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Η εργασία αυτή παρουσιάζει το Νοµοθετικό Πλαίσιο που αναφέρεται στην εκπαίδευση µαθητών µε αναπηρία κατά την περίοδο 1980-2000.
Συγκεκριµένα µελετούµε το Νοµοθετικό Πλαίσιο που αφορά στην εκπαίδευση των ατόµων µε
αναπηρία. Αναλυτικότερα, ερευνούµε σηµεία Νόµων και Προεδρικών ∆ιαταγµάτων κατά την περίοδο
1980-2000 στην Ελλάδα. Ειδικότερα δίνουµε έµφαση στο είδος και τους σκοπούς της εκπαίδευσης των
ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μελετούµε ακολούθως τα ειδικά µέτρα για την επίτευξη
των γενικών και ειδικών στόχων, όπως: α) την κατάρτιση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων και
µεθόδων διδασκαλίας, β) τη χρησιµοποίηση διδακτικού υλικού, γ) τη χορήγηση οργάνων και λοιπού
ειδικού εξοπλισµού, δ) την παροχή κάθε είδους διευκολύνσεων και εργονοµικών διευθετήσεων.
Η ερευνητική µέθοδος που ακολουθούµε είναι η ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου. Ειδικότερα,
τα άρθρα των Νόµων ταξινοµήθηκαν σε δύο κατηγορίες. Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης των δεδοµένων, η υπο εξέταση περίοδος χωρίστηκε σε δυο επιµέρους περιόδους, ήτοι: 1980-1990, 1990-2000.
Στην καθεµιά περίοδο παρουσιάζουµε το σύνολο των τροποποιήσεων και των νοµοθετικών ρυθµίσεων
για την ισότιµη εκπαίδευση των µαθητών µε οποιοδήποτε είδος αναπηρίας.
Η ανάγκη για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης οδήγησε το κράτος σε νοµοθετικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στην ισότιµη θέση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον.
Social justice in the education of people with special needs (1980-2000).
This study presents the legal framework for the education of disabled students during the years
1980 - 2000.
All the relevant articles of laws and presidential ordinances passed during the period 1980 - 2000
have been examined and extra emphasis has been placed on the aims and the kind of the education provided to people with special educational needs. Moreover, the special measures taken for the achievement of general as well as more specific aims have been studied. Some of these aims are the following:
1. the acquisition of the necessary knowledge so as to implement special programs and adopt
new teaching approaches.
2. the use of appropriate teaching material.
3. the provision of the necessary equipment.
4. the provision of suitable ergonomic facilities.
The research method which has been adopted is the qualitative analysis of the data. To facilitate
the analysis of this data, the relevant legal articles have been placed into two categories and each decade (1980 - 1990 and 1990 - 2000) has been dealt with separately. The legal action taken in order to
provide an equal education system to students with special needs of any kind during each decade is being presented.
The need for social justice has led the government to a reform process which aims at equality in
education for those with special needs in the school environment.

Α. ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (1980-2000)
Α.1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η σύγχρονη πολυπολιτισµική κοινωνία, στο πλαίσιο της διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς για την οικοδόµηση ενός διαφορετικού µέλλοντος, αναζητεί αξίες όπως το σεβασµό της
ιδιαιτερότητας του άλλου. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη δύναµη της αγωγής, ως το σύνολο των

επιδράσεων που δέχεται ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του από το περιβάλλον του
(φυσικό, οικογενειακό, οικολογικό και κοινωνικο-πολιτιστικό) γενικά (αγωγή ως αλληλεπίδραση) και ειδικότερα, κατά την παιδική και εφηβική ηλικία, από τους παιδαγωγούς (γονείς,
δασκάλους ή άλλους φορείς συστηµατικής αγωγής).
Είναι γεγονός ότι όλες οι κοινωνίες, ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες, αντιµετωπίζουν µε διαφορετική ένταση και σε διαφορετικό βαθµό τις αλληλοσυγκρουόµενες απαιτήσεις
και διαδικασίες που σχετίζονται µε βασικές κατευθύνσεις της εκπαίδευσης (∆ιακήρυξη της
Σαλαµάνκα, 1994). Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θεωρούνται σήµερα ισότιµα µέλη της κοινωνίας µας. Η εκπαίδευση, από την προσχολική ηλικία µέχρι και την επαγγελµατική εκπαίδευση µετά το σχολείο, είναι µια σηµαντική ανάγκη όλων των παιδιών που έχουν κάποια µειονεξία. Έως ένα σηµείο, η φύση της εκπαίδευσης καθορίζεται από τη φύση των προσφερόµενων παροχών, καθώς και από την εκτίµηση των αναγκών του παιδιού (Randall L. Braddom,
20002). Βέβαια, αν λάβουµε υπόψη ότι για διάφορους λόγους ορισµένα πρόσωπα εµφανίζουν
απλές ή πολλαπλές µειονεξίες, η έννοια των ίσων ευκαιριών προϋποθέτει άνιση – αναλογική
προσφορά της οποιασδήποτε παροχής (∆ελλασούδας, 2005).
Σύµφωνα µε τη διακήρυξη της Ε.Σ.Α.Μ.Α., µε την ευκαιρία της 3ης ∆εκεµβρίου (Εθνική Ηµέρα ΑΜΑ Νόµος 2430/ 96) του έτους 1999, τονίστηκε ιδιαίτερα ότι:
1) Η αναπηρία συνδέεται µε την άσκηση θεµελιωδών και αναπαλλοτρίωτων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων.
2) Όλα τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώµατα ασκούνται από όλους τους πολίτες µε
βάση τη διαφορετικότητά τους.
3) Τα ΑΜΑ αντιµετωπίζουν τρεις µορφές άδικης διάκρισης – άµεση διάκριση, έµµεση
διάκριση και µορφές άδικης διάκρισης - που δηµιουργούνται από κοινωνικούς και
νοµικούς περιορισµούς οι οποίοι έχουν επιβληθεί στην άσκηση των δικαιωµάτων
τους.
«Από εκπαιδευτικής πλευράς έχουν δικαιώµατα για ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες - οι οποίες πρέπει να τους παρέχονται συστηµατικά και µεθοδικά- από το ενιαίο εκπαιδευτικό σύστηµα, µε εσωτερική (εσωσχολική) διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, όταν
και όσο χρειάζεται, ανάλογα µε τις δυνατότητες και τις ανάγκες τους (άρθρο 16, παρ. 4 του
Συντάγµατος), χωρίς υποτιµητικές ετικέτες και ρατσιστικές διακρίσεις ή αντιπαιδαγωγικές,
αντιψυχολογικές και τραυµατικές αντιµετωπίσεις» (∆ελτίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής,
1994).
Η Ελλάδα, ως µέλος πλέον της Ε.Ε., οφείλει, έχει δικαίωµα και εθνικό συµφέρον να παρέχει στους πολίτες της, όλες τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες τις οποίες οργανώνει και ενισχύει η
Ε.Ε., σ’ όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης.

Η πληροφόρηση, η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου, η αλλαγή στάσης
και νοοτροπίας, έναντι των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και ιδίως των παιδιών, οι σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις, καθώς και οι σχετικές προσπάθειες διαφώτισης και πληροφόρησης για τα άτοµα µε δυσλειτουργίες, έχουν συντελέσει σηµαντικά τόσο στη βελτίωση της αλληλοαποδοχής όσο και στην αναζήτηση και
απαίτηση καλύτερης φροντίδας εκπαίδευσης και αποκατάστασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ως ισότιµων συµπολιτών (Γενά, 2002γ).
Η Ευρώπη ως κοινότητα βασίζεται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ελευθερία. Υιοθετήθηκε δε για την περίοδο 1988-1991 το πρόγραµµα HELIOS
Η λέξη HELIOS προέρχεται από τα αρχικά γράµµατα της ελληνικής λέξης ΗΛΙΟΣ:
H – (Handicapped people in) - Ανάπηρα άτοµα στην
E – (Europe)
- Ευρώπη
L – (Living)
- που ζουν
I – (Independently)
- ανεξάρτητα
O – (in an Open)
- σε µια ανοικτή
S – (Society)
- κοινωνία
που, στην πραγµατικότητα, αποτελεί το νοµοθετικό πλαίσιο για το σύνολο των δραστηριοτήτων σε κοινοτικό επίπεδο, που στοχεύουν στην ένταξη των ατόµων που µειονεκτούν (Vanderhaeghen, 19952). Ως µέλος της Ευρωπαϊκής κοινότητας και η Ελλάδα βρίσκεται στην πο-

ρεία των παραπάνω στόχων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή. HELIOS II, 1996). Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι κατά το διάστηµα 1980-2000 η στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες έχει µεταβληθεί σηµαντικά σε σχέση µε το παρελθόν. Αυτό οφείλεται σε κοινωνικούς, ηθικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς και ιδεολογικούς λόγους. Η µεταβολή αυτή επηρέασε τις στάσεις της κοινωνίας απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία, αλλά και στους γονείς
τους.
Οι κυριότεροι σταθµοί της Ειδικής Εκπαίδευσης στη χώρα µας δηµιουργήθηκαν ιστορικά, και ειδικότερα η µετά το 1975 πολιτικοκοινωνική και εκπαιδευτική κατάσταση όπου παρατηρείται κάποια κινητικότητα όχι µόνο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αλλά και της κρατικής
παρέµβασης στα θέµατα Ειδικής Αγωγής και Ειδικής Εκπαίδευσης, µε κορυφαίο Νόµο τον
Ν. 1143/81 για την Ειδική Αγωγή αρχικά και τον Ν. 1566/85για τη Γενική Εκπαίδευση, καθώς και άλλους νόµους και Προεδρικά ∆ιατάγµατα, όπου οριοθετούνται ζητήµατα Ειδικής
Εκπαίδευσης.
Α. 2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (1980-2000)
Το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά πόσο απένειµε δίκαια τα δικαιώµατα, τις
ευκαιρίες, τις παροχές, τις επιλογές για παιδιά που παρουσίαζαν κάποια αναπηρία ή µειονεξία, είτε εκ γενετής είτε επίκτητα;
Φέρθηκε ισότιµα το κράτος και η κοινωνία σε ισότιµους πολίτες; Στην παρούσα εργασία αναλύσαµε τη διαλεκτική σχέση Μέρους και Όλου. Επιλέξαµε ως αρχή µελέτης και ανάλυσης τη διαλεκτική σχέση µε το Όλον, δηλαδή την κοινωνικο-πολιτική, οικονοµική και πολιτιστική πραγµατικότητα της περιόδου 1980-2000. Σταθήκαµε σε σηµεία – µέρη των νόµων
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία και τη διαλεκτική σχέση µε το κράτος δικαίου.
Σηµαντικά ερωτήµατα που θα διερευνηθούν αναλύοντας τµήµατα νόµων της περιόδου
1980-2000, που αφορούν αυτά τα ζητήµατα. Εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες επέδρασαν
στη διαµόρφωση του θεσµικού πλαισίου για την ειδική εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία.
Ειδικότερα:
Στους εξωγενείς παράγοντες ανήκουν οι αγώνες και οι διακηρύξεις του παγκόσµιου
αναπηρικού κινήµατος. Επιρροή έχουν ασκήσει οι διακηρύξεις των δικαιωµάτων:
α) Των πνευµατικά καθυστερηµένων ατόµων (Γενική Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών
1971/απόφαση 2856).
β) Τα κείµενα του Nils – Ivar Sundberg (UNESCO, Μάλαγα Ισπανίας, 1981).
γ) Η ∆ιακήρυξη της Σαλαµάνκα και το Πλαίσιο ∆ράσης (Ισπανία, 1994).
δ) Οι κυρώσεις των διεθνών συµβάσεων για τα δικαιώµατα του παιδιού (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 1992, 1996, 1997, 2000).
Στους ενδογενείς παράγοντες επιρροής οι εκάστοτε εκπαιδευτικές πολιτικές για τα άτοµα µε ιδιαίτερες ανάγκες δέχονται επιδράσεις από:
α) τις οικογένειες που φροντίζουν τους αναπήρους (ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ) και
β) τους ίδιους τους αναπήρους που µπορούν να υποστηρίξουν τις θέσεις τους (ΕΣΑΕΑ) καθώς και τους εργαζόµενους στην Ειδική Αγωγή (ΠΕΣΕΑ).
Γι’ αυτό η Ειδική Αγωγή προϋποθέτει διεπιστηµονική συνεργασία, γι’ αυτό κι έχει δεχτεί επιρροές από διαφορετικά επιστηµονικά πεδία. Η ιατρική, η ψυχολογία, η παιδαγωγική,
η κοινωνιολογία, η βιολογία, η ψυχανάλυση, η νευροχειρουργική κ.λπ. την προσδιόρισαν κατά περιόδους. Η ανάπτυξη αυτών των επιρροών σε συγκεκριµένα µοντέλα εκπαιδευτικής αντιµετώπισης οφείλεται στη δυσκολία κατανόησης και προσδιορισµού της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης και των εκπαιδευτικών προβληµάτων που απορρέουν από την κατηγορία και
το βαθµό της αναπηρίας του ατόµου (Μαστροµιχαλάκη, 2007). Το εκπαιδευτικό µοντέλο που
αναπτύσσεται φαίνεται να συγκλίνει προς την πολιτική της ένταξης και ενσωµάτωσης των
ατόµων µε ιδιαίτερες ανάγκες µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα (Πολυχρονοπούλου, 2003).
Α. 3. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ- Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κατά την Κοινωνική Ψυχολογία το άτοµο µε αναπηρία µπορεί να ενταχθεί στο σχήµα της
Οικολογικής Ψυχολογίας. Εκεί τα άτοµα µε αναπηρία απεικονίζονται µε ένα διαφορετικής
διαµέτρου κύκλο, ώστε να υπάρχουν πέντε οµόκεντροι κύκλοι, ο καθένας από τους οποίους
είναι ενσωµατωµένος στο µεγαλύτερό του (Γεώργας, 1986). Η παράσταση αυτή συµβολίζει

την οικολογική πραγµατικότητα, δηλαδή ότι το άτοµο ο κεντρικός κύκλος, περιβάλλεται από
τις επιµέρους οικογενειακές, ανθρώπινες - σχολικές, κοινωνικές και οικολογικές δυνάµεις, οι
οποίες το επηρεάζουν µε βάρος ανάλογο µε την απόστασή τους από τον κεντρικό κύκλο. Το
παιδί είναι στο κέντρο της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και ιδιαίτερα της ειδικής αγωγής.
Για την επίτευξη των σκοπών της ειδικής αγωγής µεγάλη σηµασία έχει η συνεργασία
του σχολείου µε τις οικογένειες των ατόµων µε ιδιαίτερες ανάγκες (Κρουσταλάκης, 1994).
Από νωρίς θα πρέπει ν’ αρχίζει αυτή η συνεργασία και να συνεχίζεται σ’ όλες τις βαθµίδες
της εκπαίδευσης και, γενικά, σ’ όλα τα στάδια ανάπτυξης των παιδιών ως την τελική επαγγελµατική και κοινωνική τους αποκατάσταση. Σήµερα, σε ό, τι αφορά στην Ειδική Αγωγή,
έχει γίνει αντιληπτό ότι αυτό το οποίο απαιτείται δεν είναι ο διαχωρισµός προσώπων και
δράσεων αλλά η συµπληρωµατικότητα των ενεργειών, η οποία περιλαµβάνει: ειδικευµένο
προσωπικό, πρόσθετο βοηθητικό προσωπικό, υποστηρικτικές υπηρεσίες, διαδικασίες διάγνωσης και αποκατάστασης, τεχνολογικά βοηθήµατα, εργονοµικές διευθετήσεις, διευκόλυνση της κινητικότητας και της προσβασιµότητας (World Health Organization, 1980). Όλα αυτά θα πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο της από κοινού εκπαίδευσης µαθητών χωρίς ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Σηµαντικός είναι ο ρόλος του δασκάλου µέσα στο σχολείο. Η θέση του και οι σχέσεις
που αναπτύσσει µε τα παιδιά καθορίζουν και την προσέγγιση του ατόµου µε ειδικές ανάγκες
µε έναν ξεχωριστό τρόπο µέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, οι συµµαθητές, µε τις
στάσεις και τις θέσεις τους, βοηθούν το ανάπηρο παιδί, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Ο
χώρος του σχολείου αποτελεί έναν κατεξοχήν χώρο ένταξης και ενσωµάτωσης του παιδιού,
που θα το οδηγήσει σταδιακά στην κοινωνία. Κατά την ένταξη το ανάπηρο παιδί διατηρεί τα
αυθεντικά στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα οποία επεκτείνονται, αξιοποιούνται καλύτερα και συµβάλλουν, ώστε να οδηγείται σε µια αυτοβελτίωση, ενώ κατά την ενσωµάτωση αυτά τα ουσιώδη, πρωταρχικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του αφοµοιώνονται από το
σύνολο και του αφαιρείται η µοναδικότητά του (Σούλης, 2002). Στην πορεία προς την ενσωµάτωση προηγείται η ένταξη (insertion), ακολουθεί η αφοµοίωση (assimilation) και η πορεία
ολοκληρώνεται µε την ενσωµάτωση (integration) (∆ελλασούδας 2003).
Β. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ως άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µε ιδιαίτερες ανάγκες ή µε ειδικές ανάγκες και δυνατότητες ή άτοµα µε αναπηρία, χαρακτηρίζονται τα πρόσωπα µε αισθητηριακά, κινητικά, νοητικά
και ψυχολογικά προβλήµατα. Επιπλέον χρησιµοποιούνται οι όροι: άτοµα µε ιδιαίτερες δεξιότητες και ιδιαίτερες ανάγκες, άτοµα µε ειδικές ή πρόσθετες ικανότητες, άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (∆ελτίο Πληροφοριών Ειδικής Αγωγής, 1994).
Στο νόµο 2817/14.3.2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄) γίνεται λόγος για άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύµφωνα λοιπόν µε τον πιο πρόσφατο νόµο:
Ως άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, (άρθρο 1) θεωρούνται τα άτοµα που έχουν σηµαντική δυσκολία µάθησης και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Στα άτοµα αυτά (άρθρο 2) περιλαµβάνονται όσοι:
α) έχουν νοητική ανεπάρκεια ή ανωριµότητα,
β) έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα όρασης (τυφλοί, αµβλύωπες) ή ακοής (κωφοί,
βαρήκοοι),
γ) έχουν σοβαρά νευρολογικά ή ορθοπεδικά ελαττώµατα ή προβλήµατα υγείας,
δ) έχουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας,
ε) έχουν ειδικές δυσκολίες στη µάθηση, όπως δυσλεξία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία,
στ) έχουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες και όσοι παρουσιάζουν αυτισµό και άλλες διαταραχές ανάπτυξης.
Στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαµβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας που δεν ανήκουν σε καµιά από τις προηγούµενες
περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική προσέγγιση και φροντίδα για ορισµένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής τους ζωής.

Αντιθέτως δεν θεωρούνται άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι µαθητές που, για µόνο τον λόγο ότι η µητρική τους γλώσσα δεν είναι η ελληνική, εµφα-

νίζουν µειωµένη σχολική επίδοση. Ο Νόµος 2817/2000 (ΦΕΚ 78/14.3.2000 τ. Α΄)
αποτελεί προϊόν µακράς κυοφορίας δεδοµένου ότι πολλά σχέδια είχαν εκπονηθεί
κατά το παρελθόν χωρίς να έχουµε φτάσει ως τώρα στη φάση κατάθεσης σχετικού
νοµοσχεδίου. Ο νέος Νόµος 2817 εισάγει καινοτοµίες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως:
1) Την ίδρυση των Κέντρων ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης.
2) Την Αναβάθµιση της Ειδικής Αγωγής στο Πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
3) Το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το 14ο µέχρι το 22ο έτος.
4) Τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής – Α΄βαθµίδας.
5) Τη Συνεκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Παρά τη µακρά περίοδο που παρεµβλήθη µεταξύ του προηγούµενου Νόµου 1566/85 (
Ι΄ κεφάλαιο µε τίτλο Ειδική Αγωγή) και του νέου νόµου, ο νέος νόµος εξακολουθεί να εµφανίζει αδυναµίες, οι οποίες αναφέρονται στο ότι προβλέπει την εφαρµογή του σ’ ένα σχολικό
περιβάλλον µη προετοιµασµένο, κυρίως από πλευράς προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
Β.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1980-1990
Στο νόµο 1566/ 30.9.85 (Φ.Ε.Κ. 167, τ. Α΄) άτοµα µε ειδικές ανάγκες θεωρούνται τα
πρόσωπα τα οποία από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια, παρουσιάζουν καθυστερήσεις,
αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωµατική κατάσταση ή στις επιµέρους λειτουργίες τους και σε βαθµό που δυσκολεύεται ή παρεµποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της
γενικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους µε το κοινωνικό σύνολο. Στα άτοµα αυτά περιλαµβάνονται ιδίως:
α) οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση,
β) οι κωφοί και βαρήκοοι,
γ) όσοι έχουν κινητικές διαταραχές,
δ) όσοι έχουν νοητική καθυστέρηση,
ε) όσοι εµφανίζουν επιµέρους δυσκολίες στη µάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου και άλλα) ή είναι γενικότερα δυσπροσάρµοστοι, στ) όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηµατικές αναστολές,
στ) οι επιληπτικοί,
ζ) οι χανσενικοί,
η) όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν µακρόχρονη θεραπεία και παραµονή σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, κλινικές ή πρεβαντόρια και
θ) κάθε άτοµο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκει σε µια από τις προηγούµενες περιπτώσεις που και που παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητας από οποιαδήποτε αιτία.
Πριν αλλά και µετά τον νόµο 1566/85 είχαµε διάφορες ρυθµίσεις, οι οποίες αναφέρονται στα εξής θέµατα:
Περί επαγγελµατικής αποκαταστάσεως αναπήρων και εν γένει ατόµων µειωµένων ικανοτήτων (Ν. 963/79, ΦΕΚ 202/1979, τ. Α΄).
Περί Ειδικής Αγωγής, ειδικής επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως, απασχόλησης και κοινωνικής µερίµνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόµων (Ν. 1143/81, ΦΕΚ
80/31.3.81, τ. Α΄).
Περί οργάνωσης και λειτουργίας των µονάδων Ειδικής Αγωγής (Π.∆. 603/82, ΦΕΚ
117/21.9.82, τ. Α΄).
Περί ιδρύσεως Σχολής Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (Π.∆. 137/83, ΦΕΚ
60/11.5.83, τ. Α΄).
Περί συγκρότησης Ιατροπαιδαγωγικών ∆ιαγνωστικών Οµάδων (Π.∆. 472/83, ΦΕΚ.
181/83, τ. Α΄).
Κριτήρια αναγνώρισης τίτλων σπουδών ειδικής αγωγής που πραγµατοποιήθηκαν σε
σχολές του εξωτερικού (Υ.Α. Γ6/90/84, ΦΕΚ. 159/20.3.1984, τ. Α΄).

Ωρολόγιο και Αναλυτικό Πρόγραµµα γυµνασίων και λυκείων ειδικής αγωγής (Π.∆.
172/86, ΦΕΚ. 65, τ.Α΄ 10.5.86).
Βασικές αρχές διασκευής, προσαρµογής και µεταγραφής των διδακτικών βιβλίων
στο σύστηµα Braille γαι χρήση από τους τυφλούς µαθητές (Υ.Α. Γ6/150, ΦΕΚ.
186/6.4.87).
Τροποποίηση και συµπλήρωση του συστήµατος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθµια εκπαίδευση (Ν. 1771/88, ΦΕΚ. 71/19//4/88).
Προϋποθέσεις και τρόπος κάλυψης των δαπανών για τη δωρεάν µεταφορά µαθητών
της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Υ.Α. ΙΒ/4405, ΦΕΚ. 415, τ. Β΄
21.6.88).
Μετατροπή των τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών του Εθνικού Ιδρύµατος Αποκαταστάσεως Αναπήρων σε Τ.Ε.Σ. Ειδικής Αγωγής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Π.∆.
293/88, ΦΕΚ. 136, τ. Α΄ 21.6.88).
Ίδρυση Τ.Ε.Σ. Ειδικής Αγωγής κωφών –βαρήκοων Θεσσαλονίκης (Π.∆. 239/91,
ΦΕΚ. 91/21.6.91).
Ο προηγούµενος νόµος 1566/85 περιλάµβανε τέσσερα άρθρα τα οποία αναφέρονταν
στο σκοπό και τη µορφή της ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης των ατόµων µε αναπηρία (άρθρο 32), στην ιατροδιαγνωστική εξέταση, τη φοίτηση, τα προγράµµατα και τα µέσα
(άρθρο 33), τους φορείς (άρθρο 34), το προσωπικό (άρθρο 35) και τις αρµοδιότητες άλλων
φορέων και οργανισµών (άρθρο 36).
Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ
Ο νέος νόµος 2817/2000 (ΦΕΚ 78, τ. Α΄) περιλαµβάνει πέντε άρθρα, τα οποία αναφέρονται:
α) Στην έννοια, το σκοπό και το καθεστώς της εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή των ατόµων µε σηµαντική δυσκολία µάθησης, και προσαρµογής εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων (άρθρο 1).
β) Σε θέµατα ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των Κ.∆.Α.Υ. (άρθρο 2).
γ) Σε οργανωτικά θέµατα σχετικά µε το προσωπικό της ειδικής αγωγής (άρθρο 3).
δ) Σε θέµατα διορισµού του προσωπικού της ειδικής αγωγής (άρθρο 4) και σε µεταβατικά θέµατα (άρθρο 5).
Μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία του νέου νόµου, ανεξάρτητα από το βαθµό της ολοκληρωµένης ή όχι προσέγγισής τους είναι τα εξής:
α) Παραποµπή σε πλήθος προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων για τη
ρύθµιση ποικίλων θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας του όλου συστήµατος.
β) Η προσέγγιση του θέµατος της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
γ) Η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.).
δ) Η προσθήκη νέων κλάδων στις τρεις κατηγορίες προσωπικού που θα στελεχώσει τις
µονάδες που παρέχουν ή συµβάλλουν στην εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δηλαδή: του εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού εκπαιδευτικού
προσωπικού (ειδικής αγωγής, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εξειδικευµένοι στον
Σ.Ε.Π. ατόµων µε αναπηρία, στην κινητικότητα, την νοηµατική, θεραπευτές λόγου κ.ά.)
και του βοηθητικού ειδικού προσωπικού (πτυχιούχοι τµήµατος προσχολικής αγωγής για
παιδιά µε ειδικές ανάγκες, επιµελητές κοινωνικής πρόνοιας, νηπιοβρεφοκόµοι κ. ά).
ε) Η µη οργανωµένη µορφή των περιεχοµένων του νόµου και η µη χρησιµοποίηση ενιαίας –σταθερής ορολογίας.
Ο Νόµος 2817 πέραν του προσδιορισµού των κατηγοριών προσώπων που περιλαµβάνονται στον όρο «άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» περιλαµβάνει και τα αναφερόµενα στη συνέχεια στοιχεία ωα µια καινοτοµία για την ελληνική εκπαιδευτική
πραγµατικότητα.

Γ. 1. ΕΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ο σκοπός της Ειδικής Αγωγής εµπερικλείεται στο γενικό σκοπό της αγωγής µε πρωταρχικό στόχο την κατάργηση της διάκρισης και της διαφοράς. Η Ειδική Αγωγή αποτελεί µια
ειδικά σχεδιασµένη παιδαγωγική διαδικασία, που ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες παιδιών
µε µειονεξίες. Ο νόµος 1566/85 έκανε λόγο για Ειδική Αγωγή και επαγγελµατική εκπαίδευση, ενώ ο νόµος 2817/2000 αναφέρεται µόνο στην εκπαίδευση, για να τονίσει την ολόπλευρη
και αποτελεσµατική ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόµων µε αναπηρία, τη βελτίωση
και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους, την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και την αλληλοαποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.
Γ.2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Για την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων της εκπαίδευσης λαµβάνονται µέτρα
όπως η κατάρτιση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων και µεθόδων διδασκαλίας, η χρησιµοποίηση διδακτικού υλικού, η χορήγηση οργάνων και λοιπού ειδικού εξοπλισµού.
Γ.3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αφορούν τη διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, την αξιολόγηση, την παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη, τη φυσικοθεραπέια, εργοθεραπεία και αγωγή του λόγου, την κοινωνική και συµβουλευτική εργασία, τη µεταφορά και µετακίνηση και γενικότερα
κάθε άλλη υπηρεσία που υποστηρίζει την ισότιµη µεταχείριση των παιδιών µε αναπηρία.
Γ.4. ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Η εκπαίδευση των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πραγµατοποιείται υπό
δυο µορφές:
1) Σε αυτοτελείς σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής: α)Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά,
β)Γυµνάσια, γ) Λύκεια, δ) Τεχνικά και Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια Α΄ και Β΄ βαθµίδας,
ε) Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
2) Στο πλαίσιο του αµιγούς ενταξιακού µοντέλου (κοινά ή κανονικά σχολεία και τάξεις).
3) Στο πλαίσιο της µερικής ένταξης (συστέγαση κοινού σχολείου και σχολείου για µαθητές
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τµήµατα µέσα στα σχολεία). (∆ελλασούδας, 2005).
Η σχολική ένταξη και ενσωµάτωση, ως εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελεί µια βασική τάση που συγκλίνει στη θέση του «ενός σχολείου για όλα
τα παιδιά». (Unesco, 1994).
Μετά το 2000, τα είδη των σχολείων στα οποία φοιτούν µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα εξής:
α) Η συνήθης σχολική τάξη µε παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής.
β) Τα τµήµατα ένταξης.
γ) Τα αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής, όταν η φοίτηση παιδιών µε αναπηρία στα σχολεία
του κοινού εκπαιδευτικού συστήµατος καθίσταται δύσκολη, λόγω του είδους και του βαθµού του προβλήµατος του.
δ)Τα σχολεία ή τµήµατα ιδρυµάτων ως παραρτήµατα.
ε) Το σπίτι. Για την εκπαίδευση του µαθητή µε αναπηρία χρησιµοποιείται και το σύστηµα
της τηλε-εκπαίδευσης.
Γ.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
Εµφανίζονται προγράµµατα δύο κατευθύνσεων:
α) Αυτοτελή σχολεία ειδικής αγωγής. Στα σχολεία αυτά εφαρµόζονται ειδικά προσαρµοσµένα αναλυτικά και διδακτικά προγράµµατα.
β) Σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Γ.6. ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α
Σε όλες τις τάξεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης παρέχονται εκπαιδευτικές και άλλες υπηρεσίες σε άτοµα µε αναπηρία ηλικίας έως 22 ετών.
Αναλυτικότερα: σε Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά σχολεία ειδικής αγωγής (4-14 ετών), σε
Γυµνάσια ειδικής αγωγής (14-18 ετών), σε Ενιαία Λύκεια ειδικής αγωγής (18-22 ετών ), σε

Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Α΄ βαθµίδας (14-19 ετών ), σε Τ.Ε.Ε. ειδικής αγωγής Β΄ βαθµίδας (1922 ετών), στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (14-22 ετών).
Γ.7. ΓΛΩΣΣΑ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η γλώσσα της προφορικής διδασκαλίας είναι η χρησιµοποιούµενη για όλους τους µαθητές ελληνική προφορική γλώσσα, πλην των κωφών και βαρήκοων για τους οποίους είναι η
ελληνική νοηµατική.
Γ.8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Για τους απόφοιτους ΤΕΕ ειδικής αγωγής και των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης χορηγείται απολυτήριος τίτλος και καθορίζονται επαγγελµατικά δικαιώµατα.
Γ.9. ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Οι αρµοδιότητες των Κ.∆.Α.Υ. αφορούν:
α) την έρευνα για τη διαπίστωση του είδους και του βαθµού των δυσκολιών των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύνολο των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας,
β) την εισήγηση για την εγγραφή, κατάταξη και φοίτηση µαθητών στην κατάλληλη σχολική µονάδα,
γ) εισήγηση για την κατάρτιση προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων ή οµαδικών προγραµµάτων ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, δηµιουργικής απασχόλησης,
δ) παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης και ενηµέρωσης στους συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και στο περιβάλλον των µαθητών,
καθορισµός του είδους των τεχνικών βοηθηµάτων και οργάνων που χρειάζεται το παιδί
στο σχολείο και στο σπίτι,
ε) εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιµασιών των µαθητών µε προφορικές ή άλλες δοκιµασίες,
στ) εισήγηση για την κατάρτιση και εφαρµογή προγραµµάτων πρώιµης εκπαιδευτικής
παρέµβασης,
ζ) συνεργασία µε τα Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Γ.10. ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Στα ∆ιδασκαλεία ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών (Ν. 2327/1995, ΦΕΚ
126 Α΄) εφαρµόζονται προγράµµατα διετούς µετεκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς που προορίζονται να διδάξουν στα σχολεία ειδικής αγωγής και τα ειδικά τµήµατα ένταξης.
Γ.11. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Συνιστώνται τρεις θέσεις σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής εκ των οποίων οι δυο
ειδικότητας κωφών και βαρήκοων και η µια ειδικότητα τυφλών. Υπάρχει ένα περιθώριο µε
Π.∆. να αυξάνονται οι θέσεις σχολικών συµβούλων ειδικής αγωγής.
Γ. 12. ΤΜΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Προβλέπεται η ίδρυση τµήµατος ειδικής αγωγής στο Π.Ι. και προσδιορίζεται ως έργο
του η επιστηµονική έρευνα, µελέτη και τεκµηρίωση των θεµάτων ειδικής αγωγής, ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη προγραµµάτων επιµόρφωσης, αναλυτικών προγραµµάτων, προώθηση
και εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας, συνεργασία µε άλλους φορείς κ.ά.
Καθώς διακρίνουµε από τις νοµοθετκές ρυθµίσεις των ετών 1980-2000, η κοινωνική
τάση σήµερα επικεντρώνεται στη σχολική, την επαγγελµατική και την κοινωνική ένταξη.
Η πιο σηµαντική κατηγορία προβληµάτων σχολικής ένταξης αφορά στα προβλήµατα
που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες των ατόµων µε αναπηρία και τα οποία θα πρέπει να
έχουν αντιµετωπιστεί, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, προτού τεθεί θέµα σχολικής ή επαγγελµατικής ένταξης ή επανένταξης. Η γνώση των σχετικών προβληµάτων και του τρόπου και
του βαθµού επίλυσής τους αποτελεί µια από τις προϋποθέσεις εφαρµογής της σχολικής ένταξης. Μεταξύ των προβληµάτων αυτών περιλαµβάνονται:
1. η λειτουργική αποκατάσταση,
2. η πρόληψη ή η µη επιδείνωση της αναπηρίας και των επιπτώσεών της,

3. η αυτονοµία ως προς την αυτοεξυπηρέτηση, την κινητικότητα, την µετακίνηση και πρόσβαση.
Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ιδιαίτερα τα παιδιά και οι νέοι, είναι αναπόσπαστο µέρος
της κοινωνίας µας, συνάνθρωποι και συµπολίτες, µε την ίδια ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, µε δικαιώµατα και καθήκοντα ανάλογα προς τις δυνατότητές τους. Καθώς προαναφέραµε
η ειδική αγωγή, που στις µέρες µας βρίσκεται σε µια διαρκή εξέλιξη, στηρίζεται σ’ ένα νέο
φιλοσοφικό υπόβαθρο. Μέσα από τις νέες θεωρητικές και πρακτικές κατευθύνσεις, η ειδική
αγωγή προβάλλει µε νέο πρόσωπο, αποκτά νέες κοινωνικές, ανθρωπιστικές και πολιτιστικές
λειτουργικές διαστάσεις, οι οποίες υποβοηθούν τον δοκιµαζόµενο νέο άνθρωπο να πετύχει
την κοινωνική του αυτοπραγµάτωση αλλά και την οικογένειά του να καταξιωθεί ως σύστηµα
Σήµερα, η ειδική αγωγή και το ειδικό σχολείο δείχνουν µια τάση µετάβασης από το κοινωνικό περιθώριο, όπου βρίσκονται, στο επίκεντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωής. Μια νέα παιδευτική λειτουργία αναπτύσσεται στις µέρες µας: η ειδική επαγγελµατική
κατάρτιση των ατόµων µε προβλήµατα, αδυναµίες και ιδιαίτερες ανάγκες και η υποβοήθησή τους για ένταξη στον εργασιακό χώρο (Φτιάκα, 2007). Με τη διαπαιδαγώγηση
και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας, επιχειρείται µια αποτελεσµατικότερη κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση των παιδιών που δυσλειτουργούν και έχουν ιδιαίτερες προσωπικές και εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, προβάλλεται και ενισχύεται ο παιδαγωγικός και θεραπευτικός ρόλος της οικογένειας σε θέµατα ειδικής αγωγής του παιδιού. Αλλά και το ενδιαφέρον της πολιτείας εκδηλώνεται πλέον ενεργά για τη θεραπεία, την αγωγή, την επαγγελµατική εκπαίδευση και την κοινωνική τους ένταξη, καθώς και για τα προβλήµατα των οικογενειών τους.
∆. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Συµπερασµατικά θα καταλήγαµε ότι η ανάγκη για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης οδήγησε το κράτος σε νοµοθετικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στην ισότιµη θέση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο σχολικό περιβάλλον, µε αποκορύφωµα
το νόµο του 2000.
Κι όλα αυτά γιατί και τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωµα εκπαίδευση που
έχει κάθε παιδί και πρέπει να παρέχονται και σ’ αυτά όλες οι ευκαιρίες για ισότιµη εκπαίδευση, καθοδήγηση και αποκατάσταση, προκειµένου να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στον
ανώτατο δυνατό βαθµό.
Εξάλλου η πολιτεία έχει ευθύνη για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες από τη γέννησή τους
µέχρι την αποκατάστασή τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Επιπλέον έχει ευθύνη
όσον αφορά την αποφυγή δηµιουργίας περιοριστικού περιβάλλοντος κατά την άσκηση των
πιο πάνω δικαιωµάτων των αναπήρων και την ένταξή τους στον ενιαίο κορµό της εκπαίδευσης. Καταληκτικά θα λέγαµε ότι η διασφάλιση των δικαιωµάτων των παιδιών µε αναπηρία ανυψώνει ολόκληρη την εκπαίδευση.
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