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Α. Θεςμικό Πλαύςιο
1. ςτην υπ΄αριθμ. 14181/ΓΔ4/ 26-1-2018 εγκύκλιο  

του ΤΠΠΘ «εργαςιακό ωράριο των 
εκπαιδευτικών».

2. ςτην υπ΄αριθμ. 109631/Δ3/29/06/2017, εγκύκλιο  
του ΤΠΠΘ «Ενέργειεσ προγραμματιςμού του 
εκπαιδευτικού έργου των των ΕΝΕΕΓΤ-Λ και των 
Ε.Ε.Ε.ΕΚ., για το ςχολικό έτοσ 2017-2018».

3. Ν. 4415/2016/ 06-09-2016, ϊρθρο 48, (ΥΕΚ A 159) 
, «Ρύθμιςη θεμάτων Ειδικήσ Αγωγήσ και 
Εκπαίδευςησ»

4. Ν. 4115/2013, Άρθρο 39, παρ. 4 «Θέματα 
Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ»

5. Ν. 3699/2008, Άρθρο 4
6. Τ.Α. αρ. πρωτ. 27922 /Γ6 /08  - 03- 2007, 

«Καθοριςμόσ των ιδιαίτερων καθηκόντων  και 
αρμοδιοτήτων». 



 Είναι ανάγκη να γίνει κατανοητό πωσ το ΕΠΕ 
είναι η φυςική εξέλιξη τησ διαδικαςίασ τησ 

αξιολόγηςησ ςε εκπαιδευτικό επίπεδο



Β. Σι εύναι το Ε.Π.Ε.

 Γραπτό ςχέδιο δράςησ για το μαθητή

 Βοηθά όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ να
παρακολουθήςουν την πρόοδο του μαθητή

 Αναπτύςςεται, εφαρμόζεται και
παρακολουθείται από το προςωπικό του
ςχολείου.

 Μία ςυμφωνία που τηρούν όλοι οι
εμπλεκόμενοι
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Σο Ε.Π.Ε.ςτοχεύει:

ςτην ποιοτική εκπαίδευςη

ςτην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού



Σο Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
περιλαμβάνει το πρόγραμμα δραςτηριοτήτων
του μαθητή, καθώσ και το εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, μέςα και έξω από τη ςχολική 
τάξη και παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογήσ 
του με τον καλύτερο και ςυςτηματικότερο 
τρόπο (Γενά, 2002· 1996 )
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Σο Ε.Π.Ε. περιλαμβϊνει…

το βαςικό περιεχόμενο του ΕΠΕ εύναι

 το προφίλ του μαθητή

 Μακροπρόθεςμοι ςτόχοι

 Βραχυπρόθεςμοι ςτόχοι

 οι ημερομηνίεσ έναρξησ-ολοκλήρωςησ

 Τποςτηρικτικέσ υπηρεςίεσ 

 Αρμόδιο προςωπικό
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οι ϊλλεσ ςυνιςτώςεσ του ΕΠΕ εύναι

 ο προςδιοριςμόσ των υπηρεςιών 
υποςτήριξησ

 τα υλικά

 οι περιβαλλοντικέσ ρυθμίςεισ,

 οι μέθοδοι

 οι τεχνικέσ διδαςκαλίασ και

 η αξιολόγηςη του



Επίςησ  μπορεί να περιλαμβάνει

 ςχέδιο για πρόγραμμα υνεκπαίδευςησ
μαθητή

 ςχέδιο για  πρόγραμμα Μετάβαςησ μαθητή

 ςχέδιο για το οικογενειακό/εξωςχολικό 
πρόγραμμα 



Σο ΕΠΕ ………..

θα πρέπει να περιλαμβάνει ςτόχουσ που είναι:

υγκεκριμένοι

Μετρήςιμοι 

Εφικτοί 

χετικοί με τισ ανάγκεσ του παιδιού

Να επιτυγχάνονται ςε προκαθοριςμένο χρόνο
(Douglas, 2013 όπωσ αναφέρεται ςτο
Μαυροπαλιάσ 2013).



Σο Ε.Π.Ε θα πρϋπει να εύναι ευϋλικτο και 

να μπορεύ να ρυθμύζεται και να 

τροποποιεύται όποτε κρύνεται χρόςιμο 

ό/και απαραύτητο



Σι να αποφύγουμε….

 να ταυτίςουμε την έννοια «εξατομικευμένο»
με την έννοα ατομικό και άρα απομονωμένο

 τισ πολλέσ ατομικέσ δραςτηριότητεσ . Η
μάθηςη και η διδαςκαλία είναι κοινωνικό
αγαθό.

 τη ςτοχοθεςία εκτόσ Αναλυτικού
Προγράμματοσ. Οι ςτόχοι παρότι
εξατομικευμένοι , έχουν ςυνάφειασ με το ΑΠ

του ςχολικού πλαιςίου.
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Η επιτυχόσ εφαρμογό του ΕΠΕ 
προώποθϋτει ……

 ςυνεργατικέσ πρακτικέσ

 καλή γνώςη του ατομικού προφίλ του μαθητή 

 καλή γνώςη των ΑΠ-ΔΕΠΠ 

 καλή γνώςη τησ επικρατούςασ ςτο ςχολείο 
κουλτούρασ.

Καθοριςτικόσ ο ρόλοσ τησ Ηγεςύασ του 
χολεύου



1η Δραςτηριότητα

 υζητόςτε και καταγρϊψτε ςυνοπτικϊ:

1. ε ποια ζητήματα ωφελείται ο μαθητόσ από 
την προετοιμαςία ενόσ ΕΠΕ;

2. ε ποια ζητήματα ωφελείται η οικογϋνεια
ενόσ μαθητή από την προετοιμαςία ενόσ ΕΠΕ;

3. ε ποια ζητήματα ωφελείται ο εκπαιδευτικόσ
από την προετοιμαςία ενόσ ΕΠΕ;
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Οφϋλη μαθητό 

 Διαφορετικέσ ανάγκεσ που προέρχονται από 
την αναπηρία του ή/και ε.ε.α.

 Οργανώνονται οι εκπαιδευτικέσ 
δραςτηριότητεσ ςύμφωνα με τισ ανάγκεσ του

 Ο εκπαιδευτικόσ ςχεδιαςμόσ και η πρόοδοσ 
του παρακολουθούνται και αξιολογούνται
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Οφϋλη οικογϋνειασ

 Καθιερώνεται αποτελεςματική επικοινωνία και 
ςυνεργαςία μεταξύ γονέων και ςχολείου.

 Οι γονείσ έχουν τη δυνατότητα να αποφαςίζουν
για τα εκπαιδευτικά δικαιώματα των παιδιών 
τουσ.

 Οι γονείσ μαθαίνουν για τα καθήκοντα και τισ 
ευθύνεσ τουσ ςτην εκπαίδευςη των παιδιών 
τουσ
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Οφϋλη εκπαιδευτικού

 Βλέπει καθαρά τισ ικανότητεσ αλλά και τισ 
ανάγκεσ του μαθητή

 Αναπτύςςει διεπιςτημονικέσ δεξιότητεσ
ςτην εργαςία του

 Παρέχεται αποτελεςματική διαχείριςη τησ 
εκπαιδευτικήσ και αξιολογητικήσ 
διαδικαςίασ

 Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τον 
ςχεδιαςμό τησ μετάβαςησ του μαθητή

ΠΑΡΕΦΕΙ προγραμματιςμό – ςχεδιαςμό!!! 17



 Είναι ςημαντικό το ΕΠΕ να αποτελεί επίςημο 
έγγραφο του ςχολείου και του Υακέλου του 
Μαθητή με την υπογραφή και τη ςφραγίδα 
του φορέα ςχεδιαςμού.

 Έτςι μεταξύ των άλλων αντιςταθμίζεται ένα 
μεγάλο έλλειμμα του ελληνικού εκπ/κού 
ςυςτήματοσ : Η ϋλλειψη ντοκουμϋντων τησ 
παιδαγωγικόσ πρακτικόσ



Γ. Διεπιςτημονικό υνεργαςύα



Οριςμόσ

 Ο όροσ διεπιςτημονική ςυνεργαςία
αναφέρεται ςτη ςυνεργαςία επιςτημόνων
διαφορετικών ειδικοτήτων για τη βελτίωςη
τησ εκπαίδευςησ, τησ θεραπείασ και τησ
φροντίδασ των παιδιών με ειδικέσ ανάγκεσ.

 Επίςησ, η διεπιςτημονική ςυνεργαςία αφορά
και την οικογένεια του παιδιού με ειδικέσ

ανάγκεσ.



Η αναγκαιότητα για 
διεπιςτημονικό ςυνεργαςύα

 Η ςυνεργαςία εκπαιδευτικών, θεραπευτών και
κοινωνικών επιςτημόνων μπορεί, ςύμφωνα με
την Lacey (2001), να πετύχει καλύτερα
αποτελέςματα ωσ ομάδα, απ’ ότι μπορεί να
πετύχει το κάθε μέλοσ τησ ομάδασ από μόνο του.

 Η διεθνήσ έρευνα υποςτηρίζει ότι η
απομονωμένη ατομική εργαςία δεν μασ βοηθά
να αξιολογήςουμε και να εκπαιδεύςουμε ςωςτά

 Η διεπιςτημονική ομάδα μπορεί (και πρέπει) να
ςχεδιάςει το Ε.Π.Ε του μαθητή

 Η ανάγκη για διεπιςτημονική ςυνεργαςία
αντικατοπτρίζεται ςτη διεθνή νομοθεςία



2η Δραςτηριότητα

υζητόςτε και καταγρϊψτε ποιοι ςυμμετϋχουν 

ςτην ομϊδα του ΕΠΕ



χεδιαςμόσ και Εφαρμογό του ΕΠΕ

 Ο ςχεδιαςμόσ και εφαρμογή του ΕΠΕ είναι μια 
ςυλλογική δραςτηριότητα ςτην οποία εμπλέκονται όλοι
οι καθοριςτικοί για την πρόοδο του παιδιού παράγοντεσ

 Η ομάδα του ΕΠΕ αποτελείται από άτομα που 

 Κατανοούν την αναγκαιότητα του 

 Γνωρίζουν τον μαθητή και τισ εκπαιδευτικέσ του 
ανάγκεσ 

 Μπορούν να προτείνουν τη χρήςη διαθέςιμων πόρων 
(ςε υπηρεςίεσ και μέςα) τησ ςχολική μονάδασ και 

 Έχουν μια ιδέα του τι ςημαίνει Ανάλυςη Έργου

(Αςτέρη Θ. 2017, ςελ. 108).





Μϋλη τησ ομϊδασ ΕΠΕ ……….

…………..μπορεί να είναι : 
 ο εκπαιδευτικόσ του παιδιού
 το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό (Ψυχολόγοσ, 

Κοινωνική Λειτουργόσ)
 ο/η διευθυντή/ντρια του ςχολείου. 
 Βαςικό μέλοσ τησ ομάδασ πρέπει να είναι ο γονιόσ ή 

κηδεμόνασ του μαθητή

Η ομάδα ςχεδιαςμού του ΕΠΕ αποτελείται οπωςδήποτε 
από τουσ κύριουσ ςυντελεςτέσ υλοποίηςησ του 

προγράμματοσ.

Για τα ελληνικά δεδομένα κορμόσ τησ ομάδασ είναι τα μέλη 
τησ ΕΔΕΑΤ τησ ΜΕΑΕ



Καθόκοντα τησ ομϊδασ ΕΠΕ

 Καθήκοντα του υντονιςτή / Πρόεδρου τησ 
ομάδασ ΕΠΕ

 Καθήκοντα του εκπαιδευτικού/Κοινωνικού 
Λειτουργού, Ψυχολόγου

 Καθήκοντα τησ οικογένειασ

 Καθήκοντα του μαθητή



Διεπιςτημονικό ςυνεργαςύα και γονεύσ

 Οι γονείσ έγιναν μέλη τησ
διεπιςτημονικήσ ομάδασ για πρώτη
φορά ςτισ Η.Π.Α. με το νόμο PL 94-
142/1975. την Ελλάδα δεν ϋχει ακόμα
θεςμοθετηθεύ/προςδιοριςτεύ ο ρόλοσ
του γονέα ςτο πλαίςιο τησ
διεπιςτημονικήσ ομάδασ.



Εν κατακλεύδι ……

 Σο ΕΠΕ θα πρέπει να θεωρείται μια
«ςυλλογική αποςτολή που έχει ανάγκη
από θεςμικέσ διευκολύνςεισ τησ
επικοινωνίασ, τησ ομαδικήσ –
ςυνεργατικήσ εργαςίασ μεταξύ των
εμπλεκόμενων και φυςικά ευκαιρίεσ για
επαγγελματική ανάπτυξη» (European
Agency 2005)



 Θεςμοθέτηςη πλαιςίου διεπιςτημονικήσ 
ςυνεργαςίασ

 Εκπαίδευςη του ςυνόλου των
επαγγελματιών τησ εκπαίδευςησ ςε
ςυνεργατικέσ-διεπιςτημονικέσ Πρακτικέσ
πρακτικέσ



 Ευχαριςτώ για την προςοχό ςασ

ktsiopa1@gmail.com

blogs.sch.gr/kyratsiopa/
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