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την Ευρώπη, περίπου 15 εκατομμύρια άτομα έχουν Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) και
συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο χωρίς να αποκτήσουν δίπλωμα ή άλλα προσόντα, προτού
συνεχίσουν σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Συνεπώς, συχνά, άτομα με
ΕΕΑ καταλήγουν άνεργα ή ανενεργά, και, ακόμα και σε περιπτώσεις όπου η απασχόλησή τους
μοιάζει επιτυχημένη, βρίσκονται σε μια κατάσταση ανισότητας σε σχέση με άλλους σε
αντίστοιχες θέσεις.  

Για αυτό το λόγο το έργο MAGIC SENS - MAnaging Graduated Approach and Including balanced
Curriculum for SEN Students (Διαχείριση Σταδιακής Προσέγγισης και Συμπερίληψης

ισορροπημένου Προγράμματος Σπουδών για Μαθητές ΕΕΑ), συγχρηματοδοτούμενο από το ERASMUS+ KA2
Στρατηγική Συνεργασία για την Σχολική Εκπαίδευση, αποσκοπεί στην βελτίωση των δεξιοτήτων και των
ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και όλων εκείνων που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, αναφορικά
με την εκπαίδευση μαθητών με ΕΕΑ.

Το MAGIC SENS θα καθιερώσει ένα σταθερό δίκτυο μεταξύ των διαφόρων εταίρων που εμπλέκονται στην
εκπαιδευτική αλυσίδα σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες – Ρουμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα – και, προκειμένου να
αναπτύξει μια εργαλειοθήκη (toolkit), μια πλατφόρμα ανταλλαγής και διαμοιρασμού και ένα πρόγραμμα
κατάρτισης, όλα εκ των οποίων αποσκοπούν στο να υποστηρίζουν και να βελτιώσουν την εκπαίδευση ΕΕΑ
για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Το έργο αναμένεται να καταστήσει δυνατή την απόκτηση ειδικευμένων ικανοτήτων από εκπαιδευτικούς,
προκειμένου να επεμβαίνουν με καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία αναφορικά με διαφορετικές ΕΕΑ, την
ενίσχυση  εργαλείων για την πρόληψη της αποτυχίας και της εγκατάλειψης του σχολείου από μαθητές με
ΕΕΑ, την αύξηση του ποσοστού μαθητών με ΕΕΑ στα πανεπιστήμια και την εφαρμογή στρατηγικών που
στοχεύουν στην ένταξη τους στην αγορά εργασίας, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους τις προσωπικές τους
ιδιοσυγκρασίες, δυνατότητες, ικανότητες και ταλέντα. 

Το MAGIC SENS είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της FSLI, εθνικά αντιπροσωπευτική
συνδικαλιστική οργάνωση στον τομέα της εκπαίδευσης στη Ρουμανία, του Ιταλικού παρόχου κατάρτισης
FORMA.Azione, της Εταιρείας Δυσλεξίας της Ιρλανδίας (Dyslexia Association of Ireland), του Ρουμανικού
Συλλόγου Γονέων (Asociatia Bucuresti Pentru Copii Dislexici), του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και
Βιομηχανιών), της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Χ.Μ. Σκουλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.
και του Ιταλικού κέντρου  CENTRO F.A.R.E., ένα κέντρο για την αναλυτική διάγνωση και υποστήριξη προς
πρόσωπα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

ΕιςΑγΩγή

το MAGIC SENS με μια ματιά

ορίζοντας τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Σύμφωνα με την συνοπτική παρουσίαση πολιτικής «υποστήριξη για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
(ΕΕΑ)» που συντάχθηκε από το ινστιτούτο RAND Europe για την Γενική Γραμματεία Απασχόλησης, Κοινωνικών
Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «παρά την καθολική αποδοχή της
σημαντικότητας  της υποστήριξης των παιδιών με ΕΕΑ, στην Ευρώπη δεν υπάρχει ομόφωνη συμφωνία περί
του τι συνιστά ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Η χρήση ενός αμοιβαία συμφωνηθέντος ορισμού σε όλη την
Ε.Ε. παρεμποδίζεται αφενός από την απουσία ενός εναρμονισμένου συστήματος ταξινόμησης μεμονωμένων
μαθησιακών δυσκολιών και αφετέρου από τις διαφορές ανά την Ευρώπη στις κατηγορίες που
χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση παιδιών με ΕΕΑ και τις υποκείμενες κοινωνικές συνθήκες. 

Σε κάθε περίπτωση, οι περισσότεροι ορισμοί περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών που σχετίζονται με
σωματικές, διανοητικές, γνωστικές και εκπαιδευτικές διαταραχές. Μεταξύ αυτών, το Δίκτυο εμπειρογνωμόνων
για τις κοινωνικές επιστήμες της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (NESSE), διαφοροποιεί μεταξύ
κανονικών/φυσιολογικών (normative) και μη κανονικών (non-normative) δυσκολιών: οι σωματικές και
αισθητηριακές δυσκολίες θεωρείται ότι εμπίπτουν στην κανονική/φυσιολογική κατηγορία, όπου υπάρχει
ευρεία συναίνεση για το τι συνιστά φυσιολογική λειτουργία και υπάρχουν  διαθέσιμα μέτρα αντικειμενικής
αξιολόγησης, ως μη κανονικές δυσκολίες νοείται το είδος δυσκολιών όπου υπάρχει μικρότερη συναίνεση
σχετικά με την κανονική λειτουργία και όπου η επαγγελματική άποψη παίζει κρίσιμο ρόλο στην ταυτοποίηση,
όπως στην περίπτωση μαθησιακών δυσκολιών, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας. 

ς
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Για τους σκοπούς του παρόντος έργου, εστιάζουμε σε συγκεκριμένες ΕΕΑ – ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
τις μη κανονικές δυσκολίες, και ειδικότερα σε αυτές που μπορούν να προσεγγιστούν απευθείας από τους
εκπαιδευτικούς, με την κατάλληλη κατάρτιση και εργαλεία:

• δυσλεξία (διαταραχή της ανάγνωσης);
• δυσγραφία και δυσορθογραφία (διαταραχή της γραπτής έκφρασης); 
• δυσαριθμησία (διαταραχή του υπολογισμούr).

προσέγγιση και μεθοδολογία

Η ςύσταση του ςυμβουλίου για την προαγωγή των κοινών αξιών, της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς
και της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας (2018/C 195/01), δεσμεύει τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. να
προωθήσουν την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς μέσω «παροχής της απαραίτητης υποστήριξης σε όλους
τους εκπαιδευόμενους σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται
από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, όσων προέρχονται από οικογένειες μεταναστών,
όσων έχουν ειδικές ανάγκες και των πλέον ταλαντούχων εκπαιδευομένων». Ταυτόχρονα, η Σύσταση τονίζει
την ανάγκη υποστήριξης του εκπαιδευτικού προσωπικού για την προαγωγή κοινών αξιών και την παροχή
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς μέσω «προαγωγής της αρχικής και της συνεχούς εκπαίδευσης, ανταλλαγών
και δραστηριοτήτων μάθησης και συμβουλευτικής από ομοτίμους, […[ για το εκπαιδευτικό προσωπικό».

Λαμβάνοντας υπόψη την Σύσταση, το πρόγραμμα MAGIC SENS στοχεύει στο να παρέχει σε εκπαιδευτικούς
και σε όλα τα πρόσωπα τα οποία, ως επάγγελμα, ασκούν δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης,
καινοτόμα εργαλεία και μεθοδολογίες για την διδασκαλία θεμάτων σε μαθητές ΕΕΑ. 

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, ξεκινήσαμε το έργο μας από την σύσταση ενός σταθερού δικτύου φορέων
που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική αλυσίδα, τόσο στο διατομεακό επίπεδο (συνδικαλιστικές
οργανώσεις/σχολεία/ινστιτούτα κατάρτισης) όσο και στο διακρατικό επίπεδο (στις διάφορες εμπλεκόμενες
χώρες), εν συνεχεία σχεδιάσαμε την ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων και εργαλείων που απευθύνονται
σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία στοχεύουν στην υποστήριξη
και την βελτίωση της εκπαίδευσης για Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και την αύξηση της ευαισθητοποίησης
των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικών, υπηρεσιών,
σχολίων και παρόχων κατάρτισης για μια ποιοτικότερη και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση για μαθητές ΕΕΑ. 

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που κατέστησαν δυνατή την υλοποίηση της παρούσας Εργαλειοθήκης ήταν
οι εξής:

• καταγραφή των πρακτικών, μεθοδολογιών, εργαλείων και νομοθεσίας που σχετίζονται με το
αντικείμενο ΕΕΑ στον εκπαιδευτικό τομέα - δράση που στοχεύει στη συλλογή και συστηματοποίηση
διαφορετικών επιτυχημένων προσεγγίσεων και εμπειριών για την υποστήριξη μαθητών ΕΕΑ στην
Ρουμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Ελλάδα, με ειδική αναφορά στην πρώιμη ανίχνευση παιδιών
που διατρέχουν κίνδυνο (προσχολική ηλικία), στην τυπική διαδικασία διάγνωσης, σε προγράμματα
πρώιμης παρέμβασης, ισχύουσα νομοθεσία για ΕΕΑ (δικαιώματα και αναγνώριση), διευκολύνσεις,
αλλαγές και υποστήριξη στον χώρο εκπαίδευσης, ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης για παιδιά
ΕΕΑ εκτός σχολείου. 

• παρατήρηση σχολικών δραστηριοτήτων σε δημοτικά, η οποία στοχεύει στην συλλογή στοιχείων για
πρακτικές και μεθόδους που υιοθετούνται από εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση μαθητών με
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Το σκεπτικό αυτής της δραστηριότητας είναι η υποστήριξη των καλών
πρακτικών που συλλέχθηκαν και περιγράφονται στην καταγραφή, με συγκεκριμένα σχόλια που
απορρέουν από την άμεση παρατήρηση της εκπαιδευτικής/μαθησιακής διαδικασίας, προκειμένου να
εντοπιστούν ταυτόχρονα δυνητικές ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών και τομείς βελτίωσης που
μπορούν να αντιμετωπιστούν με τις δραστηριότητες του προγράμματος MAGIC SENS.

• ομάδα εστίασης με εκπαιδευτικούς και βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς εκπαίδευσης,
προκειμένου να εντοπιστούν οι ανάγκες κατάρτισης των εκπαιδευτικών, από μια εθνική, διακρατική
και διατομεακή προοπτική, με ειδική αναφορά στον αντικείμενο της σχολικής υποστήριξης νέων
ανθρώπων με ΕΕΑ.

Μέσω των εν λόγω δραστηριοτήτων, που βασίζονται σε μια πολυσυμμετοχική προσέγγιση, συγκεντρώσαμε
και ορίσαμε στην παρούσα Εργαλειοθήκη, ένα σύνολο πόρων και συνδέσμων για την υποστήριξη
εκπαιδευτικών για να αναλάβουν δράσεις για την άρση των εμποδίων στη μάθηση, μέσω της εφαρμογής
αποτελεσματικών προβλέψεων για ΕΕΑ. 

Η Εργαλειοθήκη θα αξιοποιηθεί ως διδακτική υποστήριξη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας
διαδικτυακής πλατφόρμας αφιερωμένης σε διδακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες για νέους
ανθρώπους με ΕΕΑ και για των εκπαιδευτικών ενοτήτων αναφοράς.  4
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Τέλος, αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν τον σχεδιασμό ενός διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης για
εκπαιδευτικούς και για πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες διδασκαλίας για μαθητές ΕΕΑ, κατά τα διάφορα
στάδια της εκπαιδευτικής αλυσίδας. 

ή Εργαλειοθήκη

Στόχος της Εργαλειοθήκης είναι να παρέχει έμπρακτη υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς των χωρών του
προγράμματος, περιγράφοντας ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και πρακτικές στην αξιολόγηση των ΕΕΑ,
καθώς και στον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αναθεώρηση των διδακτικών μέτρων για την προαγωγή
της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς αναφορικά με μαθητές ΕΕΑ. 

Η Εργαλειοθήκη απευθύνεται επίσης στα εθνικά πλαίσια για Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες που υπάρχουν
στις 4 Ευρωπαϊκές χώρες – Ρουμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Ιταλία – προκειμένου να επιτρέψει στους
διαφορετικούς βασικούς φορείς και ενδιαφερόμενους της εκπαιδευτικής αλυσίδας να προγραμματίσουν και
να αναπτύξουν καλύτερα δράσεις προς όφελος μαθητών ΕΕΑ.

Σύμφωνα με αυτή την προοπτική, η εργαλειοθήκη μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μοντέλο σε
διακρατικό επίπεδο, για την υποστήριξη και την προαγωγή των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων που αφορούν
ΕΕΑ. Επιπλέον, προορίζεται επίσης να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη υποστήριξη της
αξιολόγησης προγραμμάτων κινητικότητας στην Ευρώπη, με ειδική αναφορά σε στρατηγικές και πρακτικές
που απευθύνονται σε μαθητές ΕΕΑ.

Η Εργαλειοθήκη αντλεί έμπνευση από την σταδιακή προσέγγιση που αποτελείται από ένα κύκλο τεσσάρων
σταδίων μέσω των οποίων οι δράσεις αναθεωρούνται και εξειδικεύονται με την κατανόηση των αναγκών
υποστήριξης του μαθητή. Στην πράξη, οι εκπαιδευτικοί συνεχώς αξιολογούν, προγραμματίζουν, εφαρμόζουν
και αναθεωρούν την προσέγγιση της διδασκαλίας τους  προς όλους του μαθητές,  και σε περίπτωση
εντοπισμού μιας δυνητικής ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, αυτή η κυκλική διαδικασία οφείλει να
εξειδικεύεται περαιτέρω. 

Για την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και με στόχο την επίτευξη έμπρακτων αποτελεσμάτων, οι
συγκεντρωθείσες πρακτικές και πληροφορίες αναφοράς, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής:

1.Αξιολόγηση
1α. πρώιμη ανίχνευση παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο (προσχολική ηλικία) – πρακτικές σχετικές με τον
επίσημο ορισμό των «παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο», διαδικασία/πρωτόκολλο προληπτικού ελέγχου
(screening) για εκπαιδευτικούς, κατάρτιση για εκπαιδευτικούς, διαθέσιμες πληροφορίες για εκπαιδευτικούς
και γονείς, παρουσία ειδικών/τμήματος ΕΕΑ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, με εστίαση στις Ειδικές
Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) ως μη κανονικές δυσκολίες που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις
αξιολόγησης, βάσει πολιτισμικών κριτηρίων, εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος, γλώσσας, κτλ. 
1β. τυπική διαδικασία διάγνωσης – πρακτικές που αφορούν την επίσημη εγκεκριμένη ομάδα και τις
διαδικασίες/πρωτόκολλα διάγνωσης, τυποποιημένα εργαλεία διάγνωσης βασισμένα σε ενδείξεις διαθέσιμα
σε ειδικούς, συμφωνηθείσα μεθοδολογία  για την αξιολόγηση και τα κριτήρια επιλεξιμότητας για ΕΕΑ με
ειδική αναφορά σε ΕΜΔ, εκδηλώσεις για την διάδοση βέλτιστων πρακτικών. 
1γ. ισχύουσα νομοθεσία για ΕΕΑ – δικαιώματα και αναγνώριση ΕΕΑ, ειδικοί ισχύοντες νόμοι και/ή κανονισμοί
σχετικά με ΕΕΑ και εκπαίδευση, επίσημος ορισμός ΕΕΑ, ειδική νομοθεσία για ΕΜΔ. 

2. ςχεδιασμός
2α. προγράμματα πρώιμης παρέμβασης – πρακτικές σχετικά με την διαθεσιμότητα ειδικών στα δημόσια
και ιδιωτικά συστήματα, την κατάρτιση και την παρακολούθηση Προσωπικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος
και προγράμματα βασισμένα σε ενδείξεις. 

3.  Εφαρμογή
3α. διευκολύνσεις, αλλαγές και υποστήριξη στον χώρο εκπαίδευσης – πρακτικές σχετικές με σχολικές τάξεις
«φιλικές προς τις ΕΕΑ», υποστήριξη στην τάξη, προσωπική υποστήριξη και διδακτική βοήθεια, διδακτικές
συστάσεις για εκπαιδευτικούς σε τάξεις, προκειμένου να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους για μαθητές
ΕΕΑ κατά την μαθησιακή διαδικασία, εργαλεία που βοηθούν την βελτίωση της μαθησιακής ικανότητας των
μαθητών ΕΕΑ. 
3β. Ευκαιρίες μάθησης & Ανάπτυξης για παιδιά με ΕΕΑ (εκτός σχολείου) – εξωσχολικά προγράμματα,
εργαλεία βοήθειας σχολικών εργασιών στο σπίτι για γονείς, εξωσχολικές εκδηλώσεις μάθησης. 

4. Αναθεώρηση
καθοδήγηση, μεθοδολογίες και εργαλεία παρακολούθησης της προόδου των μαθητών
– πρακτικές που αφορούν την καθοδήγηση των μαθητών, δείκτες και μέτρα αξιολόγησης, 5
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αναθεώρηση διδακτικών στόχων και σχεδίων.
Οι πρακτικές ομαδοποιούνται ανά κατηγορία και υποκατηγορία αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των
πληροφοριών που συλλέγονται σε κάθε χώρα του προγράμματος. 

Στο τέλος της εργαλειοθήκης ένα ειδικό τμήμα αφιερώνεται σε χρήσιμες/απαραίτητες δεξιότητες και
ικανότητες για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές προκειμένου να ανταποκρίνονται καλύτερα στις εκπαιδευτικές
ανάγκες μαθητών ΕΕΑ και στις προσδοκίες των οικογενειών/γονέων τους, οι οποίες θέτουν τα θεμέλια για
την μεταγενέστερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

πως να δουλέψετε με την εργαλειοθήκη

Η Εργαλειοθήκη έχει σχεδιασθεί ως ένα πρακτικό και ευέλικτο εργαλείο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί
σε διαφορετικές ανάγκες μαθητών ΕΕΑ. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εργαλειοθήκη ως πηγή πληροφοριών σε διάφορους τομείς πρακτικής για
διαφορετικές καταστάσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρακτικές προσαρμόζοντάς τες στο εκπαιδευτικό
σας περιβάλλον, συνδυάζοντας τες ή διαλέγοντας μια μεμονωμένη. 
Σας ενθαρρύνουμε να αναθεωρήσετε κάθε πρακτική προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες
σας, και, προς υποστήριξη αυτού, όλα τα έγγραφα παρέχονται σε μορφή word. Το μόνο που χρειάζεται είναι
να διατηρήσετε τα λογότυπα του προγράμματος και της χρηματοδότησης στις εξατομικευμένες εκδόσεις σας.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την Εργαλειοθήκη με την δημοσιευμένη της μορφή, σύμφωνα με την
άδεια χρήσης Creative Commons. 
Συνιστάται οι πρακτικές να εφαρμόζονται από κοινού με το προσωπικό του σχολείου, σε συνεργασία με
εξωσχολικούς ενδιαφερόμενους, προκειμένου να βελτιώνεται η ευαισθητοποίηση και οι ικανότητες
ολόκληρης της κοινότητας σχετικά με τις πρακτικές που λειτουργούν για μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 

ήθικά ζητήματα

Ορισμένες από τις πρακτικές της παρούσας Εργαλειοθήκης ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαβούλευση με τα
παιδιά και τις οικογένειές τους, καθώς και με προσωπικό υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας, υγείας και
εκπαίδευσης, συνεπώς προκείμενου να τις αντιγράψετε ή να τις προσαρμόσετε οφείλετε να διασφαλίσετε
την ορθή αντιμετώπιση των ηθικών ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων και την
προσωπική συμμετοχή καθώς και με τυχόν καταγεγραμμένα δεδομένα και πληροφορίες. 
Είναι απαραίτητο να διασφαλίσετε την αυστηρή συμμόρφωση των δραστηριοτήτων και των εκβάσεων των
πρακτικών με ήδη ισχύοντες κανόνες σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής και δεδομένων, να
εξασφαλίζετε ειλικρινή εν επιγνώσει συγκατάθεση  όλων των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, και να
διασφαλίζετε ότι οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς αυτού.

Ενδέχεται να απαιτούνται οι ακόλουθες εγκρίσεις:
γονική έγκριση για:

• την καταγραφή των παρατηρήσεων του παιδιού τους στο πεδίο (setting).
• την συμπερίληψη του παιδιού τους σε φωτογραφίες.
• την συμπερίληψη του παιδιού τους σε βίντεο.
• την διαβούλευση με το παιδί τους.
• την χρήση δειγμάτων των εργασιών του παιδιού τους. 
• την χρήση δειγμάτων των ανωτέρω σε ιστοσελίδες ή σελίδες του Facebook.

Έγκριση του παιδιού για:
• την παρατήρηση του στο πεδίο. 
• iτην συμπερίληψη του σε φωτογραφίες.
• την συμπερίληψη του σε βίντεο.
• την διαβούλευση με αυτό. 
• την χρήση δειγμάτων των εργασιών του. 
• την ανάρτηση αυτών σε ιστοσελίδες ή σελίδες του Facebook.

Έγκριση του προσωπικού για:
• την παρατήρηση τους κατά την διάρκεια της εργασία τους. 
• την συμπερίληψη τους σε φωτογραφίες.
• την συμπερίληψη τους σε βίντεο.
• την διαβούλευση με αυτό.
• την χρήση δειγμάτων των εργασιών τους. 
• την ανάρτηση αυτών σε ιστοσελίδες ή σελίδες του Facebook.

Είναι σημαντικό οι γονείς, τα παιδιά και το προσωπικό να κατανοούν πλήρως το ποια δεδομένα θα
χρησιμοποιηθούν, πως θα χρησιμοποιηθούν, που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να διασφαλίζεται η εν

επιγνώσει συγκατάθεση.
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ύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018 (Α 102) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της
Ελλάδας, εκπαιδευτικοί που παρατηρούν μαθητές με συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες σε
κάποιο τομέα, τους παραπέμπουν, αυτούς και τους γονείς τους, στην Επιτροπή Διεπιστημονικής
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης
του σχολείου και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). Επιτροπές
Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) λειτουργούν σε πολλά
σχολεία, ειδικά σε αυτά με Τμήματα Ένταξης. Η αξιολόγηση, το διαφοροποιημένο πρόγραμμα
και η γενική υποστήριξη του παιδιού προκειμένου να ξεπεράσει εκπαιδευτικά ή ψυχοκοινωνικά
εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται, σε πρώτο βαθμό, από αυτή την

διεπιστημονική επιτροπή (Νόμος 4115/2013 -ΦΕΚ 315/12-2-2014).

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη, κατόπιν της εφαρμογής του βραχυπρόθεσμου
προγράμματος παρέμβασης, η ΕΔΕΑΥ παραπέμπει το παιδί στο ΚΕΣΥ (Νόμος 4547/2018, αρθ.10). Συνεπώς,
κατά την διαδικασία παρακολούθησης-ανίχνευσης αναγκών, μαθητές που εμφανίζονται να βιώνουν
συνεχιζόμενες μαθησιακές δυσκολίες, που μπορεί να εμπίπτουν στις κατηγορίες ΕΕΑ ή άλλων δυσκολιών
ψυχοκοινωνικού τύπου, παραπέμπονται, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους, την ΕΔΕΑΥ και κατόπιν
αιτήματος των γονέων τους, για περαιτέρω αξιολόγηση από το ΚΕΣΥ. Όπως ορίζει ο νόμος 4547/2018 τα Κέντρα
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, όπως
ορίζονται στον νόμο 4547/2018 (άρθρο 6), και αποτελούν οργανικές μονάδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης.

Η αποστολή των ΚΕΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 4547/2018, είναι η υποστήριξη των
σχολείων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και
την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής
τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών
αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών και
ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του
συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της
ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
Όλες οι δραστηριότητες των ΚΕΣΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό και στοχεύουν στην πολυδιάστατη
υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής αρμοδιότητας τους.

Οι αρμοδιότητες και οι βασικοί πυλώνες της λειτουργίας των ΚΕΣΥ προσδιορίζονται στις διατάξεις του άρθρου
7 του Νόμου 4547/2018 και αφορούν: την διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών
αναγκών, την υλοποίηση στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων
επαγγελματικού προσανατολισμού, την υποστήριξη των σχολικών μονάδων και την ενημέρωση και
επιμόρφωση του κοινωνικού συνόλου για την αύξηση της ευαισθητοποίησης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 7 του Νόμου 4547/2018, η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και
ψυχοκοινωνικών αναγκών παιδιών με ΕΕΑ περιλαμβάνει: την διαδικασία διερεύνησης αναγκών περαιτέρω,
την διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης και της έκδοσης ατομικής αξιολογικής έκθεσης-
γνωμάτευσης, την σύνταξη εκθέσεων ειδικών, όπως η έκθεση κοινωνικού ιστορικού, η εκπαιδευτική και
ψυχολογική αξιολόγηση και άλλες αξιολογήσεις, την δημιουργία και την διατήρηση του προσωπικού φακέλου
κάθε εξεταζόμενου μαθητή, την διερεύνηση των αιτημάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επαγγελματικού
προσανατολισμού, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο.

Τα ΚΕΣΥ υλοποιούν δράσεις για την διερεύνηση των εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών του
μαθητικού πληθυσμού της περιοχής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες ή ψυχοκοινωνικές δυσκολίες των μαθητών, τυχόν δομικά εμπόδια στην μάθηση εντός

της σχολικής κοινότητας, για όλους τους μαθητές. Η προσωπική αξιολόγηση περιλαμβάνει την
αξιολόγηση μαθητών που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή μαθητών που αντιμετωπίζουν
άλλες ψυχοκοινωνικές δυσκολίες, σε ατομικό επίπεδο, με έμφαση στην εξατομικευμένη
υποστήριξη.

δΕδομΕνΑ γιΑ τήν χΩρΑ
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τιτλος
Πρώιμη Ανίχνευση Παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο (σχολικής υποεπίδοσης- αποτυχίας) στην Ελλάδα

πΕριγρΑΦή
Αρκετά παιδιά προσχολικής ηλικίας (1/3) διατρέχουν κίνδυνο χαμηλής απόδοσης στην εκπαίδευση, η οποία
ενδέχεται να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία. 
Δυσκολίες που είναι το αποτέλεσμα προβλημάτων που υφίστανται εκ γενετής ή εντοπίζονται στα πρώτα
χρόνια ζωής καθώς και ο όρος «κίνδυνος» αναφέρεται σε περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, βιολογικούς ή
κληρονομικούς παράγοντες:

• περιβαλλοντικοί – κοινωνικοί παράγοντες κινδύνου: στην σημερινή κοινωνία, πολλά παιδιά τελούν
υπό καθεστώς κινδύνου, διατρέχοντας κίνδυνο για την μελλοντική τους σχολική εκπαίδευση, λόγω
οικονομικών και κοινωνικών στερήσεων, αιτίες που σχετίζονται με την φτώχεια και το χαμηλό
κοινωνικό-μορφωτικό επίπεδο. Η ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη των μικρών παιδιών που
ζουν σε τέτοιες συνθήκες απειλείται από παράγοντες όπως η διάλυση της οικογένειας, η ανεπαρκής
υγειονομική περίθαλψη, η κακομεταχείριση και εν γένει η χαμηλής ποιότητας παιδική φροντίδα,
συνθήκες που αυξάνουν την πιθανότητα αποτυχίας ενός παιδιού, ακόμη και στα πιο βασικά επίπεδα
μάθησης.

• Βιολογικοί – εγγενείς παράγοντες κινδύνου: αυτοί περιλαμβάνουν γενετικές και χρωμοσωμικές
διαταραχές, εγγενείς βλάβες του μεταβολισμού, βιοϊατρικά προβλήματα, όπως η προωρότητα, η
ανοξία, τραυματισμοί, κτλ. Εγγενείς παράγοντες μπορεί να οδηγήσουν σε αναπτυξιακά προβλήματα
που φτάνουν μέχρι και το επίπεδο της αναπηρίας.

ςτοχοι
Η πρώιμη ανίχνευση των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο στοχεύει στο να προσφέρει ένα θετικό
υποστηρικτικό πλαίσιο και να εφαρμόσει προγράμματα παρέμβασης και ειδικές προσαρμογές, συνεπώς
να εξαλείψει κατά το μέγιστο δυνατό την πιθανότητα ή να μειώσει την έκταση της υποεπίδοσης και της
σχολικής αποτυχίας. Από πολύ νεαρή ηλικία, τα προσχολικά ή πρώτα σχολικά χρόνια, όταν οι δεξιότητες
γραφής του παιδιού δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί, είναι πιθανή η ανίχνευση ορισμένων ζητημάτων
φωνολογικής ανάπτυξης, στην ομιλία και άλλους τομείς, όπως η κινητικότητα και η γνωστική ανάπτυξη.
Τα εν λόγω ζητήματα, αναλόγως της ποιότητας, της έντασης και της συχνότητας εμφάνισης, είναι πιθανό
να οδηγήσουν σε μαθησιακές δυσκολίες κατά την σχολική ηλικία ή ακόμη και σε μαθησιακή αποτυχία.
Αυτές οι ενδείξεις υποδεικνύουν παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο μαθησιακών δυσκολιών.

ομΑδΑ – ςτοχος
Η ομάδα-στόχος είναι παιδιά προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν πρώιμες ενδείξεις μαθησιακών
δυσκολιών, αλλά συχνά αυτές οι δυσκολίες υποβαθμίζονται (ως απλές ενδείξεις ανωριμότητας), δεν
εντοπίζονται εγκαίρως, δηλαδή το συντομότερο δυνατό, ή τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες
ειδικής εκπαίδευσης, μολονότι τις χρειάζονται και θα επωφελούνταν από αυτές.
Υπάρχουν φυσικά και παιδιά με διαγνωσμένες δυσκολίες-ελλείμματα (ψυχικές, σωματικές,
συναισθηματικές, γλωσσικές) τα οποία λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες εκπαίδευσης.

ποτΕ
Κατά την διάρκεια της προσχολικής εκπαίδευσης (4 έως 6 ετών)

πΩς
Πρώιμη παρέμβαση και προγράμματα προσαρμογής εντός της τάξη, για παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο
με πρώιμες ενδείξεις ενός βαθμού δυσκολίας.

ςυνδΕςμοι
http://www.pi-schools.gr/special_education/
https://slideplayer.gr/slide/5588344/
http://eid-scholi-kofon-lef.schools.ac.cy/index.php?id=gkaire-parmbase
http://www.esdy.edu.gr/?page=anaptyksipaidioykentraenimerosi

πρώιμη ανίχνευση παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο
(στην προσχολική ηλικία)

Επιςήμος οριςμος «πΑιδιΑ που διΑτρΕχουν κινδυνο ςχολικής υποΕπιδοςής»
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τιτλος
Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) - Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)

πΕριγρΑΦή
Η πρώτη αξιολόγηση διεξάγεται από την ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης
και Υποστήριξης) στο σχολείο. Εάν εντοπίσει οιοδήποτε είδος δυσκολίας, τα μέλη της (εκπαιδευτικοί,
εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, διευθυντής) καταρτίζουν ένα Βραχυπρόθεσμο
Πρόγραμμα Παρέμβασης. ΕΔΕΑΥ  λειτουργούν σε πολλά σχολεία, ειδικά σε αυτά με Τμήματα Ένταξης. Η
αξιολόγηση, το διαφοροποιημένο πρόγραμμα και η γενική υποστήριξη του παιδιού προκειμένου να
ξεπεράσει εκπαιδευτικά ή ψυχοκοινωνικά εμπόδια στη μαθησιακή διαδικασία επιτυγχάνεται, σε πρώτο
βαθμό, από αυτή την διεπιστημονική επιτροπή (Νόμος 4115/2013, ΕΚ 315/12-2-2014).Σε περίπτωση που
ο μαθητής συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες, παραπέμπεται στο ΚΕΣΥ (Ν. 4547/2018).

Τα ΚΕΣΥ είναι αξιολογικά και υποστηρικτικά κέντρα του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, τα οποία
αποτελούνται από διεπιστημονικές ομάδες και έχουν την ευθύνη να αξιολογούν παιδιά από την
προσχολική ηλικία. Η αποστολή των ΚΕΣΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4547/2018, είναι η
υποστήριξη των σχολείων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών
στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Για την
εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της
υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, καθώς και δράσεων επαγγελματικού
προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, της διενέργειας
ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.

ςτοχοι
Στόχος της ΕΔΕΑΥ είναι να εντοπίσει, εντός του σχολείου και με την αρωγή των εκπαιδευτικών, παιδιά που
διατρέχουν κίνδυνο ή παρουσιάζουν ορισμένες δυσκολίες, να παρεμβαίνει άμεσα με εξατομικευμένο
πρόγραμμα-παρέμβαση και να παρακολουθεί τα αποτελέσματά του. Τα ΚΕΣΥ είναι αρμόδια για την
ανίχνευση και την αξιολόγηση μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών και αναγκών μαθητών προσχολικής και
σχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ).
Τα ΚΕΣΥ είναι επίσης αρμόδια για την έκδοση της σχετικής αξιολογικής έκθεσης-γνωμάτευσης.

ομΑδΑ – ςτοχος
Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων. Εκπαιδευτικοί που έχουν
μαθητές με ΕΕΑ στις τάξεις τους επίσης δέχονται υποστήριξη από τις ΕΔΕΑΥ και τα ΚΕΣΥ.

ποτΕ
Οποτεδήποτε ένας εκπαιδευτικός αναγνωρίσει μια δυσκολία, μπορεί να ζητήσει την συνδρομή της ΕΔΕΑΥ
(ή της ομάδας εκπ/κης υποστήριξης) και, εάν είναι απαραίτητο, το παιδί παραπέμπεται στο ΚΕΣΥ. Δυστυχώς
δεν διαθέτουν όλα τα σχολεία ΕΔΕΑΥ. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν, τότε το σχολείο ή οι γονείς μπορούν
να υποβάλλουν αίτημα στο ΚΕΣΥ.

πΩς
Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου το ΚΕΣΥ να αξιολογήσει ένα παιδί, οι γονείς οφείλουν να έχουν καταθέσει
αίτημα στο κέντρο και να ζητούν τυπική αξιολόγηση από το διεπιστημονικό προσωπικό του κέντρου και
υποστήριξη στο σχολείο. Το ΚΕΣΥ πάντοτε ζητά πρώτα τις παιδαγωγικές ενέργειες των εκπαιδευτικών.

ςυνδΕςμοι
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana-
perifereia
https://blogs.sch.gr/
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/symvulia-epitropes/2282-systash-edeay-kathikonta
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τιτλος
Ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

πΕριγρΑΦή
Η ειδίκευση στην ΕΕΑ στην Ελλάδα παρέχεται από Πανεπιστήμια, σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος,
Μάστερ  Ειδίκευσης   ή επιμόρφωσης σε εκπαιδευτικά κέντρα και προγράμματα πανεπιστημίων (συχνά
400 ωρών).
Τα ΚΕΣΥ, σε συνεργασία με τα ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), έχουν επίσης
αρμοδιότητες συμβουλευτικής και υποστήριξης των εκπαιδευτικών στην εργασία τους με παιδιά με ΕΕΑ
και για την διάδοση βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για έναν άλλο πολύ σημαντικό δημόσιο φορέα στην
εκπαίδευση -επιμόρφωση εκπαιδευτικών, τα οποία υλοποιούν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
εκπαιδευτικά προγράμματα, και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, για τους εκπαιδευτικούς των
δημόσιων σχολείων.

ςτοχοι
Στόχος αυτής της δια βίου επιμόρφωσης και κατάρτισης είναι οι εκπαιδευτικοί να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες των μαθητών με ΕΕΑ, να εκμεταλλεύονται την ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, να
προάγουν την ένταξη, καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές (συνεργατική μάθηση, ΤΠΕ, κτλ.) να καλλιεργούν
σημαντικές δεξιότητες στους μαθητές, να προσφέρουν ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση σε
μαθητές και γονείς, να ενδυναμώνουν ευάλωτες ομάδες και να αντιμετωπίζουν κρίσεις.

ομΑδΑ – ςτοχος
Εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που έχουν μαθητές με ΕΕΑ στις τάξεις τους, όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους, ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και λοιπό Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

ποτΕ
Τα προγράμματα ειδίκευσης πραγματοποιούνται πολύ συχνά στην Ελλάδα, ειδικά τα προγράμματα των
400 ωρών. Τα ΚΕΣΥ και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου -ΠΕΚΕΣ διεξάγουν επίσης σεμινάρια και
συνέδρια επιμόρφωσης και διάδοσης πρακτικών ΕΕΑ.

πΩς
Μεταπτυχιακά προγράμματα και επιμόρφωση (400ωρών) προσφέρονται επίσης εξ αποστάσεως, το οποίο
τα καθιστά εύκολα προσβάσιμα. 
Σεμινάρια και τα συνέδρια προσφέρονται στους εκπαιδευτικούς των σχολείων από το ΚΕΣΥ και τον ΣΕΕ της
περιφέρειάς τους και υποστηρίζονται από Υπουργείο Παιδείας.

ςυνδΕςμοι
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/to-thema-eidiki-agwgi
https://www.semifind.gr/seminaria/list/Katigories/50/eidiki-agogi
https://elearningekpa.gr/categories/eidiki-agogi
https://spedu.gr/
http://e-epimorfosi.aegean.gr/
https://e-employ.gr/el/dia-viou-ekpaideusi
https://www.alfavita.gr/seminaria
https://www.esos.gr/tags/perifereiaka-epimorfotika-kentra

κΑτΑρτιςή γιΑ ΕκπΑιδΕυτικους
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τιτλος
Επίσημος φορέας πληροφοριών για γονείς και εκπαιδευτικούς

πΕριγρΑΦή
Το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας καθώς και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής είναι οι επίσημοι πάροχοι
πληροφοριών σχετικά με τις πολιτικές και την εκπαίδευση παιδιών με ΕΕΑ στον δημόσιο τομέα. 
ΚΕΣΥ και ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού), τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο
Παιδείας, είναι αρμόδια για την διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις ΕΕΑ και για την συμβουλευτική προς
τους γονείς των παιδιών καθώς και προς δασκάλους και εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες και την
ευρύτερη κοινότητα στο θέμα αυτό.
Επιπλέον, ενώσεις γονέων επίσης παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση σε γονείς, διαδικτυακά, αλλά
και μέσω σεμιναρίων, προσπέκτους, φυλλαδίων, κτλ.
Ιδιωτικά κέντρα για παιδιά με ΕΕΑ παρέχουν επίσης συμβουλευτική και υποστήριξη. Παράγουν μια μεγάλη
ποικιλία υλικού προκειμένου να καθοδηγήσουν καλύτερα τους γονείς.
Δάσκαλοι και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, έχουν επίσης ιδρύσει ενώσεις που υποστηρίζουν το έργο
τους και πληροφορούν την κοινότητα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχετικά με καινοτομίες,
πρακτικές και άλλες δράσεις.

ςτοχοι
Στόχος όλων αυτών των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων είναι η διάδοση πληροφοριών και η
επικαιροποίηση αυτών, όποτε είναι απαραίτητο, ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαίδευση και
φροντίδα παιδιών με ΕΕΑ να λαμβάνουν την βέλτιστη πληροφόρηση. Ο δεύτερος στόχος είναι η παροχή
συμβουλευτικής και καθοδήγησης μέσω εξατομικευμένων συνεδριών, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων, διαδικτυακού υλικού, φυλλαδίων και προσπέκτους.

ομΑδΑ – ςτοχος
Γονείς παιδιών με  ΕΕΑ, εκπαιδευτικοί μαθητών με ΕΕΑ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, άλλοι
επαγγελματίες και συνολικά  η κοινότητα.

ποτΕ
Δάσκαλοι και γονείς μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα ΚΕΣΥ – υπάρχουν 71 στην Ελλάδα –
οποτεδήποτε χρειάζονται πληροφορίες ή υποστήριξη.
Το ίδιο ισχύει για τις ενώσεις γονέων.

πΩς
Οι γονείς μπορούν να συμπληρώσουν ένα έντυπο αίτησης προς το ΚΕΣΥ, στο οποίο περιγράφουν το
πρόβλημα και προσδιορίζουν το αίτημά τους.
Σε περίπτωση που μια σχολική μονάδα χρειάζεται βοήθεια για ένα μαθητή ή οιοδήποτε άλλο πρόβλημα
που αφορά μια ομάδα μαθητών ή τους εκπαιδευτικούς, οφείλει να υποβάλλει αίτηση στο ΚΕΣΥ της
περιφέρειας και ειδικοί μπορεί να επισκεφθούν την σχολική μονάδα προκειμένου να προσφέρουν
προτάσεις, προγράμματα παρέμβασης και την κατάλληλη υποστήριξη.

ςυνδΕςμοι
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
https://www.alfavita.gr/eidiki-agogi
https://www.mysep.gr/
https://www.noesi.gr/
https://www.newseae.gr/ 
http://www.especial.gr
http://www.specialeducation.gr
http://www.poseepea.blogspot.com/
http://www.posgamea.gr
http://www.esamea.gr
http://www.dyslexia-goneis.gr
http://www.adhdhellas.org
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διΑθΕςιμή πλήροΦορήςή γιΑ γονΕις, ΕκπΑιδΕυτικους
(ιςτοτοποι, ΦυλλΑδιΑ, κτλ.)

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
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τιτλος
Κατηγορίες σχολικών πλαισίων για μαθητές με ΕΕΑ στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο

πΕριγρΑΦή
Υπάρχουν 4 βασικές κατηγορίες σχολικών πλαισίων για μαθητές με ΕΕΑ στο Ελληνικό 13

τιτλος
Ειδικοί ΕΕΑ σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα

πΕριγρΑΦή
Εκπαιδευτικοί και άλλοι επαγγελματίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση μαθητών με ΕΕΑ και την Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση. 
Νηπιαγωγοί ΕΑΕ, δάσκαλοι ΕΑΕ σε περιβάλλοντα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές ΕΑΕ σε σχολεία
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι μπορούν να εργάζονται σε γενικά σχολεία (π.χ. αν διαθέτουν Τμήμα
Ένταξης) ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί με το Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) συνιστούν την ΕΔΕΑΥ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης και Υποστήριξης) του σχολείου, και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δημόσια εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα. 
Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΕΔΕΑΥ αποτελείται από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
Όπως προαναφέρθηκε τα ΚΕΣΥ επίσης διαθέτουν εκπαιδευτικό προσωπικό ΕΑΕ όλων των βαθμίδων και
ΕΕΠ, όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που προαναφέρθηκαν, αλλά και λογοθεραπευτές,
φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές κ.α.

ςτοχοι
Πέραν της διδασκαλίας, ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ παρέχει καθοδήγηση και πληροφορίες σε γονείς μαθητών με
ΕΕΑ. Οι εκπαιδευτικοί, καθώς και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, συντάσσουν το  Εξατομικευμένο
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για τον μαθητή με δυσκολίες, με την συνεργασία των γονέων (Νόμος 3699/2008,
4547/2018).
Το διεπιστημονικό προσωπικό του ΚΕΣΥ συντάσσει την τυπική αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση των παιδιών
με ΕΕΑ και παρέχει συμβουλές σε εκπαιδευτικούς και γονείς σχετικά με βέλτιστες πρακτικές, τη
διαφοροποιημένη διδασκαλία, το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, παρεμβάσεις, ειδικά
βοηθήματα και προσαρμογές, καθοδήγηση και υποστήριξη.

ομΑδΑ – ςτοχος
Ειδικοί στις ΕΕΑ επεμβαίνουν όποτε ένας μαθητής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην μαθησιακή διαδικασία ή
γενικά στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συνεπώς, κάθε μαθητής που αντιμετωπίζει μαθησιακές,
συμπεριφορικές, κοινωνικές, προσαρμοστικές ή άλλες δυσκολίες, διεγνωσμένες ή μη, είναι η ομάδα-στόχος
των ειδικών ΕΑΕ.

ποτΕ
Οποτεδήποτε ένας εκπαιδευτικός ή γονέας εντοπίσει την δυσκολία ενός μαθητή, μπορεί να απευθυνθεί
σε ειδικούς ΕΑΕ της σχολικής μονάδας, την ΕΔΕΑΥ ή το ΚΕΣΥ και να αιτηθεί υποστήριξη και προσαρμογές.

πΩς
Η διεπιστημονική ομάδα,  η ομάδα υποστήριξης της σχολικής μονάδας θα συνεδριάσει και θα συζητήσει
την δυσκολία και την παρέμβαση  ή τις προσαρμογές  για τον μαθητή με ΕΕΑ. Οι γονείς επίσης μπορούν να
απευθυνθούν στην ΕΔΕΑΥ ή το ΚΕΣΥ.

ςυνδΕςμοι
https://www.minedu.gov.gr/
http://www.pi-schools.gr/special_education
http://www.prosvasimo.gr/EDEAY 
http://iep.edu.gr/en/
http://www.poseepea.blogspot.com/
https://www.newseae.gr/

ο Ειδικος ςτο ΕκπΑιδΕυτικο πΕριΒΑλλον

δομΕς Ειδικής ΑγΩγής ΕκπΑιδΕυςής ςτο ΕκπΑιδΕυτικο πλΑιςιο

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ελ
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τιτλος
Ποιος πραγματοποιεί την τυπική  αξιολόγηση-διάγνωση των μαθητών με  ΕΕΑ στην Ελλάδα

πΕριγρΑΦή
Οι φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολογική-διαγνωστική διαδικασία ΕΕΑ στην Ελλάδα είναι
(Νόμος 4547/2018, αρθ.51):

Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
Οι Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.), που

λειτουργούν σε σχολεία με δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, είναι επίσης αρμόδιες για

14

Εκπαιδευτικό Σύστημα:
α. Η γενική τάξη.
β. Το τμήμα ένταξης εντός του γενικού σχολείου όπου ο μαθητής ΕΕΑ υποστηρίζεται ορισμένες

ώρες την εβδομάδα.
γ. Το ειδικό σχολικό περιβάλλον (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - ΣΜΕΑΕ)
δ. Η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, όπου δύο πρόσωπα βρίσκονται στην τάξη, ο

εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης που υποστηρίζει τον/τους
μαθητές με ΕΕΑ.

ςτοχοι
Στόχος είναι να παρέχεται η καλύτερη δυνατή εκπαίδευση σε μαθητές με ΕΕΑ και ταυτόχρονα να
διασφαλίζεται η εκπαίδευσή τους στο κατά το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον.

ομΑδΑ – ςτοχος
α. Την γενική τάξη παρακολουθούν μαθητές με ΕΕΑ με ηπιότερες δυσκολίες που μπορούν να
ανταποκριθούν στο πρόγραμμα σπουδών με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής.
β. Τα τμήματα ένταξης παρακολουθούν μαθητές με αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ και με
την συναίνεση των γονέων. Συνήθως πρόκειται για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή άλλες δυσκολίες
που απαιτούν ένα ειδικό περιβάλλον υποστήριξης και προσαρμογές για ορισμένες ώρες, προκειμένου να
είναι σε θέση να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών.
γ. Μαθητές με σημαντικές δυσκολίες παρακολουθούν Ειδικά Σχολεία. Έχουν  τυπική αξιολογική έκθεση-
γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ ή/και Παιδιατρικά Κέντρα Νοσοκομείων.
δ. Η παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση παρέχεται μόνο εάν προτείνεται από το ΚΕΣΥ (ή τη ΔΕΔΑ) και
αφορά συνήθως  παιδιά με Αυτισμό-διαταραχές ανάπτυξης και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-
Υπερκινητικότητα (αλλά όχι μόνο).

ποτΕ
Εκπαιδευτικοί και/ή γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΣΥ προκειμένου να λάβουν αξιολογική έκθεση-
γνωμάτευση η οποία προσδιορίζει το καλύτερο περιβάλλον βάσει των δυσκολιών του μαθητή.
Εκπαιδευτικοί γενικών τάξεων μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε ένα ΚΕΣΥ για υλικό και προγράμματα
υποστήριξης.

πΩς
Οι εκπαιδευτικοί παραπέμπουν τους γονείς στο ΚΕΣΥ, εάν κρίνουν ότι ένα παιδί έχει δυσκολία, αλλά και οι
γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για αξιολόγηση προκειμένου να  προσδιοριστεί το καταλληλότερο
εκπαιδευτικό πλαίσιο.

ςυνδΕςμοι
http://www.pi-schools.gr/special_education/xartografisi/hartographisi-part1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana- perifereia
https://www.academia.edu 
http://minedu.gr 
http://iep.edu.gr/en 
http://www.specialeducation.gr

τυπική διαδικασία  διάγνωσης

ΑΞιολογικοι –διΑγνΩςτικοι ΦορΕις ΕΕΑ

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
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τιτλος
Διαδικασίες Τυπικής Αξιολόγησης-Διάγνωσης για παιδιά με ΕΕΑ

πΕριγρΑΦή
Η τυπική διαδικασία για την αξιολόγηση των ΕΕΑ οφείλει να εφαρμοστεί από μια διεπιστημονική ομάδα
ειδικών. Ένας εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ένας ψυχολόγος και ένας κοινωνικός λειτουργός
αποτελούν την κεντρική ομάδα για τις επίσημες αξιολογήσεις και διαγνωστικές διαδικασίες. Ωστόσο τα ΚΕΣΥ
διαθέτουν μια ποικιλία ειδικών που συμβάλλουν στην διαδικασία αξιολόγησης, εάν είναι απαραίτητο,
αναλόγως των ΕΕΑ του κάθε παιδιού. Αυτοί είναι ο λογοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, εργοθεραπευτής,
ειδικός στον προσανατολισμό των τυφλών και ο ειδικός στην νοηματική γλώσσα. Σύμφωνα με τον πιο
πρόσφατο νόμο (4547/2018) όλες οι επιτροπές επίσημων διαγνώσεων του Υπουργείου Παιδείας
αποτελούνται από τουλάχιστον αυτές τις τρεις ειδικότητες. Αυτές είναι η ΕΔΕΑΥ, τα ΚΕΣΥ και οι ΔΕΔΑ
(Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης).
Τα Κοινοτικά Κέντρα και τα Ιατρικά Κέντρα δεν υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Και αυτά διαθέτουν
διεπιστημονικές ομάδες (παιδοψυχίατρο, παιδοψυχολόγο, κτλ.) ωστόσο δεν διαθέτουν πάντοτε ένα
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ςτοχοι
Στόχος της τυπικής διαδικασίας είναι ο ακριβής προσδιορισμός του είδους της μαθησιακής
δυσκολίας του παιδιού και κατά συνέπεια η πρόταση των καλύτερων προσαρμογών. 15

την αξιολόγηση και την υποστήριξη των μαθητών του σχολείου. Οι εν λόγω επιτροπές υπάγονται
στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) που στόχο έχουν την ισότιμη πρόσβαση
όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ): σε περιπτώσεις διάστασης
απόψεων, εάν απαιτείται δευτεροβάθμια αξιολόγηση.
Ιατρικά – ιατροπαιδαγωγικά κέντρα που έχουν πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας  και
Θρησκευμάτων της Ελλάδας (π.χ. ΚΕΑΤ, ΕΙΚ).
Κοινοτικά Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

ςτοχοι
Στόχος της τυπικής έκθεσης αξιολόγησης-διάγνωσης είναι ο προσδιορισμός των ειδικών εκπαιδευτικών
αναγκών του μαθητή, ο προσδιορισμός της αιτίας των δυσκολιών του, ο προσδιορισμός του
καταλληλότερου και λιγότερο περιοριστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τον μαθητή με ΕΕΑ, η
κατάρτιση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης, και η υποστήριξη του μαθητή, των
εκπαιδευτικών, των γονέων και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

ομΑδΑ – ςτοχος
Η ομάδα-στόχος όλων των ανωτέρω φορέων είναι οι μαθητές με ΕΕΑ και γονείς αυτών.

ποτΕ
Οι γονείς μπορούν να απευθυνθούν στο ΚΕΣΥ, τα Κοινοτικά Κέντρα, τα Ιατρικά Κέντρα οποτεδήποτε
θεωρήσουν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει οιαδήποτε δυσκολία στο σχολείο. Στα σχολεία με ΕΔΕΑΥ πρώτα
παραπέμπεται ο μαθητής σε αυτή και, εφόσον είναι απαραίτητο, στο ΚΕΣΥ.

πΩς
Παραπομπή/ αίτηση στο ΚΕΣΥ, όπου αιτούνται τυπική αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση.

ςυνδΕςμοι
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh/874-iatropaidagwgika-kentra-pistopoihshs-eidikwn-
ekpaidevtikwn-anagkwn
http://www.pi-schools.gr/special_education/xartografisi/hartographisi-part1.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/keddy-eidiki-ekpaideusi-4/16873-katalogos-ton-kesy-ana- perifereia
http://www.nomotelia.gr/photos/File/2289B-19.pdf 
www.opengov.gr/ypaipth 
https://www.noesi.gr/pronoise/iatropaidagogika-kpsy

ΕπιςήμΕς ςυμΦΩνήθΕιςΕς διΑδικΑςιΕς/πρΩτοκολλΑ
ΑΞιολογήςής-διΑγνΩςής
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τιτλος
Τυποποιημένα αξιολογικά-διαγνωστικά εργαλεία διαθέσιμα σε ειδικούς.

πΕριγρΑΦή
Υπάρχουν πολλά τυποποιημένα διαγνωστικά εργαλεία βασισμένα σε στοιχεία που χρησιμοποιούνται στον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα ΚΕΣΥ χρησιμοποιούν τέτοια τεστ σταθμισμένα για τον μαθητικό πληθυσμό
των Ελληνικών σχολείων. 
Κυρίως χρησιμοποιείται από ειδικούς η Ελληνική έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης για Παιδιά του Wechsler
(WISC), το WPPSI -III και το τεστ Αθηνά.
Το WISC –III είναι κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών. Αποτελείται από 13 διαφορετικές κλίμακες
που αξιολογούν διαφορετικές πτυχές της νοημοσύνης αλλά συνολικά εκφράζουν την Γενική Νοημοσύνη του
παιδιού. Οι λεκτικές κλίμακες αξιολογούν την ακουστική-φωνητική δίοδο επικοινωνίας και χρησιμοποιούν
ακουστικό-φωνητικό υλικό. Οι πρακτικές κλίμακες αξιολογούν την οπτικο-κινητική δίοδο επικοινωνίας. Από
κοινού παρέχουν τους Δείκτες Γενικής Νοημοσύνης αλλά και εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για την

επεξεργασία πληροφοριών και την σκέψη του παιδιού αλλά και για αδυναμίες που απαιτούν
ιδιαίτερη προσοχή.
Το τεστ Αθηνά είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό, πολυθεματικό διαγνωστικό εργαλείο για μαθησιακές16

τυποποιήμΕνΑ ΑΞιολογικΑ ΕργΑλΕιΑ διΑθΕςιμΑ ςΕ Ειδικους

Ο εκπαιδευτικός ΕΑΕ εκτιμά κατά κύριο λόγο την ετοιμότητα του παιδιού για το σχολείο, την φωνολογική
επίγνωση(εάν πρόκειται για παιδί προσχολικής ηλικίας), τις γλωσσικές δεξιότητες, προφορικές και γραπτές,
την ορθογραφία, το λεξιλόγιο, την γραμματική, την σύνταξη, τις μαθηματικές 
ικανότητες και την ικανότητα συλλογισμού (λογικομαθηματική σκέψη).
Ο ψυχολόγος πραγματοποιεί αξιολόγηση της νοημοσύνης, του επιπέδου της γλώσσας, των οπτικών
δεξιοτήτων, της αποκωδικοποίησης, της κατανόησης, της ικανότητας λογικού συλλογισμού, της κριτικής
σκέψης, της κατανόησης των καθημερινών καταστάσεων, της συμπεριφοράς και των συναισθημάτων, των
αδρών και λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, της αναλυτικοσυνθετικής ικανότητας, της επεξεργασίας
χωροχρονικών πληροφοριών και του προσανατολισμού.
Ο κοινωνικός λειτουργός παίρνει συνέντευξη από τους γονείς προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες σχετικά
με το αναπτυξιακό ιστορικό και το εκπαιδευτικό και κοινωνικό ιστορικό του παιδιού, καθώς και άλλες
πληροφορίες σχετικά με την σύνθεση της οικογένειας και των ειδικών χαρακτηριστικών που ενδέχεται να
επηρεάσουν την πρόοδο του παιδιού.
Αναλόγως των δυσκολιών του παιδιού, άλλες ειδικότητες ενδέχεται να αξιολογήσουν το παιδί. Π.χ. εάν το
παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στην ομιλία, ένας λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει την απόδοσή του σε όλα τα
επίπεδα κατανόησης και παραγωγής λόγου. Εάν π.χ. ένα παιδί παρουσιάζει κινητικές δυσκολίες, ένας
φυσιοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής θα προβεί σε αξιολόγηση και θα προτείνει τις κατάλληλες προσαρμογές.

ομΑδΑ-ςτοχος
Κάθε μαθητής που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην μαθησιακή διαδικασία, με άλλα λόγια κάθε μαθητής,
οιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και κάθε κατηγορίας σχολείου που αντιμετωπίζει μαθησιακές,
συμπεριφορικές, κοινωνικές, προσαρμοστικές ή άλλες δυσκολίες, είναι η ομάδα-στόχος των διαγνωστικών
διαδικασιών που διεξάγονται από τα ΚΕΣΥ. Παιδιά προσχολικής ηλικίας αξιολογούνται κυρίως μέσω άτυπων
τεστ και αναλυτικής παρατήρησης της συμπεριφοράς (σταθμισμένο τεστ προσχολικής ηλικίας είναι  το WPPSI-
III ). Τα παιδιά σχολικής ηλικίας αξιολογούνται με τα τεστ WISC-III και ΑΘΗΝΑ καθώς και άτυπες δοκιμασίες.

ποτΕ
Οι προαναφερθείσες επίσημες διαδικασίες διεξάγονται από την διεπιστημονική επιτροπή του ΚΕΣΥ όταν το
παιδί παραπέμπεται σε αυτό από την ΕΔΕΑΥ. Εάν το σχολείο δεν διαθέτει ΕΔΕΑΥ, οι γονείς μπορούν να
αιτηθούν έκθεση αξιολόγησης-διάγνωση στο ΚΕΣΥ.

πΩς
Η ΕΔΕΑΥ ή η ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης παραπέμπει το μαθητή στο ΚΕΣΥ, αφού πρώτα έχει εφαρμόσει
Βραχυχρόνιο Πρόγραμμα Παρέμβασης, που δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Έπειτα το ΚΕΣΥ προχωρά στην αξιολόγηση-. Οι γονείς πρέπει επίσης θα κληθούν στο ΚΕΣΥ προκειμένου να
καταθέσουν το αίτημα της ατομικής αξιολόγησης.

ςυνδΕςμοι
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3867
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1959
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-211076-gd4-2018.html
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τιτλος
Μεθοδολογία για την αξιολόγηση και τα κριτήρια επιλογής (για παραπομπή σε αξιολόγηση για ΕΕΑ)

πΕριγρΑΦή
Οι διαδικασίες αξιολόγησης διεξάγονται από ειδικούς, όπως ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς ΕΑΕ,
λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, αναλόγως του συγκεκριμένου τομέα που
αξιολογεί το τεστ. Η τυπική αξιολόγηση σε δημόσιους φορείς διάγνωσης, καθώς και στα περισσότερα
ιδιωτικά κέντρα, διεξάγεται από διεπιστημονικές ομάδες ειδικών μέσω τυποποιημένων τεστ. Υπάρχουν
πολλά είδη τεστ, όπως τεστ νοημοσύνης, προσωπικότητας, ομιλίας και λόγου, συμπεριφοράς, οπτικο-
ακουστικής κινητικής ικανότητας, ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, εκπαιδευτικής ετοιμότητας, ακαδημαϊκής
επίδοσης κτλ. Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο είναι επίσης οι άτυπες διαδικασίες, όπως και η συστηματική
παρατήρηση, ο φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio), τα σχολικά τεστ, οι εργασίες-project κλπ.
Οι μαθητές που εμφανίζουν ενδείξεις δυσκολιών και μειωμένης απόδοσης σε έναν από 
τους παραπάνω τομείς, είναι πιθανόν να προβούν σε διαδικασίες αξιολόγησης. 17

δυσκολίες για παιδιά 5 έως 9 ετών. Είναι σχεδιασμένο να παρέχει στους εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς
μια αναλυτική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του παιδιού, σε καίριους τομείς της ανάπτυξης και να
εντοπίζει ελλειμματικές περιοχές που ενδέχεται να μην επιτρέψουν στο παιδί να ανταποκριθεί στις
μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου και χρήζουν ειδικής παρέμβασης. Το τεστ Αθηνά χρησιμοποιείται
ευρέως από την εκπαιδευτική κοινότητα. Αποτελείται από επιμέρους κλίμακες που αξιολογούν την νοητική
ικανότητα, την οπτική και ακουστική μνήμη ακολουθιών, την ολοκλήρωση ελλιπών παραστάσεων, τη γραφο-
φωνολογική ενημερότητα και την νευρο-ψυχολογική ωριμότητα.
Το WPPSI- III είναι ένα τεστ νοημοσύνης για παιδιά προσχολικής ηλικίας 2,6 έως 7,3 ετών. Ακολουθεί το
διάγραμμα του WISC – III για την αξιολόγηση πρακτικών και λεκτικών κλιμάκων και της γενικής νοημοσύνης.
Υπάρχουν επίσης άλλα 12 τυποποιημένα τεστ που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος "Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση" (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) 2000-2006 του Υπουργείου
Παιδείας, που συνίστανται σε τεστ αξιολόγησης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας σε διάφορους
τομείς, όπως η ανάγνωση και η κατανόηση, η γραπτή και προφορική έκφραση και κατανόηση, οι διαταραχές
της ομιλίας, η μνήμη, η ψυχοκοινωνική προσαρμογή, οι μαθησιακές δυσκολίες, η προσοχή και η συγκέντρωση.

ςτοχοι
Οι στόχοι είναι η αξιολόγηση και η διαφοροδιάγνωση των μαθησιακών ή άλλων δυσκολιών και ο
προσδιορισμός του είδους της δυσκολίας προκειμένου να σχεδιαστεί το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα
Εκπαίδευσης και το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης ή οι κατάλληλες παρεμβάσεις  για το παιδί. Συνεπώς,
ο κύριος στόχος της αξιολογικής διαδικασίας είναι ο προσδιορισμός του καλύτερου δυνατού τρόπου
υποστήριξης του παιδιού προκειμένου να μάθει, να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στο εκπαιδευτικό
περιβάλλον και έξω από αυτό.

ομΑδΑ-ςτοχος
Ειδικοί από τον δημόσιο (π.χ. ΚΕΣΥ) ή τον ιδιωτικό τομέα μπορούν να εφαρμόσουν τυποποιημένα/
σταθμισμένα  διαγνωστικά εργαλεία σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας που διατρέχουν κίνδυνο ή
παρουσιάζουν δυσκολίες οιουδήποτε είδους στην ακαδημαϊκή τους απόδοση στο σχολείο ή σε άλλους τομείς
όπως ο κοινωνικός, ο ψυχολογικός, κτλ.

ποτΕ
Οποτεδήποτε σε ένα παιδί παρουσιάζεται δυσκολία να ακολουθήσει τα στάδια ανάπτυξης και παρατηρείται
υποεπίδοση για την ηλικία του, μια διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να διεξαχθεί από ειδικούς προκειμένου
να προσδιοριστούν τα συγκεκριμένα πεδία και οι δεξιότητες που δημιουργούν την  υποεπίδοση ή τις
δυσκολίες στο παιδί και εν συνεχεία να ενεργοποιηθούν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί.

πΩς
Η διαδικασία διάγνωσης διενεργείται από ειδικούς φορείς διάγνωσης (όπως το ΚΕΣΥ), μόνο με την συναίνεση
των γονέων.

ςυνδΕςμοι
http://www.dyskolies.gr/files/ergaleia/2.pdf
edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/yliko_gia_aksiologish_math_dyskolion.pdf 
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/005-039.pdf
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τιτλος
Διάδοση βέλτιστων πρακτικών

πΕριγρΑΦή
Πολλά σεμινάρια τα οποία προωθούν βέλτιστες πρακτικές ΕΕΑ, πραγματοποιούνται από τον δημόσιο
τομέα, και ειδικά από φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτοί είναι τα 71 ΚΕΣΥ, οι 21
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ΠΕΚΕΣ, Πανεπιστημιακά
Τμήματα, τα Κέντρα Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ενώσεις Γονέων,
Εκπαιδευτικών ή ιδιωτικοί φορείς.
Σεμινάρια για τα τεστ πραγματοποιούνται από Ψυχιατρικές κλινικές (π.χ. Α’ Ψυχιατρική ΕΚΠΑ), μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις και Κέντρα Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

ςτοχοι
Η διάδοση βέλτιστων πρακτικών αποσκοπεί στην διάδοση γνώσεων και πληροφοριών στην εκπαιδευτική
κοινότητα προς όφελος των παιδιών ΕΕΑ.

ομΑδΑ-ςτοχοι
Μια μεγάλη γκάμα επαγγελματιών, και όχι μόνο, είναι η ομάδα-στόχος των βέλτιστων πρακτικών:

ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, ψυχίατροι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικοί  γενικής
εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές,
μαθητές και γονείς.18

τροποι διΑδοςής ΒΕλτιςτΩν πρΑκτικΩν

ςτοχοι
Στόχος όλων των τεστ που διενεργούνται σε μαθητές είναι ο προσδιορισμός του ειδικού εκπαιδευτικού
τους προφίλ ή των ειδικών εκπαιδευτικών τους αναγκών και της ψυχοκοινωνικής τους κατάστασης. Τα τεστ
οφείλουν να είναι αντικειμενικά, έγκυρα και αξιόπιστα και σταθμισμένα σε αντιπροσωπευτικό δείγμα στον
Ελληνικό πληθυσμό.
Επιπλέον, τα τεστ οφείλουν να διαθέτουν επαρκείς οδηγίες εφαρμογής, βαθμολογίας και ανάλυσης των
αποτελεσμάτων, προκειμένου τα αποτελέσματά τους να είναι χρήσιμα και να παρέχουν τις απαραίτητες
πληροφορίες, όπως η εκτίμηση του μαθησιακού επιπέδου του μαθητή, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους
είναι ανεπαρκής, ποιο επίπεδο πρέπει να φτάσει. Επιπλέον, η αξιολόγηση πρέπει να στοχεύει στη
διαφοροποίηση, τον προγραμματισμό παρεμβάσεων, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών
και κοινωνικών προσαρμογών και μέσων.

ομΑδΑ-ςτοχοι
Μαθητής που κρίνεται ότι παρουσιάζει ένδειξη δυσκολίας θα πρέπει να αξιολογείται. Μαθητές με
δυσκολίες επεξεργασίας γλώσσας (φωνολογική επίγνωση, κατανόηση, αφήγηση, λεξιλόγιο, ορθογραφία,
ανάγνωση, γραφή,), γνωστικής επεξεργασίας (μνήμη, προσοχή, ολοκλήρωση), λογικομαθηματικής σκέψης,
κοινωνικής συμπεριφοράς (συνεργασία, κανόνες) κτλ.

ποτΕ
Ακόμη και από την πολύ νεαρή ηλικία των προσχολικών ή πρώτων σχολικών χρόνων, εκπαιδευτικοί και
ειδικοί ενδέχεται να ανιχνεύσουν διαφοροποιήσεις από την τυπική ανάπτυξη  σε συγκεκριμένους τομείς,
όπως η κινητικότητα, ο λόγος ή η γνωστική ανάπτυξη. Αναλόγως της έντασης και της συχνότητας εμφάνισης,
αυτές οι αποκλίσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσκολίες στο σχολείο, μειωμένη απόδοση ή ακόμη και
σχολική αποτυχία.

πΩς
Οι πρώτοι που ανιχνεύουν δυσκολίες είναι γονείς και εκπαιδευτικοί. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί είναι οι
πρώτοι που κάνουν άτυπες αξιολογήσεις και παρατήρηση των δυσκολιών του παιδιού και εφαρμόζουν
στην τάξη τους  τις πρώτες διαφοροποιήσεις. Εάν η κατάσταση δεν βελτιωθεί, ο εκπαιδευτικός δίνει μία
περιγραφή-παιδαγωγική έκθεση και ο μαθητής παραπέμπεται σε επίσημες επιτροπές για την τυπική
διαδικασία αξιολόγησης και παρέμβασης.

ςυνδΕςμοι
https://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/4778/1373.pdf
https://www.european-agency.org/sites/default/files/assessment-for-learning-and-pupils-with-special-
educational-needs_assessment_for_learning_el.pdf
http://prosvasimo.iep.edu.gr/
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τιτλος
Νόμοι για μαθητές με ΕΕΑ

πΕριγρΑΦή
Ο πιο πρόσφατος νόμος σχετικά με την εκπαίδευση μαθητών με ΕΕΑ είναι Νόμος 4547 /2018 (Α 102) ο
οποίος αναδιοργάνωσε τις δομές υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως
τα ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ) και τα ΠΕΚΕΣ. Ο εν λόγω νόμος (και η Υ.Α. ΦΕΚ Β’5614) ορίζει την διαδικασία για
την αξιολόγηση των μαθητών με ΕΕΑ. Εκπαιδευτικοί που παρατηρούν κάποια μαθησιακή δυσκολία σε έναν
τομέα σε μαθητές,  παραπέμπουν αυτούς και τους γονείς τους πρώτα στην ΕΔΕΑΥ (ή την ομάδα
εκπαιδευτικής υποστήριξης) του σχολείου και εν συνεχεία στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).
Το ΦΕΚ 2585/2018 και ΦΕΚ449/2007  προσδιορίζουν τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού. Ο νόμος 4115/ 2013 και το  ΦΕΚ 315/2014 επίσης ορίζει τη σύσταση της ΕΔΕΑΥ
(Επιτροπή Διαγνωστικής  Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης) και τα καθήκοντα των μελών της. 
Ένας άλλος πολύ σημαντικός νόμος ήταν ο 3699 /2008 (A 199), ο οποίος  π ρ ο σδ ι ό ρ ι σ ε   κ α ι   επέκτεινε
την έννοια των μαθητών με ΕΕΑ και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ο εν λόγω νόμος ήταν ο πρώτος
που καθόρισε ότι μαθητές με δυσγραφία, δυσορθογραφία και ΔΕΠΥ συνιστούν επίσης μαθητές με ΕΕΑ.
Ο Νόμος 2817/2000 (Α 78)  όρισε τους μαθητές με ΕΕΑ και συνέστησε για πρώτη φορά  τα Κέντρα
Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) για μαθητές με ΕΕΑ και τα Τμήματα Ένταξης. Ο Νόμος 2817
ανέφερε για πρώτη φορά τους όρους  δυσαναγνωσία, δυσαριθμησία και διάχυτες αναπτυξιακές
διαταραχές (φάσμα αυτισμού).

ςτοχοι
Στόχος της εκπαίδευσης μαθητών με ΕΕΑ είναι να προσφέρει σε αυτούς την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση,
προκειμένου να αναπτύξουν πλήρως την προσωπικότητα και τις δεξιότητες τους και να τους εντάξει-
συμπεριλάβει στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, και εν γένει σε κάθε πτυχή της κοινωνικής και
επαγγελματικής ζωής.

ομΑδΑ-ςτοχος
Όλος ο σχολικός πληθυσμός προσχολικής ηλικίας και μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης κάθε βαθμίδας και είδους σχολείου.

ςυνδΕςμοι
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-
2018.pdf4115/2013 19

νομοι κΑι/ή ΑποΦΑςΕις που ςχΕτιΖοντΑι μΕ τις ΕΕΑ ςτήν
ΕκπΑιδΕυςή

(συμπεριλαμβανομένου του αυτισμού, της δΕπ-υ, της δυσλεξίας) 

ποτΕ
Συνέδρια και σεμινάρια διεξάγονται πολύ συχνά. Ωστόσο οι προϋποθέσεις συμμετοχής διαφέρουν.

πΩς
Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, κτλ.

ςυνδΕςμοι
https://www.uoa.gr/foitites/symboyleytikes_ypiresies/kentro_psychikis_ygieinis_byrona_kaisarianis/
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos17/005-039.pdf
https://www.semifind.gr/seminaria/home
https://www.edra-coop.gr/el/news/news2/item/163-wisc-v-may-19.html
http://www.specialeducation.gr/frontend/index.php
http://www.dikepsy.gr/index.php?view=view_seminars&option=seminars&item=1398864665&lang=el 
https://www.motiboaxiologisi.gr/tools.php?nid=3

ισχύουσα νομοθεσία για ΕΕΑ (δικαιώματα και αναγνώριση)
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https://www.kodiko.gr/nomologia/document_navigation/142858/nomos-3699-2008
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/n-4115-2013.html
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/1-fek-systash-edeay

τιτλος
Επίσημος ορισμός Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

πΕριγρΑΦή
Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό (Νόμος 3699/2008) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο
των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία ή στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που παρέχονται από την πολιτεία, η οποία υποχρεούται να την παρέχει σε όλους τους μαθητές
και να την βελτιώνει διαρκώς.
Μαθητές ΕΕΑ θεωρούνται εκείνοι που εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών,
νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες
επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και την μάθηση, προσωρινά ή μόνιμα.

ςτοχοι
Ο στόχος της εκπαίδευσης ΕΕΑ, όπως ορίζεται επίσημα, είναι να προσφέρει στους μαθητές με ΕΕΑ την
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση, προκειμένου να αναπτύξουν πλήρως την προσωπικότητα και τις δεξιότητες
τους και να τους εντάξει στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα (στο μέγιστο εφικτό βαθμό) και εν γένει σε κάθε
πτυχή της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής. Ένας βασικός στόχος είναι η πλήρης συμπερίληψη των
μαθητών με ΕΕΑ, η ισότιμη κοινωνική τους ανάπτυξη και αποδοχή μέσω της αρχής του «Σχεδιασμού για
Όλους» («Design for All» Ν.3699/2008).

ομΑδΑ-ςτοχος
Σύμφωνα με το νόμο, μαθητές με ΕΕΑ θεωρούνται αυτοί που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία), ΔΕΠΥ, αισθητηριακές αναπηρίες
(όρασης, ακοής), νοητική αναπηρία, κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-
λόγου, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές, σύνθετες γνωστικές,
συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής
παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
Τέλος μαθητές με ΕΕΑ θεωρούνται οι χαρισματικοί και ιδιαίτερα ταλαντούχοι μαθητές.

ποτΕ
Η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση παρέχεται από το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα σε μαθητές ΕΕΑ σε
νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια (ενιαία επαγγελματικά) μέσω τυπικών, άτυπων και δια βίου
φορέων και διαδικασιών εκπαίδευσης.

πΩς
Οι ανωτέρω στόχοι υλοποιούνται μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης, της αξιολόγησης και της εκτίμησης των
ΕΕΑ, της συστηματικής πρώιμης παρέμβασης, της υλοποίησης ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των
ειδικών διαφοροποιήσεων (εργαλεία, υλικό, μέθοδοι) και οιασδήποτε απαραίτητης προσαρμογής.

ςυνδΕςμοι
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf
https://blogs.sch.gr/2dimstav/files/2013/02/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3699-2008-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%
CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
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τιτλος
Προγράμματα πρώιμης παρέμβασης στον δημόσιο τομέα

πΕριγρΑΦή
Ήδη με το  Νόμο 3699/2008 ορίζεται ότι η ΕΑΕ εφαρμόζεται μέσω της πρώιμης ανίχνευσης -διάγνωσης και
της συστηματικής παρέμβασης κατά την προσχολική ηλικία. Αυτή η παρέμβαση παρέχεται από τις τάξεις
πρώιμης παρέμβασης σε προσχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης από εξειδικευμένους
νηπιαγωγούς που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν τα εν λόγω προγράμματα.
Επιπλέον, η Υπουργική Απόφαση 211076/ΓΔ3/ΦΕΚ 5614/2018 και ο ν.4547/2018 ορίζει επίσης ότι το
προσωπικό των ΚΕΣΥ και ειδικότερα οι νηπιαγωγοί των ΚΕΣΥ με τις ΕΔΕΑΥ, είναι υπεύθυνοι για τον
σχεδιασμό των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης των παιδιών ΕΕΑ προσχολικής
ηλικίας και των γονέων και εκπαιδευτικών τους. 
Μονάδες πρώιμης παρέμβασης λειτουργούν επίσης σε δημόσια Παιδιατρικά Νοσοκομεία.

ςτοχοι
Ο ν. 3699/2008 όριζε ότι η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  έχει συμπεριληπτικό χαρακτήρα και αναφέρει
ότι οι ενταξιακοί στόχοι επιτυγχάνονται μέσω: α) της πρώιμης ιατρικής διάγνωσης και β) της συστηματικής
παρέμβασης στην προσχολική ηλικία, η οποία παρέχεται από τις τοπικές σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής
με την δημιουργία τμημάτων Πρώιμης Παρέμβασης (ΠΠ) (άρθρο 2).
Στόχος είναι η υποστήριξη των παιδιών ΕΕΑ για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας και των
δεξιοτήτων τους, η βελτίωση των δυνατοτήτων τους προκειμένου να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν
το κοινό σχολείο, να επιτύχουν κοινωνική ανάπτυξη και ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις εκπαιδευτικές
υπηρεσίες.
Οι στόχοι των ΚΕΣΥ είναι ο σχεδιασμός αντισταθμιστικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης, και η
πολυδιάστατη υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειας.

ομΑδΑ-ςτοχος
Σύμφωνα με τον νόμο, τα τμήματα Πρώιμης Παρέμβασης λειτουργούν εντός προσχολικών ΣΜΕΑΕ
προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 7 ετών.
Ωστόσο, οι γονείς μπορούν να αιτηθούν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σε δημόσιες κλινικές-
νοσοκομεία (π.χ. Γ. Ν. Παίδων Π. και Α. Κυριακού στην Αθήνα, Αγία Σοφία στην Θεσσαλονίκη κ.α.) και σε
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως π.χ. τα σχολεία Κωφών, και πριν την ηλικία των 4, από την στιγμή της
διάγνωσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

ποτΕ
Αναλόγως της βαρύτητας της ΕΕΑ, οι γονείς δύναται να αιτηθούν από νωρίς προγράμματα πρώιμης
παρέμβασης. Πλήρης υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα παρέχεται
συνήθως όταν το παιδί εισέρχεται στο νηπιαγωγείο.

πΩς
Παιδιά με αξιολογική έκθεση-γνωμάτευση από ΚΕΣΥ δικαιούνται ένταξη στα προγράμματα εκπαίδευσης
και πρώιμης παρέμβασης των ΣΜΕΑΕ προσχολικής εκπαίδευσης

ςυνδΕςμοι
https://www.european-agency.org/sites/default/files/early-childhood-intervention-analysis-of-situations-
in-europe-key-aspects-and-recommendations_eci_el.pdf
https://blogs.sch.gr/2dimstav/files/2013/02/%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82-3699-2008-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%AF-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1%
CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE%CF%82.pdf
http://specialeducation.gr
http://www.pi-schools.gr/special_education/kofosi-a/kofosi-a-part-04.pdf
https://idrimakofon.gr/%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF-
%CE%AD%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%B
E%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82/
https://slideplayer.gr/slide/1970027/
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προγράμματα πρώιμης παρέμβασης

Ειδικοι ςτο δήμοςιο ςυςτήμΑ

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ελ
λ

Α
δΑ



τιτλος
Ανάπτυξη και εφαρμογή του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) για μαθητές με ΕΕΑ

πΕριγρΑΦή
Το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης κάθε μαθητή με ΕΕΑ σχεδιάζεται από την διεπιστημονική
ομάδα του ΚΕΣΥ (βασικοί άξονες), την ΕΔΕΑΥ (εξειδικευμένοι στόχοι) και υλοποιείται από τον  εκπαιδευτικό

ΕΑΕ,  σε συνεργασία με τον/τους εκπαιδευτικό/ους της τάξης και το ΕΕΠ. Οι γονείς του μαθητή
επίσης συμμετέχουν στον σχεδιασμό του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης και

τιτλος
Ειδικοί πρώιμης παρέμβασης στον ιδιωτικό τομέα

πΕριγρΑΦή
Υπάρχουν πολλοί φορείς που παρέχουν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης τα οποία δεν είναι δημόσια,
αλλά όχι αναγκαστικά κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αυτές είναι Μη Κερδοσκοπικές Οργανισμοί, Ενώσεις
Γονέων με Παιδιών με Αναπηρία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 
Φυσικά υπάρχουν επίσης πολλοί ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης.
Ενδεικτικά, οι κάτωθι σύνδεσμοι παρέχουν πολλές πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες, μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, ΜΚΟ, ενώσεις γονέων και ιδιωτικούς φορείς.

ςτοχοι
Στόχος όλων των προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης είναι η δημιουργία εξατομικευμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που αποσκοπούν στην πλήρη ανάπτυξη των γνωστικών, αντιληπτικών, ψυχοκινητικών και
ψυχο-συναισθηματικών πτυχών του παιδιού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της μείωσης, κατά το δυνατόν, των
μαθησιακών εμποδίων-δυσκολιών, των συμπεριφορικών και κοινωνικών προβλημάτων, προκειμένου να
αποκτήσει ικανό επίπεδο σχολικής ετοιμότητας, κοινωνικής ένταξης-αποδοχής και μια καλύτερη ποιότητα
ζωής.
Ένας άλλος βασικός στόχος του προγράμματος πρώιμης παρέμβασης είναι η καθοδήγηση των γονέων.

ομΑδΑ -ςτοχοι
Ο ομάδα-στόχος είναι μαθητές με μια ποικιλία γνωστικών, κινητικών, αισθητηριακών και αναπτυξιακών
δυσκολιών, από την γέννηση έως την σχολική ηλικία.

ποτΕ
Οποτεδήποτε ένα παιδί διαγιγνώσκεται ως παιδί με ΕΕΑ, οι γονείς μπορούν επίσης να απευθυνθούν σε
φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς για να ζητήσουν προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, ανάλογα με την
ειδική δυσκολία του παιδιού.

πΩς
Όλοι αυτοί οι οργανισμοί διαθέτουν ιστοτόπους όπου ο καθένας μπορεί να βρει πληροφορίες. Η πρώτη
διεύθυνση URL παρέχει μια πλήρη λίστα όλων των ιδιωτικών φορέων και οργανισμών, όλων των
περιφερειών της Ελλάδας.

ςυνδΕςμοι
https://www.noesi.gr/pronoise
http://goneisamea.gr/
https://www.elepap.gr/el/
https://www.edra-coop.gr/el/
https://www.noesi.gr/book/intervention/mathisiakes-diskolies
https://www.noesi.gr/pronoise/proimi-paremvasi
https://amimoni.gr/
https://www.eps-ath.gr/el/
https://www.moh.gov.gr/articles/citizen/c69-xrhsimoi-syndesmoi/352-syllogoi-asthenwn
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διΑθΕςιμοι Ειδικοι ςτον ιδιΩτικο τομΕΑ

ΕΞΑτομικΕυμΕνο προγρΑμμΑ ΕκπΑιδΕυςής
ΑνΑπτυΞή κΑι ΕΦΑρμογή

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
Ελ

λ
Α

δΑ



τιτλος
Επίσημες εκδηλώσεις και φορείς για την προαγωγή προγραμμάτων αποτελεσματικών βάσει στοιχείων.

πΕριγρΑΦή
Προγράμματα βασισμένα σε στοιχεία προωθούνται από επίσημους εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το
Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.
Όλοι οι ανωτέρω φορείς πραγματοποιούν συνέδρια, σεμινάρια, διαδικτυακά προγράμματα τα οποία
προωθούν προγράμματα βασισμένα σε στοιχεία.
Τα ΠΕΚΕΣ και οι ΣΕΕ, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ, επίσης αναλαμβάνουν τη διάδοση-διάχυση πληροφόρησης
για προγράμματα που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, διοργανώνοντας σεμινάρια, συνέδρια,
ενδοσχολική επιμόρφωση και εργαστήρια.

ςτοχοι
Στόχος της προαγωγής προγραμμάτων αυτών  είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και
εκπαίδευση, καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία, τον εμπλουτισμό και την εξέλιξη των μαθησιακών στόχων
και των προγραμμάτων σπουδών.

ομΑδΑ-ςτοχοι
Ομάδα-στόχος αυτών των επίσημων διαδικασιών διάδοσης είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι
στην εκπαίδευση μαθητών με ΕΕΑ, όπως εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί και κάθε άλλη ειδικότητα που δραστηριοποιείται στην ΕΕΑ. 23

προγρΑμμΑτΑ που προΩθουντΑι μΕςΩ ΕπιςήμΩν
ΕκδήλΩςΕΩν ΦορΕΩν (Βασισμένα σε στοιχεία/ενδείξεις)

στη συνεργασία με το ΚΕΣΥ.Το ΕΠΕ προσδιορίζει την τρέχουσα κατάσταση του μαθητή στο συγκεκριμένο
τομέα, τους μακροπρόθεσμους στόχους, που αναλύονται σε βραχυπρόθεσμους στόχους και αυτοί σε
βήματα υλοποίησης (Ανάλυση Έργου). Το ΕΕΠ προσδιορίζει επίσης το ποσοστό επιτυχίας που θεωρείται
ασφαλές, την περίοδο εφαρμογής καθώς και τις προσαρμογές, το υλικό, τα εργαλεία ή τον εξοπλισμό που
είναι απαραίτητα (Νόμος 4547/2018, 3699/2008) 

ςτοχοι
Το ΕΕΠ είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός τρόπος για να βοηθηθούν οι μαθητές με ΕΕΑ να επιτύχουν
βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους μαθησιακούς στόχους. Το πλεονέκτημά του είναι ότι λαμβάνει
υπόψη του τον ρυθμό μάθησης και την εκπαιδευτική προσέγγιση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες
κάθε μαθητή. Οι μαθησιακοί στόχοι, οι προσεγγίσεις και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν,
προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του μαθητή. Επιπλέον, οι μαθησιακές δραστηριότητες είναι ουσιαστικές
και εξατομικευμένες για τον μαθητή, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ του.

ομΑδΕς-ςτοχοι
Όλοι οι μαθητές με ΕΕΑ δικαιούνται ΕΠΕ, το οποίο οφείλει να σχεδιάζει η ΕΔΕΑΥ ή η ομάδα εκπαιδευτικής 
υποστήριξης,  το ΚΕΣΥ όταν κριθεί απαραίτητο.

ποτΕ
Όταν ένας μαθητής αξιολογείται από την ΕΔΕΑΥ ή το ΚΕΣΥ, η διεπιστημονική ομάδα συντάσσει ένα ΕΠΕ για
τον συγκεκριμένο μαθητή και τις ανάγκες του.

πΩς
Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό ΕΕΑ, τον/τους εκπαιδευτικό/ούς της τάξης, ή άλλους
ειδικούς, αναλόγως των αναγκών του μαθητή.

ςυνδΕςμοι
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/index_gr.htm
http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/aepek_meletl
http://prosvasimo.iep.edu.gr/EDEAY/%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%95%CE%
95%CE%A0_%CE%92%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%A0.pdf
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/edusc/article/viewFile/172/137
https://info.edmentum.com/rs/780-NRC-339/images/Personalized%20Learning%20Workbook.pdf

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ελ
λ

Α
δΑ



τιτλος
Προγράμματα βασισμένα σε στοιχεία-ενδείξεις που χρησιμοποιούνται από ειδικούς ΕΕΑ στην Ελλάδα.

πΕριγρΑΦή
Σύμφωνα με τις επίσημες δημοσιεύσεις και πρακτικές, οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικότητες ΕΕΑ
χρησιμοποιούν προσεγγίσεις βασισμένες σε στοιχεία που συνάδουν με την φιλοσοφία της συμπερίληψης.
Οι μεθοδολογίες που αποδεικνύονται αποτελεσματικές με στοιχεία, είναι οι ενεργητικές μέθοδοι μάθησης.
Αυτές περιλαμβάνουν συνεργατικές, βιωματικές δράσεις, projects, πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις και
τεχνικές επίλυσης προβλημάτων. Η διαφοροποίηση είναι μια κυρίαρχη φιλοσοφία που απαντάται σε
πολλές έρευνες, όπως και η εκμετάλλευση της νέας τεχνολογίας, ειδικά του ψηφιακού εκπαιδευτικού
λογισμικού, στην μαθησιακή διαδικασία.
Τα διεπιστημονικά προγράμματα και η διαθεματικότητα προωθούνται επίσης έντονα στα επίσημα
προγράμματα σπουδών. Αυτά περιλαμβάνουν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υγείας και
επαγγελματικά, πολιτιστικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα.

ςτοχοι
Στόχος αυτών των προγραμμάτων αυτών είναι η διασφάλιση της ισότητας στα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
για όλους τους μαθητές. Επιπλέον, στόχος είναι η παροχή στους μαθητές με ΕΕΑ των καλύτερων δυνατών
μεθόδων, τεχνικών, εργαλείων και υλικού, αναλόγως με τις ανάγκες τους, προκειμένου να τους παρέχονται
οι καλύτερες δυνατές συνθήκες εκπαίδευσης, η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων τους
και η καλύτερη δυνατή ψυχοκοινωνική προσαρμογή.

ομΑδΕς-ςτοχοι
Αυτά τα προγράμματα εφαρμόζονται κυρίως από ειδικούς σε πλαίσια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
τμήματα ένταξης τα οποία λειτουργούν εντός κοινών σχολείων. Φυσικά, πολλοί εκπαιδευτικοί τα
εφαρμόζουν στις τάξεις τους, όπου έχουν (ή δεν έχουν) μαθητές με ΕΕΑ, επειδή η αποτελεσματικότητά
τους είναι ευρέως αναγνωρισμένη.

ποτΕ
Καινοτόμα ή ενεργητικά προγράμματα μάθησης, με κέντρο το μαθητή, εφαρμόζονται οποτεδήποτε ο
εκπαιδευτικός αποφασίζει ότι το θέμα είναι κατάλληλο για αυτού του είδους τις πρακτικές./ διαθεματικά
προγράμματα εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες ώρες.

πΩς
Τα προγράμματα εφαρμόζονται στην τάξη, και με την βοήθεια της τεχνολογίας ή άλλου
υλικού, συνήθως από ομάδες στη βάση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.

24

ποτΕ
Συνέδρια και σεμινάρια επιμόρφωσης διοργανώνονται πολύ συχνά, ούτως ώστε όλοι οι επαγγελματίες να
είναι σε θέση να ανανεώνουν τις γνώσεις και τις τεχνικές τους.

πΩς
Τα σεμινάρια και η επιμόρφωση των ΠΕΚΕΣ και των ΚΕΣΥ είναι συνήθως υποχρεωτική για εκπαιδευτικούς
και προσωπικό ΕΑΕ. Το ίδιο ισχύει και για την εισαγωγική επιμόρφωση  για νεοπροσληφθέντες
εκπαιδευτικούς.

LINKS
http://www.ekt.gr
http://www.ilsp.gr/
http://www.iep.edu.gr/el/
http://www.pi-schools.gr/library/pi-lib/hb_ejournals.htm
https://www.econtent.ekt.gr/el/discovery/content/ejournals
http://www.ediamme.edc.uoc.g
http://www.kemete.sch.gr/?page_id=91
https://www.minedu.gov.gr/dimofili/43306-21-10-19-hlektroniki-ekdosi-tou-diktyou-evrydiki
  http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I508I1379I646I528351

χρήςή προγρΑμμΑτΩν Απο Ειδικους
(Βασισμένα σε στοιχεία/ενδείξεις)

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
Ελ

λ
Α

δΑ



τιτλος
Παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων

πΕριγρΑΦή
Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο νόμο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση  (Νόμος 4547/2018, άρθρο 4)
η αποστολή των ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) είναι ο εκπαιδευτικός
σχεδιασμός, η παρακολούθηση, ο συντονισμός και η στήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών
μονάδων. Τα ΠΕΚΕΣ και οι ΣΕE παρέχουν τις επιστημονικές και παιδαγωγικές τους γνώσεις, υποστήριξη
και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο περιφέρειας.
Οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), αυτόνομες ή ενταξιακές (στη γενική
εκπαίδευση) παρέχουν έκθεση που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση/
ανατροφοδότηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, πρακτικές, μεθόδους, εργαλεία και υλικό από
εκπαιδευτικούς προς τον ΣΕΕ.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, και ως αποτέλεσμα της εν λόγω εποπτείας, διοργανώνουν και
υλοποιούν εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, με την συνεργασία του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τα προγράμματα επιμόρφωσης, ειδικά αυτά που είναι σχεδιασμένα
για μαθητές με ΕΕΑ, συνήθως υλοποιούνται με την συνεργασία των ΚΕΣΥ τα οποία επίσης καθοδηγούν τις
απαραίτητες αναθεωρήσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές ΕΕΑ.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), η σχολική μονάδα αξιολογεί την τρέχουσα
κατάσταση των μαθητών και σχεδιάζει δράσεις για την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η διεπιστημονική επιτροπή της ΕΔΕΑΥ συμβάλλει επίσης στην παρακολούθηση και την αναθεώρηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές ΕΕΑ, όπου κρίνεται απαραίτητο.

ςτοχοι
Η ανατροφοδότηση και η αναθεώρηση συνιστούν σημαντικά μέρη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τεχνικές
παρακολούθησης προόδου και επανεξέτασης παρέχουν την ανατροφοδότηση που χρειάζεται ο
εκπαιδευτικός προκειμένου να προσαρμόσει, να βελτιώσει ή να επανασχεδιάσει τους στόχους του.
Οι στόχοι των διαδικασιών ανατροφοδότησης είναι ο προσδιορισμός της ανταπόκρισης των μαθητών με
ΕΕΑ στην παρέμβαση, του βαθμού επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων, ο εντοπισμός τυχόν
αποκλίσεων από τους στόχους, η εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων, μεθόδων, υλικών, η
παρακολούθηση ισχυρών και αδύναμων σημείων στην εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, και τα
οφέλη στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Πέραν αυτών, συμβάλλει σε συνεργατικές πρακτικές και
αποκαλύπτει πιθανές ανάγκες και αντικείμενα για περαιτέρω επιμόρφωση και εκπαίδευση.

ομΑδΑ-ςτοχοι
Η ομάδα-στόχος είναι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και άλλοι
επαγγελματίες ΕΑΕ σε σχολικές μονάδες.

ποτΕ
Η ετήσια έκθεση της ΣΜΕΑΕ συντάσσεται και υποβάλλεται στον ΣΕΕ στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Ωστόσο, όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες ανατροφοδότησης, καθοδήγησης και επιμόρφωσης
λαμβάνουν χώρα καθ’ όλη την διάρκεια του σχολικού έτους, όποτε επιβάλλεται από τις συνθήκες ή τις
ανάγκες.

πΩς
Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και αναθεωρούν το εκπαιδευτικό τους έργο και τα αποτελέσματά του
στους μαθητές μέσω συνεργατικών πρακτικών, της συλλογής δεδομένων μέσω
παρατήρησης, ανάλυσης κειμένων, τεστ, συνεντεύξεων, μαθητικών φακέλων,
ερωτηματολογίων, συζητήσεων, εκθέσεων και περαιτέρω επιμόρφωσης (π.χ. συνεχής 25

ςυνδΕςμοι
http://www.pi-
schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_197_240.pdf
http://www.iep.edu.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=28:2012-05-16-12-21-
34&catid=33&Itemid=151&lang=el
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/992
http://www.ekt.gr/el/scientific-publications

ή ΑποτΕλΕςμΑτικοτήτΑ τής πΑρΕμΒΑςής 
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Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ελ
λ

Α
δΑ



τιτλος
Εκπαιδευτικά πλαίσια  αφιερωμένα σε μαθητές ΕΕΑ

πΕριγρΑΦή
Σε περιπτώσεις όπου οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι σημαντικές και ο μαθητής δεν δύναται να
παρακολουθήσει το πρόγραμμα σπουδών, ακόμη και με την υποστήριξη ενταξιακών προγραμμάτων,
επιλέγεται μια αυτόνομη Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). Αυτή μπορεί να είναι
μια αυτόνομη ΣΜΕΑΕ ή μια αυτόνομη τάξη, τμήμα σχολικής μονάδας που λειτουργεί σε νοσοκομεία, κέντρα
αποκατάστασης ή διάφορα ιδρύματα (ιδρύματα φιλοξενίας ανηλίκων, ιδρύματα φροντίδας χρονίως
πασχόντων ή Εκπαιδευτικές Μονάδες Κέντρων Αποκατάστασης Ψυχικής Υγείας) στα οποία διαμένουν οι
μαθητές με ΕΕΑ.
Σε περιπτώσεις όπου ο μαθητής έχει σοβαρά προβλήματα υγείας για μια βραχυπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμης περίοδο που δεν του επιτρέπουν την παρακολούθηση στο σχολείο, ειδική αγωγή
παρέχεται στο σπίτι ή εφαρμόζεται πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης (Ν. 3699/2008).

ςτοχοι
Τμήματα και μονάδες αφιερωμένα σε μαθητές με ΕΕΑ συνήθως υποστηρίζονται από εξειδικευμένο ΕΕΠ,
όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές
κτλ.
Σε συνδυασμό με τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, το εν λόγω προσωπικό παρέχει στους μαθητές με ΕΕΑ μια
ευρεία, πολυεπίπεδη υποστήριξη που αποσκοπεί στην πλήρη ανάπτυξη όλων των χαρακτηριστικών του
παιδιού. Θέτοντας σαφείς εκπαιδευτικούς στόχους, αναπτύσσοντας και ακολουθώντας ένα δομημένο,
εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης και με την παραγωγή και αξιοποίηση μιας ποικιλίας
παιδαγωγικών μέσων-πόρων και υλικών, οι μαθητές επιτυγχάνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους.
Παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα σε πολλά επίπεδα: το ακαδημαϊκό, το ψυχοκοινωνικό, το
συναισθηματικό, στους μηχανισμούς προσαρμογής, την αυτονομία, την αυτορρύθμιση και την
αυτοεκτίμηση.

ομΑδΑ-ςτοχος
Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθεί την φιλοσοφία του λιγότερο περιοριστικού περιβάλλοντος.
Συνεπώς, οι αυτόνομες ΣΜΕΑΕ προτείνονται μόνο για παιδιά με σημαντικές δυσκολίες, τα οποία δεν
μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών, ακόμη και με υποστήριξη. 
Πέραν  αυτού, οι ΣΜΕΑΕ έχουν πληθώρα ειδικοτήτων. Η παρουσία τους στο Ειδικό Σχολείο και η συνεργασία
τους με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς παρέχει υποστήριξη, καθοδήγηση
και αρωγή στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής ζωής και τα παιδιά λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες.

ποτΕ
Οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν ΣΜΕΑΕ σε όλες τις τάξεις. Υπάρχουν ειδικές προσχολικές
μονάδες, ακόμη και μονάδες πρώιμης παρέμβασης για παιδιά πριν την προσχολική ηλικία, ειδικά σχολεία

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και ειδικά επαγγελματικά σχολεία
και εργαστήρια (ΕΕΕΕΚ).

ΕκπΑιδΕυτικΑ πλΑιςιΑ ΑποκλΕιςτικΑ γιΑ μΑθήτΕς μΕ  ΕΕΑ
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αυτό-επιμόρφωση, σεμινάρια, ενδοσχολική επιμόρφωση, επίσημη επιμόρφωση).

ςυνδΕςμοι
http://aee.iep.edu.gr/
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/xarisis.pdf 
http://www.pi-
schools.gr/download/programs/erevnes/ax_poiot_xar_prot_deft_ekp/poiot_ekp_erevn/s_391_436.pdf
http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/06/Protasi_Autoaksiologisis.pdf
http://repository.edulll.gr/edulll/handle/10795/1103
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17015 https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-18-43/2014-09-06-09-36-01/46-
d2-sofou?showall=1

προσαρμογή, τροποποίηση και υποστήριξη στον χώρο εκπαίδευσης

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
Ελ

λ
Α

δΑ



τιτλος
Τμήματα φιλικά προς ΕΕΑ – Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) σε τυπικές σχολικές μονάδες

πΕριγρΑΦή
Ακολουθώντας την φιλοσοφία και τις αρχές της συμπερίληψης αλλά ταυτόχρονα ανταποκρινόμενοι στις
ατομικές ανάγκες των μαθητών με ΕΕΑ, Τμήματα Ένταξης ιδρύθηκαν σε κοινά σχολεία (Νόμοι 2817/2000,
3699/2008) όλων των βαθμών: σε νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και επαγγελματικά σχολεία (και
εξακολουθούν να ιδρύονται). Οι μαθητές με ΕΕΑ παρακολουθούν στην τάξη τους, αλλά μπορεί, για κάποιες
ώρες την εβδομάδα (μέγιστο 15), οι μαθητές να εργάζονται με τον εκπ/κο του ΤΕ στην τάξης τους ή στο πλαίσιο
του Τμήματος Ένταξης, μεμονωμένα ή σε μικρές ομάδες, αναλόγως της συγκεκριμένης τους δυσκολίας, ή να
υποστηρίζονται από τον εκπ/κο ΕΑΕ στην τάξη τους.
Στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό οι μαθητές παρακολουθούν το Τμήμα Ένταξης για ορισμένες ώρες την
εβδομάδα, οι οποίες ενδέχεται να αλλάζουν προκειμένου να μην χάνουν συνεχώς το ίδιο αντικείμενο της
κοινής τάξης. Στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ακολουθούν το πρόγραμμα της κοινής τάξης και
παρακολουθούν συγκεκριμένα αντικείμενα στο Τ.Ε., αναλόγως των αναγκών τους.

ςτοχοι
Στόχος του Τμήματος Ένταξης είναι η συμπερίληψη όλων των μαθητών μέσω ειδικών εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων και προγραμμάτων, τα οποία εφαρμόζονται κυρίως μέσω της δομής του Τμήματος Ένταξης.
Η συμπερίληψη επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της λειτουργίας μιας δομής ΕΕΑ εντός του σχολείου, της
συμμετοχής των μαθητών στις περισσότερες δραστηριότητες εντός της τάξεως, καθώς και μέσω της
υποστήριξης του Τμήματος Ένταξης, με σκοπό την επανένταξη των μαθητών στις κοινές τους τάξεις. Επομένως,
εάν ένας μαθητής επιδείξει επαρκή πρόοδο, εξέρχεται του Τμήματος Ένταξης και ακολουθεί το πρόγραμμα
της κοινής τάξης.

ομΑδΑ-ςτοχος
Ο πληθυσμός του Τμήματος Ένταξης είναι συνήθως μαθητές με ηπιότερες ΕΕΑ. Κυρίως πρόκειται για μαθητές
με μαθησιακές δυσκολίες αλλά μαθητές με άλλες δυσκολίες δεν αποκλείονται. Προϋπόθεση για την εγγραφή
τους στο Τμήμα Ένταξης είναι ότι πρόκειται για μαθητές ΕΕΑ, αλλά οι δυσκολίες τους– με την υποστήριξη
που λαμβάνουν από το Τμήμα Ένταξης - τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και να
ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της τάξης τους.

ποτΕ
Ένας μαθητής φοιτά στο Τμήμα Ένταξης, αναλόγως της σοβαρότητας των δυσκολιών του και της ανάγκης
για ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα και ειδικές προσαρμογές και παρεμβάσεις. Το διάστημα για το οποίο
ο μαθητής θα υποστηρίζεται από το Τμήμα Ένταξης εξαρτάται από τις ανάγκες και την πρόοδό του. Μπορεί
να είναι για μια σύντομη περίοδο ή περισσότερο ή ακόμα και για όλη την
διάρκεια του μαθητικού του βίου.

πΩς
Ένας μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το πρόγραμμα υποστήριξης του Τμήματος Ένταξης εάν έχει την
εισήγηση του ΚΕΣΥ και την συναίνεση των γονέων. Διαφορετικά μπορούν να υποστηρίζονται
στο Τ.Ε. μετά από εισήγηση της ΕΔΕΑΥ και τη σύμφωνη γνώμη του ΣΕΕ (ΦΕΚ 1088/2019).
Επειδή όμως δε διαθέτουν όλες οι σχολικές μονάδες ΤΕ, οι μαθητές που χρειάζονται στήριξη
από αυτό, μεταφέρονται σε σχολική μονάδα με ΤΕ. 

πΩς
Προκειμένου ένας μαθητής να εγγραφεί σε μια ΣΜΕΑΕ απαιτείται πρώτα μια αξιολογική έκθεση-
γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ. Η έκθεση οφείλει να προσδιορίζει ποιος συγκεκριμένος τύπους σχολείου είναι
ο πιο ενδεδειγμένος ανάλογα με τον συγκεκριμένο τύπο ΕΕΑ.

ςυνδΕςμοι
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/Vivlio_PI/downloads/Vivlio_Ekp/kefalaia/10N3699.pdf
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxoleia-eidiki-ekpaideusi-5
http://users.sch.gr/christinakis/superedu/map_eae/
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2017/%CE%A6%CE%95%CE%9A_2103_%CE%92_2017.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.noesi.gr/pronoise/smea
http://www.pi-schools.gr/special_education_new/html/gr/8emata/sxol_monades/sx_monades.htm
https://www.seepeaa.gr/displayITM1.asp?ITMID=640
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Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ελ
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τιτλος
Ατομική υποστήριξη στο σπίτι

πΕριγρΑΦή
Η εξατομικευμένη διδασκαλία κατ’ οίκον αποτελεί επιλογή μόνο σε περιπτώσεις βραχυχρόνιων ή
μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν στην μαθητή να παρακολουθήσει στο σχολείο.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τον μαθητή και σχεδιάζει ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης με την

συνεργασία του ΚΕΣΥ ή του ΣΕΕ. Προγράμματα διδασκαλίας κατ’ οίκον μπορούν επίσης να
εφαρμοσθούν μέσω συστημάτων τηλεκπαίδευσης (Ν.3899/2008). 

τιτλος
Υποστήριξη στην τάξης από τον εκπαιδευτικό της τάξης

πΕριγρΑΦή
Μαθητές με ήπιες δυσκολίες μπορούν να παρακολουθούν την κοινή τάξη χωρίς άλλη εξωτερική δομή
υποστήριξης πέραν του εκπαιδευτικού της τάξης. Ο εκπαιδευτικός της γενικής τάξης υποστηρίζει τον
μαθητή με ΕΕΑ εντός της τάξης με την συνεργασία και την υποστήριξη του ΚΕΣΥ και των Συντονιστών
Εκπαιδευτικού Έργου και την χρήση συμπεριληπτικών μεθόδων όπως η διαφοροποιημένη διδασκαλία,
πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις και συνεργατικές και βιωματικές μέθοδοι.

ςτοχοι
Η προσβασιμότητα αποτελεί δείκτη ποιότητας των σχολείων. Αυτά οφείλουν να αναπτύξουν μηχανισμούς
υποστήριξης της μάθησης για κάθε μαθητή, βάσει της αρχής της ισότητας και αξιών όπως ο σεβασμός της
διαφορετικότητας. Η συμπερίληψη αποτελεί έκφραση αυτών των αρχών. Η συμπερίληψη παιδιών με ή
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) διαμορφώνει διδακτικά πλαίσια και πρακτικές που
αντιλαμβάνονται τις ατομικές διαφορές όχι ως πρόβλημα, αλλά ως ευκαιρία εμπλουτισμού της διδακτικής
και μαθησιακής διαδικασίας.

ομΑδΑ-ςτοχοι
Μαθητές με ηπιότερες μαθησιακές δυσκολίες που παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών της τάξης, ή
με ήπια προβλήματα συμπεριφοράς, μπορούν να παρακολουθούν την κοινή τάξη με την υποστήριξη του
εκπαιδευτικού της τάξης.

ποτΕ
Οι μαθητές που μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών της τάξης, παρακολουθούν την
κοινή τάξη με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού της τάξης.

πΩς
Οι μαθητές μπορεί ή μπορεί να μην έχουν αξιολογική έκθεση-γνωμάτευσης από το ΚΕΣΥ. Εφόσον έχουν η 
Έκθεση περιγράφει το είδος των δυσκολιών και δίνει οδηγίες-βασικούς άξονες στον εκπαιδευτικό της τάξης 
προκειμένου να στηρίξει το μαθητή.

ςυνδΕςμοι
http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf
http://aee.iep.edu.gr/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/204259_paidi-me-dyslexia-stin-taxi-odigos-gia-daskaloys-kai-goneis
http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2162&cpage=1
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ςυνδΕςμοι
https://www.ipaidia.gr/paideia/oi-smeae-kai-ta-tmimata-entaksis-gia-to-2017-2018
http://users.sch.gr/christinakis/superedu/map_eae/
https://www.minedu.gov.gr/eidiki-agwgi-2/sxoleia-eidiki-ekpaideusi-5

υποςτήριΞή Εντος τής  γΕνική ς τΑΞής

Ατομική υποςτήριΞή (Εκτος ςχολΕιου)

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
Ελ

λ
Α

δΑ



τιτλος
Ατομική υποστήριξη διδασκαλίας μέσα στην τάξη 

πΕριγρΑΦή
Στην Ελλάδα ατομική υποστήριξη διδασκαλίας παρέχει ο εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης-
Συνεκπαίδευσης (Ν.3699/2008). Υποστήριξη μαθησιακή μέσα στην τάξη παρέχεται από εκπαιδευτικό ΕΑΕ
που συνοδεύει τον μαθητή στην σχολική τάξη και τον συνδράμει με την σχολική ύλη και τις σχολικές εργασίες,
ατομικά. Αυτός είναι ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης -συνεκπαίδευσης. Η παράλληλη στήριξη
παρέχεται ως ενίσχυση και ως συμπεριληπτική πρακτική  και δεν έχει ρόλο φύλαξης παιδιών. Αντιθέτως,
θεωρείται ο εκπαιδευτικός ΠΣ ως ο δεύτερος εκπαιδευτικός της τάξης και οφείλει να συνεργάζεται με τον
εκπαιδευτικό της κοινής τάξης, ακόμα και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ρόλοι ενδέχεται να εναλλάσσονται
μέσα στην τάξη.

ςτοχοι
Στόχος της παράλληλης στήριξης –συνεκπαίδευσης είναι ο μαθητής να λάβει εκπαίδευση και υποστήριξη στο
λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον δυνατόν και συνεπώς να εξελιχθεί κοινωνικά, ακαδημαϊκά και ψυχολογικά.
Ο απώτερος στόχος είναι ο μαθητής με ΕΕΑ να καταστεί αυτόνομος εντός της γενικής σχολικής τάξης ώστε
να μην απαιτείται ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης όλες τις ώρες της σχολικής ημέρας ή ακόμη και
καθόλου.

ομΑδΑ-ςτοχοι
Μαθητές που χρειάζονται ατομική υποστήριξη προκειμένου να παρακολουθήσουν και να ανταποκριθούν
στο πρόγραμμα διδασκαλίας και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, μπορούν να λάβουν εκπαιδευτικό
παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης.
Επιπλέον, ο νόμος (Νόμος 3699/2008, άρθ. 6) ορίζει ότι μαθητές με σοβαρότερες ανάγκες μπορούν να λάβουν
εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης, εάν δεν υπάρχει ειδικό σχολικό περιβάλλον στην περιφέρειά τους.

ποτΕ
Μαθητές όλων των βαθμίδων μπορούν να λάβουν εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης –συνεκαίδευσης για
ορισμένες ώρες την εβδομάδα ή για όλες τις ώρες του  σχολικού προγράμματος, όταν το ΚΕΣΥ κρίνει ότι η εν
λόγω στήριξη είναι απολύτως  απαραίτητη για τον μαθητή.

πΩς
Μόνο κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ (ή της ΔΕΔΑ) μπορεί ο μαθητής να λάβει

Ατομική υποςτήριΞή διδΑςκΑλιΑς ςτήν τΑΞή - ςυνΕκπΑιδΕυςή
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ςτοχοι
Στόχος είναι η παροχή εκπαίδευσης στον μαθητή που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ή σοβαρές
δυσκολίες, την οποία δικαιούται, στο πλαίσιο του σπιτιού του, στον βαθμό που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν
την μεταφορά του μαθητή στο σχολείο.
Ωστόσο ο απώτερος στόχος είναι η διευκόλυνση της επιστροφής του μαθητή και η ένταξή του στην σχολική
ζωή αμέσως μόλις καταστεί εφικτό.

ομΑδΑ-ςτοχοι
Μαθητές με σοβαρά προβλήματα υγείας ή σοβαρές ΕΕΑ που δεν επιτρέπουν την εκπαίδευση στο σχολείο.

ποτΕ
Η εξατομικευμένη υποστήριξη στο σπίτι μπορεί να παρασχεθεί οποτεδήποτε ένα σοβαρό πρόβλημα,
συνήθως υγείας, καθιστά αδύνατη την μετάβαση του μαθητή στο σχολείο.

πΩς
Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000), σοβαρές ΕΕΑ που απαιτούν κατ’ οίκον διδασκαλία αναλαμβάνονταν από
τα ΚΕΣΥ (τότε ΚΔΑΥ; και ν. 1356/2002).  Πλέον η έγκριση της κατ’ οίκον διδασκαλίας δίνεται από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας, κατόπιν πρόσφατης αιτιολογημένης ιατρικής γνωμάτευσης που
δηλώνει την διάρκεια της απαιτούμενης παραμονής στο σπίτι (Ν. 3699/2008, ΦΕΚ2007/2019). Η εν λόγω
γνωμάτευση παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. 

ςυνδΕςμοι
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh/432-paroxh-ekpaideyshs-sto-spiti-smea
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya10645_gd4.htm
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τιτλος
Προγράμματα μετά το σχολικό ωράριο

πΕριγρΑΦή
Το Υπουργείο Παιδείας και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσφέρουν αντισταθμιστική
εκπαίδευση, ένα απογευματινό πρόγραμμα που ονομάζεται «Ενισχυτική Διδασκαλία», για μαθητές που
έχουν δυσκολίες να παρακολουθήσουν την διδακτέα ύλη και τις απαιτήσεις της τάξης. Μαθητές με ΕΕΑ
μπορούν επίσης να επωφεληθούν αυτού του προγράμματος, που διεξάγεται στο σχολείο μετά τις σχολικές
ώρες και εφαρμόζεται από εκπαιδευτικούς.
Εξωσχολικά προγράμματα που υποστηρίζουν παιδιά με ΕΕΑ υλοποιούνται επίσης από ενώσεις γονέων, μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις ή δημοτικά κέντρα για μαθητές και μαθητές με ΕΕΑ.
Υπάρχουν επίσης πολλά ιδιωτικά κέντρα, ειδικευόμενα στην αξιολόγηση και τις πρακτικές αντιμετώπισης
κάθε δυσκολίας που παρουσιάζει το παιδί, χρησιμοποιώντας παρεμβάσεις, κατάλληλο υλικό και
συντάσσοντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα βάσει των αναγκών του μαθητή. Τα προγράμματα
λειτουργούν κυρίως απογευματινές ώρες. Τα εν λόγω κέντρα προσφέρουν ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα,
όπως εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, ειδικές δημιουργικές εργασίες για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες,
εξόδους στην πόλη (για κοινωνική ένταξη), εκπαιδευτικά εργαστήρια και ομάδες γονικής και άλλης
υποστήριξης. Σε ειδικές περιπτώσεις, τα προγράμματα διεξάγονται στο σπίτι.

ςτοχοι
Στόχος όλων των προγραμμάτων εκτός σχολείου είναι να παρέχουν στους μαθητές ΕΕΑ ευκαιρίες εκτός
σχολείου προκειμένου να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, προσφέρονται ένα ανοικτό, υποστηρικτικό,
εξατομικευμένο πρόγραμμα. Αυτό μπορεί επίσης να έχει σημαντική θετική επίδραση στην μαθησιακή τους
πρόοδο. Για τον λόγο αυτό, προγράμματα εκτός σχολείου έχουν αναπτυχθεί για την βελτίωση των
μαθησιακών ικανοτήτων των παιδιών με ΕΕΑ.

ομΑδΑ-ςτοχος
Η Ενισχυτική Διδασκαλία παρέχεται σε μαθητές που έχουν υποεπίδοση ή αντιμετωπίζουν δυσκολία να
ανταποκριθούν στο πρόγραμμα σπουδών της τάξης τους. Οι υπόλοιποι οργανισμοί συχνά εξειδικεύονται
σε συγκεκριμένες κατηγορίες ΕΕΑ ή προγραμμάτων. Επομένως ο μαθητής και οι γονείς/κηδεμόνες του
αποφασίζουν για την καταλληλόλητα του κάθε προγράμματος για αυτόν.

ποτΕ
Εφόσον ο μαθητής αισθάνεται ότι χρειάζεται υποστήριξη με τις σχολικές του εργασίες, μπορεί να
υποβάλλει αίτημα για ενισχυτική διδασκαλία.

πΩς
Οι γονείς συμπληρώνουν έντυπο αίτησης κα δηλώνουν τα αντικείμενα που θα παρακολουθήσει το παιδί

τους. 
Στα άλλα κέντρα οι γονείς συζητούν και αποφασίζουν ποιο πρόγραμμα είναι κατάλληλο για
το παιδί τους

εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης (Εγκ. 87864/Δ3/31-5-2019).

ςυνδΕςμοι
https://elearningekpa.gr/courses/eidiki-agogi-entaksiaki-ekpaideusi-kai-parallili-stiriksi
https://www.newseae.gr/component/tags/tag/parallili-stiriksi
http://www.specialeducation.gr/files4users/files/pdf/odigies_pstisiksi.pdf
http://www.0-18.gr/downloads/porisma-efarmogi-toy-thesmoytis-parallilis-stiriksis-mathiton-me-anapiria-i-
me-eidikes-ekpaideytikes-anagkes/
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/eidikh-agwgh
file:///C:/Users/pcuser/Downloads/15889-45123-2-PB.pdf
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ςυνδΕςμοι
https://edu.klimaka.gr/sxoleia/gymnasia/1912-sked-kentra-enischytikhs-didaskalias
https://www.noesi.gr/mko
https://www.noesi.gr/dimosia
https://www.noesi.gr/dimosia/panelladika
https://www.noesi.gr/idiotika
https://www.noesi.gr/pronoise/omadika-programmata
https://www.noesi.gr/pronoisekiesi
https://www.noesi.gr/map
https://www.noesi.gr/pronoise/kdap-mea-about
www.dyslexia-goneis.gr/
www.adhdhellas.org/

τιτλος
Βοηθητικά εργαλεία μελέτης για το σπίτι

πΕριγρΑΦή
Ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο που βοηθά τους γονείς να υποστηρίξουν την μελέτη στο σπίτι παιδιών
με ΕΕΑ, είναι η νέα εκπαιδευτική τεχνολογία που εκμεταλλεύεται όλα τα πλεονεκτήματα των πολυμέσων
και των ηλεκτρονικών μέσων. Νέα τεχνολογικά εργαλεία (φυλλάδια, tablet, εκπαιδευτικό λογισμικό, κτλ.)
έχουν καταστεί ιδιαίτερα δημοφιλή μεταξύ των νεαρών μαθητών και συνεπώς ένα σημαντικό εργαλείο που
βοηθά τους γονείς με τις μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών τους. Ωστόσο, εάν οι γονείς χρειάζονται
εξωτερική βοήθεια, αυτή μπορεί να παρασχεθεί από ειδικούς των ΚΕΣΥ που παρέχουν καθοδήγηση κα
υποστήριξη. 
Επιπλέον, υπάρχουν ιδιωτικά κέντρα που παρέχουν υπηρεσίες με ειδικευμένο προσωπικό που χρησιμοποιεί
προγράμματα παρέμβασης στο σπίτι. Όταν απαιτείται  υποστήριξη στο σπίτι, ένας θεραπευτής του κέντρου,
κατόπιν συνεννόησης με τους γονείς, επισκέπτεται το σπίτι του παιδιού. Παράλληλα στους γονείς
παρέχονται βοηθητικά εργαλεία-τρόποι, προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην μαθησιακή
διαδικασία.

ςτοχοι
Η χρήση της τεχνολογίας ενισχύει το ενδιαφέρον και τα κίνητρα και αποτελεί μια πρόκληση για παιδιά με
ΕΕΑ. Τα κίνητρα είναι εξαιρετικά σημαντικά για την ακαδημαϊκή επιτυχία και ένα ισχυρό εργαλείο για τους
γονείς. Επιπλέον, τα νέα τεχνολογικά εργαλεία εκμεταλλεύονται άλλους πολύ σημαντικούς παράγοντες.
Την πολυαισθητηριακή προσέγγιση, τον μηχανισμό αυτορρύθμισης και την διαχείριση χρόνου,
περιβάλλοντος και πόρων. Διαδραστικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία
αισθήσεις, ενδυναμώνουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε παιδιά με ΕΕΑ, π.χ. οθόνες αφής. Επιπλέον, η μελέτη
στο σπίτι απαιτεί ικανότητες αυτορρύθμισης καθώς ο εκπαιδευτικός δεν είναι παρόν. Η εκπαιδευτική
τεχνολογία βοηθά τον μαθητή να παρακολουθεί και να προσαρμόζει κατάλληλα τις σκέψεις, τις επιθυμίες,
τα συναισθήματα και τις δραστηριότητές του, προκειμένου να επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους. Τέλος,
τα ηλεκτρονικά μέσα επιτρέπουν σε μαθητές και γονείς να χρησιμοποιούν τον χρόνο, το περιβάλλον και
τους πόρους σύμφωνα με το προσωπικό τους μαθησιακό στυλ-ύφος, ρυθμό και ανάγκες. Επιπλέον, βοηθά
τους γονείς με την διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
Ωστόσο αν οι γονείς δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις δυσκολίες του παιδιού, ειδικοί
μπορούν να συμβάλλουν στη μαθησιακή διαδικασία με τα κατάλληλα εργαλεία, τεχνικές και ειδικά
παιδαγωγικά προγράμματα.  

ομΑδΑ-ςτοχος
Η υποστήριξη μαθητών ΕΕΑ για την μελέτη στο σπίτι συνιστά μια δύσκολη πρόκληση για τους γονείς. Οι
δυσκολίες τους εύκολα μπορούν να προκαλέσουν στους μαθητές συμπεριφορές αποφυγής. Η τεχνολογία
εξισορροπεί την σχέση μεταξύ γονέων και μαθητών και παροτρύνει τους μαθητές, ειδικά αυτούς με
μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες συγκέντρωσης και προσοχής  -υπερκινητικότητα.

ποτΕ
Οποτεδήποτε η έκταση και η σοβαρότητα των ΕΕΑ δημιουργούν δυσκολίες σε καθημερινές απαιτήσεις, οι
γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια της τεχνολογίας, ειδικών του ΚΕΣΥ ή εξειδικευμένες δομές.

πΩς
Οι κάτωθι σύνδεσμοι παρέχουν εργαλεία σύγχρονης τεχνολογίας και οι τελευταίοι

ΒοήθήτικΑ ΕργΑλΕιΑ μΕλΕτής ςτο ςπιτι γιΑ γονΕις
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ενδεικτικά κέντρα με ειδικότητες ΕΑΕ.

ςυνδΕςμοι
http://www.thenumberrace.com/nr/home.php
http://edtech.gr/
http://www.moocdys.eu/gr/
https://www.funbrain.com/
https://scratch.mit.edu/
https://gr.pinterest.com/pkoronidou/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-
%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%85/
http://reader.ekt.gr/bookReader/show/index.php?lib=EDULLL&item=813&bitstream=813_01#page/6/mode
/2up
https://gr.pinterest.com/pin/501799583472714288/
http://repository.edulll.gr/edulll/simplesearch?query=%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B7%
CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7&submit.x=0&submit.y=0
https://www.thrania.com/afises-glossa-grammatiki
https://e-didaskalia.blogspot.com/2017/04/blog-post_507.html

τιτλος
Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις

πΕριγρΑΦή
Εξωσχολικές εκπαιδευτικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έναν αυξανόμενο αριθμό εργαστηρίων,
μαθημάτων, διαδραστικών σεμιναρίων και δημιουργικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν θεατρικό
παιχνίδι, χειροτεχνίες, κατασκευές, καλλιτεχνικά, προγράμματα εκπαίδευσης, κτλ.
Υπάρχουν επίσης πολλά θερινά σχολεία, καθώς και θερινές κατασκηνώσεις που προσφέρουν μια ποικιλία
ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αυτές οι κατασκηνώσεις μπορεί να είναι δημόσιες,
δημοτικές ή ιδιωτικές.

ςτοχοι
Ο κύριος στόχος των εν λόγω δραστηριοτήτων είναι η βελτιστοποίηση κάθε πτυχής των δεξιοτήτων των
μαθητών με ΕΕΑ: κοινωνική, ψυχολογική, ακαδημαϊκή. Το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι στόχοι
επιτυγχάνονται μέσω του παιχνιδιού, της ψυχαγωγίας και δημιουργικών δραστηριοτήτων που
ενδυναμώνουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών και την ικανότητα προσαρμογής τους.

ομΑδΑ-ςτοχος
Παιδιά με ΕΕΑ προσχολικής έως εφηβικής ηλικίας.

ποτΕ
Συνήθως αυτές οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα τα Σαββατοκύριακα, τα απογεύματα και κατά την
διάρκεια του καλοκαιριού.

πΩς
Οι γονείς πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην συγκεκριμένη δομή/πλαίσιο.

ςυνδΕςμοι
http://www.odigostoupoliti.eu/tag/kentra-dimiourgikis-apascholisis-paidion-kdap/
http://www.odigos-agoras.gr/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%
CE%B1/%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF/%CE%9A%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B1%C
E%94%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%CE%9
1%CF%80%CE%B1%CF%83%CF%87%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://www.posgamea.gr/
https://www.noesi.gr/pronoise/eleftheros-xronos
https://www.e-dimosio.gr/ellada/158821/pedikes-kataskinosis-dimon-proipothesis-ke-dikeologitika-
engrafis/
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την Ιρλανδία, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις επωφελούνται από τις διατάξεις
ενός ειδικού νόμου με τον τίτλο «Νόμος περί Εκπαίδευσης για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες» (EPSEN), ο οποίος ισχύει από το 2004. 

Ο Νόμος περί Εκπαίδευσης για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  (EPSEN) κυρώθηκε
τον Ιούλιο 2004. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται στον εν λόγω νόμο ως «… ένας
περιορισμός στην ικανότητα του ατόμου να συμμετάσχει και να επωφεληθεί της εκπαίδευσης
λόγω μιας διαρκούς σωματικής, αισθητηριακής, ψυχικής ή μαθησιακής αναπηρίας ή
οιασδήποτε άλλης νόσου που καταλήγει στο άτομο να μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο από

ένα άτομο χωρίς την εν λόγω νόσο».

Ο Νόμος EPSEN αναγνωρίζει ότι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενδέχεται να προκύψουν από τέσσερεις
διαφορετικούς τομείς αναπηρίας:

σωματική αισθητηριακή
ψυχική μαθησιακή

Το κεντρικό μήνυμα του Νόμου EPSEN είναι ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν να
λαμβάνουν εκπαίδευση, όπου εφικτό, σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς με παιδιά που δεν έχουν
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο Νόμος EPSEN διευκρινίζει ότι υπάρχουν δύο εξαιρέσεις σε αυτήν την
δέσμευση της εκπαίδευσης όλων των παιδιών σε περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Η πρώτη εξαίρεση είναι
η περίπτωση όπου μια αξιολόγηση, που διενεργείται δυνάμει του Νόμου EPSEN,  καταλήξει ότι αυτό δεν
θα ήταν προς το συμφέρον του παιδιού με ειδικές ανάγκες. Η δεύτερη είναι η περίπτωση που αυτό δεν θα
ήταν προς το συμφέρον των άλλων παιδιών με τα οποία θα εκπαιδευόταν το παιδί. 

Ο Νόμος EPSEN δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως λόγω οικονομικών περιστάσεων, αλλά αυτή η απόφαση τελεί
υπό συνεχή αναθεώρηση. Τα άρθρα του Νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ αφορούν κυρίως το δικαίωμα
στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, στα καθήκοντα των σχολείων και την σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου για την Ειδική Αγωγή (NCSE). Τα άρθρα του νόμου που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη
περιλαμβάνουν αυτά που δίνουν νομικά δικαιώματα στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά
με την αξιολόγηση, τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και το δικαίωμα να υποβάλλουν
εφέσεις. 

Επιπλέον, το Εθνικό Συμβούλιο για την Ειδική Αγωγή (NCSE) ιδρύθηκε προκειμένου να βελτιώσει την
παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από
αναπηρίες. 

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του εθνικού δικτύου Συντονιστών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (SENO)
που διαβουλεύονται με γονείς και σχολεία και έρχονται σε επαφή με το HSE (ΕΣΥ Ιρλανδίας) για την παροχή
πόρων για την υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (DES) παρέχει χρηματοδότηση για επισκέπτες εκπαιδευτικούς για
παιδιά που είναι κωφά/βαρήκοα ή τυφλά/ με προβλήματα όρασης.

Οι επισκέπτες εκπαιδευτικοί είναι ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά
με την ανάπτυξη και την εκπαίδευση παιδιών διαφόρων βαθμών βαρηκοΐας και/ή προβλημάτων όρασης.
Προσφέρουν οριζόντια στήριξη στα παιδιά, τις οικογένειές τους και τα σχολεία από την στιγμή της
παραπομπής έως το τέλος της μεταπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η συχνότητα και η φύση της υποστήριξης λαμβάνει υπόψη της μια σειρά παραγόντων βάσει των αναγκών
του ατόμου. Το έργο των ΕΕ περιλαμβάνει την επαφή με άλλους επαγγελματίες και υπηρεσίες, όπως

ακοολογικούς επιστήμονες, υπηρεσίες οφθαλμολογίας, λογοθεραπευτές, ειδικούς στα
προβλήματα όρασης, ψυχολόγους, ομάδες πρώιμης παρέμβασης, σχολικό προσωπικό και
τους γονείς. 34
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τιτλος
Παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο είναι ένας ορισμός που χρησιμοποιείται από την TUSLA (Οργανισμός Παιδιών
και Οικογένειας) και συνήθως δεν χρησιμοποιείται στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης.

πΕριγρΑΦή
Το Aistear είναι το πλαίσιο προγράμματος σπουδών για παιδιά από την γέννηση τους έως έξι ετών, στην
Ιρλανδία. Αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες για την αξιολόγηση παιδιών σε προσχολικά περιβάλλοντα. Δεν
προβλέπεται από τον νόμο. Η TUSLA επιθεωρεί προσχολικά περιβάλλοντα παροχής φροντίδας και
εκπαίδευσης. Σε νεαρή ηλικία, όταν επέρχονται δυσκολίες, τα νεαρά παιδιά ενδέχεται να παραπεμφθούν σε
μια κοινοτική θεραπευτική υπηρεσία ή σε μια μονάδα πρώιμης παρέμβασης, από Γενικούς Ιατρούς ή
νοσηλεύτριες του δημοσίου τομέα υγείας, ή μέσω αυτό-παραπομπής από τους γονείς. 

ςτοχοι
Το Πρότυπο Πρόσβασης και Ένταξης (Access and Inclusion Model - AIM) είναι ένα πρότυπο υποστήριξης
σχεδιασμένο να διασφαλίσει ότι παιδιά με αναπηρίες έχουν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Αγωγής και
Φροντίδας Πρώιμης Ηλικίας (Early Childhood Care and Education – ECCE). Στόχος του είναι να ενισχύσει τους
παρόχους προσχολικών υπηρεσιών να παρέχουν μια προσχολική εμπειρία χωρίς αποκλεισμούς,
διασφαλίζοντας ότι κάθε παιδί-δικαιούχος μπορεί να συμμετάσχει ουσιαστικά στο Πρόγραμμα ECCE και να
αποκομίσει τα οφέλη μιας ποιοτικής αγωγής και φροντίδας πρώιμης ηλικίας. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Όλα τα παιδιά προσχολικής ηλικίας

ποτΕ
Γονείς παιδιών που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιουνίου 2002 μπορούν να αιτηθούν αξιολόγηση του παιδιού
τους δυνάμει του Νόμου περί Αναπηριών του 2005, εάν πιστεύουν ότι το παιδί τους ενδέχεται να έχει μια
αναπηρία.

πΩς
Παιδιά που είναι επιλέξιμα για αξιολόγηση αναγκών δυνάμει του Νόμου περί Αναπηριών του 2005
δικαιούνται:

Αξιολόγηση της υγείας και των εκπαιδευτικών τους αναγκών που απορρέουν από την αναπηρία
Έκθεση αξιολόγησης.
Δήλωση των υπηρεσιών που θα τους παρασχεθούν.
Να υποβάλλουν ένσταση εάν δεν είναι ικανοποιημένα με οιοδήποτε μέρος της διαδικασίας. Οι
γονείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο HSE, μέσω του Υπεύθυνου Αξιολόγησής τους,  για
αυτήν την ανεξάρτητη και δωρεάν αξιολόγηση αναγκών. 

Από τον Ιανουάριο 2010, το Πρόγραμμα ECCE παρέχει ένα χρόνο δωρεάν αγωγής και φροντίδας πρώιμης
ηλικία για όλα τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 ετών και 2 μηνών και 4 ετών και 7 μηνών, ανεξαρτήτως
οικογενειακού εισοδήματος ή δυνατότητας πληρωμής. Η Πολιτεία υποστηρίζει την πρώιμη παρέμβαση για
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της παροχής χρηματοδότησης σε πολυάριθμα περιβάλλοντα
παιδικών σταθμών/ νηπιαγωγείων, συμπεριλαμβανομένων:

περιβαλλόντων πρώιμης παρέμβασης συνδεδεμένων με γενικά και ειδικά σχολεία. 
περιβαλλόντων πρώιμης παρέμβασης συνδεδεμένων με παρόχους υπηρεσιών
χρηματοδοτούμενους από το HSE.
ιδιωτικών προσχολικών περιβαλλόντων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα ECCE. 

ιδιωτικών προσχολικών περιβαλλόντων που υποστηρίζονται με επιδοτήσεις του HSE.
διδάκτρων κατ’ οίκον διδασκαλίας. 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Τμήματος Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (DES)

ςυνδΕςμοι 
https://www.ncca.ie/en/early-childhood/aistear  
https://www.tusla.ie 
https://www.earlychildhoodireland.ie/work/information-parents/choosing-childcare/ecce-
free-preschool-year/   
http://www.education.ie    

πρώιμη ανίχνευση παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο 
(προσχολική ηλικία)

Επιςήμος οριςμος «πΑιδιΩν που διΑτρΕχουν κινδυνο» 
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πΕριγρΑΦή
Αυτή διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της ΕΕΑ και ενδέχεται να περιλαμβάνει ειδικευμένους Ιατρούς (π.χ.
Παιδιάτρους, ψυχιάτρους), ψυχολόγους (κλινικούς ή εκπαιδευτικούς), σχετικούς επαγγελματίες υγείας
(ψυχοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) και ειδικευμένους εκπαιδευτικούς. 

ςτοχοι
Τα σχολεία οφείλουν να συντάξουν μια δομημένη πολιτική ελέγχου στο σχολείο, προκειμένου να
ανιχνεύουν και να παρακολουθούν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτή η δομή οφείλει
να περιλαμβάνει την κατάρτιση κρίσιμου προσωπικού, συμφωνηθείσες διαδικασίες για την επιλογή των
τεστ, την λήψη αποφάσεων για την χορήγησή τους, την διαχείριση των δεδομένων και την λήψη μέτρων
βάσει των αποτελεσμάτων. 

ομΑδΕς ςτοχοι
Μοντέλο χωρίς αποκλεισμούς.

ποτΕ
Κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του Σχολείου ή των Γονέων. 

πΩς
Αυτό διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της ΕΕΑ.  Η πρακτική διαφοροποιείται από αόριστες αναφορές στα
ICD-10 και DSM-V, σε ορισμένες αναφορές σε μετα-αναλυτικά δεδομένα αξιολογημένα από ομότιμους και
υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ΕΕΑ για τις οποίες υπάρχουν επίσημες διαδικασίες αξιολόγησης (π.χ. DCD)
αλλά αυτές συχνά δεν είναι γενικά αποδεκτές και δεν ακολουθούνται. Η NEPS πρόσφατα παρείχε
κατευθυντήριες γραμμές στους εκπαιδευτικούς ψυχολόγους του σχετικά με την αξιολόγηση της δυσλεξίας.
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές  δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβείς ως το τι να πράξουν, αλλά παρείχαν για
πρώτη φορά μια ευπρόσδεκτη απόρριψη της απόκλισης μεταξύ του Δείκτη Νοημοσύνης (IQ) και της
επίτευξης για την δυσλεξία. Ωστόσο αυτές δεν φαίνεται να ακολουθούνται από όλους τους επαγγελματίες
της NEPS, με ορισμένους να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το μοντέλο της απόκλισης. Δεν υπάρχουν στην
Ιρλανδία κατευθυντήριες γραμμές   αντίστοιχες των NIACE (ΗΒ), και καμία αναφορά δεν γίνεται σε αυτές. 

Η Εθνική Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (National Educational Psychological Service - NEPS) είναι μια
υπηρεσία που παρέχει υποστήριξη σε σχολεία για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Η NEPS έχει αναπτύξει ένα σύστημα ανίχνευσης και υποστήριξης παιδιών, γνωστό
ως Συνεχής Υποστήριξη (Continuum of Support). Η Συνεχής Υποστήριξη λειτουργεί σε τρία διαφορετικά
επίπεδα – στα πρωτοβάθμια σχολεία τα επίπεδα ονομάζονται « Υποστήριξη στην Αίθουσα» (Classroom
Support), «Υποστήριξη στο Σχολείο»  (School Support) και «Υποστήριξη στο Σχολείο Plus»  (School Support
Plus). Στα μεταπρωτοβάθμια σχολεία τα τρία επίπεδα ονομάζονται   «Υποστήριξη για Όλους» (Support for
All), «Υποστήριξη στο Σχολείο (για ορισμένους)»  (School Support (for some)) και  «Υποστήριξη στο Σχολείο
Plus (για λίγους)» (School Support Plus (for a few)). Η Υποστήριξη στην Αίθουσα/ Υποστήριξη για Όλους
αφορά ουσιαστικά την αποτελεσματική διδασκαλία στην αίθουσα και την πρώιμη ανίχνευση. Στο επίπεδο
Υποστήριξη στο Σχολείο Plus , οι ψυχολόγοι της NEPS συνήθως ασχολούνται με άμεσες δράσεις με τους
μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 

ςυνδΕςμοι
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/NEPS-Home-Page.html 
https://ncse.ie/ 
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/ 

πΕριγρΑΦή
Στο προπτυχιακό επίπεδο, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν Ενότητες Ειδικής Αγωγής, αλλά αυτό δεν

αποτελεί υποχρεωτικό στοιχείο όλων των Προγραμμάτων Σπουδών. Διαφορετικοί πάροχοι
παρέχουν διαφορετική έμφαση στα προπτυχιακά προγράμματα Παιδαγωγικής τους. Το Εθνικό
Συμβούλιο Διδασκαλίας (National Teaching Council) επιβλέπει την Αρχική Εκπαίδευση των

διΑδικΑςιΑ/πρΩτοκολλο προλήπτικου ΕλΕγχου (SCREENING) 
γιΑ ΕκπΑιδΕυτικους

ΕκπΑιδΕυςή γιΑ ΕκπΑιδΕυτικους
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Εκπαιδευτικών. Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Εκπαιδευτικούς ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί
«οφείλουν να αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη για την διατήρηση και την βελτίωση της επαγγελματικής
τους πρακτικής: συντηρώντας ενεργά τις επαγγελματικές τους γνώσεις και την κατανόηση, προκειμένου
να διασφαλίζουν ότι είναι επίκαιρες, αξιολογώντας κριτικά την επαγγελματική τους πρακτική λαμβάνοντας
υπόψη τους τις επαγγελματικές τους γνώσεις και εκμεταλλευόμενοι ευκαιρίες για συνεχή επαγγελματική
ανάπτυξη». 
Η συνέχιση της επαγγελματικής ανάπτυξης είναι διαθέσιμοι από δημόσιους οργανισμούς, ΜΚΟ,
φιλανθρωπικές οργανώσεις και μέσω μεταπτυχιακών σπουδών σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

ομΑδΕς ςτοχοι
Όλοι οι Εκπαιδευτικοί και οι Βοηθοί Ειδικής Αγωγής.

ποτΕ
Όποτε αποφασίσει ο Εκπαιδευτικός να επωφεληθεί από Εκπαίδευση, δεν υπάρχει υποχρεωτική απαίτηση
συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης,

πΩς
Επιλέγοντας ανάμεσα σε Φιλανθρωπικές Οργανώσεις και την Υπηρεσία Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής, ο
στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί, σχεδιάζοντας την επιμορφωτική τους πορεία, θα επιλέξουν ένα συνδυασμό
μαθησιακών διαδικασιών που καλύπτουν καλύτερα τις μαθησιακές τους ανάγκες. 
κύρια εκπαίδευση – περιλαμβάνει για παράδειγμα, εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σχετική με το
αντικείμενο διδασκαλίας τους,  παιδαγωγικές γνώσεις, αξιολόγηση, ηγετικές ικανότητες, κτλ.
Ένταξη – για την συμπερίληψη κάθε πτυχής της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με σκοπό την βελτίωση
των ικανοτήτων τους για την αντιμετώπιση και την λήψη μέτρων για την ποικιλομορφία των αναγκών των
μαθητών, για να καταστεί δυνατή η συμμετοχή στην μάθηση διαφόρων πολιτισμών και κοινοτήτων και
για την απομάκρυνση εμποδίων πρόσβασης στην εκπαίδευση και εντός αυτής, μέσω της διευκόλυνσης
και της παροχή κατάλληλων δομών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν σε κάθε μαθητή να αποκομίσει το
μέγιστο δυνατό όφελος από την παρακολούθηση του σχολείου. 
τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (τπΕ) – περιλαμβάνει επιμόρφωση που αναπτύσσει την
ικανότητα του εκπαιδευτικού να χρησιμοποιεί την ΤΠΕ για την βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.
Περιλαμβάνει απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη χρήση της ΤΠΕ για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων του
μαθητή, ως εργαλείο σε όλο το πρόγραμμα σπουδών και ως εργαλείο για την αξιολόγηση και την
συμμετοχή στην έρευνα.

ςυνδΕςμοι 
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/-New-Teachers/post-primary-teacher-training-
courses.html  
https://pdst.ie/  
https://www.dcu.ie/inclusive_and_special_education/news/2018/Feb/Professional-CertificateDiploma-
Special-and-Inclusive
https://www.nuigalway.ie/courses/taught-postgraduate-courses/education-special-educational-needs
https://whttps://www.dcu.ie/inclusive_and_special_education/news/2018/Feb/Professional-
CertificateDiploma-Special-and-Inclusiveww.sess.ie/professional-development/sess-supported-courses
https://www.dyslexia.ie/
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0042_2016.pdf
https://www.education.ie/en/Education-Staff/Services/Professional-Development/Support-Services.html  
https://www.teachingcouncil.ie/en/Teacher-Education
https://www.pdst.ie/
https://www.mic.ul.ie/faculty-of-education/programme/graduate-diplomam-ed-in-special-educational-
needs 

πΕριγρΑΦή
Η NEPS συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά προκειμένου να βοηθήσει
όλα τα παιδιά να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, προσφέροντας διάφορες
υπηρεσίες. Φιλανθρωπικές οργανώσεις όπως η Εταιρεία Δυσλεξίας της Ιρλανδίας

διαθέσιμες πληροφορίες για γονείς, εκπαιδευτικούς 
(ιστότοπος, προσπέκτους, φυλλάδια, κτλ.)
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παρέχουν πληροφορίες και επιμόρφωση για γονείς, μέσω εργαστηρίων, πληροφοριών και εκπαιδευτικών
εκδηλώσεων. 
Η Ενωση Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ιδρύθηκε για να προσφέρει υποστήριξη στους γονείς ατόμων
με ειδικές ανάγκες και αναπηρίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας που πραγματοποιήθηκε η διάγνωση,
προωθώντας σε εθνικό επίπεδο βελτιωμένη φροντίδα, εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια και αποδοχή για
τα παιδιά μας. Υπάρχουν πολυάριθμες Ενώσεις Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες για συγκεκριμένες ΕΕΑ,
για παράδειγμα η Asiam η οποία διαχειρίζεται από γονείς για την παροχή υποστήριξης και υπεράσπισης
οικογενειών που ζουν με αυτιστικά παιδιά στην Ιρλανδία. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Γονείς

ποτΕ
Κατόπιν αιτήματος των γονέων

πΩς
Η Ενωση Γονέων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, μια εθνική οργάνωση που εκπροσωπεί τις απόψεις όλων των
γονέων ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και αναπηρίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας που πραγματοποιήθηκε η
διάγνωση. Σε εθνικό επίπεδο, η Ένωση έχει ως σκοπό να αντιπροσωπεύει γονείς που έχουν ενδιαφέρονται
ιδιαίτερα για την πρόσβαση των παιδιών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ιρλανδίας, καθώς και στην
κοινωνία εν γένει. 
Η NEPS παρέχει υποστήριξη σε γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας με ΕΕΑ.

ςυνδΕςμοι
https://ncse.ie/   
http://www.npc.ie/ 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/a-new-model-for-allocating-special-
education-teaching-support-to-mainstream-primary-schools.pdf  
www.dyslexia.ie 
http://teachingcouncil.ie
http://specialneedsparents.ie/support-groups-ireland 
https://snapireland.net/  

τιτλος
Μοντέλο κατανομής εκπαιδευτικών – Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής (SET)

πΕριγρΑΦή
Εκπαιδευτικός Ειδικών τάξεων – οι Εκπαιδευτικοί ειδικών τάξεων διδάσκουν σε μικρές τάξεις που
αποτελούνται από μαθητές με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Οι ειδικές τάξεις είναι
διαθέσιμες σε σχολεία ειδικής αγωγής και σε ορισμένα γενικά σχολεία. 
ο Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής εξυπηρετεί μια ποικιλία μαθησιακών αναγκών σε όλο το σχολείο. Οι
μαθητές λαμβάνουν υποστήριξη με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ομαδικής διδασκαλίας,
της συνδιδασκαλίας, της πρώιμης παρέμβασης και της υποστήριξης σε μικρές ομάδες και ατομικά. Ο
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής διαβουλεύεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων για να σχεδιάσει
παρεμβάσεις που καλύπτουν τις πρωταρχικές μαθησιακές ανάγκες  των μαθητών. Δημιουργούν έγγραφα
βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού που αντιστοιχούν στα σχέδια υποστήριξης. Οι εκβάσεις αξιολογούνται
τακτικά, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της προόδου και τον σχεδιασμό
περαιτέρω παρεμβάσεων.

ςτοχοι
Οι πόροι που παρέχονται για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν να
χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση της ανάπτυξης σχολείων χωρίς αποκλεισμούς. Το μοντέλο

κατανομής εκπαιδευτικών - Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής (SET) αποσκοπεί στην υποστήριξη
της ένταξης.

Ειδικός ΕΕΑ σε εκπαιδευτικό περιβάλλον
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ομΑδΕς-ςτοχος
Οι προβλέψεις για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενισχύονται μέσω σαφών διαδικασιών
ανίχνευσης και προσεκτικού σχεδιασμού των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση ακαδημαϊκών και/ή
προσωπικών και κοινωνικών αναγκών. Η ανίχνευση των αναγκών, ο σχεδιασμός, ο προσδιορισμός στόχων
και η παρακολούθηση της έκβασης αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία μιας ολοκληρωμένης και συνεργατικής
διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων. Η διαδικασία περιλαμβάνει τον εκπαιδευτικό της τάξης,
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, γονείς, τον μαθητή και κατάλληλους επαγγελματίες. Οι παρεμβάσεις
οφείλουν να βασίζονται σε πρακτικές βασισμένες σε ενδείξεις και την επαγγελματική γνώση και εμπειρία
των εκπαιδευτικών. Αυτές οι παρεμβάσεις οφείλουν να αντιστοιχούν στις πρωταρχικές μαθησιακές ανάγκες
των μαθητών, καθώς και να βασίζονται στα δυνατά τους σημεία και τα ενδιαφέροντά τους. Τα σχέδια
υποστήριξης οφείλουν να προσδιορίζουν τους συμφωνηθέντες στόχους, τα απαιτούμενα μέσα, τις
στρατηγικές εφαρμογής και ένα χρονικό πλαίσιο για αναθεώρηση. 

ποτΕ
Όταν εφαρμόζουν το αναθεωρημένο μοντέλο για να καλύψουν τις ανάγκες μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, τα σχολεία οφείλουν να υιοθετούν μια συνολική προσέγγιση για όλο το σχολείο
στον προγραμματισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης.
Προκειμένου να το επιτύχουν, τα σχολεία θα πρέπει να προσαρμόσουν τις υφιστάμενες πολιτικές ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών προκειμένου να λειτουργήσουν ως κατευθυντήριες γραμμές για την νέα
προσέγγιση στην κατανομή πόρων. Η συνολική προσέγγιση για όλο το σχολείο περιλαμβάνει συνεργατική
δράση όλης της σχολικής κοινότητας (σε διαβούλευση με γονείς και μαθητές) προκειμένου να βελτιωθεί η
μάθηση, η συμπεριφορά και η ευημερία των μαθητών. Περιλαμβάνει μια διαδικασία στοχασμού,
σχεδιασμού και αναθεώρησης πολιτικών και πρακτικών και περιλαμβάνει αξιολόγηση του τρόπου
ανίχνευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από το σχολείο, τις παρεμβάσεις που
εφαρμόζονται για την κάλυψη των αναγκών τους και του τρόπου παρακολούθησης και βαθμολόγησης των
εκβάσεων. Η συνολική προσέγγιση για όλο το σχολείο οφείλει να καλύπτει όλο το φάσμα αναγκών από τις
πιο ήπιες και προσωρινές ανάγκες έως τις δυσκολίες που είναι σοβαρές και μόνιμες.

πΩς
Ο Φάκελος Υποστήριξης Μαθητή αναπτύχθηκε προκειμένου να επιτρέψει στα σχολεία να προγραμματίζουν
παρεμβάσεις και να παρακολουθούν την πορεία του μαθητή μέσω της Συνεχούς Υποστήριξης. Διευκολύνει
τους καθηγητές να τεκμηριώνουν την πρόοδο και τις ανάγκες κατά την πάροδο του χρόνου και τους βοηθά
να παρέχουν κατάλληλο επίπεδο υποστήριξης στους μαθητές, σύμφωνα με το επίπεδο των αναγκών τους.
Κατόπιν μιας περιόδου παρέμβασης και εξέτασης της προόδου, λαμβάνεται μια απόφαση σχετικά με το
επίπεδο υποστήριξης που απαιτείται για τον μαθητή. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μια απόφαση για την
διακοπή της υποστήριξης, για την συνέχιση του ίδιου επιπέδου υποστήριξης ή για την μετάβαση σε ένα
υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο υποστήριξης. Ορισμένοι μαθητές με πιο πολύπλοκες και μακροχρόνιες
ανάγκες ενδέχεται να χρειάζονται ειδικές μεθοδολογίες, διδακτικές προσεγγίσεις και/ή μαθησιακές
δραστηριότητες. Αυτές οι παρεμβάσεις οφείλουν να βασίζονται σε προσεκτικό προσδιορισμό των δυνατών
σημείων και των αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής αξιολόγησης, όποτε είναι
απαραίτητη. Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής οφείλουν να διατίθενται για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Μια σημαντική πτυχή του αναθεωρημένου
μοντέλου κατανομής είναι ότι πρόσθετη διδακτική υποστήριξη διατίθεται σύμφωνα με τις ανιχνευόμενες
ανάγκες, αντί να βασίζεται σε μια διάγνωση αναπηρίας. Αυτό δίνει στα σχολεία μεγαλύτερη αυτονομία
και ελαστικότητα στον τρόπο κατανομής πόρων ειδικής αγωγής. Τα σχολεία μπορούν να διαθέσουν
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής με μια ποικιλία τρόπων ούτως ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών
(για παράδειγμα υποστήριξη στην αίθουσα, απόσυρση από ομάδα). 

ςυνδΕςμοι 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
http://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0013_2017.pdf
http://ncse.ie/policy-advice
https://www.ncca.ie/en/Curriculum_and_Assessment/Inclusion/Special_Educational_Needs/Download_Spe
cial_Educational_Needs_Guidelines/Guidelines_for_teachers_of_students_with_general_learning_disabiliti
es.html
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdfhttp://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Information/Resources-
Guidance/sped_guidelines_pupils_difficulties_p.pdf
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τιτλος
Πλαίσιο Συνεχούς Υποστήριξης

πΕριγρΑΦή
Το Τμήμα δημιούργησε το Πλαίσιο Συνεχούς Υποστήριξης για να συνδράμει τα σχολεία στην ανίχνευση και
την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών. Το πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες εμφανίζονται ως φάσμα, από ήπιες έως σοβαρές και από παροδικές έως μακροχρόνιες, και ότι οι
μαθητές χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης, αναλόγως των ανιχνευόμενων εκπαιδευτικών
τους αναγκών.
Επί του παρόντος, η επίσημη εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών που πηγαίνουν στο σχολείο εν γένει
διεξάγεται από την NEPS ή με ιδιωτική πρωτοβουλία όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμοι ψυχολόγοι της NEPS
ή οι γονείς επιλέγουν να το κάνουν ιδιωτικά. Άλλες αξιολογήσεις, όπως λογοθεραπείας και εργοθεραπείας,
διεξάγονται σε κοινοτικές υπηρεσίες σε τοπικά κέντρα υγείας.

ςτοχοι
Η Συνεχής Υποστήριξη είναι ένα μοντέλο επίλυσης προβλημάτων για την αξιολόγηση και την παρέμβαση,
το οποίο επιτρέπει στα σχολεία να συλλέγουν και να αναλύουν δεδομένα καθώς και να σχεδιάζουν και να
ελέγχουν την πρόοδο μεμονωμένων μαθητών. Η χρήση του πλαισίου αυτού βοηθάει στο να διασφαλίζεται
ότι οι παρεμβάσεις είναι σταδιακές, κινούμενες από παρεμβάσεις εντός αίθουσας προς εντατικότερη και
πιο εξατομικευμένη υποστήριξη, και ότι βασίζονται στην προσεκτική παρακολούθηση της προόδου. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας

ποτΕ
Η Συνεχής Υποστήριξη επιτρέπει στα σχολεία να ανιχνεύουν και να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες με ευέλικτο
τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες μπορούν να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατό. Η αρχή είναι
ότι οι μαθητές με το μεγαλύτερο επίπεδο αναγκών έχουν πρόσβαση στα υψηλότερα επίπεδα υποστήριξης. 

πΩς
Ο εκπαιδευτικός της τάξης παίζει κομβικό ρόλο στην αξιολόγηση, την υποστήριξη και την διδασκαλία
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το έργο τους υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Άλλοι επαγγελματίες ενδέχεται να συμμετάσχουν προκειμένου να παρέχουν αναλυτικότερη αξιολόγηση
για να επισημάνουν τα δυνατά σημεία και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, όπου αυτό απαιτείται.

ςυνδΕςμοι
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html 
http://www.hse.ie/eng/services/  
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_resource_pack.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf
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Επίσημη διαδικασία διάγνωσης

διΑγνΩςή ΕΕΑ

τιτλος
Τμήματα ΕΕΑ συνήθως δεν υπάρχουν στα Ιρλανδικά σχολεία, ωστόσο ορισμένα σχολεία έχουν δημιουργήσει
τέτοια εντός των σχολείων τους.

τμήμα ΕΕΑ στο εκπαιδευτικό περιβάλλον
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τιτλος
Πλαίσιο Συνεχούς Υποστήριξης

πΕριγρΑΦή
Το Τμήμα δημιούργησε το Πλαίσιο Συνεχούς Υποστήριξης για να συνδράμει τα σχολεία
στην ανίχνευση και την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών. Το πλαίσιο αυτό

τιτλος
Όπως ανωτέρω, Πλαίσιο Συνεχούς Υποστήριξης

ςυνδΕςμοι
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_resource_pack.pdf

τιτλος
Το Εθνικό Συμβούλιο προγράμματος σπουδών και αξιολόγησης παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές
και προτεινόμενα τυποποιημένα τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε στάδιο. 

πΕριγρΑΦή
Η επιλογή του κατάλληλου τυποποιημένου τεστ είναι θέμα που αποφασίζεται από το κάθε σχολείο, υπό
την προϋπόθεση ότι τα επιλεγόμενα τεστ είναι σταθμισμένα για τον πληθυσμό της Ιρλανδίας και συνάδουν
με το πρωτοβάθμιο πρόγραμμα σπουδών. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μεταξύ 2ης και 4ης και στην 6η τάξη,  στα δευτεροβάθμια σχολεία
οι επίσημες εξετάσεις junior cycle και senior cycle  παρέχουν αξιολόγηση. 

ποτΕ
Τμήμα Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (DES) ορίζει ότι όλα τα πρωτοβάθμια σχολεία οφείλουν να χορηγούν
τυποποιημένα τεστ (Εγκύκλιος 0056/2011). Τα δευτεροβάθμια σχολεία στην Αγγλία οφείλουν να χορηγούν
τυποποιημένα τεστ ανάγνωσης Αγγλικών και Μαθηματικών στην 2η, 4η και 6η τάξη σε ετήσια βάσει αρχής
γενομένης από το 2012 και μετά.

πΩς
Το Εθνικό Συμβούλιο προγράμματος σπουδών και αξιολόγησης παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές
και προτεινόμενα τυποποιημένα τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε στάδιο.
Ο οδηγός βέλτιστων πρακτικών αλφαβητισμού της NEPS επίσης παρέχει συμβουλές για τα τεστ. 

ςυνδΕςμοι
https://www.ncca.ie/

https://www.education.ie/en/Education-Staff/Information/NEPS-Literacy-
Resource/neps_literacy_good_practice_guide.pdf
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdf

ΕπιςήμΕς ςυμΦΩνήθΕιςΕς διΑδικΑςιΕς/πρΩτοκολλΑ 
γιΑ τήν διΑγνΩςή 

τυποποιήμΕνΑ ΕργΑλΕιΑ διΑγνΩςής ΒΑςιςμΕνΑ ςΕ ΕνδΕιΞΕις
διΑθΕςιμΑ ςΕ Ειδικους

μΕθοδολογιΑ γιΑ τήν ΑΞιολογήςή κΑι τΑ κριτήριΑ
ΕπιλΕΞιμοτήτΑς γιΑ ΕΕΑ
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τιτλος
O Νόμος περί Εκπαίδευσης για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  (EPSEN) 2004

πΕριγρΑΦή
Ο Νόμος περί Εκπαίδευσης για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες  (EPSEN) κυρώθηκε τον Ιούλιο
2004. Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται στον εν λόγω νόμο ως «… ένας περιορισμός στην
ικανότητα του ατόμου να συμμετάσχει και να επωφεληθεί της εκπαίδευσης λόγω μιας διαρκούς σωματικής,
αισθητηριακής, ψυχικής ή μαθησιακής αναπηρίας ή οιασδήποτε άλλης νόσου που καταλήγει στο άτομο
να μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο από ένα άτομο χωρίς την εν λόγω νόσο».
Ο Νόμος EPSEN αναγνωρίζει ότι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενδέχεται να προκύψουν από τέσσερεις

διαφορετικούς τομείς αναπηρίας:
σωματική αισθητηριακή
ψυχική μαθησιακή

αναγνωρίζει ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζονται ως φάσμα, από ήπιες έως σοβαρές και από
παροδικές έως μακροχρόνιες, και ότι οι μαθητές χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα υποστήριξης, αναλόγως
των ανιχνευόμενων εκπαιδευτικών τους αναγκών.
Ο εκπαιδευτικός της τάξης παίζει κομβικό ρόλο στην αξιολόγηση, την υποστήριξη και την διδασκαλία
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το έργο τους υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Άλλοι επαγγελματίες ενδέχεται να συμμετάσχουν προκειμένου να παρέχουν αναλυτικότερη αξιολόγηση
για να επισημάνουν τα δυνατά σημεία και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, όπου αυτό απαιτείται.

ομΑδΕς-ςτοχος
Η διαδικασία Υποστήριξη στο Σχολείο Plus εν γένει περιλαμβάνει εξωτερικούς επαγγελματίες και υπηρεσίες
υποστήριξης σε μια αναλυτικότερη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να βοηθηθεί ο
μαθητής. Η Υποστήριξη στο Σχολείο Plus εφαρμόζεται σε μαθητές των οποίων οι ανάγκες είναι συνεχείς
και/ή σοβαρές και πολύπλοκες και η πρόοδος των οποίων κρίνεται μη ικανοποιητική παρόλο τον προσεκτικό
σχεδιασμό και τις αναθεωρούμενες παρεμβάσεις που περιγράφονται λεπτομερώς στα σχέδια Υποστήριξης
στην Αίθουσα και/ή Υποστήριξης στο Σχολείο Plus.

ποτΕ
Αν και όποτε ανιχνευθεί το παιδί χρειάζεται πρόσθετη υποστήριξή.

πΩς
Ο εκπαιδευτικός της τάξης παίζει κομβικό ρόλο στην αξιολόγηση, την υποστήριξη και την διδασκαλία
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το έργο τους υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής.
Άλλοι επαγγελματίες ενδέχεται να συμμετάσχουν προκειμένου να παρέχουν αναλυτικότερη αξιολόγηση
για να επισημάνουν τα δυνατά σημεία και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών, όπου αυτό απαιτείται.
Μαθησιακή Υποστήριξη/Πόροι και/ή Εκπαιδευτικοί συμμετάσχουν συνήθως τόσο στην αξιολόγηση όσο
και στην διαδικασία παρέμβασης. Ενδέχεται να παρέχουν πρόσθετη υποστήριξη σε προσωρινή βάση ή
μέσω υποστήριξης στην αίθουσα. Σε αυτό το επίπεδο ενδέχεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από ένας
εκπαιδευτικοί για την υποστήριξη του μαθητή. 

ςυνδΕςμος
https://www.sess.ie/special-education-teacher-allocation/primary/continuum-support-primary 
https://www.educationhttps://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-
for-Primary-Schools-Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/Student-Support-File-Guidelines.pdf

ισχύουσα νομοθεσία για ΕΕΑ (δικαιώματα και αναγνώριση)

Ειδικοι νομοι κΑι/ή κΑνονιςμοι ςχΕτικΑ μΕ τις ΕΕΑ
(ςυμπΕριλΑμΒΑνομΕνου του Αυτιςμου, τής δΕπυ, τής

δυςλΕΞιΑς, κτλ.) κΑι τήν ΕκπΑιδΕυςή
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τιτλος
ΝΟΜΟΣ EPSEN

πΕριγρΑΦή
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενδέχεται να προκύψουν μια αναπηρία του παιδιού, όπως:

σωματική
αισθητηριακή (τυφλότητα/προβλήματα όρασης, κωφότητα/βαρηκοΐα)
ψυχική
μαθησιακή αναπηρία ή άλλη νόσο που καταλήγει στο παιδί να μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο
από ένα παιδί χωρίς την εν λόγω νόσο.

Παιδιά με αναπηρίες ενδέχεται να έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να χρειάζονται πρόσθετη
υποστήριξη στο σχολείο προκειμένου να βοηθηθούν και να αναπτύξουν πλήρως τις προσωπικές τους
δυνατότητες. Ωστόσο υπάρχουν επίσης παιδιά με αναπηρίες που δεν έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
που απαιτούν πρόσθετη υποστήριξη στο σχολείου.

ομΑδΕς-ςτοχος
Οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται στον Νόμο EPSEN ως «… ένας περιορισμός στην ικανότητα του
ατόμου να συμμετάσχει και να επωφεληθεί της εκπαίδευσης λόγω μιας διαρκούς σωματικής,
αισθητηριακής, ψυχικής ή μαθησιακής αναπηρίας ή οιασδήποτε άλλης νόσου που καταλήγει στο άτομο
να μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο από ένα άτομο χωρίς την εν λόγω νόσο και συγγενείς έννοιες θα
ερμηνεύονται αναλόγως». Στα τυποποιημένα τεστ νοημοσύνης, οι κατηγορίες γενικής μαθησιακής
αναπηρίας ορίζονται ως: Ήπια ΓΜΑ: Βαθμολογία IQ μεταξύ 50 και 70 σε τυποποιημένο τεστ νοημοσύνης.
Μέτρια ΓΜΑ: Βαθμολογία IQ μεταξύ 35 και 49 σε τυποποιημένο τεστ νοημοσύνης.  Βαριά ΓΜΑ: Βαθμολογία
IQ μικρότερη του 35 σε τυποποιημένο τεστ νοημοσύνης. Η επίσημη διάγνωση γενικής μαθησιακής
αναπηρίας απαιτεί επίσης ο μαθητής να βιώνει σημαντικά προβλήματα στον τομέα της προσαρμοστικής
λειτουργίας ή των γενικών δεξιοτήτων ζωής. 

ποτΕ
Ο εν λόγω Νόμος δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως. Μόνο ορισμένα τμήματα του Νόμου έχουν εφαρμοστεί. 

ςυνδΕςμοι
http://www.oireachtas.ie/ 
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/ChildrenWithSpecialEdNeeds1.pdf
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/

ςτοχοι
Το κεντρικό μήνυμα του Νόμου EPSEN είναι ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν να
λαμβάνουν εκπαίδευση, όπου εφικτό, σε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς με παιδιά που δεν έχουν
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο Νόμος EPSEN διευκρινίζει ότι υπάρχουν δύο εξαιρέσεις σε αυτήν την
δέσμευση της εκπαίδευσης όλων των παιδιών σε περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς. Η πρώτη εξαίρεση είναι
η περίπτωση όπου μια αξιολόγηση, που διενεργείται δυνάμει του Νόμου EPSEN,  καταλήξει ότι αυτό δεν
θα ήταν προς το συμφέρον του παιδιού με ειδικές ανάγκες. Η δεύτερη είναι η περίπτωση που αυτό δεν θα
ήταν προς το συμφέρον των άλλων παιδιών με τα οποία θα εκπαιδευόταν το παιδί. 

ποτΕ
Ο Νόμος EPSEN δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως λόγω οικονομικών περιστάσεων, αλλά αυτή η απόφαση τελεί
υπό συνεχή αναθεώρηση. Τα άρθρα του Νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ αφορούν κυρίως το δικαίωμα
στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, στα καθήκοντα των σχολείων και την σύσταση του Εθνικού
Συμβουλίου για την Ειδική Αγωγή (NCSE). Τα άρθρα του νόμου που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη
περιλαμβάνουν αυτά που δίνουν νομικά δικαιώματα στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά
με την αξιολόγηση, τα εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα και το δικαίωμα να υποβάλλουν
εφέσεις.

ςυνδΕςμοι
http://www.oireachtas.ie/
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2004/act/30/enacted/en/html
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2014/10/ChildrenWithSpecialEdNeeds1.pdf
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/

Επιςήμος οριςμος ΕΕΑ
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προγράμματα πρώιμης παρέμβασης

διΑθΕςιμοι Ειδικοι ςτο δήμοςιο ςυςτήμΑ

τιτλος
Το Εθνικό Συμβούλιο για την Ειδική Αγωγή (NCSE)

πΕριγρΑΦή
Το Εθνικό Συμβούλιο για την Ειδική Αγωγή (NCSE) ιδρύθηκε προκειμένου να βελτιώσει την παροχή
εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αναπηρίες. 
Η υπηρεσία παρέχεται μέσω του εθνικού δικτύου Συντονιστών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (SENO)
που διαβουλεύονται με γονείς και σχολεία και έρχονται σε επαφή με το HSE (ΕΣΥ Ιρλανδίας) για την παροχή
πόρων για την υποστήριξη παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων (DES) παρέχει χρηματοδότηση για επισκέπτες εκπαιδευτικούς για
παιδιά που είναι κωφά/βαρήκοα ή τυφλά/ με προβλήματα όρασης.
Οι επισκέπτες εκπαιδευτικοί είναι ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί με ειδικές δεξιότητες και γνώσεις σχετικά
με την ανάπτυξη και την εκπαίδευση παιδιών διαφόρων βαθμών βαρηκοΐας και/ή προβλημάτων όρασης.
Προσφέρουν οριζόντια στήριξη στα παιδιά, τις οικογένειές τους και τα σχολεία από την στιγμή της
παραπομπής έως το τέλος της μεταπρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Η συχνότητα και η φύση της υποστήριξης λαμβάνει υπόψη της μια σειρά παραγόντων βάσει των αναγκών
του ατόμου. Το έργο των ΕΕ περιλαμβάνει την επαφή με άλλους επαγγελματίες και υπηρεσίες, όπως
ακοολογικούς επιστήμονες, υπηρεσίες οφθαλμολογίας, λογοθεραπευτές, ειδικούς στα προβλήματα
όρασης, ψυχολόγους, ομάδες πρώιμης παρέμβασης, σχολικό προσωπικό και τους γονείς.

ςυνδΕςμοι
https://ncse.ie/     
https://ncse.ie/wp-content/uploads/2019/01/NCSE-Guidelines-for-schools-2019-20.doc
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/NEPS-Home-Page.html

πΕριγρΑΦή
Ένα μεγάλο φάσμα ΜΚΟ και φιλανθρωπικών οργανώσεων παρέχουν υποστήριξη και αξιολόγηση σε παιδιά,
γονείς και σχολεία.  
Υπάρχουν επίσης πολλοί μεμονωμένοι και κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς. 

πΩς
Πρόκειται για ένα μη ρυθμιζόμενο σύστημα. 

ςυνδΕςμοι
https://www.dyslexia.ie/ 
https://www.psychologicalsociety.ie  

τιτλος
Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Μαθητή (ΡΡΡ)

πΕριγρΑΦή
Το άρθρο 15 της Εγκυκλίου 0030/2014 ορίζει ότι ένα Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Μαθητή
(ΡΡΡ) οφείλει να αποτελεί μέρος της πρόβλεψης για όλους τους μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα σχολεία παροτρύνονται να χρησιμοποιούν εξατομικευμένο

διΑθΕςιμοι Ειδικοι ςτον ιδιΩτικο τομΕΑ

ΕΞΑτομικΕυμΕνο ΕκπΑιδΕυτικο προγρΑμμΑ – ΑνΑπτυΞή 
κΑι ΕΦΑρμογή 
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προγραμματισμό για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να περιλαμβάνουν μια πτυχή αναγκών
φροντίδας. Δεν είναι υποχρεωτικό ένα συγκεκριμένο έγγραφο. Η απαίτηση ΡΡΡ, μπορεί να ενσωματωθεί
στον Φάκελο Υποστήριξης Μαθητή του DES. Η NCSE αναγνωρίζει ότι σε περίπτωση καινούριων μαθητών
που αρχίζουν το σχολείο απαιτείται χρόνος για την ανάπτυξη ενός ΡΡΡ. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ΡΡΡ
πρέπει να υποβάλλεται εντός έξι εβδομάδων από την ημερομηνία εγγραφής του μαθητή. Το πρόγραμμα
εκπαίδευσης εστιάζει στα συμφωνηθέντα αποτελέσματα τα οποία οφείλουν να επιτύχουν τα παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσο βρίσκονται στο σχολείο και επιτρέπει την καταγραφή της προόδου τους.
Οφείλει να συντάσσεται και να αναθεωρείται από τους εκπαιδευτικούς σε συνεργασία με γονείς, μαθητές,
και, εάν είναι απαραίτητο, με άλλους που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του παιδιού. Δεδομένου ότι αυτό
δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα, αναπτύχθηκε ο Φάκελος Υποστήριξης Μαθητή προκειμένου να επιτρέψει στα
σχολεία να προγραμματίζουν παρεμβάσεις και να παρακολουθούν την πορεία του μαθητή στο πλαίσιο της
συνεχούς υποστήριξης.

ςτοχοι
Τα προγράμματα εκπαίδευσης θέτουν τους μαθησιακούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από το παιδί
εντός ενός καθορισμένου χρονικού διαστήματος και αναφέρουν τις διδακτικές στρατηγικές τους πόρους
και την υποστήριξη που απαιτούνται προκειμένου να βοηθηθεί το παιδί και να επιτύχει τους εν λόγω
στόχους. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Παιδιά με διαγνωσμένες Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. 

ποτΕ
Όταν ο Νόμος EPSEN του 2004 εφαρμοσθεί στο σύνολό του, θα παρέχει στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες το δικαίωμα σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης. Μολονότι αυτό το τμήμα του Νόμου δεν έχει τεθεί
ακόμη σε ισχύ, πολλοί εκπαιδευτικοί και σχολεία ήδη χρησιμοποιούν  εξατομικευμένο εκπαιδευτικό
προγραμματισμό στο έργο τους με παιδιά με πολυπλοκότερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η NCSE
δημοσίευσε ένα εγχειρίδιο με τίτλο «Κατευθυντήριες Γραμμές για την Διαδικασία Εξατομικευμένου
Προγράμματος Εκπαίδευσης» (2006). Αυτό το εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την προετοιμασία, την
εφαρμογή και την αναθεώρηση των ΕΠΕ, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της NCSE.

πΩς
Ο Φάκελος Υποστήριξης Μαθητή αναπτύχθηκε προκειμένου να επιτρέψει στα σχολεία να προγραμματίζουν
παρεμβάσεις και να παρακολουθούν την πορεία του μαθητή μέσω της Συνεχούς Υποστήριξης. Διευκολύνει
τους καθηγητές να τεκμηριώνουν την πρόοδο και τις ανάγκες κατά την πάροδο του χρόνου και τους βοηθά
να παρέχουν κατάλληλο επίπεδο υποστήριξης στους μαθητές, σύμφωνα με το επίπεδο των αναγκών τους.
Κατόπιν μιας περιόδου παρέμβασης και εξέτασης της προόδου, λαμβάνεται μια απόφαση σχετικά με το
επίπεδο υποστήριξης που απαιτείται για τον μαθητή. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μια απόφαση για την
διακοπή της υποστήριξης, για την συνέχιση του ίδιου επιπέδου υποστήριξης ή για την μετάβαση σε ένα
υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο υποστήριξης. Ορισμένοι μαθητές με πιο πολύπλοκες και μακροχρόνιες
ανάγκες ενδέχεται να χρειάζονται ειδικές μεθοδολογίες, διδακτικές προσεγγίσεις και/ή μαθησιακές
δραστηριότητες. Αυτές οι παρεμβάσεις οφείλουν να βασίζονται σε προσεκτικό προσδιορισμό των δυνατών
σημείων και των αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της διεπιστημονικής αξιολόγησης, όποτε είναι
απαραίτητη. Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής οφείλουν να διατίθενται για να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο. Μια σημαντική πτυχή του αναθεωρημένου
μοντέλου κατανομής είναι ότι πρόσθετη διδακτική υποστήριξη διατίθεται σύμφωνα με τις ανιχνευόμενες
ανάγκες, αντί να βασίζεται σε μια διάγνωση αναπηρίας. Αυτό δίνει στα σχολεία μεγαλύτερη αυτονομία
και ελαστικότητα στον τρόπο κατανομής πόρων ειδικής αγωγής. Τα σχολεία μπορούν να διαθέσουν
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής με μια ποικιλία τρόπων ούτως ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών
(για παράδειγμα υποστήριξη στην αίθουσα, απόσυρση από ομάδα).

ςυνδΕςμοι
www.ncse.ie
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0007_2019.pdf
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Delivery-for-Primary-Students-with-
Special-Educational-Needs.pdf
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τιτλος
Εθνικό Συμβουλίου για την Ειδική Αγωγή (NCSE).

πΕριγρΑΦή
Ένας εκ των ρόλων του NCSE που απορρέει από τον νόμο είναι η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ειδικής
αγωγής. Ο τελικός σκοπός του ερευνητικού προγράμματος του NCSE είναι η επέκταση των γνώσεων και
της κατανόησης των βέλτιστων πρακτικών στην εκπαιδευτική πολιτική και η μέριμνα για τους μαθητές με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, το ερευνητικό πρόγραμμα του NCSE:

συγκεντρώνει μια ευρεία βάση ενδείξεων μέσω της ανάθεσης ή της διεξαγωγής υψηλής ποιότητας
ερευνών αξιολογημένων από ομότιμους.

εντοπίζει μαθήματα για την πολιτική ή την πρακτική που απορρέουν από τα στοιχεία
προκειμένου να ενημερώνει την ανάπτυξη των συμβουλών επί της πολιτικής προς τον

Υπουργό Παιδείας και Δεξιοτήτων. 
εντάσσει σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη με συμβουλευτική ιδιότητα στις ερευνητικές μας

δραστηριότητες

πΕριγρΑΦή
Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ERC) είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο  αριστείας στην έρευνα
και την αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Τον Σεπτέμβριο 2015, αναγνωρίστηκε ως Επίσημος Φορέας σύμφωνα
με τον Νόμο Περί Εκπαίδευσης (1998).
Το Κέντρο διεξάγει έρευνες σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος από την προσχολική ηλικία
έως την ενηλικίωση. Έρευνες διεξάγονται κατόπιν αιτήματος του Τμήματος Εκπαίδευσης και Δεξιοτήτων,
κατόπιν αιτήματος άλλων υπηρεσιών και με πρωτοβουλία του ERC και του προσωπικού του. Παρέχεται επίσης
μια υπηρεσία αξιολόγησης μέσω, για παράδειγμα, της παροχής τυποποιημένων τεστ στα σχολεία. 
Τα πανεπιστήμια διεξάγουν την Έρευνα και αυτή χρησιμοποιείται για να ενημερώσει τις πρακτικές. 

ςυνδΕςμοιKS
https://ncse.ie    
https://www.dyslexia.ie 
http://www.erc.ie/  
https://www.tcd.ie/Education/research/
https://www.dcu.ie/institute_of_education/index.shtm

πΕριγρΑΦή
Πρόγραμμα διαθέσιμο στο διαδίκτυο

ομΑδΕς-ςτοχοι
Εκπαιδευτικοί και γονείς

ποτΕ
Σύμφωνα με το πρόγραμμα

ςυνδΕςμοι
https://www.sess.ie/calendar  
https://www.dyslexia.ie   
https://www.sess.ie/sess-primary-courses  
https://ncse.ie/ 

χρήςή προγρΑμμΑτΩν ΒΑςιςμΕνΩν ςΕ ΕνδΕιΞΕις Απο Ειδικους

ή ΑποτΕλΕςμΑτικοτήτΑ τής πΑρΕμΒΑςής πΑρΑκολουθΕιτΑι
ςυςτήμΑτικΑ κΑι τΑ προγρΑμμΑτΑ ΑνΑθΕΩρουντΑι
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τιτλος
Ειδικές τάξεις σε Γενικά Σχολεία

πΕριγρΑΦή
Ειδικές τάξεις σε γενικά σχολεία προσφέρουν ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον για μαθητές με ποιο
πολύπλοκες ανάγκες, όπου οι γενικές τάξεις δεν θα κάλυπταν τις ανάγκες τους ή δεν θα ήταν σε θέση να το
πράξουν. Προκειμένου να ενταχθεί σε μια ειδική τάξη, το παιδί οφείλει να διαθέτει επαγγελματική
γνωμάτευση που δηλώνει ότι έχει μια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και ότι η εν λόγω ανάγκη είναι τέτοιας
πολυπλοκότητας που οφείλει να εξεταστεί η ένταξη σε ειδική τάξη. Οι ειδικές τάξεις διαθέτουν χαμηλότερο
ποσοστό μαθητών ανά εκπαιδευτικό, το οποίο προσδιορίζεται αναλόγως της κατηγορίας αναπηρίας. Αυτό
σημαίνει ότι οι τάξεις έχουν μικρό αριθμό μαθητών, για παράδειγμα μια τάξη για παιδιά με μέτριες γενικές
μαθησιακές αναπηρίες θα έχει έναν εκπαιδευτικό ανά οκτώ παιδιά. Η ένταξη σε ειδική τάξη είναι μια ευέλικτη
διευθέτηση που ενδέχεται να αλλάξει με την ανάπτυξη των μαθησιακών δεξιοτήτων του μαθητή. Όπου είναι
εφικτό, μαθητές σε ειδικές τάξεις οφείλουν να εκπαιδεύονται με τους συνομήλικούς τους σε γενικές τάξεις
για ένα μέρος της ημέρας ή της εβδομάδας, ή για ορισμένες δραστηριότητες ή αντικείμενα, σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις ικανότητές τους. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οφείλουν, αν είναι εφικτό, να
εκπαιδεύονται σε γενικές τάξεις με τους συνομηλίκους τους, με την παροχή πρόσθετης υποστήριξης, όπως
απαιτείται κατά περίπτωση. Οι ειδικές τάξεις είναι μέρος μιας συνεχούς εκπαιδευτικής μέριμνας που επιτρέπει
σε μαθητές με πολυπλοκότερες εκπαιδευτικές ανάγκες να λαμβάνουν εκπαίδευση, σε μικρότερες τάξεις,
εντός των τοπικών γενικών σχολείων τους. Προσφέρουν ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον σε
μαθητές που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στο πρόγραμμα σπουδών της γενικής τάξης, ακόμη και με
υποστήριξη, για μεγάλο μέρος ή και για το σύνολο της σχολικής τους ημέρας. 

ςτοχοι
Μαθητές ενταγμένοι σε ειδικές τάξεις οφείλουν να περιλαμβάνονται σε γενικές τάξεις στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Μαθητές με πιο πολύπλοκες ανάγκες όπου οι γενικές τάξεις δεν θα κάλυπταν τις ανάγκες τους ή δεν θα ήταν
σε θέση να το πράξουν. Προκειμένου να ενταχθεί σε μια ειδική τάξη, το παιδί οφείλει να διαθέτει
επαγγελματική γνωμάτευση που δηλώνει ότι έχει μια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και ότι η εν λόγω ανάγκη
είναι τέτοιας πολυπλοκότητας που οφείλει να εξεταστεί η ένταξη σε ειδική τάξη.

ποτΕ
Τα σχολεία μπορούν να αιτηθούν στο NCSE να ανοίξει μια ειδική τάξη, όταν ανιχνεύεται

προσαρμογή, αλλαγή και υποστήριξη στο χώρο εκπαίδευσης

τΑΞή ΑΦιΕρΩμΕνή ςΕ πΑιδιΑ μΕ  ΕΕΑ
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συνεισφέρει στην διάδοση πληροφοριών σχετικά με εθνικές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές στην
ειδική και χωρίς αποκλεισμούς αγωγή προς βασικούς ενδιαφερόμενους, όπως γονείς,
εκπαιδευτικούς και άλλους. 
συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της ερευνητικής υποδομής σχετικά με την ειδική και χωρίς
αποκλεισμούς αγωγή.

Το Εθνικό Συμβούλιο Διδασκαλίας της Ιρλανδίας επιβλέπει την Αρχική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών
διασφαλίζοντας ότι όλα τα προγράμματα σπουδών υποστηρίζονται από ένα σαφώς καθορισμένο
εννοιολογικό πλαίσιο. Το πλαίσιο οφείλει να αναπτύσσεται από τους παρόχους και οφείλει να λαμβάνει
υπόψη του τα στοιχεία της έρευνας και την Πολιτική του Συμβουλίου περί της Συνέχειας της Επιμόρφωσης
των Εκπαιδευτικών και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας για Εκπαιδευτικούς. 

ποτΕ
Οι ερευνητικές πληροφορίες διαδίδονται και η μεμονωμένη πρακτική ενδέχεται να αλλάξει. Σε επίπεδο
συστήματος αυτό συνιστά μια πολύ αργή διαδικασία. 

ςυνδΕςμοι
https://ncse.ie/research-reports 
http://teachingcouncil.ie/
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τμήμΑτΑ του ςχολΕιου «ΦιλικΑ προς ΕΕΑ»

τιτλος
Αυτή η τάξη δεν είναι διαθέσιμη στα σχολεία της Ιρλανδίας. Όλες οι τάξεις οφείλουν να είναι φιλικές προς
ΕΕΑ βάσει του μοντέλου μη αποκλεισμού μέσω του πλαισίου συνεχόμενης υποστήριξης. 

• υποστήριξη στην αίθουσα

τιτλος
Μοντέλο Συνεχόμενης Υποστήριξης

πΕριγρΑΦή
Από τον Σεπτέμβριο 2017 και εφεξής, οι μαθητές δεν χρειάζεται να διαθέτουν επίσημη διάγνωση αναπηρίας
για να επωφεληθούν της πρόσθετης διδακτικής υποστήριξης στα σχολεία. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο
Συνεχόμενης Υποστήριξης της NEPS τα σχολεία θα εντοπίζουν τους μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη
υποστήριξη και θα παρέχουν την κατάλληλη υποστήριξη σε αυτούς. Όλα τα παιδικά θα λάβουν πρόσθετη
υποστήριξη εάν το σχολείο, χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση του σχολείου και την το μοντέλο Συνεχόμενης
Υποστήριξης της NEPS ανιχνεύσει ότι ένα παιδί έχει μαθησιακές ανάγκες. 

ςτοχοι
Βασικός στόχος είναι να χρησιμοποιούνται οι πόροι της ειδικής αγωγής με τον βέλτιστο τρόπο για την
βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας και των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πλαίσιο αυτό  βοηθάει στο να διασφαλίζεται ότι οι παρεμβάσεις είναι σταδιακές,
κινούμενες από παρεμβάσεις εντός αίθουσας προς εντατικότερη και πιο εξατομικευμένη υποστήριξη, και ότι
βασίζονται στην προσεκτική παρακολούθηση της προόδου. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Το πλαίσιο αυτό αναγνωρίζει ότι οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζονται ως φάσμα, από ήπιες έως
σοβαρές και από παροδικές έως μακροχρόνιες, και ότι οι μαθητές χρειάζονται διαφορετικά επίπεδα

υποστήριξης, αναλόγως των ανιχνευόμενων εκπαιδευτικών τους αναγκών.
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η ανάγκη στην περιοχή τους, ήτοι όταν ένας αριθμός μαθητών διαθέτουν επαγγελματικές γνωματεύσεις που
δηλώνουν ότι χρειάζονται την υποστήριξη μιας ειδικής τάξης. Οι SENO μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν
απευθείας με ένα σχολείο στο οποίο γνωρίζουν ότι χρειάζεται, ή θα χρειαστεί στο προσεχές μέλλον, μια
ειδική τάξη. Οι SENO διαβουλεύονται με το Τμήμα Σχολικού Προγραμματισμού και Κτιρίων του DES όταν
ειδικές τάξεις ενσωματώνονται σε ένα νέο κτίριο. 

πΩς
Προκειμένου να ενταχθεί σε μια ειδική τάξη, ο μαθητής πρέπει να διαθέτει γνωμάτευση από σχετικό
επαγγελματία ή ομάδα επαγγελματιών (για παράδειγμα, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή, ψυχίατρο) όπου
δηλώνεται ότι: 1. έχει μια αναπηρία (που εμπίπτει  στην κατηγορία της εν λόγω ειδικής τάξης) και 2. έχει
πολύπλοκες ή σοβαρές μαθησιακές ανάγκες που απαιτούν την υποστήριξη του περιβάλλοντος μιας ειδικής
τάξης, και τους λόγους γιατί αυτό ισχύει. Η επαγγελματική γνωμάτευση οφείλει να πληροί τα κριτήρια της
DES για την σχετική αναπηρία. Σε καμία περίπτωση το σχολείο δεν πρέπει να εντάσσει έναν μαθητή σε ειδική
τάξης χωρίς την εν λόγω επαγγελματική γνωμάτευση. 
Οι γονείς λαμβάνουν την τελική απόφαση, σε συνεργασία με τον μαθητή, το σχολείο και άλλους σχετικούς
επαγγελματίες. Οι γονείς απαιτούν αντικειμενικές και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές
και οφείλουν να διαβουλευτούν ενεργά με σχετικούς επαγγελματίες (π.χ. σχολείο, ψυχολόγο, Συντονιστή
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (SENO), επαγγελματίες υγείας) για να καταλήξουν σε μια τεκμηριωμένη
απόφαση. 

ςυνδΕςμοι
https://ncse.ie/special-classes 
http://ncse.ie/wp-content/uploads/2016/10/Guidelines-SettingUp-Special-Classes-PostPrimary.pdf 
https://www.education.ie/en/the-education-system/special-education/
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πΩς
Σύμφωνα με το αναθεωρημένο μοντέλο, το Τμήμα παρέχει διδακτική υποστήριξη ειδικής αγωγής απευθείας
στα σχολεία, βάσει των εκπαιδευτικών τους προφίλ (συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού επιπέδου). Αυτό
παρέχει σταθερότητα στην στελέχωση του σχολείου σε βάθος αρκετών ετών. Προσφέρει στα σχολεία
μεγαλύτερη αυτονομία για να διαθέσουν τους πόρους τους με ελαστικότητα, βάσει των αναγκών των
μαθητών, χωρίς να απαιτείται διάγνωση αναπηρίας. Μια βασική αρχή που διέπει αυτό το αναθεωρημένο
μοντέλο, είναι ότι όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, είναι ευπρόσδεκτοι και σε
θέση να εγγραφούν στα τοπικά τους σχολεία. Κάθε παρεχόμενη πρόσθετη διδακτική υποστήριξη οφείλει να
βασίζεται και να συμπληρώνει την υποστήριξη που παρέχεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης/αντικειμένου
στο κανονικό περιβάλλον της τάξης. 

ςυνδΕςμοι
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines. 
https://www.education.ie/en/The-Education-System/Special-Education/Guidelines-for-Primary-Schools-
Supporting-Pupils-with-Special-Educational-Needs-in-Mainstream-Schools.pdf
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0007_2019.pdf

• εξατομικευμένη υποστήριξη

τιτλος
Βοηθός Ειδικών Αναγκών (SNA)

πΕριγρΑΦή
Όλα τα σχολεία μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στο NCSE για υποστήριξη Βοηθού Ειδικών Αναγκών (SNA)
για να συνδράμει με τις πρόσθετες και σημαντικές ανάγκες φροντίδας που ενδέχεται να έχουν ορισμένοι
μαθητές με αναπηρίες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει βοήθεια με δραστηριότητες όπως η προσωπική υγιεινή,
το ντύσιμο, το φαγητό, την φαρμακευτική αγωγή και την κινητικότητα. Όλοι οι μαθητές, και ειδικά αυτοί με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, πρέπει να διδάσκονται απευθείας από έναν εκπαιδευτικό της τάξης. Δεν είναι
καθήκον του SNA να διδάσκει μαθητές, δεδομένου ότι οι SNA δεν είναι διπλωματούχοι εκπαιδευτικοί. Οι SNA
παρέχουν υποστήριξη φροντίδας σε παιδιά που αξιολογήθηκαν ως χρήζοντα βοήθειας για να
παρακολουθήσουν το σχολείο. Πρόκειται για έναν πόρο του σχολείου και συνήθως μοιράζονται μεταξύ
περισσότερων παιδιών με ανάγκη φροντίδας στο σχολείο. 

Συνεπώς δεν ενεργούν ως προσωπικοί βοηθοί  του μεμονωμένου παιδιού. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν,
αναπτύσσονται και αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ενδέχεται να χρειάζονται λιγότερη υποστήριξη από
SNA κατά την διάρκεια της σχολικής τους πορείας. Αιτήσεις για υποστήριξη από βοηθό ειδικών αναγκών
μπορούν να υποβληθούν όταν ένας μαθητής έχει: σοβαρή ιατρική ανάγκη για φροντίδα, σημαντική σωματική
ή αισθητηριακή αναπηρία, ή όταν οι προσδιοριζόμενες ανάγκες φροντίδας αφορούν σημαντική διαταραχή
συμπεριφοράς.

Στην περίπτωση συμπεριφορικών αναγκών φροντίδας, η υποστήριξη SNA παρέχεται μόνο όταν είναι σαφές
ότι  οι συνήθεις στρατηγικές διαχείρισης συμπεριφοράς του σχολείου δεν ήταν επιτυχείς. Τα σχολεία οφείλουν
επίσης να τεκμηριώσουν πως η πρόσβαση σε υποστήριξη SNA μπορεί να βοηθήσει με τον υφιστάμενο
προγραμματισμό και την παρέμβαση για τον μαθητή. Οι SENO κατανέμουν την υποστήριξη SNA, σε πλήρη ή
μερική βάση, βάσει των μεμονωμένων αιτήσεων και σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική DES. Τα καθήκοντα
του SNA είναι μη διδακτικής φύσεως. Το σχολείο οφείλει να μεριμνά ώστε να χρησιμοποιεί το προσωπικό
του  SNA για να καλύψει τις ανάγκες φροντίδας όλων των μαθητών που έχει διαπιστωθεί ότι χρειάζονται
βοήθεια.

ςτοχοι
Ο SNA βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης προκειμένου να είναι σε θέση
να αλληλοεπιδρούν, κατά το δυνατόν, με τους συμμαθητές και τους συνομήλικους τους. Είναι σημαντικό οι
μαθητές να μην αναπτύξουν υπερβολική εξάρτηση  στην υποστήριξη ενηλίκων SNA. Καθώς τα παιδιά
μεγαλώνουν, αναπτύσσονται και αποκτούν μεγαλύτερη ανεξαρτησία, ενδέχεται να
χρειάζονται λιγότερη υποστήριξη από SNA κατά την διάρκεια της σχολικής τους πορείας.
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ομΑδΕς-ςτοχος
Οι SNA παρέχουν υποστήριξη φροντίδας σε παιδιά που αξιολογήθηκαν ως χρήζοντα αυτής της βοήθειας για
να παρακολουθήσουν το σχολείο.

ποτΕ Αιτήσεις για υποστήριξη βοηθού ειδικών αναγκών μπορούν να υποβληθούν όταν ο μαθητής έχει:
• σοβαρή ιατρική ανάγκη για φροντίδα,
• σημαντική σωματική ή αισθητηριακή αναπηρία
• ή όταν οι προσδιοριζόμενες ανάγκες φροντίδας αφορούν σημαντική διαταραχή συμπεριφοράς. Στην

περίπτωση συμπεριφορικών αναγκών φροντίδας, η υποστήριξη SNA παρέχεται μόνο όταν είναι σαφές ότι
οι συνήθεις στρατηγικές διαχείρισης συμπεριφοράς του σχολείου δεν ήταν επιτυχείς.

πΩς
Όταν το σχολείο αιτείται υποστήριξη SNA, οφείλει να υποβάλλει σχετικές επαγγελματικές γνωματεύσεις που
βεβαιώνουν ότι το παιδί έχει αναπηρία ή ιατρικές ανάγκες, προτείνουν πρόσθετη υποστήριξη από ενήλικα
και περιγράφουν την φύση και την έκταση των αναγκών φροντίδας του παιδιού. Ζητείται επίσης από τα
σχολεία να λάβουν υπόψη τους την σημαντικότητα της ισορροπίας ανάμεσα στην ανάγκη του παιδιού για
απαραίτητη υποστήριξη φροντίδας και το δικαίωμα του παιδιού να αναπτύξει δεξιότητες προσωπικής
ανεξαρτησίας.

ςυνδΕςμοι
https://www.education.ie/en/Schools-Colleges/Services/National-Educational-Psychological-Service-NEPS-
/neps_special_needs_guidelines.pdf 
https://www.education.ie/en/Circulars-and-Forms/Active-Circulars/cl0030_2014.pdf
https://ncse.ie/sna-allocations-201920
https://ncse.ie/for-schools

• εκπαιδευτικές εκδηλώσεις

τιτλος
Συνέδριο Εθνικού Συμβουλίου για την Ειδική Αγωγή (NCSE)

πΕριγρΑΦή
Ένας εκ των ρόλων του NCSE που απορρέει από τον νόμο είναι η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της ειδικής
αγωγής. Ο τελικός σκοπός του ερευνητικού προγράμματος του NCSE είναι η επέκταση των γνώσεων και της
κατανόησης των βέλτιστων πρακτικών στην εκπαιδευτική πολιτική και η μέριμνα για τους μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, το ερευνητικό πρόγραμμα του NCSE:

ςτοχοι
Η διάδοση της τρέχουσας έρευνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για την πρόοδο της
παιδαγωγικής. 

ποτΕ
Νοέμβριος

πΩς
Ετήσιο Συνέδριο

ςυνδΕςμος
https://ncse.ie/research-conference
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Στην Ιταλία, οι Εθνικοί Νόμοι 104/1992 και 170/2010, καθώς και οι μεταγενέστερες
εφαρμοστικές διατάξεις, προβλέπουν μια προσέγγιση μη αποκλεισμού για όλους τους
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) στην γενική εκπαίδευση: συνεπώς η
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στην Ιταλία προβλέπεται από τον νόμο και λιγότερο από το
1% των παιδιών με ΕΕΑ λαμβάνουν εκπαίδευση σε ξεχωριστά περιβάλλοντα, λόγω σοβαρών
αναπηριών. 

Στην Ιταλική νομοθεσία, οι μαθητές ΕΕΑ αποτελούν μια μακροκατηγορία η οποία
περιλαμβάνει:
• lμαθητές με σοβαρές σωματικές ή νοητικές αναπηρίες διαγνωσμένες από τις τοπικές
μονάδες υγείας, σύμφωνα με την πολιτική ένταξης στο σχολείο (ή τον Νόμο-Πλαίσιο
104/1992).
• μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, όπως η δυσλεξία και η δυσαριθμησία, βεβαιούμενες
από δημόσιες ή ιδιωτικές κλινικές διαγνώσεις σύμφωνα με τον Νόμο 170/2010 – αυτές είναι
που απασχολούν το πρόγραμμα MAGIC SENS.
• μαθητές με πολιτισμικά, γλωσσικά και κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα.

Αρχής γενομένης από την Εκπαίδευση και Φροντίδα κατά την Πρώιμη Παιδική Ηλικία, οι Εθνικές
Κατευθυντήριες Γραμμές για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών με ΕΕΑ (2011), προβλέπουν μια
επίσημη ανίχνευση «μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο», βάσει προκαθορισμένων δεικτών και διαδικασιών
προληπτικού ελέγχου (screening).
Η επίσημη διάγνωση ενός μαθητή με ΕΕΑ, διατυπώνεται μόνο στο τέλος της δεύτερης τάξης του
πρωτοβάθμιου σχολείου, όταν το παιδί αρχίζει να μαθαίνει συστηματικά ανάγνωση, γραφή και αριθμητική:
πρώτα εντοπίζονται οι μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο, εν συνεχεία εφαρμόζονται προκαθορισμένες
δραστηριότητες σε προληπτικό / αντισταθμιστικό επίπεδο. Εάν οι δυσκολίες παραμένουν, το σχολείο
ενεργοποιεί συγκεκριμένους διαύλους επικοινωνίας με την οικογένεια και η οικογένεια μπορεί να ζητήσει
ιατρική αξιολόγηση. 
Η διάγνωση διατυπώνεται από ειδικούς ή αναγνωρισμένες/εγκεκριμένες δομές (γενικές δημόσιες
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εν απουσία αυτών, ιδιωτικές) οι οποίες πρέπει να διαθέτουν
διεπιστημονική ομάδα που περιλαμβάνει νευροψυχίατρο παιδιών, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και πιθανόν
άλλους επαγγελματίες υγείας. Η κλινική διάγνωση στην Ιταλία επιτρέπεται μόνο σε ψυχολόγους (Νόμος
56/89) και ιατρούς.
Στο τέλος της διαγνωστικής διαδικασίας, η οικογένεια γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο
σχολείο και, εάν είναι απαραίτητο, εφαρμόζονται συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές. Οι πρακτικές αυτές
περιγράφονται στο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, το οποίο συντάσσεται ετησίως,
περιλαμβάνοντας τις εκπαιδευτικές και διδακτικές επεμβάσεις που προβλέπονται για τον μαθητή και
προσδιορίζοντας στόχους, μεθόδους και κριτήρια αξιολόγησης.
Ο εκπαιδευτικός και διδακτικός προγραμματισμός αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της τάξης και
περιλαμβάνει: α) εκπαιδευτικούς στόχους και σκοπούς, και συγκεκριμένα τους εκπαιδευτικούς και
μαθησιακούς στόχους και τους στόχους κοινωνικοποίησης που αφορούν διάφορες πτυχές, οι οποίοι
διατυπώνονται σε συνοχή με τον προγραμματισμό της τάξης, β) συγκεκριμένες δραστηριότητες προς
πραγματοποίηση, γ) τις μεθόδους, το υλικό, τα βοηθήματα και τις τεχνολογίες με τις οποίες διοργανωθούν
οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πόρων, δ) κριτήρια και μεθόδους αξιολόγησης, ε) τις
μορφές ενσωμάτωσης μεταξύ σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 
Συντάσσεται από κοινού από το σχολείο και τις δημόσιες υπηρεσίες. 
Διοργανώνονται πολυάριθμες εκδηλώσεις για την διάδοση βέλτιστων πρακτικών (διάσκεψη συναίνεσης,
εργαστήρια, σεμινάρια) τα οποία βοηθούν τους εμπλεκόμενους επαγγελματίας και τους γονείς να
αναπτύξουν δεξιότητες και γνώσεις στα εν λόγω ζητήματα. Επιπλέον, διάφορες εξωσχολικές
δραστηριότητες διοργανώνονται σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές για την ενδυνάμωση των μαθητών με

ΕΕΑ από άποψης αυτοεκτίμησης, κινήτρων και ανεξαρτησίας. 
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δΕδομΕνΑ γιΑ τήν χΩρΑ

ΣιτΑ
λ

ιΑ
Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς



τιτλος
LEGGE 8 OTTOBRE 2010, N. 170 - NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
IN AMBITO SCOLASTICO (Νόμος 170/ 8 Οκτωβρίου 2010 – Νέοι κανόνες σχετικά με ειδικές μαθησιακές
διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον)

πΕριγρΑΦή
Ο Ιταλικός Νόμος 170/8 Οκτωβρίου 2010, αναγνωρίζει την δυσλεξία, την δυσγραφία, την δυσορθογραφία
και την δυσαριθμησία ως Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ), αναθέτοντας στο εθνικό εκπαιδευτικό
σύστημα το καθήκον προσδιορισμού των καταλληλότερων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης,
προκειμένου οι μαθητές με ΕΜΔ να έχουν εκπαιδευτική επιτυχία. 
Λόγω της ιδιαιτερότητας των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών, ο Νόμος προβλέπει ένα πρόσθετο τρόπο
για την διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, ο οποίος εστιάζει ειδικά στους μαθητές με ΕΜΔ
και ο οποίος διαφέρει από αυτόν που προβλέπεται στον Νόμο 104/1992 (Νόμος περί πρόνοιας, κοινωνικής
ένταξης και δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες). 
Μάλιστα, το δικαίωμα στις σπουδές που προβλέπεται στις Εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές, που
δημοσιεύθηκαν το 2011, εστιάζει στην εξατομικευμένη και προσωπική διδασκαλία, στα αντισταθμιστικά
εργαλεία, σε μέτρα απαλλαγής και σε κατάλληλες μορφές επαλήθευσης και αξιολόγησης.
Αναφορικά με την ανίχνευση των «παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο», οι Κατευθυντήριες Γραμμές τονίζουν
ότι είναι σημαντική η όσο το δυνατόν πιο πρώιμη ανίχνευση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών και ο
εντοπισμός των ενδείξεων κινδύνου, ήδη από την πρώιμη παιδική ηλικία και προσχολική εκπαίδευση. 
Οι μαθητές με ειδικές ανάγκες αναγνωρίζονται επίσημα μόνο στο πρωτοβάθμιο σχολείο, όταν το παιδί
αρχίζει να μαθαίνει συστηματικά ανάγνωση, γραφή και αριθμητική.

ςτοχοι
•   πρώιμη ανίχνευση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών και ενδείξεων κινδύνου, ήδη από την πρώιμη

παιδική ηλικία και προσχολική εκπαίδευση, προκειμένου να αρχίσει η επεξεργασία
εξατομικευμένων δραστηριοτήτων εντός της ομάδας, βάσει των ικανοτήτων του παιδιού.

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Παιδιά έως 5 ετών που πηγαίνουν νηπιαγωγείο
•   Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, γονείς και/ή φροντιστές

ποτΕ
Στο νηπιαγωγείο (3 έως 5 ετών στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα)

πΩς
Βάσει της καθημερινής εργασίας του εκπαιδευτικού με τα παιδιά, είναι δυνατή η παρακολούθηση των
δεξιοτήτων αντίληψης, προσοχής και των κινητικών, γλωσσικών και μνημονικών δεξιοτήτων.
Συνεπώς προβλέπεται ένας επίσημος εντοπισμός «μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο», βάσει
προκαθορισμένων δεικτών:

•  Ανεπαρκής αναγνώριση ήχων.
•  Διατύπωση ατελών προτάσεων.
• Χρήση λέξεων που δεν είναι κατάλληλες για την περίσταση ή αντικατάστασή τους.
• Παράλειψη ήχων ή τμημάτων λέξεων.
•  Αντικατάσταση ήχων και γραμμάτων.
•  Γλωσσική ανεπάρκεια.
•   Ανεπαρκείς δεξιότητες στη χειρωνακτική εργασία.
•  Δυσκολία στην αναγνώριση του δεξιού και του αριστερού.
•   Δυσκολία με εργασίες βραχυπρόθεσμης μνήμης και σε παιχνίδια με λέξεις.

Παιδιά που παρουσιάζουν αυτού του είδους τις δυσκολίες πρέπει να υποστηρίζονται με εξατομικευμένες
δραστηριόητες εντός της ομάδας. 

ςυνδΕςμος
http://bes.indire.it/wp-
content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf 53

πρώιμη ανίχνευση παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο 
(προσχολική ηλικία)

Επιςήμος οριςμος «πΑιδιΩν που διΑτρΕχουν κινδυνο» 

ιτΑ
λ

ιΑ
Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς



τιτλος
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕΑ)

πΕριγρΑΦή
Οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές για το δικαίωμα στην εκπαίδευση των μαθητών με ΕΕΑ (2011),
προβλέπουν τον τον εντοπισμό των μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών
προληπτικού ελέγχου για κάθε ειδική εκπαιδευτική  ανάγκη (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και
δυσαριθμησία όπως αναγνωρίζονται στον Ιταλικό Νόμο 170/8 Οκτωβρίου 2010).

ςτοχοι
•   Αξιολόγηση «μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο» και επακόλουθη ενεργοποίηση μέτρων και

εργαλείων για την παρακολούθηση προόδων και διαδικασιών, προκειμένου να διασφαλίζεται η
διδακτική συνέχεια με το πρωτοβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης.

ομΑδΕς-ςτοχος
• Παιδιά έως 5 ετών που πηγαίνουν νηπιαγωγείο
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, γονείς και/ή φροντιστές

ποτΕ
Στο νηπιαγωγείο (3 έως 5 ετών στο Ιταλικό εκπαιδευτικό σύστημα)

πΩς
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές υποχρεώνουν τους εκπαιδευτές να παρακολουθούν με προσοχή τις
μαθησιακές διαδικασίες των παιδιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρώιμη ανίχνευση τυχόν
δύσκολων καταστάσεων.  
Ειδικότερα, η συστηματική παρατήρηση που διεξάγεται με επαγγελματισμό από τον εκπαιδευτή είναι
κρίσιμης σημασίας, με ειδική μέριμνα για την παρακολούθηση των δεξιοτήτων αντίληψης, προσοχής και
των κινητικών, γλωσσικών και μνημονικών δεξιοτήτων. Κατά την διάρκεια του νηπιαγωγείου, είναι δυνατή
η ανίχνευση προβληματικών καταστάσεων που ενδέχεται να εκφραστούν ως δυσκολίες στην οργάνωση
και την ενσωμάτωση, ή η παρατήρηση ανερχόμενων γενικευμένων δυσκολιών, που οφείλονται σε Ειδικές
Μαθησιακές Διαταραχές, όπως γραφοκινητικές δυσκολίες, δυσκολίες χρονικού και χωρικού
προσανατολισμού, δυσκολίες στον συντονισμό ματιών-χεριών και γενικό δυναμικό συντονισμό, ανεπαρκής
πλευρική κυριαρχία, δυσκολία στην οπτική διάκριση και στη διαδοχική οπτική απομνημόνευση, δυσκολία
προσανατολισμού στο σχολικό χρόνο, δυσκολίες ανεξάρτητης εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων,
δυσκολίες χρονικού αποπροσανατολισμού.

ςυνδΕςμος
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

τιτλος
υποςτήριΞή κοινΩνικΩν κΑι ςυνΑιςθήμΑτικΩν δΕΞιοτήτΩν πΑιδιΩν προςχολικής ήλικιΑς που
προΕρχοντΑι Απο μΕιονΕκτικΑ ή πολιτιςμικΑ διΑΦορΕτικΑ πΕριΒΑλλοντΑ

πΕριγρΑΦή
Οι προσχολικές τάξεις και το νηπιαγωγείο αποτελούν δύο από τα πρώτα κοινωνικά περιβάλλοντα που
συναντά το παιδί έξω από την οικογένεια. Για μικρά παιδιά με διαφορετικά πολιτισμικά ιστορικά και

κοινωνικά μειονεκτήματα, αυτή η μετάβαση μπορεί να συνιστά μια πρόκληση. Συνεπώς, είναι
σημαντική η ύπαρξη προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα πρώιμης εκπαίδευσης για την
διευκόλυνση της ενσωμάτωσης αυτών των παιδιών με τους συνομήλικους τους και κατά54
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συνέπεια της ενίσχυσης της κοινωνικής ανάπτυξης εν γένει. Ωστόσο, πολλά από τα υφιστάμενα
εκπαιδευτικά συστήματα δεν κάνουν αρκετά για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών που βρίσκουν το
πρώιμο σχολικό περιβάλλον απαιτητικό λόγω μαθησιακών διαταραχών ή δύσκολων ιστορικών. Αντί να
εντάσσονται, αυτά τα παιδιά συχνά παραπέμπονται σε ειδικά σχολεία ή απλά αντιμετωπίζονται με τρόπο
που μόνο μεγεθύνει τα προβλήματά τους. 
Σε αυτό το πνεύμα, πέντε εταίροι από τέσσερεις Ευρωπαϊκές χώρες: Αγγλία, Τσεχία, Σλοβακία και Ουαλία
αποφάσισαν να συνεργαστούν. Η κεντρική ιδέα πίσω από αυτήν την συνεργασία βασίζεται στην παραδοχή
ότι αντί να θεωρούν τα μη προνομιούχα παιδιά ως μια ανυπέρβλητη πρόκληση, οι επαγγελματίες Αγωγής
και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΑΦΠΠΗ) οφείλουν να εξοικειωθούν με αποτελεσματικούς και
κατάλληλους τρόπους ένταξης και κάλυψης των αναγκών αυτών των παιδιών.
Πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από το ERASMUS + KA2 Στρατηγική Σύμπραξη στη Σχολική Εκπαίδευση.

ςτοχοι
• η ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών προσχολικής εκπαίδευσης χωρίς

αποκλεισμούς για την υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες, ειδικά αυτών που προέρχονται
από μειονεκτικά ή πολιτισμικά διαφορετικά περιβάλλοντα. 

ομΑδΕς-ςτοχος
• επαγγελματίες Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
• Παιδιά έως 5 ετών που πηγαίνουν νηπιαγωγείο
• Γονείς και/ή φροντιστές

ποτΕ
Αρχική και συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

πΩς
Οι δραστηριότητες του προγράμματος σχετίζονταν άμεσα με τους στόχους του προγράμματος: ενίσχυση
των δεξιοτήτων του προσχολικού προσωπικού και παροχή μεθοδολογικών εργαλείων για την
αποτελεσματική στήριξη παιδιών προσχολικής ηλικίας και γονέων από μειονεκτικά περιβάλλοντα. Η
διεθνής συνεργασία παρείχε μια ευκαιρία για την ανάπτυξη μεθοδολογιών ΑΦΠΠΗ βασισμένη σε διεθνή
έρευνα που ανέδειξε τις ανάγκες και τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στις χώρες των
εταίρων. Η μεθοδολογία της προσχολικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς που βασίζεται στις μεθόδους
εργασίας που εφαρμόστηκαν και αξιολογήθηκαν από τους εταίρους, συνιστά ένα σημαντικό αποτέλεσμα
του προγράμματος. Παρέχει  μια σύνοψη των εργαλείων και των μεθόδων που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα για την βελτίωση των κοινωνικών και
συναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, η ολοκληρωμένη συγκριτική
έκθεση για την ΑΦΠΠΗ στις χώρες των εταίρων ολοκληρώθηκε, παρέχοντας στοιχεία για τις ομοιότητες
και τις διαφορές στις εκπαιδευτικές πολιτικές αναφορικά με την προσχολική εκπαίδευση παιδιών από
μειονεκτικά περιβάλλοντα. 

ςυνδΕςμος
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-CZ01-
KA201-001988

τιτλος
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (Νόμος 170/ 8 Οκτωβρίου 2010 – Νέοι κανόνες σχετικά με
ειδικές μαθησιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον)

πΕριγρΑΦή
Η διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών ρυθμίζεται από τον Εθνικό Νόμο 170/2010
Η διάγνωση ΕΜΔ πραγματοποιείται ως μέρος της ειδικευμένης αγωγής που παρέχεται
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 55
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γνωστοποιείται από την οικογένεια στο σχολείο του μαθητή. Οι περιφέρειες στην Ιταλία, στις οποίες δεν
είναι δυνατή η διάγνωση εντός του πλαισίου της ειδικευμένης αγωγής που παρέχεται από το Εθνικό
Σύστημα Υγείας, μπορούν να προβλέψουν, εντός των ορίων των διαθέσιμων ανθρώπινων, τεχνικών και
οικονομικών πόρων, την σύνταξη της διάγνωσης από πιστοποιημένους ειδικούς ή δομές. 

ςτοχοι
•  Η προαγωγή της σχολικής επιτυχίας, και μέσω μέτρων διδακτικής υποστήριξης, προκειμένου να

διασφαλιστεί επαρκής εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού.
•    Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των γονέων σχετικά με

τα προβλήματα που σχετίζονται με τις μαθησιακές δυσκολίες.
•  Η προαγωγή της πρώιμης διάγνωσης και εκπαιδευτικών μέτρων αποκατάστασης.
•  Η αύξηση της επικοινωνίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και υπηρεσιών υγείας κατά την διάρκεια

της εκπαίδευσης και της σχολικής πορείας. 
•  Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων. 

ομΑδΕς-ςτοχοι
• Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρώτης και δεύτερης τάξης. 
•   Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές)

ποτΕ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (στο τέλος της δεύτερης τάξης)

πΩς
Η διάγνωση ΕΕΑ, διατυπώνεται στο τέλος της δεύτερης τάξης του πρωτοβάθμιου σχολείου. Σύμφωνα με
τον Εθνικό Νόμο 170/2010 το σχολείο εντοπίζει μαθητές που διατρέχουν κίνδυνο, εν συνεχεία
εφαρμόζονται προκαθορισμένες δραστηριότητες σε προληπτικό / αντισταθμιστικό επίπεδο. Εάν οι
δυσκολίες παραμένουν, το σχολείο ενεργοποιεί συγκεκριμένους διαύλους επικοινωνίας με την οικογένεια
και η οικογένεια μπορεί να ζητήσει ιατρική αξιολόγηση. Στο τέλος της διαγνωστικής διαδικασίας, η
οικογένεια γνωστοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο σχολείο και, εάν είναι απαραίτητο,
εφαρμόζονται συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές (σε προληπτικό / αντισταθμιστικό επίπεδο ή επίπεδο
απαλλαγής).

ςυνδΕςμος
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

τιτλος
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (Νόμος 170/ 8 Οκτωβρίου 2010 – Νέοι κανόνες σχετικά με
ειδικές μαθησιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον)

πΕριγρΑΦή
Ο Εθνικός Νόμος 170/2010 και οι μεταγενέστερες εφαρμοστικές διατάξεις προβλέπουν ότι η διάγνωση
ΕΕΑ διατυπώνεται από ειδικούς ή αναγνωρισμένες/εγκεκριμένες δομές (γενικές δημόσιες υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης και εν απουσία αυτών, ιδιωτικές) οι οποίες πρέπει να διαθέτουν διεπιστημονική
ομάδα που περιλαμβάνει νευροψυχίατρο παιδιών, ψυχολόγο, λογοθεραπευτή και πιθανόν άλλους
επαγγελματίες υγείας. Η κλινική διάγνωση στην Ιταλία επιτρέπεται μόνο σε ψυχολόγους (Νόμος 56/89)
και ιατρούς.

ςτοχοι
• Η διασφάλιση των ορθών διαδικασιών και των απαραίτητων επαγγελματιών για την διατύπωση

διάγνωσης για Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές..

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρώτης και δεύτερης τάξης. 
•   Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες
υγείας (νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές)56

ΕπιςήμΕς ςυμΦΩνήθΕιςΕς διΑδικΑςιΕς/πρΩτοκολλΑ 
γιΑ τήν διΑγνΩςή 
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τιτλος
πΕριΦΕρΕιΑκο ΕπιχΕιρήςιΑκο προγρΑμμΑ γιΑ ΕΕΑ - PRO-DSA EMILIA ROMAGNA

πΕριγρΑΦή
Το έγγραφο εφαρμόζει τις εθνικές Κατευθυντήριες Γραμμές σε περιφερειακό επίπεδο, παρέχοντας
συγκεκριμένες διαδικασίες για διάγνωση και ανάθεση σε φροντίδα, για την επεξεργασία της διαγνωστικής-
λειτουργικής πιστοποίησης, για τις διαδικασίες συνεργασία στον προσδιορισμό του Εξατομικευμένου
Διδακτικού Προγράμματος, για τον προσδιορισμό των υποστηρικτικών προγραμμάτων. 

ςτοχοι
• Πρώιμη ανίχνευση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
•   Σχολική πιστοποίηση (για αποτελεσματικότερη ένταξη)
• Προαγωγή της χρήσης αντισταθμιστικής υποστήριξης
•   Προαγωγή κοινών δράσεων μεταξύ διαφορετικών φορέων

ομΑδΕς-ςτοχος
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρώτης και δεύτερης τάξης 

• Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρώτης και δεύτερης τάξης. 
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές)
ποτΕ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (στο τέλος της δεύτερης τάξης)

πΩς
Το πρόγραμμα ορίζει την κλινική και υποστηρικτική πορεία, η οποία, αρχής γενομένης από την παραπομπή
στη Νευροψυχιατρική Μονάδα παίδων και εφήβων (UONPIA), προσδιορίζει χρονοδιαγράμματα, μεθόδους
και απαραίτητους πόρους για ένα κατάλληλο διαγνωστικό στάδιο και την μετέπειτα διαχείριση. Η τελευταία
οφείλει να στοχεύει στο να παρέχει στον μαθητή, την οικογένειά του και το σχολείο τα κατάλληλα εργαλεία
για την συνειδητοποίηση του προβλήματος και την αντιμετώπισή του με τον καταλληλότερο τρόπο. 
Ειδικότερα, το πρόγραμμα προσδιορίζει:

• Διαδικασίες για την πρώιμη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, αναπτύσσοντας ένα
κοινόπρωτόκολλο για τον προληπτικό έλεγχο και την ενημέρωση των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας 

• Σχετικά με το πως να πραγματοποιήσουν μια διάγνωση στο δημόσιο σύστημα υγείας (ή
διαπιστευμένους ιδιωτικούς φορείς) και το πως να συντάξουν ένα εξατομικευμένο διδακτικό
πρόγραμμα βάσει της διάγνωσης, περιγράφοντας σε αυτό τα προβλεπόμενα μέτρα για τις
διάφορες ειδικότητες και τα εργαλεία/δράσεις παρακολούθησης. 

• Αντισταθμιστικά βοηθήματα και περιφερειακές δομές αρμόδιες για την παροχή τους και για την
παροχή τεχνικής συνδρομής για την χρήση τους από μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

• Επιχειρησιακές μεθόδους για τον προσδιορισμό και/ή την βελτίωση των σχέσεων μεταξύ φορέων
εκπαίδευσης και υγείας. 

ςυνδΕςμος
http://bur.regione.emilia-romagna.it/area-bollettini/marzo-periodico-parte-seconda-1a-
quindicina/programma-regionale-operativo-per-disturbi-specifici-di-apprendimento-pro-
dsa-in-emilia-romagna 57

ποτΕ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (στο τέλος της δεύτερης τάξης)

πΩς
Στο πρώτο στάδιο της αξιολόγησης του γενικού γνωστικού επιπέδου ανιχνεύονται οι δεξιότητες
ανάγνωσης, γραφής και υπολογισμού.  Σε αυτό το στάδιο, οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες είναι ο
ψυχολόγος και ο λογοθεραπευτής. Στο δεύτερο στάδιο, ο νευροψυχίατρος θα διεξάγει εξειδικευμένη
διερεύνηση προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι επονομαζόμενοι παράγοντες αποκλεισμού, ήτοι η
παρουσία παθολογιών, αισθητηριακών, νευρολογικών, γνωστικών διαταραχών και σοβαρών
ψυχοπαθολογιών. Κατόπιν της αξιολόγησης, συντάσσεται κλινική έκθεση: περιγράφονται οι ικανότητες
του παιδιού και παρουσιάζονται τα αντισταθμιστικά εργαλεία και τα μέτρα απαλλαγής που θα
εφαρμοστούν στην διδασκαλία. 

ςυνδΕςμος
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

*****
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τιτλος
πΕριΦΕρΕιΑκο ΕπιχΕιρήςιΑκο προγρΑμμΑ γιΑ ΕΕΑ - PRO-DSA EMILIA ROMAGNA

πΕριγρΑΦή
Το διαγνωστικό πρωτόκολλο για ΕΕΑ (2010) που έχει συνταχθεί από την περιφερειακή τεχνική επιτροπή της
Emilia Romagna (περιφερειακή επιτροπή ΕΕΑ των περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών υγείας) προσδιορίζει
ένα διαγνωστικό κιτ (basis one, αναλυτικό kit) συμπεριλαμβανομένων ειδικών εργαλείων για την ανίχνευση
και την διάγνωση συγκεκριμένων ΕΕΑ.

ςτοχοι
• Ο διαμοιρασμός αποτελεσματικών διαδικασιών και εργαλείων μεταξύ ειδικών για την διασφάλιση

της ορθής αξιολόγησης και διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

ομΑδΕς-ςτοχος
• Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρώτης και δεύτερης τάξης. 
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές)

ποτΕ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (στο τέλος της δεύτερης τάξης)

πΩς
Το κιτ ελάχιστης δοκιμής, για τα δύο πρώτα έτη του πρωτοβάθμιου σχολείου, περιλαμβάνει τα κάτωθι
διαγνωστικά εργαλεία (φωνολογικό τεστ, κείμενα για την αξιολόγηση ανάγνωσης, υπαγόρευση λέξεων):

• Το WISC III αποτελεί την βάση για μια διεξοδική αξιολόγηση του παιδιού με μαθησιακή δυσκολία. Η
ερμηνεία των βαθμολογιών του παρέχει ενδείξεις για περαιτέρω αξιολογήσεις επαλήθευσης και
υποδεικνύει την φύση των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

• Η Κλίμακα Leiter είναι ένα μη-λεκτικό τεστ μέτρησης IQ και γνωστικής ικανότητας, ιδιαίτερα
ενδεδειγμένο για παιδιά και νέους από 2 έως 20 ετών με νοητική υστέρηση και διαταραχές  λόγου.
Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά τεστ IQ, η Κλίμακα Leiter εστιάζει στην ρευστή νοημοσύνη και
επηρεάζεται λιγότερο από γλωσσικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς ή εκπαιδευτικούς παράγοντες.

• Οι προοδευτικοί τύποι του Raven είναι ένα μη λεκτικό ομαδικό τεστ που περιλαμβάνει 60
προβλήματα που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αφηρημένης συλλογιστικής και θεωρείται
μια μη λεκτική εκτίμηση της ρευστής νοημοσύνης. Πρόκειται για το πιο σύνηθες και δημοφιλές τεστ
που χορηγείται σε ομάδες ατόμων ηλικίας από 5 ετών έως τους ηλικιωμένους. Σε κάθε πρόβλημα
του τεστ ζητείται από τον εξεταζόμενο να προσδιορίσει το στοιχείο που λείπει για να συμπληρωθεί
μια σειρά.

• Συστοιχία τεστ για την αξιολόγηση αναπτυξιακής δυσλεξίας και δυσορθογραφίας (DDE-2)
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της ταχύτητας ανάγνωσης. Αυτές οι εργασίες
παρέχουν συνολικά 4 βαθμολογίες (2 για την ακρίβεια και 2 για την ταχύτητα. Τα παιδιά θεωρείται
ότι έχουν φτωχή απόδοση εάν αποτύχουν σε τουλάχιστον μια από τις τέσσερεις βαθμολογίες. Εντός
αυτής της συστοιχίας είναι απαραίτητη η διεξαγωγή δοκιμασιών γραφής και ανάγνωσης. 

•  Τεστ ανάγνωσης ΜΤ προκειμένου να διαπιστωθούν οι ατομικές ικανότητες ανάγνωσης του κάθε
μαθητή, αναφορικά με την σχολική τάξη και τα σταθμισμένα δεδομένα ανά ηλικιακή ομάδα:
επιτρέπει την διαπίστωση του επιπέδου αυτοματισμού που έχει επιτευχθεί στην διαδικασία
ανάγνωσης (κριτήριο ταχύτητας) και μέσω της ανάλυσης των λαθών (είδος και συχνότητα) επιτρέπει
τον προσδιορισμό του επιπέδου των δεξιοτήτων.

• Συστοιχία τεστ για την αξιολόγηση της δυσγραφίας.
Το αναλυτικό κιτ αποτελείται από ειδικά τεστ σχετικά με τις εξεταζόμενες δεξιότητες:

•  γλώσσα: - δεκτική και εκφραστική (φωνολογικό, λεξιλογικό και μορφοσυντακτικό επίπεδο) - λεκτική
μνήμη - λεκτική ευχέρεια

• οπτικές χωρικές δεξιότητες: τεστ οπτικοκινητικής ολοκλήρωσης και χωρικής μνήμης. Rey figure.
• προσοχή και εκτελεστικές λειτουργίες. Attention Italian Battery (BIA), Bell test (οπτική προσοχή),

ενδείξεις παρατεταμένες προσοχής (Leiter), Tower of London.
• Άλλες νευροψυχολογικές εξετάσεις: Συστοιχία test νευροψυχολογικής αξιολόγησης για την

αναπτυξιακή ηλικία (BVN)

ςυνδΕςμοι 
https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf58

τυποποιήμΕνΑ ΕργΑλΕιΑ διΑγνΩςής ΒΑςιςμΕνΑ ςΕ ΕνδΕιΞΕις
διΑθΕςιμΑ ςΕ Ειδικους
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τιτλος
πΕριΦΕρΕιΑκο ΕπιχΕιρήςιΑκο προγρΑμμΑ γιΑ ΕΕΑ - PRO-DSA EMILIA ROMAGNA

πΕριγρΑΦή
Το διαγνωστικό πρωτόκολλο για ΕΕΑ (2010) που έχει συνταχθεί από την περιφερειακή τεχνική επιτροπή
της Emilia Romagna (περιφερειακή επιτροπή ΕΕΑ των περιφερειακών δημοσίων υπηρεσιών υγείας)
προσδιορίζει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που στοχεύει στην αξιολόγηση των ΕΕΑ, λαμβάνοντας υπόψη
ότι:

•  προκειμένου να προγραμματιστούν αντισταθμιστικές ή απαλλακτικές παρεμβάσεις, το σχολείο
χρειάζεται πιστοποίηση των ΕΕΑ,

•  η απόκτηση πιστοποίησης απαιτεί διάγνωση με νοσογραφική ταξινόμηση και ταξινόμηση
λειτουργικών δεξιοτήτων (συμπεριλαμβανομένων των δυνατών σημείων και των αδυναμιών των
διαφόρων νευρογνωστικών τομέων),

•  βάση αυτής της τεκμηρίωσης, το σχολείο οφείλει να σχεδιάσει ένα ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, όπου περιγράφονται όλες οι παρεμβάσεις που υιοθετούνται στα
διάφορα αντικείμενα,

• η πρακτική εφαρμογή επαληθεύεται σε προκαθορισμένες συναντήσεις στο σχολείο, με γονείς,
εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας. 

ςτοχοι
• Ο διαμοιρασμός αποτελεσματικών διαδικασιών και εργαλείων μεταξύ ειδικών για την διασφάλιση

της ορθής αξιολόγησης και διάγνωσης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πρώτης και δεύτερης τάξης. 
• Γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας (νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές)

ποτΕ
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (στο τέλος της δεύτερης τάξης)

πΩς
Η μεθοδολογία αρχίζει από την πρώιμη ανίχνευση στο σχολείο, το οποίο καλεί την οικογένεια να αιτηθεί
διαβούλευση με τους ειδικούς για διάγνωση, προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες
υγείας για μια κλινική αξιολόγηση. Αφού λάβει την πιστοποίηση, η οικογένεια την υποβάλλει στο σχολείο
όπου και θα εφαρμοστούν οι αντισταθμιστικές και απαλλακτικές παρεμβάσεις. 

ςυνδΕςμος
https://www.ordpsicologier.it/public/genpags/bigs/LineeindirizzoRERSavelli.pdf

τιτλος
Conferenza DOVE TUTTO HA INIZIO (Συνέδριο ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΛΑ)

πΕριγρΑΦή
Η AID – Ιταλική Εταιρεία Δυσλεξίας αποτελεί τον εθνικό φορέα που αφοσιώνεται περισσότερο στον
σχεδιασμό και την διοργάνωση εκδηλώσεων για την προαγωγή βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με
την διάγνωση και την υποστήριξη μαθητών ΕΕΑ, σε συνεργασία με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς
και οργανώσεις. 

Το Συνέδριο ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΛΑ που έλαβε χώρα το 2017, διέδωσε τα αποτελέσματα των
παρατηρήσεων και των παρεμβάσεων σε μαθητές ΑΦΠΠΗ υπό το πρίσμα της εισαγωγής τους στο
πρωτοβάθμιο σχολείο, σε συμμόρφωση με το Νομοθετικό Διάταγμα 65/2017 - Ολοκληρωμένο σύστημα 0
- 6 ετών.
Με την υποστήριξη ειδικών στην εκπαίδευση και φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία το
Ολοκληρωμένο Ινστιτούτο «Mameli-Magnini», σε συνεργασία με το Κέντρο Formazione
Abilitazione Ricerca Educazione, την Ένωση InformalMente Association και την AID –
Ιταλική Εταιρεία Δυσλεξίας, προτείνει μια εκπαίδευση δομημένη σε διαφορετικές 59

μΕθοδολογιΑ γιΑ τήν ΑΞιολογήςή κΑι κριτήριΑ
ΕπιλΕΞιμοτήτΑς γιΑ ΕΕΑ

ΕκδήλΩςΕις γιΑ τήν διΑδοςή ΒΕλτιςτΩν πρΑκτικΩν 

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς ιτΑ
λ

ιΑ



τιτλος
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (Νόμος 170/ 8 Οκτωβρίου 2010 – Νέοι κανόνες σχετικά με ειδικές
μαθησιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον)

πΕριγρΑΦή
Ο Ιταλικός Νόμος 170/8 Οκτωβρίου 2010, αναγνωρίζει την δυσλεξία, την δυσγραφία, την δυσορθογραφία
και την δυσαριθμησία ως Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ), αναθέτοντας στο εθνικό εκπαιδευτικό
σύστημα το καθήκον προσδιορισμού των καταλληλότερων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης,
προκειμένου οι μαθητές με ΕΜΔ να έχουν εκπαιδευτική επιτυχία. 
Λόγω της ιδιαιτερότητας των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών, ο Νόμος προβλέπει ένα πρόσθετο τρόπο
για την διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση, ο οποίος εστιάζει ειδικά στους μαθητές με ΕΜΔ και
ο οποίος διαφέρει από αυτόν που προβλέπεται στον Νόμο 104/1992 (Νόμος περί πρόνοιας, κοινωνικής
ένταξης και δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες). 

ςτοχοι
• Διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση
•  Προαγωγή της σχολικής επιτυχίας, ακόμη και μέσω μέτρων διδακτικής στήριξης, διασφαλίζοντας

κατάλληλη εκπαίδευση και προάγοντας την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του παιδιού. 
• Μείωση των σχεσιακών και συναισθηματικών προβλημάτων.
•  Υιοθέτηση μορφών παρακολούθησης και αξιολόγησης κατάλληλων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες

των μαθητών.
•  Επιμόρφωση των καθηγητών και κατάρτιση των γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν

60

ενότητες, υπογραμμίζοντας την σημασία της παρατήρησης και της πρώιμης παρέμβασης στο νηπιαγωγείο
και κατά την μετάβαση στο πρωτοβάθμιο σχολείο (ανακάλυψη της γραφής – ανάγνωσης, βασικές
μεταφωνολογικές δεξιότητες, συναισθηματικές και συμπεριφορικές πτυχές της παιδικής ηλικίας).

ςτοχοι
• Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την παρατήρηση και την παρέμβαση στην ΑΦΠΠΗ υπό το

πρίσμα της εισαγωγής στο πρωτοβάθμιο σχολείο, σε συμμόρφωση με το Νομοθετικό Διάταγμα
65/2017 - Ολοκληρωμένο σύστημα 0 - 6 ετών.

ομΑδΕς-ςτοχοι
•   Δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί ΑΦΠΠΗ και πρωτοβάθμιων σχολείων, φοιτητές πανεπιστημίου.
• Γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

ποτΕ
εκπαίδευση και φροντίδα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, πρωτοβάθμιο σχολείο (πρώτες δύο τάξεις)

πΩς
• Εργαστήρια με επιτόπια παρουσία
• Κατάρτιση εξ αποστάσεως (θεωρητικό/πρακτικό υλικό για μελέτη, παρουσίαση του πίνακα
παρατήρησης που θα χρησιμοποιηθεί στην τάξης, τελικό ερωτηματολόγιο για την επαλήθευση της
αποτελεσματικότητας του υλικού)
• Διδακτικός πειραματισμός και έρευνα δράσεων στην τάξη (παρατηρήσεις των παιδιών μέσω του
παρεχόμενου πίνακα)
• Φόρουμ για την τελική συζήτηση των επιτόπιων παρατηρήσεων. 

ςυνδΕςμος
http://www.centrofare.it/wp-content/uploads/2017/07/CONVEGNO-Infanzia-24-luglio-2017.pdf

ισχύουσα νομοθεσία για ΕΕΑ (δικαιώματα και αναγνώριση)

Ειδικοι νομοι κΑι/ή κΑνονιςμοι ςχΕτικΑ μΕ τις ΕΕΑ
(ςυμπΕριλΑμΒΑνομΕνου του Αυτιςμου, τής δΕπυ, τής

δυςλΕΞιΑς, κτλ.) κΑι τήν ΕκπΑιδΕυςή

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
ιτ

Α
λ

ιΑ



τιτλος
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO  (ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕΑ)

πΕριγρΑΦή
Το εφαρμοστικό διάταγμα του νόμου 170/2010 που δημοσιεύθηκε το 2011, εξηγεί τις μεθόδους επιμόρφωσης
εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων, τα εκπαιδευτικά και διδακτικά μέτρα για την υποστήριξη της ορθής
διαδικασίας διδασκαλίας και εκμάθησης αρχίζοντας από την ΑΦΠΠΗ, καθώς και τον μεθοδολογιών
επαλήθευσης και αξιολόγησης που στοχεύουν στην διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση του
μαθητή ΕΕΑ, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και το πανεπιστήμιο. 
Το Διάταγμα περιλαμβάνει επίσης τις LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI
STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  (ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕΑ)

ςτοχοι
• Διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση
•  Προαγωγή της σχολικής επιτυχίας, ακόμη και μέσω μέτρων διδακτικής στήριξης, διασφαλίζοντας

κατάλληλη εκπαίδευση και προάγοντας την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του παιδιού. 
• Μείωση των σχεσιακών και συναισθηματικών προβλημάτων.
•  Υιοθέτηση μορφών παρακολούθησης και αξιολόγησης κατάλληλων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες

των μαθητών.
•  Επιμόρφωση των καθηγητών και κατάρτιση των γονέων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις

μαθησιακές δυσκολίες. 
•  Προαγωγή της πρώιμης διάγνωσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης. 
•  Αύξηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και υπηρεσιών υγείας

κατά την διάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
•   Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
•   Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες

υπηρεσίες υγείας (νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και 61

τις μαθησιακές δυσκολίες. 
•   Προαγωγή της πρώιμης διάγνωσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αποκατάστασης. 
•  Αύξηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας, σχολείου και υπηρεσιών υγείας

κατά την διάρκεια προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
•   Διασφάλιση ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων.

ομΑδΕς-ςτοχος
•   Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουργείο Παιδείας,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). 

ποτΕ 
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο (μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών)

πΩς
Ο Νόμος ορίζει:

•  Τις διάφορες Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και
δυσαριθμησία)

• Τις αρμοδιότητες των δημοσίων υπηρεσιών υγείας για την διάγνωση και τα μέτρα που λαμβάνονται
στο σχολείο

• Την διασφάλιση της επιμόρφωσης για την πρώιμη ανίχνευση ΕΜΔ και την διδασκαλία χωρίς
αποκλεισμούς για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

•  Τα κύρια εκπαιδευτικά και διδακτικά μέτρα προς υιοθέτηση από το σχολείο
• Τα μέτρα που απευθύνονται σε οικογένειες

ςυνδΕςμος
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

*****

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς ιτΑ
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τιτλος
DIRETTIVA 27/12/2012 STRUMENTI D’INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA (ΟΔΗΓΙΑ 27/12/2012  ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ)

πΕριγρΑΦή
Η Υπουργική Οδηγία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ που δημοσιεύθηκε το 2012, περιγράφει και καθορίζει την
στρατηγική ένταξης του Ιταλικού Σχολείου προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως το δικαίωμα στην
εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών με ανάγκες. 

ςτοχοι
• Ενίσχυση της κουλτούρας ένταξης
• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των σχολείων αναφορικά με την διδακτική χωρίς αποκλεισμούς
• Υποστήριξη μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων της εκπαιδευτικής

κοινότητας

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουργείο Παιδείας,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). 

ποτΕ 
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο (μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών)

πΩς
Η Οδηγία επαναπροσδιορίζει και συμπληρώνει την παραδοσιακή προσέγγιση στην εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς, με βάση την πιστοποίηση της αναπηρίας, επεκτείνοντας το πεδίο παρέμβασης και την

ευθύνη όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας στον τομέα των Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών,
συμπεριλαμβανομένων των: κοινωνικών και πολιτισμικών μειονεκτημάτων, των ειδικών
μαθησιακών διαταραχών και/ή ειδικών αναπτυξιακών διαταραχών, των δυσκολιών που62

εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). 

ποτΕ 
Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσης

πΩς
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρουσιάζουν ορισμένες προτάσεις, οι οποίες διατυπώθηκαν βάσει της πλέον
πρόσφατης επιστημονικής γνώσης (2011) για τον σχεδιασμό εξατομικευμένων και προσωπικών διδακτικών
παρεμβάσεων, καθώς και για τον τρόπο χρησιμοποίησης αντισταθμιστικών εργαλείων και εφαρμογής μέτρων
απαλλαγής. Οι Κατευθυντήριες Γραμμές υποδεικνύουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των υπηρεσιών που
προσφέρονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια προκειμένου να διασφαλίζεται το
δικαίωμα στην εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών με μαθησιακές διαταραχές.
Το έγγραφο παρουσιάζει την περιγραφή των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών, με ορισμένες παιδαγωγικές-
διδακτικές έννοιες που σχετίζονται με αυτές και επεξηγεί τις μεθόδους αξιολόγησης για το δικαίωμα στην
εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών με μαθησιακές διαταραχές σε σχολεία και πανεπιστήμια. Εν συνεχεία,
ένα κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στα καθήκοντα και τους ρόλους που αναλαμβάνουν οι διάφοροι
ενδιαφερόμενοι που εμπλέκονται στην διαδικασία ένταξης μαθητών και φοιτητών με ΕΜΔ: περιφερειακές
διευθύνσεις εκπαίδευσης, εκπαιδευτικά ιδρύματα (διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μαθητές και φοιτητές),
οικογένειες και πανεπιστήμια. Το τελευταίο αφιερώνεται στην επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και σχολικού
προσωπικού.
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές παρουσιάζουν μεθόδους επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και διευθυντών σχολείων,
τα εκπαιδευτικά και διδακτικά μέτρα για την υποστήριξη της ορθής διαδικασίας διδασκαλίας και εκμάθησης
αρχίζοντας από την ΑΦΠΠΗ, καθώς και τον μεθοδολογιών επαλήθευσης και αξιολόγησης που στοχεύουν
στην διασφάλιση του δικαιώματος στην εκπαίδευση του μαθητή ΕΕΑ, σε όλες τις σχολικές βαθμίδες και το
πανεπιστήμιο.

ςυνδΕςμος
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

*****
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τιτλος
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (Νόμος 170/ 8 Οκτωβρίου 2010 – Νέοι κανόνες σχετικά με
ειδικές μαθησιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον)

πΕριγρΑΦή
Ο Νόμος περιλαμβάνει στους μαθητές ΕΕΑ

α) αυτούς με ψυχοσωματική, αισθητηριακή ή κινητική αναπηρία ή αυτισμό
β) αυτούς με ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές (ομιλία και γλώσσα, σχολικές δεξιότητες, κινητική
λειτουργία, μη λεκτική, δυσπραξία, ήπιο φάσμα αυτισμού, διαταραχή προσοχής και ήπια
υπερκινητικότητα, περιορισμένη γνωστική λειτουργία, εναντιωματική προκλητική διαταραχή)
γ) τους μειονεκτούντες (κοινωνικά, οικονομικά γλωσσικά, πολιτισμικά εμπόδια, συμπεριφορική /
σχεσιακή δυσφορία, ασθένειες, εξαρτήσεις).

Ο Νόμος 170/2010 είναι συμπληρωματικός του Νόμου 104/1992 104/1992 LEGGE QUADRO PER
L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE (Νόμος πλαίσιο περί
πρόνοιας, κοινωνικής ένταξης και δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες) ο οποίος ρυθμίζει την
πρόνοια, την κοινωνική ένταξη και τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία. 

ςτοχοι
• Η αναγνώριση της δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσορθογραφίας και της δυσαριθμησίας ως Ειδικές

Μαθησιακές Διαταραχές (ΕΜΔ)
• Η ανάθεση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα του καθήκοντος προσδιορισμού των

καταλληλότερων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης, προκειμένου οι μαθητές με ΕΜΔ να
έχουν εκπαιδευτική επιτυχία.

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουργείο
Παιδείας, Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). 

ποτΕ 
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο (μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών)

πΩς
Ο Νόμος ορίζει:

• Τις διάφορες Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και
δυσαριθμησία)

• Τις αρμοδιότητες των δημοσίων υπηρεσιών υγείας για την διάγνωση και τα μέτρα που
λαμβάνονται στο σχολείο

• Την διασφάλιση της επιμόρφωσης για την πρώιμη ανίχνευση ΕΜΔ και την διδασκαλία χωρίς
αποκλεισμούς για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων

• Τα κύρια εκπαιδευτικά και διδακτικά μέτρα προς υιοθέτηση από το σχολείο
• Τα μέτρα που απευθύνονται σε οικογένειες

ςυνδΕςμος
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf
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Επιςήμος οριςμος ΕΕΑ 

οφείλονται στην άγνοια της Ιταλικής κουλτούρας και γλώσσας. Συνεπώς, η Οδηγία επεκτείνει το δικαίωμα
της εξατομίκευσης της μαθησιακής διαδικασίας σε όλους τους μαθητές που έχουν ανάγκη, ρητώς
αναφερόμενη στις αρχές που προσδιορίζονται στον Νόμο 53/2003.

ςυνδΕςμος
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/Direttiva-ministeriale-27.12.12.pdf

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς ιτΑ
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τιτλος
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO (ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΕΑ)

πΕριγρΑΦή
Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) περιγράφει ετησίως τις εκπαιδευτικές και διδακτικές
παρεμβάσεις που απευθύνονται στον μαθητή, προσδιορίζοντας στόχους, μεθόδους και κριτήρια
αξιολόγησης. Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εκπαιδευτικού και διδακτικού προγραμματισμού της τάξης.

ςτοχοι
• Καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων και σκοπών, και συγκεκριμένα των εκπαιδευτικών

προγράμματα πρώιμης παρέμβασης

διΑθΕςιμοι Ειδικοι ςτο δήμοςιο/ιδιΩτικο ςυςτήμΑ

τιτλος
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (Νόμος 170/ 8 Οκτωβρίου 2010 – Νέοι κανόνες σχετικά με
ειδικές μαθησιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον)

πΕριγρΑΦή
Μαθητές ΕΕΑ (νοούμενοι σε αυτήν την περίπτωση ως πάσχοντες από ειδικές μαθησιακές διαταραχές που
επέρχονται παρουσία επαρκών γνωστικών δεξιοτήτων απουσία νευρολογικών νόσων και αισθητηριακών
ελλειμμάτων) δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν στην διάθεσή τους ειδικούς, πέραν των εκπαιδευτικών τους.
Το δικαίωμα διάθεσης ειδικού αναγνωρίζεται μόνο σε μαθητές με αναπηρίες.
Χάρη στις συγχρηματοδοτούμενες μεμονωμένες πρωτοβουλίες σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο,
ειδικοί ιδιωτικών φορέων μπορούν να τεθούν στην διάθεση της τάξης για να κάνουν τις διδακτικές
δραστηριότητες φιλικότερες και αποτελεσματικότερες, όσον αφορά τις ΕΕΑ, και ιδιαίτερα αναφορικά με
την επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς και την διδακτική καινοτομία.

ςτοχοι
• Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων και μέτρων για την υποστήριξη της διδασκαλίας χωρίς

αποκλεισμούς αναφορικά με μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές.

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουργείο Παιδείας,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). 

ποτΕ 
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο (μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών)

πΩς
Εκπαιδευτικοί προγραμμάτων σπουδών καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αντισταθμιστικά
και απαλλακτικά μέτρα που επιτρέπουν στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές να
συμμετάσχουν στις διδακτικές δραστηριότητες με ολόκληρη την τάξη: αυτό προκειμένου να προαχθεί ένα
εκπαιδευτικό και διδακτικό μοντέλο με λιγότερους αποκλεισμούς. 

ςυνδΕςμος
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

ΕΞΑτομικΕυμΕνο ΕκπΑιδΕυτικο προγρΑμμΑ
ΑνΑπτυΞή κΑι ΕΦΑρμογή
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τιτλος
ΕπιμορΦΩςή γιΑ μΑθήςιΑκΕς διΑτΑρΑχΕς γιΑ γονΕις κΑι ΕκπΑιδΕυτικους

πΕριγρΑΦή
Το πρόγραμμα ανέπτυξε νέες στρατηγικές που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να
αποκτήσουν γνώσεις για το πως μαθητές και τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να βελτιώσουν
τα αποτελέσματα τους στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο, για την οργάνωση καινοτόμων
επιμορφώσεων για εκπαιδευτικούς και γονείς και τέλος για την δημιουργία νέων εργαλείων και υλικών για
αυτούς και για άλλους σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς leader. 
Erasmus+ KA2 Στρατηγική Σύμπραξη για την Σχολική Εκπαίδευση με Συντονιστή ES και εταίρο ΙΤ - 2015-
2017

ςτοχοι
• Ανάλυση του τρόπου με τον οποίο εκπαιδευτικοί και γονείς αντιμετώπιζαν, έως τώρα, τις

μαθησιακές δυσκολίες προκειμένου να αναπτυχθούν καινοτόμες λύσεις σε αναδυόμενες
ανάγκες.

• Βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών με την ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθοδολογιών
που τους επιτρέπουν να διδάξουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 

• Διεύρυνση της χρήσης ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό πλαίσιο – από γονείς και εκπαιδευτικούς –
προκειμένου να επιτρέψουν στους μαθητές να εκφράσουν τις δυνατότητές τους.

• Βελτίωση των κινήτρων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την διδασκαλία ένταξης.
• Παροχή καλύτερης υποστήριξης στους γονείς σχετικά με την διαχείριση παιδιών με μαθησιακές

δυσκολίες, εκπαιδεύοντάς τους με νέες μαθησιακές στρατηγικές και εργαλεία ΤΠΕ.

ομΑδΕς-ςτοχος
• Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές

ποτΕ 
Πρωτοβάθμιο σχολείο 
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και μαθησιακών  στόχων και των στόχων κοινωνικοποίησης που αφορούν διάφορες πτυχές, οι
οποίοι διατυπώνονται σε συνοχή με τον προγραμματισμό της τάξης

• Υπόδειξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων προς πραγματοποίηση
•  Προσδιορισμός μεθόδων, του υλικού των βοηθημάτων και των τεχνολογιών με τις οποίες

διοργανωθούν οι δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των πόρων, 
•  Προσδιορισμός των κριτηρίων και των μεθόδων αξιολόγησης, 
• Προσδιορισμός των μορφών ενσωμάτωσης μεταξύ σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων

ομΑδΕς-ςτοχος
•  Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουργείο Παιδείας,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). 

ποτΕ 
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο (μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών)

πΩς
Το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ) συντάσσεται από κοινού από το σχολείο και τις
δημόσιες υπηρεσίες (ψυχο-κοινωνικό-ιατρική ομάδα) με την συνεργασία της οικογένειας. Συνεπώς, το
σχολικό προσωπικό (διευθυντές, εκπαιδευτικοί και βοηθητικό προσωπικό), οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας
(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και οι οικογένειες, εμπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης
και εφαρμογής. 

ςυνδΕςμος
http://bes.indire.it/wp-content/uploads/2014/02/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

προγρΑμμΑτΑ ΒΑςιςμΕνΑ ςΕ ΕνδΕιΞΕις προΩθουντΑι μΕςΩ
ΕπιςήμΩν ΕκδήλΩςΕΩν
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τιτλος
PLAY2DO

πΕριγρΑΦή
Η επίδραση του προγράμματος ήταν η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου και παρακινητικού πλαισίου VET
σχεδιασμένου για μαθητές με ΕΕΑ και τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές τους, χρησιμοποιώντας μια
πλατφόρμα παιχνιδιών 3D για την υποστήριξη της πρακτικής εκμάθησης, χρησιμοποιώντας στοιχεία
Συναισθηματικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Προσαρμοστικότητας.
Erasmus+ KA2 Στρατηγική Σύμπραξη για την Σχολική Εκπαίδευση με Συντονιστή UK και εταίρο ΙΤ - 2016-
2018.

ςτοχοι
• Υποστήριξη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, γενικών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών VET που

εργάζονται με μαθητές/εκπαιδευόμενους με διανοητικές αναπηρίες προσφέροντας ένα
εκπαιδευτικό παιχνίδι για εκπαιδευτικούς προς συμπλήρωση της επιμόρφωσής τους μέσω
προσομοιωμένης πρακτικής εκμάθησης και προς βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την
αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών ή απαιτητικών καταστάσεων που μπορούν να συμβούν
στην καθημερινή πρακτική. 

ομΑδΕς-ςτοχος
• Μαθητές με διανοητικές αναπηρίες
• Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, γενικοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές VET που εργάζονται με

μαθητές/εκπαιδευόμενους  με διανοητικές αναπηρίες.

ποτΕ 
Δευτεροβάθμιο σχολείο 

πΩς
Το πρόγραμμα ανέπτυξε παιδαγωγικές μεθόδους για εκπαιδευτές/συμβούλους σχετικά με την χρήση
προσομοιωμένης πρακτικής εκμάθησης και παρέδωσε διδακτέα ύλη σχετικά με την προσομοιωμένη
πρακτική εκμάθηση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσε 200 εκπαιδευτές/συμβούλους στην χρήση του
περιβάλλοντος και υλοποίησε ένα πιλοτικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας με περισσότερους
από 300 VET /μαθητές με ΕΕΑ και εκπαιδευτές/συμβούλους/εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να
χρησιμοποιούν το περιβάλλον και την διδακτέα ύλη που το συνοδεύει. 

ςυνδΕςμος
http://play2do.eu/it/about-it/

πΩς
Το πρόγραμμα παρείχε

α) πρωτότυπα βιντεοπαιχνίδια για να βοηθήσει τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να μάθουν
καλύτερα και να εξασκήσουν τις εκτελεστικές λειτουργίες που συνιστώνται σε κάθε είδος νόσου. 
β)  μεθοδολογική καθοδήγηση με καλές πρακτικές στην διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης για να
βοηθήσει αυτούς τους μαθητές να μάθουν καλύτερα, με ένα Γλωσσάριο όρων για να επιτραπεί
στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που δεν είναι εξοικειωμένοι με εργαλεία ΤΠΕ να κατανοήσουν
καλά αυτό το είδος υλικού. 

Η σύμπραξη προέβλεψε επίσης να προάγει τις κύριες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα μέσω
εκδηλώσεων πολλαπλασιαστικού οφέλους ανοικτών σε άμεσες και έμμεσες ομάδες-στόχο. 

ςυνδΕςμος
http://www.helpdeskinld.com/index.php/it/

χρήςή προγρΑμμΑτΩν ΒΑςιςμΕνΩν ςΕ ΕνδΕιΞΕις Απο Ειδικους
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τιτλος
LA SCUOLA PER TUTTI (Ένα σχολείο για όλους)

πΕριγρΑΦή
Η εθνική νομοθεσία και η εφαρμοστική διάταξη ορίζουν ότι το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
(ΕΕΠ) συντάσσεται στην αρχή του σχολικού έτους και η εφαρμογή του αξιολογείται. Δεδομένου ότι η
αξιολόγηση  των μαθητών με ΕΕΑ αφορά κυρίως το ΕΕΠ, τόσο από απόψεως στόχων όσο και από απόψεως
μεθόδων και κριτηρίων αξιολόγησης, το εν λόγω έγγραφο οφείλει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που
θα επιτρέψουν την μετέπειτα αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διδακτικής δράσης. 
Το πρόγραμμα LA SCUOLA PER TUTTI (Ένα σχολείο για όλους – από το 2004 έως σήμερα) υλοποιήθηκε από
το κέντρο F.A.R.E. και την AID – ιταλική Εταιρεία δυσλεξίας και υποστηρίζει εκπαιδευτικούς αναφορικά
με καθήκοντα παρακολούθησης. 

ςτοχοι
• Παρακολούθηση της μαθησιακής διαδικασίας ανάγνωσης και γραφής όλων των παιδιών στα

πρώτα στάδια εκμάθησης. Η διοργάνωση δραστηριοτήτων υποστήριξης ειδικότερα  για την
αλφαβητική φάση.

• Παροχή στους εκπαιδευτικούς γνώσεων σχετικά με τις διαδικασίες εκμάθησης και εργαλείων για
την αντιμετώπιση δυσκολιών που μπορούν να αντιμετωπιστούν σε ολόκληρη την τάξη. 

ομΑδΕς-ςτοχος 
• Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές

ποτΕ 
Πρώτη τάξη πρωτοβάθμιου σχολείου

πΩς
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε στις πρώτες τάξεις του κύκλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προβλέπει
την χρήση εύκολων και γρήγορα χορηγούμενων τεστ, τόσο από άποψης εξοπλισμού όσο και αναφορικά
με την χρήση εξειδικευμένων πόρων, τα χαρακτηριστικά αυτά καθιστούν εύκολη την επανάληψη στο
μέλλον. 
Τα τεστ χορηγούνται στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να έχουν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά των παιδιών και κατά συνέπεια να έχουν την
δυνατότητα να προσαρμόσουν έγκαιρα την διδακτική μεθοδολογία, και εν συνεχεία ανά τρίμηνο για την
παρακολούθηση της προόδου των παιδιών. 

ςυνδΕςμος
http://icumbertidemontonepietralunga.gov.it/wp-content/uploads/2017/10/Progetto-Screening-1.pdf

τιτλος
VADEMECUM PER I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI IN CUI SONO PRESENTI STUDENTI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξης που περιλαμβάνουν
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

πΕριγρΑΦή
Πολλά σχολεία εφαρμόζουν ειδικές προβλέψεις για να διευκολύνουν την μαθησιακή
διαδικασία μαθητών ΕΕΑ, καθώς και για να τους κάνουν να νοιώσουν άνετα στο σχολικό
περιβάλλον. 67

ή ΑποτΕλΕςμΑτικοτήτΑ τής πΑρΕμΒΑςής πΑρΑκολουθΕιτΑι
ςυςτήμΑτικΑ κΑι τΑ προγρΑμμΑτΑ ΑνΑθΕΩρουντΑι

προσαρμογή, αλλαγή και υποστήριξη στον χώρο εκπαίδευσης

τμήμΑτΑ του ςχολΕιου «ΦιλικΑ προς ΕΕΑ»
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τιτλος 
PLAY2DO

πΕριγρΑΦή
Η επίδραση του προγράμματος ήταν η εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου και παρακινητικού πλαισίου VET
σχεδιασμένου για μαθητές με ΕΕΑ και τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές τους, χρησιμοποιώντας μια
πλατφόρμα παιχνιδιών 3D για την υποστήριξη της πρακτικής εκμάθησης, χρησιμοποιώντας στοιχεία
Συναισθηματικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Προσαρμοστικότητας.
Erasmus+ KA2 Στρατηγική Σύμπραξη για την Σχολική Εκπαίδευση με Συντονιστή UK και εταίρο ΙΤ - 2016-
2018.

ςτοχοι
• Υποστήριξη εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, γενικών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών VET που

εργάζονται με μαθητές/εκπαιδευόμενους με διανοητικές αναπηρίες προσφέροντας ένα
εκπαιδευτικό παιχνίδι για εκπαιδευτικούς προς συμπλήρωση της επιμόρφωσής τους μέσω
προσομοιωμένης πρακτικής εκμάθησης και προς βελτίωση των δεξιοτήτων τους για την
αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών ή απαιτητικών καταστάσεων που μπορούν να συμβούν
στην καθημερινή πρακτική. 

ομΑδΕς-ςτοχος
• Μαθητές δευτεροβάθμιου σχολείου με διανοητικές αναπηρίες
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Το δευτεροβάθμιο σχολείο Marzotto-Luzzatti” στο Valdagno (VI) ανέπτυξε ειδικές κατευθυντήριες γραμμές
το 2017, παρέχοντας εργαλεία απαλλαγής για να καταστήσει την τάξη «φιλική προς ΕΕΑ».

ςτοχοι
• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,

με την παροχή βασικών πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών. 

ομΑδΕς-ςτοχοι
• Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιων σχολείων 
• Μαθητές δευτεροβάθμιων σχολείων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

ποτΕ
Στο δευτεροβάθμιο σχολείο

πΩς
Τα κύρια εργαλεία απαλλαγής που προβλέπει το έγγραφο είναι τα ακόλουθα 

• Να μην διαβάζει μεγαλοφώνως στην τάξη (εκτός εάν ζητηθεί ρητά από το παιδί) ώστε να μην
προκαλείται δυσφορία μπροστά στους συμμαθητές.

• Να μην γράφει γρήγορα με υπαγόρευση (δυσκολία στην κατανόηση του κειμένου επειδή δεν
καταλαβαίνει τι έγραψε ή ξέχασε μέρη)

• Να μην γράφει στον πίνακα, να μην αντιγράφει από τον πίνακα, να μην αντιγράφει κείμενα ή
ερωτήσεις σε διαγωνίσματα, ασκήσεις και εργασίες για το σπίτι, να μην αντιγράφει τεχνικά
σχέδια, να μην γράφει και διαβάζει Ρωμαϊκούς αριθμούς. 

• Να μην μελετάει αποστηθίζοντας για παράδειγμα ποιήματα, γραμματικούς κανόνες,  ορισμούς,
πίνακες αποτελεσμάτων, ημερομηνίες.

• Να μην χρησιμοποιεί λεξικά
• Να ανατίθενται λιγότερες εργασίες για το σπίτι και αυτές να προσαρμόζονται στις δυνατότητες

του μαθητή. 
• Να προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης προσαρμοσμένων κειμένων, όχι ως προς το περιεχόμενο

αλλά ως προς τον αριθμό σελίδων και των χαρακτηριστικών της γραμματοσειράς.
• Να προγραμματίζονται μακρύτεροι χρόνοι για γραπτά διαγωνίσματα και μελέτη στο σπίτι. 
• Να διεξάγονται προγραμματισμένα προφορικά διαγωνίσματα.  

ςυνδΕςμος
https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzotto-
alunni-BES.pdf

υποςτήριΞή μΕςΑ ςτήν τΑΞή

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
ιτ

Α
λ

ιΑ



τιτλος 
VADEMECUM PER I DOCENTI CHE INSEGNANO IN CLASSI IN CUI SONO PRESENTI STUDENTI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI (κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τάξης που
περιλαμβάνουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)

πΕριγρΑΦή
Πολλά σχολεία εφαρμόζουν ειδικές προβλέψεις για να διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία μαθητών
ΕΕΑ, παρέχοντας ατομική υποστήριξη.
Το δευτεροβάθμιο σχολείο Marzotto-Luzzatti” στο Valdagno (VI) ανέπτυξε ειδικές κατευθυντήριες γραμμές
το 2017, παρέχοντας αντισταθμιστικά εργαλεία για την ατομική υποστήριξη.

ςτοχοι
• Υποστήριξη των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,

με την παροχή βασικών πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών. 

ομΑδΕς-ςτοχος
• Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιων σχολείων 
• Μαθητές δευτεροβάθμιων σχολείων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

ποτΕ 
Στο δευτεροβάθμιο σχολείο

πΩς
Τα κύρια αντισταθμιστικά εργαλεία για την ατομική υποστήριξη που προβλέπει το έγγραφο είναι τα
ακόλουθα:

• Ψηφιακά σχολικά βιβλία (PDF).
• Ηχογραφημένοι πόροι ήχου και βίντεο (MP3-DVD-CDrom-διαδικτυακά).
• Πίνακες μέτρησης, γεωμετρικοί, φυσικοί, χημικοί, μαθηματικοί τύποι, αριθμομηχανή. 
• Συσκευή εγγραφής (ο εκπαιδευτικός θα υποδεικνύει το τμήμα του μαθήματος που θα

καταγράφεται).
• Γεωγραφικοί και ιστορικοί χάρτες, υπολογιστής με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου με

ορθογραφικό έλεγχο και πιθανώς σύνθεση ομιλίας, ηλεκτρονικά λεξικά, μεταφραστές και
εγκυκλοπαίδειες πολυμέσων.

• Οπτικοακουστικά μέσα, ηλεκτρονικά λεξικά, χρήση λέξεων-κλειδιών, μορφές γεωμετρίας,
άλγεβρας, πίνακες αριθμών και μετρήσεων, χρήση εννοιολογικών χαρτών, διαγραμμάτων ροής,
διαγραμμάτων και περιλήψεων μαθήματος. 

ςυνδΕςμος
https://www.iisvaldagno.it/wp/wp-content/uploads/2017/01/Vademecum-per-docenti-ITI_Marzotto-
alunni-BES.pdf
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• Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, γενικοί εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές VET που εργάζονται με
μαθητές/εκπαιδευόμενους  με διανοητικές αναπηρίες.

ποτΕ 
Δευτεροβάθμιο σχολείο 

πΩς
Το πρόγραμμα ανέπτυξε παιδαγωγικές μεθόδους για εκπαιδευτές/συμβούλους σχετικά με την χρήση
προσομοιωμένης πρακτικής εκμάθησης και παρέδωσε διδακτέα ύλη σχετικά με την προσομοιωμένη
πρακτική εκμάθηση. Το πρόγραμμα εκπαίδευσε 200 εκπαιδευτές/συμβούλους στην χρήση του
περιβάλλοντος και υλοποίησε ένα πιλοτικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα μεγάλης κλίμακας με περισσότερους
από 300 VET /μαθητές με ΕΕΑ και εκπαιδευτές/συμβούλους/εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής να
χρησιμοποιούν το περιβάλλον και την διδακτέα ύλη που το συνοδεύει. 

ςυνδΕςμος
http://play2do.eu/it/about-it/

Ατομική υποςτήριΞή 

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς ιτΑ
λ
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τιτλος
LEGGO ANCH'IO (διαβάζω κι εγώ)

πΕριγρΑΦή
Το πρόγραμμα LEGGO ANCH'IO (διαβάζω κι εγώ - 2010) υλοποίησε συγκεκριμένες δραστηριότητες σε
εργαστήρια υπολογιστών με την χρήση αντισταθμιστικών τεχνολογιών, ως προγράμματα μετά το σχολείο.
Το πρόγραμμα προωθήθηκε από την AID – ιταλική Εταιρεία δυσλεξίας και το κέντρο F.A.R.E.

ςτοχοι
• Αύξηση των κινήτρων για μελέτη των νεαρών δυσλεκτικών ατόμων.

ομΑδΕ-ςτοχος
Παιδιά και νέοι ηλικίας 6 έως 18 ετών

ποτΕ
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο70

τιτλος
LEGGE N. 170 DELL’8 OTTOBRE 2010 “NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO IN AMBITO SCOLASTICO” (Νόμος 170/ 8 Οκτωβρίου 2010 – Νέοι κανόνες σχετικά με
ειδικές μαθησιακές διαταραχές στο σχολικό περιβάλλον)

πΕριγρΑΦή
Μαθητές ΕΕΑ (νοούμενοι σε αυτήν την περίπτωση ως πάσχοντες από ειδικές μαθησιακές διαταραχές που
επέρχονται παρουσία επαρκών γνωστικών δεξιοτήτων απουσία νευρολογικών νόσων και αισθητηριακών
ελλειμμάτων) δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν στην διάθεσή τους ειδικούς, πέραν των εκπαιδευτικών τους.
Το δικαίωμα διάθεσης ειδικού αναγνωρίζεται μόνο σε μαθητές με αναπηρίες.
Σύμφωνα με την νομοθεσία αναφοράς, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να αξιολογηθεί η ανάγκη
για ατομικό βοηθό διδασκαλίας (π.χ. σε περίπτωση συννοσηρότητας ή γλωσσικών διαταραχών). 

ςτοχοι
• Προσδιορισμός των ενδιαφερόμενων και μέτρων για την υποστήριξη της διδασκαλίας χωρίς

αποκλεισμούς αναφορικά με μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές. 
ομΑδΕς-ςτοχος

• Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές
• Εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι, διευθυντές σχολείων, γονείς ή φροντιστές, δημόσιες υπηρεσίες υγείας

(νευροψυχίατροι, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές) και εκπαιδευτικά ιδρύματα (Υπουργείο Παιδείας,
Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης). 

ποτΕ 
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο (μαθητές ηλικίας 6 έως 18 ετών)

πΩς
Εκπαιδευτικοί προγραμμάτων σπουδών καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν αντισταθμιστικά
και απαλλακτικά μέτρα που επιτρέπουν στους μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές να
συμμετάσχουν στις διδακτικές δραστηριότητες με ολόκληρη την τάξη: αυτό προκειμένου να προαχθεί ένα
εκπαιδευτικό και διδακτικό μοντέλο με λιγότερους αποκλεισμούς. 

ςυνδΕςμος
https://www.aiditalia.org/Media/Documents/legge170_10.pdf

Ευκαιρίες μάθησης & ανάπτυξης για παιδιά ΕΕΑ (εκτός σχολείου)

προγρΑμμΑτΑ Εκτος ςχολΕιου/ ςυνδΕςμοι

Ατομικος Βοήθος διδΑςκΑλιΑς

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
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τιτλος
SUMMER CAMPS

πΕριγρΑΦή
τα θερινά camp που διοργανώθηκαν το 2017 από το κέντρο F.A.R.E. και την AID – ιταλική Εταιρεία
δυσλεξίας είναι ειδικές εκδηλώσεις για συνάντηση και συζήτηση που διοργανώνονται για παιδιά και νέους
και αποσκοπούν στην ατομική και γνωστική ανάπτυξη των ατόμων μέσω του παιχνιδιού και της
διασκέδασης. Αρχίζοντας με απλούς στόχους, όπως η εξοικείωση των συμμετεχόντων με εναλλακτικές
στρατηγικές γραφής και ανάγνωσης μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών αντισταθμιστικών
εργαλείων ή της παροχής της δυνατότητας εκμάθησης νέων τεχνικών που μπορούν να
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τιτλος
AMICO TUTOR

πΕριγρΑΦή
Το πρόγραμμα προωθήθηκε το 2008 από την Coop FamigliaAmici σε συνεργασία με την ιταλική Ένωση
δυσλεξίας της Umbria, το κέντρο F.A.R.E., της Menteglocale Aps, και την InformalMente Aps, προκειμένου
να ανταποκριθεί στην ανάγκη στήριξης των οικογενειών με την εξωσχολική μελέτη παιδιών και νέων
ηλικίας 6 έως 18 ετών. Το πρόγραμμα προσέφερε εξατομικευμένα προγράμματα μαθημάτων που
ελάμβαναν υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή.

ςτοχοι
• Υποστήριξη των οικογενειών με την εξωσχολική μελέτη παιδιών και νέων ηλικίας 6 έως 18 ετών.

ομΑδΕς-ςτοχος
Παιδιά και νέοι ηλικίας 6 έως 18 ετών.

ποτΕ
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο

πΩς
Οι δραστηριότητες του προγράμματος διεξάχθηκαν στην Perugia και περιλάμβαναν: 

α)  την δημοσίευση κατατοπιστικού υλικού για λεπτομερείς πληροφορίες,
β)  την δημιουργία ιστοτόπου για την αναζήτηση πληροφοριών, απαντήσεων σε συχνές ερωτήσεις,
μαθημάτων χρήσης του λογισμικού, αντισταθμιστικών εργαλείων και σύνθεσης ομιλίας, ούτως ώστε
όλοι να έχουν πρόσβαση σε αυτών, αναλυτικές πληροφορίες για τους κανονισμούς του σχολείου
και για τις στρατηγικές οργάνωσης της μελέτης,
γ)  εργαστήρια «πως να μελετήσεις;» απευθυνόμενα σε μαθητές πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων σχολείων. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις αντισταθμιστικές τεχνολογίες, όπως
η σύνθεση ομιλίας για την ανάγνωση και με το λογισμικό για την δημιουργία νοητικών και
εννοιολογικών χαρτών, χρήσιμων για την ευκολότερη πρόσβαση σε υλικό μελέτης και για την
διευκόλυνση της απομνημόνευσης.

ςυνδΕςμος
http://www.amicotutor1.altervista.org/Leggo_anch_io.html

πΩς
Χρησιμοποιήθηκαν εργαστήρια στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες του Δήμου της Perugia για συνολικά 100 ώρες
εκπαίδευσης δημιουργώντας περιβάλλοντα εκμάθησης με ερεθίσματα εστιασμένα στην βελτίωση των
δυνατοτήτων των μαθητών.

ςυνδΕςμος
http://www.centrofare.it/wp-content/uploads/2017/07/CONVEGNO-Infanzia-24-luglio-2017.pdf

ΒοήθήτικΑ ΕργΑλΕιΑ μΕλΕτής ςτο ςπιτι γιΑ γονΕις

ΕκπΑιδΕυτικΕς ΕκδήλΩςΕις

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς ιτΑ
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τιτλος
ΑΞιολογήςή μΑθήτΩν μΕ ΕιδικΕς ΕκπΑιδΕυτικΕς ΑνΑγκΕς

πΕριγρΑΦή
Στο δευτεροβάθμιο σχολείο I.I.S. Polo - Bonghi (Santa Maria degli Angeli - PG) εφαρμόστηκε μια νέα
πρακτική, η οποία επιτρέπει συνεργασία μεταξύ του εκπαιδευτικού στήριξης, των γενικών εκπαιδευτικών
και των μαθητών, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιολόγηση της προόδου των μαθητών. 
Η πρακτική εφαρμόστηκε σε μια τάξη με δύο μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές και 8 μαθητές
με αναπηρία. 

ςτοχοι
• Η αποφυγή υπερβολικού αντικτύπου των διαφορετικών ατομικών αναγκών στην αξιολόγηση. 
• Η ενίσχυση της συνοχής μεταξύ μαθητών.
• Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικού στήριξης και γενικών εκπαιδευτικών.

ομΑδΕς-ςτοχος
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 14 έως 18 ετών.

ποτΕ
Δευτεροβάθμιο σχολείο72

τους βοηθήσουν στην οργάνωση των γνώσεων τους, η ομάδα των ειδικών και εισηγητών επιτρέπει στην
ομάδα να μελετήσει σχολικά αντικείμενα, βελτιώνοντας τόσο την γραπτή όσο και την προφορική έκφραση.
Τα θερινά camp αποτελούν μια σημαντική και καινοτόμο εμπειρία, που επιτρέπει σε νεαρά άτομα να γίνουν
ανεξάρτητα στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον.

ςτοχοι
• Υποστήριξη της ατομικής και γνωστικής ανάπτυξης των ατόμων μέσω του παιχνιδιού και της

διασκέδασης.
• Εξοικείωση των συμμετεχόντων με εναλλακτικές στρατηγικές γραφής και ανάγνωσης μέσω της

χρήσης ηλεκτρονικών αντισταθμιστικών εργαλείων.
• Η απόκτηση νέων τεχνικών από παιδιά και νέους που μπορούν να βοηθήσουν στην οργάνωση

των γνώσεων τους.

ομΑδΕς-ςτοχος
Μαθητές πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολείων

ποτΕ
Πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο

πΩς
το Campus @pprendo απευθύνεται σε μαθητές δευτεροβάθμιων σχολείων. Διαρκεί 6 ημέρες και κάθε
συμμετέχοντας καθοδηγείται προκειμένου να μάθει και να εκμεταλλευτεί αντισταθμιστικά εργαλεία και
στρατηγικές. Οι προτεινόμενες κατευθύνσεις είναι σε θέση να δώσουν ερεθίσματα για την αύξηση της
αυτονομίας μέσω τεχνικών και εργαλείων ΤΠΕ, βελτιώνοντας τα κίνητρα, την  αυτοεκτίμηση και αυτο-
αποδοχή. Κατά την διάρκεια του Campus γίνεται επίδειξη και χρήση δωρεάν λογισμικού και εγκατάσταση
αυτού στους υπολογιστές των μαθητών.
το Campus "Si può Fare" – με διαμονή ή όχι – απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που θέλουν να ζήσουν
μια διασκεδαστική και συναρπαστική εμπειρία. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στοχεύουν
στο να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση και αυτο-αποδοχή των συμμετεχόντων χάρη στην ομαδική
συνεργασία και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, Τα μαθήματα που προσφέρονται παραδίδονται από
εκπαιδευτικούς και tutors που επιτρέπουν στους μαθητές να προσεγγίσουν συγκεκριμένα αντικείμενα με
διασκεδαστικό τρόπο. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε αγόρια και κορίτσια με μαθησιακές δυσκολίες,
δυσλεξία και άλλες ΕΕΑ. 

ςυνδΕςμος
http://www.centrofare.it/campus-estivi/

Αναθεώρηση

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
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τιτλος
ΑυτοΑνΑςτοχΑςμος ςτήν ΕκπΑιδΕυςή ΑγΩγής κΑι ΦροντιδΑς ςτήν πρΩιμή πΑιδική ήλικιΑ

πΕριγρΑΦή
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEQUENCES - Self and external Evaluation of Quality in Europe to Nourish
Childhood Education Services – Αυτοαξιολόγηση και εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας στην Ευρώπη
για την  καλλιέργεια υπηρεσιών παιδικής εκπαίδευσης (Πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 για την σχολική
εκπαίδευση συντονιζόμενο από FORMA.Azione srl), επέτρεψε την μελέτη μιας πρακτικής που συνδέεται
με την καθιέρωση συναντήσεων εκπαιδευτικών παιδικής ηλικίας  για τον αυτοναστοχασμό και τον
διαμοιρασμό της προόδου των παιδιών και των εκπαιδευτικών στρατηγικών.

ςτοχοι
•   Να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να αναστοχαστούν σχετικά με την ποιότητα των σχέσεων με

τους μαθητές και μεταξύ αυτών και τις τρέχουσες διδακτικές μεθοδολογίες,
πρακτικές και εργαλεία που υιοθέτησαν.

τιτλος
δρΑςτήριοτήτΕς γιΑ τήν ΒΕλτιΩςή δΕΞιοτήτΩν ςτΑ μΑθήμΑτικΑ

πΕριγρΑΦή
Η πρακτική επέτρεψε την υλοποίηση στοχευμένων δραστηριοτήτων για μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές
Διαταραχές αναφορικά με τα Μαθηματικά. 
δευτεροβάθμιο σχολείο I.I.S. G. Bruno (Perugia)

ςτοχοι
• Βελτίωση της απόδοσης των μαθητών στα μαθηματικά.
• Αύξηση της επίγνωσης των μαθητών σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε

συγκεκριμένες ασκήσεις
• Διαμοιρασμός σε μια ομάδα ομότιμων των δυνατών σημείων και των αδυναμιών για την ενίσχυση

της αυτοεκτίμησης. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 14 έως 18 ετών.

ποτΕ
Δευτεροβάθμιο σχολείο

πΩς
Όταν τους δίνεται μια άσκηση μαθηματικών, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσουν τι δεν
μπορούν να κάνουν, ούτως ώστε να αποστρέψουν την προσοχή τους από την άσκηση στα προβλήματα
που συναντούν. Η συγκέντρωση τόσων πολλών διαφορετικών δυσκολιών σε μια ομάδα ομότιμων, ωθεί
τα παιδιά να αναζητήσουν «συμπληρωματικότητα εντός της δυσκολίας» (αυξάνοντας την επίγνωση των
γνώσεων τους σε συγκεκριμένες ασκήσεις).

ςυνδΕςμος
http://www.giordanobrunoperugia.gov.it/

πΩς
Δοκιμάστηκε πειραματικά η αντιστροφή ρόλων μεταξύ καθηγητών ενός αντικειμένου και του εκπαιδευτικού
υποστήριξης (οι γενικοί εκπαιδευτικοί ενεργούσαν ως υποστήριξη παιδιών με αναπηρίες ή ειδικές
μαθησιακές διαταραχές, ενώ οι εκπαιδευτικοί υποστήριξης εργαζόντουσαν με όλη την τάξη σχετικά με τα
διάφορα αντικείμενα). Επιπλέον, το έργο του εκπαιδευτικού υποστήριξης (π.χ. σημειώσεις μαθημάτων,
περιλήψεις, χάρτες) ήταν διαθέσιμο σε όλους στην τάξη ούτως ώστε όλοι οι μαθητές (με ΕΕΑ ή χωρίς) να
έχουν στην διάθεσή τους τα ίδια εργαλεία και πόρους. Με αυτόν τον τρόπο, τα κριτήρια και η διαδικασία
αξιολόγησης επηρεάστηκε λιγότερο από τις διαφορές μεταξύ των ατομικών αναγκών. 

ςυνδΕςμος
http://www.istitutopolo-bonghi.it/

*****

*****

73

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς ιτΑ
λ

ιΑ



•   Παροχή κινήτρων στο σχολικό προσωπικό να αναστοχαστεί τις πρακτικές του και να αξιολογήσει
τον τρόπο που υποστηρίζει τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές διαταραχές για να προοδεύσει
από την άποψη των δεξιοτήτων και της ευεξίας.

•   Να βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να προσδιορίσουν και να διαπραγματευθούν δράσεις για την
περαιτέρω βελτίωση της διδασκαλίας.

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ποτΕ
Δευτεροβάθμιο σχολείο

πΩς
Είναι δυνατή η θεσμοθέτηση συναντήσεων για τον αυτοναστοχασμό και τον διαμοιρασμό της προόδου
των παιδιών και των εκπαιδευτικών στρατηγικών στα δευτεροβάθμια σχολεία, προκειμένου να περάσουν
χρόνο μαζί, να συζητήσουν και να ξεπεράσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ εκπαιδευτικών, και δεδομένου του
γεγονότος ότι στα πρωτοβάθμια σχολεία προβλέπονται 2 ώρες στο πρόγραμμα που οι καθηγητές
χρησιμοποιούν απλώς για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να
κάνουν κάτι για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. 

ςυνδΕςμος
https://sequences-project.eu/
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την Ρουμανία η εκπαίδευση παιδιών και εφήβων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ)
εγγεγραμμένων στο νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, διέπεται από το
άρθρο 58 του Ρουμανικού Συντάγματος. Η ρουμανική εκπαιδευτική πολιτική για τον μη
αποκλεισμό μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία άρχισε να
εφαρμόζεται την δεκαετία του 1990, ταυτόχρονα με την βελτίωση της ζωής των παιδιών στα
ειδικά σχολεία. 
Ο Εκπαιδευτικός Νόμος που κυρώθηκε το 1995 (ο πρώτος από το 1989), αφιέρωνε ένα
ολόκληρο κεφάλαιο στην ειδική αγωγή, εισάγοντας τις έννοιες των ειδικών εκπαιδευτικών

αναγκών – ΕΕΑ και της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών παιδιών με
αναπηρία σε ειδικά σχολεία, των ειδικών τάξεων που είναι ενσωματωμένες στα γενικά σχολεία και της
ατομικής ένταξης σε κανονικές τάξεις.
Το 1997 ο Νόμος περί κώδικα εκπαιδευτικών εισήγαγε την επαγγελματική ιδιότητα του επισκέπτη
εκπαιδευτικού, με την πρόθεση υποστήριξης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ενταγμένων
σε γενικά σχολεία. Αργότερα, η κυβερνητική απόφαση 1251 του 2005 περί ζητημάτων ειδικής αγωγής,
προσδιόρισε τους όρους και τα μέτρα οργάνωσης ενός Εκπαιδευτικού Συστήματος χωρίς αποκλεισμούς,
βάσει των αρχών της ενσωματωμένης ειδικής αγωγής. Αυτή η έννοια βασίζεται στην εμπειρία με τα ειδικά
σχολεία, και προσπαθεί να μεταφέρει αυτήν την εμπειρία στα γενικά σχολεία, αρχίζοντας από την αρχή
των «υπηρεσιών που ακολουθούν τον μαθητή».
Ο Εκπαιδευτικός Νόμος 1/2011 (εν ισχύ, ανανεώθηκε με περαιτέρω τροποποιήσεις), επέκτεινε τις δομές
για την υποστήριξη αυτού του Εκπαιδευτικού Συστήματος χωρίς αποκλεισμούς, δημιουργώντας επαρχιακά
κέντρα πόρων για εκπαιδευτική βοήθεια (ένα κέντρο CJRAE για κάθε επαρχία και ένα κέντρο CMBRAE στο
Βουκουρέστι). Η ένταξη των μαθητών ΕΕΑ σε κανονικές τάξεις και σχολεία συνεχίστηκε. Τα CJRAE  και
CMBRAE προσέφεραν λογοθεραπεία και σχολική συμβουλευτική για μαθητές ΕΕΑ από δημόσια σχολεία
(τα ιδιωτικά σχολεία δεν περιλαμβάνονται) σε αστικές περιοχές (οι απομακρυσμένες περιοχές είναι εντελώς
αποκλεισμένες). Άλλες υπηρεσίες παρέμειναν κατά κύριο λόγο σε ειδικά σχολεία (επισκέπτης
εκπαιδευτικός), ή σε πρώην ειδικά σχολεία που μετασχηματίστηκαν στα επονομαζόμενα «σχολικά κέντρα
για εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς».
Η μίξη μεταξύ του συστήματος ειδικών σχολείων και της ενσωματωμένης ειδικής αγωγής δημιούργησε
τεράστια σύγχυση μεταξύ τύπων ΕΕΑ (για παράδειγμα δυσλεξία) και γενικής αναπηρίας, οι οποίες
αντιμετωπίζονταν στα ειδικά σχολεία πριν το 1989. 
Η ένταξη παιδιών με ΕΕΑ πρέπει να θεωρείται περισσότερο ως φυσική παρά ως ουσιαστική ένταξη, καθώς
οι υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι είτε ανεπαρκείς είτε ακατάλληλες και αναποτελεσματικές για όλες τις
κατηγορίες ενδιαφερομένων στο εκπαιδευτικό σύστημα:

τα παιδιά με ΕΕΑ και τις οικογένειές τους,
τους εκπαιδευτικούς,
την διεύθυνση και την διαχείριση των σχολείων (τοπικές αρχές)
τα παιδιά και τις οικογένειές των παιδιών σε κανονικά σχολεία.

Μολαταύτα, το σύστημα γίνεται πιο ανοικτό μέρα με την μέρα και νέες ρυθμίσεις ήρθαν να αναπληρώσουν
διατάξεις που έλλειπαν για κάθε διαφορετικό τύπο εκπαιδευτικής ανάγκης.
Στην δημόσια εκπαίδευση, εφαρμόζεται το εν λόγω σύστημα σχολείων ειδικής αγωγής για διαφορετικούς
τύπους αναπηρίας και παράλληλα δοκιμάζεται η ατομική ένταξη μαθητών με αναπηρία/ΕΕΑ στα γενικά
σχολεία. Η ένταξη τάξεων ειδικής αγωγής στα κανονικά σχολεία απέτυχε, πλην ορισμένων εξαιρέσεων. 
Στο σύστημα ιδιωτικής εκπαίδευσης υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών. Για
παράδειγμα, υπάρχει ένα σχολείο, CONIL, που εφαρμόζει την απόλυτη ένταξη, με εκπαιδευτικούς και
εκπαιδευτικούς υποστήριξης σε κανονικές τάξεις για μαθητές με ή χωρίς ΕΕΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την πραγματικότητα, επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για
ΣΥΣΤΗΜΑ, δομημένο και καλά εδραιωμένο για μια κατάλληλη προσέγγιση των ζητημάτων ΕΕΑ στα κανονικά
σχολεία. 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν την ρουμανική εκπαιδευτική πολιτική για την ένταξη των μαθητών
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, και όλοι τους έχουν βιώσει αυτή την76
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ένταξη κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές 
αντιλήψεις σχετικά με αυτή, και η βασικότερη παρατήρηση είναι ότι η επιτόπια κατάσταση είναι πολύ
διαφορετική σε σχέση με την εθνική εκπαιδευτική πολιτική που ορίζει η νομοθεσία.
Στην πραγματικότητα η Ρουμανία δεν διαθέτει μια δομημένη στρατηγική, προκειμένου να συνδέσει τις αξίες
που προάγει ο Νόμος περί Εθνικής Εκπαίδευσης (και όλες τις περαιτέρω αποφάσεις που αφορούν τις ΕΕΑ) και
τις υφιστάμενες πρακτικές.
Για τον λόγο αυτό το σχολείο έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τα μέτρα ένταξης που προβλέπει η εθνική
εκπαιδευτική πολιτική, χωρίς να διαθέτει τα μέσα για να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί στα γενικά σχολεία (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών) νοιώθουν πίεση από πολλές
πλευρές:

την πίεση των γονέων μαθητών με ΕΕΑ, καθώς αυτοί θεωρούν την ένταξη στο γενικό σχολείο ως μια
ευκαιρία για καλύτερη κοινωνική ένταξη των παιδιών τους. Οι νόμοι επιμένουν στην διασφάλιση
της ισότητας των δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, για όλα τα παιδιά, τα οποία οφείλουν να
ενταχθούν σε γενικά σχολεία, ανεξαρτήτως των δυσκολιών ή των ειδικών περιστάσεων. Οι
εκπαιδευτικοί βιώνουν αυτήν την ένταξη ως πίεση, καθώς βρίσκονται χωρίς υποστήριξη για τον
συνεχώς αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων ΕΕΑ τις οποίες δεν είναι προετοιμασμένοι να δεχθούν
στις τάξεις τους με κατάλληλη εκπαιδευτική αντιμετώπιση. 

την πίεση των αρχών/υπουργείου, κτλ., που επιμένουν στην αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης
για όλους τους μαθητές αλλά η αξιολόγηση της επαγγελματικής απόδοσης των εκπαιδευτικών
βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα στις εθνικές εξετάσεις, τους σχολικούς διαγωνισμούς,
τους Ολυμπιακούς, την συμμετοχή σε προγράμματα ή άλλες δραστηριότητες, κτλ. Δεν υπάρχουν
προσαρμογές βάσει των ειδικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις ΕΕΑ, πέραν ενός καινούριου
κανονισμού που ονομάζεται «PROCEDURA» για τις εθνικές εξετάσεις (2019), ο οποίος είναι πολύ
πρόσφατος για να αποτελέσει σημείο αναφοράς.
την πίεση των άλλων γονέων, των γονέων των «κανονικών» μαθητών που επικρίνουν τους
εκπαιδευτικούς και την διεύθυνση του σχολείου για την παρουσία ορισμένων μαθητών ΕΕΑ που
θεωρούν ότι «διαταράσσουν» τις δραστηριότητες της τάξης και μειώνουν τον χρόνο που αφιερώνει
ο εκπαιδευτικός στα παιδιά προκειμένου να εντάξει αυτά με ΕΕΑ. Η πίεση υφίσταται και για τους
διευθυντές, καθώς αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να προσδιορίσουν λύσεις ούτως ώστε τα σχολεία
τους να θεωρούνται από ολόκληρη την κοινότητα και χωρίς αποκλεισμούς και ως υψηλών
επιδόσεων ή «σχολεία ελίτ». Σημειώνεται ότι στην πραγματικότητα η αντίληψη της ποιότητας της
εκπαίδευσης που παρέχει ένα σχολείο βασίζεται εξ ολοκλήρου στα καλά αποτελέσματα που
επιτυγχάνονται από τους μαθητές σε διάφορους διαγωνισμούς και εθνικές εξετάσεις. 

Μια άλλη πτυχή που αναφέρεται από τους εκπαιδευτικούς, αφορά τα παιδιά που έχουν αποδεδειγμένες
μαθησιακές δυσκολίες και δεν αναγνωρίζονται ως ΕΕΑ, επειδή οι γονείς αρνούνται να αποδεχθούν την
κατάσταση και δεν επιτρέπουν να αξιολογηθούν τα παιδιά τους προκειμένου να υπάρχει μια πιο λεπτομερής
ενημέρωση σχετικά με τις δυσκολίες και τυχόν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους. 
Από την άλλη μεριά, οι γονείς δεν αισθάνονται ασφαλείς να βεβαιώσουν τυχόν ειδικές ανάγκες των παιδιών
τους, καθώς βιώνουν επίσης την πίεση της παραμέλησης του πραγματικού προβλήματος, χωρίς επαγγελματική
υποστήριξη στην τάξη (οι επισκέπτες εκπαιδευτικοί που μπορούν να παράσχουν υποστήριξης στην τάξη δεν
επαρκούν λόγω ελλείψεων, γενικά μόνο οι μεγαλύτερες πόλεις επωφελούνται από τέτοιους ειδικούς
εκπαιδευτές και ο χρόνος που μπορούν να αφιερώσουν σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τις 2 ώρες ανά
εβδομάδα). Οι γονείς βιώνουν επίσης, όπως και οι εκπαιδευτικοί, την πίεση που προέρχεται από τους γονείς
των «κανονικών» μαθητών.
Στην Ρουμανία καταγράφονται παραδείγματα καλών πρακτικών, όπως πιστοποιήσεις ΕΕΑ (TSI), ορθές διαγνώσεις
με πολύ καλή οικογενειακή υποστήριξη. 
Αναλόγως της προσωπικής τους προσέγγισης, ορισμένοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για
την διδακτική τους διαδικασία, όπως:

μείωση των εργασιών,
προφορική αντί για γραπτή εξέταση,
ατομική υποστήριξη για εργασίες της τάξης,
συμμαθητής υποστήριξης κοντά στον μαθητή ΕΕΑ,
εναλλακτικές μέθοδοι ανάγνωσης στο δημοτικό σχολείο,
Iκαινοτόμες μέθοδοι (παιχνίδι και μάθηση) και φιλική προσέγγιση προς όλους τους μαθητές, ιδιαίτερα
αποτελεσματική για μαθητές TSI,

εννοιολογικοί χάρτες (αυξανόμενο ενδιαφέρον για την νοητική χαρτογράφηση ως μέθοδο εκμάθησης
για όλους τους μαθητές και ιδιαίτερα αποτελεσματική ως μέθοδος αξιολόγησης μαθητών TSI),

ψηφιακά εργαλεία (οπτική μάθηση με παρουσιάσεις βίντεο, ψηφιακά βιβλία, διορθωτικό λογισμικό
– ρουμανική έκδοση του OneNote, λογισμικό ανάγνωσης – Αγγλικά, κτλ.)

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών  και μαθητών (και τις
οικογένειές τους). Η επιτόπια παρατήρηση μας έγινε σε επιλεγμένες τάξεις όπου οι
καθηγητές έχουν κάποια κατάρτιση και γνωρίζουν τις ειδικές ανάγκες ως TSI και για τους
διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης αυτών των αναγκών. Μολαταύτα, υπάρχουν πολλά 77
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το βασικό πρόβλημα αφορά την έλλειψη
εκπαίδευσης σχετικά με τις ΕΕΑ και ιδιαίτερα τις
TSI. μια από τις κυριότερες παρατηρήσεις είναι
ότι οι εκπαιδευτικοί χρΕιΑΖοντΑι τεχνογνωσία
και την υποστήριξη της διεύθυνσης του σχολείου
των αρχών και των γονέων για να επιτύχουν
αυτό το στόχο.  Από αυτή την άποψη η
εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει μικτές
ομάδες – εκπαιδευτικούς και  διευθυντές
σχολείων και ει δυνατόν σχολικούς συμβούλους
και επισκέπτες εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτικούς
υποστήριξης. κατά συνέπεια αποφασίσαμε να
συμπεριλάβουμε εν συνεχεία μια εργαλειοθήκη
νοητικής χαρτογράφησης για μια τάξη «φιλική
προς τις ΕΕΑ» που αναπτύχθηκε από την
elaborated by Carmen DRAGOMIR, ειδικό της
mintebrici.ro.

Η παρούσα εργαλειοθήκη έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την Ρουμανίας που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες
διδασκαλίας σε μαθητές με ΕΕΑ. Στόχος αυτής της εργαλειοθήκης είναι να αποτελέσει ένα πόρο που θα
αυξήσει την ικανότητά τους να διασφαλίζουν την επιτυχία της ποικιλόμορφης ομάδας μαθητών στις τάξεις
τους, με έμφαση στους μαθητές ΕΕΑ.

Για τους σκοπούς του παρόντος προγράμματος, θεωρούμε ότι πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένες
ΕΕΑ –Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, και κυρίως σε αυτές που μπορούν να προσεγγιστούν άμεσα από τους
εκπαιδευτικούς, με την κατάλληλη εκπαίδευση και εργαλεία:

•   δυσλεξία (διαταραχή ανάγνωσης)
• δυσγραφία και δυσορθογραφία (διαταραχές της γραφής)
•   δυσαριθμησία (διαταραχή υπολογισμού)

Ο βαθμός δυσκολίας ενός παιδιού με διαταραχή της ανάγνωσης, γραφής και/ή του υπολογισμού διαφέρει
από άτομο σε άτομο λόγω των γενετικών διαφορών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου αλλά και της
εκπαίδευσης που λαμβάνει το άτομο. Ο εγκέφαλος είναι κανονικός, συχνά πολύ «ευφυής» αλλά με δυνατά
σημεία σε τομείς πέραν του λόγου και της αριθμητικής.

Αυτή η «διαφορά» παραμένει απαρατήρητη έως ότου το άτομο αντιμετωπίσει δυσκολία όταν μαθαίνει να
διαβάζει, να γράφει και να μετράει. Κάθε άτομο με διαταραχή της ανάγνωσης, γραφής και/ή του
υπολογισμού είναι μοναδικό, αλλά η προσέγγιση της νοητικής χαρτογράφησης είναι αρκετά ευέλικτη για
να χρησιμεύσει σε μια ευρεία γκάμα ηλικιών και μαθησιακών διαφορών. Η προσέγγιση νοητικής
χαρτογράφησης μπορεί να είναι πολύτιμη για πολλούς, για το δυσλεξικό παιδί είναι ουσιώδης. Η

εξειδίκευση του εκπαιδευτικού είναι το κλειδί. 

ΕιςΑγΩγή ςτήν ΕργΑλΕιοθήκή νοήτικής χΑρτογρΑΦήςής γιΑ
μιΑ τΑΞή «Φιλική προς τις ΕΕΑ»
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διαφορετικά σήματα που εκπέμπονται και από τις δύο πλευρές, εκπαιδευτικούς και μαθητές (οικογένειες),
αμφότερες (!) οι πλευρές ισχυριζόμενες ότι χρειάζονται να γίνουν ακόμη πολλά για ένα σχολείο πραγματικά
χωρίς αποκλεισμούς. Ακόμη και στο ίδιο σχολείο, ο ίδιος μαθητής μπορεί να αντιμετωπίσει διαφορετικές
εμπειρίες ανάλογα με τις δεξιότητές του σε ορισμένα αντικείμενα ή βάσει της ατομικής ικανότητας των
εκπαιδευτικών να προσαρμόσουν την διδακτική τους διαδικασία στις ανάγκες του. 
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δυνατά σημεία δυσλεξίας (+)

1.1. Λογική σκέψη
1.2. Καλές λεκτικές δεξιότητ
1.3. Συχνά καλοί σε καλλιτεχνικά αντικείμενα
1.4. Συχνά καλοί στην χρήση τεχνολογίας
1.5. Συχνά καλοί στα σπορ  
1.6. Συχνά καλοί στην εργασία με3D
1.7. 1.7. Πιο ικανοί από αυτό που υποδηλώνει
η δεξιότητα γραφής

Αδυναμίες δυσλεξίας (-)

1.1. Προβλήματα με την οργάνωση, τη μνήμη και τον
προγραμματισμό
1.2. Προβλήματα με τις δεξιότητες γραμματισμού και
αριθμητικής
1.3. Κακή συγκέντρωσηn
1.4. Κακή αντοχή
1.5.Προβλήματα με καθημερινά πράγματα (να λέει την
ώρα, κλπ)
1.6.Προβλήματα με τον συντονισμό
1.7.1.7. Χαμηλή αυτοεκτίμηση

τομΕΑς 1: δυνΑτΑ ςήμΕιΑ κΑι ΑδυνΑμιΕς δυςλΕΞιΑς

τομΕΑς 2: διΕυκολυνςΕις ςχΕτικΑ μΕ μιΑ τΑΞή Φιλική ςτις ΕΕΑ.

Τα σχολεία μπορούν να εφαρμόσουν ακαδημαϊκές διευκολύνσεις και τροποποιήσεις για να βοηθήσουν
τους μαθητές με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσορθογραφία και δυσαριθμησία να επιτύχουν. Για παράδειγμα
σε ένα μαθητή με διαταραχή ανάγνωσης/γραφής/υπολογισμού μπορεί να δοθεί περισσότερος χρόνος για
να ολοκληρώσει εργασίες, βοήθεια να κρατάει σημειώσεις και εργασίες που έχουν προσαρμοστεί
κατάλληλα. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δίνουν ηχογραφημένα τεστ ή να επιτρέπουν στους δυσλεκτικούς
μαθητές να χρησιμοποιούν εναλλακτικά μέσα αξιολόγησης. Η Η διδασκαλία σε δυσλεκτικούς μαθητές σε
διαφορετικά περιβάλλοντα αποτελεί πρόκληση. Οι εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης αναζητούν
διευκολύνσεις που υποστηρίζουν την μάθηση και την διαχείριση μιας τάξης ετερογενών μαθητών. Είναι
σημαντικό να εντοπιστούν διευκολύνσεις που είναι εύλογο να ζητηθούν από τους εκπαιδευτικούς σε κάθε
περιβάλλον τάξης. ςύμφωνα με την διεθνή Ένωση δυσλεξίας (IDA) - δυσλεξία στην τάξη
(www.dyslexiaIDA.org), οι ακόλουθες διευκολύνσεις παρέχουν ένα πλαίσιο προκειμένου μαθητές με
μαθησιακά προβλήματα να βοηθηθούν να επιτύχουν μια τάξη φιλική στις ΕΕΑ στην πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το υλικό (pdf) αποτελείται από μια ποικιλία εργαλείων νοητικής χαρτογράφησης για την υποστήριξη
εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, καθένα από τα οποία εστιάζει:

•   τομΕΑς 1: δυνατά σημεία και αδυναμίες δυσλεκτικών μαθητών.
•   τομΕΑς 2: τάξη φιλική στις ΕΕΑ
•  τομΕΑς 3: διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
•  τομΕΑς 4: διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών.

ή ΕργΑλΕιοθήκή
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Εικόνα 1: Νοητικός χάρτης τάξης «φιλικής προς τις ΕΕΑ»

τομΕΑς 3: διΕυκολυνςΕις που ΑΦορουν  διΑδρΑςτική διδΑςκΑλιΑ

Το έργο του τραβήγματος της προσοχής των μαθητών κα της απασχόλησής τους για μια χρονική περίοδο,
απαιτεί πολλές δεξιότητες διδασκαλίας και διαχείρισης. Η διδασκαλία και οι αλληλεπιδράσεις οφείλουν
να παρέχουν επιτυχημένες εμπειρίες μάθησης σε κάθε μαθητή.

Σύμφωνα με την διεθνή Ένωση δυσλεξίας (IDA)  - δυσλεξία στην τάξη (www.dyslexiaIDA.org), ορισμένες
από τις διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι:

3.1.   δώστε αντίγραφο των σημειώσεων του μαθήματος. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει
αντίγραφο του μαθήματος στου μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να κρατάνε
σημειώσεις κατά την διάρκεια παρουσιάσεων.

3.2.   δώστε οργανωτικό σχεδιάγραμμα. Ένα περίγραμμα, διάγραμμα, ή κενός πίνακας μπορεί να
δοθεί στους μαθητές για να το συμπληρώσουν κατά την διάρκεια παρουσιάσεων. Αυτό βοηθά
τους μαθητές να προσέχουν να ακούσουν πληροφορίες- κλειδιά και να δουν τις σχέσεις μεταξύ
ιδεών και σχετικών πληροφοριών.

3.3.  χρησιμοποιείστε οδηγίες βήμα-βήμα: Νέες ή δύσκολες πληροφορίες μπορούν να
παρουσιαστούν σε μικρά, διαδοχικά βήματα. Αυτό βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες
πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό. 

3.4.   ςυνδυάστε ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφοριών. Λεκτικές πληροφορίες μπορούν
να μεταδοθούν με οπτικές απεικονίσεις (π.χ. με επικεφαλίδα ή φυλλάδιο)

3.5.   γράψτε βασικά σημεία ή λέξεις στον πίνακα. Πριν από μια παρουσίαση, ο εκπαιδευτικός μπορεί
να γράψει νέες λέξεις και βασικά σημεία στον πίνακα.

3.6.   χρησιμοποιείστε ισορροπημένες  παρουσιάσεις και δραστηριότητες. . Πρέπει να
καταβάλλεται προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ προφορικών παρουσιάσεων με οπτικές
πληροφορίες και συμμετοχικές δραστηριότητες. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ισορροπία
ανάμεσα σε μια μεγάλη ομάδα, μια μικρή ομάδα και ατομικές δραστηριότητες.

3.7.  χρησιμοποιείστε μνημονικές οδηγίες. Μνημονικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
να βοηθήσουν τους μαθητές να απομνημονεύσουν βασικές πληροφορίες ή βήματα σε μια
στρατηγική μάθησης. 
3.8.   δώστε έμφαση στην καθημερινή επισκόπηση. Η καθημερινή επισκόπηση προηγούμενων

μαθημάτων μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να συνδέσουν νέες πληροφορίες με
προηγούμενες γνώσεις. 
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τομΕΑς 4: διΕυκολυνςΕις που ΑΦορουν τήν Αποδοςή τΩν μΑθήτΩν

Οι μαθητές παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στην ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε
διαφορετικά περιβάλλοντα. Για παράδειγμα οι μαθητές διαφέρουν στην ικανότητά τους να κάνουν
προφορικές παρουσιάσεις, να συμμετέχουν σε συζητήσεις, να γράφουν γράμματα και αριθμούς, να
γράφουν παραγράφους, να σχεδιάζουν αντικείμενα, στην ορθογραφία, να εργάζονται σε θορυβώδη ή
ακατάστατα περιβάλλοντα και να διαβάζουν, γράφουν ή να ομιλούν με ταχύ ρυθμό. Επιπλέον, οι μαθητές
διαφέρουν στην ικανότητά τους να επεξεργάζονται πληροφορίες που παρουσιάζονται σε οπτική ή
ακουστική μορφή. 

Σύμφωνα με την διεθνή Ένωση δυσλεξίας (IDA)  - δυσλεξία στην τάξη (www.dyslexiaIDA.org), οι ακόλουθες
διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:

4.1.  Αλλάξτε τον τρόπο απόκρισης: . Για μαθητές που έχουν δυσκολία με τις λεπτές κινητικές
αποκρίσεις (όπως το γράψιμο με το χέρι), ο τρόπος απόκρισης μπορεί να αλλάξει σε
υπογράμμιση, επιλογή από πολλαπλές επιλογές, ταξινόμηση ή σήμανση. Μαθητές με
προβλήματα λεπτής κινητικότητας μπορούν να λάβουν επιπλέον χώρο για να γράψουν τις
απαντήσεις στα φύλλα εργασίας ή μπορεί να τους επιτραπεί να απαντήσουν σε προσωπικούς
πίνακες. 

4.2.  δώστε μια περίληψη του μαθήματος. Μια περίληψη βοηθάει ορισμένους μαθητές να
παρακολουθήσουν το μάθημα με επιτυχία και να κρατήσουν κατάλληλες σημειώσεις.
Επιπλέον, η περίληψη βοηθά τους μαθητές να δουν την οργάνωση του υλικού και να κάνουν
επίκαιρες ερωτήσεις. 

4.3.  Ενθαρρύνετε τη χρήση οργανωτικού σχεδιαγράμματος. Το οργανωτικό σχεδιάγραμμα
συνίσταται στην οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή. Για να αναπτύξει ένα οργανωτικό
σχεδιάγραμμα, ο μαθητής πρέπει να σημειώσει το θέμα στην πρώτη γραμμή, να συγκεντρώσει
και να διαιρέσει τις πληροφορίες σε βασικές επικεφαλίδες, να σημειώσει τις πληροφορίες
που σχετίζονται με τις βασικές επικεφαλίδες σε κάρτες ευρετηρίου, να οργανώσει τις
πληροφορίες σε βασικές κατηγορίες, να βάλει τις πληροφορίες κάτω από κατάλληλους
υπότιτλους και να ταξινομήσει τις πληροφορίες στην μορφή του οργανωτικού
σχεδιαγράμματος.  

4.4.  τοποθετήστε τους μαθητές κοντά στον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές με προβλήματα προσοχής
μπορούν να καθίσουν κοντά στον εκπαιδευτικό, τον πίνακα ή τον χώρο εργασίας και μακριά
από ήχους, υλικά ή αντικείμενα που αποσπούν την προσοχή. 

4.5.   χρησιμοποιήστε ενδείξεις για να υποδηλώσετε σημαντικά στοιχεία. Αστερίσκοι ή
κουκκίδες μπορούν να σημειώνουν ερωτήσεις ή δραστηριότητες που έχουν μεγάλη σημασία
στην αξιολόγηση. Αυτό βοηθά τους μαθητές να διαχειρίζονται τον χρόνο σωστά κατά τη
διάρκεια διαγωνισμάτων ή εργασιών.

4.6.  ςχεδιάστε ιεραρχικά φύλλα εργασίας. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να σχεδιάσει φύλλα
εργασίας με προβλήματα ιεραρχημένα από το ευκολότερο προς το δυσκολότερο. Η πρώιμη
επιτυχία βοηθάει τους μαθητές να ξεκινήσουν την εργασία.

4.7.   Επιτρέψτε τη χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων. Στους μαθητές μπορεί να παρέχονται
περιγράμματα γραμμάτων και αριθμών για να τους βοηθήσουν να γράψουν σωστά.
Αριθμογραμμές, άβακες, αριθμομηχανές και άλλη βοηθητική τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει
τους μαθητές να κάνουν υπολογισμούς, μόλις κατανοήσουν τις μαθηματικές πράξεις.

4.8.   δείξτε δείγματα εργασιών. Δείγματα ολοκληρωμένων εργασιών μπορούν να επιδειχθούν
για να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν τις προσδοκίες και να μεριμνήσουν ανάλογα.

4.9.   χρησιμοποιήστε μάθηση με μεσολάβηση ομότιμων. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να συνδυάσει
συμμαθητές διαφορετικών επιπέδων ικανότητας για να ελέγξουν τις σημειώσεις τους, να
μελετήσουν για ένα τεστ, να διαβάσουν μεγαλόφωνα ο ένας στον άλλον, να γράψουν ιστορίες
ή να κάνουν εργαστηριακά πειράματα. Επίσης, ένας συνεργάτης μπορεί να διαβάσει
μαθηματικά προβλήματα για επίλυση σε μαθητές με προβλήματα ανάγνωσης.

4.10.   χρησιμοποιήστε ευέλικτους χρόνους εργασίας. Στους μαθητές που εργάζονται αργά
μπορεί να δοθεί επιπλέον χρόνος για να ολοκληρώσουν γραπτές εργασίες.

4.11.   παρέχετε πρόσθετη εξάσκηση. Οι μαθητές απαιτούν διαφορετικά επίπεδα εξάσκησης
για να αποκτήσουν δεξιότητες ή να κατανοήσουν περιεχόμενο. Πολλοί μαθητές με μαθησιακά
προβλήματα χρειάζονται επιπλέον εξάσκηση για να αποκτήσουν ένα επίπεδο ευχέρειας.

4.12.   χρησιμοποιήστε εναλλακτικές  ή προσαρμοσμένες εργασίες. Οι μαθητές μπορούν να
ολοκληρώσουν μια εργασία αντί για προφορικές εκθέσεις ή το αντίστροφο.
Επίσης τα τεστ μπορούν να διεξάγονται σε προφορική ή γραπτή μορφή. 

81

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ρ
Ο
Υ
Μ
Α
Ν
ΙΑ



ή νοητική χαρτογράφηση βελτιώνει την ςυγκΕντρΩςή
Η προσοχή πολλών δυσλεξικών ατόμων μπορεί να διασπαστεί όταν προσπαθούν να καταγράψουν
μια ιδέα. Ωστόσο, όταν σχεδιάζεις έναν νοητικό χάρτη  βλέπεις διαρκώς τι έχεις κάνει ήδη,
δουλεύοντας ταυτόχρονα με μια νέα ιδέα. Αυτό μειώνει την πιθανότητα να ξεχάσεις τον συλλογισμό
σου αφού αυτομάτως ελέγχεις τον υπόλοιπο Χάρτη σου.

ή νοητική χαρτογράφηση βελτιώνει την μνήμή
Οι νοητικοί χάρτες συμβολίζουν έννοιες με εύκολα να θυμηθείς οπτικά και γλωσσικά στοιχεία. Οι
μαθητές θυμούνται περισσότερα από όσα βλέπουν και σχεδιάζουν ότι διαβάζουν και ακούνε. 

ή νοητική χαρτογράφηση ΑνΑλυΕι πλήροΦοριΕς
Η χρήση νοητικών χαρτών μπορεί επίσης να βοηθήσει με την δυσλεξία με την αποδόμηση μεγάλων
πληροφοριών σε εύκολα να διαβαστούν μικρά τμήματα. Αντί για το άσχημο, δύσκολο, πυκνό
κείμενο, η νοητική χαρτογράφηση επιτρέπει στους δυσλεξικούς μαθητές να σπάσουν πολύπλοκα
προβλήματα σε απλά, οπτικά αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα.  

ή νοητική χαρτογράφηση δίνει δομή ςτις ιδΕΕς
Ένα ακόμα τεράστιο πλεονέκτημα της χρήσης νοητικών χαρτών για την δυσλεξία είναι ότι παρέχουν
δομή στις σκέψεις σου. Όταν σχεδιάζεις μια έκθεση ιδεών, οι ιδέες του νοητικού χάρτη μπορούν
να μεταφερθούν σε γραμμική μορφή (με το κλικ ενός κουμπιού σε λογισμικό νοητικής
χαρτογράφησης, όπως το iMindMap, MindMeister, Coggle, Inspiration…) η οποία δημιουργεί την
δομή, τις παραγράφους και τις εικόνες για την έκθεσή σου, με απλό τρόπο. 

ή νοητική χαρτογράφηση είναι ςτρΑτήγική μΑθήςής ςυμΒΑτή μΕ τον ΕγκΕΦΑλο
Έρευνες δείχνουν ότι η διαδικασία της σκέψης περιλαμβάνει έναν πολύπλοκο συνδυασμό

λέξεων, χρωμάτων, εικόνων, μοτίβων, σεναρίων, ήχων και μουσικής. Ο εγκέφαλός μας επίσης
λειτουργεί σε πολλαπλές κατευθύνσεις, ταυτόχρονα. Η νοητική χαρτογράφηση αντικατοπτρίζει

ΕΙΚΟΝΑ 2 – Κείμενο προς νοητικό χάρτη
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ποιΑ ΕινΑι τΑ πλΕονΕκτήμΑτΑ τΩν νοήτικΩν χΑρτΩν γιΑ τήν δυςλΕΞική
μΑθήςή

ή νοητική χαρτογράφηση απευθύνεται σε πολλΕς ΑιςθήςΕις 

Η νοητική χαρτογράφηση  βοηθά με την δυσλεξία, καθώς κάνει χρήση εικόνων, χρωμάτων,
σχημάτων, μεγεθών και συμβόλων για να χαρτογραφήσει πληροφορίες με ένα τρόπο που είναι
ευκολότερα κατανοητός. 

τι ΕινΑι οι νοήτικοι χΑρτΕς;

Οι νοητικοί χάρτες είναι οπτικοί χάρτες αλληλοσυνδεόμενων ιδεών που αναπτύσσονται με ακτινικό τρόπο
από μια κεντρική ιδέα. Ο νοητικός χάρτης χρησιμοποιεί μόνο λέξεις κλειδιά για να εγείρει την μνήμη και
την συσχέτιση και ενθαρρύνει τη χρήση χρωμάτων και εικόνων

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
ρο

υμ
Α

ν
ιΑ



πιστά την φυσική διαδικασία της σκέψης μας. Επιπλέον, η νοητική χαρτογράφηση αποτελεί
ισορροπημένη μάθηση για ολόκληρο τον εγκέφαλο. Καθώς δημιουργούμε και βλέπουμε νοητικούς
χάρτες, ενσωματώνουμε τα στυλ επεξεργασίας τόσο του αριστερού όσο και του δεξιού ημισφαιρίου
του εγκεφάλου μας. 

ή νοητική χαρτογράφηση βελτιώνει την δήμιουργικοτήτΑ
Καθώς οι μαθητές προσπαθούν να κατανοήσουν την ουσία ενός θέματος με τους δικούς τους
νοητικούς χάρτες, πρέπει να χρησιμοποιήσουν φαντασία και ευρηματικότητα. 

ή νοητική χαρτογράφηση βελτιώνει την κΑτΑνοήςή
Οι νοητικοί χάρτες παρέχουν μια σφαιρική προοπτική του κεντρικού θέματος. Οι μαθητές «βλέπουν
την μεγάλη εικόνα» κοιτάζοντας ένα νοητικό χάρτη και δημιουργούν τις δικές τους συνδέσεις για
το περιεχόμενο καθώς δημιουργούν τους δικούς τους νοητικούς χάρτες. Η μάθηση ενσωματώνεται
σε ένα πιο ολοκληρωμένο, ουσιαστικό πλαίσιο. 
Οι πληροφορίες παρουσιάζονται οπτικά αντί λεκτικά, βοηθώντας μαθητές με περιορισμένες
δεξιότητες ανάγνωσης να κατανοήσουν βασικές έννοιες. 

νοητική χαρτογράφηση και πολλΑπλοι τυποι νοήμοςυνής 
Η νοητική χαρτογράφηση εμπλέκει έντονα τέσσερεις τύπους νοημοσύνης, ταυτόχρονα

: λεκτική / γλωσσική – Οι νοητικοί χάρτες περιέχουν λέξεις κλειδιά. Οι μαθητές μαθαίνουν να είναι
συνοπτικοί όταν δημιουργούν τους νοητικούς χάρτες και να επεκτείνουν τις λέξεις κλειδιά σε
φράσεις όταν χρησιμοποιούν τους νοητικούς τους χάρτες για να ελέγξουν, να μελετήσουν και να
κάνουν τις εργασίες τους. 
λογικό-μαθηματική – Δομή, οργάνωση και σχέσεις είναι αναπόσπαστα μέρη της νοητικής
χαρτογράφησης. 
οπτική/χωρική – Το διδακτικό υλικό είναι δομημένο και παρουσιάζεται οπτικά και
συμπεριλαμβάνει εικόνες, σύμβολα, φωτογραφίες και συσχετισμούς.
Ενδοπροσωπική – οι νοητικοί χάρτες καθιστούν την μάθηση πιο σχετική σε προσωπικό επίπεδο. 

ΕργΑλΕιοθήκή νοήτικής χΑρτογρΑΦήςής γιΑ μιΑ τΑΞή 
πρΩτοΒΑθμιΑ ΕκπΑιδΕυςής «Φιλική προς τις ΕΕΑ»

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ με Νοητικό Χάρτη 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 2: ΚΟΜΒΙΚΟΙ Νοητικοί Χάρτες
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 3: ΛΗΨΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ με Νοητικούς Χάρτες
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΙ Νοητικοί Χάρτες
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5: ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες

γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου σχολείου

δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
o  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8

δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.1, 4.2, 4.3, 4.5
πΕριγρΑΦή
ο κΑτΑιγιςμος ιδΕΩν με νοητικό χάρτη είναι ιδανικός ως ανεξάρτητο μάθημα ή ως ο κόμβος μιας
ολόκληρης ενότητας που περιλαμβάνει οτιδήποτε καλύφθηκε από την προ-διδασκαλία έως την αθροιστική
αξιολόγηση. Σε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” θα δούμε πως θα χρησιμοποιήσουμε τον κΑτΑιγιςμο ιδΕΩν
με νοητικό χάρτη ως μεμονωμένο μάθημα γεωγραφίας για το «κλίμα, υδρογραφία, Βλάστηση». Θα
χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά σημεία των δυσλεξικών μαθητών (λογική σκέψη και καλές λεκτικές δεξιότητες),
την στρατηγική μάθησης συμβατή με τον εγκέφαλο, την άμεση εμπειρική και οπτική μάθηση και θα διδάξουμε
σε μικρά τμήματα. 
ςτοχοι

Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων
μαθητών Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές 83

ΕργΑλΕιο 1: κΑτΑιγιςμος ιδΕΩν μΕ νοήτικο χΑρτή
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Υλικό

Ακολουθία μάθησης

ή Εισαγωγή
Προτρέψτε τους μαθητές: «Σήμερα θα μάθουμε για το Κλίμα, την Βλάστηση και την Υδρογραφία. Θα
εξερευνήσουμε εάν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κλίμα και τον καιρό, ή εάν είναι συνώνυμα. Θα
ανακαλύψουμε τα είδη βλάστησης που γνωρίζετε και εάν είναι ίδια παντού στην χώρα μας. Θα μάθουμε
την έννοια της υδρογραφίας.

διερεύνηση
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Διερεύνηση κενών
Διάλογος
Αθροιστική αξιολόγηση

ςύνδεση 
Προτρέψτε τους μαθητές: «Για αρχή, θα δούμε τι γνωρίζουμε ήδη για το Κλίμα, την Βλάστηση και την
Υδρογραφία. Υπάρχει διαφορά μεταξύ κλίματος και καιρού ή είναι συνώνυμα; Τι είδους βλάστηση
γνωρίζετε; Είναι η βλάστηση η ίδια παντού στη χώρα; Τι εννοούμε με τον όρο υδατογραφία;»

πρακτική
διαμορφωτική αξιολόγηση: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διεξάγουν μια διαμορφωτική αξιολόγηση
ολοκληρώνοντας μια δραστηριότητα Καταιγισμού Ιδεών χρησιμοποιώντας διαδικασία Νοητικής
Χαρτογράφησης. Στο δείγμα που ακολουθεί η εν λόγω διαμορφωτική αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως
δραστηριότητα για όλη την τάξη. Ο εκπαιδευτικός είναι ο διαμεσολαβητής που προτρέπει τους μαθητές
με ερωτήσεις. Είναι επίσης αυτός που γράφει, προσθέτοντας στοιχεία στην οθόνη/πίνακα. 

1. Εκκινήστε το λογισμικό Νοητικής Χαρτογράφησης ή ετοιμάστε εναλλακτικό υλικό. 
2. Προσθέστε ένα κεντρικό κόμβο και ονομάστε τον «κλίμα, υδρογραφία, Βλάστηση». Αυτή θα είναι
η κεντρική ιδέα. Προσθέστε διακλαδώσεις. Δείξτε το ώστε οι μαθητές να μπορούν να δουν το θέμα
καθαρά.
3. Προτρέψετε τους μαθητές «θα δούμε τι γνωρίζουμε ήδη για το κλίμα, την Βλάστηση και την
υδρογραφία».
4. Ακολουθήστε τις διακλαδώσεις και καλέστε τους μαθητές να σας πουν τι γνωρίζουν, βήμα βήμα,

χρησιμοποιώντας τη δομή (εικ. 1.1.)
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Υπάρχει διαφορά μεταξύ κλίματος και καιρού ή είναι συνώνυμα;
Τι είδους βλάστηση γνωρίζετε; Είναι η βλάστηση η ίδια παντού στη χώρα;
Τι εννοούμε με τον όρο υδατογραφία;
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες νοητικής

χαρτογράφησης για να απαντήσουν στις βασικές ερωτήσεις.
Τεχνολογία (εάν υπάρχει διαθέσιμη): βιντεοπροβολέας, mind λογισμικό

νοητικής χαρτογράφησης οπτικής σκέψης  (XMind Δωρεάν εφαρμογή για
Windows - https://www.xmind.net/download/xmind8), φορητός Η/Υ,
διαδραστικός πίνακας.

Πίνακας, μαρκαδόροι, χαρτί, στυλό, ταινία, post-it.

EΒασικές
ερωτήσεις

Μαθησιακοί
Στόχοι

Π
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δυσκολίες να επιτύχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
ομΑδΕς-ςτοχος

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
δείγμα σχεδίου για κΑτΑιγιςμο ιδΕΩν με νοητικό χάρτη:

«κλίμα, υδρογραφία, Βλάστηση»
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2.  Διαμορφωτική αξιολόγηση ολοκληρωμένου καταιγισμού ιδεών

διερεύνηση κενών & διάλογος: υπάρχουν αναρίθμητοι τρόποι να χρησιμοποιήσετε τον Καταιγισμό ιδεών
σαν εφαλτήριο για να επεκταθείτε πάνω στις γνώσεις των μαθητών που παρέχει η διαμορφωτική αξιολόγηση. 

ςτην Εικόνα 1.3, ο Νοητικός Χάρτης διευρύνθηκε. Η σημασία της επέκτασης πάνω στα κενά γνώσης που οι
μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι τους δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι περίεργοι μαθητές είναι απείρως πιο
αφοσιωμένοι όταν βλέπουν μόνοι τους ότι δεν γνωρίζουν. 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1. Αρχίζοντας τον καταιγισμό ιδεών

5. Μετά τον καταιγισμό ιδεών, προκύπτει μια πιο διεξοδική διαμορφωτική αξιολόγηση του τι γνωρίζουν οι
μαθητές για το θέμα (εικ. 1.2.). Τυχόν κενά στις προγενέστερες γνώσεις παρέχουν έναν οδικό χάρτη περιοχών
προς εστίαση. 
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Εικόνα 1.4. Ο
Νοητικός Χάρτης
είναι μια προσωπική
περίληψη
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ΕΙΚΟΝΑ 1.3. Ένας νοητικός χάρτης μπορεί να γίνει οδηγός μελέτης, μια οπτική απόδειξη της μάθησης

Αξιολόγηση: 
Για την μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Καταιγισμού Ιδεών με Νοητικούς Χάρτες, αυτή η δραστηριότητα
(η οποία ξεκίνησε ως προ-αξιολόγηση) μπορεί να εξελιχθεί με φυσικό τρόπο ανά πάσα στιγμή και να
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου. Πληροφορίες μπορούν να προστεθούν μετά από κάθε
σχετική δραστηριότητας, ούτως ώστε στο τέλος της μελέτης, ο Νοητικός Χάρτης να παρέχει μια σύνοψη
ολόκληρου του μαθήματος. Ο Νοητικός Χάρτης παρέχει πολλές ευκαιρίες αξιολόγησης. Η επίμονη και
επαναλαμβανόμενη ανασκόπηση προηγούμενης και τρέχουσας μάθησης θα παρέχει  πολλαπλά σημεία
επαφής με το υλικό ώστε να δημιουργήσει ένα επίπεδο διαρκούς κατανόησης που δεν μπορεί να επιτευχθεί
όταν οι πληροφορίες διδάσκονται μία ή δύο φορές και δεν αφομοιώνονται σωστά. Ένας άλλος τρόπος
διαμορφωτικής αξιολόγησης, πιθανόν σχεδιασμένος ως έλεγχος της στρατηγικής κατανόησης, είναι  ζητηθεί
από τους μαθητές να απαντήσουν μεμονωμένα σε μια σχετική ερώτηση με την μορφή νοητικού χάρτη. Αυτή
η αξιολόγηση δίνει έμφαση στην μεταφορά λεπτομερούς κατανόησης περιεχομένου. Επειδή οι νοητικοί
χάρτες είναι εύκολο να δημιουργηθούν και εμφανίζουν πολλές πληροφορίες σε συμπυκνωμένη μορφή,
παρέχουν στους εκπαιδευτικούς ένα πιο διεξοδικό παράθυρο στην κατανόηση των μαθητών. Ως αθροιστική
αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τους μαθητές να δημιουργήσουν την δική τους
αναπαράσταση των θεμάτων, να μιλήσουν για μια συγκεκριμένη περιοχή του νοητικού χάρτη ή να συντάξουν
μια γραπτή απάντηση σε κάποια πτυχή του νοητικού χάρτη. 
περίληψη
Ως το τέλος του μαθήματος ο Νοητικός Χάρτης θα έχει εξελιχθεί για να αντικατοπτρίσει την νέα μάθηση και
μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος. Μπορεί να χρησιμεύσει ως περίληψη, ως οδηγός μελέτης και ως
τεκμηρίωση του ταξιδιού μάθησης που έκαναν οι μαθητές για να φτάσουν στο τέλος του. 

Στην Εικόνα 1.4, ο Νοητικός Χάρτης είναι ζωγραφισμένος με το χέρι. Οι μαθητές σχεδιάζουν τους δικούς τους
χάρτες. Οι μαθητές δεν έχουν απορίες για το τι έμαθαν γιατί βλέπουν μόνοι τους το τι κατάφεραν εκείνη την
ημέρα.

προεπισκόπηση
Κάθε θέμα που χρήζει συζήτησης στην τάξη  χρήζει Νοητικού Χάρτη, γιατί  αυτός προσφέρει
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γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.2
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.3
πΕριγρΑΦή
Οι κομΒικοι νοητικοί χάρτες είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι κομΒικοι
νοητικοί χάρτες είναι ιδανικοί ως Κόμβοι μιας ολόκληρης ενότητας ή ενός βασικού θέματος που διδάχθηκε
κατά το έτος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δίνουν αντίγραφα του ΚΟΜΒΙΚΟΥ Νοητικού Χάρτη.
Ο ΚΟΜΒΟΣ θα βοηθήσει τους μαθητές να δουν να ακούσουν και να βρουν βασικές πληροφορίες και να
δουν τους συσχετισμούς μεταξύ εννοιών και σχετικών πληροφοριών. Οι κομΒικοι νοητικοί χάρτες
συνδυάζουν ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης περιλαμβάνει
την οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή. 
ςτοχοι

Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
μερικές διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
είναι:
δώστε στους μαθητές οργανωτικό σχεδιάγραμμα. 

Ένας ΚΟΜΒΟΣ θα βοηθήσει τους μαθητές να δουν να ακούσουν και να βρουν βασικές
πληροφορίες και να δουν τους συσχετισμούς μεταξύ εννοιών και σχετικών πληροφοριών.

μια ουσιαστική διαρκή αναπαράσταση ενός διαλόγου της τάξης που προσελκύει τους μαθητές και τους
επιτρέπει να δουν πως λειτουργεί μια ιδέα. Διευκολύνει την νέα μάθηση και τις συνδέσεις με άλλα θέματα. 
Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία του καταιγισμού ιδεών με νοητικούς χάρτες, και τα αντικείμενα για
εξερεύνηση περιλαμβάνουν:
• Ιστορικά γεγονότα
• Επιστημονικές διαδικασίες και κύκλοι
• Προετοιμασία τεστ
• Ασκήσεις σύγκρισης και αντιπαράθεσης
• Χαρακτηρισμός
• Συνόψιση
• Απόκτηση λεξιλογίου
• Ταξινόμηση

ςυνδΕςμος
https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/brainstorming-and-mind-mapping
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ΕΙΚΟΝΑ 2.2. Νοητικός Χάρτης – «Vocabularul Vizual – Cuvântul SUFERIND»

Αυτό είναι ένα παράδειγμα κομΒικου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό ςχεδιάγραμμα Βασικού θέματος
Αυτός ο Κόμβος περιέχει όλα τα Οργανωτικά Σχεδιαγράμματα που υποστηρίζουν στρατηγικές και δεξιότητες
για την επιτυχή αναγνωστική κατανόηση. Προσαρμόστηκε από ιδέες του Disrupting Think: Why How We Read
Matters των: Kylene Beers και Robert Probst. 
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Αυτό είναι ένα παράδειγμα κομΒικου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα τετραδίου
λεξιλογίου: Αυτός ο ΚΟΜΒΟΣ έχει όλες τις Οπτικές Κάρτες Λεξιλογίου που υποστηρίζουν την εκμάθηση νέων
λέξεων σε μια εβδομάδα.

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 ΚΟΜΒΙΚΟΣ
Νοητικός Χάρτης – «Το
εβδομαδιαίο λεξιλόγιό
μου»

Η Οπτική Κάρτα Λεξιλογίου μοιάζει ως εξής:
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οι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
Ενθαρρύνετε τη χρήση οργανωτικού σχεδιαγράμματος. 

Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης περιλαμβάνει την οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή.  Ο
ΚΟΜΒΟΣ θα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με βασικές έννοιες, θα παρέχει πληροφορίες
σε βασικούς τομείς, θα ταξινομεί πληροφορίες σε κατάλληλες κατηγορίες και θα βάζει όλες τις
πληροφορίες σε μία σελίδα. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα κομΒικου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό ςχεδιάγραμμα τετραδίου
λεξιλογίου: Αυτός ο ΚΟΜΒΟΣ έχει όλες τις Οπτικές Κάρτες Λεξιλογίου που υποστηρίζουν την εκμάθηση
νέων λέξεων σε μια εβδομάδα. 

ΕΙΚΟΝΑ 2.4. ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης – “Vocabularul meu saptamanal – Exemplu
completare Clasa a 4-a”

ΕΙΚΟΝΑ 2.3 ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης- Αναγνωστική κατανόηση: Στρατηγικές και δεξιότητες
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γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.3
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου σχολείου

δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες
o  3.1, 3.2,

δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.1, 4.2
πΕριγρΑΦή
Η λήΨή ςήμΕιΩςΕΩν με νοητικούς χάρτες είναι ιδανική για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι εκπαιδευτές
μπορούν να δώσουν αντίγραφο των σημειώσεων στους μαθητές που έχουν δυσκολίες στην λήψη
σημειώσεων κατά την διάρκεια παρουσιάσεων. Αυτό βοηθά τους μαθητές να ακούνε προσεκτικά για βασικές
πληροφορίες και να δουν τους συσχετισμούς μεταξύ εννοιών και σχετικών πληροφοριών. ή λήψη
ςημειώσεων με νοητικούς χάρτες συνδυάζει ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Λεκτικές
πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις όπως οι Νοητικοί Χάρτες. 
ςτοχοι

Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
ορισμένες από τις διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων είναι:
δώστε αντίγραφο των σημειώσεων του μαθήματος: 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει αντίγραφο του μαθήματος στου μαθητές που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στο να κρατάνε σημειώσεις κατά την διάρκεια παρουσιάσεων.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα λήψης
ςημειώσεων με νοητικούς χάρτες ως
σημειώσεις μαθήματος:: 

ΕΙΚΟΝΑ  3.1. Σημειώσεις
μαθήματος «ζωτικό
περιβάλλον» – Επισκόπηση90

Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία του κομβικού νοητικού χάρτη και τα αντικείμενα για εξερεύνηση
περιλαμβάνουν

Διδακτικές ενότητες Βιβλία Εργασίες
Έρευνα Τεστ 

ςυνδΕςμοι
https://www.mindmeister.com/blog/mind-map-examples/

ΕργΑλΕιο 3: λήΨή ςήμΕιΩςΕΩν με νοητικούς χάρτες
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ΕΙΚΟΝΑ 3.2. Σημειώσεις Μαθήματος «Ζωτικό περιβάλλον στην ΓΗ»

ΕΙΚΟΝΑ 3.3. Σημειώσεις Μαθήματος «Ζωτικό περιβάλλον στην ΓΗ»

91

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ρ
Ο
Υ
Μ
Α
Ν
ΙΑ



ΕΙΚΟΝΑ 3.4. Σημειώσεις Μαθήματος «Ζωτικό περιβάλλον – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ»

οι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
δώστε οργανωτικό σχεδιάγραμμα στους μαθητές.

Ένα περίγραμμα, διάγραμμα, ή κενός πίνακας μπορεί να δοθεί στους μαθητές για να το
συμπληρώσουν κατά την διάρκεια παρουσιάσεων. Αυτό βοηθά τους μαθητές να προσέχουν να
ακούσουν πληροφορίες- κλειδιά και να δουν τις σχέσεις μεταξύ ιδεών και σχετικών πληροφοριών.. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα λήψης ςημειώσεων με νοητικούς χάρτες ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα:

ΕΙΚΟΝΑ 3.5. Οργανωτικό Σχεδιάγραμμα  «Ζωτικό περιβάλλον»92

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
ρο

υμ
Α

ν
ιΑ



ΕΙΚΟΝΑ 4.1. Δημιουργία υποδείγματος ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ Νοητικού Χάρτη.

Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία της λήψης ςημειώσεων με νοητικούς χάρτες και τα αντικείμενα για
εξερεύνηση περιλαμβάνουν:
- Ανάγνωση/ακρόαση βιβλίων -  Παρακολούθηση βίντεο 
- Έρευνα - Σημειώσεις μελέτης
ςυνδΕςμοι
https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/

γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.3, 3.4, 3.7
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.2, 4.3
πΕριγρΑΦή
Οι ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΙ Νοητικοί Χάρτες  είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι
εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οδηγίες βήμα-βήμα ούτως ώστε νέες ή δύσκολες πληροφορίες
να μπορούν να παρουσιαστούν σε μικρά, διαδοχικά βήματα. Αυτό βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες
πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό. οι
διΑνΕμομΕνοι νοητικοί χάρτες  συνδυάζουν ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Λεκτικές
πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις όπως οι Νοητικοί Χάρτες. 
ςτοχοι

Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών.s.

Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
Για να δημιουργήσουν ένα φυλλάδιο, οι Εκπαιδευτικοί  μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα υπόδειγμα σαν
αυτό:
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ΕργΑλΕιο 4: διΑνΕμομΕνοι νοητικοί χάρτες
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ορισμένες από τις διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων είναι:
δώστε οδηγίες βήμα-βήμα.

Νέες ή δύσκολες πληροφορίες να μπορούν να παρουσιαστούν σε μικρά, διαδοχικά βήματα. Αυτό
βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή
οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως οδηγίες βήμα-βήμα

ΕΙΚΟΝΑ 4.2 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης με οδηγίες βήμα-βήμα για Συνόψιση

ςυνδυάστε ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. 
Οι λεκτικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις (π.χ. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑ Η
ΦΥΛΛΑΔΙΟ).

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη μετατροπή λεκτικής πληροφορίας σε
οπτική

ΕΙΚΟΝΑ 4.3 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης για Συνόψιση κειμένου από το Buratino, του Aleksey 
Nikolayevich Tolstoy

χρησιμοποιείστε μνημονικές οδηγίες.
Μνημονικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους μαθητές να
απομνημονεύσουν βασικές πληροφορίες ή βήματα σε μια στρατηγική μάθησης

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως μνημονική οδηγία 
Το O.R.E.O. είναι μια μνημονική τεχνική που βοηθά τους μαθητές να γράψουν πειστικά
κείμενα. 94
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ΕΙΚΟΝΑ 4.4. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης για μνημονική τεχνική R.AC.E.

οι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
δώστε μια περίληψη του μαθήματος. 

Μια περίληψη βοηθάει ορισμένους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα με επιτυχία και να
κρατήσουν κατάλληλες σημειώσεις. Επιπλέον, η περίληψη βοηθά τους μαθητές να δουν την
οργάνωση του υλικού και να κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως περίληψη του μαθήματος

ΕΙΚΟΝΑ 4.5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης ως Περίληψη του μαθήματος γεωγραφίας «Relieful»

Ενθαρρύνετε τη χρήση οργανωτικού σχεδιαγράμματος. 
Το οργανωτικό σχεδιάγραμμα  συνίσταται στην οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή. Για να
αναπτύξει ένα οργανωτικό σχεδιάγραμμα  , ο μαθητής πρέπει να σημειώσει το θέμα στην πρώτη
γραμμή, να συγκεντρώσει  και να διαιρέσει τις πληροφορίες σε βασικές επικεφαλίδες, να
σημειώσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις βασικές επικεφαλίδες σε κάρτες ευρετηρίου,
να οργανώσει τις πληροφορίες σε βασικές κατηγορίες, να βάλει τις πληροφορίες κάτω από
κατάλληλους υπότιτλους και να ταξινομήσει τις πληροφορίες στην μορφή του οργανωτικού
σχεδιαγράμματος.  

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό
σχεδιάγραμμα  95
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ΕΙΚΟΝΑ 4.6 Ένας ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα  για Αναγνωστική 
Κατανόηση: Σύγκριση και Αντιπαράθεση

Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία των διΑνΕμομΕνΩν νοητικών χαρτών και τα αντικείμενα για εξερεύνηση
περιλαμβάνουν: Λήψη σημειώσεων, Υποδείγματα, Στρατηγικές, Συμβουλές & κόλπα, οργανωτικό
σχεδιάγραμμα  

ςυνδΕςμοι
https://www.ayoa.com/ourblog/using-mind-mapping-for-curriculum-planning/
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γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.3, 3.4, 3.5
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.3, 4.7
πΕριγρΑΦή
ή γρΑΦή με νοητικούς χάρτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά βοηθήματα, υποδείγματα, οδηγίες βήμα-βήμα, βασικά σημεία
για να βοηθήσουν τους μαθητές να γράψουν μια έκθεση, ούτως ώστε νέες ή δύσκολες πληροφορίες να
παρουσιάζονται οπτικά, σε μικρά διαδοχικά βήματα. Αυτό βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες πρότερες
γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό.  ή γρΑΦή με νοητικούς
χάρτες  συνδυάζει ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Λεκτικές πληροφορίες μπορούν να
παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις όπως οι Νοητικοί Χάρτες. 
ςτοχοι

Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
ορισμένες από τις διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων είναι:
χρησιμοποιείστε οδηγίες βήμα-βήμα: 

Νέες ή δύσκολες πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν σε μικρά, διαδοχικά βήματα. Αυτό
βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή
οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως οδηγίες βήμα-βήμα: 

ΕΙΚΟΝΑ 5.1. ΓΡΑΦΗ με
Νοητικούς Χάρτες  ως
οδηγίες βήμα-βήμα για
την «Γράφοντας σύνθεση
επιχειρηματολογικού 
κειμένου»
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ςυνδυάστε ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. 
Οι λεκτικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις (π.χ. επικεφαλίδα ή     
φυλλάδιο).

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως Φυλλάδιο οπτικής Απεικόνισης 

ΕΙΚΟΝΑ 5.2. ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως Φυλλάδιο Οπτικής Απεικόνισης για «Λέξεις μετάβασης»

γράψτε βασικά σημεία ή λέξεις σε ένα φυλλάδιο
Ο εκπαιδευτικός θα γράψει βασικά σημεία και λέξεις σε ένα φυλλάδιο και θα το διανέμει στους
μαθητές, πριν γράψουν μια μη-λογοτεχνική παράγραφο κειμένου.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως υλικό Βασικών ςημείων 

ΕΙΚΟΝΑ 5.3. ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως Υλικό Βασικών Σημείων για το «Γράψιμο
μιας μη-λογοτεχνικής παραγράφου κειμένου»98
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οι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
Ενθαρρύνετε τη χρήση οργανωτικού σχεδιαγράμματος

Το οργανωτικό σχεδιάγραμμα  συνίσταται στην οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή. Για να
αναπτύξει ένα οργανωτικό σχεδιάγραμμα  , ο μαθητής πρέπει να σημειώσει το θέμα στην πρώτη
γραμμή, να συγκεντρώσει  και να διαιρέσει τις πληροφορίες σε βασικές επικεφαλίδες, να
σημειώσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις βασικές επικεφαλίδες σε κάρτες ευρετηρίου,
να οργανώσει τις πληροφορίες σε βασικές κατηγορίες, να βάλει τις πληροφορίες κάτω από
κατάλληλους υπότιτλους και να ταξινομήσει τις πληροφορίες στην μορφή του οργανωτικού
σχεδιαγράμματος.  

ΕΙΚΟΝΑ 5.4 ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα  για τον σχεδιασμό της 
συγγραφής μιας ιστορίας φαντασίας 

Επιτρέψτε τη χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων
Στους μαθητές μπορούν να δοθούν φυλλάδια, οπτικοί χάρτες, οργανωτικά σχεδιαγράμματα, ούτως
ώστε να συγκεντρώνονται στην γραφή και όχι στην δομή, στις αλληλουχίες και βασικές λέξεις. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως Εκπαιδευτικό Βοήθημα

ΕΙΚΟΝΑ 5.4 ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως Εκπαιδευτικό Βοήθημα 
«Χαρακτηρισμός του κεντρικού χαρακτήρα» 99

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα  

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς Ρ
Ο
Υ
Μ
Α
Ν
ΙΑ



ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1: ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ με Νοητικό Χάρτη 
TΕΡΓΑΛΕΙΟ 2: ΚΟΜΒΙΚΟΙ Νοητικοί Χάρτες
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 3: ΛΗΨΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ με Νοητικούς Χάρτες
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 4: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΙ Νοητικοί Χάρτες
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 5: ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες

γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.1, 4.2, 4.3, 4.5
πΕριγρΑΦή
Ο κΑτΑιγιςμος ιδΕΩν με νοητικό χάρτη είναι ιδανικός ως ανεξάρτητο μάθημα ή ως ο κόμβος μιας ολόκληρης
ενότητας που περιλαμβάνει οτιδήποτε καλύφθηκε από την προ-διδασκαλία έως την αθροιστική αξιολόγηση.
Σε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” θα δούμε πως θα χρησιμοποιήσουμε τον κΑτΑιγιςμο ιδΕΩν με νοητικό
χάρτη ως μεμονωμένο μάθημα ιστορίας για την «Αρχαία ρώμη – Άνθρωποι & περιβάλλον». Θα
χρησιμοποιήσουμε τα δυνατά σημεία των δυσλεξικών μαθητών (λογική σκέψη και καλές λεκτικές δεξιότητες),
την στρατηγική μάθησης συμβατή με τον εγκέφαλο, την άμεση εμπειρική και οπτική μάθηση και θα διδάξουμε
σε μικρά τμήματα. 
ςτοχοι

Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
δείγμα σχεδίου για κΑτΑιγιςμο ιδΕΩν με νοητικό χάρτη:

μάθημα «Αρχαία ρώμη – Άνθρωποι & περιβάλλον»

Που βρισκόταν η Αρχαία Ρώμη και πως έμοιαζε;
Ποιος ζούσε στην Αρχαία Ρώμη;
Οι μαθητές θα είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες
νοητικήςχαρτογράφησης για να απαντήσουν στις βασικές ερωτήσεις.

Τεχνολογία (εάν υπάρχει διαθέσιμη): βιντεοπροβολέας, mind λογισμικό νοητικής
χαρτογράφησης οπτικής σκέψης  (XMind Δωρεάν εφαρμογή για Windows -
https://www.xmind.net/download/xmind8), φορητός Η/Υ, διαδραστικός
πίνακας.
Πίνακας, μαρκαδόροι, χαρτί, στυλό, ταινία, post-it.

Βασικές
ερωτήσεις
Μαθησιακοί
Στόχοι

Π
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Υλικό
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ΕργΑλΕιο 1: κΑτΑιγιςμος ιδΕΩν με νοητικό χάρτη

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
ρο

υμ
Α

ν
ιΑ



ή Εισαγωγή
Προτρέψτε τους μαθητές: «Σήμερα θα μάθουμε για την Αρχαία Ρώμη. Θα εξερευνήσουμε που βρισκόταν
και πως έμοιαζε. Θα ανακαλύψουμε ποιος ζούσε στην Αρχαία Ρώμη.»

διερεύνηση
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Διερεύνηση κενών
Διάλογος
Αθροιστική αξιολόγηση

ςύνδεση 
Προτρέψτε τους μαθητές: «Για αρχή, θα δούμε τι γνωρίζουμε ήδη για την Αρχαία Ρώμη. Που βρισκόταν η
Αρχαία Ρώμη και πως έμοιαζε; Ποιος ζούσε στην Αρχαία Ρώμη;»

πρακτική 
διαμορφωτική αξιολόγηση: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διεξάγουν μια διαμορφωτική αξιολόγηση
ολοκληρώνοντας μια δραστηριότητα Καταιγισμού Ιδεών χρησιμοποιώντας διαδικασία Νοητικής
Χαρτογράφησης. Στο δείγμα που ακολουθεί η εν λόγω διαμορφωτική αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως
δραστηριότητα για όλη την τάξη. Ο εκπαιδευτικός είναι ο διαμεσολαβητής που προτρέπει τους μαθητές
με ερωτήσεις. Είναι επίσης αυτός που γράφει, προσθέτοντας στοιχεία στην οθόνη/πίνακα. 

1. Εκκινήστε το λογισμικό Νοητικής Χαρτογράφησης ή ετοιμάστε εναλλακτικό υλικό. 
2. Προσθέστε ένα κεντρικό κόμβο και ονομάστε τον «Αρχαία ρώμη – Άνθρωποι & περιβάλλον».

Αυτή θα είναι η κεντρική ιδέα. Προσθέστε διακλαδώσεις. Δείξτε το ώστε οι μαθητές να μπορούν
να δουν το θέμα καθαρά.Add branches. Display so that students can see the topic clearly. 

3. Προτρέψετε τους μαθητές «θα δούμε τι γνωρίζουμε ήδη για την Αρχαία ρώμη – Άνθρωποι &
περιβάλλον».

4. Ακολουθήστε τις διακλαδώσεις και καλέστε τους μαθητές να σας πουν τι γνωρίζουν, βήμα
βήμα,  χρησιμοποιώντας τη δομή (εικ. 1.1.)

ΕΙΚΟΝΑ 1.1. Αρχίζοντας τον καταιγισμό ιδεών

5. Μετά τον καταιγισμό ιδεών, προκύπτει μια πιο διεξοδική διαμορφωτική
αξιολόγηση του τι γνωρίζουν οι μαθητές για το θέμα (εικ. 1.2.). Τυχόν κενά στις
προγενέστερες γνώσεις παρέχουν έναν οδικό χάρτη περιοχών προς εστίαση. 

Ακολουθία μάθησης
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ΕΙΚΟΝΑ 1.2.  Διαμορφωτική αξιολόγηση ολοκληρωμένου καταιγισμού ιδεών

διερεύνηση κενών & διάλογος: υπάρχουν αναρίθμητοι τρόποι να χρησιμοποιήσετε τον Καταιγισμό ιδεών
σαν εφαλτήριο για να επεκταθείτε πάνω στις γνώσεις των μαθητών που παρέχει η διαμορφωτική
αξιολόγηση. 
Στην Εικόνα 1.3, ο Νοητικός Χάρτης διευρύνθηκε. Η σημασία της επέκτασης πάνω στα κενά γνώσης που οι
μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι τους δεν πρέπει να υποτιμάται. Οι περίεργοι μαθητές είναι απείρως πιο
αφοσιωμένοι όταν βλέπουν μόνοι τους ότι δεν γνωρίζουν. 

ΕΙΚΟΝΑ 1.3. Ένας νοητικός χάρτης μπορεί να γίνει οδηγός μελέτης, μια οπτική απόδειξη της μάθησης

Αξιολόγηση: 
Για την μεγιστοποίηση του αντικτύπου του Καταιγισμού Ιδεών με Νοητικούς Χάρτες, αυτή η δραστηριότητα
(η οποία ξεκίνησε ως προ-αξιολόγηση) μπορεί να εξελιχθεί με φυσικό τρόπο ανά πάσα στιγμή και να
χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της προόδου. Πληροφορίες μπορούν να προστεθούν μετά από
κάθε σχετική δραστηριότητας, ούτως ώστε στο τέλος της μελέτης, ο Νοητικός Χάρτης να παρέχει μια
σύνοψη ολόκληρου του μαθήματος. Ο Νοητικός Χάρτης παρέχει πολλές ευκαιρίες αξιολόγησης. Η επίμονη
και επαναλαμβανόμενη ανασκόπηση προηγούμενης και τρέχουσας μάθησης θα παρέχει  πολλαπλά σημεία
επαφής με το υλικό ώστε να δημιουργήσει ένα επίπεδο διαρκούς κατανόησης που δεν μπορεί να επιτευχθεί

όταν οι πληροφορίες διδάσκονται μία ή δύο φορές και δεν αφομοιώνονται σωστά. Ένας άλλος
τρόπος διαμορφωτικής αξιολόγησης, πιθανόν σχεδιασμένος ως έλεγχος της στρατηγικής
κατανόησης, είναι  ζητηθεί από τους μαθητές να απαντήσουν μεμονωμένα σε μια σχετική102
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ερώτηση με την μορφή νοητικού χάρτη. Αυτή η αξιολόγηση δίνει έμφαση στην μεταφορά λεπτομερούς
κατανόησης περιεχομένου. Επειδή οι νοητικοί χάρτες είναι εύκολο να δημιουργηθούν και εμφανίζουν
πολλές πληροφορίες σε συμπυκνωμένη μορφή, παρέχουν στους εκπαιδευτικούς ένα πιο διεξοδικό
παράθυρο στην κατανόηση των μαθητών. Ως αθροιστική αξιολόγηση 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ζητήσουν από τους μαθητές να δημιουργήσουν την δική τους αναπαράσταση
των θεμάτων, να μιλήσουν για μια συγκεκριμένη περιοχή του νοητικού χάρτη ή να συντάξουν μια γραπτή
απάντηση σε κάποια πτυχή του νοητικού χάρτη. 

περίληψη
Ως το τέλος του μαθήματος ο Νοητικός Χάρτης θα έχει εξελιχθεί για να αντικατοπτρίσει την νέα μάθηση
και μια βαθύτερη κατανόηση του θέματος. Μπορεί να χρησιμεύσει ως περίληψη, ως οδηγός μελέτης και
ως τεκμηρίωση του ταξιδιού μάθησης που έκαναν οι μαθητές για να φτάσουν στο τέλος του. 

Στην Εικόνα 1.4, ο Νοητικός Χάρτης είναι ζωγραφισμένος με το χέρι. Οι μαθητές σχεδιάζουν τους δικούς
τους χάρτες. Οι μαθητές δεν έχουν απορίες για το τι έμαθαν γιατί βλέπουν μόνοι τους το τι κατάφεραν
εκείνη την ημέρα.

Εικόνα 1.4 Ο Νοητικός Χάρτης είναι μια προσωπική περίληψη

προεπισκόπηση
Κάθε θέμα που χρήζει συζήτησης στην τάξη  χρήζει Νοητικού Χάρτη, γιατί  αυτός προσφέρει μια ουσιαστική
διαρκή αναπαράσταση ενός διαλόγου της τάξης που προσελκύει τους μαθητές και τους επιτρέπει να δουν
πως λειτουργεί μια ιδέα. Διευκολύνει την νέα μάθηση και τις συνδέσεις με άλλα θέματα. 
Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία του καταιγισμού ιδεών με νοητικούς χάρτες, και τα αντικείμενα για
εξερεύνηση περιλαμβάνουν:

• Ιστορικά γεγονότα
• Επιστημονικές διαδικασίες και κύκλοι
• Προετοιμασία τεστ
• Ασκήσεις σύγκρισης και αντιπαράθεσης
• Χαρακτηρισμός
• Συνόψιση
• Απόκτηση λεξιλογίου
• Ταξινόμηση

ςυνδΕςμοι 
https://www.monash.edu/rlo/quick-study-guides/brainstorming-and-mind-mapping
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γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.2
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.3

πΕριγρΑΦή
Οι κομΒικοι νοητικοί χάρτες είναι εξαιρετικά χρήσιμοι για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι κομΒικοι
νοητικοί χάρτες είναι ιδανικοί ως Κόμβοι μιας ολόκληρης ενότητας ή ενός βασικού θέματος που διδάχθηκε
κατά το έτος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δίνουν αντίγραφα του ΚΟΜΒΙΚΟΥ Νοητικού Χάρτη. Ο
ΚΟΜΒΟΣ θα βοηθήσει τους μαθητές να δουν να ακούσουν και να βρουν βασικές πληροφορίες και να δουν
τους συσχετισμούς μεταξύ εννοιών και σχετικών πληροφοριών. Οι κομΒικοι νοητικοί χάρτες συνδυάζουν
ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης περιλαμβάνει την
οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή. 

ςτοχοι
Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
μερικές διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
είναι:
δώστε στους μαθητές οργανωτικό σχεδιάγραμμα. 

Ένας ΚΟΜΒΟΣ θα βοηθήσει τους μαθητές να δουν να ακούσουν και να βρουν βασικές
πληροφορίες και να δουν τους συσχετισμούς μεταξύ εννοιών και σχετικών πληροφοριών.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα κομΒικου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα ενότητας

Ο μαθητής θα βρει βασικές πληροφορίες στο eBook «Dyslexic's friend in the Romanian language» (Ο φίλος
του δυσλεκτικού στα Ρουμανικά). Παρατηρούν μια έννοια από ψηλά, βλέπουν τις σελίδες, το περιεχόμενο,
το συσχετισμό μεταξύ εννοιών και σχετικών πληροφοριών. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.1. ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης – «Ρουμανικά: Μορφολογία»

ΕΙΚΟΝΑ 2.2. ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης – «Ρουμανικά: Χαρακτηριστικά του Λυρικού Τύπου»

Ο μαθητής θα βρει βασικές πληροφορίες στο eBook «Prietenul dislexicului la Literatura Romana» Παρατηρούν
μια έννοια από ψηλά, βλέπουν τις σελίδες, το περιεχόμενο, το συσχετισμό μεταξύ εννοιών και σχετικών
πληροφοριών. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα κομΒικου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα βασικού θέματος

οι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
Ενθαρρύνετε τη χρήση οργανωτικού σχεδιαγράμματος. 

Ο ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης περιλαμβάνει την οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή.  Ο ΚΟΜΒΟΣ
θα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με βασικές έννοιες, θα παρέχει
πληροφορίες σε βασικούς τομείς, θα ταξινομεί πληροφορίες σε κατάλληλες
κατηγορίες και θα βάζει όλες τις πληροφορίες σε μία σελίδα. 105
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Αυτό είναι ένα παράδειγμα κομΒικου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα μελέτης ενότητας: 

Ο μαθητής θα βρει βασικές πληροφορίες στο eBook «Prietenul dislexicului la Limba Romana» Παρατηρούν
μια έννοια από ψηλά, βλέπουν τις σελίδες, το περιεχόμενο, το συσχετισμό μεταξύ εννοιών και σχετικών
πληροφοριών.

ΕΙΚΟΝΑ 2.3 ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης – «Ρουμανικά: Σύνταξη Προτάσεων»

Αυτό είναι ένα παράδειγμα κομΒικου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα βασικού θέματος

Ο μαθητής θα βρει βασικές πληροφορίες στο eBook «Prietenul dislexicului la Literatura Romana»
Παρατηρούν μια έννοια από ψηλά, βλέπουν τις σελίδες, το περιεχόμενο, το συσχετισμό μεταξύ εννοιών
και σχετικών πληροφοριών. 

ΕΙΚΟΝΑ 2.4. ΚΟΜΒΙΚΟΣ Νοητικός Χάρτης – «Ρουμανική Γλώσσα»

Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία του κομβικού νοητικού χάρτη και τα αντικείμενα για
εξερεύνηση περιλαμβάνουν:
- Διδακτικές ενότητες- Βιβλία- Εργασίες- Έρευνα- Εξετάσεις 106
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γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.3
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.1, 3.2
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.1, 4.2
πΕριγρΑΦή
ή λήΨή ςήμΕιΩςΕΩν με νοητικούς χάρτες είναι ιδανική για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι
εκπαιδευτές μπορούν να δώσουν αντίγραφο των σημειώσεων στους μαθητές που έχουν δυσκολίες στην
λήψη σημειώσεων κατά την διάρκεια παρουσιάσεων. Αυτό βοηθά τους μαθητές να ακούνε προσεκτικά
για βασικές πληροφορίες και να δουν τους συσχετισμούς μεταξύ εννοιών και σχετικών πληροφοριών. ή
λήψη ςημειώσεων με νοητικούς χάρτες συνδυάζει ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες.
Λεκτικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις όπως οι Νοητικοί Χάρτες. 

ςτοχοι
Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών
Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
ορισμένες από τις διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων είναι:
δώστε αντίγραφο των σημειώσεων του μαθήματος: 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει αντίγραφο του μαθήματος στου μαθητές που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στο να κρατάνε σημειώσεις κατά την διάρκεια παρουσιάσεων.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα λήψης ςημειώσεων με νοητικούς χάρτες ως σημειώσεις μαθήματος:

ΕΙΚΟΝΑ  3.1. Σημειώσεις μαθήματος «Ελλάδα» – Επισκόπηση 107
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ΕΙΚΟΝΑ  3.2. Σημειώσεις μαθήματος «Ελλάδα: Οικονομία»

ΕΙΚΟΝΑ  3.3. Σημειώσεις μαθήματος «Ελλάδα: Γεωγραφική Θέση»
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ΕΙΚΟΝΑ  3.4. Σημειώσεις μαθήματος «Ελλάδα: Κάτοικοι»

ΕΙΚΟΝΑ  3.5. Σημειώσεις μαθήματος «Ελλάδα: Φυσικό Περιβάλλον»

ι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
δώστε οργανωτικό σχεδιάγραμμα στους μαθητές.

Ένα περίγραμμα, διάγραμμα, ή κενός πίνακας μπορεί να δοθεί στους μαθητές για να το
συμπληρώσουν κατά την διάρκεια παρουσιάσεων. Αυτό βοηθά τους μαθητές να προσέχουν να
ακούσουν πληροφορίες- κλειδιά και να δουν τις σχέσεις μεταξύ ιδεών και σχετικών
πληροφοριών.
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γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.3, 3.4, 3.7
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.2, 4.3
πΕριγρΑΦή
Οι διΑνΕμομΕνοι νοητικοί χάρτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι
εκπαιδευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν οδηγίες βήμα-βήμα ούτως ώστε νέες ή δύσκολες πληροφορίες
να μπορούν να παρουσιαστούν σε μικρά, διαδοχικά βήματα. Αυτό βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες
πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό. οι
διΑνΕμομΕνοι νοητικοί χάρτες  συνδυάζουν ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Λεκτικές
πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις όπως οι Νοητικοί Χάρτες. 

ςτοχοι
Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα λήψης ςημειώσεων με νοητικούς χάρτες ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα:

ΕΙΚΟΝΑ 3.6. Οργανωτικό Σχεδιάγραμμα  «Αρχαία Ρώμη – Άνθρωποι & Περιβάλλον»

Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία της Λήψης Σημειώσεων με Νοητικούς Χάρτες και τα αντικείμενα για
εξερεύνηση περιλαμβάνουν:

Ανάγνωση/ακρόαση βιβλίων Παρακολούθηση βίντεο 
- Έρευνα Σημειώσεις μελέτης

ςυνδΕςμοι
https://www.mindmeister.com/blog/effective-note-taking/
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Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να
επιτύχουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
Για να δημιουργήσουν ένα φυλλάδιο, οι Εκπαιδευτικοί  μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα υπόδειγμα σαν
αυτό:

ΕΙΚΟΝΑ 4.1. Δημιουργία υποδείγματος ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΥ Νοητικού Χάρτη.

ορισμένες από τις διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων είναι:
δώστε οδηγίες βήμα-βήμα.

Νέες ή δύσκολες πληροφορίες να μπορούν να παρουσιαστούν σε μικρά, διαδοχικά βήματα.
Αυτό βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές
οδηγίες ή οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως οδηγίες βήμα-βήμα

ΕΙΚΟΝΑ 4.2 
ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ
Νοητικός Χάρτης
με οδηγίες 
βήμα-βήμα για
Έκθεση
Αντανακλαστικής
Γραφής
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ςυνδυάστε ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. 
Οι λεκτικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις (π.χ.
επικεφαλίδα ή φυλλάδιο).

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη μετατροπή λεκτικής πληροφορίας σε
οπτική

ΕΙΚΟΝΑ 4.3 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης για Έλεγχο Παραγράφων Έκθεσης Γνώμης»

χρησιμοποιείστε μνημονικές οδηγίες.
Μνημονικές τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους μαθητές να
απομνημονεύσουν βασικές πληροφορίες ή βήματα σε μια στρατηγική μάθησης

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως μνημονική οδηγία 

Το RACE είναι μια μνημονική τεχνική που βοηθά τους μαθητές να γράψουν δομημένες ανοιχτές απαντήσεις. 

ΕΙΚΟΝΑ 4.4 ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης για μνημονική τεχνική R.AC.E.112
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οι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
δώστε μια περίληψη του μαθήματος. 

Μια περίληψη βοηθάει ορισμένους μαθητές να παρακολουθήσουν το μάθημα με επιτυχία
και να κρατήσουν κατάλληλες σημειώσεις. Επιπλέον, η περίληψη βοηθά τους μαθητές να
δουν την οργάνωση του υλικού και να κάνουν επίκαιρες ερωτήσεις.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως περίληψη του μαθήματος

ΕΙΚΟΝΑ 4.5. ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης ως Περίληψη μαθήματος 

Ενθαρρύνετε τη χρήση οργανωτικού σχεδιαγράμματος. 
Το οργανωτικό σχεδιάγραμμα  συνίσταται στην οργάνωση του υλικού σε οπτική μορφή. Για να

αναπτύξει ένα οργανωτικό σχεδιάγραμμα  , ο μαθητής πρέπει να σημειώσει το θέμα στην πρώτη
γραμμή, να συγκεντρώσει  και να διαιρέσει τις πληροφορίες σε βασικές επικεφαλίδες, να
σημειώσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις βασικές επικεφαλίδες σε κάρτες ευρετηρίου,
να οργανώσει τις πληροφορίες σε βασικές κατηγορίες, να βάλει τις πληροφορίες κάτω από
κατάλληλους υπότιτλους και να ταξινομήσει τις πληροφορίες στην μορφή του οργανωτικού
σχεδιαγράμματος.  

Αυτό είναι ένα παράδειγμα διΑνΕμομΕνου νοητικού χάρτη ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα  

ΕΙΚΟΝΑ 4.6 Ένας ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΣ Νοητικός Χάρτης ως οργανωτικό 
σχεδιάγραμμα  του μαθήματος «Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση» 113
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Δεν υπάρχει όριο στην ευελιξία των ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ Νοητικών Χαρτών και τα αντικείμενα για εξερεύνηση
περιλαμβάνουν:

Λήψη σημειώσεων Υποδείγματα
Στρατηγικές Συμβουλές & κόλπα
οργανωτικό σχεδιάγραμμα  

ςυνδΕςμοι
https://www.ayoa.com/ourblog/using-mind-mapping-for-curriculum-planning/

γιΑτι
δήλωση 1: Χρησιμοποιείστε τα δυνατά σημεία και αντιμετωπίστε τις αδυναμίες δυσλεξικών
μαθητών  

o   (+) – 1.1, 1.2, 1.7
o  (-) – 1.1, 1.2, 1.3

δήλωση 2: Προωθήστε μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ” σε περιβάλλον δευτεροβάθμιου
σχολείου 
δήλωση 3: Βελτιώστε επιτυχημένες διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

o  3.3, 3.4, 3.5
δήλωση 4: Συμπεριλάβετε τον τρόπο λήψης και έκφρασης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να βελτιώσουν την απόδοση των μαθητών 

o  4.3, 4.7

πΕριγρΑΦή
ή γρΑΦή με νοητικούς χάρτες είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μια τάξη “Φιλική προς τις ΕΕΑ”. Οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικά βοηθήματα, υποδείγματα, οδηγίες βήμα-βήμα, βασικά σημεία
για να βοηθήσουν τους μαθητές να γράψουν μια έκθεση, ούτως ώστε νέες ή δύσκολες πληροφορίες να
παρουσιάζονται οπτικά, σε μικρά διαδοχικά βήματα. Αυτό βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες
πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό.  ή γρΑΦή με
νοητικούς χάρτες  συνδυάζει ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. Λεκτικές πληροφορίες
μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις όπως οι Νοητικοί Χάρτες. 

ςτοχοι
Υποστήριξη εκπαιδευτικών με ετερογενείς μαθητές, συμπεριλαμβανομένων μαθητών Ειδικών

Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Παροχή μεθοδολογίας για την βοήθεια προς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να επιτύχουν
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

ομΑδΕς-ςτοχος
Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ποτΕ
Στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

πΩς
ορισμένες από τις διευκολύνσεις για την βελτίωση επιτυχημένων διαδραστικών εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων είναι:
χρησιμοποιείστε οδηγίες βήμα-βήμα: 

Νέες ή δύσκολες πληροφορίες μπορούν να παρουσιαστούν σε μικρά, διαδοχικά βήματα. Αυτό
βοηθάει τους μαθητές με περιορισμένες πρότερες γνώσεις που χρειάζονται ρητές οδηγίες ή
οδηγίες από το επιμέρους στο συνολικό.

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως οδηγίες βήμα-βήμα: 
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ΕΙΚΟΝΑ 5.1. ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως οδηγίες βήμα-βήμα για την «Συλλογισμός μηνύματος EPIC»

ςυνδυάστε ταυτόχρονα λεκτικές και οπτικές πληροφορίες. 
Οι λεκτικές πληροφορίες μπορούν να παρασχεθούν με οπτικές απεικονίσεις (π.χ. επικεφαλίδα
ή φυλλάδιο).

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως Φυλλάδιο οπτικής Απεικόνισης 

ΕΙΚΟΝΑ 5.2 ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως Φυλλάδιο Οπτικής Απεικόνισης για «Σύνθεση – 
Χαρακτηρισμός του χαρακτήρα»

γράψτε βασικά σημεία ή λέξεις σε ένα φυλλάδιο
Ο εκπαιδευτικός θα γράψει βασικά σημεία και λέξεις σε ένα φυλλάδιο και θα το διανέμει στους
μαθητές, πριν γράψουν μια μη-λογοτεχνική παράγραφο κειμένου.

οι ακόλουθες διευκολύνσεις που αφορούν τον τρόπο πρόσληψης και έκφρασης μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την βελτίωση της απόδοσης των μαθητών:
Ενθαρρύνετε τη χρήση οργανωτικού σχεδιαγράμματος

Το οργανωτικό σχεδιάγραμμα  συνίσταται στην οργάνωση του υλικού σε οπτική
μορφή. Για να αναπτύξει ένα οργανωτικό σχεδιάγραμμα  , ο μαθητής πρέπει να
σημειώσει το θέμα στην πρώτη γραμμή, να συγκεντρώσει  και να διαιρέσει τις 115
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Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα  

πληροφορίες σε βασικές επικεφαλίδες, να σημειώσει τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις βασικές
επικεφαλίδες σε κάρτες ευρετηρίου, να οργανώσει τις πληροφορίες σε βασικές κατηγορίες, να βάλει
τις πληροφορίες κάτω από κατάλληλους υπότιτλους και να ταξινομήσει τις πληροφορίες στην μορφή
του οργανωτικού σχεδιαγράμματος.  

ΕΙΚΟΝΑ 5.3 ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως οργανωτικό σχεδιάγραμμα  για τον σχεδιασμό της 
συγγραφής έκθεσης 

Στους μαθητές μπορούν να δοθούν φυλλάδια, οπτικοί χάρτες, οργανωτικά σχεδιαγράμματα,
ούτως ώστε να συγκεντρώνονται στην γραφή και όχι στην δομή, στις αλληλουχίες και βασικές
λέξεις. 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα γρΑΦής με νοητικούς χάρτες  ως Εκπαιδευτικό Βοήθημα

ΕΙΚΟΝΑ 5.4 ΓΡΑΦΗ με Νοητικούς Χάρτες  ως Εκπαιδευτικό Βοήθημα

ςυνδΕςμοι
https://www.mindmeister.com/blog/mind-maps-essay-writing/116
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ΕλλΑδΑΕλλΑδΑ
ΑντΑποκρινομΕνοι ςτις ΕκπΑιδΕυτικΕς ΑνΑγκΕς τΩν μΑθήτΩν 

ΕΕΑ: ΑνΑγκΕς ΕπιμορΦΩςής ΕκπΑιδΕυτικΩν

Η εκπαίδευση κάθε παιδιού συνιστά θεμελιώδες δικαίωμα σε μία δίκαιη κοινωνία. Η προσβασιμότητα
αποτελεί ένα δείκτη ποιότητας για το σχολείο, το οποίο αναπτύσσει μηχανισμούς μαθησιακής υποστήριξης
για κάθε μαθητή. Αντικαθιστώντας παλαιότερους όρους όπως ένταξη και ενσωμάτωση, η συμπερίληψη
εκφράζει ένα νέο πολιτικό προσανατολισμό προς την συνεχή βελτίωση του σχολείου, βασισμένο στην αρχή
της ισότητας και σε αξίες όπως ο σεβασμός της διαφορετικότητας, των δικαιωμάτων και των αναγκών,
όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις.

Η συμπερίληψη παιδιών με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), διαμορφώνει δίκτυα και
εκπαιδευτικές πρακτικές που αντιλαμβάνονται τις ατομικές διαφορές όχι ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία
να εμπλουτίσουν την διδακτική και μαθησιακή διαδικασία (UNESCO, 1994).

Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν συνιστά το περιοριστικό όριο, που αν ο μαθητής δεν είναι
σε θέση να ακολουθήσει, τίθεται εκτός γενικής εκπαίδευσης. Αντιθέτως, το πρόγραμμα σπουδών, οι
μέθοδοι, οι τεχνικές και οι διαδικασίες χαρακτηρίζονται από ευελιξία και προσαρμόζονται κατάλληλα, στο
βαθμό  που είναι απαραίτητο για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των μαθητών. Ο όρος συμπερίληψη
προτάθηκε για να περιγράψει την ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται στα παιδιά με ΕΕΑ, στο
πλαίσιο του γενικού σχολείου με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης (Ζησιμόπουλος, 2011).

Σήμερα, περισσότεροι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρακολουθούν δημόσια σχολεία γενικής
εκπαίδευσης (εφαρμογή της αρχής της συμπερίληψης ή των ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους) και
σε όλους παρέχεται πρόσθετη ή παράλληλη εκπαιδευτική στήριξη στην τάξη. Υπάρχουν επίσης δομές
ένταξης για ορισμένες κατηγορίες παιδιών, όπως σημειώθηκε προηγουμένως.

Στην Ελλάδα, μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να παρακολουθήσουν:
σε τάξη του γενικού/κοινού σχολείου, εάν πρόκειται για μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες,
υποστηριζόμενοι από τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται κατά περίπτωση με το ΚΕΣΥ.
Σε τάξη του γενικού σχολείου με την παράλληλη στήριξη/ συνεκπαίδευση από εκπαιδευτικούς ειδικής
αγωγής, όταν αυτό επιβάλλεται από τον τύπο και την σοβαρότητα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που, με την κατάλληλη ατομική υποστήριξη, μπορούν να
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες,
όταν δεν υπάρχει άλλο ειδικό περιβάλλον (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη
κρίνεται απαραίτητη – βάση της γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ- λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους.
Στην τελευταία περίπτωση, ενδέχεται να παρασχεθεί στήριξη από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σε μόνιμη
και προγραμματισμένη βάση. 

Η παράλληλη στήριξη προτείνεται αποκλειστικά από το αρμόδιο ΚΕΣΥ, το οποίο προσδιορίζει, εγγράφως,
τις ώρες της παράλληλης στήριξης, κατά περίπτωση για κάθε μαθητή ΕΕΑ.

τάξη «φιλική στις ΕΕΑ» στο σχολείο
ςυμπεριληπτική Εκπαίδευση / ςυμπερίληψη
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Εκπαιδευτικοί και σχολεία

Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης, τα οποία λειτουργούν εντός των
γενικών και των επαγγελματικών σχολείων, με δύο διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:

1. Κοινό (κοινή τάξη) και εξειδικευμένο πρόγραμμα, προσδιοριζόμενο με εισήγηση του
αρμόδιου ΚΕΣΥ για μαθητές με ηπιότερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
2. Περισσότερο εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα στο ΤΕ.

Οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής πιστεύουν ότι η περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση σε τακτική βάση
είναι εξαιρετικά σημαντική για το έργο τους, καθώς ο κόσμος μας χαρακτηρίζεται από ταχύτατες, δυναμικές
αλλαγές σε όλους τους τομείς της ζωής και η εκπαίδευση δεν μπορεί να μείνει στατική.

Εκείνο που οι Έλληνες εκπαιδευτικοί ΕΕΑ θεωρούν ζωτικής σημασίας είναι η ανάγκη να εκπαιδευτούν μαζί
με εκπαιδευτικούς των τυπικών τάξεων σχετικά με το πως να συνεργάζονται στην τάξη (εκπαιδευτικοί και
εκπαιδευτικοί ΕΕΑ). Αυτό ισχύει για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, αλλά καθίσταται επίσης
αναγκαίο εάν είναι να υιοθετήσουμε περισσότερο συμπεριληπτικές προσεγγίσεις. Η συνεργασία μεταξύ τους
δεν είναι πάντοτε εύκολη και απαιτείται περισσότερη εκπαίδευση για τον προσδιορισμό των καθηκόντων
του καθενός και των όρων της συνεργασίας και για τη προαγωγή του αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης.

Εξάλλου, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις Ομάδες Εστίασης του προγράμματος
εξέφρασαν την ανάγκη να εκπαιδευθούν σε νέες και καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας σε
μαθητές ΕΕΑ (ειδικά σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία, ΔΕΠΥ και Αναπτυξιακές
Διαταραχές-Αυτισμό). Θα προτιμούσαν όχι απλώς ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως, το οποίο είναι επίσης
σημαντικό, αλλά και να λάβουν μια πιο προσωπική προοπτική και καθοδήγηση.

Επιπλέον, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ανάγκη να εκπαιδευτούν στο πως να παρέχουν
στήριξη στους γονείς μαθητών με ΕΕΑ, πως να επικοινωνούν μαζί τους αποτελεσματικά και πως να τους
βοηθήσουν να αποδεχθούν την δυσκολία του παιδιού τους και να ανακαλύψουν τρόπους να το βοηθήσουν
με την μελέτη στο σπίτι. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται την ανάγκη να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους
όρους της συνεργασίας με τους γονείς, προκειμένου να τους συμπεριλάβουν ενεργά σε μια συνεργασία
σχολείου – γονέων.

Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανάγκη να μάθουν τρόπους και μεθόδους για να αναγνωρίζουν
τους μαθητές με ΕΕΑ στην τάξη.
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Όσον αφορά την πρώιμη ανίχνευση των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο (προσχολικής ηλικίας) οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανέφεραν ότι υπάρχει σημαντική έλλειψη
σχετικά με την δυσλεξία. Υπήρχε αποδοχή του γεγονότος ότι αυτό είναι δύσκολο να γινεί στο νηπιαγωγείο
καθώς δεν διδάσκονται οι τυπικές διαδικασίες γραφής και ανάγνωσης. Συνεπώς, υπήρχε συναίνεση ότι
αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνεται μετά από περίοδο 18-30 μηνών τυπικής σχολικής εκπαίδευσης.
Ιδανικά, μια διαδικασία προληπτικού ελέγχου θα μπορούσε να εφαρμόζεται από το δεύτερο μισό του
δεύτερου έτους έως το πρώτο μισό του τρίτου έτους. Ορισμένοι συμμετέχοντες πρότειναν ότι ένας
φωνητικός έλεγχος «όπως αυτός που προτείνεται σε Αγγλία και Αυστραλία, θα ήταν ένας απλός και
αποτελεσματικός τρόπος εντοπισμού των περισσότερων περιπτώσεων δυσλεξίας». Ωστόσο, οι
εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ομόφωνα την πρώιμη παρέμβαση σε όλες τις ΕΕΑ και ανέφεραν τα δεδομένα
που υποστηρίζουν τις θετικές επιδράσεις, όταν αυτή εφαρμόζεται.

Η τυπική διαδικασία διάγνωσης επικρίθηκε από όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Μέρος των
εκπαιδευτικών ήταν της άποψης ότι θα έπρεπε να τους διατίθεται περισσότερη τυπική αξιολόγηση (τόσο
για την δυσλεξία όσο και τις ΕΕΑ συνολικά) από την Εθνική Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας (NEPS).
Εξέφρασαν παράπονα για το γεγονός ότι μόνο δύο ή τρεις αξιολογήσεις είναι διαθέσιμες ετησίως (σε ένα
δημοτικό σχολείο μεσαίου μεγέθους) και ότι αυτές αντιστοιχούν στους διατιθέμενους πόρους για όλες τις
ΕΕΑ, και συχνά «λιγότερο σημαντικές» ανάγκες, όπως η δυσλεξία, πολύ σπάνια αποτελούν προτεραιότητα.
Αναγνωρίστηκε το γεγονός ότι η ύπαρξη επίσημης διάγνωσης (και δικαιολογητικών) θα συνεχίσει να είναι
σημαντική, καθώς παρέχει σε ένα άτομο πρόσβαση σε ένα σύνολο δικαιωμάτων, τόσο για την εκπαίδευσή
του όσο και για την μελλοντική του απασχόληση (και άλλες πτυχές της ζωής), τα οποία προστατεύονται
από την νομοθεσία περί αναπηρίας και ισότητας τόσο στο εθνικό όσο και στο Ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ.
εργατική νομοθεσία, διαδικασία διακρίσεων λόγω αναπηρίας).

Έγιναν συχνές αναφορές στον Νόμο περί Εκπαίδευσης για Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (EPSEN)
(2004). Υπογραμμίστηκε ότι αυτό δημιούργησε μια πραγματική παγίδα για τις παροχές ΕΕΑ, γιατί ενώ
πραγματοποιήθηκε αληθινή νομοθετική πρόοδος με αυτόν τον νόμο, η έλλειψη πολιτικής βούλησης για
την εφαρμογή του οδήγησε στην παραμέληση πολλών ζητημάτων και στην επ’ αόριστο αναβολή τους.
Αναγνωρίσθηκαν άλλες αλλαγές πολιτικής (π.χ. μετάβαση σε μια γενική κατανομή των πόρων ΕΕΑ και άλλες
εγκύκλιες αλλαγές) αλλά υπήρχε η αίσθηση ότι αυτές χρησίμευσαν μόνο για να «θολώσουν τα νερά»
περαιτέρω αντί να παρέχουν σαφήνεια για σχολεία, επαγγελματίες και γονείς. Ένας εκπαιδευτικός
παρατήρησε ότι «ακόμη και ένας καλός δικηγόρος θα δυσκολευτεί να υπερασπιστεί με επιτυχία το παιδί
του με αναπηρία», λόγω της πολυπλοκότητας και της ασυνέπειας των κατευθυντήριων γραμμών και της
νομοθετικής προστασίας (ή της ανυπαρξίας αυτών). Υπήρχε η πεποίθηση ότι (σε αντίθεση με άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες) οι γονείς αναγκάζονται να εγείρουν ζητήματα ΕΕΑ μέσω γενικών καναλιών προσφυγής
(π.χ. στα δικαστήρια ή σε ακόμα γενικότερες δομές δημοσίων παραπόνων όπως ο Συνήγορος του Παιδιού)
αντί μέσω διαδικασιών θεσπισμένων ειδικά για παιδιά με ΕΕΑ και αναπηρίες. Οι
εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι συχνά διαφορετικές αναπηρίες αναγκάζονται να παλέψουν
για τους ίδιους περιορισμένους πόρους και ότι αυτό οδηγεί τις ενώσεις αναπήρων να

ΑντΑποκρινομΕνοι ςτις ΕκπΑιδΕυτικΕς ΑνΑγκΕς τΩν μΑθήτΩν ΕΕΑ:
ΑνΑγκΕς ΕπιμορΦΩςής ΕκπΑιδΕυτικΩν

τάξη «φιλική στις ΕΕΑ» στο σχολείο
ςυμπεριληπτική Εκπαίδευση / ςυμπερίληψη

121

ιρλΑνδιΑ

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς ςυμ
π

ΕρΑ
ςμ

ΑτΑ
 &

 π
ρο

τΑ
ςΕις



αντιμάχονται η μια την άλλη αντί να συνεργάζονται για να διεκδικήσουν περισσότερους πόρους και καλύτερα
συστήματα για την κατανομή τους και την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Οι
συμμετέχοντες στο έργο, τόνισαν ότι δεν υπάρχει αρκετή αυστηρότητα ή επίβλεψη των παροχών σε ΕΕΑ στα
σχολεία από αρμόδιους φορείς όπως η Επιθεώρηση Εκπαίδευσης. Χρειάζεται οι μεμονωμένοι σχολικοί
επιθεωρητές να καταβάλλουν στοχευμένες προσπάθειες για να αναζητήσουν τις απόψεις των γονέων παιδιών
με ΕΕΑ, και ειδικότερα να εστιάσουν στις παροχές (αξιολόγηση, παρέμβαση και σχεδιασμός αυτών) σε κάθε
σχολείο.

Η τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολιάστηκε εκτενώς κατά την διάρκεια του προγράμματος. Υπήρχε
η αίσθηση ότι υπάρχει ακόμη πραγματική έλλειψη διαφοροποίησης στις περισσότερες αίθουσες του δημοτικού,
και συνεπώς ο δρόμος για να «κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, για παιδιά που μαθαίνουν διαφορετικά»
δεν έχει ανοίξει ακόμη. Ειδική μνεία έγινε στην εκμάθηση βάσει του σχολικού βιβλίου και στην «διαφοροποίηση
μόνο βάσει αποτελέσματος, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα βλαπτική για την αυτοεκτίμηση ενός παιδιού,
εάν νοιώθει συνεχώς η επίδοση του είναι χειρότερη από των υπολοίπων».

Σε δεύτερο επίπεδο, υπάρχει ακόμη εξάρτηση από την παροχή εύλογων προσαρμογών για τις κρατικές εξετάσεις,
η οποία απεικονίζει και την εξάρτηση από αυτήν την μέτρηση ως μέτρο των ουσιαστικών επιτευγμάτων στο
δευτεροβάθμιο επίπεδο. Υπήρχε η ανησυχία ότι οι αξίες που αποδίδονται σε ένα κλιμακωτό σύστημα είναι
υπερβολικές «Το απολυτήριο είναι στιγματισμένο στο σχολείο μου, οπότε πριν ακόμη αρχίσεις τον αγώνα, το
χρυσό μετάλλιο δεν εκτιμάται και τόσο». Παρόμοια σχόλια περιέλαβαν: «Το σχολικό σύστημα είναι 100%
σχεδιασμένο να επιβραβεύει και να εκτιμά νευροτυπικά μαθησιακά προφίλ. Οποιαδήποτε
νευροδιαφορετικότητα αντιμετωπίζεται με καλοήθη περιφρόνηση και τα παιδιά δεν έχουν καμία αμφιβολία για
αυτό, οδηγώντας συχνά σε τραυματισμένη αυτοεκτίμηση την οποία δεν μπορούν να ξεπεράσουν στο εξωσχολικό
περιβάλλον».

Υπήρχε μεγάλη θετικότητα σχετικά με την γκάμα και την ποιότητα των εκτός σχολείου παρεχόμενων υπηρεσιών
σε παιδιά με ΕΕΑ και με δυσλεξία ειδικότερα. Ωστόσο, σχολιάστηκε στις ομάδες εργασίας ότι πολλές από αυτές
τις υπηρεσίες δεν είναι πάντοτε αυτό που περιγράφεται ως «εξωσχολικές» (π.χ. κολύμβηση ή κοινωνικές έξοδοι)
αλλά συχνά παρέχονται υπηρεσίες που είναι πιθανότατα «σχολικές» (π.χ. μαθήματα αλφαβητισμού ή
εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων) και/ή ότι αυτές θα έπρεπε να παρέχονται από την πολιτεία χωρίς έξτρα
κόστος (π.χ. όπως η έκτακτη φροντίδα για οικογένειες). Υπογραμμίστηκε ότι ο τομέας των ΜΚΟ/φιλανθρωπικών
οργανώσεων παρέχει πολλές υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται από την ίδια την πολιτεία σε άλλες χώρες.
Ωστόσο, υπογραμμίστηκε επίσης ότι τμήμα της χρηματοδότησης αυτών των φορέων παρέχεται από την πολιτεία
με την ρητή απαίτηση οι πόροι να διατεθούν για την παροχή αυτών των υπηρεσιών.

Η εξάρτηση από τον εθελοντισμό για τις παροχές αυτές, παρόλο που έχει μια ελκυστική πτυχή («ξέρεις ότι οι
άνθρωποι που ασχολούνται το κάνουν για τους σωστούς λόγους»), μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με την
σαφή διασφάλιση ποιότητας και την διαχείριση. Σχολιάστηκε επίσης ότι η στήριξη που παρέχεται σε αυτά τα
περιβάλλοντα, μολονότι συχνά είναι εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, συχνά δεν συντονίζεται με τις γενικότερες
παροχές του σχολείου και συχνά το βάρος της οργάνωσης και του διαμοιρασμού πληροφοριών πέφτει στους
γονείς, πράγμα που μπορεί να αποτελέσει μια πρόκληση εάν οι γονείς είναι ήδη επιβαρυμένοι λόγω της φύσης
της δυσκολίας ή της αναπηρίας του παιδιού τους (ή αν έχουν μια αναπηρία, π.χ. σοβαρή δυσλεξία) οι ίδιοι.

Το συμπέρασμα είναι ότι οι ΧΡΗΣΙΜΕΣ/ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ είναι:

• Κατανόηση των κατηγοριών ΕΕΑ
• Κριτική σκέψη
• Αναστοχαστική πρακτική, χρησιμοποιώντας την ανταπόκριση στο μοντέλο παρέμβασης
• Κατανόηση των διαδικασιών αξιολόγησης (1) για τον εντοπισμό μαθητών με ανάγκες και (2)

για την παρακολούθηση της ανταπόκρισης στην παρέμβαση
• Ευελιξία στην ανταπόκριση στις ατομικές ανάγκες του μαθητή
• Μια συνεργατική και ολιστική σχολική προσέγγιση και νοοτροπία συμπερίληψης
• Συμπερίληψη των γονέων και των μαθητών ως ενεργών εταίρων
• Συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς για τον διαμοιρασμό παραδειγμάτων καλής πρακτικής,

χρήσιμων εργαλείων και προσεγγίσεων
• Ενσυναίσθηση και θετικότητα, έχοντας την ισχυρή πεποίθηση ότι ο μαθητής μπορεί να κάνει

πρόοδο και θα κάνει.
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1 Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή Εκπαίδευση, Πληροφορίες χώρας για
την Ιταλία – Συστήματα στήριξης και ειδικής μέριμνας, 2018 (https://www.european-
agency.org/country-information/italy/systems-of-support-and-specialist-provision)

Το νομοθετικό πλαίσιο της Ιταλίας για τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) υποστηρίζει την ενδυνάμωση
όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία από παιδαγωγικής απόψεως,
προκειμένου να προάγει πιο συμπεριληπτικές πρακτικές και να αντιμετωπίσει στερεότυπα, διακρίσεις και
ανισότητες στην σχολική εκπαίδευση.

Ως ΕΕΑ ορίζει μια ευρεία γκάμα μόνιμων ή προσωρινών αναγκών στο σχολείο: αναπηρίες, ειδικές
μαθησιακές διαταραχές ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές και κοινωνικοοικονομικά, πολιτισμικά ή γλωσσικά
μειονεκτήματα.
Όλοι οι μαθητές με ΕΕΑ εντάσσονται στην γενική εκπαίδευση, μολονότι υπάρχουν μερικά ειδικά ιδρύματα
για μαθητές που είναι κωφοί και τυφλοί, καθώς και σχολεία ειδικών καθηκόντων στον τομέα της
εκπαίδευσης μαθητών με ιδιαίτερα σοβαρές αναπηρίες.

Η νομοθεσία προσδιορίζει τα εκπαιδευτικά και διδακτικά μέτρα που εφαρμόζονται από την εκπαίδευση
προσχολικής ηλικίας, προκειμένου να υποστηριχθεί η ορθή διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης (π.χ.
προληπτικός έλεγχος, διάγνωση και πιστοποίηση, πρώιμη ανίχνευση στα σχολεία, εξατομικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, κτλ.).

Ειδικότερα, «ο νόμος προβλέπει, για σχεδόν όλους τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
σχολικό σύστημα της Ιταλίας, την σύνταξη εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τα οποία
επιτρέπουν την βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων τους, βάσει των δεξιοτήτων τους και των
προβλεπόμενων τομέων βελτίωσης. Ονομάζονται […] εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (ΕΕΠ)
και συντάσσονται από εκπαιδευτικούς, ιατρικό προσωπικό, γονείς και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες
που εμπλέκονται στην ζωή/εκπαίδευση του μαθητή»1 .

Μολονότι αναγνωρίζεται το δικαίωμα των μαθητών με αναπηρία να έχουν στην διάθεση τους έναν ειδικό
και/ή έναν εκπαιδευτικό στήριξης, οι υπόλοιποι μαθητές με ΕΕΑ έχουν στην διάθεσή τους τους γενικούς
εκπαιδευτικούς που καλούνται να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ειδικά αντισταθμιστικά και απαλλακτικά
μέτρα, επιτρέποντάς τους να συμμετέχουν στις διδακτικές δραστηριότητες με την υπόλοιπη τάξη.

Επιπλέον, κάθε σχολείο εκπονεί ένα ειδικό Σχέδιο Συμπερίληψης εντός του πλαισίου ενός Τριετούς
Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΤΕΠ). Εκπαιδευτικό και μη εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου παρέχεται
σύμφωνα με το Σχέδιο Συμπερίληψης του σχολείου, και εισήχθη η έννοια της Αξιολόγησης της σχολικής
συμπερίληψης στην αξιολόγηση του σχολείου. 
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Σε κάθε περίπτωση, μολονότι το νομοθετικό πλαίσιο είναι ένα από τα πιο συμπεριληπτικά και
ολοκληρωμένα του Ευρωπαϊκού πανοράματος, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη διάσταση
μεταξύ των νομοθετικών διατάξεων και της εφαρμογής τους (ήτοι αδυναμία τήρησης του ανώτατου ορίου
των 20 μαθητών σε τάξεις που φοιτούν μαθητές με αναπηρίες, αδυναμία αποτελεσματικής ανάληψης της
ευθύνης του ΕΕΠ από πολλούς γενικούς εκπαιδευτικούς, έλλειψη αρχικής και υποχρεωτικής εκπαίδευσης
στην υπηρεσία των γενικών εκπαιδευτικών σχετικά με την συμπεριληπτική διδασκαλία, έλλειψη
συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών και τοπικών υγειονομικών αρχών).

Συνεπώς, η πραγματική εφαρμογή της νομοθεσίας επαφίεται ακόμη εν πολλοίς στην επαγγελματική
ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών και των διευθυντών σχολείων, και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα
των αναγκών που αντιμετωπίζονται σε κάθε σχολείο/τάξη και τους διαθέσιμους πόρους, τόσο από
απόψεως επαγγελματιών όσο και απόψεως κονδυλίων. Επιπλέον, συχνά το σχολικό σύστημα δεν
διευκολύνει την συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, δίνοντας έμφαση στην ανταγωνιστικότητα.

Υπό αυτό το πρίσμα, δράσεις ανταλλαγής και επιμόρφωσης, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στο MAGIC
SENS, αποκτούν ιδιαίτερη αξία.

Εκπαιδευτικοί και σχολεία

Δεδομένου του ιταλικού νομοθετικού πλαισίου και των δυσκολιών εφαρμογής του, η συμπεριληπτική
εκπαίδευση στο σχολείο πρέπει να βασιστεί κυρίως στους εκπαιδευτικούς και στην διαβούλευση και
συνεργασία μεταξύ συλλόγων διδασκόντων, μολονότι στις περισσότερες περιπτώσεις το σχολείο δεν
προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον για να γίνει αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται δεξιότητες, εργαλεία και ευκαιρίες διαλόγου μεταξύ τους σχετικά με τις
υιοθετούμενες στρατηγικές και εργαλεία. Στον σύλλογο διδασκόντων συνυπάρχουν διαφορετικές απόψεις,
συνεπώς αποτελεί ένα πλούσιο περιβάλλον για συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων: πρέπει να
εφαρμοστεί μια καλή πρακτική διαβούλευσης ούτως ώστε να οδηγήσει στην διάδοση αποτελεσματικών
διδακτικών πρακτικών μέσω της μίμησης και της εκμετάλλευσης αυτών.

Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, οι κύριες επιμορφωτικές ανάγκες που προκύπτουν για τους
εκπαιδευτικούς στην Ιταλία συνδέονται με τους ακόλουθους τομείς δεξιοτήτων:

• Κριτική σκέψη
• Συνεργασία με συναδέλφους
• Πνεύμα πρωτοβουλίας
• Ευελιξία στο περιβάλλον και την εφαρμογή των διδακτικών στρατηγικών, προσαρμοζόμενοι

στις ανάγκες του μαθητή
• Κατανόηση των αναγκών του μαθητή
• Διαχείριση της σχέσης με τους γονείς
• Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκπαιδευτικών σχετικά με καλές πρακτικές, μεθοδολογίες και

εργαλεία
• Ενεργή διαβούλευση 
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Το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος βασίζεται στον ανταγωνισμό και την συγκέντρωση θεωρητικών
γνώσεων και δεν διαθέτει την απαραίτητη υποδομή στήριξης (στοχευμένη προσαρμογή διδακτέας ύλης,
επαρκώς εκπαιδευμένους επαγγελματίες), δημιουργώντας δυσκολίες για την πραγματική συμπερίληψη των
παιδιών με ΕΕΑ σε κανονικές τάξεις/σχολεία. Αυτή η κατάσταση συντηρεί ένα μόνιμο συγκρουσιακό κλίμα
μεταξύ γονέων και σχολείου και μεταξύ των ίδιων των εκπαιδευτικών (αυτοί που δέχονται να ασχοληθούν με
παιδιά με ΕΕΑ νοιώθουν υπερβολικό φόρτο εργασίας, γιατί μολονότι ο νόμος προβλέπει μείωση των μαθητών
σε τάξεις με παιδιά ΕΕΑ, αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα). Οι σπάνιες περιπτώσεις επιτυχίας
οφείλονται περισσότερο στις μεμονωμένες προσπάθειες αφοσιωμένων και ταλαντούχων εκπαιδευτικών που
συναντούν συνεργάσιμους γονείς που υποστηρίζουν και βοηθούν τις προσπάθειες τους.
Υπάρχει διαφορά μεταξύ του τρόπου που οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προσεγγίσουν τις διαφορετικές
περιπτώσεις ΕΕΑ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς έχοντας περισσότερο χρόνο με το παιδί μπορούν να
παρακολουθήσουν κάθε αλλαγή και αντίδραση του μαθητή.
Η ειδική περίπτωση των παιδιών TSI είναι περισσότερο προφανής στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, καθώς είναι οι πρώτοι που μπορούν να παρατηρήσουν τις ειδικές δυσκολίες αυτών των μαθητών
σε σχέση με τους συμμαθητές τους, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν προβληματικές συμπεριφορές ή γενικές
δυσκολίες για να θεωρηθούν μαθητές με ΕΕΑ. Η έλλειψη πληροφοριών ή συνεργασίας με τους γονείς
προκειμένου να επιτρέψουν την αξιολόγηση και την πιστοποίηση αυτών των παιδιών μπορεί να έχει σοβαρό
αντίκτυπο στην ανάπτυξη του παιδιού και να δημιουργήσει σοβαρές δυσκολίες στις μεγαλύτερες τάξεις.

Δεδομένης της κατάστασης, οι περισσότεροι συμμετέχοντες ΖΗΤΗΣΑΝ εξειδικευμένη επιμόρφωση
εστιασμένη:

•  στις μεθόδους ανίχνευσης παιδιών με TSI
•   σε πρακτικά εργαλεία στην αίθουσα,
•  σε τρόπους προσέγγισης των γονέων και απόκτησης ορισμένων δεξιοτήτων, απαραίτητων για την

συνεργασία και την επικοινωνία με γονείς και ειδικούς (π.χ. λογοθεραπευτή).
•  σε τρόπους προσέγγισης του ζητήματος με τους άλλους γονείς και τα παιδιά.

Οι θετικές εμπειρίες είναι μεμονωμένες. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια ή
απλά για προσωπικούς επαγγελματικούς λόγους μελέτησαν διάφορα αντικείμενα σχετικά με τις ΕΕΑ και
πρόσφατα για τις TSI, παρουσίασαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούν στις τάξεις για τους μαθητές τους,
προκειμένου να ενθαρρύνουν εκείνους με παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να τα εντάξουν στην ομάδα
και να τα κάνουν να αισθανθούν πιο  αποδεκτά. 
Υπάρχουν αναφορές σε πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις, εργασίες με ομάδες, ένταξης παιδιών ΕΕΑ στην
ομάδα, διαδραστική διδασκαλία, μάθηση μέσω του παιχνιδιού για την αντιστάθμιση της δυσκολίας του
παιδιού, κτλ. Δεν υπάρχει γενικός κανόνας, κάθε εκπαιδευτικός προσπαθεί  να βρει μια κατάλληλη μέθοδο
που  να περιλαμβάνει και τα παιδιά με ΕΕΑ.
Παρατηρήσαμε επίσης θετικές αντιδράσεις σε επίπεδο σχολικής διεύθυνσης, καθώς
υπάρχουν διευθυντές που ενδιαφέρονται να ανοίξουν το σχολείο τους στην συμπερίληψη
και τον πειραματισμό με νέες μεθόδους διδασκαλίας. 125
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Όσον αφορά τις TSI, αφενός οι νομοθετικές διατάξεις είναι πιο γενναιόδωρες, σε επίπεδο νηπιαγωγείου και
δημοτικού οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πειραματιστούν με περισσότερες μεθόδους, αλλά υπάρχει ακόμη
σημαντικός δισταγμός στο δευτεροβάθμιο επίπεδο, αφετέρου η έλλειψη πραγματικής κατανόησης του ρόλου
των αντισταθμιστικών εργαλείων (όπως η γραφή με υπολογιστές, η χαρτογράφηση πληροφοριών, η προφορική
αξιολόγηση, κτλ.), δημιουργεί πολλά προβλήματα.
Η θετική διάκριση των μαθητών TSI δεν είναι ακόμη πολύ καλά κατανοητή, καθώς το παράδοξο φαινόμενο
ευφυών παιδιών με σημαντικές μαθησιακές αποτυχίες δεν έχει εξηγηθεί καλά σε εκπαιδευτικούς και
συμμαθητές.
Η αποτελεσματική ένταξη εξαρτάται από την συνεργασία μεταξύ γονέων – σχολείου – ειδικών και την στήριξη
που παρέχουν οι αρχές σε επίπεδο νομοθετικών προβλέψεων, εκπαίδευσης και πόρων για διδακτικά εργαλεία
και επαγγελματίες.

Εκπαιδευτικοί και σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται συγκεκριμένη και στοχευμένη εκπαίδευση και αποτελεσματική στήριξη από
ειδικούς, για την καλύτερη κατανόηση κάθε ανάγκης.

Δυστυχώς, η συμπεριληπτική πρακτική δείχνει πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί αυτή η συνεργασία στα
σχολεία μας. Εάν το παιδί κατηγοριοποιηθεί με μια γενική ένδειξη «ΕΕΑ» ή ακόμη και «TSI», ο εκπαιδευτικός
ενδέχεται να γενικεύσει ή να υποτιμήσει υπερβολικά τις δυσκολίες του παιδιού. Πολύ συχνά οι εκπαιδευτικοί
σχεδιάζουν απλές, επαναλαμβανόμενες εργασίες για το παιδί, δεν είναι ικανοί να παρατηρήσουν τις θετικές
πτυχές, καθώς επηρεάζονται από τις καθημερινές αποτυχίες που βιώνουν αυτά τα παιδιά έως ότου
παρατηρηθεί κάποια πρόοδος.
Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να βρουν άμεσες λύσεις, όπως διαφορετικά τεστ μέσης δυσκολίας, συμμαθητές
στήριξης για μαθητές ΕΕΑ, χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία/ μαθήματα μέσω βίντεο κτλ., ωστόσο αυτού
του είδους η παρέμβαση δεν είναι συνεκτική, επαγγελματική και συστηματική.

Είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται:
•    καλύτερη και αποτελεσματικότερη  στήριξη από ειδικούς (πρέπει να δοθεί περισσότερη

έμφαση στον ρόλο του σχολικού συμβούλου και/ή ψυχολόγου,
•    εξειδικευμένη κατάρτιση,
•    να επωφεληθούν από την διάταξη του νόμου που προβλέπει ότι ο αριθμός των μαθητών

στην τάξη πρέπει να μειωθεί εάν ο εκπαιδευτικός έχει έναν ή περισσότερους μαθητές με
ΕΕΑ/TSI, 

•    μια σημαντική μεταρρύθμιση σχετικά με την διδακτέα ύλη όλων των μαθητών, περισσότερο
ευέλικτη και κατάλληλη για τα επίπεδα δεξιοτήτων των μαθητών.

Μερικοί εκπαιδευτικοί θα προτιμούσαν οι μαθητές πολύ δύσκολων κατηγοριών ΕΕΑ σε ειδικές τάξεις
ενταγμένες στα γενικά σχολεία, αλλά αυτή η πρακτική δεν ήταν επιτυχημένη ως τώρα.

Υπάρχει επίσης άμεση ανάγκη πρώιμης ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών, κυρίως κινδύνων TSI. Ένα
πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και εκπαίδευση σε αυτό το πρόγραμμα θα ήταν πολύ χρήσιμο στους
εκπαιδευτικούς των δημοτικών σχολείων.
Η εστίαση σε αυτόν το τομέα είναι εξαιρετικά επείγουσα, καθώς αυτή η κατηγορία μαθητών (εξαιρουμένων
των ιδιαίτερα πολύπλοκων περιπτώσεων) παρουσιάζει τις καλύτερες πιθανότητες θετικών αποτελεσμάτων
ταχείας ένταξης, εάν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες μεθόδους. 

Οι εκπαιδευτικοί ζήτησαν να εκπαιδευτούν στα ακόλουθα αντικείμενα: διδακτικές μέθοδοι με πρακτικά
παραδείγματα, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία, εργαλεία διδασκαλίας. Το ειδικότερο αίτημα
για την εκπαίδευση ήταν αυτή να είναι μια διαδραστική και πρακτική προσέγγιση.

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να είναι πιο ενεργό στην στήριξη πρωτοβουλιών γονέων και εκπαιδευτικών
και να δραστηριοποιείται για την δημιουργία ενός περιβάλλοντος πραγματικής συμπερίληψης, καθώς μια
απλή δήλωση της πολιτικής δεν επαρκεί.
Εξωσχολικά προγράμματα για μαθητές με ΕΕΑ, κέντρα επανεκπαίδευσης χρηματοδοτούμενα από το Κράτος
και/ή την τοπική αυτοδιοίκηση θα μειώσουν την πίεση που αντιμετωπίζει το γενικό σχολείο όταν προσπαθεί
να εντάξει μαθητές αυτής της κατηγορίας.

Η Ρουμανία έχει ακόμη να κάνει πολλά, αλλά υπάρχουν δυνατότητες και εμείς, ως ΜΚΟ, σε συνεργασία με
την FSLI, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων βιώσαμε πολλές φορές πόσο

αποτελεσματική μπορεί να είναι αυτή η συνεργασία.

126

Εργαλειοθήκη ΕΕΑ για Εκπαιδευτικούς
ςυ

μ
π

Ερ
Α

ςμ
Ατ

Α
 &

 π
ρο

τΑ
ςΕ

ις



πήγΕς
1. Prietenul dislexicului la literatura română – material

compensatoriu TSI pentru clasele 5-8
http://dislexia.ro/2019/04/03/prietenul-dislexicului-la-
literatura-romana-tsi/

2.   Prietenul dislexicului la limba română – material
compensatoriu TSI pentru clasele 5-8
http://dislexia.ro/2019/04/03/prietenul-dislexicului-la
limba-romana/

3.   www.dyslexiaIDA.org
4.   https://www.xmind.net/download/xmind8
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