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6.	 Как	да	създадем	
приобщаваща	класна	стая?

Ползи Отношение Създаване
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Τι κερδίζουν οι μαθητές

Όλοι οι μαθητές με ή χωρίς αναπηρία 
κερδίζουν από την ενταξιακή 
εκπαίδευση.

• Οι μαθητές χωρίς αναπηρία 
αισθάνονται λιγότερο φόβο για τους 
μαθητές με αναπηρία.

• Επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ 
τους.

• Οι εκπαιδευτικοί καταλαβαίνουν 
καλύτερα την ότι ο κάθε μαθητής 
έχει διαφορετικές ανάγκες. 

Πως να φτιάξετε μια τάξη ενταξιακή

• Σε μια ενταξιακή τάξη κάθε μαθητής 
έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τους 
άλλους να έχει την καλύτερη 
εκπαίδευση, και υποστήριξη

• Ένταξη  σημαίνει  σεβασμός των 
ανθρώπων ανεξάρτητα το 
περιβάλλον και τον πολιτισμό τους.

• Ένα σχολείο είναι ενταξιακό όταν 
όλοι οι μαθητές αισθάνονται ότι είναι 
μέρος της ομάδας.
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αισθάνονται λιγότερο φόβο για τους 
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• Σε μια ενταξιακή τάξη κάθε μαθητής 
έχει τις ίδιες ευκαιρίες με τους 
άλλους να έχει την καλύτερη 
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• Ένταξη  σημαίνει  σεβασμός των 
ανθρώπων ανεξάρτητα το 
περιβάλλον και τον πολιτισμό τους.

• Ένα σχολείο είναι ενταξιακό όταν 
όλοι οι μαθητές αισθάνονται ότι είναι 
μέρος της ομάδας.

Как	да	направим	класната	стая	
приобщаваща?

•	 В	приобщаващата	класна	стая,	всички	
ученици	имат	равни	възможности	да	
получат	най-доброто	образование	и	
подкрепа.

•	 Приобщаване	означава	да	уважаваме	
хората	независимо	от	техния	произход	
или	култура.

•	 Едно	училище	е	приобщаващо	когато	
всички	ученици	се	чувстват	част	от	
екипа.

Каква	е	ползата	за	учениците?

Приобщаващото	образование	носи	полза	
за	всички	ученици	(включително	и	тези	с	
увреждания).

•	 Всички	ученици	се	учат	да	се	уважават.

•	 Изгражда	се	среда	на	подкрепа	и	
доверие.

•	 Учителите	по-добре	разбират	
различните	нужди	и	потребности	на	
всеки	ученик.	
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Поведението	на	съучениците	и	
учителите	в	приобщаващата	среда

Учителите	и	учениците	играят	важна	роля	в	
приобщаващото	образование.

•	 Учителите	често	казват,	че	не	знаят	как	
да	преподават	в	приобщаваща	класна	
стая	и	как	да	подпомагат	ученик	с	
увреждане.

•	 Има	много	програми,	които	помагат	
на	учителите	да	опознаят	нуждите	
на	учениците	с	интелектуални	
затруднения.

•	 Насърчаването	на	работата	в	екип	на	
учениците	със	или	без	увреждания	
помага	на	всички	да	постигат	по-добри	
резултати.

Στάσεις συμμαθητών και 
εκπαιδευτικών σε μια ενταξιακή τάξη

• Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ 
σημαντικοί για την ενταξιακή 
εκπαίδευση

• Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί λένε 
ότι δεν γνωρίζουν πως να διδάξουν 
σε μια ενταξιακή τάξη και πως να 
εντάξουν ένα άτομο με αναπηρία σε 
αυτή.

• Υπάρχουν πολλά προγράμματα 
εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς τα 
οποία τους βοηθούν να μάθουν 
ποιες είναι οι ανάγκες των μαθητών 
με νοητική αναπηρία.

• Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 
ειδικών και γενικών σχολείων 
βοηθάει όλους τους εκπαιδευτικούς. 

• Η εργασία σε ομάδες μαθητών με ή 
και χωρίς αναπηρία βοηθάει όλους 
για να καλύψουν τι ανάγκες τους και 
να αναπτύξουν τις ικανότητες τους.

Στάσεις συμμαθητών και 
εκπαιδευτικών σε μια ενταξιακή τάξη

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είναι 
πολύ σημαντικοί για την ενταξιακή 
εκπαίδευση.

• Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί λένε 
ότι δεν γνωρίζουν πως να διδάξουν 
σε μια ενταξιακή τάξη και πως να 
υποστηρίξουν ένα άτομο με 
αναπηρία.

• Υπάρχουν πολλά προγράμματα που 
βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 
μάθουν τις ανάγκες των μαθητών με 
νοητική αναπηρία.

• Η συνεργασία των εκπαιδευτικών 
ειδικών και γενικών σχολείων τους 
βοηθάει όλους.

• Η εργασία σε ομάδες μαθητών με ή 
και χωρίς αναπηρία βοηθάει να 
γίνουν καλύτεροι όλοι οι μαθητές.. 
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Ρόλος και στάση της οικογένειας

Η συμμετοχή της οικογένειας στην 
ενταξιακή εκπαίδευση είναι σημαντική.

• Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει το 
σχολείο. 

• Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να 
δώσουν σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τις ικανότητες και  
αδυναμίες του παιδιού τους.

Ρόλος και στάση της οικογένειας

Η συμμετοχή της οικογένειας στην 
ενταξιακή εκπαίδευση είναι σημαντική.

• Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει το 
σχολείο. 

• Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να 
δώσουν σημαντικές πληροφορίες 
σχετικά με τις ικανότητες και  
αδυναμίες του παιδιού τους.

Роля	и	отношение	на	семейството

Участието	на	семейството	в	
приобщаващото	образование	е	важно.

•	 Семейството	може	да	помогне	на	
училището.

•	 Членовете	на	семейството	могат	да	
дадат	важна	информация	за	силните	и	
слаби	страни	на	детето.
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Δημιουργώντας ενταξιακές τάξεις

Ο σχολικός χώρος που εκπαιδεύεται 
ένας μαθητής είναι πολύ σημαντικός για 
να γίνει ένας καλός μαθητής.

Υπάρχουν  κάποια πράγματα που 
πρέπει να γνωρίζεις όταν κάνεις μια 
ενταξιακή τάξη:

• Κάνε το μάθημα απλό και κατανοητό 
για όλους τους μαθητές.

• Άλλαξε τις δραστηριότητες της 
τάξης ώστε να είναι εύκολες για 
όλους.

• Χρησιμοποίησε απλή γλώσσα και 
εύκολες εικόνες που ταιριάζουν στο 
κείμενο.

• Κάνε μια τάξη που θα είναι άνετη για 
όλους.

• Οι ήχοι, οι μυρωδιές και ο φωτισμός 
στην τάξη είναι πολύ σημαντικοί.

• Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
βοηθούν στην δημιουργία φιλίας 
μέσα στην τάξη.

• Μια ενταξιακή τάξη δημιουργεί 
ασφάλεια για όλους τους μαθητές.
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πρέπει να γνωρίζεις όταν κάνεις μια 
ενταξιακή τάξη:

• Κάνε το μάθημα απλό και κατανοητό 
για όλους τους μαθητές.
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• Κάνε μια τάξη που θα είναι άνετη για 
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Създаване	на	приобщаващи	класни	стаи

Училищната	среда,	в	която	се	обучава	всеки	
ученик,	е	много	важна.

Има	някои	неща,	които	трябва	да	вземете	
предвид	при	създаването	на	приобщаваща	
класна	стая:

•	 Направете	урока	достъпен	и	разбираем	
за	всички	ученици.

•	 Приспособете	дейностите,	извършвани	
в	класната	стая,	за	да	ги	направите	
приобщаващи	за	всички.

•	 Използвайте	разбираем	и	достъпен	език	
и	илюстрации,	които	пасват	на	текста.

•	 Създайте	учебна	среда,	която	е	
подходяща	за	всички.

•	 Звуците,	ароматите	и	осветлението	в	
класната	стая	са	много	важни.

•	 Образователните	дейности	в	час	
ще	спомогнат	за	формирането	на	
приятелства	между	учениците.

•	 Приобщаващата	класна	стая	създава	
сигурност	за	всички	ученици.


