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Τι σημαίνει συμπερίληψη ή συμπεριληπτική μάθηση; 

Η έννοια της συμπερίληψης αρχικά αφορούσε φοιτητές-
τριες με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες αλλά πλέον 
δεν περιορίζεται σε αυτούς τους φοιτητικούς πληθυσμούς 
(Hocking, 2010).  Σύγχρονες βιβλιογραφικές αναφορές μας 
προτρέπουν να σχεδιάζουμε τα μαθήματά μας με σκοπό να 
έχουν καλύτερες ευκαιρίες μάθησης όλοι-ες οι φοιτητές-τριες 
(Naraian, 2019) ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, γλώσσας,  
προτεινόμενων μαθησιακών στυλ, γνωστικής ωριμότητας, 
αναπηρίας ή δυσκολιών (αν υπάρχουν) (Linder, 2015, Rendόn, 
1994). Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί συμπερίληψη 
μεγαλύτερου εύρους φοιτητών-τριών είναι η προληπτική 
ταυτοποίηση μαθησιακών αναγκών και συνθηκών που 
ευνοούν την πρόσβαση, την συμμετοχή και την πρόοδο όλων 
των φοιτητών-τριών στην ακαδημαική κοινότητα. 

 
 

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση σχετίζεται με τις αρχές του 
Καθολικού Σχεδιασμού Μάθησης (Universal Design for 
Learning - UDL), οι οποίες προάγουν την ευελιξία στη 
διδασκαλία και τη μάθηση και απευθύνονται στο μέγιστο 
δυνατό φοιτητικό πληθυσμό, μειώνοντας έτσι την ανάγκη 
για ατομικές προσαρμογές σε μεγάλα ακροατήρια. Η 
συμπερίληπτική αυτή προσέγγιση παρέχει στους φοιτητές-
τριες: 

ΠρόοδοςΣυμμετοχήΠρόσβαση



– πολλαπλά μέσα παρουσίασης πληροφοριών και γνώσεων 
– πολλαπλά μέσα απόδειξης απόκτησης γνώσεων και 

δεξιοτήτων 
– πολλαπλά μέσα ενεργοποίησης κινήτρων και ενεργούς 

συμμετοχής των φοιτητών-τριων που συνάδουν με τα 
ενδιαφέροντά τους και προσφέρουν μαθησιακά κίνητρα) 
(Meyer et al, 2013). 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι και η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία και μάθηση που λαμβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές μαθησιακές προτιμήσεις και προκλήσεις των 
φοιτητών-τριών μας ( Jørgensen and Brogaard, 2021). Η 
διαφοροποίηση είναι πιο αποτελεσματική όταν 
διαφοροποιούμε την διαδικασία της μάθησης παρά τα 
αποτελέσματα της μάθησης (Katsampoxaki-Hodgetts, 2020) 

Σημαντική παράμετρος της συμπεριληπτικής παιδαγωγικής 
είναι η αίσθηση του “να ανήκεις” σε μία ή περισσότερες 
κοινότητες μάθησης καθώς έτσι προάγονται η ενεργή 
συμμετοχή και μάθηση των φοιτητών-τριών (Felten and 
Lambert, 2020). Η αίσθηση του “ανήκειν” συχνά προάγεται 
όταν επιλέγουμε θέματα, συγγραφείς, εργασίες και 
δραστηριότητες έχοντας κατά νου τη διαφορετικότητα των 
φοιτητών-τριών μας (Sanger, 2020). 



 

Διερευνήστε τις ανάγκες των φοιτητών -τριών σας: 

1. Ανακοινώστε από την πρώτη διάλεξη ότι το μάθημά σας έχει 
σκοπό την συμπερίληψη όλων των φοιτητών-τριών και 
καλέστε τους/τις να μοιραστούν μαζί σας δυσκολίες και 
προβληματισμούς. Κάνετε δραστηριότητα χρησιμοποιώντας 
ένα χάρτη ταυτοτήτων (Avraamidou and Schwartz, 2021). 

2. Οργανώστε ατομικές συναντήσεις (ή συναντήσεις σε μικρές 
ομάδες) στις ώρες γραφείου σας. 

3. Διεξάγετε ανώνυμη έρευνα ή δραστηριότητα στοχαστικής 
γραφής για να κατανοήσετε καλύτερα τις προηγούμενες 
γνώσεις ή τις δυσκολίες των φοιτητών-τριών σας. Μοιραστείτε 
τις πληροφορίες που λάβατε με τους φοιτητές-τριες, ώστε να 
καταλάβουν ότι όλοι-ες έχουν διαφορετικές οπτικές, 
δυσκολίες, προτιμήσεις ή βαθμό κατανόησης.

4. Όταν αναθέτετε δραστηριότητες ομαδικής εργασίας, 
συνδυάστε σκόπιμα φοιτητές-τριες με μικρότερη 
προηγούμενη εμπειρία, έτσι ώστε οι πιο έμπειροι-ες να 
καθοδηγούν τους λιγότερο έμπειρους-ες. 

5. Δημιουργήστε ανώνυμες αναστοχαστικές 
δραστηριότητες (συζητήσεις ή γραπτές δραστηριότητες) σε 
κάθε μάθημα που να ωθούν τους φοιτητές-τριες να 
σκεφτούν πώς οι προηγούμενες γνώσεις τους έχουν 
ανατραπεί ή ενισχυθεί. Για να έχουν μαθησιακό όφελος, 
αυτές οι ασκήσεις δεν πρέπει να βαθμολογούνται.

Μερικές πρακτικές ιδέες:
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Κεντρική αρχή κάθε συμπεριληπτικής παιδαγωγικής είναι 
ο βαθμός στον οποίο αναγνωρίζεται η διαφορετικότητα ή η 
ατομικότητα κάθε φοιτητή-τριας (Florian και Spratt, 2013): 

«Η συμπεριληπτική παιδαγωγική είναι μια προσέγγιση στη 
διδασκαλία και τη μάθηση που ανταποκρίνεται στις ατομικές 
διαφορές μεταξύ των φοιτητών-τριών [και που] αποφεύγει την 
περιθωριοποίηση που μπορεί να συμβεί όταν ορισμένοι [φοιτητές-
τριες] αντιμετωπίζονται διαφορετικά» (ibid: 119). 

Η ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής χωρίς αποκλεισμούς είναι 
μια διαρκής διαδικασία. Ακόμη και οι έμπειροι καθηγητές 
χρειάζονται να προσαρμόσουν τις διδακτικές πρακτικές τους  
(Ginsberg & Wlodkowski, 2009) με σκοπό την ευρύτερη 
συμπερίληψη όλων των φοιτητών-τριών.  



6. Αναδείξτε πτυχές του μαθήματός σας που μπορεί να μην είναι 
αυτονόητες. Παρέχετε βοηθητικό υλικό από την πρώτη μέρα του 
εξαμήνου που να αντιστοιχεί σε κάθε εβδομάδα υποδεικνύοντας και 
σειρά κατάταξης. 

7. Κατά την παρουσίαση νέου περιεχομένου (ύλης), ενσωματώστε 
λεκτικές, οπτικές και κειμενικές αναπαραστάσεις. Εξηγήστε 
τεχνικούς όρους και δώστε πολλά παραδείγματα. Παρέχετε ένα 
συνοπτικό φυλλάδιο με τους τεχνικούς όρους που συζητήθηκαν σε 
κάθε διάλεξη.  

8. Δημιουργήστε δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διάλεξης 
όπου οι φοιτητές-τριες μπορούν να υποστηρίζονται μεταξύ τους και 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές δεξιότητες. Σύμφωνα με έρευνες, η 
υποστήριξη από ομότιμους (peers) δεν είναι μόνο σημαντική για τη 
συναισθηματική και κοινωνική μετάβαση των φοιτητών-τριών στο 
πανεπιστήμιο, αλλά αποτελεί και πολύ σημαντικό παράγοντα 
ακαδημαϊκής επιτυχίας (Zhao and Kuh, 2004; Felten and Lambert, 
2020). Ενδεικτικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε: 

I.  Think-Pair-share (Mundelsee and Jurkowski, 2021). 

II.  Δραστηριότητες Jigsaw ( Jainal and Shahrill, 2021) 

III. Team Based Learning (Michaelsen and Sweet, 2008) 

IV.  Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα (PBL) (Amador et al., 

2006) 

V. Μάθηση βασισμένη στην διερέυνηση /έρευνα (IBSE /

research-based learning) (Khalaf and Zin, 2018) 

Κι άλλες πρακτικές ιδέες:



α. Οι διαλέξεις με οπτικά βοηθήματα όπως εικόνες, γραφήματα 
ή βίντεο προσφέρουν έναν αποτελεσματικό συνδυασμό 
πολυτροπικής μάθησης.  

β. Οι διαλέξεις με διαδραστικά εργαλεία όπως τα padlet, 
kahoot και το PollEverywhere παρακινούν τους φοιτητές-τριες να 
κατανοήσουν το περιεχόμενο και να λάβουν αποφάσεις 
ενισχύοντας παράλληλα την προσοχή τους. 

γ. Οι άτυπες συζητήσεις σε θέμα που επιλέγεται από τον 
καθηγητή ή από τους φοιτητές-τριες τους βοηθούν στο να 
σκεφτούν και να επικοινωνούν με άλλους “σκεπτόμενοι δυνατά” 
και ακούγοντας διαφορετικές απόψεις από τις δικές τους. 

δ. Η γραφή σε πραγματικό χρόνο με κιμωλία ή σε λευκό πίνακα 
από τον καθηγητή ή από φοιτητές-τριες μπορεί να ενισχύσει και να 
διευκρινίσει τι λέγεται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης. Η γραφή 
μπορεί να πάρει πολλές μορφές, όπως λίστες ή σχεδιαγράμματα. 

 ε. Η γραφή σε πραγματικό χρόνο σε ένα διαδικτυακό πίνακα 
που προβάλλεται σε μια οθόνη δίνει ευκαιρίες για ανώνυμη 
συμμετοχή σε συζητήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμες, εάν 
διδάσκονται φοιτητές-τριες που δεν είναι εξοικειωμένοι-ες και δεν 
έχουν αυτοπεποίθηση να μοιραστούν τις απόψεις τους εντός της 
τάξης. 

ζ. Οι ασκήσεις στοχαστικής γραφής που δεν μοιράζονται με 
συνομήλικους μπορούν να χρησιμεύσουν ως ιδιωτική, πιο 
προσωπική άσκηση για την τόνωση της αναλυτικής και κριτικής 
σκέψης επιτρέποντας στους φοιτητές-τριες να παίρνουν ρίσκα 
χωρίς να φοβούνται ότι «ακούγονται ανόητοι».

 9. Χρησιμοποιήστε  διαφορετικές εκπαιδευτικές  
 δραστηριότητες και τρόπους έκφρασης των   
 φοιτητών-τριών (Sanger, 2020): 



Bεβαιωθείτε ότι η γραμματοσειρά όσων προβάλλονται σε οθόνη είναι 
προσβάσιμη σε όλους-ες. 

Xρησιμοποιήστε μορφοποίηση που ταιριάζει σε προγράμματα 
ανάγνωσης οθόνης (για φοιτητές-τριες με προβλήματα όρασης). 

Παρέχετε ηχογραφημένο υλικό και χρησιμοποιήστε λεζάντες/
υπότιτλους όπου είναι δυνατόν. 

Παρέχετε το υλικό σας εκ των προτέρων (σε πλατφόρμες του 
πανεπσιτημίου) για να επιτρέψετε στους φοιτητές-τριες να 
προσαρμόσουν το περιεχόμενο και να το κάνουν πιο προσιτό. 

Ενημερώστε εκ των προτέρων για οποιεσδήποτε αλλαγές (π.χ. 
χρονοδιαγράμματα, αίθουσας διδασκαλίας).  

Κοινοποιήστε ξεκάθαρους στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα. 

Περιγράψτε το περιεχόμενο των μαθημάτων και το πώς συνδέονται 
με την αξιολόγηση  εκ των προτέρων. 

Παρέχετε ένα γλωσσάρι με βασικούς όρους (κάθε εδβομάδα). 

Δημιουργήστε «επιλογή» σε δραστηριότητες ή αξιολόγηση όπου είναι 
δυνατόν, π.χ. ατομική/ζεύγος/ομαδική παρουσίαση ή ιστολόγιο, 
βίντεο κ.λπ. 

Παρέχετε μια λίστα ανάγνωσης με σειρά προτεραιότητας για να 
βοηθήσετε τους φοιτητές-τριες  να εστιάσουν στο βάθος και όχι στο 
εύρος της ανάγνωσης. 

Ζητήστε από τους φοιτητές-τριες να καταγράψουν ανώνυμα τι δεν 
ήταν κατανοητό, τυχόν δυσκολίες και προτάσεις βελτίωσης του 
μαθήματος.  

Ελέξτε θέματα πρόσβασης

Ενισχύστε την αίσθηση του ανήκειν



Παρέχετε λεπτομερείς και ξεκάθαρες πληροφορίες που δεν 
χρειάζονται περεταίρω επεξηγήσεις “από κοντά”. 

Ελέξτε την κατανόηση προηγούμενης ύλης  και βασιστείτε σε 
αυτή πριν προχωρήσετε παρακάτω. 

Διαφοροποιήστε τις δραστηριότητες  έτσι ώστε να 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ή ανώτερες γνωστικές 
δεξιότητες πέραν της κατανόησης (Bloom, 1956 in Anderson et 
al. 2014). 

Παρέχετε σαφείς (γραπτές) οδηγίες κάθε δραστηριότητας για 
να διασφαλίσετε ότι οι φοιτητές-τριες κατανοούν τι αναμένετε 
από αυτούς. 

Παρέχετε έναν εννοιολογικό χάρτη, εικόνα ή γραφική 
αναπαράσταση για να βοηθήσετε τους φοιτητές-τριες να 
συνδέσουν πληροφορίες μεταξύ τους. 

Ελέγξτε την ταχύτητα της παρουσίασής σας, κάνετε παύσεις και 
διαλείμματα ξεκούρασης. 

Χρησιμοποιήστε σχετικές εικόνες/διαγράμματα για να 
υποστηρίξετε τη «διπλή» μάθηση (οι λέξεις/εικόνες που 
συνδυάζονται είναι πιο ισχυρές από λέξεις μόνο). 

Συνοψίστε και ανακεφαλαιώστε βασικά σημεία. 

Παρέχετε γνωστική ενίσχυση
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