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Συμπεριληπτική εκπαίδευση: ψυχοπαιδαγωγικές αρχές 
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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.
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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.
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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
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Αναλυτικά Προγράμματα Ειδικής Αγωγής

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

diatagmata

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



your name

Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών 

• 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/Proshol_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
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Κύκλος συστηματικής διδασκαλίας

Discrete-trial teaching
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your name



your name



your name



your name



your name



your name
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Εξατομικευμένο πρόγραμμα και 

προγράμματα παρέμβασης στη συμπεριληπτική 

εκπαίδευση

Γιώργος Δ. Μπαλαμώτης

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και 

Ενταξιακής Εκπαίδευσης 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

geobalamotis@sch.gr

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis
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Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

Το Ε.Π.Ε. και ο σχεδιασμός του είναι μια συλλογική 
δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται όλοι οι καθοριστικοί 
για την πρόοδο του παιδιού παράγοντες: 

οι  εκπαιδευτικοί  του,  το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, οι  
γονείς  του, ο / η  διευθυντής/ -ρια του σχολείου. 

Η ομάδα σχεδιασμού μπορεί να αποτελείται από 
οποιονδήποτε ειδικό κατανοεί την αναγκαιότητά του και έχει 
μια ιδέα του τι σημαίνει ανάλυση έργου.

Στοιχεία από:

Θεοδώρα Ντορέττα Αστέρη, 2017

«Εφαρμογή του Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΕΠ) μαθητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης». 
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Prosh

ol_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


your name

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

Το εξατομικευμένο Πρόγραμμα είναι μια συλλογική διαδικασία «[…] που 

έχει ανάγκη από θεσμικές διευκολύνσεις[…]» (επικοινωνία, ομαδικότητα 

και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και ευκαιρίες για 

επαγγελματική ανάπτυξη» (European Agency, 2012). 

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης χρειάζονται υποστήριξη για να αναπτύξουν συνεργατικές 

δεξιότητες και μηχανισμούς  επίλυσης  προβλημάτων  στην  ένταξη -

συμπερίληψη των  εμποδιζόμενων  μαθητών (European Agency, 2005).

«Η εφαρμογή του ΕΕΠ προκαλεί συστημικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα που 

φτάνουν μέχρι το έθος και το ήθος των επαγγελματιών της».
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Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

Το εξατομικευμένο πρόγραμμα είναι ένα – Το Ε.Π.Ε. είναι 
έρευνα δράσης.

Οι δράσεις είναι πολλές και διαφορετικές.

Η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος 
γίνεται από όλη την ομάδα, με συζήτηση, σε 
προγραμματισμένες συναντήσεις.

Το εξατομικευμένο Πρόγραμμα δεν σημαίνει «ατομικό»,  
«απομόνωση»…
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Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών

Στοιχεία από:

Συνεργατικές πρακτικές: συνεργασία μεταξύ γενικών και 

ειδικών παιδαγωγών

Αναστασία Βλάχου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας 
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Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
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Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.

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

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/proedrika-diatagmata
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.

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

https://gbalgbal07.wixsite.com/giorgosbalamotis/proedrika-diatagmata
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.

• ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A ΤΑΞΗ

(Σ. ΚΑΡΥΠΗ, Μ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ) Ι.Ε.Π. 2018

• ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ B ΤΑΞΗ 

(Σ. ΚΑΡΥΠΗ, Μ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ) Ι.Ε.Π. 2018

• Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΚΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

• Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΑΚΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/Analytika-Programmata-Eidikhs-Agwghs-kai-Ekpaideushs/A.P.S.-Ellhnikhs-Nohmatikhs-Glwssas.pdf
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.

• Α.Π.Σ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

• Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  

• Α.Π.Σ. ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΣΗΣ  

• Α.Π.Σ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ KΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

• Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

• Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.

• Α.Π.Σ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ   

• Α.Π.Σ. Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α΄ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑΣ  

• ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

• ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ   

• ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Α.Π.Σ. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε. - Προεδρικό Διάταγμα 

301/1996 ΦΕΚ 208 Τ.Α' 29-8-1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής 

Αγωγής
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε. - Προεδρικό Διάταγμα 

301/1996 ΦΕΚ 208 Τ.Α' 29-8-1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής 

Αγωγής
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε. - Προεδρικό Διάταγμα 

301/1996 ΦΕΚ 208 Τ.Α' 29-8-1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής 

Αγωγής
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε. - Προεδρικό Διάταγμα 

301/1996 ΦΕΚ 208 Τ.Α' 29-8-1996 Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής 

Αγωγής
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.



your name

Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.



your name

Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.
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Αναλυτικά προγράμματα Ε.Α.Ε.

Περιγραφική αξιολόγηση

http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-
perigrafiki-aksiologisi-sto-gymnasio

Τεύχος Α': Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία

Τεύχος Β΄: Κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης

Τεύχος Γ΄: Σενάρια ανάπτυξης διαδικασιών περιγραφικής 
αξιολόγησης

http://iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/odigos-ekpaideftikoy-gia-tin-perigrafiki-aksiologisi-sto-gymnasio
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3a_Perigrafiki_GYMNASIO_A_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3b_Perigrafiki_GYMNASIO_B_NEW.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/Modules/SJ_Categories_II_for_K2/Perigrafiki_Axiologisi/2019/Odigoi/3c_Perigrafiki_GYMNASIO_C_NEW.pdf
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Πρόγραμμα επιμόρφωσης - Θεματικό Κύκλος Ειδικής 

Αγωγής και Ενταξιακής - Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης -

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

Μείωση μη επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς /  Αύξηση 
επιθυμητών μορφών συμπεριφοράς

Ορίζεται:

Η συγκεκριμένη συμπεριφορά – στόχος

Η χρονική μονάδα καταγραφής 

Τι πρέπει να πετύχει ο μαθητής / η μαθήτρια σε συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα (διδακτική ώρα, μέρα…).

Ορίζω τα επακόλουθα.

Πότε το πρόγραμμα πέτυχε τους στόχους του;
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Πρόγραμμα επιμόρφωσης - Θεματικό Κύκλος Ειδικής 

Αγωγής και Ενταξιακής - Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης -

Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6

7 1 2 3 4 5 6 7 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10
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Πρόγραμμα επιμόρφωσης - Θεματικό Κύκλος Ειδικής Αγωγής και 

Ενταξιακής - Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης -Εξατομικευμένο 

Πρόγραμμα

J
Καλά τα 

πήγα!

K
Έτσι κι' 

έτσι

L
Δεν τα 

κατάφερα

5 λεπτά ΝΑΙ                                     ΟΧΙ

5 λεπτά ΝΑΙ                                     ΟΧΙ

5 λεπτά ΝΑΙ                                     ΟΧΙ

5 λεπτά ΝΑΙ                                     ΟΧΙ
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Eξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης (ατομικό και 

σε μικρή ομάδα).

Δημιουργία σχέσης

• Δημιουργία σχέσης: αποτέλεσμα της αμοιβαίας ενίσχυσης 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή.

• Ο εκπαιδευτικός / η παρουσία του εκπαιδευτικού μπορεί να 
γίνει ένας γενικευμένος ενισχυτής  

(παιγνιώδεις δραστηριότητες, παροχή βοήθειας, ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες…)

Carr et al., 1993



your name
Έργο παιδιών Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά

για Παιδιά με Αυτισμό,  2005



your name


