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«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΑΠ 1,2,3»  

ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΕΣΠΑ 2007-2013 

Η Πράξη αφορά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση τη̋ εκπαίδευση̋ των μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών 

σχολείων και των τμημάτων ένταξη̋ με τη χρήση υπάρχοντο̋ προσβάσιμου εκπαιδευτικού 

υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στι̋ ανάγκε̋ όλων των 

μαθητών χωρί̋ διακρίσει̋.   

Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνή̋ Σύμβαση για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίε̋, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμου̋ παράγοντε̋ – προϋποθέσει̋ 

ποιότητα̋ και αποτελεσματικότητα̋ στην εκπαίδευση και έχε ω̋ βασικό στόχο να 

αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στι̋ Σχολικέ̋ Μονάδε̋ Ειδική̋ Αγωγή̋ 

και Εκπαίδευση̋ (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξη̋. 

Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη 

υποστήριξη μαθητών με αναπηρίε̋ ή/και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋ για τη 

μεγιστοποίηση τη̋ ακαδημαϊκή̋ και κοινωνική̋ του̋ ανάπτυξη̋ με τη χρήση Νέων 

Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού. 

Στο πλαίσιο τη̋ Πράξη̋ απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδική̋ αγωγή̋ και εκπαίδευση̋, 

ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλία̋ με τη χρήση εκπαιδευτικού 

υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδεία̋ και Θρησκευμάτων, καθώ̋ και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίση̋, 

απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ). 

Οι κύριε̋ Δράσει̋ τη̋  Πράξη̋ είναι οι ακόλουθε̋: 

1. Δράση 1: Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλία̋. Η Δράση 1 

περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ απαραίτητε̋ υποστηρικτικέ̋ υπηρεσίε̋ για την 

αποτελεσματική οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση τη̋ Πράξη̋, καθώ̋ επίση̋ και 

την πρόσληψη και μισθοδοσία των Εκπαιδευτικών μέσω των Ενιαίων Πινάκων 

Αναπληρωτών για την εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλία̋. 

Επίση̋, περιλαμβάνει την πρόσληψη και μισθοδοσία του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). 

Επιπροσθέτω̋, περιλαμβάνει όλε̋ τι̋ ενέργειε̋ δημοσιότητα̋ για την ορθή 

προβολή τη̋ Πράξη̋ και διάχυση̋ των αποτελεσμάτων τη̋.. 

2. Δράση 2: Επιμόρφωση πολλαπλασιαστών (σύμβουλοι ειδική̋ και γενική̋ αγωγή̋ 

διαφόρων ειδικοτήτων) και εκπαιδευτικών Ειδική̋ Αγωγή̋. Η συγκεκριμένη Δράση 

περιλαμβάνει την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων σχολικών συμβούλων 

ειδική̋ αγωγή̋ και γενική̋ αγωγή̋, οι οποίοι λειτουργούν ω̋ πολλαπλασιαστέ̋ για 

τη ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι σχολικοί σύμβουλοι 



 

 

9 

αναλαμβάνουν τη διαδικασία επιμόρφωση̋ των εκπαιδευτικών σε θέματα 

καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλία̋ με τη χρήση των Τ.Π.Ε. για την 

εξατομικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίε̋ ή και ειδικέ̋ 

εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋ και τη διάχυση τη̋ γνώση̋. 

3. Δράση 3: Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίηση̋ Προγραμμάτων Σπουδών και 

Συγκέντρωση και Συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων. Η 

Δράση 3 περιλαμβάνει την ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίηση̋ των Προγραμμάτων 

Σπουδών Ειδική̋ Αγωγή̋ που έχουν αναπτυχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τη 

συγκέντρωση και συμπλήρωση εκπαιδευτικού υλικού, λογισμικών και ειδικών 

εργαλείων για άμεση αξιοποίηση από του̋ εκπαιδευτικού̋ για την εξατομικευμένη 

υποστήριξη τη̋ εκπαίδευση̋ των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ 

ανάγκε̋.  

4. Δράση 4: Φυσικό αντικείμενο τη̋ δράση̋ είναι η αποτίμηση τη̋ υλοποίηση̋ τη̋ 

Πράξη̋.  
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