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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.
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Εισαγωγή

Για να πετύχει η ενταξιακή εκπαίδευση, οι άνθρω-
ποι πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο που σκέφτο-
νται για την ένταξη.  Αυτό το κεφάλαιο θα πα-
ρουσιάσει τέσσερα στοιχεία που μας βοηθούν να 
είμαστε ίσοι πολίτες στην  κοινωνία

Κοινωνικό – οικολογική προσέγγιση

Το κοινωνικο – οικολογικό μοντέλο είναι μια θεω-
ρία που λέει ότι ένα άτομο και το περιβάλλον πρέ-
πει να είναι μαζί.  Αυτό το μοντέλο δεν μιλάει για 
τις δυσκολίες του ατόμου αλλά για τις ικανότητες 
του και πως μπορεί  να ζήσει χωρίς προβλήματα 
στην κοινωνία, παρουσιάζει τρόπους υποστήρι-
ξης που βοηθούν τους ανθρώπους να λειτουργή-
σουν στην κοινωνία.  Το κοινωνικο- οικολογικό 
αυτό μοντέλο βρίσκεται ανάμεσα στο άτομο και 
σε αυτά που του ζητάει η κοινωνία. Αυτό το μο-
ντέλο προσφέρει ευκαιρίες για να καταλάβουμε 
τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου.

Ποιότητα Ζωής

Η Ποιότητα Ζωής πρώτον είναι σημαντικό για 
όλους τους ανθρώπους και θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους.
Δεύτερον, η  Ποιότητα Ζωής  πρέπει να μετριέται 
για να καταλάβουμε πόσο ποιοτική είναι η ζωή 
ενός ατόμου 
Τρίτον, η Ποιότητα Ζωής  μιλάει για αυτά που 
γνωρίζουμε όλοι και για το τι θεωρεί ο καθένας 
σημαντικό για τη ζωή του 

Καθολικός σχεδιασμός για μάθηση

Οι περισσότεροι μαθητές με νοητική αναπηρία 
χρειάζονται υποστήριξη.  Χρειάζεται λοιπόν να 
προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να σχεδιά-
σουμε προγράμματα και χώρους για όλους τους 
μαθητές για να μπορεί ο καθένας να συμμετέχει 
και να μαθαίνει με τον δικό του τρόπο. 

Ο σχεδιασμός  για όλους  δίνει οδηγίες για το πως 
να σχεδιάσουμε και να κάνουμε το μάθημα εύκο-
λο και να το καταλαβαίνουν όλοι οι μαθητές.

Ο μαθητής είναι πολύ σημαντικός για την τάξη. 

Ο εκπαιδευτικός πρέπει προτού μπει στην τάξη 
να σκέφτεται τις ανάγκες των μαθητών και να έχει 
προετοιμάσει το μάθημα του ώστε να το καταλά-
βουν όλοι οι μαθητές.
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Στο σημείο 2 του άρθρου 24 της Διεθνούς Σύμβα-
σης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 
λέει ότι τα άτομα με αναπηρία παρακολουθούν 
υποχρεωτικά το δημοτικό ή και το γυμνάσιο  και 
μπορούν να έχουν επιπλέον υποστήριξη και βο-
ήθεια.
Οι εύλογες προσαρμογές είναι συγκεκριμένα μέ-
τρα που πρέπει να γίνουν ώστε ένας μαθητής με 
εκπαιδευτικές ανάγκες να ενταχθεί στο γενικό 
σχολείο. 
Το σχολείο πρέπει να κάνει αλλαγές για να καλύ-
ψει τις ανάγκες των μαθητών με νοητική αναπη-
ρία. 
Ο εκπαιδευτικός ξεκινά από τις δυνατότητες των 
μαθητών του και πρέπει να αλλάξει τον τρόπο 
που διδάσκει όταν χρειάζεται. 
Ένας εκπαιδευτικός θέλει να ξέρει ότι ο μαθητής 
με αναπηρία κάνει πρόοδο.
Ένας εκπαιδευτικός δεν χρησιμοποιεί μόνο το 
πρόγραμμα του σχολείου αλλά το αλλάζει για 
κάθε μαθητή  και βρίσκει και άλλους τρόπους εκ-
παίδευσης όταν χρειαστεί.

Πρακτικές που δείχνουν τα οφέλη της 
ενταξιακής εκπαίδευσης

Η ενταξιακή εκπαίδευση δημιουργεί φιλίες μετα-
ξύ μαθητών με και χωρίς αναπηρίες.
Οι μαθητές με αναπηρία γίνονται καλύτεροι μα-
θητές στο γενικό σχολείο

η ένταξη μπορεί να προσφέρει πολλά  σε όλους 
τους μαθητές.

οι μαθητές έχουν πολλούς τρόπους για να ασχο-
ληθούν με το υλικό της τάξης, και πολλούς τρό-
πους για να εκφράσουν αυτά που έχουν μάθει

Πολλές έρευνες δείχνουν ότι η ένταξη επηρεάζει 
θετικά τη σχολική και κοινωνική πρόοδο όλων 
των μαθητών,

Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτι-
κών ειδικών και γενικών σχολείων


