευχθεί μέσω συνεργατικών δράσεων ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς, όπως για παράδειγμα μέσω ομαδικών 
συζητήσεων και παρακολούθησης κοινών παραδειγμα-
τικών διδασκαλιών.

5. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την υπο-
στήριξη της μάθησης. Τόσο τα υλικά μέσα όσο και το 
ανθρώπινο δυναμικό πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλλη-
λα, προκειμένου να εφαρμόζονται με επιτυχία στρατη-
γικές συμπερίληψης.

6. Δημιουργία συνθηκών που ενθαρρύνουν την εφαρμογή 
καινοτόμων εγχειρημάτων. Συχνά οι εκπαιδευτικοί θε-
ωρούν ότι κάθε νέα μη δοκιμασμένη τεχνική εμπεριέχει 
τον κίνδυνο της αποτυχίας και αποφεύγουν να δοκιμά-
σουν καινοτόμες εκπαιδευτικές προτάσεις. Ωστόσο, η 
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και η υποστήρι-
ξή τους από τον διευθυντή του σχολείου είναι βασικές 
προϋποθέσεις αλλαγής αυτής της νοοτροπίας. 

Προάγοντας τη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η συμπερί-
ληψη στην πράξη 

Το «να μάθουμε να ζούμε μαζί» αποτελεί την πρόκληση 
του 21ου αιώνα. Μια πρόκληση που μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
του Σχολείου καθώς αυτό παραμένει ακόμα και σήμερα ο αδι-
απραγμάτευτος χώρος απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, ικα-
νοτήτων, στάσεων και πεποιθήσεων. Με άλλα λόγια, μέσω της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο, οι ανήλικοι μαθητές 
προετοιμάζονται κατάλληλα ώστε αφενός να ανταποκρίνονται 
με επιτυχία στις απαιτήσεις μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας 
στην οποία μεγαλώνουν και αφετέρου ως μελλοντικοί ενήλικες 
πολίτες να ζουν ειρηνικά και να συνεργάζονται αρμονικά με 
τους «διαφορετικούς» διπλανούς τους. (Goclowska & Crisp, 
2013) Η οποιαδήποτε παρέμβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
όσον αφορά τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, τις διδα-
κτικές τεχνικές, τα εκπαιδευτικά μέσα μεθόδων και διαδικασι-
ών, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί αποτελεσματικά και 
με επιτυχία στο πολύχρωμο περιβάλλον, οφείλει να αξιοποιεί 
μεταξύ άλλων και τη συμπερίληψη. Στο επίπεδο της λειτουρ-
γίας της τάξης η συμπερίληψη προωθείται αποτελεσματικά 
μέσω της συνεργατικής μάθησης και των ομαδοσυνεργατι-
κών μεθόδων διδασκαλίας. Με τον όρο «συνεργατική μάθη-
ση» προσδιορίζεται η διδακτική μέθοδος, μέσω της οποίας 
οι μαθητές προσπαθούν από κοινού να μάθουν, παρέχοντας 
βοήθεια ο ένας στον άλλο (Westwood, 1995). Στο πλαίσιο της 
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συνεργατικής μάθησης μικρές ετερογενείς ομάδες μαθητών 
συνεργάζονται, για να επιτύχουν κάποιο κοινό στόχο. Οι μα-
θητές αλληλοϋποστηρίζονται, αναλαμβάνουν υπευθυνότητες 
όσον αφορά τη μάθηση τόσο του άλλου όσο και τη δική τους 
και ανταλλάσσουν ιδέες (Biewer, 2001). 

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνεργατική 
μάθηση είναι πολλαπλά (Johnson & Johnson, 1999, Thousand 
et al., 2002, McEvoy & Walker, 2000, Fulk, & King, 2001). Ει-
δικότερα: α) Οι μαθητές αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες 
και δεξιότητες επικοινωνίας. β) Σε σύγκριση με τις παραδοσι-
ακές μεθόδους διδασκαλίας επιτυγχάνονται υψηλότερες επι- 
δόσεις όσον αφορά τον γνωστικό τομέα. γ) Η συνεργατική 
μάθηση αποτελεί ένα εναλλακτικό μέσο αντιμετώπισης ενδε-
χόμενων προβλημάτων συμπεριφοράς μέσα στην τάξη. δ) Η 
συνεργατική μάθηση ανταποκρίνεται στην ανάγκη του μαθητή 
για κοινωνικοποίηση, συμμετοχικότητα και αποδοχή και δια-
σφαλίζει την υγιή ψυχική ανάπτυξή του. Επιπρόσθετα, μέσω 
της συνεργατικής μάθησης επιτυγχάνονται ιδιαίτερα η τόνω-
ση της αυτοπεποίθησης του «ξένου» και περιθωριοποιημένου 
μαθητή, η συναισθηματική του ασφάλεια, η ανάπτυξη της κρι-
τικής σκέψης, καθώς και η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων 
και κινήτρων μάθησης. (Σούλης, 2010)

Η συνεργατική μάθηση μπορεί να υλοποιηθεί μέσω διαφό-
ρων στρατηγικών. Τέτοιες στρατηγικές, μεταξύ άλλων, είναι: 
(Johnson & Johnson, 1999, Kagan, 1995, Slavin, 1983):

• Μέθοδος του Παζλ (μέθοδος «Jiksaw»). Ο εκπαιδευ-
τικός χωρίζει την τάξη σε τετραμελείς ή πενταμελείς ετε- 
ρογενείς ομάδες, που απαρτίζονται από γηγενείς και αλ- 
λοδαπούς μαθητές. Σε κάθε μέλος της ομάδας ανατίθε-
ται ένα ιδιαίτερο τμήμα του θέματος που πρέπει να επε- 
ξεργαστεί η ομάδα. Για παράδειγμα, στο μάθημα της Γεω- 
γραφίας, ένας μαθητής αναλαμβάνει να μελετήσει τη φυ- 
σιολογία της υπό εξέταση χώρας, κάποιος άλλος την 
ιστορία της, κάποιος την οικονομία της κ.ο.κ. Στη συνέ-
χεια, οι μαθητές των ομάδων που έχουν αναλάβει το ίδιο 
τμήμα της διδακτικής ενότητας συναντώνται σε ξεχωρι-
στές ομάδες, για να συζητήσουν και να εμπλουτίσουν 
τις γνώσεις τους, τις οποίες πρέπει να παρουσιάσουν 
στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, στην οποία ανήκουν. 

• Μέθοδος «Μαθαίνοντας Μαζί» («Learning Together»). 
Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει το σχηματισμό ετε-
ρογενών ομάδων μαθητών, οι οποίες συνεργάζονται για 

να εκτελέσουν μια κοινή εργασία, όπως για παράδειγμα 
τη μελέτη ενός κοινωνικού φαινομένου, τη συγγραφή 
έκθεσης κ.ά. Ο εκπαιδευτικός παρέχει στις ομάδες 
οδηγίες και υλικά, διαμορφώνει κατάλληλα την αίθου-
σα, παρακολουθεί τις δραστηριότητες των μαθητών και 
επεμβαίνει όταν χρειάζεται. Ακόμα, μπορεί να αναθέ-
σει σε κάθε μέλος της ομάδας ένα συγκεκριμένο ρόλο, 
προκειμένου να υποστηριχθεί η συνεργασία μεταξύ 
των μελών των ομάδων. Η μέθοδος αυτή μοιάζει με 
τη μέθοδο project, κατά την οποία οι μαθητές μέσω 
ομαδικών εργασιών, προσεγγίζουν συλλογικά ένα θέμα, 
συζητώντας και καλλιεργώντας τις διαπροσωπικές τους 
σχέσεις (βλ. και Ματσαγγούρας, 2003).

• Μέθοδος «Μέσα-έξω κύκλος» («Inside-Outside 
Circle»). Κατά την τεχνική αυτή, σχηματίζονται δύο 
ομόκεντροι κύκλοι ισάριθμων μαθητών, έτσι ώστε ο 
ένας μαθητής να αντικρίζει τον άλλον. Κάθε μέλος του 
εξωτερικού κύκλου αναλαμβάνει να κάνει μια ερώτη-
ση στο μέλος του εσωτερικού κύκλου που βρίσκεται 
απέναντί του. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να αναφέ-
ρονται στα μαθηματικά, όπως για παράδειγμα ερωτή-
σεις προπαίδειας ή στην ορθογραφία κάποιων λέξεων 
κ.λπ. Ο εσωτερικός κύκλος περιστρέφεται, έτσι ώστε 
το κάθε μέλος του να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις 
που τίθενται από τα μέλη του εξωτερικού κύκλου. Στη 
συνέχεια, οι ομάδες αλλάζουν και τα μέλη του εξωτερι-
κού κύκλου γίνονται μέλη του εσωτερικού κύκλου και 
αντίστροφα. 

• Μέθοδος «Ένας φεύγει» («One-Stray»). Ο εκπαι-
δευτικός χωρίζει το μάθημα σε ενότητες και τους μα- 
θητές σε ισάριθμες ομάδες. Κάθε ομάδα που αποτε- 
λείται από μαθητές διαφορετικής εθνικότητας αναλαμ- 
βάνει να μελετήσει μία από τις ενότητες αυτές. Εάν για πα-  
ράδειγμα, το μάθημα είναι η επίλυση μαθηματικών προ- 
βλημάτων, κάθε ομάδα αναλαμβάνει να επιλύσει ένα πρό- 
βλημα. Όταν η εργασία της κάθε ομάδας ολοκληρωθεί, 
ένα μέλος της πηγαίνει σε μία άλλη ομάδα, και εκτελεί 
μια διπλή αποστολή: α) εξηγεί τον τρόπο λύσης του 
προβλήματος της ομάδας του και β) δέχεται εξηγήσεις 
για τον τρόπο που έλυσε η ομάδα που επισκέφθηκε το 
δικό της πρόβλημα. Οι μετακινήσεις αυτές συνεχίζονται, 
ώσπου να παρουσιάσουν και να παρακολουθήσουν ό- 
λοι οι μαθητές τουλάχιστον μια φορά τους τρόπους επί- 
λυσης όλων των προβλημάτων.

• Μέθοδος «Καταμερισμός επίτευξης» («Team Achie-
vement divisions»). Κατά την εφαρμογή αυτής της 
μεθόδου, οι μαθητές χωρίζονται από τον εκπαιδευτικό 
σε ετερογενείς ομάδες, με βάση χαρακτηριστικά όπως 
το φύλο, την εθνική προέλευση, τη γνωστική ικανότη- 
τα κ.λπ. Ο εκπαιδευτικός αναθέτει στα μέλη των ομά-
δων ατομικές ή συλλογικές εργασίες, κατά την εκτέλεση 
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των οποίων οι μαθητές βοηθούν ο ένας τον άλλον. Ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να διευκολύνει τους μαθητές μέ-
σω της διδασκαλίας στρατηγικών που σχετίζονται με την 
εκτέλεση των εργασιών τους. Η αξιολόγηση του μαθή-
ματος γίνεται σε ατομική αλλά και σε ομαδική βάση, πα- 
ρέχοντας με αυτόν τον τρόπο το κίνητρο στους μαθητές 
να δραστηριοποιούνται όχι μόνο για το δικό τους αλ- 
λά και για το έργο των συμμαθητών τους. 

Επιπρόσθετα, η αναγνώριση της ισοτιμίας των πολιτισμών, 
στο πλαίσιο της συμπερίληψης, επιτυγχάνεται και με την αξι-
οποίηση διάφορων εναλλακτικών διδακτικών τεχνικών. Το 
θεατρικό παιχνίδι, για παράδειγμα, διαδραματίζει ένα σημα-
ντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση χάρη στις ιδιαίτερες 
δυνατότητες που προσφέρει, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να 
επιλύσει προβλήματα σε ψυχολογικό, συναισθηματικό, επικοι-
νωνιακό, κοινωνικό και ευρύτερα παιδαγωγικό επίπεδο. Μέσω 
του θεατρικού παιχνιδιού, ο εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στην 
αξιοποίηση της γλώσσας του σώματος, στη μιμητική έκφραση, 
στο ρυθμό και τη μουσική, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρό-
πο τη συμμετοχή των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 
στην μαθησιακή διαδικασία. (βλ. και Νικολάου, 2000)

Συμπερασματικά, μέσω της συμπερίληψης βελτιώνεται η 
σχολική επίδοση όλων των μαθητών, ελαχιστοποιείται η πιθα-
νότητα εκδήλωσης αρνητικών συμπεριφορών λόγω της πολιτι-
σμικής διαφορετικότητας του μαθητικού δυναμικού και καλλι-
εργείται ένα θετικό ψυχολογικό κλίμα τάξης. Η συμπερίληψη 
αναφέρεται σε όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, δίνοντας 
έμφαση στις ατομικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους 
καθώς και στην αναγνώριση και την αποδοχή της διαφορετι-
κότητας και της αξιοσύνης του καθενός. Συνδέεται άρρηκτα 
με ζητήματα ισότητας εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως είναι η 
ισότητα πρόσβασης στη γνώση και τον πολιτισμό, καθώς και 
με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως είναι η δικαιοσύνη 
της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Κυρίως όμως μπορεί 
να θεωρηθεί ως το μέσο για την κατάργηση των διακρίσεων 
που προκύπτουν από διάφορες αδυναμίες και ελλείμματα, την 
επίτευξη μιας ευρύτερης κοινωνικής ένταξης των περιθωρι-
οποιημένων ατόμων ή κοινωνικών ομάδων και τον περιορι-

σμό του κοινωνικού αποκλεισμού. Γίνεται εμφανές τελικά ότι 
η διαπολιτισμικότητα αποτελεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο της 
συμπερίληψης.
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ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ελίνα Γεροσίμου*

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη συμπεριληπτική εκπαί-
δευση και επιχειρεί να αναδείξει τη σημαντικότητα της κουλ-
τούρας για την ισότιμη ανταπόκριση στην ποικιλομορφία όλων 
των παιδιών. Αρχικά παρουσιάζεται η έννοια της συμπερίλη-
ψης/συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Έπειτα, καθορίζεται η ση-
μασία της για τη δημιουργία σχολείων για όλους. Τέλος, ανα-
δεικνύεται η αξία της κουλτούρας που αποτελεί την απαρχή 
όλων των προσπαθειών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση και 
παρουσιάζονται οι επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 
για προώθηση της συμπεριληπτικής κουλτούρας στα σχολεία.

Η έννοια της Συμπερίληψης

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ασχολείται με την αντιμετώπι-
ση και την ανταπόκριση στην ποικιλομορφία όλων των μαθητών. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν αφορά μόνον τους μαθητές με προβλήμα-
τα/δυσκολίες, αλλά όλους ανεξαιρέτως. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρουν οι Booth και Ainscow (2011), η συμπερίληψη είναι 
μια διαδικασία που στοχεύει στην αύξηση της συμμετοχής και 
στη μείωση του αποκλεισμού κάποιων παιδιών από τις κουλτού-
ρες, τα αναλυτικά προγράμματα και τις κοινωνίες των σχολείων. 
Συμπερίληψη με άλλα λόγια σημαίνει την εισαγωγή μιας ριζο-
σπαστικής σειράς αλλαγών, μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία 
αναδιαρθρώνονται, προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη 
μάθηση και στη συμμετοχή όλων των μαθητών (Ainscow,1995). 
Ως εκ τούτου, οι ανάγκες όλων των παιδιών πρέπει να καλύπτο-
νται από τα σχολεία του «δεσπόζοντος ρεύματος», προκειμέ-
νου να συμμετάσχουν σε όλες τις δραστηριότητές τους. 

Βασικό στοιχείο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης αποτελεί 
το γεγονός ότι είναι μία διαδικασία χωρίς τέλος. Επομένως, δεν 
αναφέρεται μόνo στο αποτέλεσμα μιας αλλαγής, σε ένα στάδιο-
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κλειδί ή ένα προϊόν, αλλά σε μια διαρκή και συνεχή διαδικασία, 
γεγονός το οποίο είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό για την 
υλοποίησή της. Τα συμπεριληπτικά σχολεία σύμφωνα με τους 
Βοοth και Ainscow (2011) είναι αυτά που προσπαθούν, διότι η 
συμπερίληψη λαμβάνει χώρα μόλις ξεκινήσει η προσπάθεια για 
συμμετοχή στη μάθηση όλων των παιδιών. Άρα, δεν είναι απλά 
μια προσθήκη στο ήδη υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα των 
σχολείων, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία αλλαγής τόσο του 
μαθησιακού περιβάλλοντος στο σύνολό του, όσο και άλλων δι-
αστάσεων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η σχολική ζωή, 
η εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τα αναλυτικά 
προγράμματα, οι γλώσσες, αλλά και οι μέθοδοι διδασκαλίας. 

Θεμελιώδης αρχή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης όσον 
αφορά τις εκπαιδευτικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπί-
ζουν κάποιοι μαθητές, είναι ο συμπεριληπτικός τρόπος με τον 
οποίο αυτές προσεγγίζονται. Υποστηρίζει την ανάγκη για μετά-
βαση από το αφομοιωτικό (ελλειμματικό) μοντέλο σε ένα κοι-
νωνικό μοντέλο, προκειμένου να εξηγηθούν οι εκπαιδευτικές 
δυσκολίες. Το ελλειμματικό μοντέλο, σύμφωνα με τον Ainscow 
(1999), προσπαθεί να εξηγήσει τις εκπαιδευτικές δυσκολίες, 
όπως αυτές προκύπτουν από τις ειδικές ανάγκες, το κοινωνικό 
υπόβαθρο και τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά και όχι από τη 
διαδικασία του σχολείου. Οι απόψεις αυτές σύμφωνα με τους 
Trent, Artiles και Englert (1998) ορίζουν ορισμένους μαθητές 
ως να ελλείπονται βασικών χαρακτηριστικών που οδηγούν στη 
σχολική επιτυχία. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Ainscow (1999), 
το μοντέλο του ελλείμματος αντανακλά την άποψη που ενυπάρ- 
χει «ανάμεσα σε μια ομάδα του προσωπικού, μιας νόρμας, που 
λαμβάνει ως δεδομένο ότι ορισμένα παιδιά, λόγω των προσω-
πικών χαρακτηριστικών τους ή της οικογένειάς τους, δεν μπο-
ρεί να αναμένεται ότι θα μάθουν με επιτυχία» (σελ. 97-98). Οι 
πεποιθήσεις αυτές παίρνουν ως δεδομένο ότι τα προβλήματα 
ξεκινούν από τους μαθητές, εξαιτίας κάποιων συγκεκριμένων 
χαρακτηριστικών, όπως για παράδειγμα η γλώσσα που μιλούν 
ή το κοινωνικο-οικονομικό τους υπόβαθρο. Αυτό έρχεται σε 
αντίθεση με το κοινωνικό μοντέλο που θεωρεί «ότι τα προβλή-
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ματα είναι κοινωνικά και όχι ατομικά, και ότι αυτά τα προβλή-
ματα πηγάζουν από την καταπίεση εκ μέρους της κοινωνίας και 
όχι τους περιορισμούς του ατόμου» (Oliver, 1996, σ.31). Ως 
εκ τούτου, η συμπεριληπτική εκπαίδευση στοχεύει στην ανα-
διάρθρωση των σχολείων για να φιλοξενήσουν όλα τα παιδιά 
σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο. 

Παρόλ’ αυτά, όπως ο Mittler (2000) επισημαίνει, αν και το 
ελλειμματικό μοντέλο διαφέρει σημαντικά από το κοινωνικό και 
απορρίπτεται ως ο μόνος τρόπος για να εξηγηθούν οι εκπαι-
δευτικές δυσκολίες, τα δύο μοντέλα δεν αποκλείουν το ένα το 
άλλο. Όπως εξηγεί η Florian (2008) απορρίπτοντας την ύπαρξη 
σημαντικών εκπαιδευτικών διαφορών δε σημαίνει ότι οι διαφο-
ρές αυτές σταματούν να υπάρχουν, αλλά είναι δυνατόν να συ-
ντηρηθούν με τρόπους που περιλαμβάνουν παρά αποκλείουν 
τους μαθητές. Με άλλα λόγια, θα πρέπει ακόμη να δίνεται προ-
σοχή στα χαρακτηριστικά του ατόμου, χωρίς να κατηγορούμε 
ή να πιστεύουμε ότι τα προβλήματα ξεκινούν αποκλειστικά από 
αυτά τα χαρακτηριστικά των παιδιών ή των οικογενειών τους. 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση έχει πολλές φορές συσχε-
τιστεί με το αναφαίρετο δικαίωμα όλων για εκπαίδευση (UN, 
1948). Όπως οι Acedo et al. (2009) υποστηρίζουν, η εκπαίδευ-
ση για όλους πρέπει να θεωρηθεί ως ένα ανθρώπινο δικαίωμα 
και πρέπει να γίνει η αρχή στην οποία βασίζεται η εκπαίδευση. 
Παρόλ’ αυτά, οι προσπάθειες για συμπερίληψη δεν πρέπει να 
συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
διότι, όπως έχει υποστηριχθεί από πολλούς ερευνητές, ο τρό-
πος που τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται για να στη-
ρίξουν αυτές τις προσπάθειες τείνει στο να δημιουργεί χάσμα 
ανάμεσα στη ρητορική των επίσημων δηλώσεων και την πραγ-
ματική πρακτική (Norwich και Kelly, 2005). Αυτό αποτελεί βασι-
κό επιχείρημα όσων επικρίνουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση 
με την ευρεία έννοια σε σχέση με τα παιδιά που θεωρούνται 
ως να έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Χαρακτηριστικά ο 
Hornby (1999) στο άρθρο του «Συμπερίληψη ή ψευδαίσθηση» 
υποστήριξε ότι, αν το δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλα τα 
παιδιά και το δικαίωμά τους να ενσωματωθούν πλήρως στην 
κοινότητα, στην οποία θα ανήκουν όταν μεγαλώσουν, διευκο-
λύνεται από τις ειδικές τάξεις, τότε ο διαχωρισμός των παιδιών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να δικαιολογηθεί. Η 
θέση αυτή συνδέεται με την «υπεύθυνη ένταξη» (Hornby, 1999, 
Vaughn και Schumm, 1995). Η θέση αυτή, αν και είναι κατανοητή 
υπό την έννοια ότι θέτει το θέμα της υπευθυνότητας και της σω-
στής προετοιμασίας, για να αποφευχθεί η παγίδα της ρητορικής 
και των εξιδανικευμένων καταστάσεων, θα μπορούσε να υπο- 
στηριχθεί ότι αντικατοπτρίζει ένα ελλειμματικό μοντέλο προσέγ-
γισης της αναπηρίας, το οποίο σχετίζεται περισσότερο με την 
έννοια της ένταξης παρά της συμπερίληψης (Gerosimou, 2010). 

Με τον όρο ένταξη νοούνται οι επιπρόσθετες αλλαγές που 
γίνονται σε ένα σύστημα για να μπορέσει μια ομάδα να ενταχθεί 
σε ένα σύστημα που ουσιαστικά δεν αλλάζει. Αναφερόμαστε 
δηλαδή στο αφομοιωτικό μοντέλο το οποίο επιδιώκει να αλ-

λάξει τον μαθητή για να μπορεί να υπάρξει στο ήδη υπάρχον 
εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς να αλλάζει. Από την άλλη, η συ-
μπερίληψη σύμφωνα με τον Ainscow (1995) δε συνεπάγεται 
επιπλέον ρυθμίσεις που γίνονται στα εκπαιδευτικά συστήματα, 
προκειμένου κάποιοι μαθητές να ενταχθούν σε ένα σχολικό σύ-
στημα που παραμένει αμετάβλητο. Δηλαδή, η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση απομακρύνεται από την έννοια της ένταξης που επι-
διώκει να αλλάξει τον μαθητή για να μπορεί να υπάρξει στο ήδη 
υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς το ίδιο να αλλάζει. Αντί-
θετα, η συμπεριληπτική εκπαίδευση υποστηρίζει ότι χρειάζεται 
μια σειρά δομικών αλλαγών, μέσω των οποίων τα ίδια τα σχολεία 
αναδιαρθρώνονται, προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια στη 
μάθηση και στη συμμετοχή. Υποστηρίζουν, δηλαδή, την ανάγκη 
για μετάβαση από το αφομοιωτικό (ελλειμματικό) μοντέλο σε 
ένα κοινωνικό μοντέλο, προκειμένου να εξηγηθούν οι εκπαιδευ-
τικές δυσκολίες. Πώς, όμως, μπορούμε να οδηγηθούμε προς τη 
συμπερίληψη; To θέμα αυτό αναπτύσσεται στη συνέχεια.

Οδεύοντας προς τη συμπερίληψη

Η συμπερίληψη ως διαδικασία δεν μπορεί να είναι στατι-
κή αλλά οφείλει να διακατέχει την κουλτούρα, τις πολιτικές 
και τις πρακτικές των σχολείων. Οι τρεις αυτές διαστάσεις 
αλληλεπιδρούν και αλληλοεπηρεάζονται και είναι απαραίτητες 
για την προώθηση της συμπερίληψης (Γεροσίμου, 2012). Για 
παράδειγμα, το Index for Inclusion (Booth και Ainscow, 2011), 
παρέχει ένα πλαίσιο για τον έλεγχο των σχολείων και την ανά-
πτυξή τους σε αυτές τις τρεις διαστάσεις. Το Index είναι ένα 
από τα πιο απαραίτητα εργαλεία για τη στήριξη της συμπερί-
ληψης χωρίς αποκλεισμούς και την ανάπτυξη των σχολείων. 
Έχει μεταφρασθεί ή προσαρμοστεί σε διεθνές επίπεδο (CSIE, 
2010). Πιο συγκεκριμένα, οι εκδόσεις του έχουν συνταχθεί σε 
τριάντα δύο γλώσσες (Vaughan, 2002). Το Ιndex for Ιnclusion 
(Booth και Ainscow, 2011) συνδέει τις τρεις διαστάσεις (κουλ-
τούρα, πολιτική και πρακτικές) με ένα τρίγωνο στη βάση του 
οποίου τοποθετεί την κουλτούρα, θέλοντας να υπογραμμίσει 
την αξία και το ρόλο της όταν διερευνώνται θέματα που αφο-
ρούν τη συμπερίληψη. Με άλλα λόγια, η κουλτούρα αποτε-
λεί τον κυρίαρχο πολιτισμό του σχολείου και της ευρύτερης  
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κοινότητας και το πλαίσιο που επηρεάζει τις πολιτικές και τις 
πρακτικές, είτε θετικά είτε αρνητικά. Άρα, ο πρώτος λόγος 
που συνιστά ότι η αρχή των προσπαθειών σε σχέση με τη 
συμπεριληπτική εκπαίδευση πρέπει να στοχεύει στην κουλ-
τούρα είναι το γεγονός ότι η σχολική κουλτούρα μπορεί να 
θεωρηθεί ο πυρήνας ή η βάση η οποία επηρεάζει τόσο την 
πολιτική, όσο και τις πρακτικές ενός σχολείου. Ο ρόλος της 
σε σχέση με τις διαστάσεις των πολιτικών και των πρακτικών 
μπορεί να αναδειχθεί από το μοντέλο του Bronfenbrenner 
(1992) αναφορικά με την «Οικολογική Θεωρία Συστημάτων», 
μοντέλο που είναι χρήσιμο για την εξέταση θεμάτων συμπερί-
ληψης, δεδομένου ότι λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά των 
μαθητών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντός τους, συμπε-
ριλαμβανομένων των ευρύτερων κοινωνικών και πολιτιστικών 
πλαισίων. Το μοντέλο αυτό αποτελείται από τέσσερα επίπεδα 
του περιβάλλοντος και αυτά είναι το μακροσύστημα (ο κυ-
ρίαρχος πολιτισμός), το εξωσύστημα (οι εθνικές και τοπικές 
πολιτικές, το πρόγραμμα σπουδών των σχολείων), το μεσοσύ-
στημα (οι σχέσεις μεταξύ των μικροσυστημάτων) και τέλος τα 
μικροσυστήματα (όπως το σχολείο, η οικογένεια). Η θέση και 
ο ρόλος που παίζει το μακροσύστημα, δηλαδή η κουλτούρα, 
είναι καταλυτικός στη θεωρία του Bronfenbrenner, επειδή το 
μακροσύστημα αποτελείται από πολιτιστικές/κοινωνικές αξίες 
και πεποιθήσεις, τα οποία είναι ενσωματωμένα άμεσα ή έμ-
μεσα στην ευρύτερη κοινωνία. Το μακροσύστημα επηρεάζει 
το εξωσύστημα, το μεσοσύστημα και τα μικροσυστήματα. 
Επιπλέον, ο ισχυρισμός ότι η σχολική κουλτούρα μπορεί να 
έχει επιπτώσεις στις πολιτικές και κατά συνέπεια, τις σχολικές 
πρακτικές, ενισχύεται από το ερευνητικό έργο του Αγγελίδη, 
(Angelides & Ainscow, 2000; Angelides, 2007, Aγγελίδης, 2011) 
όπου προβάλλεται το επιχείρημα ότι η κουλτούρα μπορεί να 
έχει αντίκτυπο στις εκπαιδευτικές πρακτικές και ότι με την κα-
τανόηση του ρόλου της, στο πλαίσιο του σχολείου, μπορούν 
να επιτευχθούν βελτιώσεις στα σχολεία για τη συμπερίληψη 
όλων των μαθητών. Άρα, κατανοούμε ότι η σχολική κουλτού-
ρα θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία θα 
στηριχθούν οι προσπάθειες για συμπεριληπτική εκπαίδευση. 

Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει η 
κουλτούρα των σχολείων στην ανάπτυξη της συμπερίληψης, 
ένας αυξανόμενος αριθμός διεθνών μελετών προβάλλει την 
ανάγκη μετατροπής της σχολικής κουλτούρας σε συμπεριλη-
πτική. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Carrington (1999), 
η συμπερίληψη όλων των μαθητών απαιτεί αλλαγή στην κουλ-
τούρα, προκειμένου να είναι αποτελεσματική, δεδομένου ότι 
ο τρόπος που λειτουργεί δεν ικανοποιεί τις μαθησιακές ανά-
γκες τους. Επιπλέον, οι Howes et al. (2009), αναφέρουν στη 
μελέτη τους ότι η συμπερίληψη απαιτεί αλλαγή στην κουλτού-
ρα, δεδομένου ότι δεν είναι μια γρήγορη λύση, αλλά μια εκπαι-
δευτική αποστολή που τα σχολεία θα πρέπει να υιοθετήσουν. 
Επίσης, τονίστηκε από τη Corbett (1999) ότι η συμπεριληπτι-
κή εκπαίδευση δεν μπορεί να επιτευχθεί, εάν δεν αναπτυχθεί 
μια κουλτούρα που περιλαμβάνει συμπεριληπτικές αξίες, ενώ 

οι Carrington και Robinson (2004) δείχνουν ότι οι παραδοσι-
ακές σχολικές κουλτούρες, δε λαμβάνουν υπόψη την ποικιλία 
των μαθησιακών αναγκών. Με βάση τα συμπεράσματα των 
προαναφερθεισών μελετών θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε 
ότι η αλλαγή της κουλτούρας θα πρέπει να αποτελέσει την 
αρχή των προσπαθειών για συμπεριληπτική εκπαίδευση, πριν 
προχωρήσει σε αλλαγές σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικών. 

Μέχρι τώρα αναφέρθηκε η ανάγκη να δούμε τη συμπερι-
ληπτική εκπαίδευση ως διαδικασία που αφορά όλα τα παιδιά, 
κάνοντας αναφορά στην ανάγκη μετατροπής της σχολικής 
κουλτούρας σε συμπεριληπτική. Οι λόγοι έγιναν σαφείς και 
πιο κάτω εξηγείται τι είναι η συμπεριληπτική κουλτούρα στην 
οποία θα μπορούσαν να αποσκοπούν όσοι ενδιαφέρονται για 
την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 

Η κουλτούρα της συμπερίληψης 

Αν και η έννοια της κουλτούρας είναι δύσκολο να οριστεί, 
τα κύρια χαρακτηριστικά της σχολικής κουλτούρας μπορούν 
να γίνουν αντιληπτά με βάση το μοντέλο των Sergiovanni 
και Starratt (1988), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το κεντρικό 
στοιχείο της κουλτούρας είναι το σύστημα πεποιθήσεων. Το 
σύστημα πεποιθήσεων αποτελεί το βαθύτερο επίπεδο της 
κουλτούρας και χαρακτηρίζεται από τις υποθέσεις και αντιλή-
ψεις των ανθρώπων. Γύρω από το σύστημα πεποιθήσεων βρί-
σκεται το σύστημα των αξιών, της νόρμας και των προτύπων, 
και στο επιφανειακό επίπεδό της βρίσκεται η συμπεριφορά 
(Segriovanni και Starratt, 1988). Τα συστήματα αξιών, όπως 
αυτοί δηλώνουν, επηρεάζονται από τα συστήματα πεποιθή-
σεων και, ομοίως, αυτά επιδρούν άμεσα στις αξίες, στους κα-
νόνες και στα πρότυπα, που με τη σειρά τους επηρεάζουν τα 
πρότυπα της συμπεριφοράς. 

Η συμπεριληπτική κουλτούρα, όπως έχει παρουσιαστεί από 
το Index for Ιnclusion (Booth και Ainsow, 2011), αποτελείται 
από δυο παραμέτρους: α) τη δημιουργία μιας κοινότητας και 
β) την καθιέρωση συμπεριληπτικών αξιών. Κάθε παράμετρος 
περιλαμβάνει δείκτες οι οποίοι την προσδιορίζουν. 

Η πρώτη παράμετρος αναφέρεται στη δημιουργία μιας κοι-
νότητας στο πλαίσιο της οποίας ο καθένας αποτιμάται ως το 
θεμέλιο για τα υψηλότερα επιτεύγματα όλων και χαρακτηρίζεται 
από την ασφάλεια, την αποδοχή και τη συνεργασία. Οι δείκτες 
που προσδιορίζουν μια τέτοια κοινότητα αναφέρονται στα εξής 
σημεία: «Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το προσωπικό συνεργάζε-
ται. Τα παιδιά βοηθούν το ένα το άλλο. Το προσωπικό και τα 
παιδιά σέβονται ο ένας τον άλλο. Το προσωπικό και οι γονείς/
κηδεμόνες συνεργάζονται. Το προσωπικό και η διεύθυνση συ-
νεργάζονται. Το σχολείο αποτελεί πρότυπο της δημοκρατικής 
ιδιότητας του πολίτη. Το σχολείο ενθαρρύνει την κατανόηση 
της διασύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το 
σχολείο και οι τοπικές κοινότητες συνεργάζονται μεταξύ τους. 
Το προσωπικό συνδέει τι συμβαίνει στο σχολείο με τη ζωή των 
παιδιών στο σπίτι» (Booth και Ainscow, 2011, σελ. 70).
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Η δεύτερη παράμετρος της συμπεριληπτικής κουλτού-
ρας αναφέρεται στην καθιέρωση συμπεριληπτικών αξιών και 
καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κοινών αξιών χωρίς απο-
κλεισμούς που μεταφέρονται σε όλο το νέο προσωπικό, τους 
μαθητές, τις τοπικές αρχές και τους γονείς/κηδεμόνες. Οι δεί- 
κτες που προσδιορίζουν αυτές τις αξίες είναι: «Το σχολείο ανα- 
πτύσσει κοινές αξίες για τη συμπερίληψη όλων των μαθητών. 
Το σχολείο ενθαρρύνει το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Το σχολείο ενθαρρύνει τον σεβασμό στο περιβάλλον. 
Η συμπερίληψη αντιμετωπίζεται ως παράγοντας αύξησης της 
συμμετοχής των μαθητών. Οι προσδοκίες είναι υψηλές για όλα 
τα παιδιά. Τα παιδιά εκτιμώνται εξίσου. Το σχολείο αντιμετωπί-
ζει όλες τις μορφές διακρίσεων. Το σχολείο προωθεί τις μη βί- 
αιες αλληλεπιδράσεις και επιλύσεις των διαφορών. Το σχολείο 
ενθαρρύνει τα παιδιά να αισθάνονται καλά για τον εαυτό τους. 
Το σχολείο συμβάλλει στην υγεία των παιδιών» (Βooth και Ain- 
scow, 2011, σελ. 70).

Οι πιο πάνω παράμετροι και δείκτες μπορούν να δράσουν 
ως κατευθυντήριες γραμμές χωρίς όμως να περιορίζουν την 
προσπάθεια προώθησης της συμπεριληπτικής κουλτούρας, 
που θα μπορούσε να συμβάλει με τη σειρά της στην προώθη-
ση συμπεριληπτικών πολιτικών και πρακτικών. 

H συμπεριληπτική εκπαίδευση, λοιπόν, αποτελεί διαδικα-
σία χωρίς τέλος που στόχο έχει την ισότιμη ανταπόκριση στη 
ποικιλομορφία του μαθησιακού πληθυσμού. Η προώθηση της 
συμπεριληπτικής κουλτούρας οφείλει να προηγηθεί των προ-
σπαθειών για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Τίθεται, λοιπόν, 
ο προβληματισμός κατά πόσο είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί να 
ανταποκριθούν στην αυξανόμενη πολυμορφία των παιδιών στα 
σχολεία και να προωθήσουν τη συμπεριληπτική κουλτούρα. 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, οι επαγγελματικές ανα-
πτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών εντοπίζονται σε τρεις 
βασικές περιοχές αναγκών: (α) τα κυρίαρχα συστήματα αξιών, 
(β) την παιδαγωγική και (γ) τα μοναδικά περιβάλλοντα/πλαίσια 
που δημιουργούνται στην εκπαίδευση (Γεροσίμου, 2012). Για 
τους σκοπούς αυτού του άρθρου, που η έμφαση δίνεται στη 
συμπεριληπτική κουλτούρα, θα παρουσιαστούν οι επαγγελ-
ματικές ανάγκες που συνδέονται με τα κυρίαρχα συστήματα 
αξιών, διότι τα συστήματα αυτά θεωρούνται ότι είναι κεντρικό 
τμήμα της κουλτούρας και επηρεάζονται από τις κύριες πε-
ποιθήσεις και παραδοχές των εκπαιδευτικών, οι οποίες με τη 
σειρά τους επηρεάζουν τις στάσεις, τα πρότυπα και τη συμπε-
ριφορά τους (Sergiovanni και Starratt, 1988).

Τα κυρίαρχα συστήματα αξιών αντιπροσωπεύουν ένα σύ-
νολο αξιών για τους μαθητές, που θεωρούνται δεδομένα και 
με τα οποία επικοινωνούν άτυπα μεταξύ τους οι εκπαιδευτικοί. 
Ως εκ τούτου, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε 
θέματα που σχετίζονται με τα κυρίαρχα προαναφερθέντα συ-
στήματα αξιών, είναι ίσως η πιο θεμελιώδης, γιατί αφορά κυρίως 
τις βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις και τις στάσεις 
τους. Στην κυπριακή βιβλιογραφία, οι Symeonidou και Phtiaka 
(2009), στο επιχείρημά τους σχετικά με το πώς μπορεί να 

αναπτυχθεί ένα ενδοϋπηρεσιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 
σχέση με τη συμπερίληψη, υποστηρίζουν ότι κάθε προσπάθεια 
προς αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να εστιάσει στις πεποι-
θήσεις και στις παραδοχές των εκπαιδευτικών της κάθε χώρας 
και στη συνέχεια με εποικοδομητικό τρόπο να εντάξουν τις δι- 
εθνείς τάσεις. Ομοίως, στη διεθνή βιβλιογραφία, η Carrington 
(1999) προτείνει ότι σε κάθε προσπάθεια για επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη συμπερίληψη θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών 
και τα πιστεύω τους προκειμένου να είναι επιτυχής. Άρα, οι 
επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με 
τα συστήματα αξιών είναι, ίσως, οι πιο κρίσιμες. 

Τέτοιες ανάγκες είναι: (α) η ανάγκη να αποδομήσουν οι εκπαι-
δευτικοί τις πεποιθήσεις που αντικατοπτρίζουν το ελλειμματικό 
μοντέλο το οποίο έχει περιγραφεί πιο πάνω (Gerosimou, 2011, 
Symeonidou και Phtiaka, 2009). Oι πεποιθήσεις αυτές υποστη-
ρίζουν ότι οι μαθητές, λόγω κάποιων χαρακτηριστικών τους, 
δεν μπορεί να αναμένεται ότι θα μάθουν με επιτυχία. Τέτοιες 
πεποιθήσεις είναι περιοριστικές και εμποδίζουν την ανάπτυξη 
των πρακτικών συμπερίληψης (Zoniou-Sideri και Vlachou, 2006). 
Άρα, με την αποδόμηση τέτοιων πεποιθήσεων από τους εκπαι-
δευτικούς είναι πιθανό να αντιμετωπιστεί σε σημαντικό βαθμό το 
ελλειμματικό μοντέλο προς εξήγηση των εκπαιδευτικών δυσκο-
λιών και έτσι οι εκπαιδευτικοί να ανατρέξουν στην αλλαγή πε- 
ριβαλλοντικών παραγόντων για τη συμπερίληψη των μαθητών.

Ακόμη μια ανάγκη που σχετίζεται με τα συστήματα αξιών 
και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για την επαγγελματική ανάπτυ-
ξη των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη συμπερίληψη, είναι η 
ανάγκη καλλιέργειας θετικής στάσης απέναντι στη διαφορετι-
κότητα όχι μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Οι μελέτες 
που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο σε σχέση με τη στάση 
των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη/ενσωμάτωση των 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Angelides, 2004) 
δείχνουν ότι, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί μπορεί να συμφω-
νούν σε θεωρητικό επίπεδο με την ένταξη/ενσωμάτωση των 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έχουν αρνητική 
στάση όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της. Για παράδειγ-
μα, σύμφωνα με τον Αγγελίδη (Angelides, 2004) οι εκπαιδευ-
τικοί πιστεύουν ότι η ένταξη είναι ένα κατάλληλο βήμα στον 
τομέα της εκπαίδευσης, αλλά δεν είναι πρόθυμοι να αναπτύ-
ξουν πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, καλό 
είναι να σημειωθεί ότι οι παράγοντες που φάνηκε ότι οδηγούν 
σε τέτοιες στάσεις είναι οι προηγούμενες εμπειρίες των εκ-
παιδευτικών και κατά πόσο αυτές ήταν θετικές ή αρνητικές σε 
θέματα συμπερίληψης (Avramidis et al, 2000). Έτσι, υποστηρί-
ζεται ότι με την καλλιέργεια θετικής στάσης προς τις πρακτι-
κές της συμπερίληψης, θα επιτραπεί στους εκπαιδευτικούς να 
αμφισβητήσουν τα συστήματα αξιών που δρουν ως εμπόδιο 
στη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Πρέπει να αναγνωριστεί, ωστόσο, ότι τα συστήματα αξιών, 
αναπτύχθηκαν και καταξιώθηκαν σε συγκεκριμένες εκπαιδευτι-
κές πολιτικές, αλλά και σε συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό 
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πλαίσιο (Γεροσίμου, 2011, Zoniou-Sideri και Vlachou, 2006). Ως 
εκ τούτου, το κοινωνικο-πολιτισμικό και το εκπαιδευτικό πλαίσιο 
επιδρούν στον σχηματισμό συγκεκριμένων συστημάτων αξιών 
στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον Αγγελίδη (Angelides, 2004) 
οι εκπαιδευτικοί, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει σε 
ένα περιβάλλον που έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και επιδρούν 
στον τρόπο σκέψης τους. Επιπλέον, στη διεθνή βιβλιογραφία, 
σύμφωνα με την Todd (2007), «δεν μπορούμε να κατανοήσου-
με την πρακτική ή οποιεσδήποτε ανθρώπινες σκέψεις, συναι-
σθήματα ή ενέργειες χωριστά από το κοινωνικο-πολιτισμικό 
πλαίσιο» (III, σ. 129). Επομένως, οι οποιεσδήποτε προσπάθειες 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη 
συμπερίληψη και τα κυρίαρχα συστήματα αξιών δεν μπορούν να 
μη λάβουν υπόψη το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο έχουν μεγαλώσει και διαπαιδαγωγηθεί.

Χαρακτηριστικά, αξίζει να αναφερθεί ότι οι έρευνες των ε- 
ρευνητών που αναφέρονται στην ελληνοκυπριακή κουλτού- 
ρα, μαρτυρούν ότι ενυπάρχουν μοναδικές αξίες στην ελληνο-
κυπριακή κοινωνία που τείνουν να αντιστέκονται στη συμπερί- 
ληψη. Όπως εξηγεί η Συμεωνίδου (Symeonidou, 2002), η ε- 
πιφύλαξη των εκπαιδευτικών προς ορισμένα παιδιά απορρέει 
από την άγνοιά τους που οδηγεί στον φόβο. Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά της ελληνοκυπριακής κουλτούρας, ενδεχομένως 
να σχετίζονται με ένα πρότυπο το οποίο θεωρείται ότι είναι 
η νόρμα και το οποίο προσπαθεί να ταιριάξει ένα άτομο σε 
ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σύμφωνα με τη μελέτη της Messiou 
(2008), η νόρμα αυτή βρέθηκε να είναι ο Ελληνοκύπριος, που 
έχει την ελληνική σαν τη μητρική του γλώσσα. Κάθε εξαίρεση 
από το παραπάνω πρότυπο, όπως υποστήριξε, θεωρείται ότι 
διαφέρει από τη νόρμα και, ως εκ τούτου, αποτελεί αντικείμε-
νο εξέτασης ή και αμφισβήτησης. Επιπλέον, η νόρμα αυτή βρέ-
θηκε να σχετίζεται με την επίδοση στο σχολείο, την εθνικό-
τητα, τη γλώσσα που ομιλείται από το παιδί, και τον χαρακτη-
ρισμό ενός μαθητή ως παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανά- 
γκες. Παρόμοια χαρακτηριστικά για την κυπριακή νόρμα διαπι- 
στώθηκαν από τη μελέτη των Angelides et al. (2004), οι οποίοι 
αναφέρθηκαν επιπλέον στο χαρακτηριστικό της ορθόδοξης 
χριστιανικής θρησκείας ως μια άλλη πτυχή της νόρμας αυτής. 
Επομένως, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών για 
την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να 
ξεκινήσει από τα κυρίαρχα συστήματα αξιών που επικρατούν 
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Προκειμένου να αποκλει-
στούν οι περιοριστικές πεποιθήσεις απέναντι στη διαφορετι-
κότητα των παιδιών, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτι-
κούς να προχωρήσουν στην προώθηση πιο συμπεριληπτικών 
πολιτικών και πρακτικών.

Επίλογος

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση ασχολείται με την αντιμετώπι-
ση και την ανταπόκριση στην ποικιλομορφία όλων των μαθητών. 
Η δημιουργία συμπεριληπτικής κουλτούρας στα σχολεία είναι 

αναγκαία για την υλοποίηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
Η κουλτούρα αποτελεί τον κυρίαρχο πολιτισμό του σχολείου 
και της ευρύτερης κοινότητας και αποτελεί το πλαίσιο που επη-
ρεάζει τις πολιτικές και τις πρακτικές, είτε θετικά είτε αρνητικά. 
Οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί που καλούνται να αντιμετωπίσουν 
την πρόκληση για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά. 
Αυτό που υποστηρίζεται στο παρόν άρθρο είναι ότι η επαγγελ- 
ματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη συμπερί-
ληψη πρέπει να λάβει ίσως πρωταρχικά υπόψη της τα κυρίαρχα 
συστήματα αξιών, γιατί αφορά κυρίως βαθιά ριζωμένες αντιλή-
ψεις, πεποιθήσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών που μπορεί να 
αντιστέκονται στις προσπάθειες για τη συμπερίληψη όλων των 
παιδιών. Με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε 
σχέση με τα κυρίαρχα συστήματα αξιών μπορεί να επιτευχτεί 
η αλλαγή σε θέματα πρωτίστως της σχολικής κουλτούρας, που 
έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει θετικά σε θέματα πολιτικών 
αλλά και πρακτικών της σχολικής μονάδας.
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Συνέντευξη

Ο διεθνούς φήμης καθηγητής Ογκολογίας Νταβίντ Καγιάτ επισκέ-
φθηκε την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου του 2013, με αφορμή την έκ-
δοση στην ελληνική γλώσσα του βιβλίου του «Η σωστή Αντι-Καρκινική 
διατροφή». Ο διακεκριμένος επιστήμονας υπήρξε πρωτεργάτης της 
Χάρτας των Παρισίων κατά του καρκίνου, καθώς και της παγκόσμι-
ας μάχης ενάντια στην επάρατη νόσο. Είναι πρόεδρος και ιδρυτής της 
AVEC (L’Association pour la Vie Espoir contre le Cancer) και δίδαξε ως 
καθηγητής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie στο 
Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και στο Αντικαρκινικό Κέντρο 
Άντερσον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα 
2002-2007 ανέλαβε την Οργάνωση του Εθνικού Αντικαρκινικού Προ-
γράμματος της Γαλλίας.

Ένα θέμα τόσο σημαντικό, όπως η πρόληψη του καρκίνου αλλά 
και άλλων ασθενειών που μαστίζουν το σύγχρονο άνθρωπο, πιστεύ-
ουμε ότι συνδέεται άμεσα με τον χώρο της εκπαίδευσης, καθώς το 
σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση σωστών διατροφικών 
συνηθειών από τα παιδιά.

Στις σελίδες που ακολουθούν έχουμε την τιμή και τη χαρά να 
φιλοξενούμε συνέντευξη που ο κ. Νταβίντ Καγιάτ παραχώρησε στην 
κ. Αργυρώ Οικονόμου, υπεύθυνη του Γαλλικού τμήματος του Γυμνα-
σίου και του Λυκείου της Σχολής μας. Τη μετάφραση από τα Γαλλικά 
έκαναν οι μαθητές της Α΄ Λυκείου της Σχολής μας Μαρία-Δάφνη 
Αποστολοπούλου, Βασιλική Καραθανάση, Κλειώ Μουστάκα, Φίλιππος 
Ταμβακίδης και Αλίκη Χριστοδουλιά.

Επίσης, ευχαριστούμε την κ. Ελένη Βεντούρη, υπεύθυνη του Γαλ-
λικού Τμήματος του Δημοτικού της Σχολής μας, που συνέβαλε στην 
πραγματοποίηση της συνέντευξης.

Συνέντευξη με τον καθηγητή
Νταβίντ Καγιάτ

1/Για ποιο λόγο επιλέξατε να επισκεφτείτε την Ελλάδα και 
να πραγματοποιήσετε αυτή τη διάλεξη;
Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη σημαντικότερη πρόοδο 
στην ογκολογία. Λατρεύω τη χώρα σας. Την επισκέπτομαι από το 
1974 και έχω πολλούς φίλους. Ο Βασίλης Γεωργούλιας, καθηγητής 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, είναι από τους καλύτερούς μου φίλους 
και πέρυσι είχα την τιμή να με ανακηρύξουν επίτιμο καθηγητή στο 
συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.
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2/ Μόλις παρουσιάσατε στο ελληνικό κοινό το καινούριο 
σας βιβλίο με τίτλο «Η σωστή Αντι-Καρκινική διατροφή». 
Πώς γεννήθηκε η ιδέα γι’ αυτό το βιβλίο; Τι επαναστατικό 
μπορούμε να ανακαλύψουμε διαβάζοντας το;
Θέλησα να γράψω αυτό το βιβλίο κυρίως για να συμβάλω στην 
αναθεώρηση των μέχρι στιγμής δεδομένων για τη σχέση διατρο-
φής και καρκίνου. Στόχος μου ήταν να συλλέξω το σύνολο των 
επαληθευμένων και σημαντικών διαθέσιμων στοιχείων, τα οποία 
μας επιτρέπουν να αναδείξουμε τη σχέση που υπάρχει –είτε ως 
προς την πρόληψη είτε ως προς την επιδείνωση του κινδύνου– 
ανάμεσα σε αυτά που τρώμε και τον κίνδυνο να εμφανίσουμε 
κάποιο είδος καρκίνου. Αυτό που ανακάλυψα κάνοντας αυτή την 
εργασία συγκέντρωσης πληροφοριών, λαμβάνοντας υπόψη μόνο 
τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν σε ανθρώπους και εξαιρώ-
ντας κάθε πείραμα πάνω σε ζώα ή σε κύτταρα που αναπτύχθηκαν 
στο εργαστήριο, ανέτρεψε ολοκληρωτικά τις απόψεις που είχα 
πάνω σε αυτό το θέμα.

3/ Μπορούν οι διατροφικές προτάσεις σας να προσαρμο-
στούν στις παραδόσεις όλων των χωρών;
Οι προτάσεις μου προκύπτουν ύστερα από λεπτομερή και πλή-
ρη μελέτη όλων των δεδομένων που υπάρχουν για το συγκε-
κριμένο θέμα και αφορούν σε υγιεινές διατροφικές συνήθειες. 
Πιστεύω, λοιπόν, ότι μπορούν να προσαρμοστούν στις παραδό-
σεις όλων των χωρών.

4/Μπορούν, λοιπόν, να υιοθετηθούν από οποιονδήποτε, ανε-
ξαρτήτως της κοινωνικής τάξης, της θρησκείας και του εισο-
δήματός του;
Ναι, αυτές οι προτάσεις είναι ανεξάρτητες από την κοινωνική 
θέση, τη θρησκεία ή τα εισοδήματα. Πράγματα τόσο απλά όπως 
το να αντικαταστήσουμε το χυμό πορτοκαλιού που συνήθως 
χρησιμοποιούμε στο πρωινό μας με χυμό ροδιού, το να αποφύ-
γουμε να καταναλώνουμε ψάρια δυνητικά καρκινογόνα, όπως ο 
τόνος, ο σολομός, ο ξιφίας και να προτιμούμε να τρώμε σαρ-
δέλα ή γαύρο, δεν παρουσιάζουν κατά τη γνώμη μου καμία ιδι-
αίτερη δυσκολία.

5/ Επιμένετε στην πρόληψη του καρκίνου με σωστή δια-
τροφή. Τα παιδιά μπορούν να αποφύγουν τον κίνδυνο να 
προσβληθούν από αυτή την ασθένεια; Σε τι πρέπει οι γο-
νείς να εστιάσουν την προσοχή και τη φροντίδα τους;
Πιστεύω, όπως λέω συχνά και όπως έγραψα και στο βιβλίο, ότι η 
πλειονότητα των συμβουλών μου απευθύνεται κυρίως στις μητέ-
ρες για να τις εφαρμόζουν στα παιδιά τους. Στην ουσία, πρέπει 
να σκεφτούμε ότι από την ημέρα που το πρώτο κύτταρο γίνεται 
καρκινικό έως την ημέρα εμφάνισης ενός όγκου, περνούν 20 με 
30 χρόνια.(Θυμίζω ότι ένας όγκος περίπου 1 εκατοστού έχει 
ήδη ένα δισεκατομμύριο κύτταρα που συσσωρεύονται το ένα 
πάνω το άλλο.) Είναι επομένως σημαντικό να δημιουργηθούν 
σωστές διατροφικές συνήθειες από πολύ νωρίς και να κατανα-

λώνονται, ιδιαίτερα από τα παιδιά, τα τρόφιμα εκείνα που συμ-
βάλλουν στην πρόληψη του καρκίνου.

6/ Το σχολείο μπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο σε αυ-
τήν την εκστρατεία πρόληψης; Με ποια μέσα;
Το σχολείο οφείλει να παίξει πρωταρχικό ρόλο και να αναλά-
βει να αποκαταστήσει τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη 
φύση, η οποία μας παρέχει τα περισσότερα από τα τρόφιμα 
που καταναλώνουμε. Επιπλέον, καθώς στη Γαλλία τα περισσό-
τερα παιδιά γευματίζουν στο σχολείο, ο ρόλος του σχολείου 
γίνεται ακόμα πιο σημαντικός και πρέπει να διδάξει στους μα-
θητές τους χρυσούς κανόνες μιας διατροφής όσο το δυνατόν 
πιο αντικαρκινικής. 

7/ Έχετε επισημάνει το μεγάλο αριθμό των προκαταλήψε-
ων που διέπουν την καθημερινή μας ζωή και καθορίζουν τις 
διατροφικές μας συνήθειες. Μπορείτε να αναφερθείτε σε 
αυτές που θεωρείτε πιο επικίνδυνες και να προσδιορίσετε 
συγκεκριμένες ενέργειες που θα οδηγήσουν στη σταδιακή 
εξάλειψή τους;
Οι προκαταλήψεις είναι πολυάριθμες. Στη χώρα μου γίνεται 
συνεχώς λόγος για τον προληπτικό ρόλο των ωμέγα-3. Στην 
πραγματικότητα, πολλές πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η 
υπερβολική κατανάλωση ωμέγα-3 θα μπορούσε να αυξήσει τον 
κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου του προστάτη στους άν-
δρες. Το ίδιο ισχύει και για την κατανάλωση της βιταμίνης Ε, για 
την οποία μια αξιόλογη μελέτη που ονομάζεται SELECT έδειξε 
ότι η κατανάλωσή της από τους άνδρες αύξανε από 30 έως 40% 
τον κίνδυνο εμφάνισης του καρκίνου του προστάτη. Θα μπο-
ρούσα να σας δώσω δεκάδες χαρακτηριστικά παραδείγματα.

8/ Τι πιστεύετε πως θα μπορούσε να πείσει τα παιδιά και τους 
εφήβους να ασχοληθούν με την υγεία τους και να τη φροντί-
σουν με σοβαρότητα; Ποιο θα μπορούσε να είναι το πιο απο-
τελεσματικό κίνητρο;
Είναι δύσκολο να πείσεις τα παιδιά και τους εφήβους να ασχο-
ληθούν με την υγεία τους, λόγω της ηλικίας τους. η αρρώστια και 
ο θάνατος είναι γι’ αυτούς ακόμα αφηρημένες έννοιες. Ο καλύ-
τερος τρόπος για να κινητοποιηθούν είναι να τους μιλήσουμε 
συγκεκριμένα για τη γεύση, την ευχαρίστηση και την ποικιλία. 
Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να κάνουμε ευχάριστη την εκπαί-
δευση των παιδιών στον τομέα της γεύσης και της διατροφής 
χρησιμοποιώντας το παιχνίδι.

9/ Σκοπεύετε να ξεκινήσετε κάποιο project το οποίο θα 
έχει ως άξονα τις διατροφικές ανάγκες της νέας γενιάς ;
Όχι, δε σκοπεύω να ξεκινήσω κάποιο project, ωστόσο σκοπεύω 
να συνεχίσω την εργασία μου, δηλαδή τη συστηματική συλλογή 
πληροφοριών που σχετίζονται με το πώς συνδέονται μεταξύ 
τους η διατροφή, το κάπνισμα και ο καρκίνος.

Συνέντευξη
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Εξαιρετικά ήταν για άλλη μια χρονιά τα αποτελέσματα των 
μαθητών του Σχολείου μας στις πανελλαδικές εξετάσεις του 
Λυκείου και στις εξετάσεις του International Baccalaureate, 
επιβεβαιώνοντας αφενός το ζήλο και την προσπάθεια των 
μαθητών μας και αφετέρου την επί σειρά ετών συστηματική 
και ουσιαστική προετοιμασία τους από τους καθηγητές του 
Σχολείου μας. Επίσης, οι τελειόφοιτοί μας,  συνεχίζοντας την 
παράδοση των προηγούμενων ετών, ξεχώρισαν σημειώνοντας 
υψηλές επιδόσεις στα αυξημένου βαθμού δυσκολίας θέματα 
τόσο των πανελλαδικών εξετάσεων όσο και των εξετάσεων του 
International Baccalaureate. Ετσι, οι μαθητές μας πέτυχαν σε 
καταξιωμένες σχολές της χώρας μας και του εξωτερικού της 
πρώτης επιλογής τους. 

Ας αφήσουμε όμως, ενδεικτικά, να μιλήσουν οι αριθμοί:

Α) Αποτελέσματα του Λυκείου:

• 87,5 % επιτυχία στα Α.Ε.Ι. και 12,5 % στα Τ.Ε.Ι.
• 72 % επιτυχία σε σχολές της πρώτης προτίμησης
• 100 % επιτυχία στις Νομικές Σχολές
• 100 % επιτυχία στις Φυσικομαθηματικές Σχολές
• 100 % επιτυχία στις Πολυτεχνικές Σχολές (Ε.Μ.Π. κ.λπ.)
• 100 % επιτυχία στις Ιατρικές και Βιολογικές Σχολές
• 100 % επιτυχία στις Φιλοσοφικές και Σχολές Ψυχολογίας
• 100 % επιτυχία στις Οικονομικές Σχολές

Ειδικότερα:
• 90,5 % επιτυχία στα Α.Ε.Ι. των μαθητών μας της θεωρη-

τικής κατεύθυνσης 
• 81,8 % επιτυχία στα Α.Ε.Ι. των μαθητών μας της θετικής 

κατεύθυνσης 
• 87,5 % επιτυχία στα Α.Ε.Ι. των μαθητών μας της τεχνο-

λογικής κατεύθυνσης
Αξίζει, επίσης, να τονίσουμε ότι:

• Το 68,52 % των μαθητών μας πέτυχε βαθμό πρόσβασης 
στην κλίμακα 15-20 (αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό 
28,42%), το 31,48 % στην κλίμακα 16-18 (αντίστοιχο πα-
νελλαδικό ποσοστό 14,95%), ενώ το 20,37 % στην κλί-
μακα 18-20 (αντίστοιχο πανελλαδικό ποσοστό 5,75%).

• Το 57,1 % των μαθητών μας πέτυχε σε σχολές της Αθή-
νας. Το πολύ υψηλό αυτό ποσοστό αποτελεί ιδιαίτερα 
σημαντικό γεγονός στην εποχή της οικονομικής κρίσης 
που διανύουμε, ώστε να μην υποχρεωθούν τα παιδιά 
σε σπουδές μακριά από το σπίτι τους.

Β) Αποτελέσματα του Διεθνούς Απολυτηρίου (International 
Baccalaureate)

• 100 % των μαθητών μας εισήχθη σε Πανεπιστήμια
• Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών μας είναι 

35 points
• 27 % των μαθητών μας συγκέντρωσε βαθμολογία ίση ή 

μεγαλύτερη του 39
• 91 % των βαθμών των επιμέρους μαθημάτων και το 97% 

των βαθμών μαθημάτων σε Ανώτερο Επίπεδο (Higher 
Level) υπερβαίνουν το όριο του 4

• 48 % των βαθμών των επιμέρους μαθημάτων είναι 6 ή 7
Επίσης:

• 70 % έγιναν δεκτοί από πανεπιστήμια της πρώτης επι-
λογής τους (Bath, Γλασκόβης, Dundee, Reading, Surrey, 
INSA Rouen κ.ά.)

• 30 % έγιναν δεκτοί από πανεπιστήμια της δεύτερης επι- 
λογής τους (Γλασκόβης, Queen Margaret κ.ά.)

Είναι αξιοσημείωτο, τέλος, ότι τα θεαματικά αποτελέσματα και 
της φετινής χρονιάς συνδέονται με μια ισορροπημένη μαθητική 
ζωή, στη διάρκεια της οποίας η οργάνωση, η σοβαρότητα, η συ-
στηματική προετοιμασία συμβαδίζουν με το οικογενειακό κλίμα 
που συνδιαμορφώνουμε όλοι μας στο χώρο του Σχολείου, Διεύ-
θυνση, διδάσκοντες, μαθητές και γονείς. Ο συνδυασμός αυτός 
έχει ως συνέπεια την καλή ψυχολογική κατάσταση των παιδιών, 
απαραίτητο στοιχείο για την ψυχοπνευματική τους ωρίμαση, 
την επιτυχία σε κάθε επίπεδο και τα άριστα αποτελέσματα στις 
εξετάσεις τους.

Τελειόφοιτοι 2012-2013
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