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Εισαγωγή 

Για την αναπηρία έχουν δοθεί πολλοί και διαφορετικοί ορισμοί, ενώ έχει 

εξεταστεί τόσο ως ιατρικό φαινόμενο, όσο και ως κοινωνικό, με το ιατρικό μοντέλο 

να έχει χρησιμοποιηθεί, περισσότερο, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το οποίο 

τοποθετεί την αναπηρία στο ίδιο το άτομο, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται 

υπόψη άλλοι παράμετροι της ανθρώπινης ύπαρξης. Όμως, από τη δεκαετία του 1970, 

άρχισε να αμφισβητείται το ιατρικό μοντέλο και οι ορισμοί της αναπηρίας σχετικά με 

τις έννοιες της βλάβης, της αναπηρίας και της μειονεξίας των ΑμεΑ και το 

ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στον αντίκτυπο του περιορισμού που έθετε η κοινωνία 

στα άτομα αυτά (Thomas & Woods, 2008). 

Ωστόσο, μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες 

είναι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, με σκοπό την ένταξη και την 

ενεργητική τους συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή. Έτσι, 

στο πλαίσιο των προσπαθειών αυτών, για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, 

έχουν αναπτυχθεί έννοιες, όπως η ένταξη και η ενιαία εκπαίδευση (Ζώνιου-Σιδέρη, 

Ντεροπούλου-Ντέρου & Βλάχου-Μπαλαφούτη, 2012). 

Όσον αφορά την έννοια της ένταξης, για πρώτη φορά, το 1978, ψηφίστηκε στην 

Αγγλία, η έκθεση Warnock και αναγνωρίστηκε το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία 

να εκπαιδεύονται στα σχολεία της γειτονιάς τους. Παρόλα αυτά, η έννοια αυτή 

αφορούσε περισσότερο πρακτικές αφομοίωσης και κανονικοποίησης των παιδιών με 

αναπηρία, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις υφιστάμενες δομές του 

σχολείου. Ωστόσο, ένταξη δε σημαίνει να παρατάμε τα παιδιά μας σε ένα άκαμπτο, 

με ελάχιστους πόρους σχολικό πλαίσιο, κάτω από το πρίσμα της ενταξιακής 

πολιτικής, αλλά είναι μια συνεχόμενη και δύσκολη διαδικασία που έχει στόχο την 

αύξηση της συμμετοχής όλων των παιδιών, ενώ, ταυτόχρονα, εμπλέκεται στον 

προσδιορισμό, την πρόκληση καθώς και την αλλαγή των παραδοχών και πρακτικών 

κάθε μορφής αποκλεισμού (Barton, 2000). 

     Από την άλλη πλευρά, η ενιαία εκπαίδευση ή συνεκπαίδευση αποτελεί, 

διαχρονικά, ένα αμφιλεγόμενο θέμα που στηρίζεται στη φιλοσοφία ότι το κάθε παιδί 
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είναι διαφορετικό και οφείλουμε να σεβόμαστε τη διαφορετικότητά του. Συνεπώς, ο 

στόχος του εκπαιδευτικού συστήματος δεν είναι να αλλάξει το παιδί, αλλά το 

σχολείο, τις δομές του και τις παιδαγωγικές του προσεγγίσεις, αφού ληφθούν υπόψη 

οι βαθύτερες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες και επιδιωχθεί η άρση των 

συμβατικών εμποδίων στην εκπαίδευση, με ουσιαστική στήριξη, για ισότιμη 

πρόσβαση σε ένα σχολείο για όλους (Howe, 1996).  

     Καταληκτικά, λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων σχετικά με την ενιαία 

εκπαίδευση και τη σημαντικότητά της, στην παρούσα εργασία, θα εξεταστεί η 

συγκεκριμένη έννοια ως θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και ανθρωπίνου δικαιώματος, 

ενώ θα διερευνηθούν τα επίσημα έγγραφα και οι συμβάσεις που σχετίζονται με την 

εκπαιδευτή πολιτική και πρακτική που έχει ακολουθεί μέχρι σήμερα, σε παγκόσμιο 

επίπεδο, δίνοντας έμφαση στη σύμβαση του Ο.Η.Ε. για τα δικαιώματα των ΑμεΑ 

στην εκπαίδευση. 
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Η ενιαία εκπαίδευση ως ανθρώπινο δικαίωμα 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή του σεβασμού του ατόμου, 

σύμφωνα με την οποία κάθε άτομο είναι ένα ηθικό και λογικό ον που αξίζει να του 

φέρονται με αξιοπρέπεια. Σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων είναι η “Διακήρυξη της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας”, το 1776, η 

“Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη”, στο πλαίσιο της 

Γαλλικής Επανάστασης του 1789 και η “Οικουμενική Διακήρυξη των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου”, που ψηφίστηκε το 1948 από τον ΟΗΕ. 

Ωστόσο, θεωρείται γνωστό ότι η εκπαίδευση αποτελεί βασικό ανθρώπινο 

δικαίωμα, ενώ, αναφορικά με την αντιμετώπιση των πολλών προκλήσεων που, 

συνεχώς, παρουσιάζονται, η ανθρωπότητα βλέπει την εκπαίδευση ως ένα ανεκτίμητο 

εφόδιο, ώστε να κατακτηθούν τα ιδανικά της ειρήνης, της ελευθερίας και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Επομένως, η εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει στην 

κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών με το να προωθεί το σεβασμό για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα για όλους, τη διαφορετικότητα και την επίλυση των 

προβλημάτων μέσω ειρηνικών διαδικασιών (Ζώνιου-Σιδέρη, Ντεροπούλου-Ντέρου & 

Βλάχου-Μπαλαφούτη, 2012). 

Συνοψίζοντας, το σχολείο οφείλει να προσφέρει παιδεία που επικεντρώνεται τόσο 

σε οικουμενικές αξίες, όπως η ειρήνη, η ισότητα, η ελευθερία και η δικαιοσύνη όσο 

και στο να βλέπει με προσοχή και ενδιαφέρον το αναπτυσσόμενο άτομο αντί να είναι 

προσανατολισμένη μόνο στην επιστήμη και στην τεχνολογία. Ακόμη, η 

προσφερόμενη παιδεία οφείλει να αποσκοπεί στο πώς μπορούν να συμβιώνουν 

αρμονικά τα άτομα και οι ομάδες διαφορετικής πολιτισμικής καταγωγής μέσα σε ένα 

εθνικό κράτος (Πανταζής, 2008). 

Διεθνή έγγραφα σχετικά με την εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική 

Στον απόηχο του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη 

θεμελίωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα παρέχουν στα άτομα ορισμένες 

ελευθερίες. Συγκεκριμένα, στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του Ο.Η.Ε., το 1948, αναφέρεται ότι τα συμβαλλόμενα κράτη 

αναγνωρίζουν ότι το παιδί με πνευματική ή σωματική αναπηρία θα πρέπει να 
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απολαμβάνει πλήρη και αξιοπρεπή ζωή, σε συνθήκες που διασφαλίζουν την 

αξιοπρέπεια, την προώθηση της αυτονομίας και διευκολύνουν την ενεργό συμμετοχή 

του παιδιού στην κοινότητα (Ζώνιου-Σιδέρη, Ντεροπούλου-Ντέρου & Βλάχου-

Μπαλαφούτη, 2012). 

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης που υπογράφηκε στο Τορίνο το 

1961, επισημαίνει, στο Άρθρο 15, το δικαίωμα των προσώπων που μειονεκτούν 

σωματικά ή διανοητικά για επαγγελματική εκπαίδευση και επαγγελματική και 

κοινωνική επαναπροσαρμογή (Μπουρλογιάννη-Βράιλα & Πετρουλά, 2002). 

      Επιπρόσθετα, η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (International 

Convention on the Rights of the Child) υιοθετήθηκε, ομόφωνα, από τη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1989 και μέχρι σήμερα έχει 

επικυρωθεί από 191 χώρες, ενώ δεν την έχουν επικυρώσει δύο. Ειδικότερα, η Ελλάδα 

επικύρωσε τη σύμβαση με το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192/02.12.1992). 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον πρώτο παγκόσμιο, νομικά, δεσμευτικό κώδικα 

σχετικά με τα δικαιώματα που όλα τα παιδιά θα πρέπει να απολαμβάνουν και θέτει 

στοιχειώδεις αρχές για την ευημερία τους στα διάφορα στάδια εξέλιξής τους. 

Στη συνέχεια, η Διακήρυξη της Σαλαμάνκα, στο πλαίσιο δράσης για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες θέτει ως αναπόσπαστο και θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε παιδιού 

την ισότιμη συμμετοχή του στην εκπαίδευση. Συνεπώς, οποιεσδήποτε διαχωριστικές 

πρακτικές θεωρήθηκαν ότι υπονομεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενώ ορισμένα 

από τα έργα που καλούνται οι κυβερνήσεις των κρατών να εφαρμόσουν είναι τα 

ακόλουθα (UNESCO, 1994): 

 Η οικονομική και πολιτική βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων, 

ώστε να συμπεριλάβουν όλα τα παιδιά. 

 Η υιοθέτηση της αρχής της ισοτιμίας στην εκπαίδευση, με την εγγραφή 

όλων των παιδιών στα σχολεία γενικής αγωγής. 

 Η ανάπτυξη πιλοτικών προγραμμάτων με τα οποία θα ευνοηθεί η 

ανταλλαγή εμπειριών με τα εκείνα κράτη που εφάρμοσαν τη 

συνεκπαίδευση. 
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 Η καθιέρωση μηχανισμών για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής φροντίδας των παιδιών και των ενηλίκων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

 Η ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων, των κοινοτήτων και των 

οργανισμών των ατόμων με αναπηρίες στον σχεδιασμό και στη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 Η διασφάλιση ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει και την 

κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών σε ένα σχολείο για όλους. 

 

Παρόμοια, η Διακήρυξη-Έκθεση Dakar για δράση (Dakar Framework for Action) 

που έλαβε χώρα, το 2000, είχε ως στόχο να επιτευχθεί εκπαίδευση για όλους μέχρι το 

2015. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι να 

αναγνωριστεί, σε παγκόσμιο επίπεδο, το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εκπαίδευση και να 

διαμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να είναι προσβάσιμο και να 

ανταποκρίνεται στα άτομα με αναπηρίες.  

Τέλος, ακολουθούν η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία (Convention on the Rights of Person with Disabilities) καθώς 

και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, τα οποία ψηφίστηκαν από την 

Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 

2006 και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008. 

Τα βασικά στοιχεία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία στην εκπαίδευση 

       Τα συμβαλλόμενα κράτη στη σύμβαση του Ο.Η.Ε., σύμφωνα με τον καταστατικό 

χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες, 

χωρίς διάκριση σε σχέση με το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, το θρήσκευμα, 

την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, τις πολιτικές ή άλλες απόψεις και 

οποιαδήποτε μορφή διαφορετικότητας, όπως άτομα με αναπηρίες (Ο.Η.Ε., 2006). 

      Ειδικότερα, η δημιουργία της σύμβασης για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως 

αναφέρεται στο Άρθρο 3, στηρίχθηκε σε ορισμένες θεμελιώδεις αρχές που διέπουν το 
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σύνολο των υπόλοιπων άρθρων. Οι αρχές αυτές βασίζονται στο σεβασμό τόσο του 

κάθε ατόμου, όσο και των παιδιών με αναπηρίες (Άρθρο 7) καθώς και της 

διαφορετικότητας των ΑμεΑ, με την καταπολέμηση των υπαρχουσών στερεοτύπων 

και προκαταλήψεων για τα ΑμεΑ (Άρθρο 8). Αναλυτικότερα, στο Άρθρο 7, 

αναφέρεται ότι τα παιδιά αυτά έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της 

γνώμης τους αλλά και της ελευθερίας στις επιλογές τους, όπως και τα υπόλοιπα 

παιδιά, ενώ, παράλληλα, θα πρέπει να υποστηρίζονται για την άσκηση του 

δικαιώματος αυτού (Ο.Η.Ε., 2006). 

      Επιπλέον, στο Άρθρο 3 υποστηρίζεται η πλήρη κοινωνική ένταξη και 

αποκατάσταση των ΑμεΑ με τη λήψη μέτρων στο χώρο της υγείας, της εργασίας και 

της εκπαίδευσης (Άρθρο 26), εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα δημόσια 

αγαθά, όπως είναι η εκπαίδευση και η εργασία, με τη συμμετοχή τους στην 

κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική ζωή (Άρθρο 24). Αναλυτικότερα, το τελευταίο 

άρθρο έχει ως αρχή το σεβασμό της διαφορετικότητας και βασίζεται στις έννοιες του 

«καθολικού σχεδιασμού» και της «εύλογης προσαρμογής», για ένα σχολείο για όλους 

που, με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, να εξασφαλίζεται η πλήρη ένταξη των ΑμεΑ. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων 

διδασκαλίας, όπου θα εφαρμόζονται εναλλακτικοί τρόποι και μέσα επικοινωνίας, 

όπως η νοηματική γλώσσα, η γραφή Braile, η χρήση της τεχνολογίας της 

πληροφορίας καθώς και κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές και υλικά (Ο.Η.Ε., 2006). 

       Καταλήγοντας, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, είναι απαραίτητη η ανάγκη 

εκπαίδευσης των ΑμεΑ από εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, 

συμπεριλαμβανομένων και δασκάλων με αναπηρία, που είναι ειδικευμένοι στη 

νοηματική ή/και στη Braille, με στόχο την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, ενώ προωθείται η δια βίου μάθηση και η επαγγελματική κατάρτισή τους.  

Η ενιαία εκπαίδευση ως θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης 

       Η έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα 

ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι, ωστόσο, λίγες οι φορές που έχουμε συναντήσει 

περιστατικά διακρίσεων ή κοινωνικού αποκλεισμού. Κατά γενική ομολογία, τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες δεν έχουν την ίδια πρόσβαση σε θέσεις εργασίας συγκριτικά με 
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τον υπόλοιπο πληθυσμό (Ζώνιου-Σιδέρη, Ντεροπούλου-Ντέρου & Βλάχου-

Μπαλαφούτη, 2012). 

 Παρόλο που στο ιατρικό μοντέλο, αναφορικά με την αναπηρία, δίνεται έμφαση 

στην ανεπάρκεια του ατόμου, το κοινωνικό μοντέλο την θεωρεί ως το αποτέλεσμα 

των κοινωνικών, πολιτισμικών, οικονομικών και πολιτικών εμποδίων (Ζώνιου-

Σιδέρη, Ντεροπούλου-Ντέρου & Βλάχου-Μπαλαφούτη, 2012). Έτσι, σύμφωνα με 

τον Oliver (1990), όλα τα ανάπηρα άτομα βιώνουν την αναπηρία ως κοινωνικό 

περιορισμό, είτε αυτοί οι περιορισμοί προκύπτουν εξαιτίας της διαμόρφωσης μη 

προσβάσιμων πλαισίων και της αμφισβήτησης της νοημοσύνης και της κοινωνικής 

τους επάρκειας, είτε προκαλούνται εξαιτίας των εχθρικών στάσεων απέναντι σε μη 

εμφανείς αναπηρίες. 

Από την άλλη πλευρά, η διάκριση και η καταπίεση εμφανίζονται με διάφορες 

μορφές, παρότι η νομοθεσία προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα τα 

άτομα με νοητική καθυστέρηση να είναι μεταξύ των πιο ευάλωτων και κοινωνικά 

αποκλεισμένων ατόμων στην κοινωνία μας, εκ των οποίων πολύ λίγα εργάζονται, 

ζουν στα σπίτια τους ή έχουν δυνατότητα να επιλέξουν αυτόν που τα φροντίζει. 

Όποτε, αυτή η κατάσταση είναι απαραίτητο να αλλάξει, ώστε τα άτομα με νοητική 

καθυστέρηση να πάψουν να περιθωριοποιούνται ή να αποκλείονται (Thomas & 

Woods, 2008). 

Εν κατακλείδι, φτάνοντας στη σημερινή εποχή, διαπιστώνεται ότι ο κύριος στόχος 

των καπιταλιστικών ιδεολογιών είναι η δημιουργία παιδαγωγικών μονάδων, οι οποίες 

θα συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε χώρας, στο πλαίσιο της 

παγκοσμιοποίησης. Κατά συνέπεια, δημιουργείται ένα άκρως ανταγωνιστικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες, 

από τις δυνάμεις της αγοράς και, ταυτόχρονα, από την έλλειψη ενός κοινωνικού 

δημοκρατικού οράματος, αφού ο στόχος είναι να ενταχθούν όλα τα παιδιά στο 

σχολείο για να καταστούν παραγωγικές μονάδες, στο μέλλον. Επομένως, η 

εκπαιδευτική πολιτική και η εκπαίδευση οφείλουν να συμβάλουν, ώστε να μειωθεί ο 

κοινωνικός αποκλεισμός των εν λόγω ατόμων, συντελώντας έτσι στην προώθηση της 

Δημοκρατίας, αφού στο σχολείο ασκούνται και αναπτύσσονται η κριτική σκέψη και η 



10 

 

δημοκρατική συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων για την κατανόηση 

του “άλλου” (Πανταζής, 2005). 
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