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Εισαγωγή

Τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα δεν είναι 
μόνο προς όφελος των παιδιών με αναπηρίες. Με 
την προώθηση ενταξιακών περιβαλλόντων μάθη-
σης, τα οποία αντανακλούν επακριβώς τις πολύ-
μορφες κοινωνίες μας, διασφαλίζεται η ικανοποί-
ηση των μαθησιακών αναγκών όλων των μαθητών 
και όλα τα παιδιά είναι σε θέση να διαπρέψουν και 
να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Παρά την ωφελιμότητά της, η ενταξιακή εκπαίδευ-
ση δεν έχει καταστεί ακόμη πραγματικότητα σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Με αυτή την προοπτική, 
οι εταίροι του έργου «Promoting positive attitudes 
and evidence-based policy for inclusive education’ 
(IE+)/ Προώθηση θετικής στάσης και στοιχειοθετημέ-
νης πολιτικής για ενταξιακή εκπαίδευση» (IE+) θέλουν 
να συμβάλουν στην υλοποίηση ευρύτερων εντα-
ξιακών εκπαιδευτικών συστημάτων. Το έργο συγ-
χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, 
στοχεύει να παράσχει στους υπευθύνους λήψης 
αποφάσεων (συμπεριλαμβανομένων των υπευθύ-
νων χάραξης πολιτικής και φορέων παροχής εκ-

παίδευσης) τις πληροφορίες, την κατάρτιση και τα 
μέσα για τη χάραξη στοιχειοθετημένης πολιτικής, 
η οποία θα υποστηρίξει τη μετάβαση παιδιών με 
νοητική αναπηρία, ηλικίας μεταξύ 3-18 ετών στην 
ενταξιακή εκπαίδευση. 

Η ανάπτυξη ενταξιακής πολιτικής είναι μόνο το 
πρώτο βήμα για την επίτευξη ενταξιακών εκπαι-
δευτικών συστημάτων. Ωστόσο, η δέσμευση και 
η συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων 
είναι καίριας σημασίας για να είναι η ένταξη βιώ-
σιμη. Όλοι διαδραματίζουμε ρόλο στη δημιουργία 
πιο δεκτικών κοινοτήτων και η συμπαραγωγική 
διαδικασία είναι ένα βασικό εργαλείο που μπορεί 
να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερόμενων φορέων. Υπό το πνεύμα «μαζί 
μαθαίνουμε καλύτερα», το παρόν εγχειρίδιο θα 
κατευθύνει τους αναγνώστες στην προώθηση της 
συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
στη σχολική τους κοινότητα με σκοπό να ευδοκι-
μήσει μια πιο ενταξιακή εκπαίδευση σε τοπικό επί-
πεδο.  
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Τι σημαίνει συμπαραγωγή; 

Στον τομέα της αναπηρίας, η συμπαραγωγή είναι 
μια ενταξιακή εργασιακή πρακτική μεταξύ εμπει-
ρογνωμόνων με εμπειρία (χρηστών), υποστηρι-
κτικών οργανισμών, δημόσιων αρχών και, κατά 
περίπτωση, οικογενειών και άλλων ενδιαφερόμε-
νων μερών (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2016a/Ομάδα Δράσης για τις Υποστηρι-
κτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2016α). Ο απώτερος στό-
χος της συμπαραγωγής είναι η παροχή υπηρεσι-
ών, η εφαρμογή πολιτικής ή δραστηριοτήτων που 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προτιμή-
σεις του ατόμου σύμφωνα με την αρχή «τίποτα για 
εμάς, χωρίς εμάς» και τα άρθρα της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με 
Αναπηρίες.

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω της συμπαρα-
γωγής, διαθέτουν αρμοδιότητες και κινητοποι-
ούνται αφού εμπλέκονται αδιάλειπτα στο σχεδι-
ασμό, στην ανάπτυξη, στην παροχή υπηρεσιών 
και στην εφαρμογή πολιτικής ή δραστηριοτήτων. 
(Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2016a/Ομάδα Δράσης για τις Υποστηρικτικές Υπηρε-
σίες του Αύριο, 2016α) Η συμπαραγωγή ενθαρρύνει 
τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους να 
έχουν τον έλεγχο της ζωής τους καθώς αναλαμβά-
νουν πρωτοβουλίες και εκφράζουν επιλογές μέσω 
δραστήριων και ουσιαστικών συμπράξεων.

Τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη συμπα-
ραγωγή είναι (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2016b/Ομάδα Δράσης για τις Υποστηρι-
κτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2016β):

1. Η μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων 
και ευθύνης αποκλειστικά από υπηρεσίες 

επαγγελματικής υποστήριξης και αρμόδιες 
αρχές. Η διαδικασία καταδεικνύει ότι όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι, υπό την ιδιότητα των οδηγών, 
είναι αναπόσπαστα μέρη της πολιτικής, των 
υπηρεσιών ή των δραστηριοτήτων που έχουν 
αναπτυχθεί βάσει ισότιμης συνεργασίας με 
άτομα με ανάγκες υποστήριξης. Ουσιαστικά, 
η συμπαραγωγή είναι κάτι περισσότερο από 
απλή παροχή συμβουλών με συνεργάτες, ενώ 
διαμορφώνει αίσθημα συλλογικής ευθύνης για 
την εφαρμογή της διαδικασίας ή της δραστηρι-
ότητας.

2. Η αναγνώριση ότι κάθε άτομο που χρήζει 
υποστήριξης πρέπει να συμμετέχει πλήρως 
σε διαρθρωτική, ουσιαστική και συνεχή 
βάση σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, ανά-
πτυξης και παροχής της σχετικής υπηρε-
σίας και υλοποίησης συναφούς πολιτικής 
ή δραστηριότητας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται 
την εμπειρία, τις επιθυμίες, τη θέληση και τις 
προτιμήσεις του ατόμου με ανάγκες υποστήρι-
ξης. Πρέπει να εφαρμοστούν μηχανισμοί για να 
διασφαλίζεται ότι τα άτομα εισπράττουν το σω-
στό επίπεδο αυτόνομης υποστήριξης, το οποίο 
τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν απο-
φάσεις με πλήρη επίγνωση του τρόπου συμμε-
τοχής σε μια συμπαραγωγική διαδικασία. 

3. Η διασφάλιση ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
επανεξετάζουν ενεργά και επανεκτιμούν 
τον τρόπο της τρέχουσας λειτουργίας τους. 
Ο κοινός διάλογος, τα από κοινού συμφωνημέ-
να αποτελέσματα, τα πλήρως ενταξιακά περι-
βάλλοντα και οι εύλογες προσαρμογές πρέπει 
να αποτελούν ουσιαστικό μέρος της δομής 
των εργασιών τους.
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Συμπαραγωγή στην εκπαίδευση

Η μάθηση είναι μια φυσική συμπαραγωγική δια-
δικασία καθώς απαιτεί πάντα συνεργασία, τόσο 
μεταξύ μαθητών και δασκάλων, όσο και μεταξύ 
του σχολείου και της ευρύτερης κοινότητας, συ-
μπεριλαμβανομένων των γονέων, των κηδεμό-
νων και της κοινωνίας των πολιτών ως συνόλου 
για να είναι επιτυχής. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης για τις 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2019) Παρά 
τον συμπαραγωγικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 
τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά συστήματα είναι 
συχνά υπερβολικά άκαμπτα και δεν είναι αρκετά 
ευέλικτα για να επιτρέπουν στους μαθητές με ανα-
πηρίες και στις οικογένειές τους να συμμετέχουν 
στη σύλληψη, στο σχεδιασμό, στο συντονισμό και 
στη διοίκηση σχολείων. Ουσιαστικά, παρόλο που 

αυτά τα εκπαιδευτικά συστήματα προσφέρουν 
συχνά ευκαιρίες συμμετοχής στην κοινότητα, 
για παράδειγμα μέσω συμβουλευτικών ή ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων, δεν παρέχουν άμε-
σο καταμερισμό ευθυνών ή επανεξισορρόπηση 
δυνάμεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 
(Taskforce for the Support Services of Tomorrow, 
2019/Ομάδα Δράσης για τις Υποστηρικτικές Υπηρεσί-
ες του Αύριο, 2019) Ως αποτέλεσμα, η πραγματική 
συμπαραγωγή δεν επιτυγχάνεται και η χρήση της 
φαίνεται λιγότερο βελτιωμένη για την εκπαίδευ-
ση από ό, τι σε άλλους τομείς παροχής υπηρεσι-
ών κοινής ωφελείας. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης για τις 
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2019)
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Τι θέλουμε να επιτύχουμε από τη συμπαραγωγή  
στην εκπαίδευση;

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών συμπαρα-
γωγής στην εκπαίδευση, οι οποίες μπορούν να 
διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ διάφορων 
ενδιαφερομένων. Αυτές οι ευκαιρίες συμπαραγω-
γής μπορούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία εν-
διαφερόμενων μερών με στόχο ένα συμφωνημέ-
νο αποτέλεσμα και κατά συνέπεια την υλοποίηση 
ενταξιακής εκπαίδευσης.

Το πρώτο βήμα προς ένα συμφωνημένο αποτέλε-
σμα ενταξιακής εκπαίδευσης μπορεί να αποτελεί 
μια πρόκληση από μόνο του, και πολλά ενδια-
φερόμενα μέρη, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
συστήματος, να έχουν λαθεμένες εντυπώσεις ή 
κακές εμπειρίες από την ένταξη παιδιών με ανα-
πηρίες σε περιβάλλοντα γενικής μάθησης, γεγο-
νός που ενδεχομένως συμβάλει στην αρνητική 
άποψή τους περί ένταξης. (IE + Project, 2019) Για 
παράδειγμα, τέτοιες αρνητικές απόψεις θα μπο-
ρούσαν να έχουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι συ-
χνά στερούνται των πόρων και της κατάρτισης για 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες παιδιών με ανα-
πηρίες στην τάξη τους, ή οι γονείς παιδιών χωρίς 
αναπηρίες, οι οποίοι πιστεύουν ότι η εκπαίδευση 
των παιδιών τους θα επηρεαστεί αρνητικά από 
την παρουσία μαθητών με αναπηρίες στην τάξη 
του παιδιού τους. Εκτός από τις ενδεχόμενες αρ-
νητικές θέσεις των ενδιαφερόμενων μερών για 
την ένταξη, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συ-
χνά λαθεμένες εντυπώσεις, οι οποίες τους εμπο-
δίζουν να συνεργαστούν για να υποστηρίξουν 
την πλήρη ένταξη εκπαιδευόμενων με αναπηρία 
στην κοινωνία.

Οι αρνητικές απόψεις και οι εσφαλμένες αντιλή-
ψεις έχουν τη δυνατότητα να εμποδίσουν τους 
ενδιαφερομένους να συνεργαστούν επιτυχώς για 
την ένταξη στο σχολείο τους και να καταστήσουν 
δύσκολη την υπέρβασή τους. Ωστόσο, οι ενδια-
φερόμενοι λειτουργώντας σε συμπαραγωγικό 
επίπεδο, μπορούν επίσης να αρχίσουν να κατα-
νοούν καλύτερα την κατάσταση του άλλου και να 
προωθούν μεταξύ τους μια πιο θετική στάση. 

Επομένως, η συμπαραγωγή μπορεί να μας βοηθή-
σει να:

	■ Δημιουργήσουμε περισσότερους 
επικοινωνιακούς συνδέσμους μεταξύ 
διάφορων ενδιαφερόμενων μερών 

	■ Αντικρούσουμε αρνητικά στερεότυπα και 
πεποιθήσεις

	■ Περιορίσουμε ανισορροπίες δυνάμεων
	■ Συμπεριλάβουμε την ευρύτερη κοινότητα στην 

ανάπτυξη του σχολείου
	■ Εντείνουμε το αίσθημα ευθύνης όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών 
	■ Προωθήσουμε τη διαφορετικότητα μεταξύ 

των υπευθύνων λήψης αποφάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων με 
εμπειρία

	■ Διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ 
ενδιαφερόμενων φορέων

	■ Ενισχύσουμε μαθητές με αναπηρίες
	■ Προωθήσουμε την πραγματική ένταξη!
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Ποιοι θα πρέπει να εκπροσωπούνται στη συμπαραγωγική 
διαδικασία;

Το προσωπικό του σχολείου, οι γονείς και οι οι-
κογένειες καθώς και οι μαθητές είναι βασικοί πα-
ράγοντες για τη συμπαραγωγή στην εκπαίδευση. 
Ο τομέας της εκπαίδευσης και οι κοινότητες στις 
οποίες αυτοί λειτουργούν, αντιπροσωπεύουν ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών και κατά 
συνέπεια η συμπαραγωγή δεν περιορίζεται στη 
συμμετοχή μόνο αυτών των παραγόντων. Τα εν-
διαφερόμενα μέρη που συμμετέχουν στη συμπα-
ραγωγική διαδικασία θα είναι μοναδικά για κάθε 
σχολική κοινότητα και θα μπορούσαν να περι-
λαμβάνουν:

	■ Χρήστες 
 ■ Όλους τους μαθητές με ή χωρίς αναπηρίες
 ■ Οικογένειες

	■ Επαγγελματίες 
 ■ Παρόχους υποστηρικτικών υπηρεσιών 
 ■ Εκπαιδευτικούς 
 ■ Εκπροσώπους σχολικών συμβουλίων
 ■ Διευθυντές
 ■ Εκπαιδευτές εκπαιδευτικών
 ■ Διευθυντές σχολείων
 ■ Επιθεωρητές

	■ Οργανώσεις 
 ■ Οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρίες (DPOs)
 ■ Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 

(CSOs)
 ■ Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Εκπαιδευτικών
 ■ Τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις 

	■ Μέλη της Ευρύτερης Κοινότητας

	■ Επιχειρηματίες

	■ Ντόπιους κατοίκους

	■ Κυβερνητικούς υπεύθυνους λήψης 
αποφάσεων. 

 ■ Δημόσιους λειτουργούς/δημόσια διοίκηση 
στην εκπαίδευση 

 ■ Νομοθέτες
 ■ Υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
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Πώς μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη  
να συνεργαστούν;

Η συνεργασία σε συμπαραγωγικό επίπεδο εύκολα 
λέγεται παρά εφαρμόζεται. Κατά τη συνεργασία 
τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν 
ορισμένες βασικές αρχές για να διευκολύνουν 
την επιτυχή συμπαραγωγική διαδικασία και συ-
νεργασία. Οι βασικές αρχές περιλαμβάνουν:

Μια συμπαραγωγική διαδικασία που 
επιτρέπει ουσιαστική συμμετοχή σε 
όλα τα στάδια

Από το πρώτο στάδιο (συν-δημιουργία) έως το 
τελευταίο (συν-αξιολόγηση), η συμπαραγωγική 
διαδικασία πρέπει να είναι προσβάσιμη, προσαρ-
μόσιμη και ευέλικτη ώστε να περιλαμβάνει και να 
ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των προαναφερ-
θέντων ενδιαφερόμενων μερών.

	■ Κάθε είδους επικοινωνία για να είναι 
προσβάσιμη, κατά τη διάρκεια της 
παραγωγικής διαδικασίας πρέπει να είναι 
κατανοητή και σαφής για όλους. Η χρήση 
μιας γλώσσας που μπορεί να γίνει πλήρως 
κατανοητή από άλλους, η αποφυγή ιατρικής 
ή ακαδημαϊκής ορολογίας και ο έλεγχος για 
κατανόηση όταν χρειάζεται είναι σημαντικές 
παράμετροι. Υποστήριξη και προσαρμογή 
θα πρέπει να παρέχονται σε άτομα που τις 
χρειάζονται.

	■ Προκειμένου όλες οι παρανοήσεις και οι 
διαφωνίες να είναι προσαρμόσιμες θα πρέπει 
να επιλύονται με την κατάλληλη αλλαγή του 
τελικού προϊόντος/τελικής απόφασης ή την 
αναγνώριση των διαφωνιών, όταν η εξεύρεση 
συμβιβασμού καθίσταται αδύνατη.
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	■ Προκειμένου ο αριθμός των καθορισθέντων 
στόχων για τα άτομα που θα ενταχθούν να είναι 
ευπροσάρμοστος πρέπει να είναι ρεαλιστικός 
τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η συμπαραγωγική διαδικασία είναι 
χρονοβόρα.

Διαφάνεια

Όλες οι συζητήσεις καθ’ όλη τη συμπαραγωγική 
διαδικασία πρέπει να διεξάγονται παρουσία όλων 
των ενδιαφερόμενων μερών ή να γνωστοποιού-
νται σε άτομα που αδυνατούν να είναι παρόντα.

Προώθηση ισότιμης σχέσης 

Η συμπαραγωγική διαδικασία χαρακτηρίζεται 
ουσιαστικά από την ισότιμη σχέση όλων των εν-
διαφερόμενων μερών που συμμετέχουν στη συ-
μπαραγωγή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι κάθε 
εταίρος πρέπει να έχει μια φωνή που να εισακού-
εται και συνάμα, στο πλαίσιο της διαδικασίας, 
ισοδύναμη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Ενδέχεται να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος ή 
δράση για να παρακαμφθούν η υφιστάμενη ιε-
ραρχία και ενδεχόμενες εντάσεις μεταξύ των εν-
διαφερομένων. Ένα παράδειγμα προώθησης της 
ισότιμης σχέσης θα μπορούσε να είναι η εξασφά-
λιση ίσου χρόνου ομιλίας για όλα τα ενδιαφερό-
μενα μέρη, κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων. Θα 
ήταν επίσης σημαντικό να εξεταστεί πώς ο τόπος 
μιας συνεδρίασης θα μπορούσε να κάνει μερι-
κούς ενδιαφερομένους να αισθάνονται πιο άνε-
τα από άλλους. Θα πρέπει επίσης να αφιερωθεί 
χρόνος για να διασφαλιστεί ότι όσοι εξαιρούνται 
συχνά από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για 
παράδειγμα τα παιδιά, να έχουν τη δυνατότητα 
να συμμετέχουν ισότιμα σε άλλες.

Αμοιβαία μάθηση και αλληλεπίδραση 
για την κατανόηση ζητημάτων και 
την παραγωγή γνώσης

Κάθε ενδιαφερόμενος κατέχει τις δικές του γνώ-
σεις και εμπειρίες και συνεπώς πρέπει αυτές να 
γίνονται σεβαστές. Η συμπαραγωγική διαδικασία 
πρέπει να παρέχει ευκαιρίες αμοιβαίας μάθησης, 
ικανές να βοηθήσουν όλους τους εμπλεκόμενους 
να κατανοήσουν καλύτερα τα ζητήματα άλλων 
και να μάθουν από αυτά. Για παράδειγμα: τα παι-
χνίδια υπόδησης ρόλων θα μπορούσαν να αποτε-
λέσουν μέρος της εκπαίδευσης για τη βελτίωση 
της αμοιβαίας μάθησης και της κατανόησης της 
κατάστασης των άλλων ενδιαφερομένων. Τα ενδι-
αφερόμενα μέρη θα μπορούσαν επίσης να συνερ-
γαστούν για να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις και 
να συμφωνήσουν ως προς τον τρόπο υπέρβασής 
τους.
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Παραδείγματα συμπαραγωγής στην εκπαίδευση

Με βάση τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ενδια-
φερομένων, μπορούν να εφαρμοστούν διαφορε-
τικοί τύποι συμπαραγωγής. Όπως επισημάνθηκε 
ανωτέρω, η εκπαίδευση παρέχει ήδη ευκαιρίες 
συμπαραγωγής, οι οποίες ενδέχεται να εφαρμό-
ζονται στο σχολείο σας. Αυτές οι ευκαιρίες θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν:

Σχολική διακυβέρνηση 

Η πιο εμφανής οδός για εκπαιδευτική συμπαρα-
γωγή είναι μέσω της σχολικής διακυβέρνησης. Τα 
περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα διαθέτουν 
σχολικά διοικητικά συμβούλια που παρέχουν 
κάποια εποπτεία για τις λειτουργίες και τη διδα-
σκαλία στο σχολείο. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης για 
τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2019) Η 
δυνατότητα αυτών των συμβουλίων ή συναφών 
δομών, όπως οι οργανώσεις γονέων χωρίς να 

έχουν την ίδια τυπική εξουσία να επηρεάζουν ή 
να κατευθύνουν σχολικές δραστηριότητες, εξαρ-
τάται από κάθε σχολείο. Τα περισσότερα διοικητι-
κά συμβούλια ευρωπαϊκών χωρών απαρτίζονται 
από ένα συνδυασμό εκπαιδευτικών, διοικητικού 
προσωπικού, γονέων και ενίοτε εκπροσώπων μα-
θητών.

Αυτή η μορφή συμπαραγωγής στην εκπαίδευση 
είναι κοινή, αλλά ενώ κάποιοι γονείς εκφράζουν 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στη σχολική διακυβέρ-
νηση, πολλοί απλώς δεν έχουν το χρόνο να αντα-
ποκριθούν αποτελεσματικά και επομένως πρέπει 
να ληφθεί μέριμνα για να επιτραπεί η πραγματική 
συμμετοχή. (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης για τις Υποστηρι-
κτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2019). Προσοχή επίσης 
πρέπει να δοθεί στη σύνθεση αυτών των συμβου-
λίων για να εξασφαλιστεί ισορροπία των ενδιαφε-
ρομένων και των εκπροσώπων τους.
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Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα

Τα Εξατομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
(IEPS) παρέχουν μια πιθανή μέθοδο συμπαραγω-
γής λόγω του σχεδιασμού τους να φέρουν κοντά 
εκπαιδευόμενους με αναπηρίες, την οικογένειά 
τους, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες 
για να συζητήσουν την εκπαιδευτική πορεία του 
εκπαιδευόμενου. Το σημαντικό είναι ότι τα Εξα-
τομικευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (IEPS) 
προσφέρουν την ευκαιρία συμπαραγωγικής, συ-
νεργατικής διαδικασίας για τον προσδιορισμό 
και την εφαρμογή εύλογων προσαρμογών και 
υποστήριξης σε μαθητές με αναπηρίες, ώστε να 
διασφαλιστεί η ακαδημαϊκή και κοινωνική έντα-
ξή τους στο σχολείο. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης για 
τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2019) Σε 
ορισμένα συστήματα, τα Εξατομικευμένα Εκ-
παιδευτικά Προγράμματα (IEPS) σχεδιάζονται 
για κάθε παιδί ανεξάρτητα από την ειδική ανά-
γκη του. (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης για τις Υποστη-
ρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2019) Τα Εξατομι-
κευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα (IEPS) παρά 
τις δυνατότητές τους αποτελούν μια ανεξερεύνη-
τη συμπαραγωγική μορφή και η εφαρμογή τους 
δεν αντιμετωπίζεται πάντα θετικά από γονείς 
και οικογένειες, οι οποίοι τα εκλαμβάνουν ως 
μια προσχηματική προσπάθεια. (Taskforce for 
the Support Services of Tomorrow, 2019/Ομάδα 
Δράσης για τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 
2019) Ως αποτέλεσμα, είναι σημαντικό οι αποφά-
σεις που λαμβάνονται για την ανάπτυξη του Εξα-
τομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (IEP) 
να εφαρμόζονται πλήρως για να διασφαλίζεται 
ότι οι γονείς, οι οικογένειες και οι μαθητές μπο-
ρούν να είναι σίγουροι ότι θα απολαμβάνουν το 
σεβασμό ως ισότιμοι συμμέτοχοι στη διαδικασία 
και οι ανάγκες και οι απόψεις τους θα λαμβάνο-
νται υπόψη.

Γονική συμμετοχή

Πέρα από τις διοικητικές δομές, προσφέρονται 
ευκαιρίες για τους γονείς να συμμετέχουν στην 
εκπαίδευση του παιδιού τους, συμπεριλαμβα-
νομένων των γονέων παιδιών με αναπηρίες, οι 
οποίοι προωθούν τα παιδιά τους να έχουν επαρ-
κή υποστήριξη και να εκπαιδεύονται σε περι-
βάλλοντα ευνοϊκά για την ένταξη. (Taskforce for 
the Support Services of Tomorrow, 2019/Ομάδα 
Δράσης για τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 
2019) Οι γονείς παιδιών με ανάγκες εκπαιδευτι-
κής υποστήριξης έχουν συχνά περισσότερες τυ-
πικές και άτυπες ευκαιρίες να συνεργαστούν με 
εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό σύστημα στο 
σύνολό του, και μεταξύ άλλων να συμμετέχουν 
στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών και υποστηρικτι-
κών προγραμμάτων και στην άσκηση πίεσης ώστε 
το παιδί τους να λαμβάνει την υποστήριξη που 
δικαιούται. (Taskforce for the Support Services of 
Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης για τις Υποστηρι-
κτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 2019)

Μολαταύτα, υπάρχουν πολλά εμπόδια για τη βελ-
τίωση της γονικής συμμετοχής, τα οποία πρέπει 
να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι και να προσπα-
θούν να τα υπερβούν. Αυτά τα εμπόδια μπορούν 
να διαχωριστούν διαφορετικές ομάδες:

1. Γονικοί και οικογενειακοί παράγοντες 
 ■ Διάφορες πτυχές του βιοτικού πλαισίου των 

γονέων μπορούν να αποτελέσουν εμπόδια 
για τη γονική συμμετοχή. Για παράδειγμα, 
το μορφωτικό επίπεδο των γονέων μπορεί 
να επηρεάσει τις απόψεις τους ως προς την 
εκ μέρους τους κατοχή επαρκών δεξιοτήτων 
και γνώσεων για να προσεγγίσουν το 
σχολείο και να συμμετάσχουν περισσότερο 
στην εκπαίδευση του παιδιού τους. Οι 
γονείς μπορεί επίσης να έχουν διαφορετικές 
απόψεις σχετικά με το ρόλο που πρέπει 
να διαδραματίσουν στην εκπαίδευση του 
παιδιού τους (Hornby και Lafaele, 2011).
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 ■ Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, που 
μπορεί να επηρεάσει το πολιτισμικό 
κεφάλαιο των γονέων, ο χρόνος και η 
διαθεσιμότητα μπορούν να αποτελέσουν 
σημαντικό εμπόδιο για τη γονική 
συμμετοχή. (Taskforce for the Support 
Services of Tomorrow, 2019/Ομάδα Δράσης 
για τις Υποστηρικτικές Υπηρεσίες του Αύριο, 
2019). Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο 
η συμπαραγωγική διαδικασία πρέπει να 
λειτουργεί προς αντιμετώπιση πιθανών 
διαφορών στην υπάρχουσα ιεραρχία. 

 ■ Οι αντιλήψεις που έχουν οι γονείς όσον 
αφορά την επιθυμία του σχολείου για τη 
συμμετοχή τους είναι επίσης σημαντικές. 
Όταν οι γονείς πιστεύουν ότι η συμμετοχή 
τους δεν εκτιμάται από εκπαιδευτικούς 
ή σχολεία, είναι λιγότερο πιθανό 
να συμμετάσχουν. Ο Epstein (2001) 
διαπίστωσε ότι οι γονείς εμπλέκονται πιο 
αποτελεσματικά όταν οι εκπαιδευτικοί 
ενθαρρύνουν ενεργά τη γονική συμμετοχή.

2. Παιδοκεντρικοί παράγοντες 
 ■ Η ηλικία των παιδιών μπορεί να 

λειτουργήσει ανασταλτικά για τη γονική 
συμμετοχή, καθώς αυτή περιορίζεται 
όσο τα παιδιά μεγαλώνουν και αγγίζει το 
χαμηλότερο επίπεδο για τα παιδιά της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η σχολική 
επίδοση των παιδιών μπορεί να αποτελέσει 
εμπόδιο ή παράγοντα διευκόλυνσης για τη 
γονική συμμετοχή. Η υπεροχή ή η δυσκολία 
(λόγω μαθησιακών δυσκολιών ή ειδικών 
αναγκών) ενός παιδιού με τη σχολική του 
εργασία, μπορεί να είναι συχνά καταλυτική 
για αυξημένη γονική συμμετοχή (Hornby 
και Lafaele, 2011). Αντίθετα, σε περίπτωση 
που τα παιδιά δυσφημιστούν για εκδήλωση 
προκλητικής συμπεριφοράς, οι γονείς 
τους ενδέχεται να είναι απρόθυμοι να 
αλληλεπιδράσουν με το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς, φοβούμενοι το άκουσμα 
περισσότερο άσχημων ειδήσεων.

3. Παράγοντες αλληλεπίδρασης γονέων 
εκπαιδευτικών

 ■ Οι εκπαιδευτικοί μπορεί να παρεμποδίσουν 
την αποτελεσματική γονική συμμετοχή. Οι 
εκπαιδευτικοί χρειάζονται τόσο τυπικές 
ικανότητες, όσον αφορά τις απαιτούμενες 
δεξιότητες για τη διευκόλυνση της 
συνεργασίας με τους γονείς, όσο και 
υποστήριξη για να μεταφέρουν τις εν λόγω 
δεξιότητες στην πράξη (Westergård, 2013, 
2015). Όπως έχει ήδη προσδιοριστεί, η 
αποτελεσματική συμπαραγωγή απαιτεί 
βαθμό αμοιβαίας αναγνώρισης της 
εμπειρογνωμοσύνης και της γνώσης και 
θετική στάση μεταξύ τους. Οι γονείς (και 
τα παιδιά τους) πρέπει να αναγνωρίζουν 
τον επαγγελματισμό και την παιδαγωγική 
εμπειρία των εκπαιδευτικών, ενώ οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοούν τις 
γνώσεις και τις απόψεις των γονέων 
(Westergård, 2013, 2015).

4. Κοινωνικοί παράγοντες 
 ■ Οι Hornby και Lafaele (2011) υποστηρίζουν 

ότι οι δημογραφικές αλλαγές θέτουν 
εμπόδιο στη γονική συμμετοχή. Η αλλαγή 
οικογενειακών δομών επέφερε αύξηση 
των ωρών εργασίας και της γονικής 
κινητικότητας, οδηγώντας μεγαλύτερο 
ποσοστό οικογενειών στην εργασία 
αμφότερων των γονέων. Αυτό συνοδεύτηκε 
από αύξηση του αριθμού διαζυγίων και 
διαστάσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση της 
μονογονεϊκής μέριμνας και του αριθμού 
θετών οικογενειών. Στην ευρύτερη κοινωνία 
παρατηρήθηκε μείωση των θρησκευτικών 
εκδηλώσεων και εντεινόμενος 
κατακερματισμός της κοινότητας, όπως και 
εντονότερος ατομικισμός και ανταγωνισμός. 
Οι παράγοντες αυτοί έχουν από κοινού 
προκαλέσει μεγαλύτερη αγωνία στους 
γονείς εξαιτίας της διάθεσης λιγότερων 
πόρων και χρόνου, γεγονός που δυσχεραίνει 
την ανάπτυξη βέλτιστης συμμετοχής στην 
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εκπαίδευση των παιδιών τους. Οικονομικοί 
και πολιτικοί παράγοντες παίζουν επίσης 
ρόλο.

5. Συστημικοί παράγοντες 
 ■ Τα πολιτικά πλαίσια των περισσότερων 

χωρών δεν διαθέτουν ειδική νομοθεσία 
για τη γονική συμμετοχή που κατοχυρώνει 
τη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Αυτό συχνά σημαίνει ότι 
η πρακτική βασίζεται στην εθελοντική 
συμμετοχή σχολείων και καταλήγει σε άνιση 
εφαρμογή.

 ■ Σε οικονομικό επίπεδο, τα εθνικά 
εκπαιδευτικά συστήματα οργανώνονται για 
να εξυπηρετούν τις ανάγκες της αγοράς. 
Αυτό σημαίνει ότι «οι εκπαιδευτικές πρακτικές 
πρέπει να δικαιολογήσουν το μερίδιο των 
διαθέσιμων κονδυλίων ενώ λειτουργούν σε ένα 
πεδίο που υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση για 

τη βελτίωση επιδόσεων με μέσα όπως εθνικές 
εξετάσεις ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής» 
(Hornby και Lafaele, 2011). Προγράμματα 
που στοχεύουν στην αύξηση της γονικής 
συμμετοχής μειονεκτούν σε αυτό το 
σύστημα καθώς αφορούν μια διαδικασία 
που σχετίζεται με μακροπρόθεσμους και όχι 
βραχυπρόθεσμους στόχους. Ως αποτέλεσμα, 
συχνά διατίθενται λίγα ή καθόλου χρήματα 
για την εφαρμογή της γονικής συμμετοχής.

 ■ Η διασφάλιση ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 
αρκετό χρόνο για να εφαρμόσουν τον 
διαθέσιμο χρόνο στους εκπαιδευτικούς 
μπορεί να είναι βασική πρόκληση/ Οι 
εκπαιδευτικοί χρειάζονται περισσότερο 
«χρόνο ανά παιδί» για να είναι σε θέση να 
συνειδητοποιήσουν όλα όσα τους ζητούνται, 
καθώς και για να επενδύσουν χρόνο στη 
διαμόρφωση σχέσης με τους γονείς και άλλα 
σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη.

 
Ένα πρώτο βήμα για συνεργασία

Παρά τα οφέλη της συμπαραγωγής, η συγκέντρω-
ση των ενδιαφερόμενων μερών για να εργαστούν 
προς την κατεύθυνση ενός κοινού ενταξιακού 
στόχου δεν είναι πάντα εύκολη. Το έργο IE + έχο-
ντας σκοπό να υποστηρίξει τα σχολεία και ιδίως 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να συνερ-
γαστούν, ξεκίνησε τη δική του εκστρατεία για να 
βοηθήσει τους εταίρους να σπάσουν τον πάγο κά-
νοντας το πρώτο βήμα για να συνεργαστούν και 
να μάθουν καλύτερα.

Η εκστρατεία παρέχει 6 συμβουλές για την προ-
ώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών 
και γονέων και ενθαρρύνει τη βελτιωμένη επικοι-
νωνία μεταξύ των εταίρων. Αυτά τα βήματα περι-
λαμβάνουν:

1. Διασφάλιση ότι κάθε άτομο συμμετέχον στη 
διαδικασία είναι εξίσου ευπρόσδεκτο.

2. Ενδιαφέρον για τα συναισθήματα και τις 
ανησυχίες άλλων ανθρώπων για να υπάρχει 
αλληλοκατανόηση.

3. Χρήση μιας γλώσσας πλήρως κατανοητής από 
άλλους, αποφυγή ιατρικής ή ακαδημαϊκής 
ορολογίας και έλεγχο για κατανόηση όταν 
χρειάζεται.

4. Συμφωνία για τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ 
τους όσον αφορά την πρόοδο που σημειώνεται 
στο σπίτι και στην τάξη και τις μελλοντικές 
προσδοκίες.

5. Προσδιορισμό πιθανών μελλοντικών 
προκλήσεων εκ των προτέρων και συμφωνία 
για την από κοινού υπέρβασή τους.

6. Υπενθύμιση ότι όλα τα μέρη είναι ισότιμα 
στη διαδικασία, καθένα εκ των οποίων έχει 
την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη για την 
υλοποίηση ενός καλύτερου υποστηρικτικού 
συστήματος για παιδιά με αναπηρίες.
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Εκτός από την παροχή συμβουλών για τον τρό-
πο που οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να συνεργαστούν καλύτερα, η εκστρατεία προτεί-
νει μια εναρκτήρια δραστηριότητα στοχεύοντας 
στην εκκίνηση συζητήσεων μεταξύ εκπαιδευτι-
κών, γονέων και παιδιών σχετικά με το όραμά 
τους για την τάξη. Η μορφή με την οποία θα πρέ-
πει να εκτελεστεί ένα τέτοιο έργο πρέπει να απο-
φασιστεί από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, 
οι οποίοι θα έχουν ελευθερία δράσης και πλήρη 
δημιουργικότητα για το πώς θα επιτύχουν την 
τάξη των ονείρων τους, όπου τα παιδιά με και χω-
ρίς αναπηρίες θα είναι σε θέση να μαθαίνουν και 
να αλληλοεπιδρούν μαζί. Αυτή η δραστηριότητα 
μπορεί να ασκείται μαζί με τον εκπαιδευτικό, το 
παιδί και τους γονείς ή μπορεί να ολοκληρώνεται 
με τη συμμετοχή όλης της τάξης, με σκοπό την 
προώθηση ενός κοινού οράματος για μια περισ-
σότερο ενταξιακή αίθουσα διδασκαλίας.

Μάθετε περισσότερα εδώ στα Αγγλικά,  Βουλγαρι-
κά,  Ολλανδικά, Ισπανικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιτα-
λικά.

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_en.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_bulgarian_0.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Projects/IE/ie_flyer_in_bulgarian_0.pdf
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Συμπεράσματα

Όπως κατοχυρώνεται στη Σύμβαση των Ηνωμέ-
νων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπη-
ρίες, όλοι οι εκπαιδευόμενοι, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων με αναπηρία, δικαιούνται υψηλής 
ποιότητας ενταξιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι εκπαιδευόμενοι με 
αναπηρίες εξακολουθούν να αποτρέπονται από 
τη μάθηση όπως οι ομότιμοί τους στις ίδιες αί-
θουσες διδασκαλίας.

Παρόλο που οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν την 
υποχρέωση να νομοθετούν αναλόγως, προκει-
μένου να γεφυρώσουν το ενταξιακό χάσμα που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αναπηρίες, οι βα-
σικοί εμπλεκόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των 
γονέων, διευθυντών του προσωπικού των σχο-
λείων και των εκπαιδευομένων, είναι σημαντικοί 
εταίροι στην επιτυχή εφαρμογή της ενταξιακής 
εκπαίδευσης σε καθημερινή βάση. Η συμπαρα-
γωγή είναι ένα σημαντικό εργαλείο που μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

για να αποφέρουν πραγματική αλλαγή στη σχο-
λική τους κοινότητα για να ικανοποιηθούν οι εκ-
παιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών και να δι-
ευκολυνθεί η πλήρης ένταξή τους σε συμβατικές 
αίθουσες διδασκαλίας.

Τα τρέχοντα εκπαιδευτικά μας συστήματα προ-
σφέρουν ήδη κάποιες ευκαιρίες συμπαραγωγής, 
αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα για τη θεμε-
λίωση ουσιαστικής συμπαραγωγής η οποία να 
αντιμετωπίζει τις ανισορροπίες δυνάμεων μετα-
ξύ των ενδιαφερομένων και να προάγει την ισοτι-
μία στη μαθησιακή διαδικασία.

Η συνεργασία δεν είναι πάντα εύκολη, αλλά οι 
εταίροι του IE + ελπίζουν ότι το παρόν εγχειρίδιο 
μπορεί να σας δώσει τη γνώση και την έμπνευ-
ση για να κάνετε το πρώτο βήμα προς τη συμπα-
ραγωγή ευρύτερων ενταξιακών περιβαλλόντων 
μάθησης, όπως έχουν κάνει άλλοι πριν από εσάς. 
Καλή τύχη!
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