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Eυχαριστίες 
 

Η συγγραφή του παρόντος εγγράφου πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη 
του προγράμματος χρηματοδότησης Erasmus+ στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης 2017-3338/001-001. 

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης 
δεν συνεπάγεται έγκριση των περιεχομένων της, τα οποία εκφράζουν αποκλειστικά τις 
απόψεις των συγγραφέων της. Η Επιτροπή δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των στοιχείων εντός του παρόντος. 

 
Οι συντάκτες του κεφαλαίου: 
Rachel Vaughan, European Association of Service providers for Persons with 
Disabilities 
 
 
Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους συνεργάτες του προγράμματος «Προώθηση 
θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή εκπαίδευση» που 
εργάστηκαν για τη σύνταξη αυτού του κειμένου. 
 
Περισσότερο υλικό για το πρόγραμμα ΙΕ+, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 
πρoγράμματος: www.easpd.eu/en/content/promoting-inclusive-education 
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1. Εισαγωγή 
 
Το περιβάλλον ενός σχολείου μπορεί να οριστεί ευρέως ως οι εγκαταστάσεις, οι αίθουσες 
διδασκαλίας, η σχολική υποστήριξη, οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι δραστηριότητες. Μαζί 
αυτά τα στοιχεία δημιουργούν ένα ευρύτερο περιβάλλον που θα επηρεάσει τον τρόπο με τον 
οποίο οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και άλλοι εξωτερικοί ενδιαφερόμενοι 
αλληλοεπιδρούν με ένα σχολείο. Για ένα πλήρως ενταξιακό σχολείο, είναι ζωτικής σημασίας να 
υποστηρίζουν την ένταξη όλες οι πτυχές του σχολικού περιβάλλοντος. 

2. Ξεκινώντας με ένα όραμα 
 

Ένα σχολικό όραμα είναι μια σαφής δήλωση για το τι προσπαθεί να επιτύχει ένα σχολείο, 
παρέχοντας ένα χάρτη πορείας για την καθοδήγηση του σχολείου και ένα πλαίσιο για την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση των μαθητών (TESS-India, 2017, p.2 [96]). Το όραμα μπορεί να 
ενοποιήσει όλους τους εμπλεκόμενους ενός σχολείου, επιτρέποντάς τους να εργαστούν προς 
όφελος των μαθητών τους (TESS-India, 2017, σελ. 2 [96]). 
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Η ανάπτυξη ενός σχολικού οράματος αποτελεί σημαντικό μέρος της αποτελεσματικής 
ηγεσίας του σχολείου (TESS-India, 2017, σελ. 2 [96]). Όντας πλαίσιο αναφοράς, το όραμα 
ενός σχολείου: 

• Εστιάζει σε όλες τις πτυχές της οργανωτικής ζωής. 
• Διευκιλύνει τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη πρακτικών. 
• Αποσαφηνίζει και δίνει προτεραιότητα στο έργο των ατόμων. 
• Βοηθά στην διατύπωση κοινών πεποιθήσεων και στην ανάπτυξη μιας κοινής 

γλώσσας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική επικοινωνία. 
 

Το σχολικό όραμα αντικατοπτρίζει το πλαίσιο κάθε σχολείου, καθώς και ευρύτερους 
παράγοντες και επιρροές, όπως για παράδειγμα το πλαίσιο της τοπικής κοινότητας, της 
περιφέρειας και της χώρας (TESS-India, 2017, p.2 [96]). Είναι ζωτικής σημασίας το όραμα ενός 
σχολείου να ενώνει όλους τους εμλπεκόμενους με απώτερο σκοπό την ένταξη. Η εμπλοκή των 
ενδιαφερόμενων στην ανάπτυξη του σχολικού οράματος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να 
διασφαλιστεί ότι θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του σχολείου και την επίτευξη του οράματός 
του (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Περιεκτική Εκπαίδευση, 2011, σ. 
9 [97]). 
 
Το σχολικό όραμα αντικατοπτρίζει το πλαίσιο κάθε σχολείου, καθώς και ευρύτερους 
παράγοντες και επιρροές, όπως για παράδειγμα το πλαίσιο της τοπικής κοινότητας, της 
περιφέρειας και της χώρας (TESS-India, 2017, p.2 [96]). Είναι ζωτικής σημασίας το όραμα ενός 
σχολείου να ενώνει όλους τους εμλπεκόμενους με απώτερο σκοπό την ένταξη. Η εμπλοκή των 
ενδιαφερόμενων στην ανάπτυξη του σχολικού οράματος αποτελεί τον καλύτερο τρόπο να 
διασφαλιστεί ότι θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη του σχολείου και την επίτευξη του οράματός 
του (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Περιεκτική Εκπαίδευση, 2011, σ. 
9 [97]). 
 
Το όραμα ενός σχολείου μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχικό πλαίσιο για την ανάπτυξη 
ενταξιακού περιβάλλοντος. Μέσω αυτού του οράματος τα σχολεία θα μπορούν να ορίσουν ένα 
τρόπο λειτουργίας ο οποίος θα υποδεικνύει πώς αυτό θα επιτύχει τους στόχους του στην 
καθημερινότητα του. Αυτοί μπορεί να περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για το τι πρέπει να 
κάνει το σχολείο, οι μαθητές του, οι δάσκαλοι και οι υπηρεσίες του για να επιτευχθεί το όραμά 
του. 
 
Για να καταστεί πραγματικότητα το παραπάνω όραμα, πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 
ώστε το φυσικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον του σχολείου να προωθήσει την πλήρη 
συμμετοχή όλων των μαθητών, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση ενός θετικού και 
ενταξιακού σχολικού περιβάλλοντος προς όφελος των εκπαιδευόμενων, του προσωπικού και 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών. 
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3. Δημιουργία ενταξιακής κουλτούρας  
 
Αν και δεν υπάρχει καθορισμένος ορισμός της έννοιας κουλτούρα, η σχολική κουλτούρα μπορεί 
να οριστεί ως οι κοινές αξίες, στάσεις και κανόνες συμπεριφοράς του σχολείου (Ann Higgins-
D'Alessandro, 1997, σ.554 [98]). Η κουλτούρα ενός σχολείου επηρεάζει την καθημερινή 
λειτουργία του , τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται και υλοποιούνται οι πολιτικές, 
επιλύονται τα προβλήματα και εμπλέκονται οι ενδιαφερόμενοι στις δραστηριότητες του 
(UNICEF, 2014, σ. 24 [99] 
 
Μια ενταξιακή σχολική κουλτούρα αποτελείται από ένα τεράστιο αριθμό παραμέτρων, μερικοί 
εκ των οποίων είναι σαφώς ορατοί και άλλοι όχι, παρόμοια με τη σύνθεση ενός παγόβουνου. 
Οι ορατοί παράμετροι της κουλτούρας ενός σχολείου υποστηρίζονται από την ευρύτερη σειρά 
μη ορατών στοιχείων, τα οποία είναι εξίσου σημαντικά για την προώθηση της ενταξιακής 
εκπαίδευσης. 
 
Ως παράδειγμα, o εκφοβισμός, που ορίζεται ως επαναλαμβανόμενη ανεπιθύμητη, επιθετική 
συμπεριφορά, συνεπάγεται μια ανισορροπία ισχύος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπόδια του ενταξιακού περιβάλλοντος. Μαθητές με νοητική αναπηρία, καθώς και άλλες 
κινητικές, αναπτυξιακές, συναισθηματικές και αισθητηριακές αναπηρίες, διατρέχουν αυξημένο 
κίνδυνο να είναι στόχος σχολικού εκφοβισμού. 
 

 
Βασικές πτυχές που πρέπει να εξεταστούν κατά την ανάπτυξη μιας σχολικής ενταξιακής 
κουλτούρας περιλαμβάνουν: 

Κύρια σημείa: 
• Ένα σχολικό όραμα είναι μια σαφής δήλωση για το τι προσπαθεί να επιτύχει ένα 

σχολείο. 
• Το όραμα ενός σχολείου πρέπει να αντικατοπτρίζει το μοναδικό πλαίσιο κάθε 

σχολείου. 
• Η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη του οράματος ενός σχολείου 

είναι ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι υποστηρίζουν την ανάπτυξη του 
σχολείου και την επίτευξη του οράματός του. 

Ορατές παράμετροι της ενταξιακής σχολικής κουλτούρας 
• Κτηριακή προσβασιμότητα 
• Προβολή σχολικών εργασιών όλων των μαθητών 
• Ενταξιακές αρχές στα πρακτικά του σχολείου 

(Ontario Student Nutrition Programme, 2016, σελ. 2 [102]). 
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• Διασφάλιση ότι το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου σας είναι προσιτό 
σε όλους. 

• Παροχή ευκαιριών στους γονείς, την τοπική κοινότητα και άλλους εξωτερικούς φορείς 
να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του σχολείου. 

• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της ένταξης στις τάξεις τους. 
• Εξασφάλιση του ότι το μάθημα σας μπορεί να ανταποκριθεί στις διαφορετικές ανάγκες 

των μαθητών σας. 

 
Αυτές οι πτυχές θα εξεταστούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια αυτού του κεφαλαίου και του 
κεφαλαίου VI. 
 

Χαρακτηριστικά της δημιουργίας μιας ενταξιακής κουλτούρας 

 

 

4. Ευκαιρίες εμπλοκής των ενδιαφερομένων 
μερών για ένα ενταξιακό σχολικό περιβάλλον 

 
 

4.1 Προσδιορισμός εμπλεκομένων 
 
Ένα ενταξιακό σχολείο αναπτύσσεται μόνο μέσω των κοινών προσπαθειών όλων όσων 
εργάζονται στο σχολείο ή εμπλέκονται στη λειτουργία του. Όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι θα 
πρέπει να συνεργαστούν για ένα ενταξιακό σχολείο. 
 
Οι εμπλεκόμενοι ενός σχολείου μπορεί να είναι εσωτερικοί καθώς και εξωτερικοί. Η φυσική 
τους εγγύτητα με το σχολείο μπορεί να ποικίλλει, καθώς και η δυνητική επιρροή και 

• Αόρατες παράμετροι ς της ενταξιακής σχολικής κουλτούρας 

• Η πίστη στις αξίες της ένταξης 
• Κατανόηση του κοινωνικού / πολιτιστικού χαρακτήρα της ένταξης. 
• Μια ουσιώδης στάση για αλλαγή 
• Μια προσέγγιση χωρίς ανοχή στον εκφοβισμό 

Η κουλτούρα ενός σχολείου μπορεί να οριστεί ως κοινές αξίες, στάσεις και κανόνες 
συμπεριφοράς του σχολείου. 

 

Οι ορατές παράμετροι της κουλτούρας του σχολείου υποστηρίζονται από τη μεγαλύτερη σειρά 
αθέατων παραμέτρων, οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές για την προώθηση των σχολείων 
χωρίς αποκλεισμούς. 
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συμμετοχήτους στις δραστηριότητες του σχολείου (Σχέδιο εφαρμογής της ένταξης στα σχολεία, 
2019, σ.8 [103]). Σε διαφορετικές χώρες αυτοί οι εμπλεκόμενοι ονομάζονται διαφορετικά και 
οργανώνονται διαφορετικά. Ωστόσο, στις περισσότερες χώρες, οι εμπλεκόμενοι ενός σχολείου 
αποτελούνται γενικά από (Έργο ενσωμάτωσης στο σχολείο, σ. 8 [103]): 
 

• Το προσωπικό του σχολείου. Αυτό θα περιλαμβάνει το διευθυντή καθώς και 
τους δασκάλους, τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους μαθητές, τους ειδικούς 
θεραπευτές, τους διοικητικούς υπαλλήλους και κτηριακούς φροντιστές. 

• Τους γονείς, το σύλλογος των γονέων. 
• Τη Διεύθυνση εκπαίδευσης του υπουργείου παιδείας που καλύπτει τα 

χρήματα για το προσωπικό του δημόσιου σχολείου, τα κτίρια και το διδακτικό 
και μαθησιακό υλικό. 

• Το υπουργείο παιδείας που επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικά θέματα. 
• Τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα στα σχολεία. 
• Τις παροχές υπηρεσιών από τα ΚΕΣΥ 
• Τα άλλα σχολεία στην ευρύτερη περιοχή. 

 

4.1 Πώς να υποστηρίξετε τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων 
 
Για τη στήριξη της συμμετοχής και της συνεργασίας όλων στις σχολικές διαδικασίες, τα σχολεία 
και οι υπεύθυνοι των σχολείων πρέπει: 
 

• Να εξασφαλιστεί ότι η παραγωγική διαδικασία επιτρέπει πραγματική συμμετοχή σε 
όλα τα στάδια 

Η συμπαραγωγή δεν είναι απλώς μια διαδικασία διαβούλευσης αλλά περιλαμβάνει την ενεργό 
συμμετοχή των εμπλεκομένων. Από την πρώτη φάση (συν-δημιουργία) μέχρι την τελευταία 
(συν-αξιολόγηση), η διαδικασία πρέπει να είναι προσβάσιμη, προσαρμόσιμη και ευέλικτη ώστε 
να συμπεριλάβει και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων (IE +, 2019 
[104] ). 
 
Οι εμπλεκόμενοι πρέπει να αισθάνονται ευπρόσδεκτοι, σεβαστοί, αξιόπιστοι, και αναγκαίοι 
(UNICEF, 2014 σ. 8 [99]). Είναι επίσης σημαντικό να δοθούν ευκαιρίες σε όλους τους 
συμμετέχοντες να διασαφηνίσουν τις προσδοκίες τους, να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα 
της διαδικασίας (επιτεύγματα καθώς και απογοητεύσεις και μειονεκτήματα) και να 
συζητήσουν πώς να βελτιώσουν την ποιότητα της συνεργασίας (UNICEF, 2014 σ.8 [99]). 
 

• Διαφάνεια στην ανάπτυξη πολιτικών και βασικών στόχων. 

Όλες οι συζητήσεις σε όλη τη διαδικασία της συμπαραγωγής πρέπει να πραγματοποιούνται 
παρουσία όλων των εμπλεκόμενων ή να γνωστοποιούνται σε άτομα που δεν θα μπορούσαν να 
είναι παρόντα. 
 
Η συνεργασία πρέπει να είναι τόσο εποικοδομητική όσο και αποτελεσματική. Είναι πιο πιθανό 
να συμβεί αυτό όταν όλα τα μέρη αισθάνονται άνετα στη διαδικασία, οι διαφορετικοί ρόλοι 
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συμφωνούνται και γίνονται κατανοητοί και οι πληροφορίες παρέχονται τακτικά με ανοιχτό και 
δημοκρατικό τρόπο (UNICEF, 2014 σ. 8 [99]). 
 

• Μια πιο ισότιμη σχέση μεταξύ των εμπλεκομένων 

Η διαδικασία της συμπαραγωγής χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από την ισότιμη σχέση μεταξύ 
όλων των εμπλεκόμενων μερών στην συμπαραγωγή. Στην πράξη, σημαίνει ότι κάθε εταίρος 
πρέπει να έχει μια φωνή στη διαδικασία που ακούγεται εξίσου και να έχει την ίδια δύναμη στη 
λήψη αποφάσεων. 
 
Οι ευκαιρίες συμμετοχής των εμπλεκομένων στα σχολεία μπορούν να πραγματοποιηθούν: 

 

• Κατά την ανάπτυξη ενός σχολικού οράματος: Προσκαλώντας τους γονείς, το 
προσωπικό του σχολείου, τους τοπικούς και πολιτικούς φορείς χάραξης 
πολιτικής και τους μαθητές που προέρχονται από ένα ποικίλο περιβάλλον, να 
προβληματιστούν για το τι θέλουν για το σχολείο και τους στόχους του. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσω εργαστηρίων, ερευνών και 
συναντήσεων για να δημιουργήσουν μαζί ένα όραμα για τπ σχολείο. 

 

• Κατά τον προγραμματισμό αλλαγών του ημερήσιου προγράμματος του 
σχολείου: Συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου, 
συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των γονέων και των μαθητών 
από ένα ευρύ φάσμα, αναπτύσσοντας ένα σχολικό πρόγραμμα που να 
ταιριάζει σε όλους. 

 

• Κατά τον προσδιορισμό των μαθησιακών στόχων και των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων: Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και γονέων 
για τον προσδιορισμό ενός σχολικού ή εκπαιδευτικού στόχου και 
μαθησιακών δραστηριοτήτων. 
 

 
Παράδειγμα συμπαραγωγής: - Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων στα σχολεία 
Κύρια σημεία του κεφαλαίου 
 

Οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συνεργαστούν για να παράγουν ένα πιο ενταξιακό 
σχολικό περιβάλλον 

- Η συμπαραγωγή δεν είναι μόνο μια θεωρητική διαδικασία αλλά περιλαμβάνει την 
ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 

- Η συνεργασία πρέπει να είναι τόσο εποικοδομητική όσο και αποτελεσματική. 
- Η διαδικασία συμπαραγωγής χαρακτηρίζεται ουσιαστικά από την ισότιμη σχέση 

μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών. 
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5. Ενταξιακές ευκαιρίες μάθησης  
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα εκμάθησης και τα προγράμματα 
σπουδών του σχολείου είναι ευέλικτα στις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών, 
επιτρέποντάς τους να μάθουν καθώς και να αποδείξουν την απόκτηση γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι επίσης ένα 
σημαντικό χαρακτηριστικό της διαδικασίας ένταξης. Για να είναι τα σχολεία πλήρως ενταξιακά, 
οι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που 
χρειάζονται για να είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις μαθησιακές ανάγκες όλων των μαθητών 
στην τάξη. 

5.1   Ανάπτυξη ενός προγράμματος εκμάθησης για όλους 
 
Μια σημαντική συνιστώσα ενός σχολικού περιβάλλοντος είναι η συμπερίληψη ευκαιριών 
μάθησης που προσφέρει. Τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να τονίζουν τη δύναμη και να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και να διασφαλίζουν ότι όλοι οι μαθητές 
έχουν ισότιμη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες. 
 
Οι αρχές της ένταξης μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια μάθησης σε διάφορα επίπεδα, εθνικά, 
ακαδημαϊκά, μέχρι και ατομικά (Anne Hughes, 2016, σελ. 2 [106]). 
 
Τα προγράμματα σπουδών αναπτύσσονται σε κεντρικό επίπεδο από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και ισχύουν για όλα τα σχολεία σε όλες τις σχολικές μονάδες στη 
χώρα, στην αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα. Η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και η 
προετοιμασία των σχολικών βιβλίων βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών, το οποίο στοχεύει σε μια διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Με την Υπουργική 
Απόφαση 21072β/Γ2/28-2-2003 (ΦΕΚ 304 Β/2003) θεσπίζεται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών, το οποίο αποτελεί μια ενιαία προσέγγιση για τα προγράμματα 
σπουδών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Νόμο 
3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α/2008), αναπτύσσονται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης για 
κάθε παιδί με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στα οποία συνεισφέρει η 
διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ. 
 

Κάποια παραδείγματα καλής πρακτικής σε αυτό το πεδίο είναι τα εξής: 
 

Η ανάπτυξη της πανελλήνιας βάσης δεδομένων MySchool, η οποία υποστηρίζει τις καθημερινές 
δραστηριότητες της προσχολικής, πρωτοβάθμιας, και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γενικής 
και ειδικής) και την επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας. Αποτελεί το βασικό εργαλείο για τη 
διοίκηση του προσωπικού, τη διαχείριση των μαθητών, τις τάξεις, τους βαθμούς, και τις 
καθημερινές σχολικές δραστηριότητες. 
 
Η ανάπτυξη των ακόλουθων δύο βάσεων δεδομένων, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν στα 
πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ και σκοπός τους είναι να λειτουργήσουν υποβοηθητικά στη 
διαδικασία τήρησης αρχείων και την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών με αναπηρία 
ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: της βάσης δεδομένων ΗΦΑΙΣΤΟΣ (hfaistos.minedy.gov.gr) 
και της βάσης δεδομένων Αμεριας (amerias.edu.gr). 
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Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών : 
http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/Curricula_MR.pdf 
 

Το εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Π.) είναι ένα γραπτό σχέδιο δράσης για το 
μαθητή που για διάφορους λόγους δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει επιτυχώς το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης. Παρέχει πολύτιμη βοήθεια στους εκπαιδευτικούς, αλλά 
και σε όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή και επιθυμούν να παρακολουθούν 
την πρόοδό του. [110a] 

 

5.2   Εκπαίδευση εκπαιδευτικών για ένταξη 
 
Για να συμπεριληφθούν πλήρως στο εκπαιδευτικό σύστημα όλοι οι μαθητές, είναι πρωταρχικής 
σημασίας η επαρκής εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Αυτή η κατάρτιση πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με τις βασικές αξίες της ενταξιακής εκπαίδευσης, ώστε το προσωπικό να 
έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες για τη διαχείριση της ποικιλομορφίας των μαθητών και της 
ένταξης αυτών (Essi Kesälahti και Sai Väyrynen, 2013, σ. 76, [107]). 

 

 

Η παροχή των εργαλείων και των γνώσεων που θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως των ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών τους, πρέπει να συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών για την κατάρτιση τους. 
Τα αρχικά μαθήματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών πρέπει να: 
 

• Ενσωματώνουν περιεχόμενο σχετικό με την ένταξη στο μάθημα εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών. 

• Να προωθούν ενταξιακές στάσεις και αξίες 

Οι βασικές αξίες της ενταξιακής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για 
τις Ειδικές Ανάγκες και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2011, σ.10 [97]): 
 

• Αξιολόγηση της ποικιλομορφίας των μαθητών: η διαφορετικότητα θεωρείται πόρος 
και πλεονέκτημα για την εκπαίδευση. 

• Υποστήριξη όλων των μαθητών: οι εκπαιδευτικοί να έχουν υψηλές, αλλά και λογικές 
προσδοκίες για τα επιτεύγματα όλων των μαθητών. 

• Συνεργασία με άλλους: η συνεργασία και η ομαδική εργασία αποτελούν βασικές 
προσεγγίσεις για όλους τους εκπαιδευτικούς. 

• Προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη: η διδασκαλία είναι μια μαθησιακή 
δραστηριότητα και οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη δια βίου 
μάθηση. 

http://www.edc.uoc.gr/%7Eptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/Curricula_MR.pdf
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Αν πρόκειται οι εκπαιδευτικοί να υποστηρίξουν την ένταξη, πρέπει να πιστεύουν στις αξίες της. 
Ως εκ τούτου, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να τους προσφέρει τη δυνατότητα να 
συζητήσουν και να προβληματιστούν με κριτικό πνεύμα σχετικά με τις στάσεις και τις 
αντιλήψεις τους όσον αφορά την αναπηρία, ώστε να ξεπεραστούν στάσεις αποκλεισμού 
(Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2011, σελ.32). 
 

• Να συμπεριληφθούν πρακτικές ενταξιακής εκπαίδευσης σε σχολεία 

Οι πρακτικές ενταξιακής εκπαίδευσης σε σχολεία επιτρέπουν στους φοιτητές εκπαιδευτικούς 
να βλέπουν στην πράξη την ενταξιακή εκπαίδευση και να γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ 
θεωρίας και πρακτικής, βοηθώντας τους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες 
για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών στην τάξη (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές 
Ανάγκες και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2011 .32 [97]). 
 

• Να ενσωματωθεί η ένταξη στις ικανότητες του εκπαιδευτικού 

Οι ικανότητες, δεξιότητες και οι γνώσεις επιτρέπουν σε έναν εκπαιδευτικό να είναι επιτυχής. 
Οι εκπαιδευτικοί με όλα τα παραπάνω μπορούν να εκπαιδεύσουν όλους τους μαθητές με ή 
χωρίς αναπηρία μέσα στην τάξη (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την 
Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2011, σ.66, [97]). 
 
Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η οποία δίνει προτεραιότητα στον εξοπλισμό τους με 
τα εργαλεία και τις γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ποικίλες ανάγκες των 
μαθητων, μπορεί να δημιουργήσει τα θεμέλια για ένα ακμάζον εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς 
αποκλεισμούς. Καθώς όλο και περισσότεροι φοιτητές εκπαιδεύονται σε ενταξιακό περιβάλλον, 
ο αριθμός των νέων εκπαιδευτικών που εισέρχονται στο επάγγελμα με άμεση και θετική 
εμπειρία ένταξης αυξάνεται. Αυτές οι εμπειρίες θα πρέπει να επηρεάσουν θετικά την 
κατανόηση, τις στάσεις και τις αξίες προς την ένταξη των εκπαιδευτικών.(Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, 2011, σελ.65 [97]). 
 
 

5.3   Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς 
 
Η συνεχιζόμενη κατάρτιση όχι μόνο διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν σε θέση να 
υποστηρίξουν τις ανάγκες των μαθητών τους, αλλά επίσης παρέχει στους εκπαιδευτικούς την 
ευκαιρία για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. 
 
Αυτή η επαγγελματική εξέλιξη μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν 
καλύτερα στις νέες προκλήσεις (όπως αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών ή ψηφιοποίηση) και 
να αποκτήσουν νέες ικανότητες και δεξιότητες για να υποστηρίξουν την ενταξιακή εκπαίδευση. 
Οι συνεχιζόμενες ευκαιρίες κατάρτισης μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να 
αισθάνονται ασφάλεια στο ρόλο τους και μπορούν να ενισχύσουν το καθεστώς τους ως 
επαγγελματίες, ώστε να νιώθουν αξιόλογοι, γεγονός που ενισχύει τη θέση τους ως 
επαγγελματίες. (55 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τις Ειδικές Ανάγκες και την Περιεκτική 
Εκπαίδευση , 2015, σελ. 42 [108]). 
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Υπάρχει μια σειρά ευκαιριών κατάρτισης για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών. Αυτές οι ευκαιρίες περιλαμβάνουν: 

• Εξειδικευμένα μαθήματα, τα οποία διατίθενται μέσω τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ΜΚΟ, εξειδικευμένων οργανισμών, φιλανθρωπικών ιδρυμάτων ή σχεδίων. 

• Μεταπτυχιακά μαθήματα εξειδίκευσης. 
• Διδακτορικές σπουδές. 
• Μαθήματα εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικά μαθήματα. 
• ευκαιρίες κινητικότητας (όπως αυτές που παρέχονται από το πρόγραμμα Erasmus +). 

 
Η εξασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για την κάλυψη των 
μαθησιακών αναγκών όλων των μαθητών αρχίζει με τα αρχικά μαθήματα κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη των διδασκόντων είναι συνεχής διαδικασία ωστόσο χρειάζεται να 
εξασφαλιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί θα συνεχίσουν να είναι σε θέση να ξεπεράσουν τις νέες 
προκλήσεις, να αποκτήσουν νέες ικανότητες και δεξιότητες για να υποστηρίξουν τη ενταξιακή 
εκπαίδευση και να αισθάνονται την αξία τους στο ρόλο τους. 
 

6. Ο ρόλος των σχολικών χώρων στη διαδικασία 
ένταξης 

Για να μπορέσει ο μαθητής να συμμετάσχει πλήρως στην κουλτούρα και τις κοινωνικές 
δραστηριότητες ενός σχολείου, το σχολείο πρέπει να είναι προσιτό σε όλους, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων με νοητική αναπηρία. Οι κοινωνικές και μαθησιακές 
δραστηριότητες ενός σχολείου εκτείνονται έξω από την τάξη σε όλες τις περιοχές του σχολικού 
χώρου. Η παιδική χαρά, η σχολική τραπεζαρία ή η βιβλιοθήκη πρέπει να προωθήσουν την 
ένταξη όλων των μαθητών στη σχολική κοινότητα, επιτρέποντάς τους να συμβάλλουν στην 
κουλτούρα και τις κοινωνικές δραστηριότητες του σχολείου. 
 
Για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι σχολικοί χώροι είναι ενταξιακοί σε όλους τους μαθητές, πρέπει 
να ληφθούν υπόψη ορισμένες προσαρμογές: 
 
Πινακίδες easy to read 
Σημαντικές πληροφορίες, όπως πινακίδες ή ανακοινώσεις, πρέπει να γίνονται διαθέσιμες σε 
απλή γλώσσα ή σε κείμενα easy to read σε όλο το σχολείο για να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά 
είναι σε θέση να τα καταλάβουν. Είναι επίσης σημαντικό τα βασικά σχολικά έγγραφα, 
συμπεριλαμβανομένου του οράματος και της αποστολής του σχολείου, να διατίθενται και να 
διαβάζονται εύκολα. 
 
Οπτικό περιβάλλον 
Τα φωτεινά χρώματα και τα σύνθετα μοτίβα μπορούν να υπερδιεγείρουν ορισμένους μαθητές. 
Οι τοίχοι βαμμένοι με ουδέτερα ή παστέλ χρώματα είναι πιο καταπραϋντικοί. Το χρώμα μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιηθεί ως οπτικό βοήθημα, (Υπουργείο Παιδείας της Νέας Ζηλανδίας, σελ.1 
[109]). 
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Ήσυχοι χώροι 
Θα πρέπει επίσης να παρέχονται ήσυχοι χώροι με καθίσματα για όλους τους μαθητές. Ενώ οι 
χώροι αυτοί δεν πρέπει να είναι αποκλειστικοί, θα πρέπει να είναι αρκετοί ώστε να επιτρέπουν 
στα παιδιά να ξεκουραστούν και να επιτρέπουν στο αισθητήριο τους σύστημα να ηρεμήσει. 
 

Case study: Μελέτη περίπτωση 
 

Το 2013 μια μελέτη που διεξήχθη από το Georgia State University διερεύνησε την 
επίδραση της συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες που είχε στις κοινωνικές 
δεξιότητες (ικανότητά τους να χειρίζονται αποτελεσματικά τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις) παιδιών ηλικίας 7-12 ετών με μαθησιακή ή ήπια έως μέτρια νοητική 
αναπηρία (Bianca Α. Brooks, 2013, σελ. 33 [110]). 

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο περισσότερος χρόνος που δαπανάται για τη συμμετοχή σε 
αδόμητες δραστηριότητες, όπως το ελεύθερο παιχνίδι στην παιδική χαρά, συνδέεται με 
υψηλότερη βαθμολογία κοινωνικών δεξιοτήτων. Η μεγαλύτερη συμμετοχή σε μη- 
δομημένες δραστηριότητες έχει ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση στα παιδιά με νοητική αναπηρία 
και η συμμετοχή τους σε μη δομημένες δραστηριότητες έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτά 
από όσους δεν είχαν αναπηρία (Bianca A. Brooks, 2013, σ. 33 [110]). 

 

7. Συμπεράσματα  
 
Για ένα ενταξιακό σχολείο, είναι ζωτικής σημασίας ότι όλες οι πτυχές υποστηρίζουν την ένταξη. 
Σε αυτό το κεφάλαιο διερευνήσαμε πώς το όραμα του σχολείου, ο πολιτισμός, η συνεργασία 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη και η γύρω κοινότητα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι ευκαιρίες 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών και οι κοινωνικές δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν σε 
ένα σχολικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς που επιτρέπει την πλήρη συμμετοχή όλων των 
εκπαιδευομένων. 

Κύρια σημεία κεφαλαίου:  
• Οι κοινωνικές και μαθησιακές δραστηριότητες ενός σχολείου εκτείνονται έξω από την 

τάξη σε όλες τις περιοχές του σχολικού χώρου. 
• Κάθε πτυχή και περιοχή ενός σχολείου πρέπει να προωθήσει την ένταξη και την πλήρη 

κοινωνική συμμετοχή όλων των μαθητών στην σχολική κοινότητα, επιτρέποντάς τους 
να συμβάλλουν στην κουλτούρα και τις κοινωνικές δραστηριότητες του σχολείου. 
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8. Περίληψη 
Το περιβάλλον ενός σχολείου μπορεί να οριστεί ευρέως ως οι εγκαταστάσεις του, οι αίθουσες 
διδασκαλίας, η σχολική υποστήριξη, οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι δραστηριότητες. Μαζί 
αυτά τα στοιχεία δημιουργούν ένα ευρύτερο περιβάλλον ή ατμόσφαιρα για να υποστηρίξουν 
ή να αποθαρρύνουν την ένταξη. 
 
Το όραμα ενός σχολείου μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχικό πλαίσιο για ένα περιβάλλον 
σχολείου χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό πρέπει να ακολουθείται από μια σχολική κουλτούρα και 
ένα σχολικό περιβάλλον που υποστηρίζει την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων και την 
ένταξη όλων των μαθητών σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής. Για να είναι επιτυχής, η ενταξιακή 
εκπαίδευση απαιτεί την κατάλληλη αρχική και συνεχή κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να 
είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών τους και να αισθάνονται την αξία 
τους ως επαγγελματίες. 
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