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1. Εισαγωγή 
 

Αυτό το εγχειρίδιο εκπαίδευσης προορίζεται για χρήση από τους εκπαιδευτές που θα πραγματοποιήσουν το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ενταξιακή εκπαίδευση του IE +. Μαζί με τα έξι κεφάλαια κατάρτισης που το 
συνοδεύουν, αυτό το εγχειρίδιο θα εξοπλίσει τους εκπαιδευτές με τις πρακτικές γνώσεις και εμπειρίες ώστε 
να είναι σε θέση να παραδώσουν ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στον 
τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα επιτρέψει σε αυτούς τους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων να εφαρμόσουν τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, η οποία θα υποστηρίξει την πραγματοποίηση 
της ενταξιακής εκπαίδευσης για παιδιά με νοητική αναπηρία στην περιοχή τους. 

Σε αυτό το εγχειρίδιο θα μάθετε περισσότερα σχετικά με το κοινό στο οποίο απευθύνεται αυτό το 
εκπαιδευτικό σεμινάριο, πιθανά κίνητρα που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του και πώς να 
τα συμπεριλάβετε στην πραγματοποίηση του σεμιναρίου. 

Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα προϊόν του προγράμματος «Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένης 
πολιτικής για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς» (IE +), το οποίο στοχεύει να παρέχει στους υπεύθυνους 
λήψης αποφάσεων τις πληροφορίες, την κατάρτιση και τα εργαλεία που επιτρέπουν τη χάραξη πολιτικής 
βάσει τεκμηρίων για την υποστήριξη της μετάβαση στην ενταξιακή εκπαίδευση. Αυτό το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται από 7 εταίρους σε 5 ευρωπαϊκές χώρες από την κοινωνία των πολιτών, το πανεπιστήμιο, 
τον τομέα των υπηρεσιών υποστήριξης και τις ΜΚΟ στον τομέα της εκπαίδευσης. Για αυτό το εγχειρίδιο και 
τα κεφάλαια κατάρτισης του έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της συν-παραγωγής στο σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και την παράδοσή τους, και η συμβολή των βασικών ενδιαφερομένων, καθώς και αυτή των 10 
πρώτων εκπαιδευτών μας, ήταν ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία τους. 

2. Ενταξιακή Εκπαίδευση: Ο δρόμος προς τα εμπρός  
 

Η εκπαίδευση είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα που κατοχυρώνεται σε πολλές διεθνής πράξεις για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η πιο αξιοσημείωτη από αυτές τις πράξεις είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (UNCRPD, Ηνωμένα Έθνη, 2006). Το άρθρο 24 της UNCRPD 
παραπέμπει στο δικαίωμα στην ενταξιακή εκπαίδευση (IE) για μαθητές με αναπηρία, τονίζοντας ότι τα 
συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να διασφαλίσουν ένα ενταξιακό εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα και 
τη διά βίου μάθηση για προώθηση (Ηνωμένα Έθνη, 2006, σ. 16): 

- Την πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων δυνατοτήτων 
- Την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και της δημιουργικότητας στο μέγιστο των 

δυνατοτήτων τους. 
- Την αποτελεσματική συμμετοχή σε μια ελεύθερη κοινωνία. 
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Σύμφωνα με την UNCRPD, επισημαίνεται ότι η IE δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στο περιεχόμενο των 
προγραμμάτων σπουδών (π.χ. δεξιότητες αριθμητικής ή αλφαβητισμού), αλλά θα πρέπει να είναι ολιστική 
και να προωθεί την πληρέστερη ανάπτυξη μαθητών με αναπηρίες οποιουδήποτε είδους και τη συμμετοχή 
τους ως αξιόλογα μέλη εντός των κοινοτήτων και της κοινωνία (Amor, Verdugo, Calvo, Navas & Aguayo, 2018). 
Μέσω αυτής της προσέγγισης, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα προωθεί την Ποιότητα Ζωής των 
μαθητών με αναπηρίες και υποστηρίζει τη συνολική προσωπική τους ευημερία. 

Παρά την κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος σε μια σειρά συνθηκών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 
οφέλη που έχει η ενταξιακή εκπαίδευση για όλους εκείνους που είναι μέρος της κοινωνίας μας, η πρόσβαση 
στην γενική εκπαίδευση απέχει πολύ από το να είναι η πραγματικότητα για πολλούς μαθητές με αναπηρίες, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών με νοητική αναπηρία. 

Αποποίηση ευθυνών  
Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πεδίο της ενταξιακής εκπαίδευσης, για τους σκοπούς αυτού του 
προγράμματος, αυτό το σεμινάριο επικεντρώνεται στην υποστήριξη της υλοποίησης της 
ενταξιακής εκπαίδευσης για μαθητές με νοητική αναπηρία ηλικίας μεταξύ 3-18 ετών, ανεξάρτητα 
από το φύλο τους.  
Παραδοσιακά, η επίτευξη της ένταξης των μαθητών με νοητική αναπηρία στα γενικά σχολεία 
θεωρείται πιο δύσκολη. Ως αποτέλεσμα, οι εταίροι του προγράμματος IE+ επέλεξαν να 
επικεντρωθούν στην ενταξιακή εκπαίδευση για παιδιά με νοητική αναπηρία για να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις και να υποστηρίξουν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
στο να εφαρμόσουν πολιτικές ώστε να τις ξεπεράσουν. 
Οι συμμετέχοντες σε αυτό το εκπαιδευτικό σεμινάριο πρέπει να γνωρίζουν αυτήν την παράμετρο 
κατά την εκπαίδευση. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι οι πληροφορίες και τα εργαλεία που θα 
αποκτήσουν μέσω αυτής της εκπαίδευσης θα είναι χρήσιμα για την ένταξη όλων των 
εκπαιδευομένων και είναι προς όφελος όλων. 

 

3. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο IE+  
 

Μέσω αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, το πρόγραμμα IE+ στοχεύει στην υποστήριξη της υλοποίησης 
ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων για μαθητές με νοητική αναπηρία σε όλη την Ευρώπη, παρέχοντας 
στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων τις πληροφορίες, την κατάρτιση και τα εργαλεία που επιτρέπουν τη 
χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. 

Για τους σκοπούς αυτού του σεμιναρίου, η ένταξη στον τομέα της εκπαίδευσης ορίζεται ως κάθε άτομο να 
έχει τις ίδιες δυνατότητες να απολαύσει μια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας χωρίς να διαχωριστεί. Σε ένα 
ενταξιακό εκπαιδευτικό σύστημα, το πλαίσιο αλλάζει για να προσαρμοστεί στις ατομικές ανάγκες του 
εκπαιδευόμενου και εφαρμόζει στάσεις, προσεγγίσεις και στρατηγικές που περιλαμβάνουν όλους τους 
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μαθητές σε όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις ανάγκες υποστήριξής τους, σε σχέση με το ατομικό 
επίπεδο μάθησης. Η ενταξιακή εκπαίδευση αναφέρεται στην εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα (π.χ. 
παράλληλη, άτυπη και μεταπτυχιακή μάθηση). 

 

Το περιεχόμενο του σεμιναρίου 
 

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο του IE+ αποτελείται από 6 «κεφάλαια», καθένα από τα οποία καλύπτει ένα 
διαφορετικό θέμα στην υλοποίηση ενός ενταξιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Τα κεφάλαια έχουν ως εξής: 

Κεφάλαιο I. Το πλαίσιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το πλαίσιο πολιτικής. 

Κεφάλαιο II. Κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση, Ποιότητα ζωής, Καθολικός σχεδιασμός και πρακτικές 
βασισμένες στα αποδεικτικά στοιχεία ως απαραίτητα θεμέλια για την Ενταξιακή Εκπαίδευση. 

Κεφάλαιο III. Παρακολούθηση και Δείκτης Ποιότητας Ζωής. 

Κεφάλαιο IV. Χρηματοδότηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης. 

Κεφάλαιο V. Σχολικό Περιβάλλον. 

Κεφάλαιο VI. Πώς να προσαρμόσετε την τάξη. 
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Πώς να πραγματοποιήσετε την εκπαίδευση 
 
Κάθε κεφάλαιο αντιπροσωπεύει μια 3ωρη συνεδρία ενός τριήμερου εκπαιδευτικού 
προγράμματος. Αυτό το σεμινάριο μπορεί να παραδοθεί σε ένα χρονοδιάγραμμα που 
ταιριάζει στους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, είτε σε έξι, 3ωρες 
συνεδρίες ανά κεφάλαιο, ως τρεις, μονοήμερες εκπαιδεύσεις ή ένα τριήμερο σεμινάριο. Δεν 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο να παρακολουθούν την 
εκπαίδευση σε κάθε κεφάλαιο. Ανεξάρτητα από τις ρυθμίαεις και το χρονοδιάγραμμα με τα 
οποία οργανώνονται τα κεφάλαια, το εκπαιδευτικό σεμινάριο πρέπει: 

- Να παραδίδεται με τη χρονολογική σειρά των κεφαλαίων. 
- Να έχετε μια καθορισμένη ομάδα συμμετεχόντων καθ 'όλη τη διάρκειά του. 
- Να προσφέρετε την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να συνεργαστούν και να 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. 

Προτείνεται επίσης το σεμινάριο να πραγματοποιηθεί σε ένα χρονοδιάγραμμα όχι 
μεγαλύτερο των 2 μηνών. 

Αυτό το σεμινάριο προορίζεται να παραδοθεί διά ζώσης, παρά διαδικτυακά. Οι εταίροι του 
προγράμματος IE+ συνιστούν ανεπιφύλακτα μια προσωπική εφαρμογή. Ωστόσο, το 
πρόγραμμα αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και δοκιμάστηκε σε 
ηλεκτρονική μορφή. Επομένως, μπορεί να παραδοθεί διαδικτυακά αν χρειαστεί. 

 

Ποιος θα ωφεληθεί από αυτό το σεμινάριο; 
 

Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων στον τομέα της εκπαίδευσης είναι ο στόχος αυτού του προγράμματος 
κατάρτισης και θα επωφεληθούν άμεσα από αυτό. Τα έξι κεφάλαια θα τους εξοπλίσουν με τις γνώσεις και 
τα εργαλεία που χρειάζονται για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτική. Αυτή η ομάδα υπευθύνων για τη λήψη 
αποφάσεων αποτελείται από βασικά ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει: 

- Διαμορφωτές πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο  
- Εκπρόσωποι του υπουργείου  
- Πάροχοι εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από τη μεσαία διεύθυνση, διευθυντές ή 

διοικητικό προσωπικό  
- Εκπρόσωποι από συνδικάτα δασκάλων, οργανώσεις γονέων ή ενώσεις μαθητών 

(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εκπροσωπούν μαθητές με αναπηρία)  
- Σχολικοί επιθεωρητές 
- Καθηγητές Πανεπιστημίου 

Αυτοί οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να προέρχονται από τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό 
επίπεδο, αλλά θα πρέπει, κατά κάποιον τρόπο, να συμμετέχουν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. 
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Συνιστάται οι εκπαιδευτές να στοχεύουν στο να έχουν ένα συνδυασμό συμμετεχόντων στο σεμινάριο που να 
είναι όσο το δυνατόν πιο διαφορετικός. Η διαφορετικότητα αποτελεί βασική δύναμη του σεμιναρίου, και η 
δυνατότητα για τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις προσωπικές τους εμπειρίες θα παρέχει ένα ισχυρό 
συμπλήρωμα για το περιεχόμενο της κατάρτισης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη διευκόλυνση της 
συμπαραγωγής πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση στο μέλλον 

Ενώ οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων είναι οι άμεσοι δικαιούχοι αυτής της κατάρτισης, δεν μπορεί να 
ξεχνάμε ότι ορισμένες άλλες ομάδες θα επωφεληθούν από τη δημιουργία μιας τεκμηριωμένης πολιτικής που 
υποστηρίζει την υλοποίηση των ενταξιακών εκπαιδευτικών συστημάτω. Η πρώτη από αυτές τις ομάδες είναι 
παιδιά με νοητική αναπηρία. Όπως ήδη αναφέρθηκε σε αυτό το εγχειρίδιο, η ενταξιακή εκπαίδευση μπορεί 
να βοηθήσει τα παιδιά με νοητική αναπηρία να απολαύσουν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, να επιτύχουν 
την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους, των ταλέντων και της δημιουργικότητάς τους στο μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους, να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία και να απολαύσουν υψηλότερη ποιότητα ζωής. 
Ωστόσο, όλοι οι μαθητές έχουν ατομικές μαθησιακές ανάγκες και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 
όλοι οι μαθητές θα επωφεληθούν από ένα ενταξιακό σχολικό σύστημα που φιλοξενεί την ποικιλομορφία 

Τα πλεονεκτήματα της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς δεν περιορίζονται μόνο στους μαθητές. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από πιο ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήματα και καλύτερα 
συστήματα υποστήριξης. Οι γονείς και οι οικογένειες μπορούν να επωφεληθούν από την ένταξη των μελών 
της οικογένειάς τους στην κοινότητα, και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι αρχές μπορούν να 
επωφεληθούν από την οικονομική εξοικονόμηση που μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μετάβασης από ένα 
διαχωρισμένο σε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. (Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2017, σελ. 14) Αυτά είναι μόνο μερικά από τα οφέλη της ενταξιακής εκπαίδευσης 
και τα πιθανά κίνητρα των συμμετεχόντων θα εξεταστούν περαιτέρω στο επόμενο κεφάλαιο αυτού του 
εγχειριδίου 

4. Γιατί αυτό το σεμινάριο;  
 
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο του IE+ προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα 
σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες χάραξης πολιτικής. Δεν θα 
πειστούν όλοι οι συμμετέχοντες αμέσως για την ανάγκη συμμετοχής σε αυτό το μάθημα. Αυτό το κεφάλαιο 
δίνει επομένως μια ποικιλία πιθανών κινήτρων που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν τους ενδιαφερόμενους 
να συμμετάσχουν στο σεμινάριο. 

Όπως ήδη αναφέραμε, η ποικιλομορφία των συμμετεχόντων σε αυτή την εκπαίδευση θα είναι ένα από τα 
βασικά πλεονεκτήματά της, καθώς η εκπαίδευση θα παρέχει σε αυτούς τους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία 
να συναντηθούν με άλλα άτομα σε θέσεις κλειδιά για την εκπαίδευση για να μάθουν και να ανταλλάξουν 
πληροφορίες. Το σεμινάριο προσφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την ευκαιρία να μιλήσουν με 
διαφορετικά μέλη του εκλογικού τους σώματος. Για άλλους συμμετέχοντες, αυτή η κατάρτιση είναι μια 
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ευκαιρία να συναντηθούν με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και να μοιραστούν εμπειρίες, ανησυχίες 
και τι είναι σημαντικό για αυτούς στην εξασφάλιση επιτυχούς μετάβασης προς την ενταξιακή εκπαίδευση. 

Παρακάτω θα βρείτε ορισμένους επιπλέον λόγους για να συμμετάσχετε, τι μπορεί να αποκομίσει από το 
σεμινάριο και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην εργασία των συμμετεχόντων. 

Κεφάλαιο I. Το πλαίσιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το πλαίσιο πολιτικής. 
 

Αυτό το κεφάλαιο θα παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις σχετικά με το διεθνές πλαίσιο και πρότυπο, και 
πώς μπορούν να εφαρμοστούν στο εθνικό / περιφερειακό / τοπικό περιβάλλον των συμμετεχόντων. Επίσης: 

- Θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές και τους γονείς να μάθουν περισσότερα για το δικαίωμά 
τους στη ενταξιακή εκπαίδευση 

- Θα εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες για το πώς η ισχύουσα νομοθεσία μπορεί να υποστηρίξει την 
επίτευξη των στόχων τους. 

- Θα δώσει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής την ευκαιρία να κατανοήσουν το νομικό πλαίσιο που 
είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν. 

Κεφάλαιο II. Κοινωνικο-οικολογική προσέγγιση, Ποιότητα ζωής, Καθολικός σχεδιασμός 
και πρακτικές βασισμένες στα αποδεικτικά στοιχεία ως απαραίτητα θεμέλια για την 
Ενταξιακή Εκπαίδευση. 
 

Το Κεφάλαιο II αναγνωρίζει ότι οι συμπεριφορές αποτελούν το κύριο εμπόδιο στην αποτελεσματική 
εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευση. Θα υποστηρίξει μια αλλαγή νοοτροπίας και θα ενημερώσει τους 
εκπαιδευόμενους σχετικά με τον τρόπο κατανόησης της ενταξιακής εκπαίδευσης. Επίσης: 

- Θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ακούσουν για τη στάση των άλλων και τις εμπειρίες 
που την έχουν διαμορφώσει. 

- Θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν και να ξεπεράσουν τους φόβους και το στίγμα 
που συνδέονται με την ενταξιακή εκπαίδευση. 

Κεφάλαιο III. Παρακολούθηση και Δείκτης Ποιότητας Ζωής 
 

Το Κεφάλαιο III θα τονίσει τη σημασία της παρακολούθησης βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων και θα δώσει 
στους εκπαιδευόμενους ένα πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής. Επίσης: 

- Θα παρέχει στους συμμετέχοντες ένα σημαντικό εργαλείο για την παρακολούθηση της εφαρμογής 
της ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τον 
αντίκτυπό της στην ποιότητα ζωής των εκπαιδευομένων. 
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- Θα βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να παρακολουθούν πόσο αποτελεσματικά 
χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά για την υποστήριξη της ενταξιακής εκπαίδευσης και να κάνουν 
προσαρμογές όταν χρειάζεται. 

- Θα δώσει τη δυνατότητα στους δασκάλους, τους γονείς, τα σχολεία και τους μαθητές να συλλέξουν 
αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα οφέλη της ενταξιακής εκπαίδευσης και να τα χρησιμοποιήσουν 
στο έργο συνηγορίας τους. 

Κεφάλαιο IV. Χρηματοδότηση της Ενταξιακής Εκπαίδευσης 
 

Αυτό το κεφάλαιο θα παρέχει στους συμμετέχοντες τις πληροφορίες και τα εργαλεία για πρόσβαση σε 
διάφορες μορφές χρηματοδότησης για να υποστηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις τους προς την ενταξιακή 
εκπαίδευση. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Το να δώσουν τη δυνατότητα στα σχολεία να χρησιμοποιούν προγράμματα χρηματοδότησης εκτός 
των παραδοσιακών πηγών χρηματοδότησής τους για να αναβαθμίσουν τις καινοτόμες πρακτικές, να 
υποστηρίξουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού τους ή να επενδύσουν στην 
υποδομή τους. 

- Το να παρέχουν στις τοπικές αρχές πρόσθετες ευκαιρίες χρηματοδότησης για να τις βοηθήσετε να 
πραγματοποιήσουν την αρχική επένδυση προς ένα πιο ενταξιακό εκπαιδευτικό σύστημα. 

- Το να παρέχουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης που 
μπορούν να προωθήσουν την ένταξη των εκπαιδευομένων. 

Κεφάλαιο V. Σχολικό Περιβάλλον 
 

Το Κεφάλαιο V θα παρέχει στους συμμετέχοντες καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων του περιβάλλοντος 
στην ευημερία, τη συμμετοχή και τα επιτεύγματα των μαθητών. Επίσης: 

- Ανοιχτές διαδρομές μέσω των οποίων οι συμμετέχοντες μπορούν να βελτιώσουν το περιβάλλον των 
σχολείων τους. 

- Θα δώσει μια ευκαιρία στους δασκάλους, τους γονείς και τους μαθητές να συζητήσουν τις ανάγκες 
τους και πώς μπορούν να υποστηρίξουν την υλοποίηση πιο ενταξιακών σχολικών περιβαλλόντων με 
τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τις αρχές. 

Κεφάλαιο VI. Πώς να προσαρμόσετε την τάξη 
 

Για τις αρχές, τους επιθεωρητές και τη διαχείριση του σχολείου, αυτό το κεφάλαιο θα επισημάνει τη σημασία 
και τον αντίκτυπο ενός καλού σχεδιασμού της τάξη. Επίσης: 

- Παρέχεται στους συμμετέχοντες αποτελεσματικές στρατηγικές για την προώθηση ενταξιακών 
τάξεων. 
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- Δίδεται μια ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να συζητήσουν τις ανάγκες τους και 
πώς μπορούν να υποστηρίξουν την πραγματοποίηση πιο ενταξιακών τάξεων με τους διευθυντές και 
τις αρχές του σχολείου. 

Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που μπορούν να ενθαρρύνουν τους υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων να συμμετάσχουν σε αυτό το μάθημα. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι διαφέρουν από περιοχή 
σε περιοχή, με ορισμένα κεφάλαια να παρέχουν μεγαλύτερο κίνητρο σε ορισμένους συμμετέχοντες από 
άλλους.  

 

5. Συμπαραγωγή  
 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτού του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η συμπερίληψη όλων των 
ενδιαφερομένων στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παράδοσή του. Η ανάπτυξη και οριστικοποίηση του 
περιεχομένου κάθε κεφαλαίου κατάρτισης έχει ήδη συν-παραχθεί. Οι εταίροι του προγράμματος IE+ 
πιστεύουν ότι η εκπαίδευση είναι, κατ 'ουσίαν, ένα εξαιρετικό παράδειγμα συμπαραγωγής λόγω της ανάγκης 
επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ μαθητών, μελών της οικογένειας, εκπαιδευτικών και του συστήματος. Για να 
προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ όλων των παραγόντων, και η σημασία της για την επιτυχία της ενταξιακής 
εκπαίδευσης, αυτό το σεμινάριο θα παραδοθεί επίσης μαζί με βασικούς ενδιαφερόμενους. 

Ως εκπαιδευτές, η συνεργασία με ένα βασικό ενδιαφερόμενο μέρος σας δίνει τη δυνατότητα να 
επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία και τις γνώσεις τους, καθώς και να προωθήσετε μια μεγαλύτερη 
ενσωμάτωση μεταξύ των ενδιαφερομένων. Ο συν-εκπαιδευτής σας θα μπορούσε να είναι ένας από τους 
συμμετέχοντες στο σεμινάριό σας, ο οποίος σας υποστηρίζει στην παράδοση μιας από τις συνεδρίες σας, 
βοηθώντας τους να κατακτήσουν τη δικής τους μαθησιακή εμπειρία και της ομάδας. Αν και δεν αναμένεται 
το ίδιο επίπεδο παράδοσης για κάθε κεφάλαιο, τουλάχιστον δύο από αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να 
παραδοθούν από ένα άτομο με νοητική αναπηρία. Ακολουθεί μια λίστα με πιθανούς ενδιαφερόμενους που 
μπορούν να σας βοηθήσουν να παραδώσετε το σεμινάριό σας: 

- Κεφάλαιο Ι: Ένα άτομο με νοητική αναπηρία. 
- Κεφάλαιο II: Εκπαιδευτικοί, άτομο με νοητική αναπηρία. 
- Κεφάλαιο III: Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να συν-παράδοση του εργαλείου, μπορεί να είναι 

ενδιαφέρον να συνεργαστείτε με έναν γονέα που ενδιαφέρεται για το σχολικό περιβάλλον και την 
ποιότητα ζωής περισσότερο από τους βαθμούς. 

- Κεφάλαιο IV: Ένας εκπρόσωπος από την Εθνική Υπηρεσία για το Erasmus+ ή από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων στην περιοχή σας. 

- Κεφάλαιο V: Εκπαιδευτικοί, διευθυντές σχολείων, μαθητές, επιθεωρητές σχολείων. 
- Κεφάλαιο VI: Δάσκαλοι, Γονείς παιδιών χωρίς ή με νοητική αναπηρία, άτομο με νοητική αναπηρία. 
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Για περαιτέρω υποστήριξη στην συν - παράδοση του σεμιναρίου σας, ανατρέξτε στη Λίστα ελέγχου 
Συμπαραγωγής του IE + στο Παράρτημα. 

 

6. Συμπέρασμα  
 

Αυτό το εγχειρίδιο παρέχει τα βασικά στοιχεία για εσάς, ως εκπαιδευτής του σεμιναρίου του προγράμματος 
IE+, ώστε να προχωρήσετε στην παράδοση ένα δυναμικού μαθήματος στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτό το σεμινάριο θα παρέχει σε αυτούς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
τις πληροφορίες, την κατάρτιση και τα εργαλεία που επιτρέπουν τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηρίων. Ενώ 
η μετάβαση προς πλήρως ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία θα 
χρειαστεί χρόνο για να επιτευχθεί, εξοπλισμένοι με όσα έχουν μάθει σε αυτή την κατάρτιση και 
συνεργαζόμενοι με τις επαφές που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια αυτής της κατάρτισης, οι 
συμμετέχοντες θα μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται προς την επίτευξη αυτού του στόχου: την παροχή 
υψηλής ποιότητας, ενταξιακής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές 
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8. Παράρτημα 1 
Λίστα ελέγχου συμπαραγωγής  

Διαδικασία παραγωγής που επιτρέπει πραγματική συμμετοχή σε όλα τα στάδια. 

 Συν-σχεδιασμός κεφαλαίου (πριν την εκπαίδευση) 

1. Οι δύο εκπαιδευτές που επελέγησαν να παραδώσουν τα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν διαφορετικές 
κατηγορίες ενδιαφερομένων (π.χ. 1 εκπαιδευτικό σύστημα / 1 υπόβαθρο πολιτικής). 

2. Οι συμμετέχοντες στους οποίους στοχεύουν πρέπει να αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία των 
υπευθύνων λήψης αποφάσεων που προσδιορίζονται από τους εταίρους 

3. Οι στόχοι των κεφαλαίων και οι προσδοκίες συζητούνται και συμφωνούνται εκ των προτέρων με τους 
συμμετέχοντες, οπότε αρχίζουν να παρέχουν πληροφορίες / προτάσεις πριν από το κεφάλαιο. 

4. Οι ημερομηνίες για τις εκπαιδεύσεις κοινοποιούνται εκ των προτέρων για να διασφαλιστεί η 
συμμετοχή ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων. 

5. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προετοιμάζεται με διαφορετικούς 
ενδιαφερόμενους και είναι κατανοητό από όλους. 

6. Το προαναφερθέν υλικό αποστέλλεται αρκετά νωρίς στους συμμετέχοντες για να διασφαλιστεί ότι 
είναι προετοιμασμένοι. 

7. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τη συμπαραγωγική πτυχή του σεμιναρίου και τον ρόλο τους 
στο σεμινάριο και μπορούν να προετοιμάσουν μαρτυρίες και πληροφορίες πριν από την παράδοσή 
του. 

8. Η επικοινωνία πρέπει να προσαρμοστεί στους στοχευμένους συμμετέχοντες. 

9. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου πρέπει να προσαρμοστεί στους χρονικούς περιορισμούς των 
συμμετεχόντων. 

10. Οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για την απαίτηση προσβασιμότητας και για να 
επικοινωνούν με κατανοητό τρόπο, εάν άτομα με νοητική αναπηρία εκπροσωπούνται στο σεμινάριο.  

 Συν-παράδοση των κεφαλαίων (κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης) 

11. Οι εκπαιδευτές παραδίδουν τα κεφάλαια έχοντας κατά νου τις προσδοκίες των ανθρώπων και τις 
προκαταλήψεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκπαίδευση. (βλ. εκτίμηση αναγκών) 

12. Παιχνίδια ενεργοποίησης και ice-breaker γίνονται στην αρχή της εκπαίδευσης για να αυξηθεί η 
ομαδική συνεργασία και για αναδιοργάνωση εάν το κοινό άλλαξε ουσιαστικά (νεοεισερχόμενοι) 
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13. Οι κανόνες προσβασιμότητας καθώς και ο τρόπος συμμετοχής που επελέγησαν εξηγούνται σε όλους 
στην αρχή της εκπαίδευσης. 

14. Οι κάρτες προσβασιμότητας και τα γραφικά χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης για 
να διευκολύνουν τη συμμετοχή και την κατανόηση όλων. 

15. Με βάση την εργασία που έγινε με τους συμμετέχοντες πριν από την παράδοση της ενότητας, οι 
εκπαιδευτές προωθούν μια προ-ενεργητική προσέγγιση. 

16. Κάθε συμμετέχων έχει την ευκαιρία να μιλήσει και να μοιραστεί την εμπειρία και τις σκέψεις του για 
το θέμα που συζητήθηκε. 

17. Όλες οι συζητήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται παρουσία όλων των συμμετεχόντων ή τουλάχιστον 
εκπροσώπων όλων των κατηγοριών ενδιαφερομένων. 

18. Μια δήλωση / μνημόνιο συνεργασίας συμφωνείται και υπογράφεται από όλους τους συμμετέχοντες 
και σχετικά με τα εμπόδια που εντοπίστηκαν και πώς να τα ξεπεράσουν. Όλες οι διαφωνίες πρέπει 
επίσης να κατοχυρωθούν και να εξηγηθούν στο τελικό έγγραφο. 

 Συν-αξιολόγηση των κεφαλαίων (μετά την εκπαίδευση) 

19. Σε όλους τους συμμετέχοντες δίνεται η ευκαιρία μέσω ενός προσβάσιμου ερωτηματολογίου για να 
σχολιάσουν την εμπειρία συμμετοχής τους πριν και μετά το σεμινάριο. 

20. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παραδόσεων (βλ. Πλαίσιο 
Διασφάλισης Ποιότητας για τη συμπαραγωγή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Σχετικά με το Πρόγραμμα ΙΕ+ 
Το «Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένης πολιτικής για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς » (IE+) είναι ένα 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Erasmus+ και στοχεύει να παρέχει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
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(φορείς χάραξης πολιτικής και εκπαιδευτικούς φορείς) τις πληροφορίες, την κατάρτιση και τα εργαλεία που επιτρέπουν 
τη χάραξη πολιτικής βάσει αποδεικτικών στοιχείων . Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, το έργο θα διευκολύνει όχι 
μόνο τα κατάλληλα πλαίσια πολιτικής, αλλά και την πραγματική εφαρμογή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση 
από διαχωρισμένα σε ενταξιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 

Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς: 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόχων υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες (EASPD) είναι ένα 
ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο που αντιπροσωπεύει περίπου 15.000 φορείς σε όλη την 
Ευρώπη και για όλες τις αναπηρίες. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ατόμων με Νοητική Αναπηρία και των Οικογενειών τους - 
Inclusion Europe αντιπροσωπεύει τη φωνή των ατόμων με νοητική αναπηρία και των 
οικογενειών τους σε όλη την Ευρώπη. 

Στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης το Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης εστιάζει στην Ενταξιακή 
Εκπαίδευση στη διδασκαλία της έρευνας και της υπηρεσίας προς την κοινότητα. 

Το πρώτο Ινστιτούτο Κοινοτικής Ενσωμάτωσης του Πανεπιστημίου της Σαλαμάνκα 
(INICO) αποτελείται από διεπιστημονικούς επαγγελματίες που καθοδηγούν 
δραστηριότητες που συνδέονται με την κατάρτιση, την έρευνα και την παροχή 
συμβουλών στον τομέα της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, με 
σκοπό τη διευκόλυνση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της αυτοδιάθεσης των 
ανθρώπων που ζουν με κοινωνικά μειονεκτήματα σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. 

Το Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Στέρηση - ΕΣΤΙΑ ειδικεύεται στην 
παροχή υποστήριξης και φροντίδας σε άτομα με νοητική αναπηρία από 15 ετών με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την υποστήριξη της ένταξής τους στην 
κοινότητα. 

Η Εθνική Ένωση Ειδικών Εκπαιδευτικών στη Βουλγαρία (NART) είναι μια ΜΚΟ, εθνική 
ομπρέλα για επαγγελματίες που εργάζονται για πλήρη και ποιοτική ενσωμάτωση, 
ένταξη και εκπαίδευση παιδιών με διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες στη γενική 
εκπαίδευση. 

Το C.E.C.D. Mira Sintra - Centro de Educação para o Cidadão com Deficiência, C.R.L. 
(Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία) είναι ένας Συνεταιρισμός Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και αναγνωρίστηκε από την 
Κυβέρνηση ως οργανισμός Κοινής Ωφέλειας. 

 

Με την υποστήριξη: 
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