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Τι είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση

• Διαδικασία ή πολιτική αλλαγής στη λειτουργία του 

σημερινού σχολείου. 

• Ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών / μαθητριών στη 

σχολική και κοινωνική ζωή  προκειμένου να υπάρξουν 

μαθησιακά αποτελέσματα και προϋποθέσεις για την 

κοινωνική τους ανάπτυξη.

• Ανάγκη για αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών (αναλυτικό) 

και στον τρόπο με τον οποίο αυτό εφαρμόζεται στο γενικό 

σχολείο.



your name

Τι είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση

• Ανάγκη  για ευέλικτες μεταρρυθμιστικές πολιτικές που 

απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών της τάξης και στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων του σχολείου.

Στασινός, Δ. (2020). Η Ειδική Εκπαίδευση 2020 (plus).

Για μια Συμπεριληπτική ή Ολική Εκπαίδευση στο Νέο ψηφιακό σχολείο με Ψηφιακούς 

πρωταθλητές.
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Τι είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση

• Οι δυσκολίες δεν χρεώνονται στον μαθητή / στη μαθήτρια. 

• Η συμπερίληψη είναι συνυφασμένη με τις δημοκρατικές 

αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των 

προκαταλήψεων και των ρατσιστικών συμπεριφορών / 

συμπεριφορών διάκρισης, αποκλεισμού και απόρριψης.



your name

Τι είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση

• Η συμπεριληπτική εκπαίδευση είναι μία συνεχής διαδικασία, 

είναι η πορεία και όχι το τελικό αποτέλεσμα το οποίο 

θέλουμε να έχουμε σε μία συγκεκριμένη στιγμή. 

Αγγελίδης, Π. (2011). Παιδαγωγικές της Συμπερίληψης.
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Τι είναι η συμπεριληπτική εκπαίδευση

• Καθολική συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία -

Αναφαίρετο ανθρώπινο δικαίωμα. 

• Εντοπισμός και άρση όλων των εμποδίων συμμετοχής στη 

σχολική και κοινωνική ζωή – των εμποδίων μάθησης. 

• Αποδοχή της προσωπικής ταυτότητας του κάθε μαθητή –

της κάθε μαθήτριας.

• Η διαφορετικότητα ως πρόκληση για αλλαγή και όχι ως 

αρνητικό στοιχείο.



your name

Νόμος 4074 / 2012 – Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών 

Ε.Α.Ε.

• Νόμος 4074/2012 - ΦΕΚ 88 / Α / 11-4-2012

«Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες».

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/diethneis-symvaseis

• Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/ypoyrgikes-
apofaseis

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/diethneis-symvaseis
https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/ypoyrgikes-apofaseis


your name

Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

• https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/proedrika-

diatagmata

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/proedrika-diatagmata


your name

Μαθητές με Ε.Ε.Α. 

Βλέπε:

• Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, τα εκλυτικά αίτια 

των οποίων δεν είναι περιβαλλοντικά, χωρίς μαθησιακές 

δυσκολίες.

• Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία οφείλονται 

σε περιβαλλοντικά αίτια, χωρίς μαθησιακές δυσκολίες.

• Μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές 

δυσκολίες.
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Αρχές και μέθοδοι

Πρόσθετη στήριξη: Τμήμα Ένταξης και Προγράμματα 
Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης

• Συνεργασία εκπαιδευτικών Τμημάτων Ένταξης και 
Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης με 
εκπαιδευτικούς της τάξης

• Συνεργασία σχολείου και οικογένειας

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Pr
oshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
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Αρχές και μέθοδοι

Εξατομικευμένο – ατομικό πρόγραμμα

Εξατομικευμένο πρόγραμμα σε μικρή ομάδα μαθητών 

Εξατομικευμένο πρόγραμμα – εξατομικευμένη 

υποστήριξη μέσα στην τάξη
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Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας

Discrete-trial teaching



your name

Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας

Discrete-trial teaching
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Τμηματική βοήθεια - Prompting

Πρόσθετα ερεθίσματα - response prompt

• Λεκτική καθοδήγηση (verbal instruction)

• Καθοδήγηση με οπτικά ερεθίσματα (visual prompting)

π.χ. φωτογραφικά προγράμματα αυτοαπασχόλησης

• Παρουσίαση προτύπου προς μίμηση (modeling)

• Σωματική καθοδήγηση (physical guidance)



your name

Απόσυρση πρόσθετων ερεθισμάτων 

(fading)

Σταδιακή και συστηματική μείωση της τμηματικής 

βοήθειας   μεταβίβαση ελέγχου συμπεριφοράς του 

παιδιού από πρόσθετα ερεθίσματα σε φυσικά
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Παρατήρηση προτύπου (observational learning)

• Αφομοίωση νέων δεξιοτήτων και συμπεριφορών

• Μείωση ή αύξηση της συχνότητας αφομοιωμένων

δεξιοτήτων και συμπεριφορών (μετά την παρατήρηση

ενός προτύπου-μοντέλου που τις εκδηλώνει)

Πλεονεκτήματα: προσιδιάζει στις φυσικές συνθήκες,

βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, γενίκευση και συντήρηση

λεκτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
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Παρατήρηση προτύπου (observational learning)
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Διδασκαλία κοινωνικών συναλλαγών με 

συνομηλίκους - (peer modeling)

Περιλαμβάνει:

• κοινωνικούς στόχους που διευκολύνουν την ανάπτυξη

διαπροσωπικών σχέσεων καθώς και

• τη συμμετοχή σε ομαδικές δραστηριότητες (π.χ.

ανταπόκριση σε πρωτοβουλίες επικοινωνίας των άλλων,

πρόσκληση σε παιχνίδι κ.λπ.)

Επίσης:

Ζητώ συγγνώμη και αποδέχομαι τη συγγνώμη των άλλων

(πότε, πώς ;)
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Διδασκαλία κοινωνικών συναλλαγών με συνομηλίκους

- (peer modeling)
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Διδασκαλία κοινωνικών συναλλαγών με συνομηλίκους

- (peer modeling)



your name

Κατ’ ευκαιρία διδασκαλία (incidental teaching)

Αξιοποιούνται οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο 

ίδιος ο μαθητής προκειμένου:

• να αναδείξουμε

• να προαγάγουμε-επεκτείνουμε

• να διδάξουμε κοινωνικές-επικοινωνιακές, κυρίως, 

δεξιότητες
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Κατ’ ευκαιρία διδασκαλία (incidental teaching)

Naturalistic and incidental teaching
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

• Συστηματική παρατήρηση 

• Εκπαιδευτικοί στόχοι (λειτουργικότητα, 

κοινωνική εγκυρότητα) 

• Πρόγραμμα παρέμβασης

• Ενίσχυση



your name



your name



your name



your name



your name



your name



your name
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Καθηκοντολόγιο - Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. - Τ.Ε., Π.Σ. 

και Ε.Ε.Π.

• Καθήκοντα, αρμοδιότητες και συνεργασίες

Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής



your name

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/ypoyrgikes-apofaseis

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/ypoyrgikes-apofaseis
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Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης

«2. Μαθητές/-τριες, οι οποίοι δεν διαθέτουν αξιολογική 
έκθεση - γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. για υποστήριξη από
Τ.Ε., δύνανται να υποστηρίζονται από Τ.Ε. με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων ύστερα από:

α) εισήγηση της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή της Ομάδας Εκπαιδευτικής 
Υποστήριξης μαθητών/-τριών, εφόσον η υποστήριξη αυτή 
συμπεριλαμβάνεται στο σχεδιασμό του βραχυχρόνιου 
προγράμματος παρέμβασης, 

β) σχετικό αίτημα των γονέων ή κηδεμόνων και  

γ) σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/-τριας Ειδικής 
Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης ή του/της 
Συντονιστή/-τριας παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου».
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«7. Συντάσσουν:

α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Τ.Ε., το 
οποίο υποβάλλεται δια του/της Διευθυντή/-τριας του σχολείου μαζί 
με το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, για θεώρηση 
στον/στην Προϊστάμενο/-η Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και 

β) την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε., στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργουτων 
Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την αριθμ. 1816/ΓΔ4/07-01-2019 
(ΦΕΚ 16/τ.Β’/11-01-2019), η οποία υποβάλλεται διά του/της 
Διευθυντή/-τριας του σχολείου στο οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της 
Συντονιστή/-τριας Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης».

Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης



your name

«8. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές/-
τριες συστεγαζόμενων σχολείων ή σε 
προγράμματα παράλληλης στήριξης του 
σχολείου τους ή όμορου σχολείου ύστερα από 
απόφαση του/της οικείου/-ας Διευθυντή/-τριας 
Εκπαίδευσης».

Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης
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Θέματα εγγράφων Τμημάτων Ένταξης

Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης
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«2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες 

του/ της μαθητή/-τριας και συντάσσουν 

εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης

(ΕΠΕ) λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς 

άξονες και τις υποδείξεις του Κ.Ε.Σ.Υ.».

Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης



your name

«5. Συντάσσουν, σε συνεργασία με τον/την 
υπεύθυνο/-η εκπαιδευτικό του τμήματος, 
καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν στο τμήμα, το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων
του/της μαθητή/-τριας το οποίο υποβάλλεται 
στον/στη Διευθυντή/-τρια του σχολείου και 
φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του/της 
μαθητή/-τριας».

Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης
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«6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε 

μαθητές/-τριες συστεγαζόμενου ή όμορου 

σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη 

ύστερα από απόφαση του/της οι-κείου/ας 

Διευθυντή/-τριας Εκπαίδευσης».

Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης
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Θέματα εγγράφων Παράλληλης Στήριξης

Εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης



your name

«2. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να 

επεκτείνεται και στους/στις μαθητές/-τριες των 

συστεγαζόμενων ή γειτονικών Σ.Μ.Ε.Α.Ε., όταν δεν 

υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν 

καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. 

Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με 

απόφαση του/της Περιφερειακού Διευθυντή/-τριας 

Εκπαίδευσης».

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδική περίπτωση το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
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«7. Συνεργάζονται με τους/τις εκπαιδευτικούς των τμημάτων, τα 
άλλα μέλη του Ε.Ε.Π. και τον/την Διευθυντή/-τρια του σχολείου 
και καταρτίζουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με 
το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου τους, 
το οποίο και υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/-τρια του σχολείου. 
Με ευθύνη του/της Διευθυντή/-τριας του σχολείου τα ανωτέρω 
προγράμματα υποβάλλονται μαζί με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο 
πρόγραμμα της σχολικής μονάδας για θεώρηση στον/στην 
Προϊστάμενο/-η Εκπαιδευτικών θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. ενημερώνουν τον/τη Διευθυντή/-
τρια του σχολείου για αλλαγές και τροποποιήσεις του 
προγράμματος, που ενδεχομένως θα προκύψουν κατά την 
εφαρμογή του».

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδική περίπτωση το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
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Θέματα εγγράφων Παράλληλης Στήριξης

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Ειδική περίπτωση το Ειδικό 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ.
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Τμήμα Ένταξης: Προτάσεις ομαδοποίησης



your name

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 1

3 παιδιά / 6 ώρες 3 παιδιά / 6 ώρες

3 παιδιά / 6 ώρες 3 παιδιά / 6 ώρες



your name

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 2

3 παιδιά / 5 ώρες 3 παιδιά / 5ώρες

3 παιδιά / 5 ώρες 3 παιδιά / 5 ώρες

3 παιδιά / 2 ώρες 3 παιδιά / 2 ώρες



your name

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 3

2 παιδιά / 6 ώρες

+ 1 παιδί (Γιώργος)

2 παιδιά / 6 ώρες 2 παιδιά / 6 ώρες

+ 1 παιδί (Γιώργος)

2 παιδιά / 6 ώρες



your name

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 4

2 παιδιά / 5 ώρες 2 παιδιά / 5ώρες

2 παιδιά / 5 ώρες

+ 1 παιδί (Ελένη)

2 παιδιά / 5 ώρες

3 παιδιά / 2 ώρες 3 παιδιά / 2 ώρες

+ 1 παιδί (Ελένη)



your name
Έργο παιδιών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό,  2005


