
 

ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΘ ΤΝΑΝΣΘΘ ΣΘ ΠΔΕ ΑΣΣΙΚΘ: 
«ΤΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΟΗΣΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ» 

 

Θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Αττικισ διοργανϊνει διαδικτυακι επιμορφωτικι εκδιλωςθ, με κζμα: «Συμπερίληψη  παιδιών 

με νοητική αναπηρία ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη», θ οποία κα πραγματοποιθκεί τθ   

Δευτζρα 27 Ιουνίου 2022 και ϊρεσ 18:00 -21:00.  

Απευκφνεται ςε ςτελζχθ εκπαίδευςθσ και ςτο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και 

βοθκθτικό προςωπικό ςχολικϊν μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Νθπιαγωγεία Γενικισ 

και Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ). Η εν λόγω ςυνάντθςθ αποςκοπεί ςτθν αναβάκμιςθ τθσ 

ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και φροντίδασ ςτθν πρϊιμθ θλικία και τθν προϊκθςθ τθσ ζνταξθσ 

των παιδιϊν με νοθτικι αναπθρία. Επιδιϊκει τον διάλογο ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ ςχολικισ 

κοινότθτασ και τθν ανταλλαγι ςκζψεων και εμπειριϊν για ηθτιματα τθσ εκπαιδευτικισ 

κακθμερινότθτασ. Με βάςθ το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ “EMBRACE”, ςτο οποίο 

μετζχει θ ΠΔΕ Αττικισ ωσ εταίροσ, διερευνϊνται οι εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των Νθπιαγωγϊν 

και αναδεικνφονται πρακτικζσ ςυμπερίλθψθσ παιδιϊν με νοθτικι αναπθρία ςτο ςφγχρονο 

ςχολείο. 

Στο πλαίςιο αυτό, δθμιουργιςαμε θλεκτρονικι φόρμα εγγραφισ και  υποβολισ  

ερωτθμάτων , ςτθν οποία μπορείτε: α) να πραγματοποιιςετε τθν εγγραφι ςασ μζχρι τθ 

Δευτζρα 27-6-2022 και ϊρα 18:00 και β) να υποβάλετε ςχετικά ερωτιματα προσ τισ 

ειςθγιτριεσ μζχρι το Σάββατο 25-6-2022 και ϊρα 13:00, επιλζγοντασ τον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://forms.gle/AJssyscyUQK6MuKD6 

 

Τα ερωτιματα κα απαντθκοφν από τισ προςκεκλθμζνεσ ομιλιτριεσ. 

Οι εγγεγραμμζνοι εκπαιδευτικοί και τα ςτελζχθ εκπαίδευςθσ που επικυμοφν βεβαίωςθ 

παρακολοφκθςθσ 1 κα πρζπει να επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκδιλωςθσ ςτθ φόρμα επιβεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ: 

https://forms.gle/QfYWq3CAYh8J4N3p7 

χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) τθσ εγγραφισ τουσ. Θ φόρμα αυτι 

κα ενεργοποιθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ. 

Θ εκδιλωςθ κα προβάλλεται απευκείασ, ςε ηωντανι μετάδοςθ (live-streaming) από το 

YouTube. Για να τθν παρακολουκιςετε δεν ζχετε παρά να επιλζξετε το κανάλι τθσ ΠΔΕ 

Αττικισ ςτο YouTube : 

https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Θ ςυμμετοχι είναι προαιρετικι. 

Συνθμμζνα : Το πρόγραμμα, οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων και θ αφίςα. 

                                                
1  Σας ενημερώνοσμε όηι η βεβαίωζη δεν αποζηέλλεηαι ζηο email ηοσ ενδιαθερομένοσ, αλλά ανακτάται από ηην ειδική 

εθαρμογή ζηη ζελίδα ηης ΠΔΕ Αηηικής ζηον ζύνδεζμο:  https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php  και θα  είναι 

διαθέζιμη  λίγες ημέρες μεηά ηην εκδήλωζη. 

https://forms.gle/AJssyscyUQK6MuKD6
https://forms.gle/QfYWq3CAYh8J4N3p7
https://www.youtube.com/c/ΠΔΕ%20ΑΤΤΙΚΗΣ
https://pdeattikis.gr/vevaioseis/index.php


 

 

 

 

 

 
υμπερίληψη  παιδιϊν με νοητική αναπηρία 

ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη 
 

 

 

 

                                                                                                                                
Γεϊργιοσ Κόςυβασ 
Περιφερειακόσ Διευκυντισ Εκπαίδευςθσ Αττικισ. 

Καλωςόριςμα – υντονιςμόσ. 

Χαράλαμποσ Παπαϊωάννου  
Διευκυντισ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ του 

Υπουργείου Παιδείασ και Θρθςκευμάτων.  

Χαιρετιςμόσ. 

Αςπαςία Φραγκοφλθ 
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ 
Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ  του 1ου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 

Η υμπερίληψη ςτο ςφγχρονο ςχολείο. 

Ευκυμία Γουργιϊτου 
Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Παν. Κριτθσ. 

Διδάςκουςα Πανεπιςτθμίου  Λευκωςίασ. 

υμπερίληψη παιδιϊν με νοητική αναπηρία ςτο 

Νηπιαγωγείο: Προςαρμογή ςτρατηγικϊν 

διδαςκαλίασ. 

Ηωι Καραμπατηάκθ  
Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Προςχολικισ 
Εκπαίδευςθσ του 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 

Αξιολόγηςη εκπαιδευτικϊν αναγκϊν νηπίων με 

νοητική αναπηρία και ςχεδιαςμόσ 

προγράμματοσ παρζμβαςησ. 

Ελζνθ Σρίγκα  
Προϊςταμζνθ 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γϋ Ακινασ  

Σο Πρόγραμμα EMBRACE: Προϊθηςη τησ 

υμπερίληψησ των παιδιϊν με νοητική 

αναπηρία ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη. 

Μαρίνα αλβαρά  
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό (ΠΕ28), 1ο 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Ακινασ. 

Διερεφνηςη πρακτικϊν υμπερίληψησ νηπίων 

με νοητική αναπηρία ςτο Νηπιαγωγείο. 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 



 

φντομθ περίλθψθ των ειςθγιςεων  

Ειςιγθςθ: «Η υμπερίληψη ςτο ςφγχρονο ςχολείο». 
Αςπαςία Φραγκοφλθ, υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ 
Εκπαίδευςθσ  του 1ου ΠΕ.Κ.Ε. Αττικισ. 
Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ90 άρχιςε να αναπτφςςεται θ φιλοςοφία τθσ Συμπερίλθψθσ ςε 

πολλά οικονομικά αναπτυγμζνα μζρθ του κόςμου. Πρόκειται για τθν εκπαιδευτικι προςζγγιςθ 

που αποςκοπεί ςτθν άρςθ των φραγμϊν ςτθ μάκθςθ διαςφαλίηοντασ τθν πρόςβαςθ ςτο 

εκπαιδευτικό αγακό όλων των μακθτϊν/τριϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων με αναπθρία. Στο 

πλαίςιο αυτό ο/θ εκπαιδευτικόσ του γενικοφ ςχολείου αναλαμβάνει τθν εκπαίδευςθ και των 

μακθτϊν/τριϊν με δυςκολίεσ, προςφζροντάσ τουσ ςε ιςότιμθ βάςθ τθ δυνατότθτα να 

αλλθλεπιδράςουν ςτθν ομάδα τθσ τάξθσ τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ και τισ ςυμμακιτριζσ τουσ, 

κακϊσ και να προοδεφςουν μαηί τουσ ςε ζνα ςχολείο για όλουσ. 

 

Ειςιγθςθ: «υμπερίληψη παιδιϊν με νοητική αναπηρία ςτο Νηπιαγωγείο: Προςαρμογή 
ςτρατηγικϊν διδαςκαλίασ». 
Ευκυμία Γουργιϊτου, Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια Πανεπιςτθμίου Κριτθσ. Διδάςκουςα 
Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ. 
Τα παιδιά με νοθτικι αναπθρία εκδθλϊνουν δυςκολίεσ ςτθν απόκτθςθ ακαδθμαϊκϊν δεξιοτιτων, 

τθν επικοινωνία, τθν αυτορρφκμιςθ και τθ μεταγνϊςθ. Η ςυμπερίλθψθ και θ ςτιριξθ αυτϊν των 

παιδιϊν ςτο ςυνθκιςμζνο Νθπιαγωγείο εςτιάηει ςτθν προςαρμογι των διδακτικϊν ςτρατθγικϊν, 

ϊςτε να εξυπθρετοφν τθ μάκθςθ όλων. Η παρουςίαςθ εςτιάηει ςτθ χριςθ τθσ πολυαιςκθτθριακισ 

προςζγγιςθσ και τθσ γνωςτικισ μακθτείασ, ωσ κατάλλθλων ςτρατθγικϊν διδαςκαλίασ, ςε 

νθπιαγωγεία όπου ςυμπεριλαμβάνονται παιδιά με νοθτικι αναπθρία.   

 
Ειςιγθςθ: «Αξιολόγηςη εκπαιδευτικϊν αναγκϊν νηπίων με νοητική αναπηρία και ςχεδιαςμόσ 
προγράμματοσ παρζμβαςησ». 
Ηωι Καραμπατηάκθ, Συντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ του 1ου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικισ. 
Οι ςτόχοι των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων παρζμβαςθσ ςτθ διδαςκαλία μασ ςε νιπια με 

νοθτικι αναπθρία διαφοροποιοφνται ανάλογα με τον βακμό τθσ νοθτικισ αναπθρίασ του παιδιοφ 

ι τον βακμό τθσ υποςτιριξθσ που χρειάηεται. Προκειμζνου όμωσ να ςχεδιαςτοφν οι ςτόχοι και τα 

κατάλλθλα προγράμματα παρζμβαςθσ για κάκε παιδί που εντάςςεται ςτθ γενικι τάξθ ενόσ 

Νθπιαγωγείου είναι απαραίτθτο να αξιολογθκοφν οι εκπαιδευτικζσ του ανάγκεσ. Στθ διαδικαςία 

αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των νθπίων με νοθτικι αναπθρία μποροφν να 

αξιοποιθκοφν εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγθςθσ, όπωσ ο φάκελοσ εργαςιϊν του παιδιοφ και θ 

ςυςτθματικι παρατιρθςθ. Στθν ειςιγθςθ προτείνονται περιοχζσ τθσ ςυμπεριφοράσ που μποροφν 

να παρατθροφν και να αξιολογοφν οι Νθπιαγωγοί. Η αξιολόγθςθ κα πρζπει να ςυμβαίνει τόςο ςτο 

επίπεδο του παιδιοφ όςο και ςτο επίπεδο του περιβάλλοντοσ. Κατά τον ςχεδιαςμό των 

προγραμμάτων παρζμβαςθσ κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ όλα τα παραπάνω. 

 
Ειςιγθςθ: «Σο Πρόγραμμα EMBRACE: Προϊθηςη τησ υμπερίληψησ των παιδιϊν με νοητική 
αναπηρία ςτην Προςχολική Εκπαίδευςη». 
Ελζνθ Σρίγκα, Προϊςταμζνθ 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γϋ Ακινασ. 
Το ζργο “EMBRACE”: Προϊκθςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ των παιδιϊν με νοθτικι αναπθρία ςτθν 
Προςχολικι Εκπαίδευςθ και φροντίδα, πθγάηει από τθν ανάγκθ να υποςτθριχκεί θ ςυνεχισ  



 
 
επαγγελματικι ανάπτυξθ του προςωπικοφ και των υπευκφνων τθσ Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ 
ςτθν εργαςία τουσ με παιδιά με νοθτικι αναπθρία, κακϊσ και ςτθν οικοδόμθςθ αγαςτϊν 
ςυνεργαςιϊν αφενόσ μεταξφ τουσ και αφετζρου με παιδιά, γονείσ και μζλθ τθσ κοινότθτασ. Στο 
ζργο μετζχει θ ΠΔΕ Αττικισ ωσ εταίροσ, χρθματοδοτείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ 
Erasmus+ και εφαρμόηεται ςε πζντε χϊρεσ, Πολωνία (Συντονίςτρια χϊρα), Ελλάδα, Κφπρο, Β. 
Μακεδονία και Βζλγιο. 
 
Ειςιγθςθ: «Διερεφνηςη πρακτικϊν υμπερίληψησ νηπίων με νοητική αναπηρία ςτο 
Νηπιαγωγείο». 
Μαρίνα αλβαρά, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό (ΠΕ28), 1ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β’ Ακινασ. 
Η παρουςίαςθ, αξιοποιϊντασ δεδομζνα  ςυνεντεφξεων, εςτιάηεται ςτισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
των Νθπιαγωγϊν. Ειδικότερα, επικεντρϊνεται ςτθν αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των προγραμμάτων 
και διερευνά πρακτικζσ και μεκοδολογίεσ των προγραμμάτων προςχολικισ εκπαίδευςθσ, που 
αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυμπερίλθψθσ παιδιϊν με νοθτικι αναπθρία. 
 

 
 


