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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η έκδοση του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ο
Φορέας) είναι η τέταρτη στη σειρά των Βασικών Αρχών. Επισημαίνοντας θεμελιώδη
ζητήματα για τα εκπαιδευτικά συστήματα, η σειρά αντικατοπτρίζει επίσης τη σταδιακή
στροφή που σημειώθηκε στο έργο του Φορέα τα τελευταία 25 έτη: απομάκρυνση από τη
στενή εστίαση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών και την ειδική αγωγή και
εκπαίδευση ως ειδική εκπαίδευση, μεταστροφή προς την επέκταση και τη βελτίωση της
ποιότητας της υποστήριξης της μάθησης που είναι γενικά διαθέσιμη σε όλους τους
μαθητές.
Η πρώτη δημοσίευση των βασικών αρχών πραγματοποιήθηκε το 2003: Αρχές Κλειδιά της
Ειδικής Αγωγής – Συστάσεις για Υπεύθυνους Λήψης Αποφάσεων και Χάραξης Πολιτικής.
Διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τη συνεκπαίδευση των εκπαιδευόμενων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Η δεύτερη δημοσίευση του 2009, Βασικές Αρχές για την Προαγωγή της Ποιότητας στη
Συνεκπαίδευση – Προτάσεις για τους Διαμορφωτές Πολιτικής, συνέθεσε τα κύρια
πορίσματα πολιτικής από το θεματικό έργο του Φορέα για την υποστήριξη της ένταξης
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρά το γεγονός ότι και αυτή η δημοσίευση
εξακολουθούσε να επικεντρώνεται στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
τόνιζε ότι οι συστάσεις ήταν επίσης σημαντικές για τους διαμορφωτές πολιτικής για τη
γενική εκπαίδευση. Έτσι, έδωσε έμφαση στην έννοια της διεύρυνσης συμμετοχής για την
αύξηση των ευκαιριών για όλους τους μαθητές.
Έως το 2011, η τρίτη δημοσίευση, Βασικές Αρχές για την Προώθηση Ποιοτικής Ενταξιακής
Εκπαίδευσης – Προτάσεις για πρακτική, προχώρησε πέρα από την πολιτική για να
συνοψίσει τις βασικές αρχές πρακτικής, όπως αποδεικνύεται από τα θεματικά έργα του
Φορέα. Αυτές περιλάμβαναν προσοχή στη φωνή του μαθητή και ενεργό συμμετοχή, τις
στάσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών, την ηγεσία με όραμα και τις συνεκτικές
διεπιστημονικές υπηρεσίες – θέματα που παραμένουν επίκαιρα στο έργο του Φορέα 10
χρόνια μετά.
Πλέον, το 2021 – το έτος της 25ης επετείου του Φορέα – η τελευταία δημοσίευση των
Βασικών Αρχών στοχεύει να προωθήσει τη σκέψη ακόμη περισσότερο. Επικεντρώνεται
στην ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών σύμφωνα με μια ευρύτερη θεώρηση της
ένταξης. Αυτό συνάδει με την αποστολή του Φορέα να συμβάλλει στην ανάπτυξη
πολιτικής και στην επιτυχή εφαρμογή της πολιτικής σε διάφορα επίπεδα του
συστήματος, με κυριότερο το επίπεδο του σχολείου. Η εστίαση αυτή αντανακλά την
αυξανόμενη προτεραιότητα που δίνει ο Φορέας στο να καταστεί ενεργός παράγοντας για
την αλλαγή πολιτικής στον τομέα της ενταξιακής εκπαίδευσης.
Cor Meijer
Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φορέα για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή
Εκπαίδευση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το 2020, ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση (ο
Φορέας) διενήργησε ανάλυση όλων των κύριων εργασιών του από το 2011. Η άσκηση
αυτή εντόπισε κενά – τομείς εργασίας που δεν έχουν καλυφθεί από τον Φορέα έως τώρα.
Ανέδειξε επίσης τομείς ευθυγράμμισης σε όλες τις εργασίες του Φορέα από το 2011, που
μπορούν να θεωρηθούν ως επαναλαμβανόμενα μηνύματα σχετικά με τη συνολική
εφαρμογή των συστημάτων ενταξιακής εκπαίδευσης.
Ο Οργανισμός συνέθεσε αυτά τα επαναλαμβανόμενα μηνύματα σε βασικές αρχές για να
υποστηρίξει την υλοποίηση του οράματός του για εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για
όλους τους μαθητές. Οι βασικές αρχές καθορίζουν τα απαραίτητα στοιχεία για ένα
συνολικό σύστημα ενταξιακής εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται θετικά σε όλες τις
διαστάσεις της ετερογένειας των μαθητών.
Η δημοσίευση «Βασικές αρχές 2021» αποσκοπεί στην υποστήριξη των χωρών που
επιθυμούν να επανεξετάσουν βασικά ζητήματα πολιτικής, να αναπτύξουν περαιτέρω την
παροχή ενταξιακών υπηρεσιών στην εκπαίδευση και, ειδικότερα, να γεφυρώσουν το
χάσμα μεταξύ πολιτικής και πρακτικής.
Έχει ως στόχο:
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•

να ευθυγραμμιστεί με τη θέση του Φορέα σύμφωνα με την οποία το απόλυτο
όραμα για την ενταξιακή εκπαίδευση είναι να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους
μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρέχονται ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην τοπική τους κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους
συμμαθητές τους (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2015α)·

•

να παρουσιάσει τεκμηριωμένες αρχές που υποστηρίζουν τον διάλογο για βασικά
ζητήματα, ευαισθητοποιούν και αναπτύσσουν περαιτέρω τον τρόπο σκέψης και
τη γλώσσα γύρω από την ενταξιακή εκπαίδευση·

•

να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εξετάσουν το δυναμικό
εκπαιδευτικό σύστημα ως σύνολο, τονίζοντας τις σημαντικές συνδέσεις τόσο
εντός όσο και μεταξύ των επιπέδων του συστήματος και των οργανισμών και των
ιδρυμάτων·

•

να συμβάλει στην αξιολόγηση του δυνητικού αντικτύπου των σχεδιαζόμενων
αλλαγών προς την κατεύθυνση μιας πιο ενταξιακής πρακτικής·

•

να παράσχει μια βάση για ένα συνεκτικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της
πολιτικής στην πράξη.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
Προκλήσεις και ευκαιρίες
Η μετάβαση σε μια ευρύτερη έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης απαιτεί από τα σχολεία
να προσαρμόζονται στις διαφορές και να ξεπερνούν τα διάφορα εμπόδια στη μάθηση,
όπου κι αν εμφανίζονται. Η ανάπτυξη μιας πιο ενταξιακής οργάνωσης των σχολείων, του
αναλυτικού προγράμματος, της αξιολόγησης, της παιδαγωγικής και της υποστήριξης με
την πάροδο του χρόνου θα βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης για όλους.
Ωστόσο, αυτή η αλλαγή προσανατολισμού παρουσιάζει μια πρόκληση – πώς θα
εκπληρώνονται τα δικαιώματα και θα ικανοποιούνται οι ανάγκες ορισμένων μαθητών
(για παράδειγμα, των μαθητών με αναπηρίες) που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη,
καθώς εργαζόμαστε για μια ισότιμη εκπαίδευση για όλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(2020) αναφέρει ότι:
Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η ολοκλήρωσή της θα πρέπει
να αποσυνδεθούν από την κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική κατάσταση,
ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
ενισχύουν τις ικανότητες κάθε ατόμου και διευκολύνουν την ανοδική
κοινωνική κινητικότητα. (σ. 7).
Η πολιτική που στοχεύει στην ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες θα πρέπει να
αναπτύσσεται στο πλαίσιο της γενικής διαδικασίας εκπαιδευτικής πολιτικής (Norwich,
2019). Είναι εξαιρετικά σημαντικό να θεωρηθεί η εκπαίδευση με ειδικές ανάγκες ως
μέρος της γενικής εκπαίδευσης που αυξάνει τη δυνατότητα των σχολείων να εργάζονται
προς την κατεύθυνση ενός ενταξιακού εκπαιδευτικού συστήματος υψηλής ποιότητας, το
οποίο μπορεί να υποστηρίξει τις διαφορετικές ανάγκες όλων των μαθητών.
Η προσέγγιση αυτή απαιτεί περαιτέρω την απομάκρυνση από την «επίσημη» αξιολόγηση
και την ετικετοποίηση με ξεχωριστή πρόβλεψη για διαφορετικές ομάδες τόσο εντός όσο
και εκτός των ενταξιακών πλαισίων. Έχει επιπτώσεις στη χρηματοδότηση, απαιτώντας
μεγαλύτερη αυτονομία για τα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες ώστε να κατανέμουν
τους πόρους και να αναπτύσσουν στρατηγικές για την υποστήριξη όλων των μαθητών
ανάλογα με την κατάστασή τους.
Η μετάβαση προς μια ευρύτερη έννοια της ένταξης απαιτεί επομένως μεγαλύτερη
ευελιξία ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα σχολεία και τις κοινότητες να λάβουν υπόψη
τον διατομεακό χαρακτήρα – τη διασυνδεδεμένη φύση όλων των κοινωνικών
κατηγοριοποιήσεων, όπως:
… το φύλο, η απόσταση, ο πλούτος, η αναπηρία, η εθνότητα, η γλώσσα, η
μετανάστευση, ο εκτοπισμός, η φυλάκιση, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η
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ταυτότητα και η έκφραση φύλου, η θρησκεία και άλλες πεποιθήσεις και
στάσεις (UNESCO, 2020, σ. 4).
Ο Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών
σημειώνει ότι οι διακρίσεις «δεν εμπίπτουν σε έναν μόνο δείκτη ταυτότητας» (όπ. π.,
σ. 1). Όλες οι πτυχές της ταυτότητας ενός ατόμου «διασταυρώνονται για να
δημιουργήσουν ένα σύνολο που είναι διαφορετικό από τις συνιστώσες ταυτότητες» οι
οποίες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος τις αντιλαμβάνεται (Bešić, 2020,
σ. 114).
Τα σχέδια (συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης) μπορούν να επικεντρωθούν σε
ορισμένες ομάδες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η παροχή ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες
ανάγκες των μαθητών. Ωστόσο, οι αποτελεσματικές δομές και διαδικασίες θα πρέπει να
είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να λαμβάνουν υπόψη τα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις
ικανότητες όλων των μαθητών.
Η μετάβαση προς μια πιο ενταξιακή εκπαίδευση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια
αλλαγή στην έμφαση που δίνεται με την πάροδο του χρόνου στις πολιτικές προσεγγίσεις
που ακολουθούνται. Θα πρέπει να υπάρξει αύξηση των μέτρων πρόληψης και
παρέμβασης και μείωση των αντισταθμιστικών προσεγγίσεων, οι οποίες υπάρχουν για
τους μαθητές που δεν συμπεριλαμβάνονται πλήρως στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020) επισημαίνει την ανάγκη αντιμετώπισης των
χαμηλών επιδόσεων με βάση τέσσερις πυλώνες:
•

παρακολούθηση (η οποία καθιστά δυνατή την εποπτεία και την
ανάληψη στοχευμένης δράσης)·

•

πρόληψη (ιδίως για ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο)·

•

έγκαιρη παρέμβαση (για μαθητές που αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες)·

•

αντιστάθμιση (για εκείνους που έχουν ήδη ανεπαρκή αποτελέσματα
και χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία) (σ. 14).

Θα πρέπει να υπάρχει συνέργεια μεταξύ των στρατηγικών ώστε να διασφαλίζεται ότι το
σύστημα παρέχει ποιοτική υποστήριξη σε όλους τους μαθητές.
Τέλος, η πανδημία COVID-19 δοκίμασε την ανθεκτικότητα των εκπαιδευτικών
συστημάτων. Ενώ επιδείνωσε τις ανισότητες σε πολλούς τομείς, μπορεί τώρα να
αποτελέσει μια ευκαιρία για την ανοικοδόμηση ενός πιο ενταξιακού και ισότιμου
συστήματος με την αύξηση της ενταξιακής ικανότητας σε όλα τα επίπεδα του σχολικού
συστήματος. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021) το συνοψίζει αυτό ως εξής:
Η πανδημία COVID-19 ασκεί στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
πρωτοφανή πίεση και έχει οδηγήσει σε μια ευρεία στροφή στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και τη μεικτή διδασκαλία και μάθηση. Η στροφή
αυτή έχει επιφέρει διάφορες προκλήσεις και ευκαιρίες για τα συστήματα και
τις κοινότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης, αποκαλύπτοντας τον αντίκτυπο
του ψηφιακού χάσματος και των διαφορών σε επίπεδο συνδεσιμότητας
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ανάμεσα στα κράτη μέλη, καθώς και τις ανισότητες μεταξύ των μελών
διαφορετικών οικονομικών ομάδων προερχόμενων από αστικά - αγροτικά
πλαίσια, τονίζοντας παράλληλα και τις δυνατότητες της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης όσον αφορά την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας και την
προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης (σ. 4).

Τρέχουσες προτεραιότητες
Τα τελευταία έτη, το επίκεντρο των εργασιών του Φορέα έχει διευρυνθεί. Επιπλέον, η
φύση της υποστήριξης που προσφέρει ο Φορέας στις χώρες μέλη του έχει αλλάξει, με
αυξημένη προσοχή στην υποστήριξη της ανάπτυξης και της εφαρμογής πολιτικών.
Το 2021, ο Φορέας διεξήγαγε έρευνα στις χώρες μέλη του για να καθορίσει τις
προτεραιότητες για το μελλοντικό έργο του Φορέα. Τα πιο κοινά ζητήματα που
προσδιόρισαν οι χώρες ευθυγραμμίστηκαν με τα κενά που εντοπίστηκαν στην άσκηση
ανάλυσης του Φορέα το 2020. Αυτά περιλαμβάνουν:
•

παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της πολιτικής για την ενταξιακή
εκπαίδευση·

•

ανάπτυξη στρατηγικών για διατομεακή συνεργασία (συμπεριλαμβανομένης της
παρακολούθησης και αξιολόγησης) σε όλα τα επίπεδα και τομείς·

•

ανάπτυξη πολυεπίπεδων/πολυμερών πλαισίων διασφάλισης ποιότητας και
λογοδοσίας για την ενταξιακή εκπαίδευση·

•

διασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των εθνικών πολιτικών σε
περιφερειακό, τοπικό και σχολικό επίπεδο·

•

ανάπτυξη της κουλτούρας και των ικανοτήτων της ενταξιακής εκπαίδευσης σε όλα
τα επαγγέλματα, επίπεδα του συστήματος και τομείς.

Όσον αφορά την παρακολούθηση και την αξιολόγηση, οι χώρες επεσήμαναν την ανάγκη
ανάπτυξης προτύπων και δεικτών για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας της παροχής ενταξιακής εκπαίδευσης – ιδίως του αντίκτυπου της
πρόσθετης στήριξης και των πρωτοβουλιών για την εστίαση στις ευάλωτες ομάδες. Η
γνώση του «τι λειτουργεί καλά και γιατί» μπορεί να τροφοδοτήσει τα μελλοντικά σχέδια
για την προώθηση ενταξιακών πρακτικών, να αυξήσει τον διάλογο των ενδιαφερομένων
γύρω από την εφαρμογή και την κατανομή των πόρων και, μακροπρόθεσμα, να
βελτιώσει τη συνοχή μεταξύ περιφερειών, τοπικών περιοχών και σχολείων.
Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, πολλές χώρες θεωρούν πιο επείγουσα την
ανάγκη να αντιμετωπίσουν ζητήματα ισοτιμίας – ιδίως την πρόσβαση στην ψηφιακή
μάθηση. Αναγνωρίζουν ότι τα κενά στις επιδόσεις έχουν αυξηθεί και θα απαιτήσουν
μεγαλύτερη εστίαση στην πρώιμη παρέμβαση και την πρόληψη μακροπρόθεσμα, καθώς
και βραχυπρόθεσμες δράσεις. Η πανδημία ανέδειξε επίσης τη σημασία της ευημερίας
των μαθητών (και των εκπαιδευτικών) ως σημαντική προϋπόθεση για κάθε μάθηση. Η
µάθηση είναι απίθανο να πραγματοποιείται αν δεν ικανοποιούνται οι κοινωνικές και
συναισθηµατικές ανάγκες σε ένα ασφαλές σχολικό κλίµα.
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Με αυτό συνδέεται η ανάγκη επανεξέτασης των πλαισίων αξιολόγησης, ώστε να
διασφαλιστεί ότι η ευρύτερη μάθηση αναγνωρίζεται και αξιολογείται. Αυτό θα επέτρεπε
την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών (και των σχετικών σχολικών επιδόσεων)
σε τομείς που συχνά θεωρούνταν λιγότερο σημαντικοί από την ακαδημαϊκή πρόοδο,
αλλά που πλέον αναγνωρίζονται ως ουσιώδεις για τη μάθηση και την επιτυχία, όπως η
ψυχική υγεία και η ευημερία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα εν λόγω ζητήματα
αντιστοιχούν σε αρχές που υποστηρίζουν ένα ανθεκτικό και ενταξιακό σύστημα με
επίκεντρο τον μαθητή.
Η κληρονομιά της COVID-19 είναι επίσης πιθανό να απαιτήσει από ένα ευρύτερο φάσμα
υπηρεσιών (π.χ. του υγειονομικού και κοινωνικού τομέα) να συνεργαστούν στενότερα με
τον εκπαιδευτικό τομέα. Η επιτυχία σε αυτό το σημείο εξαρτάται από τη συνεργασία σε
υπουργικό επίπεδο έως στο επίπεδο περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών, ώστε να
εξασφαλιστεί η υποστήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση αυτών των βασικών
τομέων. Η προσέγγιση αυτή τονίζει επίσης την ανάγκη για δομές και διαδικασίες που
επιτρέπουν την αποτελεσματική μεταφορά πολιτικής και πρακτικής μεταξύ επιπέδων του
συστήματος. Η µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ οργανισµών και υπηρεσιών και µεταξύ
ιδρυµάτων θα υποστηρίξει επίσης τη µετάβαση των µαθητών µεταξύ σχολείων/φάσεων
εκπαίδευσης και την είσοδο στην περαιτέρω και ανώτατη εκπαίδευση και στην αγορά
εργασίας. Η μετάβαση, ιδίως στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και στην
απασχόληση, για τους μαθητές με αναπηρία εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για
πολλές χώρες.
Όσον αφορά την ισοτιμία, πολλές χώρες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους σχετικά με
τις περιφερειακές διαφορές. Η ανάπτυξη ισχυρών αρχών για την υποστήριξη της
παρακολούθησης και την αύξηση της συνοχής της πρακτικής θα μπορούσε να
αντιμετωπίσει εν μέρει τις εν λόγω αποκλίσεις. Μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να
επιφέρει πιο ισότιμη κατανομή πόρων για την επίτευξη ελάχιστων προτύπων υπηρεσιών
σε κάθε περιφέρεια ή τοπική περιοχή.
Η έρευνα δείχνει ότι πρέπει να εξεταστούν μια σειρά από ζητήματα πολιτικής όταν οι
εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές επιδιώκουν να είναι ενταξιακές (Magnússon, Göransson
και Lindqvist, 2019). Είναι σαφές ότι πολλοί από αυτούς τους τομείς πολιτικής είναι
αλληλένδετοι και δεν μπορούν να εξεταστούν μεμονωμένα με διεξοδικό τρόπο.

Ανάπτυξη εργαλείων για την ανάλυση πολιτικής
Την περίοδο 2015/2016, ο Φορέας ανέπτυξε ένα πλαίσιο για την Ανασκόπηση και
Ανάλυση της Εθνικής Πολιτικής (CPRA) για την ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την
τρέχουσα πολιτική για την ενταξιακή εκπαίδευση στις χώρες μέλη (Ευρωπαϊκός Φορέας,
2018α).
Υπό το πρίσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της CPRA, των εργασιών ελέγχου των
χωρών και της ανάπτυξης ενός μοντέλου οικοσυστήματος για την ενταξιακή εκπαίδευση
(Ευρωπαϊκός Φορέας, 2016α· 2017α), ο Φορέας ανέπτυξε ένα Πλαίσιο ανάλυσης για τη
χαρτογράφηση των πολιτικών για την ενταξιακή εκπαίδευση (Ευρωπαϊκός Φορέας,
2018β) για το έργο του που συνδέεται με το πρόγραμμα στήριξης των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω πλαίσιο βασίζεται στο έργο του
Φορέα για τον προσδιορισμό των κύριων συνιστωσών των συστημάτων ενταξιακής
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εκπαίδευσης, οι οποίες συμφωνήθηκαν με τις χώρες μέλη. Στόχος του είναι να λάβει
υπόψη την πολυπλοκότητα της σχέσης μεταξύ επιπέδων, δομών και διαδικασιών και να
φέρει κοντά την πολιτική και την πρακτική με πιο ολιστικό τρόπο.
Τα πλαίσια αυτά επηρέασαν την ανάπτυξη των βασικών αρχών που εκτίθενται στο
επόμενο τμήμα.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2021
Οι βασικές αρχές του 2021 (στα πλαίσια κειμένου κατωτέρω) καλύπτονται από μια
γενική αρχή γύρω από μια ευρέως συμφωνημένη έννοια της ενταξιακής εκπαίδευσης με
βάση τα δικαιώματα.
Στη συνέχεια, οι βασικές αρχές θέτουν πέντε απαιτήσεις για το νομοθετικό και πολιτικό
πλαίσιο, που αφορούν:
1. τη χρηματοδότηση και την κατανομή των πόρων·
2. τη διακυβέρνηση·
3. τη διασφάλιση της ποιότητας και τη λογοδοσία·
4. την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών·
5. το πρόγραμμα σπουδών και την αξιολόγηση·
Στη συνέχεια συνεχίζουν με οκτώ λειτουργικά στοιχεία (στρατηγικές, δομές και
διαδικασίες) για συστήματα ενταξιακής εκπαίδευσης. Αυτά αφορούν:
1. τη συνεργασία και την επικοινωνία·
2. τη συμμετοχή στην ενταξιακή πρώιμη παιδική εκπαίδευση·
3. τη μετάβαση·
4. τη συνεργασία μεταξύ σχολείων, γονέων και κοινότητας·
5. τη συλλογή δεδομένων·
6. την ανάπτυξη παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών·
7. τη σχολική ηγεσία·
8. το περιβάλλον μάθησης και διδασκαλίας και τη φωνή του μαθητή.
Κάθε αρχή συνοδεύεται από μια σύντομη αιτιολόγηση που υποστηρίζεται από βασικές
βιβλιογραφικές αναφορές.
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Η γενική αρχή
Η UNESCO (2020) επισημαίνει ότι οι εθνικές νομοθεσίες δεν ενσωματώνουν πάντα
διεθνείς συμβάσεις, όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του
παιδιού (Ηνωμένα Έθνη, 1989) και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία (Ηνωμένα Έθνη, 2006). Η θέσπιση ενός ενιαίου πλαισίου είναι
ζωτικής σημασίας ώστε να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των δικαιωμάτων όλων των
μαθητών, τόσο όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση όσο και εντός της
εκπαίδευσης. Η πρώτη, γενική αρχή υπογραμμίζει αυτό το γεγονός:

Στο πλαίσιο της νομοθεσίας και της πολιτικής, πρέπει να υπάρχει μια σαφής
έννοια της ισότιμης και υψηλής ποιότητας ενταξιακή εκπαίδευσης, η οποία
συμφωνείται με τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό θα πρέπει να καθορίσει
ένα νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο για όλους τους μαθητές, που θα είναι
ευθυγραμμισμένο με τις βασικές διεθνείς και ευρωπαϊκές συμβάσεις και
ανακοινώσεις, ως βάση για την πρακτική που βασίζεται στα δικαιώματα.
Ο Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (2017) σημειώνει
ότι:
… η ενταξιακή εκπαίδευση απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας σε κοινωνικό επίπεδο,
από το να βλέπουμε ορισμένα παιδιά ως πρόβλημα στο να προσδιορίσουμε
τις υπάρχουσες ανάγκες και να βελτιώσουμε τα ίδια τα εκπαιδευτικά
συστήματα. Είναι ζωτικής σημασίας η κοινωνία στο σύνολό της, οι υπεύθυνοι
λήψης αποφάσεων και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στον τομέα της
εκπαίδευσης να κατανοήσουν πλήρως την ανάγκη αυτής της αλλαγής
προσανατολισμού (σελ. 20-21).
Η ανάπτυξη και, ιδίως, η επιτυχής εφαρμογή του νόμου και της πολιτικής απαιτούν
εκτεταμένο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς για να συμφωνηθεί ένας σαφής
ορισμός του τι σημαίνει ενταξιακή εκπαίδευση. Ένα σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι η
θέση του Φορέα σύμφωνα με την οποία:
Το απόλυτο όραμα για τα ενταξιακά εκπαιδευτικά συστήματα είναι να
διασφαλιστεί ότι σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως ηλικίας, παρέχονται
ουσιαστικές, υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην τοπική τους
κοινότητα, μαζί με τους φίλους και τους συμμαθητές τους (Ευρωπαϊκός
Φορέας, 2015α, σ. 1).
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Η Επιτροπή του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία (2016) περιγράφει ότι η ενταξιακή εκπαίδευση περιλαμβάνει μια
διαδικασία:
… για την παροχή σε όλους τους μαθητές […] μιας ισότιμης και συμμετοχικής
μαθησιακής εμπειρίας και ενός περιβάλλοντος που ανταποκρίνεται καλύτερα
στις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις τους (σ. 4).
Η Διακήρυξη της Incheon και το Πλαίσιο δράσης για την υλοποίηση του 4ου στόχου για τη
βιώσιμη ανάπτυξη (UNESCO, 2015) στοχεύει να διασφαλίσει ότι κανείς δεν μένει πίσω.
Απαιτεί από τις χώρες να προωθήσουν, να εργαστούν και να παρέχουν ενταξιακή και
ισότιμη ποιοτική εκπαίδευση και δια βίου μάθηση για όλους, στο πλαίσιο της Ατζέντας
2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επίτευξη αυτού του οράματος, η νομοθεσία και η
πολιτική των χωρών πρέπει να δεσμεύονται για το δικαίωμα όλων των μαθητών σε
ενταξιακές και ισότιμες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, όπως ορίζεται στη Σύμβαση του
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών, 1989) και, πιο πρόσφατα, στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2012), το οποίο
απαγορεύει τις διακρίσεις σε οποιαδήποτε βάση. Η Διοικούσα Επιτροπή ΣΒΑ-Εκπαίδευση
2030 της UNESCO (2018) υπογραμμίζει τη σημασία του να διασφαλίσουν όλες οι χώρες
ότι το δικαίωμα στην εκπαίδευση περιλαμβάνεται στα εθνικά νομικά πλαίσια και κατέχει
εξέχουσα θέση στα έγγραφα πολιτικής. Ωστόσο, η UNESCO (2020) σημειώνει ότι σε
πολλές χώρες, οι διεθνείς συμβάσεις δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εθνικών
νομοθεσιών.
Η στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2021)
επισημαίνει τη σημασία των παιδιών ως φορέων αλλαγής και το δικαίωμα των παιδιών
να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Τα μέτρα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι
οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή προσωπικές συνθήκες δεν μετατρέπονται σε
πηγές διακρίσεων, εμποδίζοντας ορισμένα παιδιά να επωφεληθούν από μια
ικανοποιητική μαθησιακή εμπειρία επί ίσοις όροις (Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
του Συμβουλίου της Ευρώπης, 2017). Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2019)
προχωρά περαιτέρω, αναφέροντας ότι οι νόμοι και οι πολιτικές θα πρέπει να
περιλαμβάνουν ρητά μια «ρήτρα μη απόρριψης», απαγορεύοντας την άρνηση εισαγωγής
στα γενικά σχολεία και εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της εκπαίδευσης (σ. 12).
Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι η αλλαγή στον τρόπο σκέψης απαιτεί
αλλαγή στη γλώσσα – ιδίως όσον αφορά τους μαθητές με αναπηρίες. Οι χώρες θα πρέπει
να απομακρυνθούν από ιατρικούς όρους που μπορεί να συμβάλλουν στον διαχωρισμό
των μαθητών και οι οποίοι μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερες προσδοκίες και
μειωμένες ευκαιρίες. Η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκόμενων
φορέων για τα πλήρη οφέλη της ενταξιακής εκπαίδευσης μακροπρόθεσμα – ως βάση για
μια ενταξιακή κοινωνία – αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την εξασφάλιση της
δέσμευσης και της επιτυχούς εφαρμογής της ενταξιακής εκπαίδευσης.
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Το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο
Εντός του ενιαίου νομοθετικού και πολιτικού πλαισίου, οι ακόλουθες αρχές καθορίζουν
πέντε βασικές απαιτήσεις για το νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο για την ενταξιακή
εκπαίδευση.

Ευέλικτοι μηχανισμοί χρηματοδότησης και κατανομής πόρων που
υποστηρίζουν τη συνεχή ανάπτυξη των σχολικών κοινοτήτων και τους
επιτρέπουν να αυξήσουν τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στην
ετερογένεια και να υποστηρίζουν όλους τους μαθητές, χωρίς επίσημη
διάγνωση ή ετικέτα.

Δεν υπάρχει ιδανικός τρόπος χρηματοδότησης της ενταξιακής εκπαίδευσης. Οι χώρες
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά την αποκέντρωση, την πυκνότητα του
πληθυσμού και τους δημογραφικούς παράγοντες για παράδειγμα, καθώς και τα
οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια και τη δομή και τις λεπτομέρειες των
εκπαιδευτικών συστημάτων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να προωθήσουν τις συνέργειες και
να ενθαρρύνουν τα δίκτυα να μοιράζονται πόρους, εγκαταστάσεις και ευκαιρίες
ανάπτυξης ικανοτήτων (Ebersold, Watkins, Óskarsdóttir και Meijer, 2019). Οι
αποτελεσματικές ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας μεταξύ
διαφορετικών τομέων και φορέων που υποστηρίζουν τους μαθητές και τα σχολεία
μπορούν να βελτιώσουν τόσο την ποιότητα όσο και τη σχέση κόστουςαποτελεσματικότητας των υπηρεσιών (UNESCO, 2020).
Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όσους διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού
δεν είναι μόνο ευθύνη των φορέων χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Απαιτεί από
πολλούς φορείς που εργάζονται σε στενά ευθυγραμμισμένα διοικητικά συστήματα να
υποστηρίξουν τις διαφορετικές πτυχές στη ζωή των ευάλωτων ατόμων. Η χρήση ενός
παρόχου υπηρεσιών ως σημείο αναφοράς για άλλες υπηρεσίες ή η παροχή πολλαπλών
υπηρεσιών σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις μπορεί να μειώσει τις επικαλύψεις και να
βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα, καθώς οι επαγγελματίες των υπηρεσιών
επικοινωνούν και συνεργάζονται (UNESCO, 2020).
Σε ολόκληρο το σύστημα χρηματοδότησης και κατανομής πόρων, πρέπει να υπάρχει
διαφάνεια στον προγραμματισμό, με αποτελεσματική παρακολούθηση, ώστε να
διασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση χρησιμοποιείται για τον προβλεπόμενο σκοπό. Αυτό
διασφαλίζει την ισοτιμία και δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να αποκομίσουν
το μέγιστο όφελος από την εκπαίδευσή τους. Επί του παρόντος, συχνά υπάρχουν κενά σε
σαφείς πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με την κατανομή των πόρων σε ειδικά και
ενταξιακά περιβάλλοντα και τις δαπάνες τόσο για γενικούς όσο και για ειδικούς σκοπούς
(Ευρωπαϊκός Φορέας, 2016β).
Για να συμπεριλάβουν όλους τους μαθητές, τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν και να
μεταβούν από τη χρηματοδότηση με βάση τις ατομικές ανάγκες σε μια προσέγγιση του
σχολείου ως συνόλου. Αυτό επιτρέπει την καθολική υποστήριξη για όλους μέσω
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ευέλικτης, μαθητοκεντρικής και εξατομικευμένης μάθησης. Με τη σειρά του, αυτό θα
πρέπει να αυξήσει τη δυνατότητα των σχολείων να μειώσουν τα εμπόδια στη μάθηση και
τις πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, μετασχηματίζοντας την οργάνωση, τις διδακτικές
πρακτικές και το περιβάλλον της σχολικής τάξης (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018γ· ΟΟΣΑ,
2016). Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι εξατομικευμένες και αντισταθμιστικές
προσεγγίσεις οδηγούν γενικά σε υψηλότερο κόστος, καθώς απαιτείται περισσότερη
εξωτερική υποστήριξη και εμπειρογνωμοσύνη για να αντισταθμιστεί η έλλειψη
προετοιμασίας των εκπαιδευτικών για την ετερογένεια.
Οι δυνατότητες των σχολείων να αυξήσουν τα μέτρα πρόληψης μπορούν να βελτιωθούν
περαιτέρω με ευέλικτη χρηματοδότηση που παρέχει πρόσβαση σε υποστήριξη από την
τοπική κοινότητα (π.χ. για την αύξηση της συμμετοχής των μαθητών μέσω ευρύτερων
ευκαιριών όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα και συμβουλευτικής καθοδήγησης).
Είναι σημαντικό η χρηματοδότηση και η κατανομή των πόρων να είναι ισότιμες. Οι
μηχανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν την προσοχή στην πρόοδο των μαθητών με
σύνδεση με τα αποτελέσματα των μαθητών και όχι μόνο παρέχοντας πρόσβαση
(π.χ. τοποθέτηση στη γενική εκπαίδευση) και τη συμμετοχή σε δραστηριότητες χωρίς
πραγματική μάθηση. Σύμφωνα με τον Φορέα, η ισοτιμία μπορεί να περιλαμβάνει τα
εξής:
•

ισότιμη πρόσβαση

•

ισοτιμία στην κατανομή των ευκαιριών μάθησης και στην κατάλληλη
υποστήριξη

•

ισοτιμία στην επίτευξη ευκαιριών και δυνατοτήτων επιτυχίας στην
ακαδημαϊκή και κοινωνική μάθηση και στις ευκαιρίες μετάβασης

•

ισοτιμία στην επίτευξη προσωπικής αυτονομίας κατά τη διάρκεια και
μετά την τυπική εκπαίδευση και τις ευκαιρίες διασύνδεσης που είναι
ανοικτές στους μαθητές με ΕΕΑ [ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες] και
υποστηρίζουν την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνία (Ευρωπαϊκός
Φορέας, 2011, σ. 56).

Τέλος, οι χώρες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι, μακροπρόθεσμα, η ενταξιακή
εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους. Οι εκπαιδευόμενοι που
απομακρύνονται ή δεν σημειώνουν επιτυχίες στο σχολείο, για οποιονδήποτε λόγο, είναι
πιο πιθανό να χρειαστούν πρόσθετες υπηρεσίες ως ενήλικες (π.χ. εισοδηματική στήριξη,
στέγαση, υγειονομική περίθαλψη) με υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την
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κοινωνία (ΟΟΣΑ, 2010· 2015). Ο Φορέας διαπίστωσε ότι η παρακολούθηση σε ειδικά
εκπαιδευτικά πλαίσια:
… σχετίζεται με περιορισμένα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, την
απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια, την οικονομική εξάρτηση,
λιγότερες ευκαιρίες για ανεξάρτητη διαβίωση, και περιορισμένα κοινωνικά
δίκτυα μετά την αποφοίτηση (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018δ, σ. 11).

Ένα αποτελεσματικό σχέδιο διακυβέρνησης που καθορίζει σαφείς ρόλους και
αρμοδιότητες, ευκαιρίες συνεργασίας και επίπεδα αυτονομίας σε όλα τα
επίπεδα του συστήματος.

Ο Burns (2015) σημειώνει ότι η αποτελεσματική διακυβέρνηση λειτουργεί με τη
δημιουργία ικανοτήτων, τον ανοικτό διάλογο και τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων
φορέων. Η διακυβέρνηση είναι μια ισορροπία μεταξύ λογοδοσίας και εμπιστοσύνης,
καινοτομίας και αποφυγής κινδύνου, δημιουργίας συναίνεσης και λήψης δύσκολων
αποφάσεων. Το κεντρικό επίπεδο παραμένει σημαντικό – ακόμη και σε αποκεντρωμένα
συστήματα – για την ενεργοποίηση και την καθοδήγηση της εκπαίδευσης μέσω ενός
στρατηγικού οράματος, σαφών κατευθυντήριων γραμμών και ανατροφοδότησης
(Ευρωπαϊκός Φορέας, 2017β). Ωστόσο, το επίπεδο στο οποίο δημιουργείται η πολιτική
και λαμβάνονται οι αποφάσεις – και οι σχέσεις μεταξύ αυτών των επιπέδων – είναι
καθοριστικής σημασίας. Οι εμπλεκόμενοι φορείς πρέπει να είναι σαφείς σχετικά με τα
επίπεδα αυτονομίας και λήψης αποφάσεων στους τομείς αρμοδιότητάς τους και να είναι
καλά προετοιμασμένοι και να υποστηρίζονται σε αυτές τις εξελίξεις. Ο Ainscow (2015)
επισημαίνει ότι οι διαμορφωτές της πολιτικής πρέπει να αναγνωρίσουν ότι οι
λεπτομέρειες της πολιτικής δεν επιδέχονται κεντρική ρύθμιση – και αντιμετωπίζονται
καλύτερα από εκείνους που κατανοούν τα τοπικά πλαίσια. Θα πρέπει να υπάρχει
εμπιστοσύνη ότι οι εν λόγω τοπικοί εμπλεκόμενοι φορείς θα ενεργούν προς το συμφέρον
των μαθητών και θα συνεργάζονται προς όφελος όλων.
Ο Donnelly (2016· Ευρωπαϊκός Φορέας, 2017β) υποστηρίζει ότι η δημιουργία ικανοτήτων
για την αύξηση των επιτυχιών των τοπικών κοινοτήτων αφορά απαραιτήτως:
•

Ηγεσία που παρέχει δυνατότητες και στοχεύει στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας
συνεργασίας που βασίζεται σε ένα σαφές όραμα

•

Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης που αυξάνει την ατομική και
συλλογική ικανότητα για την εφαρμογή υψηλής ποιότητας ενταξιακής
εκπαίδευσης

•

Καινοτομία που εφαρμόζεται παρέχοντας χώρο για να μαθαίνει κανείς από την
εμπειρία και τα λάθη του

•

Λογοδοσία που προκρίνει τα ευρύτερα επιτεύγματα και όχι εύκολα μέτρα που
βασίζονται σε εξαρτώμενες από την αγορά δυνάμεις

•

Στοχευμένη χρηματοδότηση
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•

Ρητές και σαφείς εθνικές αξίες όσον αφορά την ισοτιμία και την ένταξη.

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας πρακτικής μπορεί να απαιτήσει σημαντικές διαρθρωτικές και
πολιτισμικές αλλαγές όσον αφορά τη λογοδοσία. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την
απομάκρυνση των τοπικών αρχών από την προοπτική της «εντολής και του ελέγχου»,
προς μια προοπτική που επιτρέπει και διευκολύνει τη συνεργατική δράση (Ainscow,
Dyson, Hopwood και Thomson, 2016), λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενταξιακή εκπαίδευση
αποτελεί συλλογική ευθύνη (Ydo, 2020).
Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα του συστήματος είναι απαραίτητη. Αυτό θα πρέπει να
περιλαμβάνει συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Παιδείας και άλλων, όπως τα
υπουργεία Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας. Ανάλογη συνεργασία θα πρέπει να
υπάρχει και μεταξύ αυτών των τομέων, των φορέων, των οργανώσεων του τριτογενούς
τομέα και των σχολείων σε τοπικό επίπεδο (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018γ).
Τέλος, η διακυβέρνηση θα πρέπει να διασφαλίζει την εστίαση στην ισοτιμία. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και
Πολιτισμού (EACEA)/το Δίκτυο Eurydice (2020) σημειώνουν ότι η διακυβέρνηση (και η
χρηματοδότηση) που επηρεάζει την ισοτιμία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Επιλογή σχολείων και διαφοροποίηση των κανονιστικών πλαισίων

•

Ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, πρώιμη ανίχνευση και επανάληψη τάξεων

•

Αυτονομία των σχολείων, όπου τα υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσουν σε
διαφορές στην ποιότητα και να επηρεάσουν την ισοτιμία

•

Λογοδοσία που σχετίζεται με τις ικανότητες και τα αποτελέσματα των μαθητών,
καθώς και άλλα μέτρα

•

Μέτρα για τη στήριξη των μειονεκτούντων σχολείων και των μαθητών που
σημειώνουν χαμηλές επιδόσεις

•

Εξωσχολικές δραστηριότητες.

Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και λογοδοσίας για την
παρακολούθηση, την επανεξέταση και την αξιολόγηση που υποστηρίζει την
παροχή υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές, με έμφαση στις ισότιμες
ευκαιρίες για όσους διατρέχουν κίνδυνο περιθωριοποίησης ή κοινωνικού
αποκλεισμού.

Η ευαισθητοποίηση και ο διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς θα πρέπει να
παρέχουν την ευκαιρία συμφωνίας επί μιας άποψης για την αποτελεσματική πρακτική
στην ενταξιακή εκπαίδευση, την αμφισβήτηση των υποκείμενων παραδοχών,
πεποιθήσεων και αξιών, τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων και την αξιολόγηση της
προόδου (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2014α). Μπορεί να αποσαφηνίσει περαιτέρω τους
ρόλους, τις ευθύνες και τη λογοδοσία των εμπλεκόμενων φορέων και να υποστηρίξει την
ανάπτυξη δεικτών που αντανακλούν τις προσδοκίες. Όταν τα συστήματα αντιμετωπίζουν
τους μαθητές με πιο ολιστικό τρόπο, αποτιμώντας τα ποικίλα μαθησιακά αποτελέσματα,
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απαιτείται ένα πιο ολοκληρωμένο σύνολο δεικτών ποιότητας. Η UNESCO (2017α)
σημειώνει τα εξής:
Σε χώρες με κριτήρια εξαιρετικά στενής ερμηνείας της επιτυχίας, οι
μηχανισμοί παρακολούθησης μπορούν να εμποδίσουν την ανάπτυξη ενός πιο
ενταξιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό
σύστημα απαιτεί πολιτικές που εστιάζουν στη συμμετοχή και την επιτυχία
όλων των μαθητών (σελ. 21).
Εκτός από τη συλλογή στοιχείων – ή τη μέτρηση – των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
απαιτούνται για την επιτυχία των μαθητών στο σχολείο και στη μελλοντική τους ζωή, η
παρακολούθηση πρέπει να περιλαμβάνει ακριβείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά
με τους πόρους και άλλες πληροφορίες, δομές και διαδικασίες που τελικά επηρεάζουν τη
μάθηση. Τα εν λόγω μέτρα είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε σχέση με τις εμπειρίες των
μειονεκτουσών ομάδων και όσων είναι δυνητικά ευάλωτοι στις χαμηλές επιδόσεις, για
την υποστήριξη της πρακτικής ισοτιμίας. Τα πρότυπα και οι δείκτες ποιότητας μπορούν
να βοηθήσουν τα σχολεία να ενσωματώσουν τη διασφάλιση ποιότητας στις πολιτικές
τους και να ενεργούν ως οργανισμοί μάθησης με στόχο τη συνεχή βελτίωση των
πρακτικών τους (Ebersold και Meijer, 2016).
Οι δείκτες ένταξης μέσα και σε σχέση με τα σχολεία μπορούν επίσης να τονίζουν ότι ο
μαθητής βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς συστημάτων που συνεργάζονται για να
διαμορφώσουν την ανάπτυξή του (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2016α· 2017α). Αυτό, με τη
σειρά του, μπορεί να υποστηρίξει τη συνοχή και να ευθυγραμμίσει τις δράσεις
σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης σε σχολικό, τοπικό
κοινοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, τα στοιχεία που προκύπτουν
από τη διαδικασία αξιολόγησης μπορούν να χρησιμεύσουν για την ενίσχυση της
οργανωτικής μάθησης και συμμετοχής και την ανάπτυξη των εμπλεκόμενων φορέων σε
όλα τα επίπεδα.
Οι δείκτες μπορούν να υποστηρίξουν την κατανόηση της πολιτικής, της στρατηγικής και
της εφαρμογής και να δείξουν πόσο καλά ένα σύστημα προάγει την προοδευτική αλλαγή
(Downes, 2014α· 2014β). Είναι σημαντικό ότι οι διαρθρωτικοί δείκτες μπορούν να
παρέχουν ένα γενικό εθνικό πλαίσιο βασικών θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν
(Downes, 2015). Αυτό συμβάλλει στον προσδιορισμό των ευνοϊκών συνθηκών για την
επιτυχία, ενώ παράλληλα σέβεται τις επαγγελματικές κρίσεις των εμπλεκόμενων φορέων
και αποφεύγονται οι προσεγγίσεις εκ των άνω προς τα κάτω.
Πάνω απ’ όλα, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να συμμετέχουν στο σύστημα
λογοδοσίας, καθώς η ιδιοκτησία μπορεί να υποστηρίξει τη συνεργατική επαγγελματική
ανάπτυξη, τον προβληματισμό και τη συνεχή βελτίωση εντός και μεταξύ των σχολείων.
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Ένα συνεχές σύστημα επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών –
αρχική επιμόρφωση εκπαιδευτικών, εισαγωγή και επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών εκπαιδευτικών – που αναπτύσσει
τομείς ικανοτήτων σε όλους τους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την
αξιολόγηση και τον προσδιορισμό των αναγκών, τον προγραμματισμό του
αναλυτικού προγράμματος (καθολικός σχεδιασμός), την ενταξιακή
παιδαγωγική, τη συμμετοχή στην έρευνα και τη χρήση αποδεικτικών
στοιχείων.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2020) υπογραμμίζει την ανάγκη για τη διάρκεια
της επαγγελματικής σταδιοδρομίας:
… να καλύπτει πιο συστηματικά τα θέματα και τις ευκαιρίες μάθησης που
σχετίζονται με την εργασία σε πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον,
την εργασία με εκπαιδευόμενους που έχουν ειδικές ανάγκες και προέρχονται
από μειονεκτικό περιβάλλον, τις ψηφιακές παιδαγωγικές μεθόδους, τη
βιώσιμη ανάπτυξη και τον υγιεινό τρόπο ζωής (σελ. 5)
Το Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη επαγγελματικής αυτονομίας για την
αντιμετώπιση μιας σειράς προκλήσεων. Αυτές περιλαμβάνουν την υποστήριξη της
ολιστικής ανάπτυξης των μαθητών με πιο ποικιλόμορφες μαθησιακές ανάγκες και την
ανάγκη για εποικοδομητικές και αμοιβαία υποστηρικτικές σχέσεις με άλλους
εμπλεκόμενους φορείς.
Οι εργασίες του Οργανισμού υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για σαφείς και
συνεκτικούς δεσμούς μεταξύ της αρχικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, της
εισαγωγής και της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, για τη διαμόρφωση συνεχούς
επαγγελματικής επιμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένων τόσο των τυπικών όσο και των μη
τυπικών ευκαιριών μάθησης) (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2015β). Οι αποσπασματικές
πρωτοβουλίες είναι ανεπαρκείς για την προετοιμασία όλων των εκπαιδευτικών ώστε να
συμπεριλάβουν όλους τους μαθητές με πιο συστηματικό τρόπο. Μειώνουν επίσης τη
μεταβλητότητα της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών, η οποία έχει αντίκτυπο στη
μάθηση (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2019α).
Η βελτίωση της επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών απαιτεί την ανάπτυξη
εκπαιδευτών εκπαιδευτικών. Αυτοί θα πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία στην
ενταξιακή εκπαίδευση, καθώς και εμπειρία σε σχολεία, ώστε να μπορούν να
αναπτύσσουν ικανότητες σε άλλους.
Εκτός από τις βασικές αξίες και τους τομείς ικανοτήτων που περιγράφονται στο Προφίλ
των Ενταξιακών Εκπαιδευτικών (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2012), για την υποστήριξη της
ενταξιακής πρακτικής απαιτούνται οι ακόλουθοι ειδικοί τομείς:
•
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Γνώση και κατανόηση των λειτουργιών της αξιολόγησης και της χρήσης
πληροφοριών για τη βελτίωση της μάθησης, την παροχή υποστήριξης για την
υπέρβαση των εμποδίων και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διδακτικών

προσεγγίσεων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση γονέων και
άλλων εμπλεκόμενων φορέων και για την αξιολόγηση των συνολικών σχολικών
επιδόσεων.
•

Ικανότητα συνεργασίας με άλλους για τον σχεδιασμό ενός σχετικού αναλυτικού
προγράμματος που δίνει σε όλους τους μαθητές ευκαιρίες να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητές τους.

•

Δεξιότητες χρήσης μιας σειράς τεκμηριωμένων στρατηγικών διδασκαλίας για την
παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης σε όλους τους μαθητές. Η υποστήριξη αυτή
θα πρέπει να επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό
και πόρους, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να αποδεικνύουν την κατανόησή
τους με διάφορους τρόπους.

Ένα ενιαίο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος που είναι επαρκώς ευέλικτο
ώστε να παρέχει σχετικές ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, και ένα πλαίσιο
αξιολόγησης που αναγνωρίζει και επικυρώνει τα επιτεύγματα και τις
ευρύτερες επιτυχίες.

Πρέπει να αναπτυχθεί ένα ευέλικτο πλαίσιο αναλυτικού προγράμματος που να παρέχει
μια βάση για τον σχεδιασμό σχετικών ευκαιριών μάθησης για όλους τους μαθητές, χωρίς
ξεχωριστά αναλυτικά προγράμματα που μπορεί να περιορίζουν τις προσδοκίες και τις
ευκαιρίες για ορισμένες ευάλωτες ομάδες.
Το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO (2019) ορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα για
την ενταξιακή εκπαίδευση ως ένα πρόγραμμα σπουδών που:
… λαμβάνει υπόψη και καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες, τις προηγούμενες
εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά όλων των
μαθητών. Επιχειρεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στις
κοινές μαθησιακές εμπειρίες της τάξης και ότι παρέχονται ίσες ευκαιρίες
ανεξάρτητα από τις διαφορές των μαθητών.
Ωστόσο, όπως επισημαίνει η UNESCO (2020), ο ορισμός αυτός εφιστά την προσοχή σε
διάφορες προκλήσεις. Πρώτον, υπάρχουν πολιτικές εντάσεις σχετικά με το είδος της
κοινωνίας που οι άνθρωποι φιλοδοξούν να επιτύχουν μέσω της εκπαίδευσης. Δεύτερον,
υπάρχουν πρακτικές προκλήσεις σε σχέση με τη διασφάλιση της ευελιξίας για την
εξυπηρέτηση διαφορετικών πλαισίων και αναγκών χωρίς διαχωρισμό των μαθητών.
Τρίτον, υπάρχουν τεχνικές προκλήσεις για την εξασφάλιση ότι το αναλυτικό πρόγραμμα
εξυπηρετεί την ισοτιμία παραμένοντας σχετικό και δημιουργώντας γέφυρες για να
διασφαλίζεται ότι κανένας μαθητής δεν θα είναι αποκομμένος.
Οι Alves, Pinto και Pinto (2020) καταλήγουν στο συμπέρασμα:
Εάν τα σχολεία ενθαρρύνονται να είναι ενταξιακά, αλλά υπάρχει ένα
ρυθμιστικό αναλυτικό πρόγραμμα που δεν επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς
να προσαρμόζουν τα περιεχόμενα, τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις ή την
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αξιολόγηση στα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των μαθητών,
τότε το παράδοξο που προκύπτει μπορεί να αποτρέψει τον γνήσιο ενταξιακό
χαρακτήρα (σ. 282).
Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε επίσης την ανάγκη για ευέλικτες προσεγγίσεις, ιδίως τη
μικτή και την ηλεκτρονική μάθηση, για τη διαχείριση μαθητών με ποικίλες ανάγκες και
ενδιαφέροντα. Αυτοί οι μαθητές μπορεί να απαιτούν ποικίλες προσαρμογές όσον αφορά
τον ρυθμό, την παρουσίαση, το περιεχόμενο, τους τρόπους ανταπόκρισης κ.λπ.
Όντας στενά συνδεδεμένες με το αναλυτικό πρόγραμμα, οι χώρες θα πρέπει να
αναπτύξουν ένα πλαίσιο ενταξιακής αξιολόγησης που να μπορεί να προσδιορίζει και να
αξιολογεί την πρόοδο και τις επιτυχίες όλων των μαθητών. Η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (2016) αναφέρει ότι:
Οι τυποποιημένες αξιολογήσεις πρέπει να αντικατασταθούν από ευέλικτες
και πολλαπλές μορφές αξιολόγησης και αναγνώρισης της ατομικής προόδου
προς την επίτευξη ευρέων στόχων που παρέχουν εναλλακτικές διαδρομές
μάθησης (σ. 9).
Η αξιολόγηση πρέπει να υποστηρίζει πρωτίστως τη μάθηση. Θα πρέπει να καλύπτει όλο
το φάσμα των μαθησιακών αποτελεσμάτων (δηλ. ακαδημαϊκούς και ευρύτερους τομείς
μάθησης) μέσω του αναλυτικού προγράμματος και των άτυπων, μη τυπικών και
εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Εδώ, οι πληροφορίες της αξιολόγησης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή του αναλυτικού προγράμματος και των
διδακτικών προσεγγίσεων, εντοπίζοντας και υπερβαίνοντας τα εμπόδια στη μάθηση και
αποτελώντας τη βάση για την υποστήριξη των αποφάσεων.
Όταν οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν εμπόδια στη μάθηση μέσω της συνεχιζόμενης
αξιολόγησής τους, θα πρέπει να συνεργάζονται με ειδικούς για την περαιτέρω εξέταση
τόσο των χαρακτηριστικών των μαθητών όσο και των περιβαλλοντικών μεταβλητών.
Η αξιολόγηση μπορεί να συνδεθεί με την επιλεξιμότητα για πρόσθετους πόρους ή
υπηρεσίες (π.χ. πληροφορίες από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής για μαθητές με
προβλήματα όρασης). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε ετικετοποίηση, απόσυρση ή
ξεχωριστή παροχή εκπαίδευσης. Η υποστήριξη θα πρέπει να παρέχεται με βάση τις
ανάγκες υποστήριξης των μαθητών χωρίς να απαιτείται επίσημη πιστοποίηση, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε στρατηγική συμπεριφορά.
Η περιοδική τελική αξιολόγηση μπορεί να υποστηρίξει τη συνεχή αξιολόγηση. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την υποβολή εκθέσεων, την πιστοποίηση της προόδου και των
επιτυχιών, την κατανομή των πόρων και την ομαδοποίηση των μαθητών για την ανάλυση
δεδομένων. Ωστόσο, ο ρόλος των εξετάσεων υψηλών απαιτήσεων θα πρέπει να είναι
σαφής, ώστε να αποφεύγονται ακούσιες συνέπειες, όπως η διδασκαλία με βάση τα τεστ
και ενδεχομένως ο περιορισμός του αναλυτικού προγράμματος. Η επιτυχία υπερβαίνει
τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα (π.χ. όπως μετράται σε τυποποιημένα τεστ) και θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη «την κριτική σκέψη, τις συνεργατικές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα,
την ανεξαρτησία και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων» (Ευρωπαϊκός Φορέας,
2016γ, σ. 19). Όπως προαναφέρθηκε, τα πλαίσια αξιολόγησης θα πρέπει να
διασφαλίζουν ότι τομείς που παλαιότερα θεωρούνταν λιγότερο σημαντικοί από την
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ακαδημαϊκή πρόοδο, όπως η κοινωνική και συναισθηματική ευημερία, αναγνωρίζονται
ως ουσιώδεις για τη μάθηση και την επιτυχία.
Οι Alves κ.ά. (2020) προτείνουν ότι η χρήση των πληροφοριών αξιολόγησης απαιτεί
κριτική σκέψη σχετικά με την έννοια της επιτυχίας, καθώς «οι έννοιες της επιτυχίας
σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα και με το ποιοι τύποι και μορφές γνώσης
αποτιμώνται» (σ. 282).
Τέλος, οι πληροφορίες αξιολόγησης μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση του αναλυτικού προγράμματος, των διδακτικών
προσεγγίσεων, των στρατηγικών υποστήριξης, της ομαδοποίησης των μαθητών, της
κατανομής των πόρων και άλλων πτυχών της οργάνωσης του σχολείου.

Τα λειτουργικά στοιχεία για τα συστήματα ενταξιακής
εκπαίδευσης
Οι ακόλουθες αρχές αφορούν οκτώ επιχειρησιακές στρατηγικές, δομές και διαδικασίες
που θεωρούνται απαραίτητες για την ενταξιακή πολιτική και πρακτική.

Δομές και διαδικασίες που επιτρέπουν τη συνεργασία και την
αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα – μεταξύ υπουργείων,
περιφερειακών και τοπικών φορέων λήψης αποφάσεων και μεταξύ
υπηρεσιών και τομέων, συμπεριλαμβανομένων των μη κυβερνητικών
οργανώσεων και των σχολείων.

Η εκπαιδευτική πολιτική διαμορφώνεται σε ολοένα και πιο σύνθετα περιβάλλοντα, με τα
εκπαιδευτικά συστήματα να μετακινούνται από δομές από πάνω προς τα κάτω σε πιο
οριζόντιες αλληλεπιδράσεις μεταξύ πολλαπλών εμπλεκόμενων φορέων (Viennet και
Pont, 2017). Αυτό οδηγεί σε αλλαγές στις προσεγγίσεις για την εφαρμογή της πολιτικής,
με περισσότερες διαπραγματεύσεις και συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των σχολικών
ηγετών, των μαθητών, των τοπικών και περιφερειακών διαμορφωτών εκπαιδευτικής
πολιτικής, μεταξύ άλλων (ΟΟΣΑ, 2020).
Η επικοινωνία είναι σαφώς σημαντικός δίαυλος τόσο για τη μετάδοση μηνυμάτων όσο
και για τη λήψη ανατροφοδότησης. Είναι επίσης καθοριστική για τη δημιουργία
συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, την απόκτηση δημόσιας υποστήριξης και
την ενίσχυση του αισθήματος της συμμετοχής (ΟΟΣΑ, 2020).
Η UNESCO (2017α) τονίζει την ανάγκη οι ηγέτες σε όλα τα επίπεδα να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις για την αμφισβήτηση εκπαιδευτικών πρακτικών που δεν είναι ενταξιακές,
που δημιουργούν διακρίσεις και άνιση μεταχείριση. Αυτό τους επιτρέπει να
«οικοδομήσουν συναίνεση και αφοσίωση προς την κατεύθυνση της εφαρμογής των
παγκόσμιων αξιών της ένταξης και της ισοτιμίας στην πράξη» (σ. 26).
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Σε τοπικό επίπεδο, ο Φορέας σημειώνει ότι μια κοινότητα συνεργατικής μάθησης είναι το
κλειδί για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Η σχολική βελτίωση θα πρέπει να
καθοδηγείται από τη δέσμευση ολόκληρης της σχολικής κοινότητας να βρει καλύτερους
τρόπους ώστε όλοι οι φορείς της να ζουν, να εργάζονται και να μαθαίνουν μαζί.
Περιλαμβάνει τη δημιουργία συμπράξεων, τη συνεργασία και τη συμμετοχή σε κοινές
δραστηριότητες για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018ε).

Μια στρατηγική για την αύξηση της συμμετοχής στην ποιοτική ενταξιακή
πρώιμη παιδική εκπαίδευση και την υποστήριξη των μειονεκτουσών
οικογενειών.

Σύμφωνα με έρευνες υπάρχουν σαφή οφέλη για τα παιδιά που συμμετέχουν σε
προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας όσον αφορά τη συνολική τους
ανάπτυξη και, πιο συγκεκριμένα, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις. Η διαπίστωση αυτή
ισχύει ιδιαίτερα για τους μειονεκτούντες μαθητές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Ευρωπαϊκός
Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)/Δίκτυο Eurydice, 2020),
καθώς βελτιώνει την κοινωνική τους ένταξη και τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες της ζωής
τους. Ωστόσο, η επένδυση σε μια τέτοια παροχή αξίζει μόνο εάν οι υπηρεσίες είναι
υψηλής ποιότητας, προσβάσιμες, οικονομικά προσιτές και χωρίς αποκλεισμούς
(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019). Η παροχή πρέπει επίσης να αποτελεί «μέρος
μιας ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων πολιτικής για τα δικαιώματα των παιδιών, με στόχο
να βελτιωθούν τα αποτελέσματα για τα παιδιά και να διαρραγεί ο διαγενεακός κύκλος
της μειονεξίας» (όπ. π, σ. 1).
Όσον αφορά τη στήριξη της οικογένειας, οι υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης και
φροντίδας αποτελούν συχνά την πρώτη προσωπική επαφή με τους γονείς. Ως εκ τούτου,
μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των
υπηρεσιών, όπως η συμβουλευτική σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017) καθορίζει μια σειρά από βασικές
αρχές για τη συγκριτική αξιολόγηση της κοινωνικής πολιτικής. Σε αυτές περιλαμβάνεται η
αρχή 11 σχετικά με τη φροντίδα και την υποστήριξη των παιδιών. Η αρχή 11 αναγνωρίζει
τη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας για καλύτερα αποτελέσματα
των παιδιών στη μετέπειτα ζωή τους, το δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή εκπαίδευση και
φροντίδα καλής ποιότητας και το δικαίωμα κάθε παιδιού στην προστασία από τη
φτώχεια. Περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα των παιδιών από μειονεκτούντα
περιβάλλοντα σε «ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών», ώστε να
διασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε επαρκή κοινωνική στήριξη και ευκαιρίες ζωής (όπ.π.,
σ. 19). Η αρχή 9 υπογραμμίζει το δικαίωμα σε μια θετική ισορροπία μεταξύ
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για «τους γονείς και τα άτομα που έχουν ευθύνες
παροχής φροντίδας», συμπεριλαμβανομένης της «κατάλληλης άδειας, ευέλικτων
ρυθμίσεων εργασίας και πρόσβασης σε υπηρεσίες φροντίδας» (όπ.π., σ. 16).

24

Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα σε ολόκληρη την ΕΕ έχει
αυξηθεί τα τελευταία έτη λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων. Σε αυτούς
περιλαμβάνονται οι επενδύσεις για την αύξηση των θέσεων παιδικής φροντίδας, η
ευρύτερη ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες παροχές, καθιστώντας την
παροχή προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας πιο προσιτή οικονομικά και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα
υποχρεωτική.

Στρατηγική για την υποστήριξη όλων των μαθητών κατά τη μετάβαση μεταξύ
των φάσεων της εκπαίδευσης – και ιδιαίτερα κατά τη μετάβασή τους στην
ενήλικη ζωή – μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της
μετασχολικής και ανώτατης εκπαίδευσης, της ανεξάρτητης διαβίωσης και της
απασχόλησης.

Η μετάβαση μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης απαιτεί συντονισμό για να εξασφαλιστεί
η ομαλή συνέχιση της παροχής εκπαίδευσης. Τα παιδιά από μειονεκτούντα
περιβάλλοντα αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις κατά τη μετάβαση από την
προσχολική εκπαίδευση στο σχολείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χώρες μπορούν να
ανταποκριθούν με γλωσσική υποστήριξη και οικονομικά μέτρα για την υποστήριξη της
συμμετοχής (UNESCO, 2020). Ωστόσο, η μετάβαση στη δευτεροβάθμια και
μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και η ένταξη στην κοινωνία είναι συχνά πιο δύσκολη
(Moriña, 2017).
Ο Φορέας τόνισε την κακή μετάβαση στην ενήλικη ζωή ως έναν ορισμό της σχολικής
αποτυχίας. Πρότεινε οι παράγοντες επιρροής σε σχολικό επίπεδο να περιλαμβάνουν τη
σχολική οργάνωση και τις πρακτικές, όπως η προώθηση μιας νοοτροπίας ανάπτυξης για
την αντιμετώπιση της χαμηλής αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης, η εξάλειψη των
εμποδίων στη μάθηση και προσεγγίσεις για την αύξηση των κινήτρων και της εμπλοκής
(Ευρωπαϊκός Φορέας, 2019β).
Οι έρευνες δείχνουν ότι η ταξινόμηση των μαθητών – ιδίως σε νεαρή ηλικία – σε
επαγγελματικές κατευθύνσεις χαμηλότερου επιπέδου μπορεί να αυξήσει τις
εκπαιδευτικές ανισότητες και να επηρεάσει αρνητικά το μορφωτικό επίπεδο. Εμποδίζει
ορισμένους μαθητές να προχωρήσουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς να
αποκτήσουν πρόσθετα προσόντα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή/Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός
Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA)/Δίκτυο Eurydice, 2020).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017α) προτείνει ότι οι χώρες θα πρέπει να αναπτύξουν
διαφορετικές εκπαιδευτικές διαδρομές που να οδηγούν στην πιστοποίηση και την
προώθηση ευέλικτων μαθησιακών επιλογών. Αυτό θα παράσχει σε όλους τους
εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά
προσόντα, να βρουν ουσιαστική απασχολησιμότητα και να εκπληρώσουν την προσωπική
τους εξέλιξη. Είναι επίσης επωφελές εάν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ διαφορετικών
κατευθύνσεων (για παράδειγμα, ακαδημαϊκή και επαγγελματική), ώστε να παρέχεται
μεγαλύτερη ευελιξία και να διευκολύνεται η επιλογή των μαθητών.
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Τέλος, ο Φορέας διαπίστωσε ότι τα υψηλής ποιότητας προγράμματα μετάβασης που
παρέχονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενδέχεται να αυξήσουν την πιθανότητα
απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία – ιδίως εάν τα προγράμματα αυτά παρέχονται σε
επίπεδο κοινότητας (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018δ). Η εκπαίδευση σε ενταξιακό
εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί επίσης να επηρεάσει τον τύπο απασχόλησης στην οποία
μπορούν να έχουν πρόσβαση τα άτομα με αναπηρία. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να
αποκτήσουν περισσότερα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, με πιθανότητα
ευρύτερων ευκαιριών απασχόλησης.

Δομές και διαδικασίες για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ σχολείων,
γονέων και μελών της κοινότητας για τη στήριξη της ενταξιακής σχολικής
ανάπτυξης και την ενίσχυση της προόδου των μαθητών.

Η συμμετοχή της οικογένειας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καθοριστική. Ωστόσο,
όπως σημειώνει η UNESCO (2017α), οι γονείς μπορεί να μην έχουν αυτοπεποίθηση και
μπορεί να χρειαστεί να εργαστούν για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους και τη
δημιουργία δικτύων.
Το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO (2016) επισημαίνει ορισμένα βασικά
σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη συνεργασία με τις οικογένειες:
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•

Οι οικογένειες και οι κοινότητες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και
μπορούν να προβούν σε μια σειρά συνεισφορές. Ειδικότερα,
διαθέτουν γνώσεις για τα παιδιά τους, τις οποίες δεν έχουν οι
επαγγελματίες.

•

Η οικοδόμηση της συμμετοχής της οικογένειας και της κοινότητας
είναι μια διαδικασία βήμα προς βήμα που βασίζεται στην
εμπιστοσύνη. Απαιτούνται εξαιρετικές προσπάθειες για την
προώθηση της συμμετοχής περιθωριοποιημένων ομάδων.

•

Οι οικογένειες και οι ομάδες της κοινότητας μπορούν μερικές φορές
να αναλάβουν ηγετικό ρόλο ως ακτιβιστές για την ενταξιακή
εκπαίδευση.

•

Τα δικαιώματα των οικογενειών για συμμετοχή μπορούν να
ενσωματωθούν στη νομοθεσία ή στο σύστημα σχολικής
διακυβέρνησης.

•

Οι κοινότητες μπορούν επίσης να συμμετέχουν με επιτυχία στη
διακυβέρνηση των σχολείων ή του εκπαιδευτικού συστήματος
συνολικά.

•

Τα σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν ως πόρος για την κοινότητα
προσφέροντας υπηρεσίες ή αποτελώντας τη βάση για άλλους φορείς
(σ. 32).

Πέρα από την οικογένεια, η συνεργασία με την τοπική κοινότητα βοηθά τα σχολεία να
εμπλουτίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες και τα αποτελέσματα και να υποστηρίξουν
καλύτερα τους νέους ώστε να αναπτύξουν τις ικανότητες που χρειάζονται. Αυτό μπορεί
να περιλαμβάνει συνεργασία με τοπικές υπηρεσίες, κοινοτικούς οργανισμούς,
επιχειρήσεις, άλλα σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2017β). Η
δημιουργία συμπράξεων με άλλους επαγγελματίες (π.χ. υγεία, κοινωνική φροντίδα,
οργανώσεις του τριτογενούς τομέα) μπορεί να υποστηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη
ικανοτήτων και να διευρύνει τις δεξιότητες των σχολικών κοινοτήτων ώστε να
ανταποκρίνονται σε ένα ευρύτερο φάσμα διαφορετικών αναγκών, ενισχύοντας
παράλληλα το αναλυτικό πρόγραμμα και βελτιώνοντας την ποιότητα της παροχής
εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές.

Σύστημα συλλογής δεδομένων/πληροφοριών το οποίο:
• παρέχει ανατροφοδότηση για να συμβάλει στη συνεχή βελτίωση σε
ολόκληρο το σύστημα (π.χ. παρακολούθηση της πρόσβασης στην τυπική
και άτυπη εκπαίδευση, στη συμμετοχή, στη μάθηση και τη διαπίστευση)·
• υποστηρίζει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα για
τον εντοπισμό «σημάτων» που υποδεικνύουν την ανάγκη για επείγουσα
δράση όσον αφορά σχολεία που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη.

Από την άποψη της πολιτικής, η πρόσβαση σε έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα ως βάση
τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής σε περιφερειακό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο είναι απαραίτητη (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2014β).
Τονίζοντας την ανάγκη για μια ανανεωμένη εστίαση στην παρακολούθηση με γνώμονα
την ισοτιμία, ο στόχος 4 για τη βιώσιμη ανάπτυξη σημειώνει ότι τα δεδομένα πρέπει να
είναι αξιόπιστα, έγκαιρα και αναλυτικά. Αυτή η εστίαση στην ισοτιμία απαιτεί επίσης
μεγαλύτερη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τη συμμετοχή και τα
μαθησιακά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα (UNESCO, 2017β). Περαιτέρω, η
παρουσίαση των δεδομένων με τρόπο προσβάσιμο και φιλικό προς τον χρήστη ενισχύει
τη χρήση τους από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, καταβάλλοντας προσπάθειες
για τη συνεχή βελτίωση.
Ο Φορέας σημειώνει ότι η πρόσβαση σε κάθε μορφή εκπαίδευσης είναι ένα ζήτημα
ισοτιμίας που λειτουργεί ως προϋπόθεση για όλα τα άλλα ζητήματα (Ευρωπαϊκός
Φορέας, 2020). Ο Φορέας παρέχει συμφωνημένους ορισμούς για την υποστήριξη της
συλλογής δεδομένων σχετικά με μαθητές που βρίσκονται εκτός οποιασδήποτε μορφής
αναγνωρισμένης εκπαίδευσης, η οποία επεκτείνεται πέραν του σχολείου. Η έκθεσή του
(όπ.π.) αναγνωρίζει επίσης ότι ορισμένοι μαθητές θα είναι αόρατοι – δεν θα
αναγνωρίζονται από κανένα σύστημα δεδομένων ή παρακολούθησης και δεν θα
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αντιπροσωπεύονται σε καμία βάση δεδομένων. Τονίζει ότι, ενώ ο αριθμός αυτών των
μαθητών μπορεί να είναι πολύ μικρός, οι χώρες θα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι
υπάρχουν και να εξετάσουν διάφορες μορφές συλλογής δεδομένων για να τους
καταστήσουν πιο ορατούς.
Η Παγκόσμια Έκθεση Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης (UNESCO, 2020) ορίζει δύο
βασικούς σκοπούς για τη συλλογή δεδομένων σε σχέση με την ένταξη:
Πρώτον, τα δεδομένα μπορούν να αναδείξουν τα κενά στις εκπαιδευτικές
ευκαιρίες και τα αποτελέσματα μεταξύ ομάδων μαθητών. Μπορούν να
εντοπίσουν αυτούς που κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, καθώς και τα εμπόδια
για την ένταξη. Δεύτερον, με δεδομένα σχετικά με το ποιος μένει πίσω και
γιατί, οι κυβερνήσεις μπορούν να αναπτύξουν πολιτικές βασισμένες σε
στοιχεία και να παρακολουθούν την εφαρμογή τους (σ. 65).
Μια σημαντική πρόκληση σε αυτόν τον τομέα εργασίας είναι ότι, ενώ η συλλογή
δεδομένων που σχετίζονται με την ένταξη πρέπει να επικεντρώνεται στα δικαιώματα του
συνόλου του μαθητικού πληθυσμού, τα δεδομένα από το επίπεδο του συστήματος
πρέπει να εξετάζουν συγκεκριμένα τις ομάδες των μαθητών που ενδέχεται να
κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση, αποκλεισμό ή χαμηλές επιδόσεις (Ainscow κ.ά.,
2016).
Ενώ μπορεί να υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τομείς όπως η φοίτηση των
μαθητών, η συμπεριφορά και η πρόοδος, αναπτύσσονται ολοένα και περισσότερο
συστήματα για την παρακολούθηση των μαθητών και την παροχή πληροφοριών σχετικά
με την προστιθέμενη αξία του σχολείου. Ενώ μπορούν να συγκεντρωθούν ποιοτικές
πληροφορίες από έρευνες των εμπλεκόμενων φορέων κ.λπ., οι Ainscow κ.ά. αναφέρουν
ότι:
… οι στατιστικές πληροφορίες από μόνες τους μας λένε πολύ λίγα. Το εν λόγω
δεδομένα αξιοποιούνται όταν οι «ειδήμονες» αρχίζουν να εξετάζουν και να
θέτουν από κοινού ερωτήματα σχετικά με τη σημασία τους, συνδέοντας τις
λεπτομερείς εμπειρίες και γνώσεις τους με τη διαδικασία ερμηνείας (ό.π.,
σ. 29).
Τα δεδομένα πρέπει οπωσδήποτε να αντανακλούν μια ευρεία θεώρηση της εκπαίδευσης
και να υπερβαίνουν τη μέτρηση των αποτελεσμάτων με σκοπό τη σύγκριση, ώστε να
μετρούν τι πραγματικά εκτιμάται στην ενταξιακή εκπαίδευση σε σχολικό, τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ακόμη και διεθνές επίπεδο.
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Στρατηγική για την ανάπτυξη της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών για την
υποστήριξη όλων των μαθητών και την αύξηση των δυνατοτήτων των
γενικών σχολείων, με λεπτομερή περιγραφή της διατομεακής εργασίας και
της επαγγελματικής ανάπτυξης για όλο το προσωπικό.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για την ενταξιακή εκπαίδευση, οι ηγέτες πρέπει να
καταστήσουν σαφές το πώς η τεχνογνωσία και οι πόροι από την παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε ένα πιο ενταξιακό σύστημα,
εξασφαλίζοντας παράλληλα ποιοτική υποστήριξη για τους μαθητές που ανήκουν σε
δυνητικά ευάλωτες ομάδες.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το δίλημμα, το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO
(2016) σημειώνει ότι είναι χρήσιμο να εξεταστεί η διάκριση μεταξύ αναγκών,
δικαιωμάτων και ευκαιριών:
Όλα τα παιδιά έχουν ανάγκες (π.χ. για την κατάλληλη διδασκαλία), αλλά
έχουν επίσης το δικαίωμα να συμμετέχουν πλήρως σε έναν κοινό κοινωνικό
θεσμό (ένα τοπικό γενικό σχολείο) που τους προσφέρει μια σειρά ευκαιριών.
Πολύ συχνά οι γονείς αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της διασφάλισης ότι
οι ανάγκες του παιδιού τους ικανοποιούνται (κάτι που μερικές φορές
συνεπάγεται την τοποθέτηση σε ειδικό σχολείο) και της διασφάλισης ότι έχει
τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά (που, σύμφωνα με τη
Δήλωση της Σαλαμάνκα, συνεπάγεται την τοποθέτηση σε γενικό σχολείο)
(σ. 35).
Τονίζει ότι στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός συστήματος όπου αυτές οι επιλογές
δεν θα είναι πλέον απαραίτητες.
Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο μέσω της μετατροπής σε κέντρα στήριξης για
την υποστήριξη των γενικών σχολείων (UNESCO, 2017α). Τα κέντρα αυτά θα πρέπει να
υποστηρίζουν τα σχολεία ώστε:
•

να αναπτύξουν τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται σε πιο ποικιλόμορφες
ανάγκες των μαθητών·

•

να αναπτύξουν τις ικανότητες των τοπικών και των σχολικών ηγετών, καθώς και
των εκπαιδευτικών, για την ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους επαγγελματίες,
ώστε να διασφαλίσουν υποστήριξη υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές.
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Μια στρατηγική για την ανάπτυξη και υποστήριξη των σχολικών ηγετών που
συνεργάζονται με άλλους για τη δημιουργία ενός ενταξιακού και ισότιμου
σχολικού ήθους, με ισχυρές σχέσεις, υψηλές προσδοκίες, προορατικές και
προληπτικές προσεγγίσεις, ευέλικτη οργάνωση και φάσμα μορφών
υποστήριξης ώστε να επεμβαίνουν όταν οι μαθητές διατρέχουν κίνδυνο
αποτυχίας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

Η αποτελεσματική σχολική ηγεσία επηρεάζει θετικά τις επιδόσεις των μαθητών, την
ποιότητα της διδασκαλίας και την παροχή κινήτρων στο προσωπικό (Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 2017β). Ο Οργανισμός προτείνει οι ηγέτες:
… να αναλαμβάνουν την ευθύνη και να δίνουν αξία σε όλους τους μαθητές.
Εργάζονται για να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή και εμπλοκή των
μαθητών, θέτοντας σαφείς κατευθύνσεις, αναπτύσσοντας προσωπικό και
άλλους εμπλεκόμενους φορείς και χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία, την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη για τη συνεργατική
δημιουργία και διατήρηση της κοινότητας μάθησης και την υποστήριξη όλων
για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων (Ευρωπαϊκός
Φορέας, 2019α, σ. 10).
Περαιτέρω, υπογραμμίζει τον ρόλο των σχολικών ηγετών όσον αφορά την αντιμετώπιση
της ανισότητας και τη δημιουργία κοινότητας σε μια κουλτούρα όπου εκτιμάται η
πολυμορφία.
Οι ηγέτες μπορούν να δημιουργήσουν ευκαιρίες καθώς εργάζονται για τη βελτίωση του
συστήματος ώστε το προσωπικό του σχολείου:
•

να αναλάβει πρόσθετους ρόλους πέραν της διδασκαλίας στην τάξη (π.χ.
συντονιστικοί ή ηγετικοί ρόλοι· υποστήριξη συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένης
της συμβουλευτικής καθοδήγησης, της επαγγελματικής ανάπτυξης, της
συμμετοχής στη σχολική ανάπτυξη) και να εργαστεί σε άλλα επίπεδα του
συστήματος (π.χ. εργασία σε έργα, εξωσχολικές δραστηριότητες, συνεργασία με
εξωτερικούς εταίρους)·

•

να συμμετέχει στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος (π.χ. αξιολόγηση
σχολείων, διάλογος για την πολιτική, ανάπτυξη πολιτικής)·

•

να συμμετέχει σε δίκτυα μεταξύ σχολείων για την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης
και διδακτικών πόρων, τη διάδοση της καινοτομίας ή την υποστήριξη της σχολικής
ανάπτυξης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2018).

Ο Φορέας συνοψίζει τις βασικές δράσεις που απαιτούνται για την αύξηση των επιτυχιών
των μαθητών (Ευρωπαϊκός Φορέας, 2018ε):
•
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Δημιουργία μιας κουλτούρας βελτίωσης των αποτελεσμάτων. Αυτό απαιτεί από
τους ηγέτες να αναπτύξουν ένα ενταξιακό σχολικό ήθος, με θετικές σχέσεις και
εστίαση στην ευημερία των μαθητών. Το προσωπικό και άλλοι εμπλεκόμενοι

φορείς ασχολούνται με την έρευνα και διατηρούν υψηλές προσδοκίες για όλους
τους μαθητές.
•

Άρση των ορίων στη μάθηση. Αυτό απαιτεί από τους ηγέτες να αναπτύξουν
συλλογικά ένα αυθεντικό αναλυτικό πρόγραμμα που υποστηρίζει την πρόσβαση
όλων των μαθητών σε ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης μέσω της ενταξιακής
παιδαγωγικής και της χρήσης της αξιολόγησης κυρίως για τη μάθηση.

•

Ανάπτυξη ενός συστήματος αμοιβαίας υποστήριξης. Αυτή η δράση αναγνωρίζει
τον σημαντικό ρόλο των ηγετών στην παροχή υποστήριξης, για τους μαθητές αλλά
και για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να παρέχεται σε όλους η δυνατότητα να
σημειώνουν πρόοδο στο πλαίσιο της κοινότητας μάθησης. Οι ηγέτες
αναγνωρίζουν επίσης τις δικές τους ανάγκες υποστήριξης και εξασφαλίζουν ότι
αυτές ικανοποιούνται, π.χ. μέσω της δικτύωσης και της συνεργατικής
επαγγελματικής ανάπτυξης.

•

Ενθάρρυνση όλων των μαθητών. Σε αυτό το σημείο, είναι εξαιρετικά σημαντικό
να ακούμε τους μαθητές. Οι ηγέτες ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς και άλλους
να ανταποκρίνονται με τρόπους που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας νοοτροπίας
ανάπτυξης για την υποστήριξη της επιτυχίας.

•

Συλλογική ηγεσία. Οι ηγέτες που εργάζονται σε διαφορετικά επίπεδα του
συστήματος – σχολικό, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό – κινητοποιούν όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς στην ανάπτυξη ενός ενταξιακού οράματος και
εξασφαλίζουν τη δέσμευση των συναδέλφων και της ευρύτερης κοινότητας γύρω
από το σχολείο.

•

Εστίαση σε αυτό που έχει σημασία. Τα σχολεία παρακολουθούν την πρόοδο των
μαθητών, τη συμμετοχή και την εμπλοκή και αξιολογούν την πολιτική και την
πρακτική. Οι ηγέτες διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για
περαιτέρω βελτίωση, θέτοντας τους μαθητές στο επίκεντρο.

•

Επιτυγχάνοντας περισσότερα μαζί. Οι ηγέτες έχουν κεντρικό ρόλο στη
συνεργασία με συναδέλφους και ειδικούς στο σχολείο, καθώς και στη συνεργασία
με άλλα σχολεία, οργανισμούς και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Αναγνωρίζουν τον
σημαντικό ρόλο των οικογενειών και άλλων μελών της τοπικής κοινότητας στην
ενταξιακή σχολική ανάπτυξη.
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Ένα πλαίσιο καθοδήγησης για την ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης και
διδασκαλίας όπου εισακούονται οι φωνές των μαθητών και εκπληρώνονται
τα δικαιώματά τους μέσω εξατομικευμένων προσεγγίσεων στη μάθηση και
την υποστήριξη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017α) θέτει μια φιλοδοξία για τα διδακτικά και μαθησιακά
περιβάλλοντα. Προτείνει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει:
… να ενθαρρύνουν τις προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τους εκπαιδευόμενους
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, μεταξύ άλλων μέσω της
συγκέντρωσης των απόψεων των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις εμπειρίες
τους, καθώς και των διατάξεων περί μη εξαίρεσης και ισοτιμίας που
επιχειρούν να αντισταθμίσουν τις διαφορετικές αρχικές θέσεις, ήτοι τις
διατάξεις που προχωρούν πέρα από την ισότητα των ευκαιριών, για να
εξασφαλιστεί η συμμετοχή στην πολυμορφία και την πρόοδο προς την
κατεύθυνση της ισότητας (σ. 2).
Όταν εισακούονται οι απόψεις των μαθητών και τους παρέχεται κάποια επιρροή στη ζωή
τους, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές καθίστανται συνδημιουργοί στη διαδικασία
διδασκαλίας και μάθησης. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κοινότητες συνεργάζονται
για να υποστηρίξουν την πρόοδο προς την επίτευξη κοινών στόχων (ΟΟΣΑ, 2019).
Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η εξατομικευμένη μάθηση και υποστήριξη δεν μπορεί να
επιτευχθεί με την εισαγωγή ειδικής εκπαιδευτικής σκέψης και πρακτικής (για
παράδειγμα, εξατομικευμένες ή διαχωρισμένες ομαδικές απαντήσεις) σε περιβάλλοντα
γενικού σχολείου (UNESCO, 2017α). Τα σχολεία πρέπει να απομακρυνθούν από την ιδέα
της ανταπόκρισης στις δυσκολίες «εντός» των παιδιών και να προσπαθήσουν να
εντάξουν τους μαθητές στο υπάρχον σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούν στην
αλλαγή των σχολικών δομών και διαδικασιών.
Η εξατομικευμένη μάθηση επεκτείνει ό,τι είναι διαθέσιμο σε όλους τους μαθητές της
τάξης, εφαρμόζοντας τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση, ώστε να
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μαθητές και να λαμβάνεται υπόψη το μαθησιακό και
διδακτικό περιβάλλον. Αντί να σχεδιάζουν για το μεγαλύτερο μέρος της τάξης και στη
συνέχεια να διαφοροποιούνται για κάποιους, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν
μια σειρά από στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιούν με ευέλικτο τρόπο, ώστε οι
μαθητές να μην χρειάζεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή να αποτυγχάνουν πριν
αποκτήσουν πρόσβαση σε υποστήριξη.
Οι μαθητές με πιο σύνθετες ανάγκες υποστήριξης μπορεί να χρειάζονται πρόσθετους
πόρους και πληροφορίες από ειδικούς. Ωστόσο, η σημαντικότερη μορφή υποστήριξης
μπορεί να παρασχεθεί από πόρους που είναι διαθέσιμοι σε κάθε σχολείο – δηλαδή από
μαθητές που υποστηρίζουν μαθητές, από εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν
εκπαιδευτικούς, από γονείς που συνεργάζονται με πνεύμα συντροφικότητας για την
εκπαίδευση των παιδιών τους και από κοινότητες που υποστηρίζουν τα σχολεία και άλλα
κέντρα μάθησης (Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης της UNESCO, 2016).
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ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η αποτελεσματική εκπαιδευτική αλλαγή απαιτεί την αναγνώριση ότι η εφαρμογή είναι
εξίσου σημαντική με τον ίδιο τον σχεδιασμό της πολιτικής. Αποτελεί βασική πτυχή για να
φτάσουν επιτυχώς οι πολιτικές στα σχολεία και στις τάξεις (ΟΟΣΑ, 2020).
Συνεπώς, οι βασισμένες σε στοιχεία βασικές αρχές που παρουσιάζονται στην παρούσα
έκθεση εστιάζουν τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην εφαρμογή πολιτικών και
ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες των χωρών μελών του Φορέα. Είναι σαφές ότι
τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Πρόκειται για δυναμικά,
πολυεπίπεδα συστήματα με πρόσθετη πολυπλοκότητα που προκύπτει από πολιτισμικές,
κοινωνικές, θρησκευτικές και άλλες συγκυριακές διαφορές (για παράδειγμα, διαφορές σε
συγκεντρωτικές ή πιο αποκεντρωτικές δομές διακυβέρνησης). Ως εκ τούτου, όπως
επισημαίνουν οι Loreman, Forlin και Sharma (2014), δεν υπάρχουν «γρήγορες λύσεις»
όσον αφορά τους διεθνείς σχετικούς δείκτες. Μακροπρόθεσμα, οι χώρες θα μπορούσαν
ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν τις βασικές αρχές που καθορίζονται στο παρόν
έγγραφο για την ανάπτυξη των εν λόγω δεικτών. Αυτοί θα μπορούσαν να συμβάλουν στη
συλλογή και στην ερμηνεία των ποιοτικών και των ποσοτικών δεδομένων εντός ενός
πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και λογοδοσίας το οποίο είναι σχετικό με το
περιβάλλον των χωρών.
Εάν υπάρχουν όλες οι ανωτέρω συνιστώσες, τότε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού
συστήματος θα πρέπει να συνεργαστούν για να καταστούν πιο δίκαια, αποτελεσματικά
και αποδοτικά όσον αφορά την εκτίμηση της πολυμορφίας των μαθητών και την αύξηση
των επιτυχιών όλων των μαθητών και των εμπλεκόμενων φορέων του συστήματος.
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