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Τεύχος: Οκτώβριος 2007�� → Ειδική Αγωγή 

Η Ειδική Αγωγή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες 

Πρόνοια και Μέριµνα για τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες στα σχολεία µας 
�� 
Η Ειδική Αγωγή αποτελεί µέρος της γενικής εκπαίδευσης και προγράµµατά της εφαρµόζονται σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθµίδες, προκειµένου τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και 
επαγγελµατική κατάρτιση.  
 

 
Η ειδική αγωγή παρουσιάζει σηµαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. Το νοµικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως 
διαµορφώθηκε µε τον νόµο 2817/2000, έχει εκσυγχρονιστεί και εναρµονισθεί µε την Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική για την 
καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού και την ενσωµάτωση των µαθητών µε ειδικές ανάγκες 
µέσα στα κοινά σχολεία. Έχουν, επίσης, δηµιουργηθεί αρκετές και διαφορετικές σχολικές δοµές, 
όπως για παράδειγµα τα Τµήµατα Ένταξης µέσα στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης, τα Ειδικά 
Σχολεία για διάφορες κατηγορίες µαθητών µε ειδικές ανάγκες, τα Προγράµµατα Συνεκπαίδευσης, τα 
Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα TEE Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα 
∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης των Μαθητών µε Ειδικές Ανάγκες, κλπ. Επίσης, έχουν 
υλοποιηθεί πολλά προγράµµατα ευαισθητοποίησης, επιµόρφωσης και εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών 
Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης στη διδασκαλία µαθητών µε διαφορετικές ειδικές ανάγκες.  
� 
Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: Από την προσχολική αγωγή και τα προγράµµατα πρώιµης παρέµβασης ως τη Β/θµια Εκπαίδευση και 
τα τµήµατα ένταξης το σχολείο πρέπει να προσφέρει ολοκληρωµένη υποστήριξη προς όφελος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και 
των οικογενειών τους, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση, την επαγγελµατική 
αποκατάσταση και την παροχή υποστηρικτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια παγκοσµίως αλλά και στη χώρα 
µας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως όλοι οι µαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που 
διαφοροποιεί την εθνική, πολιτισµική ή κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες µάθησης µε τους υπόλοιπους 
µαθητές µέσα σε ένα σχολείο για όλους.  
� 

Η παροχή ίσων ευκαιριών υπερβαίνει την ισότητα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση περιλαµβάνοντας και τη 
διαφοροποίηση-προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος συνολικά. Η διασφάλιση, δηλαδή, 
ίσων ευκαιριών προϋποθέτει από τη µια την ενσωµάτωση των αρχών της Ειδικής Αγωγής σε αυτές του 
γενικού αναλυτικού προγράµµατος, και από την άλλη, τη λήψη µέτρων, ώστε να διασφαλίζονται οι 
ιδιαίτερες ανάγκες των µαθητών καθώς και οι συνθήκες για την επιτυχή εφαρµογή της 
ένταξης/συνεκπαίδευσης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τα Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών 
Γενικής Εκπαίδευσης είναι ευέλικτα, ενώ παρέχονται παράλληλα και διαφοροποιηµένα ή ειδικά ΑΠΣ για κάθε 
κατηγορία µαθητών µε ειδικές ανάγκες, όπως συµβαίνει στις χώρες της Ευρώπης.  
� 
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο εκπόνησε πρόσφατα Ενιαίο ∆ιαθεµατικό Πλαίσιο και νέα Αναλυτικά Προγράµµατα 
Σπουδών. Η προσπάθεια αυτή έγινε, για να εναρµονισθούν τα Προγράµµατα Σπουδών της γενικής 
εκπαίδευσης µε τα καινούργια δεδοµένα, όχι µόνο της κοινωνίας της πληροφορίας, της γνώσης και της 

πολυπολιτισµικότητας, αλλά και της αναγνώρισης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των µαθητών και των δικαιωµάτων τους 
για ένταξη και ισότιµη εκπαίδευση σε ένα ενιαίο σχολείο, σε µια ενιαία κοινωνία.  
�� 
Σε επόµενο τεύχος µας θα αναφερθούµε στα νέα προγράµµατα σπουδών για κάθε διαφορετική οµάδα των µαθητών µε ειδικές 
ανάγκες. 
 

 
��Υλοποίηση: Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών- Τοµέας ∆ικτυακών Τεχνολογιών 
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