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Σημειώσεις  –  Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  
και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών 

  
Νικόλαος Νεράντζης, Φυσικός ΠΕ04.01  

 
 
  Πρακτικό για το ποιοι μαθητές φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης 
 

 Συντάσσεται Πρακτικό Συλλόγου για το ποιοι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ) θα 
φοιτήσουν στο Τμήμα Ένταξης (ΤΕ). Όταν απαιτηθεί, συντάσσεται Πρακτικό Συλλόγου ώστε οι 
διδάσκοντες και οι εκπ/κοί της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) να προχωρήσουν στις 
απαραίτητες ενέργειες για εκείνους τους μαθητές που ο Σύλλογος κρίνει σκόπιμο να ανιχνευτούν 
πιθανές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) – (βλέπε παρακάτω).  
 
 
  …προς Διάγνωση (ή μη!) 
 

 Όταν ένας μαθητής προβληματίζει έναν εκπαιδευτικό (ως προς τη μαθησιακή διαδικασία ή/και ως 
προς τη συμπεριφορά του) τότε, εν συντομία, {δες 16, 17, 18} ο εν λόγω εκπαιδευτικός της τάξης 
προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα (ενημερώνοντας το γονέα/κηδεμόνα του εν λόγω μαθητή 
μαθητή). Σε «πρώτη φάση», και για τη διαμόρφωση κοινής αντιμετώπισης, δύναται να εμπλακεί 
(εάν υπάρχει…) και ο εκπαιδευτικός του ΤΕ. (Ενημερώνονται σχετικά ο Δ/ντής και ο Σύλλογος 
Διδασκόντων). Ο εκπαιδευτικός της τάξης (μαζί με τον εκπαιδευτικό του ΤΕ) συντάσσουν 
Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (ΠΠΕ). Ενημερώνεται τηλεφωνικά ο Σχολικός Σύμβουλος Γενικής 
Αγωγής.  
 
Εάν δεν έχουν επιτευχθεί τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, σε «δεύτερη φάση», καλείται ο 
Σχολικός Σύμβουλος Γενικής Αγωγής και (μαζί με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον εκπαιδευτικό 
του ΤΕ) καταρτίζεται ένα Βραχύχρονο Πρόγραμμα Παρέμβασης (ΒΠΠ), για ένα – δύο μήνες, το οποίο 
και εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό της τάξης. Παράλληλα, εμπλουτίζεται η ΠΠΕ.  
 
Παράλληλα, εάν κρίνεται σκόπιμο, μπορεί να κινηθεί ή διαδικασία διερεύνησης των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών (ΕΕΑ) ενός μαθητή (κατόπιν πρότασης που υποβάλλεται στο σύλλογο 
διδασκόντων από τον υπεύθυνο του τμήματος) {ΦΕΚ 449, τ.Β΄, 3 ΑΠΡ 2007, Α΄ Εκπαιδευτικοί των 

τμημάτων ένταξης, § 1}. Κατά τη διαδικασία διερεύνησης για πιθανές ΕΕΑ ενός μαθητή 
χρησιμοποιούνται άτυπα τεστ και ανιχνευτικά εργαλεία – όπως το ΑΜΔΕ και το ΛΑΜΔΑ). Η 
χορήγηση του ΛΑΜΔΑ απαιτεί την, με υπεύθυνη δήλωση, αποδοχή του γονέα/κηδεμόνα. Στο 
εργαλείο ΑΜΔΕ συμπληρώνονται οι Κλίμακες: πρόσληψη, γραφή, παραγωγή, συλλογισμός, 
ανάγνωση, μαθηματικά. Θεωρείται χρήσιμο (τουλάχιστον) οι κλίμακες της γραφής και των 
μαθηματικών να συμπληρώνονται από τους οικείους καθηγητές. 
 
Αν παρόλα αυτά, δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος του ΒΠΠ, σε «τρίτη φάση» ενεργοποιείται η ΕΔΕΑΥ 
του Σχολείου (βλέπε αμέσως παρακάτω).  
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 Ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών, λειτουργεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Διαγνωστικής 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) {ΦΕΚ 24, τ.Β΄, 30.01.2003, Άρθρο 39, § 4}.  Σε κάθε σχολική 
μονάδα της γενικής εκπαίδευσης που ανήκει σε ΣΔΕΥ λειτουργεί ΕΔΕΑΥ και απαρτίζεται από τον 
πρόεδρο (τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ή τον αναπληρωτή στα καθήκοντά του ως διευθυντή – 
χωρίς δικαίωμα ψήφου), έναν εκπαιδευτικό (ΕΑΕ), έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό 
(από το Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του ΣΔΕΥ), με τους αναπληρωτές τους. (Σημείωση: μια ΣΜΕΑΕ 
αποτελεί το Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ μιας ενότητας σχολικών μονάδων της γενικής δημόσιας και 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου βαθμίδας. Οι ενότητες αυτές και οι σχολικές μονάδες που τις 
συνθέτουν συνιστούν το Σχολικό Δίκτυο  Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)). 
 
Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ καλείται και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά 
ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Η ΕΔΕΑΥ, πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, δύναται 
να ζητά την τεκμηριωμένη εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων επί των μαθησιακών 
ιδιαιτεροτήτων και των εκπαιδευτικών αναγκών του μαθητή που αξιολογείται (ΠΠΕ, ΒΠΠ, 
αποτελέσματα διερεύνησης, …). Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, η ΕΔΕΑΥ, ανάλογα με την 
περίπτωση του μαθητή που έχει ανάγκη υποστήριξης, μπορεί να καλεί, προκειμένου να 
διαμορφώσει καλύτερη άποψη για την εξεταζόμενη υπόθεση, μέλη από τις άλλες ειδικότητες 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), ήτοι ψυχολόγο ή/και κοιν. λειτουργό, που υπηρετούν στο 
οικείο Κέντρο Υποστήριξης ΕΑΕ του Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης & Υποστήριξης (ΣΔΕΥ).  
 
 
Η ΕΔΕΑΥ, μεταξύ άλλων,  
 

- διενεργεί διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση των εμποδίων εκπαίδευσης και των 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 
 

-  διαμορφώνει πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη 
δυσκολία μάθησης ή/και συμπεριφοράς σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης στην 
οποία φοιτά ο μαθητής.  
 

- πραγματοποιεί συνεργατική διεπιστημονική αντιμέτωπη των δυσκολιών του μαθητή μέσα 
στη γενική σχολική τάξη του, στο σπίτι και στην κοινότητα για επιπρόσθετες παρεμβάσεις και 
παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται υποστήριξη από ειδικές δημόσιες εξωσχολικές 
Υπηρεσίες.  
 

- συντονίζει και παρακολουθεί τις δράσεις κοινωνικής στήριξης του μαθητή και της 
οικογένειάς του και συνεργάζεται με τις κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου και άλλους 
αρμόδιους Φορείς.  
 

- παραπέμπει μαθητές που χρειάζονται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ όταν συνεχίζουν, παρά 
την υποστήριξη στο σχολείο τους, να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης 
στο σχολικό περιβάλλον. Για την παραπομπή απαιτείται η τεκμηριωμένη εισήγηση του 
συλλόγου των διδασκόντων. Στην παραπεμπτική απόφαση βεβαιώνεται ότι έγιναν όλες οι 
αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή, την ΕΔΕΑΥ και τους 
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σχολικούς συμβούλους γενικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΑΕ {ΦΕΚ 24, τ.Β΄, 

30.01.2003, Άρθρο 39, § 4 ε) ηη)} και συνοδεύεται από έκθεση του ψυχολόγου της ΕΔΕΑΥ 
σχετικά με το «εκπαιδευτικό – ψυχολογικό προφίλ» του μαθητή και τους τομείς περαιτέρω 
διερεύνησης και γνωμάτευσης, με βάση την επεξεργασία των δεδομένων κάθε 
συγκεκριμένης περίπτωσης. (Σημειώνεται ότι πλέον, όλες οι περιπτώσεις μαθητών θα 
εξετάζονται από το οικείο ΚΕΔΔΥ αποκλειστικά και μόνο κατόπιν παραπομπής της οικείας 
ΕΔΕΑΥ). 

 
 
 
 Αξιολόγηση - Κατάθεση βαθμολογίας 
 
 

 Η αξιολόγηση των μαθητών Γυμνασίου (καθ)ορίζεται από το Π.Δ. 409/1994. Σύμφωνα με αυτό 
{Άρθρο 1, § 2}, «…Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με βάση την 
οποία παρακολουθείται η πορεία μάθησης αυτού, προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματα της και 
εκτιμώνται, παράλληλα, διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του μαθητή που σχετίζονται 
με το έργο του σχολείου Δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή του στα διάφορα μαθήματα, αλλά και 
σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι 
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικότητά του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο 
σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου…» 
 

Επίσης {Άρθρο 2, § 1}, η αξιολόγηση του μαθητή, ως διαδικασία, «…προκύπτει από: 1) την 
καθημερινή προφορική εξέταση και την όλη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική μαθησιακή 
διαδικασία, 2) τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιμασίες (τεστ), 3) τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές 
δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται, χωρίς προειδοποίηση ανά μία κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων 
τριμήνων και καλύπτουν την ύλη ευρύτερης διδακτικής ενότητας υπό τον όρο ότι προηγήθηκε κατά 
το προηγούμενο μάθημα σχετική ανακεφαλαίωση  4) τις εργασίες που εκτελούν οι μαθητές, στο 
σχολείο ή στο σπίτι, στα πλαίσια της καθημερινής διδακτικής εργασίας, 5) τις συνθετικές 
δημιουργικές εργασίες και τέλος 6) τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου…»  
 
Επισημαίνεται πως {Άρθρο 1, § 3} «Η αξιολόγηση, ως εξατομικευμένη εκτίμηση της επίδοσης του 
μαθητή {  αξιολόγηση προσωπικών στόχών } … σε καμία περίπτωση δεν προσλαμβάνει χαρακτήρα 
ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό για το μαθητή {  η αξιολόγηση δε συναρτάται από τις επιδόσεις των 

‘άλλων’ }» 
 
 

 Επιπροσθέτως, για την αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρία (σύμφωνα με την Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας Θ.Π. & Α. «Αξιολόγηση των μαθητών στα νέα διδακτικά αντικείμενα στα σχολεία με 

ΕΑΕΠ, , Φ.7Α/709/138775/Γ1, 2 Δεκ. 2011): «…βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή  είναι η 
ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με 
σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης, κατά δε την αξιολόγηση 
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο ατομικός τρόπος και ρυθμός μάθησης των 
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μαθητών…»   και  «…Οι μαθητές με αναπηρίες (ΑΜΕΑ) αξιολογούνται δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις δυνατότητες που αναπτύσσουν και αξιοποιούν σε σχέση με την καθημερινή ζωή…» 
 
 

 Η κατάσταση βαθμολογίας κατατίθεται από τον διδάσκοντα της τάξης κατά τα προβλεπόμενα. 
Καθώς όμως τόσο ο καθηγητής της γενικής τάξης όσο και ο εκπ/κός του ΤΕ έχουν την ευθύνη του 
μαθητή που φοιτά στο ΤΕ {ΦΕΚ 1319, τ.Β΄, 10.10.200, Β΄, § 4}, θεωρείται αυτονόητο ότι προ της 
κατάθεσης της βαθμολογίας προηγείται συνεργασία των δύο για την εξαγωγή του βαθμού του 
τριμήνου. Μπορεί επίσης να κατατίθεται εγγράφως καί η πρόταση του εκπ/κού του ΤΕ.  
 
«Δίπλα» στα ‘τεστ’, στα ‘προφορικά’, στο ‘διαγώνισμα’, τοποθετείται η ‘προσπάθεια’ του μαθητή. 
Επιπλέον, για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες «συνυπολογίζεται» σαφώς το εάν οι 
δυσκολίες αυτές είναι «υπεύθυνες» για ορισμένες αποτυχίες των εν λόγω μαθητών.   
 
Η επαναλαμβανόμενη σχολική αποτυχία που βιώνουν οι μαθητής με ΜΔ τους οδηγεί στην 
πεποίθηση ότι η νοητική τους ικανότητα είναι πολύ χαμηλή και ότι η προσπάθειά τους είναι  
άχρηστη και μάταιη. Συνεπώς δέν προσπαθούν ιδιαίτερα σκληρά να επιτύχουν, γεγονός που αυξάνει 
τις πιθανότητες συνεχόμενης αποτυχίας. Αυτό ενισχύει με τη σειρά του την πίστη των μαθητών με 
ΜΔ ότι οι νοητικές τους ικανότητες είναι εξαιρετικά χαμηλές, εγκαθιδρύοντας ένα φαύλο κύκλο 
ματαίωσης, αρνητικών συναισθημάτων και αποτυχίας. Οι μαθητές με ΜΔ αποδίδουν περισσότερο 
την αποτυχία τους στη χαμηλή τους ικανότητα και λιγότερο στην ανεπαρκή προσπάθεια (από την 
Περιγραφή Εργαλείου του ΑΜΔΕ). 
 

Είναι γεγονός ότι οι εναλλακτικές ιδέες όλων των μαθητών, εκτός από διαχρονικότητα και 
παγκοσμιότητα, δεν τροποποιούνται εύκολα και, επιπλέον, οι μαθητές της ΕΑΕ αντιμετωπίζουν 
εκτεταμένες δυσκολίες σε όλα τα μέρη της μνημονικής διαδικασίας, καθιστώντας ακόμη πιο 
δύσκολη την τροποποίηση των αρχικών νοητικών τους σχημάτων και δημιουργούν ερωτηματικά για 
την «ενσωμάτωση» αυτών στο υπάρχον πλέγμα της λογικής του κάθε μαθητή. Υπερθεματίζοντας 
(δες στο 15, σελ. 12), πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι παλιές ιδέες μένουν «ζωντανές» σε συγκεκριμένα 
πλαίσια. Συνήθως το καλύτερο που θα μπορεί να επιτευχθεί είναι μία «περιφερειακή εννοιολογική 
αλλαγή» όπου σε ορισμένα τμήματα της αρχικής ιδέας υπάρχει συγχώνευση με τμήματα της νέας 
ιδέας σχηματίζοντας ένα είδος «υβριδικής» ιδέας.  
 

 Θεωρείται χρήσιμο οι εκπ/κοί του ΤΕ κάθε τρίμηνο να γραφούν και ένα σύντομο κείμενο με 
παρατηρήσεις για το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα το οποίο να δίδεται στους γονείς/κηδεμόνες 
κατά την επίδοση της βαθμολογίας του τριμήνου. Παράλληλα τηρείται ο φάκελος (portfolio) του 
μαθητή, που αποτελεί μία αυθεντική μορφή (αυτο)αξιολόγησης του μαθητή. (Σημείωμα 
περιγραφικής αξιολόγησης προβλέπεται να κατατίθεται καί από τον οικείο καθηγητή {Π.Δ. 409/1994 

Άρθρο 2, § 5}) 
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Σημείωση : Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απαλλάσσονται από τις 
γραπτές εξετάσεις και εξετάζονται προφορικά (κατόπιν αίτησής τους) {ΦΕΚ 2544, τ. Β΄, 30.12.2009, 

Άρθρο ΜΟΝΟ, 1} καθώς αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση είναι μαθητές:  
 

- με τύφλωση   ή 
- με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%     ή  
- αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%   ή  
- με μόνιμη ή προσωρινή κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% που συνδέ-  
  εται με τα άνω άκρα   ή 
- που πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων   ή  
- που πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων 
που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή   ή  
- που παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, 
δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. (*όταν μα-
θητής της περίπτωσης αυτής επιθυμεί να απαντήσει και γραπτά σε κάποια 
ερωτήματα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθμολόγηση {ΦΕΚ 2544, τ. Β΄, 

30.12.2009, Άρθρο ΜΟΝΟ, 1, ν)}). 
 
     Τέλος, επάνω στο γραπτό του εν λόγω μαθητή αναγράφεται ότι  «Απαλλάσσεται από τις 
γραπτές εξετάσεις και εξετάζεται προφορικά σύμφωνα με την από 16.12.2009 
υπ. Αριθμ. Φ.253/155439/Β6 Υπουργική Απόφαση ‘Εξέταση μαθητών με αναπηρία 

και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες’, ΦΕΚ 2544, τ. Β΄, 30.12.2009»  
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