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1. Γιατί να παρακολουθείται η πορεία της Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης  

 

«Στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να γίνει μόνο ότι θα έχει μετρήσιμα αποτελέσματα» (Echeita & 
Ainscow, 2011, p. 35 [72]). Αυτή η δήλωση μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση της ανάγκης 
αξιολόγησης και παρακολούθησης της ενταξιακής εκπαίδευσης. Η ενταξιακή εκπαίδευση δεν είναι 
μόνο δικαίωμα, αποτελεί επίσης δέσμευση για δράση στο πλαίσιο της γενικής εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Με άλλα λόγια, η ενταξιακή εκπαίδευση φέρνει σε δράση ένα σύνολο αξιών που 
αντικατοπτρίζονται στον τρόπο με τον οποίο κάθε σχολείο δέχεται τους μαθητές με νοητική 
αναπηρία και τους προσφέρει ευκαιρίες να βελτιώσουν την πρόσβαση, τη συμμετοχή, τη μάθηση και 
την ανάπτυξή τους. Επομένως, δεδομένου ότι η ενταξιακή εκπαίδευση είναι μια συνεχής διαδικασία 
που στοχεύει σε συγκεκριμένους στόχους, είναι απαραίτητο να συλλέγονται αποδεικτικά στοιχεία 
συνεχώς σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι δράσεις που εφαρμόζονται κάνουν το σχολείο να 
προχωρήσει επιτυχώς προς τους προαναφερθέντες στόχους της ενταξιακής εκπαίδευσης (Capó, Pla, 
& Capó, 2011 [71]). Επιπλέον, η παρακολούθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι σημαντική, 
δεδομένου ότι μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη δήλωση με την οποία ξεκινήσαμε αυτήν 
την ενότητα: 

 

1. Κίνητρα: η παρακολούθηση υπογραμμίζει τις ευθύνες των διαφόρων μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας΄ υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, ειδικοί εκπαιδευτικοί, καθηγητές, 
μέλη της οικογένειας παρακινώντας τους να δράσουν. 

 

2. Αποτελεσματική ανατροφοδότηση: η παρακολούθηση επιτρέπει τον έγκαιρο εντοπισμό 
προβλημάτων και εμποδίων κατά την εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης. Αυτό είναι 
απαραίτητο για τη λήψη μέτρων που θα μετατρέψουν τα εμπόδια σε διαμεσολαβητές και 
οδηγούς αλλαγής. 

 

Πριν προχωρήσουμε να κατανοήσουμε «πώς να παρακολουθήσουμε την πορεία της ενταξιακής 
εκπαίδευσης» και να προσφέρουμε ένα εννοιολογικό πλαίσιο και υποδειγματικούς δείκτες σε αυτό 
το έργο, είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι η ενταξιακή εκπαίδευση 
πρέπει να αξιολογηθεί / να παρακολουθείται. Η ενταξιακή εκπαίδευση είναι μια διαδικασία και 
επομένως, δεν έχει τέλος. Για αυτόν τον λόγο δεν θα υπάρξει ποτέ σχολείο που να μπορεί να 
ισχυρίζεται ότι είναι απόλυτα ενταξιακό, καθώς η πραγματικότητα αλλάζει. Αυτό που κάνουμε σε μια 
συγκεκριμένη κατάσταση για να συμπεριλάβουμε μαθητές, μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό σε 
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μια άλλη (ακόμα κι αν μιλάμε για δύο μαθητές στην ίδια κατάσταση).Ως εκ τούτου, η ένταξη και η 
παρακολούθηση απαιτούν από εμάς να εργαζόμαστε συνεχώς. Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση της 
ενταξιακής εκπαίδευσης πρέπει να ακολουθεί μια διαμορφωμένη και λειτουργική στρατηγική. Η 
λειτουργική εκτίμηση είναι αυτή στην οποία τα στοιχεία που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για να 
μάθουμε τι από αυτά που κάνουμε είναι σωστά ή λάθος ώστε να ενεργήσουμε ανάλογα για να 
βελτιώσουμε τις ενέργειές μας (Jiménez, Arias, Rodríguez, & Rodríguez, 2018 [74]). Η αξιολόγηση 
είναι, επομένως, απαραίτητη για να μάθουμε πως να προχωρήσουμε στην ένταξη των μαθητών με 
νοητική αναπηρία. Το σχήμα 1 αντιπροσωπεύει την παρακολούθηση για τη συνεχιζόμενη βελτίωση 
της ενταξιακής εκπαίδευσης. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 1. Παρακολουθώντας την πορεία της ενταξιακής εκπαίδευσης 

 

Η επόμενη ενότητα ασχολείται με το ερώτημα «με ποιον τρόπο να παρακολουθείται η ενταξιακή 
εκπαίδευση;» Σε αυτήν την ενότητα, παρουσιάζουμε ένα πλαίσιο κοινό σε διεθνές επίπεδο για τη 
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συλλογή αποδεικτικών στοιχείων με δύο βασικούς σκοπούς: α) να παρακολουθούμε, βάσει 
συλλογικού προβληματισμού την τρέχουσα κατάσταση ενός σχολείου σχετικά με την ένταξη των 
διαφορετικών μαθητών τους (π.χ. για να επισημάνουν τα εμπόδια στην ένταξη των μαθητών με 
νοητική αναπηρία) · και β) την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης με βάση τα στοιχεία που 
συγκεντρώθηκαν στο α). 

 

Κύρια σημεία του τμήματος 2 

 

2. Με ποιον τρόπο παρακολουθείται η πορεία της 
ενταξιακής εκπαίδευσης; 

 

Μέχρι τώρα, έχουμε δει την ανάγκη παρακολούθησης της πορείας της ενταξιακής εκπαίδευσης και 
πώς να την κατανοήσουμε. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε ένα εννοιολογικό και εφαρμοσμένο 
πλαίσιο που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το έργο. 

 

Αφετηρία: Ποιες πτυχές της εκπαιδευτικής πραγματικότητας πρέπει να 
προσέξουμε για να παρακολουθείται η πορεία της ενταξιακής εκπαίδευσης; 

 

Η παρακολούθηση πρέπει να ανταποκρίνεται σε μια προγραμματισμένη στρατηγική ώστε να είναι 
όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική. Το σημείο εκκίνησης πρέπει να είναι ο καθορισμός των 
μεταβλητών που θα παρακολουθούνται: Σε ποιες πτυχές πρέπει να επικεντρωθούμε στην 
αξιολόγηση για να γνωρίζουμε εάν σημειώνουμε πρόοδο στην ενταξιακή εκπαίδευση; 

 

- Για να κατανοήσουμε την παρακολούθηση της Ενταξιακής εκπαίδευσης, είναι 
απαραίτητο να την προσεγγίσουμε ως συνεχή διαδικασία που φέρνει σε δράση ένα 
σύνολο αξιών στα σχολεία 

- Η παρακολούθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για να παρακινήσει τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και να εφαρμόσει πρόοδο στις δράσεις που βασίζονται στις 
πληροφορίες που συλλέγονται (π.χ. για να ξεπεραστούν τα εμπόδια) 

- Ο στόχος της παρακολούθησης της ενταξιακής εκπαίδευσης είναι να υποστηρίξει τη 
λήψη αποφάσεων σχετικά με τη πρόοδο της. 
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Η εστίαση της αξιολόγησης της ενταξιακής εκπαίδευσης σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα μιας 
δεδομένης χώρας δεν θα ήταν πολύ λειτουργική για τη βελτίωση της ενταξιακής εκπαίδευσης. Αυτό 
συμβαίνει επειδή κάθε σχολείο και η εκπαιδευτική του κοινότητα είναι μοναδικά. Επομένως, η 
προσπάθεια παρακολούθησης της ενταξιακής εκπαίδευσης σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα 
δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Για να είναι λειτουργική, η παρακολούθηση της 
ενταξιακής εκπαίδευσης πρέπει να εστιάζεται σε σχολικό επίπεδο. Σύμφωνα με τους Booth και 
Ainscow (2011), τα βασικά στοιχεία που μας βοηθούν να κατανοήσουμε την έκταση στην οποία ένα 
σχολείο οδεύει προς την ενταξιακή εκπαίδευση είναι οι εκπαιδευτικές κουλτούρες, πολιτικές και 
πρακτικές του. Ο συνεχιζόμενος προβληματισμός και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με 
αυτές τις μεταβλητές είναι αυτό που θα βάλει κάθε σχολείο μπροστά στον καθρέφτη της ενταξιακής 
εκπαίδευσης, επιτρέποντας στα σχολεία να οργανώσουν τις αλλαγές που πρέπει να αντιμετωπίσουν 
για να συμπεριλάβουν μαθητές με νοητική αναπηρία. Η πρόταση των Booth και Ainscow (2011 [75]) 
για την παρακολούθηση κουλτούρων, πολιτικών και πρακτικών και για την υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων, είναι απαραίτητη για να οριστεί κάθε μεταβλητή, καθώς και να κατανοηθούν οι σχέσεις 
τους. 

Οι κουλτούρες αναφέρονται στις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις αρχές που μοιράζονται σε ένα σχολείο 
από την εκπαιδευτική του κοινότητά (δηλαδή εκπαιδευτικοί, οικογένεια, προσωπικό διοίκησης και 
μαθητές). Θα μπορούσαμε να ορίσουμε τις κουλτούρες ως τα πρίσματα μέσω των  οποίων  βλέπουμε  
γενικά  τη  ζωή  του  σχολείου  (Booth  &  Ainscow,  2011 [75];  Echeita, Fernández-Blázquez, Simón, 
& Martos, 2019 [73]). Μιλάμε για κουλτούρες και όχι για κουλτούρα γιατί σε κάθε σχολείο υπάρχουν 
αρκετές κουλτούρες που συνυπάρχουν και μπορεί να έχουν ή όχι συνοχή. Οι κουλτούρες 
αντικατοπτρίζονται συχνά σε θεσμικά έργα, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα ή έγγραφα που 
αναφέρονται στο όραμα, την αποστολή και τις αξίες του σχολείου (βλ. Κεφάλαιο V). 

Μιλώντας για σχολικές πολιτικές αναφερόμαστε στον ρητό και αρθρωτό σχεδιασμό των κανόνων, 
διαδικασιών ή ενεργειών του σχολείου (συνήθως με τη μορφή σχεδίων ή προγραμμάτων). 
Παραδείγματα θα ήταν οι πολιτικές εισαγωγής μαθητών, οι πολιτικές που σχετίζονται με τη 
συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας ή την πολιτική προγράμματος σπουδών. Οι πολιτικές έχουν 
τη βάση τους στις σχολικές κουλτούρες και μπορεί να είναι ή όχι σύμφωνες με αυτές. Για 
παράδειγμα, δεν είναι ασυνήθιστο να βρεθούν σχολεία που ορίζονται ρητά ως ενταξιακά και 
δημοκρατικά, αλλά ακολουθούν συντηρητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με 
ορισμένους μαθητές (π.χ. με νοητική αναπηρία) (Booth & Ainscow, 2011 [75]; Echeita et al., 2019, 
[73]). 

Τέλος, οι πρακτικές αναφέρονται στις ενέργειες που πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση από 
εκπαιδευτικούς (και άλλους επαγγελματίες), τόσο στην τάξη (π.χ. τρόποι διδασκαλίας και 
αξιολόγησης, χρήση διδακτικού υλικού κ.λπ.) όσο και σε άλλους χώρους ή σε συμπληρωματικούς 
χώρους ή εξωσχολικές δραστηριότητες. Οι πρακτικές χρειάζονται πολιτικές που τις υποστηρίζουν και, 
ταυτόχρονα, οι πρακτικές είναι ο τρόπος ενσωμάτωσης των αξιών και των αρχών των σχολικών 
πολιτισμών (Booth & Ainscow, 2011 [75]; Echeita et al., 2019 [73]). Το σχήμα 2 αντιπροσωπεύει τη 
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σχέση που υπάρχει μεταξύ αυτών των τριών σχετικών μεταβλητών για την παρακολούθηση της 
πορείας της Ενταξιακής εκπαίδευσης: 

 

 

 

 

ΣΧΗΜΑ 2. Η σχέση μεταξύ των κύριων μεταβλητών στην παρακολούθηση της πορείας της ενταξιακής 
εκπαίδευσης. 

 

Σύμφωνα με τους Booth & Ainscow, 2011 για να μπορέσει ένα σχολείο να προχωρήσει επιτυχώς στην 
ένταξη, πρέπει να παραμείνει ενταξιακό με κουλτούρα, πολιτικές και πρακτικές. Το θέμα είναι, «πώς 
να προχωρήσουμε σε ενταξιακές κουλτούρες, πολιτικές και πρακτικές;» Για να απαντήσουμε σε αυτό 
το ερώτημα, πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα που θα εξετάσουμε 
παρακάτω: α) Πώς να παρακολουθήσουμε τις σχολικές κουλτούρες, τις πολιτικές και τις πρακτικές; ; 
και β) Τι να κάνετε με τα αποδεικτικά στοιχεία που λαμβάνονται μέσω της παρακολούθησης για να 
υποστηρίξετε τη λήψη αποφάσεων και να προχωρήσετε σε ενταξιακές κουλτούρες, πολιτικές και 
πρακτικές; 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΕΣ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΕΣ 
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Ο Οδηγός για ένταξη (Booth & Ainscow, 2011): παρακολούθηση κουλτούρων, 
πολιτικών και πρακτικών και χρήση των πληροφοριών για συνεχή βελτίωση. 

Ο Οδηγός για ένταξη (Booth & Ainscow, 2011 [75]) προσφέρει ένα σύνολο πηγών και κατευθυντήριων 
γραμμών για δράση για εκείνα τα σχολεία που ενδιαφέρονται να προωθήσουν την ένταξη όλων των 
μαθητών. Μόλις ορίσουμε κουλτούρες, πολιτικές και πρακτικές, μπορούμε να εξετάσουμε τη 
διαδικασία βελτίωσης του σχολείου που προτείνεται από τον Οδηγό για Ένταξη για την ένταξη 
διαφορετικών μαθητών (όπως εκείνων με νοητική αναπηρία). Σε αυτήν τη συνεχιζόμενη διαδικασία 
βελτίωσης πρέπει να κατανοήσουμε τους δείκτες για να παρακολουθούμε τις προαναφερθείσες 
μεταβλητές (δηλαδή κουλτούρες, πολιτικές και πρακτικές). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο 
ευρετήριο για ένταξη για μια καλύτερη κατανόηση του εννοιολογικού πλαισίου και των υλικών του, 
επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL: http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-
explained.shtml 

Το σχέδιο βελτίωσης που ενσωματώνει ο Οδηγός για Ένταξη (Booth & Ainscow, 2011, [75]) ξεκινά τη 
στιγμή που κάθε σχολείο εξετάζει πώς να συμπεριλάβει καλύτερα όλους τους μαθητές του. Αυτό 
είναι το πρώτο βήμα προς την ενταξιακή εκπαίδευση. Αυτό το σχέδιο βελτίωσης, επομένως, 
βασίζεται στη διαμορφωτική αυτοαξιολόγηση κάθε σχολείου για να προχωρήσει στην πορεία προς 
την ένταξη. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη διαδικασία βελτίωσης (που περιγράφεται στη συνέχεια): 

 

 

 

Φάση 1.  
Ξεκινώντας 

Φάση 2. 
Ανακαλύ- 

πτωντας μαζι

Φάση 5. 
Αναθεωρώ- 

ντας την 
πρόοδο 

Φάση 3. 
Αναπτύσ- 

σοντας πλάνο 

Φάση 4. 
Εκτελώντας 
το πλάνο 

http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml
http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml


 

ΣΧΗΜΑ 3. Χρησιμοποιώντας τον Οδηγό για Ένταξη για παρακολούθηση και ανάπτυξη 

Στη Φάση 1, τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (όχι απαραίτητα εκπαιδευτικοί) προτείνουν 
την ανάγκη βελτίωσης του σχολείου τους σε ενταξιακό. Σε αυτήν τη φάση είναι απαραίτητο να 
δημιουργηθεί μια «ομάδα σχεδιασμού» που εκπροσωπεί τους κύριους παράγοντες 
(ενδιαφερόμενα μέρη) της εκπαιδευτικής κοινότητας. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να 
συμπεριληφθεί αυτό που οι Booth και Ainscow (2011) αποκαλούν «κριτικό φίλο». Αυτό το 
άτομο είναι συνήθως κάποιος εκτός σχολείου που έχει εμπειρία στη χρήση του οδηγού για 
ένταξη. Αυτό το άτομο μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών εννοιών του 
εργαλείου (π.χ. σχολικές τάξεις χωρίς αποκλεισμούς, έννοιες ένταξης / αποκλεισμού, εμπόδια 
στη μάθηση και συμμετοχή), να υποστηρίξει την ομάδα σχεδιασμού για καλύτερη κατανόηση 
των αποδεικτικών στοιχείων που μαζεύονται μέσα από τις σκέψεις τους και βοηθούν τα 
πράγματα να αλλάξουν. 

Παρόλο που η Φάση 1 αντιπροσωπεύει την αρχή της εφαρμογής του Οδηγού για Ένταξη (Booth 
& Ainscow, 2011), βρισκόμαστε σε αυτήν τη Φάση όταν πρέπει να αρχίσουμε να συλλέγουμε 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες που διεξάγει το σχολείο για να 
συμπεριλάβουμε μαθητές με νοητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό, ο Οδηγός για Ένταξη 
συλλέγει ένα σύνολο δεικτών και ερωτήσεων για την παρακολούθηση και τη συλλογή 
αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι κουλτούρες, πολιτικές και οι 
πρακτικές παρουσιάζουν εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή διαφορετικών μαθητών. Για 
κάθε μεταβλητή (π.χ. κουλτούρες, πολιτικές και πρακτικές), ο δείκτης ένταξης καθορίζει δύο 
βασικούς τομείς, οι οποίοι καθορίζονται μέσω δεικτών που αναπτύσσονται σε επιχειρησιακά 
ερωτήματα για να καθοδηγήσουν τον κοινό προβληματισμό της ομάδας σχεδιασμού για τις 
δικές τους κουλτούρες, πολιτικές και πρακτικές. Δεδομένου ότι οι δείκτες και οι ερωτήσεις είναι 
πολύ αρκετοί, είναι σημαντικό η ομάδα σχεδιασμού να ξεκινήσει με μια πρώτη επαφή για να 
κατανοήσει τους δείκτες και τις ερωτήσεις. Είναι σηαντικο να σημειωθεί ότι δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται όλοι οι δείκτες και κάθε ομάδα προγραμματισμού μπορεί να αποφασίσει 
από πού να ξεκινήσει. 

Μόλις η ομάδα σχεδιασμού εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες και το υλικό, είναι απαραίτητο 
να αρχίσει να διερευνά τις προτεραιότητες του σχολείου για να βελτιώσει την ένταξη των 
μαθητών με νοητική αναπηρία. Οι δείκτες και οι ερωτήσεις μπορούν να καθοδηγήσουν και να 
βοηθήσουν σε αυτήν την εργασία. Οι Πίνακες 1-3 συγκεντρώνουν τους τομείς, τους δείκτες και 
τις υποδειγματικές ερωτήσεις για την παρακολούθηση κουλτούρων, πολιτικών και πρακτικών 
που βοηθούν στο έργο ώστε να εντοπιστούν εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή: 
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Πίνακας 1 
Ενδεικτικοί τομείς, δείκτες και υποδειγματικές ερωτήσεις για κουλτούρες 

 

Τομείς Δείκτες Υποδειγματικές 
Ερωτήσεις 

 (Α.1.1) Όλοι είναι 
ευπρόσδεκτοι 

Είναι ευχάριστη η πρώτη 
επαφή των ανθρώπων με 
το σχολείο; (21) 

(A.1) Δημιουργώντας 
κοινότητα 

(Α.1.2) Οι 
 μαθητές 
βοηθούν  ο ένας τον 
άλλον 

΅Ενισχύεται ενεργά η 
υποστηρικτική φιλία; 
(22) 

 (Α 1.3) Το προσωπικό 
συνεργάζεται 

Έχουν καλές σχέσεις το 
προσωπικό; (26) 

 (Α.2.1) Το σχολείο 
ενθαρρύνει τον 
σεβασμό 
στα
 ανθρώπιν
α δικαιώματα 

Είναι κατανοητό ότι τα 
δικαιώματα συχνά δεν 
αναγνωρίζονται; (25) 

(Α.2) Καθορισμός 
ενταξιακών αξιών 

(Α2.2) Οι Προσδοκίες 
είναι υψηλές για όλα τα 
παιδιά 

Το
 προσωπικ
ό ενθαρρύνει την άποψη 
ότι κάθε παιδί έχει 
ταλέντα  και 
χαρίσματα(19) 

 

  
   

 

Πίνακας 2 

Τομείς, δείκτες και υποδειγματικές ερωτήσεις για πολιτικές 
 

Τομείς Δείκτες Υποδειγματικές 
Ερωτήσεις 

 (Β1.1) Το σχολείο έχει 
συγκεκριμένη διαδικασία 
ανάπτυξης 

Το προσωπικό λαμβάνει 
υπόψιν ότι η ανάπτυξη 
έρχεται όταν αντανακλά 
στις επιθυμητές επιθυμίες; 
(17) 
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(Β.1) Αναπτύσσοντας ένα 
σχολείο για όλους 

(Β.1.2) Οι καινούργιοι 
μαθητές βοηθιούνται για 
να προσαρμοστούν στο 
σχολείο 

Αναγνωρίζεται ότι 
κάποιοι μαθητές 
αισθάνονται οικεία 
αχολείο; (20) 

οι 
δεν 
στο 

 (Β 1.3) Η εμπειρία του 
προσωπικού είναι γνωστή 
και χρησιμοποιείται 

Ενδιαφέρεται το 
προσωπικό για την γνώση 
των άλλων; (26) 

 (Β.2.1) Το 
μηδενίζεται 

bullying Υπάρχουν σαφείς οδηγίες 
για την καταπολέμηση του 
bullying; (23) 

(Β.2)Οργανώνοντας 
υποστήριξη 
ποικιλομορφία 

 
για 

(Β2.2) Οι Προσδοκίες 
είναι υψηλές για όλα τα 
παιδιά 

Το προσωπικό ενθαρρύνει 
την άποψη ότι κάθε παιδί 
έχει ταλέντα και 
χαρίσματα(19)  

 

Πίνακας 3 
Τομείς, δείκτες και υποδειγματικές ερωτήσεις για πρακτικές 

 

Τομείς Δείκτες Υποδειγματικές Ερωτήσεις 
 (Γ1.1) Τα παιδιά 

ανακαλύπτουν τον κύκλο 
παραγωγής τροφίμων 

Γίνονται εκπαιδευτικές 
εκδρομές σε φάρμες; (99) 

(Γ.1) Κατασκευάζοντας 
ένα πρόγραμμα σπουδών 
για όλους 

(Γ.1.2) Τα παιδιά 
μαθαίνουν για έναν 
σωστό τρόπο διατροφής 

Γνωρίζουν τα παιδιά τι 
σημαίνει υγιεινή 
διατροφή; (20) 

 (Γ.2.1) Το προσωπικό 
σχεδιάζει, διδάσκει και 
αξιολογεί μαζί 

Το προσωπικό 
συνεργάζεται  για ένα 
κοινό αποτέλεσμα; (23) 

(Β.2)Εκμάθηση 
ενορχηστρώσεων 

(Β2.2) Οι εξωτερικές 
δραστηριότητες είναι για 
όλα τα παιδιά 

Έχουν όλα τα παιδιά 
ευκαιρίες για εξωτερικές 
δραστηριότητες; (17) 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση: 
http://prsinstitute.org/downloads/related/education/IndexforInclusion.pdf 

 

Η χρήση των δεικτών και των ερωτήσεων είναι απαραίτητη για τη δημιουργία και την 
τροφοδοσία του σχεδίου βελτίωσης: Οι δείκτες μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τις 
πραγματικές ανάγκες του σχολείου ώστε να αρχίσει να εργάζεται για την ένταξη των μαθητών 
με νοητική αναπηρία. 

 

http://prsinstitute.org/downloads/related/education/IndexforInclusion.pdf
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Στον καθορισμό του σχεδίου βελτίωσης, είναι ουσιαστικό να διερευνήσουμε τα συναισθήματα 
όλων των μελών της ομάδας σχεδιασμού, καθώς και να καταστήσουμε σαφείς τις πεποιθήσεις 
και τις απόψεις τους, έτσι ώστε όλοι να εμπλακούν στο σχέδιο βελτίωσης. Πρόκειται για τη 
διαδικασία ανακαλύπτωντας μαζί (Φάση 2), στην οποία είναι σημαντικό να ελέγξετε την 
κατανόηση όλων για το υλικό, τους δείκτες και το σχέδιο βελτίωσης που θα αναπτυχθεί. Μόλις 
το σχέδιο εκπονηθεί (Φάση 3), ο καθορισμός προτεραιοτήτων σε βραχυπρόθεσμους, μέσους 
και μακροπρόθεσμους στόχους είναι απαραίτητος για τη μετατροπή του σχεδίου σε 
δράση(Φάση 4) και για τη διευκόλυνση της διατήρησης των συμφωνημένων δράσεων. Ως 
συνεχής διαδικασία, είναι σημαντικό να επανεξετάσουμε την πρόοδο που επιτυγχάνεται στους 
στόχους (Φάση 5), να ενισχύσουμε την πρόοδο του σχολείου, να αντικατοπτρίσουμε τις 
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και να αναπροσαρμόσουμε τις προτεραιότητες καθορίζοντας 
νέους στόχους (ίσως να είναι αναγκαίο να εστιάσουμε από έναν δείκτη στον άλλο). Εν ολίγοις, 
οι δείκτες είναι χρήσιμοι για την παρακολούθηση και καθοδήγηση της ομάδας σχεδιασμού, και 
βοηθούν στο έργο του καθορισμού στόχων (βάσει των αναγκών ή των εμποδίων που 
εντοπίστηκαν). 

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάσαμε τον οδηγό για ένταξη (Booth & Ainscow, 2011) ως έναν 
πόρο που ενσωματώνει υλικό και οδηγούς για δράση που επιτρέπουν, από τη μία πλευρά, να 
παρακολουθούν τις κουλτούρες, τις πολιτικές και τις πρακτικές του σχολείου σχετικά με την 
ένταξη διαφορετικών μαθητών (όπως αυτοί με νοητική αναπηρία) και, από την άλλη πλευρά, 
με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέγονται, επιτρέπει την ανάληψη δράσης βάσει των 
ανιχνευόμενων αναγκών. Τα μέσα, όπως αυτό, είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της λήψης 
αποφάσεων με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της μάθησης των 
μαθητών με νοητική αναπηρία. Ωστόσο, η παρακολούθηση του ουσιαστικού στόχου στην 
ενταξιακή εκπαίδευση των μαθητών με νοητική αναπηρία (δηλ. Η ανάπτυξή τους στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους), απαιτεί την υιοθέτηση συμπληρωματικών προσεγγίσεων όπως αυτή 
που παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

Κύρια σημεία του τμήματος 3 
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3. Τι γίνεται πε τους μαθητές; Παρακολούθηση 
προσωπικών αποτελεσμάτων: Ποιότητα του 
πλαισίου ζωής και πόρων 

 

Προοπτικές όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον οδηγό για ένταξη (Booth & Ainscow, 2011 
[75]) δίνουν έμφαση στην παρακολούθηση και την υποστήριξη της πρόσβασης, της συμμετοχής 
και της μάθησης για όλους τους μαθητές. Παρόλο που αυτές οι προοπτικές επικεντρώνονται 
επίσης στη μέγιστη ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και στην άσκηση της αυτοδιάθεσής 
τους (Echeita et al., 2019 [72]), είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την υιοθέτηση 
συμπληρωματικών προσεγγίσεων που βοηθούν στην εκπαίδευση προωθώντας την ανάπτυξη 
μαθητών με νοητική αναπηρία στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους από μια παγκόσμια 
προοπτική, όπως προτείνει η UNCRPD (Ηνωμένα Έθνη, 2006, [78]). 

Μια προοπτική που ενισχύει αυτή την άποψη είναι το μοντέλο Ποιότητα Ζωής (QoL) που 
αναπτύχθηκε από τους Schalock και Verdugo (2002) [76]. Αυτό το μοντέλο ορίζει το QoL ως μια 
κατάσταση προσωπικής ευεξίας που: (α) ενσωματώνει αντικειμενικά και υποκειμενικά 
στοιχεία. (β) επηρεάζεται από προσωπικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (και από τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους) · και γ) εξετάζει οκτώ τομείς στη ζωή του μαθητή: Προσωπική 
ανάπτυξη, συναισθηματική ευεξία, διαπροσωπικές σχέσεις, φυσική ευεξία, υλική ευημερία, 
αυτοδιάθεση, κοινωνική ένταξη και δικαιώματα. 

 

Κάθε τομέας αναπτύσσεται σε παρατηρήσιμους και μετρήσιμους δείκτες που συλλέγουν 
συμπεριφορές, συνθήκες και αντιλήψεις. Αυτοί οι δείκτες είναι ευαίσθητοι στους στόχους που 

Για την παρακολούθηση της πορείας της ενταξιακής εκπαίδευσης, είναι απαραίτητο να 
αποσαφηνιστεί ένα πλαίσιο που προσδιορίζει τις βασικές μεταβλητές για να δοθεί έμφαση 
ώστε να κατανοήσουμε πού βρισκόμαστε σχετικά με την ένταξη των μαθητών 

- Ο δείκτης ένταξης παρέχει ένα τέτοιο πλαίσιο. Επιτρέπει την αναγνώριση 
μεταβλητών για να μελετηθούν συγκεκριμένοι δείκτες που θα καθοδηγήσουν τις 
ομάδες σχεδιασμού στη βελτίωση της ένταξης διαφορετικών μαθητών 

- Παρ 'όλα αυτά, προσεγγίσεις όπως οι τελευταίες δίνουν έμφαση κυρίως στις 
διαδικασίες που τα σχολεία ακολουθούν. Η συμμετοχή και η εκπαίδευση των 
μαθητών τους είναι απαραίτητη και πρέπει να υιοθετήσουμε συμπληρωματικές 
προσεγγίσεις που εστιάζουν στην ενίσχυση των μαθητών και στην ανάπτυξη τους. 
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περιέχονται στα άρθρα της UNCRPD (Verdugo, Navas, Gómez, & Schalock, 2012, [80]). Όσον 
αφορά το άρθρο 24, διάφοροι συγγραφείς προτείνουν σχέσεις μεταξύ των στόχων και των 
τομέων QoL (Amor, Fernández, Verdugo, Aza, & Schalock [77], Turnbull, Turnbull, Wehmeyer, & 
Park, 2003 [69]). Ο τομέας «Δικαιώματα» σχετίζεται με τον στόχο της «πρόσβασης». Οι τομείς 
«Κοινωνική ένταξη» και «Διαπροσωπικές σχέσεις» σχετίζονται με τον στόχο «Συμμετοχή». Οι 
τομείς «Αυτοδιάθεση» και «Προσωπική ανάπτυξη» σχετίζονται με τη «μάθηση». και οι τομείς 
«Συναισθηματική ευεξία»,  «Φυσική ευεξία»,  «Υλική ευημερία»,  «Αυτοπροσδιορισμός» και 
«Προσωπική ανάπτυξη» συνδέονται με την «ανάπτυξη των μαθητών με αναπηρίες στο μέγιστο 
των δυνατοτήτων τους». Από την άλλη πλευρά, η συναισθηματική και φυσική ευεξία και η 
προσωπική ανάπτυξη είναι εγκάρσιοι τομείς που συμβάλλουν και στους τέσσερις στόχους. Ο 
Πίνακας 4 δείχνει τους τομείς QoL μαζί με τους βασικούς δείκτες τους: 

 

Πίνακας 4 
Περιοχές Ποιότητας Ζωής και Τομείς 

Τομέας QoL Περιγραφή 
Προσωπική Ανάπτυξη (ΠΑ) Δυνατότητα γνώσης διαφορετικών πραγμάτων, πρόσβαση στη 

γνώση και δυνατότητα αυτοπραγμάτωσης. 
Αυτό-Προσδιορισμός (ΑΠ) Να είσαι σε θέση να αυτό-αποφασίζεις και να έχεις ευκαιρίες να 

επιλέξεις τα πράγματα που θεωρείς σημαντικά, επιλέγοντας τη 
ζωή, την απασχόληση, τον ελεύθερο χρόνο, τη ζωή και τους 
ανθρώπους 

Διαπροσωπικές Σχέσεις (ΔΠ) Να έχεις και να κάνεις καλές σχέσεις με διαφορετικούς 
ανθρώπους, να κάνεις φίλους 

Κοινωνική Ένταξη (ΚΕ) Να συναναστρέφεσαι σε διαφορετικά μέρη στην πόλη ή τη 
γειτονιά όπου πηγαίνουν άλλοι και να συμμετέχεις σε 
διαφορετικές δραστηριότητες με άλλους ανθρώπους 

Δικαιώματα(Δ) Να εξετάζεσαι και μεταχειρίζεσαι ισότιμα και με σεβασμό με 
τους άλλους ανθρώπους 

Συναισθηματική Ευημερία (ΣΕ) Αίσθημα ασφάλειας χωρίς ανησυχίες 

Φυσική Ευημερία (ΦΕ) Να είσαι υγιής, να αισθάνεσαι καλά, να έχεις καλές διατροφικές 
συνήθειες 

Υλική Ευημερία (ΥΕ) Να έχεις αρκετά χρήματα για να καλύψεις τις ανάγκες σου, να 
έχεις κατάλληλο εργασιακό και οικογενειακό χώρο 

 

Πώς μπορεί το μοντέλο QoL να βοηθήσει στην παρακολούθηση της πορείας της ενταξιακής 
εκπαίδευσης; Το μοντέλο QoL (Schalock & Verdugo, 2002 [76]) προσφέρει ένα πλαίσιο για τη 
συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και / ή την ενθάρρυνση προβληματισμού σχετικά με τα 
προσωπικά αποτελέσματα των μαθητών στους οκτώ τομείς QoL τα οποία, όπως εξηγείται, είναι 
ευαίσθητα στους στόχους του άρθρου 24 της UNCRPD (Ηνωμένα Έθνη , 2006 [78]). Αυτό το 
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πλαίσιο επιτρέπει τον εμπλουτισμό της παρακολούθησης ενταξιακής εκπαίδευσης που 
βασίζεται στον προβληματισμό, συμπληρώνοντας αυτήν που παρουσιάζεται σχετικά με τον 
οδηγό ένταξης (Booth & Ainscow, 2011). Το μοντέλο QoL, το οποίο δίνει το επίκεντρο του 
προβληματισμού στις τρέχουσες διαδικασίες που κινητοποιεί το σχολείο μέσω των πολιτισμών, 
των πολιτικών και των πρακτικών του (βλ. 3.2), επικεντρώνεται στα προσωπικά αποτελέσματα 
που επιτυγχάνουν αυτές οι διαδικασίες (ή τουλάχιστον, πρέπει να να εξεταστεί) σε μαθητές με 
νοητική αναπηρία. Μετά από μια διαμορφωτική αξιολόγηση, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται 
μέσω αυτού του προβληματισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τη 
λήψη αποφάσεων για μια συνεχή βελτίωση των κουλτούρων, των πολιτικών και των πρακτικών 
των σχολείων. Σε αυτήν την περίπτωση, έχοντας κατά νου την ενημέρωση των κουλτούρων, 
των πολιτικών και των πρακτικών του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις 
φιλοδοξίες των μαθητών με νοητική αναπηρία σε κρίσιμους τομείς της ζωής τους που 
συνδέονται με τους στόχους της ενταξιακής εκπαίδευσης (Amor et al., Στον τύπο). 

 

Η παρακολούθηση της πορείας της ενταξιακής εκπαίδευσης με χρήση των δεικτών QoL μπορεί 
να είναι ποσοτική ή ποιοτική. Και οι δύο προσεγγίσεις εξυπηρετούν τις προθέσεις που 
περιγράφονται παραπάνω, αν και είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τι συνεπάγονται για να 
γνωρίζουμε ποια θα χρησιμοποιηθεί. Το πιο επιθυμητό θα ήταν να ακολουθήσουμε μια 
ποσοτική προσέγγιση. Η ποσοτική προσέγγιση, που ονομάζεται επίσης ψυχομετρική 
προσέγγιση, απαιτεί το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση συγκεκριμένων οργάνων 
που στοχεύουν στη μέτρηση των προσωπικών αποτελεσμάτων σε έναν στοχευμένο πληθυσμό 
(μαθητές με νοητική αναπηρία στην περίπτωσή μας). Μέσω αυτής της προσέγγισης είναι 
δυνατόν να αναπτυχθούν τυποποιημένα όργανα αξιολόγησης QoL (βλέπε, π.χ. Gómez et al., 
2016 [79]) με αποδείξεις εγκυρότητας (δηλαδή βεβαιότητα ότι το όργανο μετρά το QoL και όχι 
ένα άλλο πράγμα) και αξιοπιστία (δηλ. Ακρίβεια). Μέσω αυτών είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο 
πραγματικός αντίκτυπος που έχουν οι κουλτούρες, οι πολιτικές και οι πρακτικές στα 
αποτελέσματα της ζωής των μαθητών με νοητική αναπηρία και να χρησιμοποιηθούν αυτές οι 
αποδείξεις για τη βελτίωση κουλτούρων, πολιτικών και πρακτικών σε ένα συγκεκριμένο 
σχολείο. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την προσέγγιση, είναι απαραίτητο να 
συμμορφωθείτε με μια σειρά προϋποθέσεων. Το πιο σημαντικό είναι ότι η επικύρωση των 
δεικτών για τη μέτρηση των προσωπικών αποτελεσμάτων έχει νόημα μόνο για έναν δεδομένο 
στοχευόμενο πληθυσμό ενός συγκεκριμένου πλαισίου. Με άλλα λόγια, για να εργαστεί κάποιος 
με αυτήν την προσέγγιση σε αυτό το έργο, θα ήταν απαραίτητο κάθε εταίρος να ορίσει και να 
επικυρώσει τους δικούς του δείκτες QoL, καθώς τα στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τα 
προσωπικά αποτελέσματα των μαθητών με νοητική αναπηρία στην Ισπανία, για παράδειγμα, 
μπορεί να είναι διαφορετικά από αυτά στο Βέλγιο, Βουλγαρία, Ελλάδα ή Πορτογαλία. 

 

Μια άλλη είναι η ποιοτική προσέγγιση. Από αυτήν την προσέγγιση, είναι δυνατό να 
αναπτυχθούν στοιχεία ως τρόπος καθορισμού των δεικτών των τομέων QoL. Αυτά τα στοιχεία 
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οριοθετήσουν βασικούς τομείς από τους οποίους 
μπορούν να υποστηρίξουν τον προβληματισμό σχετικά με τις κουλτούρες, τις πολιτικές και τις 
πρακτικές του σχολείου, με τον ίδιο τρόπο όπως γίνεται στον Οδηγό για Ενταξη(Booth & 
Ainscow, 2011 [75]). Σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχεία φέρνουν στη διαδικασία 
παρακολούθησης τον εντοπισμό των εμποδίων που έχουν οι τρέχουσες κουλτούρες, πολιτικές 
και πρακτικές του σχολείου για την ενίσχυση των προσωπικών αποτελεσμάτων των μαθητών. 
Αυτή είναι η προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε σε αυτό το έργο. Ως πόρος που συνοδεύει 
αυτό το κεφάλαιο και για να βοηθήσει στην εφαρμογή αυτής της προοπτικής στην πράξη, 
προσφέρουμε τον « Οδηγό Ποιότητα Ζωής – Ενταξιακή Εκπαίδευση» σε τρεις διαφορετικούς 
τομείς έναν για καθένα από τα τρία εκπαιδευτικά στάδια που καλύπτουν το εύρος ηλικίας του 
παιδιού (από 3 έως 18 ετών): α) Ενταξιακή Εκπαίδευση Δείκτης ποιότητας ζωής: Προσχολική 
έκδοση (3-6 ετών). β) Ενταξιακή Εκπαίδευση δείκτη ποιότητας ζωής: Έκδοση πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (7-12 ετών). και γ) Ενταξιακή Εκπαίδευση δείκτη ποιότητας ζωής: Έκδοση 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (13-18 ετών). 

 

Ο στόχος αυτών των οδηγών είναι να ορίσουν με σαφήνεια στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά 
αποτελέσματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη των μαθητών με νοητική αναπηρία στο 
μέγιστο δυναμικό τους στους οκτώ τομείς QoL. Μέσα από αυτές τις σκέψεις, κάθε σχολείο 
μπορεί, αφενός, να εντοπίσει τα εμπόδια που έχουν οι τρέχουσες κουλτούρες, πολιτικές και 
πρακτικές του για τους μαθητές με νοητική αναπηρία και από την άλλη πλευρά, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για μια συνεχή βελτίωση των κουλτούρων, των 
πολιτικών και των πρακτικών του. Κάθε οδηγός περιλαμβάνει ένα σύνολο οδηγιών σχετικά με 
τον τρόπο χρήσης των δεικτών και τον τρόπο ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων βελτίωσης 
(δηλ. Περιλαμβάνουν όχι μόνο οδηγίες για την παρακολούθηση αλλά και για τη χρήση των 
συλλεχθέντων στοιχείων). 

 Κύρια σημεία του τμήματος 4 

• Το πλαίσιο QoL προσφέρει μια εννοιολογική άποψη της εκπαίδευσης που εστιάζει ολιστικά 
στο μαθητη. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο μέτρησης για την κατανόηση των αναγκών των 
μαθητών με νοητική αναπηρία. 

• Η παρακολούθηση της πορείας της ενταξιακής εκπαίδευσης μέσω QoL μπορεί να γίνει με 
ποσοτική ή και ποιοτική προσέγγιση. Όσον αφορά αυτό το έργο, η ποιοτική προσέγγιση 
είναι η καλύτερη επιλογή. Και οι δυο προσεγγίσεις υποστηρίζουν την παρακολούθηση, 
εστιάζοντας στην πλήρη ανάπτυξη των μαθητών. 

• Συνοδεύοντας αυτό το κεφάλαιο, έχουμε αναπτύξει τρεις «Οδηγός Ποιότητα Ζωής – 
Ενταξιακή Εκπαίδευση για την εφαρμογή αυτής της ποιοτικής προσέγγισης για 
παρακολούθηση της πορείας ενταξιακής εκπαίδευσης και διαδικασίες βελτίωσης. 
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4. Συμπεράσματα  
 

Σε αυτό το κεφάλαιο προσφέραμε μια εννοιολογική βάση για να κατανοήσουμε την ανάγκη 
παρακολούθησης της πορείας της ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτή η παρακολούθηση μπορεί να γίνει κατανοητή. Επιπλέον, προσφέρουμε ένα πλαίσιο 
παρακολούθησης όπως τον οδηγό για ένταξη (Booth & Ainscow, 2011) που καθιστά δυνατή την 
υποστήριξη της συνεχούς βελτίωσης της συμμετοχής και της μάθησης για όλους τους μαθητές. 
Επιπλέον προσφέραμε ένα πλαίσιο μέτρησης του μοντέλου QoL (Schalock & Verdugo, 2002) για 
την υποστήριξη διαδικασιών παρακολούθησης σχετικά με τους βασικούς τομείς της ζωής των 
μαθητών που πρέπει να εξετάσουν τα σχολεία για να ανάπτυξουν οι μαθητές με νοητική 
αναπηρία στο μέγιστο δυνατό το δυναμικό τους. Για να βοηθήσουμε τα σχολεία να 
εφαρμόσουν την προσέγγιση QoL, έχουμε αναπτύξει τρεις δείκτες ανάλογα με την ηλικιακή 
ομάδα των μαθητών. 
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