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 « Πρόγραμμα  μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης 
 μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες για τη μεγιστοποίηση τηςΑκαδημαϊκής και  
κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση ΝέωνΤεχνο- 
λογιών και Ψηφιακού ΕκπαιδευτιΚού Υλικού» 
 
• MIS 440994 και 440995 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Εκπαίδευση  και  Δια  Βίου Μάθηση " και κωδικούς ΣAE  

2013ΣΕ24580010 και 2013ΣΕ24580011 

 

•  Χρονική διάρκεια υλοποίησης:  

     01/05/2013 - 31/10/2014 



 

 

Ομάδα Συντονισμού του Προγράμματος  
   Επιστημονικός Υπεύθυνος:    Κουρμπέτης Βασίλειος 
                                                         Σύμβουλος Α΄ ΙΕΠ                                                                                    
 Συντονιστής :Αλεβίζος Γεώργιος  Δ/ντής ΕΑΕ  ε.τ                                                                        
    
 Μέλη    
1. Ασβεστάς Αναστάσιος   Σχολ.Σύμβουλος  Α/θμιας   
2. Γκυρτής Κων/νος    Εκπ/κός Β/θμιας ΠΕ:19-20 
3. Λαδιάς Αναστάσιος   Σχολ.Σύμβουλος ΠΕ:19-20 
 4. Παπαδοπούλου Ελένη        Εκπ/κός Β/θμιας ΠΕ:02 
 5. Χαρούπιας Αριστείδης        Σχολ.Σύμβουλος   ΕΑΕ ε.τ 



Το πρόγραμμα αφορά: 
 
Α) τον  εκσυγχρονισμό  και  την  ενίσχυση  της  
εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και  
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
  
 
Β) την  αναδιάρθρωση  του  ρόλου  των  ειδικών  
σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση 
υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού  υλικού 
σε  ψηφιακή  μορφή,  ώστε  η  εκπαίδευση  να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών  
χωρίς διακρίσεις  



• Υλικό από το Ψηφιακό Σχολείο 

•  Προσβάσιμο και επεξεργάσιμο 
εκπαιδευτικό υλικό 

• Προσβάσιμα λογισμικά Ειδικής Αγωγής 

• Ειδικά λογισμικά που έχουν αναπτυχθεί από 
συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του 
Υπουργείου Παιδείας 

• Προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτύσσεται από το ΙΕΠ  

•  Ειδικά λογισμικά που αναπτύχθηκαν στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

 



Ανάπτυξη Οδηγού Διαφοροποίησης των 
Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής 
  
Ανάπτυξη οδηγού,  από 13 ειδικούς επιστήμονες, για  τ η 
διαφοροποίηση  των Προγραμμάτων  Σπουδών  Ειδικής 
Αγωγής. 
Ανάγκη ανάπτυξης διδακτικών στρατηγικών οι οποίες θα 
διέπονται από 
 ευελιξία,  
 ευρύτητα  και  
 ισορροπία  
σε ό,τι αφορά στην ανταπόκριση στα χαρακτηριστικά της 
μάθησης των μαθητών με αναπηρία. 
 

 

 

 



    Η ανάπτυξη οδηγού για τη διαφοροποίηση 
των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Αγωγής 
θα εστιάσει σε έξι κατηγορίες αναπηρίας, οι 
οποίες έχουν συνδεθεί παραδοσιακά με την 
κλινική εξατομικευμένη προσέγγιση και 
ειδικότερα στις εξής:  

   α) τύφλωση και σοβαρά προβλήματα όρασης,  

    β) κώφωση,  

    δ) κινητικές αναπηρίες,  

    ε) αυτισμός και  

    στ) πολλαπλές αναπηρίες.  



 

 

 

     1η ΦΑΣΗ 14-15 Μαϊου 2013  

  (διάρκειας 12 ωρών) 
    Επιμορφωτικό  σεμινάριο  σε Σχολικούς 

Συμβούλους ειδικής  και  γενικής  αγωγής  
διαφόρων ειδικοτήτων και  σε  εκπαιδευτικούς  
πιστοποιημένους   στις   ΤΠΕ 2ου επιπέδου 
(16Χ4=64 ατόμων συνολικά) σε θέματα που  
θεωρούνται   βασικά  και   απαραίτητα   για  την  
εφαρμογή του  προγράμματος εξατομικευμένης 
υποστήριξης   και   κοινωνικής    τους  ανάπτυξης   
με τη χρήση   Νέων   Τεχνολογιών   και   Ψηφιακού  
Εκπαιδευτικού  Υλικού. 

 

     

   

   

   

  



 

 

  Οι 1610 εκπαιδευτικοί  ειδικής  αγωγής   
Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 
 ομαδοποιήθηκαν, πανελλαδικά κατά  
Δ/νση Εκπ/σης, σε 90  ομάδες  
των 18  ατόμων περίπου κατά  Μ.Ο.  
 
Διενεργήθηκε η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
από τους Σχολικούς Συμβούλους ειδικής  
και γενικής Αγωγής εντός χρονικού  
διαστήματος 25 ημερών  

 
 
    
.  



3η φάση:  
 Υλοποίηση 2ου  επιμορφωτικού σεμιναρίου 
στους Επιμορφωτές . 
Θα είναι ημερήσιο διάρκειας 6 ωρών. 
Θα υλοποιηθεί το Νοεμβρίου 2013, στο 
Υπουργείο Παιδείας, όπου οι Σχολ. Σύμβουλοι 
θα λειτουργήσουν  ανατροφοδοτικά ως προς τη 
διαδικασία της ενδοσχολικής επιμόρφωσης που 
υλοποίησαν. 



4η φάση:  

 
Θα   διενεργηθεί   Επιμόρφωση  διάρκειας   
μίας  (1) ημέρας  (6 συνολικά ωρών), από 
το Δεκέμβριο 2013 έως το Φεβρουάριο 
2014 στους εκπαιδευτικούς από τους 
Σχολικούς  Συμβούλους  ειδικής  και 
γενικής  αγωγής αφού  ληφθούν  υπόψη 
τα  αποτελέσματα των τριών 
προηγούμενων φάσεων. 



Ηλεκτρονική πλατφόρμα 
 
Για την εξ αποστάσεως υποστήριξη, τα προς 
διαμοίραση αρχεία αναρτώνται προσωρινά στον 
αποθηκευτικό χώρο της  εταιρίας dropbox 
 
Tο εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί θα 
φιλοξενηθεί στην διαδικτυακή πύλη του ΙΕΠ, όπου με 
τη χρήση πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα και κατάλληλης 
διεπαφής  θα είναι προσβάσιμο από όλους τους 
χρήστες 



5η φάση: 
(8η ) 
 
Κατά τη λήξη του επόμενου σχολικού έτους 
(2013-2014), το  3ο 10/ήμερο του Ιουνίου θα  
πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των 
ομάδων των επιμορφωτών  για  την  εξαγωγή  
των  τελικών   συμπερασμάτων όλων των 
φάσεων, στο Υπουργείο Παιδείας. 



http://www.prosvasimo.gr/ 

 

http://www.prosvasimo.gr/


Πλατφόρμα για την 

προσβασιμότητα ψηφιακού 

περιεχομένου από μαθητές με 

αναπηρίες 

  
     

   

   

   

   

  



Αρχείο εκπαιδευτικού υλικού που 

έχει αναπτυχθεί 

 

 

http://www.ypepth.gr/
http://wp.appadvice.com/wp-content/uploads/2010/08/Eu_flag_7.png
http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://dide.mag.sch.gr/ktp/epktp.jpg&imgrefurl=http://dide.mag.sch.gr/ktp/index.htm&usg=___v6ff9JzU41AV5-HlsnAnBOkDVU=&h=300&w=408&sz=51&hl=el&start=2&sig2=SsJGtPMe5k6l8MxbaLoKwg&zoom=1&tbnid=0s8pb4vj7oifyM:&tbnh=92&tbnw=125&ei=0sXOTNDYLpGD4Ab47LTcDA&prev=/images?q%3D%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1%2B%CF%84%CE%B7%CF%82%2B%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DG%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1


Σας Ευχαριστούμε 

Βασίλης Κουρμπέτης, Ph.D. 
Γιώργος Αλεβίζος   Δ/ντής ΕΑΕ  ε.τ 
   
  
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων 
URL: http://www.iep.edu.gr      http://www.prosvasimo.gr/  
E-mail:    vk@iep.edu.gr              
E-mail:  alevizgeo@gmail.com    
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