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 فراگیرآموزش 

 6/11/11397تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                     1/11/1391دریافت: یخ تار

                                                                          

 1بازرگانزهرا 

تن ت همگانی کردن آموزش و منظور داشرویکرد انسان دوستانه و کودک محوری است که درجه 2آموزش فراگیر

های جسمی و ذهنی، طبقه اجتماعی، رنگ، نژاد و قومیت جنسیت، تواناییهمه کودکان در مدرسه فارغ از 

ای که جهان امروز با آن روبرو است و آن تعداد د. این رویکرد در پاسخ به یکی از مسائل عمدهشواستفاده می

های جسمی و روزافزون کسانی است که به علت شرایط خاص خود منجمله فقر، سن، جنسیت، مذهب، ناتوانی

 و های الزم برای برخورداری از احترام، پذیرفته شدن در جامعهاز دسترس به آموزش و کسب توانمندی ،ذهنی

 کودکان به ویژههای فوق، هستند. در میان گروه در نهایت از مشارکت فعال در زندگی فردی و اجتماعی محروم

کان خارج از مدرسه، کودکان کار، کودکان و با موانع بیشتری روبرو هستند. کود دختران دچار محرومیت شدیدتر

و ایدز  HIVه شهرها و کودکان مبتال به ویروس های نژادی، زبانی، عشایر، کودکان محروم حاشیمتعلق به اقلیت

  های فوق قرار دارند.در میان گروه

 اوجودبنیز کودکان  ، تعداد بیشماری ازانداز آموزش محروم ذکر شدهبر کودکان و نوجوانانی که به دالیل عالوه

-ضعف تحصیلی ترک می علتیش از به پایان رساندن یک دوره تحصیلی مدرسه را به امکان حضور در مدرسه پ

کودکانی که فرایند تدریس  دهد :را هم در شمار محرومین قرار میهای دیگری از کودکان یونسکو گروه کنند.

و درنتیجه مدرسه و تحصیل برای آنان معنا و  منطبق نیستیادگیری در مدرسه با نیازها و انتظارات آنان 

  (.Unesco,2008)مفهومی دربر ندارد

، با تصویب اعالمیه جهانی حقوق بشر در سال اجتماعیهای محروم زمان ملل متحد باتوجه خاص به گروهسا

حق بر اخت و حق برخورداری همه انسانها برای آموزش را صرفنظر از هرگونه تفاوت به رسمیت شن 1948

 برای دستیابی به آموزش تاکید کرد. مذکورهای مساوی گروه

ها و کسب تعهد آنها به فراهم رسطح جهانی برای تشویق دولتد یهای فراوانبه دنبال اعالمیه حقوق بشر، تالش

آموزش استثنایی برای کودکان با  های محروم از تحصیل و به ویژه تدارکهای آموزشی برای گروهردن فرصتک

 نیازهای خاص انجام گرفت.
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های تخصصی و ایجاد مدارس خاص با استفاده از مربیان ها در ابتدا شامل تدارک و ارائه برنامهاین تالش

و مجریان  ارانباوجود حسن نیت سیاستگزبوده است. اما  ویژهمتخصص به ویژه برای کودکان با نیازهای 

مناسب بودن نظام جداسازی را چه از دیدگاه حقوق بشر و چه از نظر  ،های علمینتایج بررسی وپرورشآموزش

-های آسیبها را در ایجاد محرومیت بیشتر برای گروهاثربخشی مورد تردید قرار داد و عواقب ناخواسته جداسازی

 پذیر آشکار کرد.

ها و دولتکمسیون حقوق بشر( به جلب تعهد و  های سازمان ملل) به ویژهها و توصیههای بعدی تالشدر دهه

هایی برای یکپارچه سازی آموزشی و اجتماعی کودکان، آموزش برای همه و به ویژه رویکرد آموزش ارائه توصیه

 فراگیر معطوف نمود.

های دهد که کودکان با نیازهای خاص زمانی که در کالستحقیقات در زمینه اثربخشی آموزش فراگیر نشان می

از نظر رشد  خوانند پیشرفت به مراتب بهتری در مقایسه با مدارس استثناییآموزان درس میعادی با سایر دانش

بسیاری از کشورها با توجه به مزایای آموزش فراگیر اقداماتی  سبباجتماعی و رفتاری دارند. به این ذهنی،

 .(Unesco,2009)پیش گرفتنددرابتکاری درجهت ایجاد و توسعه رویکردهای تلفیقی 

های گوناگون از توانمندی ها وانسانی یادگیرندگان با ویژگی توجه به حقوق های برابر،مروزه فراهم کردن فرصتا

 (. 1391رود)تیم لورمن ، ترجمه به پژوه،تفکر رایج به شمار می ،طریق یکپارچه سازی و آموزش فراگیر

 و اقتصادی اجتماعیآموزش نظر  و اهمیت آن از 1یفراگیرتبیین 

ادغام و  بااگیری را به عنوان فرایند پاسخگویی به تنوع همه یادگیرندگان فر فرهنگی یونسکوسازمان علمی و 

سازد که با ایجاد نظامی متعهد می ،کند و کشورها را به برقرایهای آموزشی عادی معرفی میجذب آنان در نظام

مسئولیت تامین آموزش همه یادگیرندگان را به عهده  ،ساختارها و راهبردها آموزشی، هایروش تغییر در محتوا،

از نظر یونسکو نظام آموزشی مسئولیت آموزشی همه کودکان را به عهده دارد و لذا (. Unesco,1994گیرند)می

ار هم در محیطی مشترک و بدون تبعیض درکن ،های سنی باید بتوانند صرفنظر از هرگونه تفاوتهریک از گروه

هدف در صورتی میسر خواهد بود که نظام آموزشی از رویکردهایی استفاده کند که این تحقق  درس بخوانند.

  و درنهایت به نفع همه آنان باشد. های فردی یادگیرندگان در کالسپاسخگوی تفاوت

اعمال و  ها،ای از اصول، روشآموزش فراگیر را شامل مجموعه ،کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

بدین ترتیب، کند. آموزان معرفی میرفتارهایی به منظور ارائه آموزشی پرمعنا و با کیفیت برای همه دانش

ای و جدا از آموزش عادی نیست. این آموزش در ارتباط با چالش کیفیت آموزش آموزش فراگیر موضوعی حاشیه

تنوع یادگیرندگان عاملی چالش برانگیز و غنی و بر این باور مبتنی است که تفاوت و  بودهرسمی و غیررسمی 

 .(Unesco,2009) کننده محیط آموزشی است
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 کمک به رشد همه جانبه یادگیرندگان

های سنی خاص در یک مدرسه و در یک کالس، مدارس فراگیر در آموزش همه کودکان گروه اولین شرط

های فردی کودکان که پاسخگوی تفاوت ها و رویکردهای مبتکرانه برای تدریس به صورتی استجستجوی راه

آموزش فراگیر همچنین به معنی پاسخگویی به نیازهای همه و درنتیجه برای همه آنان مفید واقع شود.  بوده

یادگیرندگان از طریق جلب مشارکت آنان در یادگیری و تالش برای کاهش هرگونه محرومیت با تجدیدنظر و 

 (.Booth,1996ار و راهبردهای آموزشی ذکر شده است)، رویکردها، ساختی درسیتغییر محتوا

 و ICTگذاری برای آموزش فراگیر شامل آموزش معلمان، تدارک امکانات آموزشی متناسب با نیازها،  سرمایه

موزانی است که در جریان تحصیل به علل مختلف دچار مشکالت تحصیلی آهای بیشتر برای دانشرائه حمایتا

وجه دارد و باتوجه به ی فراگیر همزمان به رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی کودک تشوند. برنامه درسمی

دبیرکل پیشین یونسکو، مبتنی بر چهار ستون یادگیری برای قرن بیست و یکم شامل چگونه  ،1گزارش دلور

 دانستن، چگونه انجام دادن، چگونه بودن و باهم زیستن است.

این رویکرد، قابلیت سازگاری و انجام  اصولبر انطباق با انعطاف پذیرکه عالوه است ایبرنامه درسی فراگیر برنامه

 (.Unesco,2003,aآموزان در هر مدرسه خاص داشته باشد )اصالحات الزم را براساس نیازهای فردی دانش

-در برنامهرود ها انتظار می. از معلمها استعلمتالش چشمگیر و مستمر ممستلزم های فراگیر تدریس در کالس

-با دانش درسی کالس های الزم را در تطبیق دادن برنامهریزی درسی در سطح محلی شرکت داشته و مهارت

های یادگیری شرکت دهند و در خارج از آموزان را در تجربهها باید بتوانند دانشآموزان کسب کرده باشند. معلم

  تدریس کنند.های آموزشی رایج و روش های درسیموضوع مرزهای سنتی

 ارتقا دموکراسی و حقوق بشر

به آموزش و تدریس  فقطتر از تلقی آن در حد رویکردی است که معنا و مفهوم فراگیری آموزش بسیار وسیع

و مرتبط با حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر است و مفاهیمی  نوع دوستانهپردازد. آموزش فراگیر رویکردی می

-این رویکرد بر جهت ری اجتماعی و آموزش فراگیر به طور تنگاتنگی بهم مرتبطند.مانند عدالت اجتماعی، فراگی

های سیاست عمومی یک کشور، در بهزیستی مورد انتظار افراد جامعه و در نحوه زندگی جمعی آنان باهم گیری

ق نوع رفتار و توان از طریگذارد. در واقع شاید بتوان گفت که اعتبار دموکراسی در یک جامعه را میتاثیر می

-های محروم و میزان تالشی که برای جلب مشارکت کامل آن گروهها و جمعیتنحوه برخورد آن جامعه با اقلیت

 (. Unesco,2008گردد ارزیابی کرد)ها در زندگی اجتماعی اعمال می
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آموزش در برخی از ارتقا آموزش کیفی فراگیر لزوما پرخرج نیست و بسیاری از اقدامات کم هزینه مرتبط با نوع 

های چندپایه بین سنی، گیرد و شامل ایجاد کالسکشورهایی با منابع محدود مانند جاماییکا با موفقیت انجام می

، ایجاد ارتباط نزدیک بین های متفاوتآموزان با توانمندیانشهایی برای دتربیت آموزش دهندگان، ارائه کالس

و تبدیل مدارس استثنایی به مراکزی در منطقه برای ارائه  1همتایاندانشجویان تربیت معلم و مدارس، آموزش 

 های پیش دبستانی است.های فردی به ویژه برای دورهخدمات تخصصی و حمایت

 میت تا فراگیریواز محر

به رسمیت شناخته شدن و عمومیت یافتن آموزش فراگیر ناشی از پذیرش و رواج افکار دموکراتیک در جوامع، 

های آموزشی در ایجاد برابری اجتماعی و ها و تعیین نقش جدیدی برای نظامتاکید بر حقوق انسان شناسایی و

 غنی کردن زندگی انسان است.

های عمده جهانی در ها و توصیهها، اعالمیهبرخی از بیانیهتوان با مرور سیر تحول رویکرد آموزش فراگیر را می

 قرار داد:چند دهه اخیر به شرح زیر مورد توجه 

 (26(: تامین حق آموزش ابتدایی رایگان برای همه کودکان )ماده1948)2اعالمیه جهانی حقوق بشر 

 1960)3کنوانسیون یونسکو در مقابله با تبعیض در آموزش 

 (1965)4المللی در زمینه حذف هرنوع تبعیض نژادیکنوانسیون بین 

 به آموزش بدون تبعیض (: تامین حقوق همه کودکان1989) 5ون حقوق کودکیکنوانس 

 بزرگسال باید بتواند از  گرفته تانوجوان  از کودک وهر فرد ( : 1990) 6اعالمیه جهانی آموزش برای همه

 های آموزشی مناسب برای تامین نیازهای یادگیری خود برخوردار باشدفرصت

 حق ( : 1993)7ناتواند های آموزشی برای افراهای برابری فرصتقوانین استاندارد سازمان ملل در زمینه

 دستیابی همه افراد با ناتوانی به آموزش تلفیقی در مدارس عادی

                                                           
1 - Peer Education 
2 - The Universal Declaration of Human Rights 
3 - The UNESCO Convention against Discrimination in Education 
4 - International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
5 - UNESCO Convention on the Rights of the Child 
6 - The World Declaration on Education for All : Meeting Learning Basic Needs 
7 - The UN Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities 
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 ( : مدارس باید همه 1994) 1بیانیه ساالمانکا و چارچوب عمل برای آموزش فراگیران با نیازهای خاص

 صرفنظر از شرایط جسمانی، ذهنی، اجتماعی، عاطفی، زبانی و سایر موارد در خود جای دهند را کودکان

 بخشی از  گرفتن آموزش نیازهای خاص درمقام ( : درنظر1994)2کنفرانس جهانی آموزش استثنایی

 ایجاد اصالحات اساسی در ها،اری اجتماعی و اقتصادی دولتگذپرورش و سیاست راهبردهای کلی آموزش و

 مدارس عادی درجهت فراگیری

 ( : احترام به حقوق افراد 1995)3اعالمیه و چارچوب عمل در مورد آموزش صلح، حقوق بشر و دموکراسی

های های قومی، مذهبی، زبانی و جوامع بومی و لزوم توجه به حقوق افراد فوق در برنامهمتعلق به اقلیت

 هاهای آموزشی و سازمان دادن فعالیتدرسی، روش

 ها در اجرای مطلوب برنامه آموزش برای ( : تاکید بر مسئولیت دولت1996)4توصیه نامه مربوط به مقام معلم

 ارتقا مقام معلم( همه )آموزش و

 دستیابی همه کودکان به آموزش و به پایان رساندن دوره  (2000)5چارچوب عملی اجالس جهانی آموزش :

 های محروم و دخترانا تمرکز بر گروهب 2015کامل آموزش ابتدایی رایگان تا سال 

  برای افراد ناتوانفراگیر آموزش  برخورداری از ( : حق2001) 6آموزش برای همه اصلیبرنامه  

  (1999) 7ه کار پرمشقت برای کودکانفوری برای حذف هرگونبیانیه منع کار کودکان و انجام اقدامات :

-کودکانی که از کارهای پرمشقت و خطرزا بازداشته می دستیابی به آموزش پایه رایگان و آموزش برای همه

 شوند

  9کشورهای  - (بیجینگپکن)اعالمیه-E8 (2001 بهبود برنامه عمل برای پاسخگویی به نیازهای یادگیری : )

بضاعت روستاها و حاشیه های محروم مانند کودکان با نیازهای خاص، مهاجرین، اقلیتها و افراد بیگروه

 شهرها

                                                           
1 - The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education 
2 - International Conference in Special Education 
3-Declaration and Integrated Framework of Action on Education for Peace, Human Rights and 

Democracy 
4 - Recommendation Concerning the Status of Teaching Personnel  
5 - The World Education Forum’s Framework for Action 
6 - UNESCO EFA Flagship Program 
7 - Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms 

of Child Labor 
8 - Beijing Declaration of E-9 Countries 
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  ( : تشویق تنوع زبانی و احترام به زبان مادری در 2005)1جهانی حفظ و گرامی داشت تنوع فرهنگیاعالمیه

با  ،های تعلیم وتربیت سنتی در فرایند آموزش در موارد مقتضیهمه سطوح آموزشی، حق استفاده از روش

 انتقال معلوماتهای مناسب فرهنگی در زمینه ارتباطات و گیری از روشدیدگاهی مبتنی بر حفظ و بهره

 

 ها، فراگیری در آموزش در همه : عدم تبعیض، برابری فرصت(2006) 2کنوانسیون حقوق افراد با ناتوانی

های ها در زندگی به منظور تسهیل رشد کامل ظرفیتسطوح به ویژه در آموزش ابتدایی، برابری فرصت

 ای آزادشان و مقام انسانی افراد با نیازهای خاص و تضمین مشارکت فعال آنان در جامعه ءانسانی، ارتقا

  ها و : به رسمیت شناختن حقوق خانواده (2007)3حقوق افراد بومی مورداعالمیه سازمان ملل متحد در

ا حقوق ن خود منطبق بی پرورش، آموزش و بهزیستی فرزنداجوامع مذهبی در برخورداری از مسئولیت جمع

های با روش یهماهنگدر و  خود زبان حق اداره نظام و سازمان آموزشی باکودک. جوامع بومی باید از 

  فرهنگی تدریس یادگیری خود برخوردار باشند.

 المللی از طریق تدوین و تصویبامعه بیندهد که جتحول آموزش فراگیر نشان می بدین ترتیب، مروری بر سیر

گیری از آموزشی بدون تبعیض تاکید داشته و به طور همواره بر حقوق همه کودکان در بهره ،اسناد معتبر قانونی

 حه گذاشته است.های آموزش فراگیر صاجرای سیاستمستقیم یا غیرمستقیم 

 روهای پیشتوسعه آموزش فراگیر و چالش

اندازی و راهالمللی برای آموزش و تعهد بسیاری از کشورها در مجامع بین یفراگیرایده استقبال از  وجودبه 

اند زیرا گرایش به فراگیری با ایجاد توسعه مدارس تلفیقی، آنها هنوز توفیق چندانی در این راه به دست نیاورده

وهشی همراه های آموزشی و پژهای درسی و فعالیتتغییرات در سازمان و ساختار مدارس عادی و در برنامه

 است.  نشده

 هایی که در راه تحقق اهداف رویکرد فراگیر در آموزش وجود دارد به شرح زیر معرفی شده است:برخی از چالش

 ها تغییر نگرش -1

 ی در آموزش و ایجاد آگاهی در جامعه در باور این مفهوم و اهمیت آن در ایجاد تبیین مفهوم فراگیر

 ای فراگیرجامعه

                                                           
1 - Universal Declaration on Cultural Diversity 
2 - Convention on Rights of People with Disabilities 
3 - United Nation Declaration on the Right Of Indigenous Peoples 
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 درازمدت رشد اقتصادی و اجتماعیاری گذسیاست 

 تضمین حق آموزش برای همه برایآمیز و جمعی استفاده از رویکردهای مشارکت 

  آموزش فراگیر ها درخصوصیت مردم از سیاستای برای جلب حماملی و منطقهگفتگوی 

 : های اولیه در دوره پیش دبستانتضمین فراگیری از طریق تقویت نظام مراقبت -2

کند و انجام فراهم می را یادگیری کودک پایههای اولیه و پیش دبستانی برای کودکان اساس و قبتارائه مرا

 ترین عامل در تضمین حق آموزش برای همه است.، مهمهاهای تخصصی در این دورهمداخله

حساس و تعیین کننده برای کسب ای دوره پیش دبستان مرحله یشناخت شناسیهای عصببراساس یافته

های شناختی است لذا تهیه یک برنامه مناسب پیش دبستانی به ویژه برای کودکانی که دچار محرومیت هارتم

های سالمت، بهداشت و تغذیه در توان به مدد برنامهاین مهم را می ناپذیر است.اند اجتناباجتماعی و اقتصادی

 ها تقویت کردکودکستان

 : ها و تقویت محیط یادگیریدهی مجدد مدارس، آموزش معلمسازمان -3

سازماندهی مجدد مدارس عادی، تجدیدنظر برنامه درسی، راهبردهای  ،های عمده گرایش تلفیقیاز چالش

-ها از مهمترین عوامل تضمین موفقیت برنامهمعلمتدریس یادگیری و بهبود جو اجتماعی و روانی مدرسه است. 

ها و ایجاد آمادگی تکمیلی برای معلم هایآموزش، بیت معلمهای آموزش فراگیرند. بدون یک برنامه مناسب تر

تواند اثرات بسیار منفی اندازی چنین مدارسی میهای فراگیر، راهالزم در آنان برای پذیرش مسئولیت اداره کالس

 رایط مقدماتی الزم بها شرکار و زندگی معلموضعیت یط راهای مادی و بهبود شدربر داشته باشد. ایجاد انگیزه

 ای کردن این نقش است.ارتقا مقام معلم و حرفه

 : ذاری و تامین منابع برای اجرای آموزش فراگیرحمایت از قانون گ -4

قوانین ملی کشورها باید درجهت گنجانیدن مفهوم آموزش فراگیر مورد تجدیدنظر و تغییر قرار گیرد و اجرای 

های آموزش فراگیر در گرو . بخشی از موفقیت برنامهگرددمقررات باید تشویق و حمایت  وها، قوانین،سیاست

 اندازی و توسعه این برنامه است.تامین اعتبار و منابع الزم برای راه

 : آموزان از یک مقطع به مقطع دیگرانتقال منسجم و هماهنگ دانش -5

دهد. ایجاد یدر اولین سال یک مقطع جدید تحصیلی روی ممعموال پدیده افت تحصیلی یا ترک تحصیل 

هماهنگی و برقراری ارتباط بین مقاطع تحصیلی و شناخت عوامل کلیدی در پیشگیری از افت و ترک تحصیل به 

 در مدرسه های باالتر تحصیلی در تضمین حفظ و نگهداری آنانآموزان به دورهویژه به هنگام انتقال دانش
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و مفهوم  مغایر با اهداف آموزش برای همه ،پرحجمدرسی کامال آکادمیک و  هایبرنامهاز طرفی، اساسی است. 

 است. فراگیری

 : ارزیابی -6

یابی و بررسی دقیق نحوه اجرای آن در مدارس و شریزی و اجرای موفق آموزش فراگیر نیازمند نظام ارزبرنامه

 های آموزشی این برنامه در آموزش غیررسمی است.نظارت بر فعالیت

خصوصی بخش محلی و  ،ایمنطقه-و ارزیابی آموزش فراگیر در همه سطوح ملی نظارتایجاد نظامی به منظور 

ضروری است و مدیران و راهنمایان تعلیماتی الزم است در مورد نحوه و چگونگی این ارزیابی آموزش الزم را 

 دریافت کنند.

حلیل عوامل و اند به همراه تدر معرض ترک تحصیلآموزانی که دچار ضعف تحصیلی یا تشخیص زودرس دانش

   دهد.بخشی از فرایند ارزیابی را تشکیل میاست، شرایطی که چنین وضعیتی را به وجود آورده 

ه مشکل های آموزشی فراگیر تغییر دیدگاه نظام آموزشی از نظامی کبنابر آنچه گفته شد الزمه ایجاد محیط

اجتماعی و  سرچشمه مشکالت تحصیلی،که مدرسه را  است کند به نظامیمی یادگیری را در کودک جستجو

 بیند.عاطفی کودک می

ای روشن و ی است با فلسفهنیست بلکه جنبشحرکت به سوی فراگیری تنها در حد تغییر تکنینکی و سازمانی 

توانند ها میاصولی مدون که در مجامعه جهانی تعلیم و تربیت به دقت مورد بررسی و توافق قرار گرفته و دولت

 ه شرایط و امکانات خود به این جنبش بپیوندند.با توجه ب

حرکت به سوی فراگیری حرکتی تدریجی است که باید براساس اصول روشن و مشخصی که همزمان به توسعه 

. سازمان دادن مجدد انجام گیردبا جلب مشارکت همه سطوح جامعه  ،کل نظام آموزشی توجه داشته باشد

-ی همه دانشتواند در بهبود یادگیرمی ،د آموزش با تاکید بر کیفیتمدارس درجهت فراگیری و بهبود فراین

 کمک کند.دارای نیازهای خاص  آموزان منجمله کودکان
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 آموزش از دیدگاه فراگیری

 نظام آموزشی مسئولیت کامل تضمین حق  

 برخورداری از آموزش برای همه را به عهده دارد
 

   

حمایت از هرگونه تفاوت و تنوع بین نظام آموزشی باید روی  

 آموزان آماده و به ابزار و امکانات الزم مجهز باشددانش
 

 
 

 
های تدریس/یادگیری انعطاف پذیر بر اساس نیازها روش

 موزانآیادگیری دانشو سبک 

 
 

 تجدید نظر و اصالح نظام آموزشی معلمان 

 
 

 
نیازهای برنامه درسی انعطاف پذیر برای پاسخگویی به 

 متنوع بدون تاکید بر حجم و محتوای صرفا آکادمیک

 
 

 
آموزان با ایجاد حمایت از تنوع و تفاوت بین دانش

 محیط دوستدار کودک

 
 

 جلب مشارکت اولیا و جامعه محلی 

 
 

 
های زودهنگام از دوره پیش دبستانی برای مداخله

تشخیص و تامین نیازهای کودکان که ممکن است در 

 معرض خطر و افت تحصیلی قرار داشته باشند
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پذیر با استفاده از رویکردهای های تدریس انعطافروش 

 ICTخالقانه در زمینه مواد و امکانات آموزشی و 
 

   

  محیط فیزیکی پاسخگو و دوستدار کودک 

   

ای شامل مربیان و معلمانی که فعاالنه برای محیط حرفه 

 کنندفراگیری آموزش باهم کار می دستیابی به هدف
 

 UNESCO Policy Guidelines on Inclusive in Education(2009)ماخذ : 
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