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ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋»
των Αξόνων Προτεραιότητα̋ 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματο̋

6

<"

3 ;/ 3

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2
& 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Οι Πράξει̋ «Πρόγραμμα εξειδικευμένη̋ εκπαιδευτική̋ υποστήριξη̋ για ένταξη μαθητών με
αναπηρία ή/και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋», των Αξόνων Προτεραιότητα̋ 1, 2 και 3, του
Επιχειρησιακού Προγράμματο̋ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2007 -2013), που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικού̋ πόρου̋, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού τη̋ εξειδικευμένη̋
εκπαιδευτική̋ υποστήριξη̋ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋
ανάγκε̋ για τέσσερα σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014). Το
έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητα̋ 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση τη̋
ποιότητα̋ τη̋ εκπαίδευση̋ και προώθηση τη̋ κοινωνική̋ ενσωμάτωση̋» στι̋ 8 περιφέρειε̋
Σύγκλιση̋, στι̋ 3 περιφέρειε̋ Σταδιακή̋ Εξόδου και στι̋ 2 περιφέρειε̋ Σταδιακή̋ Εισόδου,
αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτο̋ αποτελεί
η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκή̋ υποστήριξη στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋.
Ω̋ «Μαθητέ̋ με Αναπηρία ή/και Ειδικέ̋ Εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋» θεωρούνται όσοι για
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο τη̋ σχολική̋ του̋ ζωή̋ εμφανίζουν σημαντικέ̋ δυσκολίε̋
μάθηση̋ εξαιτία̋ αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων,
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίε̋, σύμφωνα με τη διεπιστημονική
αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία τη̋ σχολική̋ προσαρμογή̋ και μάθηση̋».
Στου̋ μαθητέ̋ με αναπηρία ή/και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋ συγκαταλέγονται ιδίω̋
όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακέ̋ αναπηρίε̋ όραση̋ (τυφλοί,
αμβλύωπε̋ με χαμηλή όραση), αισθητηριακέ̋ αναπηρίε̋ ακοή̋ (κωφοί, βαρήκοοι),
κινητικέ̋ αναπηρίε̋, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχέ̋ ομιλία̋ − λόγου, ειδικέ̋
μαθησιακέ̋ δυσκολίε̋ όπω̋ δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία,
δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματική̋ προσοχή̋ με ή χωρί̋ υπερκινητικότητα, διάχυτε̋
αναπτυξιακέ̋ διαταραχέ̋ (φάσμα αυτισμού), ψυχικέ̋ διαταραχέ̋ και πολλαπλέ̋ αναπηρίε̋.
Στόχο̋ τη̋ Πράξη̋ είναι η υλοποίηση τη̋ εξειδικευμένη̋ εκπαιδευτική̋ υποστήριξη̋ στα
σχολεία γενική̋ αγωγή̋ μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το
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οποίο υποστηρίζει του̋ μαθητέ̋ με αναπηρία ή/και με ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋ στη
σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό τη̋ τάξη̋. Το προσωπικό αυτό
προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από
κατάλληλε̋ δομέ̋.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικέ̋
εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋ είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προ̋ την κατεύθυνση τη̋
ενσωμάτωση̋ του̋ κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη
σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ω̋ αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα του̋
στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Οι κύριε̋ Δράσει̋ τη̋ Πράξη̋ είναι οι ακόλουθε̋:
Δράση 1: Σχεδιασμό̋ και υλοποίηση του προγράμματο̋ εξειδικευμένη̋ εκπαιδευτική̋
υποστήριξη̋ για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ ανάγκε̋ για
τέσσερα σχολικά έτη
Δράση 2: Συγκέντρωση και συμπλήρωση Επιμορφωτικού Υλικού και Ειδικών Εργαλείων
Δράση 3: Προγράμματα επιμόρφωση̋ και διαρκή̋ υποστήριξη των εκπαιδευτικών
Δράση 4: Επιχειρησιακό Σχέδιο διαμόρφωση̋ δομή̋/δικτύου δομών για την υποστήριξη του
προσωπικού του Προγράμματο̋ με αναβάθμιση και προσαρμογή των υφιστάμενων
υπηρεσιών, δομών και φορέων
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