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Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία αύξηση 
των παιδιών με ΕΑΕ ή και Αναπηρία που φοιτούν 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Πού οφείλεται αυτή η αύξηση: 

 στην αυξημένη κοινωνική ανάγκη για εκπαίδευση 
και μόρφωση όλων 

στη γενίκευση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης 

στις κοινωνικές διεκδικήσεις για ισονομία και 
ισοπολιτεία 

στη διερεύνηση του προβληματισμού μέσα στην 
κοινωνία γύρω από την αναπηρία και τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 



Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ 

 

Ν. 1143/27-3-1981 πρώτος νόμος για την 
Ειδική Αγωγή 

Ν. 1566/30/09/1985 για τη δομή της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (με τα άρθρα 2, 32, 33, 34 και 
35) η ειδική αγωγή εντάχθηκε μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της γενικής προσχολικής, 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) 

 



Π.Δ. 200/1998 Οργάνωση και λειτουργία 
Νηπιαγωγείων 

N. 2817/14-03-2000 Εκπαίδευση των ατόμων με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις 

Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/1-10-2002  Ένταξη, φοίτηση 
και αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των 
σχολείων  Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης  

Ν.3699/11-10-2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες... 

 



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 
 



 

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. 4074/2012 ΦΕΚ 88Α/2012 Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων 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 

 



 

Η Σύμβαση  για τα δικαιώματα των αναπήρων 
και ο Ορισμός της Αναπηρίας 

 
Άρθρο 1. 

     Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα 
που έχουν μακροχρόνια σωματικές, διανοητικές, 

πνευματικές ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες, που, 
σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν 
να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με 
τους άλλους. 

 



Η Σύμβαση και Ορισμός της Αναπηρίας 
 

Άρθρο 2 
     «διακρίσεις βάσει της αναπηρίας» 
 
     σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμό ή 

περιορισμό βάσει της αναπηρίας, η οποία έχει ως σκοπό ή 
επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, 
απόλαυση ή  άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. 
Περιλαμβάνει όλες τις μορφές διακρίσεων, 
συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής εύλογης 
προσαρμογής. 



Άρθρο 3 

Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: 

  ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, 
συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και 
της ανεξαρτησίας των ατόμων 

  η μη διάκριση 

 η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,  

 ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με 
αναπηρίες ως τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της 
ανθρωπότητας 

 η ισότητα ευκαιριών  

 η προσβασιμότητα  

 η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

 ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με 
αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με 
αναπηρίες να διατηρήσουν την ταυτότητά τους 

 



Εκπαιδευτικές δομές φοίτησης νηπίων με ΕΕΑ 
ή και Αναπηρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη 

Ειδικά Νηπιαγωγεία: 

 Ειδ. Νηπιαγωγείο Ευκαρπίας 

Ειδ. Νηπιαγωγείο Πεύκων 

 

Νηπιαγωγεία Γενικής Αγωγής με ή χωρίς 
Τμήμα Ένταξης 

Νηπιαγωγεία Γενικής Αγωγής με Παράλληλη 
Στήριξη 



 
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και 

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

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι/ες 
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. 

 



 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 

 μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και 
ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που 
υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για 
την ηλικιακή τους ομάδα 



Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο 

Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής 
(ΠΑΠΕΑ ΦΕΚ 208 Τ.Α' 29-8-1996) 

 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ ΦΕΚ 303 & 304/13-3-2003) 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Π.Ι. 2004) 

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για το 
νηπιαγωγείο (δραστηριότητες ψυχοκινητικής και 

γνωστικής ανάπτυξης, σχέδιο διαθεματικής προσέγγισης 
και πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης, Π.Ι. 2008)  

 

 



    Προκειμένου το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο να είναι 
αναπτυξιακά κατάλληλο και αποτελεσματικό για όλα 
τα παιδιά του νηπιαγωγείου αναγκαίο είναι 

  να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις 
ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να 
εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των 
παιδιών, όπως είναι π.χ. τα παιδιά με ειδικές ανάγκες 
ή τα παιδιά με ιδιαίτερες ικανότητες 

 

να ενισχύει την αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ 
τους, τη συνεργασία με τους γονείς και τους 
εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων και γενικά το 
άνοιγμα του Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία 



Στόχος του υποστηρικτικού υλικού που δίνεται 
στις/στους νηπιαγωγούς είναι να διευκολυνθούν 

αφενός στον εντοπισμό των ενδείξεων και αφετέρου 
στην ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του υλικού στο 

πρόγραμμά τους έτσι ώστε να αποφευχθούν ή να 
μειωθούν οι παράγοντες επικινδυνότητας για 

προβλήματα μάθησης. Σε περίπτωση που το παιδί δεν 
ανταποκρίνεται τότε να το παραπέμψουν για 

περαιτέρω διάγνωση σε οργανωμένα διαγνωστικά 
κέντρα. Βασική μεταβλητή στη δημιουργία των 

δραστηριοτήτων αποτέλεσε το ισχύον Αναλυτικό 
Πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ, 2003), το οποίο προτείνει / 

καταγράφει το περιεχόμενο της παρεχόμενης γνώσης, 
τον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται καθώς και τις 

διαδικασίες με τις οποίες η γνώση αποκτάται και 
αξιοποιείται από τους μαθητές. 



 

Σκοπός του Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος 
Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) είναι η υποστήριξη των 
Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), 

ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, 
συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά 

στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν και 
τελικά να ενταχθούν στο σχολικό και στο κοινωνικό 
περιβάλλον, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, 

ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητας 
τους. 



Διαπιστώσεις και προβληματισμοί 

 

Σήμερα οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων 
αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά παιδιά με 

ΕΕΑ ή και Αναπηρία, χωρίς όμως την 
κατάλληλη προετοιμασία του εκπαιδευτικού 
συστήματος και τις αναγκαίες προσαρμογές 

στις ανάγκες των παιδιών 



Διαπιστώσεις και προβληματισμοί 

Ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των 
ατόμων με αναπηρίες ως τμήματος της ανθρώπινης 

ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας (Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

ΟΗΕ 2006 (Επικύρωση ν. 4074/2012).  

Οι δυσκολίες και τυχόν ανεπάρκειες των παιδιών 
των παιδιών με ΕΑΕ ή και Αναπηρία επηρεάζονται 
αρνητικά και διογκώνονται από τους κοινωνικούς 

και ψυχολογικούς περιορισμούς που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο της κοινωνίας και των 

θεσμών της   

 



Διαπιστώσεις και προβληματισμοί 

Η ταύτιση της ανεπάρκειας με την αναπηρία δεν  
είναι κοινωνικά ουδέτερη,  καθώς δεν αποτελεί μια 
εξ αντικειμένου πραγματικότητα αλλά έκφραση του 

τρόπου που σκεφτόμαστε και κατηγοριοποιούμε 
τους ανθρώπους  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση 
παιδιών με ΕΑΕ ή και Αναπηρία είναι η 

ευαισθητοποίηση, η οποία μέσω της παιδαγωγικής 
κατάρτισης αποτρέπει και ελέγχει τις 

προκαταλήψεις 



Νήπια με ΕΕΑ ή και Αναπηρία στο 
νηπιαγωγείο 

Για την εκπαίδευση νηπίων με ΕΕΑ ή και Αναπηρία 
στο πλαίσιο ενός νηπιαγωγείου για όλους υπάρχει 

η επιτακτική ανάγκη: 

 Το αναλυτικό πρόγραμμα να σχεδιάζεται 
λαμβάνοντας υπ’όψιν τη διαφορετικότητα των 
παιδιών, ως παιδαγωγική στρατηγική, ώστε να 

προσφέρεται η δυνατότητα διαφοροποίησης στη 
διδασκαλία και στα προγράμματα..  

 Η ίδρυση και η λειτουργία Τμημάτων Ένταξης σε 
περισσότερα νηπιαγωγεία 

 



Νήπια με ΕΕΑ ή και Αναπηρία στο 
νηπιαγωγείο 

Για την εκπαίδευση νηπίων με ΕΕΑ ή και Αναπηρία 
στο πλαίσιο ενός νηπιαγωγείου για όλους υπάρχει 

η επιτακτική ανάγκη: 

 Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νηπιαγωγών 
γενικής αγωγής στις αναγκαίες προσαρμογές που 
είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο 

του νηπιαγωγείου 

 Η παρουσία ειδικής παιδαγωγού μέσα στην τάξη 
και η αρμονική και δημιουργική συνεργασία των 

δύο εκπαιδευτικών 

 



   Στο Νηπιαγωγείο δεν υπάρχει τυποποιημένη 
πορεία στη μάθηση. Το διδακτικό 

περιβάλλον προσφέρεται  

για προβληματισμό 

πειραματισμό 

προσεγγίσεις εννοιών 

ελκυστικές δραστηριότητες. 

 



 

 

 

 

 

 
 
Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να μάθουν και να εξελιχθούν με 

διαφορετικό τρόπο, μέσω διαφορετικών διαδρομών, 
προσεγγίσεων, μεθόδων, μέσων και υλικών. Όλοι οι άνθρωποι 

έχουν δικαίωμα να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.  


