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 Περίληψη 

Το άρθρο 24 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία  αναφέρει 

ότι πρέπει να διασφαλίζεται στα άτομα με αναπηρία το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς 

αποκλεισμούς. Τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποκλείονται από τη δωρεάν και υποχρεωτική πρωτοβάθμια ή 

από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο υπάρχει πολύς δρόμος έως ότου να  εξασφαλίζονται 

ίσες ευκαιρίες για όλους. Σε πολλά ειδικά, καθώς και γενικά σχολεία, εξακολουθεί να υπάρχει 

μεγάλη αβεβαιότητα και έλλειψη γνώσης. Στηριγμένη σε έρευνα στις νευροεπιστήμες και την αρχή 

Σχεδίαση για Όλους, η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (ΚΣΜ) αποτελεί εκπαιδευτική προσέγγιση 

που προωθεί την πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα 

σπουδών όλων των μαθητών. Οι εξελίξεις αυτές δεν έχουν οδηγήσει ωστόσο σε σημαντικές 

αλλαγές στην καθημερινή σχολική πρακτική. Η δυσκολία εντοπίζεται στη μεταφορά της 

συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής στην καθημερινή σχολική πρακτική. Προς αυτή την 

κατεύθυνση, το δίκτυο UDLnet αποσκοπεί στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτικής και της 

πρακτικής μέσω της συλλογής και δημιουργίας καλών πρακτικών στο πλαίσιο της ΚΣΜ. Η 

παρούσα εργασία παρουσιάζει το δίκτυο UDLnet, τους στόχους του, το μεθοδολογικό πλαίσιο, 

καθώς και τις θεματικές του περιοχές. 

 

Λέξεις κλειδιά: Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση, ένταξη, προσβασιμότητα, ηλεκτρονική 

μάθηση, ποικιλομορφία μαθητών 

1 Εισαγωγή 

Το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 

(2010), η υιοθέτηση πρωταρχικού στόχου στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020 (Ευρώπη 

2020, 2010) για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και τα συμπεράσματα του 

Συμβουλίου του 2010 για την εκπαίδευση των μεταναστών, την κοινωνική διάσταση της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έδωσαν ώθηση στα θέματα της κοινωνικής ένταξης μέσω της 

εκπαίδευσης. Ειδικά στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης, τα ζητήματα της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου και η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) 

αναφέρεται στην αναπηρία σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, κυρίως με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ 

(άρθρο 13, 1997) σχετικά με τις διακρίσεις εις βάρος των πολιτών με αναπηρία και με το άρθρο 26, 

του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων «το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να 

επωφελούνται από μέτρα που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας / κοινωνική και 

επαγγελματική ένταξη / συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας». Η ενσωμάτωση της 

προσβασιμότητας στις πολιτικές της ΕΕ είναι μέρος της ευρύτερης κίνησης της Επιτροπής για τη 
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διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρία να διαδραματίσουν πλήρως το ρόλο τους στην κοινωνία. Η 

αναπηρία είναι επίσης στο επίκεντρο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία, με την οποία η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η 

στρατηγική της ΕΕ για την Ευρώπη 2020 θέτει ως προτεραιότητα, την προσβασιμότητα και την 

οικονομική / κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εξάλειψης των 

υφιστάμενων εμποδίων. Σύμφωνα με την ανάλυση εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της ΕΕ 

και τη χαρτογράφηση των καινοτόμων διδασκαλίας και μάθησης για όλους μέσω των νέων 

τεχνολογιών και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στην Ευρώπη - Συνοδευτικό έγγραφο 

ανακοίνωση «το άνοιγμα της εκπαίδευσης» (2013), η ευρύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και 

των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων μπορεί να συμβάλει στη μείωση του κόστους για τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και για τους φοιτητές, ιδίως μεταξύ των μειονεκτούντων ομάδων. Προς 

αυτή την κατεύθυνση απαιτούνται, ωστόσο, συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές εκπαίδευσης και 

ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Το δικαίωμα στη συμμετοχική και ποιοτική εκπαίδευση για όλους, είναι αποτέλεσμα των 

τελευταίων δεκαετιών. Από τη Δήλωση της Σαλαμάνκα της UNESCO του 1994, υπάρχει η 

πολιτική βούληση στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες αλλαγές στον 

τομέα της νομοθεσίας και την οργάνωση του σχολείου. Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό 

επίπεδο, οι αρχές εργάζονται για την υλοποίηση των νομικών πλαισίων που διευκολύνουν τη 

συνεκπαίδευση για όλους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Αυτές οι δηλώσεις και τα έγγραφα 

πολιτικής δηλώνουν σαφώς ότι όλα τα παιδιά και οι ενήλικες έχουν το ίδιο δικαίωμα σε υψηλής 

ποιότητας και κατάλληλη εκπαίδευση. Αν και έχουν υπάρξει πολλές επιτυχείς προσπάθειες για την 

άρση των εμποδίων στην πρόσβαση, τη συμμετοχή και την πρόοδο στο πλαίσιο του γενικού 

αναλυτικού προγράμματος σπουδών, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην απόκτηση προσβάσιμων και 

εύχρηστων εκπαιδευτικών πόρων σε εύθετο χρόνο. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές με αναπηρία είναι 

εδώ και χρόνια σε υψηλό κίνδυνο σχολικής αποτυχίας (Blackorby & Wagner, 2004; Frieden, 2004). 

 

Υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση μέχρι η κοινωνία να παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους. Η 

χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική εκπαίδευση είναι ένα βασικό μέσο για την επίτευξη αυτού του 

στόχου. Σε πολλές ειδικά καθώς και γενικά σχολεία, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα 

και η έλλειψη γνώσης. Αν και το πλαίσιο πολιτικής υποστηρίζει τη στροφή προς ένταξη, οι 

επαγγελματίες χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη στην καθημερινή πρακτική τους. Κατά τα 

τελευταία είκοσι χρόνια, οι εκπαιδευτικοί ψάχνουν για ιδέες και τεχνικές ώστε να μπορούν  να 

αντιμετωπίζουν την πρόσβαση και να έχουν μια καθαρή θέση σε ζητήματα που δημιουργούν 

εμπόδια στην αποτελεσματική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των μαθητών. 

 

 Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει μοναδικά πλεονεκτήματα και δεν 

εξυπηρετείται καλά από μια παραδοσιακή, τυποποιημένη εκπαιδευτική προσέγγιση. Η πρόκληση, 

σύμφωνα με την  Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚΣΜ), δεν είναι να αλλάξουμε τους 

μαθητές, αλλά μάλλον η επανασχεδίαση, προσαρμογή και εξατομίκευση των προγραμμάτων 

σπουδών και των διδακτικών μεθόδων και τη δημιουργία μαθησιακού περιβάλλοντος που βοηθά 

κάθε μαθητή να αναπτύξει το πλήρες δυναμικό του. Έτσι, η αρχή της Σχεδίασης για Όλους (Design 

for All - D4All) και η προώθηση της ένταξης ωφελεί όλα τα παιδιά και όχι μόνο τα άτομα με 

αναπηρία. H ΚΣΜ αποτελεί πεδίο έρευνας και βασίζεται σε αρχές που αποτελούν ένα πρακτικό 

πλαίσιο για τη χρήση της τεχνολογίας και τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών μάθησης για κάθε 

μαθητή (Rose et al. 2002). Η ΚΣΜ μαζί με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, βασίζεται στις 

αρχές της Σχεδίασης για Όλους και αποτελεί ένα πολύ γενικό πλαίσιο, το οποίο δεν έχει εισαχθεί σε 

σημαντικό βαθμό στην Ευρώπη. 
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2 Επισκόπηση 

2.1 Η έννοια της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση 

Η ΚΣΜ είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση που αφορά στο σχεδιασμό και την εφαρμογή 

προγραμμάτων σπουδών, με βάση τις νέες έρευνες για τη λειτουργία του εγκεφάλου και των νέων 

τεχνολογικών μέσων, για την αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των εκπαιδευομένων. Η λέξη 

«καθολικός» οδηγεί μερικές φορές σε παρερμηνείες, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχει μια 

ενιαία λύση που λειτουργεί για όλους. Ωστόσο, η ουσία της ΚΣΜ έγκειται στην ευελιξία και την 

ενσωμάτωση εναλλακτικών λύσεων για την εναρμόνιση των πολυάριθμων διαφορετικών αναγκών 

των εκπαιδευομένων, των στυλ και των προτιμήσεών τους. Οι αρχές της ΚΣΜ εκπηγάζουν από την 

έρευνα του εγκεφάλου και των νέων τεχνολογιών και στοχεύουν να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν και να διδάξουν όλους τους μαθητές μέσα από τον καθορισμό 

κατάλληλων μαθησιακών στόχων, την επιλογή και την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων και 

εκπαιδευτικών υλικών, καθώς και την ανάπτυξη σωστών και δίκαιων τρόπων αξιολόγησης της 

προόδου των μαθητών. Με την ΚΣΜ, κάθε μαθητής αντιμετωπίζεται ως ένα άτομο με ιδιαίτερες 

ανάγκες, ενδιαφέροντα και ικανότητες. Συγκεκριμένα η έρευνα του εγκεφάλου έχει αποκαλύψει 

πως ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ένα μεγάλο δίκτυο νευρώνων, στο οποίο ενυπάρχουν πολλά 

μικρότερα δίκτυα, ειδικά κατασκευασμένα για την εκτέλεση συγκεκριμένων ειδών επεξεργασίας 

και τη διαχείριση εργασιών μάθησης (Βοσνιάδου, 2004; Eysenck, 2010; Κολιάδης, 2002). 

Ειδικότερα, μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με τις λειτουργίες τους, τρία βασικά είδη 

δικτύων (Πίνακας 1), τα οποία ξεχωρίζουν μεν δομικά και λειτουργικά, αλλά ταυτόχρονα είναι 

στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους, λειτουργούν συνδυαστικά και καθένα εξ αυτών είναι εξίσου 

σημαντικό για τη μάθηση (Meyer& Rose, 2000; Rose, 2001): 

 

 τα δίκτυα αναγνώρισης (recognition networks), τα οποία εδράζονται στο πίσω μέρος 

του εγκεφάλου και είναι ειδικά δομημένα ώστε να αντιλαμβάνονται και να 

νοηματοδοτούν τα πρότυπα (patterns) που προσλαμβάνει το άτομο μέσω των 

αισθήσεών του. Χάρη δηλαδή στα εν λόγω δίκτυα το άτομο είναι σε θέση να 

αναγνωρίζει και να κατανοεί πληροφορίες, ιδέες, έννοιες. 

 τα δίκτυα στρατηγικής (strategic networks) που εδράζονται στο μπροστινό τμήμα του 

εγκεφάλου και ειδικεύονται στην παραγωγή και επίβλεψη νοητικών και κινητικών 

προτύπων (mental and motor patterns), επιτρέποντας στο άτομο να προγραμματίζει, 

να εκτελεί, καθώς και να παρακολουθεί ενέργειες. 

 τα συναισθηματικά δίκτυα (affective networks) που εντοπίζονται στον πυρήνα του 

εγκεφάλου, είναι ειδικά κατασκευασμένα για να αξιολογούν τα διάφορα πρότυπα και 

να τους εκχωρούν συναισθηματική αξία. Αυτά τα δίκτυα σχετίζονται με το βαθμό 

ευθύνης και δέσμευσης (engagement) που αισθάνεται ένα άτομο απέναντι στα 

καθήκοντά του, τη μάθησή του και τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

 

Ένας περιεκτικός ορισμός της ΚΣΜ δόθηκε στο Νομοθετικό Διάταγμα για την Εκπαίδευση 

των Η.Π.Α., όπου ρητά διατυπώνεται ότι (Higher Education Opportunity Act, 2008): 

«Ο όρος Καθολική Σχεδίαση για τη Μάθηση (ΚΣΜ) σημαίνει το επιστημονικά έγκυρο 

πλαίσιο για την καθοδήγηση της εκπαιδευτικής πρακτικής, το οποίο: 

i. παρέχει ευελιξία στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζονται οι πληροφορίες, στους 

τρόπους με τους οποίους οι μαθητές απαντούν ή επιδεικνύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, 

καθώς και στους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία. 

ii. Μειώνει τα εμπόδια στην εκπαίδευση, παρέχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις, υποστηρίξεις 

και προκλήσεις και διατηρεί υψηλές προσδοκίες επίτευξης για όλους τους μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία και των μαθητών με περιορισμένη γνώση της 

κύριας γλώσσας». 
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Πίνακας 1: Νευρωνικά Δίκτυα και Αρχές της ΚΣΜ 
 

Δίκτυα αναγνώρισης Δίκτυα στρατηγικής Συναισθηματικά δίκτυα 

Το "τι" της μάθησης Tο "πώς" της μάθησης Το "γιατί" της μάθησης 

  
 

Παρουσίαση πληροφοριών 

και περιεχομένου με 

ποικίλους τρόπους 

Διαφοροποίηση των τρόπων 

με τους οποίους οι μαθητές 

εκφράζουν όσα γνωρίζουν 

Διέγερση ενδιαφέροντος 

και παρώθηση για μάθηση 

 

 

2.2 Οι Αρχές της Καθολικής Σχεδίασης για τη Μάθηση 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανταποκρίνονται από 

την αρχή στην ποικιλομορφία της μάθησης. Η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (ΚΣΜ) στοχεύει 

στην παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους, αίροντας τα εμπόδια που προκαλούν τα «μιας & 

ενιαίας κοπής», ανελαστικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία δεν είναι προσαρμόσιμα.  

Οι τρεις βασικές αρχές (Πίνακας 2), με βάση την έρευνα στο πεδίο των νευροεπιστημών, 

αποτελούν το πλαίσιο των κατευθυντήριων γραμμών: 

 

1. Παροχή πολλαπλών μέσων αναπαράστασης,  

2. Παροχή πολλαπλών μέσων δράσης και έκφρασης, 

3. Παροχή πολλαπλών μέσων εμπλοκής στη διαδικασία μάθησης. 

 

Ο Benjamin Bloom (1913-1999) προσδιόρισε τρεις τομείς μάθησης: γνωστική, 

συναισθηματική και ψυχοκινητική. Αυτοί οι τρεις τομείς παραλληλίζονται με τις τρεις αρχές της 

ΚΣΜ. 

2.3 Αναγκαιότητα της ΚΣΜ 

Ο όρος ΚΣΜ συνδέεται συνήθως με την τεχνολογία (Zascavage & Winterman, 2009). 

Ωστόσο, δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Αφορά, 

επίσης, την παιδαγωγική, ή τις διδακτικές πρακτικές, που χρησιμοποιούνται για τους μαθητές με 

και χωρίς αναπηρίες (King-Sears, 2009). Οι νέες εξελίξεις σχετικά με τη θεωρία και την πρακτική 

της ΚΣΜ υπογραμμίζουν τη σημασία των εκπαιδευτικών παιδαγωγικών μεθόδων που 

διευκολύνουν την προσβασιμότητα για όλους τους εκπαιδευόμενους (Burgstahler, 2009). 

Πρόσφατα ευρήματα της έρευνας απέδειξαν ότι η ΚΣΜ μπορεί να υποστηρίξει την πρόσβαση, τη 

συμμετοχή και την πρόοδο για όλους τους μαθητές (Jimenez, Graf, & Rose, 2007; King-Sears, 

2009; Kortering, 2008; Meo, 2012). Παρόλα αυτά η ΚΣΜ είναι πολύ πιο περίπλοκη από ότι 

πιστευόταν αρχικά (Edyburn, 2010). 
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Πίνακας 2: Κατευθυντήριες Γραμμές της ΚΣΜ 

 

Ι. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 

Αναπαράστασης 

ΙΙ. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 

Δράσης & Έκφρασης 

ΙΙΙ. Παροχή Πολλαπλών Μέσων 

Εμπλοκής 

1. Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για την αντίληψη 

4. Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για σωματική δράση 

7. Παροχή εναλλακτικών επιλογών 

για την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος 

1.1 Προσφορά τρόπων για την 

προσαρμογή της εμφάνισης των 

πληροφοριών 

1.2 Προσφορά εναλλακτικών 

επιλογών για ακουστικές 

πληροφορίες 

1.3 Προσφορά εναλλακτικών επιλο-

γών για οπτικές πληροφορίες 

4.1 Ποικιλία στις μεθόδους 

απόκρισης και πλοήγησης 

4.2 Βελτιστοποίηση της πρόσβασης 

σε εργαλεία και υποστηρικτικές 

τεχνολογίες 

7.1 Βελτιστοποίηση ευκαιριών για 

ατομική επιλογή και αυτονομία 

7.2 Βελτιστοποίηση της συνάφειας, 

της αξίας και της αυθεντικότητας 

7.3 Ελαχιστοποίηση απειλών και 

περισπασμών 

2. Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για τη γλώσσα, τις 

μαθηματικές εκφράσεις και τα 

σύμβολα 

5. Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για έκφραση και 

επικοινωνία 

8. Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για τη διατήρηση της 

προσπάθειας και της επιμονής 

2.1 Αποσαφήνιση λεξιλογίου και 

συμβόλων 

2.2 Αποσαφήνιση συντακτικού και 

δομής 

2.3 Υποστήριξη αποκωδικοποίησης 

κειμένου, μαθηματικής 

σημειογραφίας και συμβόλων 

2.4 Προώθηση της κατανόησης 

μεταξύ γλωσσών 

2.5 Παρουσίαση με χρήση 

πολλαπλών μέσων 

5.1 Χρήση πολλαπλών μέσων για 

την επικοινωνία 

5.2 Χρήση πολλαπλών εργαλείων 

για τη δόμηση και τη σύνθεση 

της μάθησης 

5.3 Δόμηση ευχέρειας με 

διαβαθμισμένη υποστήριξη για 

πρακτική εξάσκηση και 

απόδοση 

8.1 Ανάδειξη της σπουδαιότητας των 

σκοπών και των στόχων 

8.2 Ποικιλία στις απαιτήσεις και τις 

πηγές για τη βελτιστοποίηση της 

πρόκλησης 

8.3 Ενίσχυση της συνεργασίας και 

της κοινότητας 

8.4 Αύξηση της ανατροφοδότησης με 

στόχο την αρτιότητα της γνώσης 

3. Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για την κατανόηση 

6. Παροχή εναλλακτικών 

επιλογών για εκτελεστικές 

λειτουργίες 

9. Παροχή εναλλακτικών επιλογών 

για την αυτορρύθμιση 

3.1 Ενεργοποίηση ή εφοδιασμός 

γνωστικού υποβάθρου 

3.2 Επισήμανση μοτίβων, καίριων 

χαρακτηριστικών, σημαντικών 

ιδεών και σχέσεων 

3.3 Καθοδήγηση στην επεξεργασία 

των πληροφοριών, την 

οπτικοποίηση και το χειρισμό 

3.4 Μεγιστοποίηση της μεταφοράς 

και της γενίκευσης της μάθησης 

6.1 Καθοδήγηση της 

αποτελεσματικής στοχοθεσίας 

6.2 Υποστήριξη του 

προγραμματισμού και της 

ανάπτυξης στρατηγικών 

6.3 Διευκόλυνση της διαχείρισης 

πληροφοριών και πηγών 

6.4 Ενίσχυση της ικανότητας 

παρακολούθησης της προόδου 

9.1 Προαγωγή προσδοκιών και 

αντιλήψεων που βελτιστοποιούν 

την παρώθηση 

9.2 Διευκόλυνση ατομικών 

δεξιοτήτων και στρατηγικών 

υπέρβασης δυσκολιών 

9.3 Ανάπτυξη της αυτο-αξιολόγησης 

και του αναστοχασμού 

 

 

Η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ φαίνεται εύκολη. Ωστόσο, η πράξη έχει δείξει ότι 

είναι πιο εύκολη η κατανόηση των δυνατοτήτων της ΚΣΜ από ότι η εφαρμογή της σε μεγάλη 

κλίμακα. Τα τελευταία χρόνια που όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί «υλοποιούν την ΚΣΜ» δεν 

είναι σαφές ποια είναι τα αποτελέσματα. Οι Udvari-Solner κ.ά., 2005 περιγράφουν τρόπους για την 

εφαρμογή των αρχών της ΚΣΜ ώστε να παρέχονται σε όλους τους μαθητές πολλαπλά μέσα 
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αναπαράστασης, πολλαπλά μέσα εμπλοκής, και πολλαπλά μέσα έκφρασης. Συνιστάται ένα πλαίσιο 

για το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις ποικίλες ανάγκες, 

το υπόβαθρο, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών προτείνοντας ευέλικτους 

στόχους (goals), μεθόδους (methods), διδακτικά μέσα (means), υλικά (materials) και αξιολογήσεις 

(assessments) για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν 

την πρόκληση της διαφορετικότητας και της ατομικής μεταβλητότητας (individual variability) που 

χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη τάξη. Η ΚΣΜ απαιτεί τη συνεργασία για το σχεδιασμό μεταξύ 

εκπαιδευτικών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων (Nevin et al, 2004). Οι δυσκολίες που 

καταγράφονται  συχνά περιλαμβάνουν την έλλειψη χρόνου για τη συν-σχεδίαση και την έλλειψη 

πόρων για διδασκαλία ενός διαφοροποιημένου προγράμματος σπουδών.  

 

Καίριας σημασίας για την εφαρμογή της Καθολικής Σχεδίασης για Μάθηση είναι η 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες. Τα ψηφιακά μέσα, λόγω 

της εγγενούς ευελιξίας τους, μπορούν να παραμετροποιηθούν και να προσαρμοστούν κατάλληλα 

στις εκάστοτε μαθησιακές ανάγκες και έτσι να άρουν τα εμπόδια που συχνά εγείρουν τα 

παραδοσιακά μέσα, τα οποία αποδεικνύονται πολλές φορές αναποτελεσματικά για τη μάθηση. 

Επομένως, με τη χρήση των κατάλληλων ψηφιακών εργαλείων, στο πλαίσιο της ΚΣΜ, οι 

εκπαιδευτικοί δύνανται να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές 

παρέχοντάς τους εύρος επιλογών και εφαρμόζοντας εναλλακτικές διδακτικές μεθόδους (CAST 

2009, 2011; Rose, Meyer& Hitchcock, 2005, Rose & Meyer, 2002, 2006). Σύμφωνα με τον 

Edyburn (2010), «καθώς οδεύουμε προς τη δεύτερη δεκαετία της ΚΣΜ έχει έρθει η στιγμή για μια 

νέα θεώρηση γύρω από την ΚΣΜ. Πρέπει να διευκρινιστούν οι εμπλεκόμενοι φορείς 

(εκπαιδευτικοί ή προγραμματιστές), οι οποίοι θα καταρτιστούν για τη δημιουργία περιεχομένου με 

βάση την ΚΣΜ. Πρέπει να κατανοήσουμε τι σημαίνει η εφαρμογή της ΚΣΜ. Πρέπει να 

καταλάβουμε πώς να μετρήσουμε τα αποτελέσματα της ΚΣΜ». Ενώ η ΚΣΜ προέκυψε αρχικά στο 

πλαίσιο της αναπηρίας και της ανικανότητας, σήμερα εξετάζεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παροχής 

ισότιμων ευκαιριών για όλους. 

 

Με τον όρο Web 2.0 γίνεται αναφορά σε ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εργαλείων για τη 

δημιουργία, επεξεργασία, διαμοίραση, συζήτηση, συνεργασία και επικοινωνία σε διαδικτυακούς 

χώρους κοινής χρήσης πολυμέσων (Solomon & Schrum, 2007). Τα εργαλεία αυτά 

χρησιμοποιούνται επίσης για την επεξεργασία, προσαρμογή, και δημοσίευση περιεχομένου. Τα 

εργαλεία Web 2.0 είναι διαδραστικά και πολυμεσικά, επομένως οι τεχνολογίες αυτές, είναι ιδανικές 

για τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν την ΚΣΜ,  δηλαδή για τη δημιουργία 

ευέλικτων, επεκτάσιμων, διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων οι οποίες είναι προσβάσιμες και 

ελκυστικές τόσο για απρόθυμους όσο και πρόθυμους εκπαιδευόμενους (Kingsley & Brinkerhoff, 

2011). Η δικτυακή πύλη του Open Discovery Space (2013) είναι μια ψηφιακή αποθήκη, για την 

αναζήτηση και δημιουργία πόρων, σχεδίων μαθήματος και εκπαιδευτικών σεναρίων με τη 

συνεργατική χρήση του εργαλείου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ODS (ODS Authoring Tool) μεταξύ 

των δικτύων των εκπαιδευτικών (Riviou, Kouroupetroglou, 2014). Το εργαλείο CAST UDL 

Exchange (2014) είναι μια αντίστοιχη εκπαιδευτική βιβλιοθήκη εκπαιδευτικού περιεχομένου. Η 

ευρωπαϊκή πρωτοβουλία UDLnet 

 

3. Το δίκτυο UDLnet 

 

Το δίκτυο UDLnet στοχεύει πρωταρχικά στη συλλογή και επίδειξη τρόπων αποτελεσματικής 

χρήσης του πλαισίου της ΚΣΜ (Riviou, Kouroupetroglou, Bruce, 2014). Το δίκτυο αποσκοπεί να 

προάγει τη δημιουργία κοινοτήτων πρακτικής ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς φορείς από όλη την 

Ευρώπη, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν, να διαμοιραστούν και να 

αξιοποιήσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο από μια πλειάδα εκπαιδευτικών πηγών. 
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Επιπρόσθετα, αναδεικνύει τη δυνατότητα της δυναμικής του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 

περιεχόμενου υπό το πρίσμα της ΚΣΜ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη και η πλατφόρμα κοινωνικής 

δικτύωσης του UDLnet δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και άλλα μέλη 

της κοινότητας να αναζητήσουν και να προσαρμόσουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο στα 

θέματα ενδιαφέροντός τους και βάσει των αναγκών τους. Τέλος, το UDLnet σκοπεύει να αναπτύξει 

«Οδηγίες και Καλές Πρακτικές» που θα αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα των εργαλείων, 

καλών πρακτικών, του περιεχομένου και θα τεκμηριώνουν τις σχετικές διαδικασίες μάθησης. 

3.1 Βασικοί Στόχοι δικτύου UDLnet 

Οι βασικοί στόχοι του δικτύου είναι οι εξής: 

 Η ανάπτυξη μιας συστηματικής μεθοδολογίας και ο καθορισμός κριτηρίων για την 

αναγνώριση των καλών πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ. 

 Η σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής ψηφιακής βιβλιοθήκης, η οποία θα περιέχει 

συλλογή και κατηγοριοποίηση των καλών πρακτικών. Παράλληλα, θα υποστηρίζεται 

μια διαδικτυακή κοινότητα της οποίας οι χρήστες θα μπορούν να αναζητήσουν, 

ανταλλάξουν και προσαρμόσουν πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης υπό το πρίσμα 

της ΚΣΜ. 

 Η δημιουργία ενός δικτύου κοινοτήτων καλής πρακτικής με ενδιαφέρον για 

καινοτόμες πρακτικές και επιμόρφωση στην αποτελεσματική χρήση προσβάσιμων 

ΤΠΕ στη διδασκαλία. 

 Η συλλογή και ανάπτυξη καινοτόμου σχετικού πολυγλωσσικού περιεχομένου, το 

οποίο θα υποστηρίξει την ενταξιακή προσέγγιση και το οποίο θα περιγράφεται και 

αποθηκεύεται με τη μορφή μαθησιακών αντικειμένων στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. 

 Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στάσεων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση έτσι 

ώστε να διασφαλίζονται η πρόσβαση και η χρήση ενταξιακών πρακτικών διδασκαλίας 

και μάθησης υπό την ομπρέλα των κοινοτήτων καλής πρακτικής. 

 

3.2 Μεθοδολογική προσέγγιση δικτύου UDLnet 

Η προσέγγιση του δικτύου UDLnet αποτελείται από τα ακόλουθα στάδια: 

 Αναγνώριση καλών πρακτικών γύρω από την Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση. 

 Η διεξαγωγή δοκιμαστικών κύκλων εφαρμογής με αντιπροσωπευτικό αριθμό 

εμπλεκόμενων φορέων για την προσαρμογή και εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού 

περιεχομένου με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες και την αξιολόγησή τους. 

 Η ενημέρωση και επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου σε όλη την Ευρώπη και 

η διάχυση αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας μέσω της δικτύωσης με σχετικά 

έργα, δίκτυα και πρωτοβουλίες. 

 

Ακολουθεί η περιγραφή των επιμέρους σταδίων, καθώς η μέχρι στιγμής υλοποίηση:  

 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον εντοπισμό των 

βέλτιστων πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ, ο οποίος στη συνέχεια θα λειτουργήσει ως 

το πλαίσιο για τη συλλογή και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων γύρω από 

την ΚΣΜ. Μετά από σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση και την οργάνωση ομάδων 

εστίασης (focus groups) σε επτά ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Κύπρος, 

Ολλανδία, Γερμανία, Iσπανία, Φιλανδία), ορίστηκαν τα κριτήρια για τον 

προσδιορισμό των πρακτικών γύρω από την ΚΣΜ, καθώς επίσης και τα αντίστοιχα 

πρότυπα για τη συλλογή βέλτιστων πρακτικών, εκπαιδευτικών πηγών (media 

resources) και συλλογών που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της ΚΣΜ. 
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 Σχεδίαση και ανάπτυξη του Αποθετηρίου (Σχήμα 1), με συλλογή και 

κατηγοριοποίηση των βέλτιστων πρακτικών, εκπαιδευτικών Πόρων και Συλλογών 

περιεχομένου γύρω από την ΚΣΜ τα οποία υποστηρίζουν την κοινότητα κατάρτισης, 

όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές εκπαιδευτικών, υπεύθυνοι 

χάραξης πολιτικής) θα είναι σε θέση να βρουν, ανταλλάξουν και προσαρμόσουν 

πρακτικές, ιδέες και σχόλια από την εφαρμογή στην τάξη. Το αποθετήριο επιτρέπει 

την περιήγηση, αναζήτηση με τη χρήση επιλεγμένων κριτηρίων, καθώς και τη 

δημιουργία πρακτικών, πόρων, συλλογών, σχεδίων μαθήματος καθώς και 

εκπαιδευτικών σεναρίων γύρω από την ΚΣΜ. 

 

      
 

Σχήμα 1: Κοινότητα δικτύου UDLnet (αριστερά) & ψηφιακό αποθετήριο με καλές πρακτικές (δεξιά) 
 

 Δημιουργία ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου εκπαιδευτικών κοινοτήτων γύρω 

από την αναγκαιότητα της ΚΣΜ (Σχήμα 1). Αυτό το δίκτυο κοινοτήτων λειτουργεί με 

ανεξάρτητο τρόπο, τόσο σε ευρωπαϊκού όσο και σε εθνικούς επίπεδο, με τους 

εκπαιδευτικούς να παρέχουν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και, τελικά, να είναι 

υπεύθυνοι για τη βιωσιμότητα και υποστήριξη του αποθετηρίου μέσω προσεγγίσεων 

και εργαλείων Web 2.0. Περιλαμβάνει επίσης την καλλιέργεια ικανοτήτων και 

στάσεων εκπαιδευτικών, διευθυντικών στελεχών και προσωπικού των σχολείων στο 

πλαίσιο των κύκλων υλοποίησης και πιλοτικής εφαρμογής. 

 Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης γύρω στη 

θεματική της ΚΣΜ, διαθέσιμο μέσω των κοινοτήτων πρακτικής σε εθνικό & 

ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων γύρω από την 

ΚΣΜ. 

3.3 Θεματικές περιοχές δικτύου UDLnet 

Το δίκτυο UDLnet μελετά τις ακόλουθες τέσσερις θεματικές περιοχές: 

1. Ενταξιακά περιβάλλοντα μάθησης 

2. Ψηφιακές πηγές/περιεχόμενο 

3. Ικανότητες εκπαιδευτικών & υπευθύνων 

4. Περιορισμοί & ευκαιρίες/δυνατότητες εφαρμογής. 

 

4. Συμπεράσματα 

Έχει αποδειχτεί ότι είναι ευκολότερο να κατανοήσει κάποιος τις δυνατότητες της ΚΣΜ από 

ότι να την εφαρμόσει στην καθημερινή πρακτική (Katz, 2013; Edyburn, 2010). Για να υλοποιηθεί 

όμως η Καθολική Σχεδίαση για Μάθηση (ΚΣΜ) απαιτείται μια εννοιολογική αλλαγή στις 
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πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών καθώς και συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα και δεξιότητες (Burgstahler, 2009).  

 

Στην παρούσα εργασία έγινε περιγραφή της μεθοδολογικής προσέγγισης του δικτύου UDLnet 

(2015), παρουσιάστηκε η ανάπτυξη του αποθετηρίου συλλογής και κατηγοριοποίησης των 

βέλτιστων πρακτικών, εκπαιδευτικών πόρων και συλλογών περιεχομένου γύρω από την ΚΣΜ 

καθώς και η και δημιουργία ενός συνεχώς διευρυνόμενου δικτύου εκπαιδευτικών κοινοτήτων γύρω 

από την αναγκαιότητα της ΚΣΜ. Το αποθετήριο καλών πρακτικών για την ΚΣΜ δεν είναι στατικό, 

αλλά έχει σχεδιαστεί ως ένας χώρος κριτικής σκέψης και αυτο-ανάδρασης. Στην πραγματικότητα 

αποτελεί ένα δυναμικό και συνεχώς αυξανόμενο χώρο που στοχεύει να διεγείρει τη λογική για νέες 

καλές πρακτικές και να προκαλέσει συζήτηση για τις υπάρχουσες καλές πρακτικές.  

 

Το δίκτυο UDLnet βρίσκεται στη διαδικασία συλλογής πρακτικών ΚΣΜ μέσω ομάδων 

εστίασης, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι ειδικοί/εμπειρογνώμονες μπορούν να συμμετέχουν 

και να συνεισφέρουν με στόχο τη δημιουργία και τη διαμοίραση ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. 

Θα ακολουθήσει περίοδος κατάρτισης και εφαρμογής στην τάξη, ώστε να συλλεχθεί 

ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο δίκτυο. 
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