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Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μιλάμε για την

ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία. Ζούμε σε μία κοινωνία, όπου το

αποκλίνον από τις νόρμες και το διαφορετικό, τίθενται στο περιθώριο. Για το λόγο

αυτό, πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Ένταξη στη γειτονιά του σχολείου», ένα

πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης, με τη λογική της αμοιβαίας εξοικείωσης και

επαφής των μαθητών με αναπηρία με την κοινωνία του Κιλκίς. Οι διδακτικοί στόχοι

του προγράμματος αφορούν στις θεματικές ενότητες των κοινωνικών δεξιοτήτων,

δεξιοτήτων επικοινωνίας και αυτοεξυπηρέτησης.  Βασικό κομμάτι του

προγράμματος αποτελούσαν οι επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ και καφέ-κρεπερί της

γειτονιάς για την προώθηση της αυτονομίας και τη βελτίωση των κοινωνικών

δεξιοτήτων των μαθητών. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά τόσο για τους μαθητές όσο

και για τα μέλη της κοινωνίας του Κιλκίς, με τα οποία έρχονταν σε επαφή οι

μαθητές.

Θεωρητικό πλαίσιο ένταξης

Τα τελευταία χρόνια, στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση, μιλάμε για την

ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, ξεκινώντας από τη σχολική

κοινότητα. Η σχολική ενσωμάτωση είναι μία μόνο πτυχή, η πρώτη της κοινωνικής

ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία (Κυπριωτάκης, 2001). Η γενική τάση της

κοινωνικής πολιτικής είναι η προώθηση της ένταξης και της συμμετοχής και η

αντίθεση απέναντι στον αποκλεισμό. Η δυνατότητα να συμπεριλαμβάνεται κανείς

και να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
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ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Ζώνιου-Σιδέρη,

2000). Σεβασμός στη διαφορετικότητα, ισοτιμία, προσβασιμότητα και συμμετοχή σε

όλους τους τομείς της ζωής είναι αρχές που πρέπει να γίνουν αποδεκτές και να

βρουν εφαρμογές στην κοινωνία και το σχολείο (Κυπριωτάκης, 2001). Σκοπός της

ένταξης είναι ο κάθε άνθρωπος να αναγνωρίζεται και να μαθαίνει ως ένα

ολοκληρωμένο άτομο, έτσι ώστε να συμμετέχει ισότιμα σε όλους τους τομείς της

κοινωνίας (Καΐλα, Πολεμικός, Φιλίππου, 1997).

Τι σημαίνει, όμως, ο όρος «ένταξη»; Πολλές είναι οι φορές που ο όρος

«ένταξη» χρησιμοποιείται ως συνώνυμος με τον όρο «ενσωμάτωση». Ο όρος

«ένταξη» σημαίνει τη συστηματική τοποθέτηση κάποιου στοιχείου μέσα σε κάτι

άλλο και την ολοκλήρωση του υποκειμένου ως αυτοτελούς, ακέραιου μέρους ενός

ευρύτερου όλου. Ο όρος «ενσωμάτωση» δηλώνει τη μονόδρομη προσκόλληση και

εξομοίωση κάποιου στοιχείου προς ένα όλο, με πρόσκτηση χαρακτηριστικών ενός

ετεροειδούς συνόλου και απώλεια των αρχικών χαρακτηριστικών. Η διαφορά,

λοιπόν, των δύο αυτών όρων είναι ότι στην ένταξη διατηρούνται τα αρχικά βασικά

χαρακτηριστικά, τα οποία εμπλουτίζονται και κινούνται προς διαρκώς ανερχόμενα

επίπεδα ολοκλήρωσης, ενώ στην ενσωμάτωση εξαφανίζονται τα αρχικά βασικά

χαρακτηριστικά, έχοντας αφομοιωθεί από τα χαρακτηριστικά ενός ευρύτερου

συνόλου (Ζώνιου-Σιδέρη, 2005). Τόσο, όμως, το περιεχόμενο της ενσωμάτωσης

(integration) όσο και της ένταξης (inclusion) αφορά στην κοινή ζωή των ανθρώπων,

στις κοινωνικές σχέσεις του ατόμου με τους άλλους, στον άνθρωπο ως κοινωνικό ον

(Ζώνιου-Σιδέρη, 2009). Από εδώ και στο εξής, είτε αναφέρεται ο όρος ένταξη είτε ο

όρος ενσωμάτωση, θα αφορά στα παραπάνω κοινά στοιχεία.

Ο όρος «ένταξη» απαιτεί μετάβαση από ένα μοντέλο κοινωνικής πρόνοιας

σε ένα μοντέλο ίσων ευκαιριών και δικαιωμάτων, απαιτεί άρση των

προκαταλήψεων και αποδοχή της διαφορετικότητας. Η ένταξη καλείται να

αντιμετωπίσει ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, ανθρώπινων

δικαιωμάτων, κατάργησης των διακρίσεων. Το ζήτημα της διαφορετικότητας είναι

βασικό για τη διαδικασία της ένταξης. Η ένταξη δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά το

μέσο για να επιτευχθεί ο στόχος «για μια κοινωνία ένταξης» (Ζώνιου-Σιδέρη, 2009).

Τα παραπάνω, τονίζουν την αναγκαιότητα της παιδαγωγικής της ένταξης. Η

κοινή ζωή των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων χωρίς αναπηρία συντελεί στην
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αποβολή προκαταλήψεων και ανασφαλειών, στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίου

σεβασμού και εκτίμησης, στη γνωριμία και κατανόηση των προβλημάτων τους, ενώ

παράλληλα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους σε όλες τις κοινωνικές εκφάνσεις της

ζωής. Πέρα, όμως, από αυτά, υπάρχει μια κοινωνική απαίτηση: ανεξάρτητα από την

ύπαρξη ή μη πραγματικών εμποδίων, ο καθένας επιθυμεί να γίνεται αποδεκτός,

έτσι ακριβώς όπως είναι (Κυπριωτάκης, 2001).

Βασική επιδίωξη της ένταξης των ατόμων με αναπηρία αποτελεί η ανάπτυξη

αυτονομίας, η ανεξαρτητοποίηση των ατόμων με αναπηρία σε όσο το δυνατόν

περισσότερα επίπεδα (Κυπριωτάκης, 2001). Τα σχολεία, σε συνεργασία με τις

οικογένειες των ατόμων με αναπηρία, αποτελούν το βασικότερο μέσο εκπαίδευσης

των ατόμων αυτών, ώστε να προετοιμαστούν για τη ζωή του ενήλικα, να έχουν όσο

το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή. Απαιτείται προετοιμασία και

εκπαίδευση σε δεξιότητες απαραίτητες για την καθημερινή ζωή, δεξιότητες που

ανταποκρίνονται στις κοινωνικές και επικοινωνιακές απαιτήσεις και προσδοκίες της

ενήλικης ζωής.

Πάνω σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο στηρίζεται το πρόγραμμα «Ένταξη στη

γειτονιά στου σχολείου». Η γενική φιλοσοφία του είναι η κοινωνική ένταξη των

μαθητών, βασικό κομμάτι της οποίας αποτελεί η αμοιβαία εξοικείωση και επαφή

ατόμων με αναπηρία και ατόμων χωρίς αναπηρία.

Περιγραφή του περιβάλλοντος ένταξης

Το περιβάλλον ένταξης αποτέλεσε το σούπερ μάρκετ και το καφέ-κρεπερί

που βρίσκονται σε απόσταση 200 μέτρων από το σχολείο.

Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα διήρκησε από τον Νοέμβριο του 2010 μέχρι τον Μάιο του

2011. Οι μαθητές πήγαιναν κάθε Δευτέρα στο σούπερ μάρκετ, προκειμένου να

αγοράσουν τα απαραίτητα προϊόντα για την παρασκευή του καθημερινού τους

πρωινού στο σχολείο, εκτός από την Πέμπτη, κατά την οποία οι μαθητές δεν

έτρωγαν στο σχολείο αλλά στο καφέ-κρεπερί της γειτονιάς.
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Περιγραφή των μαθητών

Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα “Ένταξη στη γειτονιά του

σχολείου” ήταν ένα αγόρι 13 ετών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

(διαταραχή αυτιστικού φάσματος) και ένα κορίτσι 13 ετών με νοητική ανεπάρκεια.

Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί συνεργάσιμο και ακολουθεί απλές οδηγίες. Έχει

μονολεκτικό προφορικό λόγο και έντονη ηχολαλία. Κάνει στερεοτυπικές κινήσεις

και εκδηλώνει εμμονές. Η Χριστίνα είναι ένα παιδί επίσης συνεργάσιμο, αρκετά

κοινωνικό και ακολουθεί οδηγίες. Ο προφορικός της λόγος είναι πολύ

περιορισμένος και μονολεκτικός, αλλά επικοινωνιακός. Συνηθίζει να χρησιμοποιεί

εξω-λεκτική επικοινωνία, π.χ. χειρονοµίες.

Διδακτικοί Στόχοι

Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος ήταν η ένταξη των μαθητών μας στη

γειτονιά του σχολείου. Προϋπόθεση για την επίτευξη του βασικού μας στόχου

αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών σε τρεις επιμέρους δεξιότητες. Οι μαθητές,

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, εκπαιδεύονταν στις κοινωνικές δεξιότητες,

σε δεξιότητες επικοινωνίας και σε δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης.

Ο λόγος που  επιλέχθηκε ως στόχος η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

ήταν, διότι οι μαθητές μας αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και

εφαρμογή των κοινωνικών κανόνων. Ο τρόπος προσέγγισης των άλλων είναι συχνά

ακατάλληλος, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία

σχέσεων τόσο με τους συνομηλίκους όσο και με τους ενηλίκους. Θεωρήσαμε,

λοιπόν, πως η συχνή ενεργητική εμπλοκή των μαθητών σε καθημερινές – φυσικές

κοινωνικές καταστάσεις, όπως η αγορά προϊόντων από το σούπερ μάρκετ και η

έξοδος στο καφέ-κρεπερί της γειτονιάς του σχολείου, θα προωθούσε σε μεγάλο

βαθμό την κοινωνική τους αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ τους όσο και με τους

επαγγελματίες των παραπάνω χώρων.

Επίσης, ως προς την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας, κρίναμε πως οι

μαθητές μας, λόγω περιορισμένης χρήσης του προφορικού λόγου, χρειαζόταν να

εκπαιδευτούν, ώστε να μάθουν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά συστήματα

επικοινωνίας, όπως χειρονομίες και φωτογραφίες, ως μέσα μεταφοράς μηνυμάτων
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σε καθημερινές καταστάσεις. Στόχος ήταν δηλαδή να μάθουν να ζητούν αντικείμενα

-προϊόντα του σούπερ μάρκετ, να παραγγέλνουν το πρωινό τους στο καφέ-κρεπερί,

να μάθουν να ζητούν βοήθεια και να ζητούν την άδεια, για να πάρουν κάτι που δεν

τους ανήκει, π.χ. περιοδικό, εφημερίδα, φυλλάδιο.

Τέλος, ο τρίτος στόχος που χρειάστηκε να θέσουμε με σκοπό να ενταχθούν

οι μαθητές στη γειτονιά του σχολείου ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων

αυτοεξυπηρέτησης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάστηκε να γίνει

διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς και δεξιοτήτων φροντίδας του εαυτού.

Συγκεκριμένα, στο σούπερ μάρκετ, οι μαθητές διδάσκονταν τη διαδικασία

αγοράς προϊόντων, η οποία περιλάμβανε τα εξής βήματα: κρατάω τη λίστα αγοράς

των προϊόντων που θα αγοράσω, παίρνω το καλάθι μου, βρίσκω ένα-ένα τα

προϊόντα στα ράφια, τα τοποθετώ στο καλάθι μου, τα δίνω στο ταμείο, τα βάζω στη

σακούλα, πληρώνω και αποχαιρετώ.

Ως προς το καφέ-κρεπερί, οι μαθητές διδάσκονταν τους κανόνες κοινωνικής

συμπεριφοράς και παραγγελίας σε ένα χώρο διασκέδασης και περιλάμβανε τα εξής

βήματα: βγάζω και κρεμάω το μπουφάν μου, παραγγέλνω το πρωινό μου, περιμένω

στο τραπέζι την παραγγελία μου, τρώω με το πιρούνι, επιστρέφω το πιάτο μου

μόλις τελειώσω, πηγαίνω στην  τουαλέτα και πλένω τα χέρια και το στόμα μου,

έρχομαι σε επικοινωνία με τους συμμαθητές μου, πληρώνω στο ταμείο και

αποχαιρετώ.

Παρακάτω, παρατίθενται πιο αναλυτικά οι επιμέρους στόχοι – βήματα που

ακολουθήθηκαν, προκειμένου να διδαχθούν οι δεξιότητες αυτονομίας:
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1ος Διδακτικός στόχος: Αναγνώριση και ταύτιση προϊόντων του σούπερ μάρκετ

και του καφέ-κρεπερί (εικόνα με εικόνα)

2ος Διδακτικός στόχος: Αναγνώριση προσωπικής λίστας αγοράς στο σούπερ

μάρκετ
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3ος Διδακτικός στόχος: Αναγνώριση και ταύτιση προϊόντων του σούπερ μάρκετ

και του καφέ-κρεπερί (εικόνα με πραγματικό αντικείμενο)
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4ος Διδακτικός στόχος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης

στο σούπερ-μάρκετ και στο καφέ-κρεπερί
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Αποτελέσματα – Αξιολόγηση

Η αποτίμηση που κάναμε σε σχέση με την αποτελεσματικότητα του

προγράµµατος τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωση  του

προγράµµατος έδειξε πως με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράµµατος

ωφελήθηκαν τόσο οι μαθητές μας όσο και οι ίδιοι οι επαγγελματίες των χώρων,

τους οποίους επισκεπτόμασταν.

Όσον αφορά στους μαθητές μας, φάνηκε πως απέκτησαν βασικές

λειτουργικές δεξιότητες καθημερινής ζωής -κοινωνικές και επικοινωνιακές- και

δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και αυτονομίας μέσω της εβδομαδιαίας ρουτίνας και

των σχέσεων που άρχισαν σιγά-σιγά να δημιουργούν με τους ανθρώπους που

συναναστρέφονταν. Βελτιώθηκε και ενισχύθηκε ο επικοινωνιακός τους λόγος μέσω

της αλληλεπίδρασης με τους επαγγελματίες. Κατέκτησαν τη διαδικασία αγοράς

προϊόντων από το σούπερ-μάρκετ και τη διαδικασία παραγγελίας πρωινού και του

τρόπου συμπεριφοράς σε ένα χώρο διασκέδασης σε τέτοιο σημείο που ο ρόλος ο

δικός μας κατέληξε να είναι κυρίως εποπτικός.

Ως προς τους επαγγελματίες, υπήρξε έντονη ευαισθητοποίηση από πλευράς

τους, καθώς ο ιδιοκτήτης του καφέ-κρεπερί κατασκεύασε ράμπα, ώστε να έχουν

εύκολη πρόσβαση στο μαγαζί του και κάποιοι μαθητές της τάξης μας που κινούνται

με αναπηρικό αμαξίδιο.

Επιπλέον, επειδή για μας ένταξη των αναπήρων στην κοινωνία σημαίνει

ταυτόχρονα εκπαίδευση και των ίδιων των αναπήρων, αλλά και κυρίως της

κοινωνίας, μας ενδιέφερε ιδιαίτερα το πώς βιώθηκε αυτή η εμπειρία από τους

επαγγελματίες. Έπειτα, λοιπόν, από δικές τους μαρτυρίες που εκφράστηκαν σε

συνεντεύξεις που τους πήραμε, για κάποιους, τον πρώτο καιρό λειτουργίας του

προγράμματος, το κυρίαρχο συναίσθημα ήταν αμηχανία και προβληματισμός σε

σχέση με το εάν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν και να επικοινωνήσουν με τα

παιδιά. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, άρχισαν να αναγνωρίζουν και να

κατανοούν τις ανάγκες  των μαθητών μας και τον τρόπο που ο καθένας επικοινωνεί

και συμπεριφέρεται. Με αυτό τον τρόπο, άρχισε να αναπτύσσεται επικοινωνία

μεταξύ τους και να δημιουργούν σχέσεις καταλήγοντας να είναι για εκείνους όλο

αυτό μια πολύ θετική εμπειρία.
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Για εμάς τις ίδιες, η υλοποίηση αυτού του προγράµµατος μας έδωσε μεγάλη

χαρά και ικανοποίηση, καθώς παρατηρούσαμε να συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές

τόσο στους μαθητές μας όσο και στην κοινωνία. Οι μαθητές μας κατάφεραν να

γίνουν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής της γειτονιάς του σχολείου.

Εκείνο που μας έγινε ξεκάθαρο από πολύ νωρίς ήταν πως το πρόγραμμα δεν

θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, εάν δεν υπήρχε η άριστη συνεργασία μεταξύ

μας, καθώς και η υποστήριξη και βοήθεια του ψυχολόγου και της κοινωνικής

λειτουργού του σχολείου, οι οποίοι συμμετείχαν στις εξόδους μας.

Προτάσεις

Καθώς πιστεύουμε πως το κυρίαρχο ζήτημα γύρω από την αναπηρία είναι η

κοινωνική απομόνωση και η έλλειψη κοινωνικής ταυτότητας και ρόλου των

αναπήρων, θεωρούμε πως χρειάζεται να εστιαστεί η εκπαίδευσή τους στην

ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που θα τους καταστήσουν ικανούς να ζήσουν μια

ζωή αυτόνομη, χωρίς εξάρτηση από τους υπόλοιπους, και να ενταχτούν σε ένα

κοινωνικό δίκτυο, μέσα στο οποίο θα είναι ευτυχισμένοι. Με λίγα λόγια, η

εκπαίδευσή τους να στοχεύει στο θεμελιακό δικαίωμα που έχει ο κάθε άνθρωπος,

το δικαίωμα στην ελευθερία.

Για το λόγο αυτό, οι προτάσεις μας για μελλοντικές εκπαιδευτικές δράσεις

σχετίζονται με την υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν στην κοινωνική ένταξη

των αναπήρων με σκοπό να συμμετέχουν σε κάθε κοινωνική δράση της καθημερινής

ζωής.
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