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ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 Εξελικτική πορεία ςυμπεριληπτικήσ εκπαίδευςησ 

  

Μετάβαςθ από τθν ζνταξθ και τθν ενςωμάτωςθ ςτθ ςυμπερίλθψθ 

1994: Διακιρυξθ ςτθ Σαλαμάνκα από κυβερνιςεισ και οργανιςμοφσ 

Οι δυςκολίεσ ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δεν 
οφείλονται ςτουσ ίδιουσ αλλά ςτθ δυςκολία προςαρμογισ του εκπαιδευτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των μακθτϊν και ςτα ενδιαφζροντά τουσ 

Θ Ελλάδα υιοκετεί τισ αρχζσ τθσ Σαλαμάνκα και προχωρά ςτθν ψιφιςθ του νόμου 
2817/2000 

Οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ φοιτοφν πλζον ςτο γενικό ςχολείο, 
δεχόμενοι κατάλλθλθ υποςτιριξθ 

Ωσ προτεραιότθτα τίκεται θ διαςφάλιςθ ίςων εκπαιδευτικϊν ευκαιριϊν για τα 
παιδιά με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ  

Ζννοια με δυςκεϊρθτο εννοιολογικό εφροσ και ζντονο δικαιϊκό υπόβακρο 

Ζλλειψθ ομοφωνίασ ςτθν ελλθνικι απόδοςθ του όρου inclusive education 

 



ΑΧΕΣ ΣΥΜΡΕΙΛΗΡΤΙΚΗΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 Αρχι τθσ διεφρυνςθσ τθσ ςυμμετοχισ ςτθ γενικι εκπαίδευςθ ωσ μζςου για 
τθ διαςφάλιςθ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ για όλουσ τουσ μακθτζσ 

Θ ποιότθτα και θ ιςότθτα βρίςκονται ςτο επίκεντρο για τθ διαςφάλιςθ τθσ 
ςυμπεριλθπτικισ εκπαίδευςθσ 

Ενδυνάμωςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν και των γονζων τουσ ςτθ λιψθ 
εκπαιδευτικϊν αποφάςεων που τουσ αφοροφν 

Κεϊρθςθ τθσ μάκθςθσ ωσ διαδικαςίασ – όχι βαςιςμζνθσ ςτο περιεχόμενο- 
ϊςτε όλοι οι μακθτζσ να αποκτιςουν ικανότθτεσ και όχι µόνο γνϊςθ τθσ 
διδακτζασ φλθσ 

Ανάπτυξθ εξατομικευμζνου προγράμματοσ διδαςκαλίασ με ςυμμετοχι των 
μακθτϊν και των οικογενειϊν τουσ ςτθ ςκοποκεςία 

Συνεργατικι διδαςκαλία και επίλυςθ προβλθμάτων 

Οργανωτικι κουλτοφρα τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 

 

 

 

 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

ε πανελλαδικό επίπεδο: 

Οι μακθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αποτελοφν το 
6.3% του ςυνολικοφ μακθτικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ  

Σε ποςοςτό 88%, φοιτοφν ςε γενικά ςχολεία  

Το 57.3% των μακθτϊν που ζχουν γνωμάτευςθ δεν λαμβάνουν 
εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ, παρά υποςτθρίηονται μόνο από τον εκπαιδευτικό 
τθσ γενικισ τάξθσ 

Σε τμιματα ζνταξθσ φοιτά το 32% των μακθτϊν με αναπθρία ι/και ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ενϊ το 7% αυτϊν δζχεται παράλλθλθ ςτιριξθ. 

Θ επικρατζςτερθ ειδικι εκπαιδευτικι ανάγκθ των μακθτϊν των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. 
είναι θ νοθτικι υςτζρθςθ ςε ποςοςτό 35,6%, ενϊ ακολουκεί ο αυτιςμόσ ςε 
ποςοςτό 30,6%  

 



ΣΚΙΑΓΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Ρ.Δ.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Το Νότιο Αιγαίο αποτελεί μια από τισ εκπαιδευτικζσ περιφζρειεσ με τα 
πολυπλθκζςτερα Τμιματα Ζνταξθσ, αλλά με το χαμθλότερα ποςοςτά Ραράλλθλθσ 
Στιριξθσ (ΕΛΣΤΑΤ, ςτοιχεία 2018) 

Στα Τμιματα Ζνταξθσ υποςτθρίχκθκαν το ζτοσ 2020-21 κατά φκίνουςα ςειρά: 

-μακθτζσ με Γενικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ  

-μακθτζσ με Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ  

-μακθτζσ με Σφνκετεσ Γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ & κοινωνικζσ δυςκολίεσ 

-μακθτζσ με Δ.Ε.Ρ.Υ.  

-μακθτζσ με προβλιματα λόγου και ομιλίασ 

-μακθτζσ με νοθτικι ανωριμότθτα 

-μακθτζσ με Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ 

 



 ΝΓΞΖΝΠΩΟΓΖΟ ΙΑΘΕΠΩΚ 
ΙΓ ΓΖΔΖΗΓΟ 
ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΓΟ ΑΚΑΓΗΓΟ 

  



ΑΔΟΜΕΗΣ ΡΑΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 

                              Ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (ζχουν ςυνικωσ εγγενι χαρακτιρα) 

  

   

  

  

  

 μαθηςιακζσ δυςκολίεσ   

 -γενικζσ                                                                                                                                                                                               ςφνδρομα  

                                                                                                                                                                                                             - Δ.Ε.Ρ.Υ., 

                                                                                                                                                                                                              - αναπτυξιακζσ διαταραχζσ 

                                                                                                                                                                                                              - νοθτικι ανωριμότθτα                                    

                                                                                                                                                                                                               -αιςκθτθριακζσ αναπθρίεσ  

 -ειδικζσ   

 Κοινόσ παρονομαςτισ: μειωμζνα μακθςιακά επιτεφγματα,                                                                                           Μεγαλφτερο εφροσ δυςκολιϊν 

  τα οποία είναι αναντίςτοιχα τθσ νοθτικισ  

 και ςυναιςκθματικισ ωριμότθτασ του μακθτι.  

   

  

  



ΑΔΟΜΕΗΣ ΔΙΑΚΙΣΗ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

ΓΕΝΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ ΕΙΔΙΚΕ ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΔΤΚΟΛΙΕ 

Οφείλονται ςε μια γνωςτικι κατάςταςθ 
(π.χ. οριακό νοθτικό δυναμικό, 
ψυχοκοινωνικζσ δυςκολίεσ, χαμθλι 
εργαηόμενθ μνιμθ, αργι επεξεργαςία 
πλθροφοριϊν κ.λπ.) 

Οι μακθτζσ ζχουν φυςιολογικι ι ανϊτερθ 
νοθμοςφνθ, ωςτόςο παρουςιάηουν 
δυςκολίεσ ςτθν ανάγνωςθ, ςτθν 
παραγωγι γραπτοφ λόγου, ςτθν 
κατανόθςθ κειμζνου, ςτθ 
λογικομακθματικι ςκζψθ κ.λπ. 

Μπορεί να ςυνυπάρχουν με 
ςυναιςκθματικζσ δυςκολίεσ 

Δυςλεξία, δυςαναγνωςία, 
δυςορκογραφία, δυςγραφία, 
δυςαρικμθςία 

Μπορεί να επιδεινϊνονται από υπαρκτζσ 
ψυχοκοινωνικζσ δυςκολίεσ, οπότε 
ανάγονται και ςε περιβαλλοντικοφσ 
παράγοντεσ (περιοριςμζνο κοινωνικό και 
πολιτιςμικό κεφάλαιο 

Οι δυςκολίεσ είναι αποτζλεςμα 
«ελλείμματοσ» ςτο φωνολογικό τομζα τθσ 
γλϊςςασ, που δεν ςυνάδει με τισ 
γνωςτικζσ δυνατότθτεσ του μακθτι και με 
τισ μακθςιακζσ του ευκαιρίεσ. 

Αναντιςτοιχία προςπάθειασ με μαθηςιακό αποτζλεςμα, χαμηλά και αςταθή 
μαθηςιακά κίνητρα 

 



ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΕ ΔΙΑΤΑΑΧΗ ΕΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΡΟΣΟΧΗΣ (Δ.Ε.Ρ.-Υ.) 

ΝΟΘΜΟΣΥΝΘ 

 Φυςιολογικι ι και ανϊτερθ 
νοθμοςφνθ 

 

ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΛΚΘ ΝΟΘΜΟΣΥΝΘ 

 -Δυςκολία αυτοεπίγνωςθσ εξαιτίασ τθσ 
διάςπαςθσ του ειρμοφ τθσ ςκζψθσ 
από διάφορα εξωτερικά ςυνικωσ 
αίτια. 

 -Δυςκολία κατάλλθλθσ αντίδραςθσ (αν 
δεν υπάρξει υποβοικθςθ-
κακοδιγθςθ) 

 -Ελλιπείσ κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ Δ.Ε.Ρ.Υ. 

 ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

-Κουνά νευρικά τα χζρια και τα πόδια του και ςτριφογυρίηει 

-Δυςκολεφεται να κάτςει ςτθ κζςθ του 

-Ζχει διαρκι ανθςυχία και κινθτικότθτα 

-Δυςκολεφεται να ςυμμετζχει ιςυχα και πεικαρχθμζνα ςε δραςτθριότθτεσ 
ελεφκερου χρόνου 

 

 ΠΑΡΟΡΜΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

-Συχνά απαντά απερίςκεπτα, προτοφ ολοκλθρωκεί θ ερϊτθςθ που του 
υποβάλλεται 

-Δυςκολεφεται να περιμζνει τθ ςειρά του 

-Ενοχλεί τουσ άλλουσ, παρεμβαίνοντασ απρόςκλθτοσ ςε ςυηθτιςεισ ι παιχνίδια 



ΣΥΝΥΡΑΞΗ Δ.Ε.Ρ.Υ. ΜΕ ΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ 

•Θ Δ.Ε.Ρ.Υ. ςυνυπάρχει ςυχνά με προβλιματα ςυμπεριφοράσ, με ςυνθκζςτερθ 
τθν εναντιωματικι διαταραχι. 

•Θ εναντιωματικι διαταραχι μοιάηει με επαναλαμβανόμενο μοτίβο αρνθτιςμοφ, 
ανυπακοισ ενίοτε και εχκρικότθτασ απζναντι ςε πρόςωπα που αςκοφν 
οποιαδιποτε εξουςία (π.χ. διευκυντισ, εκπαιδευτικόσ). 



ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ μαθητή με Δ.Ε.Ρ.Υ. 
 

-Στθ Β  ́Δθμοτικοφ, ςτο 1ο δίμθνο, μασ κάλεςαν ςτο ςχολείο για να μασ ποφνε "κα ςασ πείραηε να μθν πθγαίνει το παιδί ςασ 
ςτο ςχολείο μασ;» Δεν άντεχαν πλζον τα προβλιματα που δθμιουργοφνταν μζςα και ζξω από τθν τάξθ με τθ ςυμπεριφορά 
του. Ό,τι ςτραβό γινόταν, τα παιδιά το φόρτωναν ςτο Πζτρο... Στο πάρτι των γενεκλίων του ιρκαν μόνον δυο παιδιά...». -Το 
ξζρω αυτό το φφοσ όταν μπαίνω με το παιδί μου ςε μια κοινωνικι ςυγκζντρωςθ. Ένα νεφμα, ζνα γφριςμα των ματιών, ζνα 

φφοσ «δεν το πιςτεφω...αυτό το παιδί...γιατί το αφινεισ να ςυμπεριφζρεται ζτςι;» 

Συχνι απϊλεια ψυχραιμίασ 

Τςακωμοί με ςυνομθλίκουσ 

Δυςκολία ςυμμόρφωςθσ με κανόνεσ 

Σκόπιμθ παρενόχλθςθ άλλων 

Απόδοςθ ευκυνϊν ςτουσ άλλουσ για δικά του λάκθ 

Ευκιξία 

Κυμόσ, ςυνοδευόμενοσ ενίοτε από τάςθ  

εκδικθτικότθτασ 

  



ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΤΑΑΧΕΣ 

 Ανομοιογζνεια ανάμεςα ςτο  νοθτικό δυναμικό και ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
προςαρμοςτικισ ςυμπεριφοράσ (ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ κοινότθτασ αλλά και 
γενικά τθσ κοινωνικισ ηωισ) 

  

Συναιςκθματικι αντίλθψθ 

Κοινωνικι κατανόθςθ 

Επικοινωνιακι αλλθλεπίδραςθ 

Δυςκολία αποδοχισ αλλαγϊν ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα 

Ρεριοριςμζνα και ςτερεοτυπικά ενδιαφζροντα  



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Δ.Α.Δ./Δ.Α.Φ. 

Οι μακθτζσ με Δ.Α.Δ. παρουςιάηουν ελλείμματα ςτθ «Κεωρία του Νου». Θ 
κεωρία του Νου είναι μια ςθμαντικι κοινωνικι-γνωςτικι δεξιότθτα που 
ςχετίηεται με τθν ικανότθτα μασ να αντιλαμβανόμαςτε τόςο τισ δικζσ μασ 
ψυχικζσ καταςτάςεισ, όςο και των άλλων. Οι ψυχολόγοι τθν ονόμαςαν ζτςι 
επειδι οι πεποικιςεισ μασ για το τι μπορεί να ςυμβαίνει μζςα ςτο μυαλό ενόσ 
άλλου ατόμου είναι απλϊσ «κεωρίεσ». Ζτςι, ενϊ μποροφμε να κάνουμε 
προβλζψεισ, δεν ζχουμε τον άμεςο τρόπο να γνωρίηουμε ακριβϊσ τι μπορεί να 
ςκζφτεται κάποιοσ. 

  

Θ Κεωρία του Νου δεν περιλαμβάνει μόνο τθν κατανόθςθ τθσ ςκζψθσ, αλλά 
αναφζρεται επίςθσ ςτθν ικανότθτα να κατανοιςει κανείσ ότι οι ςκζψεισ και οι 
πεποικιςεισ των άλλων ανκρϊπων μπορεί να διαφζρουν από τισ δικζσ του. 

 

 

 



ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
Δ.Α.Δ./Δ.Α.Φ. 

 Οι μακθτζσ με Δ.Α.Δ. δεν μποροφν εφκολα να αναλογιςτοφν το πϊσ μπορεί να 
ςκζφτεται ζνα άλλο άτομο, ςυμμακθτισ τουσ ι εκπαιδευτικόσ. Δυςκολεφονται 
κυρίωσ ςτθν ερμθνεία τθσ ςκζψθσ και τθσ ψυχολογικισ κατάςταςθσ του ατόμου (και 
όχι τθσ αιςκθτισ του παρουςίασ – γλϊςςα του ςϊματοσ κτλ.) 

 

Συγκεκριμζνα, δυςκολεφονται ςτθν ενςυναίςκθςθ, ςτθν αντίλθψθ  

χιουμοριςτικϊν καταςτάςεων, ςτθν αντίλθψθ τθσ προςποίθςθσ 

κάποιου ςυμμακθτι τουσ ι τθσ ειρωνείασ, ςτθ διαφοροποίθςθ 

 μεταξφ ορκϊν και εςφαλμζνων αντιλιψεων. 

 

Με δφο λόγια: ο μακθτισ με Δ.Α.Δ. δυςκολεφεται να 

«διαβάςει τθ ςκζψθ του άλλου ατόμου». 

  

  

  



ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΡΟΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΕ Δ.Α.Δ./Δ.Α.Φ. 

 Ππωσ ζδειξαν οι μελζτεσ ςε λειτουργικοφσ μακθτζσ με Δ.Α.Δ., παρατθρείται 
προοδευτικά γενικι βελτίωςθ ςτθ δυςπροςαρμοςτικι ςυμπεριφορά που 
εκδθλϊνουν. 

 

Οι παράγοντεσ που διαδραματίηουν καταλυτικό ρόλο ςε αυτι τθν αλλαγι είναι: 

θ μετάβαςθ ςε μεγαλφτερα θλικιακά ςτάδια και ιδιαίτερα θ είςοδοσ ςτθν 
εφθβεία. 

το νοθτικό δυναμικό του μακθτι 

θ ποιότθτα τθσ γλωςςικισ ικανότθτασ, γιατί ςχετίηεται με μεγαλφτερθ 
λειτουργικότθτα του εφιβου και ζτςι αυξάνεται θ πικανότθτα βελτίωςθσ 

θ ςυχνότθτα και θ ποιότθτα τθσ ςυμμετοχισ του εφιβου ςε ομάδεσ ςυνομθλίκων 

 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Δ.Α.Δ. ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ 

Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι: 

 

οι κοινωνικζσ αλλθλεπιδράςεισ των εφιβων με ΔΑΔ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ είναι 
περιοριςμζνεσ. 

 

ζχουν ςυνικωσ λιγότερουσ φίλουσ, ςτενό κοινωνικό δίκτυο  

και μικρι ςυχνότθτα φιλικϊν ςυναντιςεων εκτόσ ςχολείου.  

 

κατανοοφν περιοριςτικά τθ φιλία ςτθ βάςθ τθσ φπαρξθσ 

Κοινϊν ενδιαφερόντων με τουσ φίλουσ τουσ. 

  

Δυςκολεφονται ςτθ διατιρθςθ των φιλικϊν δεςμϊν. 

  

  



 
 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ:  
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΡΟΒΑΘΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Θ ευαλωτότθτα προςιδιάηει ςε κατάςταςθ θ οποία ςυναρτάται άμεςα με τισ οικονομικζσ 
και κοινωνικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε μια δεδομζνθ χρονικι περίοδο. Θ αναπθρία, 
εντείνεται, δθλαδι λειτουργεί «ακροιςτικά» ςτθν περίπτωςθ των παιδιϊν με ειδικζσ 
ανάγκεσ που ζχουν προςφυγικό υπόβακρο. 

Θ ςχζςθ τθσ προςφυγιάσ με τθν αναπθρία είναι πολυςφνκετθ και πολφπλευρθ. Από τθ μια 
πλευρά, θ αναπθρία που προχπάρχει ςτο άτομο αυξάνει ςθμαντικά τθν ευπάκεια του 
ατόμου και μεγιςτοποιεί τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει ο πρόςφυγασ ι ο αιτϊν άςυλο. 
Από τθν άλλθ πλευρά, θ αναπθρία, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, είναι το αποτζλεςμα τθσ 
ςωματικισ ι/και ψυχικισ καταπόνθςθσ που ζχουν υποςτεί οι πρόςφυγεσ ςτθν πλειονότθτά 
τουσ».  

Οι πρόςφυγεσ με αναπθρία βιϊνουν μια διπλι διάκριςθ: λόγω τθσ αναπθρίασ τουσ και 
λόγω του προςφυγικοφ υπόβακρου, με αποτζλεςμα να χριηουν «ενιςχυμζνθσ» 
προςταςίασ. 

 

 



ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΥΡΟΒΑΘΟ  

Εγγεγραμμζνοι μακθτζσ με προςφυγικό υπόβακρο ςτισ ςχολικζσ 
μονάδεσ: 14.423 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του υπουργείου Ραιδείασ. 

Οι ανιλικοι πρόςφυγεσ ταυτοποιοφνται μόνο, όταν θ αναπθρία τουσ 
είναι ορατι. 

Θ πρϊτθ προςπάκεια καταγραφισ των ανιλικων προςφφγων με ειδικζσ 
ανάγκεσ ξεκίνθςε τον Φεβρουάριο του 2019, δεν είναι εφικτι θ ακριβισ 
αποτφπωςθ του αρικμοφ του ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ εξαιτίασ τθσ 
ρευςτότθτασ ςτθν εγκατάςταςθ. 

Σε πανελλαδικό επίπεδο 81 πρόςφυγεσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
φοιτοφν ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ επικράτειασ. 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ραντελιάδου, Σ., Μπότςασ, Γ. (2007). Μαθηςιακζσ δυςκολίεσ, βαςικζσ ζννοιεσ και 
χαρακτηριςτικά, διακζςιμο ςτο: 
http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf 

Ραντελιάδου, Σ., Ρατςιοδιμου, Α., Μπότςασ, Γ. (2004). Μαθηςιακζσ δυςκολίεσ ςτη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευςη, διακζςιμο ςτο: http://edu-
gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf 

 Ραντελιάδου, Σ., Αντωνίου, Φ. (2008). Διδακτικζσ προςεγγίςεισ και πρακτικζσ για 
μαθητζσ με Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ, διακζςιμο ςτο: 
http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_C.pdf 

Τηιβινίκου, Σ. (2015). Μαθηςιακζσ δυςκολίεσ - διδακτικζσ παρεμβάςεισ, διακζςιμο ςτο: 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5332 

Τηουριάδου, Μ. Προςαρμογζσ αναλυτικϊν προγραμμάτων για Μαθητζσ με 
Μαθηςιακζσ Δυςκολίεσ, διακζςιμο ςτο: 
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3268/957.pdf 

  

  

   

http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_A.pdf
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf
http://edu-gate.minedu.gov.gr/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf
http://www.edc.uoc.gr/~ptde/ptde/anounc/b_tomeas/diat/LD_Panteliadou_C.pdf
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5332
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/3268/957.pdf


 ΟΡΚΓΞΓΑΠΖΗΓΟ ΝΞΑΗΠΖΗΓΟ 
ΓΗΝΑΖΔΓΡΠΖΗΩΚ ΓΓΚΖΗΕΟ 
ΗΑΖ ΓΖΔΖΗΕΟ ΑΓΩΓΕΟ 
(ΟΜΘΖΗΕΟ ΗΜΖΚΜΠΕΠΑΟ), 
Γ.Δ.Ρ. ΗΑΖ Η.Γ.Δ.Α.Ο.Ρ. 



ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΗ ΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 Με τον όρο «ςυνεργαςία» εκπαιδευτικϊν γενικισ και ειδικισ αγωγισ 
εννοοφμε: 

 τον ςυνεργατικό ςχεδιαςμό  

τθ ςυνδιδαςκαλία/ςυνεργατικι διδαςκαλία 

 τθ ςυν-αξιολόγθςθ  

τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων 

 τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που ανακφπτουν  

 

Θ ςυνεργαςία προχποκζτει τθν φπαρξθ ςχετικισ βοφλθςθσ κακϊσ θ 
ςυνεργαςία αποτελεί κορυφαία μορφι ανκρϊπινθσ ςχζςθσ, δεν μπορεί να 
λειτουργιςει μόνο διαμζςου τθσ κεςμικισ τθσ κατοχφρωςθσ. 



ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ 

 1) ΕΝΤΟΡΛΣΜΟΣ ΜΑΚΘΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΣΤΘ ΜΑΚΘΣΘ, ΜΕ 
ΣΥΝΑΛΣΚΘΜΑΤΛΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ Ι ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΛΕΣ ΨΥΧΟΚΟΛΝΩΝΛΚΘΣ 
ΡΟΣΑΜΟΓΘΣ από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. 

 2) ΡΟΣΡΑΚΕΛΑ ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΛΩΝ ςε επίπεδο τάξθσ, 
ΡΛΚΑΝΘ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ΓΟΝΕΛΣ ΜΑΚΘΤΘ 

 3) ΕΡΛΚΟΛΚΩΝΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΟ Ε.Α.Ε. (ΤΟΥ Τ.Ε.) ΓΛΑ ΡΑΟΧΘ 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΘΣΘΣ ΚΑΛ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘ ΜΛΑΣ ΡΑΛΔΑΓΩΓΛΚΘΣ 
ΑΝΤΛΜΕΤΩΡΛΣΘΣ εντόσ τθσ τάξθσ 

 4) ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΤΟΥ ΔΛΕΥΚΥΝΤΘ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ ΚΑΛ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ΤΑ 
ΜΕΛΘ ΤΘΣ Ε.Δ.Υ. ΓΛΑ ΔΛΕΕΥΝΘΣΘ ΤΩΝ ΔΥΣΚΟΛΛΩΝ ΤΟΥ ΜΑΚΘΤΘ 

 5) Θ ΚΟΛΝΩΝΛΚΘ ΛΕΛΤΟΥΓΟΣ ΤΘΣ Ε.Δ.Υ. (Ι ΆΛΛΟ ΜΕΛΟΣ ΤΘΣ) 
ΤΘΛΕΦΩΝΕΛ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΛΣ ΤΟΥ ΜΑΚΘΤΘ ΚΑΛ ΟΛΗΕΤΑΛ ΣΥΝΑΝΤΘΣΘ 
ΣΤΟΝ ΧΩΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΛΟΥ 

  



ΡΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΓΑΣΙΑΣ 
 

 6) ΡΛΝ ΤΘ ΔΛΕΞΑΓΩΓΘ ΟΡΟΛΑΣΔΘΡΟΤΕ ΕΝΕΓΕΛΑΣ ΕΚ ΜΕΟΥΣ ΤΘΣ 
Ε.Δ.Υ. ΗΘΤΕΛΤΑΛ Θ ΓΑΡΤΘ ΣΥΝΑΛΝΕΣΘ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΛΑ ΤΘΝ 
ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΤΟΥ ΜΑΚΘΤΘ 

 7) ΤΑ ΜΕΛΘ ΤΘΣ Ε.Δ.Υ. ΡΟΒΑΛΝΟΥΝ ΣΤΛΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΡΟΥ ΚΕΩΟΥΝ 
ΑΝΑΓΚΑΛΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘ ΤΟΥ ΜΑΚΘΤΘ 

 -μπορεί να παραπζμψουν ςτο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. 

 -να λάβουν παιδαγωγικά μζτρα διαχείριςθσ των δυςκολιϊν του μακθτι 

 -να απευκυνκοφν ςε άλλεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ κ.λπ. 

  

 Οι αποφάςεισ τθσ Ε.Δ.Υ. καταγράφονται ςε ςχετικό Πρακτικό. 



ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Ρρόκειται για τθ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ τθσ διδαςκαλίασ, κατά τθν 
οποία δφο ι και περιςςότεροι εκπαιδευτικοί, με διαφορετικζσ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ, ςυνεργάηονται και ςυντονίηουν τθν δουλειά τουσ ζτςι, ϊςτε να 
είναι ςε κζςθ να διδάξουν από κοινοφ ετερογενείσ ομάδεσ μακθτϊν ςτο 
πλαίςιο τθσ γενικισ τάξθσ. 

 

Αυτό προχποκζτει:  

ςυχνι και ουςιαςτικι επικοινωνία με τον εκπαιδευτικό τθσ γενικισ τάξθσ,  

ενεργό εμπλοκι και των δυο εκπαιδευτικϊν ςτισ διαδικαςίεσ τθσ 
εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ αλλά και ςτθ λιψθ των αποφάςεων 

ευελιξία. 

   



ΜΟΦΕΣ ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
(Ι.Ε.Ρ.) 

 1) Διδαςκαλία από τον ζναν εκπαιδευτικό και Τποςτήριξη από τον 
άλλο. 

 Σε αυτι τθ μορφι ςυνεργαςίασ, ο ζνασ εκπαιδευτικόσ –κυρίωσ ο 
εκπαιδευτικόσ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ– διδάςκει, ενϊ ο άλλοσ –
κυρίωσ ο ειδικόσ παιδαγωγόσ τθσ ζνταξθσ– παρατθρεί, εντοπίηει και 
υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ που ςυναντοφν δυςκολίεσ και προλαμβάνει 
τθν ανάπτυξθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ. 

  

 2) Παράλληλη ςτήριξη για μερικζσ ϊρεσ τθσ θμζρασ κακϊσ ο ςτόχοσ 
τθσ υποςτιριξθσ είναι θ παροχι ευκαιριϊν για ανάπτυξθ από τον 
μακθτι με αναπθρία ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δεξιοτιτων 
αυτονομίασ και όχι ςυμπεριφορϊν εξάρτθςθσ. 

  



ΜΟΦΕΣ ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (Ι.Ε.Ρ.) 

 3) υμπληρωματική Διδαςκαλία: Ο εκπαιδευτικόσ γενικισ αγωγισ 
διδάςκει ςε όλθ τθν τάξθ, ενϊ ο εκπαιδευτικόσ ειδικισ αγωγισ 
υποςτθρίηει τουσ μακθτζσ που ζχουν ανάγκθ υποςτιριξθσ, για να 
αναπτφξουν ςθμαντικζσ και προ-απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ για τθν 
περαιτζρω κατάκτθςθ τθσ γνϊςθσ (π.χ. άμεςθ διδαςκαλία ςτρατθγικϊν 
μάκθςθσ, επιςιμανςθ, ςφνοψθ και διδαςκαλία των ςθμαντικότερων 
ςθμείων του μακιματοσ) 

 4) Εναλλακτική Διδαςκαλία : ο ζνασ εκπαιδευτικόσ (είτε τθσ γενικισ είτε 
τθσ ειδικισ αγωγισ) διδάςκει ςε όλθ τθν τάξθ ενϊ ο άλλοσ διδάςκει 
ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ και δεξιότθτεσ ι κάνει επαναλθπτικό μάκθμα ςε 
μία μικρότερθ ομάδα μακθτϊν.  

 5) ταθμοί Διδαςκαλίασ για τθν α/κμια εκπαίδευςθ: οι εκπαιδευτικοί 
(γενικισ και ειδικισ αγωγισ) προετοιμάηουν από κοινοφ διαφορετικζσ 
δραςτθριότθτεσ για διαφορετικζσ ετερογενείσ ομάδεσ μακθτϊν ςε 
διαφορετικά ςθμεία/γωνιζσ τθσ τάξθσ. 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

 ΒΛΒΛΛΟ ΑΝΑΦΟΑΣ για τουσ δυνθτικοφσ τρόπουσ υλοποίθςθσ τθσ 
ενταξιακισ εκπαίδευςθσ και ςυνεργαςίασ μεταξφ εκπαιδευτικϊν 
γενικισ και ειδικισ αγωγισ 

  

 Γελαςτοποφλου, Μ., Μουταβελισ, Α. (2017). Εκπαιδευτικό υλικό 

 για την παράλληλη ςτήριξη και την ζνταξη μαθητϊν με αναπηρία 

 ή/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ ςτο ςχολείο. 

  Ρροςβάςιμο ςτο:  

 http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/
A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.p
df 

  

http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf
http://iep.edu.gr/images/IEP/EPISTIMONIKI_YPIRESIA/Epist_Monades/A_Kyklos/Proshol_Agogi_nea/2019/ekp_yliko_mathiton_me_anapiria.pdf


 ΔΖΑΦΜΞΜΝΜΖΕΙΓΚΕ 
ΔΖΔΑΗΠΖΗΕ ΡΝΜΟΠΕΞΖΛΕ 
ΙΑΘΕΠΩΚ 



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΟΜΗΣΗ:  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΗΣΗΣ 

 ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ 

 1) Διαφοροποίθςθ ανάλογα με το επίπεδο ι τθ μακθςιακι ετοιμότθτα του 
μακθτι με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

 Θ μακθςιακι ετοιμότθτα = γνϊςεισ και δεξιότθτεσ μακθτι 

 ςε ςυγκεκριμζνθ διδακτικι ενότθτα  

 ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό ςθμείο 

 

2) Διαφοροποίθςθ ανάλογα με  το γνωςτικό προφίλ του μακθτι 

 (με βάςθ τα δίπολα: ςυνκετικι ι αναλυτικι ςκζψθ, ςυνεργατικότθτα ι 
ανταγωνιςτικότθτα, ςυγκεκριμζνθ ι αφθρθμζνθ ςκζψθ, ςτοχαςτικότθτα ι 
ζντονθ δράςθ) 

 

  



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΟΜΗΣΗ:  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΗΣΗΣ 

 ΣΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΗ για μαθητές με Μ.Δ. 

  

 3) Διαφοροποίθςθ του περιεχομζνου 

 Εννοιοκεντρικι διδαςκαλία (Concept-based teaching). δθμιουργία από τον 
εκπαιδευτικό νοθτικϊν χαρτϊν με ςκοπό τθ δθμιουργία ςφνκετων οπτικϊν 
νοθματικϊν απεικονίςεων. 

Αξιοποίθςθ πολλαπλϊν πολυμεςικϊν κειμζνων 

Τυχόν αξιοποίθςθ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και εργαλείων  

 

4) Διαφοροποίθςθ τθσ αξιολόγθςθσ του μακθτι 

 εναλλακτικοί τρόποι απάντθςθσ (γραπτϊσ, με ςχεδίαςθ, με τθ χριςθ 
γραφικοφ οργανωτι κλπ.), ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ, το μακθςιακό ςτυλ 
και τα ενδιαφζροντα κάκε μακθτι. 

 

  



ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Ι.Ε.Ρ. ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΦΟΟΡΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 Για τθν προςαρμογή τησ διδακτζασ φλησ ςτισ ιδιαιτερότητεσ των 
μαθητϊν: http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/Biblia/Ekpaideutiko-
Yposthriktiko-Yliko/Prosxoliko_B.pdf 

 http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/Biblia/Ekpaideutiko-Yposthriktiko-
Yliko/Prosxoliko_A.pdf 

  

Για τισ κοινωνικζσ ιςτορίεσ ςτο νθπιαγωγείο 
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/koinonikesistories 
(http://prosvasimo.iep.edu.gr/docs/pdf/KIpdf) 

  

Για τουσ οδηγοφσ εκπόνηςησ εξατομικευμζνων παρεμβατικϊν 
προγραμμάτων ανά κατθγορία ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν: 
http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/odhgoi 

  



ΘΓΟΙΖΗΜ ΝΘΑΖΟΖΜ, 
ΔΖΑΔΖΗΑΟΠΖΗΑ ΔΕΠΕΙΑΠΑ, 
ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΓΟ 
ΓΝΖΝΠΩΟΓΖΟ 



ΣΕ ΡΟΙΕΣ ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ Ο ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ; 

Ο εκπαιδευτικόσ του Τμιματοσ Ζνταξθσ (που αποτελεί μζλοσ τθσ 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ., πλζον τθσ Ε.Δ.Υ.) ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ παραπομπισ 
μακθτι προσ αξιολόγθςθ ςτο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. (πρ. Κ.Ε.Σ.Υ.) ςυντάςςει 
παιδαγωγικι ζκκεςθ. Αν ο μακθτισ δεν φοιτά ςτο Τμιμα Ζνταξθσ, τότε 
αυτι θ ζκκεςθ ςυντάςςεται από τον εκπαιδευτικό τθσ τάξθσ. Σε 
παρόμοια ενζργεια προβαίνουν και οι δφο, αν αυτό ηθτθκεί από τθ 
Δευτεροβάκμια Επιτροπι Διαγνωςτικισ Αξιολόγθςθσ τθσ Ρ.Δ.Ε. 

 

Κατά τθ διαδικαςία ανανζωςθσ τθσ Ραράλλθλθσ Στιριξθσ (από τον Λοφνιο 
ζωσ τισ 20 Οκτωβρίου), Ο Διευκυντισ του ςχολείου υποβάλλει, 
επιπρόςκετα των ιδθ γνωςτϊν εγγράφων, μια παιδαγωγικι ζκκεςθ του 
εκπαιδευτικοφ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ για τθν περαςμζνθ ςχολικι 
χρονιά. Αν για διάφορουσ λόγουσ, δεν υλοποιικθκε ςτθν πράξθ θ 
παράλλθλθ ςτιριξθ, τότε τθν παιδαγωγικι ζκκεςθ γράφει ο 
εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ. 

  

  



Ο ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΑΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΙΞΗΣ 
ΜΡΟΕΙ ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΝΑ ΥΡΟΣΤΗΙΞΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΥ ΒΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΑΞΗ ;  

 Το πρόγραμμα ΕΣΡΑ από το οποίο πλθρϊνεται ο εκπαιδευτικόσ 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ, αναφζρει ότι «μπορεί ο εκπαιδευτικόσ 
παράλλθλθσ ςτιριξθσ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο μακθτι-ςτόχο 
χωρίσ να τον διαφοροποιεί ορατά από τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ. Πταν οι 
ςυνκικεσ τθσ διεργαςίασ διδαςκαλίασ μάκθςθσ το επιτρζπουν, 
μετακινείται για να ςτθρίξει και άλλουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ».  



ΟΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΟΥ ΥΡΗΕΤΟΥΝ ΣΕ 
ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΜΡΟΟΥΝ ΝΑ 
ΣΤΗΙΞΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ; 

 Μποροφν να προςφζρουν εκπαιδευτικό ζργο και ςε μακθτζσ με 
αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ άλλων ςχολείων. H 
κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊν μπορεί να γίνεται και με ανάκεςθ 
υπερωριακισ απαςχόλθςθσ, κατ’ ανάλογθ εφαρμογι των αντίςτοιχων 
διατάξεων που κάκε φορά ιςχφουν ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ. (άρκρο 170 
νόμου 4823/3-8-2021). 

  



ΡΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΑΧΕΙ ΣΤΗΝ ΡΩΙΜΗ 
ΡΑΕΜΒΑΣΗ με τον νζο νόμο ; 

 Από φζτοσ προβλζπεται θ πρϊιμθ παρζμβαςθ να ξεκινιςει για τουσ 
μακθτζσ μικρισ θλικίασ  (για όςουσ πρόκειται να φοιτιςουν ςτο 
νθπιαγωγείο από τον Σεπτζμβριο προ του ζτουσ τθσ πρϊτθσ εγγραφισ 
τουσ ςτο νθπιαγωγείο). Για αυτό, οι γονείσ ςτο αρμόδιο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για 
τθ διερεφνθςθ και αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν 
αναγκϊν των παιδιϊν τουσ, εφόςον από ςχετική ιατρική γνωμάτευςη 
που ζχουν προκφπτει η ανάγκη λήψησ μζτρων πρϊιμησ 
εκπαιδευτικήσ και υποςτηρικτικήσ παρζμβαςησ. (Άρκρο 229 νόμου 
4823/3-8-2021). 



ΡΟΙΑ ΥΘΜΙΣΗ ΡΟΒΛΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΟΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΥΡΟΒΑΘΟ ςτον νζο νόμο ; 

 Οι κθδεμόνεσ των μακθτϊν, ι οι ίδιοι αν είναι ενιλικοι, οι οποίοι 
πάςχουν από ςοβαρζσ ψυχικζσ πακιςεισ, δφνανται να υποβάλουν 
αίτθςθ για κατ’ εξαίρεςθ ζνταξθ ςτθν κατθγορία των κατ’ ιδίαν 
διδαχκζντων μακθτϊν, ςτισ προκεςμίεσ που ορίηονται από τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ (άρκρο 173 νόμου 4823/3-8-2021).  

 Μζχρι πρότινοσ αυτοί οι μακθτζσ είτε φοιτοφςαν ςτισ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είτε 
ςτα γενικά ςχολεία με παράλλθλθ ςτιριξθ. 



ΡΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΓΗΣΟΥΝ ΟΙ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ςτο 
μεταβατικό διάςτημα ; 

 Οι Επιτροπζσ Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και 
Υποςτιριξθσ (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) που προβλζπονταν ςτο άρκρο 4 του ν. 
3699/2008, εξακολουκοφν να λειτουργοφν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
που ίςχυαν ζωσ τθ ςυγκρότθςθ των Ε.Δ.Υ. (άρκρο 231 νόμου 4823/3-8-
2021).  



ΘΑ ΕΡΕΛΘΕΙ ΚΑΡΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ 
ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΑΡΠ ΤΑ Κ.Ε.Σ.Υ. ;  

 Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν κίγουν τθν ιςχφ των αξιολογικϊν 
εκκζςεων - γνωματεφςεων που ζχουν εκδοκεί ζωσ τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του. (άρκρο 234 νόμου 4823/3-8-2021).  

 Αυτό αφορά τισ γνωματεφςεισ που εκδόκθκαν από τα Κ.Ε.Σ.Υ. (νυν 
Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ.) πριν τισ 3 Αυγοφςτου, ουςιαςτικά πρόκειται για τισ 
γνωματεφςεισ που παρελιφκθςαν από τουσ γονείσ μζχρι τισ αρχζσ 
Λουλίου, οπότε ςταμάτθςε θ λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Υ. 



ΜΕ ΡΟΙΑ ΚΙΤΗΙΑ ΑΡΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η 
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ; 

 Στα Τ.Ε. των ςχολικϊν μονάδων τθσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ, ςτισ οποίεσ 
φοιτοφν ζωσ διακόςιοι πενιντα (250) μακθτζσ, τοποκετείται ζνασ 
εκπαιδευτικόσ. 

  Στα Τ.Ε. των ςχολικϊν μονάδων, ςτισ οποίεσ φοιτοφν περιςςότεροι από 
διακόςιοι πενιντα (250) μακθτζσ, εκ των οποίων τουλάχιςτον 
δεκαπζντε (15) µε διαγνωςµζνθ από Κ.Ε.Σ.Υ., Λατροπαιδαγωγικό Κζντρο, 
ι Δθµόςιο Νοςοκοµείο αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
τοποκετοφνται δφο εκπαιδευτικοί.  

 (άρκρο 28 νόμου 4638/2019 του υπουργείου Οικονομικϊν, ΦΕΚ 181, τ. 
Aϋ – 18.11.2019)  



ΜΕ ΡΟΙΑ ΚΙΤΗΙΑ ΑΡΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ Η 
ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ; 

 Στα Τ.Ε. των ςχολικϊν μονάδων τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ, ςτισ οποίεσ φοιτοφν ζωσ 300 
μακθτζσ, τοποκετείται: 

  1 εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ02 και 1 εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ03. 

  Στα Τ.Ε. των ςχολικϊν μονάδων, ςτισ οποίεσ φοιτοφν περιςςότεροι από 300 μακθτζσ, 
εκ των οποίων τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) µε διαγνωςµζνθ από Κ.Ε.Σ.Υ. 
Λατροπαιδαγωγικό Κζντρο ι Δθµόςιο Νοςοκοµείο αναπθρία και/ι ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, τοποκετοφνται: 

  1 εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ02, 1 εκπαιδευτικόσ κλάδου ΠΕ03 και 1 εκπαιδευτικόσ 
κλάδου ΠΕ04.  

 Για τουσ εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ04 θ τοποκζτθςθ, ςε επίπεδο Διεφκυνςθσ 
Εκπαίδευςθσ, γίνεται ςε ποςοςτό 42% για τθν ειδικότθτα ΡΕ04.01, 20% για κάκε µία 
από τισ ειδικότθτεσ ΡΕ04.02 και ΡΕ04.04 και 18% για τθν ειδικότθτα ΡΕ04.05.  

 Στα Τ.Ε. για μακθτζσ µε προβλιματα όραςθσ ι ακοισ τοποκετοφνται επιπλζον και 
εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων                     

 (Άρκρο 28 νόμου 4638/2019). 



Στο τζλοσ τησ γνωμάτευςησ των Κ.Ε.Σ.Υ. και 
πλζον των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. υπάρχουν προτάςεισ. 
Αυτζσ ζχουν δεςμευτικό χαρακτήρα ; 
Για τουσ γονείσ, οι γνωματεφςεισ των διαγνωςτικϊν υπθρεςιϊν ζχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτιρα. 

Για τουσ εκπαιδευτικοφσ ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία, κακϊσ το ςχετικό 
εδάφιο του νόμου ορίηει ότι: «Οι ςχολικζσ μονάδεσ και οι επιτροπζσ 
εξετάςεων των μακθτϊν με αναπθρία και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 
ανάγκεσ υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τισ προτάςεισ, που αναφζρονται 
ςτισ εκκζςεισ αξιολόγθςθσ - γνωματεφςεισ που ςυντάςςουν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ». (παράγραφοσ 6 του άρκρου 52 του νόμου 
4547/ΦΕΚ 102, τ. Αϋ/12-7-2018) 

Για ηθτιματα που αφοροφν διαδικαςίεσ εξετάςεων οι ςχολικζσ μονάδεσ 
κακϊσ και οι επιτροπζσ εξετάςεων των μακθτϊν με αναπθρία ι ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ υποχρεοφνται να εφαρμόηουν τισ αξιολογικζσ 
εκκζςεισ που ςυντάςςουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και οι Ε.Δ.Ε.Α. (παράγραφοσ 8 
του άρκρου 54 του νζου νόμου 4823/2021) 

 



ΑΛΛΑΓΕΣ με τον νζο νόμο ωσ προσ τισ προτάςεισ 
των Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. για την αξιολόγηςη των μαθητών 

ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΜΟ (παρ. 2 άρθρου 7 του νόμου 
4547/2018) 

ΝΕΟ ΝΟΜΟ (παρ. 1 άρθρου 11 του νόμου 
4823/2021) 

Διατφπωςθ προτάςεων από τθ διεπιςτθμονικι 
ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ. για αντικατάςταςη των 
γραπτϊν δοκιμαςιϊν για τα άτομα με αναπθρία 
ι και με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, με 
προφορικζσ ι άλλθσ μορφισ δοκιμαςίεσ ςτισ 
ενδοςχολικζσ, προαγωγικζσ και απολυτιριεσ 
εξετάςεισ τθσ πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, ςτισ 
μεταλυκειακζσ ςπουδζσ, ςτισ ειςαγωγικζσ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κακϊσ και ςτισ 
εξετάςεισ του κρατικοφ πιςτοποιθτικοφ 
γλωςςομάκειασ 

Θ κατ’ αποκλειςτικότητα ςφνταξθ αξιολογικισ 
ζκκεςθσ για τουσ μακθτζσ για τισ ειδικζσ 
ρυκμίςεισ, διευκετιςεισ ι εφλογεσ προςαρμογζσ, 
όπωσ η παροχή περιςςότερου χρόνου, θ χρήςη 
υποςτηρικτικϊν τεχνολογιϊν, θ παροχι δια 
ηϊςθσ διευκόλυνςθσ και θ παροχή των θεμάτων 
ςε προςβάςιμη μορφή, ανάλογα με το είδοσ 
αναπθρίασ ι τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 
και τουσ περιοριςμοφσ που ςυνεπάγονται, για 
την απρόςκοπτη ςυμμετοχή ςτισ ενδοςχολικζσ, 
προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ τθσ 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ, ςτισ μεταγυμναςιακζσ και 
μεταλυκειακζσ ςπουδζσ, ςτισ ειςαγωγικζσ 
πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κακϊσ και ςτισ 
εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ του κρατικοφ 
πιςτοποιθτικοφ γλωςςομάκειασ και του κρατικοφ 
πιςτοποιθτικοφ πλθροφορικισ.  



ΤΙ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΠ ΤΑ 
Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ; 

 Κατά τθ ςφνταξθ τθσ αξιολογικισ ζκκεςθσ  εξαντλοφνται οι 
δυνατότητεσ η εξζταςη να γίνεται ςτα ίδια θζματα και ςυγχρόνωσ με 
τουσ υπόλοιπουσ μαθητζσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ ανωτζρω ειδικζσ 
εξατομικευμζνεσ ρυθμίςεισ, διευκετιςεισ ι προςαρμογζσ και τθ χριςθ 
υποςτθρικτικϊν τεχνολογιϊν.  

  

 ΣΥΜΡΕΑΣΜΑ: γενικεφεται ςε μεγάλο εφροσ το δυνθτικό πεδίο 
διατφπωςθσ προτάςεων εκ μζρουσ των διεπιςτθμονικϊν ομάδων των 
Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ενϊ αφινεται «ανοικτι» θ τροποποίθςθ τθσ εξεταςτικισ 
διαδικαςίασ με τθν ειςαγωγι ρυκμίςεων αλλά και υποςτθρικτικϊν 
τεχνολογιϊν. 



ΤΙ ΕΡΙΡΛΕΟΝ ΑΛΛΑΞΕ ΣΤΙΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΠ ΤΑ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ; 

 Τα Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. ζχουν τθν αποκλειςτικότθτα ςτθ λιψθ απόφαςθσ για 
αντικατάςταςθ των γραπτϊν δοκιμαςιϊν, για τουσ μακθτζσ με 
αναπθρία ι ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, με προφορικζσ ή άλλησ 
μορφήσ, ωσ προσ τον τρόπο διατφπωςησ και το μορφότυπο των 
θεμάτων, δοκιμαςίεσ ςτισ εξετάςεισ (ενδοςχολικζσ, πανελλαδικζσ, 
Κρατικϊν Ρτυχίων Γλωςςομάκειασ & Ρλθροφορικισ) φςτερα από 
εμπεριςτατωμζνθ αιτιολόγθςθ, ανάλογα με το είδοσ τθσ αναπθρίασ ι 
των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν. (παράγραφοσ 3 του άρκρου 11) 



ΡΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ; 

 Θ αξιολόγθςθ και θ βακμολόγθςθ των μακθτϊν που υποςτθρίηονται ςτα 
Τμιματα Ζνταξθσ γίνεται ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ των 
τμθμάτων που ανικουν οι μακθτζσ. (ΦΕΚ 1340/2002, 
Αρικ.Φ.353.1/324/105657/Δ1) 

 Οι μακθτζσ με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που εξετάηονται ςτο Γυμνάςιο 
βάςει τθσ με αρ. πρ. 28722/Γ2/12-3-2010 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β ́ 276), 
προάγονται ι απολφονται με μείωςθ του προβλεπόμενου μζςου όρου βακμϊν 
ετιςιασ επίδοςθσ ςε «τουλάχιςτον 12».  

ΠΡΟΟΧΗ : Αυτόσ ο χαμθλόσ μζςοσ όροσ αφορά ΜΟΝΟ τουσ μακθτζσ που 
εξετάηονται προφορικά (Ε.Μ.Δ., Φάςμα Αυτιςμοφ, Σφνκετεσ Γνωςτικζσ και 
Συναιςκθματικζσ Δυςκολίεσ).  

Για τουσ μακθτζσ με γνωματευμζνεσ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, κατόπιν 
ςχετικοφ αιτιματοσ των αςκοφντων τθ γονικι μζριμνα, δεν υπολογίηεται ο 
βακμόσ εξζταςθσ τθσ διδαςκόμενθσ δεφτερθσ ξζνθσ γλϊςςασ ςτο γενικό βακμό 
προαγωγισ ι απόλυςθσ. 

 



ΡΟΦΟΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΡΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 Εξετάηονται προφορικά οι υποψιφιοι με: 

είναι τυφλοί ι ζχουν ποςοςτό αναπθρίασ ςτθν όραςι τουσ τουλάχιςτον 67% ι 
είναι αμβλφωπεσ με ποςοςτό τουλάχιςτον 67%  

ζχουν κινθτικι ι ςπαςτικι αναπθρία μόνιμθ ι προςωρινι τουλάχιςτον 67%, 
που ςυνδζεται με τα άνω άκρα 

βρίςκονται ςτο φάςμα του αυτιςμοφ (μετά από πρόταςθ του Κ.Ε.Σ.Υ.) 

παρουςιάηουν Ε.Μ.Δ. 

ζχουν ςφνκετεσ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ και κοινωνικζσ δυςκολίεσ, 
παραβατικι ςυμπεριφορά λόγω κακοποίθςθσ, γονικισ παραμζλθςθσ και 
εγκατάλειψθσ ι λόγω ενδοοικογενειακισ βίασ, εφόςον υποβάλουν γνωμάτευςθ 
ότι ζχουν ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ και αδυνατοφν να υποςτοφν γραπτι 
εξζταςθ. Το Κ.Ε.Σ.Υ. εκδίδει ςχετικι γνωμάτευςθ για προφορικι αξιολόγθςθ 
ζπειτα από προςκόμιςθ είτε ιατρικισ βεβαίωςθσ Δθμόςιου Νοςοκομείου που 
κοινοποιικθκε ςε δικαςτικζσ αρχζσ, ςε περίπτωςθ κακοποίθςθσ του υποψθφίου 
λόγω γονεϊκισ παραμζλθςθσ και εγκατάλειψθσ ι ενδοοικογενειακισ βίασ, είτε 
βεβαίωςθσ από δικαςτικι αρχι ι ειςαγγελζα ανθλίκων, ςε περίπτωςθ 
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. 



ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΟ ΤΑ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. 

ΠΑΛΑΙΟ ΝΟΜΟ (παρ. 3 άρθρου 11 νόμου 
4547/2018) 
 

ΝΕΟ ΝΟΜΟ (παρ. 7 άρθρου 11 & παρ. 9 
άρθρου 17 νόμου 4823/2021) 
 

1) ζπειτα από αίτθμα του γονζα ι κθδεμόνα. Στθν 
περίπτωςθ αυτι, το Κ.Ε.Σ.Υ. ςυνεργάηεται  
με το ςχολείο και μπορεί, εφόςον το κρίνει 
ςκόπιμο, να ηθτά τθ γνϊμθ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι των 
ομάδων εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν. 

1) ζπειτα από αίτθμα των γονζων ι κθδεμόνων 
προσ το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., με τθν επιφφλαξθ ότι ζχει  
δράςει η Ε.Δ.Τ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτιτων 
τθσ. Οι γονείσ ι κθδεμόνεσ δφνανται να 
απευκφνονται απευκείασ ςτο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ΌΜΩ 
πριν από τθν ζκδοςθ αξιολογικισ ζκκεςθσ, 
ωςτόςο, απαιτείται να ζχει προθγθκεί δράςθ  
τθσ Ε.Δ.Υ Στθν περίπτωςθ αυτι, το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
ςυνεργάηεται με τθ ςχολικι μονάδα. 

2) φςτερα από πρόταςθ των Ε.Δ.Ε.Α.Υ, ι όταν 
διαπιςτϊνεται ςχετικι ανάγκθ παρά την 
εφαρμογή βραχυχρόνιου προγράμματοσ 
υποςτήριξησ.  

2) ζπειτα από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ Ε.Δ.Υ. 
Για τθν αξιολόγθςθ και τθν ζκδοςθ ςχετικισ 
αξιολογικισ ζκκεςθσ απαιτείται θ ςυναίνεςθ των 
γονζων ι κθδεμόνων. Θ ςυναίνεςθ δθλϊνεται 
εγγράφωσ. 

3) φςτερα από πρόταςθ τθσ ομάδασ 
εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ μακθτϊν όταν ςτα 
ςχολεία δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., θ οποία 
διατυπϊνεται μετά την εφαρμογή βραχυχρόνιου 
προγράμματοσ υποςτήριξησ. 

3) εάν δεν υφίςταται Ε.Δ.Υ., μετά από ειςιγθςθ 
του ςυλλόγου διδαςκόντων του ςχολείου.  

4) Όταν διαπιςτϊνεται ςχετικι ανάγκθ από τισ δράςεισ διερεφνθςθσ εκπαιδευτικϊν και ψυχοκοινωνικϊν αναγκϊν. 



ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΤΗΣ Ε.Δ.Υ. (άρθρο 17) 

• Ε.Ε.Ρ. ι 
Ε.Β.Ρ. 

• Σφμβουλοσ 
Σχολικισ Ηωισ, 
Σφμβουλοσ 
Εκπαίδευςθσ 
Ε.Α.Ε. ι 
Ειδικότθτασ 

• Εκπ/κόσ 
Τάξθσ 

• Εκπ/κοσ 
Ε.Α.Ε. 

1 2 

4 3 



ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΡΙΤΟΡΗΣ ΔΙΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ (Ε.Δ.Υ.) 

 Οι ϊρεσ ςυνεδριάςεων τθσ Ε.Δ.Υ. εντάςςονται για τον πρόεδρο τθσ και 
τον εκπαιδευτικό που ςυμμετζχει ςτο διδακτικό τουσ ωράριο, ωςτόςο 
για τα υπόλοιπα μζλθ (π.χ. Ε.Ε.Ρ.) προςμετρϊνται ωσ ϊρεσ του 
εργαςιακοφ τουσ ωραρίου. (παρ. 11 άρκρου 17) 



ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΡΑΑΡΟΜΡΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΟ ΤΑ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. 

 Σε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ, με ειδική αιτιολόγηςη  

 Πταν υπάρχουν δυςχζρειεσ ςυνεργαςίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ με τουσ γονείσ επί 
διαπιςτωμζνων ςοβαρϊν δυςκολιϊν μάκθςθσ ι ςυμπεριφοράσ ι ζνταξθσ του μακθτι 
ςτο ςχολικό περιβάλλον, η υποβολή ειςήγηςησ ςτο ΚΕ.Δ.Α..Τ. μπορεί  να γίνει: 

 1.  προκειμζνου να διερευνθκεί περαιτζρω θ αναγκαιότθτα τθσ 
παρζμβαςθσ από πλευράσ του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., τόςο ςε επίπεδο υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ 
μονάδασ όςο και ςε επίπεδο υποςτιριξθσ των γονζων ι κθδεμόνων.  

 2. Αν ςτθ ςχολικι μονάδα δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., υποβάλλεται ειςιγθςθ 
 προσ το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποβάλλεται ζπειτα από γνϊμθ του Συμβοφλου 

Εκπαίδευςθσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ ι εφόςον δεν υφίςταται, 
ζπειτα από γνϊμθ του Συμβοφλου Εκπαίδευςθσ που ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. 

 3. Οι γονείσ ι κθδεμόνεσ καλοφνται υποχρεωτικά ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλόγου 
διδαςκόντων που αφοροφν ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ παραπομπισ ςτο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., κακϊσ 
και για τθν παροχι απόψεων, όποτε κρίνεται ςκόπιμο. (Άρθρο 11 του νόμου 4823/2021) 



ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΕΙΟΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΜΑΘΗΤΩΝ με Ε.Μ.Δ. ΑΡΟ ΤΑ Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. 
 Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. μποροφν να αξιολογοφν Ειδικζσ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ 
μακθτϊν που φοιτοφν μζχρι και τθν Α’ τάξη Λυκείου όλων των τφπων, 
οι οποίοι δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το δζκατο όγδοο (18ο) ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ. 

(περιοριςμόσ) 

 Άτομα άνω των δεκαοκτϊ (18) ετϊν, που ζχουν μζχρι τθν θλικία 
αυτιν αξιολογθκεί από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ωσ άτομα με αναπθρία ι ειδικζσ 
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, εμπίπτουν ςτθν αρμοδιότθτα των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 
για τθν ζκδοςθ αξιολογικϊν εκκζςεων που αφοροφν ςτθ φοίτθςθ ςε 
εκπαιδευτικζσ δομζσ, εφόςον δεν ζχουν υπερβεί το τριακοςτό ζτοσ τθσ 
θλικίασ τουσ.  

(παράταςθ) 



ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. υποχρεοφνται να εκδίδουν τισ αξιολογικζσ εκκζςεισ 
εντόσ προκεςμίασ 60 θμερϊν από τθν υποβολι τθσ ςχετικισ 
αίτθςθσ. Αν για αντικειμενικοφσ λόγουσ υπάρχει ανάγκθ 
παράταςθσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, για τθν παράταςθ αυτιν 
αποφαςίηει θ Ολομζλεια του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. με ειδικϊσ αιτιολογθμζνθ 
απόφαςι τθσ. 

Θ τελικι αξιολογικι ζκκεςθ και οι βαςικοί άξονεσ του Ε.Ρ.Ε. 
παραδίδονται ςτουσ γονείσ ι τουσ κθδεμόνεσ και κοινοποιοφνται 
με εμπιςτευτικι αλλθλογραφία ςτθ ςχολικι μονάδα, ςτθν οποία 
φοιτά ο μακθτισ. 

Οι γονείσ και κθδεμόνεσ μποροφν, με αίτθςι τουσ προσ το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., να λαμβάνουν αντίγραφα των αξιολογικϊν εκκζςεων 
και των ειςθγιςεων όλων των μελϊν τθσ διεπιςτθμονικισ 
ομάδασ. 

 

  



ΚΙΤΗΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Τπουργική απόφαςη υπ'αριθμ. 48275/Δ3/28-
03-2019 (ΦΕΚ 1088/τ. Β’/02-04-2019) 

Νζοσ νόμοσ 4823/3-8-2021 

Μακθτζσ που δεν διακζτουν γνωμάτευςθ, 
μποροφν να υποςτθρίηονται από το Τμιμα 
Ζνταξθσ, με απόφαςθ του Συλλόγου 
Διδαςκόντων φςτερα από: 
α) ειςιγθςθ τθσ Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθσ Ομάδασ 
Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ μακθτϊν, εφόςον θ 
υποςτιριξθ αυτι ςυμπεριλαμβάνεται ςτο 
ςχεδιαςμό του βραχυχρόνιου προγράμματοσ 
παρζμβαςθσ, 
β) ςχετικό αίτθμα των γονζων ι κθδεμόνων και 
γ) ςφμφωνθ γνϊμθ του Σ.Ε.Ε. Ειδικισ Αγωγισ 
και Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ ι του Σ.Ε.Ε. 
παιδαγωγικισ ευκφνθσ του ςχολείου». 

Μετά από ειςιγθςθ τθσ Ε.Δ.Υ. ι του ςυλλόγου 
διδαςκόντων, θ οποία υποβάλλεται μετά από 
γνϊμθ του Συμβοφλου Εκπαίδευςθσ Ε.Α.Ε., ο 
οποίοσ ζχει τθν παιδαγωγικι ευκφνθ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ για τθν ενταξιακι 
εκπαίδευςθ ι, εάν δεν υφίςταται, του 
Συμβοφλου Εκπαίδευςθσ που ζχει τθν 
παιδαγωγικι ευκφνθ τθσ ςχολικισ μονάδασ και 
μζχρι την ζκδοςη τησ αξιολογικήσ ζκθεςησ από 
το ΚΕ.Δ.Α..Τ., οι μακθτζσ μποροφν να 
υποςτθρίηονται ςτα Τμιματα Ζνταξθσ με τθ 
ςυναίνεςθ των γονζων ι κθδεμόνων. 



ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 Ποιοι αςκοφν κηδεμονία: 

 Οι γονείσ 

 Το πρόςωπο που αςκεί νόμιμα τθν επιμζλεια, ςε περίπτωςθ διαηυγίου 

Αν δεν υπάρχει, το πρόςωπο που αςκεί τθν επιμζλεια, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του αςτικοφ κϊδικα 

 Αν ο κθδεμόνασ διαμζνει ςε άλλθ περιφζρεια από τθν ζδρα του ςχολείου, 
αντιπροςωπεφεται από ενιλικο πρόςωπο, ςτο οποίο ζχει δϊςει γραπτι 
εξουςιοδότθςθ 

Για τθν κθδεμονία αςυνόδευτων μακθτϊν προςφφγων ιςχφουν οι διατάξεισ 
του νόμου 4554/2018. 

 

 (άρκρο 13 τθσ υπουργικισ απόφαςθσ υπ’ αρικμ. 79942/ΓΔ4 (ΦΕΚ 2005, τ. Βϋ, 
31-5-2019) 



ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΝΟΜΟΣ 3528/2007-ΦΕΚ 26ϋ/Αϋ/9-2-2007 (ΑΚΟ 26) Ο υπάλλθλοσ 
οφείλει να τθρεί εχεμφθεια για κζματα που χαρακτθρίηονται ωσ 
απόρρθτα από τισ κείμενεσ διατάξεισ. Θ υποχρζωςθ εχεμφκειασ δεν 
αντιτάςςεται ςτισ περιπτϊςεισ που προβλζπεται δικαίωμα των πολιτϊν 
να λαμβάνουν γνϊςθ των διοικθτικϊν εγγράφων. 

  

 ΝΟΜΟΣ 2690-ΦΕΚ 45/Α’/9-3-1999 (ΑΚΟ 5). Κάκε ενδιαφερόμενοσ 
(λ.χ. γονζασ) ζχει το δικαίωμα, φςτερα από γραπτι αίτθςι του να 
λαμβάνει γνϊςθ των εγγράφων που ςυντάςςονται από διοικθτικζσ 
υπθρεςίεσ, αν ζχει ειδικό ζννομο ςυμφζρον. Αυτό το δικαίωμα δεν 
υφίςταται αν παραβλάπτεται απόρρθτο που προβλζπεται από ειδικζσ 
διατάξεισ. Θ απόρριψθ του αιτιματοσ αιτιολογείται και διατυπϊνεται 
γραπτϊσ ςε αυτόν που υπζβαλε αίτθςθ το αργότερο μζςα ςε ζνα μήνα 
από τθν υποβολι του αιτιματοσ. 

  



ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 ΝΟΜΟΣ 2472-ΦΕΚ 50/Αϋ/10-04-1997 (άρκρο 5) Θ επεξεργαςία 
προςωπικϊν δεδομζνων επιτρζπεται όταν το υποκείμενο ζχει δϊςει τθ 
ςυγκατάκεςι του.  

 Κατ’ εξαίρεςη επιτρζπεται θ επεξεργαςία χωρίσ τθ ςυγκατάκεςθ όταν θ 
επεξεργαςία είναι αναγκαία για τθν εκπλιρωςθ υποχρζωςθσ του 
υπεφκυνου επεξεργαςίασ, θ οποία επιβάλλεται από τον νόμο (π.χ. 
υποβολι παιδαγωγικϊν εκκζςεων, υποβολι εγγράφων ςε δθμόςια αρχι 
π.χ. Λατροπαιδαγωγικό Κζντρο, ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Νοςοκομειακζσ μονάδεσ).  

 Σφμφωνα με το άρκρο 4 τθσ Υ.Α. 48275/2019 : «Οι εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε. 
ςυνεργάηονται με Κ.Ε.Σ.Υ. και άλλεσ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ (Κοινοτικά 
Κζντρα Ψυχικισ Υγείασ Παιδιϊν και Εφιβων, Ιατροπαιδαγωγικά Κζντρα, 
ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ οικείων OTA, κ.ά.) για τθ ςχολικι, κοινωνικι 
και επαγγελματικι ζνταξθ των μακθτϊν/τριϊν». 

  



ΧΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΡΑ & ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 Για ζντυπα ςχετικά με το ζργο του εκπαιδευτικοφ του Τ.Ε. και τθσ 
Ραράλλθλθσ Στιριξθσ, υπάρχει το απαραίτθτο υλικό ςτον ιςτότοπο του 
1ου ΡΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου  

 (ςτον ςφνδεςμο «Βιβλιοκικθ»  και ςτον υποςφνδεςμο Ειδικι Αγωγι 
«Χριςιμα ζντυπα »).  

 https://blogs.sch.gr/1pekesna/?page_id=119 

 Εκεί κα βρείτε εξατομικευμζνο πρόγραμμα, θμερολόγια, τριμθνιαίο 
πρόγραμμα κ.λπ. 

  

 Για περαιτζρω επικοινωνία μαηί μου: katsandri@sch.gr 
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