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 Κεφάλαιο αφιερωμένο σε μια επισκόπηση των κύριων 
χαρακτηριστικών των συμπεριληπτικών σχολείων 

 Περιέχει μέρος που επικεντρώνεται σε καθέναν από τους 
τέσσερις πυλώνες των συμπεριληπτικών και ανοιχτών 
σχολείων, όπως η ορατότητα, η ενδυνάμωση, η 
συμπερίληψη και η συνεργασία 

 Προσφέρει τη βάση για μια εποικοδομητική συζήτηση 
γύρω από τους μύθους και τα στοιχεία σχετικά με την 
συμπερίληψη 

 Καλεί τους αναγνώστες να προβληματιστούν σε 
συγκεκριμένα ζητήματα προτού ξεκινήσουν το ταξίδι για 
τη διοργάνωση μιας εβδομάδας SOCI@LL 

 

ΜΕΡΟΣ II – ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ 

 Το κεφάλαιο επικεντρώνεται στα εργαλεία αξιολόγησης 
που μπορούν να υποστηρίξουν τον 
προβληματισμό/αντανάκλαση των δασκάλων και των 
τάξεων 

 Σε αυτή την ενότητα, ο αναγνώστης μπορεί να βρει 
εργαλεία υποστήριξης που καλύπτουν τους τέσσερις 
πυλώνες και να αρχίσει με την ανάλυση των πρακτικών 
του/της, να διερευνήσει βασικά ζητήματα που σχετίζονται 
με τον πυλώνα και να απαντήσει σε συγκεκριμένα 
ερωτήματα που βοηθούν στο να προχωρήσουμε στην 
αυτοαξιολόγηση 
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1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

1.1. Τί είναι η συμπερίληψη; 

Φανταστείτε ένα παιχνίδι μπόουλινγκ. Στον πρώτο γύρο, οι λιγότερο έμπειροι παίκτες συνήθως παίζουν με 

τρόπο που προκαλεί το λεγόμενο σπλίτ: στοχεύουν στο κέντρο των κορίνων και ως εκ τούτου αφήνουν κορίνες 

στις δύο πλευρές της πίστας. Σε αυτό το σημείο, στο δεύτερο γύρο, είναι πρακτικά αδύνατο να καταφέρουν 

να κτυπήσουν τις κορίνες και απαιτεί μεγάλη ικανότητα - ή καλύτερα ένα θαύμα. Οπόταν, πώς κτυπάμε όλες 

τις κορίνες; Η λύση των έμπειρων παικτών είναι απλή: μην στοχεύετε στο κέντρο (κορίνες που είναι εύκολο 

να χτυπήσετε) - στοχεύστε σε εκείνες που είναι πιο δύσκολο να χτυπήσετε! Αυτό μας επιτρέπει να 

κτυπήσουμε όλες τις κορίνες. 

 

Η μεταφορά της εκπαίδευσης ως παιχνίδι μπόουλινγκ χρησιμοποιείται από τη Shelly More από το British 

University στο Βανκούβερ1. Λέει ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι σαν μια στρατηγική που επιτρέπει στους 

παίκτες να χτυπήσουν όλες τις κορίνες - δηλαδή, να ‘αγγίξει’ όλους τους συμμετέχοντες του παιχνιδιού – 

τους μαθητές. Πώς όμως μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό; Αντί να κτίσουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες της πλειοψηφίας των παιδιών (τα αποκαλούμενα παιδιά χωρίς ειδικές 

ανάγκες) και στη συνέχεια να αναζητήσουμε συγκεκριμένους τρόπους για να το προσαρμόσουμε στις 

ανάγκες των μαθητών που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη (μετανάστες, παιδιά με αναπηρίες, παιδιά 

με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ΛΟΑΤΙ κλπ.), η Shelly More λέει: ας φτιάξουμε ένα σχολείο το οποίο 

θα αγγίζει εκείνους που βρίσκονται ‘στα πλάγια’, γιατί έτσι θα καταφέρουμε να αγγίξουμε όλους. Οι μέθοδοι, 

ο τρόπος επικοινωνίας, η παρουσίαση, οι λειτουργικές λύσεις πρέπει να στοχεύουν στις μειονοτικές 

ομάδες, επειδή οι περισσότερες από αυτές τις μεθόδους λειτουργούν εξίσου καλά για όλους τους μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν στην πλειοψηφική ομάδα. 

 

 

Παραδείγματα  

● η χρήση περισσότερων εικόνων ή η πιο απλή γλώσσα βοηθά τα παιδιά που μαθαίνουν σε μια ξένη 

γλώσσα (π.χ. μετανάστες) αλλά βοηθά όλους τους μαθητές μέσω της εισαγωγής ενός επιπλέον 

καναλιού επικοινωνίας και απλούστευσης της γλώσσας 

● η δημιουργία συγκεκριμένων συνηθειών στην τάξη βοηθά τα παιδιά που χρειάζονται 

προβλεψιμότητα (π.χ. στο φάσμα του αυτισμού) αλλά ωφελεί όλα τα παιδιά, αφού τους δίνει μια 

αίσθηση ασφάλειας. 

 

 

Πρόκειται για μια επικερδή κατάσταση για όλες τις πλευρές, αν και απαιτεί αλλαγή σκέψης σχετικά με το 

ποια είναι η κύρια ομάδα επωφελούμενων του σχολείου και ποιος πρέπει να προσαρμοστεί σε ποιον 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=RYtUlU8MjlY 

https://www.youtube.com/watch?v=RYtUlU8MjlY
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Εν ολίγοις, μπορούμε να πούμε ότι ένα συμπεριληπτικό σχολείο είναι αυτό που παρατηρεί την 

ποικιλομορφία, δηλαδή τις διαφορές και ομοιότητες μεταξύ ομάδων και ατόμων, και το οποίο συνεργάζεται 

ενεργά μαζί τους. Το σχολικό περιβάλλον (ειδικά το δημόσιο σχολείο) είναι από μόνο του ποικιλόμορφο και 

ευνοϊκό για την συμπερίληψη, επειδή είναι ουσιαστικά καθολικό, ανοικτό σε όλους. Προωθεί τη συνάντηση 

διάφορων περιβαλλόντων, πολιτισμών, ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, με διαφορετικούς 

ρόλους και διαφορετικές εμπειρίες και δυνατότητες. Επομένως, είναι φυσικό το σχολείο, ως θεσμικό όργανο 

προσιτό σε όλους, να υιοθετήσει αυτή την οπτική γωνία για την συμπερίληψη όχι μόνο ως τυπική, αλλά και 

θεσμική λύση, αλλά και να την μετατρέψει σε καθημερινή πρακτική για να επιτρέψει την πλήρη συμμετοχή. 

 

Το έργο που πρέπει να αναληφθεί για το διευθυντικό προσωπικό του σχολείου είναι να χαρτογραφηθεί η 

κοινότητα και να προσδιοριστούν οι μειονοτικές ομάδες (πολιτιστικές, εθνικές, θρησκευτικές κ.λπ.) και οι 

ομάδες μαθητών που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή να έχουν λιγότερη πρόσβαση στην πλήρη 

συμμετοχή και να τις στηρίζουν σε αυτή τη διαδικασία. 

 

1.2. Η συμπερίληψη στην πράξη 

Μπορούμε να εντοπίσουμε και να εξετάσουμε τέσσερις διαφορετικούς πυλώνες που λαμβάνονται υπόψη 

συχνά σε σχολεία που είναι συμπεριληπτικά και ανοιχτά. 

 

 

 

Διάγραμμα 1 – Τέσσερις πυλώνες συμπεριληπτικών και ανοιχτών σχολείων. 

Σε αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζουμε ένα μοντέλο συμπεριληπτικού σχολείου που βασίζεται σε τέσσερις 

πυλώνες: ορατότητα, ενδυνάμωση, συμπερίληψη και συνεργασία (το μοντέλο δημιουργήθηκε αρχικά ως 

πρότυπο πολυπολιτισμικής βιβλιοθήκης από τη Maja Branka και τη Dominika Cieślikowska2). Είναι σημαντικό 

                                                           
2 Branka, M & Cieślikowska, D. (2015). Multicultural library. Βαρσοβία: Information Society Development Foundation. Διαθέσιμο 
στο: http://www.biblioteki.org/dam/jcr:26a59cbe-0f54-4eaa-9ba4-e863890a1027/MULTICULTURAL_LIBRARY_www.pdf  

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ

•Ποιος εκπροσωπειται;

•Ποιανού τις ιστορίες μαθαίνουμε;

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ

•Ποιος λαμβάνει υποστήριξη;

•Ποιος ενθαρρύνεται να συμμετάσχει;

•Ποιος ακούει "είσαι σημαντικός/η"

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ

•Ποιος λαμβάνει αποφάσεις;

•Ποιος αισθάνεται οικεία;

•Για ποιον σχεδιάστηκε το σχολείο;

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

•Ποιος αντιμετωπίζεται ως μέρος της λύσης και 
όχι μέρος του προβλήματος;

συμπεριληπτικά και 
ανοιχτά σχολεία

http://www.biblioteki.org/dam/jcr:26a59cbe-0f54-4eaa-9ba4-e863890a1027/MULTICULTURAL_LIBRARY_www.pdf
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να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μόνο ένα από τα πολλά πιθανά μοντέλα και ότι άλλα μοντέλα μπορεί να είναι 

εξίσου χρήσιμα και λειτουργικά ανάλογα με την κατάσταση μέσα και γύρω από τα σχολεία.  

 

Οι πυλώνες που περιγράφονται παρακάτω είναι συμπληρωματικοί, πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργούν 

μόνο αν αντιμετωπίζονται ως εξίσου σημαντικοί. Οι συγγραφείς προτείνουν μια ολιστική προσέγγιση. 

Μεταφορικά ομιλούντες, οι τέσσερις πυλώνες είναι τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού. Αυτό το τραπέζι μπορεί 

να είναι σταθερό μόνο αν έχει και τα τέσσερα πόδια. Αν ένα πόδι είναι μικρότερο ή λείπει δεν θα πετύχουμε. 

Επομένως, για να είναι ένα σχολείο αληθινά συμπεριληπτικό, θα πρέπει να προσπαθήσει να βελτιώσει όλους 

τους πυλώνες. 

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1: ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ  

Με τον όρο ορατότητα εννοούμε την παρατήρηση/αναγνώριση και την έμφαση στην ύπαρξη μιας 

συγκεκριμένης ομάδας σε ένα σχολικό περιβάλλον. Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζεται στην κατάλληλη 

εκπροσώπηση των μειονοτήτων και στις προοπτικές τους στο σχολικό πρόγραμμα (ποιών τις ιστορίες 

μαθαίνουμε στα σχολικά εγχειρίδια, στα σχολικά προγράμματα, στα ποιήματα;), στον σχολικό χώρο (ποιοι 

απεικονίζονται στις εικόνες μέσα και γύρω από το σχολείο), στις σχολικές εκδηλώσεις (αναγνωρίζουμε και 

γιορτάζουμε την ταυτότητα των μαθητών, για παράδειγμα, γιορτάζοντας διαφορετικές θρησκευτικές αργίες 

και ημέρες ευαισθητοποίησης για διάφορα θέματα, όπως την Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τα Διεμφυλικά 

Άτομα κλπ.;). 

 

Η ορατότητα περιλαμβάνει επίσης δραστηριότητες σχετικές με την εκπαίδευση σε θέματα μειονοτήτων - 

στην Πολωνία αυτό σημαίνει ότι οι Πολωνοί μαθαίνουν για άλλες ομάδες, τους πολιτισμούς τους και την 

καθημερινή ζωή τους. Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι για αυτό τον πυλώνα έχει θεμελιώδη αξία η εκτίμηση 

της ποικιλομορφίας και η προσπάθεια δημιουργίας ασφαλών συνθηκών για όλους τους μαθητές έτσι ώστε 

να μπορούν να καλλιεργούν, να εξασκούν και να παρουσιάζουν τον δικό τους πολιτισμό, γλώσσα, θρησκεία 

και άλλες σημαντικές πτυχές της ταυτότητάς τους. Κατά συνέπεια, αυτές οι ομάδες θα πρέπει να είναι 

παρούσες και ορατές σε ολόκληρη την κοινότητα και το σχολείο θα πρέπει επίσης να είναι ένας τόπος 

εκπαίδευσης για τον πολιτισμό, τη γλώσσα ή τη θρησκεία τους, τόσο για τους εκπροσώπους αυτών των 

ομάδων όσο και για τους ανθρώπους που ανήκουν σε κυρίαρχες ομάδες. Είναι επίσης σημαντικό να μην 

προβαίνουμε σε ενδεικτική συμβολική εκπροσώπηση των μειονοτικών ομάδων εστιάζοντας σε μία και μόνη 

πολιτιστική εκδήλωση (π.χ. βραδιά βιετναμέζικης κουλτούρας) και να καθιστούμε ένα θέμα ως τετριμμένο. 

 

 

Παραδείγματα: 

● Το σχολείο γιορτάζει και αναγνωρίζει εορταστικές ημέρες/περιόδους που είναι σημαντικές για 

όλους τους μαθητές και τους εργαζόμενους, π.χ. όχι μόνο εορταστικές ημέρες/περιόδους μιας 

κυρίαρχης θρησκευτικής ομάδας και τοπικές αργίες/διακοπές, καθώς και συγκεκριμένες ημέρες 

που σχετίζονται με την προβολή των μειονοτικών ομάδων (ημέρα ορατότητας του αυτισμού, 

ορατότητα των ΛΟΑΤΙ) κ.λπ. 
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● Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν στα μαθήματα και μια οπτική διαφορετική από εκείνη της 

πλειοψηφίας, π.χ. όταν συζητούν την Εξέγερση Chmielnicki δείχνουν πώς φαίνεται το θέμα από 

την σκοπιά των Ουκρανών, στην σχολική εφημερίδα υπάρχει μια στήλη που γράφεται από μια 

συγκεκριμένη ομάδα μεταναστών για θέματα με τα οποία θέλουν να καταπιαστούν ή να 

εκφράσουν την άποψή τους.  

● Στην τάξη, οι δάσκαλοι περιλαμβάνουν παραδείγματα γνωστών γυναικών επιστημόνων, 

σημαντικούς Πολωνούς από αρκετά πολιτισμικά υπόβαθρα και άλλα άτομα-πρότυπα. 

● Οι μαθητές Ρομά οργανώνουν μια εκδήλωση ποίησης των Ρομά, στην οποία καλούνται να 

συμμετάσχουν και να μάθουν όλοι οι μαθητές. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 

Ενδυνάμωση σημαίνει υιοθέτηση μιας προσέγγισης η οποία ουσιαστικά θα ενισχύσει τις ικανότητες, την 

αυτο-αποτελεσματικότητα και την αίσθηση της αυτοεκτίμησης όλων των μαθητών, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών που ανήκουν σε μειονότητες. Η ενδυναμωτική προσέγγιση πρέπει να αποτελεί μέρος του 

καθημερινού σχολικού προγράμματος, αλλά απαιτεί επίσης ειδικές δραστηριότητες σχεδιασμένες για 

εκείνους τους μαθητές που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, καθώς επίσης και σχεδιασμένες ΑΠΟ τους μαθητές 

αυτούς. Ο πρωταρχικός στόχος δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων και της 

φωνής των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες. Στο σχολικό περιβάλλον η ενδυνάμωση σημαίνει επίσης να 

προσφέρουμε στους νέους γενικά μια πλατφόρμα δράσης και λήψης αποφάσεων για τον εαυτό τους και την 

κοινότητά τους.  

 

Παραδείγματα: 

● Όλοι οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να επιφέρουν αλλαγές στο σχολείο / τάξη. Οι ιδέες τους δεν 

απορρίπτονται απλώς ως "εξωπραγματικές" και "μη-σοβαρές" 

● Η ανατροφοδότηση δίνεται με τρόπο που βοηθά ΟΛΟΥΣ τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα 

δυνατά τους σημεία, όχι μόνο τους τομείς που πρέπει να βελτιωθούν. Πρόκειται για κίνητρο και 

όχι απλώς για αξιολόγηση.  

● Οι περιπτώσεις διακρίσεων αντιμετωπίζονται πάντοτε με μια απάντηση. Το σχολείο και ο 

δάσκαλος αντιδρά ενεργά στις διακρίσεις οργανώνοντας μαθήματα σχετικά το θέμα που έτυχε 

διάκρισης, δημιουργώντας κοινούς κανόνες / αρχές στην τάξη κλπ. 

● Το σχολείο προσφέρει χώρο/χρόνο για μαθήματα Ουκρανικών για τους δίγλωσσους μαθητές του 

που επιθυμούν να εξασκήσουν τη γλώσσα τους. 

 

Η κοινωνικοποίηση είναι μια συνεχής διαδικασία που ακολουθεί τους ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους και περιλαμβάνει δύο στάδια: την πρωτογενή κοινωνικοποίηση και τη δευτερογενή 

κοινωνικοποίηση. 

 

Η πρωτογενής κοινωνικοποίηση επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών γνώσεων 

κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπως η γλώσσα, οι σχέσεις και οι κανόνες διατροφής. Από την άλλη 

πλευρά, η δευτερογενής κοινωνικοποίηση τους επιτρέπει να προσαρμόζονται καλύτερα στις σημαντικές 

αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 
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Και στα δύο στάδια, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης αναπτύσσεται στις πρώιμες και διαπροσωπικές μας 

αλληλεπιδράσεις. Έτσι, αναφερόμαστε στους παράγοντες της κοινωνικοποίησης ως σημαντικούς 

παράγοντες με τους οποίους συσχετιζόμαστε και οι οποίοι διευκολύνουν και επηρεάζουν τις 

κοινωνικοπολιτισμικές μας εμπειρίες. Οι παράγοντες της κοινωνικοποίησης περιλαμβάνουν την οικογένεια, 

το σχολείο, τους φίλους και τα μέσα ενημέρωσης. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συμπερίληψη λαμβάνει υπόψη την οπτική των διαφόρων ομάδων στις δραστηριότητες του σχολείου σε 

όλα τα δυνατά επίπεδα της λειτουργίας του. Η έγνοια για συμπερίληψη και εμπλοκή (που να επιτρέπει τη 

συμμετοχή) όλων των μαθητών και των μελών της σχολικής κοινότητας θα πρέπει να είναι ένας τρόπος με 

τον οποίο λειτουργούν σε μόνιμη βάση τα συμπεριληπτικά σχολεία. Δεδομένου ότι η αποστολή του 

δημοσίου σχολικού συστήματος είναι να εξασφαλίσει την πρόσβαση όλων των παιδιών μιας πόλης ή 

κοινότητας σε ποιοτική εκπαίδευση, η συμπερίληψη συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, στην επιβεβαίωση και 

διασφάλιση ότι το σχολείο προσφέρει μεθόδους, το φυσικό περιβάλλον και την εργασιακή κουλτούρα που 

επιτρέπουν σε όλα τα παιδιά να μαθαίνουν. 

 

 

Παραδείγματα: 

● Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους μάθησης, παραδείγματα και μέσα 

παρουσίασης για να καλύψουν τις ανάγκες διάφορων μαθητών. 

● Οι αποφάσεις στο σχολείο (και σε επίπεδο προσωπικού) λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την 

πλειοψηφία αλλά και τη μειοψηφία. Όλα τα μέλη της κοινότητας μπορούν να εκφράσουν τα 

συναισθήματα και τις στάσεις τους σχετικά με τις αποφάσεις με τις οποίες επηρεάζονται. 

● Δίνεται έμφαση στο δέσιμο της ομάδας και στο να δημιουργηθεί το αίσθημα της κοινότητας, π.χ. 

κάθε νέος μαθητής έχει έναν "σύντροφο", οι καθηγητές ενσωματώνουν δραστηριότητες γνωριμίας 

στα μαθήματά τους. 

● Στην καφετέρια / καντίνα του σχολείου διατίθενται διάφορα γεύματα για μαθητές με 

διαφορετικές διατροφικές ανάγκες (λόγω αλλεργιών, θρησκευτικών αναγκών κλπ.) ή - εάν υπάρχει 

μόνο ένας τύπος γεύματος που σερβίρεται - προσαρμόζεται στις ανάγκες των μειονοτικών ομάδων 

(π.χ. χορτοφάγος / βίγκαν).  

 

Η κοινωνικοποίηση είναι μια συνεχής διαδικασία που ακολουθεί τους ανθρώπους καθ' όλη τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους και περιλαμβάνει δύο στάδια: την πρωτογενή κοινωνικοποίηση και τη δευτερογενή 

κοινωνικοποίηση. 

 

Η πρωτογενής κοινωνικοποίηση επιτρέπει στους ανθρώπους να αποκτήσουν ένα σύνολο βασικών γνώσεων 

κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, όπως η γλώσσα, οι σχέσεις και οι κανόνες διατροφής. Από την άλλη 

πλευρά, η δευτερογενής κοινωνικοποίηση τους επιτρέπει να προσαρμόζονται καλύτερα στις σημαντικές 

αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Και στα δύο στάδια, η διαδικασία της κοινωνικοποίησης αναπτύσσεται στις πρώιμες και διαπροσωπικές μας 

αλληλεπιδράσεις. Έτσι, αναφερόμαστε στους παράγοντες της κοινωνικοποίησης ως σημαντικούς 
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παράγοντες με τους οποίους συσχετιζόμαστε και οι οποίοι διευκολύνουν και επηρεάζουν τις 

κοινωνικοπολιτισμικές μας εμπειρίες. Οι παράγοντες της κοινωνικοποίησης περιλαμβάνουν την οικογένεια, 

το σχολείο, τους φίλους και τα μέσα ενημέρωσης. 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

Ορίζουμε τη συνεργασία πρωτίστως ως τη συνεργασία με τις μειονοτικές ομάδες προκειμένου να 

αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε κάθε μέλος της ποικιλομορφίας. Αυτό απαιτεί την εφαρμογή της 

προσέγγισης "εργαζόμαστε με ομάδες για τη συμπερίληψη" σε αντίθεση με την προσέγγιση "δρούμε 

συμπεριληπτικά προς τις μειονοτικές ομάδες" (συμπερίληψη). Στην πράξη, η συνεργασία για την 

συμπερίληψη σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι κάνουμε έρευνα για τις ανάγκες ή καθορίζουμε στόχους και 

δράσεις μαζί με μια συγκεκριμένη ομάδα (αντί ΓΙΑ την ομάδα) και κάνουμε διαβούλευση για σημαντικές 

αποφάσεις με όλους τους εμπλεκόμενους και αποσκοπούμε με τρόπο ενεργητικό στη συμμετοχή τους. Συχνά 

σημαίνει επίσης ότι δεν συμπεριλαμβάνονται μόνο εκπρόσωποι μειονοτικών ομάδων, αλλά και 

εμπειρογνώμονες που μπορούν να είναι σύμμαχοι και υποστηρικτές της ομάδας. 

 

Παραδείγματα: 

● Η διοίκηση του σχολείου υποστηρίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών με οργανώσεις 

εμπειρογνωμόνων που εργάζονται στον τομέα της ποικιλομορφίας (τους καλεί να κάνουν 

εργαστήρια, να συμμετάσχουν στα μαθήματα, σε πικνίκ κτλ) 

● Πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων (π.χ. σχετικά με τις εκδρομές, τους κανονισμούς, την 

σχολική καντίνα), οι εκπαιδευτικοί ή η διεύθυνση συμβουλεύονται όλους τους γονείς, 

λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις μειονοτικές ομάδες. 

● Το σχολείο προσπαθεί να κτίσει καλές σχέσεις με τους γονείς. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί 

οργανώνουν τις συναντήσεις με τους γονείς με τρόπο που να επιτρέπει στους γονείς να 

μοιράζονται τις απόψεις τους, τις ιδέες τους και να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση. 

 

 

1.3. Μύθοι και στοιχεία για τη συμπερίληψη 

Ας αρχίσουμε να εξερευνούμε την συμπερίληψη μιλώντας για μύθους ή συχνές παρανοήσεις σχετικά με αυτό 

το φαινόμενο. 

 

ΜΥΘΟΣ 1: ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ 

Μια κοινή προσέγγιση σε πολλές κοινωνίες είναι ότι η συμπερίληψη δεν ισχύει πραγματικά σε "ομοιογενείς" 

χώρες με χαμηλά επίπεδα ποικιλομορφίας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτή η δήλωση είναι 

προβληματική. Πρώτα απ' όλα, η ποικιλομορφία υπάρχει σε κάθε κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 

που θεωρούνται ομοιογενείς. Παραβλέποντας αυτές τις διαφορές, διαιωνίζουμε ένα ψέμα που έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στις μειονότητες, των οποίων οι πολιτισμοί, οι ανάγκες και οι προσφορά δεν 

αναγνωρίζονται από την ευρύτερη κοινωνία. Επίσης, η ποικιλία εντός της ομάδας δεν θεωρείται αρκετά 
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σημαντική ώστε να απαιτεί συστημικές αλλαγές. Έτσι, η ενσωμάτωση συνδέεται εύκολα με την 

πολυπολιτισμικότητα, τη μετανάστευση και άλλες ορατές μειονότητες, επειδή οι διαφορές που απορρέουν 

από την εθνοτική / πολιτισμική ποικιλομορφία είναι πιο εμφανείς από ότι στην περίπτωση δύο ανθρώπων 

με την ίδια εθνική ταυτότητα αλλά διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων, παραδόσεων και αναγκών. 

 

Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με τις διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά σχολεία δείχνουν ότι ο πλέον 

διαδεδομένος παράγοντας για τη διάκριση μεταξύ των νέων είναι η χαμηλή κοινωνικοοικονομική 

κατάσταση. Αυτή είναι η διαφορά που συμβαίνει σε κάθε ομάδα ακόμη και στην πιο ομοιογενή. Η έλλειψη 

συστημικών δραστηριοτήτων για την συμπερίληψη των μαθητών από λιγότερο εύπορες οικογένειες και η 

μακροπρόθεσμη δράση για τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων οδηγούν σε διώξεις, κοινωνικό 

αποκλεισμό και στιγματισμό, που συχνά παρατηρούνται σε κάποιες περιπτώσεις - πχ η αδυναμία 

συμμετοχής σε μια σχολική εκδρομή ή η αδυναμία αγοράς των απαραίτητων σχολικών ειδών. 

 

ΜΥΘΟΣ 2: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ / ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ = ΑΦΟΜΙΩΣΗ  

Ακούμε συχνά για την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση ή διαβάζουμε για «καλές πρακτικές» που 

σχετίζονται με αυτό το ζήτημα, που στην πραγματικότητα περιγράφουν μια διαδικασία πιο κοντά στην 

αφομοίωση ή ενοποίηση. Η αφομοίωση είναι μια προσέγγιση που επικεντρώνεται στην προσαρμογή σε 

κοινωνικούς / ομαδικούς κανόνες από άτομα ή μειονότητες που επιθυμούν να γίνουν αποδεκτές στην 

ευρύτερη ομάδα. Αυτή η προσαρμογή προϋποθέτει να γίνει κάποιος όσο το δυνατόν πιο όμοιος με την 

ομάδα, εγκαταλείποντας τα έθιμα, τους κανόνες, τις αξίες και να γίνει ένα με τη νέα κουλτούρα (εθνική, 

σχολική ή επαγγελματική). Ως εκ τούτου, η αφομοίωση δύσκολα μπορεί να είναι συνώνυμη της 

ενσωμάτωσης ή της συμπερίληψης, μιας και τα δυο λαμβάνουν υπόψη και προσδίδουν αξία στην 

ποικιλομορφία. Η συμπερίληψη και η ενσωμάτωση δεν είναι μια προσπάθεια μονόδρομη: μαζί με το άτομο 

που εντάσσεται στην ομάδα, η ομάδα αυτή θα πρέπει επίσης να συμμετέχει στη διαδικασία ενσωμάτωσης, 

να είναι ανοιχτή στην αλλαγή, να μάθει και να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση. 

 

ΜΥΘΟΣ 3: Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ 

Δεν υπάρχει τίποτα πιο παραπλανητικό από την πεποίθηση ότι η συμπερίληψη θα πρέπει να είναι θέμα μόνο 

για εκείνους που βιώνουν τον αποκλεισμό. Δυστυχώς, αυτός ο μύθος είναι μια αυτοεκπληρούμενη 

προφητεία και πολλές οργανώσεις που αγωνίζονται για την συμπερίληψη ή την κοινωνική ένταξη διοικούνται 

από ανθρώπους που είναι εκπρόσωποι μειονοτικών ομάδων. Στην Πολωνία, για παράδειγμα, οι πιο 

δραστήριοι στον τομέα της εκπαίδευσης κατά των διακρίσεων είναι τα κινήματα ΛΟΑΤΙ+ και οι οργανώσεις 

που υποστηρίζουν πρόσφυγες και αιτητές ασύλου. Από τη μια πλευρά, είναι ένα θετικό σημάδι όταν οι 

μειονοτικές ομάδες υποστηρίζουν τα δικαιώματα και τα αιτήματα τους και μιλούν με τη δική τους φωνή, 

αλλά χωρίς συστημική υποστήριξη, οι στόχοι τους δεν μπορούν να επιτευχθούν. Αυτό συμβαίνει όταν η 

πλειοψηφία των ομάδων δεν αντιλαμβάνεται τα πιθανά οφέλη της εργασίας με την ποικιλομορφία. 

Δεδομένου ότι οι ανάγκες τους ικανοποιούνται από το σύστημα που σχεδιάστηκε από την πλειοψηφία και 

για την πλειοψηφία, η προσπάθεια υποστήριξης των μειονοτικών ομάδων γίνεται από κοινότητες με 

περιορισμένους και ανεπαρκείς πόρους, οι οποίες συχνά επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα ζητήματα (όπως 

η μετανάστευση, το φύλο κ.λπ.) παρά σε μια ευρύτερη προσέγγιση για την συμπερίληψη. 
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ΜΥΘΟΣ 4: ΟΣΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΝΙΩΣΟΥΜΕ 

Αυτό το ρητό αντικατοπτρίζει με ακρίβεια την προσέγγιση του θέματος της συμπερίληψης που συναντιέται 

σε πολλά ιδρύματα. Είμαστε συνηθισμένοι στο γεγονός ότι ορισμένες μειονοτικές ομάδες είναι λιγότερο 

ορατές σε δημόσιους χώρους (δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά εμπόδια στη συμμετοχή), πράγμα που στη 

συνέχεια καθίσταται θεμελιώδες για να αμφισβητηθεί το κατά πόσον πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες 

για να διευκολυνθεί η πλήρη εμπλοκή τους. Ως αποτέλεσμα, η κοινωνική συμμετοχή ΟΛΩΝ δεν θεωρείται 

προφανής στόχος και οι ανάγκες τους δεν λαμβάνονται υπόψη. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η κατάσταση 

στην εκπαίδευση σχετικά με τους μαθητές με σωματικές αναπηρίες. Πολλά συμπεριληπτικά σχολεία στην 

Πολωνία δέχονται μόνο μαθητές με νοητικές αναπηρίες, επειδή το σχολικό κτίριο δεν είναι προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες των μαθητών που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα (ράμπες / ανελκυστήρες κ.λπ.). Ωστόσο, η 

απουσία μαθητών με αναπηρίες σημαίνει ότι δεν υπάρχει εξωτερική πίεση (‘’δεν είναι ανάγκη") στο σχολείο 

για να δημιουργήσει ένα πιο συμπεριληπτικό περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. 

 

 

ΜΥΘΟΣ 5: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 

Και οι δύο έννοιες είναι κοντά η μια στην άλλη και συχνά χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, αλλά υπάρχει μια 

σημαντική διαφορά. Η συμπερίληψη εννοεί την εμπλοκή διαφορετικών "στοιχείων σε ένα μεγαλύτερο 

σύνολο", ενώ η ενσωμάτωση αναφέρεται στην "δημιουργία στοιχείων από ένα σύνολο". Αυτή η διαφορά 

απεικονίζεται πολύ καλά από τις ακόλουθες εικόνες. 

 

 

 
 

Διάγραμμα 2 – Τί είναι η συμπερίληψη? 

Πηγή: https://www.inclusionontario.ca/what-is-inclusion.html 

 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, με απλά λόγια, η ενσωμάτωση είναι η διαδικασία κατά την οποία το σχολείο, 

ως μια ποικιλόμορφη και διαρκώς μεταβαλλόμενη κοινότητα, επιδιώκει να είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη της 

κοινότητας. Πρέπει να αναπτύξει έναν κώδικα ίσης μεταχείρισης και να προσπαθήσει να συμπεριλάβει όλους 

τους συμμετέχοντες σε αυτή τη διαδικασία συν-δημιουργίας, προσαρμόζοντας  θεσμικές λύσεις και 

διαφορετικές μεθόδους και τρόπους μάθησης. Και η ενσωμάτωση είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση 

https://www.inclusionontario.ca/what-is-inclusion.html
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συμπερίληψης των διαφόρων ομάδων και της κοινής τους συνύπαρξης, χωρίς ορατή συμμετοχή και 

αλληλεπίδραση εντός αυτών των ομάδων. 

Μια καλή αναλογία για να κατανοήσουμε αυτή τη διαφορά είναι επίσης η διαφορά μεταξύ της 

πολυπολιτισμικότητας και της διαπολιτισμικότητας. Μπορούμε να περιγράψουμε μια κοινωνία ως 

πολυπολιτισμική, αν οι άνθρωποι από διαφορετικούς πολιτισμούς ζουν δίπλα-δίπλα, αλλά ο βαθμός 

συμπερίληψης και ενσωμάτωσης ποικίλλει. Ωστόσο, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια οικογένεια ως 

διαπολιτισμική, αν οι πολιτισμικές συνήθειες που έχουν τις ρίζες τους σε αυτό το πολιτιστικό υπόβαθρο 

αντιμετωπίζονται ως εξίσου έγκυρες και επηρεάζουν η μια την άλλη για να δημιουργήσουν μια νέα 

ταυτότητα. 

 

ΜΥΘΟΣ 6: ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΕΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗMΑΪΚΗ ΠΡΟΟΔΟ ΠΑΡΑ ΣΤΗΝ 

ΧΑΡΑΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ  

Αυτός είναι ένας πολύ επίμονος μύθος μεταξύ ορισμένων εκπαιδευτικών, γονέων και άλλων μελών σχολικών 

κοινοτήτων. Δεδομένου ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση αφορά αποκλειστικά τον εναγκαλισμό της 

πολυμορφίας και την επεξεργασία της ταυτότητας, μπορεί να οδηγήσει σε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το σχολείο μερικές φορές προσπαθεί να αποφύγει τα αμφιλεγόμενα 

ζητήματα εστιάζοντας αυστηρά στην ακαδημαϊκή επίδοση και πτυχή. Ωστόσο, η προσέγγιση αυτή είναι 

προβληματική για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα, η εξισορρόπηση της παράδοσης για όλους τους 

μαθητές, παρέχοντας ένα πιο συνεκτικό σχολικό περιβάλλον, ΑΦΟΡΑ τη μάθηση: για μαθητές που 

χρειάζονται διαφορετικές μορφές υποστήριξης στη μάθηση ή για μαθητές που δεν αισθάνονται αποδεκτοί 

από τους συνομηλίκους τους -  η συμπερίληψη είναι μια προσέγγιση που επιτρέπει την ακαδημαϊκή πρόοδο. 

Δεύτερον, οι μαθητές δεν είναι εκεί απλώς για να μάθουν - το σχολείο είναι και αυτό μια κοινότητα και το να 

στοχεύει στην ίση μεταχείριση και ευημερία όλων των μελών του είναι ένας από τους σημαντικότερους 

ρόλους του (συχνά είναι μια νομική υποχρέωση και όχι κάτι το οποίο οι μαθητές και οι καθηγητές μπορούν 

να παραβλέψουν). 

 

Ναι ή όχι στη συμπερίληψη; 

Τί είναι και τί δεν είναι η συμπερίληψη; Οι δραστηριότητες που προωθούν την συμπερίληψη μπορεί να 

φαίνονται πολύ δύσκολες, εντούτοις, αυτό μπορεί να οφείλεται στην παρεξήγηση της ουσίας της 

συμπερίληψης. Μερικές φορές η συμπερίληψη μοιάζει ακόμα και σαν ένα ακατόρθωτο καθήκον: για 

παράδειγμα, πρέπει να ακούσω όλους τους μαθητές από το σχολείο για να παρθεί μια κοινή απόφαση; Όλοι 

θα έχουν διαφορετική άποψη και διαφορετικές ανάγκες και η συζήτηση δεν θα τελειώσει ποτέ. Ακολουθεί 

μια μικρή σύνοψη που αντικρούει μερικές από αυτές τις προβληματικές δηλώσεις και δείχνει τι μπορεί να 

γίνει και τι δεν πρέπει να γίνει για να διευκολυνθεί η συμπερίληψη στο σχολείο. 
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ΝΑΙ Η ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ; 

ΝΑΙ ΟΧΙ  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Πρόσκληση όλων των μελών 

του προσωπικού του 

σχολείου 

(συμπεριλαμβανομένου του 

διοικητικού προσωπικού) σε 

μια συνάντηση για να 

συζητήσουν την πρόληψη του 

εκφοβισμού στο σχολείο σας  

  

Πρόσκληση όλων των μελών 

του προσωπικού του 

σχολείου 

(συμπεριλαμβανομένου του 

διοικητικού προσωπικού) σε 

μια συνάντηση για να 

συζητήσουν τα ακαδημαϊκά 

αποτελέσματα των μαθητών 

στο σχολείο σας 

Δεν χρειάζεται να συμμετέχουν όλοι σε όλες τις 

δραστηριότητες προκειμένου η διαδικασία να 

είναι συμπεριληπτική. Οι άνθρωποι πρέπει να 

συμμετέχουν όταν οι γνώσεις και οι εμπειρίες 

τους  είναι σχετικές και όταν αισθάνονται ότι 

μπορούν να συμβάλουν  

  

Δημιουργία ενός 

υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος για έναν 

δάσκαλο που παλεύει με 

προσωπικά προβλήματα 

δίνοντας του χώρο και χρόνο 

για να εργαστεί 

Προστασία καθηγητών που 

συνεχώς υποαποδίδουν, 

προκειμένου να διατηρήσουν 

μια θετική εικόνα και "καλή 

ατμόσφαιρα" 

 

Η συμπεριληπτική διαχείριση δεν σημαίνει πάντα 

ότι είναι δημοφιλής. Η υποστήριξη πρέπει να 

παρέχεται με δίκαιο και ισότιμο τρόπο σε όλους 

ανεξάρτητα από τις προσωπικές σχέσεις και, 

ενίοτε, πρέπει να ληφθούν σκληρές αποφάσεις. 

Ακούμε όλους τους μαθητές 

και λαμβάνουμε μια 

ενημερωμένη και σχολαστική 

απόφαση που ανακοινώνεται 

σε όλους 

Αναζητώντας ασταμάτητα 

συναίνεση ή διεξάγοντας 

αιώνια συζήτηση για να 

φτάσετε σε κακό συμβιβασμό 

με τους μαθητές 

Σε ιεραρχικό θεσμό η συμπερίληψη συχνά 

σημαίνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την 

ευκαιρία να εκφράσουν τη θέση τους και να 

αναλάβουν την ευθύνη της λήψης αποφάσεων 

Άνοιγμα μιας συνομιλίας με 

τους γονείς για ένα 

αμφιλεγόμενο ζήτημα και 

αναζήτηση λύσεων 

βασισμένων στην κοινή 

ευθύνη 

Ακούμε με χαρά και ανοικτά 

αφτιά τη γνώμη όλων για 

κάθε πρόβλημα, χωρίς 

δέσμευση  

 

 

Η ηγεσία με έναν συμπεριληπτικό τρόπο σημαίνει 

ότι είστε ακούτε ανοικτά και ενθαρρύνετε τις 

απόψεις να ακουστούν, αλλά πρέπει επίσης να 

μοιραστείτε την ευθύνη και να ζητήσετε 

δεσμεύσεις.  

Διάγραμμα 2 – Ναι ή όχι στη συμπερίληψη; 

Προσαρμοσμένο από: Kramer, J. (2014). WoW! What the difference. Diversity works. Human Dimensions Publications 

 

1.4. Πριν ξεκινήσετε την προετοιμασία για την βδομάδα 
soci@ll … 

Θεωρούμε ότι, προκειμένου να προετοιμαστεί μια πραγματικά συμπεριληπτική βδομάδα SOCI@LL, είναι 

σημαντικό να έχουμε μια καλή κατανόηση των μηχανισμών των κοινωνικών διαδικασιών που μπορούν να 

καταστήσουν δύσκολη την συμπερίληψη στην πράξη. Ετοιμάσαμε έναν σύντομο οδηγό για το θέμα. 

Πρόκειται για ένα συνδυασμό θεωρίας και πρακτικών παραδειγμάτων και συμβουλών. 
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Γιατί λοιπόν χρειαζόμαστε την ενσωμάτωση στα σχολεία; Το σχολείο δεν είναι μόνο μέρος του εκπαιδευτικού 

συστήματος, του κτιρίου ή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το σχολείο είναι κυρίως οι άνθρωποι που 

εργάζονται και μαθαίνουν σε αυτό. Όπως και σε κάθε άλλη μεγάλη ομάδα ανθρώπων, υπάρχουν και στο 

σχολικό περιβάλλον ενδο-ομαδικές και εξω-ομαδικές διαδικασίες, καθώς και μηχανισμοί των ομάδων και 

ολόκληρο το φάσμα των κοινωνικά αποδεκτών / μη- αποδεκτών συμπεριφορών. Λόγω του γεγονότος ότι η 

εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και, γενικά, στην Ευρώπη, είναι προσιτή σε όλα τα παιδιά, η ποικιλομορφία 

μεταξύ των ομάδων και η παρουσία διαφορετικών ομάδων είναι πιο κοινή στη δημόσια εκπαίδευση παρά 

σε πολλούς άλλους χώρους της κοινωνίας. Αν και κάθε σχολείο έχει τη δική του ιδιαίτερη κουλτούρα, 

ωστόσο, εμφανίζονται ορισμένοι μηχανισμοί στα περισσότερα σχολικά περιβάλλοντα. 

 

Οι σημαντικότεροι από αυτούς στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης είναι η ιεραρχία, η εμφάνιση ομάδων 

μειονοτήτων και πλειοψηφίας, οι διακρίσεις, οι κανόνες και οι αξίες. 

 

 

TAYTOTHTA 

Ας ξεκινήσουμε με το θέμα της ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, το οποίο θα μας οδηγήσει σε μηχανισμούς που εμφανίζονται 

μεταξύ ομάδων. Όταν κάνουμε την ερώτηση "ποιος είμαι;", ή όταν μας θέσουν αυτή την ερώτηση, θα 

απαντήσουμε αναφερόμενοι σε δύο ταυτότητές μας: την ατομική και την ομαδική ταυτότητα. Η ατομική 

περιλαμβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά: Είμαι ψηλός, είμαι λάτρης του αθλητισμού κλπ. Η δεύτερη 

αναφέρεται σε χαρακτηριστικά σε σχέση με την ιδιότητα μας ως μέλος σε ομάδα ή σε κοινωνικούς ρόλους: 

είμαι κόρη, πολωνή, φοιτητής, υπάλληλος κλπ. Η ταυτότητα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα όταν 

συνεργαζόμαστε με ομάδες. Τα χαρακτηριστικά ταυτότητας όπως η ηλικία, το φύλο, ο τόπος γέννησης, η 

ικανότητα και η αναπηρία είναι μέρη της ταυτότητας που συνήθως θεωρούνται έμφυτα και σε μεγάλο βαθμό 

αμετάβλητα και ταυτόχρονα είναι σημαντικοί παράγοντες της κοινωνικής ιεραρχίας. Συνεπώς, η εργασία με 

την ταυτότητα απαιτεί καλή γνώση και ευαισθησία. 

Το ζήτημα αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, καθώς οι μηχανισμοί που εμφανίζονται μεταξύ ομάδων που 

οδηγούν σε διακρίσεις έχουν τις ρίζες τους στην ταυτότητα: βασίζονται στην αντίληψη / διάκριση της ενδο-

ομαδικότητας και της εξω-ομαδικότητας και στις κατηγοριοποιήσεις που αναφέρονται στα προαναφερθέντα 

χαρακτηριστικά ταυτότητας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις διαφορές στην αντίληψη / διάκριση της ενδο-

ομαδικότητας και της εξω-ομαδικότητας.  

 

ΕΜΕΙΣ (ΕΝΔΟ-ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ) ΑΥΤΟΙ (ΕΞΩ-ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ) 

Θετικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην ομάδα 
Αρνητικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στην εξω-

ομάδα 

Η ενδομαδικότητα αυξάνει την αυτοεκτίμηση και την 

ικανοποίηση  
Η εξω-ομαδικότητα θεωρείται ως μικρότερης αξίας 

Αναγνωρίζονται διαφορές στην ομάδα  Η εξω-ομάδα θεωρείται ομοιογενής 

Οι αρνητικές συμπεριφορές υποτιμώνται και αγνοούνται 
Οι αρνητικές συμπεριφορές υπερεκτιμούνται και 

τονίζονται 

Διάγραμμα 3 – Εμείς και αυτοί: θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας. 
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Πηγή: Tajfel, H., Turner, J. C., Austin, W. G., & Worchel, S. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Organizational 

identity: A reader, 56-65. 

 

ΠΛΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Μια άλλη σημαντική πτυχή όταν μιλάμε για συμπερίληψη είναι η ύπαρξη μειονοτικών ομάδων και 

πλειονοτήτων. 

 

Το ιδανικό όσον αφορά στη συμμετοχή σε μια κοινωνία είναι η πλήρης συμπερίληψη, όπου αναγνωρίζονται 

οι διαφορές, αλλά δεν αποτελούν βάση για διακρίσεις. Ωστόσο, αυτό το ιδεώδες απέχει πολύ από την 

πραγματικότητα στις περισσότερες περιπτώσεις, δεδομένου ότι στις σύγχρονες κοινωνίες η πλειοψηφία και 

η μειοψηφία αναφέρονται όχι μόνο στην αριθμητική παρουσία ορισμένων ομάδων στην κοινωνία αλλά και 

στην άνιση κατάσταση τους. Τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις δημιουργούν ένα ισχυρό θεμέλιο για τον 

αποκλεισμό, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα δύο βασικά μοντέλα συνύπαρξης μειονοτήτων και πλειοψηφιών: 

 

ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ  

Αναφέρεται στο πλεονέκτημα στην εξουσία, όχι σε 

αριθμούς 

Αναφέρεται στο μειονέκτημα της εξουσίας, όχι σε 

αριθμούς 

Επιρροή και εξουσία  Λιγότερη επιρροή και εξουσία  

Υψηλότερη κοινωνική κατάσταση Χαμηλότερη κοινωνική κατάσταση  

Κυριαρχεί Καταπίεση 

Προνόμιο και εκπροσώπηση Υποβαθμισμένη και υποεκπροσωπούμενη 

Άτομα στη λήψη αποφάσεων Περιθωριοποιημένη στη λήψη αποφάσεων 

Διάγραμμα 4 – Πλειονότητα και Μειονότητα. 

 

Ως εκ τούτου, τί συμβαίνει όταν συναντάμε κάποιον που διαφέρει από εμάς; Όταν συναντιόμαστε με άτομα 

από την εξω-ομάδα, φτάνουμε πρώτα στην "γνώση" που είναι εύκολα διαθέσιμη, δηλαδή στα στερεότυπα 

(βάσει γενικών πληροφοριών για μια συγκεκριμένη ομάδα). Αυτά συνδέονται με τις προκαταλήψεις 

(στερεότυπο + συναισθηματική αντίδραση σε μια δεδομένη ομάδα) και διακρίσεις (δηλαδή, άνιση 

μεταχείριση που συχνά βασίζεται στην προκατάληψη). 

Όταν εργάζεστε με μια ομάδα, είναι καλό να γνωρίζετε τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και να 

αναγνωρίζετε συμπεριφορά διάκρισης. 
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Διάγραμμα 5 – Στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις. 

 

Μπάλες κατεδάφισης της ένταξης  

Ο όρος "μειονοτική ομάδα" δεν αναφέρεται στο μέγεθος της ομάδας, αλλά στον τρόπο με τον οποίο 

λειτουργούν μεταξύ τους. Εάν θεωρούμε ότι το συμπεριληπτικό σχολείο βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, 

τότε, στρατηγικές που μπορούν να χρησιμεύσουν για τη διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της πλειοψηφικής 

ομάδας μπορούν να θεωρηθούν ως καταστροφικές μπάλες που το καταστρέφουν. Αυτές περιλαμβάνουν: 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

Διπλά πρότυπα Εφαρμογή αυστηρότερων κριτηρίων για την αξιολόγηση των ενεργειών των 

μελών μιας μειονοτικής ομάδας: χρειάζεται να κάνουν περισσότερα, να 

αποδώσουν καλύτερα κτλ προκειμένου να αξιολογηθούν με τον ίδιο τρόπο 

όπως ένα άτομο από την κυρίαρχη ομάδα. Αυτό μπορούμε να το δούμε στο 

σχολείο σε σχέση με το πώς επιβάλλεται η πειθαρχία ανάμεσα στα κορίτσια και 

τα αγόρια – από τα κορίτσια συνήθως αναμένεται να είναι ήρεμα και ήσυχα και 

αντιμετωπίζουν αυστηρότερες κριτικές όταν δεν συμπεριφέρονται με αυτόν τον 

τρόπο.   

 

Μειώνοντας τα 

πρότυπα 

Μείωση των προσδοκιών για τα μέλη της μειονοτικής ομάδας, με βάση την 

υπόθεση ότι δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα κριτήρια, με 

αποτέλεσμα λιγότερες ευκαιρίες ανάπτυξης και χαμηλότερο επίπεδο 

δεξιοτήτων. Αυτό μπορεί να παρατηρηθεί συχνά στο σχολείο στην 

αντιμετώπιση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, όταν οι εκπαιδευτικοί 

μερικές φορές δεν γνωρίζουν πώς να στηρίξουν έναν μαθητή που μαθαίνει με 

πιο αργό ρυθμό και ως εκ τούτου οι χαμηλές προσδοκίες τους εμποδίζουν την 

πρόοδο των μαθητών. 

 

Στιγματισμός  Ξεχωρίζοντας τους ανθρώπους λόγω χαρακτηριστικών όπως η εθνικότητα, το 

φύλο, η θρησκεία κλπ. Επειδή πολλές μειονότητες είναι πιο ορατές σε μια 

κοινωνία, διατρέχουν τον κίνδυνο ισχυρότερης κοινωνικής έκθεσης. Το πιο 

προφανές παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι η χρήση χαρακτηρισμών, 

αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα προσβλητικό σχόλιο σχετικά με την εμφάνιση 

του μαθητή από έναν ενήλικα σε ένα σχολείο. 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ

•γνωστική 
συνιστώσα

•γενικευμένες 
απόψεις και 
σκέψεις για μια 
ομάδα

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

•συναισθηματική 
συνιστώσα

•στάσεις που 
βασίζονται σε 
στερεότυπα και 
συναισθηματική 
προσέγγιση

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

•συμπεριφορική 
συνιστώσα

•συμπεριφορές  - μπορεί 
να επηρεάζονται από 
προκαταλήψεις αλλά όχι 
απαραιτήτα
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Χωροταξικός 

διαχωρισμός 

Δημιουργία ξεχωριστών χώρων για τα μέλη της μειονότητας και της 

πλειοψηφίας, συχνά δικαιολογημένο σε σχέση με συγκεκριμένες ανάγκες 

(ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το χώρο, τις διατροφικές ανάγκες κλπ). Ένα 

παράδειγμα μπορεί να είναι οι ξεχωριστές τάξεις για παιδιά Ρομά στα πολωνικά 

σχολεία, καθώς και “αυτό-διαχωρισμός” στη σχολική καντίνα όπου οι μαθητές 

κάθονται συνήθως με τρόπο που αντανακλά και ενισχύει την ιεραρχία των 

ομάδων. 

 

Τοκενισμός Ξεχωρίζοντας τους ανθρώπους λόγω χαρακτηριστικών όπως η εθνικότητα, το 

φύλο, η θρησκεία κλπ. Επειδή πολλές μειονότητες είναι πιο ορατές σε μια 

κοινωνία, διατρέχουν τον κίνδυνο ισχυρότερης κοινωνικής έκθεσης. Το πιο 

προφανές παράδειγμα αυτής της στρατηγικής είναι η χρήση χαρακτηρισμών, 

αλλά μπορεί επίσης να είναι ένα προσβλητικό σχόλιο σχετικά με την εμφάνιση 

του μαθητή από έναν ενήλικα σε ένα σχολείο. 

Απόρριψη της 

εμπειρίας και 

εμπειρογνωμοσύνης 

των μειονοτικών 

ομάδων 

Αντιμετώπιση των μειονοτήτων ως αντικείμενο ανάλυσης αντί να 

συμπεριληφθούν οι φωνές τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η 

αντίληψη ότι οι μειονότητες δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τα δικά τους 

συμφέροντα και να περιγράψουν τη δική τους κατάσταση ζωής (π.χ. 

διαβούλευση για στρατηγικές αποφάσεις με «εμπειρογνώμονες» που ανήκουν 

στην ομάδα της πλειοψηφίας αντί για τους ηγέτες και εμπειρογνώμονες που 

ανήκουν σε μειονότητες). Αυτό μπορούμε να το δούμε στα σχολεία, που 

προσπαθούν "να λύσουν" τα προβλήματα των μαθητών με αναπηρίες χωρίς να 

συμβουλευτούν τους φροντιστές και τους κηδεμόνες τους. 

  

Μικροεπιθετικότητες Υποτιμητική αντιμετώπιση (π.χ. απευθυνόμενος σε δασκάλα που είναι γυναίκα 

μόνο με το όνομα της σε επίσημο περιβάλλον ή χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο 

αντί για πλήρες όνομα), υποτίμηση προβλημάτων και θεμάτων που σχετίζονται 

με τις μειονότητες και άρνηση συζήτησης τους στο δημόσιο λόγο (για 

παράδειγμα η υποστήριξη ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΙΚ στο σχολείο δεν είναι 

αρκετά σημαντικό θέμα για να συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση του συμβουλίου 

καθηγητών). Οι μικροεπιθετικότητες συμβαίνουν πολύ συχνά και ενώ 

φαίνονται αθώες και εύκολες στο να απορριφθούν, μπορούν στην 

πραγματικότητα να είναι πολύ επιβλαβείς δεδομένου του ότι συμβαίνουν 

συχνά. 

 

Διάγραμμα 6 – Βασικές Έννοιες. 

 

 

ΚΡΥΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Αυτές οι συμπεριφορές διάκρισης είναι λίγο πολύ εύκολο να εντοπιστούν. Εάν τις διαβάσετε και 

αναγνωρίσετε μηχανισμούς που είναι παρόντες και στο σχολείο σας, μην είστε σκληροί για τον εαυτό σας. 
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Σε πολλές περιπτώσεις είναι ριζωμένες στα συστήματα στα οποία είμαστε μέλη, κανονικοποιημένα κατά 

τρόπο που δεν τα γνωρίζουμε. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα έχει ένα ανοικτό, επίσημο πρόγραμμα σπουδών 

αλλά έχει και αυτό που ονομάζεται ΚΡΥΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Τί σημαίνει αυτό; 

 

Στο πλαίσιο των συμπεριληπτικών σχολείων, είναι σημαντικό να εξετάσουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι 

πολλές από τις συμπεριφορές μας και τα πρότυπα της σχολικής κουλτούρας αναπαράγονται ασυνείδητα και 

συντηρούνται από το κρυφό πρόγραμμα. Περιλαμβάνουν συνήθως τρεις διαστάσεις της σχολικής 

κουλτούρας: τελετουργίες, ρόλους και κανόνες. Αλλά πάνω απ' όλα, σχετίζονται με τις υποθέσεις σχετικά 

με τις σχολικές σχέσεις με το περιβάλλον, τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, τη φύση των μαθητών, τη γνώση 

και τη μάθηση. Είναι τα στρώματα που δεν φαίνονται, στα οποία είναι χτισμένο το συμπεριληπτικό μας 

σχολείο. 

 

 

 

Διάγραμμα 7 – Στερεότυπα, προκαταλήψεις και διακρίσεις 

   

ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•δημόσια / φανερή διαδικασία διαμόρφωσης 
στάσεων, αξιών και γνώσεων

•σκόπιμο και ανακοινωμένο σε έγγραφα, 
κανονισμούς κλπ.

•διδάσκεται μέσω των δραστηριοτήτων του σχολείου 
και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί 
(συμπεριλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής, του 
προγράμματος σπουδών, του περιεχομένου του 
μαθήματος, των κανόνων και των αρχών που 
επιβάλλει το προσωπικό).

ΚΡΥΦΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

•ό, τι μαθένεται και απορροφάται στο σχολείο εκτός 
από το επίσημο πρόγραμμα σπουδών

•προκύπτει από την παρατήρηση της συμπεριφοράς 
άλλων ανθρώπων και τον τρόπο λειτουργίας του 
ιδρύματος

•συνήθως ακούσιο και άγραφο: χωρίς συνειδητή και 
ανοικτή επικοινωνία
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Αξίζει να εξετάσουμε τέσσερις σχετικές πτυχές, ή φαντάσματα, που στοιχειώνουν το σχολείο και 

επηρεάζουν τα σχολεία μας. 

 

 

ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Φαντάσματα των 

αρχιτεκτόνων 
● Γιατί οι μαθητές κάθονται με τρόπο που ο δάσκαλος μπορεί να τους δει 

όλους, αλλά εκείνοι δεν μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον; Τί λέει αυτό για 

το πώς αντιλαμβανόμαστε τη μάθηση; 

● Γιατί οι ενήλικοι σε πολλά σχολεία χρησιμοποιούν διαφορετικές τουαλέτες 

από τους μαθητές, ενώ αυτό δεν συμβαίνει σε άλλα δημόσια ιδρύματα και 

χώρους; Τί λέει για τις ομάδες που αναγνωρίζονται στο σχολείο; 

● Γιατί οι διάδρομοι και οι σχολικές αίθουσες συχνά προσφέρουν λίγες 

επιλογές για να περάσετε χρόνο και για ξεκούραση (έλλειψη χώρου για να 

καθίσετε, να παίξετε); Γιατί συχνά είναι κακόγουστα; Τί λέει αυτό για το τι 

είναι σημαντικό στο σχολείο; 

● Γιατί τα περισσότερα σχολεία δεν είναι προσβάσιμα για άτομα με 

αναπηρίες; 

 

Φαντάσματα του 

σχολικού 

προγράμματος  

● Γιατί τα μαθήματα δημιουργούνται από τη σχολική διοίκηση και όχι από 

τους μαθητές, τους γονείς και τους δασκάλους; 

● Τί μας λέει για το ρόλο του σχολείου το γεγονός ότι η ηθική είναι εξωσχολικό 

μάθημα; Πώς επηρεάζει την ιεραρχία μεταξύ των εκπαιδευτικών; 

● Γιατί ξέρουμε περισσότερα για την αρχαία Μεσοποταμία παρά για τη ζωή 

των εβραϊκών κοινοτήτων στην Πολωνία πριν από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο; 

 

Φαντάσματα των 

συγγραφέων των 

βιβλίων 

● Γιατί αναγνωρίζουμε το 1863 ως το έτος της εξέγερσης του Ιανουαρίου και 

όχι την κατάργηση της δουλείας στην Πολωνία; 

● Γιατί χρησιμοποιούμε χρονολογίες που αφορούν στρατιωτικά γεγονότα για 

να επισημάνουμε ιστορικές περιόδους (αντί χρονολογίες επιστημονικών 

εφευρέσεων, κοινωνικών κινημάτων κλπ.); 

● Πόσες γυναίκες συγγραφείς υπάρχουν στο βιβλίο της πολωνικής γλώσσας; 

 

Φαντάσματα της 

γλώσσας και των 

παραδόσεων 

● Γιατί τα περισσότερα διαγωνίσματα τυποποιούνται και είναι ίδια για όλους 
τους μαθητές; Τί αξιολογούν; Τί είδους πεποιθήσεις ενισχύει αυτό για τη 
μάθηση; 

● Γιατί στο σχολείο βαθμολογείται η συμπεριφορά; 
● Γιατί τα αγόρια και τα κορίτσια συχνά διαχωρίζονται στη γυμναστική; 
● Γιατί ονομάζουμε "καθηγητές"  στους δασκάλους στο γυμνάσιο; Τί λέει αυτό 

για το ρόλο της ιεραρχίας και της βαθμίδας (status); 
 

Διάγραμμα 8 – Φαντάσματα και σχετικές ερωτήσεις.
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ΜΕΡΟΣ II 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑΞΕΙΣ 
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2.  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΑΞΕΙΣ 

2.1. Πυλώνας 1 - Ορατότητα 

  

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

 

Γράψτε τα ονόματα 5 ομάδων στις οποίες είστε μέρος και οι οποίες είναι σημαντικές για εσάς. 

 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια περίπτωση κατά την οποία ένα σημαντικό μέρος της ταυτότητάς σας 

αγνοήθηκε ή όταν αισθανθήκατε ότι δεν θα μπορούσατε να το συζητήσετε άνετα, σε αντίθεση με άλλους 

ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. 

Πως σας έκανε να αισθανθείτε; 

………………………………………………… 

Πως επηρέασε την συμμετοχή σας στις δραστηριότητες της ομάδας ή τις σχέσεις σας εντός αυτών των 

ομάδων; 

………………………………………………… 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ποια θέματα που σχετίζονται με την ποικιλομορφία συζητάτε ανοιχτά με τους μαθητές σας; Ποια δεν τα 

συζητάτε επειδή φαίνονται αμφιλεγόμενα και δύσκολα για σας; 

● ικανότητα και αναπηρία 

● σεξουαλικός προσανατολισμός 

● ταυτότητα φύλου 

● κοινωνικοοικονομική κατάσταση 

● εμφάνιση 

● εθνικότητα, φυλή 

● θρησκευτικες πεποιθησεις 

● άλλα 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Σκεφτείτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε όταν συζητάτε για μειονότητες. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε 

τις προθέσεις "εμείς" και "αυτοί"; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί οι "εμείς"; Μπορεί οποιοσδήποτε από τους 

μαθητές σας να αισθάνεται ότι δεν ανήκει στην ομάδα σας σε μια τέτοια περίπτωση; 

Επιτρέπετε σε άτομα που ανήκουν σε μειονότητες να μιλούν τα ίδια για αυτούς; Για παράδειγμα, 

προσπαθήσατε να προσκαλέσετε εκπροσώπους αυτών των ομάδων στο σχολείο, να χρησιμοποιήσετε τη 

μέθοδο της Ανθρώπινης Βιβλιοθήκης κ.λπ.; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Κοιτάξτε τα εργαλεία (εγχειρίδια, εικόνες, παρουσιάσεις, ταινίες) που χρησιμοποιείτε. Ποιος απουσιάζει από 

αυτά; Για ποιος μαθαίνουμε και για ποιους δεν μαθαίνουμε; Πώς εκπροσωπούνται (ή υποεκπροσωπούνται 

ή εκπροσωπούνται με τρόπο διαστρεβλωμένο) οι μειονοτικές ομάδες στην τάξη σας; 

 

Ποιο από τα ακόλουθα εργαλεία/τρόπους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αλλάξετε την κατάσταση; 

● αύξηση της ποικιλομορφίας στην τάξη και μέσω των εργαλείων/υλικών (αφίσες, φωτογραφίες στις 

παρουσιάσεις) και με άλλων τρόπων όπως σημείωση των διάφορων θρησκευτικών αργιών στο 

ημερολόγιο της τάξης και δημιουργία μιας γωνιάς βιβλίων στη βιβλιοθήκη τα οποία θα είναι στις μητρικές 

γλώσσες των μαθητών με μεταναστευτικό υπόβαθρο. 

● διασφάλιση ότι οι μειονοτικές ομάδες δεν παρουσιάζονται με στερεοτυπικό τρόπο, π.χ. οι εθνικές 

μειονότητες δεν ντύνονται πάντα με παραδοσιακή ενδυμασία, οικογένεια δεν είναι  μόνο το πρότυπο 

μητέρας-πατέρα-παιδιού κλπ. 

● αναφορά παραδειγμάτων με άτομα που είναι υπόδειγμα για όλους τους μαθητές - π.χ. γυναίκες πολιτικοί 

και επιστήμονες, νέοι ηγέτες στο φάσμα του αυτισμού (π.χ. Greta Thunberg), άτομα με ειδικές ικανότητες 

που είναι αθλητές κλπ. Δεν χρειάζεται να είναι πασίγνωστοι ή εξαιρετικά επιτυχημένοι στους τομείς τους. 

Μπορούν να είναι οι φροντιστές των μαθητών για παράδειγμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να 

στείλετε στους μαθητές το μήνυμα ότι "μπορείτε να τα καταφέρετε και εσείς εξίσου καλά". 

● δημιουργία ευκαιριών ώστε όλοι οι μαθητές να μπορούν να μιλήσουν για την ταυτότητά τους και για τον 

τρόπο που γιορτάζουν τις διακοπές, για την προέλευσή τους, τις οικογένειες και τις γλώσσες τους. 
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ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια κατάσταση κατά την οποία καταφέρατε (μόνοι ή σε ομάδα) να υλοποιήσετε 

μια ιδέα ή πρωτοβουλία στην κοινότητά σας, στο σχολείο κλπ. Ποιες συμπεριφορές και μηνύματα άλλων 

φορέων λήψης αποφάσεων (εργοδοτών, συμμάχων, φίλων) σας βοήθησαν να τα καταφέρετε; 

 

 

2.2. Πυλώνας 2 - Ενδυνάμωση 

 

1. ΑΥΤΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί να έχετε κατά νου; 

Μία από τις βασικές πτυχές της πλήρους συμμετοχής και δέσμευσης είναι η αίσθηση της αντιπροσώπευσης. 

Εν συντομία, πρόκειται για μια προσωπική ικανότητα που έχει το άτομο να ενεργεί και να επηρεάζει άλλους 

στο κοινωνικό δίκτυο. Προκειμένου οι μαθητές να εργαστούν προς όφελος της κοινότητας, είναι απαραίτητο 

να δημιουργήσετε συνθήκες όχι μόνο θεσμικές αλλά και συναισθηματικές. 

Οι θεσμικές συνθήκες θα πρέπει να προκύπτουν από τη δομή του σχολείου - π.χ. την ύπαρξη ενός εθελοντή 

και σχολικής ένωσης, ή χώρου που να επιτρέπει στους μαθητές να λαμβάνουν αποφάσεις και να υλοποιούν 

τις ιδέες και τις δράσεις τους. Συναισθηματικές συνθήκες είναι εκείνες οι συνθήκες που αποτελούν 

πραγματική υποστήριξη για τον μαθητή κατά την υλοποίηση της δράσης, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της 

- εκτίμηση, ανατροφοδότηση. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που υποστηρίζει τις δραστηριότητες των μαθητών είναι ένα σαφές μήνυμα ότι 

αυτές οι δραστηριότητες είναι ευπρόσδεκτες και το σχολείο δεν φοβάται τις αλλαγές ή τις δύσκολες 

καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από αυτές τις διαδικασίες. 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να σκεφτείτε την προσέγγισή σας στις πρωτοβουλίες των 

μαθητών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Σας έτυχε ποτέ οι μαθητές σας να σας πλησιάσουν με μια ιδέα για δράση ή μια αλλαγή που ήθελαν να κάνουν 

στο σχολείο / τάξη; Πώς αντιδράσατε; Πώς θα μπορούσε αυτή η αντίδραση να επηρεάσει τους νέους; 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Δείτε το παρακάτω μοντέλο εμπλοκής. Σκεφτείτε πώς μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές έχουν 

πραγματικές και ουσιαστικές ευκαιρίες για να κάνουν αλλαγές στο σχολικό περιβάλλον. Τί πρέπει να 

συμβεί;  
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ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

 

Θυμηθείτε μια περίπτωση κατά την οποία αισθανθήκατε ότι παρά τις δυσκολίες ή αποτυχίες, κάποιος 

πιστεύει στις δυνατότητές σας και σας δίνει μια ευκαιρία. Πως σας έκανε να αισθανθείτε; Θυμάσαι και 

κάποια περίπτωση που συνέβηκε το αντίθετο; Ποια από αυτές τις δύο περιπτώσεις νομίζετε ότι είναι πιο 

συχνή στο σχολείο; 

 

Διάγραμμα 9 – Εμπλοκή των μαθητών. 

 

2. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΟ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Επισημάνετε τις στρατηγικές που χρησιμοποιείτε και εκείνες που θέλετε να χρησιμοποιείτε πιο συχνά. 

Σκεφτείτε προσεκτικά αν χρησιμοποιείτε αυτές τις στρατηγικές για κάθε μαθητή. 

Αντιμετώπιση του μαθητή ως άτομο, όχι μόνο ως μαθητευόμενο 

● Ρωτάτε κάθε μαθητή ανά διαστήματα για ένα θέμα που δεν σχετίζεται με το μάθημα ή το σχολείο;  

Π.χ. μια ερώτηση για τα ενδιαφέροντά τους, την οικογενειακή τους κατάσταση, νέες εμπειρίες κλπ. 

● Απευθυνθείτε στους μαθητές με ένα τρόπο / όνομα που τους αρέσει; 

Π.χ. αν δεν τους αρέσει το όνομα τους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο. 

● Δημιουργείτε ευκαιρίες ώστε κάθε μαθητής να μπορεί να μοιραστεί τα ενδιαφέροντά και τις εμπειρίες 

του;  

Π.χ. κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, κάθε μαθητής μπορεί να μιλήσει για τα 

ενδιαφέροντά του, να δώσει προφορικές ή γραπτές παρουσιάσεις, να δείξει ένα βίντεο για οποιοδήποτε 

θέμα, να έχετε τη συνήθεια στην τάξη να λέτε κάθε εβδομάδα τα νέα σας, παιχνίδια για δέσιμο της ομάδας 

που επιτρέπουν στους μαθητές να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Επισημάνετε τις στρατηγικές που χρησιμοποιείτε και εκείνες που θέλετε να χρησιμοποιείτε πιο συχνά. 

Σκεφτείτε προσεκτικά αν χρησιμοποιείτε αυτές τις στρατηγικές για κάθε μαθητή. 

Ανατροφοδότηση που βοηθά στην εκμάθηση και την οικοδόμηση αυτοεκτίμησης 

● Χρησιμοποιείτε περιγραφική ή διαμορφωτική αξιολόγηση για ορισμένα καθήκοντα για να δώσετε στους 

μαθητές πραγματικές πληροφορίες σχετικά με το που πρέπει να βελτιωθούν;  

Εμπλοκή

οι αξίες και οι στόχοι 
είναι κοινοί και 

σημαντικοί
επιρροή και αντίκτυπο αίσθηση ικανότητας αίσθηση εκτίμησης



 

 
 24 

Π.χ. μη βαθμολόγηση των εργασιών, μικρότερα διαγωνίσματα. 

● Κάνετε ανατροφοδότηση σε μοντέλο ++- (να δίνετε δηλαδή προσοχή στις θετικές πτυχές και τα 

ενδιαφέροντα σημεία της εργασίας του μαθητή, όχι μόνο σε λάθη; 

Π.χ. μπορείτε να χρησιμοποιείτε πράσινο στυλό για να τονίσετε τα δυνατά σημεία και πορτοκαλί για 

διορθώσεις. 

● Δίνετε προσοχή στην πρόοδο που κάνει ο μαθητής και στη διαδικασία της μάθησης (ανάπτυξη) έναντι των 

πραγματικών αποτελεσμάτων (επίδοση); Για παράδειγμα: 

○ Βελτιώνεσαι όλο και πιο πολύ στο… 

○ Βλέπω ότι ακόμα έχουμε δυσκολία με το… 

● Δείχνετε εκτίμηση όχι μόνο των γνώσεων και των μαθησιακών επιδόσεων που συνδέονται με ένα 

συγκεκριμένο μάθημα, αλλά και των στάσεων, των μεταβιβάσιμων και των καθολικών δεξιοτήτων; 

Υπογραμμίζετε τα δυνατά σημεία των μαθητών; 

○ Το εκτιμώ που εργαστήκατε με ζήλο σε αυτή την άσκηση. Είμαι βέβαιος/α ότι απαιτεί πολλή επιμονή. 

○ Αυτή είναι μια εντυπωσιακή ιδέα. Μοναδική. 

○ Χαίρομαι που με ζητήσατε βοήθεια, είναι σημαντική ικανότητα το να αναγνωρίζουμε πότε 

χρειαζόμαστε υποστήριξη και να μπορούμε να την ζητάμε. 

○ Είμαι περήφανος/η για εσάς γιατί βοηθήσατε τον φίλο σας να καταλάβει την άσκηση. Η συνεργασία 

και η ετοιμότητα να βοηθήσουμε τους άλλους είναι πολύ σημαντικά. 

● Επισημαίνετε συγκεκριμένες δυνατότητες και λάθη, χωρίς να επαινείτε γενικά τους μαθητές; 

○ Είναι υπέροχο που χρησιμοποιήσατε πολλές νέες λέξεις που μάθαμε κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος. 

● Έχετε υψηλές προσδοκίες και πιστεύετε στους μαθητές – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μαθαίνουν 

με βραδύτερο ρυθμό – χωρίς να αγνοείτε εκείνους που χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη; 

○ Βλέπω ότι είναι δύσκολο για σας αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω ότι μπορείτε να το κάνετε. Μπορώ 

να σε βοηθήσω. 

● Χρησιμοποιείτε διαφορετικές μεθόδους ανατροφοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης από 

συμμαθητές και της αυτοαξιολόγησης, παρέχοντας συχνή ανατροφοδότηση και βοηθώντας τους μαθητές 

να μάθουν να αξιολογούν την πρόοδό τους; 
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3. ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΩΡΟΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  

 

Τί να έχετε κατά νου; 

Ένας άλλος τρόπος για να δημιουργήσουμε αίσθηση ασφάλειας είναι να ανταποκριθούμε σε καταστάσεις 

στις οποίες συμβαίνουν διακρίσεις ή αποκλεισμοί στην τάξη. Για την αντιμετώπιση των διακρίσεων, είναι 

σημαντικό ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ. Ακολουθεί μια 

εισήγηση για το πώς να το κάνουμε. 

 

ΒΗΜΑ 1  

Ρωτήστε τον εαυτό σας: Η διάκριση αφορά ένα συγκεκριμένο άτομο μιας τάξης ή μια ομάδα που 

εκπροσωπείται στην τάξη σας; 

 

Αν ναι: 

● Αντί να αναλύσετε την κατάσταση με τους μαθητές, ονομάστε και σταματήστε την κατάσταση. Μπορείτε 

να αναφέρετε τους κοινούς κανόνες ή τη δική σας διαφωνία σχετικά με μια τέτοια συμπεριφορά. 

Εκφράστε τις προσδοκίες για το πώς θέλετε οι μαθητές σας να συμπεριφέρονται μεταξύ τους. Η συζήτηση 

αυτής της κατάστασης στην παρουσία ανθρώπων που υφίστανται διακρίσεις μπορεί συχνά να τους κάνει 

να νιώσουν θυματοποίηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι καλύτερο να αποσπάσουμε την προσοχή από 

την κατάσταση και αργότερα να την χρησιμοποιήσουμε ως "παράδειγμα μάθησης". 

● Συζητήστε μόνοι σας με τους μαθητές που έκαναν διακρίσεις. Μην τους γελοιοποιήσετε / στιγματίσετε 

μπροστά στην τάξη - αυτό μπορεί να προκαλέσει αμυντική αντίδραση. 

● Υποστηρίξτε το άτομο που βιώνει βία ή αποκλεισμό όταν είστε μόνοι μαζί του. Μην το κατηγορήσετε για 

την κατάσταση ή να αφήσετε να νοηθεί ότι το προκάλεσαν! 

● Μόλις τελειώσει το περιστατικό, πραγματοποιήστε μαθήματα σχετικά με τα στερεότυπα, τις διακρίσεις 

και την επικοινωνία με σεβασμό. Αν δεν έχετε κανόνες της τάξης, μπορείτε να ορίστε με τους μαθητές 

σας. Εμπλέξτε τους μαθητές στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και κάντε συζήτηση σχετικά με 

αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης αυτού του ζητήματος με τους συνομηλίκους τους. 

 

Αν όχι, προχωρήστε στο Βήμα 2 

 

ΒΗΜΑ 2 

Μπορεί η κατάσταση να οριστεί ως ρητορική μίσους;  

Αν ναι: 

● Ονομάστε την κατάσταση και θέστε τα όρια - για παράδειγμα αναφέροντας το μοντέλο ανατροφοδότησης 

FFCE (Γεγονότα, Συναισθήματα, Συνέπειες, Προσδοκίες) 

Με διαταράσσει / ανησυχεί / ενοχλεί (αίσθημα) όταν μιλάτε γενικευμένα για αυτή την ομάδα (Γεγονός) 

επειδή μπορεί να βλάψει πολλούς ανθρώπους που γνωρίζω. Επίσης, δεν ταιριάζει με όσα συμφωνήσαμε 

μαζί (Συνέπειες). Θα ήθελα να μιλήσουμε ανοιχτά, αλλά με σεβασμό για άλλους ανθρώπους (Προσδοκία). 
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Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείτε αυτό το μοντέλο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο για την ανατροφοδότηση, 

θυμηθείτε να: 

 

● Αναφέρεστε στη συμπεριφορά και όχι στο άτομο – προσπαθήστε να διατηρήσετε μια σχέση με έναν 

μαθητή που έκανε διακρίσεις, π.χ. μην τον διώξετε από την τάξη, μην αναφέρετε ξανά το περιστατικό ως 

παράδειγμα σε άλλη περίπτωση ή για επίπληξη, μην κρίνετε τον μαθητή (πχ είστε αγενής, ανόητος) 

● Ορίσετε με ακρίβεια ποιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και να θέσετε θετικές προσδοκίες (τι δεν 

θέλουμε, τι θέλουμε) 

● Ανακατευθύνετε την κατάσταση έτσι ώστε η συζήτηση να διεξάγεται μεταξύ ολόκληρης της τάξης. 

Δηλαδή, αναφέρετε τις προσδοκίες με τρόπο που να φαίνεται ότι αφορούν ολόκληρη την τάξη και εσάς 

επίσης (η τάξη είναι μια κοινότητα): Θέλω τόσο εσείς όσο και όλοι οι υπόλοιποι να αισθάνεστε άνετα και 

ασφαλείς σε αυτή την τάξη. Γι' αυτό και δεν αποδέχομαι γλώσσα που μπορεί να είναι προσβλητική. 

Περιμένω από όλους να σεβαστούν ο ένας τον άλλο και τους ανθρώπους γύρω μας. 

● Αναζητήστε μια εκπαιδευτική απάντηση, όχι μόνο τιμωρητικά μέτρα: μιλήστε για τις πηγές, τον μηχανισμό 

των διακρίσεων και εξηγήστε τις συνέπειές  

● Κάντε δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα που 

συζητάτε 

 

 

Αν όχι, προχωρήστε στο Βήμα 3 

 

ΒΗΜΑ 3 

Μπορεί η κατάσταση να περιλαμβάνει στερεότυπες δηλώσεις, μικροεπιθετικότητες κ.λπ .; 

 

Αν ναι: 

● Εάν αισθάνεστε ότι το θέμα προκαλεί πολλά συναισθήματα στους μαθητές, δώστε τους τα εργαλεία για 

να μιλήσουν για αυτό με τρόπο που δεν προκαλεί διακρίσεις: ζητήστε τους να αναφέρουν τα 

συναισθήματα και τις ανάγκες τους, υπογραμμίστε τη σημασία του να μιλάμε για τον εαυτό μας αντί με 

γενικά λόγια / απόψεις. 

● Μάθετε ποιος είναι ο λόγος και το πλαίσιο πίσω από αυτές τις αντιδράσεις. Βεβαιωθείτε ότι 

καταλαβαίνετε σαφώς τι λένε οι μαθητές σας: Τί ακριβώς εννοείτε; Μπορείτε να εξηγήσετε; 

● Παραφράστε για να καταστήσετε σαφές ότι οι στερεότυπες κρίσεις παρουσιάζονται ως απόψεις παρά ως 

γεγονότα π.χ. Αν κατάλαβα σωστά, κατά τη γνώμη σας ... Άρα νομίζετε ότι ... 

● Μην ξεκινήσετε ‘παιχνίδι πινγκ πονγκ’ με κάποιο μαθητή: συμπεριλάβετε ολόκληρη την τάξη στο θέμα 

και δώστε την ευθύνη στην τάξη για να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Ψάξτε για εναλλακτικές απόψεις 

ή δείξτε εσείς το πώς μπορεί να ερμηνευτεί διαφορετικά η κατάσταση. Π.χ.:  Τί πιστεύουν οι υπόλοιποι 

για τη γνώμη που ακούσαμε; Έχει κάποιος διαφορετική γνώμη; Ίσως ένας από σας έχει διαφορετικές 

εμπειρίες; Πώς μπορείτε να σκεφτείτε για αυτό το θέμα από μια διαφορετική οπτική γωνία; 

● Δημιουργήστε μια πλατφόρμα κατανόησης με τους μαθητές που εκφράζουν στερεότυπες απόψεις: 

επισημάνετε ότι συχνά μοιράζεστε παρόμοιες αξίες και ανάγκες ή ότι καταλαβαίνετε τα συναισθήματά 

τους. Π.χ.: Ακούω ότι το θέμα αυτό είναι έντονο και προκαλεί πολλά συναισθήματα, και σε μένα 
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προσωπικά... Καταλαβαίνω τους φόβους σας και θέλω και εγώ να ζω σε μια ασφαλή χώρα ... Αυτό το 

πρόβλημα μπορεί να προκαλέσει πολλή ανησυχία και θυμό. Ας σκεφτούμε μαζί τι γνωρίζουμε σχετικά με 

αυτό το θέμα και τί μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό... 

● Δώστε στοιχεία και στηρίξτε τους μαθητές στην αναζήτηση απαντήσεων. Ας διευκρινίσουμε τις λέξεις που 

αναφέρθηκαν σε αυτή τη συζήτηση - η λέξη πρόσφυγας υποδηλώνει ένα άτομο που... Για να είμαι 

ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρος/η για τα δεδομένα, αλλά ας αναζητήσουμε μαζί. Τί νομίζετε, πού μπορούμε 

να βρούμε δεδομένα; 

● Υποστηρίξτε τους μαθητές στην αναγνώριση γενικεύσεων και κάντε συζήτηση στο επίπεδο της 

προσωπικής εμπειρίας: Γιατί το νομίζετε αυτό; Με βάση την προσωπική σας εμπειρία, υπάρχει κάτι που 

το επιβεβαιώνει; 

● Κάντε ξεχωριστά μαθήματα σχετικά με το θέμα. 

 

 

4. Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ    

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Ποια από αυτά τα μηνύματα και στρατηγικές θέλετε να προσθέσετε στην εκπαιδευτική "εργαλειοθήκη" σας 

για να ενισχύσετε τη συμμετοχή των μειονοτήτων στην τάξη; 

 

● "Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Δεν την είχα σκεφτεί" (εκτίμηση) 

● "Χαίρομαι που υπάρχουν πολλές απόψεις σε αυτή την ομάδα και τόσες πολλές οπτικές για να εξετάσουμε 

αυτό το ζήτημα" (εκτίμηση) 

● "Πώς αλλιώς μπορούμε να σκεφτούμε για αυτό το ζήτημα;" (αλίευση εναλλακτικών απόψεων) 

● "Έχουμε ήδη ακούσει τις απόψεις πολλών ανθρώπων. Θα ήθελα να ακούσω και άλλους. Έχει διαφορετική 

γνώμη κάποιος από εσάς;" (δημιουργία χώρου για την έκφραση απόψεων, την αλίευση εναλλακτικών 

απόψεων) 

● "Έχουμε ακούσει ότι οι περισσότεροι από εσάς σκέφτεστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, αλλά προέκυψαν 

και άλλες απόψεις" (αναγνωρίζοντας τις διαφορές) 

● "Δεν υπάρχει σωστή και καλή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο καθένας έχει τη δική του γνώμη" 

(δημιουργία χώρου για την έκφραση απόψεων) 
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2.3.  Πυλώνας 3 – Συμπερίληψη 

 

1.  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια περίπτωση κατά την οποία το μεγαλύτερο μέρος της ομάδας θα μπορούσε 

να συμμετάσχει σε κάποια εργασία, εκδήλωση, επίσκεψη και εσείς δεν μπορούσατε – ήταν πέραν των 

δυνατοτήτων σας, π.χ. είχε να κάνει με θέματα προσβασιμότητας, μη-κατανόησης της γλώσσας κ.λπ. 

Πώς αισθανθήκατε; 

....................................................................................................... 

 

 

 

Τί να έχετε κατά νου; 

Μαθαίνουμε με διαφορετικούς τρόπους, διότι είμαστε διαφορετικοί και έχουμε διαφορετικές ικανότητες. 

Αυτό είναι κλισέ, αλλά στην καθημερινή σχολική πρακτική είναι εύκολο να ξεχάσουμε ότι οι μαθητές 

χρειάζονται: 

 

● διαφορετικά μέσα παρουσίασης της διδακτέας ύλης: κάποιοι χρειάζονται οπτική αναπαράσταση του 

περιεχομένου, άλλοι θυμούνται καλύτερα τις πληροφορίες όταν αυτές δοθούν με ακουστικό τρόπο. Αυτό 

ισχύει για όλα τα παιδιά, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους μαθητές με προβλήματα όρασης ή 

ακοής ή διάφορους τύπους αναπηριών. Τα οπτικά μέσα παρουσίασης πληροφοριών (εικόνες, εικονίδια) 

μπορούν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για μαθητές με χαμηλότερη γλωσσική επάρκεια (π.χ. παιδιά 

μεταναστών). 

● διαφορετικά μέσα έκφρασης (τρόποι παρουσίασης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν): για 

ορισμένους, η προετοιμασία μιας προφορικής παρουσίασης μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, αλλά θα 

κατάφερναν περίτρανα να παρουσιάσουν τις ίδιες γνώσεις με τη μορφή ενός χάρτη μυαλού. Σε αυτή την 

περίπτωση είναι σημαντικό να κατανοηθεί ο σκοπός της άσκησης - αν ο στόχος της δραστηριότητας είναι 

να ενισχυθούν οι δεξιότητες του δημόσιου λόγου, είναι κατανοητό ότι η εργασία θα περιλαμβάνει μια 

τέτοια δραστηριότητα. Ωστόσο, αν ο στόχος της δραστηριότητας είναι να δείξει τι γνωρίζουν οι μαθητές 

σχετικά με ένα συγκεκριμένο ζήτημα, τότε, διαφορετικά μέσα έκφρασης μπορούν να κάνουν την 

αξιολόγηση πιο δίκαιη και αποτελεσματική. 

● διαφορετικά μέσα εμπλοκής και κίνητρα: ορισμένοι προτιμούν να εργάζονται σε μικρές ομάδες ή να 

μαθαίνουν μέσω ενεργών μεθόδων, άλλοι αισθάνονται καλύτερα όταν εργάζονται ατομικά ή ως μέρος 

μεγάλης ομάδας (ολόκληρης της τάξης). Μερικοί μαθητές δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, άλλοι δεν μπορούν να χειριστούν την υπερβολική ένταση και τον θόρυβο του γύρω 

περιβάλλοντος. Και πάλι, αυτό ισχύει για όλους τους μαθητές, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 

αυτό μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην εξισορρόπηση της παράδοσης για μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. 
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Αυτές οι τρεις πτυχές συνδυάζουν την ολοένα και πιο δημοφιλή προσέγγιση που ονομάζεται Universal Design 

for Learning (UDL). Το UDL χρησιμοποιεί μια ποικιλία μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας και 

επικοινωνίας για την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές. Βασική αρχή της είναι η υπόθεση ότι η 

αξία στη διδασκαλία είναι η ευελιξία και η ποικιλομορφία, χάρη στις οποίες «όλοι θα βρουν κάτι να τους 

ταιριάζει». 

 

 

Διάγραμμα 10 – Universal design for learning. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Πώς παρουσιάζετε πληροφορίες και δίνετε οδηγίες συνήθως; (βάλτε τις επιλογές σε σειρά, ξεκινώντας από 

τη συνηθέστερη τακτική) 

 

● προφορικά – με ακουστικό τρόπο (χρησιμοποιώ τη φωνή μου) 

● προφορικά - με γραπτό κείμενο (το εμφανίζω στην οθόνη, το δείχνω στο βιβλίο, το γράφω) 

● μέσω εικόνων και συμβόλων (διαγράμματα, εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, γραφικά σύμβολα) 

● άλλες μέθοδοι (χειρονομίες, χωροταξική διάταξη, κίνηση, βίντεο)  

 

Χρησιμοποιείτε διάφορους τρόπους για να δώσετε τις ίδιες πληροφορίες στην τάξη; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ποια από αυτά τα ακόλουθα κάνετε και ποια από αυτά μπορείτε να ξεκινήσετε να κάνετε στα μαθήματα σας 

για να υποστηρίξετε τη μάθηση των μαθητών με διαφορετικές ανάγκες; Ποια μπορεί να είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμα στην ομάδα σας; 

UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING

ΤΙ;

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

•Δώστε σαφείς και σύντομες 
οδηγίες, χρησιμοποιήστε απλή 
γλώσσα

•Χρησιμοποιήστε πολλαπλά μέσα 
παρουσίασης: εικόνα, κείμενο, 
φωνή, χειρονομίες

•Αποκρυπτογράφηση: εξηγήστε 
σύμβολα, λέξεις, προηγούμενες 
έννοιες

ΓΙΑΤΙ;

ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΗ

•Δώστε ενδυναμωτική και τακτική 
ανατροφοδότηση που 
επικεντρώνεται στην ανάπτυξη

•Χρησιμοποιήστε παιχνίδια, 
δραστηριότητες που εμπλέκουν

•Δώστε στους μαθητές επιλογές, 
επιτρέψτε τους να αναλάβουν 
ευθύνη

ΠΩΣ;

ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

•Πλαίσιο: εργασία σε ζευγάρια, 
ατομικές εργασίες, ομαδική 
εργασία

•Τι κάνουμε: τραβήξτε μια 
φωτογραφία, σχεδιάστε έναν χάρτη 
μυαλού, κάντε μια παράσταση, 
δημιουργήστε παρουσίαση, 
συμπληρώστε γράφημα

•Επίπεδο δυσκολίας: δώστε επιλογές 
με διάφορα επίπεδα εργασιών
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Σημειώστε ‘Χ’ για όσα Χρησιμοποιείτε και ‘Θ’ για όσα θα ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε  

● χρήση απλούστερης και σαφέστερης γλώσσας, ειδικά στη διδασκαλία 

● έμφαση ή επισήμανση των πιο σημαντικών πληροφοριών (υπογράμμιση κ.λπ.) 

● χρήση περισσότερων εικόνων, φωτογραφιών, γραφικών συμβόλων - αντί για κείμενο 

● χρήση γλωσσαρίου βασικών εννοιών και εντολών για μαθήματα για τους μαθητές με μεταναστευτικό 

υπόβαθρο 

● χρήση βίντεο με υπότιτλους (στα πολωνικά ή σε άλλη γλώσσα) 

● χρήση περισσότερων παραδειγμάτων για αφηρημένα φαινόμενα και έννοιες 

● δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργούν σημειώσεις κατά την κρίση τους (χάρτη μυαλού, πίνακας, 

γραπτή δήλωση, σχέδιο κ.λπ.). 

● επεξήγηση βασικών όρων και σύνδεση με προηγούμενα μαθήματα πριν την εισαγωγή νέων πληροφοριών  

● ακρόαση υποκειμενικών προβληματισμών, των αισθημάτων των μαθητών 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Ποιες από τις παρακάτω ασκήσεις / εργασίες χρησιμοποιείτε πιο συχνά για να ελέγξετε τις γνώσεις και τις 

δεξιότητες των μαθητών; 

 

● ερωτήσεις / τεστ κλειστού τύπου 

● ανοιχτές ερωτήσεις - γραπτές 

● προφορικές απαντήσεις 

● επίλυση προβλήματος 

● ζωγραφική, δημιουργικά έργα 

● δημιουργία διαγραμμάτων  

● πειράματα 

● μικρές ασκήσεις σε μικρότερες ομάδες 

● παρουσιάσεις, βίντεο και ηχογραφήσεις από τους μαθητές 

● εκδράματιση, παρουσίαση σκηνών 

 

 

Πόσο συχνά δίνετε στους μαθητές επιλογές για εργασίες στο σπίτι; 

Ποιος νομίζετε ότι μπορεί να αισθάνεται αποκλεισμένος όταν του δίνονται οι μέθοδοι έκφρασης που 

χρησιμοποιείτε συχνότερα; 

Ποιες από αυτές τις μορφές έκφρασης της γνώσης θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε πιο συχνά; (ελέγξτε 

τις) 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Πόσο συχνά κάνετε τροποποιήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος: (συχνά, μερικές φορές, ποτέ) 
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● Επίπεδο ενέργειας: ασκήσεις που απαιτούν συγκέντρωση και ασκήσεις που επιτρέπουν την 

απελευθέρωση ενέργειας - με βάση τον προβληματισμό και με βάση τη δράση 

● Μορφές εργασίας: ατομική εργασία, σε ζευγάρια, σε ομάδες, με όλη την τάξη 

● Επίπεδο δυσκολίας: υπάρχουν επιλογές για διάφορους μαθητές ώστε να μπορούν να μάθουν στον δικό 

τους χρόνο (πιο εύκολες και πιο δύσκολες ασκήσεις, περισσότερο και λιγότερο λεπτομερής) 

● Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση: Αξιολόγηση μεταξύ των μαθητών και αυτοαξιολόγηση 

 

 

Ποιες από τις παραπάνω τακτικές είναι πιο δύσκολες για εσάς; Πώς νομίζετε ότι επηρεάζει την μάθηση της 

τάξης σας και συγκεκριμένων μαθητών; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5 

Προγνωσιμότητα και ποικιλομορφία (ασφάλεια έναντι διέγερσης) 

 

● Έχετε κάποιες συνήθειες στην τάξη; π.χ. χαιρετισμός, συνομιλίες σε ζευγάρια στο τέλος του μαθήματος, 

σταθερές χειρονομίες ή φράσεις για επαναλαμβανόμενα στοιχεία του μαθήματος, συνήθεια ερωτήσεων-

απαντήσεων) 

● Ανακοινώνετε τα επόμενα κομμάτια του μαθήματος και των δραστηριοτήτων (π.χ. σε λίγο θα πάμε σε ένα 

νέο θέμα, σε 5 λεπτά θα τελειώσουμε την εργασία σε ομάδες) 

● Πώς βεβαιώνεστε ότι οι μαθητές γνωρίζουν τι θα ακολουθήσει (για παράδειγμα, ένα ημερολόγιο της 

εβδομάδας, μια λίστα με τους μαθητές που πρόκειται να κάνουν παρουσίαση) 

● Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των καθηκόντων που 

μπορεί να είναι τετριμμένες για πολλούς μαθητές; Π.χ. αναστροφή ρόλων (οι μαθητές διδάσκουν ένα 

θέμα σε άλλους μαθητές), ανακατάταξη της σειράς των ασκήσεων, αλλαγή των οδηγιών (πχ αντί για 

"γράψτε σωστά τη φράση" μπορείτε να τους πείτε "γράψτε μια πρόταση με κάποιο λάθος που μπορεί να 

κάνει κάποιος σε αυτή την πρόταση και να εξηγήσετε γιατί είναι λάθος σε έναν συμμαθητή σας"). 

 

2.  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια περίπτωση κατά την οποία η ομάδα έλαβε μια απόφαση με την οποία 

διαφωνήσατε και αυτό ήταν σημαντικό για εσάς, αλλά η απόφαση πάρθηκε ούτως ή άλλως; 

Πώς αισθανθήκατε; 

.................................................................................... 

Πώς αυτό επηρέασε τη στάση σας απέναντι σε αυτή την απόφαση και τις σχέσεις σας με άλλους; 

.................................................................................... 
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Τί να έχετε κατά νου;  

Καθημερινά λαμβάνουμε εκατοντάδες αποφάσεις σε μια τάξη και στο σχολείο. Μερικά παραδείγματα είναι 

τα θέματα που παρουσιάζουμε κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι ασκήσεις και οι δραστηριότητες που 

ζητάμε από τους μαθητές να κάνουν. Πέραν αυτών, υπάρχουν και οι αποφάσεις που δεν παρατηρούμε καν, 

επειδή είναι μέρος της ‘αόρατης’ σχολικής κουλτούρας: πχ πώς καθόμαστε στην τάξη ή πώς αντιμετωπίζουμε 

ο ένας τον άλλον. Η συμπερίληψη δεν σημαίνει ότι όλοι αποφασίζουν για τα πάντα. Τα δημόσια σχολεία στην 

Ευρώπη είναι ως επί το πλείστον ιεραρχικά ιδρύματα και οι μαθητές δεν είναι ενήλικες. Η λήψη όλων των 

αποφάσεων από κοινού δεν θα ήταν πρακτική, διότι θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Δεν θέλουν όλοι να 

δώσουν τη γνώμη τους για κάθε θέμα. Ορισμένα προβλήματα δεν είναι αρκετά σημαντικά για να 

συμμετάσχουμε σε αυτά. 

Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της συμπερίληψης. Σημαίνει διαμοιρασμός 

της εξουσίας και της ευθύνης μέσα στα όρια του νόμου, των ευκαιριών και των αναγκών όλων όσων 

εμπλέκονται. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Κάντε μια λίστα με 10 αποφάσεις που λαμβάνονται καθημερινά στην τάξη (μπορούν να περιλαμβάνουν την 

κατ’ οίκον εργασία, το περιεχόμενο του μαθήματος, τον χωρισμό σε ομάδες, την εκδρομή). 

Ποιος συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

Ποιος επωμίζεται τις συνέπειες της απόφασης; 

Ποιες αποφάσεις μπορούν ή πρέπει να παρθούν με άλλους; Πώς μπορούμε να τις πάρουμε αυτές τις 

αποφάσεις; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Αν συμπεριλαμβάνετε τους μαθητές ως σύνολο στη λήψη αποφάσεων, πώς το κάνετε; 

 

● Παίρνω την απόφαση και στη συνέχεια ακούω τη γνώμη των μαθητών, και εξηγώ το σκεπτικό μου 

● Ζητώ τις απόψεις τους και στη συνέχεια λαμβάνω την απόφαση 

● Ψηφίζουμε - η πλειοψηφία κερδίζει 

● Επιδιώκουμε συναίνεση: όλοι πρέπει να συμφωνήσουν ή τουλάχιστον να μην ασκήσουν βέτο στις 

αποφάσεις 

● Αποφασίζει ο ‘αρχηγός’ ή μια ομάδα μαθητών που επιβάλλονται στην τάξη. 

● Άλλη μέθοδος ................................. 

 

 

Τί μπορείτε να κάνετε για να προβαίνετε πιο συμπεριληπτικές αποφάσεις; 
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Διάγραμμα 11 – Συμπεριληπτικές αποφάσεις: λήψη αποφάσεων όπου κάθε φωνή μετράει. 

Τί να έχετε κατά νου;  

 

Διάγραμμα 12 – Συμπεριληπτικές αποφάσεις: Τί να έχετε κατά νου. 

 

 

3.  ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια περίπτωση κατά την οποία αισθανθήκατε ότι η ομάδα δεν δίνει προσοχή 

στις ιδέες σας, δεν σας ακούει ή σας αποκλείει σκόπιμα. Πώς σας έκανε να νιώσετε αυτό; Πώς αυτό επηρέασε 

τη δέσμευσή σας και το τελικό αποτέλεσμα της ομαδικής σας εργασίας; 

………………………………….. 

 

 

Τί να έχετε κατά νου;   

Η συμπερίληψη αναφέρεται όχι μόνο στις ίδιες τις μεθόδους διδασκαλίας και στις αποφάσεις, αλλά επίσης 

- και ίσως πάνω απ' όλα - στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Το σχολείο δεν είναι μόνο ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, αλλά και μια κοινότητα που έχει τα δικά της έθιμα, 

κανόνες, ομάδες συμφερόντων, σχέσεις. Η συμπερίληψη αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο το κάθε μέλος 

της ομάδας / της τάξης μπορεί να είναι μέρος της: τόσο στο επίπεδο της συμμετοχής στο μάθημα (το οποίο 

δεν είναι μόνο εκπαιδευτικό, αλλά και κοινωνικό) όσο και στο επίπεδο συμμετοχής στις δραστηριότητες της 

ομάδας: κάνοντας φιλικές συνομιλίες, παίζοντας παιχνίδια. Με προσεκτική παρατήρηση μπορείτε να πάρετε 

πολλές πληροφορίες σχετικά με το πόσο συμπεριληπτικές είναι οι σχέσεις στην τάξη σας.  

 

Ψηφίστε και 
ρωτήστε όσους 
είπαν "όχι" να 
εκφράσουν τι 
χρειάζονται

Τροποποιήστε την 
επιλογή εάν 
χρειάζεται

Ψηφίστε ξανά μέχρι 
να μην υπάρξει 

βέτο

Ακούστε τη γνώμη 
όλων και 

προτείνετε μια 
απόφαση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

•Αυτό είναι αυτό που ΕΜΕΙΣ 
σκοπεύουμε να κάνουμε σε/για 
ΕΣΑΣ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

•Τι σκέφτεστε ΕΣΕΙΣ για τις 
προτάσεις ΜΑΣ;

ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

•Τι θα κάνουμε ΕΜΕΙΣ και πώς 
μπορούμε ΕΜΕΙΣ να το κάνουμε 
μαζί ως ομάδα;
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1 

Κοιτάξτε την τάξη σας. Ποιοι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα; Ποιος μιλάει σπάνια και φαίνεται 

να αποσύρεται; Ποιος συμπεριφέρεται κατά τρόπο που σας δυσκολεύει να διδάξετε; 

Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό; Πρόκειται για φόβο μήπως τον επικρίνετε ή από φόβο μπας και 

γελοιοποιηθεί; Ή ίσως είναι κάτι άλλο, που δεν σχετίζεται με το ίδιο το μάθημα, π.χ. δύσκολη οικογενειακή 

κατάσταση, προβλήματα υγείας; 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 

Ποιές από αυτές τις στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να διασφαλίσετε ότι συμπεριλαμβάνονται όλα τα παιδιά 

στην τάξη; Ποια θέλετε να χρησιμοποιείτε πιο συχνά; 

 

● Εναλλαγή ‘αρχηγών’ στην ομαδική εργασία 

● Όταν κάνετε μια ερώτηση σε όλη την τάξη, επιλέγετε συγκεκριμένους μαθητές να απαντήσουν για να 

βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές που χρειάζονται περισσότερο χρόνο μπορούν να το σκεφτούν πριν οι 

"καλύτεροι" μαθητές απαντήσουν στην ερώτηση  

● συζήτηση σε ζευγάρια που ακολουθείται από συζήτηση με ολόκληρη την τάξη 

● 1:1 άμεσες συνομιλίες με μαθητές που φαίνεται ότι έχουν αποσυρθεί (μετά το μάθημα) 

● εισαγωγή περιεχομένου / παραδειγμάτων που μπορούν να τονώσουν και να ενισχύσουν το ενδιαφέρον 

των αποτραβηγμένων μαθητών 

● φροντίδα για μια ασφαλή ατμόσφαιρα έτσι ώστε οι μαθητές να μην φοβούνται την αποτυχία και το ότι 

μπορεί να τους κοροϊδέψουν 

● ανάθεση καθηκόντων «βοηθού καθηγητή» στους αποσυρόμενους μαθητές για να συμμετέχουν 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Τώρα κοιτάξτε τις σχέσεις στην τάξη σας όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες ή κατά τη διάρκεια ενός 

διαλείμματος. 

Ποιος είναι πάντα με άλλους και ποιος είναι μόνος; Ποιοι μαθητές είναι συχνά έξω από την ομάδα, δεν έχουν 

κανέναν να συνεργαστούν όταν οι μαθητές επιλέξουν οι ίδιοι τις ομάδες τους; Ποιος μπορεί να είναι ο λόγος 

αυτής της κατάστασης; 

Προσπαθήστε να χτίσετε σχέσεις στην τάξη σας. Ποιος είναι στο επίκεντρο (ο "κόμπος" του δικτύου της 

τάξης); 

Πώς μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί για την οικοδόμηση καλών σχέσεων στην τάξη; 
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Η τάξη μου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4 

Ποιες από αυτές τις στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να εξασφαλίσετε ότι όλα τα παιδιά συμμετέχουν στην 

τάξη; Ποια θα θέλατε να εφαρμόσετε; 

 

● τυχαίες ομάδες, συχνή αλλαγή ομάδων 

● ομαδικό συμβόλαιο / κοινοί κανόνες που δημιουργούνται με τους μαθητές 

● ice-breakers και ασκήσεις γνωριμίας μεταξύ τους ως μέρος του μαθήματος 

● δημιουργία χώρου για όλους για να δείξουν τα ενδιαφέροντά τους, τις δεξιότητές τους και να μιλήσουν 

για θέματα που είναι σημαντικά για αυτούς 

● απάντηση σε καταστάσεις έκδηλης διάκρισης, κοροϊδίας  
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2.4. Πυλώνας 4 – Συνεργασία 

 

 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ 

 

Προσπαθήστε να θυμηθείτε μια πρόσφατη εμπειρία εργασίας (συνεργασίας) με άλλο άτομο. Τί έκανε την 

εμπειρία σας να είναι θετική; Τί εμπόδισε τη συνεργασία; Σημειώστε πέντε πράγματα που είναι ζωτικής 

σημασίας για την καλή συνεργασία: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

 

Τί να έχετε κατά νου;  

Η δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολείου αποτελεί πρόκληση που απαιτεί τη συνεργασία διαφόρων 

φορέων στο σχολείο. Ο πυλώνας της συνεργασίας σηματοδοτεί το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τους 

μαθητές και τους γονείς (ή τους κηδεμόνες) όχι μόνο ως αποδέκτες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, αλλά 

και ως εμπειρογνώμονες στα δικά τους ζητήματα, με τους οποίους συμβουλευόμαστε για τις αποφάσεις και 

τις νέες λύσεις (και συχνά τις λαμβάνουμε/σκεφτόμαστε μαζί). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην 

περίπτωση γονέων και μαθητών από μειονοτικές ομάδες, διότι στα περισσότερα σχολεία οι ομάδες αυτές 

αντιπροσωπεύονται ακόμη λιγότερο από τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων (π.χ. 

μετανάστες, εκπαιδευτικοί με αναπηρίες). Αυτή η έλλειψη αντιπροσώπευσης οδηγεί σε καταστάσεις όπου 

το προσωπικό του σχολείου μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να κάνει 

διακρίσεις ή να καθιστά δυσκολότερη τη μάθηση για μερικούς μαθητές. Επίσης, δεν έχουν πάντα τα 

καλύτερα εργαλεία για να επεμβαίνουν, καθώς κάθε παιδί είναι διαφορετικό και οι κηδεμόνες μπορούν να 

παρέχουν καλύτερη κατανόηση των αναγκών των μαθητών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1  

Έχουν όλοι οι γονείς ίσες ευκαιρίες να επικοινωνούν με το σχολείο όταν το χρειάζονται και να ενημερώνονται 

σωστά; Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα: 

 

● οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι στη γλώσσα που μιλούν κηδεμόνες του παιδιού; Εάν το σχολείο διαθέτει 

ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας με τους γονείς, έχουν πρόσβαση σε αυτό οι γονείς των παιδιών με 

μεταναστευτικό υπόβαθρο και γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιούν; Ίσως η πιο εύκολη λύση είναι, για 

παράδειγμα, η εκμάθηση μερικών απλών φράσεων στη γλώσσα που μιλούν οι γονείς και η άμεση 

επικοινωνία με μηνύματα κειμένου 
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● λαμβάνουν όλοι οι γονείς πληροφορίες σχετικά με τις αξίες του σχολείου σας - π.χ. πληροφορίες σχετικά 

με την ποικιλομορφία στο σχολείο και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει το έργο του σχολείου; Ποιες 

είναι οι μέθοδοι και οι λύσεις που αναφέρουν οι συμπεριληπτικές αξίες του σχολείου; 

● Είστε βέβαιοι ότι όλοι οι γονείς αισθάνονται ευπρόσδεκτοι; Εάν κάποιοι γονείς φαίνεται να απουσιάζουν 

από τη σχολική ζωή και να συμμετέχουν λιγότερο σε αυτή, ίσως μπορείτε να τους μιλήσετε προσωπικά 

και να τονίσετε ότι η παρουσία τους είναι σημαντική για εσάς, και να τους ρωτήσετε τι χρειάζονται για να 

συμμετάσχουν. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2  

Σκεφτείτε πώς είναι οι επαφές με τους κηδεμόνες των παιδιών της τάξης σας. Πώς αναπτύχθηκαν οι κανόνες 

συμμετοχής των γονέων στο σχολείο (για παράδειγμα, πώς λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους 

βαθμούς, πώς διοργανώνονται οι συναντήσεις, πώς συνδέεστε, πώς κάθεστε στη συνεδρίαση, ποιος μιλάει);  

 

● Λέω στους γονείς τι προσδοκίες έχω - πρότεινα κάποιους κανόνες και σιγουρεύτηκα ότι τους 

καταλαβαίνουν όλοι 

● Οι κανόνες απλά αναπτύχθηκαν "από μόνοι τους" - δεν υπήρξε συζήτηση για το θέμα αυτό 

● Στην αρχή, μιλήσαμε για τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε γονέα  

● Οι κανόνες δημιουργήθηκαν από τους πιο αφοσιωμένους γονείς που μπορούν και επιβάλλονται. 

 
 

Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι συνέπειες αυτής της κατάστασης για εσάς, τους γονείς και τους μαθητές; Πώς 

επηρεάζει τη συνεργασία σας; Στο επόμενο μέρος της δέσμης εργαλείων θα βρείτε προτάσεις σχετικά με τον 

τρόπο θέσπισης κοινών κανόνων με τους γονείς και θα βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τις αμοιβαίες ανάγκες και 

τις προσδοκίες σας. 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3 

Σκεφτείτε την επικοινωνία σας με τους γονείς. Υπάρχουν συγκρούσεις σχετικά με τη συμπεριφορά ή τη 

μάθηση των παιδιών; Οι συγκρούσεις έχουν να κάνουν με τις προσδοκίες σας προς τους γονείς; Πολλά 

προβλήματα μεταξύ γονέων των εκπαιδευτικών απορρέουν από τον τρόπο επικοινωνίας και αν βλέπουμε 

τον γονέα ως σύμμαχο στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Προβληματιστείτε για το ποιες από αυτές τις στρατηγικές φαίνεται να αντανακλούν καλύτερα το στυλ 

επικοινωνίας σας (τα παραδείγματα είναι επίτηδες υπερβολικά, αλλά αντανακλούν τη γενική τάση στην 

επικοινωνία). Εάν μερικές φορές χρησιμοποιείτε σχόλια από την αριστερή στήλη, προσπαθήστε να 

θυμηθείτε σε ποιες περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ 

Κρίνοντας και εστιάζοντας σε συγκεκριμένες 

ικανότητες:  

 

"Ο γιος σας συμπεριφέρεται ανεύθυνα...", "Είναι 

αγενής... ", "Τα αγόρια αυτής της τάξης δεν το 

έχουν με την εκμάθηση γλωσσών"  

Έμφαση στην κατάσταση, τις συμπεριφορές, τα γεγονότα:  

 

"Ο γιος σας άσκησε βία σε κάποιον μαθητή πολλές φορές αυτό 

το μήνα",  "Τα αγόρια στην τάξη έχουν χαμηλότερη επίδοση 

στις ξένες γλώσσες. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος;" 

 

Επισημαίνοντας τα λάθη:  

 

"Δεν έπρεπε να το κάνατε αυτό", "Δεν ξοδεύετε 

αρκετό χρόνο" 

Παράκληση για κατανόηση και αναζήτηση λύσεων: 

 

"Παρατηρήσατε κάτι παρόμοιο στο σπίτι;", "Τί μπορούμε να 

κάνουμε μαζί για να την βοηθήσουμε", "Ξέρετε τι μπορεί να 

ευθύνεται για αυτό;" 

[Προσπαθήστε ο τρόπος διατύπωσης να μην προσβάλλει τους 

γονείς, και παράλληλα να αποφύγετε τους αποδιοπομπαίους 

τράγους και να στιγματίσετε τους μαθητές μπροστά σε όλους 

τους γονείς] 

 

Δεικτική γλώσσα ("εσείς") και οδηγίες:  

 

"Θα πρέπει να σταματήσετε... ", "Πρέπει να 

δώσετε μεγαλύτερη προσοχή..." 

Συνενωτική γλώσσα ("εμείς") και οδηγίες 

 

"Τί θα μπορούσαμε να κάνουμε με καλύτερο τρόπο;",  

"Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και οι δύο στο 

παιδί;" 

Προσδοκίες προς τους γονείς:  

 

"Περιμένω να κάνετε κάτι γι' αυτό…", "Δεν θα 

ανεχτούμε τέτοια συμπεριφορά. Είναι δική σας 

ευθύνη να φροντίσετε για αυτό"  

Εστίαση σε αυτό που χρειάζεστε ως εκπαιδευτικός, 

εκφράζοντας ενσυναίσθηση: 

"Αυτή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για εμένα και θα ήθελα 

να βρούμε έναν τρόπο να το χειριστούμε. Φαντάζομαι ότι είναι 

δύσκολο και για εσάς".  

 

Διάγραμμα 13 – Στρατηγικές επικοινωνίας. 

 

Τί νομίζετε ότι προκαλεί αυτές τις αντιδράσεις από πλευράς σας; Τί μπορείτε να κάνετε για να ενισχύσετε τη 

σχέση σας με τους γονείς των παιδιών; Επιλέξτε τα σημεία που είναι πιο σημαντικά για εσάς. 
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Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ SOCI@LL  
 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ / 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΛΗ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

   

Πορτογαλία   

 
 

 

(Συντονιστής Προγράμματος)   

Πολωνία   

 
  

 (Συνεργάτης)  

Κύπρος   

  
 

   

Ιταλία   

 
  

  (Συνεργάτης) 

 
 

 

  (Συνεργάτης) 
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