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Περί ληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα της αντιμετώπισης των μαθησιακών 

δυσκολιών στην Μεγάλη Βρετανία. Αρχικά με το θεωρητικό πλαίσιο του θέματος 

γίνεται αναφορά στον προσδιορισμός της έννοιας «μαθησιακές δυσκολίες» τόσο από 

ιατροκεντρικής οπτικής με τους ορισμούς Bannatyne και του Myklebust όσο κα από 

παιδαγωγικοκεντρικής εστιάζοντας στον ορισμό που έδωσε ο Kirk το 1972 καθώς 

αποτέλεσε από τους πρώτους αποδεκτούς ορισμούς στους επιστημονικούς κύκλους. 

Έπειτα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι οι μαθησιακές δυσκολίες διακρίνονται σε 

γενικές και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα οι μαθησιακές διαταραχές 

σύμφωνα με το εγχειρίδιο ψυχοπαθολογίας (DSM IV) του American Psychiatric 

Association το 1994 κατηγοριοποιούνται ως εξής: α) Διαταραχή της ανάγνωσης, β) 

Διαταραχή των Μαθηματικών, γ) Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης και δ) 

Μαθησιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη αλλιώς. Στην συνέχεια αναφέρεται η 

αιτιοπαθολογία των μαθησιακών δυσκολιών, από όπου προκύπτει ότι οι ειδικές 

μαθησιακές δυσκολίες είναι αποτέλεσμα γενετικών, βιολογικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων. Παράλληλα, προτείνονται κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης των 

δυσκολιών όπως για παράδειγμα η εφαρμογή ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού – 

θεραπευτικού προγράμματος και η συμβολή ενός σχολικού ψυχολόγου που θα 

παρέχει συναισθηματική υποστήριξη στον μαθητή με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. 

Ακόμα δίνεται έμφαση στο νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται σε Αγγλία, Ουαλία 

και Σκωτία όσον αναφορά την ειδική αγωγή και τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και 

κατά επέκταση στις νομοθετικές ρυθμίσεις και στους κανονισμούς που πάρθηκαν από 

την δεκαετία του 1980 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Έπειτα γίνεται 

ιδιαίτερα λόγος στις υπηρεσίες που λαμβάνουν τα άτομα με ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες σε σχέση με την εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική πρόνοια καθώς 

και για την φοίτηση τους στα σχολεία γενικής φοίτησης στα πλαίσια της 

συμπερίληψης. Συνοψίζοντας, η εργασία ολοκληρώνεται με ορισμένα συμπεράσματα 

και πιο συγκεκριμένα ότι η Μεγάλη Βρετανία μερίμνησε σε μεγάλο βαθμό να 

δημιουργήσει προγράμματα που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων 

με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και να ενημερώνει διαρκώς τους πολίτες 

προκειμένου να κατακερματίσει τις διακρίσεις και να καλλιεργήσει το αίσθημα 

συλλογικότητας στους πολίτες της. 

 

Λέξεις – Κλειδιά: μαθησιακές δυσκολίες, Μεγάλη Βρετανία, εκπαίδευση, 

νομοθεσία, δήλωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, πρόγραμμα EHC. 
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Abstract 

This paper addresses the issue of dealing with learning disabilities in the UK. Initially, 

the theoretical framework of the subject refers to the definition of the concept of   

"learning difficulties" both from a medical-centered perspective with the definitions of 

Bannatyne and Myklebust and from a pedagogical-centered one focusing on Kirk’s 

definition in 1972 as it was one of the first accepted definitions in science circles. It 

then focuses on the fact that learning difficulties are divided into general and specific 

learning difficulties. In addition, learning disabilities according to the American 

Psychiatric Association’s Psychopathology (DSM IV) manual in 1994 are categorized 

as follows: a) Reading Disorder, b) Mathematical Disorder, c) Written Language 

Disorder, and d) Learning Disorder. Then there is the etiology of learning disabilities, 

which shows that specific learning disabilities are the result of genetic, biological and 

environmental factors. At the same time, some ways of dealing with difficulties are 

suggested, such as the implementation of an appropriate educational-treatment 

program and the contribution of a school psychologist who will provide emotional 

support to the student with special learning difficulties. Legislative framework is still 

in place in England, Wales and Scotland with regard to special education and special 

learning difficulties and consequently to the legislation and regulations adopted from 

the 1980s to the early 2000s. There is a lot of talk about the services that people with 

special learning difficulties receive in relation to education, health and social welfare, 

as well as their attendance at general education schools in the context of inclusion. In 

summary, the work concludes with some conclusions and more specifically that the 

UK has taken great care to create programs that can meet the needs of people with 

special learning difficulties and to constantly inform citizens in order to fragment 

discrimination and cultivate it a sense of collectivity in its citizens. 

Key Words: learning difficulties, Great Britain, education, legislation, statement of 

special educational needs, EHC program.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Προσδιορισμός του όρου  

Η ύπαρξη και ο ορισμός μιας διαταραχής προϋποθέτουν: α) διακριτή ορολογία, β) 

χαρακτηριστικά που μπορούν να εντοπιστούν εύκολα, γ) σαφή πρόγνωση και δ) 

πρόβλεψη σε σχέση με τα αποτελέσματα της παρέμβασης ( Pumfrey & Reason,1995). 

Όσον αναφορά τις μαθησιακές δυσκολίες έχουν χρησιμοποιηθεί ποικίλοι όροι και 

ορισμοί ενώ έχουν διατυπωθεί πολλές διαφορετικές θεωρίες ως προς τη διάγνωση, 

την αιτιολογία και τη θεραπευτική αντιμετώπιση, χωρίς να υπάρχει πάντα συμφωνία 

από τους ειδικούς ( Κάκουρας & Μανιαδάκη,2004). 

Η κατηγορία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες έγινε επίκεντρο για έρευνα και 

μελέτη πολλών κλάδων της επιστήμης όπως της ιατρικής, της παιδοψυχιατρικής, της 

νευρολογίας , της ψυχιατρικής, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής κ.τ.λ. Επιστήμονες 

από τις ειδικότητες αυτές προσπάθησαν να ορίσουν το θέμα χωρίς βέβαια να 

καταλήξουν σε ένα γενικά αποδεκτό ορισμό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

δυσκολίες μάθησης δεν αποτελούν μια ιδιαίτερη παθολογική κατάσταση με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά σε αυτήν εντάσσονται διάφορες ανομοιογενείς 

περιπτώσεις με διαφορετικά αίτια και συμπτώματα (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 

1991). Επίσης οφείλεται στην εμπλοκή επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι 

προσπάθησαν ο καθένας από την οπτική της δικής του επιστήμης να ορίσουν το θέμα. 

Έτσι, διαμορφώθηκαν από την μια ιατροκεντρικοί ορισμοί που επικεντρώνονται 

κυρίως στην αιτιολογία και παιδαγωγικοκεντρικοί που εμβαθύνουν στην 

συμπτωματολογία και αντιμετώπιση. 

Ο ορισμός που ειπώθηκε από την Bateman το 1965 υπήρξε από τους πιο κοινά 

αποδεκτούς και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τους επιστήμονες καθώς αποτέλεσε 

θεμελιώδης λίθος στην προσπάθεια προσδιορισμού του όρου μεταγενέστερα. 

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό «παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι εκείνα που 

παρουσιάζουν μια παιδαγωγική σημαντική διακύμανση ανάμεσα στο νοητικό τους 

δυναμικό και στο πραγματικό επίπεδο επίδοσης, η οποία συνδέεται με βασικές 

διαταραχές στη μαθησιακή διαδικασία. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να οφείλονται, όχι 

όμως απαραίτητα, σε εμφανή δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Δεν 

μπορεί να αποδοθούν δευτερογενώς σε νοητική καθυστέρηση, εκπαιδευτική ή 

πολιτισμική αποστέρηση, σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές ή αισθητηριακές 

βλάβες». 

Βέβαια οι πιο γνωστοί ιατροκεντρικοί ορισμοί είναι του Bannatyne και του 

Myklebust. Κατά τον Bannatyne (1966) «ένα παιδί με δυσκολίες μάθησης έχει επαρκή 

νοητική ικανότητα, συναισθηματική σταθερότητα και οι αισθητηριακές του λειτουργίες 

δεν έχουν εμφανείς βλάβες. Παρουσιάζει όμως ορισμένες ανεπάρκειες στις διαδικασίες 

αντίληψης, ολοκλήρωσης και έκφρασης που παρεμποδίζουν την αποτελεσματικότητα 

της μάθησης. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει παιδιά με κάποια δυσλειτουργία στο 
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Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, η οποία παρεμποδίζει τη διαδικασία μάθησης». Με άλλα 

λόγια ένα παιδί δύναται να ανήκει στην κατηγορία των μαθησιακών δυσκολιών στην 

περίπτωση που δεν μπορεί να επωφεληθεί από την σχολική μάθηση και το γεγονός 

αυτό δεν οφείλεται σε αισθητηριακές βλάβες ή σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές 

και δεν πρόκειται για νοητικά καθυστερημένο άτομο. Από τον παραπάνω ορισμό 

προκύπτει ότι ο Bannatyne ταυτίζει τις μαθησιακές με την «ελάχιστη εγκεφαλική 

δυσλειτουργία». 

Ο Myklebust (1968) χρησιμοποίησε τον όρο «ψυχονευρολογικές μαθησιακές 

δυσκολίες» και σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσει παιδιά που έχουν επαρκή κινητική 

ικανότητα, μέση ή υψηλή νοημοσύνη, επαρκή ακοή και όραση, φυσιολογική 

συναισθηματική προσαρμογή, παράλληλα όμως παρουσιάζουν μια ειδική δυσκολία 

στη διαδικασία μάθησης. Υποστηρίζει επίσης ότι το είδος αυτό ανεπάρκειας πολλές 

φορές δεν είναι αμιγές αλλά επικαλύπτεται και από άλλες μορφές υστέρησης. Παρά 

την χρήση του όρου «ψυχονευρολογικές δυσκολίες» ο Myklebust δεν τις ταυτίζει με 

μια συγκεκριμένη εγκεφαλική κατάσταση, ενώ πρόσθετα δέχεται ότι είναι δυνατό να 

υπάρχουν και άλλες ανεπάρκειες. 

Ο πιο γνωστός παιδαγωγικοκεντρικός ορισμός είναι του Samuel Kirk (1972). Ο Kirk 

ορίζει ότι τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν διαταραχές σε μία ή 

περισσότερες από τις βασικές διαδικασίες που αναφέρονται στη χρήση του 

προφορικού ή του γραπτού λόγου και δεν οφείλονται, σε βαριές αισθητηριακές 

βλάβες, σε νοητική καθυστέρηση ή σε σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές. Ο  Kirk 

πιστεύει ότι τα παιδιά αυτά «παρουσιάζουν μια εξελικτική ανομοιογένεια στις 

ψυχολογικές τους λειτουργίες, η οποία περιορίζει τη μάθηση σε τέτοιο βαθμό ώστε 

να χρειάζεται κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να καλύψουν τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες». 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Kirk ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το όρο 

μαθησιακές δυσκολίες ( learning disabilities) καθώς και ότι ορισμός του υιοθετήθηκε 

από το National Advisor Committee on Handicapped Children (1967) και αποτέλεσε 

τον γενικότερο αποδεκτό ορισμό για τις μαθησιακές δυσκολίες. Ωστόσο το πρόβλημα 

της ορολογίας και του ορισμού συνεχίζει να υπάρχει (Μαρκοβίτης & Τζουρανίδου, 

1991). 

Ένα ακόμη ορισμός που έγινε αποδεκτός από τους επιστημονικούς κύκλους ήταν από 

το  National Joint Committee on Learning Disabilities (Hammil,Leigh,McNutt & 

Larsen, 1987), ο οποίος αναφέρει ότι « Οι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι ένας γενικός 

όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εκδηλώνονται 

με σημαντικές δυσκολίες στην πρόκτηση και χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, 

ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές 

είναι εγγενείς στο άτομο και αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού 

συστήματος, μάλιστα είναι δυνατόν να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Με τις 

Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα σε συμπεριφορές 

αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Αυτά τα 
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προβλήματα δεν συναστούν από μόνα τους Μαθησιακές Δυσκολίες. Αν και οι 

Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανιστούν μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας 

(π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή) ή 

να δέχονται την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι οι πολιτισμικές 

διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία, αυτές δεν είναι το άμεσο 

αποτέλεσμα των παραπάνω καταστάσεων ή εξωτερικών επιδράσεων» (Παντελιάδου 

Σ., 2000). 

Σύμφωνα με το Βρετανικό Σύνδεσμο Δυσλεξίας (BDA), οι Ειδικές Μαθησιακές 

Δυσκολίες είναι « ένας σύνδεσμος από ικανότητες και δυσκολίες που επηρεάζουν τη 

διαδικασία της εκμάθησης, της ανάγνωσης, της ορθογραφίας και της γραφής. 

Δυσκολίες που συνυπάρχουν με  αυτές, μπορούν να εντοπιστούν στην ταχύτητα 

επεξεργασίας πληροφοριών, στη σειροθέτηση και την οργάνωση, στην εργασία της 

μνήμης, στην προφορική γλώσσα, στην οπτικό- ακουστική αντίληψη και στον 

συντονισμό των κινήσεων». 

Επίσης στη ιατρική επιστήμη αναφέρεται συχνά και ο όρος «Μαθησιακές 

Διαταραχές» ( learning disorders) στο διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο 

ψυχικών διαταραχών (DSM-IV).Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι η χρήση 

των όρων Μαθησιακές Δυσκολίες (learning disabilities) και Μαθησιακές Διαταραχές 

(learning disorders) γίνεται για να εκφράσουν ταυτόσημες έννοιες. Η διαφορά 

έγκειται στο γεγονός ότι το πρώτο όρο τον αποδέχονται περισσότερο οι ειδικοί 

παιδαγωγοί, ενώ ο δεύτερος είναι νεότερος και υιοθετείται κυρίως από τους 

επιστήμονες της ιατροκεντρικής σκοπιάς. 

2. Ταξινόμηση μαθησιακών διαταραχών  

Αρχικά υπάρχει ένα πιο γενικός διαχωρισμός που περιλαμβάνει δύο ομάδες 

μαθησιακών διαταραχών, τις γενικές και τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές. 

Ειδικότερα: 

Γενικές Μαθησιακές Διαταραχές 

Στη ομάδα αυτή ανήκουν τα άτομα που έχουν ήδη κάποια διαταραχή ή ειδική ανάγκη 

και εξαιτίας αυτής παρουσιάζουν δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία. Τα 

προβλήματα αυτά προκύπτουν από νοητική υστέρηση, αισθητηριακά ή κινητικά 

προβλήματα, χρόνια νοσήματα, ψυχικές παθήσεις ή σοβαρά προβλήματα υγείας, 

καθώς επιδρούν αρνητικά στις γνωστικές λειτουργίες. Η συμπτωματολογία των 

γενικών μαθησιακών διαταραχών έχουν σχέση με δυσκολίες σε όλους τους τομείς της 

ζωής και όχι μόνο στο πλαίσιο του σχολείου (Αγαλιώτης, 2004). Ανάμεσα στις 

απόψεις που έχουν διατυπωθεί για τις γενικές μαθησιακές διαταραχές προκύπτει ότι 

τα άτομα εμφανίζουν δυσκολίες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν την 

επεξεργασία και την κατανόηση του προφορικού και του γραπτού λόγου και γενικά, 

σε ότι έχει να κάνει με τη διαδικασία της μάθησης. Τα αίτια εμφάνισης τους μπορεί 

να είναι αποτέλεσμα εκπαιδευτικών και ψυχολογικών παραγόντων. Οι έχοντες 

γενικές μαθησιακές διαταραχές χαρακτηρίζονται από μειωμένη ικανότητα 
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επικοινωνίας, αδυναμία κατανόησης και δυσκολίες στην έκφραση (Πολυχρόνη, 

Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 2006).  

Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές 

Ο όρος «ειδικές μαθησιακές διαταραχές» αναφέρεται σε εγγενείς διαταραχές που 

καθιστούν δύσκολή τη διαδικασία της μάθησης και αφορούν έναν ή και 

περισσότερους τομείς. Οι συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι αποτέλεσμα 

χαμηλής νοημοσύνης, αλλά σχετίζονται με την επεξεργασία και αποκωδικοποίηση 

του γραπτού λόγου. Το γενικό χαρακτηριστικό των μαθητών με ειδικές μαθησιακές 

διαταραχές είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εκμάθηση της ανάγνωσης, 

της ορθογραφίας και της μαθητικής σκέψης, που δεν συνάγουν με την ηλικία, τη 

νοημοσύνη και το επίπεδο εκπαίδευσης τους (Αγαλιώτης, 2004). Οι τομείς που 

ειδικές μαθησιακές διαταραχές επηρεάζουν είναι η ομιλούμενη γλώσσα, η 

αριθμητική, η αιτιολόγηση και η μνήμη (Πολυχρόνη, Χατζηχρήστου & Μπίμπου, 

2006). 

Οι Μαθησιακές Διαταραχές ανήκουν στο ευρύτερο πλαίσιο των Ειδικών 

Αναπτυξιακών Διαταραχών. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω πρόκειται για μια 

ανομοιογενή ομάδα διαταραχών οι οποίες εμφανίζονται κυρίως για πρώτη φορά κατά 

την παιδική ηλικία  και είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη γενικότερη ψυχολογική 

ανάπτυξη του ατόμου. Είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος και  είναι πιθανόν να εμφανίζονται καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ζωής του. Εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόκτηση και 

χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή 

μαθησιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα οι μαθησιακές διαταραχές κατηγοριοποιούνται 

κατά το DSM IV (American Psychiatric Association, 1994) ως εξής: α) Διαταραχή 

της ανάγνωσης, β) Διαταραχή των Μαθηματικών, γ) Διαταραχή της Γραπτής 

Έκφρασης και δ) Μαθησιακή Διαταραχή Μη Προσδιοριζόμενη αλλιώς. Πιο 

αναλυτικά:  

Α) Διαταραχή της ανάγνωσης ( reading disorder)  

Η κατηγορία είναι πιο ευρέως γνωστή με τον όρο δυσλεξία. Η διαταραχή αυτή είναι 

ίσως η πιο γνωστή από τις ειδικές μαθησιακές διαταραχές. Τα άτομα με την 

συγκεκριμένη διαταραχή εμφανίζουν εξαιρετική δυσκολία στην επεξεργασία του 

γραπτού λόγου και ως εκ τούτο στην ανάγνωση, η οποία δεν αντιστοιχεί προς την 

ηλικία και το νοητικό δυναμικό τους (Μαυρομμάτη, 1995). Ακόμα στους μαθητές 

αυτούς εντοπίζεται αδυναμία στην ερμηνεία και στο μετασχηματισμό των εννοιών σε 

σύμβολα γεγονός που οδηγεί στη παραποίηση λέξεων, στη σύγχυση λέξεων που 

μοιάζουν στην γραφή και προφορά και στο να κάνουν αναστροφές σε συλλαβές ή 

γράμματα κ.τ.λ. (Τζουριάδου,1995). 

Β) Διαταραχή των Μαθηματικών ( mathematics disorder) 
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Στην Διαταραχή των Μαθηματικών ή αλλιώς δυσαριθμησία ο μαθητής αδυνατεί να 

αντιληφθεί απλές αριθμητικές έννοιες, να επιλύει προβλήματα και αναγνωρίζει 

σύμβολα και αριθμούς (Shaywitz & Sally, 1996).  

Γ) Διαταραχή της γραπτής έκφρασης (disorder of written expression) 

Η κατηγορία αυτή ονομάζεται διαφορετικά δυσορθογραφία. Πρόκειται για μια 

κατάσταση κατά την οποία ο μαθητής τείνει να δυσκολεύεται σε δεξιότητες γραφής 

όπως η γραφή, η ορθογραφία, η γραπτή έκφραση, η χρήση των σημείων στίξης, η 

οργάνωση και δομή ενός γραπτού κειμένου (Παντελιάδου,2000). 

Δ) Μαθησιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (learning disorder) 

Ένας μαθητής έχει Μαθησιακή Διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς είτε όταν η 

συμπτωματολογία της μαθησιακής του δυσκολίας δεν συνάδει με τα χαρακτηριστικά 

των προ αναφερθέντων κατηγοριών είτε όταν δείχνει να δυσκολεύεται και στις 

περιοχές, δηλαδή της ανάγνωσης, της γραπτής έκφρασης και των μαθηματικών. 

Η διάκριση που προτείνεται για τις μαθησιακές δυσκολίες στο Διαγνωστικό 

εγχειρίδιο του Παγκόσμιου Οργανισμού υγείας (World Health Organization, 2010) 

είναι η εξής: 

 Ειδική Διαταραχή Ανάγνωσης (Specific Reading disorder)  

 Ειδική Διαταραχή Ορθογραφίας (Specific Spelling disorder) 

 Ειδική Διαταραχή Μαθησιακών Ικανοτήτων (Specific disorder of arithmetical 

skills) 

 Μικτή Διαταραχή Σχολικών Ικανοτήτων ( Mixed disorder of scholastic skills) 

Ακόμα κατά το National Center for Learning Disabilities των Η.Π.Α υπάρχει μία 

ακόμα μαθησιακή δυσκολία με τον όρο δυσπραξία σύμφωνα με την οποία το άτομο 

εμφανίζει ελλείψεις στις λεπτές κινητικές δεξιότητες (Κανδαράκης, 2004). 

3. Αίτια μαθησιακών δυσκολιών  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( World Health Organization) αναφέρει πως οι 

μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να εκπηγάζουν από προβλήματα υγείας ή 

ψυχοκοινωνικά προβλήματα, από ειδικές αναπτυξιακές καθυστερήσεις και από 

ψυχολογικά ή βιολογικά αίτια. 

Η προέλευση των μαθησιακών δυσκολιών ενδέχεται να οφείλεται σε εξελικτικές- 

αναπτυξιακές δυσλειτουργίες σε κρίσιμους τομείς των γνωστικών διαδικασιών όπως 

για παράδειγμα ελλειμματική ικανότητα προσοχής, ελλείμματα κατά τη διαδικασία 

απομνημόνευσης, διαταραχές στο λόγο, διαταραχές κατά την εκτέλεση ανώτερων 

νοητικών λειτουργιών (αφαιρετική λειτουργία) και δομικές ανεπάρκειες του 

εγκεφάλου στην οργάνωση των γνωσιακών διαδικασιών. 
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Οι αιτιολογικοί παράγοντες των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών χωρίζονται σε τρεις 

μεγάλες κατηγορίες τους γενετικούς, τους βιολογικούς και τους περιβαλλοντικούς 

παράγοντες (Αναγνωστόπουλος & Σίνη, 2005) 

Γενετικοί παράγοντες 

Κατά το 1996 εμφανίστηκε η θεωρία ότι κάθε χαρακτηριστικό που έχουμε ευθύνεται 

κάποιο γονίδιο. Με άλλα λόγια αποδίδουν τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου στη 

κληρονομικότητα. Παρ’ όλα αυτά έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα γονίδια είναι στην 

ουσία φορείς δυνατοτήτων των έμφυτων χαρακτηριστικών των κυττάρων σε κάθε 

οργανισμό. Τα γονίδια αυτά είναι δυνατόν να ενεργοποιηθούν ή να αδρανήσουν λόγω 

περιβαλλοντικών παραγόντων (Τρίγκα-Μερτίκα, 2010). 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι ο γενετικός γονιδιακός παράγοντας παίζει μέτριο 

ρόλο στην κληρονομική επιρρέπεια. Ακόμα από τα ευρήματα φάνηκε ότι ένα άτομο 

μπορεί να είναι χαμηλής, μέτριας και υψηλής προδιάθεσης. Συνεπώς, το περιβάλλον 

ανατροφής και οι βιωματικές εμπειρίες είναι οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν 

και παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν αυτές οι προδιαθέσεις 

(Μπότσας & Παντελιάδου, 2007).  

Βιολογικοί παράγοντες 

Στην σημερινή εποχή όπου οι επιστήμονες από τον κλάδο της νευρολογίας που 

ασχολούνται με τη δυσκολία ορισμένων παιδιών στη μάθηση υποστηρίζουν ότι η 

ικανότητα ή ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία αυτού του γλωσσικού συστήματος είναι 

αποτέλεσμα νευρολογικών παραγόντων. 

Κατά τον Αναγνωστόπουλο ( 2000) η έρευνα των νευροβιολογικών παραγόντων που 

επηρεάζουν τις μαθησιακές διαδικασίες στηρίζεται στο γεγονός ότι στα περισσότερα 

άτομα επικρατεί το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου σε σχέση με τις λειτουργίες 

του λόγου και της κίνηση, ενώ το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου σχετίζεται 

περισσότερο με τις ικανότητες αντίληψης του χώρου και ορισμένες μουσικές 

δυνατότητες. Εντούτοις, οι θεωρίες της «πλαγίωσης» αναγνωρίζουν ότι οι 

πολύπλοκες διαδικασίες, όπως η ανάγνωση, απαιτούν τη συνεργασία και των δύο 

ημισφαιρίων. 

Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από το National Institute of Mental Health (NIMH) 

αποκάλυψαν ότι πηγή ύπαρξης μαθησιακών διαταραχών αποτελεί το γεγονός ότι 

υπάρχει δυσκολία στη συγκέντρωση πληροφοριών από διαφορετικά σημεία του 

εγκεφάλου. Ειδικότερα οι δυσκολίες αυτές προέρχονται από λεπτές διαταραχές στις 

δομές και λειτουργίες του εγκεφάλου, διαταραχές σε πολλές περιπτώσεις ξεκινάνε 

πριν από τη γέννηση ( Τρίγκα – Μερτίκα, 2010) 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες 

Πρόκειται κυρίως για τις καταστάσεις εκείνες που πραγματοποιούνται στο 

οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του παιδιού και έχουν την δυνατότητα να 
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επηρεάσουν αρνητικά τη φυσιολογική ανάπτυξη του από κοινωνικής, ψυχολογικής 

και μαθησιακής πλευράς ( Καυκούλα, 2010), (Νιτσόπουλος, 2003). 

Έρευνες έχουν δείξει ότι η ενασχόληση των ενηλίκων με το παιδί και αλληλεπίδρασή 

τους έχει μεγαλύτερη επίδραση από το άριστο υλικό περιβάλλον και τις ανέσεις, όπου 

απουσιάζουν οι ανθρώπινες σχέσεις ( Αναγνωστόπουλος, 2008). 

Όσον αναφορά το σχολικό περιβάλλον γίνεται λόγος για ανεπαρκή διδασκαλία και 

έλλειψη κατάλληλα εκπαιδευμένων δασκάλων όπου θα μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν παιδιά υψηλής επικινδυνότητας στις πρώτες τάξεις του δημοτικού 

(Νιτσόπουλος,2003). 

Αξίζει να σημειωθεί η άποψη των Walter & Strawser ότι οι μαθησιακές δυσκολίες 

ενδέχεται να απορρέουν από ψυχολογικά προβλήματα σε ποσοστό 25% έως 38%, 

από υπερκινητικότητα και διάσπαση προσοχής περίπου 22% με 30%, από  

προβλήματα λόγου 14% - 17%, από οπτικό – κινητικές διαταραχές 11% - 15% και 

από γενικές διαταραχές 8% έως 10%. 

4. Αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών  

Ο Σακκάς (2002) υποστηρίζει ότι λαμβάνοντας υπόψη τα αίτια και την πολυμορφία 

μαθησιακών δυσκολιών χρειάζεται για την αντιμετώπιση τους ένα πολυδιάστατο και 

ευέλικτο σχήμα ενισχυτικής διδασκαλίας, με συμπεριφοριστικές και 

κοινωνικογνωστικές θεωρητικές προσεγγίσεις με την συντονισμένη και ομαλή 

συνεργασία πολλών ειδικών. 

Επιπλέον, η έγκαιρη αναγνώριση παιδιών σε «επικινδυνότητα» και η πρώιμη έναρξη 

θεραπευτικής βοήθειας επιδρούν θετικά καθώς βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των 

παιδιών αυτών και προλαβαίνουν την εμφάνιση δευτερογενών προβλημάτων που 

επιβαρύνουν την πρωτογενή διδασκαλία. 

Η θεραπευτική βοήθεια που μπορεί να λάβει το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες στα 

σχολικά του χρόνια ξεκινάει με την επιλογή ενός κατάλληλου θεραπευτικού – 

παιδαγωγικού προγράμματος ενώ για δευτερογενή προβλήματα που πιθανόν να 

εμφανίσει όπως για παράδειγμα χαμηλή αυτοεκτίμηση, απογοήτευση, ενοχές, θλίψη 

και ένα αόριστο αίσθημα θυμού είναι αναγκαία η ψυχολογική υποστήριξη τόσο από 

τον δάσκαλο όσο και από κάποιο ειδικό (σχολικό ψυχολόγο) σε ορισμένες 

περιπτώσεις. 

Παράλληλα σημαντικό ρόλο παίζει και το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού διότι 

οι γονείς και το παιδί πρέπει να αναγνωρίζονται ως σύνολο από του ειδικούς που θα 

είναι υπεύθυνοι του θεραπευτικού – παιδαγωγικού προγράμματος μόνο έτσι θα έχει 

επιτυχία το όλο εγχείρημα. Ακόμα , ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να ενθαρρύνει την 

ενεργό συμμετοχή του παιδιού και τη συνεργασία του στο σχεδιασμό του 

θεραπευτικού προγράμματος έτσι ώστε ο μαθητής να έχει την ευκαιρία να 

παρακολουθεί την πορεία του και να εισπράττει την αναγνώριση της προσπάθειας του 
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και κατά επέκταση να ενισχυθεί με αυτό τον τρόπο το κίνητρο να συνεχίσει και να 

μην τα παρατήσει ( Σακκάς, 2002). 

Νομοθετίκο  πλαί σίο  

1. Ειδική αγωγή στη Αγγλία  

Το εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ορισμένες περιφερειακές 

διαφορές, με ξεχωριστή νομοθεσία για την Αγγλία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία 

και την Ουαλία.  

Για την Αγγλία ο νόμος για τα παιδιά και τις οικογένειες του 2014 επιβάλλει 

ορισμένα καθήκοντα στις τοπικές αρχές και στους διοικητικούς τομείς που έχουν τη 

ευθύνη για την παροχή νόμιμης εκπαίδευσης. 

2. Ειδική αγωγή  στη Ουαλία  

Μέχρι το 1999, η θέσπιση νόμων σχετικών με την εκπαίδευση αποτελούσε 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Βρετανικού Κοινοβουλίου, ωστόσο μετά την 

δημιουργία αποκεντρωμένης εθνικής κυβέρνησης η Ουαλία άρχισε να αναλαμβάνει 

ευρείς αρμοδιότητες στην εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τον Εκπαιδευτικό νόμο του 1996 ( The Education Act 1996) που 

αποτελεί τη βάση του εκπαιδευτικού συστήματος στη Ουαλία οι τοπικές αρχές σε 

Αγγλία και Ουαλία είναι υποχρεωμένες να εντοπίζουν τα παιδιά με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και όπου χρειάζεται να αξιολογούν τις ανάγκες αυτές με βάση 

εκπαιδευτικούς, ιατρικούς, ψυχολογικούς και άλλους παράγοντες καθώς και να 

προβούν σε επίσημη δήλωση των αναγκών αυτών διευκρινίζοντας τη διάταξη που 

πρέπει να ληφθεί για την αντιμετώπιση τους ( European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education, [Wales] – Legislation and policy,14/02/2018). 

Ο νόμος περί μάθησης και δεξιοτήτων του 2000 (The Learning and Skills Act, 2000) 

ορίζει ότι είναι αναγκαίο να εντοπιστούν οι εκπαιδευόμενοι με μαθησιακή δυσκολία 

ή / και αναπηρία ( Learning Difficulty Disability – LDD) στην εκπαίδευση μετά τα 16 

τους έτη. Παράλληλα η κυβέρνηση της Ουαλίας έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση 

των μαθητών μετά την ηλικία των 16 που έχουν εγκαταλείψει ή πρόκειται να 

εγκαταλείψουν το σχολείο. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την εξασφάλιση της παροχής 

εξειδικευμένων υπηρεσιών, όπου αυτό θεωρείται απαραίτητο ( European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, [Wales] – Legislation and policy, 

14/02/2018).  

Έχοντας στο νου το μέτρο της Ουαλικής γλώσσας του 2011 ( The Welsh Language 

[Wales] Measure 2011) όπου τροποποίησε το νόμο περί ουαλικής γλώσσας του 1993 

( The Welsh Language Act, 1993) κατά το οποίο η ουαλική γλώσσα δεν πρέπει να 

λαμβάνει ευνοϊκότερης μεταχείρισης από την αγγλική γλώσσα και οι φορείς που 
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σχετίζονται με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι 

υπηρεσίες τους θα παραδίδονται στην ουαλική ή / και στην αγγλική γλώσσα ανάλογα 

με τις ανάγκες των μαθητών και των γονέων ( European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education, [Wales] – Legislation and policy, 14/02/2018). 

Με βάση το νόμο περί ισότητας του 2010 ( The Equality Act, 2010) οι τοπικές αρχές 

και τα σχολεία υποχρεούνται να λάβουν μέτρα ώστε οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες να μην βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω της αναπηρίας 

τους. Είναι εξίσου σημαντικό να εργαστούν ώστε να βελτιώσουν την 

προσβασιμότητα των μαθητών με αναπηρία στις εγκαταστάσεις του σχολείου και στο 

πρόγραμμα σπουδών καθώς και να παρέχουν γραπτά κείμενα για την ενημέρωση των 

πολιτών ( European Agency for Special Needs and Inclusive Education, [Wales] – 

Legislation and policy, 14/02/2018). 

3. Ειδική αγωγή στην Σκωτία  

Η αποκεντρωμένη κυβέρνηση για την Σκωτία ευθύνεται για θέματα σχετικά με την 

υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη και το περιβάλλον ενώ όσον αναφορά την 

εξωτερική πολιτική, την μετανάστευση, το σύνταγμα και την άμυνα οι αποφάσεις 

είναι αποκλειστική δικαιοδοσία της κυβερνήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου ( 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, [Scotland] – 

Legislation and policy, 14/02/2018).  

Η κυβέρνηση της Σκωτίας περιλαμβάνει έναν γραμματέα του υπουργικού 

συμβουλίου με αρμοδιότητες αναφορικά με την εκπαίδευση ( a Cabinet Secretary), 

στην δημόσια διοίκηση, μια Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μια Διεύθυνση 

Προχωρημένης Μάθησης και Επιστημών ( a Learning Directorate and an Advanced 

Learning and Science Directorate). Η κυβέρνηση της Σκωτίας καλείται να λύσει 

ζητήματα εθνικής πολιτικής όπου κρίνεται απαραίτητο με την υλοποίηση της 

κατάλληλης νομοθεσίας. Όσον αφορά την πρόθεση υποστήριξη για τη μάθηση σε 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αυτός είναι ο ρόλος της Μονάδας 

Υποστήριξης και Ευημερίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευση της Κυβέρνησης της 

Σκωτίας ( European Agency for Special Needs and Inclusive Education, [ Scotland] – 

Legislation and policy, 14/02/2018). 

Ο νόμος περί εκπαίδευσης του 1980 ( The Education [Scotland] Act, 1980) τονίζει ότι 

η σχολική εκπαίδευση όντας προοδευτική εκπαίδευση ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των μαθητών, λαμβανομένης υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία και οι 

ικανότητες. Σύμφωνα με το νόμο του 2000 για τα πρότυπα στα σχολεία της Σκωτίας ( 

The Standards in Scotland’s Schools etc. , 2000), η εκπαίδευση οφείλει να εστιάζει 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων και των ψυχικών και σωματικών 

ικανοτήτων του παιδιού ή του νεαρού ατόμου στο μέγιστο δυνατό. Με το νόμο αυτό 

οι γονείς έχουν την δυνατότητα να επιλέγουν και σχολεία γενικής φοίτησης για τα 

παιδιά τους με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (European Agency for Special Needs 

and Inclusive Education, [ Scotland] – Legislation and policy, 14/02/2018). 
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Ο νόμος περί πρόσθετης υποστήριξης στη μάθηση του 2009 ( Additional Support for 

Learning [Scotland] Act, 2009) απαιτεί κάθε εκπαιδευτική αρχή από τα τις 32 

περιοχές τοπικών συμβουλίων που είναι αρμόδιες για την παροχή νόμιμης 

εκπαίδευσης στην Σκωτία να:  

  Εντοπίζει και να αξιολογεί τα παιδιά και τους νέους με πρόσθετες ανάγκες 

υποστήριξης,  

 Προβλέπει την πρόσθετη υποστήριξη που απαιτείται για κάθε παιδί ή νεαρό 

άτομο με πρόσθετες ανάγκες υποστήριξης για την εκπαίδευση των οποίων είναι 

υπεύθυνη, με ορισμένες εξαιρέσεις, 

 Να επανεξετάσει τις πρόσθετες ανάγκες υποστήριξης που εντοπίστηκαν και την 

επάρκεια της υποστήριξης που παρέχεται για την κάλυψη των αναγκών κάθε 

παιδιού ή νεαρού προσώπου, και  

 Να καταρτίσει ένα συντονισμένο σχέδιο υποστήριξης για τα παιδιά ή τους νέους 

που πληρούν ορισμένα κριτήρια και να τηρεί τακτικά το σχέδιο αυτό. 

Οι νόμοι του 2002 για την εκπαίδευση ( Disability Strategies and Pupils’ Educational 

Records Act, 2002) ορίζουν ότι κάθε εκπαιδευτική αρχή πρέπει να διαθέτει μια 

στρατηγική προσβασιμότητας που θα έχει ισχύ τρία έτη και θα καθορίζει τον τρόπο 

βελτίωση της σε σχέση με: 

 Πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών για μαθητές με αναπηρίες  

 Εύκολη πρόσβαση για φυσική παρουσία των μαθητών με αναπηρίες 

 Παροχή πληροφοριών σε γραπτή μορφή για μαθητές με αναπηρίες 

Σύμφωνα με το νόμο περί ισότητας του 2010 ( Equality Act, 2010) οι εκπαιδευτικές 

αρχές οφείλουν να μην προβούν σε διάκριση των μαθητών με βάση την αναπηρία, το 

σεξουαλικό προσανατολισμό και την εθνικότητα ( European Agency for Special 

Needs and Inclusive Education, [Scotland] – Legislation and policy, 14/02.2018). 

Ο νόμος για τα παιδιά και τη νεολαία του 2014 ( Children and Young People 

[Scotland] Act, 2014) προβλέπει οι υπουργοί να αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση 

και ενημέρωση του κοινού αναφορικά με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών. 

Στο νόμο αυτό περιλαμβάνει νομοθετική ρύθμιση που περιέχει στοιχεία του μοντέλου 

πρακτικής άσκησης Getting it right for every child ( GIRFEC). Η προσέγγιση του 

GIRFEC βοηθά τους επαγγελματίες να επικεντρωθούν σε αυτό που κάνει θετική 

διαφορά για τα παιδιά και τους νέους καθώς και πώς μπορούν να δράσουν για να 

επιφέρουν αυτές τις βελτιώσεις (European Agency for Special Needs and Inclusive 

Education, [Scotland] – Legislation and policy, 14/02/2018). 

Ο νόμος περί εκπαίδευσης ( The Education [Scotland] Act, 2016) του 2016 είναι ένα 

νομοθετικό κείμενο πολλαπλών χρήσεων με ένα συνδυασμό μέτρων που καλύπτουν 

την εκπαίδευση στη Σκωτία Ο νόμος εισήγαγε μέτρα για να συμβάλει στη βελτίωση 

της εκπαίδευσης της Σκωτίας, μεταξύ των οποίων: 
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 Η βελτίωση της απόδοσης των μαθητών από χαμηλότερο κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο, 

 Τη διεύρυνση της πρόσβασης στη εκπαίδευση και 

 Διευρύνοντας τα δικαιώματα των μαθητών με πρόσθετες ανάγκες υποστήριξης ( 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, [Scotland] – 

Legislation and policy, 14/02/2018). 

4. Νομοθεσία  

Στο μέρος αυτό θα γίνει αναφορά σε νόμους που αφορούν τα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.  

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1983 ( The 

Education [ Special Educational Needs] Regulations, 1983) 

Οι Κανονισμοί λήφθηκαν από τον υφυπουργό Παιδείας και Επιστημών της Αγγλίας 

και από τον υφυπουργό Παιδείας και Επιστημών της Ουαλίας και είχαν ισχύ από 1 

Απριλίου 1983. Σχετίζονται με την εκτίμηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και 

με τις δηλώσεις αυτών των αναγκών σύμφωνα με το νόμο περί Εκπαίδευσης 1981 ( 

The Education Act, 1981). Πιο συγκεκριμένα όταν μια εκπαιδευτική αρχή ειδοποιεί 

τον γονέα ενός παιδιού ότι έχει αποφασίσει να προβεί σε αξιολόγηση σε αυτήν την 

περίπτωση έχει την υποχρέωση να στείλει αντίγραφα αυτής της κοινοποίησης στην 

αρχή κοινωνικών υπηρεσιών και στην περιφερειακή υγειονομική αρχή στην περιοχή 

στην οποία ζει το παιδί και να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο των δηλώσεων που έγιναν 

από τον γονέα, αλλά και οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την υγεία ή την 

ευημερία του παιδιού που παρέχεται από τις παραπάνω αρχές. 

Για τον σκοπό της αξιολόγησης, απαιτείται μια εκπαιδευτική αρχή να ζητά και να 

λαμβάνει υπόψη, εκπαιδευτικές, ιατρικές και ψυχολογικές συμβουλές από τους 

ειδικούς όπου θα έχουν οριστεί. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ενός παιδιού που 

μετακινείται από την περιοχή της εκπαιδευτικής αρχής σε μία άλλη τότε η παλιά αρχή 

αν έκανε δήλωση εντός των προηγούμενων 3 ετών, η νέα αρχή έχει την δυνατότητα 

μετά από την συγκατάθεση του γονέα, να ζητήσει αυτού του είδους τις συμβουλές 

από την παλιά αρχή αντί από τους ειδικούς.  

Όταν ένα παιδί που έχει φτάσει την ηλικία των 13 χρόνων και 6 μηνών που 

χρειάζεται υποστήριξη και οι εκπαιδευτικές του ανάγκες δεν έχουν αξιολογηθεί πριν 

την ηλικία των 12 ετών και 6 μηνών, αυτές οι ανάγκες πρέπει να επανεκτιμηθούν 

κατά την διάρκεια του επόμενου χρόνου. 

Τα περιεχόμενα και η μορφή που θα έχουν οι δηλώσεις είναι προκαθορισμένα. 

Πρέπει να προσδιορίσουν όχι μόνο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

ενδιαφερόμενου παιδιού, αλλά κα την ειδική εκπαιδευτική και μη εκπαιδευτική 

πρόνοια που η εκπαιδευτική αρχή θεωρεί κατάλληλη ή σκόπιμη. Οι 

εξουσιοδοτημένες δηλώσεις, τα αποδεικτικά στοιχεία, οι συμβουλές και οι 

πληροφορίες που θα λαμβάνονται υπόψη από την αρχή είναι απαραίτητο να 
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αναφέρονται. Υπάρχουν περιορισμοί στην αποκάλυψη δηλώσεων και πρέπει να 

ληφθούν μέτρα για να αποφευχθεί η πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων σε 

αυτές. Ακολουθεί η φόρμα που είχε μια δήλωση ειδικών αναγκών: 
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Κανονισμοί για την εκπαίδευση για Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Βόρεια 

Ιρλανδία 1985 (Education [ Special Educational Needs] Regulations [Northern 

Ireland], 1985) 

Οι κανονισμοί αυτοί έχουν σχέση με την εκτίμηση των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών και με τις δηλώσεις αυτών των αναγκών σύμφωνα με το διάταγμα 

Education and Libraries [Northern Ireland] του 1972. Το Υπουργείο Παιδείας όρισε 

πως οι Κανονισμοί θα αρχίσουν να ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 1986 και οι 

αξιολογήσεις θα γίνονται από το συμβούλιο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών ( 

Health and Social Services Board). Οι συγκεκριμένες  νομοθετικές ρυθμίσεις είναι 

ίδιες με τους κανονισμούς περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

1981 μόνο που αφορούν μόνο την Βόρεια Ιρλανδία. 

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1988 ( The 

Education [Special Educational Needs] Regulations, 1988) 

Οι παρόντες κανονισμοί τροποποιούν τους Κανονισμούς Εκπαίδευσης για Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες του 1983. Ο υφυπουργός Παιδείας και Επιστημών της 

Αγγλίας και ο υφυπουργός Παιδείας της Ουαλίας όρισαν ότι από 18 Ιουλίου του 1988 

θα επιτρέπεται η αποκάλυψη της δήλωσης ειδικής εκπαίδευσης ενός παιδιού έτσι 

ώστε οι υπεύθυνοι των κοινωνικών υπηρεσιών να έχουν την δυνατότητα να 

αναλάβουν την αξιολόγηση των αναγκών αυτού του παιδιού που απαιτείται από την 

ενότητα 5 των ατόμων με ειδικές ανάγκες ( Υπηρεσίες, Διαβούλευση και 

Αντιπροσώπευση) Νόμος του 1986 ( Disabled Persons [Services,Consultation and 

Representation] Act, 1986) για το παιδί που παύει να λαμβάνει εκπαίδευση πλήρους 

απασχόλησης. Οι Κανονισμοί προβλέπουν ακόμα ότι όταν ένα παιδί μετακινείται από 

την περιοχή μιας τοπικής εκπαιδευτικής αρχής στην άλλη, η παλιά αρχή μεταβιβάζει 

στη νέα αρχή οποιαδήποτε δήλωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που διατηρεί 

σχετικά με αυτό το παιδί. Η παλιά αρχή υποχρεούται επίσης να ενημερώσει τη νέα 

αρχή εάν έχει λάβει γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου του 1986 για τα άτομα 

με εδικές ανάγκες (Υπηρεσίες, Διαβούλευση και Εκπροσώπηση) για το εάν το παιδί 

είναι ανάπηρο ή όχι, ή αν έχουν δώσει ειδοποίηση για τους σκοπούς του άρθρου 5 της 

εν λόγω Πράξης της ημερομηνίας που αναμένεται να εγκαταλείψει το παιδί με 

αναπηρία το πλήρες ωράριο. 

Ο Κανονισμός για την εκπαίδευση ( Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) – Έγκριση 

ανεξάρτητων σχολείων 1991 ( The Education [Special Educational Needs] 

[Approval of Independment Schools] Regulation 1991) 

Ο υφυπουργός Παιδείας και Επιστημών της Αγγλίας και ο αντίστοιχος υφυπουργός 

της Ουαλίας όρισαν ότι ο Κανονισμός θα έχει ισχύ από 1
η
 Απριλίου 1991. Ο 

συγκεκριμένος Κανονισμός αναφέρεται στις απαιτήσεις που πρέπει να τηρούνται από 

ένα ανεξάρτητο σχολείο ως προϋπόθεση για την έγκρισή του ως σχολείου για την 

είσοδο παιδιών που διατηρούν δηλώσεις εκπαιδευτικών αναγκών με βάση τον 
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εκπαιδευτικό νόμο του 1981 ( The Education Act 1881) και ενώ ισχύει μια τέτοια 

έγκριση. Προβλέπει επίσης την ανάκληση μιας τέτοιας έγκρισης. 

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο πρόγραμμα 1 ( Schedule 1) είναι και οι δύο 

απαιτήσεις που πρέπει να τηρηθούν α) ως όρος έγκρισης  και β) ως απαιτήσεις που 

οφείλουν να τηρούνται κατά την διάρκεια ισχύος της έγκρισης. Ο ιδιοκτήτης του 

σχολείου χρειάζεται να είναι ένα ικανό και αρμόζων άτομο που θα ενεργεί ανάλογα. 

Το προσωπικό που θα απασχολείται στο σχολείο είναι ανάγκη να είναι κατάλληλο 

και επαρκές για να εξασφαλίσει την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης, φροντίδας και 

ευημερίας των παιδιών στο σχολείο. Οι εισαγωγές έχουν χρέος να είναι σύμφωνες με 

τις ρυθμίσεις που διατηρεί ο ιδιοκτήτης του σχολείου. Ο δικαιούχος πρέπει να προβεί 

και να διατηρήσει ρυθμίσεις για να εξασφαλίσει ότι ο αποκλεισμός των παιδιών 

γίνεται για λογικούς λόγους και να καταστεί λογική  εκπροσώπηση. Ακόμα είναι 

απαραίτητο να προβλεφθεί η υγεία και η ευημερία των παιδιών στο σχολείο και ο 

υφυπουργός να ειδοποιηθεί σε περίπτωση που για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

χρησιμοποιηθούν ουσίες και συσκευές που ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους. Οι 

μαθητές θα λαμβάνουν θρησκευτική εκπαίδευση και θα παρακολουθούν θρησκευτική 

λατρεία, εκτός αν είναι αντίθετο με τις επιθυμίες των γονέων. Τα βιβλία που θα 

περιέχουν τα συμβάντα και τις ποινές θα φυλάσσονται. Επιπρόσθετα οι 

εγκαταστάσεις του σχολείου οφείλουν να πληρούν ορισμένα νομικά πρότυπα ενώ ο 

Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να ορίσει ότι τέτοιες εγκαταστάσεις θεωρούνται ότι 

συμμορφώνονται με τα νομικά πρότυπα. 

Παράλληλα το Πρόγραμμα 2 (Schedule 2) περιέχει περαιτέρω απαιτήσεις που πρέπει 

να τηρούνται κατά την έγκριση. Η ειδική εκπαιδευτική διάταξη που γίνεται στο 

σχολείο χρειάζεται να είναι η κατάλληλη για τα παιδιά του σχολείου. Οποιεσδήποτε 

αλλαγές στον ιδιοκτήτη, τον επικεφαλής της φροντίδας ή τον επικεφαλής δάσκαλο ή 

άλλο σημαντικό πρόσωπο του σχολείου είναι απαραίτητο να κοινοποιούνται στον 

Υπουργό Εξωτερικών και σε ορισμένες άλλες αρχές. Το ίδιο ισχύει για τις αλλαγές 

που επηρεάζουν τις σχολικές εγκαταστάσεις. Ακόμα, οι προφυλάξεις πυρκαγιάς που 

συνιστώνται από την πυροσβεστική αρχή πρέπει να εφαρμόζονται τακτικά. Σε 

περίπτωση απόλυσης οποιουδήποτε ατόμου ως μέλους του προσωπικού του σχολείου 

για λόγους κακής συμπεριφοράς του συμπεριφοράς ή θα απολυθεί ή αν δεν θα 

εξεταστεί για απόλυση αλλά για παραίτηση, τα γεγονότα της υπόθεσης θα 

αναφέρονται εντός ενός μηνός από την απόλυση ή, εάν δοθεί, οποιαδήποτε 

ειδοποίηση απόλυσης ή, ανάλογα με την περίπτωση, παραίτηση στον υφυπουργό, την 

τοπική εκπαιδευτική αρχή που το σχολείο βρίσκεται, ή ανάλογα με την περίπτωση 

στη τοπική αρχή που έχει κανονίσει τη συμμετοχή ενός παιδιού στο σχολείο όπως 

ορίζεται και στην Εφαρμογή του Κανονισμού Εκπαίδευσης ( Σχολεία και Περαιτέρω 

Εκπαίδευση) 1981 ( Application of the Education [Schools and Further Education] 

Regulation 1981). Το σχολείο θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 

προαναφερθέντας πράξης όπως ισχύουν για ένα ειδικό σχολείο για την διάρκεια του 

σχολικού  έτους και ημέρας, την άδεια απουσίας για απασχόληση ή για ετήσιες 

διακοπές. Επιπρόσθετα γραπτή έκθεση για κάθε παιδί με δήλωση στο σχολείο που 
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συμμορφώνεται με τις παραπάνω απαιτήσεις θα υποβάλλεται στην αρμόδια τοπική 

αρχή μία φορά το χρόνο. Η έκθεση μπορεί να επικουρεί την εν λόγω αρχή α) κατά 

την επανεξέταση της αξιολόγησης τους σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

του παιδιού και της ειδικής εκπαιδευτικής πρόβλεψης που πρέπει να γίνει για κάλυψη 

αυτών των αναγκών, και β) να ασκούν τα καθήκοντα τους βάσει του νόμου 1986 για 

άτομα με ειδικές ανάγκες ( Disabled Persons [ Services, Consultation and 

Representation] Act 1986).  Ορίζεται ακόμα ότι η έκθεση θα συντάσσεται σε 

διαβούλευση με α) τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν το επαγγελματικό προσωπικό τα 

οποία, για την περίοδο για την οποία συντάχθηκε η έκθεση, ασχολήθηκαν τακτικά με 

την εκπαίδευση ή τη φροντίδα του παιδιού, και β) άλλα πρόσωπα που είχαν τακτικά 

επαφή με το παιδί στο σχολείο και τα οποία θα ήταν σκόπιμο να συμβουλευτούν. Η 

έκθεση, όπου ενδείκνυται, ενσωματώνει ή συνοδεύεται από γραπτή δήλωση που 

περιλαμβάνει σχόλια ή συμβουλές που θα παρέχονται απευθείας από αυτά τα άτομα 

καθώς και αναφέρεται σε οποιαδήποτε συμμετοχή των γονέων του παιδιού στην 

προετοιμασία της έκθεσης, σε οποιαδήποτε αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών του και σε οποιαδήποτε επανεξέταση αυτής της αξιολόγησης. Σημαντική 

διευκρίνιση αποτελεί το γεγονός ότι « επαγγελματικό προσωπικό» νοείται τα μέλη 

του προσωπικού του σχολείου που ασχολούνται άμεσα με την εκπαίδευση ή τη 

φροντίδα των παιδιών αυτού, ή τα πρόσωπα που συμβουλεύουν τακτικά τα εν λόγω 

μέλη του προσωπικού σε εκπαιδευτικά, ψυχολογικά, ιατρικά και κοινωνικά θέματα 

σχετικά με αυτά τα παιδιά και πρόσωπα που παρέχουν στα παιδιά αυτά θεραπεία ή 

νοσηλευτική φροντίδα. Κατά την συγκεκριμένη παράγραφο ( Schedule 2) 

αποφασίστηκε ότι όταν μια τοπική εκπαιδευτική αρχή έχει κανονίσει να τοποθετηθεί 

στο σχολείο τότε θα παρέχεται άμεση πρόσβαση σε εύλογους χρόνους σε κάθε 

εξουσιοδοτημένο άτομο που έχει οριστεί με σκοπό να επιθεωρήσει αυτό το παιδί 

καθώς και τις εγκαταστάσεις και τις παροχές του σχολείου. Τέλος το σχολείο πρέπει 

να δημοσιεύει ένα ετήσιο ενημερωτικό δελτίο με συγκεκριμένες πληροφορίες που 

έχουν σχέση με το σχολείο. 

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 1994 ( The 

Education [ Special Educational Needs] Regulations, 1994). 

Οι Κανονισμοί έχουν ισχύ από 1
η
 Σεπτεμβρίου 1994. Ορίζουν ότι ο επικεφαλής 

δάσκαλος αναθέτει τα καθήκοντα του σε ειδικευμένο δάσκαλο ή σε μια συγκεκριμένη 

περίπτωση στο μέλος του προσωπικού που διδάσκει το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες. Επιπρόσθετα προβλέπουν ότι οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές κατά την 

αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών ενός παιδιού είναι αναγκαίο να 

ζητούν συμβουλές από τον γονέα του παιδιού, εκπαιδευτικές, ιατρικές, ψυχολογικές 

συμβουλές, συμβουλές από την αρχή κοινωνικών υπηρεσιών και οποιαδήποτε άλλη 

συμβουλή που θεωρούν κατάλληλη με σκοπό να επιτευχθεί ικανοποιητική 

αξιολόγηση. Εάν έχουν ληφθεί τέτοιες συμβουλές σχετικά με την προηγούμενη 

αξιολόγηση εντός των τελευταίων 12 μηνών και ορισμένα άτομα είναι ικανοποιημένα 

ότι αρκεί, δεν είναι απαραίτητο να λάβουν νέες συμβουλές. Κατά των Κανονισμών 

απαιτείται να υπάρχουν αντίγραφα των ειδοποιήσεων της πρότασης μιας τοπικής 
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εκπαιδευτικής αρχής για την αξιολόγηση, την απόφαση τους να αξιολογήσουν ή τις 

ειδοποιήσεις σχετικά με το αίτημα ενός γονέα για αξιολόγηση, και να δοθούν στην 

αρχή κοινωνικών υπηρεσιών, στην περιφερειακή αρχή υγείας και στον διευθυντή του 

σχολείου του παιδιού. Προβλέπεται ακόμα ότι όταν ένα παιδί πηγαίνει στο σχολείο 

όπου η αξιολόγηση είναι η πρώτη αξιολόγηση και αφού έχει συμπληρώσει την ηλικία 

των 14 ετών ο διευθυντής του σχολείου θα λάβει συμβουλές και η τοπική 

εκπαιδευτική αρχή θα προεδρεύει σε μια συνάντηση ενώ θα προετοιμάζει και ένα 

σχέδιο μετάβασης. 

Οι συγκεκριμένοι κανονισμοί προβλέπουν τη μεταφορά δήλωσης από μια τοπική 

αρχή σε μια άλλη. Τα καθήκοντα του μεταβιβάζοντος μεταβιβάζονται στον εκδοχέα, 

και εντός έξι εβδομάδων από τη μεταβίβαση, ο εκδοχέας πρέπει να υποβάλει 

ειδοποίηση στον γονέα που τον ενημερώνει για τη μεταβίβαση, εάν προτίθενται να 

προβούν σε αξιολόγηση και πότε προτείνουν να επανεξετάσουν τη δήλωση. Επιπλέον 

αποφασίστηκε ότι όταν δεν θα ήταν πρακτικό να απαιτηθεί από τον εκδοχέα να 

κανονίσει την παρακολούθηση του παιδιού σε σχολείο που ορίζεται στη δήλωση, δεν 

χρειάζεται να το κάνει, αλλά μπορεί να κανονίσει την παρακολούθηση στ σχολείο 

μέχρι να είναι δυνατή η τροποποίηση της δήλωσης. 

Ακόμα ορίζεται ότι αν μια αξιολόγηση έχει αρχίσει πριν από την 1
η
 Σεπτεμβρίου 

1994, η τοπική εκπαιδευτική αρχή μπορεί να συνεχίσει την αξιολόγηση σύμφωνα με 

τους κανονισμούς του 1983, και μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση μετά την 

αξιολόγηση βάσει αυτών. Αυτοί οι Κανονισμοί και τα χρονικά όρια που επιβάλλουν 

δεν θα ισχύουν. Ωστόσο, ένα η αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί πριν από την 1
η
 

Ιανουαρίου 1995, οι παρόντες κανονισμοί θα ισχύουν για την αξιολόγηση σαν να είχε 

αρχίσει βάσει αυτών κατά την ημερομηνία αυτή. 

Αντίστοιχα οι Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του 

1997 για την Βόρεια Ιρλανδία ( Education [ Special Educational Needs] Regulations 

[Northern Ireland] 1998) προβλέπουν ότι αν μια αξιολόγηση έχει αρχίσει πριν από 

την 1
η
 Σεπτεμβρίου 1997, το Education and Library Board μπορεί να συνεχίσει την 

αξιολόγηση σύμφωνα με τους κανονισμούς του 1985 και έχει την δυνατότητα να 

προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση μετά την αξιολόγηση βάσει αυτών. Ωστόσο, ένα η 

αξιολόγηση δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την 1
η
 Ιανουαρίου 1998, οι Κανονισμοί του 

1997 θα ισχύουν για την αξιολόγηση σαν να είχε αρχίσει βάσει αυτών υπό αυτή την 

ημερομηνία. 

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- Πληροφορίες 

Ουαλία 1999 ( The Education [Special Educational Needs] [Information] [Wales] 

Regulations 1999) 

Οι παρόντες Κανονισμοί, που τίθενται σε ισχύ από την 1
η
 Σεπτεμβρίου 1999 και 

ισχύουν μόνο για την Ουαλία, προβλέπουν τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με 

θέματα που αφορούν την παροχή εκπαίδευσης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες στα σχολεία τους από τα διοικητικά όργανα των συντηρημένων σχολείων 
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και για την συμπερίληψη πληροφοριών στις ετήσιες εκθέσεις προ τους γονείς σχετικά 

με τις πολιτικές τους για αυτούς τους μαθητές. 

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- Πληροφορίες 

Αγγλία 1999 ( The education [ Special Educational Needs] [Information] [ 

England] Regulations 1999) 

Οι κανονισμοί ισχύουν από την 1
η
 Οκτωβρίου 1999 και αφορούν μόνο την Αγγλία 

ορίζουν τη δημοσίευση των πληροφοριών που σχετίζονται με την εκπαίδευση για 

τους μαθητές με εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία τους από τα διοικητικά όργανα 

των σχολείων που συντηρούνται. 

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 2001 (The 

Education [ Special Educational Needs] [England] Regulations 2001) 

Προβλέπεται ότι για ένα παιδί που δεν έχει αξιολόγηση ωστόσο γίνεται δεκτό σε ένα 

ειδικό σχολείο με σκοπό να αξιολογηθεί παραμένει σε αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η 

αξιολόγηση. 

Ακόμα, οι τοπικές εκπαιδευτικές αρχές είναι υποχρεωμένες να στέλνουν σύνθετους 

καταλόγους μαθητών που απαιτούν ετήσιες αναθεωρήσεις στους επικεφαλείς 

δασκάλους και στις υπηρεσίες υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών πριν από κάθε 

περίοδο καθώς και στην Υπηρεσία Συνδέσεων ( Connexions Service) ετησίως. Κατά 

τον Κανονισμό 20 απαιτείται από τις αρχές να διασφαλίσουν ότι οι δηλώσεις θα 

τροποποιηθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου στο έτος μεταφοράς ενός παιδιού μεταξύ των 

φάσεων της σχολικής του εκπαίδευσης. 

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ( Παροχή 

πληροφοριών από τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές) ( Αγγλία) 2001 ( The Special 

Educational Needs [ Provision of Information by Local Education Authorities] [ 

England] Regulations 2001) 

Μέσα από τους Κανονισμούς αυτούς επιβάλλεται στις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές 

να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν την παροχή 

εκπαίδευσης για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, απαιτείται 

να δημοσιεύσουν μια αιτιολογία σχετικά με το μέρος της ειδική εκπαιδευτικής 

παροχής που εκτιμούν ότι τα σχολεία που συντηρούνται θα χρηματοδοτήσουν από τα 

μερίδια του προϋπολογισμού τους και το μέρος που η αρχή αναμένεται να 

χρηματοδοτήσει. Επίσης θα πρέπει να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τους 

γενικούς στόχους της πολιτικής τους σχετικά με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

καθώς και τη συγκεκριμένη δράση που αναλαμβάνει η αρχή σε θέματα ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών. 

Κανονισμοί περί εκπαίδευσης για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ( Κολέγια της 

πόλης) ( Αγγλία) 2002 ( Education [ Special Educational Needs] [ City Colleges] [ 

England]  Regulations 2002) 
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Οι Κανονισμοί ισχύουν από 28 Αυγούστου 2002 και αφορούν μόνο την Αγγλία. 

Επιτρέπουν σε μια τοπική εκπαιδευτική αρχή να πραγματοποιεί πληρωμές και να 

παρέχει βοήθεια σε μια Ακαδημία, ένα κολέγιο τεχνολογίας της πόλης ή ένα κολέγιο 

της πόλης για την τεχνολογία των τεχνών για ένα παιδί με δήλωση ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών βάσει του άρθρου 324 του νόμου περί εκπαίδευσης 1996 

(Section 324, The Education Act 1996). Τέτοια βοήθεια δύνανται να παρέχονται μόνο 

στην περίπτωση που η Ακαδημία ή το κολέγιο τεχνολογίας της πόλης ή το κολέγιο 

της πόλης για την τεχνολογία των τεχνών έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Εξωτερικών 

ως κατάλληλο για την είσοδο παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με 

το άρθρο 347 παράγραφος 1 του Νόμου περί Εκπαίδευσης του 1996 ( Section 347 

(1), The Education Act 1996), ή όταν η υφυπουργός έχει δώσει τη συγκατάθεσή της 

για το παιδί που εκπαιδεύεται στο σχολείο. Οι κανονισμοί ορίζουν ως υποχρέωση των 

τοπικών εκπαιδευτικών αρχών να επανεξετάσουν τις ρυθμίσεις που πραγματοποιούν 

προκειμένου να χρηματοδοτήσουν και να βοηθήσουν στην παροχή ειδικών 

εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών που δηλώνουν ότι φοιτούν σε κολέγια πόλεων. Κατά 

την επανεξέταση αυτών των λειτουργιών, η αρχή πρέπει να συμβουλεύεται τα 

διοικητικά όργανα οποιωνδήποτε κολλεγίων πόλεων με τα οποία προβαίνουν σε 

ρυθμίσεις για την παροχή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σύμφωνα με 

μια δήλωση που διατηρείται για αυτούς.  

Οι Κανονισμοί για την εκπαίδευση ( Συντονιστές ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών) ( Αγγλία) 2008 ( The Education [Special Educational Needs Co-

Ordinators] [England] Regulations 2008) 

Οι κανονισμοί έχουν ισχύ από 1
η
 Σεπτεμβρίου 2009. Προβλέπουν ότι οι διοικητικοί 

φορείς της κοινότητας, των ιδρυμάτων και των εθελοντικών σχολείων και των 

συντηρημένων νηπιαγωγείων στην Αγγλία οφείλουν να διασφαλίσουν ότι το SENCO 

– το μέλος του προσωπικού του σχολείου το οποίο έχουν ορίσει ως υπεύθυνο για το 

συντονισμό της πρόβλεψης μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- είναι 

ειδικευμένος δάσκαλος που έχει ολοκληρώσει την εισαγωγή (όπως απαιτείται) και 

εργάζεται  ως δάσκαλος στο σχολείο ή είναι επικεφαλής δάσκαλος. Επιτρέπεται ένα 

άτομο να είναι συντονιστής ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (SENCO) ακόμα και 

όταν δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, στην περίπτωση που το άτομο συντονίζει 

την πρόνοια για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο για 

τουλάχιστον 6 μήνες έως τις 31 Αυγούστου 2009. Το διοικητικό όργανο είναι 

πεπεισμένο ότι το άτομο λαμβάνει μέτρα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων και 

υπάρχει εύλογη προοπτική εκπλήρωσής του την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2011. Το διοικητικό 

όργανο χρειάζεται να καθορίσει τον ηγετικό και διαχειριστικό ρόλο και τις βασικές 

ευθύνες του συντονιστή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και να παρακολουθεί την 

αποτελεσματικότητα του SENCO στην ανάληψη αυτών των ευθυνών. Οι βασικές 

ευθύνες μπορεί να περιλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων ή τη 

διευθέτηση των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι θεμελιώδης λίθος για την λήψη μέτρων πρόνοιας για τα 

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες αποτέλεσε Warnock Report 
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1978. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι τον Νοέμβριο του 1973, η βουλευτής Rt Hon 

Margaret Thatcher, τότε υπουργός Παιδείας και Επιστημών, ανακοίνωσε ότι 

πρότεινε, σε συνεργασία με τότε υπουργούς για τη Σκωτία και την Ουαλία και μετά 

από διαβούλευση με τότε υπουργούς κοινωνικών υπηρεσιών και απασχόλησης, να 

διορίσει επιτροπή με τους ακόλουθους όρους εντολής: «Να επανεξετάσει την 

εκπαιδευτική παροχή στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία για παιδιά και νέους με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από σωματικές ή πνευματικές αναπηρίες, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ιατρικές πτυχές των αναγκών τους, καθώς και ρυθμίσεις για την 

προετοιμασία τους για είσοδο στην απασχόληση, να εξετάσει την 

αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων για αυτούς τους σκοπούς και να κάνει 

συστάσεις». Στην αναφορά αυτή τονίζεται ότι η αντίληψη για την ειδική εκπαίδευση 

είναι ευρύτερη από αυτήν που εφαρμόζεται στην παραδοσιακή εκπαίδευση με ειδικές 

μεθόδους κατάλληλες για συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών. Εκτείνεται πέρα από 

την ιδέα της εκπαίδευσης που παρέχεται στα ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις ή μονάδες 

για παιδιά με συγκεκριμένους τύπους αναπηρίας, και αγκαλιάζει την έννοια κάθε 

μορφής πρόσθετης βοήθειας, όπου και αν παρέχεται και οπότε είναι. Από τη γέννηση 

μέχρι και την περίοδο ωριμότητας του ατόμου για την αντιμετώπιση της 

εκπαιδευτικής δυσκολίας. Ενσωματώνεται και η άποψη ότι παρόλο που οι δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν ορισμένα παιδιά μπορεί να υπαγορεύουν τι πρέπει να διδαχθούν 

και τις αναπηρίες ορισμένων πως πρέπει να διδαχθούν, το σημείο της εκπαίδευσης 

τους είναι το ίδιο. 

Καλό είναι να αναφερθεί ότι το 1994 με τη διακήρυξη της Σαλαμάγκα προέκυψαν 

αλλαγές στο χώρο της ειδικής αγωγής κυρίως με την εισαγωγή της ιδέας της 

σύγκλισης (inclusion), της διαδικασίας δηλαδή αλλαγών στο γενικό σχολείο, έτσι 

ώστε τα προγράμματα του να ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των 

μαθητών, και, όσο είναι εφικτό, να συμπεριλαμβάνονται και να συνεκπαιδεύονται το 

δυνατόν περισσότεροι μαθητές με ειδικές ανάγκες (Thomas & Walker & Webb, 

1998). Αναγνωρίζοντας λοιπόν την αξία να φοιτούν οι μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στα σχολεία γενικής φοίτησης μαζί με τους 

συνομήλικους τους η κυβέρνηση της Αγγλίας αποφάσισε ότι οι τα άτομα που 

χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανάπτυξης 

της σύγκλισης ( Inclusion Development Program) και θα λαμβάνουν υπηρεσίες 

υποστήριξης κοινωνικής φροντίδας, εκπαίδευσης και υγείας. 
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Μαθησίακε ς Δυσκολί ες καί Μεγα λη 
Βρετανί α 

1. Εκπαίδευση  

Ο προσδιορισμός Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Special Education Needs – SEN) 

από την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε σε 3 επίπεδα τα οποία ήταν: 

1) Παροχή επιπρόσθετης ή διαφορετικής βοήθειας στο παιδί ( School Action) 

2) Παροχή επιπλέον ή διαφορετικής βοήθειας καθώς και ο δάσκαλος της τάξης 

και ο συντονιστής ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του σχολείου (SENCO) 

λαμβάνουν συμβουλές και υποστήριξη από εξωτερικούς ειδικούς, όπως για 

παράδειγμα, ειδικούς παιδαγωγούς σχολικό ψυχολόγο, λογοθεραπευτή ή 

άλλοι επαγγελματίες υγείας ( School Action Plus) 

3) Νομικό έγγραφο που ορίζει λεπτομερώς τις ανάγκες του παιδιού και την 

επιπλέον βοήθεια που πρέπει να λάβει ( Δήλωση ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών). 

Οι διατάξεις του νόμου για τα παιδιά και τις οικογένειες 2014 ( Children and 

Families Act 2014) που αφορούν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες 

θεσπίστηκαν την 1
η
 Σεπτεμβρίου 2014. Από εκείνη την ημερομηνία, κάθε παιδί ή 

νεαρός που παραπέμφθηκε πρόσφατα σε τοπική αρχή για αξιολόγηση εξετάστηκε στα 

πλαίσια του Educational Health Care (EHC) προγράμματος ( Research and analysis – 

Chapter 1: education and children’s social care, 27/01/2020). 

Ένα πρόγραμμα ECH περιγράφει λεπτομερώς τη υποστήριξη εκπαίδευσης, υγείας και 

κοινωνικής περίθαλψης που θα παρέχεται σε ένα παιδί ή νεαρό άτομο που έχει ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες ( SEN). Συντάσσεται από την τοπική αρχή αφού πρώτα γίνει 

εκτίμηση των αναγκών του παιδιού ή του νεαρού ατόμου και έχει αποφασιστεί ότι η 

συμμετοχή στο πρόγραμμα κρίνεται αναγκαία (Department for Education, Special 

educational needs in England, January 2018). 

Παρόλα αυτά μέσα από τις διατάξεις για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες στο νόμο για τα παιδιά και την οικογένεια του 2014 ( Children and 

Families Act 2014) προκύπτει η σύμπραξη των κατηγοριών « School Action» και « 

School Action Plus» και η αντικατάσταση τους από μια νέα κατηγορία, την « 

υποστήριξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών» ( SEN support) ( Research and analysis 

– Chapter 1: educational and children’s social care, 27/01/2020). 

Οι χρονικές περίοδοι κατά των οποίων θα γίνει η μεταβίβαση από τα παλαιά 

συστήματα στα νέα συστήματα είναι οι εξής:  
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α) οι μεταφερθέντες μαθητές στην υποστήριξη SEN από όσους βρίσκονται στις 

κατηγορίες «School Action» και «School Action Plus» πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί 

ως το καλοκαίρι του 2015 και  

β) οι μεταφορές σε προγράμματα EHC για εκείνους που επί του παρόντος έχουν 

γραπτή δήλωση Ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι αναγκαίο να  έχουν 

ολοκληρωθεί έως την Άνοιξη του 2018. 

Επιπρόσθετα για παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών με δήλωση υποστήριξης 

εκπαιδευτικών αναγκών προβλέπεται ότι: 

1) Όταν το παιδί γίνει 2 ετών θα δίνεται γραπτός έλεγχος προόδου 

2) Στην ηλικία των 2 -3 χρόνων θα πραγματοποιείται υγειονομικός έλεγχος από ένα 

επισκέπτη υγείας που θα έχει οριστεί ειδικά για το παιδί. 

3) Γραπτή αξιολόγηση κατά την θερινή περίοδο του πρώτου έτους του δημοτικού 

σχολείου για το παιδί και  

4) Παροχή βοηθημάτων υποστήριξης για τα παιδιά με αναπηρία. 

Για παιδιά ηλικίας 5 έως 15 χρόνων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται: 

1) Ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

2) Επιπρόσθετη βοήθεια από τον δάσκαλο 

3) Παρατήρηση κατά την διάρκεια του μαθήματος ή και στο διάλλειμα 

4) Βοήθεια για να λαμβάνει μέρος σε σχολικές δραστηριότητες  

5) Ενθάρρυνση για να μάθει  

6) Βοήθεια στην επικοινωνία ΄ 

7) Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν σωματικές ή προσωπικής φροντίδας 

δυσκολίες ( φαγητό, ασφαλής μετακίνηση στο σχολικό χώρο). 

Οι κατηγορίες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (SEN)  που έχουν σχέση με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι τρεις: 

1) Η μέτρια μαθησιακή δυσκολία (MLD) 

2) Η σοβαρή μαθησιακή δυσκολία (SLD) και  

3) Η βαθιά πολλαπλή μαθησιακή δυσκολία (PMLD). 

Το 2018, ανάμεσα σε 28.241 παιδιά με πρωτογενές εκπαιδευτικές ανάγκες με μέτρια 

μαθησιακή δυσκολία (MLD) που ανήκαν στο πρόγραμμα Education Health Care το 

52% εντοπίστηκε να έχει δευτερογενείς εκπαιδευτικές ανάγκες οι οποίες ήταν: 

 Επικοινωνιακές, γλωσσικές και ανάγκες ομιλίας ( 6.678 παιδιά, 23.6% ) 

 Ανάγκες που αναφέρονται στη κοινωνική, συναισθηματική και ψυχική υγεία ( 

2.595 παιδιά, 9.2% ) 

 Διαταραχή  αυτιστικού φάσματος ( 2.106 παιδιά, 7.5% ) 
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Επιπρόσθετα, την ίδια χρονιά μεταξύ των 29.492 παιδιών με πρωτογενή ειδική 

εκπαιδευτική ανάγκη που σχετίζεται με σοβαρής μορφής μαθησιακή δυσκολία (SLD) 

υπήρξαν παιδιά με δευτερογενή μαθησιακή δυσκολία. Πιο συγκεκριμένα:  

 Το 19.3% ( 5.698 παιδιά) ανήκε στη διαταραχή αυτιστικού φάσματος  

 Το 15.3% ( 4.517 παιδιά) είχε δυσκολία στην επικοινωνία και το λόγο και  

 Το 6.4% ( 1.891 παιδιά) είχαν σωματική αναπηρία  

Παράλληλα, το 46% μεταξύ των 10.032 παιδιών με πρωτογενή εκπαιδευτική ανάγκη 

βαθιάς πολλαπλής μαθησιακής δυσκολίας (PMLD) του προγράμματος ECH 

παρουσίαζαν δευτερογενές εκπαιδευτικές ανάγκες που ήταν:  

 Σωματική αναπηρία ( 12.3%, 1.237 παιδιά) 

 Προβλήματα όρασης ( 11.1%, 1.117 παιδιά) 

 Διαταραχές λόγου και ομιλίας ( 7.1%, 709 παιδιά) και  

 Διαταραχή αυτιστικού φάσματος ( 5.3%, 535 παιδιά) 

Συνολικά το 2018 υπήρξαν:  

 42.772 παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα EHC είχαν πρωτογενή ή 

δευτερογενής ειδική εκπαιδευτική ανάγκη μέτριας μαθησιακής δυσκολίας ( MLD) 

 36.697 παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα EHC είχαν πρωτογενής ή 

δευτερογενής ειδική εκπαιδευτική ανάγκη σοβαρής μαθησιακής δυσκολίας (SLD) και  

 11.014 παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα EHC είχαν πρωτογενή ή 

δευτερογενής ειδική εκπαιδευτική ανάγκη βαθιάς πολλαπλής μαθησιακής δυσκολίας 

( PMLD) ( Research and analysis – Chapter 1: education and children’s social care, 

27/01/2020). 

Τον Ιανουάριο του 2018
 

η μέτρια μαθησιακή δυσκολία είναι ο πιο κοινός 

πρωταρχικός τύπος αναγκών σε ποσοστό 21.6% των μαθητών. Αυτό το ποσοστό 

μειώθηκε από 22.7% τον Ιανουάριο του 2017, όταν ήταν επίσης ο πιο κοινός 

πρωταρχικός τύπος ανάγκης. 

Η μέτρα μαθησιακή δυσκολία είναι επίσης ο πιο κοινός τύπος ανάγκης για μαθητές 

με υποστήριξη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών το 24.0%  των μαθητών με 

υποστήριξη SEN είχαν αυτόν τον πρωτογενή τύπο ανάγκης τον Ιανουάριο του 2018. 

Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος παραμένει ο πιο κοινός πρωταρχικός τύπος 

ανάγκης για μαθητές με μια δήλωση ή σχέδιο EHC με ποσοστό 28.2% των μαθητών 

τον Ιανουάριο του 2018 ( Department for Education, Special educational needs in 

England, January 2018). 



 
30 

 

Ποσοστό μαθητών με κάθε βασικό τύπο αναγκών που προσδιορίζονται ως SEN ( είτε 

με υποστήριξη SEN είτε με δήλωση ή σχέδιο SEN) σε δημοτικά, δευτεροβάθμια και 

ειδικά σχολεία που χρηματοδοτούνται από το κράτος. 

2. Ιστορική εξέλιξη  

Το πρόγραμμα σπουδών για μαθητές με σοβαρές βαθιές πολλαπλές μαθησιακές 

δυσκολίες στην Αγγλία έχει σχετικά σύντομη ιστορική εξέλιξη καθώς αυτοί οι 

μαθητές δεν συμπεριλήφθηκαν στο εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι το 1971, μετά τον 

νόμο περί εκπαίδευσης του 1970 για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 

προηγουμένως είχε θεωρεί αδύνατο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 

και του 1980, η ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών πραγματοποιήθηκε γενικά από 

το προσωπικό σε ειδικά σχολεία και σπάνια δημοσιεύθηκε ή διατέθηκε ευρύτερα 

διαθέσιμο. Οι αναπτυξιακοί τομείς ( για παράδειγμα, γνωστικά, φυσικά, δημιουργικά, 

γλωσσικά, προσωπικά και κοινωνικά) αντί για διακριτά θέματα ή τομείς γνώσης 

αποτέλεσαν τη βάση της πλειονότητας του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών 

και της σχετικής αξιολόγησης. Οι μαθησιακές απαιτήσεις σε παραϊατρικούς και 

θεραπευτικούς τομείς θεωρήθηκαν επίσης ως βασικά στοιχεία του προγράμματος 

σπουδών. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1980, τότε, το πρόγραμμα σπουδών για 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες αναπτύχθηκε ξεχωριστά από αυτό που σχετίζεται 

με άλλους μαθητές. 

Η εισαγωγή του εθνικού προγράμματος σπουδών, που βασίζεται σε θέματα ως 

ξεχωριστοί τομείς γνώσης, επέφερε σημαντικές αλλαγές για όλους τους μαθητές. Ο 

νόμος για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1988 καθόρισε το νόμιμο δικαίωμα 

όλων των μαθητών σε ένα ευρέως βασισμένο, σχετικό και διαφοροποιημένο 

πρόγραμμα σπουδών, συμπεριλαμβανομένου του εθνικού προγράμματος σπουδών. 

Αυτή η αρχή του δικαιώματος, ξεκίνησε με ότι «πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο 

πρόγραμμα σπουδών κάθε μαθητή. Δεν αρκεί να προσφέρεται ένα τέτοιο πρόγραμμα 

σπουδών από το σχολείο. Πρέπει να ληφθεί πλήρως από κάθε μεμονωμένο μαθητή» 

(DEA,1989). Έτσι, όλοι οι μαθητές δεν είχαν μόνο το δικαίωμα να συμμετάσχουν, 
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αλλά περισσότερο από αυτό, υπήρχε προσδοκία για τη συμμετοχή τους στο εθνικό 

πρόγραμμα σπουδών. Ωστόσο, ήταν σαφές ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

δεν είχαν εξεταστεί στην ανάπτυξη του εθνικού προγράμματος σπουδών και 

εναπόκειται στο προσωπικό των ειδικών σχολείων να προσαρμόσει, να τροποποιήσει 

και να επαναπροσδιορίσει το εθνικό πρόγραμμα σπουδών, ώστε να είναι προσβάσιμο 

για τους μαθητές τους. 

Κατά την διάρκεια των εθνικών αναθεωρήσεων του προγράμματος σπουδών, οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εξετάστηκαν πολύ σταδιακά και μάλλον 

επιφανειακά. Η αναθεώρηση του 1995, για παράδειγμα, περιελάμβανε μια δήλωση 

πρόσβασης και επέτρεψε στους μαθητές να εργαστούν εκτός του χρονολογικού 

βασικού σταδίου τους. Η ευρύτερη δήλωση ένταξης του εθνικού προγράμματος 

αναθεώρησης του 2000, στην οποία πρέπει να λάβουν υπόψη οι εκπαιδευτικοί, έχει 

εισαγάγει ευρύτερες ευελιξίες στην παροχή προγραμμάτων σπουδών για μαθητές με 

σοβαρές βαθιές μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι ευελιξίες εξηγούνται στο πρόγραμμα 

σπουδών του προγράμματος σπουδών QCA (2001) και επαναλαμβάνεται ότι το 

εθνικό πρόγραμμα σπουδών είναι μέρος ολόκληρου του προγράμματος σπουδών. 

Αυτό το μοντέλο ενός ευρύτερου ολόκληρου του προγράμματος σπουδών και 

αναγνωρίζει μεμονωμένα τους μαθητές προτάθηκε ως μέρος της συνεχιζόμενης 

ανταπόκρισης στις μεταρρυθμίσεις των εθνικών προγραμμάτων σπουδών ( Ashdown, 

Carpenter και Bovair, 1991, Sebba, Byers και Rose,1993) αλλά, όπως οι Rose και 

Howley (2001) επισημαίνουν ότι δεν έχει επιτευχθεί γενικά. Η ένδειξη της 

αξιολόγησης των εθνικών προγραμμάτων σπουδών που εστιάζει στην επίτευξη σε 

βασικά μαθήματα είχε σημαντική επίδραση στην παροχή προγραμμάτων σπουδών. 

(«Η Ευρωπαϊκή διάσταση της ειδικής αγωγής. Ανάλυση μιας άλλης φυσιογνωμίας». 

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Θεσσαλονίκη 19-21/11/2004. The European dimension of 

special education: emergence of different profile). 

3. Εκπαίδευση σε σχολεία γενικής φοίτησης  

Τον Ιανουάριο του 2018, το 26% των παιδιών με δήλωση ή σχέδιο EHC και με 

πρωτοβάθμια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες 

εκπαιδεύονταν σε σχολεία γενικής φοίτησης ( Research and analysis – Chapter 1: 

education and children’s social care, 27/01/2020). 

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τον αριθμό των παιδιών με σχέδιο δήλωσης EHC και με 

πρωτογενείς εκπαιδευτικές ανάγκες (SEN) μέτριας μαθησιακής δυσκολίας (MLD), 

σοβαρής μαθησιακής δυσκολίας ( SLD) ή βαθιάς πολλαπλής μαθησιακής δυσκολίας 

(PMLD) που εκπαιδεύονται σε γενικά και ειδικά σχολεία από το 2010 έως το 2018. 

Για παιδιά με σχέδιο δήλωσης / EHC και ένα πρωτογενές SEN του MLD, ο αριθμός 

των παιδιών στα γενικά σχολεία μειώθηκε με ταχύτερο ρυθμό από τον αριθμό των 

παιδιών σε ειδικά σχολεία. Για παιδιά με σχέδιο δήλωσης / EHC και πρωτογενή SEN 

SLD, ο αριθμός των παιδιών στα γενικά σχολεία μειώθηκε σταδιακά ενώ ο αριθμός 

των παιδιών σε ειδικά σχολεία αυξήθηκε. Για παιδιά με σχέδιο δήλωσης / EHC και 

πρωτοβάθμια SEN του  PMLD, ο αριθμός των παιδιών τόσο στα γενικά όσο και στα 
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ειδικά σχολεία αυξήθηκε ελαφρώς ( Research and analysis – Chapter 1: education and 

children’s social care, 27/01/2020).  

 

Αριθμός παιδιών με δήλωση / σχέδιο EHC και πρωτοβάθμια SEN που σχετίζονται με 

μαθησιακές δυσκολίες που εκπαιδεύονται σε γενικά σχολεία, Αγγλία 2010 – 2018. 

Συνολικά, μεταξύ του 2010 και του 2018, το ποσοστό των παιδιών με σχέδιο 

δήλωσης / EHC και με πρωτογενές SEN που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες 

και εκπαιδεύονται στα γενικά σχολεία μειώθηκε από 36% σε 26%. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στη μείωση του ποσοστού των παιδιών με πρωτοβάθμια SEN MLD και  SLD 

που εκπαιδεύονται σε γενικά σχολεία. 

Τον Ιανουάριο του 2018, το 99.7% των παιδιών με πρωτοβάθμια εκπαιδευτική 

ανάγκη που σχετίζεται με μαθησιακές δυσκολίες στο επίπεδο υποστήριξης SEN 

εκπαιδεύονταν μόνο σε γενικά σχολεία. Ειδικότερα: 

 99.95% των παιδιών με πρωτογενή SEN της MLD 

 86% των παιδιών με πρωτογενή SEN της SLD και 

 76% των παιδιών με πρωτογενής SEN της PMLD. 
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4. Ποσοστά  

Το 2018, 67.765 παιδιά στην Αγγλία είχαν μια δήλωση ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών (SEN) ή ένα σχέδιο Εκπαίδευσης, Υγείας και Φροντίδας (EHC). Πιο 

συγκεκριμένα εντοπίστηκαν με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με 

μαθησιακές δυσκολίες όπως: 

 28.241 παιδιά αναγνωρίστηκαν με Μέτρια Μαθησιακή Δυσκολία (MLD), μείωση 

31% από το 2010  

 29.492 παιδιά αναγνωρίστηκαν ότι είχαν Σοβαρές Μαθησιακές Δυσκολίες (SLD), 

αύξηση 17% από το 2010 

 10.032 παιδιά αναγνωρίστηκαν με βαθιές πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες 

(PMLD), αύξηση 16% από το 2010. 

Η πλειονότητα των παιδιών που αναγνωρίζονται ότι έχουν MLD, SLD και PMLD 

είναι αγόρια. 

Τα παιδιά με SLD, MLD και  PMLD είναι πιο πιθανό να δικαιούνται δωρεάν σχολικά 

γεύματα από τα παιδιά χωρίς αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές ανάγκες ( Research and 

analysis – Chapter 1: education and children’s social care, 27/01/2020). 

Το 2018, το 26% των παιδιών με δήλωση ή σχέδιο Εκπαίδευσης, Υγείας και 

Φροντίδας (EHC) και με κύριες εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με 

μαθησιακές δυσκολίες εκπαιδεύονταν σε σχολεία γενικής φοίτησης. Από αυτά: 

 44% των παιδιών με πρωτογενή SEN MLD μειωμένο από 51% το 2010  

 12% των παιδιών με πρωτογενή SEN SLD μειωμένη από 18% το 2010 

 15% των παιδιών με πρωτογενή SEN PMLD, παρόμοιο με το 2010 (15%) 

Όσον αφορά την κοινωνική φροντίδα των παιδιών, το 2015/16 18.030 παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναγνωρίστηκαν ότι έχουν MLD ήταν παιδιά που 

βρισκόταν σε ανάγκη, σε σύγκριση με 9.650 παιδιά με πρωτογενή ανάγκη SLD και 

4.860 παιδιά με πρωτογενή ανάγκη PMLD (Research and analysis – Chapter 1: 

education and children’s social care, 27/01/2020). 

Το 2014, ένα στα τέσσερα παιδιά σε «φροντίδα» είχαν μια ειδική εκπαιδευτική 

ανάγκη που σχετίζεται με μαθησιακές δυσκολίες ( People with learning disabilities in 

England 2015: Main Report). Τα παιδιά με πρωτογενή ανάγκη MLD, SLD ή PMLD 

αντιπροσώπευαν το 9.2% όλων των παιδιών με φροντίδα, το 5.6% όλων των παιδιών 

με σχέδιο προστασίας παιδιών ( Child Protection Plan) και το 8.5% όλων των 

παιδιών με σχέδιο παιδιών σε ανάγκη ( Children in Need Plan) ( Research and 

analysis – Chapter 1: education and children’s social care, 27/01/2020). 

5. Θνησιμότητα  

Έρευνες αποκάλυψαν ότι τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες στην Αγγλία πεθαίνουν 

πολύ νεότερα από τον γενικό πληθυσμό ( 13 έως 20 ετών νεότερα για τους άνδρες με 

μαθησιακές δυσκολίες, 20 έως 26 χρόνια νεότερα για γυναίκες με μαθησιακές 
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δυσκολίες). Όπως και με τον γενικό πληθυσμό, η μέση ηλικία θανάτου για άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες αυξάνεται. Οι τρεις πιο συχνές αιτίες θανάτου για άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες είναι οι κυκλοφορικές ασθένειες (22.9% των θανάτων), οι 

αναπνευστικές ασθένειες (17.1%) και τα νεοπλάσματα (καρκίνοι) (13.1%) ( People 

with learning disabilities in England 2015: Main Report). 

6. Υπηρεσίες Υγείας  

Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι ανάγκες των μαθητών με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες 

συνήθως προσδιορίζονται και αξιολογούνται μέσω οδών υγείας πριν από την εγγραφή 

του παιδιού στο σχολείο (Fletcher – Campell, F. (2005). Moderate learning 

difficulties. Special teaching for special children? a pedagogies for inclusion). 

Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό δυσκολίας από 

άλλους στο να εντοπίσουν τα συνηθισμένα προβλήματα υγείας και να λάβουν 

θεραπεία για αυτά. Ως απάντηση σε αυτό, οι ετήσιοι έλεγχοι υγείας για μαθησιακή 

αναπηρία αποτελούν βασικό μέρος των σχεδίων της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας για 

βελτίωση της υγείας και μείωση της πρόωρης θνησιμότητας από το 2008 ( People 

with learning disabilities in England 2015: Main Report). Σύμφωνα με την Εθνική 

Υπηρεσία Υγείας ( NHS) οποιοσδήποτε ηλικίας 14 ετών και άνω που είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο μαθησιακής αναπηρίας του γιατρού του δικαιούται 

δωρεάν ετήσιο έλεγχο μία φορά το χρόνο. Από το 2016 έως το 2017, περίπου το 53% 

των ατόμων με μαθησιακή αναπηρία που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

μαθησιακής αναπηρίας του γιατρού τους είχαν ιατρικό έλεγχο. 
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Προτα σείς εφαρμογη ς 

Μέσα από την μελέτη των πηγών που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες και 

συγκεκριμένα για την διάγνωση και τους τρόπους αντιμετώπισης που ισχύουν στην 

Μεγάλη Βρετανία δύναται να εντοπίσει κανείς κάποιες πρακτικές που θα μπορούσε 

να υιοθετήσει και να εφαρμόσει η ελληνική κοινωνία. Αρχικά η ελληνική κυβέρνηση 

θα μπορούσε με την κατάλληλη νομοθεσία να ορίσει και εκείνη ένα συντονιστή 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που θα βρίσκεται στο σχολείο που θα φοιτά ένα 

παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και θα συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες 

με στόχο την αποτελεσματικότερη ένταξη του παιδιού. Έπειτα θα ήταν καλό να 

υπάρχει λεπτομερείς νομοθεσία και συχνός έλεγχος για την ποιότητα και την ύπαρξη 

της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία γενικής φοίτησης αλλά και στα 

ειδικά σχολεία που διδάσκονται τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες. Μία ακόμα πρόταση είναι η ύπαρξη ενός προγράμματος στήριξης τόσο 

για την εκπαίδευση όσο και για την υγεία ανάλογου με το Education Health Care plan 

(EHC) που εφαρμόζεται στην Μεγάλη Βρετανία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο που θα περιέχει όλες τις ανάγκες και τις πληροφορίες 

για το άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες που θα το συντροφεύει 

σε όλη την διάρκεια της ζωής του και θα ανανεώνεται σύμφωνα με τις 

επαναξιολογήσεις. Τέλος, πιστεύω πως αξίζει να εστιάσουμε ότι μια καλή πρακτική 

για να εφαρμοστεί και στην δική μας χώρα είναι η κοινοποίηση στατιστικών 

στοιχείων και ύπαρξη ενημερωτικού φυλλαδίου ώστε να ενημερώνονται όλοι οι 

πολίτες και για  διευκολύνονται  και οι γονείς  έτσι ώστε να  μπορέσουν  να 

βοηθήσουν ουσιαστικά το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και 

κατά επέκταση να εξαλείψει τυχόν διακρίσεις.  
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Συζη τηση – Συμπερα σματα 

Αρχικά είναι εμφανές πως υπάρχει αρκετό πληροφοριακό υλικό που αφορά τις 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδιαίτερα της μαθησιακές δυσκολίες για να 

ενημερωθεί κάποιος. Έχοντας ως απόρροια να αντιληφθεί ο οποιοσδήποτε που θα 

επιχειρήσει να μάθει σχετικά με αυτές την διάσταση που έχει λάβει η μελέτη τους και 

ότι είναι αντικείμενο έρευνας που απασχολεί επιστήμονες από διάφορες ειδικότητες 

και όχι μόνο από το χώρο της εκπαίδευσης. Βέβαια η άποψη αυτή μπορεί να 

αποδειχθεί από την μία πλευρά από τον προσδιορισμό της έννοιας μαθησιακή 

δυσκολία που είναι να δυνατόν να προσεγγίσει κάποιος να την ερμηνεύσει τόσο από 

ιατροκεντρικής σκοπιάς όσο και από παιδαγωγικοκεντρικής σκοπιάς και από την 

άλλη πλευρά από ότι και τα αίτια είναι αποτέλεσμα όχι μόνο περιβαλλοντικών αλλά 

και γενετικών και βιολογικών παραγόντων. Επιπρόσθετα μία ακόμα απόδειξη είναι 

και ο τρόπος αντιμετώπισης των  μαθησιακών δυσκολιών διότι προτείνεται η 

εφαρμογή ενός θεραπευτικού – εκπαιδευτικού προγράμματος που απαιτεί την 

συνεργασία μεταξύ του δασκάλου της τάξης, κάποιου λογοθεραπευτή ή και με 

κάποιον ειδικό παιδαγωγό που πιθανόν θα έχει οριστεί ως παράλληλη στήριξη για το 

μαθητή ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναγκαία και η συναισθηματική 

υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει ένας σχολικός ψυχολόγος στο μαθητή. 

Έπειτα αν λάβει κανείς υπόψιν του τα όσα αναφέρθηκαν στην παρούσα εργασία 

καθώς και τις πηγές που αξιοποιήθηκαν για την συγγραφή της εύκολα καταλήγει  στο 

συμπέρασμα ότι η Μεγάλη Βρετανία έλαβε από πολύ νωρίς γνώση της κατάστασης 

και προσπάθησε με την άμεση λήψη μέτρων να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Προσάρμοσε αρχικά το νομοθετικό 

της πλαίσιο για την έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων 

με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες με σκοπό την κάλυψη αναγκών και 

την ένταξη τους στη σχολική κοινωνία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ήδη από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχε δημιουργηθεί η απαραίτητη φόρμα δήλωσης 

ειδικών αναγκών που περιείχε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που χρειαζόταν να 

γνωρίζει κάποιος για το άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. 

Ακόμα, το γεγονός ότι η τοπική αρχή ενημερώνει την οικογένεια και συγκεκριμένα 

τους κηδεμόνες του παιδιού με πρόσθετες ανάγκες φροντίδας και υποστήριξης για 

την αξιολόγηση των αναγκών του και ότι λαμβάνει υπόψη εκπαιδευτικές, 

ψυχολογικές και ιατρικές συμβουλές από ειδικούς επιστήμονες αποδεικνύει το 

οργανωτικό χαρακτήρα και την σημασία που επιδεικνύει η κυβέρνηση της Μεγάλης 

Βρετανίας.  

Επιπρόσθετα, με βάση όσα αναφέρθηκαν στην αναφορά της Warnock το 1978, 

δηλαδή ότι παρόλο που ορισμένες φορές για τα άτομα αυτά οι ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρίες τους ορίζουν το αντικείμενο και τον τρόπο που θα διδαχθούν 

το σημείο της εκπαίδευσης παραμένει για όλους το ίδιο καθώς και  ότι σύμφωνα με 

την διακήρυξη της Σαλαμάγκα το 1994 προβάλλεται η ανάγκη για αλλαγές στο 



 
37 

εκπαιδευτικό σύστημα και στα προγράμματα σπουδών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να 

συνεκπαιδεύονται μαζί με τα υπόλοιπα  παιδιά της ηλικίας τους, η Μεγάλη Βρετανία 

επιδίωξε την φοίτηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες στα σχολεία γενικής φοίτησης στα πλαίσια της 

σύγκλισης αυτής. Αδιαμφισβήτητα με τις ενέργειες της κυβέρνησης όπως για 

παράδειγμα η αποδοχή των συμβουλών από τους ειδικούς και η ύπαρξη ενός 

συντονιστή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (SENCO), όπως αυτός ορίζεται στους 

Κανονισμούς του 2008 για την εκπαίδευση (The Education [Special Educational 

Needs Co-Ordinators] [England] Regulations 2008) διαφαίνεται η άποψη ότι η 

συνεργασία του εκπαιδευτικού με ειδικούς από διάφορες επιστήμες συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη ένταξη του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 

αναπηρίες στο σχολείο γενικής φοίτησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο η Αγγλία όσο 

και η Σκωτία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία επέδειξαν με έμπρακτο τρόπο ότι 

προσπάθησαν μέσω τροποποιήσεων και μεταρρυθμίσεων στη νομοθεσία να 

στηρίξουν την όλη διαδικασία της συμπερίληψης. Πέρα από αυτό ως κράτος 

μερίμνησε να δημιουργήσει προγράμματα που θα παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής 

πρόνοιας, εκπαίδευσης και υγείας προσαρμοσμένα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει 

το κάθε άτομο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι και την ενηλικίωση και 

έπειτα. Με την συγκεκριμένη ενέργεια τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

λαμβάνουν πολύτιμη αρωγή στους διάφορους τομείς της καθημερινότητας τους. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας έχει επενδύσει 

και χρόνο και χρήμα για την στήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρίες όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι μαθητές που  έχουν 

αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές ανάγκες όπως σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή 

μέτρια μαθησιακή δυσκολία ή βαθιές πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες ενδέχεται να 

τους παρέχονται σχολικά γεύματα,  η πραγματοποίηση ετήσιων ελέγχων υγείας για 

μαθησιακή αναπηρία με στόχο την βελτίωση της υγείας και την μείωση της 

θνησιμότητας καθώς τα ευρήματα από έρευνες που έγιναν έδειξαν ότι τα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες πεθαίνουν πολύ νεότερα σε σύγκριση με τον γενικότερο 

πληθυσμό ενώ όσοι είναι άνω 14 ετών και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του 

γιατρού τους με μαθησιακή αναπηρία δικαιούται δωρεάν ετήσιο έλεγχο μία φορά το 

χρόνο καθώς και η προσοχή που υπέδειξαν ώστε να υπάρχει η κατάλληλη 

υλικοτεχνική υποδομή σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα οι 

λεπτομερείς κανονισμοί και οι προϋποθέσεις σχετικά με τις υποδομές, το διδακτικό 

προσωπικό και την βοήθεια που θα παρέχεται στο παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρίες στο σχολικό περιβάλλον αποδεικνύουν την σημασία που 

έχουν δώσει οι κυβερνήσεις σε Ουαλία, Σκωτία, Βόρεια Ιρλανδία και Αγγλία για την 

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. 

Ένα παραπάνω βήμα που έπραξε η κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία ήταν ότι 

επιχείρησε με μέτρα που έλαβε να εξαλείψει την κάθε είδους διάκριση σε βάρους των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες. Εξίσου σημαντικός παραμένει όλος ο 

τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς 
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αποδεικνύουν ότι με μεθοδικότητα και οργάνωση έχουν τον έλεγχο της κατάστασης 

και ότι σαν κράτος ενδιαφέρεται να βοηθήσει όσους χρειάζεται. Με την συχνή 

αξιολόγηση των αναγκών επιτυγχάνεται η εξυπηρέτηση των ατόμων. Είναι αλήθεια 

ότι σε περίπτωση που το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες 

μετακομίσει προβλέπεται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί εκπαίδευσης του 1998 

(The Education [Special Educational Needs] Regulations, 1988) ότι η παλιά τοπική 

εκπαιδευτική αρχή έχει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στην καινούργια την δήλωση 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού και οτιδήποτε έγγραφο σχετίζεται με το 

παιδί έτσι ώστε να μπορέσει η καινούργια τοπική εκπαιδευτική αρχή να τη 

συμβουλευτεί στην επαναξιολόγηση. Άρα, μια δήλωση ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών συντροφεύει το άτομο καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής και αξιολογήσεις 

γίνονται διαρκώς προκειμένου να εκτιμηθούν οι ανάγκες και να προσφέρεται η 

κατάλληλη φροντίδα στο παιδί ή το νεαρό άτομο με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρίες. Παράλληλα με την κοινοποίηση των στατιστικών στοιχείων και την 

χρήση ενημερωτικού φυλλαδίου που περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται 

οι πολίτες μπορούν και ενημερώνονται. Χάρη σε αυτό και η ίδια η κυβέρνηση της 

Μεγάλης Βρετανίας έχει την ευκαιρία να εκτιμήσει την όλη κατάσταση δηλαδή το αν 

τα μέτρα και οι νομοθετικές ρυθμίσεις που εφάρμοσε είχαν αποτέλεσμα και 

μπόρεσαν να εκπληρώσουν τις προσδοκίες και να πετύχουν τους στόχους τους ή αν 

θα χρειαστεί να ληφθούν νέα μέτρα ή να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στις ήδη 

υπάρχουσες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και αναπηρίες να λαμβάνουν την πρόνοια που απαιτείται και να μπορέσουν 

να ενταχθούν στο μεγαλύτερο ποσοστό στην σχολική κοινωνία και γενικότερα χωρίς 

διακρίσεις. Εν κατακλείδι, εκτιμώ πως η Μεγάλη Βρετανία είναι ένα κράτος πρόνοιας 

που χρησιμοποίησε κάθε μέσο και με συστηματικότητα προσπάθησε να 

αντιμετωπίσει την όλη κατάσταση με τρόπο αποδοτικό ώστε να καλυφθούν όλες οι 

ανάγκες των ατόμων και να καλλιεργήσει παράλληλα το αίσθημα συλλογικότητας 

στους πολίτες για να μην υπάρχει καμία διάκριση και να προωθήσει την ίση 

μεταχείριση. 
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