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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια το υποσύστημα της ειδικής αγωγής και εκπαί-

δευσης παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στη χώρα μας. Το νομικό 

πλαίσιο έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή 

πολιτική, ενώ έχει εδραιωθεί η άποψη ότι οι μαθητές, ανεξάρτητα από 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή τις ανάγκες τους, πρέπει να έχουν ίσες 

ευκαιρίες μάθησης, μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές σ’ ένα κοινό 

σχολείο για όλους. Η νέα προσέγγιση στηρίζεται στη Διακήρυξη της Σα-

λαμάνκα, όπου υποστηρίζεται «η εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (α.με.ε.ε.α.), μέσω της ένταξης στα γενικά σχο-

λεία στην οποία πρέπει να δοθεί βάρος τόσο στην πολιτική άποψη 

όσο και από άποψη προϋπολογισμού, ώστε να υπάρχει μέριμνα για 

όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ανάλογα με τις προσωπικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει το καθένα απ’ αυτά στη μαθησιακή 

διαδικασία». Έτσι την τελευταία δεκαετία οι πολιτικές και οι ορισμοί 

που αφορούν τα «άτομα με αναπηρία», τα «άτομα με ειδικές εκπαιδευ-

τικές ανάγκες», τη «φιλοσοφία της ένταξης, της ενσωμάτωσης και της 

εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο» και την «άσκηση εσωτερι-

κής εκπαιδευτικής πολιτικής στις σχολικές μονάδες για την εκπαιδευ-

τική στήριξή τους», κερδίζουν έδαφος στην εκπαιδευτική κοινότητα 

και απασχολούν έντονα τους εκπαιδευτικούς της γενικής και της ειδι-

κής αγωγής.  

Στις περισσότερες χώρες κυριαρχεί η πολιτική και επιστημονική 

άποψη που υποστηρίζει την αναγκαιότητα της δημιουργίας ενός «Σχο-

λείου για Όλους» στο οποίο θα κατοχυρώνεται το αδιαπραγμάτευτο 

δικαίωμα όλων των παιδιών να μορφώνονται στο σχολείο της συνοι-

κίας που διαμένουν. Το «Σχολείο για Όλους» (inclusion) λειτουργεί 
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στηριζόμενο στις αρχές της ισότητας και της αποδοχής και προσα-

νατολίζεται να προσφέρει σε όλα τα παιδιά ίσα δικαιώματα  με την 

υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών που θα απευθύνονται στο σύ-

νολο του μαθητικού πληθυσμού με διαφοροποιημένες διδακτικές και 

παιδαγωγικές μεθόδους.  Το «Σχολείο για Όλους» (inclusion) μπορεί να 

αποτελέσει την αφετηρία της κοινωνικής ένταξης και αλληλο-απο-

δοχής των παιδιών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συμβάλλοντας μελλοντικά σε ένα βαθμό στην εξαφάνιση φαινομένων 

κοινωνικού αποκλεισμού.   

Η παρούσα έρευνα διαπραγματεύεται ένα από τα ακανθώδη ζη-

τήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: την «άσκηση εσω-

τερικής πολιτικής για την εκπαίδευση και την ένταξη των ατόμων ειδι-

κές εκπαιδευτικές ανάγκες και των ατόμων με αναπηρία στο Δημοτικό 

Σχολείο». Γενικά η ανάπτυξη πολιτικής στον τομέα της εκπαίδευσης, 

και ειδικότερα στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα θέμα 

που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τους ερευνητές.  Έχει υπο-

στηριχθεί κατά καιρούς ότι για να κατανοήσουμε τις εξελίξεις που 

συμβαίνουν στο υποσύστημα της ειδικής αγωγής και να μπορέσουμε 

να προκαλέσουμε τις αλλαγές που χρειάζονται, η πολιτική πτυχή θα 

πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Η 

ερμηνεία της πολιτικής μπορεί να γίνει μέσα από το πρίσμα της πο-

λιτικής-κειμένου (policy as text)  και της πολιτικής-διαλόγου (policy as 

discourse). Με αυτό το δεδομένο θα μπορούσε ο μελετητής της πα-

ρούσας έρευνας να ερμηνεύσει και την ανάπτυξη πολιτικής για την 

ειδική εκπαίδευση των α.με.ε.ε.α., η οποία χαρακτηρίζεται και  από 

κείμενο και από διάλογο. Ο διάλογος που εξελίσσεται σε διάφορα στά-

δια ανάπτυξης μιας οποιασδήποτε πολιτικής, επηρεάζει τις τελικές 

αποφάσεις για τη διαμόρφωση πολιτικής. Η πολιτική-διάλογος (policy 

as discourse) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προϊόν διαφόρων 

παραγόντων, οι οποίοι εξετάζονται στην παρούσα μελέτη με κριτική 

διάθεση και οδηγούν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο 

που η πολιτική-διάλογος επηρεάζει τη διαμόρφωση πολιτικής για την 

εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  
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Τέλος, η μελέτη προτείνει λύσεις, πρακτικές και κατευθύνσεις σε 

όσους χαράσσουν ή υλοποιούν εκπαιδευτική πολιτική στον τομέα της 

εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία ή των α.με.ε.ε.α. για το πώς 

ασκείται μια αποτελεσματική «εσωτερική» πολιτική στα δημοτικά 

σχολεία για την υποστήριξη των α.με.ε.ε.α. η οποία στοχεύει στη σχο-

λική ενσωμάτωσή τους, και ίσως μελλοντικά στην κοινωνική ένταξή 

τους. 

 Επειδή ο ερευνητής δέχεται ότι η επιστημονική θεώρηση και η 

ερευνητική προσέγγιση οφείλει να μεριμνά για την απαλλαγή του κοι-

νωνικού βίου από φαινόμενα που αποκλίνουν από την αρχή της αλλη-

λεγγύης, τα οποία παρακωλύουν την ενάσκηση της συλλογικής αυτο-

νομίας και της δημοκρατικής συμμετοχής σε συνθήκες γενικής ευημε-

ρίας για το σύνολο των πολιτών μιας χώρας, πιστεύει ότι αυτό το ερευ-

νητικό έργο μπορεί να αποτελέσει πηγή προτάσεων, πληροφοριών 

και επιχειρημάτων με πολύ-επίπεδη  θεωρητική τεκμηρίωση, για ένα 

σημαντικό αριθμό ανθρώπων που κατέχουν σημαντικές θέσεις εκ-

παιδευτικό σύστημα, αλλά και σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες του 

ελληνικού κράτους, πολιτικούς φορείς (πολιτικά κόμματα, συνδικά-

τα). 

Μέσα σ’ ένα περιβάλλον ανεπάρκειας πόρων στο οποίο η εκπαί-

δευση και η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και άλλες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αναδύεται ως πολιτική προτεραιότητα 

αυτό το ερευνητικό έργο αφορά και ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς 

της γενικής και της ειδικής αγωγής που υπηρετούν σε γενικά σχολεία 

και σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης, την πανεπιστημιακή κοινότητα που εμπλέκεται 

στην εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτι-

κών, αλλά και τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία όπως είναι η 

ΕΣΑμεΑ, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ και ένα πλήθος πρωτοβάθμιων σωματείων των 

οικογενειών ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαι-

δευτικές ανάγκες. 

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια είχε τη στήριξη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής 

Αγωγής ‒Π.Ε.Σ.Ε.Α.‒, του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Θω-

μά Μπάκα, της Καθηγήτριας του ΕΠΑΛ Βροσίνας Ιωαννίνων Αλεξάν-
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δρας Παπαηλία και εξαιρετικών φίλων που ενθάρρυναν και στήριξαν, 

παντοιοτρόπως τον ερευνητή, σε αυτό το δύσκολο επιστημονικό 

εγχείρημα. Ο ερευνητής τους εκφράζει την ευγνωμοσύνη του και τις 

θερμές ευχαριστίες του, γιατί με τη συνεργασία και τη συμπαράστασή 

τους ξεπεράστηκαν όσα διλήμματα ανέκυπταν στα διάφορα ερευνη-

τικά στάδια. Επίσης ο ερευνητής εκφράζει τις  ιδιαίτερες ευχαριστίες 

του τόσο προς τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες όσο και προς τους 

Δασκάλους γενικής και ειδικής αγωγής των σχολικών μονάδων πρω-

τοβάθμιας εκπαίδευσης όπου διεξήχθη η έρευνα. 

 
 

  Μηνάς Α. Ευσταθίου 
Ιωάννινα, Ιανουάριος 2010 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ 

 

Το Υπουργείο Παιδείας με τη ψήφιση τριών νέων νόμων για τη γε-

νική εκπαίδευση και την ειδική αγωγή (άρθρο 82 του Νόμου 4368/ 

2016, άρθρο 48 του Νόμου 4415/2016 και το άρθρο 11 του Νόμου 4452/ 

2017) κινείται προς τη θετική κατεύθυνση και φαίνεται το ελληνικό 

κράτος να υιοθετεί τη φιλοσοφία της συμπερίληψης για ένα Ενιαίο 

Σχολείο, χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις των εκπαιδευτι-

κών. 

Η κατάργηση της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 

αποτελεί δικαίωση και αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότη-

τας για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς (ΠΕ 70 και ΠΕ60) που σε μια νύ-

κτα το 2011 είδαν με μια διάταξη (άρθρο 56 του ν. 3966) να διαγράφο-

νται τα επιστημονικά τους προσόντα, η παιδαγωγική τους διαδρομή, η 

προϋπηρεσία τους, καθώς και η μεγάλη τους προσφορά στις δομές 

της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη διάταξη, που δεν 

έχει προηγούμενο σε κανέναν επαγγελματικό χώρο,  αποτέλεσε  το 

colpo grosso  στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Καλλιέρ-

γησε σκόπιμα τον έντονο διαχωρισμό και την κατηγοριοποίηση των 

εκπαιδευτικών με δραματικές και άδικες αλλαγές στις εργασιακές και 

υπηρεσιακές σχέσεις στο υποσύστημα της ειδικής αγωγής και εκπαί-

δευσης ανοίγοντας το δρόμο για αντιδημοκρατικές και αντιεπιστημο-

νικές ρυθμίσεις που είχαν σκοπό την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέ-

σεων και την εξαργύρωση συντεχνιακών εκδουλεύσεων. Υιοθετούσε 

μια στρεβλή διάκριση, στην οποία ο «ειδικός» και ο «γενικός» παιδαγω-

γός αποτελούν ξεχωριστές οντότητες και κατηγοριοποιούνται σαν να 

προέρχονται από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. Ενίσχυε το 

διαχωριστικό ιατρικο-παιδαγωγικό μοντέλο, σε αντίθεση με την όποια 

προσπάθεια εναρμόνισης της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστή-

ματος με την πολιτική της ένταξης και των ίσων ευκαιριών (Σύμβαση 
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των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία, που επικυρώθηκε από τη 

Βουλή των Ελλήνων με το Ν. 4074/2012). 

Η Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Εκ-

παίδευσης. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την ΕΑΕ, όπου και όταν απαι-

τούνται, πρέπει να είναι μέρος της νομοθεσίας για την ενιαία δημόσια 

εκπαίδευση, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, 

να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά 

κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προ-

γράμματα της Γενικής Εκπαίδευσης. Θωρούμε πολύ σημαντική την 

προσφορά του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής 

‒Π.Ε.Σ.Ε.Α.‒ που με τις επεξεργασμένες θέσεις του στηρίζει διαχρινικά 

το «Σχολείο για Όλους», χωρίς αποκλεισμούς, διακρίσεις, κατηγοριο-

ποιήσεις και πελατειακές σχέσεις επιμένοντας: 

● στη διαμόρφωση και την άμεση υλοποίηση ενός ενιαίου νόμου για 

την Εκπαίδευση στον οποίο η Ειδική Εκπαίδευση να αποτελεί ανα-

πόσπαστο μέρος της Γενικής Εκπαίδευσης και του δημόσιου εκ-

παιδευτικού συστήματος.  

● στο βασικό στόχο, το σχολείο της γειτονιάς να γίνει «ένα Σχολείο 

για Όλους» με την εισαγωγή μιας σειράς αλλαγών, μέσω των 

οποίων τα ίδια τα σχολεία θα αναδιαρθρώνονται, προκειμένου να 

μειωθούν τα εμπόδια στη μάθηση και στη συμμετοχή όλων των 

παιδιών σύμφωνα με τη φιλοσοφία της συμπερίληψης, 

● σε μια τέτοια κατεύθυνση, να έχουν θέση θέματα όπως: α) η έγ-

καιρη παρέμβαση που πρέπει να πάρει συγκεκριμένη μορφή ώστε 

να γίνει πράξη το δικαίωμα όλων των παιδιών να συμμετέχουν 

στην εκπαίδευση όσο πιο γρήγορα και έτοιμα μπορούν, β) η προ-

σχολική και η σχολική εκπαίδευση με Τμήματα Ένταξης στα Νη-

πιαγωγεία και τα Δημοτικά Σχολεία σε προσβάσιμες αίθουσες πολ-

λαπλών χρήσεων με γωνιές εκπαιδευτικών δράσεων και στελέχω-

ση με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, γ) οι δομικές αλλαγές που 

πρέπει να γίνουν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζουν σε όλα τα παιδιά πραγματική 

πρόσβαση στα εφόδια της γενικής και της ειδικής αγωγής, εκπαί-
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δευσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης των μαθητών/τριών με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

● στην ενεργοποίηση του άρθ. 34 παρ. 3 του ν. 1566/85 σύμφωνα με 

το οποίο «Μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκ-

παίδευσης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία άλλων 

υπουργείων και οργανισμών και λειτουργούν είτε ως δημόσια 

σχολεία είτε ως σχολεία νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου 

είτε ως ιδιωτικά σχολεία, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα ή 

την εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-

των».  

Στην Ελλάδα η ειδική αγωγή και εκπαίδευση διασφαλίστηκε θε-

σμικά με το Προεδρικό Διάταγμα 603/1983 και το Ν. 1566/1985 (άρθρα 

12, 13, 14, 32, 33, 34, και 35), όπου για  πρώτη φορά η νομοθεσία για την 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, απετέλεσε μέρος της 

νομοθεσίας για τη Γενική Εκπαίδευση, θέτοντας στην πράξη τις νομο-

θετικές και διοικητικές προϋποθέσεις για την ένταξη των μαθητών με 

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πριν από 18 έτη, η Βουλή 

των Ελλήνων ψήφισε το Ν. 2817/2000 με τον οποίο το ελληνικό κράτος 

υιοθέτησε πλήρως την φιλοσοφία της ένταξης ενσωματώνοντας στην 

ελληνική νομοθεσία όλες τις Διεθνείς Συμβάσεις και Διακηρύξεις για τα 

Δικαιώματα των Παιδιών και των Αναπήρων. Δημιούργησε μια προο-

δευτική βάση και γέννησε θετικό κλίμα προσδοκιών σε όσους προ-

ασπίζονταν με συνέπεια και ήθος τα δικαιώματα, τις ίσες ευκαιρίες και 

την εξασφάλιση της ισονομίας στο κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευ-

τικό σύστημα για τα ανάπηρα άτομα και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευ-

τικές ανάγκες. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν δεν υπήρξε η 

στοιχειώδης έστω πολιτική βούληση ώστε οι προσδοκίες να μεταφρα-

στούν σε πράξη. Οι Νόμοι 3194/2003, 3699/2008 και το άρθρο 56 του Ν. 

3966/2011, λόγω πολλών αμφισβητούμενων ρυθμίσεων αλλά και του 

τρόπου που εφαρμόστηκαν, έφεραν την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

πιο κοντά στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την εμπορευματοποίηση. 

Προώθησαν την ιατροποίηση, την κατηγοριοποίηση και διαχωρισμό 

των εκπαιδευτικών και ανέτρεψαν τα εργασιακά δικαιώματα των ερ-

γαζόμενων στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης. Η πολυνομία δημιούρ-

γησε πλήθος αντικρουόμενων ρυθμίσεων που εμπόδισαν και εμπο-



Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Αναλυτικά Προγράμματα                                                                
για τα Άτομα με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ) 

 

~ 16 ~ 

δίζουν την ομαλή λειτουργία του μικροσυστήματος της ειδικής αγω-

γής και εκπαίδευσης, ως δείγμα ενός ατροφικού Κράτους Δικαίου να 

εξασφαλίσει τα συνταγματικά δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία 

και με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Για αυτό οφείλουμε όλοι να 

συζητήσουμε σε βάθος όλες τις θεσμικές και πολιτικές παραμέτρους 

του υποσυστήματος της ειδικής αγωγής που απαιτούνται, για να κατα-

πολεμήσουμε από κοινού το σχολικό και κοινωνικό αποκλεισμό των 

ατόμων με αναπηρία και να διευκολύνουμε την ομαλή ένταξη των μα-

θητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  στο σχολικό 

τους περιβάλλον, να συνδράμουμε με νομικο-τεχνικές προτάσεις που 

στηρίζονται στη διεθνή, ευρωπαϊκή και ελληνική νομολογία και αφο-

ρούν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετι-

κού πλαισίου ικανού να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, όχι μόνο του 

παρόντος, αλλά και του μέλλοντος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευ-

σης στην Ελλάδα. 

Επειδή η Α΄ Έκδοση του Βιβλίου αυτού εξαντλήθηκε, για να ενι-

σχύσουμε το δημόσιο διάλογο για ένα ενταξιακό και συμπεριληπτικό 

δημόσιο σχολείο – χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις για τα άτομα με 

αναπηρία και τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προχωράμε 

στην Β΄ Έκδοση του συγγράμματος: «Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Ανα-

λυτικά Προγράμματα για τα Άτομα με Αναπηρία και  Ειδικές Εκπαι-

δευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ)». Για αυτό εκφράζουμε τις θερμές μας ευχα-

ριστίες στις Εκδόσεις Γράφημα και το συνεργάτη Διευθυντή Γιάννη 

Τσαχουρίδη για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας. 
 

 

  Μηνάς Α. Ευσταθίου 
Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2018 




