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                        Αθήνα, 2/12/2022 
 
 
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Υλοποίηση εξ αποστάσεως Ημερίδας με τίτλο: «Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: τάσεις, 

προκλήσεις και προοπτικές» στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα των 

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία  

 

 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο αφιερώματος για την Παγκόσμια Ημέρα των 

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία θα υλοποιήσει Ημερίδα με τίτλο: «Η Ειδική Εκπαίδευση στον 21ο 

αιώνα: τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές» τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου και ώρες 15:00-19:00. 

Το αντικείμενο της ημερίδας αφορά στις σύγχρονες τάσεις, τις προκλήσεις και προοπτικές στο χώρο της 

ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα και θα περιλαμβάνονται δύο στρογγυλές τράπεζες 

συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) ωρών, οι οποίες κατανέμονται εξίσου σε δύο θεματικές ενότητες ως εξής: 
 

Πρώτη Θεματική Ενότητα με τίτλο 

«Η Συμπερίληψη μαθητών/μαθητριών με αναπηρία στις επιμορφωτικές πράξεις  

και το εκπαιδευτικό υλικό του ΙΕΠ»  

 

Η πρώτη ενότητα αφορά στην παιδαγωγική διάσταση και την καθημερινή πρακτική στο σχολείο, στα 

προγράμματα ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών στα θέματα συμπερίληψης των μαθητών /μαθητριών με 

αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Θα αναλυθεί η οπτική της αναπηρίας και θα παρουσιαστούν 

καλές πρακτικές για την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από όλες τις πράξεις του ΙΕΠ.  

 

Δεύτερη Θεματική Ενότητα με τίτλο  

«Ζητήματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής»  

 

Η δεύτερη ενότητα αφορά στις τάσεις και τις πολιτικές που προγραμματίζει το Υπουργείο Παιδείας, 

αναφορικά με την εκπαίδευση των αναπήρων και την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την αναπηρία, 

θέματα για την ψηφιακή προσβασιμότητα, την πρώιμη και έγκαιρη υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών με 

αναπηρία καθώς και θέματα που αφορούν στη μετάβαση των παιδιών με αναπηρία στην τριτοβάθμια και 

στην επαγγελματική τους ολοκλήρωση. 
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Ομιλητές/τριες στην Ημερίδα είναι Σύμβουλοι του ΙΕΠ, Στελέχη της Δ/νσης ΕΑΕ του ΥΠΑΙΘ,  Μέλη ΔΕΠ των 

Πανεπιστημίων της χώρας, Εκπρόσωπος της ΕΣΑμεΑ και της Εθνικής Αρχής για την Προσβασιμότητα. 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Ημερίδας θα προηγηθούν επίσημοι χαιρετισμοί από το ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ και θα 

απαντηθούν ερωτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες/ουσες στο chat της ψηφιακής 

πλατφόρμας, όπου θα πραγματοποιηθεί η Ημερίδα. 

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της ημερίδας είναι:  

https://minedugr.webex.com/minedugr/j.php?MTID=m7b89dcc631728a12443ed0153fb65c94 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις εισηγήσεις και τους ομιλητές είναι διαθέσιμες στο πρόγραμμα που 

συνοδεύει το δελτίο τύπου. 
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