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Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) κεωρείται ςε όλεσ τισ χώρεσ 

τθσ ΕΕ ωσ μία από τισ ςημαντικότερεσ εκπαιδευτικζσ προτεραιότητεσ και προϋποθζςεισ για τθν 
ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν καλφτερθ προώκθςθ των 

εκπαιδευτικών ευκαιριών για μακθτζσ με αναπθρία και ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ. 

 Η παροφςα Πράξθ προςπακεί να αντιμετωπίςει το μείηον κζμα για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και 

κρίςιμο ηιτθμα για το κοινωνικό κράτοσ και τθν κοινωνικι ςυνοχι ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, 

που είναι  η ουςιαςτική ζνταξη ςτο εκπαιδευτικό ςφςτημα και η υποςτήριξη για επιτυχή ςυμμετοχή 
ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία των μαθητών με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ. 

Η Πράξη αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτών με αναπθρία 

ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μζςω τθσ αναδιάρκρωςθσ του ρόλου των Σχολικών Μονάδων 
Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ  (ΣΜΕΑΕ) και τθσ μετατροπισ τουσ ςε Κζντρα Υποςτιριξθσ Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ), τθσ ςφςταςθσ  Σχολικών Δικτφων Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ (ΣΔΕΥ) 

και τθσ λειτουργίασ των Επιτροπών Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ 
(ΕΔΕΑΥ) για τθ διαγνωςτικι εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ και τθ ςυνεχι υποςτιριξθ των εκπαιδευτικών 

αναγκών των μακθτών κακώσ και τθν παραπομπι τουσ ςτα Κζντρα Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ 

και Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευςθ όταν, παρά τθν υποςτιριξθ ςτο ςχολείο τουσ, ςυνεχίηουν 
να ζχουν δυςκολίεσ μάκθςθσ ι ςυμπεριφοράσ ι ζνταξθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα ςτοχεφει: 

 Στθν ενδυνάμωςθ του γενικοφ ςχολείου ώςτε να λειτουργεί για όλουσ τουσ μακθτζσ χωρίσ 
διακρίςεισ, να διευκολφνει τθν πρόςβαςθ και ςυμμετοχι των μακθτών με αναπθρία ι και 

ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και  να  προλαμβάνει τθ ςχολικι αποτυχία και τθ ςχολικι 

διαρροι. 

 Στθν αλλαγι ςχζςθσ  του γενικοφ ςχολείου και του Κζντρου Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ 

και Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό ςχολείο μετατρζποντασ το ειδικό ςχολείο ςε  κζντρο 

ζγκαιρθσ υποςτιριξθσ των γενικών ςχολείων, των μακθτών τουσ και των οικογενειών των 
μακθτών τθσ περιοχισ του. 

 Στθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ ςτελζχωςθσ των Ειδικών Διεπιςτθμονικών Επιτροπών 

Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΥ)  και των Κζντρων Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ και 
Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ διεπιςτθμονικι υποςτιριξθ των 

μακθτών με αναπθρία ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.  

 


