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Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι πριν από 30 περίπου χρόνια 
αποτελούσε διεθνώς προνόμιο για μια μικρή ομάδα μαθητών που προέρχο-
νταν από οικογένειες υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου. Προοδευτικά 
η συνειδητοποίηση ότι οι πανεπιστημιακές σπουδές οδηγούν σε υψηλότερες 
αποδοχές στο μέλλον και γενικά μπορεί να προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες 
εργασίας, σε συνδυασμό με την εξάπλωση του ρεύματος της παγκοσμιοποίη-
σης, είχε ως συνέπεια υποψήφιοι από διάφορες κοινωνικο-οικονομικές ομά-
δες να ανταγωνίζονται για να ενταχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, 
σήμερα διεθνώς η εξασφάλιση ευκολότερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής των περισσο-
τέρων χωρών (Riddell et al., 2005).

Στις περισσότερες χώρες, τα τελευταία χρόνια, επιχειρείται να διευκολυν-
θεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών που δεν εισάγονταν 
παραδοσιακά, όπως μαθητές που προέρχονται από μειονότητες, χαμηλά κοι-
νωνικο-οικονομικά στρώματα, μαθητές μέσης ηλικίας και τέλος μαθητές με 
αναπηρίες. Η πολιτική αυτή των διευκολύνσεων στις περισσότερες αναπτυγ-
μένες χώρες, όπως οι ΗΠΑ, Βρετανία, Αυστραλία, Καναδάς κ.α., είχε ως συ-
νέπεια ο φοιτητικός πληθυσμός να είναι σήμερα περισσότερο ετερογενής από 
ποτέ. Στις χώρες αυτές έχει διερευνηθεί διεξοδικά η συμμετοχή φοιτητών στα 
πανεπιστήμια ανάλογα με το κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, το φύλο και την 
εθνότητα, τόσο όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής τους στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση όσο και τις εμπειρίες τους ως φοιτητές. Δεν υπάρχουν όμως αντί-
στοιχα ερευνητικά δεδομένα για τους φοιτητές με αναπηρίες. Οι φοιτητές αυ-
τοί αποτελούν μια ιδιαίτερη πρόκληση για την  τριτοβάθμια εκπαίδευση, όχι 
μόνο γιατί έχουν ανάγκες προσβασιμότητας στα κτήρια, αλλά γιατί κυρίως 
έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά τα προγράμματα σπουδών, τις 
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μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης και τέλος την αξιολόγηση. Σήμερα, βασι-
κό συστατικό της εκπαιδευτικής πολιτικής μιας χώρας που επιθυμεί να μετα-
τραπεί σε κοινωνία της γνώσης αποτελεί η επάρκεια των ιδρυμάτων της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης να δέχεται φοιτητές από ποικίλα περιβάλλοντα και κατά 
συνέπεια και φοιτητές με αναπηρίες. 

 Η εισδοχή των αναπήρων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συ-
ναρτάται με τη θεωρητική προσέγγιση που υιοθετεί η εκπαιδευτική πολιτική 
μιας χώρας σχετικά με την αναπηρία. Οι κυρίαρχες προσεγγίσεις διεθνώς σχε-
τικά με την αναπηρία, είναι σήμερα η «παραδοσιακή», κατηγορική- ιατρική, 
σύμφωνα με την οποία η αναπηρία ταυτίζεται με συγκεκριμένες κατηγορίες 
ανεπάρκειας ή δυσλειτουργίας και η «μαρξιστική», το κίνημα της αναπηρί-
ας, σύμφωνα με την οποία η αναπηρία συνδέεται με τα κοινωνικά εμπόδια τα 
οποία τίθενται σε άτομα τα οποία παρουσιάζουν ανεπάρκειες. 

Σε περιπτώσεις που η εκπαιδευτική πολιτική μιας χώρας υιοθετεί την πρώ-
τη προσέγγιση, η πρόσβαση των φοιτητών συναρτάται με τα φυσικά εμπόδια 
που θέτουν οι ανεπάρκειες. Σε περίπτωση που υιοθετεί τη δεύτερη, όλοι οι 
ανάπηροι φοιτητές μπορεί να εισαχθούν, με παράλληλη άρση των κοινωνι-
κών διακρίσεων. Μια πιο σφαιρική προσέγγιση για την αναπηρία, βάση της 
οποίας θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ η εισδοχή ανάπηρων μα-
θητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βασίστηκε στη θεωρία της συμβολικής 
αλληλεπίδρασης.

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή ως «άτομο με αναπηρία ορίζεται εκείνο, 
που εμφανίζει κάποια σωματική ή νοητική ανεπάρκεια, η οποία θέτει εμπόδια 
σε σημαντικές δραστηριότητές του, ή που έχει ιστορικό τέτοιας ανεπάρκειας ή 
που θεωρείται από τους άλλους ότι εμφανίζει ανεπάρκεια» (USC, 1990:para 
12102(2)). Μετά το 1990 έγιναν στις ΗΠΑ ειδικές ρυθμίσεις και δόθηκαν οι 
απαραίτητοι πόροι για εισδοχή ανάπηρων φοιτητών σε ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Παρά την υιοθέτηση της προσέγγισης αυτής, οι παρο-
χές αφορούσαν στη βελτίωση της φυσικής προσβασιμότητας στους χώρους. 
Δε δόθηκε η απαραίτητη έμφαση στην προσβασιμότητα των ανάπηρων φοι-
τητών στα προγράμματα διδασκαλίας καθώς και στην ενημέρωση του ακαδη-
μαϊκού προσωπικού σχετικά με τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των φοιτητών, 
όπως θα ήταν αναμενόμενο από τον ορισμό της αναπηρίας. Από το 1990 μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει βελτιώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των φοιτητών με 
αναπηρία κυρίως σε ό,τι αφορά τις προσαρμογές των αναλυτικών προγραμ-
μάτων σπουδών και τα συστήματα αξιολόγησης. Οι διευκολύνσεις αυτές αύ-
ξησαν τη συμμετοχή των αναπήρων στην ανώτατη εκπαίδευση, ώστε σήμε-
ρα ένα 6% του συνόλου των φοιτητών των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ να είναι 
ανάπηροι. Μπορεί λοιπόν πλέον να ισχυρισθεί κανείς ότι οι παροχές υπηρεσι-
ών προς τους ανάπηρους φοιτητές στις ΗΠΑ είναι συστηματικές και αναπό-
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σπαστο μέρος της πανεπιστημιακής οργάνωσης, σε αντίθεση με άλλες χώρες 
όπου η αναπηρία συνδέεται μόνο με την ανεπάρκεια. 

Μετά τις ΗΠΑ και άλλες χώρες άρχισαν να διευκολύνουν την πρόσβα-
ση των αναπήρων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το είδος των παροχών προς 
τους ανάπηρους φοιτητές συναρτάται με το πώς ορίζει κάθε χώρα την ανα-
πηρία. Στην Αυστραλία λόγου χάριν όπου η αναπηρία ταυτίζεται με την ανε-
πάρκεια, οι παροχές είναι προνοιακές και δεν εξασφαλίζονται «ενταξιακοί» 
πόροι, όπως προβλέπονται από το κοινωνικό μοντέλο, δηλαδή προσαρμο-
γές προγραμμάτων, εκπαίδευση προσωπικού, κ.α. (Adams & Brown, 2001). 
Αντίστοιχα στη Ν. Ζηλανδία η ένταξη φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
ση επικεντρώθηκε κυρίως στα εμπόδια προσπελασιμότητας στο χώρο και όχι 
στην εμπειρία που θα αποκτούσαν οι φοιτητές με ειδικές ανάγκες από την τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση (Chard & Couch, 1998). Η φυσική προσπελασιμότητα 
στην οποία δόθηκε έμφαση δεν διευκόλυνε τους φοιτητές στη μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση και γι’ αυτό παρέμειναν περιθωριοποιημένοι (Aune, 1998). 
Επιπλέον, από το 1996 μέχρι το 1998 μειώθηκε ο συνολικός αριθμός των φοι-
τητών αυτών και περιορίστηκε σε όσους είχαν μαθησιακές δυσκολίες ή κινη-
τικές ανεπάρκειες, αφενός γιατί οι φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες κινού-
νται χωρίς δυσκολία στο χώρο και αφετέρου γιατί για τους κινητικά ανάπη-
ρους υπήρχαν οι αντίστοιχες προβλέψεις. Αντίθετα, στην ίδια περίοδο (1996-
1998) μειώθηκαν οι φοιτητές με προβλήματα ακοής, όρασης κ.α., γιατί τα πα-
νεπιστήμια δεν είχαν αντίστοιχες παροχές (Neale, 2002). Γενικότερα όμως, η 
μείωση των φοιτητών μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν ότι 
δεν υπάρχουν προσαρμογές στις μεθόδους διδασκαλίας, στην αξιολόγηση και 
στην εκπαίδευση του προσωπικού (Neale, 2002). Τα ερευνητικά δεδομένα βέ-
βαια είναι περιορισμένα για να μπορέσουν να εξαχθούν συμπεράσματα.

Στην Ευρώπη, παρόλο που στις περισσότερες χώρες υπάρχουν νόμοι κατά 
των διακρίσεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία, μόνο λίγες έχουν ολοκλη-
ρωμένο νομοθετικό πλαίσιο αντίστοιχο με αυτό των ΗΠΑ. Επιπλέον, οι περισ-
σότεροι από τους νόμους αυτούς επικεντρώνονται στις διακρίσεις που αφο-
ρούν στην εργασία και όχι στην εκπαίδευση. Επίσης, είναι ιδιαίτερα δύσκο-
λο να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο σε όλη την Ε.Ε., 
όπως προβλεπόταν από τη Διακήρυξη της Μπολόνια για την Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση, και να εφαρμοσθεί ένα ενιαίο σύστημα υποστήριξης των φοιτητών 
αυτών, γιατί δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την αναπηρία. Στις περισσότε-
ρες χώρες εξακολουθεί να υφίσταται το δίλημμα εάν η αναπηρία πρέπει να 
προσεγγίζεται ως ιατρική κατηγορία ή ως κοινωνικός περιορισμός. Το κίνημα 
της αναπηρίας που θεωρεί την αναπηρία ως κοινωνική κατασκευή αντιτίθεται 
στην ιδέα της σταθερής και μονοδιάστατης έννοιας της ανεπάρκειας. Αποτέ-
λεσμα του διλήμματος αυτού είναι η μη σφαιρική προσέγγιση της αναπηρίας, 
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όπως γίνεται στο Αμερικανικό μοντέλο. Έτσι σε χώρες όπως οι Σκανδιναβι-
κές, όπου η αναπηρία αντιμετωπίζεται σφαιρικά, σύμφωνα με το αμερικανι-
κό πρότυπο, το 16% του συνόλου των φοιτητών είναι ανάπηροι. Στις χώρες 
αυτές, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνονται δεκτοί και φοιτούν ανάπηροι 
ανεξαρτήτως του είδους της ανεπάρκειας και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα είναι υποχρεωμένα από το νόμο να τους εξασφαλίζουν τις κατάλληλες 
παροχές. Σε άλλες χώρες που δίνουν έμφαση στην ανεπάρκεια, όπως η Πο-
λωνία, μπορεί να εισάγονται ανάπηροι φοιτητές χωρίς όμως υποστήριξη. Στη 
Λετονία επίσης αποκλείονται κάποιες κατηγορίες φοιτητών, όπως οι τυφλοί, 
λόγω έλλειψης τεχνικής υποστήριξης. Στη Γερμανία η εκπαιδευτική πολιτική 
δίνει έμφαση στο κατά πόσο η ανεπάρκεια θέτει περιορισμούς στο άτομο και 
πόσο  μόνιμη είναι. Ανάπηρος, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, θεωρείται μόνο 
όποιος εμφανίζει λειτουργικότητα κάτω του 50%. Παρότι η προσέγγιση της 
αναπηρίας βασίζεται στην κοινωνική κατασκευή, ποσοτικοποιείται  (Riddell 
et al., 2005). Κατά συνέπεια και στη χώρα αυτή η υποστήριξη έχει τη μορφή 
κοινωνικής πρόνοιας. 

Η Βρετανία ακολουθεί την προσέγγιση της κοινωνικής κατασκευής, συν-
δέει όμως την αναπηρία αποκλειστικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Μετά το 1990 γίνεται μια προσπάθεια ένταξης των φοιτητών στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση που έχει ως στόχο να αποκτήσουν, εκτός από επαγγελματι-
κά προσόντα, θετικές εμπειρίες και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση. Τα 
ερευνητικά δεδομένα και στην περίπτωση αυτή είναι περιορισμένα, αφενός 
γιατί δεν υπάρχει συστηματική έρευνα, και αφετέρου γιατί οι παροχές προς 
τους φοιτητές διευθετούνται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Adams & Brown 
2006). Ωστόσο, από τα υπάρχοντα ευρήματα προκύπτει ότι το ποσοστό φοι-
τητών με ειδικές ανάγκες αυξήθηκε μεταξύ των ετών 1995-96 και 1999-2000. 
Ενδεχομένως, η αύξηση του ποσοστού αυτού δεν οφείλεται μόνο στις παρο-
χές προς τους ανάπηρους φοιτητές  αλλά και στη διεύρυνση των Πανεπιστη-
μιακών Ιδρυμάτων με την ένταξη σε αυτά Τεχνολογικών Ιδρυμάτων μετά το 
1992. Οι περισσότεροι φοιτητές με αναπηρία φοιτούν σε πρώην Τεχνολογικά 
Ιδρύματα, γιατί στα «παλιά Πανεπιστήμια» εξακολουθούν να φοιτούν κυρίως 
φοιτητές ανώτερων κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων. Παραταύτα, ένα 5% 
του συνόλου των φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Βρετανίας είναι φοιτητές 
με αναπηρία. Επίσης, στα Ιδρύματα αυτά φοιτούν φοιτητές μειονοτήτων χω-
ρίς αναπηρία ή φοιτητές με σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες. Δεν υπάρχουν 
στοιχεία εάν μεταξύ των φοιτητών με αναπηρίες είναι φοιτητές μειονοτήτων 
ή χαμηλών κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων (Archer, 2003, Reay, 2003). 
Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι τα ποσοστά των φοιτητών αφορούν στους 
φοιτητές που δηλώνουν οι ίδιοι την αναπηρία τους, γιατί ένα ποσοστό τους, 
ιδιαίτερα με ψυχικές διαταραχές, δεν θέλουν να επωφεληθούν από αυτές τις 
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παροχές. Τα άτομα που πάσχουν από ψυχικές ασθένειες αποτελούν το μεγα-
λύτερο ποσοστό όσων διεκδικούν επίδομα αναπηρίας ή παίρνει άδεια ασθέ-
νειας στη Βρετανία. Στο Πανεπιστημιακό πλαίσιο όμως, το να δηλώσει κάποι-
ος φοιτητής ότι πάσχει από ψυχική διαταραχή δεν του δίνει πλεονεκτήματα, 
αντίθετα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την επαγγελματική του προοπτική. 

Η αύξηση του ποσοστού φοιτητών με ειδικές ανάγκες στη Βρετανία μπο-
ρεί να οφείλεται και στα κίνητρα που δόθηκαν στους ίδιους τους υποψήφι-
ους να δηλώνουν τις δυσκολίες τους και ιδιαίτερα τους φοιτητές με δυσλεξία. 
Σήμερα στη Βρετανία και τη Σκωτία, όσοι φοιτητές δηλώνουν ότι έχουν δυ-
σλεξία, έχουν αυτόματα τη δυνατότητα να παίρνουν δωρεάν Η/Υ που θα τους 
διευκολύνει στη χρήση της γραμματικής και στην ορθογραφία, και επιπλέον 
τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν περισσότερο χρόνο στην εξέταση. Οι δυ-
σλεκτικοί αυτοί φοιτητές τείνουν οι ίδιοι να επιλέγουν εικαστικές σχολές.

Στην Ελλάδα η πρόσβαση φοιτητών με ειδικές ανάγκες στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε με το νόμο 1351/83. Σύμφωνα με το νόμο 
αυτό, μεταξύ των υποψήφιων ειδικών κατηγοριών, όπως αλλογενών, παιδι-
ών Ελλήνων του εξωτερικού κ.α., οι οποίοι εισάγονταν καθ’ υπέρβαση χω-
ρίς εξετάσεις σε Τμήματα και Σχολές της προτίμησής τους, στοιχειοθέτησαν 
δικαίωμα πρόσβασης και οι ανάπηροι υποψήφιοι. Μετά το 2002, με το νόμο 
3027/02, υιοθετήθηκε και στη χώρα μας το κοινωνικό μοντέλο των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών, όπως και στη Βρετανία. Τόσο στο νόμο αυτό όμως, 
όσο και στον πιο πρόσφατο 3687/2008, διατηρήθηκαν και οι περιπτώσεις 
ανεπαρκειών, όπως στο αρχικό κατηγορικό μοντέλο, με επικαιροποιημένους 
όρους (κωφάλαλοι: παλιά – κωφοί, βαρήκοοι: σήμερα), τέθηκε όμως επιπλέ-
ον και το ποσοστιαίο κριτήριο του 67% (ποσοστό αναπηρίας) κατά το γερ-
μανικό πρότυπο του 50%. Ενώ δηλαδή επίσημα διακηρύσσεται το κοινωνικό 
μοντέλο, εντούτοις στην πραγματικότητα ισχύει το μοντέλο της ανεπάρκειας. 
Οι παροχές προς τους φοιτητές αυτούς περιορίζονται στη φυσική προσπελα-
σιμότητα καθώς και σε τεχνολογική υποστήριξη, ιδιαίτερα για τις περιπτώ-
σεις των τυφλών φοιτητών. Δεν υπάρχουν επίσημα πρόνοιες για προσαρμο-
γές μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και δεν έχει προβλεφθεί εκπαί-
δευση-επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. 

Εκτός από τους υποψήφιους φοιτητές που υπάγονται στο νόμο περί αναπη-
ρίας, υπάρχει και ιδιαίτερη πρόνοια για τους υποψήφιους με δυσλεξία (Προ-
εδρ. Διάταγμα 1990) με υποκατάσταση γραπτών εξετάσεων από προφορικές. 
Για τους υποψήφιους αυτούς υπήρχαν πρόνοιες ήδη από το 1983. Ο ακριβής 
αριθμός των φοιτητών οι οποίοι πραγματικά φοιτούν σήμερα στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση στην Ελλάδα και οι ανεπάρκειές τους δεν έχουν επίσημα κα-
ταγραφεί. Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις, πλην της προσπελασιμότη-
τας των κτηρίων και σε κάποιες περιπτώσεις υποστηρικτικού λογισμικού για 
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τυφλούς, δεν υπάρχουν στοιχεία για άλλες παροχές από πλευράς πανεπιστημί-
ων. Μεμονωμένα παραδείγματα χορήγησης ειδικών Η/Υ, διερμηνέων κωφών 
ή «διακριτικής επιείκειας» κατά την εξεταστική διαδικασία, υπάρχουν σε πο-
λύ μικρό αριθμό Τμημάτων, χωρίς να υπάρχει επίσημη καταγραφή. Όπως στις 
περισσότερες χώρες και στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχετική έρευνα, ούτε επί-
σημες καταγραφές σχετικά με το ποσοστό των φοιτητών με αναπηρίες, 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένας βασικός παράγοντας σχετικά με την πρόσβα-
ση των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί η οπτική την οποία 
υιοθετούν οι διάφορες χώρες σχετικά με αυτό που ορίζεται ως αναπηρία. Ένας 
ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας είναι η πορεία των μαθητών από τα πρώτα 
σχολικά χρόνια μέχρι να φθάσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καθοριστι-
κός παράγοντας στην πορεία αυτή είναι η διαμόρφωση των φιλοδοξιών των 
μαθητών με αναπηρία μέσα από την πορεία τους στο σχολείο. Οι εμπειρίες 
που αποκτούν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες στο σχολείο μπορεί να διαμορ-
φώσουν και τις προσδοκίες τους για το εκπαιδευτικό τους μέλλον (Adams & 
Brown, 2006). Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό οι εκπαιδευτικοί, από τα πρώτα 
χρόνια της φοίτησης των μαθητών στο σχολείο, να τους ενισχύουν την πε-
ποίθηση ότι εκτός από αδυναμίες έχουν και ικανότητες, τις οποίες πρέπει να 
αναπτύξουν με την υποστήριξή τους. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση φι-
λοδοξιών των μαθητών με ειδικές ανάγκες παίζει το περιβάλλον στο οποίο 
έχουν φοιτήσει, δηλαδή αν η εκπαίδευσή τους έχει γίνει σε ειδικά σχολεία ή 
τμήματα ένταξης ή σε «κανονικά» σχολεία. Βέβαια, η έρευνα, έστω και πε-
ριορισμένη, έχει δείξει ότι οι μαθητές με ειδικές ανάγκες, ανεξαρτήτως πλαι-
σίου φοίτησης, αναπτύσσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, νιώθουν μειονεκτικά σε 
σχέση με τους συμμαθητές τους και είναι απομονωμένοι (Polat et al., 2003, 
Slee, 1993). Υπάρχουν αντιφατικές απόψεις σχετικά με το πλαίσιο φοίτησης, 
γεγονός το οποίο επιτείνεται και από τα εμπλεκόμενα ιδεολογικά και πολιτικά 
συμφέροντα. Είναι πάντως γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, αλλά και γενικότερα 
το περιβάλλον των μαθητών με ειδικές ανάγκες, πρέπει να αναπτύσσουν τις 
δυνατότητές τους και να καλλιεργούν φιλοδοξίες στο πλαίσιο των δυνατοτή-
των τους, γιατί είτε η υπερεκτίμηση είτε η υποεκτίμηση των μαθητών αυτών 
δημιουργεί προβλήματα στην μελλοντική τους πορεία και δυσχεραίνει τη με-
τάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εν τέλει 
προς την ενήλικη ζωή.

Η ίδια η μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση δημιουργεί δυσκολίες σε 
όλους τους φοιτητές. Ο φοιτητής, για παράδειγμα, πρέπει να προσαρμοστεί 
σε ένα νέο περιβάλλον μακριά από την οικογένειά του, να αυτονομηθεί και να 
διαχειριστεί τη ζωή μόνος. Η μετάβαση αυτή είναι πολύ πιο περίπλοκη στους 
φοιτητές με αναπηρία. Μια εκπαιδευτική εμπειρία δε σχετίζεται μόνο με τις 
σπουδές αλλά και με την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και με το πέρασμα 
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προς την ανεξαρτησία. Υπάρχουν έρευνες που έχουν δείξει ότι η συστηματική 
υποστήριξη πριν αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών διευκολύνει τους 
φοιτητές με ειδικές ανάγκες (Oosterhoon, 2005). Η μετάβαση από το σχολείο 
στο πανεπιστήμιο για τους φοιτητές αυτούς γίνεται πολλές φορές πιο δύσκο-
λη, επειδή τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα χειρίζονται διαφορετικά τους 
πόρους τους. Στη Βρετανία, για παράδειγμα, τα κολέγια διαθέτουν υπηρεσίες 
στήριξης των φοιτητών, ενώ στα πανεπιστήμια χρηματοδοτείται ο ίδιος ο φοι-
τητής που χρειάζεται υποστηρικτικό υλικό ή υπηρεσίες.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν αναφορές για τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό των μαθητών με ειδικές ανάγκες σχετικά με το είδος των σπουδών που 
τους ταιριάζει, για τα εμπόδια που πιθανόν θα συναντήσουν αλλά και για τις 
επαγγελματικές τους διεξόδους. Όπου αυτό συμβαίνει, γίνεται μεμονωμένα, 
αποσπασματικά και κυρίως από τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων μα-
θητών με ειδικές ανάγκες και όχι συγκροτημένα από την πολιτεία και το σχο-
λείο. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Εκτός από ορισμένους περιορισμούς 
που τίθενται από τον ίδιο το νόμο για κάποιες περιπτώσεις ανεπαρκειών, όπως 
η περίπτωση των φοιτητών με κινητικές ανεπάρκειες που δεν μπορούν να ει-
σαχθούν στα ΤΕΦΑΑ, οι μαθητές και οι υποψήφιοι φοιτητές δεν προετοιμά-
ζονται για τις δυσκολίες ή για τη χρηστικότητα αλλά και τις επαγγελματικές 
διεξόδους που μπορεί να τους προσφέρουν οι σπουδές τους, αλλά και για το 
κατά πόσο αυτές μπορεί να συμβάλουν στην κοινωνική τους ένταξη και στην 
επαγγελματική τους αποκατάσταση.   Σχετικά με τις Σχολές επιλογής των φοι-
τητών με αναπηρία δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία στις περισσότερες χώρες. 
Στη Βρετανία οι φοιτητές με αναπηρία, και κυρίως οι δυσλεκτικοί, είναι πι-
θανόν να επιλέγουν σχολές τεχνών, καθώς και κοινωνικών και οικονομικών 
επιστημών (Neale, 2002). Στην Ελλάδα, από διάσπαρτα στοιχεία, προκύπτει 
ότι οι φοιτητές επιλέγουν στην πλειονότητά τους σχολές ανάλογα με την επι-
είκεια που δείχνουν κατά την εξεταστική διαδικασία. Τα τελευταία χρόνια, 
επειδή άτομα με ειδικές ανάγκες μπορεί να διορίζονται στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ΑΣΕΠ (νόμος 3027/2002), πολ-
λοί φοιτητές επιλέγουν παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές. Επειδή όμως 
δεν προηγείται καμιά ενημέρωση πριν από την εισαγωγή τους, πολλές φορές 
είναι δύσκολο ή και αδύνατο να εργαστούν οι ίδιοι στην ειδική εκπαίδευση. 
Χωρίς άλλες ρυθμίσεις, το μοντέλο αυτό και η επιλογή των σπουδών όχι μό-
νο δε διευκολύνουν επαγγελματικά τα ανάπηρα άτομα, αλλά μπορεί να δημι-
ουργήσουν και δευτερογενή προβλήματα στους ίδιους καθώς και προβλήματα 
στην ειδική εκπαίδευση.

Συνοψίζοντας, η πρόσβαση αναπήρων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση συν-
δέεται διεθνώς με την προσέγγιση περί αναπηρίας που υιοθετούν οι διάφορες 
χώρες. Δεν υπάρχουν επαρκή ερευνητικά δεδομένα διεθνώς για τις περιπτώ-
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σεις αναπήρων που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και κυρίως για το 
αν οι σπουδές που επέλεξαν διευκολύνουν την κοινωνική τους ένταξη και την 
επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ένας από τους λόγους που δεν μπορεί να 
υπάρχει μια σφαιρική εικόνα για τις περιπτώσεις αναπηρίας και για το ειδικό 
είδος των παροχών που θα τους διευκολύνουν οφείλεται, τουλάχιστον στις πε-
ρισσότερες χώρες, στο γεγονός ότι η αναπηρία συνδέεται με την «ομπρέλα», 
κάτω από την οποία μπορεί να εντάσσονται ποικίλες περιπτώσεις, μεταξύ των 
οποίων και νοητικές ανεπάρκειες.

Οι ακαδημαϊκές σπουδές στην πλειονότητά τους απαιτούν από τους φοιτη-
τές υψηλού επιπέδου γνωστικά χαρακτηριστικά. Από την ελληνική εμπειρία 
προκύπτει ότι πολλοί φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί με το 3% ή λόγω δυ-
σλεξίας, για διαφορετικούς λόγους, δεν τα διαθέτουν. Αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι το κριτήριο εισαγωγής μπορεί να είναι ο βαθμός απολυτηρίου του 
Λυκείου, κριτήριο διαβλητό, καθώς και το είδος της ανεπάρκειας, το οποίο πι-
στοποιείται από δημόσια διαγνωστικά κέντρα (ΚΕΔΔΥ, Ιατροπαιδαγωγικά κέ-
ντρα). Με την επικράτηση στην Ελλάδα του παιδαγωγικού μοντέλου, δίνεται 
έμφαση στα κέντρα αυτά κυρίως στην αξιολόγηση της επίδοσης και μόνο πρό-
σφατα απαιτείται διαφορική διάγνωση. Επίσης, στην Ελλάδα μετά το 2000 η 
επικράτηση του μοντέλου της πλήρους ένταξης σε επίπεδο εκπαιδευτικής πο-
λιτικής, δεν αφήνει άλλες διεξόδους σε εκείνους τους μαθητές με ήπια νοητι-
κά προβλήματα, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποδώσουν σε πρακτικούς τομείς 
εργασίας, δεν μπορούν όμως να ανταποκριθούν στις ακαδημαϊκές  απαιτήσεις 
πανεπιστημιακών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό οι φοιτητές «ειδικών κα-
τηγοριών» που φοιτούν σήμερα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στη χώ-
ρα μας, τις περισσότερες φορές, δεν αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες, έτσι 
ώστε να διευκολυνθούν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Το πρόβλη-
μα βέβαια αυτό συνδέεται και με το γεγονός ότι η φοίτησή τους στις προηγού-
μενες βαθμίδες εκπαίδευσης είναι προβληματική και με το ισχύον μοντέλο δεν 
μπορούν να αποκτήσουν μια πραγματική αυτοεικόνα, η οποία θα οδηγούσε 
τους ίδιους και τους γονείς τους στις κατάλληλες επιλογές. Επιπλέον, και οι 
γονείς των ανάπηρων μαθητών δε δέχονται από νωρίς στη ζωή την κατάλληλη 
στήριξη, έτσι ώστε με τη σειρά τους να διευκολύνουν τα παιδιά τους. 

Εάν θέλουμε οι ανάπηροι μαθητές να εισαχθούν στα ιδρύματα της τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης, αλλά κυρίως να επωφεληθούν από τις σπουδές τους 
για καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και κυρίως για κοινωνική έντα-
ξη, απαιτούνται ρυθμίσεις πριν από την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι είναι απαραίτητη η διαφορική διάγνωση από νωρίς στη ζωή, 
η στήριξη και η συντροφικότητα προς τους γονείς από τους επαγγελματίες, 
έτσι ώστε να αποκτήσουν εικόνα για τις επαγγελματικές δυνατότητες και τις 
αδυναμίες των παιδιών τους και να τα οδηγήσουν σε επαγγελματικές διεξό-



Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  Γ  119 

ΣYΓKPITIKH KAI ΔIEΘNHΣ EKΠAIΔEYTIKH EΠIΘEΩPHΣH  Γ   TEYXΗ 18 & 19

δους που πραγματικά θα έχουν αντίκρισμα γι’ αυτούς. Επιπλέον, η πολιτεία 
θα έπρεπε να προσφέρει συστηματικό επαγγελματικό προσανατολισμό, πριν 
οι ανάπηροι μαθητές αποφασίσουν για τις επαγγελματικές εν γένει επιλογές 
τους και τέλος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους οι παροχές δεν θα έπρεπε 
να στηρίζονται σε διευκολύνσεις εξεταστικές ή απλά υλικοτεχνικές. Απαιτεί-
ται αλλαγή στάσης της κοινωνίας απέναντι στη διαφορετικότητα. Η αλλαγή 
αυτή δε γίνεται με διακηρύξεις ή με αλλαγή «ταμπέλας» των ανεπαρκειών. Εί-
ναι μια διαδικασία που απαιτεί μακρόχρονες κοινωνικές και πολιτικές αλλα-
γές που θα οδηγούσαν την κοινωνία σε πιο ανθρώπινο πρόσωπο. 

Επειδή σήμερα η παγκοσμιοποίηση οδηγεί σε μια κοινωνία γνώσης και 
επικοινωνίας, η επικοινωνία αυτή δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις νέες 
τεχνολογίες. Θα έπρεπε ίσως στο επίκεντρο να μπει ο άνθρωπος και το πρό-
σωπο, πράγμα που αποτελεί ευχή αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι μπορεί και να 
υλοποιηθεί.
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