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 ΕΝΣΑΞΗ: Μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ διδάζκονηαι ζηα πλαίζια ηηρ γενικήρ 

ηάξη, με πλήπη ένηαξη ή μεπική. 

 ΤΝΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: Η ηοποθέηηζη ηυν μαθηηών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζηα 

πλαίζια ηηρ γενικήρ εκπαίδεςζηρ, με ζκοπό ηη διαζθάλιζη ίζυν εςκαιπιών και κοινυνικήρ 

αποδοσήρ.  

 

ΜΟΡΦΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

 Διαηαπασέρ λόγος 

 Ειδικέρ δςζκολίερ μάθηζηρ – Δςζλεξία 

 Διαηαπασή Ελλειμμαηικήρ Πποζοσήρ – Υπεπκινηηικόηηηα (ΔΕΠ-Υ) 

 Νοηηική ςζηέπηζη 

 Διάσςηη Αναπηςξιακή Διαηαπασή (Αςηιζμόρ, ζύνδπομο Asperger)  

 Αιζθηηηπιακέρ ανεπάπκειερ (οπηικέρ, ακοςζηικέρ) 

 Κινηηικά πποβλήμαηα 

 Πολιηιζμική εηεπόηηηα 

 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΝΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 Η δομή ηος εκπαιδεςηικού ζςζηήμαηορ 

 Το αναλςηικό ππόγπαμμα  

 Πληθώπα πληποθοπιών για εκπαιδεςηικούρ και μαθηηέρ  

 Πεπιοπιζμένορ σπόνορ για εξαηομικεςμένη διδαζκαλία 

 Διδακηική πποζέγγιζη μεηυπικήρ διδαζκαλίαρ  

 Οι μαθηηέρ δεν μαθαίνοςν με ηον ίδιο ηπόπο και ηην ίδια ηασύηηηα 

 Οι εκπαιδεςηικοί είναι ανηιμέηυποι με νέερ απαιηήζειρ και καθήκονηα 

 Ελλιπείρ γνώζειρ και καηάπηιζη ζε θέμαηα Ειδικήρ Αγυγήρ 

 Απνηηική ζηάζη απένανηι ζηα παιδιά με ειδικέρ ανάγκερ 

 Πποζπαθούμε να αλλάξοςμε ηο παιδί και όσι ηο ζσολείο 

 Η κοςληούπα ηος ζσολείος και ηηρ κοινυνίαρ  

 Έλλειτη ςλικοηεσνικήρ ςποδομήρ 
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ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΤΝΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

 Ππογπαμμαηιζμόρ ηηρ διδαζκαλίαρ ανάλογα με ηιρ δςναηόηηηερ ηος κάθε μαθηηή 

 Σηόσορ η ζςμμεηοσή όλυν ηυν παιδιών ζηη διδαζκαλία  

 Πποζαπμογή ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ ζηιρ ανάγκερ ηηρ ηάξηρ 

 Ανάπηςξη ζςνεπγαζιών μεηαξύ εκπαιδεςηικών 

 Σςνδιδαζκαλίερ ηυν εκπαιδεςηικών ηηρ γενικήρ ηάξηρ και ηηρ ηάξηρ ένηαξηρ 

 Σςνεσήρ επικοινυνία ηυν εκπαιδεςηικών με ζηόσο ηην καθημεπινή αςηοαξιολόγηζη 

 Άηςπα πεπιβάλλονηα μάθηζηρ, εκηόρ ηος παπαδοζιακού σώπος διδαζκαλίαρ 

 Σύγσπονερ διδακηικέρ πποζεγγίζειρ, π.σ. ΤΠΕ, ομαδοζςνεπγαηική μάθηζη, project, 

βιυμαηική μάθηζη κ.α.  

 Ποικίλερ δπαζηηπιόηηηερ με ηεσνολογικά και πολςαιζθηηηπιακά μέζα 

 Ανάπηςξη ζςνεπγαζίαρ και καλήρ επικοινυνίαρ με ηοςρ γονείρ ηυν μαθηηών 

 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΠΑΡΑΙΝΕΕΙ  

 Λειηοςπγική οπγάνυζη ηος σώπος  

 Δομημένο ημεπήζιο ππόγπαμμα 

 Εθαπμογή ηηρ διδαζκαλίαρ με μικπά βήμαηα 

 Παποσή αςξημένος σπόνος εκηέλεζηρ επγαζιών 

 Πολςαιζθηηηπιακή πποζέγγιζη  

 Μαθηζιακό ζςμβόλαιο: ηι θα κάνοςμε, πυρ, ηι θα κάνει ο καθέναρ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο http://www.pi-schools.gr/ 

 Θέμαηα Ειδικήρ Αγυγήρ http://www.specialeducation.gr/frontend/index.php 

 Πανελλήνιορ Επιζηημονικόρ Σύλλογορ Ειδικήρ Αγυγήρ (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) 

http://www.pesea.gr/index.htm 

 Σύλλογορ Ειδικού Εκπαιδεςηικού Πποζυπικού Ειδικήρ Αγυγήρ Αηηικήρ 

http://www.seepeaa.gr/Homepage.asp?ITMID=7 

 Δικηςακή Εκπαιδεςηική Πύλη ηος Υ.Π.Ε.Θ. http://e-yliko.minedu.gov.gr/ 

 Blog με ςλικό για ηην ειδική αγυγήρ και ηη ζςνεκπαίδεςζη ζηο Δημοηικό 

http://ekantartzi.blogspot.gr/2013/04/blog-post_23.html  

 Blog Ειδικήρ Αγυγήρ για ηο Νηπιαγυγείο http://blogs.sch.gr/ekontopoul/ 

 

 

ΕΤΥΑΡΘΣΩ ΠΟΛΤ ΓΘΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ Α 

ΜΑΝΣΖΑΡΗ ΕΛΕΝΑ 

http://blogs.sch.gr/ekontopoul/

