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Βιογραφικά Σημειώματα Συγγραφέων  

 

H Παναγιώτου Άννα του Κωνσταντίνου είναι Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής 

Αγωγής με δεύτερη ειδικότητα την Αθλητική Δημοσιογραφία. Ολοκλήρωσε 

μεταπτυχιακό και διδακτορικό κύκλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Ειδικότερα, 

ασχολήθηκε με την αξιολόγηση της Στάσης των μαθητών χωρίς αναπηρία ως προς 

την ένταξη παιδιών με αναπηρία στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής του γενικού 

σχολείου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μετά τη συμμετοχή 

τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα παρέμβασης. Γνωρίζει τη γραφή Braille και 

την Νοηματική γλώσσα. Από το 1995 συμμετέχει σε Συνέδρια/Σεμινάρια/Ημερίδες 

ως Σύνεδρος, Εισηγήτρια, μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και μέλος Προεδρείου. 

Έχει ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά. Άλλα συγγράμ-

ματα στα οποία συμμετείχε είναι τα ακόλουθα: Α. Παραολυμπιακή Ημέρα στο 

Σχολείο (ΑΠΘ, 2008-2009), Β. Paralympic School Day - Resource Kit (Socrates, 

IPC, EPC, 2006) και Γ. Χοροί και Τραγούδια στο Δήμο Καλλιθέας (Ρόδος, 2002). 

Eίναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλό-

γου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ) μέσω του οποίου αγωνίζεται για τη βελτίωση της 

ποιότητας εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία ή με Ε.Ε.Α.  

 

H Βαλσαματζή Αικατερίνη του Νικολάου είναι απόφοιτος Ιατρικής σχολής. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε υποτροφία για τη συμμετοχή της σε 

επιστημονική έρευνα στον τομέα της Παιδιατρικής. Έχει παρακολουθήσει σεμι-

νάρια στις Δράσεις για την Υγεία των Μαθητών, στη Διδασκαλία Πρώτων Βοη-

θειών στο Σχολείο, στην Ειδική Αγωγή και στην Ειδική Φυσική Αγωγή. Συμ-

μετείχε σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με 

θέματα που αφορούν τα παιδιά με αναπηρία. Eίναι μέλος του Πανελλήνιου Επι-

στημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής (ΠΕΣΕΑ). 
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Πρόλογος 

 

 Στόχος του συγγράμματος είναι η αναφορά στην έννοια της αναπηρίας, 

στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές 

Ανάγκες, Ε.Ε.Α., στο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τις Στάσεις απέναντί 

τους καθώς και στην ένταξη τους στις τάξεις του γενικού σχολείου. Πρό-

κειται για μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που καταγράφει αποτελέσματα 

επιστημονικών ερευνών των τελευταίων δεκαετιών όσον αφορά την ένταξη 

των μαθητών με αναπηρία ή με Ε.Ε.Α. στις τάξεις του γενικού σχολείου 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταλήγοντας σε προβλη-

ματισμούς που αφορούν την ένταξη  των μαθητών με αναπηρία ή με Ε.Ε.Α. 

στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής του γενικού σχολείου στην Ελλάδα. Θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε εκείνους τους ανθρώπους που μας ενέπνευσαν 

για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου.  

 

Παναγιώτου Άννα & Βαλσαματζή Αικατερίνη 
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Εισαγωγή 

 

 

  Η ένταξη των παιδιών με αναπηρία ή με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανά-

γκες (Ε.Ε.Α.) στο γενικό σχολείο έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια εκπαιδευ-

τική πολιτική. Κάθε κράτος οφείλει μέσω της νομοθεσίας  του να δη-

μιουργήσει το υπόβαθρο εντός της σχολικής κοινότητας, για να δεχθεί και 

να υποστηρίξει αυτά τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους με 

απώτερο σκοπό τη δημιουργία και την προώθηση ενός υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος ένταξης για την πλήρη ενσωμάτωσή τους περαιτέρω στην 

κοινωνία.  

  Η κοινωνία έχει χρέος να δεχθεί όλα τα μέλη της  και να δημιουργήσει 

τις κατάλληλες συνθήκες για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Το κράτος 

μέσω της εκπαιδευτικής πολιτικής που ασκεί, μπορεί να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για μια ισότιμη κοινωνία για όλους τους πολίτες (UNESCO, 

1994). Το σχολείο είναι ο κατάλληλος χώρος, όπου μέσω της εκπαίδευσης, 

μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση απόψεων και Στάσεων των μαθητών 

για θέματα που αφορούν την κοινωνία και τους θεσμούς της, αλλά και για 

τα άτομα που ζουν μέσα σε αυτήν (Fennik & Royle, 2003; Sherrill, 2004). 

  Η Ελληνική πολιτεία, όσον αφορά την εκπαίδευση των ατόμων με 

αναπηρία ή με Ε.Ε.Α., έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου που να 

καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των μαθητών. Έτσι, επιδιώκοντας 

την ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς των ατόμων με 

αναπηρία ή με Ε.Ε.Α. ανά διαστήματα προτείνει τροπολογίες στη σχετική 

νομοθεσία με στόχο την παροχή ίσων δυνατοτήτων και ευκαιριών στην 

εκπαίδευσή τους εντός της σχολικής κοινότητας  στο μέτρο του δυνατού.  

  Το παρόν σύγγραμμα αποτελείται από δέκα κεφάλαια. Στα πρώτα τέσ-

σερα κεφάλαια γίνεται αναφορά στην έννοια της αναπηρίας, στους μαθητές 

με αναπηρία ή με Ε.Ε.Α., στην εκπαίδευσή τους στην Ελλάδα, στην ένταξη 
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τους στις τάξεις του γενικού σχολείου και ειδικότερα στις τάξεις της Φυ-

σικής Αγωγής. Στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια 

της Στάσης και στις Θεωρίες που χρησιμοποιούνται ως θεωρητικό υπό-

βαθρο στις επιστημονικές έρευνες, οι οποίες αξιολογούν τη Στάση των αν-

θρώπων απέναντι σε άλλα άτομα, αντικείμενα, καταστάσεις. Στα επόμενα 

τρία κεφάλαια σχολιάζονται αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών από την 

παγκόσμια βιβλιογραφία, που ασχολούνται με την αξιολόγηση της Στάσης 

των μαθητών χωρίς αναπηρία ως προς την ένταξη παιδιών με αναπηρία ή με 

Ε.Ε.Α. στις τάξεις του γενικού σχολείου και ειδικότερα στις τάξεις της Φυ-

σικής Αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καταγρά-

φονται έρευνες, όπου εφαρμόστηκαν διάφορες στρατηγικές, μέθοδοι, αλλά 

και εκπαιδευτικά παρεμβατικά προγράμματα με στόχο τη βελτίωση ή την 

αλλαγή της Στάσης των μαθητών χωρίς αναπηρία απέναντι στην ένταξη συ-

νομηλίκων τους με αναπηρία ή με Ε.Ε.Α. στις τάξεις του γενικού σχολείου 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα στις τάξεις 

της Φυσικής Αγωγής. Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφονται προβλημα-

τισμοί όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής Αγωγής στην Ελ-

λάδα, τη συνεκπαίδευση μαθητών με και χωρίς αναπηρία στο γενικό σχο-

λείο και ειδικότερα στις τάξεις της Φυσικής Αγωγής καθώς και τη δυ-

νατότητα παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής για όλους τους μαθητές.  

 Το παρόν σύγγραμμα ολοκληρώνεται με τον επίλογο. Με την φράση 

«Ένα Σχολείο για Όλους», δίνεται έμφαση σε ένα μελλοντικό Όνειρο, το 

οποίο όλοι ελπίζουμε να γίνει σύντομα πραγματικότητα.  
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