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Τρέχουσες κατευθύνσεις στην 
Εκπαιδευτική Πολιτική και 

Εκπαιδευτική πρακτική 
 



Νομοθετικό Πλαίσιο  



Η Σύμβαση 

• Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες και το 

«Προαιρετικό Πρωτόκολλο»  

• (Ν. 4074/2012) 

 

• N. 3699/2008 

• http://www.prosvasimo.gr/ 
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Το Ενταξιακό ΣΧΟΛΕΙΟ και η 
Ειδική Αγωγή 

• Το Ενταξιακό Σχολείο δεν είναι το ίδιο σχολείο για όλους. 

Το ίδιο σύστημα, στην ίδια τάξη, τον ίδιο δάσκαλο με 

βοηθό ή παράλληλη στήριξη, το ίδιο αναλυτικό 

πρόγραμμα.  



Το Ενταξιακό ΣΧΟΛΕΙΟ δεν είναι  μικρές 
παραλλαγές του ίδιου δικτύου  με 

φαινομενικά ευέλικτες δομές   



  

• Το Ενταξιακό ΣΧΟΛΕΙΟ  

• ευέλικτες δομές που καλύπτουν τις ανάγκες των 
μαθητών των οικογενειών.  

• μετρήσιμη αποτελεσματικότητα,  
• βιώσιμο ανεξαρτήτως πολιτικών και 

οικονομικών εξελίξεων   
  
• Ο μαθητής είναι ο επιβάτης στην πρώτη θέση, 

οι ράγες και τα τραίνα το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα  





Βασικές  αρχές της πολιτικής 
του Υπουργείου Παιδείας 

• Κανένα παιδί με αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες δε θα στερείται του 
αγαθού της εκπαίδευσης. Μητρώο Μαθητή 
 

• Εναρμόνιση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας με 
τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ, αλλά και τις 
διατάξεις του Συντάγματος έτσι ώστε να 
εξαλειφθούν οι διακρίσεις και οι αποκλεισμοί 
στο χώρο της εκπαίδευσης.  



• Για την προώθηση και καθιέρωση της φυσικής 
και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας 
αναπτύσσεται εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
υλικό. 
 

• Για τα κωφά και τυφλά παιδιά καθιερώνεται 
επίσημη διαδικασία πιστοποίησης της 
επάρκειας της Νοηματικής και 
δημιουργούνται δομές πιστοποίησης της 
Γραφής  Braille. 
 

• Χαρτογράφηση, Παρακολούθηση και 
Αξιολόγηση της Ειδικής Αγωγής όλων των 
εκπαιδευτικών δράσεων και δομών.  

 



  Άμεσες Οριζόντιες Δράσεις  

Ανάπτυξη και διασφάλιση τις πρόσβασης στο 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τις υποδομές 
ανεξάρτητα από δυσκολίες κίνησης, όρασης, 
ακοής ή και άλλης μορφής δυσκολίας (π.χ. 
δυσλεξία, αυτισμός) στη μάθηση. 
  
Στόχος η ψηφιακή αναβάθμιση των υποδομών σε 
όλα τα ειδικά σχολεία μέχρι το 2014 και η συνεχής 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 



http://www.prosvasimo.gr/ 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ  
Α΄ και Β΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  



Πλατφόρμα για την προσβασιμότητα 
ψηφιακού περιεχομένου από 

μαθητές με αναπηρίες 
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