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Στόχοι
 Να κατανοήσουμε τον ορισμό του άτυπου περιβάλλοντος μάθησης








ως πρακτική της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Να γνωρίσουμε τρόπους προώθησης της συμπερίληψης μέσα από
τη συνεργασία, την ομαδοσυνεργατικότητα, τις νέες τεχνολογίες και
μέσα από ποικίλλες δραστηριότητες.
Να συνδέσουμε το ρόλο του ειδικού παιδαγωγού στην προώθηση
συμπεριληπτικών αξιών μέσω των συνεργασιών που αναπτύσσουν
μεταξύ τους οι ειδικοί εκπαιδευτικοί ,οι μαθητές, οι γονείς και το
εκπαιδευτικού προσωπικό όλου του σχολείου.
Να γνωρίσουμε τη συσχέτιση συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με τη
κουλτούρα του σχολείου .
Να κατανοήσουμε το ρόλο του διευθυντή στη διαμόρφωση
συμπεριληπτικής κουλτούρας με στόχο την ισότιμη συμμετοχή όλων
των μαθητών μέσα από ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης.

Σκοπός
 Να αναδειχθούν πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης με στόχο

την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων των μαθητών.

Εισαγωγή
• Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολεί την Ειδική Αγωγή
είναι η συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες με παιδιά χωρίς
ειδικές ανάγκες στο χώρο του σχολείου στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση. Στην Ελλάδα γίνεται τα τελευταία χρόνια μία πρώτη
χαρτογράφηση της συνεκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανάγκες με
παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες. Οι έρευνες δεν έχουν προχωρήσει πολύ
στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά αρχίζουν να οικοδομούνται οι
προϋποθέσεις για το θεσμό της συνεκπαίδευσης.
• Η παρουσία των ειδικών εκπαιδευτικών και συνοδών στα συμπεριληπτικά
σχολεία είναι επιτακτική, καθώς με τις εξειδικευμένες γνώσεις και
πρακτικές τους, έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν με περισσότερο
επαγγελματισμό καταστάσεις που εμφανίζονται καθημερινά στα πλαίσια
της σχολικής κοινότητας και μπορούν να εμπνεύσουν και το υπόλοιπο
εκπαιδευτικό προσωπικό στο να γίνουν φορείς της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα και πρεσβεύοντας ένα
σχολείο για όλους.
• Ειδικότερα ο ρόλος του σχολικού διευθυντή έχει αλλάξει, καθώς καθήκον
του είναι να διασφαλίσει ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, που να είναι
αποτελεσματικό και να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές
(Georgiou, Papayianni, Savvides & Pashiardis, 2001 ).

Συμπεριληπτική εκπαίδευση μέσα από τα
άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
•

To άτομο μπορεί να αξιοποιεί μαθησιακά εμπειρίες και περιστάσεις

ανάλογα με τις κλίσεις, το μαθησιακό του προφίλ και τα ενδιαφέροντά του.
Κατά συνέπεια, ο φυσικός, αυθόρμητος και μη κανονιστικός τρόπος κατά
τον οποίο συντελείται η άτυπη μάθηση επιτρέπει την κατάλυση των
περιορισμών και την πρόσβαση όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως στην
μάθηση συντελώντας σε μια διαδικασία μάθησης που συμπεριλαμβάνει
όλους τους μαθητές/ (Green, 2008).
•

Ως εκ τούτου, ο ηγέτης του σχολείου θα πρέπει να ενθαρρύνει τους

εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με την άτυπη μάθηση, καθώς θεωρείται ως
η πλέον κατάλληλη για την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών, την απαλλαγή
τους από το στίγμα της ιδιαιτερότητάς τους και τους βοηθά να
αλληλεπιδράσουν με ανθρώπους διαφορετικού μαθησιακού προφίλ
συντελώντας στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Ομαδοσυνεργατική ως πρακτική
συμπερίληψης
• Μια εξίσου σημαντική πρακτική
είναι η
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία όπου δημιουργούνται
ομάδες παιδιών με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας
ώστε οι πιο έμπειροι να βοηθούν τους υπόλοιπους.
Μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας τα παιδιά
συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν και δημιουργούν φιλικές
σχέσεις μεταξύ τους που τους βοηθά να
ενεργοποιηθούν και να ενισχύσουν η συμμετοχή τους.
Επίσης μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας τα
παιδιά ανακαλύπτουν ευκολότερα τις έννοιες , τις
κατανοούν χωρίς μεγάλη δυσκολία και έτσι ενισχύεται η
συνοδευόμενη από κατανόηση μάθηση , η οποία τους
ενθαρρύνει να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες.

Διαδραστική μάθηση με νέες τεχνολογίες
• Στις σύγχρονες δραστηριότητες της άτυπης μάθησης η εξασφάλιση
της διαδραστικότητας επιδιώκεται συχνά ως ιδιαίτερα πρόσφορη
για την επίτευξη της συμπερίληψης. Η Ρούσσου (2008) τονίζει ότι η
χρήση διαδραστικών αφηγήσεων, ψηφιακών ή λεκτικών,
ενθαρρύνει την ισότιμη συμμετοχή των μαθητευόμενων, που
μπορούν να εμπλακούν κατά τις κλίσεις και την αρεσκεία τους στις
διάφορες δραστηριότητες.
• Σχεδιάσαμε λοιπόν σύγχρονες διαδραστικές δραστηριότητες, έτσι
ώστε οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εμπλακούν
ενεργά, χωρίς να βασίζονται στην παθητική πρόσληψη γνώσης.
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό περιβάλλον kodu ,
μέσω του οποίου αξιοποιήσαμε την ψυχαγωγία ως κίνητρο για
μάθηση και αξιοποιήσαμε τις νέες τεχνολογίες που καλύπτουν
διάφορα οπτικοακουστικά ερεθίσματα στο μάθημα της Γλώσσας με
στόχο την συμμετοχή όλων των μαθητών κάνοντας το μάθημα
ενδιαφέρον για όλους.
• Το ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι μπορείτε να το κατεβάσετε
δωρεάν και νόμιμα από τη σελίδα: http://www.koduplay.gr/

Πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (1)
• Με την εκπαιδευτικό της Γ’ τάξης συγκεκριμένα την κ. Παρασχίδου
Ελένη κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ανταλλάσουμε απόψεις,
ιδέες και εκπαιδευτικό υλικό ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες
τους μαθητή με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή, αλλά και στις
ανάγκες όλων των μαθητών, όπου και όταν χρειάζεται. Είναι μια
εκπαιδευτικός ανοιχτή σε νέες ιδέες και διακατέχεται από τις
ανθρώπινες αρετές. Συνεργαζόμαστε από κοινού με όλους τους
εκπαιδευτικούς της τάξης για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που
συναντάμε στη μάθηση και στόχος μας είναι να μεταδώσουμε την
αξία του σεβασμού της διαφορετικότητας στους μαθητές αλλά και
στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό.
• Χτίσιμο αυθεντικής επικοινωνίας με τους γονείς και τους μαθητές.
• Παρότρυνση των γονέων για ανάπτυξη της φαντασίας του μαθητή
με ΔΑΔ.
• Προτείναμε δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά σε συνεργασία
με τη δασκάλα της τάξης για εξάλειψη περιθωριοποίησης
• C0- teaching (συνδιδασκαλία)

Πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (2)
• Συμμετοχή σε θεατρικό
• Συμμετοχή σε ομαδικά παιχνίδια με ερωτήσεις γνώσεων και
παιχνίδια ρόλων, αντίληψης χώρου κλπ.
•

Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν δικαίωμα

στη μάθηση μέσα από εναλλακτικές μεθόδους εκπαίδευσης που

τους δίνουν τη δυνατότητα να βιώνουν καταστάσεις της
καθημερινής ζωής μέσα από τη χρήση θεατρικού παιχνιδιού
διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο την κοινωνικοποίησή τους.
• Συμμετοχή σε διαγωνισμό ζωγραφικής
• Συμμετοχή σε διαγωνισμό σκάκι
• Τα παιχνίδια ρόλων είναι σημαντικά ως προς το ότι βοηθούν την
ανάπτυξη της κοινωνικής συνειδητοποίησης και επιτρέπουν στα
παιδιά να πειραματιστούν με νέους ρόλους και να μάθουν κανόνες
και όρους συμπεριφοράς .

Πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης (3)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Διαφοροποίηση αναλυτικού προγράμματος
Ομαδοσυνεργατική- αλληλεπίδραση με τους άλλους
Διαφοροποίηση εργασιών για το σπίτι
Μαθήματα ειδικότητας, π.χ. Αγγλικά με χρήση εικόνων, κούκλας, μέσω
παιχνιδιών, τραγουδιών, σαφείς οδηγίες
Συμμετοχή σε μαγειρική
Βιωματική μάθηση στο δάσος (π.χ. ιστορία- πρωτόγονοι)
Βιντεομαθήματα- εκμάθηση συμπεριφοράς (class dojo) είναι ο
ευκολότερος τρόπος για τους εκπαιδευτικούς να ενθαρρύνουν τους
μαθητές και να μοιραστούν τις καλύτερες στιγμές τους με τους γονείς αλλά
και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν τη συμπεριφορά των
μαθητών. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή από εδώ:
https://www.classdojo.com/el-gr/?redirect=true
Φροντίδα περιβάλλοντος- φύτεμα στο θερμοκήπιο και το λαχανόκηπο
Επιβράβευση- αμοιβές
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου
πηγαίνοντας στον τίτλο είναι ωραίο να είσαι ξεχωριστός: http://dimneoch.thess.sch.gr/?cat=73

Σημασία του ρόλου του διευθυντή στη
συμπεριληπτική εκπαίδευση
•
Ο Starratt (1994) εισηγείται ένα πολυδιάστατο ηθικό πλαίσιο για τους
διευθυντές που επιθυμούν να υιοθετήσουν πρακτικές ίσως ευκαιριών
συμπερίληψης στα σχολεία τους που βασίζεται στις αξίες της παροχής
φροντίδας, δικαιοσύνης και κριτικής.
•
Ο διευθυντής του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου κ. Καγιάννης Χ.
έχει ξεκάθαρες θέσεις για τις ίσες ευκαιρίες στο σχολείο, είναι καλός
ακροατής για το προσωπικό και τους γονείς και καθιέρωσε μια κουλτούρα
με την οποία σέβεται και ακούει τους μαθητές του.
•
Είναι σημαντικό οι σχολικοί διευθυντές να ανοίγουν τις πύλες του
σχολείου για τους γονείς και έχοντας καλή επικοινωνία με το προσωπικό
και τους μαθητές καταφέρνουν να βελτιώσουν την επίδοση των μαθητών
και να έχουν θετικά αποτελέσματα όσων αφορά την πρόοδο όλων των
μαθητών.

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού στη
συμπεριληπτική εκπαίδευση
• Ένα επίσης, πολύ σημαντικό βήμα του ειδικού παιδαγωγού για την
προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι ότι δεν περιορίζει την
συμπερίληψη μόνο στους εντός του σχολείου ενδιαφερομένους, αλλά
εμπλέκει στη μαθησιακή διαδικασία τους γονείς και την κοινότητα.
• Ενθαρρύναμε λοιπόν τη συνεργασία, συναποφασίζαμε μαζί με τη δασκάλα
της τάξης, συζητούσαμε με τους συναδέλφους με σκοπό την αγάπη,
φροντίδα και αποδοχή όλων των παιδιά. Έτσι, δημιουργήσαμε σε
συνεργασία με την εκπαιδευτικό της τάξης ένα υποστηρικτικό περιβάλλον
μάθησης το οποίο οδηγεί στη βελτίωση της επίδοσης του μαθητή, στην
ενίσχυση της αυτοπεποίθησής του και εξελικτικά μειώνει τον αποκλεισμό
που βιώνει στο σχολείο.
• Με αυτό τον τρόπο τους δίνει λόγο στη λήψη αποφάσεων για τη μάθηση
των παιδιών τους και αναπτύσσεται ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ
γονιών και εκπαιδευτικών.
• Για να προωθήσουμε, λοιπόν, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση
χρειαζόμαστε ηγέτες που να είναι ικανοί να δημιουργούν κουλτούρες
συμπερίληψης στα σχολεία μέσω συνεργατικών προσπαθειών, σεβασμού
της ετερότητας και ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων με ανοιχτή
επικοινωνία με όλους.

Κουλτούρα συνεργασίας και εμπόδια
• Ειδικότερα αναφορικά με τις συμπεριληπτικές πρακτικές, οι σχολικοί
διευθυντές οφείλουν να αναπτύξουν κλίμα συνεργασίας και
συλλογικότητας, και να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς τστη
συμπερίληψη, να στηρίζουν το έργο τους και να προωθούν την κοινωνική
δικαιοσύνη (Aγγελίδης, 2011). Θα πρέπει λοιπόν να συμβάλλουν στην
ενεργό συμμετοχή και συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών, εφόσον
η εκπαίδευση και η κατάκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσμα
δημοκρατικής συνεργασίας
• Συγκεκριμένα, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να
εμπλακούν στο σύνολο των δραστηριοτήτων του σχολείου μαζί και δίνουν
το ερέθισμα στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ώστε να
ακολουθήσουν τον ρυθμό του μαθήματος και της τάξης.

Ανάπτυξη συμπεριληπτικής κουλτούρας
• Η ανάπτυξη μιας συμπεριληπτικής κουλτούρας στο σχολείο
δημιουργεί μια κοινότητα που παρέχει ασφάλεια, αποδοχή και
συνεργασία.
• Αυτή η κοινότητα ενδιαφέρεται για την ανάμιξη συμπεριληπτικών
αξιών , τις οποίες ασπάζονται όλοι οι εμπλεκόμενοι ( εκπαιδευτικοί,
βοηθητικό προσωπικό, μαθητές, γονείς )
• Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να πρέπει να δημιουργηθεί μια
συνεργατική κουλτούρα (με γονείς, μαθητές και προσωπικό), η
οποία θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της συμπερίληψης και
ουσιαστικά εξελικτικά θα μετατραπεί σε κουλτούρα συμπερίληψης.
• Ολοκληρώνοντας, καμιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεί
επιτυχώς να πραγματοποιηθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή όλων
των εκπαιδευτικών. Συμμετοχή που περνά μέσα από την πολύπλευρη και
διαρκή εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη συμπεριληπτική
εκπαίδευση, ώστε να αναπτυχθούν κουλτούρες συνεργασίας, οι
οποίες θα οδηγήσουν σε κουλτούρες συμπερίληψης (Αγγελίδης &
Στυλιανού, 2011). Ωστόσο, συχνά το εκπαιδευτικό προσωπικό θεωρεί ότι οι
«διαφορετικοί» μαθητές, δεν άπτονται των καθηκόντων τους και
παρουσιάζεται διστακτικό στη συμπερίληψη παιδιών με ειδικές
ανάγκες (Angelides et al.).

Πρακτικές ενός σχολικού διευθυντή για να
προωθήσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση
• Ο συμπεριληπτικός διευθυντής προωθεί τις ίσες ευκαιρίες μέσα από δημοκρατικές
πρακτικές και ενισχύει τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στη λήψη
αποφάσεων.
• Μία πρακτική των διευθυντών ,που ενισχύει τη συμπερίληψη είναι η παροχή
ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς ώστε να αισθάνονται ότι εργάζονται σε ένα
υποστηρικτικό και ελεύθερο περιβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο οικοδομείται ένα
δημοκρατικό κλίμα ανάμεσα τους.
• Επίσης, η διδασκαλία σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης , τα οποία βρίσκονται εκτός
των παραδοσιακών χώρων των σχολείων ευνοούν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
Κάναμε λοιπόν, επισκέψεις σε μουσεία, πάρκα ,εκκλησίες και άλλους χώρους, όπου
η μάθηση μετατράπηκε σε διασκέδαση και ευνόησε τη συμμετοχή όλων των
μαθητών σε όλες τις δραστηριότητες, καθώς ο διευθυντής του σχολείου επιτρέπει
στους εκπαιδευτικούς την παρέκκλιση από το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου.
Έτσι προάχθηκε η κοινωνικά δίκαιη εκπαίδευση και έγινε προσπάθεια εξάλειψης της
περιθωριοποίησης του μαθητή με αυτισμό αλλά και όλων των μαθητών. Βέβαια
υπάρχουν πολλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί ώστε
να προωθηθεί η συμπερίληψη και δεν είναι οι μοναδικές.

Οφέλη από τη συμπεριληπτική εκπαίδευση
• Η έρευνα των Garriott, Miller, Snyder (2003) που έγινε
σε 131 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής μέσω έδειξε
πώς οι μισοί τουλάχιστον εκπαιδευτικοί τάσσονται
υπέρ στη συνεκπαίδευση- συμπερίληψη μαθητών με
ελαφριάς μορφής μαθησιακές δυσκολίες και
αναπηρίες με μαθητές χωρίς ειδικές ανάγκες στο
συνηθισμένο σχολείο. Ακόμη πιστεύουν ότι στα
συνηθισμένα σχολεία τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
αποκτούν μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και ίσες
εκπαιδευτικές ευκαιρίες καθώς συνυπάρχουν με τα
άλλα παιδιά χωρίς να περιθωριοποιούνται.

Εμπόδια στη συμπεριληπτική εκπαίδευση
• Τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να προωθήσουν την
συμπεριληπτική εκπαίδευση στα σχολεία, αλλά συναντούν πολλές
δυσκολίες. Παρακάτω παρατίθενται 3 από τους παράγοντες που εμποδίζουν
την ανάπτυξη πρακτικών συμπερίληψης:
• Ένα εμπόδιο που συναντούν είναι το αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο πολλές
φορές δε μπορούν να το ακολουθήσουν όλα τα παιδιά.
• Επίσης οι εξειδικευμένες γνώσεις που πολλές φορές δεν έχουν οι
εκπαιδευτικοί ώστε να χειριστούν κατάλληλα όλα τα παιδιά είναι ένα άλλο
εμπόδιο. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και νιώθουν
ανασφάλεια στον τρόπο χειρισμού της μεικτής τάξης ώστε να εφαρμόσουν
τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.
• Ακόμη ένα εμπόδιο, το οποίο δυσκολεύει την εφαρμογή της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο χώρο του σχολείου είναι οι στάσεις των
εκπαιδευτικών και των διευθυντών του σχολείου. Όταν για παράδειγμα οι
διευθυντές είναι αρνητικά προσανατολισμένοι όσον αφορά τους ειδικούς
εκπαιδευτικούς, τότε οι ειδικοί εκπαιδευτικοί νιώθουν δυσαρέσκεια και
επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά τους.

Συμπεράσματα
•
Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών ειδικής
αγωγής είναι σημαντικός σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών και τη
συμπεριληπτική εκπαίδευση και η συμπεριληπτική ηγεσία είναι μια
συλλογική διαδικασία που εμπλέκει όχι μόνο τους εκπαιδευτικούς ειδικής
αγωγής αλλά και τον διευθυντή του σχολείου και κατανέμεται και στους
εκπαιδευτικούς, στους γονείς, ακόμα και στους μαθητές.
•
Η εξειδίκευσή τους σε ζητήματα ειδικής αγωγής, τους παρέχει την
άνεση των κινήσεων και την εύρεση αποτελεσματικών πρακτικών.
Υπάρχουν πολλές πρακτικές που μπορούν να ακολουθήσουν για να
προωθήσουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση (διδασκαλία σε άτυπα
περιβάλλοντα, συνεργατικές μεθόδους κ.α.).
• Οι συνθήκες αλλάζουν και οι διευθυντές που θέλουν να είναι
συμπεριληπτικοί πρέπει να προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους και τον
τρόπο λειτουργίας του σχολείου. Πρώτα όμως θα πρέπει να ενθαρρύνουν
τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών προς όφελος των
μαθητών.
• Το σημαντικό είναι ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν είναι ένα στάδιο
στο οποίο πρέπει να φτάσουμε, αλλά μια συνεχής διαδικασία.
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