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και
η
Ανάπτυξη
του
Σχολείου για
Όλους
(Inclusiveeducation) θεωρείται σε όλες τις χώρες της ΕΕ ως μία από τις
σημαντικότερες εκπαιδευτικές προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την
ανάπτυξη της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και την
καλύτερη προώθηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μαθητές με
αναπηρία και ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της κοινωνικής
συνοχής.
Η παρούσα Πράξη προσπαθεί να αντιμετωπίσει το μείζον θέμα για το
εκπαιδευτικό σύστημα και κρίσιμο ζήτημα για το κοινωνικό κράτος και
την κοινωνική συνοχή σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που είναι η
ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η υποστήριξη
για επιτυχή συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των
μαθητών με αναπηρία, ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης
των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της
αναδιάρθρωσης του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της μετατροπής τους σε Κέντρα Υποστήριξης
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), της σύστασης Σχολικών Δικτύων
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών
Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) για
τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και τη συνεχή υποστήριξη των
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών καθώς και την παραπομπή τους
στα Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) για
γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να
έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό
περιβάλλον.
Ειδικότερα στοχεύει:
 Στην ενδυνάμωση του γενικού σχολείου ώστε να λειτουργεί για
όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις, να διευκολύνει την
πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και να προλαμβάνει τη σχολική αποτυχία
και τη σχολική διαρροή.





Στην αλλαγή σχέσης
του γενικού σχολείου και του Κέντρου
Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) με το
ειδικό σχολείο μετατρέποντας το ειδικό σχολείο σε
κέντρο
έγκαιρης υποστήριξης των γενικών σχολείων, των μαθητών τους
και των οικογενειών των μαθητών της περιοχής του.
Στη διασφάλιση της επαρκούς στελέχωσης των Ειδικών
Διεπιστημονικών Επιτροπών Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)
και των Κέντρων Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης
(ΚΕΔΔΥ) με στόχο την αποτελεσματικότερη διεπιστημονική
υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.

