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Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) και
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
– ΕΚΤ).

Στόχοι της Πράξης
• Η δημιουργία ίσων ευκαιριών συμμετοχής και εκπαίδευσης για
όλους/-ες τους μαθητές και μαθήτριες (ανάπηρους και μη)
• Η διαμόρφωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, υλικών και μέσων
προσβάσιμων από όλους/-ες τους μαθητές και μαθήτριες
(ανάπηρους/-ες και μη)
• Η ανάπτυξη διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις
εκπαιδευτικές ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ του/της κάθε
μαθητή/-ήτριας
• Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και
προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ομάδα στόχος
•
•
•
•

Μαθητές και μαθήτριες με και χωρίς αναπηρία
Εκπαιδευτική κοινότητα
Γονείς ή κηδεμόνες
Εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία μαθητών
και μαθητριών με αναπηρία
• Φοιτητές/-ήτριες, ερευνητές/-ήτριες, φορείς του ΥΠΠΕΘ, δημόσια
διοίκηση και γενικότερα η κοινωνία

Βασικές αρχές
• Καθολικός Σχεδιασμός για τη μάθηση
• Η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρίες Ν. 4074/2012
• Εφαρμογή της έρευνας
• Βιωσιμότητα

• http://www.prosvasimo.gr/

Φυσικό αντικείμενο της πράξης (1)
1. Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων Γ΄ και Δ΄
Δημοτικού για μαθητές και μαθήτριες με:
•
•
•
•
•
•

Τύφλωση ή μειωμένη όραση
Κώφωση ή βαρηκοΐα
Κινητική αναπηρία
Νοητική αναπηρία
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης

Φυσικό αντικείμενο της πράξης (2)
2. Ανάπτυξη καθολικά σχεδιασμένου εκπαιδευτικού υλικού και
λογισμικού για μαθητές/-ήτριες με αναπηρίες, το οποίο
έχει
αποδοθεί με εναλλακτικούς/πολλαπλούς τρόπους.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης (3)
3.
Δημιουργία
και
χρήση
πλατφόρμας
ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης iepX που επιτρέπει τη διοργάνωση μαζικών
ανοιχτών online μαθημάτων (Massive Open Online Courses – MOOC)
με στόχο την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής εκπαίδευσης για την επαγγελματική
τους ανάπτυξη και την εκπαίδευση μαθητών/-τριών με αναπηρία.

2. Καθολικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό και λογισμικό για
μαθητές και μαθήτριες με αναπηρίες
• Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές/-ήτριες με προβλήματα
ακοής Γ΄ και Δ΄ δημοτικού για την διδασκαλία της Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη γλώσσα.

Εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση και την
ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας
• Πρόκειται για έναν οδηγό που αξιοποιεί τα παραμύθια, τη μουσική, το
θεατρικό παιχνίδι και βιωματικές δραστηριότητες και αφορά σε μαθητές
εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες και ευρύτερη τοπική κοινωνία.
• Απώτερο στόχο αποτελεί η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αναπηρίας και
αποδοχής της διαφορετικότητας

Κοινωνικές ιστορίες για την ανάπτυξη κοινωνικοσυναισθηματικών
δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης

• Στον οδηγό που αναπτύσσεται εκτός από κοινωνικές ιστορίες
εμπεριέχονται αναλυτικά βήματα και οδηγίες για την ανάπτυξη
νέων κοινωνικών ιστοριών από τους/τις εκπαιδευτικούς με
παραδείγματα και template

Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές και μαθήτριες με Διαταραχή
Αυτιστικού Φάσματος: Καλές πρακτικές για τη σχολική τους
ένταξη.

• Περιλαμβάνονται εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας για
μαθητές/-ήτριες με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος και
καλές πρακτικές εκπαίδευσής τους
• Οδηγός Εκπαιδευτικού
• Μελέτες περίπτωσης

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες με ΔΕΠΥ
• Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό και πολυμεσικές εφαρμογές που
περιλαμβάνουν οδηγό εκπαιδευτικών που αφορά σε καλές
πρακτικές εκπαίδευσης μαθητών με ΔΕΠΥ και σε Mελέτες
περίπτωσης.

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες με κινητική αναπηρία
Περιλαμβάνει εφαρμογές με δραστηριότητες που προσεγγίζουν:
➢ αυτοφροντίδα
➢ συναισθήματα
➢ κυκλοφοριακή αγωγή
➢ χρονική ακολουθία
➢ παρατηρητικότητα - συγκέντρωση προσοχής
➢ οπτική αντίληψη
➢ αιτία – αποτέλεσμα
➢ κοινωνική ζωή
➢ εξερεύνηση του περιβάλλοντος των μαθητών/-ητριών

Εικαστικό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με αναπηρία
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
• Πρόκειται για εικαστικές δράσεις, ασκήσεις & projects ατομικά ή
ομαδικά που συνδέουν δημιουργικά διαφορετικούς μαθησιακούς
τομείς και αφορούν όλους τους τομείς των εικαστικών και
εφαρμοσμένων τεχνών, όπως ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική,
κεραμική, γυψοτεχνία, κινούμενο σχέδιο, χαρτοδιπλωτική, κ.α

Καθολικά σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα
μαθηματικά της Ε’ τάξης Δημοτικού, για μαθητές και μαθήτριες
γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.
Το νέο βιβλίο θα διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
➢ απλό κείμενο (plain text)
➢ εμπλουτισμένο κείμενο (rich text format)
➢ επισημειωμένο κείμενο (accessible markup – XML)
➢ DAISY
➢ ηχητική απόδοση
➢ ψηφιακή μορφή braille κειμένου (braille-ready)
➢ ανάγλυφη γραφή braille
➢ σε μεγεθυσμένη μορφή (large-print-ready)
➢ βιβλίο σε μεγεθυσμένη εκτύπωση
➢ απλοποιημένο κείμενο –easy to read
➢ απτικά ανάγλυφα σχήματα
➢ σε μορφή video στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα,
με υπότιτλους

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και μαθήτριες με
προβλήματα όρασης.
•

Το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ανάγνωση και γραφή της braille και στην
Αγωγή Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερινής
Διαβίωσης τυφλών μαθητών/-τριών.

Εκπαιδευτικό Υλικό Τυφλών και Αμβλυώπων
• Διδασκαλία Braille
• Κινητικότητα και προσανατολισμός

http://www.prosvasimo.gr/

Υλικό για την απτική νοηματική επικοινωνία για μαθητές και
μαθήτριες με τύφλωση και πολλαπλές αναπηρίες και
τυφλοκώφωση
•
•
➢
➢
➢
➢

➢
➢

Λεξικό απτικής νοηματικής γλώσσας και λίστα ανίχνευσης επικοινωνιακού
λεξιλογίου.
Περιλαμβάνει:
ομαδοποίηση των εννοιών σε ενότητες
σε ξεχωριστά τεύχη
απεικόνιση της κάθε έννοιας με απτικό σκίτσο
και του νοήματος απτικά
αναγραφή της κάθε έννοιας σε γραφή βλεπόντων
και γραφή Braille
οδηγίες για τον τρόπο εκφοράς
κάθε απτικού νοήματος
το σύνολο των εννοιών και των απτικών νοημάτων
σε ηλεκτρονική μορφή (videos)
οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό και τους γονείς

Πλατφόρμα για την προσβασιμότητα

http://www.prosvasimo.gr/

Αρχείο εκπαιδευτικού υλικού που
έχει αναπτυχθεί

http://www.prosvasimo.gr/

Εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σε
θέματα αποδοχής της αναπηρίας και της
διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη
ενταξιακής κουλτούρας στο σχολείο.

Το σκεπτικό για την ανάπτυξη του οδηγού
• Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις προωθούν την ενταξιακή
εκπαίδευση, την εκπαίδευση μαθητών/-ητριών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο με την παροχή
των κατάλληλων μέσων, υλικών, διαδικασιών και συνθηκών.
• Ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν πως πολλές φορές ακόμη και
όταν παρέχονται τα κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα παρατηρείται
δυσκολία εφαρμογής ενταξιακών εκπαιδευτικών πρακτικών στο
σχολείο.
• Η δυσκολία αυτή, με βάση την εκπαιδευτική έρευνα, συνδέεται
άμεσα με το κοινωνικό σύστημα αξιών, τις στάσεις, τις αντιλήψεις
και τις πεποιθήσεις μας απέναντι στην αναπηρία και στην αποδοχή
της διαφορετικότητας.

Το σκεπτικό για την ανάπτυξη του οδηγού
•

Οι στερεότυπες και βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και προκαταλήψεις που
αφορούν στα εν λόγω ζητήματα φαίνεται να αποτελούν φραγμό στην
εφαρμογή της ένταξης. Η άρση των προκαταλήψεων, η αλλαγή στάσεων, η
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στην ενταξιακή εκπαίδευση με
στόχο την καλλιέργεια ενταξιακής κουλτούρας αποτελεί αναμφισβήτητα
βασικό ζητούμενο για τη δημιουργία του «Ενός» σχολείου για όλους και
όλες τους μαθητές και μαθήτριες.

•

Βέβαια, τέτοιες ριζικές αλλαγές και βαθιές τομές σε συνήθειες και
πεποιθήσεις ετών δεν επιτυγχάνονται εύκολα, απαιτούν χρόνο και διάθεση
να αναθεωρήσει κανείς και να θέσει υπό αμφισβήτηση το σύστημα αξιών
καθώς και παγιωμένες συνήθειες.

•

Η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αποδοχής της διαφορετικότητας και η
διαμόρφωση στάσεων, αντιλήψεων και αξιών σε
μια ενταξιακή
ανθρωπιστική βάση επιτυγχάνεται πιο εύκολα όταν επιχειρείται σε όσο το
δυνατό μικρότερες ηλικίες ξεκινώντας από την πρώιμη ηλικία του
νηπιαγωγείου θεωρείται πολύ πιο εύκολη.

Το σκεπτικό για την ανάπτυξη του οδηγού
• Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που
στοχεύει:
➢

στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση και στην αποδοχή της
διαφορετικότητας των μαθητών/-τριών με αναπηρία (τόσο από τους
μαθητές/-ήτριες χωρίς αναπηρία, όσο και από τους ίδιους/-ες να
αποδεχτούν την αναπηρία τους, να νιώσουν και να ζήσουν καλύτερα well being)

➢ στη διαμόρφωση στάσεων σεβασμού των ατόμων με αναπηρία
➢ στην αναγνώριση και άρση των προκαταλήψεων
από τους/τις
εμπλεκόμενους/ες στην εκπαιδευτική διαδικασία και εν τέλει στην
ανάπτυξη ενταξιακής κουλτούρας και ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών,
μαθητών/-τριών, γονέων ή κηδεμόνων και εν δυνάμει της ευρύτερης
κοινωνίας.

Περιεχόμενο του οδηγού
• Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό θα έχει τη μορφή ενός οδηγού για
τον/την εκπαιδευτικό με δραστηριότητες, οργανωμένα σχέδια δράσης
και συνοδευτικό εποπτικό και ψηφιακό υλικό που αφορούν σε:
➢ εκπαιδευτικούς
➢ μαθητές και μαθήτριες (ανάπηρους/-ες και μη )
➢ γονείς και κηδεμόνες
➢ ευρύτερη τοπική κοινωνία

Περιεχόμενο του οδηγού
Ο οδηγός περιλαμβάνει:
1. θεωρητικό πλαίσιο που αφορά:
➢ στην προσέγγιση της αναπηρίας και στην Ενταξιακή Εκπαίδευση
➢ στη δομή και οργάνωση μιας ενταξιακής τάξης
➢ στις συνεργατικές πρακτικές εκπαιδευτικών στην τάξη
➢ στο ρόλο και στη συμβολή της λογοτεχνίας, της βιωματικής προσέγγισης, της
μουσικής και της θεατρικής τέχνης στην επίτευξη των στόχων του οδηγού
2. Οργανωμένες δραστηριότητες γνωριμίας και ευαισθητοποίησης της
ομάδας στόχος μέσω:
➢συγκεκριμένων παραμυθιών, ιστοριών ή και άλλων λογοτεχνικών
κειμένων που διαπραγματεύονται τη διαφορετικότητα και την αναπηρία
➢ της τέχνης του θεάτρου: θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, παντομίμα,
κουκλοθέατρο, παιχνίδια ρόλων, κ.α
➢ βιωματικών δραστηριοτήτων
➢ της μουσικής

Περιεχόμενο του οδηγού
Σε κάθε δραστηριότητα αναφέρεται:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ενδεικτική διάρκεια υλοποίησης
Προτεινόμενη βαθμίδα και τάξη
Υλικά
Περιοχή του Π.Σ. στην οποία μπορεί να ενταχθεί
Περιγραφή της δραστηριότητας
Ενδεικτικές προεκτάσεις /δραστηριότητες επέκτασης
Διαφοροποιήσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της ομάδας
Αξιολόγηση

Οι δραστηριότητες επέκτασης μπορούν ταυτόχρονα να υλοποιούν και
στόχους του Προγράμματος Σπουδών με εναλλακτικούς τρόπους.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
Γελαστοπούλου Μαρία
gelm@iep.edu.gr

