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Η όλη παρουσίαση στηρίζεται σε 
μελέτη περίπτωσης ενός νηπιαγωγείου 
στην Κύπρο



Γιατί αυτό το σχολείο; 

• Το σχολείο λειτουργεί ήδη με ένα διαχωριστικό μοντέλο τα 
τελευταία 6 χρόνια

• Πολύ καλά εδραιωμένη η διαχωριστική εκπαίδευση

• Αδυναμία εντοπισμού του ‘προβλήματος’



Γιατί αυτό το σχολείο λειτουργούσε 
διαχωριστικά; 
1. Γλώσσα του διαχωρισμού

2.    Ακόμα και η αρχιτεκτονική του σχολείου ευνοεί τον 
διαχωρισμό και τον αποκλεισμό. 

(Armstrong 2003; Billington, 2000; Corbett 1996 & 2001)
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• Στο σχολείο υπηρετούν 6 εκπαιδευτικοί γενικής τάξης

• 1 ειδική παιδαγωγός και 1 λογοθεραπεύτρια (2/5)

• Το σχολείο αποτελείται από 3 γενικές τάξεις 
προδημοτικής, μια τάξη κοινοτικού νηπιαγωγείου και 
μια μονάδα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για παιδία 
που θεωρήθηκε ότι ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού

Περιγραφή του σχολείου



Ο στόχος;

Μια πιο συμπεριληπτική 
εκπαιδευτική και πρακτική



Τι εννοούμε πιο συμπεριληπτικό; 
Η συμπερίληψη σχετίζεται με την καθολική συμμετοχή
στην μαθησιακή διαδικασία, κάτι που θεωρείται
αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα όλων. Αυτό προϋποθέτει
τον εντοπισμό και την αφαίρεση όλων των εμποδίων που
σχετίζονται με την μαθησιακή πορεία, την παιδαγωγική ,
το αναλυτικό πρόγραμμα, την γλώσσα και την
πρακτική/παιδαγωγική. Συνδέεται άμεσα με την αποδοχή
της προσωπικής ταυτότητας και την κατάργηση του
εντοπισμού της διαφορετικότητας ως αρνητικού στοιχείου
αλλά ως πρόκλησης για αλλαγή.

(Barton, 1998)



Πως μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αλλαγή;

Σε επίπεδο τάξης Σε επίπεδο σχολείου

• λειτουργίας

• Οργάνωσης 

• Διαφοροποίηση του 
τρόπου διδασκαλίας 

Αλλαγή του τρόπου κατανόησης της 
διαφορετικότητας 



Βήμα 1ον –Αλλαγή του τρόπου 
κατανόησης της διαφορετικότητας

• Όλα είναι παιδιά του ίδιου σχολείου και όλοι οι 
εκπαιδευτικοί ανήκουν σε αυτό το χώρο – καμία αναφορά 
σε μονάδα ΕΑΕ ή σε ειδικούς. 

• Κοινό πρόγραμμα, διάλλειμα, εκδρομές, συμμετοχή σε 
δραστηριότητες.

• Η διαφορετικότητα και η γνωριμία με αυτή αποτελούν 
μακροπρόθεσμο στόχο  

• Το παραμύθι τίθεται στην πρώτη γραμμή για την 
αλλαγή στερεότυπων αντιλήψεων









Ας βγάλουμε άλλη μια φωτογραφία!















…για φαντάσου, υπάρχουν ακόμη 
άνθρωποι που πιστεύουν ότι τα παιδιά 
είναι πιο ευτυχισμένα σε ξεχωριστά 
σχολεία!



Αποτέλεσμα;
• Αρχίζει η εγκατάλειψη της γλώσσας διαχωρισμού 

(«ειδικό», «παιδί της μονάδας», «αυτιστικό», «στην 
τάξη του»)

• Απουσία αντίληψης του «αυτού» και «εμείς»

• Η διαφορετικότητα αποτελεί πλέον κομμάτι της σχολικής 
καθημερινότητας

• Η μονάδα ΕΑΕ σταματά να αποτελεί ένα ανεξάρτητο 
κομμάτι του σχολείου



Μέρα Διαφορετικότητας – 2 Απριλίου

(Αγγελίδης, Στυλιανού & Μιχαηλίδου, 2000)



Βήμα 2ον – Η μεταμόρφωση του σχολείου 

• Γεφύρωση του χάσματος στον τρόπο λειτουργίας…..

«Τα παιδιά με αυτισμό δεν μπορούν να ενταχθούν

ούτε καν στις ελεύθερες δραστηριότητες. Η ανάπτυξη

και η ατέλεια των αισθήσεων να είναι το μεγαλύτερο

πρόβλημα. Έχω δακτυλομπογιές δεν μπορούν να

δουλέψουν, βάζω κολλητική δεν ξέρουν την διαδικασία

ή δεν αντέχουν την αφή ή την οσμή, βάζω ελεύθερο

παιγνίδι κάπου τους χάνω…..τι επιλογές υπάρχουν;»



Γεφύρωση του χάσματος στον τρόπο 
λειτουργίας…..

• ….μέσα στην γενική τάξη





Ζωγραφίζω διαφορετικά…..







Βάζω τα μαξιλαράκια στο 
κασόνι



Περπατώ στους αριθμούς



Παιγνίδι με αριθμούς  - αδρή 
κινητικότητα



Αντί επιτραπέζιου παιγνιδιού…..













Γεφύρωση του χάσματος στον τρόπο 
λειτουργίας…..

• ….στο χώρο του γενικού σχολείου
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