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 Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη 

μαθητών/τριών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές 
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Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για 
ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», 

των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-
2020, (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020 
http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=59&la=1) 

 που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και 

ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης 
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 

2014-2015 και 2015-2016) 

 Α.  Το Πρόγραμμα  

http://www.epanad.gov.gr/default.asp?pID=59&la=1


 
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής 
προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία 
ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη 

παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό 
προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.  

 

 
 Α.  Το Πρόγραμμα  



 
Στόχος των πράξεων είναι  και η υποστήριξη των μαθητών με 
το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) 
ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής 

τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν 
καλύπτουν τα ΠΕΠ. 

 
(Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2015) 

 
 

 
 Α.  Το Πρόγραμμα  

Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2015.pdf
Εγκύκλιος Παράλληλης Στήριξης 2015.pdf


 
Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

 

Ν. 1566/1985 Δομή της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 

Μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή 
εντάσσονται σε κανονικές τάξεις για να πάρουν την 

κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση. 

 



Ν. 2817/2000  Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες� 

 Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/2002, Ένταξη, φοίτηση και 
αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
σε όλους τους τύπους των σχολείων  Ειδικής Αγωγής και τα 

Τμήματα Ένταξης. 

 Υπ.Απ. Αρ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3/12/2007, καθορισμός 
των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του 

εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Τ.Ε., 
Π.Σ., Δ.Κ.ΟΙ. στην ΠΕ και ΔΕ. 

Ν.3699/2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ν. 4186/2013, Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 28  Θέματα 

Ειδικής Αγωγής 

 



 

Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88Α/2012: Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

Τα άτομα με αναπηρίες: 

  δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα 
βάσει αναπηρίας  

 παρέχεται η υποστήριξη μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό 
σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική 
εκπαίδευσή τους και να αναπτυχθεί, με εύλογη 
προσαρμογή για τις απαιτήσεις του ατόμου, ένα σχολικό 
περιβάλλον που μεγιστοποιεί την ακαδημαϊκή και 
κοινωνική ανάπτυξη, σε ίση βάση με τους άλλους. 

 



 
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 
• Ν. 3699/2008 Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή 
ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν 
σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, 
νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, 
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, 
σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν 
τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. 

 

 



   Μαθητές/τριες με αναπηρία και ΕΕΑ (Ν. 3699/2008)  

   νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, 
αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής 

(κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα 
νοσήματα, διαταραχές ομιλίας, λόγου 

 ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, 
δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο 

ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα 

 διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) 

 ψυχικές διαταραχές 

 πολλαπλές αναπηρίες 

 σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 
παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής 

παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας 

 

 



 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008  

   Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
μπορούν να φοιτούν  

 Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται 
για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, 

υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης 

 Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με παράλληλη 
στήριξη-συνεκπαίδευση εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

 Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα 
Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) μέσα στα σχολεία γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης 

 

 



 

ΣΜΕΑΕ 
Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται  φοιτούν ή σε 

αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή 
σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της 

αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
απορρέουν από αυτή. 

 

   



Ν. 3699/2008 άρθρο 7 παράγραφος 4 

 Οι μαθητές με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας (σύνδρομο 
Asberger) μπορούν να φοιτούν στις σχολικές τάξεις του 

Γενικού Σχολείου υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό 
της τάξης και κατά περίπτωση, με βάση τη γνωμάτευση 

του οικείου ΚΕΔΔΥ, με παράλληλη στήριξη από 
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ο οποίος διαθέτει κατά 

προτίμηση εξειδίκευση στον αυτισμό.  

Οι μαθητές με αυτισμό μέσης και χαμηλής  λειτουργικότητας 
μπορούν να φοιτούν στα Τμήματα Ένταξης των Γενικών 

Σχολείων και να παρακολουθούν κοινό και εξειδικευμένο 
αναλυτικό πρόγραμμα με παράλληλη στήριξη από 

εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, ενώ στις σοβαρότερες των 
περιπτώσεων μπορούν να φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες 

Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση τον αυτισμό. 



    

Ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις 
των εκπαιδευτικών Π. Σ. 

 

 

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 
449/3/12/2007 

 

    

     



  Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις 
ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη 

στήριξη 

 Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και 
συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε 
συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής 

αγωγής.  

 Συνεργάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς του τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς 

του σχολείου για την υλοποίηση του προγράμματος και την 
ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου 

μαθητή 

 Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα 
και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες 

τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, 
επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο 

μαθητής 



 Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το 
ΚΕΔΔΥ στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

δυσκολία και προβλήματα. 

 Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή και 

το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο 
ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του. 

 Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου 
ή όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη 

ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής 
και του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 

 Καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης σε 
συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το 

ΚΕΔΔΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και 
τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του. 

 

 



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Με βάση την εκπαιδευτική αξιολόγηση, τις εισηγήσεις και 
προτάσεις του ΚΕΔΔΥ καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι 
και σχεδιάζεται το εξειδικευμένο πρόγραμμα του μαθητή 

από τον εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης ή της 
Παράλληλης Στήριξης.  

Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. & Π.Σ. συνεργάζεται με τον 
εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση μεταξύ 

του κοινού και του εξειδικευμένου προγράμματος ως 
προς το περιεχόμενο και τον τρόπο 

υλοποίησής του (π.χ. συνδιδασκαλία) 
 https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%A

D%CF%82-
%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%
CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/ 

 

 

https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/
https://pileidou.wordpress.com/2016/02/13/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%BA/


 Το εκπαιδευτικό πλαίσιο διαμορφώνεται ανάλογα με τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή : εξατομικευμένη 
εκπαίδευση, εκπαίδευση σε μικτές ολιγομελείς ομάδες, 

συνεκπαίδευση.  

Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον 
εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και Π.Σ. μετά από τροποποιήσεις και 

προσαρμογές σε εγχειρίδια και στο υλικό που έχει 
συγκεντρώσει (βιβλία, ασκήσεις, κάρτες, κ.τ.λ) 

Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στο σχεδιασμό του 
ειδικού προγράμματος συμβουλεύεται και αντλεί στόχους 

και δραστηριότητες και από το Πλαίσιο Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ, 

Π.Δ301/1996) ή τα Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Π.Ι., 2003) και τα 

Διαφοροποιημένα Α.Π.Σ. για μαθητές με αναπηρία ή ε.ε.α. 
(Π.Ι., 2004). 

 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

● Προσέλευση και συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς 
στις σχολικές κοινότητες γενικής εκπαίδευσης 

Στις σχολικές κοινότητες προσερχόμαστε εγκαίρως  (10’ 
πριν τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο (08.10) και 

την είσοδό τους στην τάξη). 

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στο/στη μαθητή/τρια  χωρίς 
να τον διαφοροποιούμε ορατά από τους/τις μαθητές/τριες 
της τάξης. Όταν οι συνθήκες της διεργασίας διδασκαλίας 

μάθησης  μας το επιτρέπουν  μετακινούμαστε για να 
στηρίξουμε και άλλους 

μαθητές της τάξης. 

 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

 

Στα διαλείμματα  φροντίζουμε να έχουμε υπό την 
επίβλεψή μας  τους/τις μαθητές/τριες της 

συνεκπαίδευσης/παράλληλης στήριξης 

Με τους/τις εκπαιδευτικούς μπορούμε να συνεργαζόμαστε 
κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και αυτό μπορεί να 

συμβαίνει μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει εποπτεία  των 
μαθητών/τριών ευθύνης  μας 

Η συνεργασία με το προσωπικό του σχολείου ενδυναμώνει 
την προσωπική μας προσφορά και δημιουργεί συνθήκες για 

τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

 



Υποχρεώσεις οι  οποίες χαρακτηρίζουν τη 
συνεκπαίδευση/παράλληλη στήριξη 

Τα κάθε είδους στοιχεία προστατεύονται αυστηρά από το 
απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, όπως ο νόμος 

ορίζει. Σε κάθε περίπτωση όσα συζητούμε και όσα 
καταγράφουμε στη διάρκεια της εργασίας μας στις σχολικές 

μονάδες, αλλά και στη συνέχεια στην καριέρα μας αποτελούν 
προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπεται σε καμία 
περίπτωση να τα χρησιμοποιήσουμε εκτός σχολικής 

κοινότητας ή να αναφερθούμε σ’ αυτά. 

Κατά την αποχώρησή μας με τη λήξη του ωραρίου (ή σε 
άλλες έκτακτες περιπτώσεις που θα προκύψουν) από την 
τάξη ή τη σχολική μονάδα φροντίζουμε να ενημερώνουμε 

τους /τις μαθητές/τριες της τάξης και ιδιαίτερα τους/τις 
μαθητές/τριες της ευθύνης μας. 

 

 



 
Γ. Παιδαγωγική τεκμηρίωση της 
συνεκπαίδευσης/συμπερίληψης 

  

 Παιδαγωγική αρχή της Συμπερίληψης: οι μαθητές  με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες δεν πρέπει να αποκλείονται, 
αλλά να εντάσσονται στις κοινότητες μάθησης των συνομηλίκων 

τους.  
Η γνώση δεν είναι ατομικό επίτευγμα, αλλά αποτέλεσμα συμμετοχής 

σε κοινωνικές δραστηριότητες και προϊόν διαπραγμάτευσης και 
συναίνεσης (κοινωνική αλληλεπίδραση).  

 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον συμπερίληψης: ενθαρρύνει διδακτικές 
πρακτικές από τις οποίες μπορούν να ωφεληθούν όλοι οι μαθητές. 

 Μία τέτοια πρακτική είναι η συνεργατική διδασκαλία –
συνδιδασκαλία. 

(Stefanidis, A., & Strogilos, V. 2015, Cook L. &.Friend M. 2010, Acedo, C., Amadio, M., Opertti, R. et al. 2008, Micthell D. 
2008, Παντελιάδου Σ. Μπότσας Γ. 2007, Frederickson & Cline, 2002) 



  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

Ένα σχολείο για όλους 

Συνθήκη της Σαλαμάνκα (UNESCO, 1994): Τα σχολεία που προωθούν τη 
συνεκπαίδευση όλων των παιδιών είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για 

τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας και όχι μόνο ενός 
προοδευτικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Unesco EFA Education For All Agenda: Το σχολείο για όλους είναι 
στόχος της χιλιετίας από το 2000  

UNESCO (2008) 48th session of the ICE “INCLUSIVE EDUCATION: THE 
WAY OF THE FUTURE”:  Στοχεύουμε σε ένα σχολικό σύστημα όπου 

όλοι έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ποιότητας με βάση τις αρχές 
της μη διάκρισης και της συμπερίληψης». 

 http://www.inclusion-in-
action.org/iea/index.php?menuid=1&reporeid=116 

 

 

 

  

http://www.inclusion-in-action.org/iea/index.php?menuid=1&reporeid=116
http://www.inclusion-in-action.org/iea/index.php?menuid=1&reporeid=116
http://www.inclusion-in-action.org/iea/index.php?menuid=1&reporeid=116
http://www.inclusion-in-action.org/iea/index.php?menuid=1&reporeid=116
http://www.inclusion-in-action.org/iea/index.php?menuid=1&reporeid=116


 
Η Συμπερίληψη (Inclusion) συνίσταται: 

 στη διασφάλιση της πρόσβασης 
στην ισότιμη συμμετοχή 

στην αλλαγή του σχολείου ώστε να μπορούν όλοι να «μάθουν μαζί» 

διαμέσου της ποιοτικής εκπαίδευσης χωρίς διακρίσεις 
 

Στο Σχολείο για όλους: 
 

όλοι είναι ευπρόσδεκτοι 
όλοι σέβονται τη διαφορετικότητα  

όλοι έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την ταυτότητά τους 
 

 Στο Σχολείο για όλους απαιτούνται:  
κατάλληλες μέθοδοι και πρακτικές διδασκαλίας,  

κατάλληλα προγράμματα σπουδών 
κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή 

κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό 
  
 



 
 
 
 

Οι καλές πρακτικές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε 
πολλές χώρες και οι ψυχολογικές και παιδαγωγικές έρευνες 

έχουν τεκμηριώσει ότι το γενικό σχολείο είναι το πλέον 
κατάλληλο εκπαιδευτικό πλαίσιο για να φοιτήσει  ο 

μαθητής με αναπηρία. 
 

Το αίτημα είναι να προσαρμοσθεί το σχολείο ώστε να 
μπορεί να εκπαιδεύσει το κάθε άτομο, στην υποχρεωτική 

εκπαίδευση ή στην δια βίου μάθηση, όποια και αν είναι τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά του ή τα ατομικά προβλήματα 

υγείας του. 
 
 

Γιατί συνεκπαίδευση/συμπερίληψη; 



 
 
 
 
 

Το κείμενο με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες Πολιτικής της 
UNESCO (UNESCO Policy Guidelines 2009) προτείνει: «το 

Σχολείο για όλους και η συνεκπαίδευση είναι μια 
διαδικασία ενδυνάμωσης της ικανότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος να απευθύνεται σε όλους του μαθητές ... Ένα 
«συνεκπαιδευτικό» εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να 

δημιουργηθεί μόνο αν τα κοινά σχολεία γίνουν πιο 
συνεκπαιδευτικά – με άλλα λόγια αν γίνουν καλύτερα στην 
εκπαίδευση όλων των μαθητών στο σχολείο της γειτονιάς 

τους» 
 
 
 

Πώς υλοποιείται η συνεκπαίδευση/συμπερίληψη; 



 
 
 
 

Το σχολείο για όλους, η εξ ίσου και ουσιαστική απόκριση στο 
δικαίωμα  εκπαίδευσης για όλους, ανεξάρτητα από τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, αποτελεί πρόκληση 
τόσο στο επίπεδο της οργάνωσης του σχολείου, στη 

συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους 
και με τις ειδικότητες υποστήριξης όσο και σε επίπεδο της 

διδακτικής στην τάξη και αναδεικνύει ένα μείζον θέμα για το 
εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό 

κράτος 
 
 
 
 

Πώς υλοποιείται η συνεκπαίδευση/συμπερίληψη; 



   
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  

στο σχολίκό πλαίσιο είναι σημαντικός και πολυδιάστατος 
διότι 

 

 Αξιολογεί (μαθητές/τριες) 

  Εκπαιδεύει (μαθητές/τριες) 

 Υποστηρίζει (μαθητές/τριες) 

 Συνεργάζεται (διοίκηση του σχολείου, εκπαιδευτικούς, γονείς, 
σχολικούς συμβούλους, ΚΕΔΔΥ) 

 Ενημερώνει και συμβουλεύει ( τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας) 

 

  
     



 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

καθοριστικός  γιατί  

 βοηθούν, συνεργάζονται, διαμεσολαβούν και 
διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία. Δημιουργούν τις 

κατάλληλες συνθήκες ώστε μέσα σε ένα ελκυστικό, 
ασφαλές, φιλικό και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον 

να εξασφαλίζονται κίνητρα και προϋποθέσεις μάθησης για 
όλα τα παιδιά. 

  Αξιοποιούν τις προϋπάρχουσες γνώσεις, τα βιώματα και 
τις εμπειρίες των παιδιών ως σημείο εκκίνησης 
επιδιώκοντας συγχρόνως τη διεύρυνση και τον 

εμπλουτισμό τους.  

   

 

 



 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής 

καθοριστικός  γιατί  

Οργανώνουν ελκυστικές μαθησιακές εμπειρίες που έχουν 
νόημα και ενδιαφέρον για τα ίδια τα παιδιά μέσα σε 
πνεύμα συνεργασίας, ενθάρρυνσης, εμπιστοσύνης, 

αποδοχής, αγάπης και επιμερισμού της εργασίας και των 
ρόλων.  

 Υποστηρίζουν την προσέγγιση της γνώσης μέσα από το 
παιχνίδι, τη διερεύνηση, την αξιτη συζήτησηοποίηση 

διαφόρων πηγών πληροφόρησης,, την ανταλλαγή 
απόψεων, τη δημιουργία, την παρουσίαση ιδεών.  

 Επιδιώκουν την αβίαστη συμμετοχή κάθε παιδιού στις 
καθημερινές δραστηριότητες του προγράμματος σύμφωνα 

με το δικό του τρόπο και ρυθμό.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πηλείδου Κωνσταντίνα  

Σχολική Σύμβουλος ΕΑΕ 

https://pileidou.wordpress.com/ 

 

Για να υπάρξει ένα κοινό μέλλον πρέπει να οικοδομήσουμε 

Γέφυρες Επικοινωνίας και Αλληλεπίδρασης. 


