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               ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCLUSIVE SCHOOLS

Παρουσίαση

Ο όρος συμπερίληψη ή συμπεριληπτική εκπαίδευση αναφέρεται στην εκπαίδευση η οποία είναι 
βασισμένη σε έννοιες, μοντέλα και διαδικασίες που επικεντρώνονται στην ισότιμη πρόσβαση 
και συμμετοχή στη μάθηση όλων των παιδιών, ανεξάρτητα από το φύλο τους, τις ικανότητες ή 
τις αναπηρίες τους, τη φυλή, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, 
την κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση ή κάθε άλλη διαφορά. Σημαίνει το να δίνεται σε 
όλους τους μαθητές πρόσβαση στην εκπαίδευση καθώς και η ευκαιρία να την απολαύσουν μαζί 
με τους συμμαθητές τους, αναγνωρίζοντας την αξία της διαφορετικότητας και προωθώντας 
ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, αυξάνοντας την παρουσία, τη συμμετοχή και τις καλές 
επιδόσεις όλων των μαθητών και αναγνωρίζοντας κι ελαχιστοποιώντας τα εμπόδια στη μάθηση 
και τη συμμετοχή.
 
Το πρόγραμμα Inclusive Schools (2019-2021) πραγματοποιήθηκε υπό την καθοδήγηση του Bri-
tish Council (UK) σε συνεργασία με τους φορείς OBESSU και LLLP (Βέλγιο), Scotdec (Σκωτία), 
ACPP (Ισπανία), IEP (Ελλάδα) και EiC (Πολωνία). Το όραμα πίσω από το πρόγραμμα είναι η 
σταδιακή μεταμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και η εγκαθίδρυση μιας νοοτροπίας ενάντια 
στους αποκλεισμούς μέσω της υιοθέτησης μακροπρόθεσμών στρατηγικών συμπερίληψης 
στα σχολεία της Ευρώπης και της συμμετοχής σχολικών κοινοτήτων σε συγκεκριμένα σχέδια 
δράσης και συνεργασίες που προωθούν την ισότητα και τιμούν την αξία της διαφορετικότητας. 
Το πρόγραμμα είχε στόχο να ενσωματώσει τις αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
στη διοίκηση των ευρωπαϊκών σχολείων, αναπτύσσοντας μια κοινότητα ηγετικών στελεχών 
που υπερασπίζονται τη συμπερίληψη, και η οποία αποτελείται από διευθυντές σχολείων, 
εκπαιδευτικούς, προσωπικό και μαθητές. Το πρόγραμμα προσέγγισε επίσης υπευθύνους 
χάραξης πολιτικής, δημόσιες αρχές (υπουργεία, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης), φορείς και 
οργανώσεις εκπαιδευτικού προσανατολισμού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Το πρόγραμμα χρησιμοποίησε μεθόδους συμμετοχής στις οποίες συμπεριλαμβάνονταν μια 
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που προσέγγισε σχολικές κοινότητες σε όλη 
την Ευρώπη, καθώς και δράσεις προώθησης για να ανοίξει ο διάλογος μεταξύ σχολικών 
κοινοτήτων και υπευθύνων χάραξης πολιτικής σχετικά με το θέμα της συμπερίληψης στα 
σχολεία. Αναπτύχθηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία προκειμένου να επιτρέψει στα σχολεία 
να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα στη δική τους σχολική κοινότητα, να 
εντοπίσουν τις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων στους κόλπους τους, και να εκτιμήσουν τον 
αντίκτυπο των δράσεων και της κουλτούρας των σχολείων πάνω στις ομάδες αυτές, στην πορεία 
προς μια σχολική στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης χωρίς αποκλεισμούς. Η μεθοδολογία 
αυτή καλύπτει τρεις βασικούς πυλώνες δράσης: την υποστήριξη στα σχολεία έτσι ώστε να 
δημιουργήσουν τις δικές τους στρατηγικές συμπερίληψης, την παροχή εργαλείων στα σχολεία 
και τα εμπλεκόμενα μέρη για να διεκδικήσουν τις απαραίτητες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, 
και την αποτύπωση της προόδου και του οφέλους που προκύπτει για τα σχολεία και τις 
κοινότητές τους. Η μεθοδολογία αποτελείται από πέντε βήματα τα οποία λειτουργούν ως βάση 
για την ανάπτυξη στρατηγικών συμπερίληψης από τα ίδια τα σχολεία .  

Στόχος του παρόντος εγγράφου είναι να αποτυπώσει όλες τις συστάσεις πολιτικής που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και που μπορούν να γίνουν πράξη από τοπικούς, 
περιφερειακούς και εθνικούς φορείς προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των εκπαιδευτικών 
πολιτικών συμπερίληψης και να υποστηριχθούν καλύτερες πρακτικές. Επιπλέον, ως ένα 
πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Erasmus+, περιλαμβάνει επίσης συστάσεις 
πολιτικής που αφορούν τα όργανα της ΕΕ. Προτού εξετάσουμε προσεκτικότερα τις συστάσεις, 
παρουσιάζεται μια σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος βάσει της 
Έκθεσης Πολιτικής του.

Lessons learned from the Inclusive Schools ProjectPOLICY PAPER ON INCLUSIVE EDUCATION
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCLUSIVE SCHOOLS

---------------------------------

1  Περισσότερες πληροφορίες για τη μεθοδολογία μπορείτε να βρείτε στο INSCOOL project Educational Pack

https://inclusiveschools.net
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Σύντομη επισκόπηση των αποτελεσμάτων 2 

Στις βασικές δράσεις του προγράμματος συμπεριλαμβανόταν η δημιουργία ενός πρακτικού 
οδηγού, του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου, η εκπαίδευση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο, η διεξαγωγή σχολικών εργαστηρίων, η διευκόλυνση σχολείων στο 
να αναπτύξουν το δικό τους σχέδιο δράσης και τις δικές τους στρατηγικές συμπερίληψης, 
καθώς και προωθητικές δράσεις. Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε 
λαμβάνοντας υπόψιν τις ομάδες εστίασης που συγκροτήθηκαν από τους εταίρους σε κάθε 
χώρα, και οι οποίες συγκέντρωσαν εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και 
επαγγελματίες στον τομέα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Ανάμεσα στα δυνατά σημεία του προγράμματος συγκαταλέγεται ο διατομεακός, καθολικός 
χαρακτήρας του και η επικέντρωσή του στα δικαιώματα. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα 
θεωρήθηκε ευέλικτο και καλά προσαρμοσμένα -από παιδαγωγικής άποψης- στο έργο του 
διδακτικού προσωπικού. Το υλικό που παρήχθη συγκαταλέγεται επίσης ανάμεσα στα δυνατά 
σημεία του προγράμματος, μιας και θεωρήθηκε ότι είναι σε μεγάλο βαθμό εφαρμόσιμο από 
τους εκπαιδευτικούς και εύκολα και γρήγορα αξιοποιήσιμο στην καθημερινή τους εργασία. 
Σε όρους βιωσιμότητας του προγράμματος, το έργο αξιολογήθηκε θετικά ως προς την 
εφαρμογή του σε βάθος χρόνου. Όπως προαναφέρθηκε, το υλικό και η προσαρμοστικότητά 
του θεωρήθηκε ως ένα δυνατό σημείο από τους συμμετέχοντες. Για παράδειγμα, το διδακτικό 
υλικό μπορεί να ενσωματωθεί στο σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας και να αναπαραχθεί με τον 
καιρό μέσα από διάφορες προσεγγίσεις συμπερίληψης. Ομοίως, συγκροτήθηκαν σταθερές 
ομάδες εργασίας σε διάφορα επίπεδα (διοίκησης, εκπαιδευτικών, οικογενειών, κλπ.), οι οποίες 
θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά το τέλος του προγράμματος. Μια ακόμα θετική πλευρά 
του προγράμματος ήταν η ανάμιξη σε αυτό ενός πανευρωπαϊκού δικτύου οργανώσεων, που 
επέτρεψε σε οργανώσεις μαθητών από όλη την Ευρώπη να δράσουν καταλυτικά για την 
εισαγωγή του προγράμματος στα σχολεία τους μέσα από την εκπαίδευση μεταξύ συνομηλίκων 
και την ενδυνάμωση των μαθητών. 
Ανάμεσα στα αδύναμα σημεία του προγράμματος σημειώνεται το ότι κάποιοι συμμετέχοντες 
στις ομάδες εστίασης θεώρησαν ότι υπήρξαν προβλήματα στην εκτέλεση της συνεργασίας 
στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας. Άλλοι συμμετέχοντες τόνισαν ότι υπήρχε χαμηλή 
διασύνδεση με τους εκπαιδευτές του μελλοντικού διδακτικού προσωπικού – αν λάβει κανείς 
υπόψιν ότι η συνεργασία με το πανεπιστήμιο ή/και άλλους φορείς εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
είναι ένας ουσιαστικός δρόμος που αξίζει να ακολουθήσουμε όταν θέλουμε να επιφέρουμε 
μακροπρόθεσμες αλλαγές. Επιπλέον, το πρόγραμμα κάποιες φορές θεωρήθηκε ως υπερβολικά 
φιλόδοξο όσον αφορά το δύσκολο εγχείρημα της μεταμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας, 
δεδομένου του περιορισμένου προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για τις δράσεις του. Οι 
συμμετέχοντες σχολίασαν ότι προγράμματα που έχουν στόχο να επιφέρουν αλλαγές αλλά και 
να διαμορφώσουν νέες συμπεριφορές απαιτούν περισσότερο χρόνο υλοποίησης.
Ένα από τα βασικά ζητήματα που επισημάνθηκε από τους εταίρους ήταν επίσης τα εμπόδια 
που συναντώνται εντός των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, ιδίως καθώς το InScool είχε 
εξωτερικούς εταίρους που δούλευαν με τα σχολεία. Αν και στο πρόγραμμα συμμετείχαν 
πολύ δραστήρια σχολεία, η αδράνεια από την πλευρά της διοίκησης καθιστούσε δύσκολη την 
πρόοδο του προγράμματος. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα ήταν η πανδημία. Οι περιορισμοί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2020 είχαν ως αποτέλεσμα να μη μπορούν να προχωρήσουν οι εταίροι 
με την υλοποίηση του προγράμματος σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, γεγονός που 
επηρέασε τη συλλογή των αποτελεσμάτων. Η πανδημία έφερε στο φως την πραγματικότητα 
πολλών μαθητών που είχαν περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ επηρέασε 
επίσης τη συνεργασία με τα μέλη της σχολικής κοινότητας που προέρχονταν από περιβάλλον 
χαμηλής κοινωνικοοικονομικής στάθμης. Αναπόφευκτα, η αλληλεπίδραση περιορίστηκε λόγω 
έλλειψης υλικών πόρων/υποδομών (π.χ. υπολογιστές, ταμπλέτες, σύνδεση στο διαδίκτυο). 

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INCLUSIVE SCHOOLS

--------------------------------- 

2 Περισσότερες πληροφορίες για τα αποτελέσματα του προγράμματος
 μπορείτε να βρείτε στο INSCOOL project Educational Pack.



POLICY PAPER ON INCLUSIVE EDUCATIONPOLICY RECOMMENDATIONS ON INCLUSIVE EDUCATION Lessons learned from the Inclusive Schools ProjectPOLICY PAPER ON INCLUSIVE EDUCATION

6

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. Τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και τις προκλήσεις που 
διαπιστώθηκαν στην Έκθεση Πολιτικής, καθώς και τις παρατηρήσεις από την Τελική Εκδήλωση 
Πολιτικής (που έλαβε χώρα διαδικτυακά στις 18 Δεκεμβρίου 2020), διατυπώνεται ένα σύνολο 
συστάσεων που θα τεθούν υπόψιν των υπευθύνων χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα-εταίρο του προγράμματος.

Ανάπτυξη πολιτικής: Υφιστάμενες πολιτικές που μπορούν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση 
της συμπερίληψης θα πρέπει να ενισχυθούν και να βελτιωθούν όσον αφορά τη διασύνδεσή 
τους μεταξύ του κοινωνικού και του εκπαιδευτικού τομέα. Είναι σημαντικό οι πολιτικές, οι 
στρατηγικές και το σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας να βασίζονται σε ποιοτικά δεδομένα 
και να αντανακλούν την πραγματικότητα των κοινωνικών ομάδων μιας περιοχής/χώρας. 
Προκειμένου να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη στρατηγική είναι επίσης υψίστης σημασίας να 
συμπεριληφθούν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
του σχολικού προγράμματος διδασκαλίας. Μια συνολική αξιολόγηση του σχολείου μπορεί 
να ενημερώσει τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα δυνατά και τα αδύναμα 
σημεία συγκεκριμένων πλαισίων που θα μπορούσαν να τους επιτρέψουν να διαμορφώσουν 
πιο συμπεριληπτικές στρατηγικές. Ως προς το σχολικό πρόγραμμα διδασκαλίας, θα βοηθούσε 
επίσης να αξιολογηθούν, να αναγνωρισθούν επίσημα και να υποστηριχθούν οι δημιουργικές 
προσεγγίσεις.

Ενόψει της πανδημίας της COVID-19, είναι επιτακτική ανάγκη οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
να εργασθούν για την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης μέσα από μια συμπεριληπτική προσέγγιση, 
ειδάλλως, οι πολιτικές αυτές κινδυνεύουν να διευρύνουν ακόμα περισσότερο το χάσμα, και να 
επιδεινώσουν τον αποκλεισμό των μη προνομιούχων ομάδων. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στον τρόπο που αντιμετωπίζουν αυτά τα θέματα, δεδομένου 
ότι η ψηφιοποίηση είναι πιο επικεντρωμένη στην υλική υποδομή ενώ η συμπερίληψη πάει 
παραπέρα, συμπεριλαμβάνοντας μια αλλαγή νοοτροπίας. Η συμπερίληψη απαιτεί πολύ 
βαθύτερες πολιτικές αλλαγές από ό,τι η ψηφιοποίηση ενώ μπορεί να είναι πολύ πιο δύσκολο 
να εφαρμοστεί στην πράξη. Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να 
προσέχουν όταν αναπτύσσουν πολιτικές στους τομείς αυτούς και να διασφαλίζουν ότι είναι 
συνεκτικές.

Χρηματοδότηση: Οι πολιτικές συμπερίληψης θα πρέπει να υποστηρίζονται από επαρκή 
χρηματοδότηση.  Η στήριξη αυτή συμπεριλαμβάνει τη μείωση του χάσματος μεταξύ της 
ύπαρξης νομοθεσίας και της εφαρμογής της εξασφαλίζοντας σημαντικούς ανθρώπινους 
πόρους και οικονομικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υλοποιηθούν οι πολιτικές 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αρκετοί ειδικοί για να 
ανταποκριθούν σε όλην την κλίμακα της ετερογένειας που παρουσιάζεται μέσα στις σχολικές 
αίθουσες. Επιπροσθέτως, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να εξετάσουν 
πιο προσεκτικά τα σχολικά προγράμματα διδασκαλίας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι η 
συμπεριληπτική εκπαίδευση λαμβάνεται υπόψιν και να εγγυηθούν ότι θα μεταβιβάζεται στη 
συνέχεια και σε χαμηλότερες εκπαιδευτικές δικαιοδοσίες από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, 
απαιτείται επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να διασφαλιστεί η ένταξη των προσφύγων 
μαθητών στα σχολεία, και ειδικότερα η δημιουργία δομών υποδοχής.

Εκπαίδευση και υποστήριξη εκπαιδευτικών: Ένα σημαντικό βήμα θα ήταν η ένταξη της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στην εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, στην 
κατάρτιση όσων ήδη υπηρετούν στην εκπαίδευση,  και στη διαρκή επαγγελματική ανάπτυξή 
τους. Η αρχική εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η διαρκής επαγγελματική τους κατάρτιση θα 
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πρέπει να ενημερώνονται τακτικά σχετικά με τη συμπερίληψη και όλες τις παρελκόμενες 
πτυχές της. Η συνεργασία μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων θα μπορούσε να προσφέρει 
έναν τρόπο διασύνδεσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών με την πραγματικότητα των 
σχολικών κοινοτήτων. Επιπροσθέτως, είναι σημαντικό να προσαρμόζεται η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών στις ανάγκες της κάθε χώρας ενόσω διατηρούνται κοινές αρχές σε επίπεδο 
ΕΕ. Ως προς το ζήτημα αυτό, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να ενισχύσουν την κινητικότητα των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών. Μια ακόμα σημαντική πτυχή είναι να εκτιμηθεί και να αναγνωριστεί 
ο ρόλος των εκπαιδευτικών παρέχοντάς τους κατάλληλους μισθούς. 

Σχολεία και σχολικές κοινότητες: η συμπερίληψη ως κεντρική αξία. Η συμπερίληψη θα πρέπει 
να αποτελεί κεντρική αξία για κάθε έναν που εργάζεται στον τομέα της εκπαίδευσης από θέση 
ισχύος, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο ειδίκευσής τους, τη σχολική βαθμίδα ή άλλη 
εκπαιδευτική εξειδίκευση που τυχόν έχουν.  Οι γονείς και οι νέοι θα πρέπει να ακούγονται 
πριν τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους και τη σχολική τους ζωή. Υπάρχει ανάγκη 
για περισσότερες συνεργατικές δράσεις στις σχολικές κοινότητες, με τους γονείς, τους νέους 
και τους εκπαιδευτικούς να επεξεργάζονται λύσεις για τις κοινότητες αυτές. Ως προς την 
παράμετρο αυτή, θα ήταν επίσης σημαντικό οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να ενσωματωθούν 
στους στόχους όλων των σχολείων.

Συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών: Είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθούν 
εργαλεία, χώροι και πόροι που θα επιτρέπουν την ίδρυση δικτύων που θα διασυνδέουν τους 
επαγγελματίες εκπαιδευτικούς κάθε τοπικού/περιφερειακού επιπέδου εντός των Κρατών 
Μελών. Η συνεργασία μεταξύ σχολείων και δήμων θα μπορούσε να φέρει τα σχολεία πιο κοντά 
στις κοινότητές τους και την πολυμορφία τους.

Είναι επίσης σημαντικό να προωθηθεί η διατομεακή συνεργασία, η συνεργασία δηλαδή 
μεταξύ διαφορετικών υπουργείων (π.χ. παιδείας, πολιτισμού, εργασίας, κοινωνικής πρόνοιας), 
διαφορετικών εθνικών υπηρεσιών, όλων των εκπαιδευτικών τομέων (συμπεριλαμβανομένης 
και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης) και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. 
σωματεία, εκπρόσωποι μαθητών, ΜΚΟ). Στη διαδικασία αυτή είναι σημαντικό να εμπλακούν και 
ομάδες που είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα ακουστεί 
η φωνή τους. Θα πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ευαισθητοποίηση και να ενισχυθεί 
ο διάλογος προκειμένου να γίνει πιο κατανοητή η έννοια της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
Η διάχυση των καλών πρακτικών είναι επίσης ευθύνη των Περιφερειακών και Εθνικών Αρχών, 
δεδομένου ότι η ΕΕ έχει περιορισμένες αρμοδιότητες σε ζητήματα εκπαίδευσης. 

Μακροπρόθεσμο όραμα/βιωσιμότητα:  Οι Εθνικές και Περιφερειακές Αρχές θα πρέπει να 
αναπτύξουν, να συντονίσουν και να υποστηρίξουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές και διαδικασίες 
σχετικά με την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Η διάσταση αυτή θα πρέπει να συνδυάζεται με 
την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια 
της λειτουργίας των δικτύων που έχουν διαμορφωθεί και της χρήσης των εργαλείων και των 
πόρων που έχουν δημιουργηθεί. 
Πιο κάτω, αποτυπώνονται πιο ειδικές συστάσεις λαμβάνοντας υπόψιν το εθνικό πλαίσιο 
της Ελλάδας, τη συμβολή από τις ομάδες εστίασης που συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος και κριτικά σχόλια από τους συμμετέχοντες στην Τελική Εκδήλωσή του. 
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           Ελλάδα

Πολιτικές εξελίξεις: Η επίσημη πολιτική θα πρέπει να αναθεωρηθεί προς την κατεύθυνση 
της αρχής της «Εκπαίδευσης για Όλους» και ενός καθολικού σχεδιασμού. Η συμπερίληψη 
θα πρέπει να αποτελεί κεντρική αξία η οποία θα είναι ενσωματωμένη σε όλες τις διαστάσεις 
του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής πολιτικής: για παράδειγμα, σε διοικητικά 
θέματα, σε ζητήματα διδασκαλίας και μάθησης, σε ζητήματα εκπαιδευτικής τεχνολογίας, στα 
επαγγελματικά προσόντα. 

H πολιτική συμπερίληψης δε θα πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία ξεχωριστή από την 
κεντρική πολιτική ή παράλληλη με αυτήν: Οι επίσημες πολιτικές θα πρέπει να αναπτύξουν 
άξονες συμπερίληψης, οι οποίοι θα πρέπει να υποστηρίζονται από παραδείγματα καλών 
πρακτικών καθώς και από χρηματοδότηση. Η επίσημη πολιτική συμπερίληψης του Υπουργείου 
Παιδείας είναι ένα μοντέλο ανεξάρτητων/διηρημένων υπηρεσιών, που εξυπηρετείται από ένα 
πολύ επιβεβαρυμένο γραφειοκρατικό πρωτόκολλο προκειμένου να καθοριστούν οι μαθητές 
που δικαιούνται να λάβουν ειδικές υπηρεσίες ή να ενταχθούν σε διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον.

Οι. τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) που είναι η κύρια αρχή που εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τις εξατομικευμένες 
ανάγκες εκπαιδευτικής υποστήριξης, διατηρούν ένα γραφειοκρατικό, διαθεματικό πρωτόκολλο 
που απέχει από τη σχολική πραγματικότητα και δίνει έμφαση κυρίως στη συμπερίληψη μαθητών 
με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές ανάγκες και λιγότερο μαθητών που προέρχονται από μια 
ποικιλία πολιτισμικών και κοινωνικών υποβάθρων.

Οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές και τα καθήκοντά τους θα πρέπει να καθορίζονται από μία 
βασική εκπαιδευτική πολιτική. Οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές θα πρέπει επίσης να δουλεύουν 
μαζί με τα σχολεία με έναν πιο συστηματικό και βιώσιμο τρόπο, προκειμένου να υποστηρίζουν 
τη σχολική κοινότητα έτσι ώστε αυτή να γίνει συμπεριληπτική κατά έναν ολιστικό τρόπο, 
πράγμα που σημαίνει ότι θα ικανοποιεί όλους τους διαφορετικούς τρόπους μάθησης και ότι θα 
ανταποκρίνεται στα διαφορετικά υπόβαθρα των μαθητών.

Το επιστημολογικό πρότυπο των εκπαιδευτικών πολιτικών συμπερίληψης θα πρέπει:
•  να αποφεύγει την αχρείαστη κατηγοριοποίηση των μαθητών («labeling») καθώς
  και τις γραφειοκρατικές μεθόδους καθορισμού των δικαιούχων εξατομικευμένης
  εκπαιδευτικής υποστήριξης
•  να καλλιεργεί περισσότερο το κλίμα της συμπερίληψης στο σχολείο, λαμβάνοντας
   υπόψιν όλες τις διαφορετικές κουλτούρες και ανάγκες
•  να ενδυναμώνει τις σχολικές κοινότητες έτσι ώστε να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις
  και να παρέχουν επαρκή μέριμνα 3  για τις εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες
  κάθε παιδιού, καθώς και να εκπληρώνουν το καθήκον τους για την επιτόπου υποστήριξη
  κάθε παιδιού, και των πιο ευάλωτων 
•  να ενδυναμώνει τους μαθητές έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερο, να αναβαθμίζει
  τις δεξιότητες ζωής και τις προσωπικές δεξιότητές τους, να δίνει έμφαση σε προσεγγίσεις
  που δείχνουν ευαισθησία σε ζητήματα φύλου, καθώς και να υποστηρίζει 
  διαφορετικούς τρόπους μάθησης ή/και διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα
•  να διευκολύνει τις ευέλικτες διαδικασίες για την εκπλήρωση των εξατομικευμένων
  και τοπικών αναγκών 
•  να αναμορφώσει τα σχολικά προγράμματα διδασκαλίας έτσι ώστε να γίνουν πιο ευέλικτα,
  πιο εύκολα προσαρμόσιμα σε διαφοροποιήσεις/τροποποιήσεις ανάλογα με τις ανάγκες
•  να ενισχύσει τις μαθησιακές μεθόδους του 21ου αιώνα, ενθαρρύνοντας τις μαθητικές
  κοινότητες και τη δημιουργία δικτύων, και παρέχοντας περισσότερες εμπειρίες
  εργαστηριακής-συμμετοχικής μάθησης βασισμένης σε προγράμματα.  
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3 Με τον όρο μέριμνα εννοούνται όλες οι απαραίτητες τροποποιήσεις και προσαρμογές (π.χ. ειδικοί, ψηφιακά εργαλεία, 
στρατηγικές) που παρέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα για να υποστηριχθεί η εξατομικευμένη μάθηση των μαθητών 
με αναπηρία. (Βλέπε: M. Hayes and J. Bulat, 2017). 
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COVID19 και ψηφιοποίηση: Η πανδημία ανέδειξε την πραγματικότητα πολλών μαθητών που 
έχουν περιορισμένη ή και καθόλου πρόσβαση στη διαδικτυακή μάθηση. Το στοιχείο αυτό 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά τον σχεδιασμό μελλοντικών πολιτικών συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η συνεργασία με μέλη της σχολικής κοινότητας 
(μαθητές και γονείς) από οικογένειες χαμηλής κοινωνικοοικονομικής στάθμης ήταν δύσκολη 
εξαιτίας της έλλειψης υλικών πόρων (π.χ. υπολογιστών, ταμπλετών). Τα σχολεία θα πρέπει, 
με τη βοήθεια των σχολικών επιτροπών και του Υπουργείου Παιδείας, να ενισχύσουν την 
τεχνολογική τους υποδομή έτσι ώστε σε παρόμοιες περιπτώσεις να μπορούν να δανείσουν 
τον απαραίτητο εξοπλισμό, που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όλων των μαθητών στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. 

Ειδικότερες συστάσεις που προέκυψαν από την Ημερίδα για τη Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση 
που πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο στις 3 Δεκεμβρίου 2020 (συνδιοργανωτές British 
Council και Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής πολιτικής)

1. Ως προς τη νομοθεσία, τα ΠΣ και το πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευτικών υποστηρικτικών 
υπηρεσιών (ΣΕΕ ενταξιακής και ΚΕΣΥ)

Χρειάζεται:
• να δημιουργηθεί ένα ενιαίο νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο για όλη την εκπαίδευση,
  τις βαθμίδες και τις υποστηρικτικές / συμβουλευτικές υπηρεσίες της εκπαίδευσης
  και να παύσει η πολυνομία
•  να δοθεί έμφαση στον υποστηρικτικό και ενταξιακό  ρόλο και στα καθήκοντα υποστήριξης
  και συμβουλευτικής των υποστηρικτικών δομών και όχι στην αξιολόγηση/διάγνωση
  των μαθητών
• αναβάθμιση του έργου και του ρόλου των Κ.Ε.Σ.Υ. (δηλαδή μετατόπιση
   των αξιολογικών - διαγνωστικών αρμοδιοτήτων του στις ΕΔΕΑΥ, ενίσχυση του
   υποστηρικτικού  και επιμορφωτικού ρόλου του και λειτουργία του ΚΕΣΥ ως κέντρο
   των ΕΔΕΑΥ)
•  για τη διαμόρφωση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης
   για τους/τις μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αξιολογούνται
   από τα ΚΕΣΥ, οι διεπιστημονικές ομάδες να εστιάζουν σε θέματα παιδαγωγικού σχεδιασμού   
   και όχι στο «δίλημμα» για το αν θα πρέπει να εισηγηθούν τη φοίτηση των μαθητών/τριών
   στο γενικό ή σε κάποιο ειδικό σχολείο, διαιωνίζοντας έτσι, ένα διαχωρισμό
   μεταξύ των μαθητών/-θητριών,
• να καταργηθεί στη νομοθεσία το άρθρο της κατηγοριοποίησης (labeling) και
   να δοθεί έμφαση στις πρακτικές και διαδικασίες ουσιαστικής μαθησιακής συμπερίληψης
•  να αναθεωρηθεί η νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο, ειδικότερα στα σημεία που η ίδια
   η νομοθεσία  δημιουργεί διαχωρισμούς, π.χ. η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ καλείται
   να «επιλέξει» μέσα από μία λίστα, μία ή περισσότερες κατηγορίες διαταραχών,
   αναπηριών και άλλων δυσκολιών που ενδεχομένως παρουσιάζει ο/η μαθητής/τρια
   που αξιολογείται. Μια τέτοια κατηγοριοποίηση παραπέμπει στο ιατρικό μοντέλο
   της αναπηρίας, με τον προσδιορισμό των ατόμων σύμφωνα με τις δυσκολίες
   που παρουσιάζουν και όχι τις δυνατότητές τους, και πρακτικά φαίνεται πως δεν εξυπηρετεί 
   τους άμεσα ενδιαφερόμενους της γνωμάτευσης, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
   Για παράδειγμα, η επιλογή της κατηγορίας «Πολλαπλές Αναπηρίες», που βρίσκεται
   στη λίστα, δεν προσδιορίζει το μαθησιακό προφίλ του/της μαθητή/τριας και φυσικά
   δεν είναι πρακτικά μια αξιοποιήσιμη πληροφορία για την οικογένεια και το σχολείο
   προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη. Αντιθέτως, ως απόρροια του ιατρικού μοντέλου 
   της αναπηρίας, προσδίδει μια αμιγώς αρνητική ιδιότητα στο/στη μαθητή/τρια σύμφωνα
   με δυσκολίες που αντιμετωπίζει να «προσαρμοστεί»
   σε ένα κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο,
• να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης
   κάθε εκπαιδευτικής περιοχής και να αντιμετωπιστεί η γραφειοκρατία,
   οι επακόλουθες καθυστερήσεις,
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•  να ενσωματωθούν ειδικοί και ψυχολόγοι στα γενικά σχολεία για να αντιμετωπιστούν
   οι ανάγκες υποστήριξης σε συμπεριληπτικό πλαίσιο,
•  να διατυπώνονται ξεκάθαρα οι ρόλοι των υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών
  και να υπάρχει συνέχεια μεταξύ των βαθμίδων,
•  να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο πρόγραμμα σπουδών, που είναι ογκώδες, με την οπτική
  των αναγκών των εμποδιζόμενων μαθητών και τις αρχές της συμπερίληψης,
  τα εκπονηθούν νέα προγράμματα σπουδών,
• να επικαιροποιηθούν και να αναδιαρθρωθούν οι ενταξιακοί θεσμοί όπως
  η Παράλληλη Στήριξη και το Τμήμα Ένταξης
• να θεσμοθετηθεί μια ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
  υποστηρικτικών δομών και των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων
• οι ΕΔΕΑΥ να έχουν σημείο αναφοράς τα ΚΕΣΥ και να συντονίζονται με αυτά
   και να λειτουργούν ΕΔΕΑΥ σε κάθε σχολείο για την υποστήριξη των ψυχοκοινωνικών αναγκών,
  να υπαχθούν διοικητικά στις διευθύνσεις εκπαίδευσης και ως προς την επιστημονική
  καθοδήγηση στο  οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. ώστε να υπάρχει ενιαίος και κεντρικός συντονισμός
  ώστε να λειτουργεί δηλαδή ένα κεντρικό δίκτυο ΕΔΕΑΥ με έδρα το ΚΕΣΥ
  στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας
• να θεσπισθεί η μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 22 μαθητές για
  την αποτελεσματικότερη διαχείριση της τάξης στα θέματα συμπερίληψης,
  π.χ. ο/η εκπαιδευτικός της τάξης σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό
  παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης να είναι σε θέση να υποστηρίξει
  τους μαθητές σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα,
• να γίνει αναθεώρηση της λειτουργίας των ειδικών σχολείων, τα οποία δεν
  διαθέτουν εξειδικευμένα μέσα και υπηρεσίες ούτε εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών,
  με ενταξιακή κατεύθυνση και διαδικασίες υποστήριξης σε πολύ εξειδικευμένη τεχνογνωσία

2. Ως προς την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών 

Χρειάζεται: 
• να επιμορφωθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί στην παιδαγωγική της ένταξης
• συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και ενδοεπιμόρφωση
   με την φροντίδα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών
   σε θέματα συνεκπαίδευσης, συμπερίληψης, ενταξιακής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής
• να υποστηρίζονται με εργαστήρια ενδυνάμωσης οι εκπαιδευτικοί των
   υποστηρικτικών υπηρεσιών
• συνεχής επιμόρφωση και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση σε νέες
   μεθοδολογίες και πρακτικές
• να θεσπιστούν οργανικές θέσεις ώστε να αποφεύγεται η συχνή μετακίνηση
  του προσωπικού τους. Να μειωθεί ο αριθμός των επισκεπτόμενων σχολικών μονάδων
  ώστε να μπορούν να παράγουν έργο και να προσφέρουν ποιοτικότερες
  υπηρεσίες σε περισσότερους μαθητές.

3. Ως προς την διατομεακή διασύνδεση και τις αναγκαίες για την συμπερίληψη συνέργειες

Χρειάζεται:
• οι καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί κατά τη φοίτηση του μαθητή στην πρωτοβάθμια
   να συνεχίζουν και να εξελίσσονται κατά τη φοίτησή του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
• συνεχής εποπτεία και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών, τακτές αναστοχαστικές
   συναντήσεις ή συναντήσεις αναπλαισίωσης του πλαισίου παρέμβασης, για να μη χαθεί
   καμιά ευκαιρία για κανέναν μαθητή,
• ψυχοκοινωνική στήριξη και των οικογενειών παράλληλα με των μαθητών
   μαζί με διεπιστημονικές συναντήσεις  
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• συμβουλευτική στους/στις εκπαιδευτικούς σε σχέση με ζητήματα βέλτιστης
   διδακτικής πρακτικής, διαφοροποίησης του αναλυτικού προγράμματος,
   αναπηρίας ή/και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, 
•  υλοποίηση προγραμμάτων καλλιέργειας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων
   στο σύνολο της τάξης για την καλλιέργεια  κουλτούρας  αποδοχής, αλληλοσεβασμού
   και ενσυναίσθησης
• ευαισθητοποίηση της σχολικής μονάδας αρχικά και στη συνέχεια της τοπικής κοινωνίας
   για τη διαχείριση της ετερογένειας με δράσεις ποικίλου περιεχομένου, ώστε να αποτελεί
   το κάθε σχολείο ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία,
• δημιουργία Σχολών Συμβουλευτικής Γονέων.

4. Ως προς τις προκλήσεις της COVID-19 στην ενταξιακή εκπαιδευτική πολιτική 

Χρειάζεται:
•  να λαμβάνεται υπόψη η προσωπική δέσμευση και η σχέση εμπιστοσύνης που χτίζουν
   οι εκπαιδευτικοί των υποστηρικτικών υπηρεσιών με την οικογένεια και το παιδί,
   αντισταθμίζοντας την πιθανή έλλειψη πόρων ή ψηφιακής προσβασιμότητας,
•  να υπάρχει ευελιξία στην εξ αποστάσεως συμβουλευτική μεθοδολογία ως προς το ωράριο,
   τις διαδικασίες και το μέσον
•  να μελετηθούν τα ψηφιακά εργαλεία-εγχειρίδια και η εξ αποστάσεως διδακτική
   μεθοδολογία για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
• να δίνεται η δυνατότητα διαφορετικού ωραρίου για τους εκπαιδευτικούς
   που υπηρετούν στις υποστηρικτικές /συμβουλευτικές δομές.

5. Προτάσεις και παραινέσεις των έμπειρων φίλων της συμπερίληψης 

Η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σήμερα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει 
να λαμβάνει υπόψη της την εμπεριστατωμένη γνώση των ειδικών, όπως αυτοί εκφράστηκαν 
στην ημερίδα και να εξάγει τα συμπεράσματα για  τη φιλοσοφία της  “ένταξης” στο σχολείο, στην 
κοινωνία. Σήμερα είναι “πολιτική ανάγκη” να  μετρήσουμε και να εκτιμήσουμε  την κοινωνική 
αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη της εφαρμογής των νομοθετημάτων και 
των  πρακτικών  της ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής (αρχές διασφάλισης της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού  συστήματος).

Αντί να στοχεύουμε στα ευάλωτα τμήματα πληθυσμών (ΕΚΟ), μπορούμε να στοχεύσουμε 
στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πλαισίων που, κατά τεκμήριο συγκεντρώνουν τους 
πληθυσμούς αυτούς. Συγκεκριμένα: παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης από τα ΕΠΑΛ και γενικά 
τη μαθητεία,  από το στρατό, τις φυλακές, τους δήμους, τα ΙΕΚ κλπ. 

Στόχος της ένταξης και της υποστήριξης μπορεί να είναι και οι οικογένειες των ευάλωτων 
και αποκλεισμένων μαθητών. Είναι σημαντικό οι γονείς να αποκτήσουν τις δεξιότητες που 
απαιτούνται ώστε να μπορούν να βοηθούν τα παιδιά τους. Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να 
προωθήσουμε προγράμματα γραφής-ανάγνωσης σε συνδυασμό με συμβουλευτική δεξιοτήτων 
ανατροφής παιδιών μέσα στους δήμους (π.χ. κατά τα πρότυπα των Family Literacy Programs).  

Μια ενδιαφέρουσα πτυχή και πρόκληση είναι η αξιοποίηση των μαθηματικών για μια 
συμπεριληπτική προσέγγιση. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε στοιχεία των μαθηματικών 
καθώς για τα παιδιά πρόσφυγες, η διάθεση να ασχοληθούν με τα μαθηματικά και οι γνώσεις 
που μπορεί να έχουν από την πατρίδα τους μπορεί να αποτελέσουν γέφυρα για να εξοικειωθούν 
με την τοπική γλώσσα, για να παρουσιάσουν στοιχεία του πολιτισμού που φέρνουν κι εν τέλει    
για να ενταχθούν στην ομάδα των συμμαθητών και συμμαθητριών τους.
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Ένα πολύ σημαντικό θέμα της σχολικής ζωής είναι η μετάβαση των μαθητών και μαθητριών 
από τη μια εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη, ιδίως για τα εκπαιδευτικά συστήματα όπου 
υπάρχουν αναβαθμίδες με σχετικές ασυνέχειες ανάμεσα στις βαθμίδες τους. Σύμφωνα με 
τις πρόσφατες έρευνες, την αντίστοιχη βιβλιογραφία, τις διεθνείς πρακτικές και συμφώνως 
προς την εκπεφρασμένη βούληση της Πολιτείας για ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης προς όλους 
και όλες, μια χρήσιμη πρόταση θα ήταν να θεσμοθετηθεί η υποστήριξη της «καθοδήγησης» ή, 
όπως έχει καθιερωθεί ως διεθνής όρος, του mentoring, για τις μαθήτριες και τους μαθητές που 
έχουν κάποιες επιπρόσθετες δυσκολίες (π.χ. μαθητές/τριες με ΔΑΦ). Όπως αναφέρεται και σε 
σχετικό κείμενο του Πανεπιστημίου του Cambridge: «Το mentoring είναι κάτι περισσότερο από 
μια “παροχή συμβουλών” ή μεταφορά εμπειριών από μια συγκεκριμένη περιοχή ή κατάσταση. 
Έχει να κάνει με την ενθάρρυνση και την ενίσχυση του άλλου, ώστε να προσδιορίσει τα 
προβλήματα και τους δικούς του στόχους, και να βρει τρόπους επίλυσης ή κατανόησής τους - 
χωρίς να το κάνει για εκείνον, ούτε να περιμένει από εκείνον να “το κάνει με τον τρόπο που το 
έκανε ο ίδιος”, αλλά με κατανόηση και σεβασμό για τους διαφορετικούς τρόπους εργασίας. Το 
mentoring δεν είναι συμβουλευτική ή θεραπεία −αν και ο μέντορας μπορεί να βοηθήσει τον 
εκπαιδευόμενο να έχει πρόσβαση σε πιο εξειδικευμένες οδούς για βοήθεια.

Σύμφωνα με έναν εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής που εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
ο πιο εύκολος τρόπος για την καλλιέργεια ενός κλίματος μη αποκλεισμού είναι η συζήτηση 
με τα παιδιά, αλλά και με το εκπαιδευτικό προσωπικό, για την επιδιωκόμενη διαφορετικότητα. 
Συμπερίληψη σημαίνει πως αποποιούμαι τον ρόλο του θεραπευτή και υιοθετώ τον ρόλο του 
δασκάλου για όλα τα παιδιά. Όταν κάθε εκπαιδευτικός σε κάθε τάξη γίνει εκπαιδευτικός 
συμπερίληψης, τότε και το σχολείο μας είναι σχολείο συμπερίληψης. 

Είναι γεγονός ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος, ώστε το έργο που επιτελείται στα ΚΕΣΥ, μέσα 
από τη διαδικασία της αξιολόγησης, να ακολουθεί σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Οι 
διεπιστημονικές ομάδες, που συγκροτούνται στα ΚΕΣΥ, αξιοποιούν μια πληθώρα μεθόδων 
και εργαλείων και δεν περιορίζονται στη χορήγηση κάποιων τεστ για την αξιολόγηση των 
δυνατοτήτων των μαθητών/τριών, την ανίχνευση αναδυόμενων δεξιοτήτων και την εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών τους αναγκών, αναγνωρίζοντας τη διαφορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού 
και την ετερογένεια των μαθησιακών τους προφίλ. Επιπλέον, στο περιεχόμενο της γνωμάτευσης 
λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό-ιστορικό υπόβαθρο των μαθητών/τριών και το πλαίσιο στο 
οποίο ζουν και εξελίσσονται, μέσα από την συμμετοχή της οικογένειας και του σχολείου 
στη διαδικασία της αξιολόγησης, υιοθετώντας σύγχρονες θεωρίες που υποστηρίζουν ότι η 
ανάπτυξη του ατόμου προκύπτει από εσωτερικές διεργασίες που  επιτελούνται ως αποτέλεσμα 
της κοινωνικής του αλληλεπίδρασης. Επίσης, η γνωμάτευση του ΚΕΣΥ για τους μαθητές 
που γίνεται αίτημα αξιολόγησης, περιλαμβάνει αφενός εξατομικευμένες προτάσεις για την 
εκπαιδευτική τους υποστήριξη σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές δυνατότητες και ανάγκες και 
αφετέρου εισήγηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος παρέμβασης.

Σύμφωνα με την εμπειρία ενός ψυχολόγου, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της καλής 
συνεργασίας σχολείου και κοινότητας σε πολλαπλά επίπεδα: α. στη διοργάνωση βιωματικών 
δράσεων για τους μαθητές π.χ. μέσω επισκέψεων των παιδιών με φυσική παρουσία ή 
διαδικτυακά σε φορείς φοίτησης ή φροντίδας ατόμων με αναπηρία, β. στην εξάσκηση στην 
ενσυναίσθηση μέσα από βιωματικές δράσεις για τους μαθητές γενικής παιδείας, γ. στη 
συνδιδασκαλία και συνδημιουργία δράσεων ανάμεσα σε μαθητές ειδικών σχολείων και 
σχολείων γενικής παιδείας.  Ας μην ξεχνάμε εδώ βέβαια τον  σημαντικότατο ρόλο της καλής 
συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.

Για τη διάχυση της συμπερίληψης, είναι καλό μετά την επιμόρφωση και την ευαισθητοποίηση 
εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και την εφαρμογή δράσεων και προγραμμάτων στα σχολεία 
για την εδραίωση και καλλιέργεια στάσεων αποδοχής και συμπερίληψης, να αξιοποιηθούν οι 
φωνές των παιδιών και να αποτελέσουν αυτά πρεσβευτές μιας κουλτούρας συμπερίληψης.
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                         Β. Επίπεδο ΕΕ 

Η ΕΕ ως οδηγός: Ορισμός συμπεριληπτικότητας, συμπερίληψης, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης: 
Είναι ανάγκη να διευκρινιστούν αυτές οι έννοιες και οι συγκεκριμένοι τομείς που 
περιλαμβάνονται σε αυτές προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι και να αναπτυχθούν 
κατάλληλες στρατηγικές και πολιτικές. Αν το πεδίο δράσης είναι πάρα πολύ ευρύ, η πραγματική 
εφαρμογή των πολιτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης εξασθενεί. Από τη στιγμή που οι 
έννοιες αυτές θα καθορισθούν επαρκώς, θα δημιουργηθούν συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές 
και θα σχεδιαστούν δράσεις μέσα από στρατηγικές βασισμένες σε σημαντικές μελέτες και 
προγράμματα. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες σε θέματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης πρέπει 
να είναι λειτουργικές και όχι μόνο «διακηρυκτικού» χαρακτήρα. Είναι σημαντικό να ακούσουμε 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη όταν επεξεργαζόμαστε αυτούς τους ορισμούς, συμπεριλαμβάνοντας 
και τις φωνές των μαθητών, που συχνά μένουν στο περιθώριο, όταν έρχεται η ώρα να διεξαχθεί 
ένας πολιτικός διάλογος.

Η ΕΕ ως οδηγός: πολιτική συνεκτικότητα. Τα όργανα της ΕΕ μπορούν να προσφέρουν κοινές 
κατευθυντήριες οδηγίες για όλα τα Κράτη Μέλη, οι οποίες θα προωθούν τη συμπερίληψη στα 
σχολεία. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα συμπεριλάμβανε την παρακολούθηση της Ανακοίνωσης 
για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης του 20164, της Ανακοίνωσης για 
τη ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή του 2017, 
και του Εγχειριδίου για το Μέλλον της μάθησης (Future of Learning Package) του 20185, 
καθώς και την περαιτέρω προώθηση του Ευρωπαϊκού Εγχειριδίου για τα Σχολεία (Euro-
pean Toolkit for Schools) ως προς την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Είναι 
σημαντικό να παρέχουμε οδηγίες που θα είναι επαρκείς και προσαρμοσμένες στο εκάστοτε 
πλαίσιο, προκειμένου να ενισχύσουμε τη δυνατότητα εφαρμογής των θεωρητικών αρχών της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, ένα 
κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο θα μπορούσε να αναπτυχθεί μέσα από την έκδοση μιας Ανακοίνωσης 
για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
«ομπρέλα» που θα κάλυπτε διάφορες πρωτοβουλίες και θα επηρέαζε τα Κράτη Μέλη έτσι ώστε 
να παραγάγουν επαρκή νομοθεσία επί του θέματος. Επιπλέον, η Επιτροπή θα μπορούσε επίσης 
να ενσωματώσει τη διάσταση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε σημαντικά εργαλεία όπως 
το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι Ειδικές Συστάσεις ανά Χώρα. 

Επιπροσθέτως, η εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν φέτος θα είναι καίρια για την 
προώθηση πολιτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε όλη την ΕΕ. Ειδικότερα, φέτος, εκδόθηκε 
η Ανακοίνωση για την επίτευξη του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης ως το 2025 η οποία θα 
αποτελέσει τη βάση για το πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνεργασίας  που θα διαδεχθεί το 
ΕΚ 2020. Σε αυτήν την Ανακοίνωση, η συμπερίληψη και η ισότητα των φύλων αναδεικνύεται 
ως μία από τις βασικές διαστάσεις μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές και 
την ποιότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί 
την πρόοδο των κύριων κριτηρίων αναφοράς, όπως οι καλές επιδόσεις στην ανάγνωση, τα 
μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες, καθώς και στον ψηφιακό αλφαβητισμό, η εκπαίδευση 
στην προσχολική ηλικία, η πρόωρη αποχώρηση από την εκπαίδευση και την κατάρτιση, και η 
φοίτηση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπλέον, επικαιροποιήθηκε επίσης το Σχέδιο Δράσης 
Ψηφιακής Εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό παρουσιάζει σημαντικές πρωτοβουλίες ενόψει της 
πανδημίας της COVID-19 και καθιστά τη συμπερίληψη μία από τις καθοδηγητικές του αρχές.

Η ΕΕ ως οδηγός: τι είναι μια καλή πρακτική; Η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση μιας δεδομένης πολιτικής προτεραιότητας. Ωστόσο, 
μερικές φορές μια καλή πρακτική μπορεί να είναι ασαφής και τετριμμένη. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν ωφέλιμο να αναπτυχθούν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το τι συνεπάγεται μια καλή 
πρακτική συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να παρέχουμε μια κάποια διασφάλιση 
ποιότητας στην ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών.  
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Μακροπρόθεσμο όραμα: χρηματοδότηση και παρακολούθηση. Μια σημαντική διάσταση για 
τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των πολιτικών συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι η παροχή 
επαρκούς χρηματοδότησης στο Erasmus+ και σε άλλα συναφή προγράμματα. Επιπροσθέτως, 
απαιτούνται επαρκείς πόροι για την παρακολούθηση πρωτοβουλιών και αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών ταμείων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση προχωρά αποτελεσματικά 
και ότι η συμπεριληπτική εκπαίδευση δεν παραμένει μόνο ένα «πιασάρικο» σύνθημα ή μια λέξη 
«καραμέλα».

Για να είναι βιώσιμες οι πολιτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, είναι κρίσιμο να υποστηριχθούν 
μακροπρόθεσμες διαδικασίες πέραν από τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα. Έτσι, εργαλεία και 
πόροι θα μπορούσαν να μοιραστούν σε βάθος χρόνου δημιουργώντας μια σταθερή σύνδεση 
μεταξύ των διάφορων δρώντων που συνδέονται με την εκπαιδευτική κοινότητα. Χρειάζεται να 
υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο όραμα με καθορισμένα ορόσημα που θα πρέπει να επιτυγχάνονται 
στον δρόμο προς τη δημιουργία ενός συστήματος συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε κάθε 
Κράτος Μέλος.

Ενσωμάτωση της διάστασης της συμπερίληψης: Η συμπερίληψη θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
όλων των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, - για παράδειγμα, το Erasmus+ θα μπορούσε 
να κάνει τη συμπερίληψη προαπαιτούμενο για όλες τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων 
που εκδίδει. Άλλα προγράμματα όπως το Ορίζοντας Ευρώπη και η Δημιουργική Ευρώπη θα 
μπορούσαν επίσης να αντιμετωπίσουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση ως ένα διατομεακό 
θέμα.  Η κρίση της COVID-19 δείχνει ότι χρειαζόμαστε όλων των ειδών τις προοπτικές, και 
ως εκ τούτου, για να διαμορφώσουμε μια συμπεριληπτική πολιτική χρειαζόμαστε στοιχεία 
από μια ευρεία γκάμα προγραμμάτων, που δε θα είναι βασισμένα μόνο στα αποτελέσματα 
προγραμμάτων συμπερίληψης. Η προώθηση συνεργειών μεταξύ διαφορετικών προγραμμάτων 
θα επέτρεπε τη διάχυση των ωφελειών σε μια ευρύτερη γκάμα εμπλεκομένων μερών. 

Διατομεακή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα: Η σύνδεση με διεθνείς, υπερεθνικούς και 
διακυβερνητικούς οργανισμούς, όπως η UNESCO και ο ΟΑΣΑ θα διευκόλυνε τις συνέργειες, θα 
ισχυροποιούσε τις πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και θα επέκτεινε τον αντίκτυπό τους 
και εκτός της ΕΕ. Οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ μπορούν επίσης να επωφεληθούν από 
τη συμπόρευσή τους με σημαντικά πλαίσια του ΟΗΕ όπως η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και Οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να προωθήσει εργαλεία, χώρους και πόρους για την εγκαθίδρυση 
δικτύων διδασκαλίας και επαγγελματιών εκπαιδευτικών σε όλα τα Κράτη Μέλη. Ο καλύτερος 
τρόπος να προωθηθεί η συμπερίληψη είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών, δείχνοντας ότι οι 
ίδιες προκλήσεις μπορούν να επιλυθούν με κοινές λύσεις. Ένα από τα βασικά προβλήματα 
είναι ότι η πολιτική, το υλικό και οι πόροι δε φτάνουν στις πρωτοβουλίες της βάσης και πολλές 
φορές οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους. Η ΕΕ θα πρέπει να στοχεύσει στο 
να κλείσει το χάσμα μεταξύ ευρωπαϊκών θεσμών και πρωτοβουλιών βάσης, επιτρέποντας τη 
ροή της πληροφορίας από το πολύ υψηλό επίπεδο στο τοπικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, η ΕΕ 
θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την οριζόντια ανταλλαγή καλών πρακτικών και να βοηθήσει 
την προώθησή τους σε όλη την Ευρώπη. H EE μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο ως προς αυτό, 
ωστόσο, εξαιτίας των περιορισμένων αρμοδιοτήτων της στην εκπαίδευση, η συνένωση των 
δυνάμεών της με τις εθνικές και τοπικές αρχές για τη διάχυση των καλών πρακτικών από 
κοινού είναι υψίστης σημασίας.

Μια ακόμα σημαντική οδός συνεργασίας είναι η σύνδεση με οργανώσεις εκτός του επίσημου 
σχολικού συστήματος. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να είναι ένας ισχυρός σύμμαχος στην 
ενσωμάτωση της διάστασης της συμπερίληψης στην εκπαίδευση και στην υλοποίηση της. Τα 
όργανα της ΕΕ θα μπορούσαν να εξετάσουν την παροχή άμεσης ενίσχυσης σε οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών ειδικά σε εκείνες που αγωνίζονται σε χώρες με συρρικνούμενους 
χώρους δράσης των πολιτών προκειμένου αυτές να υποστηρίξουν τις σχολικές κοινότητες 
στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. 
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Η συνεργασία θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της υλοποίησης των προαναφερθεισών 
πρωτοβουλιών της ΕΕ σχετικά με την εκπαίδευση. Στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Εκπαίδευσης, κρίσιμης σημασίας είναι η συνεργασία με τα Κράτη Μέλη και μεταξύ αυτών, σε 
διάφορους τομείς της εκπαίδευσης (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης), προκειμένου να δημιουργεί 
ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει τη συμπερίληψη 6,7. Κρίσιμης σημασίας είναι επίσης η συνέχιση 
της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών μέσα από τις υφιστάμενες ομάδες εργασίας. Αν 
και η Ανακοίνωση παρουσιάζει σημαντικές πρωτοβουλίες όπως οι «Δρόμοι προς την Σχολική 
Επιτυχία «(Pathways to School Success) και οι «Ακαδημίες Εκπαιδευτικών Erasmus»,  θα ήταν 
ωφέλιμο να δοθεί επαρκής σημασία στον ρόλο των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών στην 
υποστήριξη των σχολείων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Ως προς 
το Σχέδιο Δράσης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, προβλέπεται ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Ψηφιακής 
Εκπαίδευσης για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών. 
Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλιστεί επίσης ότι οι πρακτικές συμπεριληπτικής ψηφιακής 
εκπαίδευσης καθορίζονται, ανταλλάσσονται και αναβαθμίζονται μαζί με πρακτικές που είναι 
περισσότερο προσανατολισμένες στην τεχνολογία.

Επιπλέον, άλλοι δρόμοι συνεργασίας συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

• Συνεργασία με υφιστάμενους φορείς της ΕΕ αλλά και ανεξάρτητους
   (π.χ. Eurydice, European agency for inclusive education) προκειμένου
   να αυξηθεί η συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη.
•  Άνοιγμα των ήδη υφιστάμενων πλατφορμών σε άλλα εμπλεκόμενα μέρη εκτός
   των εμπλεκόμενων μερών του σχολείου [(π.χ. E-twinning, Πύλη Σχολικής Εκπαίδευσης 
   (School Education Gateway)] και παροχή μεγαλύτερης χρηματοδότησης και υποστήριξης
   σε αποκεντρωμένα δίκτυα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα. 
•  Παρακολούθηση του πακέτου πρωτοβουλιών που αφορούν τα σχολεία (π.χ. Ανακοίνωση
   για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης (2016),  Ανακοίνωση για τη
   ανάπτυξη των σχολείων και την άριστη διδασκαλία για μια καλή αρχή στη ζωή (2017),
   και το Εγχειρίδιο για το Μέλλον της μάθησης (Future of Learning Package) (2018)
•  Συνέχιση της υποστήριξης επιτυχημένων προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων
   από την ΕΕ μετά τη λήξη τους (π.χ. χρηματοδότηση για περαιτέρω δράσεις)
•  Αξιοποίηση της Στρατηγικής Συμπερίληψης για το Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  ως πηγή έμπνευσης για τη διατύπωση συστάσεων προς εκπαιδευτικούς
  φορείς σε επίπεδο ΕΕ.
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6 ILLLP statement (2018) - LLLP Response to the second package of measures for creating
  a European Education Area - Lifelong learning and cross-sector cooperation are the key factors for success!
7 LLLP position paper (2019) - 21st century learning environments.
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