ΜΑΖΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
Ποια είναι η τάξη των
ονείρων μας για
ένα ενταξιακό σχολείο;

Μπορούμε να τ
ο
φτιάξουμε μαζί
;

Ως γονείς, δάσκαλοι και μαθητές, ο καθένας μας έχει σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία ενός ενταξιακού περιβάλλοντος μάθησης.
Η συνεργασία όλων προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί μερικές φορές
να είναι δύσκολη. Ένα πρώτο βήμα μπορεί να είναι η συγκέντρωση
των ιδεών μας.
Σας προσκαλούμε να δημιουργήσετε κοινό όραμα για την ενταξιακή
τάξη και να το μοιραστείτε μαζί μας. Το πως θα το δημιουργήσετε
(αφίσα, βίντεο, εικόνα, κολάζ ...) εσείς αποφασίζετε!
Υποβάλετε την τάξη των ονείρων σας στο
inclusiveeducationplus@gmail.com μέχρι τις 4 Νοεμβρίου για να έχετε
τη δυνατότητα να συμπεριληφθείτε στο εγχειρίδιο συμπαραγωγής μας
και να κερδίσετε μια επαγγελματική φωτογράφηση της τάξης σας.
Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα.
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ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΏΤΟ ΒΉΜΑ
Όλοι θέλουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Αυτό περιλαμβάνει την υποστήριξη
τους στο να έχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στην ίδια τάξη όπως όλοι.
Το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
υποχρεώνει τις εθνικές κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ένα σύστημα εκπαίδευσης
χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα. Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής
έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν τις συνθήκες στις οποίες μπορούμε να
υλοποιήσουμε ένα ενταξιακό περιβάλλον μάθησης, ως εκπαιδευτικοί και γονείς,
κατέχετε σημαντική εμπειρία που μπορεί να επιτρέψει στα παιδιά μας να
ευδοκιμήσουν στο περιβάλλον μάθησης και στο σπίτι τους.
Συνεργαζόμενοι μαζί με τα παιδιά σας, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τον
αντίκτυπο των γνώσεών σας, βοηθώντας τα να αξιοποιήσουν πλήρως τις
δυνατότητές τους.
Ακολουθούν συμβουλές μας για να σας βοηθήσουμε να σπάσετε τον πάγο και να
συνεργαστείτε για να μάθετε καλύτερα:

Θυμηθείτε ότι εργάζεστε μαζί ως μέρος της σχολικής
κοινότητας,βεβαιωθείτε ότι κάθε άτομο αισθάνεται
ευπρόσδεκτο στη διαδικασία μάθησης.
Να έχετε στο μυαλό σας ότι το άλλο άτομο έχει ανησυχίες, όπως
και εσείς. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις ανησυχίες,
ώστε να κατανοήσετε καλύτερα την κατάσταση του άλλου.
Χρησιμοποιήστε μια γλώσσα που μπορεί να είναι πλήρως
κατανοητή από τους άλλους, αποφύγετε ιατρική ή ακαδημαϊκή
ορολογία και ελέγξτε την κατανόηση της όταν χρειάζεται.
Συμφωνείστε για έναν τρόπο επικοινωνίας μεταξύ σας σχετικά
με την πρόοδο που πραγματοποιείται στο σπίτι και στην τάξη
και τις μελλοντικές προσδοκίες.
Προγραμματίστε τα επόμενα βήματα μαζί, κοιτάξτε το μέλλον
για να εντοπίσετε πιθανές προκλήσεις και συμφωνήστε πώς να
τις ξεπεράσετε μαζί.
Θυμηθείτε ότι είστε ισότιμοι εταίροι σε αυτή τη διαδικασία,
καθένας από εσάς έχει γνώσεις και εμπειρίες που μπορούν να
βοηθήσουν και τους δυο σας να υποστηρίξετε το παιδί σας
καλύτερα.

Πιστεύουμε ότι είστε έτοιμοι να κάνετε το πρώτο
βήμα! Γυρίστε τη σελίδα για να ξεκινήσετε

