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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.

IE+ IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή εκπαίδευση  Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001

Σχολείο είναι οι αίθουσες, οι μαθητές, οι εκπαι-
δευτικοί, οι γονείς και αυτοί που συνεργάζονται 
με αυτό. Όλα τα παραπάνω μαζί ονομάζονται 
σχολικό περιβάλλον.
Αυτό που προσπαθεί να πετύχει ένα σχολείο λέ-
γεται σχολικό όραμα. Το σχολικό όραμα ενώνει 
όλους αυτούς που δουλεύουν σε αυτό για να βο-
ηθήσουν τους μαθητές να ενταχθούν σε αυτό. Το 
όραμα βοηθάει κάθε σχολείο να λειτουργήσει σω-
στά και να δείχνει στους μαθητές και εκπαιδευτι-
κούς τι πρέπει να κάνουν. Για να έχει το σχολείο 
όραμα, πρέπει όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν 
σε αυτό και το σχολείο πρέπει να είναι ενταξιακό.

Δημιουργία ενταξιακής κουλτούρας

Η Σχολική κουλτούρα ενός σχολείου που μάθα-
με στο κεφάλαιο 3 επηρεάζει τον τρόπο που λει-
τουργεί το σχολείο και τα προβλήματα που δημι-
ουργούνται 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

Πως μπορούν να συμμετέχουν όλοι στο 
ενταξιακό σχολικό περιβάλλον

Προσδιορισμός εμπλεκομένων
Ένα σχολείο αναπτύσσεται μόνο όταν  συνεργά-
ζονται όσοι δουλεύουν και πηγαίνουν σε αυτό. Οι 
εμπλεκόμενοι σε ένα σχολείο είναι:

	■ Το προσωπικό του  σχολείου. Ο  διευθυντής, οι 
δάσκαλοι, οι ειδικοί παιδαγωγοί, οι μαθητές, 
οι διοικητικοί υπάλληλοι 

	■ Οι γονείς, ο σύλλογος  των γονέων.
	■ Η Διεύθυνση εκπαίδευσης του υπουργείου 

παιδείας που δίνει χρήματα για το προσωπικό 
του δημόσιου σχολείου, τα κτίρια και το 
διδακτικό και μαθησιακό υλικό.

	■ Το υπουργείο παιδείας  
	■ Συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσα στα σχολεία.
	■ Άλλα σχολεία στην  περιοχή.

Πως να υποστηρίξετε τη συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων
Για να συμμετέχουν  όλοι στο σχολικό περιβάλ-
λον το σχολείο και οι υπεύθυνοι πρέπει:
Να συνεργαστούν όλοι 
Να είναι ίσοι όλοι
Να συμμετέχουν όλοι για συμπαραγωγή

Ενταξιακές ευκαιρίες μάθησης
Είναι σημαντικό τα μαθήματα και τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα να είναι κατανοητά για όλους τους 
μαθητές και να καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνε-
ται όπως δείχνει με η ενταξιακή εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνεργάζονται με άλ-
λους εκπαιδευτικούς και να μαθαίνουν καινούρ-
για πράγματα (επαγγελματική εξέλιξη) 
για να αποκτήσουν νέες ικανότητες και να υπο-
στηρίξουν την ενταξιακή εκπαίδευση.

Ο ρόλος των σχολικών χώρων στη διαδικασία 
ένταξης
Το σχολείο πρέπει να είναι κατανοητό για όλους 
τους μαθητές με ή και χωρίς αναπηρία. Για να 
μπορούν όλοι οι χώροι να είναι προσβάσιμοι  
πρέπει να υπάρχουν πινακίδες ή ανακοινώσεις σε 
απλή γλώσσα σε όλο το σχολείο
Τα χρώματα του σχολείου πρέπει να είναι απαλά 
και οι χώροι να είναι ήσυχοι.


