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No culture can live if it attempts to be exclusive

Mahatma Gandhi

H κοινωνική ένταξη αποτελεί  μία  από  τις  11  προτεραιότητες  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  για  την  πολιτική  συνοχή  που  αφορά  τα  άτομα  με  αναπηρίες,  τους
νεότερους  και  τους  πιο  ηλικιωμένους  εργαζόμενους,  τους  εργαζόμενους  χαμηλών
δεξιοτήτων,  τους  μετανάστες  και  τις  εθνοτικές  μειονότητες.  Μέσα  σ  αυτό  το
διευρυμένο πλαίσιο κοινωνικών πολιτικών το σχολείο έρχεται να βάλει τα θεμέλια
μιας  εκπαιδευτικής  πολιτικής  με  στόχο  την  σχολική  ένταξη  μαθητών  μειωμένων
ευκαιριών και δυνατοτήτων με απώτερο στόχο την αποφυγή σχολικής διαρροής και
του επικείμενου κοινωνικού αποκλεισμού.

«Μαζί  για  την  ένταξη».  Ο  τίτλος  του  προγράμματος  νοηματοδοτεί  το
περιεχόμενο  του,  το  οποίο  σχετίζεται  με  την  αναγνώριση,  την  αποδοχή  και  την
ένταξη  μαθητών από διαφορετικές κουλτούρες, εθνικότητες, κοινωνικά στρώματα
και μαθησιακά περιβάλλοντα στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από βιωματικές και μη
τυπικές  μεθόδους  μάθησης.  Στο  πλαίσιο  αυτό  πραγματοποιήθηκαν  και  θα
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πραγματοποιηθούν  την  επόμενη  χρονιά  μεταξύ  άλλων  βιωματικά  εργαστήρια  και
επιτόπιες  εφαρμογές  στο  μάθημα,  καθώς  και  τρεις  μετακινήσεις  σε  σχολεία  του
εξωτερικού, στις συμμετέχουσες χώρες, συγκεκριμένα στην  Πορτογαλία, Ισπανία και
Ρουμανία. 

Κατά  τη  διάρκεια  του  πρώτου  έτους  που  εργαστήκαμε  σε  αυτό  το  πρόγραμμα
ξεκινήσαμε  κάνοντας  την  ομάδα  των  εκπαιδευτικών  που  ήταν  πρόθυμοι  να
συμμετάσχουν  σε  ένα  έργο  που  έχει  να  κάνει  με  την  ένταξη των μαθητών με
λιγότερες ευκαιρίες, με τον τρόπο αυτό να μπορούν να βοηθήσουν παιδιά που είχαν
ανάγκη τη στήριξη της σχολικής κοινότητας προκειμένου να ανταπεξέλθουν με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο στις απαιτήσεις του σχολείου όχι τόσο σε μαθησιακό, αλλά
σε κοινωνικό κυρίως επίπεδο. Πρόθεση της παιδαγωγικής ομάδας ήταν να μετέχουν
μαθητές με χαμηλό κοινωνικό προφίλ, παιδιά μεταναστών, ή μαθητές με μαθησιακές
δυσκολίες,  με  δυσκολίες  προσαρμογής,  αλλά  και  μαθητές  που  ήταν  πρόθυμοι  να
ταξιδέψουν και να συνεργαστούν σε θέματα που αφορούν στην ένταξη, καθώς και να
συμμετάσχουν  στο  "club  ανεκτικότητας",  δηλαδή  σε  μια  μικτή  ομάδα  δράσης
μετέχοντας σε εργαστήρια με θέμα την  διαφορετικότητα, την ανεκτικότητα, την
αποδοχή, την πολυμορφία και την ένταξη του εαυτού μου αλλά και των υπόλοιπων
μελών της σχολικής κοινότητας.

Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη η πρώτη συνάντηση είχε θέμα  πώς μπορώ να γνωρίσω
τον εαυτό μου μέσα από τους άλλους, χρησιμοποιώντας εργαλεία μάθησης όπως η
αφήγηση ιστοριών (story telling) και το origami. Είδαμε παιδιά που ήταν πολύ
εσωστρεφή και κλεισμένα στον εαυτό τους να είναι πιο ανοικτά και πιο σίγουρα για
τον εαυτό τους μετά  τη συνάντηση αυτή. Παρατηρήσαμε επίσης ότι οι μαθητές είναι
σε θέση να κάνουν νέους φίλους στο σχολείο και είναι έτοιμοι να δεχτούν τον "νέο
μελλοντικό  συμμαθητή".  Το  σύνθημά  μας  ήταν:  Γνωρίζοντας  τον  εαυτό  μου
δέχομαι τον εαυτό μου όπως είμαι, και έτσι είμαι περισσότερο σε θέση να
αποδεχθώ τους άλλους και να κάνω τις συνθήκες τόσο σαφείς και ξεκάθαρες,
ώστε να μπορούν  και οι υπόλοιποι να ενταχθούν το ίδιο εύκολα.

Το δεύτερο μέρος του σχεδίου ήταν να κάνει τους γονείς πιο δραστήριους σε αυτή
τη  διαδικασία,  δημιουργώντας  μια  σχολή  γονέων  που  ενεργοποιεί  τις  σχέσεις
γονέων-παιδιού  με  έναν  καλύτερο  τρόπο,  ώστε  οι  γονείς  να  μπορούν  επίσης  να
θεωρούνται  συνεργάτες και βοηθοί, ενεργά μέλη αυτής της διαδικασίας ένταξης .
Έχοντας αυτό υπόψη, υπήρξε ένα εργαστήριο γονέων το Φεβρουάριο όπου έγινε μια
καθοδηγούμενη γονική παρέμβαση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο λύνουμε τα
προβλήματα  με  τα  παιδιά  μας  κάνοντας  υποθετικά  ή  πραγματικά  σενάρια   και
προσπαθώντας να βρούμε λύσεις πάνω σ αυτά. Παρατηρήσαμε ότι οι γονείς γνώριζαν
τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν καθημερινά με τα παιδιά τους και ήταν πρόθυμοι να
βρουν λύσεις για το καλύτερο όλων.

Το  τρίτο  μέρος  του  σχεδίου  ένταξης αφορούσε  την  ευαισθητοποίηση  των
καθηγητών του σχολείου που δεν ήταν μέλη του έργου, ώστε να μπορούν να δράσουν
ως  πολλαπλασιαστές και  να  υλοποιήσουν  κάποιες  δράσεις  βασιζόμενοι  στην
κεντρική ιδέα του σχεδίου ένταξης. Υπήρξε ενημέρωση εκπαιδευτικών σχετικά με τη
συνάντηση στην Πορτογαλία που είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2018 και για
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τα  εργαστήρια  στο  σχολείο  μας.  Στόχος  της  επίσκεψης   ήταν  μεταξύ  άλλων  η
παρουσίαση  των  συμμετεχόντων  σχολείων  και  των  χωρών  τους,  αλλά  κυρίως  η
εξοικείωση με βιωματικά εργαστήρια και δραστηριότητες  που αφορούν στη
σχέση των γονέων με τα παιδιά τους, αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες
για μαθητές με μειωμένες ευκαιρίες προκειμένου να αναπτύξουν αυτοεκτίμηση και
κοινωνικές δεξιότητες που αφορούν στην ένταξη τους στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί
είχαν  την  ευκαιρία  να  πληροφορηθούν  για  τις  νέες  μεθόδους  διδασκαλίας  που
παρουσιάστηκαν στο Barcelos της Πορτογαλίας από τα άλλα σχολεία και ήταν πολύ
ευτυχείς που κατάφεραν να μάθουν πώς θα μπορούσαν να τα εφαρμόσουν, καθώς και
να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό σύστημα της Πορτογαλίας σχετικά με την ειδική
αγωγή. 

Στη  συνάντηση  στο  Ρέθυμνο,  η  οποία  έλαβε  χώρα  τον  Απρίλιο,  είχαμε  την
ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε όλους τους εταίρους τα εξής:

1. Τη δομή του σχολικού συστήματος σχετικά με τον τρόπο που δουλεύουμε στις
τάξεις,  το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και στο τέλος το βαθμό επίτευξης του
προγράμματος-σχεδίου αυτού.

2.  Εργαστήρια  σχετικά  με  συγκεκριμένα  θέματα  που  είχαν  δοθεί  από  πριν  ως
ακολούθως:
•Ένα εργαστήριο για το storygami και το θέατρο origami
•Ένα  εργαστήριο  για  την  αφήγηση ιστοριών  και την  αφήγηση  ιστοριών  σε
κύκλο.

Αυτά  τα  εργαστήρια  έγιναν  με  τη  συμμετοχή  όλων  των  μελών,  καθηγητών  και
μαθητών, από όλες τις χώρες, περίπου 50 άτομα μαζί (εικόνα 1).

3.  Πολιτιστικές  επισκέψεις  στην  παλιά  πόλη  του  Ρεθύμνου  για  την εκμάθηση της
τοπικής ιστορίας, καθώς και σε ιστορικούς τόπους έξω από το Ρέθυμνο (εικόνα 2).

4. Παραδοσιακούς χορούς και παραστάσεις των μαθητών.

Στη  συνάντηση  αυτή  υπήρξε αλληλεπίδραση  και  ανταλλαγή  μεθόδων
διδασκαλίας  και  μάθησης με  βάση  τη  μεγάλη  ιδέα  της  ένταξης.  Όλοι  οι
συμμετέχοντες  συμμετείχαν  σε  κάθε  εργαστήριο  και  είχαν  την  ευκαιρία  να
συνεργαστούν με διάφορους εταίρους από άλλες χώρες, να ανταλλάξουν ιδέες, να
κάνουν ιστορίες από χαρτί, να μοιραστούν τις προσωπικές τους ιστορίες και
στο τέλος να αποδεχθούν και  να γίνουν αποδεκτοί  από τους άλλους σαν
ισότιμα μέλη μιας διευρυμένης ευρωπαϊκής κοινότητας.

Συμπεράσματα: Ως μέλη αυτού του προγράμματος είχαμε να αντιμετωπίσουμε και
να  επιλύσουμε  προβλήματα  που  συναντούμε  όλοι  καθημερινά  στα  σχολεία  μας.
Προβλήματα  που  αφορούν  την  ποικιλομορφία,  τη  διαφορετικότητα,  την
αποδοχή και την ανεκτικότητα. Μερικές φορές, καθώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα
προβλήματα, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και αισθανόμαστε
μάλλον  ανίκανοι  να  αναλάβουμε  κάποια  δράση  και  να  κάνουμε  πράγματα  για  να
βοηθήσουμε τα παιδιά να ενταχθούν και να αισθάνονται αποδεκτά από τους άλλους
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στο σχολείο. Αυτό το πρόγραμμα μας έδωσε την ευκαιρία, σε μας τους καθηγητές, να
δράσουμε  άμεσα  και  να  είμαστε  σε  ετοιμότητα  προκειμένου  να  αντιμετωπίσουμε
τέτοιες  καταστάσεις.  Μας  έδωσε  την  τεχνογνωσία  και  την  εξειδίκευση  να
κινητοποιηθούμε και να αναλάβουμε την ευθύνη του ρόλου που έχουμε όχι μόνο ως
δάσκαλοι σε μια κοινή τάξη αλλά και ως βοηθοί, εφαρμοστές και υποστηρικτές
της ιδέας ενός σχολείου  που περιλαμβάνει και είναι κει για όλα τα παιδιά σε
ίσο  επίπεδο,  προσφέροντας  ίσες  ευκαιρίες,  και  κοινή  προοπτική  για  το
μέλλον.

Όσο για τους μαθητές τους έδωσε την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα που
δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν σε πρώτη φάση. Σε σχέση μ αυτό, δεν αισθάνονταν
μόνοι ή  αποκλεισμένοι ή εγκαταλελειμμένοι, αλλά ίσα μέλη μιας κοινότητας, που
μοιράζονται  τις  ίδιες  ανησυχίες  και  αγωνίες,  αντιμετωπίζοντας  κοινά
προβλήματα, που δεν είναι τόσο δύσκολο να λυθούν. Ένιωσαν αυτοπεποίθηση και
ήταν  σε  θέση  να  κάνουν  κάτι  για  τον  εαυτό  τους  αλλά  και  για  τους  άλλους,
αισθάνθηκαν ότι το σχολείο είναι πάντα δίπλα τους, όχι μόνο σε εκπαιδευτικό, αλλά
και  σε  ένα  ψυχοπαιδαγωγικό  επίπεδο  αναγνώρισης  και  ένταξης  κάθε
διαφορετικής, ξεχωριστής προσωπικότητας.

Φωτεινή Γιαννακουδάκη, εκπ/ός Π.Γ.Ρ.Π.Κ.
εκ μέρους της παιδαγωγικής ομάδας Erasmus+ του Π.Γ.Ρ.Π.Κ 

Εικόνα 1: Εργαστήριο όλων των μελών
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Εικόνα 2: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο Ελεύθερνας

Εικόνα 3: Αποτίμηση σε κύκλο
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