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Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις 
μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 

1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των 

μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία σκοπεύει μόνο στην παροχή της 

δυνατότητας να εξωτερικεύσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, τις οποίες 

λόγω των γνωστικών ή άλλων δυσκολιών δυσκολεύονται να αποδώσουν με 

τους συνήθεις τρόπους, με τους οποίους αποδίδουν οι περισσότεροι/ες 

μαθητές/τριες της τυπικής ανάπτυξης. 

2. Η διαδικασία της αξιολόγησης, καλό είναι, να πραγματοποιείται με 

κατανόηση και διακριτικότητα με στόχο την ενίσχυση και ενθάρρυνση του/της 

μαθητή/τριας με ΕΕΑ ή και αναπηρία.  

3. Η επανάληψη της τάξης από έναν/μία μαθητή/τρια με ΕΕΑ ή και αναπηρία 

κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, πιθανόν είναι να οδηγήσει 

στην εγκατάλειψη της προσπάθειας για μάθηση και αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του/της και να του/της δημιουργήσει συναισθηματικά ή 

κοινωνικά προβλήματα.  

4. Είναι αναγκαίο ο/η εκπαιδευτικός να μελετήσει λεπτομερώς τη γνωμάτευση 

για το/τη συγκεκριμένο/νη μαθητή/τρια, πριν προχωρήσει στην εξέταση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων του/της. Ευνόητο είναι ότι επιβάλλεται η τήρηση του 

απορρήτου των πληροφοριών που αναγράφονται σε αυτήν. 

5. Επισημαίνεται ότι οι μαθητές/τριες με ΕΕΑ ή και αναπηρία εξετάζονται στα 

ίδια θέματα με τους/τις συμμαθητές/τριές τους. Παράλληλα, υπάρχει η 

δυνατότητα τα θέματα αυτά να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να 

εξετάζονται και μέσω ερωτήσεων κλειστού τύπου. Σύμφωνα με το Έγγραφο 

του ΥΠΟΠΑΙΘ με Αρ.Πρωτ. 40132/Δ2/11-03-2015, στην περίπτωση των 

ενδοσχολικών εξετάσεων των Λυκείων «είναι δυνατόν να δοθούν χωριστά 

θέματα, εάν συντρέχει αποχρών λόγος, ο οποίος αναγράφεται σε σημείωση 

στο έγγραφο που περιέχει τα θέματα και παράλληλα συντάσσεται και σχετική 

πράξη στο βιβλίο πράξεων του Διευθυντή του σχολείου». Στα σχολεία όπου 

λειτουργούν Τμήματα Ένταξης, προτείνεται η συνεργασία του/της 

εκπαιδευτικού ΕΑΕ της αντίστοιχης ειδικότητας με την ομάδα των 



2 
 

εκπαιδευτικών που συντάσσουν τα θέματα για τις εξετάσεις. Ο στόχος αυτής 

της συνεργασίας είναι η κατάλληλη προσαρμογή των θεμάτων, με σημείο 

αναφοράς τις μαθησιακές δυσκολίες του/της μαθητή/τριας.  

6. Πρωταρχικός στόχος του/της εκπαιδευτικού είναι να δημιουργήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προσφέρει στον/στην μαθητή/τρια τη 

δυνατότητα να αισθανθεί άνετα, να του/της εμπνεύσει εμπιστοσύνη κι έτσι να 

μπορέσει αυτός/ή να εκφράσει ελεύθερα τη σκέψη του/της. Για την επίτευξη 

του παραπάνω στόχου ενδείκνυται ο/η εκπαιδευτικός που εξετάζει να έχει την 

κατάλληλη οπτική επαφή με τον/την μαθητή/τρια, να μιλά καθαρά και σχετικά 

αργά και να μην είναι επικριτικός/ή. Οι αντιδράσεις του/της εκπαιδευτικού να 

εξαρτώνται τόσο από τα λεγόμενά του/της μαθητή/τριας, όσο και από τις 

ενδείξεις που έχει από τη μη λεκτική συμπεριφορά του/της. 

7. Προσοχή: συχνά οι μαθητές/τριες με ΕΕΑ ή και αναπηρία παρουσιάζουν 

ελλειμματική προσοχή, γεγονός που τους/τις αποσυντονίζει από τη διαδικασία 

της αξιολόγησης. Γι’ αυτό θα πρέπει:  

α) Ο χώρος όπου θα πραγματοποιηθεί ή γραπτή ή προφορική εξέταση να μην 

έχει πολλά οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, να μην 

υπάρχουν πολλά αντικείμενα στο γραφείο ή στην έδρα που χρησιμοποιούν οι 

εξεταστές (στην περίπτωση των προφορικών εξετάσεων), καλό είναι τα 

παράθυρα της τάξης να έχουν πρόσβαση σε χώρο όπου δεν κινούνται άλλα 

παιδιά και να επικρατεί ησυχία στο χώρο.  

β) Να εφαρμόζονται μη λεκτικές συμπεριφορές διαμεσολάβησης και 

επικοινωνίας προς το/τη μαθητή/τρια (π.χ. ένα ελαφρύ άγγιγμα στον ώμο ή 

οπτικοποιημένες υπενθυμίσεις ενεργειών), όταν κρίνεται απαραίτητο. 

γ) Όταν ο μαθητής/τρια εμφανίζει έντονα στοιχεία υπερκινητικότητας, καλό 

είναι να διακόπτεται η διαδικασία εξέτασης με ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα, κατά 

το οποίο ο/η μαθητής/τρια θα διοχετεύει την ενέργειά του σε μια κινητική 

δραστηριότητα εντός της αίθουσας (π.χ. να σβήσει τον πίνακα, να περπατήσει 

μέσα στην αίθουσα, κ.ά.). Υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών/τριών με 

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, οι οποίοι/ες, προκειμένου να 

συγκεντρωθούν κατά την προφορική εξέταση, έχουν ανάγκη από 
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διευκολύνσεις που ανταποκρίνονται στις προσωπικές στρατηγικές και 

πρακτικές που έχουν αναπτύξει και χρειάζεται να τις εφαρμόσουν για να 

αναδυθεί η μέγιστη απόδοσή τους (π.χ. δεν επιθυμούν τη βλεμματική επαφή, 

πρέπει να κινούνται στο χώρο για να συγκεντρώνονται, να συλλέγουν τα 

δεδομένα από τη μνήμη τους και να απαντούν στην ερώτηση, να γράφουν ή 

να σχεδιάζουν πριν απαντήσουν κτλ.). 

8. Απαραίτητο είναι οι ερωτήσεις που τίθενται κατά την προφορική εξέταση να 

διαβάζονται αρχικά από το μαθητή και στη συνέχεια μεγαλόφωνα από τον/την 

εκπαιδευτικό, ώστε να παρέχονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να γίνεται 

κατανοητό το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που ο/η μαθητής/τρια δεν έχει 

κατανοήσει την εκφώνηση του θέματος, τότε αναδιατυπώνεται η ερώτηση με 

απλούστερο τρόπο. Απευθύνονται επιπρόσθετες διευκρινιστικές ερωτήσεις, 

εάν οι απαντήσεις του/της μαθητή/τριας είναι συνοπτικές και ημιτελείς. 

Επίσης, προτρέπουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας απάντησης που δεν 

θεωρείται επαρκής, ενώ του/της προσφέρεται χρόνος, στην περίπτωση που 

αυτός ζητηθεί και είναι αναγκαίος. 

9. Στα θεωρητικά μαθήματα ενδέχεται ο/η μαθητής/τρια να μην έχει την 

ικανότητα ή να δυσκολεύεται πολύ να αποδώσει σε συνεχή λόγο το ζητούμενο 

γνωστικό αντικείμενο, οπότε κρίνεται σκόπιμο να απαντά σε ερωτήσεις που 

τίθενται και έχουν ως στόχο να εκμαιεύσουν τις απαντήσεις του/της. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις ο/η μαθητής/τρια διευκολύνεται από ερωτήσεις που αρχίζουν 

με συγκεκριμένες ερωτηματικές λέξεις, όπως: ποιος, πότε, πού, πώς, γιατί. 

Με αυτόν τον τρόπο η αξιολόγηση επικεντρώνεται στην κατανόηση των 

βασικών εννοιών του θέματος και στην ενεργοποίηση της κριτικής τους 

ικανότητας. 

10. Αναφορικά με το μάθημα της Έκθεσης, καλό είναι η αξιολόγηση να 

επικεντρώνεται στην κατανόηση των βασικών εννοιών του θέματος και στην 

παρουσίασή του με λογικά επιχειρήματα. Στην περίπτωση της προφορικής 

εξέτασης, χρήσιμη είναι η πρόχειρη σελίδα όπου μπορούν να σχεδιάζουν ή να 

γράφουν λέξεις κλειδιά, που τους/τις διευκολύνουν στο να εκφράσουν 

προφορικά τις σκέψεις τους.  
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11. Στην προφορική εξέταση στα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης π.χ 

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία κ.λπ. οι καθηγητές/τριες λαμβάνουν υπόψη το 

συλλογισμό και τον τρόπο που ακολούθησε ο/η μαθητής/τρια για την επίλυση 

της άσκησης ή την απόδειξη μίας θεωρίας. Τους/τις βοηθά να παρουσιάζουν 

από το πρόχειρό τους αυτά που έχουν γράψει ή σχεδιάσει, παρά να τα 

υπαγορεύουν στον πίνακα και να διακόπτεται η ροή της σκέψης τους. Είναι 

πιθανόν ο/η μαθητής/τρια να μη χρησιμοποιεί σωστά τα πρόσημα ή να κάνει 

λάθη στις πράξεις, αναριθμητισμούς κτλ. τότε ο/η εκπαιδευτικός χρειάζεται να 

παρεμβαίνει, να επισημαίνει το λάθος και να τον/την ενθαρρύνει να 

προχωρήσει. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους πως οι 

μαθητές/τριες με ΕΕΑ ή και αναπηρία συχνά παρουσιάζουν δυσκολίες στη 

βραχύχρονη και μακρόχρονη μνήμη και κατά συνέπεια στην από μνήμης 

αναπαραγωγή τύπων και ορισμών. 

12. Αρκετές φορές οι μαθητές/τριες κατά την πρώτη τους προφορική εξέταση 

έχουν άγχος, επειδή δε γνωρίζουν τι πρόκειται να επακολουθήσει κατά τη 

διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας. Ιδιαίτερα στο Λύκειο, ένας επιπλέον 

λόγος που πιθανότατα αυξάνει το άγχος τους, είναι η επαφή τους με μη οικεία 

πρόσωπα της επιτροπής που τους εξετάζει. Οι εξεταζόμενοι μπορεί να 

εκφράσουν το άγχος τους άμεσα, δηλαδή με λεκτικό τρόπο, ή έμμεσα, 

δείχνοντας ανήσυχοι, ιδρώνοντας, μπερδεύοντας τα λόγια τους κ.λπ. Το 

άγχος μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην επικοινωνία του/της μαθητή/τριας 

με τον/την εκπαιδευτικό. Όταν ο/η εκπαιδευτικός αντιληφθεί ότι ο/η 

μαθητής/τρια αισθάνεται άγχος, είναι αναγκαίο να τον/την ενημερώσει για τη 

διαδικασία αξιολόγησης και να τον καθησυχάσει. Στην περίπτωση των 

εξετάσεων του Λυκείου και αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, καλό θα ήταν η 

εξεταστική επιτροπή να απαρτίζεται από πρόσωπα που είναι οικεία προς 

τους/τις μαθητές/τριες, ευαισθητοποιημένα στις μαθησιακές και άλλες 

δυσκολίες ή εκπαιδευτικοί της ΕΑΕ.  

13. Βασικός στόχος της αξιολόγησης του/της μαθητή/τριας με ή χωρίς ΕΕΑ 

είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των 

μαθησιακών ελλειμμάτων με σκοπό τη βελτίωση της προσφερόμενης 

σχολικής εκπαίδευσης, ενώ κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ο ατομικός τρόπος, ο ρυθμός μάθησης και 
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απόκρισης των μαθητών/τριών με ή χωρίς ΕΕΑ και αναπηρία. Επιπλέον, οι 

μαθητές/τριες με ή χωρίς ΕΕΑ και αναπηρίες αξιολογούνται με ιδιαίτερη 

βαρύτητα στις δυνατότητες που αναπτύσσουν και αξιοποιούν σε σχέση με την 

καθημερινή ζωή. Η αξιολόγησή τους δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοσή τους 

στα διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η 

προσπάθεια που καταβάλλουν, το ενδιαφέρον τους, οι πρωτοβουλίες 

που αναπτύσσουν, η δημιουργικότητά τους, η συνεργασία τους με άλλα 

άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του σχολείου. 

 

 

 

 


