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Σημειώσεις – Eιδική αγωγή – Τμήμα Ένταξης 
Νικόλαος Νεράντζης, Φυσικός ΠΕ04.01  

 
 
     Η σχολική αποτυχία οφείλεται σε μία σειρά από ενδογενείς ή/και εξωγενείς παράγοντες:  
 
 

           Σχολική   Αποτυχία 
 
 

ενδογενείς παράγοντες                              εξωγενείς παράγοντες 
 
 
   νοητική καθυστέρηση (ΝΚ)                                  φτώχεια 

    αισθητηριακά προβλήματα          πολιτισμικές διαφορές 
    σοβαρές συναισθηματικές διαταραχές              ακατάλληλη διδασκαλία 
    μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ)                                   
 
 
  Στη διαδικασία ανίχνευσης, αξιολόγησης και διάγνωσης των δυσκολιών στη μάθηση ενός μαθητή 
εμπλέκονται οι εκπαιδευτικοί της γενικής παιδείας, οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, οι Σχολικοί 
Σύμβουλοι, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Διαγνωστικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) το οικείο 
Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), τα πιστοποιημένα Ιατροπαι-
δαγωγικά Κεντρα (ΙΠΔ), και φυσικά οι γονείς/κηδεμόνες του μαθητή. Αποτέλεσμα αυτής της 
διαδικασίας είναι, εάν απαιτείται, η πρόταση για το πλαίσιο φοίτησης του εν λόγω μαθητή. 
 
  Οι Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) είναι εγγενείς και δια βίου σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες 
αποτελούν ανομοιογενής ομάδα διαταραχών και (πιθανά) οφείλονται σε δυσλειτουργία του 
κεντρικού νευρικού συστήματος. Μπορεί να «συνυπάρχουν» περισσότερες από μία δυσκολίες  
(συνοσηρότητα). Γίνονται πρόδηλες με την απόκλιση ανάμεσα στην νοητική ικανότητα και τη 
μαθητική επίδοση, αποκλείοντας παράλληλα άλλες αιτίες (ελλιπής φοίτηση, πολιτισμική 
αποστέρηση, νοητική καθυστέρηση, προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής, κ.λπ.)  
 
  Ειδική κατηγορία των ΜΔ, όσον αφορά στην επεξεργασία του γραπτού λόγου αποτελούν οι 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογρα- 
φία).  Διακρίνονται, κατά DSM-IV, σε α) διαταραχή της ανάγνωσης, β) διαταραχή της γραπτής 
έκφρασης/γραφής , γ) διαταραχή των μαθηματικών. 
 
  Η διάσταση ανάμεσα στην πραγματική σχολική απόδοση (actual achievement) ενός μαθητή και 
στη δυνατότητα που έχει για απόδοση (potential for achievement), θα οδηγήσει και στην 
διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΕΑ) του, κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται στο 
σύλλογο διδασκόντων από τον υπεύθυνο του τμήματος. Σε αυτή τη διαδικασία (ανίχνευση/ 
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διερεύνηση) χρήσιμα εργαλεία αποτελούν το ΑΜΔΕ = Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών από 
Εκπαιδευτικούς και το ΛΑΜΔΑ = Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων & Αδυναμιών.  
 
  Η ιδιαίτερη αξία του ΑΜΔΕ είναι ότι μπορεί να συμπληρωθεί από όλους τους εκπαιδευτικούς με 
βάση τη γνώση και την παρατήρηση των μαθητών τους, καθώς τονίζει τη σημασία των εκτιμήσεων 
των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης τόσο στη γενική όσο και στην ειδική 
αγωγή. Στηρίζεται δε, στην ευρύτατα αποδεκτή και επιβεβαιωμένη επιστημονικά ικανότητα των 
εκπαιδευτικών να ανιχνεύουν τις ΜΔ στους μαθητές με ασφάλεια και αξιοπιστία. Οι δεξιότητες/ 
συμπεριφορές που αξιολογούνται καλύπτουν τις περιοχές του γραπτού και προφορικού λόγου, της 
ανάγνωσης, του συλλογισμού και των μαθηματικών.  
 
  Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (ΕΕΑ) δύνανται να φοιτούν: {ΦΕΚ 

3699, τ. Α΄/ 2-10-2008, Νόμος 3699/08, Άρθρο 6 – Φοίτηση, § 1 γ) αα)} 
 
 

στην κανονική τάξη                                     στο τμήμα ένταξης                                          σε ΣΜΕΑΕ 
 
 
 μαθητές με ήπιες                            μαθητές με ηπιότερης μορφής                μαθητές των οποίων η  
μαθησιακές δυσκολίες                    ΕΕΑ (κοινό & εξειδικευμένο πρό-               φοίτηση στα λοιπά πλαί-  
                          γραμμα | max 15 ώρες/εβδομ.)                 σια καθίσταται ιδιαίτε- 
 μαθητές με παράλληλη                              ρα δύσκολη   
στήριξη - συνεκπαίδευση                 μαθητές με σοβαρότερης μορφής 

         ΕΕΑ  (εξειδικ. ομαδικό ή ατομικό   
 μαθητές που δεν αυτό-                  πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου)      
εξυπηρετούνται + ΕΒΠ 

         μαθητές που δεν αυτόεξυπηρε- 
 μαθητές με προβλήματα               τούνται + ΕΒΠ 
όρασης (όχι ΝΚ όχι άλλης             
μορφής ΕΕΑ) + ΕΒΠ ή ΠΕ31              μαθητές με αυτισμό (υψηλής) με- 

                       σης και χαμηλής λειτουργικότητας    
 μαθητές με αυτισμό υψη-              + παράλληλη στήριξη 
λής λειτουργικότητας (σύν-            
δρομο Asperger)  +? παράλ-            μαθητές με προβλήματα όρασης 
ληλη στληριξη                                      (όχι ΝΚ) 
 
 
  Τα μαθήματα στο Τμήμα Ένταξης (ΤΕ) σκοπό έχουν τη συστηματική στήριξη των μαθητών από 
εξειδικευμένο εκπαιδευτικό {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 10.10.200, Β΄, § 1 α)}, ώστε να υπάρχει συνέχεια και 
σύνδεση με το πρόγραμμα της τάξης τους, ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υλοποίησής του 
{ΦΕΚ 449, τ.Β΄, 3 ΑΠΡ 2007, Α΄ § 3}. Τροποποίηση, προσαρμογή, εξατομίκευση {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 10.10.200, 

Β΄, § 2} και διαφοροποίηση της διδασκαλίας {ΦΕΚ 24, τ.Β΄, 30.01.2013, Άρθρο 39, § 4 ε) ββ)} αποτελούν 
«καθημερινές πρακτικές» στο ΤΕ. Στόχος παραμένει η πλήρης ένταξη στο σχολικό περιβάλλον. Στο 
πλαίσιο αυτό, στις ενδοσχολικές εξετάσεις οι μαθητές του ΤΕ δε διακρίνονται ή διαχωρίζονται από 
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τους λοιπούς μαθητές της τάξης τους, αφού όλοι εξετάζονται ταυτόχρονα και στα ίδια θέματα. 
{Ενδοσχολικές εξετάσεις … μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με αναπηρία και …, 25154-Γ2-5.3.2009, § Δ)}. 
Τα ίδια (τροποποιημένα κλιμακούμενης δυσκολίας) θέματα (των «διαγωνισμάτων» ή των τελικών 
εξετάσειων) αποτελούν «προϊόν» της συνεργασίας των οικείων καθηγητών και των καθηγητών των 
ΤΕ.  
 
  Καθώς την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που φοιτά στο ΤΕ έχουν από κοινού τόσο ο 
δάσκαλος της συνήθους τάξης του μαθητή όσο και ο εκπαιδευτικός του ΤΕ {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 

10.10.2002, Β΄, § 4}, απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να υπάρξει σύνδεση του κοινού και του 
εξειδικευμένου προγράμματος σε περιεχόμενο και τρόπο υλοποίησης, αποτελεί η συνεργασία των 
εν λόγω εκπαιδευτικών (λ.χ. ανταλλαγή και από κοινού επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού/ 
τεστ/διαγωνισμάτων – υλικό το οποίο δύναται να προστεθεί και στο φάκελο (portfolio) του μαθητή). 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ‘συνδιδασκαλία’ {ΦΕΚ 449, τ.Β΄, 3 ΑΠΡ 2007, Α΄ Εκπαιδευτικοί των 

τμημάτων ένταξης, § 3}, όπου ο εκπαιδευτικός του ΤΕ παρέχει εντός της τάξης την υποστήριξη στους 
μαθητές του ΤΕ σε εξατομικευμένη βάση και σε λειτουργική ενότητα με την τάξη {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 

10.10.2002, Β΄, § 3 γ)}.  
 
  Προτάσεις και οδηγίες που καλούνται οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν αφορούν «καλές» 
διδακτικές πρακτικές και τρόπους με τους οποίους ο μαθητής του ΤΕ μαθαίνει καλύτερα (πρόσληψη, 
επεξεργασία, αναπαραγωγή). «Αντλώντας» από τις προτάσεις του οικείου ΚΕΔΔΥ:  
 
- ενημέρωση, στην αρχή κάθε μαθήματος, των μαθητών για το «τί θα κάνουμε σήμερα»  

η πορεία του μαθήματος καλό είναι να αναγράφεται στον πίνακα: π.χ. απορίες, προφορική 
εξέταση, παράδοση επόμενης ενότητας, ασκήσεις, κ.λπ. …  

 

- πολυαισθητηριακός – κυρίως οπτικός –  εμπλουτισμός της διδασκαλίας 
με χρήση σχημάτων, εννοιολογικών χαρτών, εικόνων (πορτρέτων επιστημόνων),  με σύνδεση 
διδακτικών στόχων με εικόνες/μουσική/κ.ά. 

 

- χρήση ΤΠΕ ! 
 

- επεξήγηση και με «απλά λόγια» και λεκτικός εμπλουτισμός (συνώνυμα, ετυμολογία, καθημερινή 

χρήση  επιστημονική χρήση) λέξεων. 

για παράδειγμα: (1) ταχύτητα = ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισης  ταχύτητα = το 

πηλίκο μεταβολής της θέσης προς τον αντίστοιχο χρόνο    ταχύτητα = η αλλαγή της θέσης 

ως προς κάποιον παρατη-ρητή    ταχύτητα = πόσο γρήγορα διανύω μία απόσταση  
ταχύτητα = πόσο γρήγορα περπατάω και προς τα πού. (2) επιτάχυνση = ο ρυθμός μεταβολής 

της ταχύτητας  επιτάχυνση = γκαζώνω, φρενάρω, στρίβω  
 

- κυριολεκτικός λόγος: στους μαθητές με αυτισμό είναι πρόδηλη η προσοχή που πρέπει να 
επιδείξουμε στη χρήση μεταφορών/παρομοιώσεων στον καθημερινό (και λογοτεχνικό) λόγο. 
 

- διδασκαλία στρατηγικών μάθησης, μνημονικών ‘τρικ’, αναλογιών και μεταγνωστικών στρατηγικών  
πώς θυμάμαι; πώς οργανώνω; πώς μαθαίνω; πώς ελέγχω; 
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  Η αξιολόγηση στο ΤΕ διατρέχεται από τον «κάθετο» άξονα της αξιολόγησης των μαθητών 
Γυμνασίου και από τους «παράλληλους» άξονες της ‘έμπρακτης κατανόησης’, ‘εξάντλησης κάθε 
επιείκειας’ {ΥΠ.Ε.Π.Θ. Γ6/636 της 27.11.1986 § 5} και ‘απαλλαγής από γραπτές εξετάσεις και 
αντικατάστασή από προφορικές’ {ΦEK 2544, τ. Β΄, 30.12.2009} (μαθητές στο φάσμα του αυτισμού και 
μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές με κινητική αναπηρία άνω άκρων >67%, 
μαθητές με προβλήματα όρασης). Θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου 
(Σωστό-Λάθος, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης), σύμφωνα με τις ΕΕΑ των εν λόγω μαθητών, 
αποτελούν «επιβεβλημένες» επιλογές. 

 
  Από το ΤΕ δεν αποκλείονται μαθητές με αναπηρία και ΕΕΑ εάν δεν υπάρχει (μέχρι εκείνη τη 
στιγμή) γνωμάτευση αρμόδιας υπηρεσίας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του 
γονέα/κηδεμόνα και σύμφωνη γνώμη του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ. {ΦΕΚ 3699, τ. Α΄/ 2-10-2008, 

Νόμος 3699/08, Άρθρο 6 – Φοίτηση, § 1 γ) αα)} 
 
  Ως κλειδί επιτυχίας στις προσπάθειες αυτές θεωρείται και η αλλαγή στάσης ολόκληρου του 
σχολείου ως οργανισμού (μαθητές, εκπαιδευτικοί, διεύθυνση, γονείς/κηδεμόνες), έναντι των 
παιδιών με ΕΕΑ, για την αποφυγή διακρίσεων. Κάθε εκπαιδευτικός τίθεται υπεύθυνος για το 
ψυχοπαιδαγωγικό και διδακτικό έργο που καλείται να προσφέρει σ' όλους τους μαθητές. {ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Γ6/636 της 27.11.1986 § 3}.  
     Υπερθεματίζοντας, ως διδάσκοντες οφείλουμε {ΦΕΚ 1340, τ.Β΄, 16-10-2002 , Κεφάλαιο Ε΄, Άρθρο 36 : 

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών διδασκόντων.} στο μάθημά μας να εφαρμόζουμε 
σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας με βάση και τις ανάγκες των μαθητών μας {σημείο 

3}, να συνεργαζόμαστε με αυτούς, σεβόμενοι την προσωπικότητά τους εμπνέοντας (κυρίως με το 
παράδειγμά μας) δημοκρατική συμπεριφορά {σημείο 4}. Αξιοποιούμε κατά το δυνατό τα εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας και τις νέες τεχνολογίες {σημείο 26}, ανανεώνοντας και εμπλουτίζοντας τις 
γνώσεις μας σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής είτε μέσω 
μορφών επιμόρφωσης ή/και επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης είτε μέσω της 
αυτοεπιμόρφωσης {σημείο 23}. Επιπλέον, ενδιαφερόμαστε και για τις συνθήκες ζωής των μαθητών 
μας (οικογένεια και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον) λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που 
επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά τους {σημείο 13}. Για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική 
πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και προβλημάτων συμπεριφοράς καλούμαστε να 
υιοθετήσουμε κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες σε συνεργασία με το Διευθυντή, τους γονείς και 
τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους {σημείο 16}. 

 

  Οι ακαδημαϊκές επιδόσεις των μαθητών με ΜΔ εξαρτώνται ευθέως και α) από το βαθμό 
τροποποίησης των εναλλακτικών ιδεών (οι οποίες χαρακτηρίζονται από διαχρονικότητα, 
παγκοσμιότητα, και δεν τροποποιούνται εύκολα) όπως επίσης και β) από τις εκτεταμένες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας {http://4myfiles.files.wordpress.com/ 

2013/09/serres-2013.pdf, Πρόλογος σελ. 1}. Τέλος, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 
διερευνητική μάθηση και στη διαφοροποιημένη διδασκαλία {ΦΕΚ 24, τ.Β΄, 30.01.2003, Άρθρο 39, § 4 ε) 

ββ)}, διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες θέτουν το μαθητή, με τα ενδιαφέροντά του και την 
«προσωπική του ιστορία», στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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