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1. Εισαγωγή 
 
Οι προκαταλήψεις αποτελούν βασικό εμπόδιο στην αποτελεσματική εφαρμογή της ενταξιακής 
εκπαίδευσης. Για να υποστηρίξει την αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης των βασικών 
φορέων λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης, αυτό το κεφάλαιο θα υποστηρίξει 
τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να ξεπεράσουν τους φόβους και το στιγματισμό που 
συνδέονται με την ένταξη. 

Η επίτευξη της ενταξιακής εκπαίδευσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απομονωμένο 
φαινόμενο, αλλά μπορεί να γίνει αντιληπτό μόνο ως μέρος μιας πολύπλοκης διαδικασίας 
στην οποία οι στάσεις των ανθρώπων στην κοινωνία πρέπει να αλλάξουν. 

Αυτό το κεφάλαιο θα προσφέρει τέσσερα διαφορετικά στοιχεία μιας ευρύτερης αλλαγής, που 
στοχεύει να φέρει τα άτομα με νοητική αναπηρία σε θέση πραγματικών πολιτών στην κοινωνία 
μας. 

2. Η κοινωνικο – οικολογικη προσέγγιση 
 

Ένας πρώτος δυναμικός παράγοντας στον οποίο θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτή τη σύνθετη 
διαδικασία ονομάζεται «κοινωνικο-οικολογική  προσέγγιση»  της  νοητικής  αναπηρίας.  Αυτή 
η προσέγγιση ξεκινά από την ιδέα ότι ένα άτομο και ένα περιβάλλον δεν υπάρχουν ανεξάρτητα 
το ένα από το άλλο. Αυτή η βασική ιδέα ενέπνευσε την Αμερικανική Ένωση για τις Νοητικές και 
Αναπτυξιακές Αναπηρίες να εισαγάγει ένα πολυδιάστατο μοντέλο ανθρώπινης λειτουργίας 
όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα: (AAIDD, 2010, σελ. 14 [42]) 
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Το παραπάνω πλαίσιο της ανθρώπινης λειτουργικότητας αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο της 
Νοητικής Αναπηρίας περιλαμβάνει μια δυναμική, αμοιβαία εμπλοκή μεταξύ της νοητικής 
ικανότητας, της προσαρμοστικής συμπεριφοράς, της υγείας, της συμμετοχής, του πλαισίου και 
των εξατομικευμένων υποστηρικτών. 

 

Τι είναι διαφορετικό στην κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση της νοητικής 
αναπηρίας; 
 

Αυτό το μοντέλο προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για αλλαγή: η μετάβαση από την προοπτική 
της νοητικής αναπηρίας ως ένα προσωπικό χαρακτηριστικό (μία δυσλειτουργία στο άτομο) στη 
νοητική αναπηρία ως δυσκολία στην προσαρμογή μεταξύ των ικανοτήτων του ατόμου και των 
πλαισίων στα οποία λειτουργεί το άτομο. (AAIDD, 2010, σ. 13 [42]) 

 

Απομακρύνεται από το να είναι πρόβλημα στην κοινωνία οι δυσκολίες του ατόμου και, αντ 
'αυτού, επικεντρώνεται στην προσαρμογή ανάμεσα στις ικανότητες ενός ατόμου, στα δυνατά 
του σημεία και στις απαιτήσεις του πλαισίου στο οποίο θα μπορούσε να ζήσει, να μάθει, να 
δουλέψει. Αυτή η κατανόηση, με τη σειρά της, εισάγει ένα μοντέλο υποστήριξης που μας 

Υπο 
στήριξη Λειτουργικότη 

τα 

5.Περιβάλλον 

4.Συμμετοχή 

3.Υγεία 

2.Προσαρμοστική συμπεριφορά 

 

1.Νοητικές δεξιότητες 
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προτρέπει να καταλάβουμε όχι μόνο πώς να αυξήσουμε την προσωπική μας ικανότητα, αλλά 
και να τροποποιήσουμε το περιβάλλον ώστε να δημιουργήσουμε υποστηρικτικά πλαίσια που 
θα επιτρέψουν στους ανθρώπους να λειτουργήσουν με επιτυχία σε τυπικά περιβάλλοντα. Η 
νοητική αναπηρία βρίσκεται στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ του ατλομου και του κοινωνικού 
περιβάλλοντος όταν ένα αυτό συμμετέχει σε καθημερινές δραστηριότητες στο χώρο εργασίας, 
στο σχολείο, στην οικογένεια, στη γειτονιά. Είναι απαραίτητο να παρέχεται υποστήριξη για τη 
μεγιστοποίηση της συμμετοχής ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Δεν είναι ότι ο Πέτρος δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες επειδή 
δεν μπορεί να διαβάσει. Μια εφαρμογή στο τηλέφωνό του μπορεί να τον βοηθήσει να δει αν 
βρίσκεται στο σωστό λεωφορείο. Οι γονείς του τον θεωρούν ότι είναι όσο το δυνατόν 
ανεξάρτητος και ότι η συμμετοχή του στην κοινωνία είναι σημαντική. Για να πάει στη δουλειά 
έχει μετακομίσει κοντά στο κέντρο της πόλης, έτσι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για να 
χρησιμοποιήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες. 

Παρακάτω εξηγούμε το μοντέλο της ανθρώπινης λειτουργίας 

• Σε αυτό το μοντέλο οι νοητικές δεξιότητες θεωρούνται ως μια έννοια που βοηθά στην 
κατανόηση και την αποσαφήνιση γιατί τα άτομα διαφέρουν ως προς την ικανότητά 
τους να κατανοούν περίπλοκες ιδέες, να προσαρμόζονται αποτελεσματικά στο 
περιβάλλον τους, να μαθαίνουν από την εμπειρία, να εμπλέκονται σε διάφορες μορφές 
λογικής και να ξεπερνούν εμπόδια με τη σκέψη και την επικοινωνία (AAIDD, 2010, σ. 
15 [42]) 

• Η προσαρμοστική συμπεριφορά νοείται ως μια συλλογή κοινωνικών, πρακτικών και 
εννοιολογικών δεξιοτήτων που έχουν ενσωματωθεί και γενικευτεί στην καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων. Τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί των προσόντων του ατόμου 
σε προσαρμοστικές δεξιότητες πρέπει να τεκμηριώνονται μέσα στα πλαίσια των 
συνηθισμένων κοινοτικών περιβαλλόντων που είναι τυπικά για την ηλικία του και 
συνδέονται με τις εξατομικευμένες ανάγκες του. (AAIDD, 2010, σελ. 16 [42]) 

• Για τα άτομα με νοητική αναπηρία, το επίπεδο υγείας τους σωματική και ψυχική 
μπορεί να είναι από πολύ διευκολυντικό εως πολύ κατασταλτικό (AAIDD, 2010, σελ. 16 
[42]) 

• Η συμμετοχή αναφέρεται σε ρόλους και αλληλεπιδράσεις στους τομείς της διαβίωσης, 
της εργασίας, της εκπαίδευσης, των αναψυχής, των πνευματικών και πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή περιλαμβάνει κοινωνικούς ρόλους που θεωρούνται 
έγκυροι ως κανονιστικοί για μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η συμμετοχή 
αντανακλάται καλύτερα στην άμεση παρατήρηση της δέσμευσης και του βαθμού 
συμμετοχής στις καθημερινές δραστηριότητες. (AAIDD, 2010, σελ. 16 [42]) 

• Το περιβάλλον αντιπροσωπεύει την οικολογική προοπτική αυτού του μοντέλου. 
Αναφέρεται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον ενός ατόμου, αλλά και στη γειτονιά, στην 
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κοινότητα ή στους οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση και υποστήριξη. και τέλος, 
συμπεριλαμβάνονται και τα γενικά πρότυπα του πολιτισμού και της κοινωνίας (AAIDD, 
2010). 

• Τα υποστηρικτικά πλαίσια είναι πόροι και στρατηγικές που στοχεύουν στην προώθηση 
της ανάπτυξης, της εκπαίδευσης, των συμφερόντων και της προσωπικής ευημερίας 
ενός ατόμου. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι η ανθρώπινη λειτουργία διευκολύνεται 
από τη συσχέτιση μεταξύ των ατόμων και των περιβαλλόντων τους. Η διευκόλυνση 
μιας τέτοιας συνέπειας προϋποθέτει τον προσδιορισμό του προφίλ και της έντασης της 
αναγκαίας υποστήριξης για ένα συγκεκριμένο άτομο σε σχέση με συγκεκριμένα 
πλαίσια. (AAIDD, 2010, σελ. 18 [42]) 

Ο Ηλίας μεγάλωσε σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου ασχολιόταν με την πολιτική. Έμαθε 
δεξιότητες που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει στην καθημερινή του ζωή όπως για 
παράδειγμα να διαβάζει μια εφημερίδα. Σε αυτή την εφημερίδα επεξηγήθηκαν οι απόψεις των 
διαφόρων πολιτικών κομμάτων. Στις πρόσφατες εκλογές έδωσε την ψήφο του με πολύ 
ενθουσιασμό. Στην εκλογική αίθουσα μπορούσε με την κατάλληλη υποστήριξη της μητέρας του 
να δωσει σωστά τη ψήφο του. 

Οι θέσεις του οικολογικού μοντέλου αποτελούν γέφυρα μεταξύ ενός ατόμου και των 
ταλέντων του και των απαιτήσεων ενός περιβάλλοντος (Jim Thompson, 2016 [43]). 

 

 
Προσωπική ικανότητα 
Ο συνδυασμός των 
δυνατοτήτων και ικανοτήτων 
που διαθέτει κάθε άτομο: 
•Φυσική ικανότητα 
•Εννοιολογική ικανότητα 
•Κοινωνική ικανότητα 
•Συναισθηματική ικανότητα 

  
Περιβλλοντικές 
απαιτήσεις 
Η προσδοκία, οι 
προκλήσεις και οι 
κίνδυνοι που 
συνδέονται με την 
πλήρη συμμετοχή 
στις 
δραστηριότητες 
της σύγχρονης 
κοινωνίας. 

Υποστήριξη 
Πηγές και στρατηγικές που 
γεφυρώνουν το κενό (για 
παράδειγμα, γεφυρώνουν το κενό 
μεταξύ προσωπικών ικανοτήτων 
και περιβαλλοντικών 
απαιτήσεων) 
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Η κατανόηση της πολυδιάστατης φύσης των ατόμων με νοητική αναπηρία προσφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα. Αυτά περιλαμβάνουν 
- Το μοντέλο αναγνωρίζει τις βιολογικές και κοινωνικές πολυπλοκότητες που 
σχετίζονται με τη νοητική αναπηρία 
- Προσφέρει ευκαιρίες για την καταγραφή των πιο ουσιωδών χαρακτηριστικών ενός 
ατόμου 
- Δημιουργεί ένα οικολογικό πλαίσιο για την παροχή υποστηρικτικών μέσων 
(AAIDD, 2010, σελ. 19 [42]) 

 

 

3. Ποιότητα ζωής 
Το πλαίσιο Ποιότητας Ζωής (QOL) ξεκινά από κάποιες πολύ σημαντικές βάσεις (Verdugo et al., 
2005 [44]). 

Πρώτον, το QOL είναι σημαντικό για όλους τους ανθρώπους και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με τον ίδιο τρόπο για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με νοητική αναπηρία. 

Δεύτερον, η μέτρηση QOL απαιτείται για να κατανοηθεί ο βαθμός στον οποίο οι άνθρωποι 
βιώνουν μια ποιοτική ζωή και προσωπικής ευεξίας. 

Τρίτον, η μέτρηση QOL αντικατοπτρίζει το συνδυασμό δύο σημασιών της ποιότητας ζωής: αυτό 
που είναι κοινά αποδεκτό και αυτό που έχει εκτιμηθεί ατομικά ως ποιοτική ζωή. 

4. Καθολικός σχεδιασμός για μάθηση 
 

Κύρια σημεία: 
• Η κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση ξεκινά από την ιδέα ότι ένα άτομο και ένα 

περιβάλλον δεν υπάρχουν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. 
• Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο αποτελεί ζωτική συνιστώσα αυτής 

της προσέγγισης 
• Το οικολογικό μοντέλο υποστηρίζει ως γέφυρα μεταξύ ενός ατόμου και των 

ταλέντων του και των απαιτήσεων ενός περιβάλλοντος. 
• Αυτό το μοντέλο προσφέρει ευκαιρίες για να κατανοηθούν τα πιο βασικά 

χαρακτηριστικά ενός ατόμου. 
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Οι περισσότεροι μαθητές με νοητική αναπηρία λαμβάνουν προσωπική και κοινωνική 
υποστήριξη. Ταυτόχρονα, αν θέλουμε να παραμείνουμε στο πλαίσιο ενός κοινωνικο- 
οικολογικού μοντέλου, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να σχεδιάσουμε νέες 
προσεγγίσεις για όλους τους μαθητές και προσαρμογές σε περιβάλλοντα και συστήματα, ως 
αντιστάθμισμα για τον καθαρά εξατομικευμένο τρόπο της σκέψης και της εργασίας. 

Ο καθολικός σχεδιασμός μάθησης (UDL) προωθείται ως φιλοσοφία, πλαίσιο και σύνολο αρχών 
για το σχεδιασμό και την παροχή ευέλικτων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση που 
αφορούν την πολυμορφία των μαθητών στην τάξη ... (Capp, 2017, σελ. 791 [45]  

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία ορίζει το καθολικό σχεδιασμό ως 
"σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, προγραμμάτων και υπηρεσιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από όλους με την ευρύτερη έννοια χωρίς τροποποίηση ή ειδικό σχεδιασμό" 
(CRPD, άρθρο 2). 

Οι βασικές αρχές του UDL μας παρέχουν οδηγίες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της 
διδασκαλίας με ευέλικτο τρόπο που να ικανοποιεί τις ανάγκες διαφόρων εκπαιδευομένων, 
βελτιώνοντας παράλληλα τη διαδικασία μάθησης για όλους τους μαθητές. Η φιλοσοφία του 
UDL βασίζεται στην ιδέα ότι υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι εκπροσώπησης της γνώσης (αξίωμα 
1), πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους οι μαθητές μπορούν να καταδείξουν την κατανόησή τους 
(αξίωμα 2) και πολλοί τρόποι συμμετοχής των μαθητών (αξίωμα τρία). (Capp, 2017, σελ. 792 
[45]). 

Η Daisy, μαζί με τα άλλα παιδιά στην τάξη, μαθαίνει για την κυκλοφορία του αίματος και τα 
όργανα που είναι ζωτικής σημασίας στο σώμα μας. Η Daisy έχει μια μεγάλη φωτοτυπία με το 
ανθρώπινο σώμα, την καρδιά και τους πνεύμονες. Έχει κολλήσει μια κόκκινη και μπλε λωρίδα 
στο σώμα με τα καπάκια των μπουκαλιών. Αυτές είναι οι φλέβες και οι αρτηρίες. Αυτό το σχέδιο 
τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος της τάξης. Τα παιδιά της τάξης μπορούν να χρησιμοποιούν 
το σχέδιο για να ονομάσουν όλα τα όργανα και να εξηγήσουν πώς λειτουργεί η καρδιά 

 

Ο καθολικός σχεδιασμός μάθησης UDL ορίζεται στη βιβλιογραφία ως μια μορφή προληπτικής 
διαφοροποίησης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις αναδρομικές μορφές προσαρμογών. Στο 
πλαίσιο του παραδοσιακού παραδείγματος σχεδιασμού μαθήματος, ένας δάσκαλος στην τάξη 
αναφέρεται πρώτα στο πρόγραμμα σπουδών κατά τη λήψη αποφάσεων. Εάν ένας μαθητής δεν 
σημειώσει πρόοδο, τότε πραγματοποιούνται αναδρομικές προσαρμογές. Στο πλαίσιο του 
μοντέλου UDL, ο μαθητής είναι πρωταρχικής σημασίας. Ως εκ τούτου, είναι βασικά η 
αποτίμηση της διαφορετικότητας. Υποστηρίζει ότι ένας δάσκαλος στην τάξη αρχικά σκέφτεται 
τις ανάγκες των μαθητών μέσα στην τάξη, μετά πηγαίνει στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτή η 
διαδικασία οδηγεί σε επιτυχία για όλους, καθώς ο δάσκαλος προγραμματίζει προοικονομεί τα 
όρια της τάξης, αντί να περιμένει τους μαθητές να αποτύχουν. (Capp, 2017, 793 [45]) 
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Όταν η κυρία Ann ετοιμάζει το πρόγραμμά της για μαθηματικά, σκέφτεται τι πρέπει να κάνουν 
οι μαθητές της τάξης της για να συμμετάσχουν στην άσκηση. Κάποια παιδιά θα εργάζονται με 
υλικό από πλαστελίνη. Άλλοι μαθητές θα δουλεύουν σε χαρτί Είναι θέμα αποτύπωσης του πώς 
μια ασκηση λειτουργεί πραγματικά. Η κ. Ann προβλέπει αρκετές δυνατότητες εργασίας με το 
ίδιο υλικό. Προγραμματίζοντας αυτό εκ των προτέρων. 

Ο UDL αντιπροσωπεύεται ως επί το πλείστο μέσω του παρακάτω σχεδίου: 

 

 

Στο σημείο 2 του άρθρου 24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία μπορούμε να κατανοήσουμε την προσπάθεια συνδυασμού των επιμέρους 
προσαρμογών (γ) + (δ) με τις απαραίτητες διαρθρωτικές / περιβαλλοντικές προσαρμογές (α) + 
(δ): 

α) Τα άτομα με αναπηρία δεν εξαιρούνται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα βάσει της 
αναπηρίας και τα παιδιά με αναπηρίες δεν αποκλείονται από την ελεύθερη και υποχρεωτική 
πρωτοβάθμια ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση βάσει της αναπηρίας. 

β) τα άτομα με αναπηρία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ελεύθερη, ποιοτική και δωρεάν 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε ισότιμη βάση με τους άλλους 
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γ)  Παρέχεται εύλογη κάλυψη των αναγκών του ατόμου.      

δ) Τα άτομα με αναπηρία λαμβάνουν την απαιτούμενη υποστήριξη στο πλαίσιο του γενικού 
εκπαιδευτικού συστήματος  για  να  διευκολύνουν  την  αποτελεσματική  εκπαίδευσή  τους.   

ε) Παρέχονται αποτελεσματικά μέτρα εξατομικευμένης στήριξης σε περιβάλλοντα που 
μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη, σύμφωνα με το στόχο της πλήρους 
ένταξης. 

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δουλεύοντας με τα βασικά στοιχεία του UDL και τις 
«εύλογες προσαρμογές» συντονιζόμαστε απόλυτα με το άρθρο 24 του UNCRPD. 

Οι προσαρμογές είναι συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να παρθούν ώστε ένας μαθητής με 
εκπαιδευτικές ανάγκες να ενταχθεί στο γενικό σχολείο. Εξαλείφουν την περιοριστική επίδραση 
ενός ακατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος στη συμμετοχή του μαθητή. Το σχολείο έχει το 
καθήκον να συμπεριλάβει προσαρμογές στην πολιτική λειτουργίας του. Οι προσαρμογές στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο είναι μέτρα στα οποία οι εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή είναι 
κεντρικές, αλλά η φροντίδα των εκπαιδευτικών είναι το σημείο εκκίνησης. Οι προσαρμογές 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Αυτά τα μέτρα μπορεί να είναι αντισταθμιστικά, διορθωτικά, 
διαφοροποιητικά ή διατακτικά. 

Κατά τη διατύπωση προσαρμογών ξεκινάτε πάντα από το γενικό πρόγραμμα σπουδών και τι 
έχει να προσφέρει για όλους τους μαθητές. Ο δάσκαλος θέλει να επιτύχει τη μέγιστη 
αποτελεσματικότητα της μάθησης για όλους τους μαθητές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες και τους περιορισμούς τους. Ένας δάσκαλος ξεκινά από τις δυνατότητες των 
μαθητών του. Η εστίαση δεν μπορεί να είναι μόνο σε ό, τι ένας μαθητής δεν έχει (ακόμη) 
επιτύχει. Είναι σημαντικό να υπάρχουν σαφείς προσδοκίες, ακόμα και με λογικές 
προσαρμογές. Ένας δάσκαλος θέλει επίσης να διδάξει σε έναν μαθητή με νοητική αναπηρία 
κάτι και να βεβαιωθεί ότι κάνει πρόοδο. Ένας δάσκαλος δεν χρησιμοποιεί μόνο το κοινό 
πρόγραμμα σπουδών ως κατάλογο ελέγχου για το τι πρέπει να επιτύχει κάθε μαθητής. Υπάρχει 
ευελιξία στους στόχους και τις δραστηριότητες μάθησης ανάλογα με τις ικανότητες κάθε 
μαθητή. Μπορούν να γίνουν προσαρμογές για να διασφαλιστεί ότι ο μαθητής με αναπηρία 
μπορεί να συμμετάσχει με τρόπο ουσιαστικό, αλλά δεν χρειάζεται να επιτύχει το ίδιο 
πρόγραμμα σπουδών με τον ίδιο τρόπο και με τον ίδιο ρυθμό όπως και οι υπόλοιποι μαθητές 
της τάξης. 

Ο εκπαιδευτικός έχει κεντρικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία κάθε μαθητή, αλλά ταυτόχρονα 
έχει πολλές απορίες σχετικά με τον μαθητή και με τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. Η εικόνα του 
εκπαιδευτικού της τάξης για το του που θέλει ή πρέπει να κρατήσει την τάξη με όλους τους 
μαθητές του παραμένει πολύ επίμονη. Εναπόκειται στους επαγγελματίες που δουλεύουν με 
τον μαθητή να βρουν δημιουργικούς τρόπους για να δώσουν σε όλους τους μαθητές την 
ευκαιρία να συμμετάσχουν, να γνωρίσουν την εκτίμηση και την επιτυχία, να αναγνωρίσουν τη 
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συμβολή τους και να τους αφήσουν να αναπτυχθούν. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται 
συνεργατική ομαδοποίηση μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων μερών: εκπαιδευτικοί / 
σύμβουλοι , υποστηρικτές, θεραπευτές, γονείς, οι ίδιοι οι μαθητές. 

Ο Τζέισον δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Για τον λόγο αυτόν κάθεται στο πρώτο θρανίο δίπλα 
στην έδρα. Ο δάσκαλος συχνά του προσφέρει ακουστικά για να μην αποσπάται η προσοχή του 
από τους ήχους.. Εάν είναι δύσκολο να εργαστεί στην τάξη, μπορεί να δουλέψει στο διάδρομο. 
Ο δάσκαλος του προσφέρει τις ασκήσεις σε κομμάτια, γεγονός που τον κάνει να προοδεύει 
γρηγορότερα. Ο Τζέισον παίρνει τις ασκησεις εκτυπωμένες ενώ οι υπόλοιποι συμμαθητές του 
τις αντιγράφουν από τον πίνακα. 

 

5. Πρακτικές που βασίζονται σε αποδεικτικά 
στοιχεία σχετιζόμενα με την ενταξιακή 
εκπαίδευση 

 

Η ενταξιακή εκπαίδευση βασίζεται σε ένα πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ορισμένες 
χώρες και περιβάλλοντα, οι πολίτες παραμένουν καχύποπτοι σχετικά με το ερώτημα εάν 
(ειδικά για τα παιδιά με νοητική αναπηρία) το κανονικό σχολείο είναι η καλύτερη επιλογή. 

Αντί να μπουν σε μια ατέρμονη συζήτηση σχετικά με το «τι είναι καλύτερο» με βάση τις 
ιδεολογικές αρχές, όλο και περισσότεροι μελετητές προσπαθούν να οικοδομήσουν μια θετική 
προοπτική θέτοντας σε λειτουργία τον «τρόπο με τον οποίο βασίζονται τα δεδομένα» να 

Κύρια σημεία: 
• Ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση (UDL) προωθεί ένα σύνολο αρχών για το 

σχεδιασμό και την παροχή ευέλικτων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη 
μάθηση, που αντιμετωπίζουν τη διαφορετικότητα των μαθητών στο πλαίσιο της 
τάξης 

• Οι κατευθυντήριες γραμμές του UDL υπογραμμίζουν την ανάγκη για ευκαιρίες 
μάθησης για την παροχή πολλαπλών μέσων εκπροσώπησης, δράσης και έκφρασης 
και εμπλοκής. 

• Η εργασία με τα βασικά στοιχεία του UDL, καθώς και τα δικαιώματα για εκπαίδευση 
είναι καθοριστικής σημασίας για την πραγματοποίηση του άρθρου 24 τ της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. 
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σκέφτονται καλές πρακτικές στον τομέα της ενταξιακής εκπαίδευσης.(Nelson and Campbell, 
2017[46]) 

Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούν να τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά 
επίπεδα: ένα επίπεδο πρακτικής (που αναζητά τις καλύτερες μεθόδους διδασκαλίας για να 
συνεργαστεί με μια διαφορετική ομάδα μαθητών) και ένα επίπεδο συστήματος 
(προσπαθώντας να αποκτήσουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα ορισμένων τρόπων 
οργάνωσης των σχολικών συστημάτων). Θα τα συζητήσουμε και τα δύο. 

Έρευνες που έδωσαν πληροφορίες σχετικά με μεθόδους διδασκαλίας που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην πράξη συλλέχθηκαν από τον David Mitchell, ο οποίος συγκέντρωσε 
(2014 [47]) 27 διαθέσιμες στρατηγικές για έναν δάσκαλο ή μια σχολική ομάδα. Στο βιβλίο του 
συζητούνται και παρουσιάζονται οι ακόλουθες στρατηγικές με τα απαραίτητα ερευνητικά 
στοιχεία. Για πρώτη εισαγωγή σε αυτό το βιβλίο επισκεφτείτε: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230 

Κάθε κεφάλαιο παρέχει στρατηγικές βασισμένες σε στοιχεία από τις πιο πρόσφατες μελέτες 
στον τομέα, με στόχο τη διευκόλυνση της υψηλής ποιότητας μάθησης και των κοινωνικών 
αποτελεσμάτων για όλους τους μαθητές στα σχολεία. Τα θέματα των κεφαλαίων 
περιλαμβάνουν τη συμμετοχή και υποστήριξη των γονέων, την αναθεώρηση και την πρακτική, 
την τεχνολογία υποβοήθησης, την ποιότητα του εσωτερικού φυσικού περιβάλλοντος, το κλίμα 
στην τάξη και τις στρατηγικές για το σχολείο. Για να δείτε όλα τα κεφάλαια: 
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-
9780415623230/students.php 

Η έρευνα σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι σπάνια και 
ασαφής μέχρι τώρα. Θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε ορισμένα παραδείγματα 
ανασκοπήσεων της έρευνας που φέρνουν τις πρώτες προσπάθειες να γεφυρωθεί η ιδεολογία 
με εμπειρικά στοιχεία. 

1. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2018. 
Αποδεικτικά στοιχεία της σχέσης μεταξύ της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής 
ενσωμάτωσης: Μια ανασκόπηση της λογοτεχνίας. (Σ. Συμεωνίδου, εκδ.). Οντένσε, 
Δανία [48] 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, οι εν λόγω εκθέσεις καταλήγουν (σελ.14): ...  

Οι έρευνες δείχνουν ότι: 

• Η ενταξιακή εκπαίδευση αυξάνει τις ευκαιρίες για αλληλεπιδράσεις από ομότιμους και 
για στενές φιλίες μεταξύ μαθητών με και χωρίς αναπηρίες. 

• Για κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και φιλίες που θα πραγματοποιηθούν σε 
περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς, πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή σε πολλά 

https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/students.php
https://www.routledgetextbooks.com/textbooks/_author/mitchell-9780415623230/students.php
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στοιχεία που προωθούν τη συμμετοχή των μαθητών (δηλαδή πρόσβαση, συνεργασία, 
αναγνώριση και αποδοχή). 

• Οι μαθητές με αναπηρία που εκπαιδεύονται σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς 
μπορούν να αποδώσουν καλύτερα σε ακαδημαϊκά και κοινωνικά επίπεδα από όσους 
διδάσκονται σε ξεχωριστά περιβάλλοντα. 

• Η παρακολούθηση και η λήψη υποστήριξης στα πλαίσια της συμμετοχικής 
εκπαίδευσης αυξάνει την πιθανότητα εγγραφής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

 

2. Hehir, T., Grindal, T. Et. al. (2016). Μια σύνοψη των στοιχείων για την Ενταξιακή 
Εκπαίδευση [49](σελ. 26). Στην παρούσα έκθεση εξετάσαμε στοιχεία από περισσότερες 
από 280 έρευνες που διεξήχθησαν σε 25 χώρες. Διαπιστώνουμε ενδείξεις ότι τα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς - εκείνα στα οποία οι μαθητές με 
ειδικές ανάγκες εκπαιδεύονται παράλληλα με τους συμμαθητές τους χωρίς αναπηρία 
- μπορούν να αποφέρουν σημαντικά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη για 
τη γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη τους. Το θέμα αυτό έχει μελετηθεί με πολλούς 
τρόπους και με πολλούς διαφορετικούς πληθυσμούς μαθητών. Το μέγεθος των οφελών 
της ενταξιακής εκπαίδευσης μπορεί να διαφέρει από τη μία μελέτη στην άλλη, αλλά η 
συντριπτική πλειοψηφία είτε αναφέρει σημαντικά οφέλη για τους μαθητές που 
εκπαιδεύονται παράλληλα με τους συμμαθητές τους που δεν έχουν αναπηρία ή, στην 
χειρότερη περίπτωση, δεν παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ των μαθητών που 
περιλαμβάνονται και των μη συμπεριλαμβανόμενων. 

Τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, η μόρφωση μαζί 
με έναν μαθητή με αναπηρία δεν έχει αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές χωρίς αναπηρία. 
Στην πραγματικότητα, η έρευνα για αποτελεσματικά σχολεία χωρίς αποκλεισμούς δείχνει ότι η 
ένταξη μπορεί να έχει σημαντικά θετικά οφέλη για όλους τους μαθητές. Αυτό που έχουν 
διαπιστώσει αυτά τα αποτελεσματικά σχολεία χωρίς αποκλεισμούς είναι ότι η ένταξη δεν εχει 
όφελος μόνο για τους μαθητές με αναπηρία, αλλα και για όλους . Η αποτελεσματική συμμετοχή 
ενός μαθητή με αναπηρία απαιτεί από τους καθηγητές και τους διευθυντές του σχολείου να 
αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση των ατομικών δυνάμεων και των αναγκών κάθε μαθητή 
και όχι μόνο εκείνων των μαθητών με αναπηρίες. Οι δάσκαλοι δεν μπορούν απλώς να 
στοχεύσουν το πρόγραμμα σπουδών προς το μέσο μαθητή. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν 
πολλαπλούς τρόπους να ασχοληθούν με το υλικό της τάξης, πολλαπλές αναπαραστάσεις των 
εννοιών των προγραμμάτων σπουδών και πολλαπλά μέσα για να εκφράσουν οι μαθητές αυτά 
που έχουν μάθει. Αυτός ο τύπος προσεγμένης, καθολικά σχεδιασμένης προσέγγισης για τη 
μάθηση ωφελεί τους μαθητές με αναπηρία και τους μη ανάπηρους. 

Ωστόσο, παρά τα στοιχεία αυτά, οι μαθητές με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Οι μακρόχρονες 
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παρερμηνείες σχετικά με τις ικανότητες των μαθητών με νοητικές, σωματικές, αισθητηριακές 
και μαθησιακές δυσκολίες που ωφελούνται από την επίσημη εκπαίδευση έχουν οδηγήσει εδώ 
και γενιές τους εκπαιδευτικούς να αρνούνται αυτούς τους μαθητές την πρόσβαση στην 
επίσημη εκπαίδευση. Ακόμη και σε χώρες όπου οι νόμοι εγγυώνται τα εκπαιδευτικά 
δικαιώματα αυτών των μαθητών, οι εκπαιδευτικές επιλογές είναι ενίοτε περιορισμένες και οι 
υπηρεσίες παρέχονται μέσω χωριστών προγραμμάτων που διαχωρίζουν τους μαθητές με 
αναπηρίες από αυτούς χωρίς αναπηρία. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται σε αυτό το έγγραφο παρέχουν ένα σαφές 
μήνυμα ότι η ένταξη πρέπει να είναι ο κανόνας για τους μαθητές με αναπηρίες. 

 

3. Camila Brorup Dyssegaard & Michael Sogaard Larsen (2013). Αποδεικτικά στοιχεία 
σχετικά με την ένταξη. Δανέζικη Υπηρεσία Εκκαθάρισης για Εκπαιδευτική Έρευνα [50] 

Η έρευνα (σελ. 45) υποδηλώνει ότι είναι δυνατόν να ενταχθούν οι μαθητές με αναπηρία στην 
γενική εκπαίδευση και ότι η ένταξη μπορεί να έχει θετική επίδραση στη σχολική και κοινωνική 
ανάπτυξη όλων των μαθητών. Με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάζονται, 
μπορούμε γενικά να συνοψίσουμε ότι η επιτυχής ένταξη απαιτεί κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
σε παρεμβάσεις που στοχεύουν σε μαθητές με αναπηρία, πρόσβαση σε άτομα που μπορούν 
να εποπτεύουν και να προσφέρουν άμεση υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και 
γνώσεις βασισμένες στις μεθόδους διδασκαλίας που απευθύνονται σε μαθητές με αναπηρία. 

 

4. Μια μετα-ανασκόπηση οργανώθηκε και αναφέρθηκε στο ακόλουθο άρθρο: Aster Van 
Mieghem, Karine Verschueren, Katja Petry & Elke Struyf (2018) Μια ανάλυση της 
έρευνας σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση: μια συστηματική έρευνα και μετα-
ανασκόπηση, International Journal of Inclusive Education, DOI: 10.1080 / 
13603116.2018.1482012 [51] Στη σελίδα 10-11 μπορούμε να βρούμε πέντε θέματα που 
έχουν μελετηθεί σε μελέτες που προσπαθούν να συνδέσουν την ενταξιακή εκπαίδευση 
με στοιχεία από ερευνητικά προγράμματα. 

Από αυτά εξάχθηκαν πέντε κύρια θέματα. Τέσσερα αφορούν ουσιαστικές πτυχές της 
εφαρμογής της ενταξιακής εκπαίδευσης: (1) στάση έναντι αυτής, (2) επαγγελματική 
μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών που να την προάγει · (3) πρακτικές βελτίωσης της και (4) 
συμμετοχή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το τελευταίο θέμα αναφέρεται σε 
πτυχές της διεξαγωγής έρευνας για την ενταξιακή εκπαίδευση. 

 

Τα αποτελέσματα που σχετίζονται με το πρώτο κύριο θέμα δείχνουν ότι γενικά οι στάσεις των 
εκπαιδευτικών έναντι της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι μάλλον αρνητικές, σε αντίθεση με τις 
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στάσεις των γονέων και των ομότιμων τους (Bates et al., 2015 [52], de Boer, Pijl και Minnaert 
2010 [ 53], 2011 [54], 2012 [55]). Οι δάσκαλοι, ωστόσο, διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην 
εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης, οπότε είναι ζωτικής σημασίας να επηρεάσουμε θετικά 
τη στάση τους. Οι θετικές στάσεις των εκπαιδευτικών, των γονέων και των τυπικά 
αναπτυσσόμενων μαθητών σχετίζονται με τις γνώσεις τους σχετικά με τις αναπηρίες και την 
εμπειρία τους από την ενταξιακή εκπαίδευση (de Boer, Pijl και Minnaert 2010 [53], 2011 [54], 
2012 [55], Qi και Ha 2012 [ 56]). Οι δάσκαλοι, οι γονείς και οι τυπικοί μαθητές είναι λιγότερο 
θετικοί απέναντι στα παιδιά με δυσκολίες συμπεριφοράς και σοβαρή νοητική αναπηρία, σε 
σύγκριση με τα παιδιά με σωματικές αναπηρίες και αισθητηριακές βλάβες (de Boer, Pijl και 
Minnaert 2010 [53], 2011 [54], 2012 [55], Qi και Ha 2012 [56]). 

Η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, το δεύτερο βασικό θέμα, θεωρείται πιο 
αποτελεσματική αν επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών με αναπηρίες, και 
όχι σε γενική εκπαίδευση για την ενταξιακή εκπαίδευση (Kurniawati et al., 2014 [57]). Τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που εξετάζουν τις ανησυχίες των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών 
και το πλαίσιο διδασκαλίας τους είναι τα πιο χρήσιμα για την ενθάρρυνση της αλλαγής της 
στάσης αυτών απέναντι στην ενταξιακή εκπαίδευση. (Kurniawati et al., [57], Roberts and 
Simpson 2016 [58], Qi και Ha 2012 [56]). 

Το τρίτο κύριο θέμα είναι η επιπρόσθετη υποστήριξη και συνεργασία στην τάξη των 
εκπαιδευτικών από τους συναδέλφους τους της ειδικής αγωγής. (συν-διδασκαλία ή βοηθοί 
διδασκόντων) (Fluijt, Bakker και Struyf 2016 [59], Giangreco, Suter και Doyle 2010 [60], Qi και 
Ha 2012 [56]). Αυτή η επιπρόσθετη υποστήριξη στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να 
δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για άμεση διδασκαλία των μαθητών με αναπηρία και 
να επικεντρωθούν πιο άμεσα στους μαθησιακούς στόχους τους (Fluijt, Bakker και Struyf 2016 
[59], Giangreco, Suter και Doyle 2010 [60]). Οι πρακτικές υποστήριξης από ομοτίμους 
(συνεργατική μάθηση, διδασκαλία από ομότιμους) αυξάνουν τις κοινωνικές δεξιότητες των 
μαθητών με συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες.(Kaya, Blake και Chan 2015) · 
Reichrath, de Witte και Winkens 2010 [62] · Watkins et al., 2015 [63]). 

Το τέταρτο κύριο θέμα της συμμετοχής των μαθητών επικεντρώνεται στην κοινωνική και 
ακαδημαϊκή συμμετοχή τους στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Η κοινωνική συμμετοχή 
αναφέρεται στην παρουσία αμοιβαίας θετικής κοινωνικής επαφής ή αλληλεπίδρασης, 
αποδοχής και φιλίας μεταξύ των μαθητών με αναπηρία και των συνομηλίκων τους (Bossaert et 
al., [64], Koster et al., 2009 [65]). Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές είναι ανοικτοί σε φιλίες με 
συνομηλίκους με αναπηρία, αλλά πρέπει να εξεταστούν τα εμπόδια (π.χ., οι ρόλοι "caretaking") 
(Bates et al., 2015 [52], Qi και Ha 2012 [56]). Οι μεικτές τάξεις ενισχύουν θετικές σχέσεις (Parker 
et al., 2015 [66], Pijl, Skaalvik και Skaalvik 2010 [67]). Επιπλέον, βιβλιογραφικά υπήρξαν 
αξιοσημείωτα λίγα αποτελέσματα σχετικά με την ακαδημαϊκή συμμετοχή των φοιτητών σε 
σχέση με την κοινωνική τους συμμετοχή. Παρ 'όλα αυτά, έχουν περιγραφεί τα υψηλότερα 
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επιτεύγματα των σπουδαστών με αναπηρία όσον αφορά τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές 
δεξιότητες (De Vroey, Struyf και Petry 2016 [68]). 

 

Το τελικό θέμα αντανακλά τις μεθοδολογικές πτυχές της έρευνας για την ενταξιακή 
εκπαίδευση. Υποστηρίζεται ότι ένας λειτουργικός ορισμός της ενταξιακής εκπαίδευσης 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε κάθε μελέτη λόγω της αμφισημίας της έννοιας 
(Göransson και Nilholm 2014 [69]). Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πτυχές για 
την ενίσχυση της ενταξιακής εκπαίδευσης (π.χ. ανταπόκριση) κατά τη διεξαγωγή 
έρευνας IE (Grima-Farrell, Bain και McDonagh 2011 [70]). 

6. Συμπεράσματα 
 

Η ενταξιακή εκπαίδευση αποτελεί μέρος μιας περίπλοκης διαδικασίας που συνεπάγεται την 
αλλαγή της στάσης απέναντι στην αναπηρία και την ένταξη. Σε αυτό το κεφάλαιο δώσαμε τρία 
διαφορετικά στοιχεία μιας ευρύτερης μετατόπισης παραδείγματος, που στοχεύει να φέρει τα 
άτομα με αναπηρία σε θέση ισότιμων πολιτών στην κοινωνία μας. Αυτά τα τρία στοιχεία 
αποτελούν την υιοθέτηση της κοινωνικο-οικολογικής προσέγγισης, η οποία εισάγει ένα 
πολυδιάστατο μοντέλο ανθρώπινης λειτουργίας, το καθολικό μοντέλο μάθησης, το οποίο 
προωθεί την προληπτική διαφοροποίηση και τις πρακτικές που βασίζονται σε τεκμήρια. 

 

Κύρια Σημεία: 
Οι  πρακτικές  που   βασίζονται  στα  στοιχεία παρέχουν στρατηγικές στον τομέα της 
κοινωνικής ένταξης. 

• Τα θέματα που συζητήθηκαν μπορούν να τοποθετηθούν σε δύο διαφορετικά 
επίπεδα: ένα επίπεδο πρακτικής και ένα επίπεδο συστήματος. 

• Οι έρευνες γεφυρώνουν την ιδεολογία με την εμπειρία. 
• Οι εμπεριστατωμένες πρακτικές παρέχουν στρατηγικές που βασίζονται σε στοιχεία 

που προέρχονται από τις έρευνες για την ενταξιακή εκπαίδευση. 
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7. Περίληψη  

• Η ανεπαρκής γνώση είναι βασικό εμπόδιο για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
ενταξιακής εκπαίδευσης. 

• Το κοινωνικο-οικολογικό μοντέλο προσφέρει ευκαιρίες για να κατανοήσει τα 
βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου. 

• Ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση (UDL) προωθεί ένα σύνολο αρχών για το 
σχεδιασμό και την παροχή ευέλικτων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη 
μάθηση, που προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα των μαθητών στην τάξη. 
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