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Διευκρινίςεισ για τισ Αξιολογήςεισ – Ε.Π.Ε μαθητών 

Οι διευκρινίςεισ αυτζσ ςτζλνονται ςτο προςωπικό του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βόλου 

προκειμζνου να διευκολφνουν τη ςφνταξη των Ε.Π.Ε. 

 

Σα Εξατομικευμζνα Προγράμματα Εκπαίδευςησ (ΕΠΕ) αποτελοφν βαςική 

υποχρζωςή μασ (Ν. 3699/2008 – Ν.4415/2016) και δεν ανήκουν ςτο εξωδιδακτικό 

μασ ζργο οφτε αποτελοφν καινοτόμα δράςη του ςχολείου  

«Η φοίτθςθ ςτα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαρκεί ζξι τάξεισ (Αϋ, Βϋ, Γϋ, Δϋ,Εϋ, ΣΤϋ) και ακολουκοφνται 

τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, όπωσ προβλζπονται από τισ εκάςτοτε 

ιςχφουςεσ διατάξεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των 

μακθτϊν, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτα Εξατομικευμζνα Προγράμματα 

Εκπαίδευςθσ (ΕΠΕ), τα οποία υλοποιοφνται για όλουσ τουσ μακθτζσ» (αρ. 48 Ν. 

4415/2016) 

 

τάδια: 

1. Άτυπθ Εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ μακθτι με βάςθ και τισ περςινζσ αξιολογιςεισ – 

ΕΠΕ και όποιο άλλο μζςο ςυλλογισ πλθροφοριϊν επιλζξετε  

2. Λιψθ απόφαςθσ και επιλογι ςτόχων 

3. ΕΠΕ κάκε μακθτι από εκπαιδευτικοφσ & ΕΕΠ/ΕΒΠ (όπου χρειάηεται και υπάρχει 

παρζμβαςθ)  

4. Ο υπεφκυνοσ τμιματοσ ςυγκεντρϊνει τα ΕΠΕ των μακθτϊν του τμιματοσ, 

διαμορφϊνει το προφίλ του μακθτι (για τουσ καινοφργιουσ μακθτζσ ενϊ για τουσ 

παλιοφσ αλλάηει αν κάτι χρειάηεται) 

5. Η ΕΔΕΑΤ του ςχολείου μαηί με τον υπεφκυνο τμιματοσ διαμορφϊνουν το τελικό 

προφίλ μακθτϊν το οποίο και καταγράφει θλεκτρονικά ο υπεφκυνοσ τμιματοσ 

6. Σφπωμα ΕΠΕ και επίδοςθ ςτουσ γονείσ  

7. Τπογραφι από γονείσ και επιςτροφι του ΕΠΕ ςτο ςχολείο (ατομικό φάκελο μακθτι) 
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ: 

1. Αρχικά γίνεται άτυπθ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ για να εντοπίςουμε το επίπεδο του 

μακθτι ϊςτε να βάλουμε τουσ ςτόχουσ ςτο ΕΠΕ. Η αξιολόγθςθ γίνεται με όποιουσ 

τρόπουσ εςείσ επιλζξετε.  

2. Φόρμεσ αξιολόγθςθσ ι τυχόν άλλοι μετριςιμοι τρόποι αξιολόγθςθσ (τεςτ-υλικό…) 

που κα χρθςιμοποιθκοφν ςυμπλθρϊνονται και πάλι ανά ειδικότθτα (και όχι ανά 

άτομο) και χρθςιμοποιοφνται για να βγει το τελικό ΕΠΕ (λιψθ απόφαςθσ για τουσ 

ςτόχουσ). Όλο αυτό το υλικό που χρθςιμοποιείται για τθν αξιολόγθςθ του μακθτι 

δίνεται ςτον υπεφκυνο τμιματοσ για να μπει ςτο φάκελο του μακθτι. Θα πρζπει να 

αναγράφεται ποιο γνωςτικό αντικείμενο ι κεραπεία αφορά.  

3. τθ ςυνζχεια ανά ειδικότθτα διαμορφϊνεται το ΕΠΕ κάκε μακθτι το οποίο και 

ςυμπλθρϊνεται θλεκτρονικά (ςτθν φόρμα που ςασ ςτζλνετε). Σα ΕΠΕ κάκε 

τμιματοσ τα ςυγκεντρϊνει ο υπεφκυνοσ τμιματοσ ο οποίοσ και τα παραδίδει ςτθν 

…………………… για αρχειοκζτθςθ. 

 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΑ ΕΠΕ: 

 ΕΠΕ κατατίκεται για κάκε μακθτι ζςτω και αν τον ζχουμε μία ϊρα εβδομαδιαίωσ 

(ΠΡΟΟΧΗ: Ανάλογα με τισ ϊρεσ που ζχουμε κάποιον μακθτι προςδιορίηονται και 

οι ςτόχοι ϊςτε να είναι εφικτοί) 

 ΕΠΕ κατατίκεται και από τισ ειδικότθτεσ που ανικουν ςε άλλο εργαςτιριο από το 

κφριο εργαςτιριο του μακθτι (δεφτερο ι τρίτο εργαςτιριο π.χ. από Γεωπόνο που 

μπαίνει ςε τμιμα κεραμικισ) 

 Αν ςτο ίδιο γνωςτικό αντικείμενο για ζναν μακθτι εμπλζκονται περιςςότεροι από 

ζνασ εκπαιδευτικοί όπωσ καταλαβαίνετε δεν μποροφν να πάνε ςτουσ γονείσ για το 

ίδιο αντικείμενο 2 ι 3 ΕΠΕ. Τπάρχει ςυνεργαςία όλων όςων εμπλζκονται ςτο ίδιο 

αντικείμενο και το κατακζτουν από κοινοφ με τα ονόματα όλων όςων εμπλζκονται 

 Μζςα ςτα ΕΠΕ μπαίνουν και οι ςτόχοι κεραπειϊν (ζργο – φφςιο – ςχ. νοςθλεφτρια) 

και για τουσ μακθτζσ που εμπλζκονται ςε ομάδεσ κα υπάρχει ξεχωριςτό φφλλο με 

τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ ομάδασ 
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 Αν υπάρχει πρόγραμμα αυτοεξυπθρζτθςθσ (πχ τουαλζτασ) κα μπει και αυτό μζςα 

με ςτόχουσ από το ΕΒΠ ι όποιον άλλον εμπλζκεται 

ΤΠΕΤΘΤΝΟΙ ΣΜΗΜΑΣΟ πρζπει: 

 

1. να ελζγξουν ότι για κάκε μακθτι υπάρχει ΕΠΕ για όλα τα μακιματα ςε ςχζςθ με το 

πρόγραμμα του μακθτι και οι επιπλζον υπθρεςίεσ - κεραπείεσ  (εργοκεραπεία - 

φυςιοκεραπεία). Αν υπάρχουν λάκθ ι παραλείψεισ ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο 

ςυνάδελφο κα πρζπει να διορκωκοφν. Αν υπάρχουν κάποιεσ διαφοροποιιςεισ ςτθ 

διαμόρφωςθ των επιμζρουσ φφλλων του Ε.Π.Ε. να διορκωκοφν ϊςτε θ μορφι να 

είναι ενιαία. 

 

2. να ελζγξουν και να διορκϊςουν τα ςτοιχεία του μακθτι ςτθν 1θ ςελίδα του ΕΠΕ 

(ςτοιχεία - υπθρεςίεσ - εξωδιδακτικά προγράμματα κ.λ.π.). ΠΡΟΟΧΗ: Η θλικία του 

μακθτισ ςτο ΠΡΟΦΙΛ πρζπει να αλλάξει ςε ςχζςθ με τθν περςινι. 

 

3. με βάςθ τα ΕΠΕ των εκπαιδευτικϊν, τθν γενικι εικόνα που ζχουν για τουσ μακθτζσ 

του τμιματοσ κακϊσ και με βάςθ τθν τελικι περςινι αξιολόγθςθ να ελζγξουν τα 

προφίλ των μακθτϊν και αν αυτά χρειάηεται  να διαφοροποιθκοφν ςε κάποια 

ςθμεία.  

 

4. αν τα προφίλ κάποιων παλαιϊν μακθτϊν χρειάηονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ κα 

πρζπει να προγραμματιςτεί  ΕΔΕΑΤ  

 

5. για τουσ καινοφριουσ μακθτζσ να ςχθματίςουν το προφίλ των μακθτϊν (και αν 

χρειάηονται διευκρινίςεισ κα μιλιςουν με τουσ εκπαιδευτικοφσ) και να 

ςυνεννοθκοφν για τον προγραμματιςμό ΕΔΕΑΤ.  

 

6. να φροντίςουν το προφίλ όλων των μακθτϊν να ζχει μία ενιαία μορφι  

 

Γνωρίηω ότι ενδεχομζνωσ για κάποιουσ είναι θ πρϊτθ φορά που ςχεδιάηουν και 

υλοποιοφν Ε.Π.Ε. αλλά αποτελεί ςθμαντικό μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

Είναι επίπονο αλλά διευκολφνει τθν όλθ πορεία ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ. Είναι 

βαςικό εργαλείο για τθν πορεία του μακθτι και βοθκά  όλουσ όςουσ εμπλζκονται 

ςτθν εκπαίδευςθ του μακθτι να παρακολουκοφν τθν πρόοδο του. Είναι ζνα 

εργαλείο που αναπτφςςεται, εφαρμόηεται και παρακολουκείται από το προςωπικό 

του ςχολείου.  

Οι μακροπρόκεςμοι ςτόχοι (ετιςιοι) του Ε.Π.Ε κα πρζπει να ζχουν ενδιαφζρον για 

τον μακθτι, να είναι εφικτοί και προςαρμοςμζνοι ςτο μακθςιακό του προφίλ του 
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κάκε μακθτι. Θα πρζπει να εςτιάηουν ςτο τι θα μάθει ο μακθτισ κι όχι ςτο τι κα 

διδαχθεί.  

Οι βραχυπρόκεςμοι ςτόχοι κα πρζπει να είναι μετριςιμοι, διαδοχικοί, ευζλικτοι, να 

μποροφν να «ςπάςουν» ςε μικρότερουσ αν είναι απαραίτθτο και ςφμφωνα με τθν 

βιβλιογραφία να είναι τουλάχιςτον τζςςερισ ςτον αρικμό για τθν ολοκλιρωςθ κάκε 

μακροπρόκεςμου ςτόχο. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι ο μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ 

επιτυγχάνεται με τον ίδιο ρυκμό για κάκε μακθτι. Το Ε.Π.Ε κα πρζπει να είναι 

ευζλικτο και να μπορεί να διαφοροποιείται ι και να αλλάηει όποτε κρίνεται χριςιμο. 

Ιδιαίτερα ςθμαντικό είναι ότι παραδίδεται ςτουσ γονείσ οι οποίοι ζχουν το δικαίωμα 

να εκφράςουν επικυμίεσ ανθςυχίεσ οι αντιρριςεισ οι οποίεσ κα πρζπει να 

ςυηθτθκοφν μαηί τουσ και αν κρικεί απαραίτθτο να διαφοροποιθκοφν κάποιοι 

ςτόχοι. Υπογράφουν ότι ςυναινοφν.  

 

      Φωτεινι Γρθγορίου 


