ΝΕΟ ΧΟΛΕΙΟ: Ζνταξθ ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) ςτα Δθμοτικά χολεία
Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ»

Οι Πράξεισ εντάςςονται ςτθν εκπαιδευτικι μεταρρφκμιςθ του «Νζου Σχολείου», ενόσ εγχειριματοσ
που, ανταποκρινόμενο ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και προκλιςεισ του 21ου αιώνα, κζτει το
μακθτι ςτο επίκεντρο των αλλαγών με ςκοπό τθ ςυνολικι βελτίωςθ του επιπζδου ςπουδών των
μακθτών, κακώσ και τθσ ποιότθτασ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ.
Κεντρικόσ πυλώνασ των παρεμβάςεων είναι θ ομαλι και αποτελεςματικι ζνταξθ όλων των μακθτών
ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ανεξαρτιτωσ κοινωνικισ ομάδασ και κοινωνικισ ιδιαιτερότθτασ (ιδίωσ των
μακθτών από ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ – ΕΚΟ), με τθ χριςθ ειδικισ διδακτικισ υποςτιριξθσ. Για
τθν ενίςχυςθ των ανωτζρω παρεμβάςεων οι Πράξεισ περιλαμβάνουν ςυνολικά τισ ακόλουκεσ δράςεισ:
ΔΡΑΗ 1: Εμπλουτιςμόσ του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ όςων δθμοτικών ςχολείων εμφανίηουν
ανάγκθ για υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ ΕΚΟ
Η δράςθ αφορά ςτον εμπλουτιςμό του εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ όςων δθμοτικών ςχολείων
εμφανίηουν ανάγκθ για υποςτιριξθ τθσ ζνταξθσ αλλοδαπών και μεταναςτών μακθτών κακώσ και
μακθτών από άλλεσ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ (όπωσ ρομά) με εκπαιδευτικοφσ που δφνανται να
υποςτθρίξουν τθν υποδοχι και ζνταξθ των μικρών μακθτών ςτο ελλθνικό ςχολείο (οριηόντια
παρζμβαςθ ςε όλα τα δθμοτικά ςχολεία που εμφανίηουν ςχετικοφσ πλθκυςμοφσ μακθτών).
Στόχοσ είναι θ ζνταξθ να γίνει περιςςότερο αποτελεςματικι, ςυμμετοχικι και ενεργθτικι, ώςτε θ
προςαρμογι των μακθτών αυτών (αλλοδαπών και μεταναςτών μακθτών κακώσ και μακθτών από
άλλεσ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ, όπωσ ρομά) ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα να γίνει ομαλά και
ιςόρροπα, αποφεφγοντασ τθν απομόνωςθ και τθν περικωριοποίθςθ.
ΔΡΑΗ 2: «Ενζργειεσ ενθμζρωςθσ, προβολισ και δθμοςιότθτασ»
Η δράςθ αυτι περιλαμβάνει το ςφνολο των ενεργειών δθμοςιότθτασ και προβολισ που είναι
απαραίτθτεσ τόςο για τθν προβολι του αντικειμζνου του ζργου αλλά και για τθν προβολι τθσ Πράξθσ,
ωσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΔΡΑΗ 3: Αξιολόγθςθ τθσ Πράξθσ
Στο πλαίςιο τθσ Δράςθσ αυτισ κα πραγματοποιθκεί αξιολόγθςθ, με ζρευνα πεδίου, όλων των
ςυντελεςτών τθσ Πράξθσ κακώσ και του τρόπου υλοποίθςισ τθσ, ωσ προσ τα ποιοτικά και ποςοτικά
χαρακτθριςτικά τθσ.

«ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ –
ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΕΙΔΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ»
Άξονεσ Προτεραιότθτασ 1, 2 & 3
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ¨Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ»
Η Ένταξη και η Ανάπτυξη του Σχολείου για Όλους (Inclusive education) κεωρείται ςε όλεσ τισ χώρεσ τθσ ΕΕ ωσ μία
από τισ ςημαντικότερεσ εκπαιδευτικζσ προτεραιότητεσ και προϋποθζςεισ για τθν ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ και τθσ
ιςότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και τθν καλφτερθ προώκθςθ των εκπαιδευτικών ευκαιριών για μακθτζσ με αναπθρία
και ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.
Η παροφςα Πράξθ προςπακεί να αντιμετωπίςει το μείηον κζμα για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και κρίςιμο ηιτθμα
για το κοινωνικό κράτοσ και τθν κοινωνικι ςυνοχι ςε περιόδουσ οικονομικισ κρίςθσ, που είναι θ ουςιαςτικι
ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και θ υποςτιριξθ για επιτυχι ςυμμετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία των
μακθτών με αναπθρία, ι/και εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
Η Πράξθ αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτών με αναπθρία ι/και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ μζςω τθσ αναδιάρκρωςθσ του ρόλου των Σχολικών Μονάδων Ειδικισ Αγωγισ και
Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ) και τθσ μετατροπισ τουσ ςε Κζντρα Υποςτιριξθσ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ (ΕΑΕ),
τθσ ςφςταςθσ Σχολικών Δικτφων Εκπαίδευςθσ και Υποςτιριξθσ (ΣΔΕΥ) και τθσ λειτουργίασ των Επιτροπών
Διαγνωςτικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΥ) για τθ διαγνωςτικι εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ
και τθ ςυνεχι υποςτιριξθ των εκπαιδευτικών αναγκών των μακθτών κακώσ και τθν παραπομπι τουσ ςτα Κζντρα
Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) για γνωμάτευςθ όταν, παρά τθν υποςτιριξθ ςτο ςχολείο
τουσ, ςυνεχίηουν να ζχουν δυςκολίεσ μάκθςθσ ι ςυμπεριφοράσ ι ζνταξθσ ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Ειδικότερα ςτοχεφει:


Στθν ενδυνάμωςθ του γενικοφ ςχολείου ώςτε να λειτουργεί για όλουσ τουσ μακθτζσ χωρίσ διακρίςεισ, να
διευκολφνει τθν πρόςβαςθ και ςυμμετοχι των μακθτών με αναπθρία ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ και να προλαμβάνει τθ ςχολικι αποτυχία και τθ ςχολικι διαρροι.



Στθν αλλαγι ςχζςθσ του γενικοφ ςχολείου και του Κζντρου Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ και
Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) με το ειδικό ςχολείο μετατρζποντασ το ειδικό ςχολείο ςε κζντρο ζγκαιρθσ
υποςτιριξθσ των γενικών ςχολείων, των μακθτών τουσ και των οικογενειών των μακθτών τθσ περιοχισ
του.



Στθν αλλαγι του προτφπου οργάνωςθσ τθσ ειδικισ αγωγισ και δράςθσ των ςτελεχών, με επιμόρφωςθ
ςτα ανκρώπινα δικαιώματα και τισ καλζσ πρακτικζσ εκπαίδευςθσ των μακθτών με αναπθρία ι και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.



Στθ διαςφάλιςθ τθσ επαρκοφσ ςτελζχωςθσ των Ειδικών Διεπιςτθμονικών Επιτροπών Αξιολόγθςθσ και
Υποςτιριξθσ (ΕΔΕΑΥ) και των Κζντρων Διάγνωςθσ Διαφοροδιάγνωςθσ και Υποςτιριξθσ (ΚΕΔΔΥ) με ςτόχο
τθν αποτελεςματικότερθ διεπιςτθμονικι υποςτιριξθ των μακθτών με αναπθρία ι και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
Για τθ επίτευξθ των παραπάνω υλοποιοφνται οι ακόλουκεσ Δράςεισ:
1) Υλοποίθςθ προγράμματοσ ανάπτυξθσ υποςτθρικτικών δομών ζνταξθσ.
2) Επιμόρφωςθ επιμορφωτών και πρόγραμμα επιμόρφωςθσ ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ.

