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Πεπίλητη
Σην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε
αλαπεξία, ην Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο πξνέβε ζην ζρεδηαζκό θαη ζηελ
αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ πξνζβάζηκνπ από καζεηέο κε
αλαπεξία αθνινπζώληαο ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνύ ζρεδηαζκνύ (UDL) θαη ηεο
δηαθνξνπνηεκέλεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο θαη αμηνπνηώληαο ηηο Τερλνινγίεο
Πιεξνθνξηώλ θαη Δπηθνηλσλίαο. Ζ παξνύζα εξγαζία ζηνρεύεη ζηελ παξνπζίαζε
απηνύ ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ησλ ηξόπσλ παηδαγσγηθήο αμηνπνίεζήο ηνπ. Με ην λέν
πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό ην πεξηερόκελν ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ
παξνπζηάδεηαη κε ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο, ώζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηό από ην
καζεηή. Δπηπιένλ, δηαζθαιίδεηαη ε παξνρή ππνζηεξηθηηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θαη
ηερλνινγηθώλ ππεξεζηώλ θαη κέζσλ πνπ απαηηνύληαη. Ζ θαηλνηόκνο απηή δξάζε
πξνζαξκνγήο θαη ςεθηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ
ζπλόινπ ησλ καζεηώλ ηεο ρώξαο, απμάλεη ηηο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ θαη
πξόζβαζεο ζην Α.Π.Σ, δεκηνπξγώληαο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο γηα όινπο ηνπο
καζεηέο. Δλ θαηαθιείδη, ε αλάπηπμε ηνπ πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή εληαμηαθώλ εθπαηδεπηηθώλ πξαθηηθώλ θαη θαηά επέθηαζε
ζηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο
Λέξειρ-Κλειδιά
πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό, έληαμε, θαζνιηθόο ζρεδηαζκόο, δηαθνξνπνίεζε
Abstract
As part of the actions taken, so as the UN Convention on the Rights of Persons with
Disabilities to be implemented in Greece, the Institute of Education Policy proceeded
in designing and developing special educational material and software accessible by
students with disabilities, following the principles of universal design for learning
(UDL) and differentiated pedagogical approach, making best use of IT. This article,
firstly, aims at presenting the adaptation work and digitization of textbooks for the
first two grades of Primary School so as to become accessible for students with
disabilities. Using the new adapted material, textbooks content is presented
alternatively so that understanding on behalf of the student is facilitated. Additionally,
any required educational and technological support is provided. This innovative
action of adapting and digitizing textbooks covering the needs of all students in the
country, increases students' opportunities for participation and access to the
Curriculum, creating, thus, equal learning opportunities for all students. In conclusion,
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the development of accessible material contributes at implementing inclusive
educational practices and, what is more, improving the quality of education provided.
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Διζαγυγή
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηνπιάρηζηνλ, ζηε ρώξα καο ην γίγλεζζαη ζην ρώξν ηεο
εηδηθήο αγσγήο δηαπλέεηαη από ηηο αξρέο ηεο ζύκβαζεο ηνπ Οξγαληζκνύ Ζλσκέλσλ
Δζλώλ (UN,2008) γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ε νπνία επηθπξώζεθε
θαη από ην ειιεληθό θνηλνβνύιην ην 2012 (Ν. 4074/2012). Βαζηθό ζηόρν απνηειεί ε
εθαξκνγή εληαμηαθώλ πξαθηηθώλ θαη ε δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηώλ κάζεζεο θαη
εθπαίδεπζεο γηα όινπο ηνπο καζεηέο. Ζ εληαμηαθή εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ηε
κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ, κέζσλ, πόξσλ θαη ηερλνινγηώλ γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο (Booth et al, 2000 ∙Εώληνπ-Σηδέξε, 2004).
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο δηαζθαιίδνπλ ηελ πξόζβαζε όισλ ησλ
καζεηώλ ζε θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πεξηβάιινληα, κέζα θαη
πιηθά (UNESCO, 2005) κέζσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηνπ
θαζνιηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηε κάζεζε (Universal Design for Learning - UDL)
αμηνπνηώληαο ηηο Τερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο (Τ.Π.Δ.)(CAST, 2011∙
John, & Sutherland, 2005). Σην πιαίζην απηό ηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ζρεδηάδνπλ
θαη αλαπηύζζνπλ πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ εθπαηδεπηηθά
πεξηβάιινληα, πιηθά θαη κέζα πξνζβάζηκα από όινπο ηνπο καζεηέο. Απηό απαηηεί
πξνζαξκνγέο θαη δηαθνξνπνηήζεηο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηηο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο θαη ην καζεζηαθό πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή. Σύκθσλα κε ηε δηεζλή
βηβιηνγξαθία, ε δηαθνξνπνίεζε ηεο δηδαζθαιίαο ζεσξείηαη πιένλ κηα από ηηο πην
αλαγλσξηζκέλεο κνξθέο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ Αλαιπηηθώλ
Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ (Α.Π.Σ)., ώζηε απηά λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο
αλάγθεο θαη ηδηαηηεξόηεηεο όισλ ησλ καζεηώλ (Hart, 1996∙ Tomlinson, 2010˙
Valiande, Kyriakides & Koutselini, 2011). Ζ πξνζέγγηζε απηή αληαπνθξίλεηαη ζηελ
εηεξνγελή ζύλζεζε ηνπ ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ θαη ζην δηθαίσκα όισλ ησλ παηδηώλ
ζηελ εθπαίδεπζε κε ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνσζεί ζε επίπεδν α) πεξηερνκέλνπ
δηδαζθαιίαο, β) κέζσλ θαη πιηθώλ, νξγάλσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη καζεζηαθήο
εκπεηξίαο θαη γ) καζεζηαθνύ απνηειέζκαηνο. Ζ δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή
ζπλάδεη κε ηηο αξρέο ηνπ θαζνιηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηε κάζεζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε
άξζεο ησλ εκπνδίσλ ζηελ εθπαίδεπζε (Tomlinson, 2010˙ Valiande, Kyriakides &
Koutselini, 2011∙ Alberta Education (2010).
Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα καζεηέο κε
αλαπεξία ή θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απηό πνπ ιακβάλεηαη ππόςε είλαη ε
πξνζαξκνγή ηνπ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιόγσ καζεηώλ θαη ε
αμηνπνίεζε ησλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ θαη κέζσλ πνπ έρνπλ απνδεηρηεί όηη
ππνζηεξίδνπλ επηηπρώο ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Ζ
πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πνηθίινπο
ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο θαη κέζα πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο
θαη γηα ςεθηνπνίεζε θαζώο απηό ππνζηεξίδεη ελεξγά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
αλάπεξσλ θαη κε καζεηώλ (Blamires, 1999∙CAST, 2011). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ κε
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ηε ρξήζε ππνινγηζηή θαη ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ,
απμάλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηε βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ,
ζηελ επηθνηλσλία, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ή
θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (Kourbetis, 2013∙Smith & Throne, 2007). Σηελ
πεξίπησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεηώλ ε αμηνπνίεζε ησλ ΤΠΔ κπνξεί λα είλαη
πνιιέο θνξέο ε κόλε ιύζε πξόζβαζεο ζηε γλώζε, ζηελ πιεξνθνξία, ζην Αλαιπηηθό
Πξόγξακκα Σπνπδώλ θαη γεληθόηεξα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Unesco ΗΗΤΔ,
2006).
Το έπγο
Υπό ην πξίζκα απηό, ην Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη κέζσ ηνπ έξγνπ:
«Σρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ & επνπηηθνύ πιηθνύ γηα
καζεηέο κε αλαπεξία», ην νπνίν πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνύ Σηξαηεγηθνύ
Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΣΠΑ 2007-2013) θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο:
“Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε”, πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνύλ ζηε
ράξαμε εληαμηαθώλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ δεκηνπξγώληαο λέεο πξννπηηθέο ζην
ρώξν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα.
Βαζηθό αληηθείκελν ηνπ έξγνπ απνηειεί ε πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ γηα
όια ηα καζήκαηα ησλ ηάμεσλ ηεο Α’ θαη Β’ ηνπ Γεκνηηθνύ, ώζηε λα θαηαζηνύλ
πξνζβάζηκα από καζεηέο κε αλαπεξία. Οη εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο πνπ
θαιύπηνληαη από ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ ιόγσ έξγνπ είλαη απηέο ησλ καζεηώλ πνπ
παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα όξαζεο, πξνβιήκαηα αθνήο, θηλεηηθά πξνβιήκαηα ησλ
άλσ άθξσλ, κέηξηα θαη ειαθξηά λνεηηθή θαζπζηέξεζε, απηηζκό, πξνβιήκαηα
πξνζνρήο θαη ζπγθέληξσζεο.
Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό αλαπηύζζεηαη ζε έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή θαη, αλάινγα κε
ην είδνο ηεο αλαπεξίαο θαη εηδηθήο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο ζηελ νπνία απεπζύλεηαη,
ρξεζηκνπνηείηαη θαηάιιειε ςεθηαθή ηερλνινγία, θαζηζηώληαο ην πιήξσο
πξνζβάζηκν. Γηα ην ιόγν απηό, ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ πξνβιέπεηαη θαη ε πξνκήζεηα
εηδηθνύ ινγηζκηθνύ (πιαηθόξκα/εο) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή θαη
ελζσκάησζε εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα πξνζβάζηκα
από καζεηέο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλαπεξίεο.
Μεθοδολογία
Τν παξόλ εγρείξεκα όζνλ αθόξα ζηελ παηδαγσγηθή θαη επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε
ηνπ έξγνπ θαζώο θαη ζηε ζύληαμε ησλ πξνδηαγξαθώλ αλάπηπμεο ηνπ πιηθνύ θαη ησλ
θξηηεξίσλ αμηνιόγεζήο ηνπ ζηεξίδεηαη ζεσξεηηθά ηόζν ζηα ζεζκηθά θείκελα όζν θαη
ζηα επηζηεκνληθά εξεπλεηηθά δεδνκέλα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ εληαμηαθή
εθπαίδεπζε, ηελ αλαπεξία, ηε ζπκβνιή θαη ρξήζε ησλ ΤΠΔ ζηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία θαη ηε ζύγρξνλε δηδαθηηθή κεζνδνινγία. Αθνινπζεί πνηνηηθή
κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε (Mason, 2002∙Ησζεθίδεο, 2003) θαη παξάιιεια,
ζπλδπάδεη ηηο αξρέο ηεο ρεηξαθεηηθήο έξεπλαο (Emancipatory research) θαζώο
εκπιέθνληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ αλάπεξνη θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηε
δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ πιηθνύ (Barton, 2005). Μέξνο ηεο κεζνδνινγίαο
ζρεδηαζκνύ απνηειεί ε δεκνζηόηεηα ηνπ έξγνπ κε πνηθίινπο ηξόπνπο.
Γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ θξηηεξίσλ αμηνιόγεζεο ηνπ πιηθνύ γηα
θάζε αλαπεξίαο ζπγθξνηήζεθε νκάδα εκπεηξνγλσκόλσλ – εηδηθώλ επηζηεκόλσλ γηα
θάζε αλαπεξία. Ζ πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ζηεξίδεηαη ζηηο

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 08/11/2016 10:03:52 |

πξνδηαγξαθέο απηέο. Οη πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ζην
εηδηθό ινγηζκηθό (πιαηθόξκα/εο) πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηαθνξνπνίεζε θαη
ελζσκάησζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε ςεθηαθά πεξηβάιινληα. Οη ελ ιόγσ
πξνδηαγξαθέο εθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεγώλ ιακβάλνπλ ππόςε ηα καζεζηαθά
θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ ηεο θάζε αλαπεξίαο θαη αθνξνύλ α) ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπ θεηκέλνπ, β) ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εηθόλσλ, γ) ζηε δηεπαθή
(αιιειεπίδξαζε ηνπ καζεηή κε ην ςεθηνπνηεκέλν εγρεηξίδην) θαη δ) ζην εηδηθό
εθπαηδεπηηθό πιηθό, όηαλ απαηηείηαη, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα ελαιιαθηηθά
ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο (πηθηνγξάκκαηα) ή ην εηδηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα ηελ
απόδνζε ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα, θ.α.
Ζ κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθζθαικάησζεαμηνιόγεζε ησλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζή ηνπο θαη ηελ αμηνιόγεζε ηνπ
παξαρζέληνο πιηθνύ ζε ηξεηο θάζεηο: αμηνιόγεζε δείγκαηνο ηνπ πιηθνύ
αθνινπζώληαο ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο πνπ αλαπηύρζεθαλ, αμηνιόγεζε ηνπ ηειηθνύ
πιηθνύ θαη πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ πιηθνύ δηαθνξνπνηείηαη γηα θάζε
αλαπεξία κε βάζε ηα γεληθά θαη καζεζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηώλ
Δπηπιένλ, γηα ηε ρξήζε ηνπ πξνζβάζηκνπ πιηθνύ ζηα ζρνιεία πξνβιέπεηαη ε
επηκόξθσζε ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνύο,
ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, θ.α) κε θαηάιιειν πιηθό επηκόξθσζεο. Σηε ζπλέρεηα
πξνβιέπεηαη αμηνιόγεζε ησλ πξνζβάζηκσλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ηεο
δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο ηνπο από ηνπο επηκνξθνύκελνπο, ώζηε λα ππάξμεη
αλαηξνθνδόηεζε θαη εθζθαικάησζε γηα ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πξηλ ηε δηαλνκή ηνπο
ζηα ζρνιεία.
α) Πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ινγηζκηθό γηα καζεηέο κε αλαπεξία
Ζ αλάπηπμε πξνζβάζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ αθνξά α) ζηελ
πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ ησλ Α΄ θαη Β΄ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ γηα
καζεηέο κε αλαπεξία θαη β) ζηελ αλάπηπμε ζπγθεληξσηηθνύ αξρείνπ κε ην ππάξρνλ
εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ινγηζκηθό γηα καζεηέο κε αλαπεξία πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ κε ζηόρν ηελ αλάξηεζή
ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ (http://www.prosvasimo.gr), ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκν
από όινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο ζηε καζεζηαθή θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Τα πξνζβάζηκα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ είλαη δηαθνξεηηθά σο πξνο ην πεξηερόκελν
από απηά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη ζπκκαζεηέο ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία. Απηό πνπ ζα
βιέπεη ν καζεηήο κε αλαπεξία ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ είλαη έλα εηθνληθό βηβιίν ίδην κε
ην αληίζηνηρν βηβιίν ησλ καζεηώλ ηνπ γεληθνύ ζρνιείνπ. Όιν ην πξνζβάζηκν πιηθό
ζα είλαη ζε πνιπκεζηθή ειεθηξνληθή κνξθή, επεμεξγάζηκν, κε δπλαηόηεηεο
εθηύπσζεο. Ζ πνιπκεζηθή ειεθηξνληθή κνξθή ζα ζπλδπάδεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ
βηβιίνπ κε ηε κνξθή ηνπ ηππσκέλνπ εγρεηξηδίνπ. Ζ δηεπαθή ζηνρεύεη ζηελ θαιύηεξε
θαηαλόεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ από ηνλ καζεηή θαη ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
ζπλεξγαζία κεηαμύ καζεηή, εθπαηδεπηηθνύ θαη ππνινγηζηή. Τν πξνζβάζηκν πιηθό
παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηαπηόρξνλεο εθθώλεζεο ησλ θεηκέλσλ δηεπξύλνληαο έηζη ηα
νθέιε θαη ζε καζεηέο πνπ δελ είλαη αλάπεξνη αιιά παξνπζηάδνπλ καζεζηαθέο
δπζθνιίεο ή είλαη αθνπζηηθνί ηύπνη. Τα θείκελα επίζεο δηαθνξνπνηνύληαη θαη
πξνζαξκόδνληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο αλάγθεο, ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκα από όινπο.
Δπηπιένλ, ην πξνζβάζηκν πιηθό ππνζηεξίδεηαη-πιαηζηώλεηαη από δπλαηόηεηεο όπσο
θπζηθόο νκηιεηήο λνεκαηηζηήο, δηεξκελεία, ππνινγηζηηθέο κνλάδεο, δνκέο αλάπηπμεο
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θαη επεμεξγαζίαο γηα κεηαηξνπή, θαηαζθεπή θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πιηθνύ γηα όιεο ηηο
αλαπεξίεο (θεηκέλσλ ζηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα, ζηε γξαθή Braille, θ.α.),
εηδηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό γισζζηθήο εηνηκόηεηαο γηα ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή
Γιώζζα (ΔΝΓ), ελαιιαθηηθά εηθνληθά ζπζηήκαηα επηθνηλσλίαο (εηθόλα, ζθίηζν,
πηθηνγξάκκαηα), απηηθνπνηεκέλν πιηθό γηα ηπθινύο, δηδαζθαιία ειιεληθήο γξαθήο
Braille, θηλεηηθόηεηα θαη πξνζαλαηνιηζκόο, ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ αθήο θαη
αλάγλσζε νζόλεο θ.α. Πην ζπγθεθξηκέλα:
Αλαθνξηθά κε ηνπο καζεηέο κε πξνβιήκαηα όξαζεο πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε
ελαιιαθηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηε ρξήζε ησλ ΤΠΔ δηεπθνιύλνληαο έηζη ηελ
έληαμή ησλ ηςθλών καζεηώλ ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα (Κνπξνππέηξνγινπ, 2004).
Τν πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό (ζρνιηθά εγρεηξίδηα) έρεη αλαπηπρζεί ζηνλ
θώδηθα Braille θαη είλαη ερνγξαθεκέλν. Τν ππνζηεξηθηηθό πιηθό πξνηείλεηαη λα είλαη
αλάγιπθν ή ηξηζδηάζηαην, όπσο εηθόλεο, ράξηεο, ζρήκαηα, ξνιόγηα, θαθνί θ.α.
Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεηαη ε αλάπηπμε εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε
δηδαζθαιία ηεο ειιεληθήο γξαθήο ζηνλ θώδηθα Braille θαη ζην ζύζηεκα Nemeth
θαζώο θαη γηα ηε βειηίσζε δεμηνηήησλ θηλεηηθόηεηαο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ γηα
ηπθινύο καζεηέο θαη κεξηθώο βιέπνληεο κε θζίλνπζα πνξεία ζηελ όξαζή ηνπο
(αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ καζεζηαθήο εηνηκόηεηαο, αζθήζεσλ πξναλάγλσζεο,
κέζνδνο εθκάζεζεο Braille θαη Αγσγήο Κηλεηηθόηεηαο Πξνζαλαηνιηζκνύ θαη
Γεμηνηήησλ Καζεκεξηλήο Γηαβίσζεο).

Εικόνα 1. Αλάγιπθνο ράξηεο

Τα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ηνπο αμβλύυπερ καζεηέο είλαη κεγεζπκέλα ζε δηάθνξεο
γξακκαηζεηξέο (Arial bold 18, 22 θαη 28 ζηηγκέο ), ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκα από
καζεηέο κε δηαθνξεηηθό βαζκό ακβιπσπίαο. Οη πξνζαξκνγέο αθνξνύλ ζηε
κνξθνπνίεζε ηνπ θεηκέλνπ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ (εηθόλεο, πίλαθεο, δηαγξάκκαηα,
θ.α). Ζ κεηαηξνπή ησλ βηβιίσλ γηα ακβιύσπεο καζεηέο είλαη κηα ζπλερή θαη
εμειηθηηθή δηαδηθαζία κε πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλερώο
αλαλεώλνληαη θαη απμάλνληαη. Γηα ηεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ κε κεησκέλε όξαζε
αλαπηύρζεθαλ δπν λέεο γξακκαηνζεηξέο, IEP_Sans θαη IEP Comic, θπξίσο γηα ηηο
κηθξόηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ πνπ ε κνξθή ησλ γξακκάησλ είλαη πην επθξηλήο θαη
είλαη δηαζέζηκε ζην:(http://www.prosvasimo.gr/el/nees-gramatoseires). Οη ραξαθηήξεο ησλ
γξακκαηνζεηξώλ απηώλ πεξηιακβάλνληαη αληίζηνηρα ζηα αθόινπζα παγγξάκκαηα:
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Πίλαθαο 1
Νέες γραμμαηοζειρές, IEP_Sans και IEP Comic

Πάγγξακκα IEP_Sans

Πάγγξακκα IEP_ Comic

Γηα ηνπο κυθούρ θαη βαξήθννπο καζεηέο ην ςεθηαθό πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό
πιηθό αθνξά α) ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ δύν πξώησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πνπ
ζα είλαη αλεπηπγκέλα κε ηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο θαη ηεο
γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο Διιεληθήο, β) ζηελ αλάπηπμε εηδηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
γηα ηελ εθκάζεζε ηεο Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο θαη ηε γισζζηθή εηνηκόηεηα
γηα ηελ Διιεληθή Ννεκαηηθή Γιώζζα(Α΄, Β΄ δεκνηηθνύ θαη λεπηαγσγείν) από
θπζηθνύο λνεκαηηζηέο ή/θαη πηζηνπνηεκέλνπο δηεξκελείο ΔΝΓ. Δηδηθόηεξα, ε
πινπνίεζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία πνιπκεζηθνύ ειεθηξνληθνύ θαη έληππνπ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε δύν επίπεδα: Α. Βαζηθό ιεμηιόγην θαη Β. Βαζηθέο θξάζεηο
γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ΔΝΓ ζην λεπηαγσγείν. Ζ παξνπζίαζε ηεο ΔΝΓ είλαη
βηληενζθνπεκέλε θαη ε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ γίλεηαη από
θπζηθό νκηιεηή. Τν ειεθηξνληθό πιηθό ρξεζηκνπνηεί δηαδξαζηηθή ηερλνινγία ξνήο
βίληεν κε βάζε ηε λνεκαηηθή γιώζζα θαη παξέρεη ζην ρξήζηε ηε δπλαηόηεηα
πξόζβαζεο ζε βηβιηνζήθε βίληεν λνεκαηηθήο γιώζζαο, θαηαγξαθήο θαη λα
απνζήθεπζεο «θεηκέλσλ» ή «θξάζεσλ» λνεκαηηθήο γιώζζαο.

Εικόνα 2. Δθαξκνγέο ζε ςεθηαθό πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα θσθνύο θαη
βαξήθννπο καζεηέο.

Τν πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα καζεηέο με νοηηική αναπηξία είλαη
πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ησλ ελ ιόγσ καζεηώλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ
εγρεηξηδίσλ αθνξά ζηε κεηαγξαθή ηνπο κε ηε κέζνδν Κείκελν γηα Όινπο “easy to
read” (COI, Department of Health, 2010∙ European Commission, Inclusion Europe,
2009). Τν πξνζαξκνζκέλν εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν είλαη απινπνηεκέλν κε έκθαζε
ζηελ πνηόηεηα ηεο εηθόλαο θαη δπλαηόηεηα ερεηηθήο κνξθήο θαη ζα αλαπηπρζεί ζε
έληππε θαη ςεθηαθή κνξθή. Τν απινπνηεκέλν θείκελν ζα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά
όρη κόλν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, αιιά θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ αλαιθαβεηηζκνύ κε
αλαπήξσλ καζεηώλ.
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Εικόνα 3. Δθαξκνγέο ζε ςεθηαθό πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα καζεηέο κε λνεηηθή
αλαπεξία.

Γηα καζεηέο κε κινηηικέρ αναπηπίερ ησλ άλσ άθξσλ ηα βηβιία ζα είλαη πξνζβάζηκα
κε ηε ρξήζε ελόο κόλν πιήθηξνπ. Ζ πξόζβαζε ζην πεξηερόκελν επηηπγράλεηαη κε
απιή ζάξσζε θαζώο θαη ιεηηνπξγία ζε πεξηβάιινλ αθήο θαη αλάγλσζε νζόλεο.
Τν πξνζβάζηκν πιηθό γηα καζεηέο κε αςηιζμό παξνπζηάδεηαη κε ελαιιαθηηθνύο
ηξόπνπο: εηθνλνγξάκκαηα (πηθηνγξάκκαηα), ζθίηζν, θσηνγξαθία θαη αθνινπζεί ηηο
βαζηθέο αξρέο: α)ησλ ελαιιαθηηθώλ γισζζηθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ πξνγξακκάησλ
πνπ ελδείθλπληαη γηα ηνλ απηηζκό, (Δπηθνηλσληαθό Σύζηεκα Αληαιιαγήο Δηθόλσλ,
Πηθηνγξάκκαηα θ.α.) β) ησλ πξνηεηλόκελσλ εθπαηδεπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ
απηηζκό, όπσο ε δνκεκέλε πξνζέγγηζε ΤEACCH, ε Φξήζε ΤΠΔ νη
αιιειεπηδξαζηηθέο πξνζεγγίζεηο (interactive approaches), θ.α. Τν εηδηθό ινγηζκηθό
πνπ ζα πιαηζηώλεη ην θείκελν (βαζηθό ιεμηιόγην ησλ εγρεηξηδίσλ, εηθόλεο, ζθίηζα,
εηθνλνγξάκκαηα) ζα είλαη δηαζέζηκν ζε ςεθηαθή βηβιηνζήθε.

Εικόνα 4. Δθαξκνγέο ζε ςεθηαθό πξνζβάζηκν εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα καζεηέο κε απηηζκό.

Ανοικηό – Γιαδικηςακό Πολςμεζικό Δκπαιδεςηικό Υλικό
1) Online Λεξικό Δννοιών ζηην ΔΝΓ
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2) Γπαμμαηοζειπέρ σειπομοπθών ΔΝΓ

Ζ πξώηε γξακκαηνζεηξά (
YoyrTypeU) πεξηιακβάλεη κόλν ηηο
ρεηξνκνξθέο ηνπ Διιεληθνύ Γαθηπιηθνύ Αιθαβήηνπ

Ζ δεύηεξε γξακκαηνζεηξά (
MyTypeU) πεξηιακβάλεη ηηο ρεηξνκνξθέο ηνπ
Διιεληθνύ Γαθηπιηθνύ Αιθαβήηνπ θαη ην αληίζηνηρν γξάκκα ηεο ειιεληθήο
αιθαβήηνπ, έηζη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα θαίλεηαη θάησ αθξηβώο από ηε
ρεηξνκνξθή ην αληίζηνηρν γξάκκα, νπόηε ε ιέμε είλαη ηαπηόρξνλα γξακκέλε ζην
ειιεληθό θαη ην δαθηπιηθό αιθάβεην

3) Παιδικά Παπαμύθια & Ιζηοπίερ ζηην Δλληνική Νοημαηική

β) Καηαγπαθή και ζςγκένηπυζη ςπάπσονηορ ςλικού και λογιζμικού
Σθνπόο απηήο ηεο δηεξεύλεζεο είλαη ε ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ππάξρνληνο
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ γηα καζεηέο κε αλαπεξία ή εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κε απώηεξν ζηόρν ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε, ηε
δεκηνπξγία δηαζέζηκσλ πόξσλ αλνηρηνύ θώδηθα γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Unesco IITE, 2006). Δπηπιένλ, ε ζπγθέληξσζε ηνπ
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ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ παξέρεη ηελ επθαηξία εληνπηζκνύ ηπρόλ
δπζιεηηνπξγηώλ σο πξνο ηε ρξήζε θαζώο θαη ηεο βειηίσζήο ηνπο ή θαη εκπινπηηζκνύ
ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία ή
θαη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζπγθεληξώζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ έρεη αλαξηεζεί
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ (http://www.prosvasimo.gr) αθνξά α) ζηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ (Α.Π.Σ.) γηα καζεηέο κε αλαπεξία, β) ζηα ινγηζκηθά θαη γ)
ζε εθπαηδεπηηθό - επηκνξθσηηθό πιηθό γηα εθπαηδεπηηθνύο, καζεηέο, γνλείο θαη
γεληθόηεξα γηα όπνηνλ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλάπεξσλ καζεηώλ.
Έρνπλ θαηαγξαθεί ζε εηδηθή θόξκα 389 δηαθξηηνί ηίηινη. Τν ελ ιόγσ πιηθό
αληαπνθξίλεηαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο καζεηώλ κε: πξνβιήκαηα αθνήο (43),
όξαζεο (59), απηηζκό (14), θηλεηηθέο αλαπεξίεο (28), λνεηηθή αλαπεξία (16),
καζεζηαθέο δπζθνιίεο(11), ακβιύσπεο (2813), πνιπαλαπεξίεο-ηπθινθώθσζε (1).
Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ινγηζκηθό πνπ έρεη ζπγθεληξσζεί γηα όιεο ηηο αλαπεξίεο
κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κε πνιινύο θαη δηαθνξεηηθνύο θάζε θνξά ηξόπνπο θαηά ηελ
εθπαηδεπηηθή θαη καζεζηαθή δηαδηθαζία, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθό πιαίζην, ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ην καζεζηαθό πξνθίι ησλ καζεηώλ θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ
πξνζεγγίδνληαη. Τν ελ ιόγσ πιηθό κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ πξνζέγγηζε ησλ
ζηόρσλ ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, ζην ζρεδηαζκό θαηάιιεισλ
εθπαηδεπηηθώλ παξεκβάζεσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζηε δηδαζθαιία ησλ
γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ
αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπηπιένλ, ην ελ ιόγσ πιηθό κπνξεί
λα αμηνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία αζθήζεσλ θαη πιηθνύ ζηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκάησλ θαζώο θαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο. Οξηζκέλα ινγηζκηθά παξέρνπλ
ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηε δπλαηόηεηα λα εκπινπηίζνπλ ηα ζελάξηα ηνπ ινγηζκηθνύ κε
ηελ αλάπηπμε λέσλ απηνζρέδησλ δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ. Με ην επηκνξθσηηθό πιηθό νη
εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα επηκνξθώλνληαη, λα ελεκεξώλνληαη, λα πξνζεγγίδνπλ ηε
γλώζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία. Τν επηκνξθσηηθό πιηθό
ζπκβάιιεη ζηε δηάρπζε ησλ γλώζεσλ ζρεηηθά κε δεηήκαηα εηζαγσγηθώλ ελλνηώλ,
γεληθώλ θαη καζεζηαθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία. Δπηπιένλ ην
εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη θαηάιιειν θαη γηα ηε ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ γνλέσλ
ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία. Τέινο, κπνξεί λα αμηνπνηεζεί σο επηκνξθσηηθό πιηθό ζε
νξγαλσκέλεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο.
γ) Δπιμόπθυζη Δκπαιδεςηικών και Σηελεσών ΔΑΔ
Γηα ηε ρξήζε ηνπ πξνζβάζηκνπ πιηθνύ ζηα ζρνιεία πξνβιέπεηαη ε επηκόξθσζε
(ελδνζρνιηθά, δηα δώζεο θαη εμ απνζηάζεσο) ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία (εθπαηδεπηηθνύο, ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ησλ
Κ.Δ.ΓΓ.Υ θ.α) πάλσ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ παξαρζέληνο ςεθηαθνύ θαη
έληππνπ πιηθνύ γηα θάζε αλαπεξία. Σηε ζπλέρεηα αμηνινγνύληαη ηα πξνζβάζηκα
ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπο από ηνπο επηκνξθνύκελνπο,
ώζηε λα ππάξμεη αλαηξνθνδόηεζε θαη εθζθαικάησζε γηα ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πξηλ
ηε δηαλνκή ηνπο ζηα ζρνιεία.

Σςμπεπάζμαηα – Δπίλογορ
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Ζ θαηλνηόκνο απηή δξάζε πξνζαξκνγήο θαη ςεθηνπνίεζεο ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ
ώζηε λα είλαη πξνζβάζηκα από όινπο ηνπο καζεηέο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αλαπήξσλ αθνξά ζε εζληθό επίπεδν θαη θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζπλόινπ ησλ
καζεηώλ ηεο ρώξαο δεκηνπξγώληαο ίζεο επθαηξίεο κάζεζεο, ζπκκεηνρήο από όινπο
ηνπο καζεηέο. Με δεδνκέλε ηελ αλαγθαηόηεηα εθαξκνγήο εληαμηαθώλ δηδαθηηθώλ
πξαθηηθώλ θαη παξνρήο κέζσλ θαη πιηθώλ θαηάιιεισλ γηα ηελ εθπαίδεπζε
δηαθνξεηηθώλ καζεηώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαπήξσλ, ην ζρνιείν
νθείιεη λα πξνζαλαηνιηζηεί πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε. Δπίζεο, ην εγρείξεκα
ζπγθέληξσζεο θαη ειεύζεξεο δηάζεζεο ηνπ ππάξρνληνο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη
ινγηζκηθνύ ζπκβάιιεη ζε απηήλ ηελ πνιηηηθή εληαμηαθήο εθπαίδεπζεο, θαζώο
πξνάγεη ηελ πξνζβαζηκόηεηα. Δπηπιένλ ε ρξήζε ηνπ ςεθηνπνηεκέλνπ πιηθνύ
δεκηνπξγεί επθαηξίεο δηεύξπλζεο ηεο ρξήζεο ησλ ηερλνινγηώλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη
ηεο επηθνηλσλίαο θαη εμνηθείσζεο ησλ καζεηώλ κε απηέο .
Ζ βησζηκόηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην πξνζβάζηκν
εθπαηδεπηηθό πιηθό εμαζθαιίδνληαη αθελόο κε ηε δπλαηόηεηα επξείαο εθαξκνγήο θαη
ρξήζεο ηνπ παξαγόκελνπ πιηθνύ γηα δηδαθηηθνύο ζθνπνύο θαη αθεηέξνπ κε ηελ
αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο, ησλ πξνδηαγξαθώλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ηεο
αμηνιόγεζεο γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή άιισλ παξόκνησλ εγρεηξεκάησλ
όπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζαξκνγή ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ γηα όια ηα καζήκαηα
όισλ ησλ ηάμεσλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, ώζηε λα θαηαζηνύλ πξνζβάζηκα
από καζεηέο κε δηάθνξεο αλαπεξίεο, ε ςεθηνπνίεζε ησλ αληρλεπηηθώλ θαη
δηαγλσζηηθώλ εξγαιείσλ (πνπ σο αλάγθε πξνέθπςε θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ ελ ιόγσ
έξγνπ θαη πξνβιέπεηαη λα απνηειέζεη αληηθείκελνπ κειινληηθνύ έξγνπ), θ.α.
Δπηπιένλ, ην πιηθό κπνξεί αθελόο λα αμηνπνηεζεί από καζεηέο, εθπαηδεπηηθνύο,
ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο, γνλείο θαη αθεηέξνπ γηα δηδαθηηθνύο θαη επηκνξθσηηθνύο
ζθνπνύο.
Δλ θαηαθιείδη ε πξνζέγγηζε ηνπ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ κέζσ ησλ
πξνζβάζηκσλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ πξνάγεη ην ζεβαζκό θαη ηελ απνδνρή ηεο
δηαθνξεηηθόηεηαο θαη θαηά επέθηαζε ηε δηαθνξνπνηεκέλε παηδαγσγηθή θαη ηελ
εληαμηαθή εθπαίδεπζε βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο
ζηελ Διιάδα. Τν ελ ιόγσ πιηθό ζπκβάιιεη ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ
εθπαίδεπζε ησλ αλάπεξσλ καζεηώλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ Αλαιπηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα αηζζήκαηνο επάξθεηαο θαη
απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηώλ.
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