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Ευχαριστίες 
 

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: 
 
Kaloyan Damyanov, PhD, National Association of Resource Teachers 

Kalina Valova, National Association of Resource Teachers 

 

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. Ενταξιακή εκπαίδευση 
 

Η ενταξιακή εκπαίδευση ορίζει ότι κάθε άτομο έχει τις ίδιες δυνατότητες να απολαμβάνει 
υψηλής ποιότητας εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις. Σε ένα σύστημα ενταξιακής εκπαίδευσης, το 
πλαίσιο και η δομή αλλάζει ώστε να προσαρμόζεται στις ατομικές ανάγκες του μαθητή και 
εφαρμόζει συμπεριφορές, προσεγγίσεις και στρατηγικές που περιλαμβάνουν όλους τους 
μαθητές σε όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα από τις ανάγκες υποστήριξής τους, σεβόμενο 
το ατομικό επίπεδο μάθησης. 

Ενταξιακή τάξη είναι αυτή που δημιουργεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για όλους τους 
μαθητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρία, οικοδομώντας ένα προσαρμοστικό 
μαθησιακό περιβάλλον. 

Ένταξη σημαίνει επίσης σεβασμός των ανθρώπων ανεξάρτητα το περιβάλλον και τον πολιτισμό 
τους. Διδάσκοντας στους μαθητές μας τη σημασία του σεβασμού, μπορούμε να 
δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πολύ πιο ανεκτικό και κατανοητό, όχι μόνο στην τάξη και το 
σχολείο αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία. 

Ένα ενταξιακό σχολείο ή τάξη μπορεί να είναι επιτυχές μόνο όταν όλοι οι μαθητές αισθάνονται 
ότι είναι πραγματικά μέρος της σχολικής κοινότητας. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο μέσω 
ανοικτής, ειλικρινής συζήτησης για τη διαφορετικότητα ,κατανόηση και σεβασμό όλων των 
μαθητών. Ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς είναι εκείνο που ο καθένας αισθάνεται 
πολύτιμος. 

 

2. Προνόμια για μαθητές  
 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι μελέτες έχουν δείξει ότι όλοι οι μαθητές με ή και χωρίς αναπηρία, 
επωφελούνται από την ενταξιακή εκπαίδευση. Για τους μαθητές με αναπηρία, αυτά τα οφέλη 
περιλαμβάνουν την κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, την ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους, τα ταλέντα και τη δημιουργικότητά στο μέγιστο δυναμικό τους, 
καλύτερη επικοινωνία και κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και περισσότερες φιλίες. 

Για τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρίες, η ενταξιακή εκπαίδευση έχει δείξει πιο θετικές 
στάσεις απέναντι στην ποικιλομορφία. Η συμμετοχή σε μια τάξη μαζί με μαθητές με αναπηρία 
μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στις κοινωνικές συμπεριφορές και πεποιθήσεις. Αυτό 
περιλαμβάνει: 
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• Μειωμένος φόβος για τη διαφορετικότητα (λιγότερος φόβος ανθρώπων που φαίνονται 
ή συμπεριφέρονται διαφορετικά). 

• Ανάπτυξη της κοινωνικής νοημοσύνης (αυξημένη ανοχή των άλλων, 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία με όλους τους μαθητές). 

• Βελτίωση στην αυτοεκτίμηση, και αίσθημα συμμετοχής. 
• Ανάπτυξη προσωπικών ηθικών και δεοντολογικών αρχών (λιγότερες προκαταλήψεις, 

υψηλότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των άλλων). 

Επιπλέον, καθώς οι καθηγητές λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τις διαφορετικές μαθησιακές 
ανάγκες των μαθητών τους, παρέχουν οδηγίες σε ένα ευρύτερο φάσμα μαθησιακών τρόπων 
(οπτικής, ακουστικής και κιναισθητικής), το οποίο είναι προς όφελος όλων των μαθητών 
(Dell'Anna , Pellegrini & Ianes, 2019 [111]). 

3. Στάσεις συμμαθητών και εκπαιδευτικών σε μια 
ενταξιακή τάξη 

 

Για να δημιουργήσουμε ενταξιακές τάξεις, ειδικά όπου υπάρχουν μαθητές με νοητική 
αναπηρία, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητές και να κατανοήσουν 
βασικές στρατηγικές που είναι κρίσιμες για την επίτευξη επιτυχίας. Οι επιτυχημένες πρακτικές 
ένταξης υπογραμμίζουν τη σημασία όχι μόνο της παρουσίας των μαθητών στην τάξη αλλά και 
την ποιότητα των εμπειριών τους και την επίτευξή τους στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. 
Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην ενταξιακή εκπαίδευση. Μια τάξη χωρίς 
αποκλεισμούς ενθαρρύνει, καλλιεργεί και εκπαιδεύει όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από το 
φύλο, τα σωματικά, πνευματικά, κοινωνικά, συναισθηματικά, γλωσσικά ή άλλα 
χαρακτηριστικά τους. Επομένως, μια ενταξιακή τάξη είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο 
εκπαιδευτικός καταλαβαίνει την αξία αυτής της πολυμορφίας στην τάξη και λαμβάνει μέτρα 
για να εξασφαλίσει ότι όλοι θα πηγαίνουν στο σχολείο. 

Η εφαρμογή της ενταξιακής εκπαίδευσης απαιτεί από τους εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν 
τη διδακτική τους πρακτική. Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται έτοιμοι να το κάνουν αυτό, 
οπότε επιπλέον εκπαίδευση και πρακτική είναι απαραίτητη για την παροχή καλών πρακτικών. 

Τα στοιχεία από πολλές χώρες υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν γενικά την 
έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης, αλλά δεν γνωρίζουν πως να διδάξουν σε μια ενταξιακή 
τάξη. Παρόλο που οι εκπαιδευτικοί εγκρίνουν την ένταξη, λίγοι είναι πρόθυμοι να 
συμπεριλάβουν μαθητές με αναπηρία στις δικές τους αίθουσες διδασκαλίας. Πολλοί 
εκπαιδευτικοί αποδίδουν το δισταγμό τους για να συμπεριλάβουν τους μαθητές με αναπηρία 
στην έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης. Η παροχή κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς μπορεί να 
επηρεάσει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη. Πολλές μελέτες έχουν 
διαπιστώσει ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει εκπαίδευση σχετικά με την ένταξη έχουν 
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περισσότερες πιθανότητες να έχουν θετική στάση απέναντι στην ένταξη των μαθητών με 
αναπηρία. (Van Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]) 

Οι πρακτικές για την ενίσχυση της ενταξιακής εκπαίδευσης για μαθητές με ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: την συνεργατική διδασκαλία 
μεταξύ εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής και την υποστήριξη από τους συνομηλίκους. 
(Van Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]) 

Η πρόσθετη υποστήριξη των εκπαιδευτικών / βοηθών διδασκόντων για μαθητές με νοητική 
αναπηρία περιλαμβάνει: 

1. Συνεργατική διδασκαλία. Η συνεργατική διδασκαλία μεταξύ εκπαιδευτικού γενικής 
και ειδικής αγωγής θεωρείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο και παιδαγωγικό μοντέλο 
για τη διαχείριση της διαφορετικότητας από το οποίο μπορούν να ωφεληθούν οι 
μαθητές με και χωρίς αναπηρία. Οι Fluijt, Bakker και Struyf (2016) [113] ορίζουν τη 
συνεργατική διδασκαλία ως εξής: «Επαγγελματίες γενικής και ειδικής αγωγής 
δουλεύουν μαζί σε μια ομάδα διδασκαλίας, με ένα κοινό όραμα, με έναν δομημένο 
τρόπο, για μεγάλη χρονική περίοδο κατά την οποία είναι υπεύθυνοι για την ποιοτική 
διδασκαλία για όλους τους μαθητές στην τάξη τους ». Οι ομάδες συνεργατικής 
διδασκαλίας αναπτύσσουν μια στάση στην οποία αγκαλιάζουν την πολυπλοκότητα του 
έργου τους ως ευκαιρία για επαγγελματική ανάπτυξη. Για την αποτελεσματική 
εφαρμογή μοντέλων συνεργατικής διδασκαλίας απαιτείται η κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών καθώς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οργανωτικές πτυχές, 
όπως η κατάρτιση και ο χρόνος για τον συν-σχεδιασμό, τη συν-διδασκαλία, τη συν-
αξιολόγηση και την συν-ανάκλαση. Οι αποτελεσματικές στρατηγικές συνεργατικής 
διδασκαλίας επικεντρώνονται άμεσα στους μαθησιακούς στόχους των μαθητών και 
παρέχουν επαρκείς προγραμματισμένες οδηγίες. 

 

2. Βοηθοί διδασκαλίας. Οι βοηθοί διδασκαλίας παρέχουν ειδικές εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Η σαφής διασαφήνιση του ρόλου των 
βοηθών διδασκαλίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία. Οι ρόλοι τους θα πρέπει 
να περιορίζονται σε συμπληρωματικές διδασκαλίες που έχουν σχεδιαστεί από τους 
εκπαιδευτικούς καθώς και βασικούς μη εκπαιδευτικούς ρόλους (π.χ. καθήκοντα 
γραμματείας, προετοιμασία υλικών, προσωπική φροντίδα, ομαδική εποπτεία) που 
συμβάλλουν στη δημιουργία χρόνου και ευκαιριών για γενικούς και ειδικούς 
εκπαιδευτικούς να συνεργάζονται μεταξύ τους και να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο 
στην απευθείας εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες. 

 

3. Η εργασία σε ομάδα είναι μια στρατηγική που περιλαμβάνει την τοποθέτηση των 
μαθητών σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες για να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες 
μάθησης που υποστηρίζουν ακαδημαϊκές διδασκαλίες και κοινωνικές δεξιότητες. Αυτή 
η διδακτική προσέγγιση δεν απαιτεί πρόσθετο προσωπικό ή πρόσθετη 
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χρηματοδότηση. Πρόκειται για μια μεθοδολογία βασισμένη στην έρευνα, η οποία 
αποδίδει θετικά αποτελέσματα σχετικά με το επίτευγμα των μαθητών και την αίσθηση 
του "ανήκειν" στην πορεία του χρόνου. Το μοντέλο αυτό παρέχει στους εκπαιδευτικούς 
ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την ενίσχυση της διδασκαλίας για τους μαθητές με και 
χωρίς αναπηρία . (de Boera, Pijla, Minnaerta, 2012 [114]) 

Ακολουθούν καινοτόμοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εργασία σε 
ομάδα για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και κοινωνικών αναγκών των μαθητών με αναπηρίες 
στο γενικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ωστόσο, κάθε ένα από αυτά τα μοντέλα απαιτεί εκ των 
προτέρων σχεδιασμό που περιλαμβάνει την επιλογή του σωστού τύπου στρατηγικής, 
αξιοποιώντας τον στην κατάλληλη στιγμή με ίσως εξατομικευμένα αποτελέσματα που 
ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του μαθήματος. (Szumski, Smogorzewska, Karwowski, 2017 
[115]) 

• Συνεργατική μάθηση. Μια εκπαιδευτική στρατηγική που χρησιμοποιείται για 
την επίτευξη των δεξιοτήτων που έχουν διδαχθεί. Αυτή η μέθοδος 
διδασκαλίας επιτρέπει να υπάρχει χρόνος για πρακτική, ανασκόπηση και 
ευκαιρίες για τους μαθητές ώστε να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων τους 

• Η αλληλεγγύη μεταξύ των συμμαθητών είναι μια άλλη στρατηγική που βοηθά 
στη μάθηση στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Η προσέγγιση αυτή αφορά 
συνήθως τους μεγαλύτερους μαθητές, που παρέχουν εκπαιδευτική 
υποστήριξη σε άλλους. 

 

4. Ρόλος και στάσεις της οικογένειας 
 

4.1  Γονική συμβολή στη δημιουργία μιας ενταξιακής τάξης 
 

Η συμμετοχή των γονέων και η συμμετοχή της κοινότητας στο συνολικό σχήμα της ενταξιακής 
εκπαίδευσης είναι σημαντική. Η συμμετοχή των οικογενειών και των τοπικών κοινοτήτων είναι 
απαραίτητη για την επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους. 

 

Η συμμετοχή των γονέων στο πρόγραμμα ενταξιακής εκπαίδευσης δημιουργεί θετικές σχέσεις, 
ενθαρρύνει νέες συμπεριφορές και αυξάνει την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία μεταξύ 
τους, των παιδιών τους και των εκπαιδευτικών. Αυτή η συμμετοχή της οικογένειας είναι το 
βασικό συστατικό που οδηγεί στην επιτυχία του μαθητή και του σχολείου. Ο κύριος στόχος των 
γονέων είναι να δουν αν το παιδί με αναπηρία ωφελείται από την εμπειρία στο σχολείο ή όχι. 
Τα παιδιά με αναπηρία χρειάζονται εκπαιδευτικές ευκαιρίες κατάλληλες για την ηλικία και τις 
ικανότητές τους. (Van Mieghem, Verschueren, Petry & Struyf, 2018 [112]) 
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Τις τελευταίες δεκαετίες, υπάρχει η τάση τα σχολεία να γίνονται πιο ανοιχτά στη συμμετοχή 
των γονέων ως πλήρεις συμμετέχοντες στη σχολική κοινότητα. Είναι πολύτιμοι συνεργάτες στη 
δημιουργία ενός ενταξιακού μαθησιακού περιβάλλοντος και μιας ενταξιακής τάξης αντίστοιχα. 

 

Η συνεργασία εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών στο σχολείο με τους γονείς δεν είναι 
συχνά εύκολη. Μερικές φορές μπορεί να προκύψουν συγκρούσεις καθώς πρέπει να 
συμβιβαστούν διαφορετικές προοπτικές. Τέτοιες δυσκολίες μπορεί να μειώσουν το κίνητρο 
των εκπαιδευτικών να αναζητήσουν γονική συνεργασία μέσω της διαδικασίας δημιουργίας 
μιας τάξης χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Παρά τις δυσκολίες γονείς και εκπαιδευτικοί που εργάζονται μαζί αποτελούν την καλύτερη 
υποστήριξη για τα παιδιά με αναπηρία. Από κοινού, μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά 
αποκτούν όσες απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες χρειάζονται για να είναι επιτυχείς στη 
ζωή. Οι γονείς γνωρίζουν καλύτερα τα παιδιά τους. Γνωρίζουν τις προτιμήσεις τις δυνάμεις και 
τις αδυναμίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες, τις ικανότητες, τις δυνατότητές τους και τις 
προκλήσεις. Αυτές οι πληροφορίες που μοιράζονται με τους εκπαιδευτικούς είναι ανεκτίμητες, 
ενώ αναπτύσσουν ένα εκπαιδευτικό σχέδιο για το παιδί. Ο γονέας είναι σημαντικό να 
εμπλέκεται πλήρως σε όλες τις πτυχές της λήψης αποφάσεων που λαμβάνουν χώρα κατά τη 
διάρκεια της παιδικής εκπαίδευσης. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου οι ειδικές ανάγκες του παιδιού εντοπίζονται πολύ νωρίς στη 
ζωή τους από μέλη της οικογένειας, γίνεται ευθύνη των γονέων ή της οικογένειας να 
ενημερώνουν τις σχολικές αρχές για τις ειδικές ανάγκες του παιδιού τους. 

 

4.2  Η συμμετοχή γονέων/οικογενειών στην ομάδα που υποστηρίζει το παιδί 
 

 

Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα για τη συνεργασία των γονέων και των ειδικών σε μια ομάδα 
για την προσωπική ανάπτυξη ενός μαθητή στο σχολείο. Διαφέρουν ανάλογα με τον βαθμό 
κοινού σχεδιασμού, την κοινή εργασία των συμμετεχόντων της ομάδας. Άλλες διαφορές 
μπορούν να βρεθούν στον βαθμό συμμετοχής της οικογένειας και των γονέων αντίστοιχα στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του σχεδίου υποστήριξης παιδιών. Είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι κανένα από αυτά τα μοντέλα δεν είναι καλύτερο από τα άλλα. Ένα μοντέλο μπορεί να 
επιλεγεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του παιδιού, της οικογένειας, του σχολείου και των 
πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών 
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Τρία βασικά μοντέλα μπορούν να διακριθουν. Αυτά είναι τα μοντέλα της πολυεπιστημονικής 
ομάδας, της διεπιστημονικής ομάδας και της διεπιστημονικής ομάδας. 

• Το μοντέλο της πολυεπιστημονικής ομάδας 

Σε αυτό το μοντέλο τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεισφοράς από 
διάφορους κλάδους. Η οικογένεια συναντά τα μέλη της ομάδας ξεχωριστά 

• Το μοντέλο της διεπιστημονικής ομάδας 

Σε αυτό το μοντέλο τα μέλη της ομάδας είναι πρόθυμα και ικανά να μοιράζονται την ευθύνη 
για τις υπηρεσίες μεταξύ τους. Η οικογένεια μπορεί να θεωρηθεί μέλος της ομάδας. Οι 
οικογένειες μπορούν να συνεργαστούν με ολόκληρη την ομάδα ή με έναν εκπρόσωπο της 
ομάδας. 

• Το μοντέλο της περιεπιστημονικής ομάδας 

Στο μοντέλο αυτης της ομάδας τα μέλη της δεσμεύονται να διδάξουν, να μάθουν και να 
εργαστούν πέρα από τα όρια της για να σχεδιάσουν και να παρέχουν ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες. Οι γονείς είναι πάντα μέλη της ομάδας και καθορίζουν τον δικό τους ρόλο στην 
ομάδα. Οι βασικές αρχές του μοντέλου της περιεπιστημονικής ομάδας είναι: 

 

• Οι γονείς είναι πλήρη μέλη της ομάδας 
• Οι γονείς νοούνται ως αρμόδιοι εμπειρογνώμονες για την οικογένεια και το παιδί τους 
• Η ομάδα μοιράζεται ευθύνες 
• Η ομάδα μιλά μία γλώσσα 
• Μέσα σε συγκεκριμένες διαδικασίες υποστήριξης, η ομάδα μοιράζεται ποιος θα κάνει 

τι 
• Οι γονείς μπορεί να επιλέξουν ένα βασικό άτομο μέσα στην ομάδα 
• Οι επαγγελματίες ενδέχεται να εγκαταλείψουν λίγο τις επαγγελματικές τους 

ταυτότητες  

 

 

Τα σημαντικότερα σημεία 

 

 

 

- Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα για τη συνεργασία γονέων και ειδικών στο σχολείο. Ένα 
μοντέλο μπορεί να επιλεγεί σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του παιδιού, της οικογένειας, 
του σχολείου και των πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών. 

Οι οικογένειες και οι κοινοτικές ομάδες μπορούν να βοηθήσουν τις σχολικές αρχές να 
παρέχουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την εκπαίδευση συμμαθητών με αναπηρία. 
- Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις 
δεξιότητες και αδυναμίες του παιδιού τους. 
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5. Δημιουργώντας ενταξιακές τάξεις 
Η παροχή ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος μπορεί να είναι τόσο σημαντική για 
την επιτυχία ενός μαθητή όσο οποιαδήποτε στρατηγική διδασκαλίας ή εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Οι μαθητές με νοητική αναπηρία, καθώς και όλοι οι μαθητές στην τάξη, θα είναι καλύτερα 
προετοιμασμένοι να μάθουν όταν βρίσκονται σε μέρη όπου μπορούν να χαλαρώσουν και να 
αισθάνονται ασφαλείς. Προκειμένου να δημιουργηθούν περιβάλλοντα που ευνοούν τη 
μάθηση, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να χρειαστεί να εξετάσουν τρόπους με τους οποίους 
οργανώνονται οι χώροι στην τάξη. Όταν σκεφτόμαστε τον φυσικό χώρο στην τάξη, πρέπει να 
έχουμε κατά νου επίσης τους ήχους, τις μυρωδιές και τον φωτισμό στην τάξη, καθώς η 
συχνότητα των δυσλειτουργιών της αισθητηριακής επεξεργασίας είναι διαδεδομένη σε παιδιά 
με νοητική αναπηρία και συμβάλλει στη δυσκολία τους να προσαρμοστούν. (Engel-Yeger et al., 
2011 [117]). 

Η δημιουργία των τάξεων ξεκινά με την κατανόηση των ποικίλων αναγκών που μπορεί να έχουν 
οι μαθητές 

Πολλοί εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι δεν έχουν τη γνώση, ενημέρωση ή τον χρόνο για να 
δημιουργήσουν εμπειρίες χωρίς αποκλεισμούς στην τάξη τους. (Capp, 2017 [116]) 

Υπάρχουν τρία βασικά πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν δημιουργείτε μια 
ενταξιακή τάξη. 

1. Η παιδαγωγική που αναπτύξατε. 
2. Το περιεχόμενο που δημιουργείτε ή παρέχετε. 
3. Τα εργαλεία και η τεχνολογία που χρησιμοποιείτε στην τάξη. 

Βήμα Πρώτο: ενταξιακή παιδαγωγική 
 

Το να σκέφτεστε ενταξιακά, σημαίνει ενδεχόμενη επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο 
επιτυγχάνεται η μάθηση και η παροχή εργαλείων για να βοηθήσετε τους μαθητές. 
Αναθεωρήστε το πρόγραμμα σπουδών αναζητώντας τρόπους για να εξασφαλίσετε αυτές τις 
βέλτιστες πρακτικές στην εργασία σας. 

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο από όλους τους μαθητές. Οι 
στόχοι του μαθήματος και τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι σαφώς καθορισμένα, είτε στο 
πρόγραμμα σπουδών είτε στις ίδιες τις μονάδες μαθημάτων. 

Διαφοροποιείστε τις δραστηριότητες όταν μπορείτε. Δίνοντας στους μαθητές σας επιλογές για 
τον καλύτερο τρόπο παρουσίασης των γνώσεων και της κατανόησης τους αυξάνεται η 
αφοσίωση και εξασφάλιση ότι όλες οι μορφές μάθησης και οι ανάγκες μπορούν να 
αντιμετωπιστούν χωρίς εμπόδια. 
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Δημιουργήστε ευκαιρίες για συνεργατική μάθηση σε όλη την τάξη.. Είναι σημαντικό μαθητές 
να καταλάβουν τι ακριβώς αναμένεται από αυτούς. Χρησιμοποιείτε τις αρχές του Universal 
Design for Learning σε όλο το πρόγραμμα σπουδών σας. 

Βήμα Δεύτερο: Ενταξιακό Περιεχόμενο 
• Αξιολογήστε όλο το υλικό σας σύμφωνα με τα παρακάτω: 
• Όλες οι εικόνες πρέπει να είναι σε easy to read 
• Να χρησιμοποιούνται εικόνες που απεικονίζουν κείμενο 
• Μην χρησιμοποιείται τρεμάμενες εικόνες. Αν το κάνετε, τα κινούμενα σχέδια είναι 

κρίσιμα για το υλικό και όχι μόνο διασκεδαστικά και ενδιαφέροντα. Εάν τα 
διατηρήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξηγήσει σωστά τι μεταδίδει το κινούμενο 
γραφικόκαι ότι είναι σε easy to read 

• Όλα τα έγγραφα του Word και του PowerPoint είναι σωστά δομημένα. 
• Όλα τα αρχεία PDF είναι προσβασιμα. 
• Όλα τα βίντεο έχουν υπότιτλους. 
• Όλα τα χρώματα που χρησιμοποιείτε έχουν την κατάλληλη αντίθεση μεταξύ του 

φόντου και εικόνας 
• Οι πίνακες δεν χρησιμοποιούνται για διάταξη σε οποιοδήποτε σημείο του 

περιεχομένου. 

Βήμα Τρίτο: Ενταξιακή Τεχνολογία και εργαλεία 
Το να σκέφτεστε ενταξιακά περιλαμβάνει εξίσου την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι 
άνθρωποι αλληλοεπιδρούν με διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιείτε και να προσαρμόζετε ή 
να χρησιμοποιείτε κατά ανάγκη. Όταν επιλέγετε εργαλεία και τεχνολογία στην τάξη σας, 
σκεφτείτε πώς μπορεί να επηρεάσουν άτομα με διαφορετικές ανάγκες. 

• Τα χρώματα θα έχουν αρκετή αντίθεση στην εφαρμογή; 
• Μεγεθύνατε ολόκληρη τη σελίδα ή μόνο το κείμενο; 
• Είναι το πληκτρολόγιο προσβάσιμο για όλους; 
• Παρέχετε ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις σε περισσότερες από μία μορφές; 
• Απαιτουνται πρόσθετες προσθήκες και λήψεις; 

 

5.1  Δημιουργώντας ενταξιακές τάξεις για μαθητές με αυτισμό ή και νοητική 
αναπηρία 

 

Περίπου το 38% των παιδιών με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού έχουν επίσης νοητική 
αναπηρία. Ως αποτέλεσμα, αυτό το κεφάλαιο θα παράσχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με 
τον τρόπο προσαρμογής μιας αίθουσας τάξης ώστε να γίνει ενταξιακή για τους μαθητές με 
αυτισμό ή και νοητική αναπηρία. 
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Μερικές φορές οι μαθητές με αυτισμό ή και νοητική αναπηρία δυσκολεύονται σε ένα κανονικό 
σχολείο επειδή αισθάνονται ανασφαλείς ή άβολα ή ακόμα και φοβούνται στο εκπαιδευτικό 
τους περιβάλλον. Η παροχή ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος μπορεί να είναι το 
επίκεντρο της επιτυχίας ενός μαθητή, όπως κάθε διδακτική στρατηγική ή εκπαιδευτικό 
εργαλείο. Οι μαθητές με αυτισμό ή και νοητική αναπηρία. μπορούν να εκπαιδευτούν καλύτερα 
σε μέρη όπου μπορούν να χαλαρώσουν και να αισθάνονται ασφαλείς. Προκειμένου να 
δημιουργηθούν περιβάλλοντα που ευνοούν περισσότερο τη μάθηση για τους μαθητές με 
αυτισμό και τους συνομηλίκους τους χωρίς αναπηρίες, οι εκπαιδευτικοί ίσως χρειαστεί να 
εξετάσουν τρόπους με τους οποίους οργανώνονται οι χώροι διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, οι 
εκπαιδευτικοί ίσως χρειαστεί να εξετάσουν τους ήχους, τις οσμές, το φωτισμό και τις επιλογές 
καθισμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας. 

Η οργάνωση του σχολικού χώρου, χρόνου και υλικού είναι πολύ σημαντική για όλους τους 
μαθητές ειδικά για μαθητές με νοητική αναπηρία των οποίων οι μαθησιακές επιδόσεις 
υπολείπονται σημαντικά των συνομηλίκων τους. Τα παιδιά ωφελούνται ιδιαίτερα από μια καλά 
οργανωμένη τάξη με παγιωμένες ρουτίνες, διαδικασίες και κανόνες. Η εξασφάλιση δια 
μαθητικής επικοινωνίας αλλά και απρόσκοπτης οπτικής επαφής του μαθητή με το δάσκαλο, 
τον πίνακα ή την οθόνη, η τοποθέτηση του σε μπροστινό θρανίο και εγγύτερα προς στον 
δάσκαλο, η αποφυγή εξωτερικών ακουστικών και οπτικών αποσπάσεων, η μείωση του 
επιπέδου θορύβου από τους ίδιους τους μαθητές είναι εξίσου σημαντικοί παράγοντες. 

Οι δραστηριότητες και οι εργασίες πρέπει να είναι οργανωμένες σε μικρά βήματα, να 
συμπληρώνονται από κατάλληλο και ελκυστικό υλικό και να συνοδεύονται από συνεχή 
καθοδήγηση και ανατροφοδότηση. 

 

Οι μαθητές επωφελούνται ιδιαίτερα, όταν ο δάσκαλος: 

• δίνει ξεκάθαρες οδηγίες σε απλή γλώσσα, χωρίς δύσκολο λεξιλόγιο και πολύπλοκη 
σύνταξη, διατυπώνοντάς τις μία-μία κάθε φορά, 

• ελέγχει αν οι μαθητές μπορούν να διαβάζουν και να κατανοούν γραπτές οδηγίες και 
εργασίες, 

• συνοδεύει ή αντικαθιστά τις γραπτές οδηγίες με προφορικές, 
• ελέγχει την κατανόηση των εργασιών ζητώντας από τους μαθητές να επαναλάβουν τις 

οδηγίες ή να περιγράφουν τι κάνουν, 
• προβαίνει σε νύξεις (λεκτικές, οπτικές, κιναισθητικές) για να βοηθηθεί ο μαθητής που 

δυσκολεύεται να απαντήσει ή να ολοκληρώσει μία δραστηριότητα, 
• Ο σχεδιασμός και η παραγωγή διαφοροποιημένου διδακτικού υλικού μπορεί να 

περιλαμβάνει διαδικασίες και ενέργειες όπως:  
o  μεταγραφή κειμένων και εργασιών του σχολικού εγχειριδίου σε απλούστερο 

λεξιλόγιο και σύνταξη,  
o συντόμευση κειμένων,  
o απλοποίηση σχεδίων και διαγραμμάτων,  
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o υπογράμμιση κύριων σημείων,  
o διαμόρφωση συμπληρωματικών ή εναλλακτικών φυλλαδίων με βασικές 

έννοιες και πληροφορίες ή περιλήψεις, 
o ένταξη πρόσθετης εικονογράφησης, σκίτσων, εικόνων, σχημάτων και 

διαγραμμάτων στο διδακτικό υλικό, 
o  χρήση εποπτικών μέσων και νέων τεχνολογιών, http://www.pi- 

schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-kathisterisi-
03.pdf 

 

Ήχοι 

Μερικοί μαθητές με αυτισμό και νοητική αναπηρία όχι μόνο δυσκολεύονται με τους ήχους που 
οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ενοχλητικούς (π.χ. συναγερμοί αυτοκινήτων, γυαλόχαρτο 
σε ξύλο), αλλά μπορεί επίσης να αντιδράσουν αρνητικά σε ήχους που οι περισσότεροι από εμάς 
θα αγνοήσουμε ή δε θα να παρατηρήσουμε (π.χ. σφύριγμα, ανεμιστήρα οροφής). Οι μαθητές 
μπορεί επίσης να αντιδρούν αρνητικά σε έναν ήχο που θεωρείται γενικά ευχάριστος ενώ δεν 
αντιδρούν καθόλου στο χτύπημα μιας πόρτας ή στην κραυγή μιας σειρήνας. 

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές 
να αντιμετωπίσουν τους ήχους είναι να μάθουν περισσότερες πληροφορίες από τις οικογένειες 
τους σχετικά με τους ήχους που τους δυσκολεύουν. Για παράδειγμα, αν οι εκπαιδευτικοί 
γνωρίζουν το φόβο τους για τους ήχους που σχετίζονται με ηλεκτρικές συσκευές, θα σκεφτούν 
δύο φορές πριν τους εντάξουν σε ένα εργαστήριο ξυλουργικής και να τους κρατήσουν μακριά 
από πράγματα όπως το ηλεκτρικό ξύστρα και συρραπτικό. 

Εξετάστε αυτές τις πρόσθετες ιδέες για να βοηθήσετε τους μαθητές να χειριστούν τους ήχους: 

• Μόλις παρουσιαστεί ένας ενοχλητικός ήχος, μετακινείστε τον μαθητή όσο το δυνατόν 
πιο μακριά από την πηγή ήχου. 

 

• Δοκιμάστε ωτοασπίδες ή ακουστικά για ορισμένες δραστηριότητες ή για χρήση σε 
ορισμένα μέρη του σχολικού κτιρίου (π.χ. γυμναστήριο). 

• Μειώστε το θόρυβο στην τάξη. Η ηχώ και ο θόρυβος μπορούν να μειωθούν 
εγκαθιστώντας τάπητα.. 

• Μπορεί να αλλάξει ο ήχος; Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής σπρώξει κάποιον άλλον 
όταν ακούει χειροκροτήματα, οι μαθητές θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα άλλο 
τρόπο εκτίμησης για εορτασμούς και συγκεντρώσεις. Εάν οι σφυρίχτρες ενοχλούν τα 
αυτιά ενός μαθητή, ο εκπαιδευτικός της φυσικής αγωγής μπορεί να συμφωνήσει να 
χρησιμοποιήσει ένα κουδούνι, μουσική, βομβητή ή σήμα χεριού για να ξεκινήσει και 
να σταματήσει τις δραστηριότητες. 

http://www.pi-schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-kathisterisi-03.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-kathisterisi-03.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-kathisterisi-03.pdf
http://www.pi-schools.gr/special_education/elafria_kathisterisi/metria-elafria-kathisterisi-03.pdf
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• Προετοιμάστε τον μαθητή για τον ήχο. Εάν ο εκπαιδευτικός ξέρει ότι το κουδούνι του 
σχολείου πρόκειται να χτυπήσει, ο μαθητής μπορεί να πειραματιστεί για να συνδέσει 
τα αυτιά του ή απλά να του πει να «ετοιμαστεί». 

• Να επιτρέπεται στους μαθητές να ακούνε ήπια μουσική χρησιμοποιώντας ακουστικά 
σε θορυβώδη ή χαοτικά περιβάλλοντα 

• Πολλοί μαθητές έχουν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης προβληματικών 
ήχων. Μερικοί μαθητευόμενοι, για παράδειγμα, θα επικεντρωθούν σε ένα αντικείμενο 
ή μια γραμμή στο χαρτί όταν ενοχλούνται από ήχους. Δώστε προσοχή σε αυτές τις 
στρατηγικές και αποφύγετε παρεμβολές με αυτές, αν είναι δυνατόν. Ενώ οι μηχανισμοί 
αντιμετώπισης των μαθητών μπορεί να μην είναι προφανείς σε όλους, οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει να είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο οι συμπεριφορές όπως το χτύπημα των χεριών 
και το κτύπημα των δακτύλων να είναι χρήσιμες για τον εκπαιδευόμενο. 

 

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι μαθητές μπορούν να βρουν κάποιους ήχους πολύ 
εξυπηρετικούς ή ευχάριστους και αυτοί οι ήχοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
υποστηρίξουν τον εκπαιδευόμενο. Μερικοί μαθητές βρίσκουν, για παράδειγμα, ήχους της 
φύσης (π.χ. τρεχούμενο νερό) κατευναστικούς. Εάν αυτοί οι ήχοι μπορούν να αναγνωριστούν, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποστηρίξουν τον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. 

 

Μυρωδιές 

Ενώ ένα άτομο χωρίς αυτισμό και νοητική αναπηρία μπορεί να συσχετίσει μερικές μυρωδιές - 
σκόνη κιμωλίας, με το σχολείο, μερικά άτομα με αυτισμό συνδέουν δεκάδες ή εκατοντάδες 
μυρωδιές με τα σχολεία. Ένας μαθητής με ένα αυξημένο αισθητηριακό σύστημα μπορεί να 
καταλάβει διαφορετικές οσμές μέσα σε λίγα λεπτά. 

• Πολλά άτομα με αυτισμό και νοητική αναπηρία αναφέρουν ότι τα αρώματα και άλλα 
προσωπικά προϊόντα προκαλούν προβλήματα. Εάν ένας φοιτητής είναι πολύ 
ευαίσθητος σε αυτούς τους τύπους οσμών, οι εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες 
που εργάζονται στην τάξη θα πρέπει να αποφεύγουν - όσο το δυνατόν περισσότερο - 
τη χρήση προϊόντων με βαριά οσμή. 

• Οι μυρωδιές των τροφίμων είναι εξαιρετικά αποσπασματικές για μερικούς μαθητές με 
αυτισμό. Οι μυρωδιές των τροφίμων σε άλλες αίθουσες διδασκαλίας μπορούν επίσης 
να προκαλέσουν διάσπαση της προσοχής. Αν τα τρόφιμα φτάσουν ποτέ σε τάξη, για 
παράδειγμα για τα γενέθλια ενός μαθητή, μπορείτε να δοκιμάσετε να τα 
αποθηκεύσετε σε ένα γραφείο ή σε άλλη τάξη, μέχρι τη στιγμή που θα καταναλωθούν. 

• Σε χώρους με έντονες μυρωδιές (π.χ. αίθουσα τέχνης, καφετέρια, εργαστήριο 
επιστήμης), οι μαθητές μπορεί να κάθονται κοντά στην πόρτα ή σε ένα ανοιχτό 
παράθυρο. 
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• Ακριβώς επειδή μια μυρωδιά είναι ισχυρή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι ένας μαθητής με 
αυτισμό θα αντιδράσει σε αυτή με αρνητικό τρόπο. Στην πραγματικότητα, πολλές 
μυρωδιές μπορεί να είναι ευχάριστες για τους μαθητές με αυτισμό. Εάν αυτές οι 
ευχάριστες μυρωδιές μπορούν να προσδιοριστούν, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
για να υποστηρίξουν τον μαθητευόμενο με αυτισμό, για παράδειγμα εάν η οσμή του 
δυόσμου έχει μια ήρεμη επιρροή σε έναν μαθητή, ο δάσκαλός τους θα μπορούσε να 
κρατήσει γλυκίσματα με μέντα στην τάξη, όταν χρειάζεται να χαλαρώσει. 

• Μερικοί δάσκαλοι επιθυμούν να προσαρμόσουν το περιβάλλον εγκαθιστώντας ένα 
δείγμα χαλιού σε μια περιοχή της τάξης. Ή τοποθετώντας μερικές πολυθρόνες σε ένα 
ειδικό μέρος του δωματίου. Μερικοί μαθητές (με και χωρίς αυτισμό) μπορεί επίσης να 
προτιμούν να κάθονται στο πάτωμα για κάποιο μέρος της ημέρας. 

Σημαντικότερα σημεία 

 

 

6. Συμπεράσματα 
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να οικοδομηθεί ένα ενταξιακό περιβάλλον μάθησης 
προέρχεται από τη δημιουργία ουσιαστικών συνδέσεων με τους μαθητές. 

 

Η ένταξη είναι μια μορφή διαχείρισης της τάξης που απαιτεί να αφιερωθεί κάποιος επιπλέον 
χρόνος και προσπάθεια για να δείτε κάθε μαθητή ως άτομο. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει 
πραγματικά να πιστέψουν ότι κάθε μαθητής μπορεί να πετύχει. Εάν το κάνουν αυτό γίνονται 
επιτυχείς εταίροι 

 

Η τοποθέτηση των συναισθηματικών αναγκών ενός μαθητή είναι σημαντική, διότι χωρίς 
ασφάλεια και κατανόηση, καμία στρατηγική διδασκαλίας δεν θα είναι αποτελεσματική. Με την 
οικοδόμηση σχέσεων στην τάξη, οι μαθητές θα αισθάνονται άνετα να βγουν και να μοιραστούν 

Η παροχή ενός κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος μπορεί να είναι τόσο σημαντική 
για την επιτυχία ενός μαθητή όσο οποιαδήποτε στρατηγική διδασκαλίας ή εκπαιδευτικό 
εργαλείο. 
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί τύποι οπτικών βοηθημάτων για να καταστεί 
το μαθησιακό περιβάλλον και η διαδικασία μάθησης πιο κατανοητή για όλους τους 
μαθητές και κυρίως για τους μαθητές με νοητική αναπηρία. 
- Η διάταξη της τάξης μπορεί να υποστηρίξει την προσαρμογή των μαθητών 
- Λάβετε υπόψη: οι ήχοι, οι μυρωδιές και ο φωτισμός στην τάξη είναι σημαντικοί. Η 
συχνότητα δυσλειτουργιών της αισθητηριακής επεξεργασίας είναι συχνή σε παιδιά με 
νοητική αναπηρία. 
- Δεν είναι σημαντικές μόνο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και οι δραστηριότητες 
που καλλιεργούν το θετικό συναισθηματικό κλίμα και τις φιλίες στην τάξη. 
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τι είναι στο μυαλό τους, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν μια ευκαιρία. Οι μαθητές θέλουν 
να αισθάνονται πολύτιμοι και να αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας μεγαλύτερης σχολικής 
κοινότητας. Δημιουργώντας έναν δεσμό ανάμεσα σε εσάς και τους μαθητές σας και 
παρέχοντας ένα σωστό εκπαιδευτικό πλαίσιο για την επιτυχία, θα υπάρξει πραγματική μάθηση. 
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