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Πρόλογος

  Ελλάδα- Σουηδία...Δύο χώρες εντελώς διαφορετικές ως προς τα συστήματά τους, ως προς

τον  τύπο  διακυβέρνησής  τους,  ως  προς  την  νοοτροπία  τους...  Ειδικότερα  στο  θέμα  της

εκπαίδευσης,  οι  διαφορές των δύο αυτών χωρών σημειώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  Ακόμη πιο

συγκεκριμένα,  οι  διαφορές  τους  ως προς  το  σύστημα που ακολουθούν στην ειδική  αγωγή και

εκπαίδευση παρουσιάζουν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

   Το θέμα που διαπραγματεύεται η παρακάτω μελέτη αφορά την παρουσίαση και σύγκριση

των συστημάτων της Ελλάδας και της Σουηδίας πάνω στην ειδική αγωγή. Όπως προαναφέρθηκε,

δύο συστήματα εντελώς διαφορετικά. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η παρουσία και γνωριμία με

αυτά τα δύο συστήματα, να πραγματοποιηθεί σύγκριση μεταξύ τους, όπως επίσης παρουσιάζονται

δύο μελέτες περιπτώσεων. 

   Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση το προσωπικό ενδιαφέρον της γράφουσας για την

ειδική  αγωγή,  αλλά και  με βάση τις  ανάγκες  που προκύπτουν για ένα  σωστό και  αξιοκρατικό

σύστημα στην ειδική εκπαίδευση. Είναι καλό και πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε και να μελετάμε

συστήματα άλλων χωρών, και ειδικά συστήματα εκπαίδευσης, να τα συγκρίνουμε με το εγχώριο

σύστημα, να επισημαίνουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία του κάθε συστήματος, και εν τέλει

να οικοδομήσουμε το δικό μας σύστημα λαμβάνοντας υπόψιν τα παραδείγματα των άλλων χωρών.

   Η εκπόνηση της παρούσας μελέτης απαίτησε αρκετό χρόνο έρευνας και μελέτης, και επίσης

την σημαντική συμβολή αρκετών ανθρώπων. Αρχικώς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις  υπεύθυνες

καθηγήτριες κ. Αλευριάδου και κ. Καλεράντε για την σημαντική συμβολή και καθοδήγησή τους.

Επίσης  θα  ήθελα εκ βαθέων να ευχαριστήσω τον κ.  Πετρουσιάνη,  του ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας,  ο

οποίος ήταν πολύ πρόθυμος και βοήθησε πολύ με την έρευνα, όπως στο να δώσει πληροφορίες, όχι

μόνο για τα ΚΕΦΙΑΠ, αλλά γενικώς για την κατάσταση της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα. Τέλος,

να ευχαριστήσω θερμά την κ. Persson Pia, εκπρόσωπο του Special Pedagogiska Skolmyndigheten

στην Malmö της Σουηδίας. Η κ. Persson ήταν επίσης πολύ πρόθυμη και ευέλικτη στον χρόνο της

επίσκεψής μου στο κέντρο, όπως επίσης και άψογα οργανωμένη για την επίσκεψή μου. Είχαμε

συχνή επικοινωνία μέχρι να έρθει η ημέρα της επίσκεψης και βοήθησε πολύ στην μελέτη με το να

μιλήσει για το κέντρο και γενικώς τι ισχύει για την ειδική αγωγή στην Σουηδία. 
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Εισαγωγή

   Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη μελέτη αφορά την παρουσίαση και σύγκριση των

συστημάτων της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα και την Σουηδία.  Ειδικότερα, ο σκοπός είναι να

γνωρίσουμε  αυτά  τα  δύο  συστήματα  μελετώντας  το  γενικό  πλαίσιο  που  ισχύει,  την  ιστορική

εξέλιξη  της  ειδικής  αγωγής  στην  καθεμιά  χώρα,  το  νομοθετικό  πλαίσιο  και  την  εκάστοτε

κυβερνητική  εκπαιδευτική  πολιτική,  όπως  επίσης  και  τους  θεσμούς  που  πλαισιώνουν  και

υποστηρίζουν αυτά τα συστήματα. Ένας από τους λόγους επιλογής του θέματος ήταν το γεγονός

ότι  η  Ελλάδα,  αν  και  έχει  κάνει  βήματα  προόδου  στον  τομέα  της  ειδικής  αγωγής,  τόσο

παιδαγωγικά,  όσο  και  θεσμικά  και  κοινωνικά,  εν  τούτοις,  σε  αυτό  το  θέμα,  παραμένει  σε

χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με άλλες χώρες. Η επιλογή της σύγκρισής της με την Σουηδία έγινε

διότι  η Σουηδία,  από τα παλαιότερα χρόνια (ήδη από τον 17ο-18ο αιώνα),  έχει  αναπτύξει  ένα

αξιοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα ίσων ευκαιριών, όπου όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα, από το φύλο,

την  κοινωνική  τάξη,  την  καταγωγή,  την  ηλικία  ή  από  κάποια  πάθηση  ή  αναπηρία  έχουν  το

δικαίωμα  στην  εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα,  τα  παιδιά  με  ειδικές  ικανότητες  τυγχάνουν  πολύ

σημαντικής περίθαλψης και βοήθειας, τόσο οικονομικής, όσο και εκπαιδευτικής και κοινωνικής. 

   Εκτός  από  το  θεωρητικό  κομμάτι,  εκπονήθηκε  έρευνα  στο  ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας  στην

Ελλάδα και στο Specialpedagogiska Skolmyndigheten στην Malmö της Σουηδίας. Ο εκπρόσωπος

του κάθε κέντρου μίλησε σχετικά με το κέντρο του, τις λειτουργίες του, την χρηματοδότησή του

και λοιπά. Επιπροσθέτως, έκανε μια αναφορά στον τομέα της ειδικής αγωγής της χώρας του και

ποιο  είναι  το  τωρινό  καθεστώς.  Κατά  βάσιν,  ακολουθήθηκε  η  μέθοδος  της  ημιδομημένης

συνέντευξης. 

   Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: 

   Χωρίζεται σε έξι μέρη όπου τα δύο πρώτα είναι ο πρόλογος και η εισαγωγή. Το πρώτο

κεφάλαιο  αναφέρεται  στην  Ελλάδα,  όπου  αναφέρονται  γενικά  στοιχεία  της  χώρας,  η  ιστορική

εξέλιξη της ειδικής αγωγής, οι νόμοι, το ισχύον καθεστώς και οι θεσμοί που την απαρτίζουν. Το

δεύτερο κεφάλαιο αφορά την χώρα της Σουηδίας,  όπου και  σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται

κάποια γενικά στοιχεία για την χώρα, η ιστορική εξέλιξη της ειδικής αγωγής , η νομοθεσία, οι

θεσμοί και τι ισχύει τώρα για την ειδική αγωγή και τέλος η σύγκριση των δύο συστημάτων. Το

τρίτο κεφάλαιο αναφέρει τις μελέτες περιπτώσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και την

Σουηδία. Συγκεκριμένα αναφέρει γενικά στοιχεία για τα εργαλεία μελέτης, τους συμμετέχοντες,

την συλλογή δεδομένων και την ανάλυσή τους και τέλος σύγκριση και συμπεράσματα. Τέλος, το

τελευταίο μέρος αποτελούν τα συμπεράσματα, ο επίλογος, η βιβλιογραφία και το παράρτημα με
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φωτογραφικό υλικό από τα κέντρα και τις συνεντεύξεις.

Κεφάλαιο 1
Η περίπτωση της Ελλάδας

1.1 Γενικά στοιχεία
   Η Ελλάδα είναι μια χώρα της Μεσογείου, η οποία βρίσκεται νοτιοανατολικά της. Σύμφωνα

με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 10.816.286 κατοίκους, ενώ η έκτασή της

είναι 131.957 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

  Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ο ελλαδικός χώρος κατοικείται ήδη από την Παλαιολιθική

Εποχή (γύρω στα 550.000 π.Χ.),  ενώ στους  επόμενους  αιώνες  αναπτύχθηκαν πολύ σημαντικοί

πολιτισμοί, όπως ο Μινωικός και ο Κυκλαδίτικος, όπου μέσα από αυτούς αναπτύχθηκαν έννοιες,

όπως  δημοκρατία,  φιλοσοφία.  Το  σύγχρονο  ελληνικό  κράτος  δημιουργείται  το  1828,  όπου

αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία του από την Οθωμανική αυτοκρατορία. Η τότε πρωτεύουσά του ήταν

το Ναύπλιο, ο κυβερνήτης του ο Ιωάννης Καποδίστριας και εκτεινόταν μέχρι την Στερεά Ελλάδα.

Το 1947 ολοκληρώνεται ως κράτος με την προσάρτηση των Δωδεκανήσων.  

   Το πολίτευμα της Ελλάδος, από το 1932 μέχρι το 1973 ήταν βασιλεία, και από το 1974 έως

σήμερα είναι προεδρευόμενη δημοκρατία.

   Λόγω του τουρκικού ζυγού και άλλων παραγόντων, οι Έλληνες, πολίτες και πολιτεία, δεν

ήταν  ανοιχτόμυαλοι  στα  περισσότερα  ζητήματα,  όπως  στον  διαχωρισμό  των  φύλων,  στα

δικαιώματα, στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση υπήρχε απόρριψη μαθητών. Οι λόγοι

απόρριψης ήταν πολλοί, όπως η κοινωνική τάξη ή κάποια αναπηρία που μπορεί να είχε ένα παιδί.

Συγκεκριμένα, στο θέμα των παιδιών με αναπηρία ήταν σκληροί και χρησιμοποιούσαν σκληρούς

όρους, όπως ανώμαλα ή απροσάρμοστα. Όπως όμως, θα αναφερθεί και στις παρακάτω ενότητες,

αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό. 

1.2. Ιστορική εξέλιξη της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα
   Μελετώντας την ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι για τα άτομα με

αναπηρία δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Η κοινωνία δεν δεχόταν, κατά κάποιο τρόπο, την ύπαρξή τους.

Συνήθως, οι αντιλήψεις που υπήρχαν για αυτά τα άτομα ήταν άσχημες και σκληρές, με αποτέλεσμα

να  περιθωριοποιούνται.  Ακόμη  και  η  πολιτεία  δεν  ενδιαφερόταν  για  αυτά.  Δεν  υπήρχε  καν

συζήτηση  για  αυτό  το  θέμα,  ούτε  νόμοι,  ούτε  διατάγματα,  τα  οποία  να  αναφέρονται  στην

εκπαίδευση αυτών των ατόμων. Η ειδική αγωγή ανά τους αιώνας, πέρασε από τρία στάδια. Το

πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της απόρριψης και της άσχημης μεταχείρισης. Σε αυτό το στάδιο

βρισκόμαστε  από την αρχαιότητα μέχρι σχεδόν τις αρχές του 20ου αιώνα. Το δεύτερο στάδιο ήταν
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αυτό του οίκτου, της περίθαλψης και της ξεχωριστής αγωγής και εκπαίδευσης. Αυτή η νοοτροπία

συνεχίστηκε μέχρι πριν μερικά χρόνια. Το τελευταίο στάδιο είναι αυτό της διεκδίκησης των ίσων

δικαιωμάτων με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης, στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. 

  Η ύπαρξη ατόμων με αναπηρία αναφέρεται ήδη από την αρχαιότητα, όπου ο Όμηρος αλλά

και  ο  Σοφοκλής  αναφέρουν  άτομα  με  κινητικά  προβλήματα,  τυφλούς  και  λοιπά.  Δύο

χαρακτηριστικά και αντιφατικά παραδείγματα είναι ο Οιδίποδας, ο οποίος είναι τυφλός λόγω του

ότι  τιμωρήθηκε  και  ο  μάντης  Κάλχας,  ο  οποίος,  αν  και  τυφλός,  έχει  υπερφυσικές  ικανότητες

(Καττάμη, Διαμαντοπούλου, Μαυροειδή & Κουτσουλέλου, 2007). Και στα δύο παραδείγματα υπάρχει

το  μεταφυσικό  στοιχείο.  Αυτό  σημαίνει  ότι  κατά  την  αρχαιότητα,  τα  άτομα  με  αναπηρία

χαρακτηριζόταν ως  δαιμονισμένα,  κακά ή  τιμωρημένα.  Δηλαδή,  ότι  είχαν  καταληφθεί  από μια

υπερφυσική δύναμη. Αυτό βέβαια ήταν “καταδικαστέο” κατά μια έννοια και δεν ήταν αποδεκτοί

από  την  κοινωνία.  Αυτό  βέβαια  αυτομάτως  σήμαινε  αποκλεισμό  από  την  όποιου  είδους

εκπαίδευση. 

   Με το πέρασμα των αιώνων, αυτή η νοοτροπία άλλαξε ελάχιστα ή και καθόλου. Τα άτομα

με αναπηρία εξακολουθούσαν να ζούνε στο περιθώριο, κουβαλώντας, εκτός από την πάθησή τους,

την  περιθωριοποίησή  τους  και  τους  βαριούς  χαρακτηρισμούς  όπως  “χαζό”,  “ανώμαλο”,

“απροσάρμοστο”, “ζαβό”, “προβληματικό”. 

   Τον 19ο αιώνα, και συγκεκριμένα το 1870,  ο  Gaspard Itard1 σημειώνει ότι τα παιδιά με

νοητική καθυστέρηση μπορούν να εκπαιδευτούν.

   Με βάση το συμπέρασμα του Itard,  η αγωγή των ατόμων με αναπηρία άρχισε να έρχεται

στο προσκήνιο. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα, τον 20ο αιώνα έχουμε την ίδρυση ειδικών ιδρυμάτων

και σχολείων από ιδιώτες με απώτερο σκοπό την αγωγή, εκπαίδευση και προστασία των ατόμων με

αναπηρία.  Κάποια  από  αυτά  ήταν  ο  Οίκος  Τυφλών  και  το  Κέντρο  Εκπαιδεύσεων  Σπαστικών

Παιδιών. Παρόλα αυτά όμως, το συναίσθημα που κυριαρχεί για αυτά τα άτομα είναι η λύπηση. 

   Το 1906 εμφανίζεται η πρώτη προσπάθεια για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και

ιδρύεται  ο  Οίκος  Τυφλών υπό την διεύθυνση της  Ειρήνης Λασκαρίδου.  Επίσης  η Λασκαρίδου

διαμορφώνει το ελληνικό αλφάβητο Braille.  

   Το 1913, για πρώτη φορά, το επίσημο ελληνικό κράτος αναφέρεται στα άτομα που χρήζουν

ειδικής αγωγής, με εκπαιδευτικά νομοσχέδια του Ι. Τσιριμώκου2 που αφορούν την εκπαίδευσή τους

1 Ο Gaspard Itard (1774- 1838) ήταν Γάλλος γιατρός. Είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τους κωφούς, αλλά 
περισσότερο για τον εντεκάχρονο Victor, το παιδί από το δάσος, το οποίο είχε εντοπίσει σε ένα δάσος νότια της 
Γαλλίας. Ανέλαβε να το εκπαιδεύσει και να το παιδαγωγήσει. Είναι επίσης γνωστός για τις απόψεις του ότι ένα 
παιδί που μπορεί να υστερεί είτε λόγω μιας πάθησης είτε λόγω μη κοινωνικοποίησης, μπορεί και έχει το δικαίωμα 
να εκπαιδευτεί. 

2 Τα Νομοσχέδια Τσιριμώκου ήταν σειρά νομοσχεδίων που κατατέθηκαν το 1913 από τον τότε Υπουργό Παιδείας 
Ιωάννη Τσιριμώκο. Αφορούσαν στην μεταρρύθμιση της ελληνικής εκπαίδευσης. Ένα από τα βασικά σημεία ήταν η 
εκπαίδευση των “πνευματικώς υπολειπόμενων”. Δεν εφαρμόστηκαν λόγω αντιδράσεων. 
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και τον χαρακτηρισμό τους ως “πνευματικώς υπολειπόμενους”

   Το 1923 ιδρύεται το πρώτο ειδικό σχολείο για κωφάλαλα παιδιά, όπου έχει μόνο δέκα

μαθητές, ενώ το 1929 έχουμε την πρώτη θέσπιση της ειδικής αγωγής με τον νόμο 4397/1929. 

   Το 1937 στην Καισαριανή ιδρύεται το πρώτο ειδικό σχολείο για μη φυσιολογικά παιδιά, με

υπεύθυνη την Ρόζα Ιμβριώτη. Αυτό το σχολείο αφορούσε κυρίως παιδιά με νοητική υστέρηση. Την

ίδια χρονιά ψηφίζεται ο νόμος 453, όπου θεσμοθετείται το πρώτο ειδικό σχολείο στην Αθήνα.  

   Με το ξέσπασμα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι συζητήσεις για την ειδική αγωγή, όπως

και για τα υπόλοιπα θέματα διεκόπησαν. Με το τέλος όμως του πολέμου, το θέμα της ειδικής

αγωγής επανέρχεται. 

   Τις  δεκαετίες  του  1950  και  1960  έχουμε  την  δημιουργία  προνοιακών  ιδρυμάτων  και

σχολείων, όπως και την δημιουργία οργανισμών αναπήρων και γονέων με ανάπηρα τέκνα. Σε αυτές

τις  δεκαετίες  έχουμε  την  εμφάνιση  του  ιατρικού  μοντέλου  και  τα  άτομα  με  αναπηρία

αντιμετωπίζονται ως κλινικές περιπτώσεις. 

Οι  δεκαετίες  του  1970  και  1980,  κυρίως  η  τελευταία,  χαρακτηρίζονται  από  έντονη

κινητικότητα και αλλαγή στο θέμα της ειδικής αγωγής. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτών των

δεκαετιών είναι η πτώση της χούντας το 1974 και η επιστροφή της δημοκρατίας στην Ελλάδα.

Παράλληλα  στο  εξωτερικό  θεσπίζεται  πλέον  νομικά  η  ένταξη  των  παιδιών  με  αναπηρία  στα

κανονικά σχολεία. Λαμβάνοντας υπόψιν τα προοδευτικά βήματα των άλλων χωρών στον τομέα της

ειδικής αγωγής, στην Ελλάδα ξεκινά μια περίοδος έντονων συζητήσεων, αρχής γενομένης κυρίως

από το 1975. 

   Όλες αυτές οι συζητήσεις ήρθαν να γίνουν πραγματικότητα το 1981. Για πρώτη φορά το

Υπουργείο  Παιδείας  αναλαμβάνει  την  αγωγή των παιδιών με  αναπηρία  και  θεσπίζει  τον  νόμο

1143/1981, ο οποίος ευνοεί την ξεχωριστή ειδική εκπαίδευση. Παρά τα δειλά βήματα προόδου που

πραγματοποιούνται  εκείνη την εποχή,  συνεχίζει  να ισχύει  το ιατρικό μοντέλο και  τα άτομα με

αναπηρία  να  θεωρούνται  ασθενείς.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  το  όνομα του νόμου

«νόμος περί Ειδικής Αγωγής, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως, απασχολήσεως και κοινωνικής μερίμνης

των αποκλινόντων εκ  του φυσιολογικού ατόμων».  Το 1984 προτείνεται  νέο νομοσχέδιο για την

ειδική αγωγή, που πρώτη φορά θα ήταν μέρος του νόμου της γενικής εκπαίδευσης και το 1985

θεσπίζεται ο νόμος 1566/1985 με στόχο την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην παραγωγική

διαδικασία μέσω της εκπαίδευσης και την αποδοχή από την κοινωνία. 

   Την περίοδο 1984-1989 παρατηρείται το εξής: υπάρχει μια ραγδαία ανάπτυξη των ειδικών

τάξεων χωρίς όμως να γίνει οργανωμένα και συστηματικά, με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι ειδικές

τάξεις ακόμη και με μαθητές που στην ουσία δεν είχαν κάποια αναπηρία, αλλά δυσκολίες στην

μάθηση, όπως για παράδειγμα παιδιά μειονοτικών οικογενειών. 

9



  Επίσης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 ξεκινά δειλά η πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης

των  δασκάλων  πάνω  στην  ειδική  αγωγή  από  το  Μαράσλειο  Διδασκαλείο.  Άρχισαν  να

προβάλλονται  θέματα  όπως  οι  κοινωνικές  στάσεις  και  αντιλήψεις, η  αλλαγή  της  ορολογίας,  η

εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των αναπήρων και ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης.  Κατά

τα έτη 1983 και 1984 προστίθενται μαθήματα ειδικής αγωγής στην ΣΕΛΕΤΕ και την ίδια χρονική

περίοδο, σιγά σιγά αρχίζουν να κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους επιστήμονες ειδικής

αγωγής. Την δεκαετία του 1980 ιδρύονται τα παιδαγωγικά τμήματα, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα

να υπάρξει πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της ειδικής αγωγής ως γνωστικό αντικείμενο. 

   Η περίοδος από την δεκαετία του 1990 έως και σήμερα χαρακτηρίζεται από τον σεβασμό

στην διαφορετικότητα και την  κοινωνική αποδοχή. Το ιατρικό μοντέλο έρχεται να αντικατασταθεί

από  το  ανθρωπιστικό  μοντέλο,  το  οποίο  ως  βασικά  χαρακτηριστικά  έχει  το  δικαίωμα  στην

διαφορετικότητα και στον σεβασμό και το δικαίωμα στις ίσες ευκαιρίες. Αρχίζει να προωθείται η

έννοια της συνεκπαίδευσης και όχι της ένταξης. “Σύμφωνα με την αντίληψη της συνεκπαίδευσης, η

ξεχωριστή ειδική εκπαίδευση πρέπει να καταργηθεί και όλα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα πρέπει

να  διδάσκονται  στη  γενική  εκπαίδευση.  Αυτό  σημαίνει  ότι  η  γενική  εκπαίδευση  θα  πρέπει  να

επαναπροσδιορίσει τους στόχους της, θα πρέπει να περιορίσει την έμφαση στην ακαδημαϊκή, μόνο,

πρόοδο των παιδιών, θα πρέπει να αλλάξει τα αναλυτικά προγράμματα και να δώσει έμφαση στις

κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών.” ( Λαμπροπούλου, Παντελιάδου, 2000). Δηλαδή, πλέον οι

μαθητές με αναπηρία θα συνυπάρχουν στην ίδια τάξη με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης. Αυτό

αυτόματα σημαίνει ότι η αναπηρία δεν θεωρείται πλέον ασθένεια και δεν αποδίδεται με ιατρικούς

όρους,  αλλά  αποτελεί  χαρακτηριστικό  της  ανθρώπινης  ύπαρξης,  το  οποίο  θα  πρέπει  να

αποδεχθούμε και να μη περιθωριοποιούμε αυτά τα άτομα. Όμως, αν και προχωρούμε προς αυτή την

κατεύθυνση,  στην Ελλάδα του 2000,  τα κατάλοιπα του παρελθόντος  για  ειδικές  τάξεις,  ειδική

αγωγή και λοιπά, δεν έχουν εξαφανιστεί με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμη τμήματα ένταξης, οι

παιδαγωγοί  και  άλλοι  φορείς  να  χαρακτηρίζονται  ακόμη  με  τον  όρο  “ειδικής  αγωγής”  που

παραπέμπει σε ξεχωριστή αγωγή και όχι σε συνεκπαίδευση. Η γενική εκπαίδευση δεν είναι ακόμη

έτοιμη ουσιαστικά να δεχθεί μαθητές με αναπηρία γιατί το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ανελαστικό,

η δομή του εκπαιδευτικού συστήματος δεν βοηθάει στην συνεκπαίδευση όπως επίσης και ο τρόπος

αξιολόγησης των μαθητών, ο οποίος είναι πάλι ανελαστικός και δεν προσαρμόζεται σύμφωνα με

τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Όλα τα προηγούμενα έχουν ως αποτέλεσμα να υπάρχουν

λίγα περιθώρια για εξατομικευμένα σχέδια εκπαίδευσης και διδασκαλίας.

   Η τετραετία 2000-2004 χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα στο θέμα της ειδικής

αγωγής.  Ιδρύονται  τα  Κέντρα  Διάγνωσης,  Αξιολόγησης  και  Υποστήριξης  (ΚΔΑΥ-  σημερινά

ΚΕΔΔΥ), το αναλυτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται για όλες τις αναπηρίες, όπως επίσης ιδρύονται
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και τα επαγγελματικά εργαστήρια ειδικής αγωγής. Μπορούμε να πούμε ότι η χώρα ακολουθεί τα

ευρωπαϊκά  πρότυπα.  Όμως,  το  2008,  με  τον  νόμο  3699/2008,  επιστρέφουμε  σε  ένα  ιατρικό

μοντέλο, και η συνεκπαίδευση, όπως και τα ειδικά αναλυτικά προγράμματα δεν εφαρμόστηκαν

ποτέ. 

   Σήμερα (2016), η ειδική αγωγή βιώνει κάποιες ανακατατάξεις. Μια νέα τροπολογία έχει

προταθεί, η οποία αναφέρει αλλαγή λειτουργίας των τμημάτων ένταξης, που στην ουσία οδηγεί

στην  κατάργησή  τους.  Επίσης  μειώνονται  οι  οικονομικοί  πόροι  για  την  ειδική  αγωγή,  ως

επακόλουθο  της  κρίσης  και  του  μνημονιακού  καθεστώτος.  Στην  ουσία,  από  την  αναπτυξιακή

πορεία της ειδικής αγωγής, σήμερα βρισκόμαστε σε ένα καθεστώς ύφεσης. Το θετικό όμως στην

όλη υπόθεση είναι ότι η κοινωνία έχει αλλάξει κατά πολύ την στάση της στα άτομα με αναπηρία.

Πλέον είναι αποδεκτά από το κοινωνικό σύνολο, αλληλεπιδρούν και έχουν σχεδόν αποκτήσει ίσες

ευκαιρίες και δικαιώματα με τα άτομα τυπικής ανάπτυξης.

1.3.  Νομοθετικό  πλαίσιο  ειδικής  αγωγής  και  κυβερνητική  εκπαιδευτική

πολιτική

   Όπως προαναφέρθηκε το ελληνικό κράτος δεν έδειξε από την αρχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον

για  τα  άτομα  με  αναπηρία  και  την  εκπαίδευσή  τους.  Συζητήσεις  γινόταν  αλλά  χωρίς  κάποιο

ουσιαστικό αποτέλεσμα, αλλά στην συνέχεια αυτό άλλαξε. Παρακάτω θα αναφερθούν οι νόμοι που

αφορούν την ειδική αγωγή από τον πρώτο νόμο μέχρι σήμερα (2016).

i.    Νόμος 4397/1929- Περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως
Είναι ο νόμος που πρωτοθέσπισε την ειδική αγωγή. Δημοσιεύτηκε 24-08-1929, στο ΦΕΚ

309/Α/24-08-1929. 

Γίνεται  αναφορά  στα  παιδιά  με  αναπηρία  με  τον  όρο  “πνευματικώς  ανώμαλοι  παίδες”.

Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Δ΄', άρθρο 6, παρ. 1, αναφέρει ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να φοιτούν

στο δημοτικό σχολείο τα άτομα με αναπηρία3. Επίσης, το κεφάλαιο Ε' τιτλοφορείται ως “Δημοτικό

σχολείο  δια τους πνευματικώς ανώμαλους παίδας.  Υπαίθρια σχολεία.  Νυχτεριναί σχολαί.”.  Στο

άρθρο 11, παρ. 1, αναφέρεται ότι θα υπάρχει ιδιαίτερη εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία, και

θα συσταθούν ειδικές τάξεις ή και σχολεία, εάν ο αριθμός των μαθητών είναι επαρκής. 4 . 

3 “Οι παίδες αμφότερων των φύλων υποχρεούνται να φοιτώσιν εις τα δημοτικά σχολεία του κράτους από του έκτου 
έτους της ηλικίας τους συμπεμπληρωμένου ή συμπληρούμενου μέχρι 1ης Ιανουαρίου και μέχρι τέλους των μαθημάτων
του δημοτικού σχολείου. Της υποχρεώσεως ταύτης απαλλάσσονται:
      α. Οι κατ' ιδίαν διδασκόμενοι τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου
      β. Οι πνευματικώς ανώμαλοι
      γ. Οι νοσούντες νόσημα μεταδοτικόν
      δ. Οι συμπληρούντες ήδη το 14ον έτος της ηλικίας.

4 “Μετά γνωμοδότησην του Εποπτικού Συμβουλίου και προτάσει του εκπαιδευτικού δίνται το Υπουργείον να κανονίση 
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Έτσι λοιπόν, με τον νόμο 4397 έχουμε την πρώτη θέσπιση ειδικών σχολείων και τάξεων για

τα παιδιά με αναπηρία.  Όμως, βλέποντας  τον χαρακτηρισμό των παιδιών αυτών,  μπορούμε να

καταλάβουμε  το  κλίμα  και  την  διάθεση  που  επικρατούσε  απέναντι  σε  αυτά  τα  άτομα.  Τα

θεωρούσαν ανώμαλα, οξύνοντας έτσι την κοινωνική απόρριψή τους και περιθωριοποίησή τους. 

ii. Νόμος 453/1937 – Περί ιδρύσεως σχολείων ανωμάλων και καθυστερημένων παίδων
Ο  νόμος  αυτός  θεσπίστηκε  όταν  Υπουργός  Παιδείας  ήταν  ο  Γ.  Γεωργακόπουλος  και

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 24. 

 Ορίζει την έννοια του “νοητικά καθυστερημένου παιδιού” . Επίσης ιδρύεται το πρώτο ειδικό

σχολείο στην Αθήνα, στην Καισαριανή μετά από την πρωτοβουλία της Ρόζας Ιμβριώτη,   “προς

σωματικήν,  πνευματικήν  και  ηθικήν  περίθαλψη  των  ανωμάλων  και  καθυστερημένων  παιδιών” .

Σύμφωνα με τον νόμο, το ειδικό σχολείο αποτελείται από έξι τάξεις και τρεις βαθμίδες (ανώτερη,

μεσαία και κατώτερη). Η κάθε βαθμίδα αποτελείται από δύο τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι δεν

διέφεραν από εκείνους των τυπικών σχολείων. Η διαφορά ήταν στο γεγονός ότι,  λόγω του ότι

φοιτούσαν στο σχολείο παιδιά με αναπηρία,  λαμβάνονταν υπόψιν οι θεραπευτικές ανάγκες των

μαθητών και το γεγονός ότι θα είχαν αργή νοητική εξέλιξη. Στο ειδικό σχολείο δεν μπορούσαν να

φοιτήσουν κωφοί,τυφλοί, κωφάλαλοι και άτομα με μεταδοτικές ασθένειες. Επίσης ο νόμος ρύθμιζε

τα  θέματα  του  προσωπικού  των  ειδικών  σχολείων.  Ένα  από  αυτά  ήταν  η  μετεκπαίδευση  των

εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή. Αυτό αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσληψή

τους στο ειδικό σχολείο.  

Με αυτό τον νόμο, ορίζεται πιο συγκεκριμένα το ειδικό σχολείο, ποιοι θα φοιτούν καθώς και

ποιοι θα το στελεχώσουν. 

iii. Νόμος  1143/1981-  «Περί  ειδικής  αγωγής,  ειδικής  επαγγελματικής  εκπαιδεύσεως,
απασχολήσεως  και  κοινωνικής  μερίμνης  των  αποκλινόντων  εκ  του  φυσιολογικού
ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων».

Ο Νόμος 1143/1981 δημοσιεύθηκε στις 31/03/1981 στο ΦΕΚ υπ' αριθμόν 80/Α/31-03-1981.

Ο νόμος αυτός είναι σταθμός για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Στην ουσία είναι ο πρώτος

νόμος που αναφέρεται αποκλειστικά στην ειδική αγωγή. Ορίζει τις έννοιες της ειδικής αγωγής, το

αντικείμενό  της  και  τους  φορείς  που  την  υπηρετούν.  Επίσης,  θεσπίζει  το  προσωπικό  που  θα

στελεχώσει  τους  φορείς  της  ειδικής  αγωγής,  όπως  επίσης  αναφέρει  και  ειδικές  διατάξεις  όπως

επιχορηγήσεις  και  χρηματοδοτήσεις  και  μεταβατικές  διατάξεις,  όπως  το  να  μετατραπούν  τα

ιδιωτικά ειδικά σχολεία σε δημόσια. 

Συγκεκριμένα, , στο Κεφ. Α, άρ. 2 παρ. 2, ορίζει ποια άτομα θεωρούνται “αποκλίνοντα εκ του

ιδίαν διδασκαλίαν δια τους πνευματικώς ανωμάλους παίδας δημοτικού τινος σχολείου ή να καταρτίση χάριν αυτών 
ιδίαν τάξιν ή και ίδιον σχολείον, εάν υπάρχη αριθμών τοιούντων επαρκής.”
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φυσιολογικού”5,  ενώ στην παρ. 1 δίνει ορισμό των ατόμων αυτών. Επίσης, στο αρ. 4 ορίζει την

φοίτηση των ατόμων με αναπηρία ως υποχρεωτική μέχρι το 17ο έτος, στο αρ. 8 την επαγγελματική

ένταξη,  ενώ  στο  αρ.  10  ορίζει  τους  φορείς  της  ειδικής  αγωγής.  Στο  κεφάλαιο  Β'  ορίζεται  το

προσωπικό που θα υπηρετεί την ειδική αγωγή, και συγκεκριμένα στο αρ. 12, παρ. 1 αναφέρει τους

κλάδους  και  τις  ειδικότητες  της  ειδικής  αγωγής  και  στο  αρ.  14  αναφέρει  τα  προσόντα  του

προσωπικού. Επίσης, με αυτόν τον νόμο,  στο αρ. 15 θεσμοθετείται ο ειδικός επιθεωρητής, ενώ το

αρ. 16 αναφέρεται στην επιμόρφωση του ειδικού προσωπικού. Επιπλέον. Το αρ. 33 αναφέρεται στα

εγχειρίδια της ειδικής αγωγής, ενώ το αρ. 34 στην εισαγωγή της τεχνολογίας και του σχολικού

επαγγελματικού προσανατολισμού στα γυμνάσια. Τέλος, υπάρχουν διατάξεις και ρυθμίσεις για τα

ιδιωτικά ειδικά σχολεία, όπως επίσης και για την χρηματοδότηση της ειδικής αγωγής. 

Ο νόμος αυτός είναι ο σημαντικότερος στην ιστορία της ειδικής αγωγής στην Ελλάδα, καθώς

ρυθμίζει  την  λειτουργία  της  και  τους  φορείς  της.  Όμως,  παρά  το  γεγονός  ότι  έγινε  ένα  πολύ

σημαντικό βήμα στον τομέα αυτό,  εν  τούτοις,  βλέπουμε ότι  παραμένουν χαρακτηρισμοί  όπως,

“δυσπροσάρμοστοι”, “αποκλίνοντες εκ του φυσιολογικού”. Αυτό δείχνει ότι ακόμη η πολιτεία και

κατ' επέκταση και η κοινωνία, δεν είναι αρκετά έτοιμη να δεχθεί και να προσαρμόσει πλήρως τα

άτομα με αναπηρία. 

iv. Νόμος  1566/1985-  Δομή  και  λειτουργία  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 1985, στο ΦΕΚ υπ' αριθμόν 176/Α/30-09-1985.

Ο νόμος αυτός ορίζει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την λειτουργία και

τους σκοπούς τους, τους φορείς τους, το προσωπικό. 

Στο Κεφάλαιο Ι ορίζει χωριστά την ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα, αναφέρει τον σκοπό και την

μορφή που θα έχει η ειδική αγωγή, όπως επίσης και πού θα παρέχεται.6. Στο αρ. 33 αναφέρεται η

5 α. Οι τυφλοί και οι έχοντες σοβαράς διαταραχάς της οράσεως
       β. Οι κωφοί, βαρήκοοι και κωφάλαλοι
       γ. Οι έχοντες κινητικάς διαταραχάς
       δ. Οι επιληπτικοί
       ε. Οι χανσενικοί
     στ. Οι νοητικώς υστερούντες
        ζ. Οι έχοντες διαταραχάς εις τον λόγον
        η. Οι πάσχοντες εκ ψυχικών νόσων
        θ. Οι διατελούντες ή διατελέσαντες τρόφιμοι ειδικών ιδρυμάτων και εμφανίζοντες εκ του λόγου τούτου 
συναισθηματικάς αναστολάς και κοινωνικήν μειονεξίαν ως και οι ανήλικοι των οποίων διετάχθη δι' αποφάσεως 
δικαστηρίου ανηλίκων παραπομπή εις θεραπευτικόν ή έτερον κατάλληλον κατάστημα κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 23 του Ποινικού Κώδικος.
       ι. Οι πάσχοντες εξ ασθενειών απαιτουσών μακράν θεραπείαν και παραμονήν εις νοσηλευτικά ιδρύματα, 
κλινικάς ή πρεβατόρια.
       ια. Οι εμφανίζοντες επιμέρους δυσκολίες μαθήσεων ή γενικώτερον, σχολικώς δυσπροσάρμοστοι ή σχολικών 
ανώριμοι.
       ιβ. Παν άτομον, νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας μη υπαγόμενον εις τινα των υπό στοιχεία α ως ια 
περιπτώσεων, το οποίον παρουσιάζει διαταραχήν της προσωπικότητος οιασδήποτε αιτιολογίας.
        

6 . α) Σε κανονικά σχολεία στα οποία είναι ενταγμένα τα

13



ιατροδιαγνωστική εξέταση, η φοίτηση των παιδιών και τα προγράμματα και τα μέσα για την ειδική

αγωγή. Το αρ. 34 ορίζει τους φορείς. Αποκλειστικός φορέας θεωρείται το Υπουργείο Παιδείας. Στο

αρ. 35 ορίζεται το προσωπικό της ειδικής αγωγής.  

Σε αυτό τον νόμο, έχουμε μια αλλαγή στον χαρακτηρισμό των ατόμων με αναπηρία. Δεν

χαρακτηρίζονται πλέον ως “αποκλείνοντες εκ του φυσιολογικού”, αλλά ως “άτομα που έχουν ειδικές

ανάγκες”.  Αυτό  από  μόνο  του  φανερώνει  μια  πρόοδο  για  τα  άτομα  αυτά.  Ο  νόμος  είναι

καθοριστικής  σημασίας  για  την  ελληνική  εκπαίδευση  γενικώς  καθώς  ορίζει  το  ωράριο  των

εκπαιδευτικών, τους τύπους των σχολείων, την λειτουργία της ειδικής αγωγής και γενικώς όλη την

δομή της Α/βάθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης.

v. Νόμος  2817/2000-  Εκπαίδευση  των  ατόμων  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και
άλλες διατάξεις 

Ο ν. 2817/2000 δημοσιεύθηκε στις 14 Μαρτίου 2000 στο ΦΕΚ Α'/78/14-03-2000. 

Στο κεφάλαιο Α' ορίζει την εκπαίδευση των “ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”. Στο

αρ. 1 ορίζει την έννοια, τον σκοπό και το καθεστώς της ειδικής αγωγής. Η παρ. 1 αναφέρει ποιοι

θεωρούνται “άτομα  με  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες”7 και  οι  παρ.  2  και  3  ποια  άτομα

περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία.8. Επίσης, στην παρ. 4 ορίζει επίσημα ως γλώσσα των

άτομα αυτά, 
β) Σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή 

τμήματα παρατήρησης που λειτουργούν με σκοπό τη βαθύτερη διάγνωση δύσκολων περιπτώσεων και εφαρμόζουν 
ειδικά προγράμματα, 

γ) Σε ειδικά νηπιαγωγεία και σε αυτοτελή ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,, 
δ) Σε ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις ή τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν ως παραρτήματα σε 

νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά και άλλα νοσοκομεία και κλινικές ή ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ή θεραπευτικά 
καταστήματα ανηλίκων, 

ε) Σε ειδικές επαγγελματικές σχολές ή σε ειδικά τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα σε κανονικά 
σχολεία, καθώς και σε ειδικά επαγγελματικά εργαστήρια, 

στ) Σε οποιονδήποτε χρόνο και χώρο εκτός της
οικογένειας, ιδίως σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων ή θεραπευτήρια καταστήματα ανηλίκων, όπου τα 

νήπια, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν για οποιονδήποτε λόγο ειδικές συνθήκες διαβίωσης. 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχεται ειδική αγωγή στο σπίτι και συγχρόνως γίνεται διαφώτιση της 

οικογένειας, για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών των ατόμων, με την επίβλεψη ειδικού σε κάθε περίπτωση.
7. Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά την έννοια του παρόντος, θεωρούνται τα άτομα που έχουν σημαντική 
δυσκολία μάθησης και προσαρμογής εξαιτίας σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και 
κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. 

8 Στα άτομα αυτά 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. 
3. Στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες περιλαμβάνονται επίσης πρόσωπα νηπιακής, παιδικής και εφηβικής 
ηλικίας που δεν ανήκουν σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις, αλλά έχουν ανάγκη από ειδική εκπαιδευτική 
προσέγγιση και φροντίδα για ορισμένη περίοδο ή για ολόκληρη την περίοδο της σχολικής ζωής τους. 
Οι μαθητές για τους οποίους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3, καθώς και οι μαθητές που για 
μόνο το λόγο ότι η μητρική τους γλώσσα δεν είναι ελληνική, εμφανίζουν μειωμένη σχολική επίδοση, δεν θεωρούνται 
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κωφών την νοηματική. Με τον νόμο 2817, αρ.2,  θεσπίζονται τα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης

και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ). Στην παρ.1 ορίζεται η ίδρυση, στην παρ.2 ο σκοπός, στην παρ. 3 οι

αρμοδιότητες, στην παρ. 4 το προσωπικό και στην παρ. 5 τα προσόντα του προσωπικού. 

Στο Κεφάλαιο Β'- Άλλες διατάξεις, αναφέρονται οργανικά θέματα υπηρεσιών και σχολικών

μονάδων πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  όπως καταργήσεις  και  συγχωνεύσεις.

Στο  αρ.  7  ορίζει  το  τρόπο  εγγραφής  των  παιδιών  στο  σχολείο,  ενώ το  αρ.  8  αναφέρεται  στο

προσωπικό. 

Ο νόμος αυτός επίσης είναι καθοριστικής σημασίας για την ειδική αγωγή, καθώς έχουμε την

δημιουργία ενός νέου θεσμού, των ΚΔΑΥ, που συμβάλλουν ακόμη και σήμερα (2016-ως ΚΕΔΔΥ)

στην  διάγνωση  και  υποστήριξη  των  ατόμων  με  αναπηρία.  Επίσης  αξιοσημείωτο  είναι  και  ο

χαρακτηρισμός των παιδιών με αναπηρία, που πλέον χαρακτηρίζονται με τον πιο ανάλαφρο όρο

“άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες”.  Έτσι, δεν είναι τόσο φανερή η διάκρισή τους από τα

παιδιά τυπικής ανάπτυξης και επίσης αυτό δείχνει μια περαιτέρω ανάπτυξη και καινοτομία στον

χώρο της ειδικής αγωγής και στην αντίληψη της πολιτείας και της κοινωνίας για αυτά τα άτομα. 

vi. Νόμος 3699/2008- Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

Δημοσιεύθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 2008, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως στο ΦΕΚ υπ'

αριθμόν 199/Α/ 02-10-2008. 

Στο Κεφάλαιο Α' στις γενικές διατάξεις, ορίζονται οι έννοιες και ο σκοπός της ειδικής αγωγής

και εκπαίδευσης (αρ.1), η οργάνωση και οι στόχοι της ειδικής αγωγής (αρ.2) και στο άρθρο 3

αναφέρει τους μαθητές που θεωρούνται με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  9 Επίσης

άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
9Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της 
σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 
αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική 
αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες 
όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές 
αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας−λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, 
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς 
υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές 
αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με 
χαμηλή σχολική

επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
2. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά 

λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές 
ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους 
ομάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προ− τύπων αξιολόγησης και ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους 
μαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. που, κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις 
του παρόντος νόμου.
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ορίζει τους φορείς διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ-ΕΔΕΑ) στο άρθρο 4, ενώ

στα άρθρα 5 και 6 ορίζονται η διαδικασία διάγνωσης και η φοίτηση των μαθητών, ενώ ξεχωριστό

άρθρο (7) ορίζει θέματα για τους κωφούς, τυφλούς και αυτιστικούς. Στο Κεφάλαιο Β' αναφέρει τα

οργανωτικά θέματα, όπως για τις σχολικές μονάδες (αρ.8). Στο άρθρο 12 θεσπίζονται τα Κέντρα

Διαφοροδιάγνωσης,  Διάγνωσης  και  Υποστήριξης  (ΚΕΔΔΥ-πρώην  ΚΔΑΥ),  ενώ  στο  άρθρο  14

δημιουργείται  νέα  τμήμα  ειδικής  αγωγής  και  εκπαίδευσης  στο  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο.  Στο

Κεφάλαιο Γ' ορίζονται θέματα του προσωπικού που θα στελεχώσουν την ειδική αγωγή, όπως νέοι

κλάδοι  ειδικής  αγωγής  και  εκπαίδευσης10 (αρ.  19)  και  η  επιμόρφωση-  μετεκπαίδευση  (αρ.25).

Επίσης, σε αυτό τον νόμο έχουμε την κατάργηση της Σχολής Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης11

και αντικατάστασή της από τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(ΕΕΕΕΚ). 

Ο νόμος αυτός είναι ένα ακόμη βήμα στον τομέα της ειδικής αγωγής, ενώ πραγματοποιούνται

μερικές αλλαγές, όπως τα ΚΕΔΔΥ, τα ΕΕΕΕΚ, ενώ θέτονται πιο κοινωνικοί και ανθρωπιστικοί

στόχοι, όπως η αποδοχή των ατόμων αυτών από το κοινωνικό σύνολο και η αρμονική συμβίωση

όλων ή την ένταξή τους στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. 

vii.  Νόμος  4186/2013-  Αναδιάρθρωση  της  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  λοιπές
διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως υπ' αριθμόν

ΦΕΚ Α/193/17-09-2013.

Ο νόμος ορίζει την λειτουργία του γενικού και επαγγελματικού Λυκείου.  Στο Κεφάλαιο Ζ,

στις  λοιπές  διατάξεις,  στο  άρθρο  28  αναφέρονται  τα  θέματα  ειδικής  αγωγής.  Συγκεκριμένα,

αναφέρονται οι δομές της δευτεροβάθμιας ειδικής εκπαίδευσης (Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια,

Ειδικά  Επαγγελματικά  Λύκεια,  ΕΕΕΕΚ),  το  προσωπικό  που  υπηρετεί  τις  παραπάνω  δομές,

πρόσθετες αρμοδιότητες στα ΚΕΔΔΥ και λοιπά. 

viii. Νόμος  4327/2015-  Επείγοντα  μέτρα  για  την  Πρωτοβάθμια,  Δευτεροβάθμια  και
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 

Δημοσιεύθηκε στις 14 Μαΐου του 2015, στο ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015. 

Ό  νόμος  αυτός  αναφέρεται  στην  ειδική  αγωγή,  στα  άρθρα  14-27,  όπου  συγκεκριμένα

αναφέρεται στην στελέχωση των σχολικών μονάδων και των μονάδων εκπαίδευσης και ειδικής

αγωγής.

10α) Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)
β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ)
γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ)
δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και 

προέκταση « .50».

11 Π.Δ. 137/1983, ΦΕΚ 60/Α
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1.4. Οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

    Οι δομές της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ήδη υπάρχουν από τις αρχές

του  20ου  αιώνα.  Παρακάτω,  θα  αναφερθούν  οι  σημαντικότεροι  φορείς  ειδικής  αγωγής  και

εκπαίδευσης της χώρας.

 Οίκος Τυφλών
Ιδρύεται  το 1905 ως σωματείο.  και ένα χρόνο αργότερα (07-05-1906) ιδρύεται  το πρώτο

σχολείο τυφλών στη Καλλιθέα με διευθύντρια την Ειρήνη Λασκαρίδου και ξεκινά την λειτουργία

του  τον  Ιανουάριο  του  1907.  Φοιτούν  εκεί  παιδιά  ηλικίας  7-18  ετών.  Ξεκίνησε  ως  ειδικό

νηπιαγωγείο  δίχρονης  παρακολούθησης,  και  αργότερα  τετρατάξιο  δημοτικό  σχολείο,  το  όποιο

εξελίχθηκε σε εξατάξιο ( Γιώρη, 2008).  Το 1979 γίνεται Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με

την  επωνυμία  “Κέντρο  Εκπαιδεύσεως  και  Αποκαταστάσεως  Τυφλών”  (Κ.Ε.Α.Τ.).  Το  2011,  το

Ίδρυμα  Προστασίας  Τυφλών Βορείου  Ελλάδος  “Ο Ήλιος”  συγχωνεύεται  με  το  Κ.Ε.Α.Τ.  στην

Θεσσαλονίκη.

 Εθνικό Ίδρυμα Κωφών
Ιδρύεται το 1938, με τον Αναγκαστικό Νόμο 726/4-6-1937. Από το 1941 χρησιμοποιείται ως

γενικό νοσοκομείο, και μετά από ενστάσεις και διαμαρτυρίες των κωφών ατόμων, των οικογενειών

τους και άλλων φορέων, το 1950 λειτουργεί ξανά ως “Σχολή Κωφάλαλων”. 

Σήμερα συνεχίζει την λειτουργία του με το τους ίδιους στόχους, οι οποίοι είναι:

1. η έγκαιρη διάγνωση της κώφωσης και της βαρηκοΐας

2. ειδική αγωγή και περίθαλψη

3. βοήθεια οποιουδήποτε τύπου στα ίδια τα άτομα αλλά και στις οικογένειές τους

4. εκπαίδευση των κωφών με στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το ίδρυμα προσφέρει συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη μέσω προγραμμάτων, τόσο

στα  ίδια  τα  άτομα,  όσο  και  στις  οικογένειές  τους.  Επίσης,  στο  Εθνικό  Κέντρο  Πρώιμης

Παρέμβασης  γίνεται  η  διάγνωση  προβλημάτων  ακοής  και  πραγματοποιούνται  προγράμματα

πρώιμης παρέμβασης. Τέλος, υπάρχει σχολή εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας στην Αθήνα και

σε παραρτήματα στην Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. 

 Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ)
Τα ΚΕΔΔΥ δημιουργήθηκαν ως Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ)

με τον νόμο 2817/2000, αρ.2, παρ. 1 και 2 σε πόλεις της Ελλάδας. Σκοπός των ΚΔΑΥ, σύμφωνα με

τον  νόμο,  είναι  η  διάγνωση,  η  αξιολόγηση  και  η  υποστήριξη  των  μαθητών  με  εκπαιδευτικές

ανάγκες, όπως επίσης και η υποστήριξη, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της οικογένειας, των
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εκπαιδευτικών, αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Οι αρμοδιότητές τους είναι:

1. να διαπιστώνουν το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης που έχει ο μαθητής

2. να αναφέρουν την βαθμίδα που θα φοιτήσει το παιδί, καθώς και να εισηγούνται για την

εγγραφή,  κατάταξη  και  φοίτηση  του  παιδιού  και  να  παρακολουθούν  και  να  αξιολογούν  την

εκπαιδευτική πορεία του.

3. να καταρτούν κατάλληλα προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής, διδακτικής υποστήριξης και

δημιουργικής απασχόλησης (ατομικά ή ομαδικά)

4. να παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη και ενημέρωση, τόσο στους γονείς των παιδιών,

αλλά και σε όλους όσους συμμετέχουν στην όλη διαδικασία

5. να εισηγούνται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα την αλλαγή του γραπτού τρόπου εξέτασης του

παιδιού, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο με άλλους τρόπους

6. να δημιουργούν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης

Με τον ν. 3699/2008, τα ΚΔΑΥ, γίνονται ΚΕΔΔΥ. Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούν παιδιά μέχρι 22

ετών και  γίνεται  από μια πενταμελή επιστημονική ομάδα που αποτελείται  από παιδοψυχίατρο,

κοινωνικό λειτουργό, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Οι αρμοδιότητες και ο σκοπός δεν έχουν αλλάξει. 

 Κέντρα Φυσικής Ιατρικής Και Αποκατάστασης (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.)
Τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. συστάθηκαν το 1998 με τον νόμο 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/20-10-1998) ως

Κέντρα  Εκπαίδευσης,  Κοινωνικής  Υποστήριξης  και  Κατάρτισης  Ατόμων  με  Ειδικές  Ανάγκες

(ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.). Είναι κέντρα ανοιχτής κοινωνικής δομής. Σκοποί των κέντρων αυτών είναι:

1.  η έγκαιρη διάγνωση της κατάστασης και του είδους αναπηρίας των ατόμων

2. πληροφόρηση και υποστήριξη των οικογενειών 

3. δραστηριότητες με στόχο την εξάλειψη της προκατάληψη και του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ

4. συνεργασία με τοπικούς φορείς  για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά και

υπηρεσίες, καθώς και στην μετακίνησή τους

5. διοργάνωση ημερίδων και δράσεων για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και για

την ένταξη αυτών των ατόμων στην κοινωνία.

6.  προγράμματα  δημιουργικής  απασχόλησης,  κατάρτισης  και  επαγγελματικού

προσανατολισμού.

7. εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ειδικής αγωγής

Η  αξιολόγηση  γίνεται  από  μια  ομάδα  ειδικών  επιστημόνων,  με  τους  οποίους  οι

ενδιαφερόμενοι  κανονίζουν  ραντεβού,  έτσι  ώστε  να  ξεκινήσει  η  διαδικασία  αξιολόγησης  και

αποκατάστασης.
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Με τον ν. 4025/2011, τα ΚΕ.Κ.Υ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. μετονομάζονται σε Κέντρα Φυσικής Ιατρικής

και Αποκατάστασης, και εντάσσονται στα εκάστοτε νοσοκομεία των υγειονομικών περιφερειών της

χώρας. 12

 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΚ)
Τα ΕΕΕΕΚ αντικατέστησαν τις Σχολές Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης,  με τον νόμο

3699/2008.  Υπάγονται  στο  Υπουργείο  Παιδείας  και  ανήκουν  στην  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση.

Συνολικά, σε όλη την χώρα λειτουργούν 85 ΕΕΕΕΚ. 

Η  φοίτηση  διαρκεί  από  πέντε  έως  οχτώ  χρόνια  και  απευθύνεται  σε  παιδιά  με  σοβαρές

αναπηρίες, όπως νοητική υστέρηση, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια

εκπαίδευση και να τους έχει γίνει αξιολόγηση από κάποιο ΚΕΔΔΥ. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν

είναι:

1. καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και διαβίωσης

2. γενικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες. Προσφέρονται μαθήματα, όπως γλώσσα, μαθηματικά,

μουσική.

3.  προεπαγγελματικές και  επαγγελματικές δεξιότητες.  Τα παιδιά,  εκτός από τα θεωρητικά

μαθήματα, παρακολουθούν και μαθήματα εργαστηρίου. 

Ο σκοπός των ΕΕΕΕΚ είναι να προετοιμάσει τους μαθητές για τη αγορά εργασίας και να τους

συνδέσει με τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές υπηρεσίες, όπως επίσης και να τους καλλιεργήσει

δεξιότητες  αυτονομίας  στον  δυνατό  βαθμό,  όπως  επίσης  και  εκπαιδευτικές,  γνωστικές  και

επαγγελματικές δεξιότητες. 

Τμήματα ένταξης (Τ.Ε.)
Τα  τμήματα  ένταξης  ορίζονται  από  τον  νόμο  3699/2008.  Λειτουργούν  στο  πλαίσιο  του

ωραρίου του τυπικού σχολείου και στόχος τους είναι η εκπαιδευτική παρέμβαση με εκπαιδευτικά

προγράμματα, η διαχείριση των δυσκολιών των μαθητών, η αυτονόμησή τους, όπως επίσης και η

λειτουργική και ορθή ένταξή τους στην τυπική τάξη. Τα τμήματα ένταξης παρακολουθούν μαθητές

και μαθήτριες που έχουν αξιολογηθεί από κάποιο ΚΕΔΔΥ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδιά

που δεν έχουν αξιολογηθεί από κάποιο από τα παραπάνω κέντρα, αλλά εμφανίζουν μαθησιακές

δυσκολίες. 13 Το πρόγραμμα των τμημάτων αυτών είναι είτε κοινό και εξειδικευμένο για τα παιδιά

με ελαφριά και μέτρια αναπηρία, είτε κοινό και εξατομικευμένο για τους μαθητές με πιο σοβαρές

αναπηρίες. Η διάρκεια φοίτησης του μαθητή στο Τ.Ε. εξαρτάται από τους στόχους που έχουν τεθεί

κατά περίπτωση παιδιού.

Οι  προϋποθέσεις  λειτουργίας  ενός  Τ.Ε.  είναι  να  υπάρχει  η  κατάλληλη  αίθουσα,  να

12 Με τον ν. 3106/2003, ο όρος “άτομα με ειδικές ανάγκες” αλλάζει με τον όρο “άτομα με αναπηρία”
13 Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει αξιολογηθεί από κάποια διαγνωστικό κέντρο, και παρουσιάζει μαθησιακές 

δυσκολίες, μπορεί να παρακολουθήσει το Τ.Ε. με απαραίτητη προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη του Σχολικού 
Συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 

19



καταρτηθούν ομαδικά ή ατομικά εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης και το κυκλικό ωράριο,

που σημαίνει ότι ο μαθητής θα απουσιάζει από την τυπική τάξη δύο φορές τον μήνα από κάθε

μάθημα (π.χ. Φυσική, Μαθηματικά, Γλώσσα) έτσι ώστε να μην χάνονται διδακτικές ώρες  Αυτό το

κανονίζει  ο  ειδικός  παιδαγωγός,  ο  οποίος  εκτός  αυτού,  βοηθάει  το  παιδί  στην ανάγνωση,  την

γραφή, τα μαθηματικά, την γλώσσα, την κατανόηση κειμένου και του δείχνει τον τρόπο μελέτης

στο σπίτι. 

Η  διαδικασία  για  την  παρακολούθηση  του  Τ.Ε.  είναι  η  ανίχνευση  του  προβλήματος,  η

ενημέρωση των γονέων, η παρέμβαση και η αξιολόγηση. 

 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια(ΕΕΓ-ΕΕΛ)
Τα ΕΕΓ αποτελούν τμήμα της Β/θμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Σε αυτά φοιτούν παιδιά που

έχουν  ολοκληρώσει  το  δημοτικό.  Η  διάρκεια  φοίτησης  είναι  πέντε  έτη.  Στη  ολοκλήρωση  του

τέταρτου έτους,  το  παιδί  μπορεί  να  σταματήσει  και  να  λάβει  απολυτήριο  γυμνασίου,  ενώ εάν

συνεχίσει στο πέμπτο έτος, στο τέλος λαμβάνει πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα. Στο πέμπτο

έτος  ο  μαθητής  εκπονεί  την  πρακτική  του  άσκηση.  Με  την  ολοκλήρωση  του  γυμνασίου,  ο

μαθητής/μαθήτρια μπορεί να εγγραφεί στο Τεχνικό Λύκειο, στην Β' τάξη. Στα ΕΕΛ εγγράφονται

μαθητές Γυμνασίου και η φοίτηση διαρκεί τέσσερα χρόνια. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν απολυτήριο

Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο. Στα ΕΕΓ και ΕΕΛ φοιτούν μαθητές που ανήκουν στις ομάδες

αναπηρίας. 

Σε μια κοινωνία, όπου τα περιστατικά ατόμων με αναπηρίες και ειδικά παιδιών, οι δομές της

ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, παρόλο που υπάρχουν και το προσωπικό προσπαθεί

να είναι όσο πιο λειτουργικό μπορεί, εν τούτοις, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην λειτουργία

τους, όπως έλλειψη προσωπικού, ελλείψεις στα απαραίτητα μέσα, όπως επίσης και μη επαρκής

χρηματοδότηση από την πολιτεία. 

1.5. Ισχύον καθεστώς
  Η Ελλάδα του σήμερα (2016) είναι  μια χώρα,  η οποία βρίσκεται  σε μια πολύ σοβαρή

οικονομική κρίση, την οποία βιώνουν όλοι οι απλοί πολίτες χωρίς καμία εξαίρεση. Αυτή η δύσκολη

οικονομική και πολιτική κατάσταση δεν είναι δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστη την ειδική αγωγή. 

   Σήμερα στον τομέα της ειδικής αγωγής, είναι σε ισχύ ο νόμος 3699/2008. Υπάρχουν τα

τμήματα  ένταξης,  όπως  επίσης  και  οι  ειδικές  εκπαιδευτικές  δομές.  Τα  ΚΕΔΔΥ  και  τα

Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα είναι οι φορείς διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης για τα παιδιά

με αναπηρία. 

   Πρόσφατα,  το  2014  κατατέθηκε  σχέδιο  νόμου  για  την  Ειδική  Αγωγή,  όπου

αναδιατυπώνονται η έννοια, ο σκοπός και οι στόχοι της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Επίσης
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αναφέρεται σε θέματα όπως:

 στην  οργάνωση  της  ειδικής  αγωγής  και  χρήση  της  τεχνολογίας  στα  πλαίσια  της

εκπαίδευσης, 

 στα άτομα που ανήκουν στις ομάδας με ειδικές εκπαιδευτικέ ανάγκες και αναπηρίες

 στους  φορείς  διάγνωσης  και  υποστήριξης  (αρ.4),  όπως  επίσης  και  στους  τρόπους

διάγνωσης (αρ. 5)

 θέματα κωφών και τυφλών (αρ.7)

 αποτύπωση στοιχείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης από τις ειδικές σχολικές μονάδες

(αρ.10)

 Προσωπικό (Κεφάλαιο Γ)

 Βιβλία (αρ.8)

Το νομοσχέδιο αυτό εισήχθη σε διαβούλευση στην Βουλή στις 17/04/2014. 

Το μεγάλο πρόβλημα στον τομέα της ειδικής αγωγής σήμερα στην Ελλάδα είναι ότι υπάρχει

έλλειψη χρηματοδότησης από την πολιτεία, λόγω της υφεσιακής κατάστασης στην οποία είναι η

χώρα, όπως επίσης και ο αυξανόμενος αριθμός παιδιών με αναπηρίες, τα οποία παιδιά χρειάζονται

δομές,  χρειάζονται  ειδικευμένους  εκπαιδευτικούς  και  επιστήμονες,  χρειάζονται  στήριξη,

χρειάζονται  χρηματοδότηση,  χρειάζονται  ένα  σωστό,  αξιοκρατικό  σύστημα  ειδικής  αγωγής

γιατί.....ΈΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΗ!
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Κεφάλαιο 2
Η περίπτωση της Σουηδίας

“En skola för alla”

2.1. Γενικά στοιχεία για την Σουηδία
   Η Σουηδία14 είναι  μία από τις  τέσσερις  χώρες  της σκανδιναβικής χερσονήσου.  Δυτικά

συνορεύει με την Νορβηγία και ανατολικά με την Φινλανδία. Πρωτεύουσά της είναι η Στοκχόλμη

με  πληθυσμό  1,372,565  εκατομμύρια  κατοίκους.  Η  αμέσως  επόμενη  μεγάλη  πόλη  είναι  το

Γκέτεμποργκ  (Götenborg)  με  560,839  εκατομμύρια  κατοίκους.  Συνολικά,  σύμφωνα  με  τα

στατιστικά  του 2016,  ο  συνολικός  πληθυσμός  της  χώρας  ανέρχεται  σε  9,858,794 εκατομμύρια

κατοίκους. 

   Το πολίτευμα της  Σουηδίας  είναι  βασιλευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία.  Δηλαδή

θεωρείται κατά κάποιο τρόπο βασίλειο. Βασιλιάς της είναι ο Karl Gustav XVI και ο πρωθυπουργός

της  ο  Στέφαν Λεβέν (Stefan  Löfven).  Το νομοθετικό  της  όργανο είναι  η  Βουλή (Riksdag).  Το

νόμισμά της είναι η κορώνα (svenska krona- SEK- :- ). Το θρήσκευμά της είναι ο προτεσταντισμός.

   Η Σουηδία είναι ένα κράτος το οποίο αποφεύγει να συμμετέχει σε πολέμους κρατώντας

ουδέτερη στάση. Αυτό την βοήθησε πολύ στο να έχει συνεχή ανάπτυξη, άλλοτε μεγάλη, άλλοτε

σταθερή. 

   Το έδαφος της Σουηδίας κατοικείται από πολύ παλιά, ήδη από το 4,000 μ.Χ. Από το 793

μέχρι το 1066, έδρασαν στην περιοχή οι Βίκινγκς  (Vikings), οι οποίοι ήταν περίφημοι πολεμιστές

και πειρατές. Το 1319, όλες οι χώρες της Σκανδιναβικής χερσονήσου δημιουργούν την 'Ενωση του

Κάλμαρ (Kalmarunionen),  η οποία στις  αρχές  του 20ου αιώνα διαλύθηκε με την Νορβηγία να

αποχωρεί το 1905. 

   Οι πολιτικές ανακατατάξεις έχουν κυρίαρχο ρόλο από τα παλιά χρόνια με αποκορύφωμα

την κρίση του 1975, όπου τότε πρωθυπουργός είναι ο Ούλοφ Πάλμε (Olof Palme), ο οποίος κάνει

εκλογές, τις κερδίζει αλλά δολοφονείται το 1986 για να τον διαδεχθεί ο Ίνγκβαρ Καρλσον (Ingvar

Karlsson). 

   Η Σουηδία είναι ένα έθνος που αναπτυσσόταν πάντα τόσο οικονομικά, όσο και κοινωνικά,

καθώς η πλειοψηφία του λαού ήταν ανέκαθεν ευέλικτη και ανεκτική στην διαφορετικότητα. Ένας

τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται το παραπάνω είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται την ειδική

αγωγή και τα άτομα με αναπηρία. Ήδη από τον 19ο αιώνα είχαν αρχίσει οι συζητήσεις για τα άτομα

με  αναπηρία,  μέσα  φυσικά,  σε  ένα  κλίμα  συντηρητισμού  και  κυριαρχίας  του  θρησκευτικού

14 Στα σουηδικά Sverige -Σβέριγκε (SE)
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στοιχείου και κατά την διάρκεια των ετών, αυτές οι συζητήσεις άρχισαν σιγά σιγά να αποκτούν

υπόσταση και να υλοποιούνται για να φτάσουμε στο σήμερα (2016) και να δούμε ότι αυτή η χώρα

έχει μια πολύ δυνατή δομή ειδικής αγωγής. 

2.2. Ιστορική εξέλιξη της ειδικής αγωγής στην Σουηδίας

   Πρώιμοι τρόποι εκπαίδευσης των ατόμων που δεν θεωρούνταν φυσιολογικοί, ξεκινούν ήδη

από τον 17ο αιώνα, όπου τα σχολεία της εκκλησίας κατηγοριοποιούσαν τα παιδιά ανάλογα με τις

ικανότητές τους και το νοητικό τους επίπεδο σε τρεις κατηγορίες. 

   Οι συζητήσεις για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ξεκινάνε ήδη από τον 19ο

αιώνα. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα κλίμα με έντονη την παρουσία του θρησκευτικού στοιχείου.

Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν έγινε το βήμα να συζητηθεί το θέμα της ειδικής αγωγής, αλλά αυτοί οι

άνθρωποι θεωρούνταν τεμπέληδες  (lat),  αργοί  (långsam), ανήθικοι  (omoralisk), χαζοί (dum) και

λοιπά. Ήταν δύσκολο να γίνουν αποδεκτοί από την κοινωνία. Στα τέλη του 19ου αιώνα θεσπίζεται

ένα τεστ στα σχολεία για να ελέγχουν τις ικανότητες και την ωριμότητα των παιδιών. Αυτός ήταν

ένα μηχανισμός που βοηθούσε στην κατηγοριοποίηση των παιδιών, αλλά ενίσχυε τον στιγματισμό

και την περιθωριοποίηση των παιδιών με αναπηρία. 

   Το  1905  θεσπίζεται  το  Βοηθητικό  Σχολείο  (Hjälpskolan).  Αυτό  είχε  ως  στόχο  την

εκπαίδευση  των  παιδιών  που  χρειαζόταν  βοήθεια  στο  σχολείο,  είτε  λόγω  αναπηρίας  είτε

μαθησιακών  δυσκολιών.  Δημιουργήθηκαν  14  σχολεία  σε  14  πόλεις  ενώ  το  1923  έφτασαν  να

αριθμούν 181 σε 51 πόλεις. 

   Παρόλα αυτά όμως υπάρχει η άποψη, ότι οι υστερούντες μαθητές θα πρέπει να φοιτούν σε

χωριστές τάξεις γιατί αν είναι μαζί με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, θα επηρεαστεί η απόδοση των

καλών μαθητών και γενικώς το έργο του σχολείου.15 (Ahlberg, 2007)

   Το 1930 θεσπίζεται ο θεσμός του τμημάτων ένταξης. Τα τμήματα αυτά λειτουργούσαν μαζί

με  τις  τυπικές  τάξεις  και  ο  σκοπός  τους  ήταν  να  βοηθήσουν  τα  παιδιά  στην  γραφή  και  στην

ανάγνωση κυρίως, ενώ το 1932 εμφανίζεται μεγαλύτερη ανάγκη να παρθούν μέτρα για την ειδική

αγωγή και για την εκπαίδευση των πνευματικών υστερούμενων παιδιών και εφήβων (utbildning av

psykiskt efterblivna i barn och ungdomsåren).

   Την δεκαετία του 1940 έρχεται ξανά στο προσκήνιο των συζητήσεων το θέμα για ένα

σχολείο  για όλους,  που περιελάμβανε και  το θέμα της  εκπαίδευσης των παιδιών με  αναπηρία.

15  Folkskolan synnerligast i de större stadssamhällen, nödgas bland sina lärjungar hysa i intellektuellt avseende 
bristfälligt utrustade barn, vil-ket är ägnat att verka hämmande och neddragande på undervisning-en och i följd därav 
försämra resultaten av skolarbetet till förfång för de normalt begåvade barnen.
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Συγκεκριμένα, οι πολιτικοί τότε είχαν συμφωνήσει ότι όλοι δεν μπορεί να μαθαίνουν με την ίδια

ταχύτητα και να υπάρχουν ο ίδιοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Κάποιοι αναπτύσσονται με αργό ρυθμό,

δεν μπορούν να λάβουν εύκολα την γνώση και χρειάζεται περισσότερη και πιο σκληρή δουλειά. 

   Την δεκαετία του 1960 δημιουργούνται ειδικές τάξεις, λόγω της αύξησης του αριθμού των

παιδιών με αναπηρία. Οι μαθητές μένουν στις ειδικές τάξεις μέχρι το τέλος του σχολείου, ενώ λίγοι

μαθητές μετακινούνταν κατά την διάρκεια των σχολικών ετών στις τυπικές τάξεις. Οι περισσότεροι

τελείωναν το σχολείο με τον χαρακτηρισμό “ειδικά εκπαιδευμένοι μαθητές (specialutbildad elever)

(Emanuelsson, 1986).

   Από το 1940 μέχρι το 1957, οι συζητήσεις καταλήγουν στην οργάνωση ενός εννιάχρονου

ενιαίου  σχολείου,  όπου  η  διαφοροποίηση  στην  μάθηση,  θα  πραγματοποιούνταν,  έτσι  ώστε  να

καλύπτονται όλες οι ανάγκες όλων των μαθητών.

   Το 1962 έχουμε το πρώτο αναλυτικό πρόγραμμα για τα παιδιά με αναπηρία.  Το 1969, το

αναλυτικό πρόγραμμα ορίζει ως επιτακτική ανάγκη την ολοκλήρωση των μαθητών με αναπηρία και

να παιδαγωγούνται σε τυπικές τάξεις.16 ( Ahlberg, 2007)

   Το 1980 έχουμε ένα νέο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο προωθεί την συνδιδασκαλία. Αυτό

σημαίνει  ότι  η  διδασκαλία  σχεδιάζεται  από  εκπαιδευτικούς  και  μαθητές  σε  συνεργασία,  και  ο

σκοπός  του  ήταν  να  μειώσει  την  κρατική  επιρροή  στο  σχολείο  και  οι  μαθητές  να  νιώθουν

ευχάριστα στο περιβάλλον του σχολείου. Επίσης με αυτό το αναλυτικό πρόγραμμα, οι μαθητές με

αναπηρίες ευνοούνταν πάρα πολύ, καθώς σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, εξέφραζαν

τις ανάγκες τους και τις επιθυμίες τους, τα οποία μαζί με τους δασκάλους τους τα υλοποιούσαν

στον  δυνατό  βαθμό.  Έτσι  όμως,  και  οι  εκπαιδευτικοί  διευκολυνόταν  στο  έργο  τους  καθώς

μπορούσαν να δουν τις ανάγκες των μαθητών τους. 

   Το 1988, οι τυφλοί μαθητές, με νόμο του κράτους, φοιτούν πλέον στις τυπικές τάξεις και η

υποστήριξή  τους  γίνεται  από  το  Specialskolemyndigheten.  ,  το  οποίο  παρέχει  τα  απαραίτητα

εργαλεία, μέσα και στήριξη σε αυτά τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τους.

   Το  1994  ένα  νέο  αναλυτικό  πρόγραμμα  έρχεται  για  να  εφαρμοστεί  στα  σχολεία.  Η

καινοτομία αυτού το αναλυτικού προγράμματος ήταν ότι ήθελε και προωθούσε ένα δημοκρατικό

σχολείο, όπου όλοι, εκπαιδευτικοί και μαθητές, θα συμμετείχαν ανάλογα με τις δυνατότητές τους

και τις ικανότητές τους. Στην πραγματικότητα όμως ήταν λίγο δύσκολο να εφαρμοστεί, κυρίως στις

ειδικές τάξεις καθώς κάποιοι μαθητές δεν ήταν σε θέση να συνεργάζονται και διαμορφώνουν το

ημερήσιο  πρόγραμμα  μαζί  με  τους  εκπαιδευτικούς.  Για  παράδειγμα,  μια  παράγραφος  του

16 Σε έρευνα για την εσωτερική λειτουργία των σχολείων, ένα από τα ευρήματά της ήταν ότι οι ειδικές τάξεις δεν 
είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν βοηθούσαν τα παιδιά στην πρόοδο της ακαδημαϊκής τους πορείας. 
Έτσι, θεωρήθηκε αναγκαίο να υπάρξει μια λύση, έτσι ώστε παιδιά τυπικής ανάπτυξης και παιδιά με αναπηρία να 
παιδαγωγούνται στην ίδια τάξη. (Ahlberg Ann, Specialpedagog av igår, idag och i morgon, σελ 3)
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προγράμματος ήταν:

“Δεν  είναι  αρκετό  να  διδάσκονται  τα  παιδιά  μόνο  τις  δημοκρατικές  αξίες,  αλλά  να

χρησιμοποιούνται δημοκρατικά μέσα για την διδασκαλία τους και να προετοιμάζονται για την ενεργή

συμμετοχή τους στην κοινωνία. Όλοι πρέπει να αναπτύξουν την ικανότητα να λαμβάνουν ευθύνες.

Συμμετέχοντας στην συνδιαμόρφωση του ημερήσιου προγράμματος,  τους βοηθάει να συμμετέχουν

ενεργά και να είναι υπεύθυνα άτομα”17 (Skolverket, 2011)

   Η παραπάνω παράγραφος αναφέρεται  κυρίως παιδιά με αναπηρία,  τα οποία λόγω της

αναπηρίας τους, θα πρέπει να δοθεί παραπάνω έμφαση για να έχουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό

την ικανότητα να είναι ενεργοί πολίτες και υπεύθυνα άτομα. 

   Το 2002, με νόμο η σουηδική κυβέρνηση ενισχύει την ειδική αγωγή. Ο ειδικός παιδαγωγός

θα συνεργάζεται περισσότερο με τον μαθητή και εκτός αυτού, στην διδασκαλία μπορούν να έχουν

λόγο και οι γονείς του παιδιού, ενώ το 2007 ο νόμος SOU 2007:28, βασισμένος στο αναλυτικό

πρόγραμμα του 1994, προτείνει να γίνουν αλλαγές στους τύπους των σχολείων και να υπάρχουν

δύο τύποι στόχων: οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και οι στόχοι στους οποίους στοχεύουμε

(Burström, Lindell 2010)

   Σήμερα, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα λειτουργεί

σύμφωνα  με  την  φιλοσοφία  “ένα  σχολείο  για  όλους”.  Οι  μαθητές  με  αναπηρίες  και  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες παρακολουθούν το τυπικό σχολείο με επιπλέον βοήθεια, ενώ υπάρχουν και

τα ειδικά σχολεία (särskolor), τα οποία είναι εννιάχρονης φοίτησης και είναι η εναλλακτική στα

τυπικά σχολεία. 

2.3.  Νομοθετικό  πλαίσιο  ειδικής  αγωγής  -  κυβερνητική  εκπαιδευτική

πολιτική

   Όπως προαναφέρθηκε, η Σουηδία είχε αρχίσει ήδη από πολύ νωρίς σε σχέση με άλλες

χώρες, την συζήτηση για ένα σωστό σύστημα για τα παιδιά με αναπηρία, ενώ κάποιες ενέργειες για

την αγωγή αυτών των παιδιών είχαν ήδη ξεκινήσει από τον 17ο αιώνα. Παρακάτω, θα αναφερθούν

οι νόμοι που θεσπίστηκαν για την ειδική αγωγή. 

i.Νόμος 1942:629
Ο  νόμος  αυτός  είναι  από  τους  πιο  σημαντικούς  νόμους  για  το  σουηδικό  εκπαιδευτικό

σύστημα, καθώς είναι και καινοτόμος για την εποχή του. Εκτός από την δομή και την λειτουργία

17 “Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar.
Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i
samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och
utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” 
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του εκπαιδευτικού συστήματος, αναφέρεται και σε θέματα ειδικής αγωγής, όπως τις ώρες που θα

διδάσκει ένας ειδικός παιδαγωγός στην ειδική τάξη (πέντε ώρες την εβδομάδα) και την σημασία

της ειδικής τάξης ως μέρος του εκπαιδευτικού συστήματος.

ii. Νόμος 1985:1100
 Ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στις 12/12/1985. 

Αρχικώς,  αναφέρει  ότι  όλα  τα  παιδιά,  ανεξάρτητα  από  το  φύλο,  την  προέλευση,  τις

πνευματικές τους ικανότητες, έχουν δικαίωμα για ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση. Στο κεφάλαιο 6

αναφέρεται στα ειδικά σχολεία, και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 αναφέρει ότι η διδασκαλία θα

συνδιαμορφώνεται σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή, ενώ στην παράγραφο 1

αναφέρει ότι ο σκοπός της ειδικής αγωγής είναι να προσφέρει όσο το δυνατόν ισότιμη εκπαίδευση

με αυτή των μαθητών τυπικής ανάπτυξης.

Στο κεφάλαιο 7 αναφέρει ότι τα ειδικά σχολεία(specialskolan)  θα είναι δωρεάν (παρ.4) και

επίσης τα γεύματα και τα βιβλία θα είναι δωρεάν (παρ.4.) Επιπλέον αναφέρει ότι όταν τα παιδιά θα

είναι εκτός σπιτιού, δηλαδή στο σχολείο, αποκλειστική ευθύνη για αυτά έχει η πολιτεία. 

Αυτός  ο  νόμος  γενικώς  ανέβασε  την  εκπαίδευση  στην  Σουηδία  σε  άλλο επίπεδο,  καθώς

εφαρμόζεται η λογική “ένα σχολείο για όλους”. Συγκεκριμένα, για την ειδική αγωγή, είναι πολύ

σημαντικός, καθώς εμπλέκει στην εκπαιδευτική διαδικασία και το παιδί, έτσι ώστε η διδασκαλία να

είναι πιο αποτελεσματική.

iii. Νόμος 1998:628
Δημοσιεύθηκε στην 21η Αυγούστου του 1998.

Στο Κεφάλαιο 4, παρ. 15 αναφέρει ότι προσφέρεται περαιτέρω υποστήριξη σε παιδιά που

έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  Αυτή θα προσφέρεται σε συνδυασμό με την φοίτηση στο

τυπικό σχολείο, εκτός εάν συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι και το παιδί πρέπει να φοιτήσει στο

ειδικό  σχολείο.  Επίσης  αναφέρει  ότι  η  ειδική  αγωγή  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  κομμάτι  της

εκπαίδευσης και ότι οργανώνεται σε ειδικά τμήματα, είτε σε συνδυασμό με την τυπική τάξη, είτε

εξ'  ολοκλήρου  σε  ειδικά  σχολεία.  Η  απόφαση  για  ειδική  στήριξη  των  μαθητών  θα  πρέπει  να

περάσει από ειδικό έλεγχο (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, φορείς τους σχολείου, γιατρός και

να επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε δυο χρόνια, πριν το παιδί περάσει στην 7η τάξη.

iv. Νόμος 2002:121
Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, στο θέμα της ειδικής αγωγής, ορίζει ότι σε περίπτωση που ο

μαθητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στο σχολείο, τότε η διδασκαλία μπορεί να

πραγματοποιηθεί στο σπίτι ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. 

v. Νόμος 2010:800
Δημοσιεύθηκε στις 23 Ιουνίου του 2010.
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Ο νόμος αυτός αναφέρεται στην δομή της εκπαίδευσης και στα αναλυτικά προγράμματα που

τώρα ισχύουν στην χώρα. Συγκεκριμένα, για τα ειδικά σχολεία, τα πιο σημαντικά σημεία είναι τα

εξής: αναφέρει ότι αυτά θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τις ανάγκες, αλλά και τις ικανότητες των

μαθητών και μαζί με αυτούς να διαμορφώνουν το ημερήσιο διδακτικό πρόγραμμα (κεφ.12, παρ.2).

Επίσης,  το  ειδικό  σχολείο  θα  έχει  δέκα  τάξεις  (παρ.  3),  θα  περιλαμβάνει  μαθήματα  όπως

νοηματική,  μαθηματικά,  φυσική  αγωγή,  σουηδική  γλώσσα,  θέατρο  και  μουσική,  αγγλικά,

τεχνολογία  αλλά  και  κοινωνικά  μαθήματα  (παρ.4),  ενώ  η  επιτυχία  στα  τεστ  δεν  αποτελεί

απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  συνέχιση  των  σπουδών  (παρ.9).  Επίσης,  η  εκπαίδευση  είναι

δωρεάν, με δωρεάν βιβλία, υλικά αλλά και γεύματα (παρ.10) και η μόνη επιβάρυνση ίσως να είναι

κάποια σχολική εκδρομή. Τέλος, τουλάχιστον μια φορά το τρίμηνο, θα κανονίζεται συνάντηση με

τον ειδικό εκπαιδευτικό και τους γονείς, έτσι ώστε να κάνουν απολογισμό της πορείας του παιδιού

και  να  βλέπουν πώς  μπορούν να βελτιώσουν περαιτέρω την υποστήριξη  και  επίσης,  το  ειδικό

σχολείο θα είναι υπό την αιγίδα του Specialpedagogiska Skolmyndigheten. 

Επίσης ένας πολύ σημαντικός νόμος, με πολλά προνόμια στα παιδιά με αναπηρία, και κυρίως,

πολλές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ευκαιρίες.

vi. Νόμος 2011:185
Δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 2011. 

Ο νόμος αυτός ορίζει το Speciapedagogiska Skolmyndigheten ως το υπεύθυνο όργανο για την

ειδική αγωγή, στο κεφάλαιο 11, παρ.2. και το ορίζει υπεύθυνο για την αλλαγή σχολείου σε άλλη

πόλη ή αλλαγή τύπου σχολείου (από ειδικό σε τυπικό, κεφ.11, παρ.13-14). Επίσης αναφέρει ότι στο

ειδικό σχολείο,  εκτός από την μητρική γλώσσα του μαθητή (μπορεί να μην είναι η σουηδική),

προσφέρονται τα αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και η νοηματική γλώσσα. Όλα αυτά είναι δωρεάν.

Το  κεφάλαιο  4  που  αναφέρεται  στους  μαθητές,  στην  παράγραφο  3  αναφέρει  ότι  μπορούν  να

παρακολουθήσουν  το  ειδικό  σχολείο,  εάν  υπάρχει  λόγος,  παιδιά  που  δεν  κατάγονται  από  την

Σουηδία. Τέλος, ορίζει και τα μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές στα ειδικά σχολεία και οι

στόχοι που πρέπει να θέτονται για αυτούς.

vii.Νόμος 2015:938
Δημοσιεύθηκε στις 10 Οκτωβρίου του 2015.

Είναι κατ' εξοχήν νόμος για την ειδική αγωγή. Σκοπός του είναι να ενισχύει και να αναπτύξει

την ειδική αγωγή. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι θα ενισχυθούν τα ειδικά σχολεία με περισσότερο

ειδικευμένους εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να προσφέρονται οι καλύτερες εκπαιδευτικές υπηρεσίες

και ευκαιρίες στους μαθητές με αναπηρία. Επίσης, ορίζει τα προσόντα που πρέπει να έχει ένας

ειδικός παιδαγωγός (παρ.5) και πώς θα γίνεται η επιλογή του, έτσι ώστε το ειδικό σχολείο να έχει
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καλύτερη ποιότητα και ο μαθητής να μπορεί να αποδίδει τα μέγιστα. 

Οι παραπάνω νόμοι είναι οι πιο σημαντικοί νόμοι για την ειδική αγωγή.
2.4. Ισχύον καθεστώς
2.4.1. Εκπαιδευτικό σύστημα

   Το  σουηδικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  στην  σημερινή  του  μορφή  αποτελεί  πρότυπο

εκπαιδευτικού συστήματος στο κόσμο. Βασίζεται στην φιλοσοφία “ένα σχολείο για όλους”,  και

αυτή την φιλοσοφία την υλοποιεί.  Είναι  ένα σύστημα που δεν εξαιρεί ΚΑΝΕΝΑ παιδί  από το

δικαίωμα στην εκπαίδευση. Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με έρευνα του 2013 ( Skolverket

2013), το 100% των παιδιών της χώρας πηγαίνουν σχολείο. Ακόμη και τα παιδιά μεταναστών, με

αναπηρία ή τα παιδιά των Λαπώνων (Saami). 

  Η δομή του παρόντος σουηδικού συστήματος είναι η εξής:

 Προσχολική εκπαίδευση

Στην προσχολική εκπαίδευση, εκτός από το νηπιαγωγείο, περιλαμβάνεται και όλες οι δομές,

όπως παιδικοί σταθμοί (dågis). Το παιδί πηγαίνει στο νηπιαγωγείο από την ηλικία των 4 έως 6 ετών.

Όταν το  παιδί  φτάσει  6  ετών,  το  νηπιαγωγείο  προσφέρει  μια  ακόμη προπαρασκευαστική  τάξη

(förskoleklasse), όπου εκεί το παιδί προετοιμάζεται για το δημοτικό.

 Υποχρεωτική εκπαίδευση

Στο Grundskola, η φοίτηση διαρκεί εννιά χρόνια και είναι υποχρεωτική από την ηλικία των 7

ετών μέχρι  τα 13 έτη.  Οι  μαθητές  13-16 ετών φοιτούν στο Högstadium,  που είναι  η ανώτερη

βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Παρέχεται δωρεάν φροντίδα πριν και μετά το σχολείο,

όπως δωρεάν γεύματα, ενισχυτική διδασκαλία και βιβλία. 

 Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στο Gymnasium  η φοίτηση διαρκεί τρία χρόνια και δεν είναι υποχρεωτική. Φοιτούν παιδιά

που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Παρά το γεγονός ότι δε ν είναι υποχρεωτική

αυτή  η  βαθμίδα,  εν  τούτοις  σχεδόν  όλοι  οι  μαθητές  την  ακολουθούν.  Για  να  εισαχθούν  στη

δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές πρέπει να έχουν βαθμολογία που να υπερβαίνει τη βάση στα

μαθήματα  της  Σουηδικής  και  Αγγλικής  γλώσσας  και  στα  Μαθηματικά.  Για  την  εισαγωγή  σε

ανώτερα ιδρύματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Gymnasium) απαιτούνται βαθμοί πρόσβασης

συνολικά σε 12 μαθήματα ενώ για τα επαγγελματικά ιδρύματα σε 8.

 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τα πανεπιστήμια και όλες τις δομές επαγγελματικής

κατάρτισης.  Την αποκλειστική ευθύνη  για την επίβλεψη έχει το Υπουργείο Παιδείας,  ενώ την

ευθύνη της οργάνωσης των σπουδών έχουν τα ίδια τα ιδρύματα. Οι φοιτητές παρακολουθούν τα

μαθήματά τους, αλλά και διάφορα σεμινάρια και έτσι πιστώνονται μονάδες.
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 Άλλες δομές

Εκτός από τις παραπάνω δομές, το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα περιλαμβάνει, τα ειδικά

σχολεία (särskola), τα σχολεία των Λαπώνων (saami skola-speciaskola), τα ανεξάρτητα σχολεία.

   Πολύ σημαντικό ρόλο στην σουηδική εκπαίδευση και την διαπαιδαγώγηση των παιδιών

παίζει η θρησκεία, και αυτό φροντίζει το σουηδικό κράτος να το έχει ως αναπόσπαστο μέρος του

αναλυτικού  προγράμματος.  Οι  βασικές  αρχές  που  διαπραγματεύονται  στο  μάθημα  των

θρησκευτικών είναι  η θεωρία της ζωής και τα ερωτήματα για την ζωή και  ως στόχο έχουν να

εμβαθύνουν την γνώση τους για την θρησκεία, να κατανοήσουν ότι η Βίβλος και ο Χριστιανισμός

επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό την χώρα τους, όπως επίσης και να εκτιμούν τις ηθικές αξίες και να

μπορούν να στοχάζονται σχετικά με τα αίτια ύπαρξης αξιών όπως η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η

ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

2.4.2. Η ειδική αγωγή στην Σουηδία σήμερα

   Τα παιδιά με αναπηρία σήμερα στο σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα παρακολουθούν στην

πλειοψηφία τους το τυπικό σχολείο με επιπλέον βοήθεια. Αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι ειδικά

ακουστικά, ειδικός παιδαγωγός (παράλληλη στήριξη), ειδικά διαμορφωμένο μέρος που κάθεται το

παιδί (π.χ. θρανίο χωρίς καρέκλα), ειδικά υλικά και μέσα τεχνολογίας ή ενισχυτική διδασκαλία πριν

και μετά το σχολείο. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν επιπλέον δραστηριότητες για τα παιδιά

αυτά, έτσι ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω οι ικανότητές τους. Αυτό μπορεί να γίνει και μέσα στην

τάξη, αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, όπου τα παιδιά δουλεύουν είτε ομαδικά είτε

ατομικά. Επίσης, μέσα στις γλώσσες που προσφέρονται στο τυπικό σχολείο είναι και η νοηματική,

έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν τα παιδιά με αναπηρία με τα παιδιά

τυπικής ανάπτυξης. Η ειδική αγωγή στην Σουηδία προσφέρεται δωρεάν, δηλαδή τα παιδιά έχουν

δωρεάν γεύματα, βιβλία, υλικά και μέσα, όπως βέβαια και η φοίτησή τους. 

   Όταν η περίπτωση του παιδιού είναι σοβαρή και δεν έχει την ικανότητα και την δυνατότητα

να παρακολουθήσει την ροή του προγράμματος του τυπικού σχολείου, τότε εγγράφεται στο ειδικό

σχολείο. Για να εγγραφεί το παιδί στο ειδικό σχολείο, οι γονείς πρέπει να κάνουν αίτηση και να

υπάρχει  σχετική  γνωμάτευση  για  το  πρόβλημα  του  παιδιού.  Τα  μαθήματα  στο  ειδικό  σχολείο

προσφέρονται είτε στην νοηματική γλώσσα, είτε στην γραπτή ή προφορική γλώσσα. Κάποια από τα

μαθήματα του ειδικού σχολείου είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά, τα εικαστικά και τα κοινωνικά

μαθήματα.

   Ο στόχος αυτών των σχολείων είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, έτσι ώστε τα

παιδιά με αναπηρία να μη μένουν πίσω στην εκπαίδευσή τους αλλά να συμπορεύονται με τους

τυπικής ανάπτυξης συνομήλικούς τους. 
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2.5. Δομές της ειδικής αγωγής στην Σουηδία

   Οι δομές που υπηρετούν τον τομέα της ειδικής αγωγής στην Σουηδία είναι οι εξής:

 Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Το Specialpedagogiska Skolmyndigheten είναι το μόνο επίσημο όργανο που υπηρετεί την

ειδική αγωγή την Σουηδία έχει ως στόχο να παρέχει ίσες ευκαιρίες, να βοηθάει και να στηρίζει τα

άτομα  με  αναπηρίες  να  εκπληρώσουν  τους  εκπαιδευτικούς  τους  στόχους.  Οι  τρόποι  με  τους

οποίους το επιτυγχάνει αυτό είναι μέσω της εκπαίδευσης στα ειδικά σχολεία, της παροχής ειδικών

μέσων και εργαλείων, όπως επίσης και με την βοήθεια που λαμβάνει από την πολιτεία. 

Στελεχώνεται από ειδικό επιστημονικό προσωπικό που είναι ειδικευμένο στην ειδική αγωγή. 

Οι  παροχές  του  είναι  κυρίως  εκπαιδευτικές  και  συμπληρωματικές  στο  πρόγραμμα  του

σχολείου. 

Στην δικαιοδοσία του περιλαμβάνει τέσσερα κέντρα που είναι το κέντρο τυφλών, το κέντρο

γλώσσας και λόγου, το κέντρο κωφών και το κέντρο τυφλών-κωφών. Τα κέντρα αυτά δέχονται

παιδιά  με  περιορισμένη  όραση  και  άλλες  αναπηρίες,  με  σοβαρές  γλωσσικές  διαταραχές  και

διαταραχές λόγου, παιδιά με κώφωση ή περιορισμένη ακοή σε συνδυασμό με άλλες αναπηρίες και

αυτισμό, όπως επίσης και παιδιά με εκ γενετής κώφωση και τύφλωση. 

Ο νόμος του 2008 καθιστά το Specialpedagogiska Skolmyndigheten ως το υπεύθυνο όργανο

για το ειδικό σχολείο, με το οποίο θα συνεργάζεται για να συζητούν τις εκάστοτε ανάγκες που

προκύπτουν σε ένα σχολείο όσον αφορά μαθητές με αναπηρία. 

 Ειδικά σχολεία
Όπως  προαναφέρθηκε,  τα  ειδικά  σχολεία  είναι  σχολεία  τα  οποία  δέχονται  μαθητές  με

σοβαρές  αναπηρίες,  οι  οποίοι  δεν  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  την  ροή  του  τυπικού

προγράμματος. Προσφέρονται σχεδόν όλα τα μαθήματα του τυπικού σχολείου, όπως επίσης και η

εκμάθηση της νοηματικής, η οποία κατά περίπτωση είναι η βασική γλώσσα συνεννόησης. 

 Barn ombudsmannen
Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα παιδιά είναι υπεύθυνος για το δικαίωμα των ίσων ευκαιριών

όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, υγεία και γενικά στην κοινωνία. 

Συγκεκριμένα, στο θέμα των παιδιών με αναπηρία, φροντίζει να παρέχονται οι κατάλληλες

εκπαιδευτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να μην υστερούν σε τίποτα έναντι των τυπικής

ανάπτυξης παιδιών. 

Επίσης,  μια  φορά  το  χρόνο,  παραδίδει  στην  κυβέρνηση  την  ετήσια  αναφορά,  όπου  εκεί

γίνεται απολογισμός για θέματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, όπως μαθητές με αναπηρία,
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παιδιά που έχουν υποστεί βία στο σπίτι και λοιπά.

 Myndigheten för delaktighet
Το  κέντρο  έχει  ως  αποστολή  την  εξασφάλιση  της  πλήρους  συμμετοχής  των  ατόμων  με

αναπηρία στην κοινωνία. Ένα από τα θέματα που διαπραγματεύεται είναι το θέμα της εκπαίδευσης

των ατόμων με αναπηρία. Τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση,

έτσι ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες στην κοινωνία. 
   

Κεφάλαιο 3

Συγκριτική μελέτη

   Η Ελλάδα και η Σουηδία είναι δύο χώρες, οι οποίες έχουν πολλές και μεγάλες διαφορές σε

όλους τους τομείς, με την Σουηδία να είναι πολύ πιο αναπτυγμένη σε όλους τους τομείς. Βέβαια,

ένας λόγος που συμβαίνει  αυτό είναι  ότι  η  Ελλάδα έχει  υποστεί  και  υπομείνει  πολύ δύσκολες

καταστάσεις,  όπως  ο  τουρκικός  ζυγός  ή  η  ανάμειξή  της  στους  πολέμους,  σε  αντίθεση  με  την

Σουηδία που παραδοσιακά προτιμά να μένει ουδέτερη. 

   Στο θέμα της ειδικής αγωγής βλέπουμε ότι  η Ελλάδα έχει κάνει  πολύ θετικά βήματα.

Παρόλο που σε σχέση με την Σουηδία, άργησε να ξεκινήσει τις συζητήσεις περί ειδικής αγωγής,

γιατί βρισκόταν υπό τον τουρκικό ζυγό 400 χρόνια οπότε το να θεσπίσει μια δική της πολιτική σε

όλους τους τομείς ήταν δύσκολο. Η εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία κυριαρχεί στις κρατικές

συζητήσεις  από  τις  αρχές  του  20ου  αιώνα  και  με  κάποιες  ιδιωτικές  πρωτοβουλίες,  και  πολύ

αργότερα ξεκίνησε η νομοθετική θέσπιση της ειδικής αγωγής. Η ελληνική πολιτεία, εκτός από τις

δύσκολες φάσεις τις οποίες πέρασε, είχε να αντιμετωπίσει και την νοοτροπία του Έλληνα, ο οποίος

δεν είναι δεκτικός στην διαφορετικότητα και στα άτομα με αναπηρίες. Ένας σημαντικός λόγος και

επιρροή στην νοοτροπία του λαού είναι  το ότι  τα χρόνια της οθωμανικής  αυτοκρατορίας ήταν

καταλυτικά για την διαμόρφωση της ταυτότητάς μας. Ο πρώτος σημαντικός νόμος που θεσπίζει την

ειδική αγωγή είναι ο 1143 του 1981 όπου χαρακτηρίζει την ειδική αγωγή ως ιδιαίτερο τομέα της

εκπαίδευσης, όπως επίσης νόμος- σταθμός είναι ο 2817 του 2000, όπου αποσαφηνίζονται οι στόχοι

της ειδικής αγωγής και την οργάνωσή της. Παρά το γεγονός ότι ψηφίστηκαν μέτρα για την ειδική

αγωγή, πολλά από αυτά δεν υλοποιήθηκαν και αυτό λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης από το

κράτος ή λόγω έλλειψης προσωπικού.  

   Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Σουηδία έθεσε τις βάσεις της ειδικής αγωγής ήδη από τον

17ο αιώνα, όταν η εκκλησία, η οποία είχε αναλάβει την εκπαίδευση των παιδιών, είχε χωρίζει τα

παιδιά ανάλογα με το νοητικό τους επίπεδο. Κανένα παιδί όμως δεν έμενε χωρίς σχολείο. Ήδη από
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τον 18ο με 19ο αιώνα ξεκινούν οι συζητήσεις για την ειδική αγωγή και θεσπίζονται οι πρώτοι

βασιλικοί νόμοι. Στην περίπτωση της Σουηδίας, η πολιτεία δεν συναντούσε ιδιαίτερα εμπόδια στην

νοοτροπία  των  Σουηδών  πολιτών,  καθώς  η  πλειοψηφία  τους  ήταν  και  είναι  ανεκτοί  στην

διαφορετικότητα και την στηρίζουν. Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ήδη από τον

19ο αιώνα η σουηδική πολιτεία ήθελε “ένα σχολείο για όλους” και προσπαθούσε με κάθε τρόπο να

το υλοποιήσει.  Σήμερα πλέον το σουηδικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί  πρότυπο και  ειδικά

στην ειδική αγωγή, όπου η πλειοψηφία των παιδιών με αναπηρία ήδη από τον 20ο αιώνα φοιτούν

σε τυπικές τάξεις με τα ανάλογα ανά περίπτωση μέσα. Οι τυπικές τάξεις εξοπλίζονται με μέσα

τελευταίας τεχνολογίας, έτσι ώστε οι μαθητές με αναπηρία να μπορούν να αποδίδουν το μέγιστο

και να   θεωρούν το σχολείο ένα ευχάριστο περιβάλλον. Στην Σουηδία, το επίσημο όργανο για την

ειδική αγωγή είναι το  specialpedagogiska skolmyndigheten,  ενώ στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές

δομές ειδικής αγωγής. 

   Ένα κοινό σημείο και των δύο χωρών είναι ο χαρακτηρισμός των παιδιών με αναπηρίες.

Και  στις  δύο  χώρες  τα  παιδιά  αυτά,  τους  προηγούμενους  αιώνες  θεωρούνται  ανώμαλα,

προβληματικά,  απροσάρμοστα.  Η  διαφορά  εδώ  έγκειται  ότι  στην  Ελλάδα  άργησαν  να

εξαφανιστούν χαρακτηρισμοί που περιθωριοποιούσαν τα άτομα αυτά.  

   

Κεφάλαιο 4

Μελέτες περιπτώσεων

4.1. Εισαγωγή

Το παρόν κεφάλαιο αναφέρεται στις μελέτες περιπτώσεων που εκπονήθηκαν για αυτή την

εργασία. Αυτές οι μελέτες είναι επιτόπιες και διεξήχθησαν στην Ελλάδα, στο ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας,

και στην Σουηδία, στο Specialpedagogiska Skolmyndigheten, στην Malmö (στο εξής SPSM). 

4.2. Σκοποί και στόχοι
  Η ειδική αγωγή είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας της εκπαίδευσης και κατ' επέκταση όλης

της  κοινωνίας.  Τα  τελευταία  χρόνια  παρατηρείται  ένα  έντονο  ενδιαφέρον  προς  αυτή  την

κατεύθυνση, καθώς πολιτεία και πολίτες αρχίζουν να ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση και αγωγή

των ατόμων με ειδικές ικανότητες.

   Το  εκπαιδευτικό  σύστημα  κάθε  χώρας  χρησιμοποιεί  διαφορετικές  προσεγγίσεις  στην

εκπαίδευση και αγωγή των ατόμων με ειδικές ικανότητες. Πολλές μελέτες συγκριτικού χαρακτήρα

έχουν διενεργηθεί προκειμένου να συγκριθούν διάφορα συστήματα χωρών στον τομέα της ειδικής

αγωγής. Ένα παράδειγμα συγκριτικής μελέτης αποτελεί η συγκριτική μελέτης της ειδικής αγωγής
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(Walton,  Rosenqvist  &  Sanding,  2006),  που  αφορά  τα  συστήματα  της  Δανίας,  Σουηδίας  και

Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η συγκριτική μελέτη του Sebrechts (2012), ο

οποίος κάνει σύγκριση τα συστήματα της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Νορβηγίας και της Αγγλίας

(England). 

  Η παρούσα έρευνα είναι επίσης μια συγκριτική μελέτη της ειδικής αγωγής, που αφορά τις

χώρες της Ελλάδας και της Σουηδίας. Το ενδιαφέρον της έρευνας στρέφεται στο να αναδείξει τις

διαφορές και τις ομοιότητες των δύο αυτών συστημάτων και να τα συγκρίνει μεταξύ τους. Επίσης,

η έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει την λειτουργία των δομών της ειδικής αγωγής στην κάθε χώρα,

λαμβάνοντας δύο δείγματα (ένα από κάθε χώρα). Συγκεκριμένα, η έρευνα καταγράφει, όσον αφορά

τα κέντρα:

 το σκοπό και την αποστολή τους
 τις υπηρεσίες που προσφέρουν
 την εκπαίδευση που προσφέρουν
 το προσωπικό και την ειδίκευσή τους
 τις εγκαταστάσεις
 την επικοινωνία των γονέων και την συνεργασία των κέντρων με άλλους φορείς
 τις διαδικασίες εγγραφής ενός ατόμου 
 την χρηματοδότηση
 τους τρόπους ενημέρωσης του κοινού
 τις προτάσεις για μια καλύτερη λειτουργία του κέντρου

4.3. Εργαλεία μελέτης

   Το  βασικό  εργαλείο  που  χρησιμοποιήθηκε  για  την  διεξαγωγή  των  ερευνών  ήταν  η

ημιδομημένη συνέντευξη. 

   Η  ημιδομημένη  συνέντευξη  είναι  εργαλείο  ποιοτικής  έρευνας.  Σκοπός  της  είναι  ο

ερωτώμενος να μην κατευθύνεται ευθέως στην απάντηση, δηλαδή η αποφυγή επιβολής ή υποβολής

των απαντήσεων. Η δόμησή της δεν είναι αυστηρή, καθώς ο ερευνητής σημειώνει κάποια σημεία

τα οποία θέλει να καλύψει στην έρευνά του. Αυτά τα σημεία μπορούν να απαντηθούν από τον

ερωτώμενο με τυχαία σειρά, πράγμα που σημαίνει ότι η συνέντευξη έχει έναν πιο αφηγηματικό και

ελεύθερο χαρακτήρα. Η παρέμβαση του ερευνητή περιορίζεται μόνο εκεί που χρειάζεται, ο οποίος

μπορεί  να  κάνει  και  διευκρινιστικές  ερωτήσεις.  Επίσης,  η  μέθοδος  αυτή  επιτρέπει  την

ανατροφοδότηση και προσφέρει ευελιξία και στον ερευνητή, αλλά και στον ερωτώμενο. 

   Λαμβάνοντας  αυτές  τις  δύο  συνεντεύξεις   από  τους  εκπροσώπους  των  δύο  κέντρων,

μπορούμε να κατανοήσουμε την λειτουργία και τον σκοπό αυτών των δύο κέντρων, όπως επίσης

μια δίνεται μια εικόνα για το τι επικρατεί στον τομέα της ειδικής αγωγής της κάθε χώρας και πώς η

πολιτεία το χειρίζεται.

   Στις συνεντεύξεις, οι θεματικοί άξονες και οι ερωτήσεις αυτών είναι οι εξής:
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1. Δομή- Προσωπικό

Α. Ελλάδα

1 Τι είναι το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ?

2 Ποιοι είναι οι στόχοι του? 

3 Ποιες υπηρεσίες προσφέρει?

4 Σε ποιες κοινωνικές ομάδες απευθύνεται?

5 Ποιες ειδικότητες περιέχει?

6 Πόσα είναι τα μέλη του προσωπικού?

7 Το  εκπαιδευτικό  προσωπικό  είναι  καταλλήλως  εκπαιδευμένο  και  ειδικευμένο  σε  άτομα  με
αναπηρία?

8 Υπάρχουν παιδιά νηπιαγωγείου? Για αυτά, υπάρχει ειδική παιδαγωγός?

Β. Σουηδία

1 Τι είναι το Specialpedagogiska Skolmyndigheten?

2 Ποια είναι η αποστολή σας?

3 Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο?

4 Ποιες  κοινωνικές  ομάδες  (π.χ.  παιδιά  ή  ενήλικες)  δέχεται  το Specialpedagogiska
Skolmyndigheten?

5 Τι είδους εκπαίδευση προσφέρεται από το κέντρο?

6 Πόσα άτομα δουλεύουν για το Κέντρο?

7 Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι είναι ειδικευμένοι πάνω στην ειδική αγωγή?

8Υπάρχουν νήπια και αν ναι, υπάρχει ειδικός νηπιαγωγός? 

Β. Λειτουργία- Ένταξη

Α. Ελλάδα

9 Ποιες δράσεις πραγματοποιούνται?

10 Εκτός  από  προγράμματα  κατάρτισης,  υπάρχουν  δραστηριότητες  ψυχαγωγίας  και  ποιες  είναι
αυτές?

11 Ποια είναι η διαδικασία ένταξης ενός ατόμου στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ?

12 Οι γονείς βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Κέντρο? Έχουν συχνή ενημέρωση? Προσέρχονται
αυτοβούλως να ενημερωθούν?

13 Υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις?

14 Χρησιμοποιείται η τεχνολογία, όπως π.χ. υπολογιστές?

Β. Σουηδία

9     Τι είδους δραστηριότητες προσφέρει το κέντρο?

10 Υπάρχουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αν ναι, ποιες είναι?

11  Πώς μπορεί ένα άτομο να γραφτεί σε ειδικό σχολείο στην Σουηδία ή να έρθει στο κέντρο?
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12  Οι γονείς των παιδιών βρίσκονται σε επικοινωνία με το προσωπικό του σχολείου και πόσο
συχνά ενημερώνονται?

13 Υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις?

14  Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία?

Γ. Κράτος και κοινωνία

Α. Ελλάδα

15 Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση από το κράτος? 

16 Οι τοπικοί φορείς βοηθούν στις δράσεις και στην χρηματοδότηση του Κέντρου?

17 Οι κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν για την δράση του?Πώς το αντιμετωπίζουν?

18 Διοργανώνονται ημερίδες για την ενημέρωση των πολιτών?

19 Επισκέπτονται το Κέντρο σχολεία ή άλλοι φορείς για ενημέρωση?

20 Έχετε να προτείνετε κάτι για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου; Τι θα θέλατε να αλλάξει;

Β. Σουηδία

15Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση από το σουηδικό κράτος?

16 Οι τοπικοί φορείς βοηθούν το έργο του Specialpedagogiska Skolmyndigheten?

17 Οι κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν το έργο του Specialpedagogiska Skolmyndigheten?

18 Πώς ενημερώνετε το κοινό για το κέντρο και γενικώς για την ειδική αγωγή?

19 Επισκέπτονται το κέντρο άλλοι φορείς για ενημέρωση?

20 Έχετε να προτείνετε κάτι για μια πιο καλή λειτουργία του κέντρου?

 Άλλα εργαλεία έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής:

 Παρατήρηση στους χώρους όπου έγινε η μελέτη

 Φωτογράφηση των χώρων και των δομών των κέντρων

 Επιτόπια μελέτη

Στις παρακάτω ενότητες παρατίθενται οι ημιδομημένες συνεντεύξεις μαζί με τις απαντήσεις τους,

όπως επίσης και η συγκριτική προσέγγιση.

4.4. Συμμετέχοντες
  Το δείγμα των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις αποτελείται από τους δύο εκπροσώπους

των  δύο  κέντρων.  Αυτοί  είναι  ο  κ.  Πετρουσιάνης  Αθανάσιος,  προϊστάμενος  του  ΚΕΦΙΑΠ

Φλώρινας, στην Ελλάδα και η κ. Persson Pia, σύμβουλος του SPSM της Malmö στην Σουηδία. 

  Οι δύο συμμετέχοντες έχουν ενεργό ρόλο στον τομέα της ειδικής αγωγής εδώ και πολλά

χρόνια.

4.5. Συλλογή δεδομένων
  Η έρευνα ήταν επιτόπια και πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, στην πόλη της Φλώρινας και

35



στην Σουηδία, στην πόλη της Malmö κατά τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2016

  Συγκεκριμένα,  στις  20  Μαρτίου  του  2016  πραγματοποιήθηκε  η  πρώτη  επίσκεψη  στο

ΚΕΦΙΑΠ Φλώρινας, όπου έγινε μια μικρή ενημέρωση και ξενάγηση στον χώρο, και στην συνέχεια,

την  1η  Απριλίου  2016  πραγματοποιήθηκε  η  δεύτερη  επίσκεψη,  όπου  πραγματοποιήθηκε  η

συνέντευξη και η λεπτομερής ξενάγηση στο χώρο του κέντρου.

  Όσον αφορά την Σουηδία, ήδη από τον Ιανουάριο του 2016 είχαν ξεκινήσει οι επαφές με το

SPSM,  και την κ. Persson,  από όπου λάμβανα γενικές πληροφορίες για το κέντρο και τη ειδική

αγωγή στην Σουηδία. Στις 24 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στο σουηδικό κέντρο,

όπου υπήρξε προσωπική συνάντηση με την κ. Persson. Εκεί ολοκληρώθηκε το δεύτερο μέρος της

έρευνας με την λήψη της συνέντευξης και την ξενάγηση στο κέντρο. 

  Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν και κρατήθηκαν σημειώσεις κατά την διάρκειά τους.

Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις είναι ακριβώς αυτές που δόθηκαν από τους ερωτώμενους. Ένα

άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι  η συνέντευξη στο SPSM  πραγματοποιήθηκε στην  σουηδική

γλώσσα,  αλλά για λόγους διευκόλυνσης, έγινε πιστή μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Οι

συνεντεύξεις παρατίθενται στο παράρτημα Ι. 

4.6. Ανάλυση
  Αναλύοντας  και  επανεξετάζοντας  τα  αποτελέσματα  των  δύο  συνεντεύξεων,  παίρνουμε

πληροφορίες,  αφενός  για  τα  δύο  κέντρα,  τα  οποία  είναι  κομμάτι  του  συστήματος  της  ειδικής

αγωγής και αφετέρου γενικώς για τον τομέα της ειδικής αγωγής στις δύο χώρες. 

  Η  ανάλυση  πραγματοποιήθηκε  ως  εξής:  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  χωρίστηκαν  σε

θεματικές  ενότητες  και  κατηγορίες  και  στην συνέχεια  αναλύονται.  Παρακάτω παρατίθενται  τα

αποτελέσματα της έρευνας.

4.7. Αποτελέσματα ανάλυσης

  Οι  θεματικοί  άξονες  που  δημιουργήθηκαν  μετά  την  ανάλυση  των  αποτελεσμάτων  των

συνεντεύξεων είναι οι εξής:

1. Το κέντρο

2. Προσωπικό

3. Ένταξη παιδιού και ενημέρωση γονέων

4. Εγκαταστάσεις

5. Εκπαίδευση και δραστηριότητες

6. Χρηματοδότηση

7. Ενημέρωση κοινού

8. Προτάσεις
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  Οι κατηγορίες των θεματικών αξόνων είναι:

Δημιουργία του κέντρου

 Αποστολή του κέντρου

 Προσφερόμενες υπηρεσίες

 Κοινωνικές ομάδες

 Ειδίκευση και αριθμός προσωπικού

 Κατηγορίες προσωπικού

 Διαδικασία ένταξης του παιδιού

 Ενημέρωση γονέων

 Εκπαίδευση παιδιών

 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

 Υλικά και μέσα

 Δραστηριότητες

 Κρατική χρηματοδότηση

 Δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς

 Πολίτες και κέντρο

 Τρόποι ενημέρωσης κοινού και επισκεπτών

 Προτάσεις

  Στον  παρακάτω  πίνακα  παρατίθενται  τα  αποτελέσματα  της  ανάλυσης.

Θεματικός άξονας 1: Το κέντρο

Κατηγορίες ΚΕΦΙΑΠ SPSM

Δημιουργία του κέντρου 1998 2008

Αποστολή του κέντρου  Κοινωνική ενσωμάτωση
 αποδοχή

 Επίτευξη  εκπαιδευτικών
στόχων

 Κοινωνική  ενσωμάτωση
και αποδοχή

Προσφερόμενες υπηρεσίες  Αποκατάσταση
 Υποστήριξη  και

κοινωνική παρέμβαση
 Εκπαίδευση  και

κατάρτιση

 Εκπαίδευση
 Συμβουλευτική  και

υποστήριξη

Κοινωνικές ομάδες Όλες Όλες

Θεματικός άξονας 2: Προσωπικό

Ειδίκευση  και  αριθμός  Ειδικευμένοι  στην  Ειδικευμένοι  στην  ειδική
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προσωπικού ειδική αγωγή
 όχι  ειδικευμένος

νηπιαγωγός
 Δέκα εργαζόμενοι

αγωγή
 ειδικευμένος νηπιαγωγός
 1,300 εργαζόμενοι

Κατηγορίες προσωπικού  ψυχολόγος
 κοινωνιολόγος
 εργοθεραπευτές
 φυσιοθεραπευτές
 κοινωνική λειτουργός
 επισκέπτρια υγείας
 νοσηλεύτρια 
 λογοθεραπευτής

 σύμβουλοι  για  τα  σχολεία
ή για τους γονείς.

 Ψυχολόγοι
 ειδικοί  εκπαιδευτικοί  και

γυμναστές, 
 διοικητικό προσωπικό 
 προσωπικό αξιολόγησης 
 λογοθεραπευτές

Θεματικός άξονας 3: Ένταξη παιδιού και ενημέρωση γονέων

Διαδικασία  εγγραφή  του
ατόμου

 Ραντεβού
 Συζήτηση  με  την

κοινωνική  λειτουργό  ή
την επισκέπτρια υγείας 

 ιστορικό του παιδιού 
 ραντεβού  με  τον

ανάλογο θεραπευτή.
 Σχεδιασμός  και

εφαρμογή
προγράμματος 

Καθορισμός  τέλους
προγράμματος

 Επικοινωνία με τις τοπικές
αρχές 

 συνάντηση  με  την  ομάδα
των ειδικών  

 κατάρτιση  κατάλληλου
προγράμματος

 παρακολούθηση  ειδικού
σχολείου  και  κατ'
επέκταση 

 συμμετοχή  σε
δραστηριότητες του SPSM

 τέσσερα  κέντρα
αξιολόγησης 

Ενημέρωση γονέων  Συχνή ενημέρωση
 Συμμετοχή  των  γονέων

στα προγράμματα

 Κάθε βδομάδα
 Κάθε μήνα

Θεματικός άξονας 4: Εγκαταστάσεις

Εγκαταστάσεις  Επαρκείς
 νεόδμητο κτήριο
 κάλυψη αναγκών
 ξενώνες

 Επαρκείς
 Γυμναστήριο
 θεματικές αίθουσες
 αίθουσες φαγητού
 αίθουσες τεχνολογίας
 ξενώνες
 ειδικά  διαμορφωμένοι

χώροι

Θεματικός άξονας 5: Εκπαίδευση και δραστηριότητες

Εκπαίδευση παιδιών  Δεν λειτούργησε  Ειδικά σχολεία
 SPSM
 Γραφή
 Ανάγνωση
 Μαθηματικά
 Φυσική αγωγή
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 εξωσχολικές
δραστηριότητες

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  Μέσω ημερίδων  Συνεχείς
 διοργάνωση  κύκλων

μαθημάτων
 σεμινάρια
 συνέδρια  για  ειδικούς

εκπαιδευτικούς

Υλικά και μέσα  Μέσα τεχνολογίας
 Ειδικές κατασκευές

 Βιβλία
 παιχνίδια
 μέσα τεχνολογίας
 οπτικό υλικό

Δραστηριότητες  Ομαδικές
 ατομικές
 θεατρικές παραστάσεις
 κοινωνικής  ένταξης  και

ψυχαγωγίας
 εργαστήριο

πηλοπλαστικής
 εικαστικά
 χορός
 προγράμματα  για  την

ένταξη  στην  κοινωνία
και  τις  δυσκολίες
προσβασιμότητας

 Αθλητικές
 εκπαίδευσης
 κοινωνικοποίησης  και

ενσωμάτωσης
 ψυχαγωγίας

Θεματικός άξονας 6: Χρηματοδότηση

Κρατική χρηματοδότηση  Επαρκής
 Γενικό  Νοσοκομείο

Φλώρινας

 Επαρκής
 σουηδική κυβέρνηση

Θεματικός άξονας 7: Ενημέρωση κοινού

Δράσεις  σε  συνεργασία  με
άλλους φορείς

 Διοργάνωση ημερίδων
 αθλητικοί αγώνες
 εκδηλώσεις

 Ενημέρωση

Πολίτες και κέντρο  Δωρεές
 Στήριξη του κέντρου
 Αποδοχή των ΑΜΕΑ
 Εθελοντισμός

 Είναι ενήμεροι
 προσφορά  σημαντικής

βοήθειας

Τρόποι ενημέρωσης κοινού και
επισκεπτών

 Ημερίδες
 προβολές slights
 βίντεο
 ξενάγηση
 ενημέρωση από ειδικό

 Προβολές PowerPoint
 Ξενάγηση

Θεματικός άξονας 8: Προτάσεις
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Προτάσεις  Ύπαρξη  εκπαίδευσης
και  επαγγελματικής
κατάρτισης

 Να  λειτουργήσουν  οι
ξενώνες

 Πρόσληψη  επιπλέον
προσωπικού

 Μεγαλύτερη  συμμετοχή
στα  μαθήματα
επιμόρφωσης  και  στα
σεμινάρια  από  τους
ειδικούς παιδαγωγούς

4.7. Αποτελέσματα - Σχολιασμός
  Σκοπός της έρευνας ήταν να παρουσιάσει τα συστήματα της Ελλάδας και της Σουηδίας στον

τομέα της ειδικής αγωγής, να τα συγκρίνει και να αναδείξει τις διαφορές και τις ομοιότητες που

υπάρχουν.

  Η συγκριτική μελέτη περιπτώσεων στην ειδική αγωγή έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές.

Μια συγκριτική  μελέτη  ειδικής  αγωγής  (Chiang  & Chang 2009)  του  Microthink  Institute  των

Ηνωμένων  Πολιτειών  Αμερικής  πραγματοποιήθηκε  ανάμεσα  στις  χώρες  της  Ταϊβάν  και  της

πολιτείας  του  Wisconsin.  Σε αυτή  την  έρευνα,  η  μέθοδος  συλλογής  των  δεδομένων  ήταν

ηλεκτρονική , καθώς πηγές της ήταν το  Department of Public Instruction  του Wisconsin  και το

Δίκτυο Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας της Ταϊβάν, σε αντίθεση με την παρούσα έρευνα,

στην οποία χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ημιδομημένης συνέντευξης και της επιτόπιας έρευνας.

Η κατακλείδα της έρευνας ήταν ότι η διαφορά των διαφόρων συστημάτων έγγυται στην ιστορία,

στο πολιτισμό, στην γλώσσα, στην πολιτική και στην φιλοσοφία, παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν

από χώρα σε χώρα, πράγμα που έχει επισημανθεί και στην παρούσα έρευνα για τις δύο υπό μελέτη

χώρες.

Μια άλλη συγκριτική μελέτη είναι αυτή του  Leen Sebrechts (2012), ο οποίος συγκρίνει τα

συστήματα ειδικής αγωγής του Βελγίου, της Νορβηγίας, της Αγγλίας και της Ολλανδίας. Ο ίδιος

αναφέρει πως η επιλογή των χωρών της έρευνας είναι αυτή γιατί η κάθε χώρα έχει διαφορετικό

σύστημα στον τομέα της ειδικής αγωγής και έχει ενδιαφέρον να βλέπουμε τις  διαφορές για να

έχουμε ολοκληρωμένη γνώμη, πράγμα το οποίο ισχύει απόλυτα και για την παρούσα μελέτη, όπου,

όπως έχει αναφερθεί, η επιλογή των χωρών σύγκρισης έχει γίνει ακριβώς για αυτό τον λόγο: γιατί

είναι δύο χώρες με διαφορετικά δεδομένα σε όλους σχεδόν τους τομείς και αυτό έχει ερευνητικό

ενδιαφέρον.

Τέλος,  μια  σημαντική  συγκριτική  μελέτη  είναι  αυτή  των  Mazurek  &  Winzer  (1994).

Θεωρείται από τις πιο μεγάλες και σημαντικές έρευνες στην ειδική αγωγή. Παρουσιάζει είκοσι έξι

μελέτες περιπτώσεων -χωρών, και ένας από τους στόχους της είναι να αναδείξει τις αντιθέσεις στον

τομέα της ειδικής αγωγής ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Μερικές από τις χώρες που συγκρίνει είναι
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η Σενεγάλη, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία, η Σουηδία, η Φινλανδία, το Πακιστάν και οι Ηνωμένες

Πολιτείες της Αμερικής. Η παρουσίαση και σύγκριση των συστημάτων γίνεται μέσω δεδομένων

και ποσοστών, ενώ γίνεται και χωριστή παρουσίαση του κάθε συστήματος. 

  Επιστρέφοντας στην παρούσα μελέτη, παρατηρώντας τα συστήματα της Ελλάδας και της

Σουηδίας,  βλέπουμε  ότι  υπάρχουν  σαφώς  πολλές  αποκλίσεις,  αλλά  και  κάποιες  ομοιότητες.

Λαμβάνοντας υπόψιν της ευρύτερη ιστορική εξέλιξη της κάθε χώρας, μπορούμε να κατανοήσουμε

γιατί υπάρχουν διαφορές στα συστήματα, καθώς η Ελλάδα έχει υποστεί πολέμους και δύσκολες

καταστάσεις,  που  την  πήγαν  πίσω  τόσο  στην  νοοτροπία,  όσο  και  στην  πολιτική.  Αντίθετα,  η

Σουηδία,  προτιμούσε  και  προτιμά  να  μένει  ουδέτερη  σε  πολέμους  και  αναταραχές.  Αυτό  την

βοήθησε και την βοηθάει να αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς, όπως και στην ειδική αγωγή, και

αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η συζήτηση για αυτό το θέμα είχε ξεκινήσει πολύ πιο πρι από την

Ελλάδα

  Αυτό που ξεχωρίζει και από την θεωρητική ανάλυση, αλλά και από τις συνεντεύξεις είναι

ότι καθοριστικό ρόλο παίζει ο οικονομικός παράγοντας. Η Ελλάδα βιώνει μια οικονομική κρίση,

πράγμα που δεν της επιτρέπει να χρηματοδοτεί επαρκώς τις δομές και τομείς όπως η παιδεία. Στην

ειδική αγωγή, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής χρηματοδότηση, έλλειψη προσωπικού

και έτσι να μη λειτουργούν επαρκώς οι δομές της. Αντίθετα, η Σουηδία, αν και αυτή βιώνει την

οικονομική κρίση, αλλά σαφώς σε μικρότερο βαθμό και με πολύ λιγότερες συνέπειες, χρηματοδοτεί

επαρκώς τον τομέα της ειδικής αγωγής,  με αποτέλεσμα οι  δομές  της  να λειτουργούν όλες  και

αποτελεσματικά. Μια άλλη διαφορά έγγυται στο γεγονός ότι τα ελληνικά σχολεία έχουν έλλειψη

κατάλληλων βοηθητικών υλικών και μέσων για τους μαθητές, που είναι και αυτό απόρροια της

έλλειψης χρηματοδότησης. Η παροχή αυτών των μέσων και υλικών είναι ευθύνη του κράτους, σε

αντίθεση με την περίπτωση της Σουηδίας, όπου τα ειδικά σχολεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλα

τα απαραίτητα μέσα για τους μαθητές, και παρέχονται από το SPSM. Μια κατηγορία μέσων είναι

και  τα  μέσα  τεχνολογίας.  Στην  περίπτωση  του  ΚΕΦΙΑΠ,  για  παράδειγμα,  οι  υπολογιστές

χρησιμοποιούνται  κατά  κύριο  λόγο  από  το  προσωπικό,  ενώ  στο  Specialpedagogiska

Skolmyndigheten  ο κάθε μαθητής έχει τον δικό του υπολογιστή.  Άλλη μια διαφορά είναι ότι στα

σουηδικά  σχολεία  παρέχεται  δωρεάν  γεύματα  και  δραστηριότητες,  κάτι  που  στην  Ελλάδα  δεν

υπάρχει.

  Μια ομοιότητα και μια διαφορά ταυτόχρονα είναι η διαδικασία εγγραφής των μαθητών,

καθώς και στις δύο περιπτώσεις μια ομάδα ειδικών συναντούν το άτομο, βλέπουν, καταγράφουν

και αξιολογούν την κατάσταση, αλλά στην περίπτωση του ΚΕΦΙΑΠ, οι γονείς έρχονται σε απ'

ευθείας συνεννόηση με το κέντρο, ενώ στην Σουηδία οι γονείς απευθύνονται πρώτα στις τοπικές

αρχές, οι οποίες με την σειρά τους ενημερώνουν το SPSM. 

41



  Άλλη μια διαφορά είναι ότι στο κέντρο της Σουηδίας, υπάρχουν ξενώνες για τα άτομα που

έρχονται  από μακριά,  έτσι  ώστε  να  μένουν εκεί.  Στο  ΚΕΦΙΑΠ,  ενώ υπάρχουν οι  ξενώνες,  δε

λειτούργησαν ποτέ.

Όσον  αφορά  την  συνεργασία  με  άλλους  φορείς,  βλέπουμε  ότι  το  ελληνικό  κέντρο

συνεργάζεται πιο στενά και περισσότερο με άλλους φορείς, από ότι το σουηδικό, όπως επίσης το

ελληνικό κέντρο διοργανώνει δράσεις για την ομαλή μετάβαση των ατόμων με ειδικές ικανότητες

στην κοινωνία, όπως μετακίνηση στην πόλη, ψώνια στο σούπερ μάρκετ ή ένας καφές σε καφετέρια.

  Κάποιες από τις ομοιότητες των δύο κέντρων είναι οι εξής:

Στην ενημέρωση των επισκεπτών, και τα δύο κέντρα χρησιμοποιούν την τεχνολογία, όπως

παρουσιάσεις PowerPoint και slights

Και στα δύο κέντρα μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι είναι άτομα με ειδικές ικανότητες

Στόχοι και των δύο είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων, μέσα σε ένα προσβάσιμο

περιβάλλον, με την διαφορά ότι το SPSM έχει και εκπαιδευτικούς στόχους και τους υλοποιεί, ενώ

το ΚΕΦΙΑΠ δεν μπορεί  να τους πραγματοποιήσει  λόγω της  έλλειψης χρηματοδότησης από το

κράτος. 

  Τα  δύο συστήματα  ειδικής  αγωγής,  όπως  αναλύθηκε  παραπάνω,  παρουσιάζουν  αρκετά

έντονες διαφορές. Λαμβάνοντας υπόψιν την ιστορική εξέλιξη της ειδικής αγωγής σε κάθε χώρα,

βλέπουμε ότι στην Ελλάδα η συζήτηση ξεκίνησε πολύ πιο αργά από ότι στην Σουηδία. Επίσης,

μεγάλο ζήτημα αποτελεί η χρηματοδότηση του κλάδου, καθώς στην Ελλάδα είναι ελλιπής σε σχέση

με την Σουηδία που είναι επαρκής και καλύπτονται όλες οι εκπαιδευτικές και οι συναφείς ανάγκες.

Επιπλέον, σημαντικό είναι το ζήτημα του “ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”. Αυτός είναι ο στόχος

του σουηδικού κράτους, τον οποίο πετυχαίνει στον μέγιστο βαθμό. Ένας ανάλογος στόχος τίθεται

και  στην  Ελλάδα,  αλλά  εμπόδια  όπως  η  νοοτροπία  και  η  χρηματοδότηση  δεν  βοηθούν  στην

υλοποίησή του. Ένα άλλο πολύ βασικό σημείο διαφοράς είναι ότι στο σουηδικό σχολείο υπάρχει

συνδιαμόρφωση του ημερησίου προγράμματος από τον μαθητή και το εκπαιδευτικό, πράγμα που

δεν συμβαίνει στην Ελλάδα, διότι το σύστημά μας στην ουσία παραμένει δασκαλοκεντρικό. 

Συμπεράσματα
   Τα συμπεράσματα της έρευνας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Η ιστορική εξέλιξη  της  ειδικής  αγωγής στις  δύο χώρες  εκτός  από ενδιαφέρον,  έχει  και

μεγάλες διαφορές. Όπως είδαμε, η Σουηδία ξεκίνησε να παιδαγωγεί τα παιδιά με αναπηρία πολύ

πιο πριν από την Ελλάδα, η οποία έθεσε τις βάσεις της ειδικής αγωγής μόλις στις αρχές του 20ου

αιώνα.

Τα  μέτρα  που  ελάμβανε  και  λαμβάνει  η  σουηδική  κυβέρνηση  για  την  ειδική  αγωγή
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υλοποιούνται και χρηματοδοτούνται επαρκώς, ενώ στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ψηφίζονται

μέτρα για την ειδική αγωγή, εν τούτοις πολλές φορές δεν υλοποιούνται και ο βασικός λόγος είναι η

έλλειψη χρηματοδότησης και η έλλειψη προσωπικού. 

Ενώ στην Σουηδία, όλα τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο (100%), στην Ελλάδα παρατηρούμε

περιστατικά όπου τα παιδιά διακόπτουν το σχολείο ή δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην

εκπαίδευση. 

Τα τμήματα  ένταξης  υπάρχουν  στα  ελληνικά  σχολεία,  με  σκοπό  οι  μαθητές  με  ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες να μπορούν να ενταχθούν πιο εύκολα στη τυπική τάξη. Αυτό

κατά κάποιο τρόπο αποτελεί ένα είδος διαχωρισμού και εμμέσως δεν προωθεί την ίση εκπαίδευση.

Αντίθετα, στην Σουηδία, όλοι οι μαθητές βρίσκονται στο τυπικό σχολείο με την διαφορά ότι οι

μαθητές που έχουν κάποια αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν επιπλέον υποστήριξη

μέσω ειδικών μέσων, όπως για παράδειγμα ακουστικά ή εργονομικό μέρος. 

Ο οικονομικός παράγοντας παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα της

ειδικής αγωγής. 

Το κέντρο στην Ελλάδα στο οποίο έγινε η έρευνα, παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν ελλείψεις,

ενώ  τμήματα  που  έπρεπε  να  λειτουργούν,  δεν  λειτούργησαν  ποτέ,  ή  υπολειτούργησαν  και

σταμάτησαν λόγω έλλειψης χρηματοδότησης και στελέχωσης. 

Το σουηδικό κέντρο λειτουργεί επαρκώς, ο εξοπλισμός του είναι παραπάνω από επαρκής,

όπως επίσης και το προσωπικό που το απαρτίζει, είναι το κεντρικό όργανο υπεύθυνο για τις δομές

της  ειδικής  αγωγής  και  χρηματοδοτείται  από  το  κράτος.  Επίσης,  οι  στόχοι  του  είναι  κυρίως

εκπαιδευτικοί, αλλά στοχεύει και στην κοινωνική ενσωμάτωση των μαθητών.
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Επίλογος

   Εν  κατακλείδι,  η  ειδική  αγωγή  είναι  ένα  πολύ  σημαντικό  ζήτημα  μιας  κοινωνίας.  Η

εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες είναι ζωτικής σημασίας.

Και αυτό διότι όλοι οι πολίτες μιας κοινωνίας έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες της. Η

αγωγή των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, όταν αυτή υλοποιείται στο

μέγιστο, δίνει την δυνατότητα στα άτομα αυτά να ενσωματωθούν στην κοινωνία, να γίνουν ενεργοί

πολίτες, να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, να ανακαλύψουν δεξιότητες και ικανότητες, και

ίσως μέσω της ειδικής αγωγής και των μεθόδων της να βελτιωθεί όσο γίνεται η κατάστασή τους. 

Η μελέτη των περιπτώσεων της Ελλάδας και της Σουηδίας μας δίνει μια εικόνα για το πώς

αντιμετωπίζεται  η  ειδική  αγωγή  σε  κάθε  χώρα.  Η  Ελλάδα  και  η  Σουηδία  είναι  δύο  εντελώς

διαφορετικές χώρες, με μεγάλες διαφορές. Ακριβώς αυτές οι μεγάλες διαφορές ήταν ο λόγος που

εκπονήθηκε αυτή η συγκριτική μελέτη, καθώς καθ' όλη την διάρκειά της, το ερευνητικό ενδιαφέρον

ήταν όλο και πιο έντονο. Παράγοντες όπως η οικονομική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση μιας

χώρας, αλλά και η νοοτροπία της επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική πολιτική της.  

   Όπως είχε πει και ο Nelson Mandela “There is no keener revelation of a society's soul than
the way in which it treats its children”,  προσθέτοντας ότι εκτός από τον τρόπο που φέρεται στα
παιδιά, είναι και ο τρόπος που φέρεται και αντιμετωπίζει τα άτομα με αναπηρία.
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Παράρτημα Ι

1. Συνεντεύξεις

1. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Όνομα φορέα: ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ)

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 55

Πόλη: Φλώρινα

Χώρα: Ελλάδα

Α. Δομή - Προσωπικό

1. Τι είναι το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ?

   Το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ είναι  το Κέντρο Εκπαίδευσης  Κοινωνικής  Υποστήριξης  και  Κατάρτισης

Ατόμων  Με  Αναπηρία.  Δημιουργήθηκε  ως  θεσμός  το  1998  με  τον  νόμο  Ν.2646/1998.  Στην

Φλώρινα,  λειτουργεί  από  το  2002.  Έως  το  2011  λειτουργεί  ως  ανεξάρτητο  νομικό  πρόσωπο

δημοσίου  δικαίου  με  την  ονομασία  ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ.  Από  την  1η  Ιανουαρίου  του  2012,  το

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φλώρινας ενσωματώνεται στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, από το οποίο, έως

σήμερα  (2016),  διοικείται  και  χρηματοδοτείται.  Επίσης  μετονομάστηκε  σε  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  ,  που

σημαίνει Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

2. Ποιοι είναι οι στόχοι του?

   Οι στόχοι του Κέντρου μας είναι η κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία, η ένταξή τους

στην κοινωνία και η αποδοχή τους από τον κόσμο. 

3. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει?

   Μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τις υπηρεσίες του Κέντρου μας σε τρεις κατηγορίες:

vi. Στην πρώτη κατηγορία, εντάσσονται οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποκατάσταση

των ατόμων. Υπάρχουν τα τμήματα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας και φυσιοθεραπείας. Το

διάστημα, κατά το οποίο θα διαρκέσει η εκάστοτε θεραπεία για το κάθε άτομο εξαρτάται

από την εξέλιξη του ατόμου, την ηλικία του και την πάθησή του.

vii. Στην δεύτερη κατηγορία έχουμε τις υπηρεσίες υποστήριξης και κοινωνικής παρέμβασης για

τα ίδια τα άτομα με αναπηρία αλλά και για τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτών των
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υπηρεσιών, υπάρχει ενημέρωση των γονέων για τα δικαιώματά τους αλλά και των παιδιών

τους,  διασυνδέσεις  με  άλλους  φορείς,  όπως  επίσης  και  κοινωνική  και  ψυχολογική

υποστήριξη.  Για  να  είναι  αποτελεσματικές  αυτές  οι  υπηρεσίες,  κάνουμε  μια  κοινωνική

καταγραφή σε ένα μεγάλο μέρος του νομού Φλώρινας, χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια.

Έτσι,  μπορούμε να είμαστε ενήμεροι  για το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική και την

οικονομική κατάσταση των ατόμων που προσέρχονται στο κέντρο μας.

viii. Στην  τρίτη  κατηγορία  εντάσσονται  η  εκπαίδευση  και  η  κατάρτιση.  Παρόλο  που

τυπικά υπάρχει ως τομέας του κέντρου, στην πραγματικότητα δεν λειτούργησε ποτέ και

αυτό  γιατί  δεν  προωθήθηκε  από  την  πολιτεία  και  δεν  στελεχώθηκε  με  το  απαραίτητο

προσωπικό. Παρόλα αυτά όμως, έμμεσα, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, υπάρχει μια

στοιχειώδης επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων. 

4. Σε ποιες κοινωνικές ομάδες απευθύνεται?

   Το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ απευθύνεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς εξαίρεση. Προσφέρονται οι

προαναφερθείσες υπηρεσίες σε όλα τα άτομα με αναπηρία ανεξάρτητα από την ηλικία τους, το

φύλο τους,  την οικονομική και  κοινωνική τους κατάσταση ή την πάθησή τους,  είτε αυτή είναι

κινητικές αναπηρίες, είτε νοητική υστέρηση, είτε αυτισμός, είτε σύνδρομα και λοιπά. 

5. Ποιες ειδικότητες περιέχει?

   Όπως ανέφερα και πριν, οι “ειδικότητες”, εάν μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε έτσι, είναι η

αποκατάσταση, η υποστήριξη και  η κοινωνική παρέμβαση. Τώρα, όσον αφορά στις ειδικότητες

κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία, δεν υπάρχουν, διότι, όπως ειπώθηκε, δεν λειτούργησε ποτέ

αυτός ο τομέας. Κατά περιόδους, υπάρχουν τμήματα- ειδικότητες όπως:

vi. μουσικοθεραπεία

vii. νοσηλευτική παρέμβαση

6. Πόσα είναι τα μέλη του προσωπικού?

   Αυτή την στιγμή, το προσωπικό του κέντρου μας αποτελείται από δέκα μέλη επιστημονικού

προσωπικού. Αυτά είναι:

ix. ένας ψυχολόγος

x. ένας κοινωνιολόγος

xi. δύο εργοθεραπευτές

xii. δύο φυσιοθεραπευτές

xiii. μία κοινωνική λειτουργός
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xiv.μία επισκέπτρια υγείας

xv. μία νοσηλεύτρια 

xvi. ένας λογοθεραπευτής

7. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι  καταλλήλως εκπαιδευμένο και  ειδικευμένο σε άτομα με

αναπηρία?

Ναι. Όλο το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο για τα άτομα με αναπηρία. 

8. Υπάρχουν παιδιά νηπιαγωγείου? Για αυτά, υπάρχει ειδική παιδαγωγός?

   Βεβαίως και υπάρχουν παιδιά νηπιαγωγείου και είναι αρκετά. Δυστυχώς δεν έχουμε ειδικευμένο

ειδικό προσωπικό για τα παιδιά. Όμως, κάποια άτομα από το επιστημονικό προσωπικό μας έχουν

ειδικευτεί στα μικρά παιδιά, οπότε μπορούν με κάποιο τρόπο να εξυπηρετούν τα μικρά παιδιά. 

Β. Λειτουργία – Ένταξη

9. Ποιες δράσεις πραγματοποιούνται?

   Οι  δράσεις  μας  αφορούν κυρίως την κοινωνικοποίηση και  την κοινωνική ενσωμάτωση των

ατόμων με  αναπηρία.  Οι  δράσεις  γίνονται  είτε  σε  ατομικό  είτε  σε  ομαδικό  επίπεδο,  όπως  για

παράδειγμα η ομάδα των εφήβων,  όπου στόχος μας εδώ είναι  η κοινωνική ενσωμάτωση και η

ανάπτυξη διάφορων δραστηριοτήτων για την αποδοχή και ένταξή τους στην κοινωνία. 

Τα  προγράμματα  που  πραγματοποιούνται  είναι  η  οργάνωση  θεατρικών  παραστάσεων  στην

Φλώρινα,  προγράμματα  κοινωνικής  ένταξης  και  ψυχαγωγίας,  εργαστήριο  πηλοπλαστικής,

εικαστικά, χορός, προγράμματα για την ένταξη στην κοινωνία και τις δυσκολίες προσβασιμότητας,

δράσεις για πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην πόλη, εκδηλώσεις και ενημέρωση μέσα από

ημερίδες, συναυλίες με σκοπό την στήριξη των ατόμων με αναπηρία, αλλά και συνεργασίες με

άλλους φορείς, όπως σχολεία και δήμο. 

 Όταν  αναφέρεστε  σε  δράσεις  για  την  πρόσβαση  των  ατόμων  με  αναπηρία  στην  πόλη,  τι

ακριβώς γίνεται?

   Τα  παιδιά  πηγαίνουν  βόλτα  στην  πόλη,  παρατηρούν,  όσο  μπορούν,  τις  δυσκολίες  που

αντιμετωπίζουν στην μετακίνησή τους, πηγαίνουν για καφέ  ή για φαγητό. Με αυτό τον τρόπο

προσπαθούμε να εντάξουμε τα άτομα αυτά ομαλά στην κοινωνία και να δείξουμε πώς και αυτά

μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα. 
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10. Εκτός από προγράμματα κατάρτισης, υπάρχουν δραστηριότητες ψυχαγωγίας και ποιες είναι

αυτές?

   Όπως προανέφερα, υπάρχουν δραστηριότητες ψυχαγωγίας, όπως η πηλοπλαστική, τα εικαστικά,

ο χορός, οι βόλτες στην πόλη, το θέατρο και λοιπά. 

11. Ποια είναι η διαδικασία ένταξης ενός ατόμου στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ?

   Η διαδικασία ένταξης ενός ατόμου στο κέντρο μας είναι η εξής:

ix. Οι γονείς του ατόμου με αναπηρία τηλεφωνούν στο κέντρο και κλείνουν ένα ραντεβού.

x. Έπειτα, θα μιλήσουν με την κοινωνική λειτουργό ή την επισκέπτρια υγείας για το πρόβλημα

του παιδιού και για τις υπηρεσίες που οι γονείς ζητούν να παρασχεθούν στο παιδί τους.

xi. Λαμβάνεται  ένα  ιστορικό  του  παιδιού  και  οι  γονείς  καλούνται  να  συμπληρώσουν  ένα

ερωτηματολόγιο.

xii.Αφού  γίνουν  όλα  τα  παραπάνω,  οι  γονείς  κανονίζουν  ένα  ραντεβού  με  τον  ανάλογο

θεραπευτή.

xiii. Όταν έρθει η ημέρα του ραντεβού, ο κατάλληλος θεραπευτής θα δει το άτομο και

ανάλογα  με  τις  ανάγκες  του  ατόμου  θα  εφαρμόσει  την  κατάλληλη  θεραπεία,  αφού

προσκομίσουν γνωμάτευση από τα ανάλογα εξειδικευμένα κρατικά κέντρα σχετικά με την

πάθηση και για τις θεραπείες. Αν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα σε κενές ώρες, τότε τα άτομα

μπαίνουν σε λίστα αναμονής.

xiv. Μετά, ο θεραπευτής, ανάλογα με το πρόβλημα, τον χρόνο και την σοβαρότητα του

περιστατικού, καθορίζει το τέλος της θεραπείας.

12.  Οι  γονείς  βρίσκονται  σε  συνεχή  επαφή  με  το  Κέντρο?  Έχουν  συχνή  ενημέρωση?

Προσέρχονται αυτοβούλως να ενημερωθούν?

   Ναι, οι γονείς έχουν συχνή επαφή με το κέντρο και φυσικά συχνή ενημέρωση για την πορεία του

παιδιού τους, για τα δικαιώματα του παιδιού και τα δικά τους, για τις παροχές της πολιτείας για τα

παιδιά τους, έτσι ώστε να κάνουν τις ανάλογες διαδικασίες για να λάβουν αυτές τις παροχές. Όσον

αφορά τα μικρά παιδιά, ζητείται η παρουσία των γονέων μέσα στη αίθουσα θεραπείας, και κάποιες

φορές και η συμμετοχή τους, έτσι ώστε να εφαρμόζουν, όσο μπορούν, τις τεχνικές θεραπείας και

στο σπίτι.

13. Υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις?

   Οι  εγκαταστάσεις  όπου στεγάζεται  το  Κέντρο  μας  είναι  επαρκείς.  Το κτήριο  είναι  σχετικά
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νεόδμητο. Ολοκληρώθηκε το 2002, έχει έκταση 1500τ.μ. , είναι ειδικά διαμορφωμένο για να είναι

προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, έχει τις απαραίτητες αίθουσες και είναι επαρκές για να καλύψει

τις ανάγκες των ατόμων και γενικώς του Κέντρου. 

14. Χρησιμοποιείται η τεχνολογία, όπως π.χ. υπολογιστές?

   Σε έναν κόσμο, όπου η τεχνολογία αποτελεί πλέον μέρος της ζωής μας, πώς γίνεται να μείνουμε

εμείς πίσω? Χρησιμοποιείται η τεχνολογία και κυρίως η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, κυρίως

από το προσωπικό και κάποιες φορές και από τα ίδια τα άτομα. Θεωρώ ότι γενικά ο εξοπλισμός του

Κέντρου είναι καλός. 

C  . Κράτος και κοινωνία

15. Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση από το κράτος?

   Η χρηματοδότηση του Κέντρου από το κράτος είναι επαρκής. Από το 2012, χρηματοδοτείται από

το  Γενικό  Νοσοκομείο  Φλώρινας,  στο  οποία  και  ανήκει  διοικητικά,  που  με  την  σειρά  του

χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας.

16. Οι τοπικοί φορείς βοηθούν στις δράσεις και στην χρηματοδότηση του Κέντρου?

   Όλοι οι τοπικοί φορείς στήριξαν από την πρώτη μέρα το Κέντρο, όπως ο δήμος, η νομαρχία (νυν

περιφέρεια), είτε με χρηματοδότηση, είτε με οργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης. Επίσης, υπάρχει

ειδική  συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο  Δυτικής  Μακεδονίας,  με  τα  τμήματα  Νηπιαγωγών και

Καλών  Τεχνών,  στο  μάθημα  της  Διευρυμένης  Πρακτικής  Άσκησης,  και  στην  διοργάνωση

ημερίδων. Επίσης, οι καθηγητές του πανεπιστημίου βοηθούν αρκετά. 

17. Οι κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν για την δράση του? Πώς το αντιμετωπίζουν?

   Οι κάτοικοι της πόλης είναι ενήμεροι και για την ύπαρξη αλλά και για την δράση του Κέντρου.

Είχαμε την στήριξη από πολύ κόσμο, και αυτό φάνηκε στις αρκετές δωρεές που μας έγιναν από

πολλούς συμπολίτες  μας.  Η αλήθεια  είναι  πως  στην αρχή ήταν λίγο  διστακτικοί  απέναντι  στο

Κέντρο, αλλά κυρίως απέναντι στα άτομα με αναπηρία και ένας λόγος ήταν ότι αυτά τα άτομα δεν

βγαίναν από το σπίτι,  οπότε η δημόσια παρουσία τους  δεν ήταν συνηθισμένη.  Τώρα πλέον οι

κάτοικοι έχουν αποδεχθεί και ενσωματώσει στην κοινωνία αυτά τα άτομα σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Η παρουσία των ατόμων με αναπηρία έχει συνηθιστεί πλέον μέσα στην πόλη, καθώς μέσω των

προγραμμάτων κοινωνικής ενσωμάτωσης, τα άτομα αυτά βγαίνουν σε δημόσιους χώρους, όπως

super markets, τράπεζες και καφετέριες.
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Επίσης, υπάρχει και εθελοντική προσφορά υπηρεσιών και γνώσεων από συμπολίτες μας όλων των

ηλικιών αλλά και από φοιτητές και καθηγητές, ανάλογα με τις γνώσεις που διαθέτουν και βοηθούν

το Κέντρο σε πολλές δραστηριότητες. 

18. Διοργανώνονται ημερίδες για την ενημέρωση των πολιτών?

   Ναι, διοργανώνουμε συχνά ημερίδες με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των

συμπολιτών μας για τα άτομα με αναπηρία. Στόχος μας είναι να μάθουν για αυτά τα άτομα, να τα

αγκαλιάσουν και να τα βοηθήσουν να ενσωματωθούν στην κοινωνία.

19. Επισκέπτονται το Κέντρο σχολεία ή άλλοι φορείς για ενημέρωση?

   Ναι, επισκέπτονται το Κέντρο μας άλλοι φορείς. Αυτό κυρίως γίνεται μέσω προγραμμάτων, όπου

επιδιώκεται η γνωριμία άλλων κοινωνικών ομάδων με τα άτομα με αναπηρία και στόχος τους είναι

η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία αλλά και η ευαισθητοποίηση των άλλων

ατόμων. 

Το Κέντρο το επισκέπτονται πολλοί κάτοικοι της πόλης, σχολεία, με τα οποία γίνονται κάποιες

κοινές δράσεις. Εμείς από την πλευρά μας, ενημερώνουμε τους επισκέπτες μας με ξενάγηση και

προβολή slights και videos. 

Είπατε  ότι  γίνεται  κάποιες  κοινές  δράσεις  με  τα  σχολεία.  Τι  γίνεται  ακριβώς?  Πώς

συνεργάζονται αυτές οι δύο κοινωνικές ομάδες?

Λοιπόν, αυτό γίνεται μέσα από την δημιουργία κοινών ομάδων, όπου συμμετέχουν και άτομα με

αναπηρία  αλλά  και  μαθητές.  Επίσης,  διοργανώνονται  κοινοί  αθλητικοί  αγώνες,  όπου  επίσης

συμμετέχουν μέλη και των δύο κοινωνικών ομάδων. Αυτοί οι αθλητικοί αγώνες διοργανώνονται

από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, άλλες κοινές δραστηριότητες είναι η κοινή συμμετοχή

ατόμων με αναπηρία-μαθητών στα θεατρικά του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ, κοινές δράσεις που έχουν σχέση με τα

ΑμΕΑ, την πρόσβασή τους και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν μέσα στην πόλη.

20. Έχετε να προτείνετε κάτι για την εύρυθμη λειτουργία του κέντρου; Τι θα θέλατε να αλλάξει;

   Το Κέντρο μας πρέπει να προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση στα άτομα με αναπηρία, κάτι που

δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Αυτό θα βοηθούσε αυτά τα άτομα να αποκτήσουν κάποιες συγκεκριμένες

δεξιότητες και μέσω προγραμμάτων, να μπορούσαν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας με βάση τις

δυνατότητές  τους.  Επίσης,  το  Κέντρο  χρειάζεται   περισσότερο  προσωπικό  για  να  μπορεί  να

καλύπτει πλήρως όλες τις ανάγκες του. 

Τέλος,  στο  Κέντρο  υπάρχουν  ξενώνες  των  έξι  δωματίων  με  δώδεκα  κρεβάτια.  Ο σκοπός  των

ξενώνων ήταν να διαμένουν άτομα μέσα στο Κέντρο. Και αυτό δεν λειτούργησε λόγω έλλειψης
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προσωπικού. Καλό θα ήταν από την πολιτεία να προσλάβει κατάλληλο προσωπικό, έτσι ώστε να

λειτουργήσουν οι ξενώνες για τα άτομα που θα χρειάζονται να μένουν στο Κέντρο. 

Οι ξενώνες αυτοί τώρα χρησιμοποιούνται για κάποιο σκοπό ή μένουν ανεκμετάλλευτοι?

Ναι,  του  χρησιμοποιούμε  για  να  εφαρμόσουμε  προγράμματα  ημιαυτόνομης  διαβίωσης.  Αυτό

σημαίνει  ότι,  για  όσες  ώρες  μένουν  τα  άτομα  εδώ,  υπάρχει  πρόγραμμα  καθημερινών

δραστηριοτήτων  για  το  κάθε  άτομο,  το  οποίο  κάνει  κάποιες  δραστηριότητες  και  δουλειές  του

σπιτιού  μιας  κανονικής  ημέρας  σε  σύμπτυξη,  δηλαδή  πλύσιμο  χεριών,  στρώσιμο  κρεβατιού,

μαγείρεμα, πλυντήριο και λοιπά. 

Σας ευχαριστώ πολύ  για  την συνεργασία σας και  τις  πολύτιμες πληροφορίες τις  οποίες  μας

δώσατε. 

Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια. 

4.3. Μελέτη περίπτωσης και συνέντευξη- Σουηδία

Όνομα φορέα: Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Διεύθυνση: Neptuniplan 7

Πόλη: Malmö

Χώρα: Σουηδία

Παρατήρηση: Η έρευνα και συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην σουηδική γλώσσα.

Α.   Δομή - Προσωπικό

1. Τι είναι το Specialpedagogiska Skolmyndigheten?

Το Specialpedagogiska Skolmyndigheten είναι ένας κρατικός φορέας- κέντρο για την ειδική αγωγή

και ξεκίνησε την λειτουργία του από την 1η   Ιουνίου του 2008. Το κέντρο μας είναι αρμόδιο να

προσφέρει εκπαιδευτική υποστήριξη και κατάρτιση στα ειδικά σχολεία. 

2. Ποια είναι η αποστολή σας?

Εμείς  δουλεύουμε  για  ΟΛΟΥΣ!  Αυτό  σημαίνει  πως  δουλεύουμε  για  παιδιά  και  ενήλικες.  Η

αποστολή  μας  είναι  να  βοηθήσουμε  όλα  τα  άτομα  με  ειδικές  ικανότητες  να  θέσουν  και  να

επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους. Επίσης, συμβάλλουμε στο να υπάρχουν οι σωστές

συνθήκες για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση του μαθητή. Να επισημάνω ότι όταν αναφέρομαι

στην  ανάπτυξη,  επειδή  έχουμε  να  κάνουμε  με  άτομα  μη  τυπικής  ανάπτυξης,  εννοώ  ανάπτυξη

σωματική  και  πνευματική.  Τέλος,  στοχεύουμε  στην  βελτίωση  της  εκπαίδευσης  των  μαθητών

(παιδιών και ενηλίκων) και στην κοινωνική ενσωμάτωση κι αποδοχή.
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3. Ποιες υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο?

Αρχικά  προσφέρουμε  υπηρεσίες  εκπαίδευσης  στα  άτομα  με  ειδικές  ικανότητες.  Αυτές  είναι

ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, τεχνολογία. Επίσης, προσφέρουμε υπηρεσίες που, αν μπορώ να το

χαρακτηρίσω έτσι, έχουν να κάνουν με την σωματική αποκατάσταση των ατόμων. Αυτές είναι οι

αθλητικές δραστηριότητες. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να βοηθήσουμε τα άτομα

αυτά να ασκούνται, και για αυτό προσφέρονται ειδικές ασκήσεις από ειδικούς εκπαιδευτές φυσικής

αγωγής.  Επιπλέον, προσφέρονται υλικά εκπαίδευσης στα ειδικά σχολεία. Αυτά μπορεί να είναι

ειδικά βιβλία, παιχνίδια ή προϊόντα τεχνολογίας. Τέλος, προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης και

συμβουλευτικής σε γονείς, αλλά και στα ειδικά σχολεία. 

4. Ποιες  κοινωνικές  ομάδες  (π.χ.  παιδιά  ή  ενήλικες)  δέχεται  το Specialpedagogiska

Skolmyndigheten?

Όλους!  Δεν  υπάρχει  καμία  εξαίρεση.  Δεχόμαστε  όλα  τα  άτομα  όλων  των  ηλικιών.  Όμως,  τα

περιστατικά που αντιμετωπίζουμε είναι κυρίως άτομα με κώφωση ή με μειωμένη ακοή, άτομα με

κώφωση και τύφλωση με/ή σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα (όπως αυτισμό ή κάποιο σύνδρομο

νοητικής υστέρησης), πολύ σοβαρά προβλήματα λόγου και γλωσσικές διαταραχές και άτομα με

μειωμένη  όραση,  και  πάλι  με/ή  σε  συνδυασμό  με  άλλα  προβλήματα  (όπως  αυτισμό  ή  κάποιο

σύνδρομο νοητικής υστέρησης).

5. Τι είδους εκπαίδευση προσφέρεται από το κέντρο?

       Οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες προσφέρονται κυρίως στα ειδικά σχολεία και σε δεύτερο επίπεδο

στα κέντρα μας.  Όπως ανέφερα και πριν,  στα ειδικά σχολεία(νηπιαγωγείο-δημοτικό),  τα παιδιά

μαθαίνουν να γράφουν, να διαβάζουν, μαθηματικά, αλλά και να κάνουν διάφορες δραστηριότητες

φυσικής αγωγής, όπως επίσης και δραστηριότητες εκτός σχολείου (fritidsaktiviteter). Η θεωρητική

εκπαίδευση συνοδεύεται και από την πρακτική εκπαίδευση, όπου τα κατάλληλα υλικά και μέσα

βοηθούν στο να γίνει η εκπαίδευση πράξη. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω έναν εναλλακτικό τρόπο

επικοινωνίας  με  τα  άτομα  με  κώφωση  και  όχι  μόνο,  που  χρησιμοποιούμε.  Ονομάζεται

ΑΚΚ(Alternativ  och  kompletterade  kommunikation).  Ο  τρόπος  αυτός  μοιάζει  πολύ  με  την

νοηματική γλώσσα, αλλά είναι πολύ πιο απλός. Για να εκφράσω μια πρόταση, δεν δείχνω μια προς

μία τις λέξεις, αλλά εκφράζω το γενικό νόημα της πρότασης (σ.σ. δείχνει πώς είναι η πρόταση

“Πάω για ύπνο”). Είναι μια πολύ εύχρηστη και εύκολη μέθοδος επικοινωνίας. Τώρα, εκτός από την

εκπαίδευση στους μαθητές, προσφέρουμε εκπαίδευση και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Αυτό

σημαίνει ότι διοργανώνουμε κύκλους μαθημάτων με θέματα που αφορούν την ειδική αγωγή, όπου

οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί  εκπαιδεύονται  πάνω  στο  θέμα  της  ειδικής  αγωγής,  όπως  επίσης

ενημερώνονται  για  τα  νέα  δεδομένα  στον  κλάδο  μας.  Να,  σήμερα  για  παράδειγμα  έχουμε  το
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τελευταίο μάθημα του κύκλου με θέμα πώς να κάνουμε την επικοινωνία των μαθητών μας πιο

ευχάριστη και εύκολη. 

        Εάν ένα παιδί, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί πολλή ώρα στο έργο του, τι γίνεται?

 Εάν  συμβεί  κάτι  τέτοιο  (είναι  συχνό  φαινόμενο),  τότε  αυτό  που  κάνουμε  εμείς  και  οι

εκπαιδευτικοί είναι το εξής: αφήνουμε το παιδί να δουλέψει όση ώρα μπορεί και μετά, αφού μας

πει ότι θέλει να σταματήσει, κάνουμε ένα διάλειμμα δέκα λεπτών, και μετά συνεχίζει την εργασία

του από εκεί που είχε σταματήσει

6. Πόσα άτομα δουλεύουν για το Κέντρο?

Αυτή την στιγμή είμαστε 1,300 εργαζόμενοι. Από αυτούς, οι 230 είναι σύμβουλοι για τα σχολεία ή

για  τους  γονείς.  Εκτός  από  τους  συμβούλους,  υπάρχουν  ψυχολόγοι,  ειδικοί  εκπαιδευτικοί  και

γυμναστές,  όπως  επίσης  και  το  διοικητικό  προσωπικό  και  το  προσωπικό  αξιολόγησης  μιας

περίπτωσης ατόμου με ειδικές ικανότητες. 

7. Οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι είναι ειδικευμένοι πάνω στην ειδική αγωγή?

Ναι! Όλοι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί είναι ειδικευμένοι πάνω στην ειδική αγωγή. Εκτός από

την ήδη δική  τους  κατάρτιση,  όπως  ανέφερα,  εμείς  τους  προσφέρουμε περαιτέρω γνώσεις  και

ειδίκευση πάνω στην ειδική αγωγή.  

8. Υπάρχουν νήπια και αν ναι, υπάρχει ειδικός νηπιαγωγός? 

Φυσικά! Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο έχουν νηπιαγωγό με ειδίκευση στην ειδική αγωγή.

Β.   Λειτουργία και ένταξη

9. Τι είδους δραστηριότητες προσφέρει το κέντρο?

Οι δραστηριότητες που προσφέρει το κέντρο μας, εκτός από την εκπαίδευση, αφορούν αθλητικές

δραστηριότητες,  εξωσχολικές  δραστηριότητες,  αλλά  δραστηριότητες  με  στόχο  την

κοινωνικοποίηση των ατόμων, αλλά και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία.

10. Υπάρχουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αν ναι, ποιες είναι?

Ναι,  βέβαια  και  υπάρχουν  δραστηριότητες  ψυχαγωγίας.  Άλλωστε  και  οι  μαθητές  χρειάζονται

ξεκούραση. Κάποιες από αυτές είναι ο χορός, η ζωγραφική ή η επίσκεψη σε κάποιο μουσείο κτλ. 

11. Πώς μπορεί  ένα άτομο να γραφτεί  σε ειδικό σχολείο στην Σουηδία ή να έρθει  στο

κέντρο?

Λοιπόν... Οι γονείς αρχικώς, επικοινωνούν με τις τοπικές αρχές της περιοχής στη οποία μένουν.

Στην  συνέχεια,  κανονίζεται  μια  συνάντηση με  την  ομάδα των  ειδικών  για  να  εκτιμήσουν  την
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κατάσταση. Την ειδική ομάδα την απαρτίζουν συνήθως ένας λογοθεραπευτής,  ένας ψυχολόγος,

ένας αξιολογητής και ένας ειδικός εκπαιδευτικός. Αφού γίνει η αξιολόγηση και κριθεί ότι πληρεί τις

προϋποθέσεις,  το  άτομο  μπορεί  να  παρακολουθήσει  το  ειδικό  σχολείο  και  κατ'  επέκταση  να

συμμετέχει  σε  δραστηριότητες  του  κέντρου  μας  βάσει  ενός  προγράμματος,  κατάλληλα

προσαρμοσμένο  στο  άτομο.  Η  αξιολόγηση  γίνεται  στα  τέσσερα  κέντρα  αξιολόγησης  του

specialpedagogiska skolmyndigheten.  Αυτά είναι: το κέντρο μειωμένης όρασης, το κέντρο λόγου

και γλώσσας, το κέντρο για τη κώφωση και το κέντρο κώφωσης και τύφλωσης. Αυτά τα κέντρα

δέχονται  άτομα  με  τις  παραπάνω αναπηρίες  οι  οποίες  μπορεί  να  συνοδεύονται  και  από άλλες

αναπηρίες, όπως αυτισμό ή κάποιο σύνδρομο. 

12. Οι γονείς των παιδιών βρίσκονται σε επικοινωνία με το προσωπικό του σχολείου και

πόσο συχνά ενημερώνονται?

Οι γονείς βρίσκονται σε συχνή επικοινωνία με το σχολείο του παιδιού τους. Η ενημέρωσή τους

μπορεί να είναι κάθε βδομάδα ή κάθε μήνα, πριν ή μετά το πέρας της σχολικής ημέρας. 

Εάν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα με το παιδί, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?

Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σαφώς το προσωπικό του σχολείου θα ενημερώσει τους γονείς, με τους

οποίους ορίζεται άμεσα μια συνάντηση για να συζητηθεί όποιο θέμα έχει προκύψει. Αυτό μπορεί να

γίνει ακόμα και αν ο γονέας μπορεί να έχει έρθει στο σχολείο για μια απλή ενημέρωση μια μέρα

πριν ή και ώρες πριν. 

13. Υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις?

Σαφώς!  Έχουμε  εγκαταστάσεις,  όπως  γυμναστήρια,  αίθουσες  για  φαγητό,  σαλονάκια  όπου

μπορούν να κάθονται τα παιδιά και να συζητούν και θεματικές αίθουσες, όπως αίθουσα ζωγραφικής

ή τεχνολογίας. Επίσης, για τα άτομα που μένουν μακριά από το κέντρο, υπάρχουν ξενώνες που

μπορούμε  να  τα  φιλοξενήσουμε.  Θα  ήθελα  να  επισημάνω  εδώ  ότι  στις  εγκαταστάσεις  μας

κυριαρχεί μια αρμονία χρωμάτων, υλικών, σχημάτων, διακόσμησης και φωτισμού, όπως επίσης και

οι  λειτουργίες  του κάθε  κάθε  χώρου βασίζονται  στις  εκάστοτε  καταστάσεις  εκπαίδευσης,  στην

δημιουργικότητα, την παρουσίαση, την αλληλεπίδραση και την παραγωγικότητα. Για παράδειγμα

(σ.σ. εδώ δείχνει), όπως μπορούμε να δούμε εδώ, άλλο χρώμα έχει γενικά ο τοίχος και άλλο κοντά

στην πόρτα για να μπορούν να ξεχωρίζουν τα παιδιά την πόρτα από τον τοίχο. Και βλέπουμε ότι τα

χρώματα είναι  κατάλληλα επιλεγμένα για  να μη κουράζουν τα  μάτια  των παιδιών.  Επίσης,  το

πάτωμα είναι φτιαγμένο από μη ολισθηρό υλικό.

14. Χρησιμοποιείτε την τεχνολογία?

Φυσικά!  Όλα  γίνονται  μέσω  της  τεχνολογίας.  Χρησιμοποιούμε  ειδικά  λογισμικά  για  να

βοηθιούνται οι μαθητές και για κάθε μαθητή υπάρχει ένας υπολογιστής. Τα παιδιά μπορούν να
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χρησιμοποιούν  την   τεχνολογία  και  την  ώρα  του  μαθήματος,  αλλά  και  στις  ελεύθερες

δραστηριότητες. Μέσω της τεχνολογίας, οι μαθητές μαθαίνουν να χειρίζονται τον γρήγορο ρυθμό,

με το οποίο προχωράει η αλλαγή στην επικοινωνία, την συνεργασία και την γνώση. Πιστεύουμε ότι

οι  μαθητές  πρέπει  να  έχουν  πρόσβαση  σε  ένα  εκπαιδευτικό  περιβάλλον,  το  οποίο  θα  τους

προσαρμόζει  στην   σημερινή  ψηφιακή  κοινωνία  μας.  Το  κάθε  μέσο  τεχνολογίας  είναι

προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες των μαθητών. Για παράδειγμα, διαθέτουμε πληκτρολόγιο

για  άτομα  που δεν  μπορούν  να  ελέγξουν  την κίνηση των χεριών  ή   ποντίκι  για  τα  άτομα με

τύφλωση. Τέλος, μαζί με τους μαθητές ενημερώνονται και οι εκπαιδευτικοί από το κέντρο μας για

τις νέες τεχνολογίες, μέσω μαθημάτων, έτσι ώστε να τις προσαρμόσουν στην διδασκαλία τους. 

C  .   Κράτος και κοινωνία

15. Υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση από το σουηδικό κράτος?

Ναι! Η σουηδική κυβέρνηση χρηματοδοτεί αρκετά καλά το κέντρο. Με την κρατική επιχορήγηση

μπορούμε πολύ εύκολα να καλύψουμε όλες τις ανάγκες του κέντρου μας.

16. Οι τοπικοί φορείς βοηθούν το έργο του Specialpedagogiska Skolmyndigheten?  

Ναι, βοηθούν αρκετά! Η βοήθειά τους μπορεί να είναι η στήριξη του κέντρου με υλικά ή άυλα

μέσα. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς για να οργανώσουμε μια συνάντηση

και να ενημερώσουμε το κοινό για το κέντρο.

17. Οι κάτοικοι της πόλης γνωρίζουν το έργο του Specialpedagogiska Skolmyndigheten?

Ναι γνωρίζουν και οι περισσότεροι βοηθάνε στο έργο μας. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που δεν

έχουν αποδεχθεί πλήρως τα άτομα με ειδικές ικανότητες. Μπορεί η Σουηδία να φημίζεται για το ότι

είναι μια ανοιχτή προς την διαφορετικότητα χώρα, αλλά πάντα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις.

18. Πώς ενημερώνετε το κοινό για το κέντρο και γενικώς για την ειδική αγωγή?

Οργανώνουμε συνέδρια για την ειδική αγωγή και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθάμε αυτά τα

άτομα.  Επίσης  προσφέρουμε  μαθήματα  για  τους  ειδικούς  εκπαιδευτικούς,  με  σκοπό  να

επιμορφώνονται και να ενημερώνονται σχετικά με την ειδική αγωγή. Επιπλέον προσφέρουμε online

μαθήματα, μαθήματα εξ' αποστάσεως και μαθήματα για τους γονείς, όπως επίσης διοργανώνουμε

και διάφορα σεμινάρια. Όπως είπα και πριν, τώρα πραγματοποιείται μάθημα στην διπλανή αίθουσα

για  τους  ειδικούς  εκπαιδευτικούς.  Φυσικά,  μπορεί  όποιος  θέλει  να  παρακολουθήσει  όλα  τα

παραπάνω. 

19. Επισκέπτονται το κέντρο άλλοι φορείς για ενημέρωση?
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Αρκετοί φορείς, ερευνητές, φοιτητές και μαθητές έρχονται στο κέντρο για ενημέρωση. Όταν έρχονται

εδώ, τους κάνουμε μια παρουσίαση σε  PowerPoint  για να τους ενημερώσουμε σύντομα για την

αποστολή μας και το έργο μας και τους κάνουμε ξενάγηση στο κέντρο και ενημερώνουμε και για

τα μέσα που χρησιμοποιούμε. 

     20.Έχετε να προτείνετε κάτι για μια πιο καλή λειτουργία του κέντρου?

Θα ήθελα να συμμετέχουν περισσότερα άτομα στα συνέδρια και στα μαθήματα που οργανώνουμε.

Αρκετοί εκπαιδευτικοί επαναπαύονται σε αυτά που ήδη ξέρουν, με αποτέλεσμα να μην έχουμε τις

αναμενόμενες συμμετοχές. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί έτσι δεν μπορούν να ενημερώνονται για τα

νέα δεδομένα, με αποτέλεσμα να μην είναι αποτελεσματικοί στην δουλειά τους. Επίσης, και εμείς

από την πλευρά μας, ως κέντρο, καλό θα ήταν να δίνουμε περισσότερα και πιο πειστικά κίνητρα για

συμμετοχή.

Ευχαριστώ για τον χρόνο σας, για την βοήθεια...για όλα!

Και γω ευχαριστώ και χάρηκα πολύ που μια φοιτήτρια από Ελλάδα ήρθε στο κέντρο μας για την

εργασία της. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια!
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