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Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται µια αύξηση του αριθµού των παιδιών µε ειδικές ανάγκες 
που φοιτούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό µπορεί να οφείλεται στην 
αυξηµένη κοινωνική ανάγκη για εκπαίδευση και µόρφωση όλων των πολιτών, στη γενίκευση του 
υποχρεωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, στις κοινωνικές διεκδικήσεις για ισονοµία και 
ισοπολιτεία καθώς και στη διεύρυνση του προβληµατισµού µέσα στην κοινωνία γύρω από τα 
θέµατα της αναπηρίας. 
 
Σήµερα, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων αντιµετωπίζουν όλο και πιο συχνά παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες, χωρίς όµως την κατάλληλη προετοιµασία του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος και 
τις αναγκαίες προσαρµογές του στις ανάγκες των παιδιών αυτών. Τα αναλυτικά προγράµµατα και 
οι διδακτικές µέθοδοι ουσιαστικά δεν άλλαξαν, όπως επίσης και η δοµή του σχολείου, της τάξης 
και του ωρολογίου προγράµµατος. Οι ίδιοι, επίσης, οι εκπαιδευτικοί της κανονικής εκπαίδευσης 
δεν έχουν την απαιτούµενη κατάρτιση, τις απαιτούµενες γνώσεις για να µπορούν να χειρίζονται 
τα θέµατα αυτά.  

Η αυξηµένη λοιπόν απαίτηση για εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες από τη µια µεριά και 
από την άλλη η αδυναµία ή η ακαταλληλότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, οδηγούν συχνά σε 
αδιέξοδο µε αρνητικές συνέπειες για τα ίδια τα παιδιά, την εκπαίδευση και την κοινωνική τους 
συγκρότηση. Το αδιέξοδο αυτό θα εξακολουθεί να υπάρχει, όσο δεν δροµολογούνται οι αναγκαίες 
µεταρρυθµίσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο που θα το καταστήσουν ικανό να καλύψει τις ανάγκες 
αυτές.  

Ο ρόλος της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των νηπιαγωγών  

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο πολλοί εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν µε επιφύλαξη αλλά ακόµα και 
αρνητικά τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Θεωρούν την εκπαίδευση τους ως ένα ακόµη πρόσθετο 
πρόβληµα, το οποίο καλούνται να επιλύσουν µόνοι τους, χωρίς να διαθέτουν ούτε την κατάλληλη 
υποδοµή ούτε τα απαραίτητα "προσόντα".  

Από την άλλη πλευρά, οι απόψεις και οι αντιλήψεις που έχουν ήδη διαµορφώσει οι ίδιοι σχετικά 
µε την αναπηρία και τη δική τους θέση απέναντί της, δεν µπορούν να αποδοθούν µόνο στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο ή στη δική τους εκπαίδευση. Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν επίσης οι 
προσωπικές, ιδεολογικές και κοινωνικές επιλογές και πεποιθήσεις που σχετίζονται µε τον τρόπο 
άσκησης του επαγγέλµατος, τη στάση τους απέναντι στα παιδιά, τη σηµασία και το ρόλο που ο 
καθένας αποδίδει στην εκπαίδευση κ.α. Για να µπορέσει λοιπόν ο εκπαιδευτικός σήµερα να 
αντιµετωπίσει τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες απαιτείται ευαισθητοποίηση και παιδαγωγική 
κατάρτιση, ώστε να ελέγχει τις προκαταλήψεις και να προσδιορίζει µε µεγαλύτερη σαφήνεια και 
αποτελεσµατικότητα το ρόλο του στα πλαίσια µιας εκπαιδευτικής διαδικασίας που απευθύνεται σε 
όλα τα παιδιά.  

Η έλλειψη ευαισθητοποίησης και επιστηµονικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού σε θέµατα σχετικά 
µε την αναπηρία και την ειδική αγωγή τον καθιστά περισσότερο ευάλωτο στις αντιλήψεις και 
προκαταλήψεις που κυριαρχούν στην κοινωνία. Είναι γνωστό ότι η στάση της ελληνικής 
κοινωνίας απέναντι στην αναπηρία, στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και στην εκπαίδευση τους είναι 
κατά κανόνα αρνητική, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα µε χαµηλό πολιτισµικό και µορφωτικό επίπεδο. 
Η ελληνική κοινωνία δεν είναι ακόµη έτοιµη ούτε και διατεθειµένη να δεχθεί, να αποδεχθεί τη 
διαφορά και να συµβιώσει µαζί της. Το περιβάλλον του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές και 
οι γονείς ως µέρος της κοινωνίας εκφράζουν την αρνητική, κατά κανόνα, στάση της κοινωνίας 
απέναντι στην µειονεξία, την αναπηρία, τη διαφορά. Η ευαισθητοποίηση και η παιδαγωγική 
κατάρτιση των παιδαγωγών µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην αλλαγή στάσης όχι µόνο στο 
στενό εκπαιδευτικό πλαίσιο αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ιδιαίτερα ο 
εκπαιδευτικός της προσχολικής αγωγής έχει σε µεγαλύτερο βαθµό τη δυνατότητα να συµβάλει σ’ 
αυτή την κατεύθυνση.  

Στα µικρά παιδιά η διαφορά και η ιδιαιτερότητα δεν φέρουν κατά κανόνα το βάρος της 
κοινωνικής απόρριψης, εφόσον όλα τα παιδιά σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό µπορεί να 
παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες. Επί πλέον τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στην προσχολική αγωγή 
προβλέπουν µεγαλύτερη εξατοµίκευση, οι δε σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών µπορεί να έχουν 
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περισσότερη αµεσότητα. Αυτοί οι παράγοντες µπορεί να αναδείξουν τον εκπαιδευτικό της 
προσχολικής αγωγής ως κινητήριο µοχλό που θα µπορούσε να συµβάλει στη µείωση των 
διαφορών και στην αύξηση της αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και στα 
υπόλοιπα παιδιά. Για να µπορέσει να αναλάβει αυτόν τον ρόλο απαιτείται, όπως προαναφέρθηκε, 
ευαισθητοποίηση και παιδαγωγική κατάρτιση.  

Μια τέτοια προσπάθεια για ευαισθητοποίηση και παιδαγωγική κατάρτιση του παιδαγωγού θα 
πρέπει να έχει ως σηµείο αφετηρίας τη διερεύνηση των αντιλήψεων και των απόψεων που έχει 
διαµορφώσει ο έλληνας παιδαγωγός γύρω από τα θέµατα της αναπηρίας. Ένα πρώτο βήµα 
αποτελεί το πρόγραµµα αυτών των ηµερίδων που για πρώτη φορά υλοποιείται στον Ελλαδικό 
χώρο.  

Για να διερευνηθούν οι απόψεις των νηπιαγωγών πάνω σε καίρια θέµατα όπως είναι η 
ενσωµάτωση, η αναπηρία, η πρώιµη παρέµβαση και η πρώιµη εκπαίδευση κατασκευάστηκαν δύο 
ερωτηµατολόγια τα οποία απαντήθηκαν από νηπιαγωγούς της Ελλάδας και της Κύπρου. Πιο 
συγκεκριµένα το πρώτο το ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε 14 κλειστές ερωτήσεις κατανεµηµένες 
σε τέσσερις άξονες (ενσωµάτωση, αναπηρία, πρώιµη παρέµβαση και πρώιµη εκπαίδευση). Οι 
επιλογές κάλυπταν την παλαιότερη, την εκλαϊκευµένη και την σύγχρονη επιστηµονική θέση γύρω 
από τα αντίστοιχα θέµατα. Σε ερωτήσεις που σχετίζονταν µε την εκπαίδευση των παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες ζητήθηκε και αιτιολόγηση των απαντήσεων. Το ερωτηµατολόγιο απαντήθηκε από 
1009 νηπιαγωγούς διαφόρων περιοχών της Ελλάδας και της Κύπρου (717 και 292 αντίστοιχα).  

Το δεύτερο ερωτηµατολόγιο περιλάµβανε 20 ερωτήσεις (4 ανοιχτές και οι υπόλοιπες κλειστές) 
που αφορούσαν συγκεκριµένες περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές ανάγκες µε βάση την εµπειρία των 
νηπιαγωγών. Οι άξονες του ερωτηµατολογίου αναφέρονταν α) στη διαδικασία εντοπισµού των 
προβληµάτων β) στην εκπαίδευση και στη διαδικασία ενσωµάτωσης και γ) στις σχέσεις των 
νηπιαγωγών µε τους γονείς των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Το ερωτηµατολόγιο αυτό 
απαντήθηκε µε τη µορφή συνέντευξης από 147 νηπιαγωγούς της Μακεδονίας και 
συγκεντρώθηκαν στοιχεία για 224 περιπτώσεις παιδιών.  

Οι άξονες των δύο ερωτηµατολογίων αξιολογήθηκαν σε σχέση µε την προϋπηρεσία των 
νηπιαγωγών, την εκπαίδευση τους, την επιµόρφωση τους σε θέµατα ειδικής αγωγής και την 
εµπειρία τους µε παιδιά µε ειδικές ανάγκες.  

Από την αξιολόγηση αυτή διαπιστώθηκε ότι οι απόψεις των νηπιαγωγών στα θέµατα της 
αναπηρίας, ενσωµάτωσης, πρώιµης παρέµβασης και πρώιµης εκπαίδευσης συγκλίνουν 
ανεξάρτητα από τη διαφορετική εµπειρία, εκπαίδευση και επιµόρφωση. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί 
σε δύο βασικές παρατηρήσεις.  

Η εκπαίδευση της νηπιαγωγού και η όποια πρόσθετη επιµόρφωση έχει δεχθεί φαίνεται ότι δεν 
πέτυχαν να την εξοπλίσουν µε εκείνα τα µεθοδολογικά εργαλεία µε τα οποία να είναι σε θέση 
αφενός να ελέγχει τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις µέσα στην καθηµερινή άσκηση της 
εκπαιδευτικής εργασίας και αφετέρου να επεξεργάζεται την εµπειρία της και να συνάγει 
καινούργια θεωρητικά συµπεράσµατα. Η διάσταση ανάµεσα στη θεωρία και στην πράξη, βασικό 
χαρακτηριστικό της φυσιογνωµίας του εκπαιδευτικού, αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα 
για την µετεξέλιξη και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ιδιαίτερα σε µια τόσο ρευστή και 
µεταβατική περίοδο για τα εκπαιδευτικά πράγµατα, όπως η σηµερινή.  

Η δεύτερη παρατήρηση αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνονται οι θεωρητικές 
απόψεις των νηπιαγωγών γύρω από το επάγγελµά τους. Η ανεπάρκεια που συχνά χαρακτηρίζει 
την παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού αφήνει περιθώριο σε επιδράσεις ιδεολογικές και 
κοινωνικές έξω από το επιστηµονικό πεδίο των παιδαγωγικών επιστηµών, επιδράσεις οι οποίες 
συνήθως συµπορεύονται µε κοινωνικές προκαταλήψεις. Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο στο χώρο της 
αναπηρίας και της ειδικής αγωγής. Στην περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός, αντί να αποτελεί φορέα 
νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων απέναντι σε παρωχηµένες κοινωνικές απόψεις στο χώρο του 
σχολείου, γίνεται ο ίδιος εκφραστής των κοινωνικών προκαταλήψεων. Πολύ συχνά οι γονείς των 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες, αντί να βρουν στο πρόσωπο του εκπαιδευτικού τον παιδαγωγό που 
θα τους στηρίξει στη δύσκολη και συχνά αβέβαιη προσπάθειά τους, συναντούν το απάνθρωπο 
πρόσωπο µιας κοινωνίας που απορρίπτει τη µειονεξία, δεν αποδέχεται τη διαφορά και δεν 
νοιάζεται για την τύχη και το µέλλον ενός ανάπηρου.  
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Ο κοινωνικός χαρακτήρας της αναπηρίας  

Σε ό,τι αφορά την αναπηρία το µεγαλύτερο ποσοστό των νηπιαγωγών (50,6%) θεωρεί τις 
σωµατικές ή αισθητηριακές ανεπάρκειες ως αναπηρία ενώ το 35,4% χαρακτηρίζει ως αναπηρία 
κάθε απόκλιση από το φυσιολογικό. Μόνο το 10,6% θεωρεί την αναπηρία κοινωνικό 
δηµιούργηµα που παρεµποδίζει τη φυσιολογική λειτουργία του ατόµου. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής στην πλειονότητα τους (86%) ταυτίζουν την αναπηρία µε 
την ανεπάρκεια- είτε σωµατική, αισθητηριακή είτε οποιασδήποτε άλλης µορφής και δεν είναι σε 
θέση να δουν ότι η ανεπάρκεια από µόνη της δεν είναι αυτή που καθορίζει το πρόβληµα ενός 
παιδιού αλλά η αδυναµία του να ανταποκριθεί στα κριτήρια, στα όρια, στις απαιτήσεις που θέτει 
µια κοινωνία στα µέλη της. Η αδυναµία αυτή µπορεί να οδηγήσει στον χαρακτηρισµό κάποιου 
ατόµου ως ανάπηρου. Ένα άτοµο για παράδειγµα µε ήπια νοητική καθυστέρηση στις συνθήκες 
µιας µεγαλούπολης ξεχωρίζει αµέσως από την αδυναµία του να ανταποκριθεί στις σύνθετες 
απαιτήσεις της ζωής σ’ αυτήν. Το άτοµο αυτό, ακόµα κι αν είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο, 
δύσκολα µπορεί να προσαρµοστεί µε επιτυχία στις απαιτήσεις της καθηµερινής διαβίωσης, στην 
κυκλοφορία, στις συναλλαγές, στην επαφή του µε τις δηµόσιες υπηρεσίες κ.α. Οι δραστηριότητες 
αυτές απαιτούν σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ικανότητες που σχετίζονται µε συµβολικές 
αναπαραστάσεις και επεξεργασία στο πλαίσιο αφηρηµένων εννοιών. Σ’ αυτό το επίπεδο ένας 
πολίτης µε ήπια νοητική καθυστέρηση µπορεί να ανταποκριθεί δύσκολα ή καθόλου. Το όριο των 
δυνατοτήτων του καθορίζεται από την ίδια την ανεπάρκεια του.  

Το ίδιο άτοµο στις συνθήκες µιας µικρής αγροτικής κοινωνίας πριν από µισό αιώνα δεν θα 
ξεχώριζε ή τουλάχιστον δεν θα διακρινόταν ως ανίκανος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της. Οι 
απαιτήσεις αυτές - δραστηριότητες κτηνοτροφικές, αγροτικές, στο σπίτι, στο καφενείο - δεν 
απαιτούν τις ικανότητες που προαναφέρθηκαν για τη ζωή σε µια µεγαλούπολη. Απαιτούν 
συνήθως πρακτικές δεξιότητες. Σ’ αυτό το επίπεδο ο πολίτης µε ήπια νοητική καθυστέρηση 
µπορεί να ανταποκριθεί, να προσαρµοστεί, να επιβιώσει. Κατά συνέπεια δεν µπορεί να θεωρηθεί 
ανάπηρος. Ανάλογα παραδείγµατα θα µπορούσε να αντλήσει κανείς από ανεπάρκειες 
οποιασδήποτε µορφής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, ιδιαίτερα σηµαντικό για τον εκπαιδευτικό 
χώρο, είναι η καµπύλη που παρουσιάζει το ποσοστό των ατόµων µε νοητική καθυστέρηση στις 
διάφορες ηλικίες. Το ποσοστό αυτό αυξάνει απότοµα στη διάρκεια της σχολικής ηλικίας για να 
πέσει ξανά µετά την έξοδο του από το σχολείο. Προφανώς ούτε η νοητική καθυστέρηση 
εµφανίζεται στα 5-6 χρόνια της ζωής του ανθρώπου, ούτε θεραπεύεται µετά τα 17. Είναι οι 
απαιτήσεις της τυπικής εκπαίδευσης που κάνουν την κατάσταση αυτή να ξεχωρίζει σηµαντικά, 
απαιτήσεις ανάλογες µ’ αυτές που προαναφέρθηκαν για την ικανότητα προσαρµογής στις 
συνθήκες µιας µεγαλούπολης.  

Η ταύτιση λοιπόν της ανεπάρκειας µε την αναπηρία δεν είναι κοινωνικά ουδέτερη, γιατί 
ισοδυναµεί µε µερική ή ολική ανικανότητα ανταπόκρισης σε καθορισµένους όρους µιας 
κοινωνίας. Για τα µέλη αυτής της κοινωνίας που οι όροι της είναι δεδοµένοι και τα όρια που θέτει 
αυτονόητα, δεδοµένη και αυτονόητη είναι η ταύτιση µε την αναπηρία εκείνης ή εκείνων των 
ανεπαρκειών που δεν µπορούν να τα καλύψουν. Αυτό που στην πραγµατικότητα συµβαίνει είναι 
ότι το άτοµο εσωτερικεύει τις αρχές και τους όρους που επικρατούν στην κοινωνία και στη 
συνέχεια µέσα από το πρίσµα αυτών των κριτηρίων ταξινοµεί ή κατηγοριοποιεί τους άλλους 
ανθρώπους. Κατά συνέπεια η αναπηρία, η οµάδα δηλαδή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, δεν 
αποτελεί µια εξ αντικειµένου πραγµατικότητα αλλά έκφραση του τρόπου που σκέφτονται οι 
άνθρωποι για τους άλλους όταν τους κατηγοριοποιούν. Οι ορισµοί λοιπόν και οι µετρήσεις θα 
πρέπει να θεωρούνται ως προϊόντα των ανθρώπων, των διαδικασιών, των οργανισµών και των 
κοινωνιών που τους έχουν δηµιουργήσει και όχι ως πραγµατικοί ορισµοί και µετρήσεις.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία της συµβολικής αλληλεπίδρασης, η οποία επηρέασε σηµαντικά την 
έρευνα στους τοµείς των ανθρωπιστικών επιστηµών και ειδικότερα την ειδική αγωγή, η αναπηρία 
αποτελεί ένα συγκεκριµένο τρόπο σκέψης, δράσης και αντίδρασης. Η αναπηρία αλλάζει, όταν 
αλλάζει ο τρόπος σκέψης µας γι’ αυτή. Όπως προσδιορίζεται από την ειδική αγωγή, αποτελεί έναν 
ιδιαίτερο τρόπο σκέψης µε τον οποίο οργανώνεται η αντίληψη του κόσµου. Οι κατηγορίες της 
αναπηρίας δίνουν την αίσθηση σ’ αυτούς που τις χρησιµοποιούν ότι χειρίζονται τα άτοµα. Όταν 
κάποιος κατηγοριοποιεί-ετικετοποιεί ένα παιδί, δηµιουργεί κάποιες υποθέσεις και προσδοκίες. Έτσι 
το παιδί γίνεται δέσµιο κάποιων συµπεριφορών και τρόπων σκέψης που αλλοιώνουν τη 
συµπεριφορά του, ανεξάρτητα αν αυτές οι αλλοιώσεις έχουν θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το 
παιδί. Σύµφωνα µε τον Vygotsky, παρόλο που οι ανεπάρκειες έχουν αναµφισβήτητα οργανική 
προέλευση, οι συνέπειές τους για το παιδί επηρεάζονται από τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς 
παράγοντες της ελαττωµατικής ανάπτυξης. Ένα φυσικό ελάττωµα δηµιουργεί κάποιους 
περιορισµούς στο παιδί. Το δευτερογενές όµως ελάττωµα, οι κοινωνικοί δηλαδή και οι 
ψυχολογικοί περιορισµοί, δηµιουργεί το ιδιαίτερο προφίλ του ειδικού ατόµου.  
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Η ταύτιση λοιπόν της αναπηρίας µε την ανεπάρκεια σηµαίνει ότι θεωρούµε δεδοµένα ή 
αντικειµενικά τα κοινωνικά κριτήρια και τη φυσική ανεπάρκεια υπεύθυνη για την αδυναµία του 
ατόµου να τα καλύψει. Σ’ αυτή την περίπτωση η εκπαίδευση κατευθύνεται στη θεραπεία της 
ανεπάρκειας, στη δυνατότητα του παιδιού να φτάσει τον πήχη των κοινωνικών απαιτήσεων, 
πράγµα κατά κανόνα ανέφικτο.  

Για τις περισσότερες περιπτώσεις η βέβαιη αποτυχία αυτού του προσανατολισµού της εκπαίδευσης 
συµπαρασύρει στο αδιέξοδο και τους άλλους τοµείς της κοινωνικής δραστηριότητας του παιδιού. 
Ένα παιδί, το οποίο βιώνει διαρκείς αποτυχίες και χαρακτηρίζεται ως ανίκανο µέσα στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, δεν έχει και πολλά περιθώρια να αναπτύξει σχέσεις µε τα άλλα παιδιά στο 
σχολείο. Το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται δεν σχετίζεται µόνο µε τα µαθησιακά του επιτεύγµατα. 
Συνδέεται και επεκτείνεται στο σύνολο της κοινωνικής του υπόστασης µέσα στο σχολικό χώρο, 
πράγµα που το οδηγεί στην περιθωριοποίηση και όχι στη σχολική ενσωµάτωση.  

Οι αντιφάσεις και τα αδιέξοδα της ενσωµάτωσης  

Σε ό,τι αφορά την ενσωµάτωση οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (46,1%) υποστηρίζουν ότι αποτελεί 
µια διαδικασία ελαχιστοποίησης των διαφορών και µεγιστοποίησης της αλληλεπίδρασης ανάµεσα 
στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και στα υπόλοιπα παιδιά µέσα στο σχολικό χώρο. Η άποψη αυτή 
αντιφάσκει µε την άποψη την οποία είχαν εκφράσει για την ταύτιση της αναπηρίας µε την 
ανεπάρκεια, εφόσον η άποψη αυτή για την ενσωµάτωση προϋποθέτει τον κοινωνικό χαρακτήρα 
της αναπηρίας. Η αντίφαση αυτή επιτείνεται από την άποψη που εκφράζει το 53,6% ότι όλα τα 
παιδιά ανεξαρτήτως προβλήµατος µπορεί να επωφεληθούν από τη σχολική ενσωµάτωση.  

Μέσα στο σηµερινό σχολείο, όπου οι απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των 
αναλυτικών προγραµµάτων καθορίζονται µε κριτήριο τον µέσο όρο της αναµενόµενης 
φυσιολογικής νοητικής και γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού, τα παιδιά που αποκλίνουν 
σηµαντικά από αυτό τον µέσο όρο δεν µπορούν να ανταποκριθούν και µένουν ουσιαστικά εκτός 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η συνθήκη αυτή αναδεικνύει τη διαφορά ικανότητας µε τα άλλα 
παιδιά, κυρίαρχο στοιχείο στις µεταξύ τους σχέσεις. Όταν αυτό που χαρακτηρίζει τις σχέσεις 
µεταξύ δύο οµάδων παιδιών είναι κυρίως οι διαφορές και όχι τα κοινά τους χαρακτηριστικά, είναι 
επόµενο οι διαφορές να µεγιστοποιούνται. Οι υπαρκτές διαφορές παίρνουν ακόµη µεγαλύτερες 
διαστάσεις και τα όποια κοινά στοιχεία ή χαρακτηριστικά περνούν σε δεύτερη µοίρα. Ο 
διαχωρισµός σε "ικανούς" και "ανίκανους", σε "φυσιολογικούς" και "µη" δεν επιτρέπει την 
αποδοχή του διαφορετικού, του µειονεκτικού αλλά και του µειονοτικού µέσα στην οµάδα των 
"ικανών" και των "φυσιολογικών". Η στάση αυτή οδηγεί στην αποστασιοποίηση µεταξύ των 
παιδιών, η οποία έχει ως συνέπεια την περιθωριοποίηση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες.  

Η πορεία ελαχιστοποίησης των διαφορών και µεγιστοποίησης της αλληλεπίδρασης προϋποθέτει 
ένα άλλο πλαίσιο σχέσεων µεταξύ των παιδιών, ένα πλαίσιο εντός του οποίου δεν θα προκύπτει η 
ανάγκη του διαχωρισµού σε ικανούς και µη, καθώς τα κοινά χαρακτηριστικά µεταξύ όλων των 
παιδιών θα υπερτερούν σε σχέση µε τις υπαρκτές διαφορές τους. Βασικό χαρακτηριστικό ενός 
τέτοιου πλαισίου είναι η δυνατότητα όλων ή σχεδόν όλων των παιδιών να πάρουν µέρος στις 
κοινές διαδικασίες και δραστηριότητες. Αυτό προϋποθέτει το πλαίσιο να είναι ελαστικό και 
εύκαµπτο, να απευθύνεται σε µεγαλύτερο εύρος ικανοτήτων και κινήτρων από ό,τι το ισχύον, να 
κινείται όχι µε τη λογική ενός µέσου όρου αλλά µε τη λογική των πραγµατικών δυνατοτήτων 
όλων ή σχεδόν όλων των παιδιών. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο είναι εφικτή η ενσωµάτωση όπως 
ορίστηκε προηγουµένως. Γι’ αυτό αποτελεί αντίφαση να υποστηρίζει κανείς αυτή την άποψη για 
την ενσωµάτωση ενώ ταυτόχρονα ταυτίζει την ανεπάρκεια µε την αναπηρία. Αντίφαση, όµως, 
παρατηρείται και ανάµεσα στην άποψη για την ενσωµάτωση που υποστηρίζει η πλειονότητα των 
νηπιαγωγών και σ’ αυτό που πραγµατικά συµβαίνει στο ελληνικό σχολείο. Γιατί στην πράξη ούτε 
το εκπαιδευτικό πλαίσιο προσαρµόζεται στις ανάγκες και στις δυνατότητες των περισσότερων 
παιδιών, ούτε υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι που να προωθούν σε τέτοιες προσαρµογές.  

Το εκπαιδευτικό πλαίσιο εµφανίζεται άκαµπτο και περιχαρακωµένο, επιβάλλει µια νοοτροπία 
επιλογής και απόρριψης, ώστε οτιδήποτε δεν ταιριάζει µε αυτό, οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο τη 
λειτουργία του να αποβάλλεται. Χαρακτηριστικές σε σχέση µ? αυτή τη νοοτροπία είναι οι 
απαντήσεις των νηπιαγωγών στο ερώτηµα ποιες περιπτώσεις παιδιών µε ειδικές ανάγκες θεωρούν 
ότι µπορεί να εκπαιδευτούν στο κανονικό νηπιαγωγείο. Όλες σχεδόν οι νηπιαγωγοί (97,1%) 
θεωρούν ότι τα παιδιά ακόµα και µε ήπια προβλήµατα συµπεριφοράς δεν µπορεί να εκπαιδευτούν 
στο κανονικό νηπιαγωγείο ενώ µπορεί να εκπαιδευτούν τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση 
(65,3%). Παρόλο που τα παιδιά µε προβλήµατα συµπεριφοράς βρίσκονται πολύ πιο κοντά στις 
απαιτήσεις της µαθησιακής διαδικασίας από ό,τι τα παιδιά µε νοητική καθυστέρηση, ωστόσο 
απορρίπτονται εξαιτίας των προβληµάτων που δηµιουργούν στην οµαλή λειτουργία της οµάδας.  
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Έτσι η άποψη του 53,6% των νηπιαγωγών ότι όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα του είδους των 
προβληµάτων τους, µπορεί να επωφεληθούν από τη σχολική ενσωµάτωση µένει µετέωρη, δίχως 
παιδαγωγικό αντίκρισµα στην καθηµερινή ζωή του σχολείου.  

Τέτοιες αντιφάσεις οδήγησαν την πολιτική της ενσωµάτωσης σε αδιέξοδο τόσο στην Ελλάδα όσο 
και σε πολλές άλλες χώρες όπου επιχειρήθηκε να εφαρµοστεί. Η πολιτική της ενσωµάτωσης 
εκφυλίστηκε σε απλές διοικητικές πράξεις ένταξης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες µέσα στις 
τάξεις των κανονικών σχολείων και σε νοµοθετικές ρυθµίσεις δίχως αντίστοιχο παιδαγωγικό 
αντίκρισµα. Οι διαπιστώσεις αυτές µπορεί να ερµηνευτούν από τη διάσταση θεωρίας-πράξης και 
από τον τρόπο µε τον οποίο οικοδοµούνται οι θεωρητικές απόψεις στους εκπαιδευτικούς. Πιο 
συγκεκριµένα, οι συχνές δηµόσιες επισηµάνσεις για τα δικαιώµατα των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες στο σχολείο, στην εργασία και στην κοινωνία, οι επανειληµµένες προτροπές του 
Υπουργείου Παιδείας για την αποδοχή των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στην κανονική εκπαίδευση, 
δηµιούργησαν ένα γενικό κλίµα "φιλάνθρωπης" αγάπης, το οποίο όµως συνήθως εξανεµίζεται, 
όταν έρχεται η στιγµή της συγκεκριµένης εφαρµογής από τον κάθε εκπαιδευτικό στο χώρο του.  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να επισηµανθεί ότι η πολιτική της ενσωµάτωσης µέσα στα πλαίσια ενός 
εύκαµπτου αναλυτικού προγράµµατος, που έχει στο επίκεντρο του το παιδί και τις εκπαιδευτικές 
του ανάγκες, έχει τα όριά της στις γενικότερες κοινωνικές και φιλοσοφικές θεωρήσεις που 
επικρατούν σε µία κοινωνία. Από την άποψη αυτή θα ήταν ουτοπία να υποστήριζε κανείς ότι θα 
µπορούσαν όλα τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες να ενσωµατωθούν στο κανονικό εκπαιδευτικό 
πλαίσιο. Υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών και σύνθετων προβληµάτων που στις σηµερινές 
συνθήκες θα ήταν αδύνατον να ενσωµατωθούν ακόµα και κάτω από τις ευνοϊκότερες συνθήκες. 
Γι? αυτές τις περιπτώσεις η Ειδική Αγωγή αποτελεί τη µόνη δυνατότητα εκπαίδευσης και 
εξάσκησης. Αντί λοιπόν του εύηχου αλλά παραπλανητικού "συνθήµατος" σχολείο για όλους και 
ενσωµάτωση για όλους θα ήταν αποτελεσµατικότερη και ειλικρινέστερη η κατεύθυνση όση 
ενσωµάτωση είναι εφικτή όση περιθωριοποίηση είναι αναγκαία.  

Πρώιµη Εκπαίδευση ή Πρώιµη Παρέµβαση  

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες η πλειονότητα των νηπιαγωγών 
(46,3%) θεωρεί ότι µέσα στο πλαίσιο του κανονικού νηπιαγωγείου τα παιδιά αυτά πρέπει να 
εκπαιδεύονται µε ειδικό πρόγραµµα το οποίο να στοχεύει στο πώς να µαθαίνει το ίδιο το παιδί. 
Ένα σηµαντικό επίσης ποσοστό (41,2%) θεωρεί ότι πρέπει το αναλυτικό πρόγραµµα να 
επικεντρώνεται στις ανάγκες των παιδιών. Το 88,8% των νηπιαγωγών, που αιτιολόγησαν την 
απάντησή τους, υποστηρίζει ότι θα αντιµετωπιστούν καλύτερα οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
των παιδιών, αν αυτά εκπαιδευτούν µε τους παραπάνω τρόπους. Οι απόψεις αυτές 
εναρµονίζονται µε την άποψη της πλειονότητας των νηπιαγωγών (59,9%) ότι ο στόχος της 
αγωγής θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του δυναµικού που διαθέτουν τα παιδιά.  

Σε πρώτη ανάγνωση τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν µια θετική στάση των νηπιαγωγών 
απέναντι στην ανάγκη και τη σηµασία της εκπαίδευσης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο 
κανονικό νηπιαγωγείο. Η θετική αυτή στάση συναρτάται και σε µεγάλο βαθµό απορρέει από την 
επίσηµη κρατική στάση των τελευταίων δεκαετιών, σύµφωνα µε την οποία, ο βασικός 
προσανατολισµός στην εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες οφείλει να είναι η κανονική 
εκπαίδευση και µόνο οι εξαιρέσεις ή οι οριακές περιπτώσεις να οδηγούνται σε ειδικές µονάδες. Ο 
προσανατολισµός αυτός αντανακλά περισσότερο το ιδεολογικό και λιγότερο το παιδαγωγικό 
στίγµα της ακολουθούµενης, στον τοµέα αυτό, εκπαιδευτικής πολιτικής, εφόσον δεν 
συνοδεύτηκε από τις αναγκαίες αλλαγές και τα απαιτούµενα µέτρα για την αποτελεσµατική 
εφαρµογή της.  

Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται στις αντιλήψεις και στη συµπεριφορά των νηπιαγωγών. Ενώ η 
πλειονότητά τους πρεσβεύει ότι στο πλαίσιο του κανονικού νηπιαγωγείου τα παιδιά µε ειδικές 
ανάγκες πρέπει να εκπαιδεύονται µε ειδικό πρόγραµµα ή πρόγραµµα επικεντρωµένο στις ανάγκες 
τους, στην πράξη συµβαίνει το αντίθετο. Όπως προκύπτει από την έρευνα, τα γνωστικά 
προβλήµατα του 33,1% των ειδικών παιδιών αντιµετωπίστηκαν µε το ίδιο, το κοινό αναλυτικό 
πρόγραµµα, δίχως προσαρµογές και εξειδικεύσεις, ενώ δεν αντιµετωπίστηκαν καθόλου τα 
γνωστικά προβλήµατα του 22,3% των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Η άποψη λοιπόν που 
εκφράστηκε από τις νηπιαγωγούς, σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των γνωστικών 
προβληµάτων των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, δεν συνδέεται µε την πρακτική που εφαρµόζουν. 
Το γεγονός ότι δεν θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο για την εκπαίδευση αυτών των παιδιών 
θα µπορούσε να ερµηνεύσει αυτή τη φαινοµενική αντίφαση. Ναι µεν εκπαίδευση στο κανονικό 
νηπιαγωγείο µε ειδικά προγράµµατα, όχι όµως από τις ίδιες αλλά από άλλους, ειδικούς, ειδικά 
εκπαιδευµένους.  

5



Οι περισσότερες νηπιαγωγοί (59,2%) πιστεύουν ότι για τα παιδιά αυτά το πρόγραµµα πρέπει να 
διαµορφώνεται σε συνεργασία µε εξειδικευµένους επαγγελµατίες γιατί "αυτοί ξέρουν" (89,6% 
όσες αιτιολόγησαν την απάντησή τους). Επιπλέον η πλειονότητα των νηπιαγωγών θεωρεί 
απαραίτητη την παρουσία εξειδικευµένου παιδαγωγού, ο οποίος είτε αυτός µόνος του (42,4%) 
είτε σε συνεργασία µε τη νηπιαγωγό της τάξης (42,8%) θα εφαρµόσει τα κατάλληλα 
προγράµµατα και τις κατάλληλες µεθόδους για την εκπαίδευση των ειδικών παιδιών. Η άποψη 
αυτή έχει την αφετηρία της σε δύο βασικούς παράγοντες: Η ανεπαρκής εκπαίδευση των 
νηπιαγωγών στην ειδική αγωγή µπορεί να θεωρηθεί ως ένας βασικός παράγοντας. Η άγνοια των 
θεµάτων που σχετίζονται µε την ειδική αγωγή και τη φύση των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες αποτελεί σοβαρό ανασταλτικό παράγοντα για την 
εµπλοκή των νηπιαγωγών στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Θεωρούν λοιπόν τον εαυτό τους 
αναρµόδιο και εναποθέτουν την κύρια ευθύνη σε ειδικά εκπαιδευµένους παιδαγωγούς.  

Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται µε τον χαρακτήρα και τον στόχο των ειδικών ή 
εξατοµικευµένων προγραµµάτων. Η άποψη που επικρατεί είναι ότι η εκπαίδευση πρέπει να 
στοχεύει στη "θεραπεία" ή στην αποκατάσταση της ανεπάρκειας του παιδιού. Η ταύτιση της 
αναπηρίας µε την ανεπάρκεια και ο µονοµερής προσανατολισµός στο παιδί, ως τελικά υπεύθυνου 
για την αδυναµία του να ανταποκριθεί στις σχολικές απαιτήσεις, έχει ως αποτέλεσµα να θεωρείται 
η "θεραπεία" της ανεπάρκειας προϋπόθεση για την επιτυχή ένταξη του παιδιού στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Τέτοια όµως προγράµµατα µπορεί πράγµατι να εφαρµοστούν από εξειδικευµένους 
επαγγελµατίες και βέβαια όχι στα πλαίσια του σχολείου.  

Αυτή η προσέγγιση της εκπαίδευσης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες είναι αδιέξοδη και 
αναπαράγει τον διαχωρισµό και την περιθωριοποίηση τους. Είναι αδιέξοδη, γιατί στις 
περισσότερες περιπτώσεις η θεραπεία του προβλήµατος είναι εκ των πραγµάτων αδύνατη. Το 
παιδί δεν θα µπορέσει να "φτάσει" τα άλλα παιδιά στο επίπεδο που το ίδιο τα σχολείο απαιτεί, 
ώστε να ενταχθεί οµαλά στη µαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, η προσέγγιση αυτή αναπαράγει το 
διαχωρισµό και την περιθωριοποίηση από τη στιγµή που προκρίνει το ιδιαίτερο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα, το διαφορετικό από αυτό των άλλων παιδιών, ως τον κύριο και βασικό τρόπο 
αντιµετώπισης των προβληµάτων τους.  

Αυτό που τελικά αποµένει στις νηπιαγωγούς ως ρόλος και ευθύνη είναι η ανάπτυξη των σχέσεων 
του παιδιού µε ειδικές ανάγκες µε τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, ανάπτυξη σχέσεων έξω από ένα 
κοινό πρόγραµµα εκπαίδευσης, στο περιθώριο της µαθησιακής διαδικασίας. Η προσπάθεια για 
κοινωνικοποίηση και ενσωµάτωση διαχωρίζεται έτσι από τη µάθηση, από τη συµµετοχή στη 
συλλογική µαθησιακή διαδικασία και χάνει κατά συνέπεια τη δυνατότητα να είναι 
αποτελεσµατική. Γιατί, παιδιά που διαχωρίζονται σε ικανά και µη ικανά ως προς τη µαθησιακή 
διαδικασία, η οποία αποτελεί και τον βασικό κορµό της όλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, πολύ 
δύσκολα µπορεί να αναπτύξουν ισότιµες σχέσεις και αλληλεπίδραση µόνο µέσα από τα παιχνίδια 
και στα διαλείµµατα.  

Όπως ανέφεραν οι ίδιες οι νηπιαγωγοί για το 62,4% των παιδιών µε ειδικές ανάγκες που 
αντιµετωπίστηκαν στο κανονικό νηπιαγωγείο έθεσαν ως βασικό στόχο µόνο την κοινωνικοποίηση 
και µόνο για το 15% των παιδιών έθεσαν ως στόχο ταυτόχρονα τη µάθηση και την 
κοινωνικοποίηση. Από τα αποτελέσµατα όµως όπως οι ίδιες τα αξιολόγησαν, τα µισά από τα 
παιδιά που παρουσίασαν βελτίωση, εξελίχθηκαν και στους δύο τοµείς ενώ µόνο το 28,3% 
παρουσίασε βελτίωση αποκλειστικά στην κοινωνικοποίηση. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε 
αντίφαση µ? αυτό που οι ίδιες υποστήριξαν, ότι δηλαδή στόχος του προγράµµατος για τα παιδιά 
µε ειδικές ανάγκες πρέπει να είναι κυρίως η κοινωνικοποίηση.  

Μια διαφορετική προσέγγιση του προβλήµατος θα µπορούσε να άρει την αντίφαση και να 
αποσαφηνίσει παράλληλα το ρόλο και την ευθύνη του εκπαιδευτικού στην κανονική εκπαίδευση 
απέναντι στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. Το πρόβληµα της εκπαίδευσης, της κοινωνικοποίησης και 
τελικά της ενσωµάτωσης των παιδιών αυτών στο κανονικό σχολείο έχει δύο όψεις. Από τη µια 
είναι η ανεπάρκεια του παιδιού που του στερεί τη δυνατότητα να αναπτύξει γνωστικές ικανότητες 
και δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες για τη σχολική µάθηση αλλά και ευρύτερα για την 
κοινωνική ζωή. Από την άλλη το εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι εκείνο που εµποδίζει τους µη ικανούς, 
όσους δεν έχουν τις προϋποθέσεις που εκείνο ορίζει, να συµµετάσχουν στη µαθησιακή διαδικασία 
και να ενσωµατωθούν στη σχολική κοινωνία.  

Οι δύο αυτές πλευρές του προβλήµατος απαιτούν και αντίστοιχες µεθόδους αντιµετώπισης. Από 
τη µια µεριά απαιτείται η όσο το δυνατόν πληρέστερη και έγκαιρη αντιµετώπιση της ανεπάρκειας 
του παιδιού. Ακόµη και στις περιπτώσεις που η ανεπάρκεια έχει µόνιµο χαρακτήρα, η πρώιµη 
παρέµβαση και ιδίως τα εξατοµικευµένα προγράµµατα παρέµβασης µπορεί να βελτιώσουν 
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ουσιαστικά τις επιδόσεις του παιδιού στους τοµείς που είναι σηµαντικοί για την κοινωνική του 
συγκρότηση, την αυτονοµία και την επιβίωση.  

Από την άλλη µεριά ακόµα κι αν έχουµε βελτίωση στους τοµείς που το παιδί παρουσιάζει 
ανεπάρκειες, αυτό από µόνο του δεν διασφαλίζει την ισόρροπη γνωστική, συναισθηµατική και 
ψυχολογική ανάπτυξή του. Το παιδί, το κάθε παιδί πολύ περισσότερο το παιδί µε ειδικές ανάγκες 
έχει ανάγκη από µια σφαιρική αντιµετώπιση µέσα στο κοινωνικό περιβάλλον των συνοµηλίκων 
του για να αναπτυχθεί σε όλους αυτούς τους τοµείς. Αυτό που πρέπει όµως να αποσαφηνίσουµε 
είναι ότι η ισόρροπη ανάπτυξη προϋποθέτει τη δυνατότητα συµµετοχής του παιδιού στις 
δραστηριότητες της οµάδας που στην πλειονότητά τους είναι µαθησιακές δραστηριότητες. Και 
εδώ αναδεικνύεται η σηµασία και ο ρόλος του εκπαιδευτικού πλαισίου. Στο βαθµό που το 
εκπαιδευτικό πλαίσιο αποκλείει τη συµµετοχή στις µαθησιακές δραστηριότητες κάποιων παιδιών 
δεν είναι δυνατόν να περιµένουµε οµαλή ένταξή του στην οµάδα, ανάπτυξη σχέσεων µε τα άλλα 
παιδιά και τελικά ενσωµάτωση του στο σχολικό περιβάλλον.  

Με δεδοµένες τις ανεπάρκειες πολλών παιδιών, το εκπαιδευτικό πλαίσιο οφείλει να µη βάζει 
εµπόδια συµµετοχής στη µαθησιακή διαδικασία µε κριτήρια και προϋποθέσεις που υπερβαίνουν 
τις αρχικές δυνατότητες των παιδιών µε ανεπάρκειες. Βασικός λοιπόν προσανατολισµός της 
εκπαίδευσης οφείλει να είναι η διαρκής προσπάθεια προσαρµογής του εκπαιδευτικού πλαισίου, 
ώστε να µπορεί να συµπεριλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο εύρος παιδιών.  

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι η νηπιαγωγός λειτουργώντας ως παιδαγωγός για όλα τα παιδιά, 
επιδιώκει εκείνες τις αναγκαίες προσαρµογές του αναλυτικού προγράµµατος και των συνθηκών 
διδασκαλίας, ώστε να µπορούν να πάρουν µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο γίνεται 
περισσότερα παιδιά µε ανεπάρκειες ή προβλήµατα. Μέσα από µια τέτοια προσπάθεια µπορεί να 
προωθηθεί η διαδικασία ενσωµάτωσης µε υγιή και αποτελεσµατικό τρόπο. Το ενσωµατικό 
εκπαιδευτικό πλαίσιο στηρίζει τη συνολική και σφαιρική ανάπτυξη του παιδιού µε ειδικές ανάγκες, 
εξισορροπεί το βάρος που αναγκαστικά ρίχνει στην ανεπάρκεια το εξατοµικευµένο ή 
γνωσιοκεντρικό πρόγραµµα παρέµβασης, αναδεικνύει άλλα θετικά και ικανά σηµεία της 
προσωπικότητας του παιδιού ενισχύοντας την θετική αυτοεικόνα, την αυτοεκτίµηση και τον 
αυτοσεβασµό του.  

Ένα τέτοιο εκπαιδευτικό µοντέλο µπορεί να αποδώσει περισσότερο στις µικρές ηλικίες και κυρίως 
στην προσχολική, όπου το πλαίσιο αγωγής είναι πιο ελαστικό και το πρόγραµµα καλύπτει 
ευρύτερο φάσµα δραστηριοτήτων. Οι διαφορές µεταξύ των παιδιών σ? αυτή την ηλικία δεν 
αποτελούν κοινωνικό εµπόδιο και τέλος βασικός στόχος του ίδιου του αναλυτικού προγράµµατος 
της προσχολικής αγωγής είναι η ισοµερής και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.  

Για να φτάσει όµως ο νηπιαγωγός στην επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να έχει προηγηθεί από 
πολύ νωρίς στη ζωή του παιδιού µια διαδικασία προετοιµασίας, η οποία να µπορεί να εξασφαλίσει 
τη συνέχεια όχι µόνο στην προσχολική ηλικία αλλά και αργότερα. Η άποψη ότι η πρόληψη 
αποτελεί την καλύτερη θεραπεία, που αναδείχτηκε µέσα από τη σηµερινή ιατρική πρακτική, 
επέδρασε θετικά στη διαδικασία αυτής της προετοιµασίας του παιδιού και του περιβάλλοντος και 
ανέδειξε τη διαδικασία της πρώιµης παρέµβασης ως καθοριστικό παράγοντα για την αντιµετώπιση 
και την ενσωµάτωση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Τόσο το ιατρικό µοντέλο αντιµετώπισης για 
µικρά παιδιά, όσο και το παιδαγωγικό για παιδιά µετά τη βρεφική ηλικία που επικράτησαν από τη 
δεκαετία του ?60 αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικά και δεν συνέβαλαν στην προώθηση της 
εκπαίδευσης και της ενσωµάτωσης των παιδιών.  

Σήµερα, η προοπτική που θέτει στο επίκεντρο το ίδιο το παιδί και το περιβάλλον του στο πλαίσιο 
µιας συντροφικής, συνεργατικής σχέσης µε τους επαγγελµατίες µε στόχο την ανάδειξη των 
δυνατοτήτων του παιδιού σε όλα τα επίπεδα, αποτελεί τον βασικό πυρήνα της πρώιµης 
παρέµβασης. Η προσέγγιση αυτή αλλάζει πλέον τις µεθόδους εκπαίδευσης και µπορεί να συµβάλει 
στην επίτευξη του στόχου της προσχολικής αγωγής, που είναι η ισοµερής και ολόπλευρη 
ανάπτυξη του παιδιού.  
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