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Προς:
1.

Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2.

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

3.

Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μέσω των
Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

4.

Σχολικούς Συμβούλους (μέσω των
Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης Π.Ε. και Δ.Ε. )

ΘΕΜΑ: Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Σας διαβιβάζουμε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία.
Καλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Σχολικών Μονάδων, Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να αναγνώσουν το μήνυμα στους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές. Επειδή η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι Σάββατο,
οι Διευθυντές/ντριες μπορούν να διαβάσουν το μήνυμα την Παρασκευή 2
Δεκεμβρίου ή τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
2. Γεν. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε.
3. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε.
4. Διεύθυνση Σπουδών Δ.Ε.
5. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής
6. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
7. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
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Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Ο ορισμός της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
αποσκοπεί στην ουσιαστική επισήμανση των αναγκών και των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία, ενώ έρχεται να υπενθυμίσει και να επικυρώσει την ανάγκη για
ουσιαστική μετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και τα οφέλη
της συμμετοχής αυτής για το σύνολο της κοινωνίας.
Το σχολείο, με τον κομβικό του ρόλο στη λειτουργία και διαμόρφωση της
κοινωνίας, καλείται καθημερινά να προασπίζεται το δικαίωμα κάθε παιδιού στην
εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική ζωή, χωρίς διαχωριστικούς και
περιοριστικούς μηχανισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων έθεσε ως προτεραιότητα την απρόσκοπτη εκπαιδευτική κάλυψη των
μαθητών με αναπηρία, μέσα από τις πρωτοβουλίες που πήρε σε επίπεδο προσλήψεων
προσωπικού, αλλά και νομοθετικών διατάξεων. Η δημιουργία και λειτουργία νέων
δομών εκπαίδευσης των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, μετά από οκτώ ολόκληρα χρόνια, απέκτησε σταθερή βάση με την ένταξη των
διαδικασιών ίδρυσης ΣΜΕΑΕ στη μόνιμη διαδικασία των σχολικών μεταβολών.
Ο σεβασμός των ιδιαίτερων αναγκών και δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία
είναι απαραίτητο να αποδεικνύεται έμπρακτα, τόσο από τις πρωτοβουλίες των
θεσμικών οργάνων, όσο και από τις πρακτικές όλων των φορέων και των ατόμων που
συμβάλλουν στο έργο της Ειδικής Αγωγής. Ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ όλων των
φορέων και των ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία
είναι προς όφελος της οργάνωσης και της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών στους/στις μαθητές/τριες με αναπηρία. Το όραμα της συνεκπαίδευσης και
της ενταξιακής κατεύθυνσης της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι ορατό σε
κάθε παιδαγωγικό μας βήμα, κάθε μέρα που ένα παιδί με αναπηρία περνάει την πόρτα
του σχολείου.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είμαστε στο πλευρό όλων
των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας που θα διοργανώσουν δράσεις
προβληματισμού και ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας και της τοπικής
κοινωνίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες παραμένουν η ελπίδα μας ότι, με αρωγό την
πολιτεία, μπορούμε ακόμα να οραματιζόμαστε ένα Σχολείο, κι ως εκ τούτου μία
Κοινωνία, που δεν ξεχωρίζει τα παιδιά της αλλά έχει αντιληφθεί σε βάθος την αξία της

συμμετοχής όλων. Ένα Σχολείο που κλείνει τις πόρτες του στην προκατάληψη, τον
φόβο και τον αποκλεισμό. Ένα Σχολείο που καλλιεργεί στο σύνολο της κοινωνίας μας
την αλληλεγγύη, την αποδοχή και τον σεβασμό. Ένα τέτοιο Σχολείο οραματιζόμαστε και
στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις.
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