«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΣΑΞΗ ΜΑΘΗΣΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ» ΣΟΤ ΑΞΟΝΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΣΟΤ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ» ωσ
έργα υποψήφια για ένταξη ςτο ΕΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεισ «Πρόγραμμα εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με
αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ», των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3,
(MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςθ και Δια
Βίου Μάκθςθ»ωσ ζργα υποψιφια για ζνταξθ ςτο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που
ςυγχρθματοδοτοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εκνικοφσ πόρουσ, αφοροφν ςτθν ςτιριξθ και ενίςχυςθ του κεςμοφ τθσ εξειδικευμζνθσ
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ για ζνταξθ μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ για ζξι ςχολικά ζτθ (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και
2015-2016). Το ζργο υλοποιείται ςτο πλαίςιο των Αξόνων Προτεραιότθτασ 1, 2 και 3 (MIS
520707, 485613, 485614) «Αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και προϊκθςθ τθσ
κοινωνικισ ενςωμάτωςθσ» ςτισ 8 περιφζρειεσ Σφγκλιςθσ, ςτισ 3 περιφζρειεσ Σταδιακισ
Εξόδου και ςτισ 2 περιφζρειεσ Σταδιακισ Ειςόδου, αντίςτοιχα.
Ζνα μείηον κζμα για το εκπαιδευτικό ςφςτθμα και εν γζνει για το κοινωνικό κράτοσ
αποτελεί θ ουςιαςτικι ζνταξθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα και θ διαρκισ υποςτιριξθ ςτθν
εκπαιδευτικι διαδικαςία των μακθτϊν με αναπθρία ι/και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ.
Ωσ «Μακθτζσ με Αναπθρία ι/και Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ» κεωροφνται όςοι για
ολόκλθρθ ι οριςμζνθ περίοδο τθσ ςχολικισ τουσ ηωισ εμφανίηουν ςθμαντικζσ δυςκολίεσ
μάκθςθσ εξαιτίασ αιςκθτθριακϊν, νοθτικϊν, γνωςτικϊν, αναπτυξιακϊν προβλθμάτων,
ψυχικϊν και νευροψυχικϊν διαταραχϊν οι οποίεσ, ςφμφωνα με τθ διεπιςτθμονικι
αξιολόγθςθ, επθρεάηουν τθ διαδικαςία τθσ ςχολικισ προςαρμογισ και μάκθςθσ».
Στουσ μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςυγκαταλζγονται ιδίωσ
όςοι παρουςιάηουν νοθτικι αναπθρία, αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ όραςθσ (τυφλοί,
αμβλφωπεσ με χαμθλι όραςθ), αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ ακοισ (κωφοί, βαρικοοι),
κινθτικζσ αναπθρίεσ, χρόνια μθ ιάςιμα νοςιματα, διαταραχζσ ομιλίασ − λόγου, ειδικζσ

μακθςιακζσ δυςκολίεσ όπωσ δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, δυςαναγνωςία,
δυςορκογραφία, ςφνδρομο ελλειμματικισ προςοχισ με ι χωρίσ υπερκινθτικότθτα,
διάχυτεσ αναπτυξιακζσ διαταραχζσ (φάςμα αυτιςμοφ), ψυχικζσ διαταραχζσ και πολλαπλζσ
αναπθρίεσ.
Στόχοσ τθσ Πράξθσ είναι θ υλοποίθςθ τθσ εξειδικευμζνθσ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ ςτα
ςχολεία γενικισ αγωγισπροκειμζνου να υποςτθρίηονται οι μακθτζσ με αναπθρία ι/και με
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτθ ςχολικι τάξθ παράλλθλα με τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ.
Για το ςκοπό αυτό προςλαμβάνεται το αναγκαίο προςωπικό.
Επίςθσ, ςτόχοσ των πράξεων είναι θ υποςτιριξθ των μακθτϊν με το αναγκαίο προςωπικό
(ΕΕΠ/Σχολικοί Νοςθλευτζσ και ΕΒΠ) ϊςτε να καταςτοφν λειτουργικοί κατά το χρόνο
παραμονισ τουσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ςε Περιφζρειεσ όπου δεν καλφπτουν τα ΠΕΠ.
Η εξειδικευμζνθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ των μακθτϊν με αναπθρία ι/και με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ είναι μία ζμπρακτθ εφαρμογι προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ κοινωνικισ
ενςωμάτωςθσ
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προςβαςιμότθτασ των μακθτϊν ςτο κοινωνικό γίγνεςκαι και τθν αντιμετϊπιςθ του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.

