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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.

3. Πως μπορούμε να 
δούμε αν η Ενταξιακή 

Εκπαίδευση είναι καλή

Η παρακολούθηση
της ενταξιακής 
εκπαίδευσης  

Ο Οδηγός για την 
Ένταξη

This is placeholder text to use for any extra information

Η Ποιότητα ζωής

17
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3.	 Πως	μπορούμε	να	δούμε	αν	η	
Ενταξιακή	Εκπαίδευση	είναι	καλή

Η	παρακολούθησητης	
ενταξιακής	
εκπαίδευσης

Ο	Οδηγός	για	την	
Ένταξη

Η	Ποιότητα	ζωής
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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 
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Η	παρακολούθηση	της	Ενταξιακής	Εκπαίδευσης

Η Ενταξιακή Εκπαίδευση βοηθάει                      
τους μαθητές με νοητική αναπηρία                              
να γίνουν καλύτεροι.

Έτσι είναι πολύ σημαντικό                       
να βρούμε έναν τρόπο να βλέπουμε   
αν αυτό που κάνουμε στο σχολείο                   
είναι σωστό ή λάθος.

Γιατί πρέπει  λοιπόν                                         
να παρακολουθούμε                                        
την Ενταξιακή Εκπαίδευση;

1. Για να βρούμε τα εμπόδια                          
που έχει ένα σχολείο.

2. Για να βρούμε τρόπους                                      
να τα διορθώσουμε.

Αυτά που θα μας βοηθήσουν                              
να καταλάβουμε                                                                  
αν ένα σχολείο γίνεται Ενταξιακό, 
είναι 3:

Η παρακολούθηση της Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης
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Η Ενταξιακή Εκπαίδευση βοηθάει τους 
μαθητές με νοητική αναπηρία να γίνουν 
καλύτεροι.

Έτσιείναι πολύ σημαντικό να βρούμε έναν 
τρόπο να βλέπουμε αν αυτό που κάνουμε στο 
σχολείο είναι σωστό ή λάθος.

 
Γιατί	πρέπει	λοιπόν	να	παρακολουθούμε	
την	Ενταξιακή	Εκπαίδευση;

1. Για να βρούμε τα εμπόδια που έχει ένα 
σχολείο.

2. Για να βρούμε τρόπους να τα διορθώσουμε.

 
Αυτά	που	θα	μας	βοηθήσουν	να	
καταλάβουμε	αν	ένα	σχολείο	γίνεται	
Ενταξιακό,	είναι	3:
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2. Η σχολική πολιτική, είναι                 
ο τρόπος που σχεδιάζουμε                         
τους κανόνες και το πρόγραμμα 
στο σχολείο.

3. Οι πρακτικές, που είναι όλα αυτά 
που κάνουν οι εκπαιδευτικοί:

- μέσα στην τάξη, όπως                                    
ο τρόπος που κάνουν το μάθημα                
και τα υλικά που χρησιμοποιούν.

- έξω από το σχολείο, όπως οι
αθλητικές δραστηριότητες. 

1. Η εκπαιδευτική κουλτούρα, που 
είναι οι ιδέες και η συμπεριφορά 
των ανθρώπων  που είναι σε ένα 
σχολείο, δηλαδή:

- των εκπαιδευτικών                                                                   
- των μαθητών                                                                                                  
- της οικογένειας των μαθητών 
- και των άλλων εργαζόμενων

του  σχολείου.
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1. Η εκπαιδευτική	κουλτούρα,που είναι οι 
ιδέες και η συμπεριφορά των ανθρώπων 
που είναι σε ένα σχολείο, δηλαδή:

• των εκπαιδευτικών

• των μαθητών

• της οικογένειας των μαθητών

• και των άλλων εργαζόμενων  
του σχολείου.

3. Οι πρακτικές,που είναι όλα αυτά που 
κάνουν οι εκπαιδευτικοί:

• μέσα στην τάξη,όπως ο τρόπος που 
κάνουν το μάθημα και τα υλικά που 
χρησιμοποιούν.

• έξω από το σχολείο,όπως οι αθλητικές 
δραστηριότητες.

2. Η σχολική	πολιτική, είναι ο τρόπος 
που σχεδιάζουμε τους κανόνες και το 
πρόγραμμα στο σχολείο.
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Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001
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Ο	Οδηγός	για	την	Ένταξη

Υπάρχει ένα κείμενο που γράφει                       
τι πρέπει να κάνουν τα σχολεία                      
για την Ένταξη των μαθητών                                  
με νοητική αναπηρία.

Αυτό το κείμενο λέγεται Οδηγός για 
την Ένταξη και λέει: 

1. Πρώτα πρέπει να γίνει στο σχολείο 
μία ομάδα από εκπαιδευτικούς και                       
μαθητές με νοητική αναπηρία.

2. Να γράψουν                                      
τι εμποδίζει τους μαθητές                               
να μάθουν στο σχολείο και                                          
πως αισθάνονται γι’ αυτό.

3. Να σκεφτούν τις αλλαγές που 
πρέπει να κάνουν και τον τρόπο 
που θα τις κάνουν.

4. Να κάνουν τις αλλαγές  
στο σχολείο τους.   

5. Να παρακολουθούν
αν οι αλλαγές τους
έκαναν το σχολείο καλύτερο.

Ο Οδηγός για την Ένταξη
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Υπάρχει ένα κείμενο που γράφει τι πρέπει 
να κάνουν τα σχολεία για την Ένταξη των 
μαθητών με νοητική αναπηρία.

 
Αυτό το κείμενο λέγεται Οδηγός	για	την	
Ένταξη	και	λέει:

1. Πρώτα πρέπει να γίνει στο σχολείο μία 
ομάδα από εκπαιδευτικούς και μαθητές με 
νοητική αναπηρία.

2. Να γράψουν τι εμποδίζει τους μαθητές να 
μάθουν στο σχολείο και πως αισθάνονται γι’ 
αυτό.

3. Να σκεφτούν τις αλλαγές που πρέπει να 
κάνουν και τον τρόπο που θα τις κάνουν.

4. Να κάνουν τις αλλαγές στο σχολείο τους.

5. Να παρακολουθούν αν οι αλλαγές τους 
έκαναν το σχολείοκαλύτερο.
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Η	Ποιότητα	ζωής

Η μέτρηση της ποιότητα ζωής των 
μαθητών με νοητική αναπηρία                      
βοηθάει στην παρακολούθηση της  
Ενταξιακής Εκπαίδευσης.

Με τη μέτρηση της ποιότητας ζωής 
καταλαβαίνουμε καλύτερα τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες των μαθητών. 

Η Ποιότητα ζωής

Η ποιότητα ζωής είναι όλα αυτά που είναι σημαντικά για τη ζωή κάθε 
ανθρώπου. 
Για παράδειγμα:
• οι σχέσεις του με τους άλλους 
• η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες 
• τα δικαιώματα 
• οι φίλοι 
• το σπίτι 
• η οικογένεια
• η εκπαίδευση
• η εργασία
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Η μέτρηση της ποιότητα	ζωής των 
μαθητών με νοητική αναπηρία βοηθάει 
στην παρακολούθηση της Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης.

Με τη μέτρηση της ποιότητας	ζωής 
καταλαβαίνουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες των μαθητών.

Η ποιότητα	ζωής είναι όλα αυτά που είναι σημαντικά για τη ζωή κάθε 
ανθρώπου.

Για παράδειγμα:
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