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Δημιουργία ενταξιακής κουλτούρας

Η Σχολική κουλτούρα ενός σχολείου που 
μάθαμε στο κεφάλαιο 3 επηρεάζει τον 
τρόπο που λειτουργεί το σχολείο και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται σε 
αυτό. 
Υπάρχουν πολλά εμπόδια που 
επηρεάζουν μια κουλτούρα.

Για να υπάρχει ενταξιακή σχολική 
κουλτούρα πρέπει το σχολείο να είναι για 
όλους.

• Οι γονείς και όλοι όσοι δουλεύουν για 
το σχολείο πρέπει να βοηθούν το 
σχολείο να γίνει καλύτερο

• Οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν την 
ένταξη στην τάξη

• Το μάθημα να είναι εύκολο να το 
καταλάβουν όλοι οι μαθητές

Τι είναι σχολείο;

Σχολείο είναι
• οι αίθουσες
• οι μαθητές
• οι εκπαιδευτικοί
• οι γονείς και
• όλοι όσοι εργάζονται σε αυτό.

Όλα τα παραπάνω μαζί ονομάζονται 
σχολικό περιβάλλον.
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Училището	-	това	са:

•	 Класните	стаи
•	 Учениците
•	 Учителите
•	 Родителите	и
•	 Всички,	които	работят	там.

Заедно,	всички	те	съставляват	 
учебната	среда.

Създаване	на	приобщаваща	култура

Както	научихме	в	Модул	3,	училищната	
култура	силно	влияе	върху	това	как	
училището	функционира	и	какви	са	
проблемите,	с	които	се	среща

Съществуват	много	препятствия,	които	
могат	да	окажат	влияние	върху	културата.

Всички	участници	трябва	да	поемат	
своя	ангажимент/своята	отговорност	за	
изграждане	на	приобщаваща	училищна	
култура.

•	 Родителите	и	всички,	които	работят	в	
училището	трябва	да	допринасят	за		
неговото	развитие

•	 Учителите	трябва	да	прилагат	
приобщаване	в	класната	стая

•	 Урокът	трябва	да	бъде	лесен	за	
разбиране	
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Как	всички	могат	да	участват	в	
приобщаващата	училищна	среда?

Кой	участва?

Училището	се	развива	само	когато	тези,	
които	работят	в	него	и	тези,	които	учат	
там	си	сътрудничат.

Това	включва:

• чилищния	персонал	-	директори,	
учители	и	експерти

• Родителите	и	родителските	асоциации

• Министерството	на	образованието,	
което	финансира	държавните	училища

• Консултантските	услуги	в	училищата

• Други	училища	в	района

Πως μπορούν να συμμετέχουν όλοι στο 
ενταξιακό σχολικό περιβάλλον

Ποιοι συμμετέχουν;

Ένα σχολείο αναπτύσσεται μόνο όταν  
συνεργάζονται όσοι δουλεύουν και όσοι 
πηγαίνουν σε αυτό.

Δηλαδή
• Το προσωπικό του σχολείου όπως                      

ο  διευθυντής, οι δάσκαλοι, οι ειδικοί 
εκπαιδευτές, οι μαθητές, οι διοικητικοί 
υπάλληλοι.

• Οι γονείς και ο σύλλογος  των γονέων.

• Η Διεύθυνση εκπαίδευσης του 
υπουργείου παιδείας που δίνει χρήματα 
για το προσωπικό του δημόσιου 
σχολείου, τα κτήρια, τα βιβλία και ότι 
άλλο χρειάζονται οι μαθητές.

• Το Υπουργείο Παιδείας που δίνει 
χρήματα στο Δημόσιο σχολείο. 

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα στα 
σχολεία.

• Άλλα σχολεία στην περιοχή.
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Το σχολείο και οι τάξεις

Το σχολείο πρέπει να είναι φτιαγμένο 
για όλους τους μαθητές                                 
με ή χωρίς αναπηρία. 

Για να μπορούν όλοι οι χώροι                         
να είναι για όλους τους μαθητές                   
πρέπει να υπάρχουν πινακίδες                       
σε απλή γλώσσα σε όλο το σχολείο.

Τα χρώματα του σχολείου                         
πρέπει να είναι απαλά.

Ενταξιακά μαθήματα

• Είναι σημαντικό τα μαθήματα και τα 
προγράμματα εκπαίδευσης να τα 
καταλαβαίνουν όλοι οι μαθητές. 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
μάθουν πώς να δουλεύουν με 
μαθητές με διαφορετικές ανάγκες.

• Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 
συνεργάζονται με άλλους 
εκπαιδευτικούς και να μαθαίνουν 
καινούργια πράγματα. 
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Приобщаващи	уроци 

• Важно	е	уроците	и	образователните	
програми	да	бъдат	разбираеми	за	
всички	ученици.	

• Всички	учители	да	знаят	как	да	работят	
с	ученици	с	различни	потребности.

• Учителите	да	обменят	опит	с	други	
свои	колеги,	за	да	усвоят	нови	умения	и	
учебни	пособия. 

 
Училища	и	паралелки

Училището	трябва	да	бъде	организирано	
за	всички	ученици	със	или	без	
увреждания.

За	да	бъдат	достъпни	всички	помещения	
за	всички	ученици,	е	препоръчително	
да	бъдат	инсталирани	специални	
обозначителни	знаци	навсякъде	в	
училището.

В	училищната	среда	е	желателно	да	
бъдат	използвани	меки	цветове.


