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Η Πράξθ αφορά ςτον εκςυγχρονιςμό και τθν ενίςχυςθ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν με
αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τθν αναδιάρκρωςθ του ρόλου των ειδικϊν
ςχολείων και των τμθμάτων ζνταξθσ με τθ χριςθ υπάρχοντοσ προςβάςιμου εκπαιδευτικοφ
υλικοφ ςε ψθφιακι μορφι, ϊςτε θ εκπαίδευςθ να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ όλων των
μακθτϊν χωρίσ διακρίςεισ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα νζα πρότυπα που επιτάςςει θ Διεκνισ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα
των ατόμων με αναπθρίεσ, θ Πράξθ εςτιάηεται ςε κρίςιμουσ παράγοντεσ – προχποκζςεισ
ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ και ζχε ωσ βαςικό ςτόχο να
αναδιαρκρϊςει τθν παρεχόμενθ Ειδικι Εκπαίδευςθ ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ Ειδικισ Αγωγισ
και Εκπαίδευςθσ (ΣΜΕΑΕ) και ςτα Τμιματα Ζνταξθσ.
Επιπλζον, ςτοχεφει ςτθν εφαρμογι νζων διδακτικϊν προςεγγίςεων για τθν εξατομικευμζνθ
υποςτιριξθ μακθτϊν με αναπθρίεσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ για τθ
μεγιςτοποίθςθ τθσ ακαδθμαϊκισ και κοινωνικισ τουσ ανάπτυξθσ με τθ χριςθ Νζων
Τεχνολογιϊν και Ψθφιακοφ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ.
Στο πλαίςιο τθσ Πράξθσ απαςχολοφνται Εκπαιδευτικοί ειδικισ αγωγισ και εκπαίδευςθσ,
ϊςτε να εφαρμόςουν καινοτόμα προγράμματα διδαςκαλίασ με τθ χριςθ εκπαιδευτικοφ
υλικοφ που ζχει αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο άλλων δράςεων του Υπουργείου Πολιτιςμοφ,
Παιδείασ και Θρθςκευμάτων, κακϊσ και των εποπτευόμενων φορζων του. Επίςθσ,
απαςχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοθκθτικό Προςωπικό (ΕΒΠ).
Οι κφριεσ Δράσεις της Πράξης είναι οι ακόλουκεσ:
1. Δράση 1: Εφαρμογι καινοτόμων προγραμμάτων διδαςκαλίασ. Η Δράςθ 1
περιλαμβάνει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ για τθν
αποτελεςματικι οργάνωςθ, διοίκθςθ και διαχείριςθ τθσ Πράξθσ, κακϊσ επίςθσ και
τθν πρόςλθψθ και μιςκοδοςία των Εκπαιδευτικϊν μζςω των Ενιαίων Πινάκων
Αναπλθρωτϊν για τθν εφαρμογι των καινοτόμων προγραμμάτων διδαςκαλίασ.
Επίςθσ, περιλαμβάνει τθν πρόςλθψθ και μιςκοδοςία του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ
Προςωπικοφ (ΕΕΠ) και του αναγκαίου Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ (ΕΒΠ).
Επιπροςκζτωσ, περιλαμβάνει όλεσ τισ ενζργειεσ δθμοςιότθτασ για τθν ορκι
προβολι τθσ Πράξθσ και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων τθσ..
2. Δράση 2: Επιμόρφωςθ πολλαπλαςιαςτϊν (ςφμβουλοι ειδικισ και γενικισ αγωγισ
διαφόρων ειδικοτιτων) και εκπαιδευτικϊν Ειδικισ Αγωγισ. Η ςυγκεκριμζνθ Δράςθ
περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων ςχολικϊν ςυμβοφλων
ειδικισ αγωγισ και γενικισ αγωγισ, οι οποίοι λειτουργοφν ωσ πολλαπλαςιαςτζσ για
τθ ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Οι ςχολικοί ςφμβουλοι
αναλαμβάνουν τθ διαδικαςία επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα
1

καινοτόμων προγραμμάτων διδαςκαλίασ με τθ χριςθ των Τ.Π.Ε. για τθν
εξατομικευμζνθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ των μακθτϊν με αναπθρίεσ ι και ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ.
3. Δράση 3: Ανάπτυξθ Οδθγοφ Διαφοροποίθςθσ Προγραμμάτων Σπουδϊν και
Συγκζντρωςθ και Συμπλιρωςθ Επιμορφωτικοφ Υλικοφ και Ειδικϊν Εργαλείων. Η
Δράςθ 3 περιλαμβάνει τθν ανάπτυξθ Οδθγοφ Διαφοροποίθςθσ των Προγραμμάτων
Σπουδϊν Ειδικισ Αγωγισ που ζχουν αναπτυχκεί από το Παιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, τθ
ςυγκζντρωςθ και ςυμπλιρωςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, λογιςμικϊν και ειδικϊν
εργαλείων για άμεςθ αξιοποίθςθ από τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν εξατομικευμζνθ
υποςτιριξθ τθσ εκπαίδευςθσ των μακθτϊν με αναπθρία ι και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ.
4. Δράση 4: Φυςικό αντικείμενο τθσ δράςθσ είναι θ αποτίμθςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ
Πράξθσ.
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