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IE+ IE+ Προώθηση θετικών στάσεων και τεκμηριωμένων πολιτικών για μια ενταξιακή εκπαίδευση  
Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

1. Οι νόμοι για το
δικαίωμα στην εκπαίδευση

Οι νόμοι στα 
Ηνωμένα Έθνη

Οι νόμοι στην 
Ευρωπαϊκή 

Ένωση
Οι νόμοι στην 

Ελλάδα

This is placeholder text to use for any extra information

1. Οι νόμοι για το
δικαίωμα στην εκπαίδευση

Οι νόμοι στα 
Ηνωμένα Έθνη

Οι νόμοι στην 
Ευρωπαϊκή 

Ένωση
Οι νόμοι στην 

Ελλάδα

This is placeholder text to use for any extra information

1.	 Οι	νόμοι	για	το	δικαίωμα	στην	
εκπαίδευση	

Οι	νόμοι	στα
Ηνωμένα	Έθνη

Οι	νόμοι	στην	
Ευρωπαϊκή	Ένωση

Οι	νόμοι	στην	 
Ελλάδα
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
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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

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

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

Το	δικαίωμα	στην	εκπαίδευση

Οι	νόμοι	του	Οργανισμού	Ηνωμένων	Εθνών	για	την	
Ενταξιακή	Εκπαίδευση

 
Όλοι οι άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα στην 
εκπαίδευση.

 

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

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

• Μερικούς από τους νόμουςπου ψηφίζουν τους 
ονομάζουν συμβάσεις.

Πολίτες λέγονται οι άνθρωποι που μένουν σε μία χώρα.

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

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.
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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.

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.

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.

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.

Τώρα πια μιλάμε για Ένταξηόπου 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.

Αυτό λέγεται Ενταξιακή	Εκπαίδευση.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
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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.

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.

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.

Αυτοίπου 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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Οι	νόμοι	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	για	την	
Ενταξιακή	Εκπαίδευση

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.

Η Ευρωπαϊκή	Ένωση αποτελείται από πολλές 
χώρες της Ευρώπης όπως η Ελλάδα.

Ονομάζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα 
αρχικά της ΕΕ.

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.

Υπάρχει ένας οργανισμός στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση που φροντίζει για το σεβασμό των 
δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και λέγεται 
Χάρτης	Θεμελιωδών	Δικαιωμάτων.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

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:

- oαυτούς που δεν έχουν χρήματα και

- oαυτούς 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.

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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Αριθμός Συμφωνίας: 2017-3338/001-001
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Η Ευρωπαϊκή	Ένωση πιστεύει ότι πρέπει να 
αλλάξουν3 πράγματα για να γίνει η Εκπαίδευση 

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.

3. Να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των 
σχολείων.

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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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται για όλους 
τους πολίτες της.

Έτσι ψήφισε τη Σύμβασηγια 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 Επιτροπήτης Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία 
θα τους λέει τι πρέπει να αλλάξουν για να 
γίνουν καλύτεροι.

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. Η Επιτροπήείναι μια ομάδα ανθρώπων που προτείνουν νόμους και 

προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Οι	νόμοι	στην	Ελλάδα	για	την	Ενταξιακή	ΕκπαίδευσηΟι 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.

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.

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.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά 
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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.

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.

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

Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για όλα 
τα σχολεία και όλους τους μαθητές με αναπηρία 
και χωρίς αναπηρία.

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


