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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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Γιατί να παρακολουθείται η πορεία της 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης

Στην ενταξιακή εκπαίδευση ότι μετριέται γίνεται. 
Η ενταξιακή εκπαίδευση αποδέχεται τους μαθη-
τές με νοητική αναπηρία και τους προσφέρει ευ-
καιρίες να βελτιώσουν την πρόσβαση, τη συμμε-
τοχή, τη μάθηση και την ανάπτυξή τους. 
H ένταξη και η παρακολούθηση της απαιτούν από 
εμάς να εργαζόμαστε συνεχώς.

Για το λόγο αυτό, η αξιολόγηση της ενταξιακής εκ-
παίδευσης πρέπει να ακολουθεί μια διαμορφωμέ-
νη και λειτουργική στρατηγική. Η διαμορφωτική 
ή λειτουργική εκτίμηση σημαίνει ότι συλλέγουμε 
στοιχεία και τα χρησιμοποιούμε για να μάθουμε 
τι από αυτά που κάνουμε είναι σωστά ή λάθος 
ώστε να ενεργήσουμε ανάλογα για να βελτιώσου-
με τις ενέργειές μας. 
Τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι απαράιτητα 
για δυο στόχους α) να παρακολουθούμε τι κάνει 
και τι εμπόδια μπορεί να έχει ένα σχολείο και β) 
να αναπτύσσουμε σχέδια για να το βελτιώσουμε

 

Με ποιον τρόπο παρακολουθείται η 
πορεία της ενταξιακής εκπαίδευσης

Αρχή: Ποιες πτυχές της εκπαιδευτικής πραγ-
ματικότητας πρέπει να προσέξουμε για να 
παρακολουθείται η πορεία της ενταξιακής εκ-
παίδευσης;
Tα βασικά στοιχεία που μας βοηθούν να κατα-
νοήσουμε πως ένα σχολείο προχωράει  προς 
την ενταξιακή εκπαίδευση είναι οι εκπαιδευτικές 
κουλτούρες, πολιτικές και πρακτικές του.
Οι εκπαιδευτικές κουλτούρες αναφέρονται στο 
τι πιστεύουμε, θεωρούμε και μοιράζονται σε ένα 
σχολείο οι εκπαιδευτικοί, οικογένεια, προσωπικό 
διοίκησης και μαθητές.
Σύμφωνα με τις σχολικές πολιτικές, αναφερόμα-
στε στο πως σχεδιάζουμε κανόνες, και προγράμ-
ματα στο σχολείο. Οι πρακτικές αναφέρονται στις 
ενέργειες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί τόσο στην 
τάξη (π.χ. τρόποι διδασκαλίας και αξιολόγησης, 
χρήση διδακτικού υλικού κ.λπ.) όσο και εξωσχολι-
κές δραστηριότητες. Για να μπορέσει ένα σχολείο 
να είναι, ενταξιακό πρέπει να έχει κουλτούρα, πο-
λιτικές και πρακτικές

Ο Οδηγός για ένταξη (Booth & Ainscow, 2011): πα-
ρακολούθηση κουλτόυρων, πολιτικών και πρα-
κτικών και χρήση των πληροφοριών για συνεχή 
βελτίωση

Ο Οδηγός για ένταξη δείχνει τι πρέπει να κάνουν 
τα σχολεία για να προωθήσουν την ένταξη όλων 
των μαθητών. Στην αρχή ορίζουμε τους δείκτες 
δηλαδή κουλτούρες, πολιτικές και μετά εξετάζου-
με τη διαδικασία για  να βελτιώσουμε ένα σχολείο  
όπως προτείνεται από τον Οδηγό για Ένταξη. 
Το σχέδιο βελτίωσης που προτείνει ο Οδηγός για 
Ενταξη σε ένα σχολείο για να γίνει ενταξιακό είναι 
το εξής
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Αρχικά (Φάση 1)  δημιουργείται μια ομάδα σχε-
διασμού από εκπαιδευτικούς και όχι μόνο για να 
συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις δια-
δικασίες που διεξάγει το σχολείο  για να συμπερι-
λάβουμε μαθητές με νοητική αναπηρία.  Τα  απο-
δεικτικά στοιχεία δείχνουν το βαθμό στον οποίο 
οι κουλτούρες, πολιτικές και οι πρακτικές παρου-
σιάζουν εμπόδια στη μάθηση και τη συμμετοχή 
διαφορετικών μαθητών. Μόλις η ομάδα σχεδια-
σμού καταλάβει καλά τα στοιχεία, είναι απαραί-
τητο να αρχίσει να διερευνά τις προτεραιότητες 
του σχολείου για να βελτιώσει την ένταξη των μα-
θητών με νοητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό 
δημιουργούν ερωτήσεις και δείκτες για να δημι-
ουργήσουν  το σχέδιο βελτίωσης του σχολείου. 
Οι δείκτες βοηθούν να βρεθούν  οι πραγματικές 
ανάγκες του σχολείου και είναι απαραίτητοι  για 
να αρχίσει το σχολείο να εργάζεται για την ένταξη 
των μαθητών με νοητική αναπηρία.
Στον καθορισμό του σχεδίου βελτίωσης, είναι 
σημαντικό να συμπεριλάβουμε τα συναισθήμα-
τα όλων των μελών της ομάδας σχεδιασμού, κα-
θώς κα το τι πιστεύουν και υποστηρίζουν. Αυτό 
λέγεται Ανακαλύπτωντας μαζί (Φάση 2). Αφού  
αναπτυχθεί το σχέδιο (Φάση 3)  μπαίνει σε δράση 
(Φάση 4) δημιουργούνται δηλαδή στόχοι για το 
σχέδιο. Στο τέλος (Φάση 5) εξετάζουμε ξανά την 
πρόοδο που έχει γίνει στους στόχους του σχεδί-
ου βελτίωσης του σχολείου. 

Τι γίνεται με τους μαθητές; 
Παρακολούθηση προσωπικών 
αποτελεσμάτων: Ποιότητα του πλαισίου 
ζωής και των πόρων

Ένας τρόπος για να εμπλουτίσουμε το σχέδιο βελ-
τίωσης του σχολείου για να γίνει ενταξιακό είναι 
να χρησιμοποιήσουμε το το μοντέλο Ποιότητα 
Ζωής . Το μοντέλο Ποιότητα Ζωής  που αναπτύ-
χθηκε από τους Schalock και Verdugo (2002)  δίνει 
μεγάλη σημασία στην υποστήριξη, συμμετοχή και 
πρόσβαση όλων των μαθητών. Εξετάζει οκτώ το-
μείς στη ζωή του μαθητή: Προσωπική ανάπτυξη, 
συναισθηματική ευεξία, διαπροσωπικές σχέσεις, 
φυσική ευεξία, υλική ευημερία, αυτοδιάθεση, κοι-
νωνική ένταξη και δικαιώματα.  
Το μοντέλο Ποιότητας Ζωής μπορεί να βοηθήσει 
τον  Οδηγό ένταξης γιατί προσφέρει  ένα πλαίσιο 
για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Αυτό το 
πλαίσιο επιτρέπει την παρακολούθηση της εντα-
ξιακής εκπαίδευσης. Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο 
μέτρησης για την κατανόηση των αναγκών και φι-
λοδοξίες μαθητών με νοητική αναπηρία. Από τις 
μετρήσεις αυτές μπορούν να αναπτυχθούν  σχο-
λικές  πρακτικές, κουλτούρες και πολιτικές για 
την πλήρη ανάπτυξη των μαθητών
Η παρακολούθηση της πορείας της ενταξιακής εκ-
παίδευσης με χρήση των δεικτών του μοντέλου 
της Ποιότητας Ζωής μπορεί να γίνει  με δυο τρό-
πους ποσοτικά ή ποιοτικά.


