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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΜΟΝΑΔΑ Β3 

 Μαρούσι, 03/12/2014 
Αρ. Πρωτ.   10803 

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37   
                         

          Προς:  Περιφερειακά  Επιμορφωτικά  Κέντρα  

Κοιν: 1. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ΥΠΑΙΘ 

2.Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

3. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
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Τ.Κ. - Πόλη : 151  80 -  Μαρούσι 
Ιστοσελίδα : www.eye-minedu.gov.gr  
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E-mail 
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Ελένη Γρυπάρη 
Ευτυχία Χαλβαντζή 
Αλεξία Μπαϊρακτάρη 
eleni.grypari@minedu.gov.gr 
chalvantzi@minedu.gov.gr 
bairaktari@ minedu.gov.gr 

Τηλέφωνα : 210 344 3320  
210 344 3336 
210 344 2960 

Fax : 210-344 2799 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση της Επιμόρφωσης Α’ και Β’ φάσης των Πράξεων «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 Δια Βίου Μάθηση» για το σχολ. 

έτος 2014-2015. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι για το σχολ. έτος 2014-2015 παρατάθηκε η διάρκεια της Πράξης 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με  αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στον Άξονα  Προτεραιότητας 1 ενώ στους Άξονες 

Προτεραιότητας 2 και 3 εντάχθηκαν νέες Πράξεις στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» ως υποψήφια έργα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με τον ίδιο τίτλο 

«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με  αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».  

Για την υλοποίηση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 

10245/11-11-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3079/Β) η οποία αφορά στην Επιμόρφωση Α’ και Β΄ φάσης των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Πράξεων 

«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 Δια Βίου Μάθηση». 
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Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 10245/11-11-2014 ΥΑ (ΦΕΚ 3079/Β)  το περιεχόμενο των 

θεματικών ενοτήτων της επιμόρφωσης Α’ και Β΄ φάσης για το σχολ. έτος 2014-2015 

παραμένει ίδιο με το επιμορφωτικό πρόγραμμα του σχολ. έτους 2013-2014 και έχει ως 

εξής: 

 

 Θεματικές Ενότητες 
Διδακτικές 

ώρες 

Φάση 

Α 

Φάση 

Β 

ΘΕ 1 

1. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση 

2. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε 
θέματα Ένταξης  

1 ώρα 

1 ώρα 
2  

ΘΕ 2 

1. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με 
αναπηρία. Ιδιαιτερότητες, αξιολόγηση 
(αρχική, διαμορφωτική, τελική) 
υποστηρικτικές παρεμβάσεις 

2. Νοητική Αναπηρία. Αξιολόγηση και 
παιδαγωγική αντιμετώπιση 

5 ώρες  5 

ΘΕ 3 

Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. 
Αξιολόγηση και παιδαγωγική  αντιμετώπιση. 
Μελέτη περίπτωσης 

11 ώρες 11  

ΘΕ 4 
Προβλήματα Συμπεριφοράς και η διαχείρισή 
τους. Μελέτη περίπτωσης 

4 ώρες 4  

ΘΕ 5 
Προβλήματα ακοής –Αξιολόγηση (αρχική, 
διαμορφωτική, τελική) και παιδαγωγική 
αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 

3 ώρες  3 

ΘΕ 6 
Προβλήματα όρασης-Αξιολόγηση (αρχική, 
διαμορφωτική, τελική) και παιδαγωγική 
αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 

3 ώρες  3 

ΘΕ 7 

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με 
υπερκινητικότητα. Αξιολόγηση και 
εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Μελέτη 
περίπτωσης 

7 ώρες  7  

 Γενικό Σύνολο 35 ώρες 17 18 

 

 

Η  Επιμόρφωση Α’ και Β’ φάσης θα πραγματοποιηθεί στα ΠΕΚ και στα εξακτινωμένα 

τμήματά τους και θα είναι διάρκειας τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών. Η 

επιμόρφωση θα διεξαχθεί σε μη εργάσιμες ώρες ή και ημέρες έτσι ώστε οι μαθητές να μη 

μένουν χωρίς εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιμόρφωσης. 
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Ως εκ τούτου μόνο ΠΕΚ αστικών κέντρων δύναται να διοργανώσουν επιμορφωτικό 

πρόγραμμα σε εργάσιμες ημέρες και μόνο σε μη εργάσιμες ώρες χωρίς απαλλαγή των 

εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα, οι οποίοι θα εργάζονται κανονικά στις 

σχολικές τους μονάδες. 

Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι εκπαιδευτικοί που 

προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής 

υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες- 

ΑΠ1,2,3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Η συμμετοχή και παρακολούθηση 

του επιμορφωτικού προγράμματος της Α’ και Β’ φάσης επιμόρφωσης είναι υποχρεωτική 

για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες Γενικής 

Αγωγής και προαιρετική για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι προσλήφθηκαν από τους 

πίνακες Ειδικής Αγωγής.  

Όσοι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά τα σχολικά έτη 

2012-2013 και 2013-2014 δεν θα παρακολουθήσουν την Α’ και Β’ Φάση Επιμόρφωσης κατά 

το σχολικό έτος 2014-2015. Εξαιρούνται εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την Α’ και Β’ 

φάση επιμόρφωσης το σχολικό έτος 2013-2014 και δεν έλαβαν βεβαίωση παρακολούθησης 

λόγω απουσιών, οπότε δύνανται να παρακολουθήσουν κατά το σχολικό έτος 2014-2015 τις 

ώρες που υπολείπονται από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, προκειμένου να λάβουν τη 

βεβαίωση παρακολούθησης. 

Οι επιμορφούμενοι θα παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Π.Ε.Κ. 

αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του νομού στον οποίο έχουν τοποθετηθεί. 

Για το σχολ. έτος 2014-2015 η παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος της 

πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε από τους 

επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς εάν δεν υπάρχουν απουσίες. Απουσίες 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών δικαιολογούνται μόνο για αποδεδειγμένους λόγους 

ασθενείας ή ανωτέρας βίας, κατόπιν προσκόμισης του αντίστοιχου δικαιολογητικού που 

να το αποδεικνύει. 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα και 

δεν θα απουσιάσουν για λόγους ασθενείας ή ανωτέρας βίας πάνω από μία ημέρα από 

την επιμόρφωση θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.  

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προβείτε άμεσα: 

1. στην επικαιροποίηση του υπάρχοντος Μητρώου Επιμορφωτών ορίζοντας ικανή 

προθεσμία ώστε να κληθούν οι υπάρχοντες στο Μητρώο επιμορφωτές να 

επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτό και νέοι υποψήφιοι επιμορφωτές να 

αιτηθούν τη συμμετοχή τους και την ένταξή τους στο Μητρώο. 

 

2. στη συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των γεωγραφικών 

ορίων των ΠΕΚ ώστε να συνταχθούν πίνακες με τους εκπαιδευτικούς που θα 

συμμετάσχουν το σχολ. έτος 2014-2015 και να κατανεμηθούν σε τμήματα, 
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προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα η Α’ και η Β’  φάση Επιμόρφωσης των 

προαναφερόμενων Πράξεων. 

 

         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

 

       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 

Εσωτ. Διανομή 

1. Γραφείο Γ.Γ  

2. Γραφείο Προϊσταμένου ΕΥΕ 

3. Μονάδα Β3 
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