






 
μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ), νοητική 

ανεπάρκεια (ΝΑ), αισθητηριακές 
διαταραχές, αναπτυξιακές διαταραχές 
(ΔΑΦ), συναισθηματικές διαταραχές, ...

 
φτώχεια, πολιτισμικές διαφορές, 
ακατάλληλη διδασκαλία, ...



 
- μαθ. με ήπιες ΜΔ,
- μαθ. με ΠΣ-συνεκπαίδευση,
- μαθ. με ΕΒΠ (δεν 
αυτοεξυπηρετουνται),
- μαθ. με προβλ. όρασης (όχι 
με ΝΑ ή άλλης μορφής ΕΕΑ) + 
ΕΠΒ ή ΠΕ31

- μαθ. με ηπιότερης μορφής ΕΕΑ,
- μαθ. με σοβαρότερης μορφής 
ΕΕΑ,
- μαθ. με ΕΒΠ (δεν 
αυτοεξυπηρετουνται),
- μαθητές με ΔΑΦ (+ ΠΣ), 
- μαθ. με προβλ. όρασης (όχι με 
ΝΑ)

- μαθ. των οποίων η 
φοίτηση λοιπα πλαίσια 
καθίσταται ιδιαίτερα 
δύσκολη
...σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστα- 
σης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύ-
ματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και αποκατάστασης των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας

όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια 
προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και 
Φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.
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1. Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
μπορούν να φοιτούν: [...]  γ) Σε ειδικώς οργανωμένα και 
καταλλήλως στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) [...]  Στα ΤΕ 
μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από 
διαγνωστικό φορέα, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του σχολικού 
συμβούλου ΕΑΕ. [...] {Ν.3699/2008, Αρθρο 6}





** μαθ. που χρήζουν ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
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Τι  ασκήσεις θα 
κάνεις?

Αυτό το θεωρείς 
χρήσιμο?

«διαγώνισμα»?

βαθμολογία?




