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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ανακοίνωση ενός σημαντικού έργου που θα παραδοθεί 
στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση 
μαθητών με αναπηρίες. Το έργο βασίζεται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης και 
του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση και ακολουθεί μια πολυμεθοδολογική 
προσέγγιση για την ανάπτυξή του. Το υλικό αφορά σε όλους τους μαθητές με αναπη-
ρία Γ΄ και Δ΄ δημοτικού, καθώς και στο νηπιαγωγείο και στα ΕΕΕΕΚ και τα ειδικά 
σχολεία. Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του έργου συνδέεται με τη συνεισφορά του σε 
όλους τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία (μαθητές, γονείς, 
εκπαιδευτικούς, κ.α.),  στη διαχρονικότητά του και στη δυνατότητα αναβάθμισής του.  

Λέξεις-Κλειδιά: Καθολικός σχεδιασμός, προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, αναπηρία 

Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία αποτελεί ανακοίνωση ενός σημαντικού έργου που θα παραδοθεί 
στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφορά σε εκπαιδευτικό υλικό για την εκπαίδευση 
μαθητών με αναπηρίες. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στοχεύοντας στην 
εφαρμογή ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών (Unesco, 2007), στο πλαίσιο υλοποί-
ησης έργων ΕΣΠΑ 2014-2020, προέβη στο σχεδιασμό του έργου με τίτλο  «Καθολι-
κός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 
που η υλοποίησή του είναι υπό εξέλιξη. Το έργο προβλέπει την ανάπτυξη καθολικά 
σχεδιασμένου έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και από την Γ’ έως και την ΣΤ’ Δημοτικού) για όλους τους 
μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το εν λόγω υλικό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και από μαθητές των Σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης (ΣΜΕΑΕ)  και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Το έργο αποτελεί συνέχεια της Πράξης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκ-
παιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες» 
(http://www.prosvasimo.gr/el/), με την οποία έγινε η προσαρμογή των σχολικών εγ-
χειριδίων για όλα τα μαθήματα των τάξεων της Α’ και Β’ Δημοτικού, ώστε να κατα-
στούν προσβάσιμα από μαθητές με διάφορες αναπηρίες (Κουρμπέτης, 2016). Το νέο 
υλικό αφορά στην εκπαίδευση μαθητών με:  1) Προβλήματα όρασης  (τυφλοί , αμ-

957

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



βλύωπες), 2) Προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), 3) Κινητικά προβλήματα, 4) 
Μέτρια και ελαφριά νοητική αναπηρία, 5) Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, 6) Ειδι-
κές Μαθησιακές Δυσκολίες και 7) Προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης. Το υ-
λικό βέβαια μπορεί να αξιοποιηθεί και από μαθητές με γενικές μαθησιακές δυσκολίες 
ή και από μαθητές των γενικών σχολείων και θα αναπτυχθεί σε έντυπη και ψηφιακή 
μορφή, καθώς επίσης θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλη ψηφιακή τεχνολογία που θα το 
καθιστά πλήρως προσβάσιμο. Θα αναπτυχθεί και ειδικό εκπαιδευτικό υλικό που θα 
αφορά στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Προβλέπεται και η καταγραφή υ-
πάρχοντος εκπαιδευτικού υλικού και λογισμικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
που δεν έχει καταγραφεί. Όλο το υλικό και πληροφορίες σχετικά με το έργο και την πορεία 
του είναι διαθέσιμα στο http://www.prosvasimo.gr . 

Η δημοσιότητα του έργου κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών και όλων των εμπλεκομένων στην  εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε το 
εν λόγω υλικό να αποτελέσει υποστηρικτικό εργαλείο του εκπαιδευτικού έργου.   

Βασικές αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 

Ο καθολικός σχεδιασμός επεκτεινόμενος από το χώρο της αρχιτεκτονικής στο χώρο 
της εκπαίδευσης  σημαίνει ότι όλα τα μαθησιακά πλαίσια (φυσικά, κοινωνικά και εκ-
παιδευτικά) σχεδιάζονται με τρόπο που ενισχύουν όλους τους μανθάνοντες ανεξαρτή-
του ιδιαιτεροτήτων και ταυτοτήτων να συμμετέχουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην 
εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία (Izzo,  & Bauer, 2015). Ο σχεδιασμός προϋ-
ποθέτει και αφορά συγκεκριμένα στην απαλοιφή εμποδίων στα τεχνητά περιβάλλοντα 
(υλικοτεχνική υποδομή), στο αναλυτικό πρόγραμμα, το εκπαιδευτικό υλικό και στις 
διδακτικές μεθόδους. Ο καθολικός Σχεδιασμός για  τη Μάθηση σχεδιάστηκε με στόχο 
την πρόσβαση των μαθητών με αναπηρίες στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα. Ο  «κα-
θολικός σχεδιασμός» συνδέεται με την προσέγγιση της  εκ των προτέρων εισαγωγής 
ενταξιακών χαρακτηριστικών σχεδιασμού με τη μείωση της ανάγκης των εκ των υ-
στέρων προσαρμογών. Στηρίζεται στις ακόλουθες βασικές αρχές: α) πολλαπλοί τρό-
ποι αναπαράστασης, καθώς δεν υπάρχει ένας ιδανικός τρόπος για την κατανόηση των 
πληροφοριών από όλους, β) πολλαπλοί τρόποι έκφρασης δεδομένου πως όλοι οι μαθητές δε 
χειρίζονται με τον ίδιο τρόπο τα μαθησιακά ερεθίσματα και γ) πολλαπλοί τρόποι εμπλοκής, 
καθώς υπάρχει ποικιλία τρόπων που οι μαθητές κινητοποιούνται ή  εμπλέκονται στη μάθη-
ση. Ο όρος «καθολικός» αναγνωρίζει τη μοναδικότητα κάθε μαθητή και την ανάγκη συμπε-
ρίληψης των ιδιαιτεροτήτων του στο σχεδιασμό της μάθησης  με τη δημιουργία  ευκαιριών 
συμμετοχής (Rose & Meyer, 2002). Σύμφωνα με το CAST (2011) οι κατευθυντήριες γραμ-
μές και αρχές αναλύονται ως εξής: 

1. Ως προς τα πολλαπλά μέσα αναπαράστασης: α) εναλλακτικές επιλογές για την 
αντίληψη, όπως η παρουσίαση ποικίλων πληροφοριών (ακουστικές, οπτικές 
πληροφορίες για τη γλώσσα, τις μαθηματικές εκφράσεις και τα σύμβολα, κ.α.), β) 
αποσαφήνιση λεξιλογίου συμβόλων, συντακτικού και δομής, υποστήριξη για την α-
ποκωδικοποίηση κειμένων, μαθηματικών εκφράσεων και συμβόλων, κ.α., γ) παροχή 
εναλλακτικών επιλογών για την κατανόηση, όπως ενεργοποίηση-εφοδιασμός γνωστι-
κού υποβάθρου, υπογράμμιση μοτίβων, σημαντικών ιδεών και σχέσεων, καθοδήγηση 
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στην επεξεργασία των πληροφοριών, την οπτικοποίηση και το χειρισμό, μεγιστοποί-
ηση της μεταφοράς και της γενίκευσης της μάθησης. 

2. Ως προς τη παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης: α) εναλλακτικές επιλο-
γές για σωματική δράση, ποικίλες μέθοδοι απόκρισης και πλοήγησης και μεγιστοποίηση της 
πρόσβασης σε εργαλεία και υποστηρικτικές τεχνολογίες, β) εναλλακτικές επιλογές για έκ-
φραση και επικοινωνία, όπως χρήση πολλαπλών μέσων επικοινωνίας και εργαλείων για τη 
δόμηση και τη σύνθεση της μάθησης, διαβαθμισμένη υποστήριξη για πρακτική εξάσκηση 
και απόδοση, γ) εναλλακτικές επιλογές για εκτελεστικές λειτουργίες, όπως καθοδήγηση, υ-
ποστήριξη για  την  ανάπτυξη στρατηγικών και τη διαχείριση πληροφοριών και πηγών κα-
θώς και της ικανότητας παρακολούθησης της προόδου. 

3. Ως προς την παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής: α) εναλλακτικές επιλογές προσέλ-
κυσης του ενδιαφέροντος, ανάπτυξη ευκαιριών για ατομική επιλογή και αυτονομία, εξά-
λειψη απειλών και περισπασμών, β) εναλλακτικές επιλογές για τη διατήρηση της προσπά-
θειας, όπως ανάδειξη της σπουδαιότητας των στόχων, παροχή ποικίλων  πηγών για πρό-
κληση, ενίσχυση της συνεργασίας και της ανατροφοδότησης, γ) εναλλακτικές επιλογές για 
την αυτορρύθμιση, όπως η προαγωγή των προσδοκιών και των αντιλήψεων που βελτιώ-
νουν την παρώθηση, διευκόλυνση ατομικών δεξιοτήτων και στρατηγικών για την αντιμε-
τώπιση δυσκολιών, ανάπτυξη αυτοαξιολόγησης και αναστοχασμού.  

Μεθοδολογία 
Το έργο ακολουθεί τις αρχέςτου καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση, παρότι δεν 
αποτελεί εξαρχής σχεδιασμό υλικού, αλλά  σύνολο κατάλληλων προσαρμογών. Ακο-
λουθείται πολυμεθοδολογική προσέγγιση λόγω της φύσης και του εύρους του αντι-
κειμένου. Αξιοποιεί συνδυαστικά στοιχεία ποιοτικής και ποσοτικής μεθοδολογίας ( 
Creswell, 2012). Επιπλέον, αξιοποιεί τη χειραφετική έρευνα καθώς εμπλέκει τους ί-
διους τους ανάπηρους στην ανάπτυξη και αξιολόγηση του υλικού (Barton, 2005). 
Ακολουθεί τη μεθοδολογία του προηγούμενου έργου (Κουρμπέτης, 2016∙ Γελαστο-
πούλου & Κουρμπέτης, 2014) αξιοποιώντας ταυτόχρονα και νέα στοιχεία ανάλογα με 
τις ανάγκες του έργου, όπως για παράδειγμα η επικαιροποίηση των προδιαγραφών 
που αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο έργο, η αξιοποίηση νέων μεθόδων για την ανά-
πτυξη του υλικού (κοινωνικές ιστορίες, κ.α.). Για την επιστημονική και παιδαγωγική τεκ-
μηρίωση προβλέφθηκε η δημιουργία  ομάδας ειδικών επιστημόνων-εμπειρογνωμόνων με νό-
μιμη αξιολογική διαδικασία και επιπλέον αξιοποιείται η εμπειρία από την εκπαιδευτική χρήση 
του υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού για την αποτελεσματική ανάπτυξη του 
νέου. Το ειδικό λογισμικό, ψηφιακό, εκπαιδευτικό υλικό για όλους τους μαθητές θα είναι συμ-
βατό με την πλατφόρμα του Ψηφιακού Σχολείου και θα δύναται να αναβαθμιστεί.  Στο πλαίσιο 
του έργου προβλέπεται πιλοτική εφαρμογή του υλικού, επιμόρφωση για τη χρήση του καθώς 
και  αξιολόγηση από ειδικούς εμπειρογνώμονες.  

Καθολικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό υλικό 

Το εν λόγω υλικό αφορά τις Γ’-ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού, για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες, καθώς και σε μαθητές των ΕΕΕΕΚ και για πρώτη φορά προβλέπεται η α-
νάπτυξη προσβάσιμου υλικού και για το Νηπιαγωγείο. Πιο συγκεκριμένα: 
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1. Εκπαιδευτικό υλικό για την ευαισθητοποίηση σε θέματα αποδοχής της αναπη-
ρίας και της διαφορετικότητας καθώς και για την ανάπτυξη ενταξιακής κουλ-
τούρας στο σχολείο. Αφορά σε εκπαιδευτικούς (σε επίπεδο τάξης και όλου του σχο-
λείου), μαθητές, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία και προσεγγίζεται μέσω α) παρα-
μυθιών, ιστοριών ή και άλλων λογοτεχνικών κειμένων, β) των τεχνών και βιωματι-
κών δραστηριοτήτων και γ)  μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων.  

2. Εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη κοινωνικών, συναισθηματικών δεξιοτή-
των και δεξιοτήτων ζωής και αυτόνομης διαβίωσης με την μορφή Κοινωνικών 
Ιστοριών. Αφορούν στην Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη και στην κατανόηση  
κοινωνικών καταστάσεων, στη διαχείριση κινδύνων και  κρίσεων για την ασφάλεια 
και υγεία των μαθητών με αναπηρία. Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) αποτε-
λούν μια σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία κοινωνικών συμπεριφορών με στό-
χο την ανάπτυξη κατάλληλων συμπεριφορών, στάσεων,  κοινωνικών δεξιοτήτων 
προκειμένου το άτομο να επιτύχει την κοινωνική αλληλεπίδραση, να δημιουργήσει 
σχέσεις με τους συνομηλίκους τους ή άλλους ανθρώπους και να ενταχθεί στο κοινω-
νικό πλαίσιο (Gray, 2010). 

3. Εικονογραφικό εννοιολογικό λεξικό  για τη διδασκαλία βασικών εννοιών και 
θεματικών που διδάσκονται στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό για μαθητές με 
αναπηρία και δυσκολίες κατανόησης. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στα ΕΕΕΕΚ, 
και στα ειδικά σχολεία. Πρόκειται για έντυπο και ψηφιακό υλικό για την Προσωπική 
και Κοινωνική Ανάπτυξη, στις Φυσικές Επιστήμες, ΤΠΕ, Μαθηματικά, στο Περιβάλ-
λον, Ιστορία και Φυσική Αγωγή καθώς και στη  Γλώσσα και τις Τέχνες.  

4. Οδηγός εκπαίδευσης για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος: Καλές 
πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη. Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που 
αφορά  σε καλές πρακτικές και σε Μελέτες περίπτωσης μαθητών του δημοτικού σχολείου. 

5. Έντυπο και ψηφιακό υλικό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για μαθητές με προ-
βλήματα προσοχής και συγκέντρωσης -  Καλές πρακτικές για τη σχολική τους 
ένταξη Πρόκειται για ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αφορά  σε καλές πρακτικές 
και σε Μελέτες περίπτωσης μαθητών του δημοτικού σχολείου. 

6. Προσβάσιμο υλικό για ενίσχυση ευέλικτων στρατηγικών αυτορρύθμισης της 
συμπεριφοράς και της μάθησης  στο γενικό δημοτικό σχολείο. Περιλαμβάνει: α) 
εγχειρίδιο για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας όσον αφορά τις στρατηγικές αυτο-
ρύθμισης, ενεργητικής εμπλοκής του μαθητή στο γνωστικό αντικείμενο και σε  Ψη-
φιοποιημένο υλικό (Κείμενα easy to read) από τα βιβλία γλώσσας (Γ’ και Δ’ Δημοτι-
κού) – εμπλουτισμένο, προσαρμοσμένο, τροποποιημένο κατά περίπτωση, β) εγχειρί-
διο με βήμα προς βήμα με οδηγίες για τη χρήση και εφαρμογή του ψηφιοποιημένου 
υλικού από τα βιβλία γλώσσας (Γ’ και Δ’ Δημοτικού).  

7. Προσβάσιμο υλικό για μαθητές με κινητική αναπηρία. Πρόκειται για α) εκπαι-
δευτικό περιεχόμενο εφαρμογών με κατηγορίες δραστηριοτήτων για την Γ’ έως ΣΤ’ 

960

________________________________________________________________________________________________________ 
Τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» - Αθήνα, 1 και 2 Απριλίου 2017 - ISBN:  978-618-82301-2-5 [e-Book/pdf] 



Δημοτικού, β) εκπαιδευτικό περιεχόμενο για την κοινωνική ζωή και την εξερεύνηση 
του περιβάλλοντος μαθητών με κινητική αναπηρία.  

8. Εικαστικό Εκπαιδευτικό Υλικό για μαθητές με αναπηρία της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Πρόκειται για εικαστικές δράσεις, ασκήσεις & projects ατομικά ή  ο-
μαδικά που συνδέουν δημιουργικά διαφορετικούς μαθησιακούς τομείς και αφορούν 
όλους τους τομείς των εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών όπως ζωγραφική, γλυ-
πτική, χαρακτική, κεραμική, γυψοτεχνία, κινούμενο σχέδιο, χαρτοδιπλωτική, κ.α. 

9. Καθολικά σχεδιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για τα μαθηματικά 
της Ε’ τάξης  Δημοτικού, για μαθητές γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Το 
βιβλίο θα  διατίθεται στους εξής μορφότυπους: απλό κείμενο (plain text), εμπλου-
τισμένο 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, απτικά ανάγλυφα σχήματα και σε μορφή video στην 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, φέροντα και υπότιτλους. 

10. Εργαλεία για την παιδαγωγική αξιολόγηση Η αξιολόγηση ως αναπόσπαστο 
μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του 
καταλληλότερου Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για κάθε μαθητή. 
Έτσι, κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης που να συμβάλλουν σε 
μια σφαιρική δυναμικού τύπου αξιολογική διαδικασία (Γελαστοπούλου, 2016). 

11. Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα όρασης. Αφορά σε 
εκπαιδευτικό υλικό για το πρόγραμμα εκπαίδευσης στην ανάγνωση και γραφή της 
braille και στην Αγωγή Κινητικότητας, Προσανατολισμού και Δεξιοτήτων Καθημερι-
νής Διαβίωσης τυφλών μαθητών. 

12. Υλικό για την απτική νοηματική επικοινωνία για μαθητές με τύφλωση και 
πολλαπλές αναπηρίες και τυφλοκώφωση. Πρόκειται για λεξικό απτικής νοηματικής 
γλώσσας και  λίστα ανίχνευσης επικοινωνιακού λεξιλογίου. Η δομή του βιβλίου  πε-
ριλαμβάνει: ομαδοποίηση των εννοιών σε ενότητες σε ξεχωριστά τεύχη, απεικόνιση 
της κάθε έννοιας με απτικό σκίτσο και του νοήματος απτικά, αναγραφή της κάθε έν-
νοιας σε γραφή βλεπόντων και γραφή Braille, οδηγίες για τον τρόπο εκφοράς κάθε 
απτικού νοήματος, το σύνολο των εννοιών και των απτικών νοημάτων σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (videos), οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό και τους γονείς.        

13. Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με προβλήματα ακοής Γ΄και Δ΄ 
δημοτικού για την διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτη 
γλώσσα.  Αφορά στη δημιουργία πολυμεσικών ηλεκτρονικού βιβλίων όλων των μα-
θημάτων καθώς και ψηφιακού και έντυπου εγχειριδίου για τη διδασκαλία της ΕΝΓ ως 
πρώτη γλώσσα στη Γ΄ και Δ΄ τάξη του δημοτικού. 

Επίλογος 

Η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα του έργου συνδέεται με τη συνεισφορά 
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του σε όλους τους εμπλεκομένους στη μαθησιακή διαδικασία μαθητών με αναπηρία 
(μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, κ.α.), στη διαχρονικότητά του και στη δυνατότητα 
αναβάθμισής του. Επιπλέον, συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της διεθνούς 
σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στην προώθηση 
των αρχών της ενταξιακής εκπαίδευσης. 

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