
ΘΕΜΑ: «Ενέπγειερ με ηη λήξη ηος διδακηικού έηοςρ 2021-22 ζηιρ δομέρ Ε.Α.Ε., 

Σμήμαηα Ένηαξηρ, Παπάλληλη ηήπιξη»  

 
Σχετικά:  1) Ν. 3699/2008/ΦΕΚ 199/Α΄/2-10-2008, 2) υπ΄ αρ. 27922/Γ6/8-3-
2007/ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007 Υ.Α, όπωσ τροποποιήθηκε από την υπ’ αρ.  48275/Δ3/28-3-
2019/ΦΕΚ 1088/τ. Β΄/2019 Υ.Α. και ιςχφει, 3) υπ’ αρ. 17812/Γ6/12-2-2014/ΦΔΚ 

315/η. β΄/2014 Υ.Α.  4) Ν. 4690/2020/ ΦΕΚ Α 104/30-5-2020, 5) Ν.4823/2021 - ΦΕΚ 
136/Α/3-8-2021, 6) 108906/ΓΓ4/2021 ΥΑ - ΦΔΚ 4189/Β/10-9-2021 

 
Εζυηεπική αξιολόγηζη ζσολικήρ μονάδαρ 

Αξρηθά ππνγξακκίδνπκε όηη από ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά δεηήκαηα ηεο 

Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο είλαη αλαγθαίν λα 

απνηηκώληαη ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  θαη νη 

ζρεηηθέο επιζημάνζειρ να αναθέπονηαι  ζηην Έκθεζη Εζυηεπικήρ Αξιολόγηζηρ 

πος ζςνηάζζεηαι και αναπηάηαι από ηη ζσολική μονάδα ζηην τηθιακή 

εθαπμογή ηος ΙΕΠ (108906/ΓΓ4/2021 ΥΑ - ΦΔΚ 4189/Β/10-9-2021). Σηελ έθζεζε 

απηή κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνληαη ηα ζεηηθά ζεκεία θαη νη αδπλακίεο πνπ 

εληνπίζηεθαλ, νη πηζαλέο θαιέο πξαθηηθέο θαη ηα επηηεύγκαηα ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο 

θαη πξνηάζεηο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο θαη γηα ηε βειηίσζε 

ησλ πξαθηηθώλ ζπκπεξίιεςεο πνπ εθαξκόδεη ε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

Σήπηζη θακέλυν, εκθέζευν 

Με ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο 2021-22 θαη κε βάζε ηηο αλσηέξσ ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, ζα ζέιακε λα ζαο ππελζπκίζνπκε όηη ζηα θαζήθνληα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εηδηθήο αγσγήο, θαζώο θαη ηνπ Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ (Δ.Δ.Π.) 

πεξηιακβάλεηαη η ηήπηζη και ηελική ενημέπυζη αηομικού θακέλος για κάθε 
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Κομοηηνή,  7/6/2022 

Απ. Ππυη. 192 

 

 

ΠΡΟ: 

  

Δθπαηδεπηηθνύο Δηδηθήο Αγσγήο, ΔΓΥ, 

ΔΔΠ θαη ΔΒΠ Σρνιείσλ Α/ζκηαο & Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο (Γηά ησλ αληίζηνηρσλ 

Γηεπζύλζεσλ A/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ηεο Π.Γ.Δ. Α.Μ.Θ.) 

 

 

ΚΟΙΝ: 

 

Π.Γ.Δ. Α.Μ.Θ 

ΚΔ.Γ.Α.Σ.Υ. Α.Μ.Θ.  
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μαθηηή πνπ θνηηά ζε ΣΜΔΑΔ ή παξαθνινπζεί δνκή εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζε γεληθό 

ζρνιείν. Ο θάθεινο απηόο κπνξεί λα πεξηέρεη: 1) ζπλνπηηθό νηθνγελεηαθό θαη 

θνηλσληθό ηζηνξηθό ηνπ καζεηή/ηξηαο, 2) γλσκαηεύζεηο θαη αμηνινγήζεηο πνπ 

αθνξνύλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη δπλαηόηεηέο ηνπ/εο, 3) ην εμαηνκηθεπκέλν 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα (ΔΔΠ), 4) βξαρππξόζεζκνπο ή καθξνπξόζεζκνπο 

ηξηκεληαίνπο ή ηεηξακεληαίνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη ςπρνθνηλσληθνύο ζηόρνπο, 5) 

ελδεηθηηθέο εξγαζίεο θαη δξαζηεξηόηεηεο, 6) ηειηθή έθζεζε αμηνιόγεζεο ηνπ/εο 

καζεηή/ηξηαο θαη 4) νηηδήπνηε άιιν θξίλεηαη απαξαίηεην. Σε πεξίπησζε αιιαγήο 

ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο (κεηεγγξαθή ή εγγξαθή ζε άιιε βαζκίδα) γηα ην 

πεξηερόκελν ηνπ ελεκεξώλεηαη ε δηεύζπλζε ηεο λέαο ζρνιηθήο κνλάδαο (ππ΄ αξ. 

27922/Γ6/8-3-2007/ΦΔΚ 449/η.Β’/2007 Υ.Α.). 

Δηδηθόηεξα, θαηά ηε ιήμε ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο:  

α) Οη εκπαιδεςηικοί ηυν ΜΕΑΕ, ηυν Σμημάηυν Ένηαξηρ και ηηρ 

Παπάλληληρ ηήπιξηρ (Π) και ηο πποζυπικό ηυν ΕΔΤ, όπνπ πθίζηαληαη, 

παξαθαινύληαη να ζςμπληπώζοςν ηον θάκελο ηος/ηρ μαθηηή/ηπιαρ κε όζα 

θξίλνπλ απαξαίηεηα από ηα παξαπάλσ, ζςμπεπιλαμβάνονηαρ και ηην ηελική 

έκθεζη αξιολόγηζήρ ηος/ηρ.  

β) Οι εκπαιδεςηικοί ηηρ παπάλληληρ ζηήπιξηρ ή/θαη ν εθπαηδεπηηθόο ηεο 

ηάμεο θαινύληαη λα ζπληάμνπλ παηδαγσγηθή έθζεζε αμηνιόγεζεο ηνπ/εο 

καζεηή/ηξηαο, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ΠΣ γηα ην λέν ζρνιηθό έηνο, 

αλεμάξηεηα από ηελ πινπνίεζε ηεο ή όρη. Η έθζεζε απηή θπιάζζεηαη ζην θάθειν 

ηνπ καζεηή.  

γ) Οι εκπαιδεςηικοί ηυν Σμημάηυν Ένηαξηρ ζπληάζζνπλ παξάιιεια 

έθζεζε γηα ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο ζηελ νπνία θαηαγξάθνπλ 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ζεσξνύλ ζεκαληηθό, όπσο ζπλνιηθέο παξαηεξήζεηο, 

επηζεκάλζεηο θαη πξνηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ΤΔ 

(48275/Γ3/28-3-2019/ΦΔΚ 1088/η. Β΄/2019 Υ.Α.).  

Σηελ Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε πξνηείλεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα 

ζπκπιεξώζνπλ από θνηλνύ ηηο εθζέζεηο ζηνπο ηνκείο γεληθνύ ελδηαθέξνληνο, όπσο ε 

ζπλνιηθή έθζεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΤΔ, ην αηνκηθό πξνθίι ηνπ καζεηή θαη νη 

θνηλσληθέο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ δεμηόηεηεο θαη αλά εηδηθόηεηα ζε όηη 

αθνξά ηνπο επηκέξνπο καζεζηαθνύο ζηόρνπο. 

Οη εθζέζεηο απηέο γηα λα εθπιεξώλνπλ ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζπληάζζνληαη 

πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ ηε γλσζηηθή θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθή εμέιημε ηνπ/εο 



καζεηή/ηξηαο θαη να ενημεπώνοςν επαπκώρ ηον εκπαιδεςηικό ηηρ επόμενηρ 

σπονιάρ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο πνπ εθαξκόζζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηά 

ηνπο.  

Γηα δηεπθόιπλζή ζαο επιζςνάπηονηαι δύο ενδεικηικέρ θόπμερ γηα ηηο 

παξαπάλσ εθζέζεηο, κία γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ΤΔ θαη κία γηα ηελ αηνκηθή εηήζηα 

έθζεζε πξνόδνπ ηνπ/εο καζεηή/ηξηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ σο έρνπλ, λα ηηο ηξνπνπνηήζνπλ ή  λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηθή ηνπο 

θόξκα. 

Όιεο νη παξαπάλσ εθζέζεηο παξακέλνπλ ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο 

αηνκηθνύο θαθέινπο ησλ καζεηώλ, αμηνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο 

θαλόλεο δενληνινγίαο θαη θπιάζζνληαη ζε αζθαιή ρώξν, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ/εο καζεηή/ηξηαο θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ/εο.  

Γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο θαη Δληαμηαθήο Δθπαίδεπζεο: 

α) οι εκπαιδεςηικοί ηυν Σμημάηυν Ένηαξηρ καλούνηαι επίζηρ να ζςμπληπώζοςν 

ζηη θόπμα: https://forms.gle/otZRGDbvCtT66XyQA ηα βαζικά ζημεία ηυν 

Εκθέζευν Λειηοςπγίαρ ηυν Σμημάηυν Ένηαξηρ (48275/Δ3/28-3-2019/ΦΕΚ 

1088/τ. Β΄/2019 Υ.Α.). β) Οι εκπαιδεςηικοί ηηρ παπάλληληρ ζηήπιξηρ καλούνηαι 

ζηη θόπμα https://forms.gle/2YMw8C5qTbXbjKgf7 να αναθέποςν ζςνοπηικά ηιρ 

γενικόηεπερ και βαζικέρ επιζημάνζειρ ηοςρ για ηη λειηοςπγία ηηρ Π. Τα 

δεδνκέλα πνπ ζα ζπιιερζνύλ ζα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ εμέηαζε ησλ αλαγθώλ ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ.  

Δπηζεκαίλνπκε όηη ζηηο θόξκεο πνπ ζα ιάβεη ν ΣΔΔ ζα πξέπεη να 

αποηςπώνονηαι ηα γενικόηεπα σαπακηηπιζηικά ηηρ λειηοςπγίαρ ηυν δομών 

Ειδικήρ Αγυγήρ και Εκπαίδεςζηρ θαη δεν ππέπει να ςπάπσει οποιαδήποηε 

αναθοπά ζε πποζυπικά δεδομένα μαθηηών, όπυρ πποζυπικά ζηοισεία, 

οικογενειακό ή ιαηπικό ιζηοπικό κλπ.     

     

Διαδικηςακέρ ζςνανηήζειρ ζςνεπγαζίαρ 

Γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο καο θαη ηελ επίιπζε εξσηεκάησλ, ζα 

είκαη ζηε δηάζεζε όζσλ ην επηζπκνύλ ηελ Τεηάξηε 15/6/2022 θαη ηελ Πέκπηε 

16/6/2022  θαη ώξα 18:00΄-19:00΄ ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν: 

  https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thfloridis 

https://forms.gle/otZRGDbvCtT66XyQA
https://forms.gle/2YMw8C5qTbXbjKgf7
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/thfloridis


 

   

Σαο εύρνκαη θαιό θαινθαίξη  

 

 

 


