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Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

• Τα Ηνωμένα Έθνη                      
προστατεύουν τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρία με νόμους.

• Μερικούς από τους νόμους
που ψηφίζουν                                                       
τους ονομάζουν συμβάσεις.

Τα Ηνωμένα Έθνη είναι ένας οργανισμός που δουλεύει για την ειρήνη και 
την ασφάλεια στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Οι νόμοι ψηφίζονται από κάθε χώρα και είναι υποχρεωτικό να τους 
υπακούουν οι πολίτες.

Η σύμβαση είναι μια συμφωνία που πρέπει όλοι να υπακούουν.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο 
δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Κάθε χώρα πρέπει να δίνει στους 
πολίτες της το δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και να μην κάνει 
διακρίσεις.

Πολίτες λέγονται οι άνθρωποι που μένουν σε μία χώρα.

Διάκριση είναι όταν δεν μπορείς να έχεις αυτά που έχουν οι άλλοι.

Οι νόμοι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την 
Ενταξιακή Εκπαίδευση
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Правото	на	образование

Законодателство	на	Обединените	нации	за	
Приобщаващото	образование

 
сички хора имат равни права на образование. 

 

Всяка страна трябва да осигури на гражданите си 
правото им на образование без дискриминация.

• Обединените нации защитават правата на хората  
с увреждания чрез своето законодателство

• Част от това законодателство са конвенциите

Граждани	са хората, които живеят в държавата.

Дискриминация	е когато не получаваш това, което другите имат.

Организацията на Обединените нации е международна 
организация, която работи за осигуряване на мир и сигурност в 
повечето страни по света.

Въз основа на конвенции, всяка държава приема законодателство, 
което нейните граждани трябва да спазват. 

Конвенцията е споразумение, което трябва да се спазва от всички.
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Τώρα πια μιλάμε για Ένταξη όπου τα 
παιδιά με αναπηρία και χωρίς αναπηρία 
πάνε στην ίδια τάξη.                                
Βλέπουμε τις ανάγκες όλων των 
μαθητών και γίνονται αλλαγές στο 
σχολείο.

Όλοι οι μαθητές έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
χωρίς διακρίσεις και νοιώθουν ότι 
ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Πριν από πολλά χρόνια          
ψηφίστηκαν νόμοι                                          
για το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία στην εκπαίδευση.

Δεν μιλούσαν όμως                                                                          
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά 
χωρίς αναπηρία πήγαιναν σε χωριστά 
σχολεία.

Αργότερα τα παιδιά με αναπηρία και 
χωρίς αναπηρία πήγαιναν στην ίδια 
τάξη χωρίς όμως να έχουν τη βοήθεια 
που χρειαζόταν.
Αυτό λέγεται Ενσωμάτωση.

Αυτό λέγεται Ενταξιακή Εκπαίδευση.
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παιδιά με αναπηρία και χωρίς αναπηρία 
πάνε στην ίδια τάξη.                                
Βλέπουμε τις ανάγκες όλων των 
μαθητών και γίνονται αλλαγές στο 
σχολείο.

Όλοι οι μαθητές έχουν τις ίδιες ευκαιρίες 
χωρίς διακρίσεις και νοιώθουν ότι 
ανήκουν στην ίδια ομάδα.

Πριν από πολλά χρόνια          
ψηφίστηκαν νόμοι                                          
για το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία στην εκπαίδευση.

Δεν μιλούσαν όμως                                                                          
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά 
χωρίς αναπηρία πήγαιναν σε χωριστά 
σχολεία.

Αργότερα τα παιδιά με αναπηρία και 
χωρίς αναπηρία πήγαιναν στην ίδια 
τάξη χωρίς όμως να έχουν τη βοήθεια 
που χρειαζόταν.
Αυτό λέγεται Ενσωμάτωση.

Αυτό λέγεται Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Преди много години са въведени закони за 
правото на обучение на хората с увреждания.

Но тези закони не касаят Приобщаващото 
образование.

Децата с увреждания посещаваха училища 
отделно от другите деца.

о- късно, децата със и без увреждания 
започнаха да посещават общи занятия, но не 
получаваха помощта, от която се нуждаят.

Това се нарича Интеграция.

В днешно време говорим за ‘Приобщаване’; 
деца със и без увреждания, посещаващи едни 
и същи часове.

Училището има предвид нуждите на всички 
ученици и прави необходимите промени.

Всички ученици получават еднакви 
възможности без да бъдат дискриминирани и 
са част от един и същ екип.

Това се нарича Приобщаващо	образование. 
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Αυτοί που ασχολούνται με τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία 
κατάλαβαν πόσο σημαντική είναι η 
Ενταξιακή Εκπαίδευση και είπαν ότι:

• Η Ενταξιακή Εκπαίδευση είναι 
καλύτερη για όλους τους μαθητές  
με ή χωρίς αναπηρία.

• Τα άτομα με αναπηρία μαθαίνουν 
καλύτερα σε σχολεία μαζί με άτομα 
χωρίς αναπηρία.

• Ένα σχολείο πρέπει να βλέπει                  
τις ανάγκες κάθε μαθητή.

• Απαγορεύεται να διώξουν                             
ένα μαθητή από το σχολείο                    
λόγω της αναπηρίας του.

• Η κυβέρνηση κάθε χώρας πρέπει: 

1. να ζητήσει τη γνώμη των 
ανθρώπων με αναπηρία για την 
εκπαίδευσή τους.

2. να κάνει σχολεία για όλους. 

3. να σταματήσει να δίνει χρήματα 
στην ειδική εκπαίδευση και να τα 
δίνουν στα σχολεία για όλους τους 
μαθητές.
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ανθρώπων με αναπηρία για την 
εκπαίδευσή τους.
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3. να σταματήσει να δίνει χρήματα 
στην ειδική εκπαίδευση και να τα 
δίνουν στα σχολεία για όλους τους 
μαθητές.

Тези, които се занимават с правата на деца с увреждания, разбраха 
важността на Приобщаващото образование и установиха, че:

• риобщаващото образование е по-
добро за всички ученици, със или без 
увреждания.

• Хората с увреждания учат по-добре в 
училища заедно с хора без увреждания.

• Училището трябва да разбере нуждите на 
всеки ученик.

• Увреждането не е причина за 
отстраняване на ученика от училище.

• Правителството на всяка страна трябва:

1. Да консултира хората с увреждания във 
връзка с тяхното образование

2. Да строи приобщаващи училища

3. Да подкрепя финансово приобщаващите 
училища
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Законодателство	на	Европейския	съюз	за	
Приобщаващо	образование

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα 
σε όλες τις χώρες που της ανήκουν. 
Μερικά από αυτά τα χρήματα οι χώρες 
τα χρησιμοποιούν για τους ανθρώπους 
με αναπηρία.

Οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                       
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται 
από πολλές χώρες  της Ευρώπης                           
όπως η Ελλάδα. 
Ονομάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και με τα αρχικά της ΕΕ. 

Υπάρχει ένας οργανισμός                              
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φροντίζει                                                             
για το σεβασμό των δικαιωμάτων                   
όλων των ανθρώπων και λέγεται         
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα 
σε όλες τις χώρες που της ανήκουν. 
Μερικά από αυτά τα χρήματα οι χώρες 
τα χρησιμοποιούν για τους ανθρώπους 
με αναπηρία.

Οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                       
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται 
από πολλές χώρες  της Ευρώπης                           
όπως η Ελλάδα. 
Ονομάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και με τα αρχικά της ΕΕ. 

Υπάρχει ένας οργανισμός                              
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φροντίζει                                                             
για το σεβασμό των δικαιωμάτων                   
όλων των ανθρώπων και λέγεται         
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει χρήματα 
σε όλες τις χώρες που της ανήκουν. 
Μερικά από αυτά τα χρήματα οι χώρες 
τα χρησιμοποιούν για τους ανθρώπους 
με αναπηρία.

Οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                       
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται 
από πολλές χώρες  της Ευρώπης                           
όπως η Ελλάδα. 
Ονομάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και με τα αρχικά της ΕΕ. 

Υπάρχει ένας οργανισμός                              
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που φροντίζει                                                             
για το σεβασμό των δικαιωμάτων                   
όλων των ανθρώπων και λέγεται         
Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

вропейският съюз се състои от много 
европейски държави, например България.

Наричаме го Европейския съюз и неговото 
съкращение е “ЕС“.

Европейският Съюз финансира всички 
страни, които членуват в него.

Част от средствата се използват от страните 
за подпомагане на хора с увреждания.

В Европейския съюз има законов инструмент, 
който осигурява зачитането на основните 
човешки права, известен като Хартата	на	
Основните	Права	на	Европейския	Съюз.
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Хартата на Основните Права на Европейския 
Съюз гласи, че:

• Всички страни трябва да работят заедно 
за насърчаване на Приобщаващото 
образование.

• Всички хора имат равни права.

• Приобщаващото образование трябва да е 
лесно достъпно за всички, включително:

- Лица с финансови проблеми

- Лица с различно вероизповедание

• Всички страни членки на Европейския съюз 
са отговорни за образованието на тези, 
които живеят на територията им.

• Всички страни членки имат закони, 
гарантиращи добро качество на 
образованието за всички.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων                                           
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι:

• Όλες οι χώρες πρέπει                                                                   
να συνεργαστούν μεταξύ τους                                  
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση.

• Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια 
δικαιώματα.

• Η Ενταξιακή Εκπαίδευση πρέπει                                          
να είναι για όλους τους ανθρώπους  
όπως για παράδειγμα:                                                               

o αυτούς που δεν έχουν χρήματα και

o αυτούς που πιστεύουν σε άλλες  
θρησκείες

• Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι υπεύθυνες 
για την εκπαίδευση                                            
των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτές.

• Όλες οι χώρες έχουν ψηφίσει νόμους                                              
για να έχουν μια καλή εκπαίδευση για 
όλους.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων                                           
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι:

• Όλες οι χώρες πρέπει                                                                   
να συνεργαστούν μεταξύ τους                                  
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση.

• Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια 
δικαιώματα.

• Η Ενταξιακή Εκπαίδευση πρέπει                                          
να είναι για όλους τους ανθρώπους  
όπως για παράδειγμα:                                                               

o αυτούς που δεν έχουν χρήματα και

o αυτούς που πιστεύουν σε άλλες  
θρησκείες

• Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι υπεύθυνες 
για την εκπαίδευση                                            
των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτές.

• Όλες οι χώρες έχουν ψηφίσει νόμους                                              
για να έχουν μια καλή εκπαίδευση για 
όλους.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων                                           
της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι:

• Όλες οι χώρες πρέπει                                                                   
να συνεργαστούν μεταξύ τους                                  
για την Ενταξιακή Εκπαίδευση.

• Όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια 
δικαιώματα.

• Η Ενταξιακή Εκπαίδευση πρέπει                                          
να είναι για όλους τους ανθρώπους  
όπως για παράδειγμα:                                                               

o αυτούς που δεν έχουν χρήματα και

o αυτούς που πιστεύουν σε άλλες  
θρησκείες

• Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι υπεύθυνες 
για την εκπαίδευση                                            
των ανθρώπων που ζουν σ’ αυτές.

• Όλες οι χώρες έχουν ψηφίσει νόμους                                              
για να έχουν μια καλή εκπαίδευση για 
όλους.
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Европейският съюз вярва, че 3 неща трябва 
да се променят: Ενταξιακή:

1. Да се подобри качеството на 
образованието.

2. Да се даде възможност на учителите 
да подобрят преподавателските си 
методи. Например, трябва да знаят 
жестомимичен език, за да отговорят на 
потребностите на ученици със слухови 
увреждания.

3. Да се преоцени функционирането на 
училищата. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύει                                              
ότι πρέπει να αλλάξουν 3 πράγματα                                                 
για να γίνει η Εκπαίδευση Ενταξιακή:

1. Να γίνει καλύτερη η εκπαίδευση.

2. Οι εκπαιδευτικοί να μπορούν                                  
να κάνουν καλύτερο τον τρόπο που 
διδάσκουν τους μαθητές.                                
Για παράδειγμα να γνωρίζουν 
νοηματική γλώσσα για τους μαθητές 
που δεν ακούνε.

1. Να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας                  
των σχολείων.
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Европейският съюз се грижи за всички свои 
граждани.

Затова в Конвенция за Правата на Хората с 
Увреждания е записано:

• Хората с увреждания имат равни права 
като всички други граждани.

• Приобщаващото образование е 
необходимо за всички ученици.

• Всички страни членки трябва да отчитат 
дейностите си, свързани с лицата с 
увреждания пред ЕС. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται 
για όλους τους πολίτες της.

Έτσι ψήφισε τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ανθρώπων με 
αναπηρία που λέει ότι:

• Οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν τα 
ίδια δικαιώματα                                                                  
με τους άλλους πολίτες. 

• Η Ενταξιακή Εκπαίδευση                               
πρέπει να γίνει                                                    
και να είναι για όλους τους μαθητές.

• Όλες οι χώρες θα πρέπει                        
να λένε τι κάνουν                                         
για τα δικαιώματα                                                         
των ανθρώπων με αναπηρία.

• Και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα δικαιώματα                                             
των ανθρώπων με αναπηρία                              
θα τους λέει τι πρέπει να αλλάξουν 
για να γίνουν καλύτεροι.

Η Επιτροπή είναι μια ομάδα ανθρώπων που προτείνουν νόμους και 
προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται 
για όλους τους πολίτες της.

Έτσι ψήφισε τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ανθρώπων με 
αναπηρία που λέει ότι:

• Οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν τα 
ίδια δικαιώματα                                                                  
με τους άλλους πολίτες. 

• Η Ενταξιακή Εκπαίδευση                               
πρέπει να γίνει                                                    
και να είναι για όλους τους μαθητές.

• Όλες οι χώρες θα πρέπει                        
να λένε τι κάνουν                                         
για τα δικαιώματα                                                         
των ανθρώπων με αναπηρία.

• Και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα δικαιώματα                                             
των ανθρώπων με αναπηρία                              
θα τους λέει τι πρέπει να αλλάξουν 
για να γίνουν καλύτεροι.

Η Επιτροπή είναι μια ομάδα ανθρώπων που προτείνουν νόμους και 
προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται 
για όλους τους πολίτες της.

Έτσι ψήφισε τη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ανθρώπων με 
αναπηρία που λέει ότι:

• Οι άνθρωποι με αναπηρία έχουν τα 
ίδια δικαιώματα                                                                  
με τους άλλους πολίτες. 

• Η Ενταξιακή Εκπαίδευση                               
πρέπει να γίνει                                                    
και να είναι για όλους τους μαθητές.

• Όλες οι χώρες θα πρέπει                        
να λένε τι κάνουν                                         
για τα δικαιώματα                                                         
των ανθρώπων με αναπηρία.

• Και η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τα δικαιώματα                                             
των ανθρώπων με αναπηρία                              
θα τους λέει τι πρέπει να αλλάξουν 
για να γίνουν καλύτεροι.

Η Επιτροπή είναι μια ομάδα ανθρώπων που προτείνουν νόμους και 
προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών. Европейската комисия е институция на ЕС, която предлага  

законодателство в защита на правата на гражданите. 
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Законите	в	България,	свързани	с	Приобщаващото	
образование
Οι νόμοι στην Ελλάδα για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Ο τελευταίος νόμος στην Ελλάδα                        
μιλάει για πρώτη φορά για την 
Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Αυτός ο νόμος λέει ότι όλοι οι μαθητές                                         
με αναπηρία και χωρίς αναπηρία 
πρέπει να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τα 
δικαιώματα των πολιτών της.
Έτσι πριν πολλά χρόνια είχε υπογράψει 
τη Σύμβαση  για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού που γράφει και για το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση. 

Παλιότεροι νόμοι στην Ελλάδα για την 
εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία                           
λέγανε ότι:

• Η εκπαίδευση των μαθητών με 
αναπηρία είναι υποχρεωτική και 
δωρεάν.

• Οι μαθητές με αναπηρία                            
θα πρέπει να πηγαίνουν                                
σε σχολεία για όλα τα παιδιά.

Οι νόμοι στην Ελλάδα για την Ενταξιακή Εκπαίδευση

Ο τελευταίος νόμος στην Ελλάδα                        
μιλάει για πρώτη φορά για την 
Ενταξιακή Εκπαίδευση.

Αυτός ο νόμος λέει ότι όλοι οι μαθητές                                         
με αναπηρία και χωρίς αναπηρία 
πρέπει να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο.

Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για τα 
δικαιώματα των πολιτών της.
Έτσι πριν πολλά χρόνια είχε υπογράψει 
τη Σύμβαση  για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού που γράφει και για το δικαίωμα 
στην εκπαίδευση. 

Παλιότεροι νόμοι στην Ελλάδα για την 
εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία                           
λέγανε ότι:

• Η εκπαίδευση των μαθητών με 
αναπηρία είναι υποχρεωτική και 
δωρεάν.

• Οι μαθητές με αναπηρία                            
θα πρέπει να πηγαίνουν                                
σε σχολεία για όλα τα παιδιά.

България е заинтересована да защитава 
правата на своите граждани. Затова преди 
много време (през 1991 г.), България 
ратифицира Конвенцията на ООН за Правата 
на Детето (UNCRC), която също включва 
правото на образование.

Съгласно българското национално 
законодателство, всички деца имат равни 
права на образование, независимо от 
затрудненията им.

ъвременното законодателство в България  
(от 2015г.) сеотнася до понятието 
Приобщаващо образование.

Това законодателство гласи, че всички 
ученици със или без увреждания трябва да 
посещават едни и същи училища. 
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Το Υπουργείο Παιδείας                                       
είναι υπεύθυνο για όλα τα σχολεία                                                                                            
και όλους τους μαθητές                                       
με αναπηρία και χωρίς αναπηρία.

Στην Ελλάδα υπάρχουν                                         
ειδικά κέντρα αξιολόγησης                                                                                                    
για τους μαθητές                                           
με αναπηρία.

Αξιολόγηση είναι όταν κάποιος βλέπει τις ανάγκες που έχεις                           
για να σε βοηθήσει.

В България всички ученици със затруднения 
в училище имат право на подкрепа от 
специален учител, психолог, логопед или друг 
специалист, който може да им помогне да се 
почувстват по-добре в училище.

Министерството на образованието е 
отговорно за всички училища и всички 
ученици със или без увреждания.


