
III.      ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  

Ανίχνευση και ανάλυση αναγκών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών με: 

• Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, συναντήσεις εργασίας, εποπτεία και 

παρακολούθηση έργου των εκπαιδευτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο 

χρονικό διάστημα από 6-3-2014 έως και 28-3-2014 πραγματοποιήθηκαν 25 

επισκέψεις, συναντήσεις εργασίας και παρακολούθηση του έργου των 

εκπαιδευτικών (σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Π.Ε. 

και Δ.Ε., Τμήματα Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε., Παράλληλες Στηρίξεις Π.Ε. και 

Δ.Ε., και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής Π.Ε. και Δ.Ε.), όπως προκύπτει 

και από σχετική αποσταλείσα έκθεση πεπραγμένων – προγραμματισμό. 

Βέβαια, δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα για τόσο συχνές επισκέψεις και 

παρακολούθηση του έργου των εκπαιδευτικών λόγω των ιδιαίτερων 

συνθηκών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ωστόσο, οι επισκέψεις, 

συναντήσεις εργασίας και παρακολούθηση του έργου των εκπαιδευτικών  

καταλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, σε κάθε περίπτωση, το 60% περίπου του 

χρόνου και του έργου του σχολικού συμβούλου. 

Η ανίχνευση, ανάλυση αναγκών, εποπτεία και παρακολούθηση του έργου των 

εκπαιδευτικών, εκτός από τις προαναφερθείσες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες, 

επιτυγχάνεται και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με τους ακόλουθους τρόπους: 

Ερωτηματολόγια – φόρμες στις οποίες αποτυπώνονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των 

εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων. 

Ερωτηματολόγια – φόρμες για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Π.Ε. και Δ.Ε., για Τμήματα Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε., για  Παράλληλες Στηρίξεις Π.Ε. 

και Δ.Ε. και για Προγράμματα κατ’ οίκον διδασκαλίας Π.Ε. και Δ.Ε. 

Κλείδες παρατήρησης για μαθητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος ή Διαταραχή 

Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα. 



Παιδαγωγικές εκθέσεις αξιολόγησης μαθητών που παρουσιάζουν προβλήματα 

συμπεριφοράς, δυσκολίες μάθησης ή άλλες δυσκολίες. 

Αναλυτικά, εξατομικευμένα και βραχύχρονα προγράμματα παρέμβασης. 

Αναλυτικά εξατομικευμένα Προγράμματα και Ημερολόγια Παράλληλης Στήριξης. 

Αναλυτική έκθεση απόψεων εκπαιδευτικών για στοιχεία όπως στοιχεία αρχικής 

αξιολόγησης, αποτελέσματα τελικών αξιολογήσεων, απόψεις εκπαιδευτικών για την 

αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων παρέμβασης, προτάσεις 

βελτίωσης, εκτίμηση-αξιολόγηση σχετικά με την παρακολούθηση και την 

ανταπόκριση του μαθητή στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος της τάξης 

του κ.λπ. 

Αποστολή στοιχείων όπως η αξιολόγηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς της 

συνεργασίας τους με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, άλλους σχολικούς 

συμβούλους, άλλα στελέχη εκπαίδευσης, ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,  διευθυντή / διευθύντρια 

σχολικής μονάδας, γονείς, εκπαιδευτικούς, φορείς της κοινότητας κ.λπ.  

Ερωτηματολόγια – φόρμες προς τους σχολικούς συμβούλους της Περιφέρειας 

ευθύνης μου με την καταγραφή των απόψεών τους σχετικά με τις προτεραιότητες και 

τις ανάγκες σχετικά με τα Τμήματα Ένταξης και τις Παράλληλες Στηρίξεις σε 

σχολικές μονάδες των Περιφερειών τους. 

Καταγραφή μαθητών Στ΄ Δημοτικού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2012). 

Οι προαναφερθέντες τρόποι ανίχνευσης και ανάλυσης αναγκών των σχολικών 

μονάδων και των εκπαιδευτικών παρέχουν και στοιχεία για μετα-ανάλυση / 

μετα-αξιολόγηση των εν λόγων αναγκών, εφόσον αξιολογούν και καταγράφουν 

την αποτελεσματικότητα συνεργασιών, εφαρμοζόμενων προγραμμάτων 

παρέμβασης, δυσκολιών κ.λπ. 

Οι προαναφερθέντες τρόποι ανίχνευσης και ανάλυσης αναγκών των σχολικών 

μονάδων και των εκπαιδευτικών παρέχουν επίσης στοιχεία που συμβάλλουν 

αποφασιστικά στην υποβολή αιτιολογημένων και λειτουργικών προτάσεων για 

λύσεις σε δυσλειτουργίες του συστήματος αξιολόγησης του έργου των σχολικών 



μονάδων και των εκπαιδευτικών καθώς και στην κατάρτιση και υλοποίηση 

προληπτικών παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται σε διαπιστωμένες ανάγκες και 

αντισταθμίζουν ελλείψεις και αδυναμίες που παρατηρούνται σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. 

Κατάρτιση και υλοποίηση προληπτικών παρεμβάσεων – Μετα-αξιολογικές 

αναλύσεις των επιμορφωτικών αναγκών και εισηγήσεις για πιο αποτελεσματικές 

ή καινοτόμες μεθόδους με στόχο την μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

των εφαρμοζόμενων παρεμβάσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Στα πλαίσια της ανάγκης για αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών 

των Τμημάτων Ένταξης με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, με στόχο την 

οργάνωση και το συντονισμό δράσεων και παρεμβάσεων, πραγματοποιούνται 

βιωματικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των Τ.Ε.  

Συνεργασία με εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό 

βοηθητικό προσωπικό που εφαρμόζουν πρότυπα προγράμματα παρέμβασης. 

Θεματολογία: 

• «Ομάδες εργασίας με στόχο την προώθηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου  

στο σχολείο: βιωματική προσέγγιση» (έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 

βιωματικά σεμινάρια). Το συντονισμό της δράσης ανέλαβε ο σχολικός 

σύμβουλος σε συνεργασία με τον ψυχολόγο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα στους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα προτάθηκε από τον ψυχολόγο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό και έλαβε  την έγκριση της Διεύθυνσης Π .Ε. 

Πειραιά για την πραγματοποίηση και δεύτερου κύκλου βιωματικών 

σεμιναρίων με νέες ομάδες εκπαιδευτικών (20 εκπαιδευτικοί ανά ομάδα). 

 

• «Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων αναγνώρισης και έκφρασης 

συναισθημάτων : βιωματική προσέγγιση» (έχει ήδη παρουσιαστεί το 



πρόγραμμα σε ημερίδα και τα βιωματικά σεμινάρια προγραμματίζονται για το 

σχολικό έτος 2014-15). Στόχος του προγράμματος είναι η 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών 

Τμημάτων Ένταξης και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας και 

αποδοχής μεταξύ των μαθητών  Τμημάτων Ένταξης και των συμμαθητών 

τους, στο πλαίσιο αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των βιωματικών σεμιναρίων 

προγραμματίζεται κατάθεση πρότασης προς τη Διεύθυνση Π .Ε. Πειραιά για 

δεύτερο κύκλο βιωματικών σεμιναρίων με νέες ομάδες εκπαιδευτικών (20 

εκπαιδευτικοί ανά ομάδα). 

Η  βασική ιδέα είναι να δίνεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

η δυνατότητα δράσεων και παρουσίασης των δράσεων αυτών. Η επιλογή 

των προαναφερθέντων προγραμμάτων γίνεται μετά από  ανάλυση 

αναγκών, εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς 

των σχετικών προγραμμάτων.  

Η συγκρότηση της ομάδας εργασίας γίνεται με πρωτοβουλία του 

σχολικού συμβούλου ο οποίος φέρει σε επαφή και καλεί σε συνάντηση 

εργασίας τα μέλη της ομάδας. Ο σχολικός σύμβουλος οργανώνει τις 

συναντήσεις εργασίας ολιγομελών ομάδων εκπαιδευτικών με στόχο την 

ανατροφοδότηση και τη βελτίωση των παρεχόμενων παρεμβάσεων και 

συντονίζει την παρουσίασή τους σε ημερίδες και βιωματικά σεμινάρια 

που απευθύνονται σε ομάδες εκπαιδευτικών έως 20 ατόμων. 

• Σεμινάρια, ημερίδες, παιδαγωγικές συναντήσεις και κυρίως επισκέψεις σε 

σχολικές μονάδες και συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικούς για την α     

αντιμετώπιση  θεμάτων όπως η εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων παρέμβασης για μαθητές που παρουσιάζουν ιδιαίτερες 

δυσκολίες στη συμπεριφορά και τη μάθηση (Δ.Α.Φ., ΔΕΠ-Υ, προκλητική-

εναντιωματική συμπεριφορά κ.λπ.). Θα γίνει ειδικότερη και αναλυτικότερη 

αναφορά στα εν λόγω θέματα στην αμέσως επόμενη ενότητα «Διαδικασίες 

υποστήριξης και επιμόρφωσης που συνδέονται με την αξιολόγηση αλλά και 

πέραν αυτής». 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ. 

Μέριμνα για την υποστήριξη και την ικανοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών – Ανίχνευση, ανάλυση και μετα-

ανάλυση επιμορφωτικών αναγκών. 

Στην αμέσως προηγούμενη ενότητα εκτέθηκαν οι τρόποι-μέθοδοι 

καταγραφής, ανάλυσης και μετα-ανάλυσης των επιμορφωτικών αναγκών των 

σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. 

Στην παρούσα ενότητα πρέπει να προσθέσουμε και τις πρόσθετες πηγές 

καταγραφής, ανάλυσης και μετα-ανάλυσης των επιμορφωτικών αναγκών των 

σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

υλοποιείται ικανός αριθμός θεσμοθετημένων καινοτομιών και προγραμμάτων ΕΣΠΑ. 

Ενδεικτικά: 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας Προτεραιότητας 1, 2 και 3». 

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και 

κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό MIS 440994 , 440995και 453706 και κωδικό ΣAE 

2013ΣΕ24580010, 2013ΣΕ24580011 και 2013ΣΕ24580035». 

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης». 

Τα προαναφερθέντα θεσμοθετημένα καινοτόμα προγράμματα απαιτούν την 

πραγματοποίηση σημαντικού αριθμού επιμορφωτικών ημερίδων που απευθύνονται 

σε ειδικές ομάδες-στόχους (διευθυντές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, άλλα 

μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδικής  

αγωγής και εκπαίδευσης).  



Τα εν λόγω προγράμματα απαιτούν από τους συμμετέχοντες την ηλεκτρονική 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων, πριν και μετά την επιμόρφωση, που παρέχουν 

πλήθος χρήσιμων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται υποχρεωτικά σε 

στατιστική-ποσοτική επεξεργασία δεδομένων καθώς και σε ποιοτική επεξεργασία 

δεδομένων (σε ερωτήσεις που απαιτούν περιγραφική απάντηση) και -βάσει αυτών 

των αναλύσεων- συντάσσονται εκθέσεις που αποτελούν παραδοτέα των εν λόγω 

προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Είναι προφανές ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα 

παρέχουν πρόσθετα σημαντικά στοιχεία και πληροφορίες για την ανίχνευση, 

ανάλυση και μετα-ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών σχολικών μονάδων 

εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού. 

Το σύνολο των διαδικασιών ανίχνευσης, ανάλυσης και μετα-ανάλυσης 

των επιμορφωτικών αναγκών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών 

παράγει ενδιαφέροντα ευρήματα που αξιοποιούνται από το σχολικό σύμβουλο 

ειδικής  αγωγής και εκπαίδευσης προκειμένου να ανταποκριθεί, όσο το δυνατό 

καλύτερα, στα αιτήματα και τις ανάγκες για επιμόρφωση που δηλώνουν οι ίδιοι 

οι εκπαιδευτικοί. 

Ενδεικτικά: 

Ημερίδες: 

• «Δίκτυα υποστήριξης και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για παιδιά με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Τμήμα Ένταξης» (Εκπαιδευτικοί 

Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε. – Πειραιάς, 2012). 

• «Πορεία εφαρμογής του προγράμματος της παράλληλης στήριξης- 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - Διαταραχή Ελλειμματικής 

Προσοχής-Υπερκινητικότητα» - Συνεργασία σχολικού συμβούλου και 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πειραιά – Πειραιάς, 2012. 

• «Ειδικό Σχολείο και Τμήμα Ένταξης: εκπαιδευτικές παρεμβάσεις» 

(Συνεργασία με το 1ο Ε. Δ. Σ. Δραπετώνας – Νίκαια, 2013). 

• «Παρεμβάσεις και δίκτυα υποστήριξης» (Πειραιάς, 2014). 

• Πόρος, κτήριο «Συγγρού», Παρασκευή 25-5-2012, με θέμα «Ένα σχολείο για 

όλους». Συνδιοργάνωση με τη Σχολική Σύμβουλο της 72ης Περιφέρειας 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Κατσιγιάννη Βικτωρία. 



• Κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 πραγματοποιήθηκαν: 

13 (δεκατρείς) ημερίδες στο πλαίσιο εφαρμογής του καινοτόμου 

Προγράμματος «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών 

με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της 

ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό MIS 440994 , 440995και 

453706 και κωδικό ΣAE 2013ΣΕ24580010, 2013ΣΕ24580011 και 

2013ΣΕ24580035». (2012-2013, 2013-2014). 

• 1 (μία) διημερίδα στο πλαίσιο εφαρμογής του καινοτόμου Προγράμματος  

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης». 

• 1 (μία) ημερίδα στο πλαίσιο εφαρμογής του καινοτόμου Προγράμματος  

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης», με θέμα «Ανατροφοδότηση για την εισαγωγή του θεσμού των 

ΣΔΕΥ-ΕΔΕΑΥ στη σχολική κοινότητα». 

 

Σεμινάρια: 

• «Ομάδες εργασίας με στόχο την προώθηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου  

στο σχολείο: βιωματική προσέγγιση» (έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 

βιωματικά σεμινάρια). Το συντονισμό της δράσης ανέλαβε ο σχολικός 

σύμβουλος σε συνεργασία με τον ψυχολόγο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό, ο οποίος παρουσίασε το πρόγραμμα στους 

ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Τμημάτων Ένταξης. Το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα προτάθηκε από τον ψυχολόγο του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου 

Πειραιά για Παιδιά με Αυτισμό και έλαβε  την έγκριση της Διεύθυνσης Π .Ε. 



Πειραιά για την πραγματοποίηση και δεύτερου κύκλου βιωματικών 

σεμιναρίων με νέες ομάδες εκπαιδευτικών (20 εκπαιδευτικοί ανά ομάδα). 

• «Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων αναγνώρισης και έκφρασης 

συναισθημάτων : βιωματική προσέγγιση» (έχει ήδη παρουσιαστεί το 

πρόγραμμα σε ημερίδα και τα βιωματικά σεμινάρια προγραμματίζονται για το 

σχολικό έτος 2014-15). Στόχος του προγράμματος είναι η 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών 

Τμημάτων Ένταξης και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας και 

αποδοχής μεταξύ των μαθητών  Τμημάτων Ένταξης και των συμμαθητών 

τους, στο πλαίσιο αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των βιωματικών σεμιναρίων 

προγραμματίζεται κατάθεση πρότασης προς τη Διεύθυνση Π .Ε. Πειραιά για 

δεύτερο κύκλο βιωματικών σεμιναρίων με νέες ομάδες εκπαιδευτικών (20 

εκπαιδευτικοί ανά ομάδα). 

• «Σεμινάριο: Μαθητές με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμό και 

διδακτική προσέγγιση στο μάθημα της Πληροφορικής» (Συνεργασία με το 

σχολικό σύμβουλο Π.Ε. 19 Πειραιά και Δ΄ Αθήνας, κ. Λαδιά Αναστάσιο – 

Κορυδαλλός, 2013). 

Παιδαγωγικές συναντήσεις-Συναντήσεις εργασίας 

• «Αντιμετώπιση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με 

αναπηρία ή διαταραχή, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής, με 

ή χωρίς Τμήμα Ένταξης» 

«Αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων». 

(Διευθυντές/-ριες Δημοτικών Σχολείων, Προϊστάμενοι/-ες Νηπιαγωγείων και 

εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και παράλληλης στήριξης Αίγινας – 

Αίγινα, 2012). 

• «Αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και τους νέοι προβληματισμοί στο 

χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» (Διευθυντές/Προϊστάμενοι 

Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. και Δ.Ε.  της 9ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Πειραιά – 

Πειραιάς, 2012). 

• Η διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και η σχετική αυτονομία στο  

ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 



Εκπαιδευτική Ηγεσία  

(Διευθυντές/Προϊστάμενοι ΣΜΕΑΕ Π.Ε. και Δ.Ε.  της 9ης Περιφέρειας 

Ειδικής Αγωγής Πειραιά – Πειραιάς, 2013). 

• Παιδαγωγική συνάντηση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης - Πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ – Πειραιάς, 2013. 

«Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές – Αυτισμός: Εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις». 

«Παρουσίαση παρέμβασης». 

«Πορεία εφαρμογής του προγράμματος της παράλληλης στήριξης». 

• «Εκπαιδευτική διαδικασία και διδακτική πράξη - Εκπόνηση και 

εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης - Μαθητές με Ε.Ε.Α.» 

(Εκπαιδευτικοί των Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης 

Νηπιαγωγείων, Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων Σαλαμίνας - Σαλαμίνα, 

2013). 

• Παιδαγωγική συνάντηση εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης Π.Ε. και Δ.Ε. - 

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Συνεργασία με Προϊσταμένη ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Πειραιά, κ. 

Φούσκα Στεφανία  - Πειραιάς, 2013. 

«Λειτουργία και στόχοι προγραμμάτων Παράλληλης Στήριξης». 

«Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Εκπόνηση και εφαρμογή 

προγραμμάτων παρέμβασης». 

• «Αξιολόγηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων – Τρέχοντα και επίκαιρα 

θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» (Εκπαιδευτικοί Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

Γαλατά, εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης 

σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. Γαλατά, Πόρου και Μεθάνων – Συνεργασία 

με Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γαλατά – Γαλατάς, 2014). 

• «Αξιολόγηση εφαρμοζόμενων προγραμμάτων – Τρέχοντα και επίκαιρα 

θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» (Εκπαιδευτικοί Τμημάτων 

Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. Αίγινας 

– Αίγινα, 2014). 

 

Π.Ε.Κ. Πειραιά: 

 



Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης του Π.Ε.Κ. Πειραιά στο 

πλαίσιο εφαρμογής του καινοτόμου Προγράμματος «Πρόγραμμα 

εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», με θέμα « Διάχυτες 

Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντιμετώπιση. 

Μελέτη περίπτωσης». 

 

Πρόσθετες δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης με θέματα: 

 

• Αξιολόγηση εκπαιδευτικών αναγκών, εκπόνηση και συστηματική 

εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. 

• Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εφαρμοζόμενων παρεμβάσεων. 

• Εξειδικευμένη υποστήριξη και ένταξη παιδιών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στο σχολείο γενικής αγωγής με την υποστήριξη 

του Τμήματος Ένταξης. 

• Εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση στον εκπαιδευτικό κατά 

τη διάρκεια της διδακτικής πράξης. 

• Εστίαση του ενδιαφέροντος σε στόχους και προγράμματα που 

εξυπηρετούν καίριες / λειτουργικές δεξιότητες των μαθητών με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 

τους. 

• Συστηματική, αναλυτική, λιτή, σαφής και ακριβής διατύπωση 

διδακτικών στόχων και μέσων. 

• Αποτελεσματική συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων παιδιών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Υποστήριξη και αποτελεσματική 

εμπλοκή των γονέων παιδιών με αναπηρία ή διαταραχή στο έργο των 

εκπαιδευτικών μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα 

συντήρησης κεκτημένων δεξιοτήτων των παιδιών τους. 

• Προβολή και ανάδειξη του σημαντικού ρόλου της επιλογής και 

χρήσης αποτελεσματικών μηχανισμών ενίσχυσης στη διδακτική 

πράξη. 

• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στην ανάγκη να 

αφιερώνεται χρόνος για τη διδασκαλία δεξιοτήτων όπως  οι κοινωνικές 



και επικοινωνιακές δεξιότητες, η μείωση ή εξάλειψη επιθετικών 

συμπεριφορών κ.λπ. 

• Θέματα αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων σχολικών 

μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης. 

• Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και ενδοσχολική επιμόρφωση. 

• Οι μηχανισμοί ενίσχυσης στη διδακτική πράξη. 

• Συνεργασία σχολικού συμβούλου και διευθυντή στην αντιμετώπιση 

κρίσεων που αφορούν σε παιδιά με αναπηρία ή διαταραχή στις 

σχολικές μονάδες. 

• Δεξιότητες θεωρίας του νου και αυτισμός. 

• Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος – Αξιολόγηση αναγκών, εκπόνηση 

και εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων. 

• Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα – 

Αξιολόγηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων. 

• Προβλήματα συμπεριφοράς - Αξιολόγηση αναγκών, εκπόνηση και 

εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων - Αντιμετώπιση 

προβλημάτων συμπεριφοράς που δυσχεραίνουν την εύρυθμη και 

ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

• Συστημική  ανάλυση και αξιολόγηση των αναγκών και των 

διαθέσιμων πόρων της σχολικής μονάδας και τις δυνατότητες 

αποτελεσματικότερης οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε., με στόχο 

την αξιοποίηση των δυνατοτήτων υποστήριξης των παιδιών και του 

σχολείου. 

• Συνεργασία των εκπαιδευτικών των Τ.Ε., της παράλληλης στήριξης 

και των εκπαιδευτικών της τάξης. 

 

Στήριξη των θεσμοθετημένων καινοτομιών και ένταξή τους στις επιμορφωτικές 

πρωτοβουλίες – Διάχυση καλών πρακτικών – Πρόληψη δυσλειτουργιών και 

ενθάρρυνση πρωτοβουλιών σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών. 

  

• Πρόσθετη ημερίδα με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προαγωγή 

των σκοπών του καινοτόμου Προγράμματος «Ανάπτυξη υποστηρικτικών 



δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών 

με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του 

Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης».  Η ημερίδα απευθύνθηκε σε άτομα του προσωπικού ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης τα οποία δε συμπεριλαμβάνονταν στον τελικό  

σχεδιασμό του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αν και ήταν σαφής        

-σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Προγράμματος- η ανάγκη επιμόρφωσής 

τους (μόνιμοι εκπαιδευτικοί Ειδικών Σχολείων Π.Ε. και Δ.Ε. και μόνιμοι 

εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. και Δ.Ε.). Η εν λόγω ημερίδα στόχευε 

στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη των δυσλειτουργιών του 

συστήματος. 

«Παρεμβάσεις και δίκτυα υποστήριξης» - Πειραιάς - Ιούνιος 2014. 

Λειτουργία Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης – Οι πρώτες 

εμπειρίες. 

Ο ρόλος του ψυχολόγου στην Ε .Δ .Ε. Α. Υ. 

Ο ρόλος του κοινωνικού λειτουργού στην Ε .Δ .Ε. Α. Υ. 

 

• Επιμορφωτής – Πρόεδρος  της Ομάδας Εργασίας Επιμόρφωσης Γ’ Φάσης 

και Διαρκούς Υποστήριξης των Εκπαιδευτικών, στην 9η Περιφέρεια Ε.Α.Ε., 

στο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη 

μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Άξονας 

Προτεραιότητας 1, 2 και 3» (2012). 

• Επιμορφωτής - Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος στην Ομάδα Επιμόρφωσης 

στο καινοτόμο «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών 

με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της 

ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό MIS 440994 , 440995και 

453706 και κωδικό ΣAE 2013ΣΕ24580010, 2013ΣΕ24580011 και 

2013ΣΕ24580035». (2012-2013, 2013-2014) 

• Επιμορφωτής - Συντονιστής Σχολικός Σύμβουλος στην Ομάδα Επιμόρφωσης 

στο καινοτόμο Πρόγραμμα «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη 

και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες - Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο 

Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» με κωδικούς MIS 446745 και 



446479 και κωδικούς ΣΑΕ 2013ΣΕ24580028 και 2013ΣΕ24580029. (2013-

2014) 

• Επιμορφωτής στο Π.Ε.Κ. Πειραιά στο «Πρόγραμμα εξειδικευμένης 

εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (Α. Π. 

285 / 5-4-2013 / Π.Ε.Κ. Πειραιά) - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές - 

Αξιολόγηση και Παιδαγωγική Αντιμετώπιση I και II. (2012-2013). 

• Κατά τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014 πραγματοποιήθηκαν: 

13 (δεκατρείς) ημερίδες στο πλαίσιο εφαρμογής του καινοτόμου 

Προγράμματος «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών 

με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της 

ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» με κωδικό MIS 440994 , 440995και 

453706 και κωδικό ΣAE 2013ΣΕ24580010, 2013ΣΕ24580011 και 

2013ΣΕ24580035». (2012-2013, 2013-2014). 

• 1 (μία) διημερίδα στο πλαίσιο εφαρμογής του καινοτόμου Προγράμματος  

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης». 

• 1 (μία) ημερίδα στο πλαίσιο εφαρμογής του καινοτόμου Προγράμματος  

«Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην 

εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - 

Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής 

Εκπαίδευσης», με θέμα «Ανατροφοδότηση για την εισαγωγή του θεσμού των 

Σ.Δ.Ε.Υ. –Ε.Δ.Ε.Α.Υ. στη σχολική κοινότητα». 

• Πρόληψη δυσλειτουργιών μέσω προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

με θέματα (ενδεικτικά):  

Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος – Αξιολόγηση αναγκών, εκπόνηση και 

εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων. 



 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα – Αξιολόγηση 

αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή αποτελεσματικών παρεμβάσεων. 

 

Προβλήματα συμπεριφοράς - Αξιολόγηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή 

αποτελεσματικών παρεμβάσεων - Αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς 

που δυσχεραίνουν την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

 

Αποτελεσματική οργάνωση και λειτουργία του Τμήματος Ένταξης. 

 

Πρόσθετη στήριξη των θεσμοθετημένων καινοτομιών και ένταξή τους στις 

επιμορφωτικές πρωτοβουλίες – Διάχυση καλών πρακτικών – Χρήση Τ.Π.Ε. 

 

 

Συμμετοχή με εκπαιδευτικούς σε καινοτόμα προγράμματα  

• Συμμετοχή σε συνέδρια και ημερίδες φορέων ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης 

της κοινότητας. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής 

κοινότητας. Δυνατότητα συμμετοχής του/της διευθυντή/-ριας ή  ενός μέλους 

του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σε 

επιλεγμένες από το σχολικό σύμβουλο ημερίδες άλλων φορέων (μετά από 

σχετική άδεια από τον Προϊστάμενο Ε.Π.Κ. και το Διευθυντή της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης) και ανάληψη της υποχρέωσης διάχυσης των 

γνώσεων και των προβληματισμών στα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού των 

σχολικών μονάδων στο πλαίσιο της  ενδοσχολικής επιμόρφωσης. 

Ενδεικτικά: Κλήθηκαν οι κ.κ. Διευθυντές/Διευθύντριες των Ειδικών 

Δημοτικών Σχολείων και ΕΕΕΕΚ της 9ης Περιφέρειας Ε.Α.Ε. Πειραιά ή -με 

απόφασή τους- ένα μέλος του εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού 

προσωπικού, ανά σχολική μονάδα, να παρακολουθήσουν την ημερίδα που 

διοργάνωσε η Παιδοψυχιατρική Κλινική του Τζάνειου Γ. Ν. Πειραιά (ΕΣΠΑ-

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»), στο 

αμφιθέατρου του Τζάνειου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά, απευθύνοντας 

πρόσκληση για συνεργασία με τους φορείς ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης 

της περιοχής. Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην ημερίδα ανέλαβαν το 



έργο της ενημέρωσης του συλλόγου διδασκόντων για τις ιδέες και τους 

προβληματισμούς αναπτύχθηκαν κατά την ημερίδα σε θέματα όπως η 

«Διασύνδεση και συνεργασία με τους φορείς της κοινότητας», 

«Διεπιστημονικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις κατά τη νοσηλεία» και «Πώς 

η ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα υποστηρίξει την ανθεκτικότητα και 

βιωσιμότητα της κοινωνίας - κοινότητας». 

• Στα πλαίσια της ανάγκης για αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών 

των Τ.Ε. και των εκπαιδευτικών της τάξης, με στόχο την οργάνωση και το 

συντονισμό δράσεων και παρεμβάσεων, πραγματοποιούνται βιωματικά 

σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς των Τ.Ε. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς, 

ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό που 

εφαρμόζουν πρότυπα προγράμματα παρέμβασης. Θεματολογία: 

«Ομάδες εργασίας με στόχο την προώθηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου  

στο σχολείο: βιωματική προσέγγιση» (έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τα 

βιωματικά σεμινάρια). 

• «Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων αναγνώρισης και έκφρασης 

συναισθημάτων : βιωματική προσέγγιση» (έχει ήδη παρουσιαστεί το 

πρόγραμμα σε ημερίδα και τα βιωματικά σεμινάρια προγραμματίζονται για το 

σχολικό έτος 2014-15). Στόχος του προγράμματος είναι η 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών 

Τμημάτων Ένταξης και η ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων συνεργασίας και 

αποδοχής μεταξύ των μαθητών  Τμημάτων Ένταξης και των συμμαθητών 

τους, στο πλαίσιο αντιμετώπισης φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω: 

Η  βασική ιδέα είναι να δίνεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς η 

δυνατότητα δράσεων και παρουσίασης των δράσεων αυτών. Η επιλογή των 

προαναφερθέντων προγραμμάτων γίνεται μετά από  ανάλυση αναγκών, 

εκπόνηση, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς των σχετικών 

προγραμμάτων.  



Η συγκρότηση της ομάδας εργασίας γίνεται με πρωτοβουλία του 

σχολικού συμβούλου ο οποίος φέρει σε επαφή και καλεί σε συνάντηση εργασίας 

τα μέλη της ομάδας. Ο σχολικός σύμβουλος οργανώνει τις συναντήσεις 

εργασίας ολιγομελών ομάδων εκπαιδευτικών με στόχο την ανατροφοδότηση και 

τη βελτίωση των παρεχόμενων παρεμβάσεων και συντονίζει την παρουσίασή 

τους σε ημερίδες και βιωματικά σεμινάρια που απευθύνονται σε ομάδες 

εκπαιδευτικών έως 20 ατόμων. 

Τα σχετικά προγράμματα συμβάλλουν στη συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών 

του σχολείου για «ένα σχολείο για όλους τους μαθητές», μειώνουν φαινόμενα 

σχολικής βίας, εκφοβισμού, διακρίσεων, αποκλεισμού και διαρροής και 

ενισχύουν την αποδοχή της διαφορετικότητας. Θεωρούμε ότι τα σχετικά 

προγράμματα συμβάλλουν στην προαγωγή κοινωνικής και πολιτικής παιδείας με 

αφορμή τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο χώρο της ειδικής και γενικής 

εκπαίδευσης. 

 

 

 

Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών εκ μέρους των σχολικών μονάδων και των 

εκπαιδευτικών. 

• Προώθηση της ενδοσχολικής και διασχολικής επιμόρφωσης με. 

πραγματοποίηση ημερίδων και διημερίδων από τις ίδιες τις Σχολικές Μονάδες 

Ε.Α.Ε.. Διοργάνωση ημερίδων του σχολικού συμβούλου σε συνεργασία με τις 

σχολικές μονάδες και την αξιοποίηση του επιστημονικού τους προσωπικού. 

Ενδεικτικά: 

Ημερίδα του σχολικού συμβούλου σε συνεργασία με το 1ο Ε. Δ. Σ. 

Δραπετώνας, με θέμα «Ειδικό Σχολείο και Τμήμα Ένταξης: εκπαιδευτικές 

παρεμβάσεις».  

Ημερίδα που διοργάνωσε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Π.Ι.Κ.Π.Α. Πειραιά 

στην Ιωνίδειο Σχολή, με θέμα « Ζω, προβληματίζομαι, παρεμβαίνω στο ειδικό 

σχολείο».  



Διημερίδα και βιωματικά εργαστήρια με θέμα τη Διαταραχή Αυτιστικού 

Φάσματος που διοργάνωσε το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για Παιδιά 

με Αυτισμό στο Ίδρυμα Λασκαρίδη. 

• Προσκεκλημένοι ομιλητές από Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, όπως το Ειδικό 

Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά για 

Παιδιά με Αυτισμό κ.λπ. 

• Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ 19, σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο 

ΠΕ 19 Πειραιά και Δ΄ Αθήνας, κ. Λαδιά Αναστάσιο. Θέμα σεμιναρίου 

«Αρχές ανάπτυξης λογισμικού για ΑΜΕΑ με το authoring tool Director» 

(6ο ΣΕΚ Πειραιά - Κορυδαλλός  - Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013, 5:30-8:30 

μ.μ.). Στο σεμινάριο συμμετείχαν και διευθυντές Σ.Μ.Ε.Α.Ε. καθώς και ένας 

εκπαιδευτικός  ΠΕ 19 ή ΠΕ 03 ανά Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δ.Ε. 

• Ανάρτηση στοιχείων σε ιστοχώρο της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Π.Ε. 

Πειραιά (φόρμες προγραμμάτων, κλείδες καταγραφής και παρατήρησης 

ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και προβλημάτων συμπεριφοράς, ανάρτηση 

πρότυπων προγραμμάτων παρέμβασης, ανάρτηση παρουσιάσεων και 

εισηγήσεων κ.λπ.). 

• Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων τροποποίησης και βελτίωσης των 

υποβαλλόμενων προς θεώρηση εβδομαδιαίων ωρολόγιων προγραμμάτων και 

προγραμμάτων παρέμβασης και προσωπική συνάντηση, όταν οι συνθήκες και 

οι ανάγκες το απαιτούν (αυτό συμβαίνει συχνά, κυρίως, με τους 

εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης). 

• Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων βελτίωσης των εφαρμοζόμενων 

προγραμμάτων εκ μέρους των διευθυντών / διευθυντριών των σχολικών 

μονάδων και των εκπαιδευτικών των Τμημάτων Ένταξης. Επικοινωνία και 

διακίνηση υποστηρικτικού επιστημονικού υλικού μέσω διαδικτύου 

(παιδαγωγικό υλικό, άρθρα κ.λπ.). 

Οι προαναφερθείσες πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και των σχολικών 

μονάδων συμβάλλουν αποφασιστικά στην πρόληψη και την έγκαιρη 

αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, της βίας και των διακρίσεων. Είναι 

ενδεικτικό ότι σημαντικό μέρος των σχετικών δράσεων αφορά στην επιμόρφωση των 



εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών 

παιδιών με δυσκολίες στην επικοινωνία και στις κοινωνικές σχέσεις (αυτισμός, 

διαταραχή ελλεμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας κ.λπ.). Η κατανόηση και η 

ικανοποίηση των αναγκών των παιδιών με τις προαναφερθείσες  δυσκολίες μειώνει 

σημαντικά ή και εξαλείφει προβλήματα συμπεριφοράς όπως αυτοτραυματισμοί, 

επιθετικότητα κ.λπ. Σημαντικό μέρος αυτών των δράσεων περιλαμβάνουν 

προγράμματα επιμόρφωσης σε συστήματα εναλλακτικής επικοινωνίας (π.χ. PECS). 

Συμμετοχή σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε προγράμματα 

Comenius. 

 

  

 

 


