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Περίλθψθ Ειςήγηςησ

Εφχρθςτο Ηλεκτρονικό «εργαλείο»

Σο λογιςμικό Ένταξη αποτελεί ζνα εφχρηςτο  ηλεκτρονικό «εργαλείο» που ςχεδιάςτηκε για να καλφψει το 
ςφνολο των διοικητικϊν, οργανωτικϊν, λειτουργικϊν και διδακτικϊν "απαιτήςεων" των εκπαιδευτικϊν 
Ειδικήσ Αγωγήσ των Σμημάτων Ζνταξησ. 

Αποτελεί  οργανωμζνη πρόταςη που θα αναβαθμίςει τα ποιοτικά χαρακτηριςτικά τησ παρεχόμενησ 
εκπαίδευςησ και θα διαςφαλίςει την ομαλή ςυνεργαςία του Σμήματοσ Ζνταξησ με :

• τη ςχολική μονάδα (εκπαιδευτικοφσ  γενικήσ αγωγήσ και ειδικοτήτων-διεφθυνςη ςχολείου-γονείσ),
• τισ υπηρεςίεσ του Τπουργείου Παιδείασ (ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ-ΚΕΔΔΤ)
• τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ ςε θζματα Ειδικήσ Αγωγήσ

Σο λογιςμικό Ένταξη διαθζτει ζνα πρότυπο παιδαγωγικό υλικό που θα διευκολφνει το δάςκαλο ειδικήσ 
αγωγήσ ςτην υποςτήριξη μαθητϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ ςτουσ τομείσ τησ βελτίωςησ τησ 
ποιότητασ γραφήσ, τη βελτίωςη του επιπζδου αναγνωςτικήσ απόδοςησ και την ανάπτυξη αντιληπτικϊν-
μνημονικϊν-λογικομαθηματικϊν δεξιοτήτων. 
Οι καινοτόμεσ λειτουργίεσ του, είναι βαςιςμζνεσ ςτη νομοθεςία, τισ ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ θεωρίεσ και 
τη διδακτική – διοικητική εμπειρία τησ επιςτημονικήσ ομάδασ δημιουργίασ του.



Ειςιγθςθ

Εφχρθςτο Ηλεκτρονικό «εργαλείο»

Σο λογιςμικό Ένταξη αποτελεί ζνα εφχρηςτο και 
λειτουργικό ηλεκτρονικό «εργαλείο» που 
ςχεδιάςτηκε για να καλφψει ζνα μεγάλο μζροσ  
των λειτουργικϊν, διοικητικϊν και παιδαγωγικϊν 
απαιτήςεων των εκπαιδευτικϊν Ειδικήσ Αγωγήσ 
των Σμημάτων Ζνταξησ μζςα ςτο Γενικό χολείο. 

Σο Ένταξη αποτελεί μια οργανωμζνη πρόταςη 
που επιχειρεί να αναβαθμίςει τα ποιοτικά 
χαρακτηριςτικά τησ παρεχόμενησ εκπαίδευςησ 
και να διαςφαλίςει την ομαλή ςυνεργαςία του 
Σμήματοσ Ζνταξησ με τη ςχολική κοινότητα 
(εκπαιδευτικοφσ γενικήσ αγωγήσ και ειδικοτήτων-
διεφθυνςη ςχολείου-γονείσ).

Σαυτόχρονα προςφζρει λφςεισ ςτην επικοινωνία 
με τισ υπηρεςίεσ του Τπουργείου Παιδείασ 
(ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ-ΚΕΔΔΤ) με καινοτόμεσ 
εφαρμογζσ βαςιςμζνεσ ςτη νομοθεςία, τισ 
ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ θεωρίεσ και τη 
διδακτική – διοικητική εμπειρία. 

τόχοι

• Η κάλυψη των οργανωτικϊν, διοικητικϊν και 
λειτουργικϊν αναγκϊν των Σμημάτων  
Ζνταξησ.

• Η δημιουργία ενιαίασ οργανωτικήσ, 
διοικητικήσ και λειτουργικήσ δομήσ των 
Σμημάτων  Ζνταξησ και η ςφνδεςή τουσ με  
φορείσ και υπηρεςίεσ τησ Ειδικήσ Αγωγήσ  
(υπουργείο, ςφμβουλοι, ΚΕΔΔΤ.)

• Η ςυνεργαςία των  εκπαιδευτικϊν ειδικήσ 
αγωγήσ, με εκπαιδευτικοφσ γενικήσ αγωγήσ 
και με τουσ  γονείσ μαθητϊν που φοιτοφν 
ςτα ΣΕ

• Η υποςτήριξη των Σμημάτων Ζνταξησ ςε 
παιδαγωγικό υλικό  



Οι λειτουργίεσ τησ εφαρμογήσ κατατάςςονται 
ςε 4 ενότθτεσ. Η κάθε ενότητα  αποτελείται από 
ζνα ςφνολο φορμϊν διαχείριςησ ςχετικϊν 
δεδομζνων, αντίςτοιχων εκτυπϊςεων. 
αναφορϊν και ζτοιμων εγγράφων. 

Εφαρμογι προγράμματοσ 
Περιεχόμενα

Μζροσ Α

ΕΝΟΣΗΣΑ 1
ΕΝΟΣΗΣΑ 2

ΕΝΟΣΗΣΑ 3

ΕΝΟΣΗΣΑ 4
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Προετοιμαςία λειτουργίασ τμιματοσ Ζνταξθσ
Απευκφνεται  κυρίωσ ςτον εκπαιδευτικό Ειδικισ Αγωγισ του Σ.Ε αλλά 
και ςτθ Διεφκυνςθ του ςχολείου προκειμζνου να προγραμματιςτεί θ 
ομαλι λειτουργία του Σ.Ε. τθ νζα ςχολικι χρονιά.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Αλληλογραφία Σ.Ε.
2. Δανειςτική βιβλιοθήκη Σ.Ε.
3. Αρχείο εργαςιϊν μαθητϊν Σ.Ε.
4. Καταγραφή εποπτικοφ υλικοφ Σ.Ε.
5. Καταγραφή υλικοτεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ Σ.Ε.



Τπόδειγμα Εκτφπωςθσ Αλλθλογραφίασ Σ.Ε.



Τπόδειγμα Εκτφπωςθσ Καταγραφισ Εποπτικοφ Τλικοφ Σ.Ε.



ΕΓΓΡΑΦΑ:
1. Ενημερωτικό ζγγραφο 

λειτουργίασ ΚΕΔΔΤ
2. Ενημερωτικό ζγγραφο για τισ 

κατηγορίεσ Μαθηςιακϊν 
Προβληματιςμϊν

3. Ενημερωτικό ζγγραφο για τισ 
χολικζσ Μονάδεσ ειδικήσ αγωγήσ

4. υντομογραφίεσ που αφοροφν 
την Ειδική Αγωγή

5. Ενημερωτικό ζγγραφο για τη 
φοίτηςη μαθητϊν με Ειδικζσ 
Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ ςτο Γενικό 
χολείο

6. Πρόταςη για τη διαμόρφωςη τησ 
αίθουςασ Σ.Ε.

7. Πρόταςη για τη χρήςη εποπτικοφ 
υλικοφ ςτο Σ.Ε.

8. Διαδικαςία Ίδρυςησ Σμήματοσ 
Ζνταξησ
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Ζναρξθ χολικισ Χρονιάσ
Απευκφνεται κυρίωσ ςτθ Διεφκυνςθ και ςτο φλλογο Διδαςκόντων του 
ςχολείου και προςδιορίηει τισ ενζργειεσ που προβλζπονται για τθν 
ενθμζρωςθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και τον ζλεγχο των Μακθςιακϊν 
Προβλθματιςμϊν

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Ενημερωτικό ζγγραφο λειτουργίασ 

Σ.Ε.
2. Ενημερωτικό ζγγραφο για τη 

ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν με το 
Σ.Ε.

3. Ενημερωτικό ζγγραφο για τη 
ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν 
ειδικοτήτων με το Σ.Ε.

4. Ενημερωτικό ζγγραφο για τη 
αναγκαιότητα του Σ.Ε.



ΠΙΝΑΚΕ:
Πίνακασ καταγραφήσ και ελζγχου 
Μαθηςιακϊν Προβληματιςμϊν 



Τπόδειγμα Πίνακα καταγραφισ και ελζγχου Μακθςιακϊν Προβλθματιςμϊν
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Ζναρξθ Μακθμάτων Σμιματοσ Ζνταξθσ
Απευκφνεται ςτον εκπαιδευτικό του Σ.Ε., τθ Διεφκυνςθ του 
ςχολείου, τουσ Εκπαιδευτικοφσ Γενικισ Αγωγισ και τουσ Γονείσ των 
παιδιϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. Ενημζρωςη- ςυνζντευξη γονζων του 

μαθητή
2. Άτυπα τεςτ καταγραφήσ Ειδικϊν 

Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν 
3. Α) Ζγγραφο παραπομπήσ μαθητή ςτο 

ΚΕΔΔΤ
Β) Αίτηςη παραπομπήσ μαθητή ςτο 
ΚΕΔΔΤ
Γ) Τπεφθυνη δήλωςη γονζα για 
φοίτηςη μαθητή ςτο Σ.Ε. 

4. Διευθφνςεισ χολικϊν υμβοφλων 
Ειδικήσ Αγωγήσ

5. Διευθφνςεισ & τηλζφωνα ΚΕΔΔΤ 
6. Ηλεκτρονικζσ διευθφνςεισ για την 

Ειδική Αγωγή



Τπόδειγμα Ενθμζρωςθσ - ςυνζντευξθσ 
γονζων του μακθτι



Τπόδειγμα Άτυπου τεςτ καταγραφισ 
Ειδικϊν Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν 



Τπόδειγμα εντφπου Αίτθςθσ 
παραπομπισ μακθτι ςτο ΚΕΔΔΤ 



Τπόδειγμα Τπεφκυνθσ διλωςθσ
γονζα για φοίτθςθ μακθτι ςτο Σ.Ε. 



ΠΙΝΑΚΕ:
1. Ωρολόγιο πρόγραμμα Σ.Ε. 
2. Αναλυτική καταγραφή μαθητϊν Σ.Ε.
3. Κατάταξη μαθητϊν Σ.Ε. ςε ομάδεσ 
4. Προγραμματιςμόσ & καταγραφή 

διδακτικϊν ςτόχων 
5. Ημερήςια καταγραφή Διδακτικοφ 

Ζργου 
6. τατιςτικά ςτοιχεία μαθητϊν Σ.Ε. (Αϋ 

& Βϋ εξάμηνο)
7. τατιςτικά ςτοιχεία μαθητϊν Σ.Ε. 

ςχετικά με τισ   εκπαιδευτικζσ τουσ 
ανάγκεσ (Αϋ & Βϋ εξάμηνο)

8. Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Σ.Ε.  (Αϋ & Βϋ εξάμηνο)



Τπόδειγμα Εντφπου Ωρολογίου 
προγράμματοσ Σ.Ε. 



Τπόδειγμα εντφπου Αναλυτικισ 
καταγραφισ μακθτϊν Σ.Ε.



Τπόδειγμα εντφπου Κατάταξθσ μακθτϊν 
Σ.Ε. ςε ομάδεσ 



Τπόδειγμα Εντφπου Προγραμματιςμοφ & 
καταγραφισ διδακτικϊν ςτόχων 
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Λιξθ χολικισ Χρονιάσ
Απευκφνεται ςτον εκπαιδευτικό του Σμιματοσ Ζνταξθσ και τθ 
Διεφκυνςθ του ςχολείου και περιλαμβάνει αναγκαίεσ ενζργειεσ 
ςυγκζντρωςθσ ςτοιχείων για τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1. τοιχεία  ςχολικοφ ζτουσ για το Σ.Ε.
2. Ατομικό φάκελοσ μαθητή Σ.Ε.
3. Ατομικό φάκελοσ εργαςιϊν μαθητή Σ.Ε.



Τπόδειγμα Ατομικοφ φακζλου μακθτι Σ.Ε.



ΠΙΝΑΚΕ:
Σελικόσ πίνακασ καταγραφήσ ςτοιχείων & προόδου 
μαθητϊν Σ.Ε.



Τπόδειγμα Σελικοφ πίνακα καταγραφισ 
ςτοιχείων & προόδου μακθτϊν Σ.Ε.



Πρακτικζσ Τποςτιριξθσ

Εφαρμογι προγράμματοσ 
Περιεχόμενα

Μζροσ Β



Σο λογιςμικό Ζνταξη διαθζτει ζνα πρότυπο 
εκπαιδευτικό υλικό που θα διευκολφνει το 
δάςκαλο ειδικήσ αγωγήσ ςτην υποςτήριξη 
μαθητϊν με Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ ςε 
τρεισ βαςικζσ ενότητεσ παρζμβαςησ:

» Βελτίωςη τησ ποιότητασ γραφήσ του μαθητή
» Βελτίωςη του επιπζδου αναγνωςτικήσ 

απόδοςησ
» Ανάπτυξη αντιληπτικϊν-μνημονικϊν-

λογικομαθηματικϊν δεξιοτήτων 

ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ



1. Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ γραφισ του μακθτι
2. Βελτίωςθ του επιπζδου αναγνωςτικισ απόδοςθσ
3. Ανάπτυξθ αντιλθπτικϊν-μνθμονικϊν-

λογικομακθματικϊν δεξιοτιτων 

Ο εκπαιδευτικόσ Ειδικισ Αγωγισ μπορεί να εκτυπϊςει  
φφλλα εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων  υποςτθρίηοντασ 
το μακθτι ςε κακθμερινοφσ μακθςιακοφσ 
προβλθματιςμοφσ  όπωσ:

Αλλοίωςθσ ςχιματοσ γραμμάτων Μζγεθοσ γραμμάτων

Γραφι ςτθ γραμμι τετραδίου Κατανομή κεφαλαίων - μικρϊν 

γραμμάτων

Φορά  γραμμάτων Αποςτάςεισ λζξεων

Παραλιψεισ, αντιμετακζςεισ 

γραμμάτων

υςχζτιςη γραφήματοσ και φωνήματοσ

φγχυςθ ςυγκεκριμζνων 

γραμμάτων

Ακουςτική διάκριςη γραμμάτων

Οπτικι διάκριςθ γραμμάτων Αναγνωςτική διάκριςη ςυλλαβϊν με 

γράμματα που ςυγχζονται 

Γραπτι διάκριςθ ςυλλαβϊν με 

γράμματα που ςυγχζονται

Αναγνωςτική διάκριςη λζξεων με 

γράμματα που ςυγχζονται

Γραπτι διάκριςθ λζξεων με 

γράμματα που ςυγχζονται

Αςκήςεισ ανάπτυξησ τησ 

παρατηρητικότητασ

Αςκιςεισ ανάπτυξθσ τθσ μνιμθσ Αςκήςεισ ανάπτυξησ τησ αντίληψησ

Αςκιςεισ εξζλιξθσ τθσ πλευρίωςθσ Αςκήςεισ εξζλιξησ  του προςανατολιςμοφ







































Αξιολόγθςθ
Σο πρόγραμμα ζχει διατεθεί ςε 130 
ςχολικζσ μονάδεσ  τα τελευταία  2 
χρόνια. 

Αποτελζςματα 
Διευκόλυνςη του εκπαιδευτικοφ ζργου
Αναβάθμιςη διοικητικϊν υπηρεςιϊν
Οργάνωςη και αποτελεςματικότητα του 
διδακτικοφ ζργου

Προτάςεισ
Σο λογιςμικό Ζνταξη μπορεί να 
αποτελζςει τη βάςη μιασ ενιαίασ 
διαχείριςησ και λειτουργίασ  του 
ςυνόλου των ΣΕ ςτη ςυνεργαςία τουσ με 
το υπουργείο παιδείασ και τουσ φορείσ 
τησ Ειδικήσ αγωγήσ 

Ψθφιακό Λογιςμικό


