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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ» 

 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 

 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5001313 

 

ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» 

που συγχρηματοδοτείται από την  Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
 

 

http://www.iep.edu.gr/
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Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» ως Δικαιούχος της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Υλικού», προτίθεται να δημιουργήσει Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνώμόνων ειδικών 

προσόντων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη, 

με στόχο τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από εγγεγραμμένους στο εν λόγω Μητρώο για 

παροχή έργου για το Πακέτο Εργασίας ΠΕ3.10, στο πλαίσιο της ανάπτυξης Προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού 

υλικού για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Γ’ έως ΣΤ’ τάξεις του Δημοτικού), για όλους τους μαθητές με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σύμφωνα με το πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης. 

 

Έχοντας δε υπόψη: 

1. Τον Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και 

λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την υπ’ αρ. 180661/Γ4/19.11.2019 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΘΚ846ΜΤΛΗ-ΨΧΛ) περί Αποδοχής παραίτησης του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Π. και ορισμού νέων (ΦΕΚ 981/τ. 

Υ.Ο.Δ.Δ./20.11.2019), 

3. Την υπ’ αρ. 208017/Γ4/10-12-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 5527/τ’β’/10-12-2018) περί «Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας» 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Ν. 4547/2018, 

4. Την υπ’ αρ. 137675/EΥΘΥ1016/2018 (ΦΕΚ 5968/τ. Β’/31.12.2018) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής 

απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) 

υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - 

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 

Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 

5. Τον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

6. Τον Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α΄  206), παρ.  8 του άρθρου 6,  όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 2 του 

Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ  Α΄ 136), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 23 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ  

Α΄ 54), όπως επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 10 Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ  Α΄ 159) και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ  Α΄ 195), 
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7. Τον Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265)  «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 

του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

8. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ  Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 

διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

9. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.), 

10. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50)  «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» 

και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε ό,τι 

αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για τα 

Προσωπικά Δεδομένα   (Kανονισμός Ε.Ε., 2016/679), 

11. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4591/16.06.2016 (Πράξη 21/16.06.2016, ΑΔΑ: ΩΧ1ΧΟΞΛΔ-ΩΥΩ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

περί έγκρισης συμμετοχής του Ι.Ε.Π. στην επικαιροποιημένη Πρόσκληση με κωδικό Ε.Δ.Β.Μ. 24 (Α/Α ΟΠΣ: 1287) 

της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

και ορισμού του κ. Βασίλειου Κουρμπέτη, Σύμβουλο Α’ ΥΠΑΙΘ, ως Υπευθύνου του Έργου, 

12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 12160/28-09-2016 (ΑΔΑ:ΨΑΙΚ4653Ο7-Σ9Κ) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» και  MIS: 5001313 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 

πρωτ. 6799/20-12-2019 (ΑΔΑ: ΡΕΧ946ΜΤΛΡ-ΩΨΙ) Απόφαση 3ης τροποποίησης της Πράξης, 

13. Την υπ’ αρ. πρωτ. 8485/07-11-2016 (ΑΔΑ:ΨΗΟ7ΟΞΛΔ-ΡΡΝ) Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 

«Επιστημονική, οργανωτική, διοικητική και διαχειριστική υποστήριξη της Πράξης», όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ’ αρ. πρωτ. 204/13-01-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΧΒΟΞΛΔ-ΔΓΖ) δεύτερη (2η) τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης και 

ισχύει, της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», 

14. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 7298/12.07.2019 (Πράξη 28/11.07.2019, ΑΔΑ: ΩΣΘ0ΟΞΛΔ-1ΜΩ) Απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. 

ορισμού της κ. Μαρίας Γελαστοπούλου ως Υπεύθυνης της Πράξης με τίτλο: «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 

Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», 

15. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9791/23-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΧΑΟΞΛΔ-4Γ5) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

16. Την υπ’ αρ. πρωτ.2365/10-04-2017 (Πράξη 16/06-04-2017, ΑΔΑ: 680ΦΟΞΛΔ-Χ3Φ) Απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ, 

όπου το δείγμα για το παραδοτέο Π.3.10.1 κρίθηκε άγονο, οπότε και θα επαναπροκηρυχθεί, 

17. Το υπ’ αρ. πρωτ. 667/22-01-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΥΔ με τη σύμφωνη γνώμη της έγκρισης διενέργειας 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
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18. Την υπ’ αρ. 5/30-01-2020 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. περί έγκρισης διενέργειας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για το μητρώο ειδικών επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων ειδικών προσόντων για την υλοποίηση 

πακέτου εργασίας ΠΕ3.10 

 

 

το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (I.Ε.Π) 

 

προσκαλεί 

 

φυσικά πρόσωπα (Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή γενικής εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, με ειδίκευση στην ειδική 

αγωγή ή και ενταξιακή εκπαίδευση, μέλη ΔΕΠ) που έχουν εμπειρία σε θέματα Προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού, 

Ειδικής Αγωγής, ενταξιακής Εκπαίδευσης και αξιολόγησης, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Πτυχιούχους ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο 

«Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων του Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ως ειδικοί επιστήμονες/ εμπειρογνώμονες σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.  

Έργο του Ειδικού Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα που θα επιλεγεί από το Μητρώο είναι:  

Η Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση. Αυτό το παραχθέν υλικό/εργαλείο θα έχει τη μορφή οδηγού 

για τον εκπαιδευτικό που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τη διαδικασία, τη μεθοδολογία, τα βήματα, τους 

τρόπους/τεχνικές, τα μέσα και τα προτεινόμενα εργαλεία για την εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία 

προκειμένου να αξιοποιηθούν στη σύνταξη και εφαρμογή του Εξατομικευμένου Πρόγραμματος  Εκπαίδευσης. Ο 

οδηγός θα πρέπει να περιλαμβάνει  παραδείγμα παιδαγωγικής αξιολόγησης με τη μορφή μελέτης περίπτωσης.  Το εν 

λόγω εκπαιδευτικό υλικό/οδηγός  θα πρέπει να συμβάλει στη διεξαγωγή μιας έγκυρης αξιολόγησης δυναμικού τύπου 

που λαμβάνει υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας του/της μαθητή/-ήτριας, το μαθησιακό του προφίλ,  τις 

δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις προτιμήσεις του/της και το κοινωνικοπολιτισμικό του/της 

περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθεί η ετικετοποίηση ή η κατασκευή ταυτοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα.  
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1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ  

 

1.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο έχουν Πτυχιούχοι ελληνικών 

Πανεπιστημίων ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής. 

Σημειώνεται ότι, εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ΙΕΠ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν μπορούν να  

συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση.  

 

1.2. Διαδικασία υποβολής αίτησης.  

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να συμπληρώσουν και να 

υποβάλουν, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, αίτηση – βιογραφικό σημείωμα στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π.: 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php ακολουθώντας τις οδηγίες που αυτός περιλαμβάνει. Η διαδικασία 

υποβολής των αιτήσεων θα είναι ανοικτή από την Δευτέρα 03.02.2020 έως και την Δευτέρα 

24.02.2020 και ώρα 15:00. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι: 

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των 

δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρης, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης 

πρόσκλησης. 

Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν τα κατά το νόμο προσόντα και τα οποία ανά πάσα στιγμή 

μπορεί να απαιτηθεί από το Ι.Ε.Π. να υποβάλλουν και εντύπως, είναι τα παρακάτω: 

 Αντίγραφα των βασικών και μεταπτυχιακών  ή διδακτορικών τίτλων σπουδών της ημεδαπής. Σε περίπτωση τίτλων 

σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ότι είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι με τα απονεμόμενα πτυχία των 

πανεπιστημίων της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π. 

 Όλοι οι τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένοι στην Ελληνική γλώσσα από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από 

πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή 

από δικηγόρο ή από διορισμένο άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διοριστεί. 

 

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα 

αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων και της εμπειρίας τους, από την αρμόδια Επιτροπή, τα μέλη της 

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php
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οποίας ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Επιστημονικής Υπεύθυνης της 

Πράξης. Η αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., θα εισηγηθεί στο Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. για την ένταξη ή μη του ενδιαφερόμενου στο 

Μητρώο. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν επί ποινή αποκλεισμού οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα και με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους επιπλέον δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 

έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα υποβάλουν 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική γνωστοποίηση από το ΙΕΠ.  

3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ON – OFF) ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ) 

Τα κριτήρια ένταξης (on-off) και επιλογής (μοριοδοτούμενα) στο Μητρώο των εμπειρογνωμόνων, ακολουθούν ρητά 

τις αρχές για την ίση μεταχείριση ή τις ίσες ευκαιρίες πρόσβασης.  

 

ON /OFF ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων επί ποινή αποκλεισμού είναι σωρευτικά 

τα ακόλουθα: 

 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστημίων ή πανεπιστημίων της αλλοδαπής. 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην ειδική ή ενταξιακή εκπαίδευση από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής ή/και Δίπλωμα Μετεκπαίδευσης από το Διδασκαλείο (για τους εκπαιδευτικούς ειδικής ή/και γενικής 

αγωγής). 

 Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο (1). 

 Δείγμα Παραδοτέου. 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τα κριτήρια επιλογής (μοριοδοτούμενα) στο Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων είναι: 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ 

1 Διδακτορικός Τίτλος στην Ειδική Αγωγή /  

Διδακτορικός Τίτλος σε άλλο τομέα  

6 / 5 

 

2 Μεταπτυχιακός Τίτλος στην Ειδική Αγωγή /  

Μεταπτυχιακός Τίτλος σε άλλο τομέα 

  4 / 3 

3 Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής /  

Διδασκαλείο Γενικής Εκπαίδευσης 

  3 / 2 

4 Σχετική διδακτική Εμπειρία στην Ειδική Αγωγή /  

Σχετική διδακτική Εμπειρία σε άλλο τομέα 

 

  Έως 5/ Έως 3  

(1 μόριο ανά έτος για την Ειδική Αγωγή. 0,6 ανά 

έτος  για άλλο τομέα. Αθροιστικά το μέγιστο της 

βαθμολογίας για όλη τη διδακτική εμπειρία τα 5 

έτη) 
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5 Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο συναφές με το αντικείμενο ή 

και ζητήματα ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης 

Έως 7  

(1 μόριο ανά δημοσίευση πλέον της μίας που 

αποτελεί on/off κριτήριο ένταξης. Μέγιστος 

αριθμός δημοσιεύσεων που λαμβάνεται υπόψη 

είναι επτά δημοσιεύσεις.) 

6 Δείγμα Παραδοτέου Έως 25 

(με βάση την ποιότητα και την πληρότητα των 

δειγμάτων) 

 

Επισημαίνεται ότι τα προσόντα που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικής αγωγής έχουν 

αυξημένη βαρύτητα και προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης.  

Επισημαίνεται δε ότι λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται για τα α/α 1, 2 και 3 μόνο ένας τίτλος ανά α/α. Για 

παράδειγμα εάν ένας υποψήφιος υποβάλλει 2 τίτλους μεταπτυχιακού ειδικής αγωγής και 2 τίτλους μεταπτυχιακού 

σε άλλο τομέα το μέγιστο των μορίων που θα λάβει είναι 4. 

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα συμμετοχής για το Π.3.10 με την υποβολή του αντίστοιχου δείγματος, με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα όρια αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων σε 

συνδυασμό με την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου που θα πρέπει να λάβει για την εκτέλεση του ανατιθέμενου 

έργου. 

Η διαδικασία αξιολόγησης δειγμάτων θα βασιστεί στην επιστημονική τεκμηρίωση, την πληρότητα και την ποιότητα 

του δείγματος σε σχέση με τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Δράσης. Η συνολική έκταση του 

δείγματος που αντιστοιχεί στο παραδοτέο δεν θα πρέπει να ξεπερνά επί ποινή αποκλεισμού τις 8 σελίδες, Α4 

portrait, Calibri 11 στιγμές, 1,5 διάστιχο.  

Δείγμα που θα αξιολογηθεί και θα λάβει κάτω των 15 μορίων, δεν λαμβάνεται υπόψη και η αντίστοιχη αίτηση 

αποκλείεται και δεν εντάσσεται στο υπό σύσταση Μητρώο. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης του δείγματος που αφορούν στην επιστημονική τεκμηρίωση, την πληρότητα και την 

ποιότητα του δείγματος ορίζονται ως εξής: 

Κριτήρια αξιολόγησης του δείγματος Βαθμολογία 

 Επιστημονική τεκμηρίωση  με ελληνική και ξενόγλωσση σύγχρονη βιβλιογραφία (80% των 
αναφορών έως 10 ετών ) 

Έως 5 μονάδες  

Πληρότητα οδηγού αναφορικά με την περιγραφή των βασικών φάσεων/βημάτων και 
διαδικασιών  εκπαιδευτικής αξιολόγησης  

Έως  8 μονάδες 

Επάρκεια ως προς την καταγραφή και αναφορά ενδεικτικών εργαλείων, μέσων και 
τρόπων/τεχνικών αξιολόγησης ( συνδυασμός ποσοτικών και  ποιοτικών εργαλείων)  

Έως  8 μονάδες 

Σαφήνεια περιεχομένου ( ύφος, γλώσσα και παρουσίαση του περιεχομένου) Έως 4 μονάδες  

ΣΥΝΟΛΟ 25 μονάδες  
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Το δείγμα του παραδοτέου είναι κοινό για όλους του υποψηφίους και ορίζεται παρακάτω: 

 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Περιγραφή του απαιτούμενου δείγματος παραδοτέου του Πακέτου Εργασίας υπάρχει στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ  του 

Παραρτήματος,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης του Ειδικού Επιστήμονα/ Εμπειρογνώμονα, θα 

πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ  και περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα στάδια: 

 Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (on/off κριτήρια) και ένταξη στο μητρώο εκείνων από τους 

υποψήφιους που τα ικανοποιούν.  

 Μοριοδότηση των επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών 

που έχουν υποβάλει. 

  Κατάρτιση, προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης (προσωρινό μητρώο) των υποψηφίων κατά φθίνουσα 

σειρά κατάταξης και ανάρτηση τους στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (http://iep.edu.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στα κατά σειρά επιπρόσθετα 

βαθμολογούμενα προσόντα.  

 Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους υποψηφίους σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού Πίνακα κατάταξης. Εξέταση Ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή 

του Ι.Ε.Π. 

 Κατάρτιση οριστικού Πίνακα κατάταξης (οριστικό μητρώο) του Ειδικού Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα και 

ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Το Ι.Ε.Π. δεν δεσμεύεται για την υποχρεωτική αξιοποίηση όλων των ενταγμένων στο Μητρώο. Στη διακριτική 

ευχέρεια του Ι.Ε.Π. συμπεριλαμβάνεται η ανάθεση και η σύναψη σύμβασης, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως 

των ενδιαφερομένων. Ειδικότεροι όροι θα καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στην σχετική ανάθεση ή και σύμβαση, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει και την ισχύουσα νομοθεσία. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του ανατεθέντος έργου, θέση που μπορεί να κενωθεί για οποιοδήποτε λόγο δύναται 

να καλυφθεί με άλλους ενταγμένους για το ίδιο παραδοτέο στο Μητρώο ειδικών επιστημόνων στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. Εφόσον δεν 

προκύψει επαρκής αριθμός επιλεχθέντων για το υπό ανάθεση έργο, το ΙΕΠ δύναται να ενεργοποιήσει εκ νέου τις 

διαδικασίες της παρούσας Πρόκλησης για τη δημιουργία Μητρώου ανά περίπτωση, με τα ίδια ή αναμορφωμένα 

κριτήρια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες υλοποίησης της Πράξης και προς εξυπηρέτηση υλοποίησής της. 

http://iep.edu.gr/
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το αντικείμενο του έργου του ειδικού επιστήμονα/εμπειρογνώμονα, το οποίο υποχρεούται να εκτελεί 

αυτοπροσώπως, είναι σωρευτικά το ακόλουθο: 

1. Εκπόνηση Παραδοτέου όπως έχει περιγραφεί στην ενότητα  Έργο του Ειδικού Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα που 

θα επιλεγεί από το Μητρώο. Ειδικότερα αυτό το παραχθέν υλικό/εργαλείο θα έχει τη μορφή οδηγού για τον 

εκπαιδευτικό που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τη διαδικασία, τη μεθοδολογία, τα βήματα, τους τρόπους, τα μέσα 

και τα προτεινόμενα εργαλεία για την εκπαιδευτική αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία προκειμένου να 

συνταχθεί και να εφαρμοστεί το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Η αναφορά παραδείγματος με τη 

μορφή μελέτης περίπτωσης κρίνεται απαραίτητη.  Το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό/οδηγός  θα πρέπει να συμβάλει 

στη διεξαγωγή μιας έγκυρης αξιολόγησης δυναμικού τύπου που λαμβάνει υπόψη το σύνολο της προσωπικότητας 

του/της μαθητή/-ήτριας, το μαθησιακό του/της προφίλ,  τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, τις 

προτιμήσεις τους καθώς και το κοινωνικοπολιτισμικό τους περιβάλλον προκειμένου να αποφευχθεί η 

ετικετοποίηση ή η κατασκευή ταυτοτήτων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.   

2. Η συνεργασία με την υπεύθυνη της Πράξης και την επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Πράξης 

προκειμένου ο Ειδικός Επιστήμονας/ Εμπειρογνώμονας που θα επιλεγεί να λάβει τυχόν διευκρινιστικές 

κατευθύνσεις που θα συμβάλουν στην βέλτιστη ποιότητα του παραδοτέου. 

3. O Eιδικός Επιστήμονας/Εμπειρογνώμονας θα συμμετάσχει στις ημερίδες διάχυσης που προβλέπονται στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Πράξης προκειμένου να παρουσιάσει το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτύξει για το παραδοτέο 

Π3.10. Τα έξοδα μετακίνησης για τις ημερίδες διάχυσης εκτός Αττικής θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό της 

Πράξης. 

Το ΙΕΠ διατηρεί το μονομερές δικαίωμα τροποποιήσεων, βελτιώσεων ή αποκλίσεων από την 

προγραμματισμένη εξέλιξη της Πράξης, καθώς και συμπληρώσεων και τροποποιήσεων των 

παρασχεθέντων Παραδοτέων, εφόσον τα ανωτέρω θα κινούνται στο πλαίσιο του γενικότερου σκοπού 

της Πράξης. 

 

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Το έργο του Ειδικού Επιστήμονα / Εμπειρογνώμονα θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία ανάθεσης ή και υπογραφής 

σύμβασης έως και τέσσερις μήνες που θα πρέπει να υποβληθεί το παραδοτέο. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης του παραδοτέου θα καθοριστεί στην απόφαση ανάθεσης ή και στη σύμβαση. Το χρονοδιάγραμμα της 

απόφασης ανάθεσης ή της σύμβασης δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν όμοιας απόφασης, ανάλογα με τις 

εκάστοτε ανάγκες του έργου. 
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Το Παραδοτέο για το Πακέτο Εργασίας (ΠΕ) αποτυπώνεται αναλυτικά στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος, το οποίο και 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης.   

 

6. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η αμοιβή για το σύνολο του αντικειμένου του έργου, εφόσον εκτελεσθεί πλήρως και προσηκόντως, του Ειδικού 

Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα, ανέρχεται έως το ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) που αντιστοιχεί στο 

παραδοτέο, όπως ορίζεται από την Αυτεπιστασία του Υποέργου και αποτυπώνεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος, 

το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος 

θα λάβει το σύνολο της αμοιβής που αντιστοιχεί στο παραδοτέο με την πλήρη και προσήκουσα υποβολή και 

παραλαβή του εκπονηθέντος Παραδοτέου. Επισημαίνεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος, εφόσον είναι δημόσιος 

υπάλληλος, υποχρεούται να λάβει την άδεια ασκήσεως ιδιωτικού έργου κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 31 Ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26 Α). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία (παρ. 2 άρθρου 104 Συντάγματος σε 

συνδυασμό με άρθρο 2 Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α), εδ. β της παραγράφου 9 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89 

Α), σε συνδυασμό με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 3521/01.11.2016 όπως ισχύει). 

Σε περίπτωση που από μελλοντικές νομοθετικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις τεθεί όριο πρόσθετων αμοιβών κατώτερο 

από το συμβατικό, η αμοιβή θα αναπροσαρμόζεται αυτοδίκαια στα όρια του νόμου ή της κανονιστικής πράξης από 

το χρόνο ισχύος της σχετικής πρόβλεψης.  

Η αμοιβή καταβάλλεται από το ΙΕΠ σύμφωνα με την χρηματοοικονομική ροή του Έργου και τις διαδικασίες του φορέα. 

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη της Πράξης και τα στελέχη του ΙΕΠ που συμμετέχουν στην Πράξη δεν λαμβάνουν 

αμοιβή.  

Ειδικότεροι όροι δύναται να καθορισθούν με απόφαση του Δ.Σ. στις σχετικές αναθέσεις ή και συμβάσεις, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Οι αντισυμβαλλόμενοι αποδέχονται ρητά και μεταβιβάζουν το σύνολο του περιουσιακού δικαιώματος σε κάθε 

έκφανση του, όλες  τις εξουσίες που απορρέουν από αυτό ανεξάρτητα από τρόπο εκμετάλλευσης ή μέσο 

αποθήκευσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ή έντυπο) για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η προστασία των δικαιωμάτων 

αυτών  απεκδυόμενοι κάθε σχετικού δικαιώματος. Επίσης ο δημιουργός του έργου δεσμεύεται ότι δεν θα εγείρει 

ζητήματα συναρτώμενα με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού σε περίπτωση νέας έκδοσης του έργου ακόμα και αν 

αυτό περιλαμβάνει και αναγκαίες αλλαγές ή προσθήκες στο έργο κατά την αποκλειστική κρίση του ΙΕΠ, και σύμφωνα 

με τους σκοπούς του.  
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8. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Για τους υποψήφιους, η αρμόδια Επιτροπή θα καταρτίσει προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων με βάση τη 

βαθμολογία που θα έχουν λάβει. Επί του προσωρινού πίνακα, αφού εγκριθεί από το ΔΣ του ΙΕΠ, οι υποψήφιοι έχουν 

δικαίωμα να υποβάλλουν ενστάσεις μόνο εντύπως εντός πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της σχετικής 

ανάρτησης. Οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι επί ποινή απαραδέκτου έντυπες, ενυπόγραφες και συγκεκριμένες. Πιο 

συγκεκριμένα, δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς επίσης απορρίπτονται ως 

ατεκμηρίωτες ενστάσεις αυτές όπως ενδεικτικά κατά του πίνακα συνολικά ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που 

προηγούνται του ενιστάμενου. 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικά, εντός σφραγισμένου φακέλου, στο Ι.Ε.Π., 

Γραφείο Πρωτοκόλλου (7ος όροφος), Α. Τσόχα 36, 11521, Αθήνα, με θέμα: Για την υπ’ αριθ. Πρωτ ……………………….. 

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το «Μητρώο Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων 

του Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 

– Υποβολή Ένστασης, και πρέπει να έχουν παραληφθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του πενθημέρου και 

αποδεικνύεται αποκλειστικά από τον αριθμό Πρωτοκόλλου Ι.Ε.Π της παραλαβής και καταχώρησης και όχι από τον 

ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου. 

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των 

δημοσίων υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την 

αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στο Ι.Ε.Π. και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, μετά την παρέλευση της 

προθεσμίας αυτής θεωρούνται εκπρόθεσμες, έστω και εάν η ημερομηνία αποστολής του ταχυδρομείου είναι πριν της 

καταληκτικής και δεν εξετάζονται. Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 17/2002 Απόφαση 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, το Ι.Ε.Π. θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε 

στοιχεία που αφορούν τους ατομικούς φακέλους των λοιπών υποψηφίων, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά 

τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). Μετά τη 

άπρακτη παρέλευση του ως άνω πενθημέρου, ο  Προσωρινός  Τελικός  Πίνακας καθίσταται Οριστικός και αναρτάται 

στον σχετικό διαδικτυακό τόπο του ΙΕΠ.  

 

 

9. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

Ο κατάλογος με το ονόματα του εντασσόμενου στο Μητρώο «Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων του 

Υποέργου 1 της Πράξης Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» που 

θα επιλεγεί για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση, αναρτάται στο δικτυακό τόπο του 

Ι.Ε.Π και τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  
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10. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ  

Η ισχύς του Μητρώου «Ειδικών Επιστημόνων/Εμπειρογνωμόνων του Υποέργου 1» της Πράξης Καθολικός 

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» αρχίζει από την ανάρτηση του 

Οριστικού Πίνακα Μητρώου στο δικτυακό τόπο του Ι.Ε.Π. και η ανάθεση έργου στον Ειδικό 

Επιστήμονα/Εμπειρογνώμονα από την ανάρτηση ομοίως της απόφασης του Δ.Σ. του ΙΕΠ ή και της σχετικής σύμβασης.  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκλησης θα ληφθούν υπόψη οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 

Δευτέρα 24.02.2020 και ώρα 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία 

Μαριάννα Τσουκαλά στο τηλ. 213 133 5412. 

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: 

http://www.iep.edu.gr και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια». 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 Ιωάννης Αντωνίου 
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                                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΑΣ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

ΠΕ3.10: Ανάπτυξη εργαλείων για 
την παιδαγωγική αξιολόγηση 

 

Π3.10.1 Εργαλεία παιδαγωγικής 
αξιολόγησης των μαθητών από τους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να 
συντάσσουν το εξατομικευμένο 

πρόγραμμα εκπαίδευσης 

1 2.000,00€ 

 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΕ) 

Δράση 3. Ανάπτυξη (παραγωγή) προσβάσιμου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τις Γ’-ΣΤ’ τάξεις 

Δημοτικού, για μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Δράσεις ανάπτυξης υλικού καθολικά σχεδιασμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσβάσιμου από μαθητές με 
αναπηρίες, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου (Συμπεριλαμβανομένου και του 

Νηπιαγωγείου). Σχετίζεται με το Υποέργο 7 Ανάπτυξη προσβάσιμων εφαρμογών για μαθητές με νοητικές και κοινωνικές 
δυσκολίες πρόσβασης στο γραπτό και τον προφορικό λόγο και την επικοινωνία.   

ΠΕ. 3.10 Ανάπτυξη εργαλείων για την παιδαγωγική αξιολόγηση 

Επειδή η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση 

του καταλληλότερου εξατομικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για κάθε μαθητή, είναι αναγκαία η ανάπτυξη 

εργαλείων αξιολόγησης που να συμβάλλουν σε μια σφαιρική δυναμικού τύπου αξιολογική διαδικασία. Για το λόγο αυτό 
κρίνεται αναγκαία η ανάπτυξη αυτού του υλικού και αποτελεί στόχο της παρούσας δράσης.  

 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ. 

Π3.10.1 Ένα (1) δείγμα ενδεικτικού οδηγού  για την εκπαιδευτική  αξιολόγηση των μαθητών/τριών με αναπηρία από 
τους εκπαιδευτικούς προκειμένου να συντάσσουν το Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Το δείγμα θα περιέχει 
2 μέρη. Το α΄ μέρος θα περιλαμβάνει μία συνοπτική περιγραφή  της διαδικασίας, των φάσεων/βημάτων αξιολόγησης 
καθώς και των μέσων, μεθόδων, υλικών και εργαλείων εκπαιδευτικής αξιολόγησης μαθητών με αναπηρία και  στο β΄ 
μέρος ένα παράδειγμα με τη μορφή μελέτης περίπτωσης μαθητή/ήτριας με αναπηρία για την οποία θα καταγραφεί η 
διαδικασία αξιολόγησης  για την σύνταξη και εφαρμογή του ΕΠΕ στο Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. 
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