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IE+ IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή εκπαίδευση  
Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

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
12
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2.	 Πως	πρέπει	να	σκεφτόμαστε	
για	να	κάνουμε	την	εκπαίδευση	
Ενταξιακή

Κοινωνικο- 
οικολογικό	μοντέλο

Ποιότητα	ζωής Σχεδιασμός	 
για	όλους
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IE+ IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή εκπαίδευση  
Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Ο	τρόπος	που	πρέπει	να	σκεπτόμαστε	για	την	
επιτυχία	της	Ενταξιακής	Εκπαίδευσης

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.
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Ο τρόπος που πρέπει να σκεπτόμαστε για την 
επιτυχία της Ενταξιακής Εκπαίδευσης

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

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

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.
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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. 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.

3. Ο	σχεδιασμός	για	όλους που είναι να 
σχεδιάσουμε προγράμματα και χώρους 
για να μπορούν όλοι οι μαθητές να 
συμμετέχουν στο σχολείο.

Η ποιότητα	ζωήςείναι 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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• 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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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.  

• 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.
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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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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.


