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2. Πως πρέπει να 
σκεφτόμαστε για να κάνουμε 

την εκπαίδευση Ενταξιακή

Κοινωνικο-
οικολογικό 

μοντέλο 
Ποιότητα ζωής Σχεδιασμός για 

όλους 

This is placeholder text to use for any extra information
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2.	 С	каква	нагласа	трябва	да	 
подходим	към	приобщаващото	
образование?

Социо-eкологичен		
подход

Качество	на	живота Приобщаващ	 
Дизайн
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Пътят	към	успеха	на	Приобщаващото	
образование 

1. Το Κοινωνικο-οικολογικό μοντέλο 
που λέει ότι:

 Πρέπει να βλέπουμε τις ικανότητες 
ενός μαθητή και όχι τις αδυναμίες 
του.

 Πρέπει να βρίσκουμε τρόπους 
να υποστηρίξουμε τον μαθητή για 
να ζει μέσα στην κοινωνία.

 Πρέπει να καταλάβουμε 
κάθε μαθητή. Για παράδειγμα να 
καταλάβουμε το χαρακτήρα του, τις 
επιθυμίες του και τις ανάγκες του.

Tι θα μας βοηθήσει να αλλάξουμε και 
να φτιάξουμε ένα σχολείο για όλους 
τους μαθητές; 

Για να πετύχει 
η Ενταξιακή Εκπαίδευση, 
πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο 
που σκεφτόμαστε για την ένταξη                      
των μαθητών με νοητική αναπηρία.

Ο τρόπος που πρέπει να σκεπτόμαστε για την 
επιτυχία της Ενταξιακής Εκπαίδευσης
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За да е успешно Приобщаващото 
образование, трябва да променим начина 
си на мислене за приобщаването на 
ученици с интелектуални нарушения.

 
 
акво	ще	ни	помогне	да	се	променим	и	да	
създадем	училище	за	всички	ученици?

1. Социо-	екологичният	модел	гласи,	че:

• Трябва да разглеждаме силните 
страни на ученика, а не само 
слабостите му/ѝ.

• Трябва да намираме начини да 
подкрепяме ученика да живее в 
обществото.

• Трябва да разберем характера, 
желанията и нуждите на всеки ученик. 
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3. Ο σχεδιασμός για όλους
που είναι να σχεδιάσουμε 
προγράμματα και χώρους για να 
μπορούν όλοι οι μαθητές 
να συμμετέχουν στο σχολείο.

2. Η ποιότητα ζωής που λέει ότι:

 Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

 Πρέπει να μετράμε πόσο ποιοτική 
είναι η ζωή κάθε ανθρώπου.

Η ποιότητα ζωής είναι όλα αυτά που είναι σημαντικά για τη ζωή κάθε 
ανθρώπου.                                                                                                                    
Για παράδειγμα η εκπαίδευση, ο ελεύθερος χρόνος, οι φίλοι, η οικογένεια, η 
εργασία.
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2. Подхода,	взимащ	предвид	Качеството	
на	живота,	предлага:

• да се отнасяме към всички по един и 
същи начин

• да отчитаме качеството на живот на 
всеки човек

3. Приобщаващ	Дизайн означава 
създаване на програми и пространства 
по такъв начин, че всички ученици могат 
да участват в училищния живот.

Качеството на живот включва всичко, което има значение в живота 
на хората.

Например образование, свободно време, приятели, семейство и 
работа.



IE+ Bevordering van een positieve houding en een empirisch onderbouwd beleid 
voor inclusief onderwijs Overeenkomstnummer: 2017-3338/001-001 

4
Този документ е написан с подкрепата на програмата за финансиране Еразъм + съгласно 
споразумение за финансова помощ 2017-3338 / 001-001
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 
авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

• Ο εκπαιδευτικός πρέπει:

 Να ενδιαφέρεται, να μαθαίνουν οι 
μαθητές με αναπηρία. 

 Να βλέπει πρώτα                                            
τις δυνατότητες των μαθητών                             
και να αλλάζει τον τρόπο που διδάσκει.

 Να αλλάζει το πρόγραμμα του σχολείου 
για τους μαθητές που το χρειάζονται.

 Να σκέφτεται τις ανάγκες των μαθητών 
και να προετοιμάζει το μάθημα για να το 
καταλάβουν όλοι.

Πώς μπορούμε να κάνουμε                      
το μάθημα εύκολο                                   
για να το καταλαβαίνουν                                    
οι μαθητές με αναπηρία;

• Πρέπει να έχουν βοήθεια                           
εκεί που δυσκολεύονται. 

• Το σχολείο πρέπει να κάνει αλλαγές 
για να βοηθήσει τους μαθητές.

• Πρέπει να πηγαίνουν στο Δημοτικό                       
και το Γυμνάσιο.
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Как	можем	да	направим	урока	достъпен	
за	учениците	с	увреждания? 

• Те трябва да получават помощ, когато 
срещат трудности.

• Училището трябва да направи промени, 
за да подпомогне учениците. 
 

• Учителят трябва:

- Да бъде заинтересован от обучението 
на деца с увреждания

- Да вземе предвид потенциала на 
учениците и да адаптира начина, по 
който той/тя преподава.

- Да промени училищната програма за 
тези, които се нуждаят от това.

- Да съобрази нуждите на учениците и 
да подготви урока 
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Τι κερδίζουμε από την                        
Ενταξιακή Εκπαίδευση;

• Δημιουργούνται φιλίες μεταξύ των 
μαθητών με και χωρίς αναπηρία.

• Οι μαθητές με αναπηρία                       
γίνονται καλύτεροι μαθητές.

• Οι μαθητές έχουν πολλές                    
ευκαιρίες για μάθηση.

• Η ένταξη βοηθάει την συμμετοχή 
όλων των μαθητών στην κοινωνία.

• Δίνει την ευκαιρία να συνεργάζονται 
οι εκπαιδευτικοί των ειδικών 
σχολείων και των γενικών σχολείων.
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Какво	ни	дава	приобщаващото	
образование? 
 
 

• Създаване на приятелства между 
ученици със или без увреждания.

• Учениците с увреждания стават по-добри 
ученици

• Учениците получават много възможности 
за обучение

• Приобщаването помага за гарантиране 
на участието на всички ученици в 
обществото.


