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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.

6.Πως να φτιάξετε μια 
τάξη ενταξιακή

Οφέλη Αντιμετώπιση Δημιουργία

This is placeholder text to use for any extra information

6.Πως να φτιάξετε μια 
τάξη ενταξιακή

Οφέλη Αντιμετώπιση Δημιουργία

This is placeholder text to use for any extra information

6.	 Πως	να	φτιάξετε	μια	τάξη	
ενταξιακή

Οφέλη Αντιμετώπιση Δημιουργία
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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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.
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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.

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.

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.

•	 Άλλαξετις	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.


