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Αυγέρη Σοφία , φιλόλογος, msc. Iστορίας, εξειδικευμένη στην ειδική και τη 

διαπολιτισμική παιδαγωγική. mail: sofiavgeri@hotmail.gr  
 
Το να διδάξουμε σ' ένα παιδί να διαβάζει, μπορεί να είναι ο σκοπός μας, αλλά το να 

βοηθήσουμε ένα παιδί να εκτιμήσει την ομορφιά των γραπτών λέξεων είναι η αποστολή 

μας.  

Το να καταφέρεις να γνωρίσεις την κοινότητά σου είναι αξιέπαινος στόχος για τους 

μαθητές μας, αλλά το ΄΄ανακάλυψε πιθανούς τρόπους να υπηρετήσεις την κοινότητά σου 

΄΄είναι ένα όνειρο ζωής που επιζητούμε να έχουν.( D. James ) 

 

H απομάκρυνση του παιδιού με ε.α. από την κανονική τάξη πρέπει να γίνεται μόνο όταν η 

φύση ή η σοβαρότητα της αναπηρίας είναι τέτοια που δε μπορεί να του δοθεί η αναγκαία 

στήριξη μέσα στην τάξη . 

*Πρακτικές μέσα στην τάξη και ο παράγοντας δάσκαλος 

*H ενσωμάτωση στην τάξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο ο 

εκπαιδευτικός την αντιλαμβάνεται .Υπάρχουν πολλά διαφορετικά μοντέλα ένταξης και 

προσεγγίσεις , ( differentiation', 'multi-level instruction') αλλά η επιλογή εξαρτάται από τον 

εκπαιδευτικό , την οργάνωση της σχολικής μονάδας , τους διαθέσιμους πόρους και το 

ανθρώπινο δυναμικό , την τοπική κοινωνία κ.α. 

* Αν ο εκπαιδευτικός δε θεωρεί βασικό κομμάτι του ρόλου του την ενσωμάτωση των 

μ.μ.ε.μ.α., θα προσπαθήσει να μετακυλήσει σε άλλους τις ευθύνες του, π.χ. στο δάσκαλο ε.α., 

σε τμήματα δ.σ. , σε άλλους φορείς κ.τ.λ. Τότε επέρχεται σταδιακά ο διαχωρισμός των 

μαθητών αυτών ( π.χ., ειδικές τάξεις..). 

*Η εκπαιδευτική ενίσχυση μπορεί να πάρει πολλές μορφές για τον εκπαιδευτικό, .όχι μόνο σε 

σχέση με τα υλικά μέσα και τις μεθόδους διδασκαλίας αλλά και με την επιμόρφωση που 

λαμβάνει, τις γνώσεις και τις δεξιότητές του , την εμπειρία και την πρακτική που έχει λάβει. 

*Η διδασκαλία σε τάξεις με μ.μ.ε.μ.α. προϋποθέτει την παρέκκλιση από το επίσημο 

αναλυτικό πρόγραμμα και το άνοιγμα ΄΄ παραθύρων , που όμως βοηθούν όλη την τάξη και 

τους διδακτικούς στόχους ου θέτει εκ των προτέρων ο δάσκαλος . Νέες μέθοδοι , 

περισσότερη αξιοποίηση εποπτικού υλικού και των η.υ. , διαφορετική κατανομή του 

διδακτικού χρόνου κ.α.. Το σίγουρο είναι πως σε μια τέτοια αναδιοργάνωση της διδασκαλίας 

ο δάσκαλος επιστρατεύει νέες τακτικές , πού αποτελεσματικές , όπως καταδεικνύουν οι 

έρευνες , για όλη την τάξη ..Μια τέτοια τεχνική είναι , για παράδειγμα, η απόδοση εργασίας 

στην τάξη στους καλούς μαθητές , την οποία δουλεύουν αυτόνομα , ενώ στη συνέχεια 

βοηθούν και τους πιο αδύναμους, τεχνική πολύ ευεργετική για τους μαθητές με υψηλές 

επιδόσεις , που δίνει και περισσότερο χρόνο στο δάσκαλο , ώστε να ασχοληθεί με τους 

μαθητές με μ.α.. Εξάλλου , δεν είναι αναγκαίο αλλά ούτε και ορθό όλοι οι μαθητές μιας 

τάξης να αξιοποιούν το ίδιο υλικό . 

*Μεγάλη σημασία για την ομαλή ένταξη στην τάξη διαδραματίζει η ευαισθησία του 

εκπαιδευτικού σε ζητήματα κοινωνικών σχέσεων αλλά και οι δεξιότητες του σχετικά με την 

καλλιέργεια κλίματος αποδοχής των μ.μ.ε.α. αλλά και με τη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ 

όλων των παιδιών της τάξης. Ειδικά για τους γονείς παιδιών με ε.μ.α. είναι πολύ σημαντικό 

να γίνουν τα παιδιά τους αποδεκτά και επενδύουν πολλά σε αυτό .. 

*Σχολικοί παράγοντες. 

*Η δομή και η οργάνωση μιας σ.μ. αλλά και η ευελιξία της σε θέματα αναδιοργάνωσης , 

λήψης αποφάσεων κ.τ.λ.. παίζει σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των μαθητών αλλά , 

δυστυχώς δεν επιδεικνύουν όλα τα σχολεία την ίδια προσαρμοστικότητα και ευελιξία σε 

ζητήματα διαχείρισης του μαθητικού τους δυναμικού. 

*Ειδικά η β βάθμια εκπαίδευση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερες 

δυσκολίες στην προσπάθεια ένταξης μ.μ.ε.α.σε σχέση με την α βάθμια . Θέματα που έχουν 
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εδώ και δεκαετίες λυθεί στην αβάθμια , όπως η πρόσληψη ειδικών παιδαγωγών , η 

συνεργασία και ο κοινός σχεδιασμός , δεν έχουν ακόμα ανοίξει καν στη ββάθμια. Η ύπαρξη 

πολλών γνωστικών αντικειμένων , οι πολλοί εκπαιδευτικοί ανά τμήμα δυσκολεύουν τη 

συνεννόηση και την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων 

*Η στήριξη από εξωσχολικούς εκπαιδευτικούς , εξειδικευμένους φορείς και η σωστή 

οργάνωση της σ,μ, . σε συνδυασμό φέρουν το καλύτερο αποτέλεσμα για την ομαλή ένταξη 

των παιδιών στο σχολικό χώρο. 

*H πλειονότητα των μαθητών με ε.μ.δ. έχουν ικανοποιητικότερη και μεγαλύτερη πρόοδο στο 

δικό τους σχολείο και σε όλα τα μαθήματα. Η στοχευμένη διδακτική τους στήριξη στα 

πλαίσια του ίδιου τους του σχολείου συμβάλλει τα μέγιστα στη μαθησιακή τους πρόοδο. 

*Μεγαλύτερη πρόοδο σημειώνουν τα παιδιά που έχουν νωρίς διαγνωσθεί οι μαθησιακές τους 

ανάγκες και έχουν δεχθεί έγκαιρα στήριξη , πριν εισέλθουν στη β βάθμια εκπαίδευση. Οι 

έρευνες δείχνουν πως η στήριξη από τα πρώτα σχολικά χρόνια φέρνει τους μαθητές 

ετοιμότερους στο Γυμνάσιο, αν και οι δυσκολίες παραμένουν 

* Η πλειονότητα των μαθητών με ε.μ.δ. στην Α Γυμνασίου κατά μέσο όρο υπολείπονται 

μαθησιακά 2- 3 σχολικά έτη από τους μέσων επιδόσεων συμμαθητές τους. 

*Η συστηματική αξιολόγηση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων των μαθητών 

συνεισφέρουν πολύ στην εκπόνηση των κατάλληλων εξατομικευμένων προγραμμάτων 

διδασκαλίας. 

*Οι μαθητές που είχαν εξοικειωθεί με στρατηγικές αναγνωστικής αποκωδικοποίησης είχαν 

καλύτερη πορεία στο μάθημα της γλώσσας σε όλους τους τομείς. Ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο 

σημειώνουν οι μαθητές σε μαθήματα που δεν απαιτούν ιδιαίτερη γλωσσική καλλιέργεια, 

όπως η τεχνολογία , το σχέδιο κ.α.. Η χρήση η.υ. είναι πολύτιμη για την ανάπτυξη του 

λεξιλογίου , για παράδειγμα. 

*Οι μαθητές με μ.δ. χρειάζονται ιδιαίτερη βοήθεια και στον τομέα της οργάνωσης και 

διαχείρισης της εργασίας τους και δεν πρέπει να αναμένουν οι εκπαιδευτικοί τα ίδια 

αποτελέσματα στον ίδιο χρόνο με μαθητές χωρίς ε.μ.δ.. 

Μέθοδοι στήριξης 

*Γκρουπ εργασίας και διαλόγου πάνω σε κείμενα με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και 

την παρουσίαση με ηλεκτρονικό τρόπο . 

*Δημιουργία φακέλου σημειώσεων από τον εκπαιδευτικό , που να μπορεί να αξιοποιήσει ο 

μαθητής και κατά τις τελικές εξετάσεις. 

*Ειδικά για το μάθημα της Λογοτεχνίας- Γλώσσας πρέπει να δίνονται επιπλέον ώρες μελέτης 

και στήριξης για τους μαθητές με μ.δ. Οι ανάγκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 

μεγάλες ιδιαίτερα στους τομείς της επαρκούς κατανόησης και επεξεργασίας κειμένου. Το νέο 

πλαίσιο είναι αυτό που ονομάζεται πολυγραμματισμοί (multiliteracies), μέσω του οποίου 

αναδεικνύεται η αναγκαιότητα ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την 

κατανόηση κειμένων που συνδυάζουν διαφορετικά σημειωτικά μέσα για την παραγωγή 

νοήματος (γλωσσικός, οπτικός, ηχητικός) και λόγων που παράγονται σε πολυμορφικά και 

πολυπολιτισμικά κοινωνικά περιβάλλοντα . Σκοπός του σχολείου είναι να φέρει τους μαθητές 

σε επαφή και με άλλες πηγές νοήματος εκτός της γλωσσικής. Τέτοιες πηγές είναι οι οπτικές, 

οι ηχητικές, οι αρχιτεκτονικές κτλ. Η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών προτείνει 

διδακτικές αρχές που αποσκοπούν στον εκπαιδευτικό πλουραλισμό, στη διεύρυνση των 

οριζόντων των μαθητών, στην καλλιέργεια αξιοποίησης όλων των πηγών νοήματος, ώστε να 

είναι σε θέση να συνδέονται με άλλους κόσμους ζωής 

*Η ποιότητα της διδασκαλίας και της στήριξης 

*Οι έρευνες καταδεικνύουν πως όταν οι εκπαιδευτικοί κατανοούν τις ειδικές δυσκολίες του 

κάθε μαθητή και τις αντιμετωπίζουν , οι μαθητές έχουν καλύτερες επιδόσεις στο μάθημά τους 

και προσπαθούν περισσότερο , ώστε να τον ικανοποιήσουν. Οι κρίσεις των ίδιων των 

μαθητών για την ποιότητα διδασκαλίας δείχνουν πως οι μαθητές επιθυμούν να σχεδιάζουν ο 

δάσκαλοι το μάθημα βάσει και των δικών τους αναγκών και δυσκολιών , είτε υπάρχει ειδικός 

παιδαγωγός στην τάξη είτε όχι.. 

*Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί που παρείχαν ειδική στήριξη στη β βάθμια 

εκπαίδευση εργάζονταν με κάθε παιδί ξεχωριστά ή βοηθώντας μέσα στη τάξη τα παιδιά με 

μ.δ. 



*Η χρήση εγχειριδίων άλλων από τα επίσημα είναι αναγκαία .Τα βιβλία πρέπει να είναι 

ελκυστικά, ενδιαφέροντα και να ανταποκρίνονται σε ένα πολυαισθητηριακό μοντέλο 

μάθησης. 

*Όταν το μάθημα γίνεται με τη χρήση εποπτικού υλικού οι μαθητές με μ.δ. συμμετέχουν 

κατά κανόνα περισσότερο στη διδακτική πράξη και κινητοποιούνται σημαντικά. Αντίθετα , 

όταν το μάθημα γίνεται κειμενοκεντρικά , οι μαθητές μένουν αμέτοχοι. Παρατηρείται , 

επίσης, πως στα μαθήματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών οι μαθητές με ε.μ.α. συμμετέχουν 

αρκετά , γιατί η αξιοποίηση των τεχνολογιών σε αυτά τα μαθήματα έχει εδραιωθεί εδώ και 

αρκετά χρόνια ως διδακτική πρακτική. 

*Η χρήση η. υ. στη συγγραφή κειμένων ενισχύει πολύ την ικανότητα γραπτής έκφρασης των 

παιδιών με μ.α. , καθώς μπορούν να αξιοποιήσουν τον ορθογραφικό έλεγχο και να 

εξασκούνται ταυτόχρονα . Έτσι οι μαθητές χωρίς το άγχος των λαθών μπορούν απρόσκοπτα 

να ασχοληθούν με τον εμπλουτισμό του κειμένου τους και να μην παραδίδουν ΄΄ 

τηλεγραφήματα΄΄. 

*Mαθητοκεντρικά, εξατομικευμένα προγράμματα με απόκλιση προς το αναλυτικό 

πρόγραμμα και όσο γίνεται με τη δυνατότητα συμμετοχής των ίδιων των μαθητών, της 

οικογένειας και του σχολείου στην εκπόνησή του. Η εμπειρία του αγγλοσαξονικού χώρου 

δείχνει πως τα ΕΠΕ αυτά σε αντίθεση με τα παραδοσιακά ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και 

την αυτοεκτίμηση των παιδιών αλλά και την αυτοδιάθεσή τους. Επιπλέον , δίνουν στους 

μαθητές την εντύπωση πως και οι ίδιοι α συμμετέχουν στη μαθησιακή τους εξέλιξη και 

παίρνουν πρωτοβουλίες. Επίσης ,τα ΕΠΕ αυτά σέβονται το αξιακό σύστημα των γονιών , της 

κοινότητας και του σχολείου και έτσι γίνονται πιο εύκολα αποδεκτά από δασκάλους και 

όλους όσους συμμετέχουν στη διαπαιδαγώγηση των μαθητών με ε. μ. α. Η αιτία είναι πως ο 

καθορισμός εκπαιδευτικών στόχος δε γίνεται με βάση την αντιστοίχιση με τη διδακτέα ύλη 

αλλά τις ανάγκες των παιδιών αλλά και το ότι η διδασκαλία είναι προσανατολισμένη πια σε 

συγκεκριμένους , προκαθορισμένους στόχους .Παράλληλα, οι μαθητές ασκούνται στη λήψη 

αποφάσεων , μια βασική δεξιότητα που πρέπει όλοι οι μαθητές να αναπτύξουν. Βέβαια, για 

την εκπόνηση ενός μ. ΕΠΕ απαιτούνται πιο χρονοβόρες διαδικασίες , η ενεργός συμμετοχή 

πολλών φορέων , πολλές συναντήσεις σε ομάδες και ειδικές τεχνικές υποστήριξης των 

μαθητών , ώστε να συμμετάσχουν στις συναντήσεις .Πάντως , σήμερα υπάρχουν ήδη αρκετά 

λογισμικά για την εκπόνηση μ. ΕΠΕ για όλες τις ομάδες μαθητών με ε.μ.α.. Το SES ,για 

παράδειγμα , είναι ένα τέτοιο λογισμικό στην αγγλική γλώσσα , με υποκατηγορίες ανά 

αντικείμενο και ε,μ,α, 

Παιδαγωγικά- εκπαιδευτικά κέρδη για όλους 

*Οι διδακτικές στρατηγικές που αξιοποιούνταν για τους μαθητές με ε.μ.δ. είχαν μεγάλη 

αποτελεσματικότητα και στους μαθητές με γ.μ.δ. Εξάλλου, στο Γυμνάσιο όλοι οι μαθητές 

δυσκολεύονται κυρίως στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης κειμένου , άντλησης 

πληροφοριών , πύκνωσης κ.α.. όσο πιο νωρίς έρθει η βοήθεια σε αυτούς τους τομείς , τόσο 

καλύτερα θα πάνε οι μαθητές στο Γυμνάσιο. 

*Οι στρατηγικές μάθησης που αξιοποιούν οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στις τάξεις συχνά 

κεντρίζουν το ενδιαφέρον των δασκάλων της γ.α. και τις αξιοποιούν και αυτοί στη 

διδασκαλία τους. Επίσης. το υποστηρικτικό υλικό που χρησιμοποιούσαν οι ειδικοί 

παιδαγωγοί το λάμβαναν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί. 

*Τακτικές και διδακτικές στρατηγικές που πρώτα αξιοποιήθηκαν στην α βάθμια εκπαίδευση 

είχαν επιτυχία στη συνέχεια και στη ββάθμια , όπως φάνηκε στις ΕΠΑ. Η τεχνικές peer 

tutoring και co-teaching αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και στη β βάθμια . όπου όμως 

διαφαίνεται πως το κύριο βάρος πρέπει να δίνεται στις στρατηγικές μάθησης (learning 

strategies), χωρίς όμως να παραβλέπεται ο σημαίνων ρόλος του ψυχολογικού παράγοντα 

στην εφηβική ηλικία . H εφαρμογή ειδικών πιλοτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα 

γενικά σχολεία οδηγεί σε μεγάλη βελτίωση των επιδόσεων και στα γυμνάσια 

*Οι μαθητές που λαμβάνουν καλά στοχευμένη και εξειδικευμένη βοήθεια σημειώνουν 

σημαντική πρόοδο σε τομείς όπως η αναγνωστική ικανότητα η αναγνωστικά 

αποκωδικοποίηση , ο λεξιλογικός εμπλουτισμός, όταν μάλιστα η βοήθεια βασίζεται στην 

πολυαισθητηριακή προσέγγιση διδασκαλίας. Τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά την πρώτη 

σχολική χρονιά της ββάθμιας εκπαίδευσης εντοπίζονται στη γραφή κειμένων και στην 



ανάγνωση και εκεί χρειάζεται η μεγαλύτερη βοήθεια με στόχο την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης και μάλιστα σε μεγαλύτερη έκταση από ό,τι στο Δημοτικό.. 

Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία για την περίπτωση των εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες. 

Πέρα από τα γνωστικά και μεταγνωστικά ελλείμματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των 

Μαθησιακών Δυσκολιών, οι μαθητές αυτοί έχουν βιώσει και καθημερινά βιώνουν, συνεχείς 

ματαιώσεις και αποτυχίες. Έτσι, ο εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να βελτιώσει τη 

δεξιότητα κατανόησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, θα πρέπει να ξεπεράσει όχι 

μόνο τις ελλείψεις τους σε επίπεδο δεξιότητας, αλλά επίσης και προβλήματα στάσεων 

απέναντι στην ανάγνωση, στα κίνητρα και στο φόβο για την αποτυχία. Η προσαρμογή των 

υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο ενδιαφέροντος και λεξιλογίου, είναι διδακτικές 

στρατηγικές που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία κατανόησης στους 

εφήβους με Μαθησιακές Δυσκολίες 

*Κάθε σχολική μονάδα δε λειτουργεί στο κενό αλλά βρίσκεται σε άμεση σχέση 

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης με το εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον. Μέσα 

στα πλαίσια αυτά, κάθε σχολείο δημιουργεί τη δική του κουλτούρα και το δικό του κλίμα, 

που με τη σειρά του, επηρεάζει τους άμεσα εμπλεκόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία 

(διευθυντικά στελέχη, εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, τοπική κοινωνία). Έτσι λοιπόν το 

σύγχρονο σχολείο πρέπει, αφού λάβει υπόψη του τις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, 

να προσαρμόσει ανάλογα την κουλτούρα του και το χαρακτήρα του.. Οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να εντάξουν στην καθημερινή τους πρακτική δραστηριότητες που θα ενθαρρύνουν 

τα παιδιά να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και την πολλαπλότητα, ώστε να μάθουν να 

συνεργάζονται αρμονικά και να ζούνε μαζί. Η κατανόηση αυτής της αρχής οδηγεί στην 

αναγκαιότητα ένταξης και αποδοχής του «άλλου» σε ένα πλαίσιο σεβασμού και 

συναντίληψης του κοινού συμφέροντος. Η δημιουργία συλλογικής συνείδησης ως πλαίσιο 

δράσης, αποκτά την αξία της απόλυτης αναγκαιότητας.. Πιο συγκεκριμένα, δεν προτείνει στις 

σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, που επιθυμούν την ενδυνάμωση της συνεκτικότητάς 

τους να καταργήσουν την διαφορετικότητα, αλλά προτείνει αντίθετα να καλλιεργήσουν τη 

διαφορετικότητα, διαμορφώνοντας δυναμικά ένα κοινό σύστημα αξιών, ιδεών και κανόνων 

δράσης. Αυτό στην εκπαιδευτική θεώρηση σημαίνει πως μέσα σε ένα στρατηγικό πεδίο, όπως 

η σχολική τάξη αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να καλλιεργήσουμε το ανθρωπιστικό 

ιδανικό της ελεύθερης ανάπτυξης του υποκειμένου, ως δυναμικό πυρήνα λειτουργικής 

ένταξης στη συλλογική συνείδηση. ιδιαίτερα η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί και πρέπει να 

αποτελέσει ένα συλλογικό δρώμενο, το οποίο σαν απώτερο σκοπό έχει να συνδέει τα 

υποκείμενα, μέσα από κοινές κατανοήσεις, σε μια συλλογική συνείδηση. Μέσα από την 

καθημερινή συμμετοχή στη σφαίρα της συλλογικότητας, το υποκείμενο αποκτά συνείδηση 

και κριτική κατανόηση των δυνατοτήτων και αδυναμιών του. 

* Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από τη συνύπαρξη 

Η ικανότητα τοποθέτησης του εαυτού στη θέση του άλλου περιλαμβάνει το σύνολο των 

προσπαθειών που καταβάλλονται για την υποδοχή του άλλου μέσα στην ιδιαιτερότητά του. 

Αυτό σημαίνει μια πρόθεση και μια ικανότητα κατανόησης της υποκειμενικής 

πραγματικότητας του άλλου, καθώς και των συνθηκών μέσα στις οποίες αυτή η 

πραγματικότητα έχει διαμορφωθεί.. Η ενσυναίσθηση διαφοροποιείται από τη συμπάθεια και 

η καλλιέργειά της αποτελεί βασικό στόχο του σύγχρονου σχολείου . 

*Εκτός από την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ετοιμότητας και ικανότητας , η ανάπτυξη της 

ενσυναίσθησης ωφελεί με πολλούς τρόπους και μακροπρόθεσμα το μαθητή ( καλλιέργεια 

πολλαπλών οπτικών , συνθετικών και ανασκευαστικών νοητικών στρατηγικών κ.α..) , όπως 

καταδεικνύουν οι σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις. 

*Τέλος, η εξασφάλιση, μέσω της ενσυναίσθησης, των απαραίτητων συνθηκών αρμονικής 

συνύπαρξης διευκολύνει και την επιτυχή ένταξη των μαθητών διαφερόντων ομάδων. Κάτι 

τέτοιο θα έχει αντίκτυπο στη μελλοντική ζωή των μαθητών, 

*Γι' αυτό είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιούν τις τεχνικές της συναισθηματικής 

νοημοσύνης, κύρια παράμετρος της οποίας αποτελεί η ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση 

αποτελεί μία ικανότητα που είναι απαραίτητη τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους 

μαθητές αλλά και σε όσους εμπλέκονται γενικότερα στην εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο, οι 

εκπαιδευτικοί θα δημιουργούν ένα θετικό κλίμα μέσα στην τάξη τους ενθαρρύνοντας την 



αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών, βοηθώντας τους διαφορετικούς 

μαθητές να προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον αλλά και τους υπόλοιπους μαθητές να 

τους αποδεχτούν και να τους εντάξουν στους κόλπους τους. Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν 

να συμβάλουν ουσιαστικά στην αξιοποίηση του «διαφορετικού» στη σχολική 

καθημερινότητα και πρακτική. 

*Η συναισθηματική νοημοσύνη 

Καθορίζει τις δυνατότητες που έχουμε ώστε να μάθουμε τις πρακτικές δεξιότητες που 

βασίζονται στις πέντε διαστάσεις της: την αυτοεπίγνωση, την αυτορύθμιση, τα κίνητρα 

συμπεριφοράς, την ενσυναίσθηση και την ικανότητα στις σχέσεις με τους άλλους.( 

Αυτοεπίγνωση - Αυτογνωσία ενσυναίσθηση επίγνωση των συναισθημάτων: κατανόηση των 

άλλων, ακριβής αυτοαξιολόγηση αυτοπεποίθηση, ενίσχυση της ανάπτυξης των άλλων, 

αυτορύθμιση σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας, προσαρμοστικότητα αυτοέλεγχος 

επικοινωνία, χειρισμός διαφωνιών δέσμευση: καλλιέργεια δεσμών πρωτοβουλία σύμπραξη 

και συνεργασία, αισιοδοξία ) .Η καθεμιά συνεισφέρει με μοναδικό τρόπο στην εργασιακή και 

επικοινωνιακή αποτελεσματικότητα. Η καθεμιά από αυτές επηρεάζει ως ένα βαθμό κάποιες 

άλλες, ενώ υπάρχουν πολλές ισχυρές αλληλεπιδράσεις. Οι διαστάσεις της συναισθηματικής 

νοημοσύνης "οικοδομούνται" η μια πάνω στην άλλη Παράγοντες όπως το κλίμα του 

σχολείου ή το ενδιαφέρον του ίδιου του δασκάλου για την εργασία του θα καθορίσουν επίσης 

αν θα εκδηλωθεί η συγκεκριμένη ικανότητα.. Γίνεται κατανοητό, λοιπόν, ότι η εργασία στην 

τάξη απαιτεί ιδιαίτερη ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αφορούν σε όλες τις διαστάσεις της 

συναισθηματικής νοημοσύνης, προκειμένου να επιτύχει μια ανθρωπιστική παιδαγωγική 

προσέγγιση. 

*Για τη θεωρία της ταυτότητας τα άτομα διακρίνονται σε άτομα 

με αποκλίνουσες και με μη αποκλίνουσες συμπεριφορές. Ως «μη αποκλίνοντα» άτομα 

θεωρούνται τα άτομα τα χαρακτηριστικά των οποίων αποτελούν κυρίαρχο γνώρισμα 

του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, ενώ «αποκλίνοντα» είναι τα άτομα των οποίων 

τα εξωτερικά χαρακτηριστικά ή οι συμπεριφορές αποκλίνουν από αυτά του ευρύτερου 

κοινωνικού περιβάλλοντος. Στις περιπτώσεις συνύπαρξης «μη αποκλινόντων» και 

«αποκλινόντων» ατόμων, το μη αποκλίνον συμπεριφέρεται αδικαιολόγητα στα άτομα που 

θεωρεί αποκλίνοντα.. Η συμπεριφορά τους είναι δυνατό να εξαρτάται από την απουσία 

τριβής , επαφής με τον άλλον ,από την άγνοια. 

* Από την άλλη, ο στιγματισμένος προσπαθεί αφενός να δει τον εαυτό του 

ως ίδιο-όμοιο άτομο με τους γύρω του, αφετέρου γνωρίζει ότι η κοινωνία έχει επίγνωση 

της διαφορετικότητάς του. Έτσι διακατέχεται από ένα διαρκή φόβο και αγωνία για το αν 

και σε ποιο βαθμό θα γίνει αποδεκτός από την ευρύτερη κοινωνία. Αποτέλεσμα αυτής 

της αγωνίας και του φόβου είναι το διαφορετικό άτομο να μην προσπαθεί να 

επιβιώσει στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου . 

Τα άτομα που βιώνουν την προκατάληψη και που αντιμετωπίζονται πολλές φορές ως 

στιγματισμένα, προσπαθούν να καλλιεργήσουν μια θετική «κοινωνική ταυτότητα» για τον 

εαυτό τους ώστε να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση. 

Στη συνέχεια, αφού γίνει η σύγκριση και διαπιστωθεί ότι ένα άτομο αντιμετωπίζεται με 

κάποια αρνητική κοινωνική ταυτότητα, τότε το άτομο εμφανίζει κινητικότητα για την 

αναζήτηση «κοινωνικού καταφυγίου», όπου θα αντιμετωπιστεί θετικά. 

*Έχει διαπιστωθεί πως όσο μεγαλύτερη είναι η ανησυχία και ο φόβος απέναντι 

σε άτομα διαφορετικής ομάδας, τόσο περισσότερα είναι τα φαινόμενα δημιουργίας 

αρνητικών συναισθηματικών αντιδράσεων. Άρα, ο μόνος δρόμος για τη δημιουργία ενός 

θετικού κλίματος σύμπνοιας και συνεργατικότητας μέσα στο Σχολείο είναι η καθημερινή 

επαφή και γνωριμία με το διαφορετικό , που φέρνει τη γνώση και τη διαπίστωση πως τελικά 

δεν είναι και τόσο διαφορετικό , επομένως δε ξενίζει πια ούτε φοβίζει.(Froyd) 
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