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Αναπηρία: δύο διαφορετικές προσεγγίσεις 

 
• το ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας  

θεωρεί την αναπηρία υπεύθυνη για τους περιορισμούς 
που βιώνουν οι ανάπηροι 

 

• το κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας  
εστιάζει στην άρση των φραγμών που θέτει η ίδια 
κοινωνία και το σχολικό πλαίσιο και στην παροχή 
ποικίλων μέσων προσαρμοσμένων στις διαφορετικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 

 



Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  

 

Η Σύμβαση και Ορισμός της Αναπηρίας 

 

Άρθρο 1. 

    Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα που 

έχουν μακροχρόνια σωματικές, διανοητικές, 

πνευματικές ή αισθητηριακές δυσλειτουργίες, που, σε 

αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να 

παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους 

άλλους. 

 



Φοίτηση και εκπαίδευση εφήβων 
με ΕΕΑ στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

 

Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες  

Άρθρο 24  

Εκπαίδευση 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα 

των ατόμων με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Με σκοπό 

την άσκηση του δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις και 

βάσει των ίσων ευκαιριών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, σε 

όλα τα επίπεδα και δια βίου μάθηση ... 

 



Άρθρο 3 

Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: 

  ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής αυτονομίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών επιλογών και της 

ανεξαρτησίας των ατόμων 

  η μη διάκριση 

 η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,  

 ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με 

αναπηρίες ως τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας 

και της ανθρωπότητας 

 η ισότητα ευκαιριών  

 η προσβασιμότητα  

 η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

 ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρίες και ο 

σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες να 

διατηρήσουν την ταυτότητά τους 

 



Α.Φοίτηση εφήβων με ΕΕΑ ή και αναπηρία 

στη Δ/θμια Εκπ/ση 

Α1. Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ 

Ν. 1143/27-3-1981 ψηφίζεται ο πρώτος νόμος για 

την Ειδική Αγωγή 

Π.Δ. 603/1982 για την οργάνωση και τη λειτουργία 

των μονάδων της Ειδικής Αγωγής 

Ν. 1566/30/09/1985 για τη δομή της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(με τα άρθρα 2, 32, 33, 34 και 35, η ειδική αγωγή 

εντάχθηκε μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της γενικής 

προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) 

 



Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ 

 
N. 2817/14-03-2000, Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις 

 Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/1-10-2002,  Ένταξη, φοίτηση και 
αποφοίτηση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων  Ειδικής 
Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης.  

Υπουργική Απόφαση αριθμ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/3-12-
2007, καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου ΕΕΠ, ΕΒΠ,     

   τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΔΑΥ,  

   καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού που 

υπηρετεί σε ΣΜΕΑ, Τ.Ε., Π.Σ., Δ.Κ.ΟΙ. στην ΠΕ και ΔΕ 

 

Α. Φοίτηση εφήβων με ΕΕΑ ή και αναπηρία 

στη Δ/θμια Εκπ/ση 

Α1. Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ 



Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ 

 

Ν.3699/11-10-2008, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες 

Ν. 4074/11-04-2012, Κύρωση της Σύμβασης για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες... 

Ν.4186/17-09-2013, Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, 

Άρθρο 28, Θέματα Ειδικής Αγωγής  

Ν. 4115/2013, Άρθρο 39, Θέματα Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ίδρυση 

ΣΔΕΥ/ΕΔΕΑΥ) 

 

Φοίτηση εφήβων με ΕΕΑ ή και αναπηρία στη 

Δ/θμια Εκπ/ση 

Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ 



Θεσμικό πλαίσιο 

 

Ν. 1566/1985 Δομή της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

   άρθρο 2 παρ. 4. Μαθητές της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φοιτούν σε 

ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή 

εντάσσονται σε κανονικές τάξεις για να 

πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, 

ειδική αγωγή και μάθηση  

 

Α. Φοίτηση εφήβων με ΕΕΑ ή και αναπηρία 

στη Δ/θμια Εκπ/ση 

Α1. Θεσμικό πλαίσιο ΕΑΕ 



   Μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν. 3699/2008 

άρθρο 3) εμφανίζουν: 

  νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες 

όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), 

αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, 

βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη 

ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας, λόγου 



ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως 

δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, 

σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή 

χωρίς υπερκινητικότητα 

διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 

(φάσμα αυτισμού) 

ψυχικές διαταραχές 

πολλαπλές αναπηρίες 



σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και 

κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική 

συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, 

γονεϊκής παραμέλησης και εγκατάλειψης ή 

λόγω ενδοοικογενειακής βίας 

 μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες 

και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που 
υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα 
για την ηλικιακή τους ομάδα 



ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

    

 

 Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές 

με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται 

αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως 

γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

 

 



Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3699/2008  

   Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να 

φοιτούν  

Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, 

εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες 

μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι 

από τον εκπαιδευτικό της τάξης 

Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου με 

παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση 

εκπαιδευτικών ΕΑΕ 

 



Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα 

στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) 

μέσα στα σχολεία γενικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης με δύο 

διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων:  

Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, 

που καθορίζεται με πρόταση του οικείου 

ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης 

μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

το οποίο για κάθε μαθητή δεν θα 

υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές 

ώρες εβδομαδιαίως. 

 



Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο 

πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που 

καθορίζεται με πρόταση του οικείου 

ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με σοβαρότερης 

μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το 

εξειδικευμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι 

ανεξάρτητο από το κοινό, σύμφωνα με τις 

ανάγκες των μαθητών. 

 



• Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται 

φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε 

σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ 

με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

(ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της 

αναπηρίας τους και τις ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν 

από αυτή. 



Νόμος 3699/ άρθρο 8 

Σχολικές μονάδες 

 

Ως ΣΜΕΑΕ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

ορίζονται: 

Τα Γυμνάσια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το δέκατο 

ένατο (19ο) έτος της ηλικίας τους.. 

Τα Λύκεια ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το εικοστό τρίτο 

(23ο) έτος της ηλικίας τους.  

 Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), στα οποία η 

φοίτηση 

διαρκεί από πέντε μέχρι οκτώ χρόνια, καλύπτοντας την 

υποχρεωτικότητα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

 



 

Νόμος 4186/2013 Άρθρο 28 

Θέματα Ειδικής Αγωγής 
 

Τα ΤΕΕ Α και Β Βαθμίδας μετατρέπονται σε: 

α) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια (ΕΕΓ). Στα γυμνάσια αυτά 

εφαρμόζεται  

πρόγραμμα για την ολοκλήρωση της εννιάχρονης 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης και την παροχή επαγγελματικής  

εκπαίδευσης. 

β) Τα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΕΛ), στα οποία  

εγγράφονται απόφοιτοι του Επαγγελματικού Γυμνασίου  

και των Ειδικών και Γενικών Γυμνασίων και Λυκείων. Στα  

λύκεια αυτά η φοίτηση περιλαμβάνει τέσσερις τάξεις  

κατ’ αντιστοιχία με το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο.  
 
 

 



23 Τμήματα Ένταξης Δυτ. Θεσσαλονίκης 

σε σύνολο 162 Σχολικών Μονάδων 
Πολίχνη: 1ο  2ο  4ο Γυμνάσια 

Νεάπολη: 5ο Γυμνάσιο 

Σταυρούπολη: 4ο Γυμνάσιο 

Εύοσμος: 1ο Γυμνάσιο 

Συκιές: 1ο  2ο Γυμνάσια 

Πεύκα: 1ο Γυμνάσιο 

Ωραιόκαστρο:  2ο Γυμνάσιο 

Λαγκαδάς: 1ο Γυμνάσιο 

Γυμνάσιο Σοχού 

Γυμνάσιο Ν. Μαδύτου 

Γυμνάσιο Καλινδοίων 

Γυμνάσιο Ρεντίνας 

Γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου 

Γυμνάσιο Αρέθουσας 

Εχέδωρος: 1ο 3ο Γυμνάσια 

Χαλάστρα: 1ο 2ο Χαλάστρας 

Κουφάλια: 1ο Γυμνάσιο 

Γυμνάσιο Αξιού 
 



Σύμφωνα με την Υπ.Απ. Αρ. 102357/Γ6/2002 

   Την ευθύνη της εκπαίδευσης του μαθητή που 
φοιτά στα Τμήματα Ένταξης έχουν από 
κοινού ο εκπαιδευτικός του ΤΕ και ο 
εκπαιδευτικός της συνήθους σχολικής τάξης 
φοίτησης του μαθητή. Οι δύο εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για την παρακολούθηση του 
προγράμματος του μαθητή, για τις σχετικές 
προσαρμογές και τροποποιήσεις της 
διδασκαλίας, καθώς και για την αξιολόγηση 
της προόδου του. 



ΣΜΕΑΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 
 

ΤΕΕ Α & Β Βαθμίδας Πεύκων 

ΕΕΕΕΚ Πεύκων 

ΕΕΕΕΚ Κορδελιού 

 

 

 

 

 



ΣΜΕΑΕ  Δ/θμιας  Εκπ/σης  
Δυτ. Θεσσαλονίκης 

 

ΤΕΕ Α & Β Βαθμίδας Πεύκων 

ΕΕΕΕΚ Πεύκων 

ΕΕΕΕΚ Κορδελιού 

 

 

 

 

 



 

 

 

από τις ΕΕΑ στους «φραγμούς στη μάθηση και τη 
συμμετοχή» 

Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο για την 
αναπηρία ο όρος ΕΕΑ παραπέμπει σε  

χαμηλές προσδοκίες 

απομακρύνει από τις αιτίες των δυσκολιών που 
πηγάζουν από τα ΑΠΣ, την κουλτούρα της 
εκπαίδευσης και των κοινωνικών σχέσεων 

καθιστά αποσπασματική την απόκριση στη 
μαθητική ετερότητα 

 

 
Β. Εκπαίδευση εφήβων με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή και Αναπηρία 
 



Συμπεριφορές εφήβων με μαθησιακές 
δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

αποφεύγει να διαβάσει και να γράψει 

συχνά διαβάζει λάθος τις γραπτές 
πληροφορίες 

 δυσκολεύεται να κάνει περίληψη 

δυσκολεύεται να αναδιηγηθεί με την ορθή 
σειρά μια ιστορία 

έχει φτωχή κατανόηση του γραπτού λόγου 

δυσκολεύεται να καταλάβει το γραπτό λόγο 
σε όλα τα μαθήματα 

 κάνει πολλά λάθη στην ορθογραφία 



δυσκολεύεται στις αφηρημένες έννοιες 

 παράγει πολύ φτωχό γραπτό λόγο 

δυσκολεύεται στην εκμάθηση ξένης γλώσσας 

δυσκολεύεται στην κατανόηση της θεσιακής 
αξίας των ψηφίων 

δυσκολεύεται στην εφαρμογή των βασικών 
μαθηματικών γνώσεων 

δυσκολεύεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση 

δυσκολεύεται στην επικοινωνία με τους/τις 
συνομιλήκους 

δυσκολεύεται στην κατανόηση και εφαρμογή 
κοινωνικών κανόνων 



Κοινωνικές δεξιότητες 

δεν δέχεται την κριτική 

δυσκολεύεται στην κατανόηση μη λεκτικών 
σημάτων στην επικοινωνία 

Δυσκολεύεται στην ερμηνεία των κοινωνικών 
περιστάσεων 

παρερμηνεύει συχνά τη συμπεριφορά των άλλων 

δυσκολεύεται στη διαπραγμάτευση ή στην 
υπεράσπιση του εαυτού του 

υποκύπτει εύκολα στην πίεση των συνομηλίκων 

δυσκολεύεται να «μπει» στη θέση του άλλου 

 



Ο David Micthell έχει καταγράψει 24 στρατηγικές 
μάθησης  για την Ειδική Αγωγή και την Ενταξιακή 
Εκπαίδευση (Micthell D. 2008, What really works in 

special and inclusive education: Using evidence 
based teaching strategies, Abingdon, Oxon: 

Routledge) 

 



 Διδασκαλία και μάθηση στην τάξη γενικής 
αγωγής 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

 Διδασκαλία μεταξύ μαθητών 

 Συνδιδασκαλία 

 Εμπλοκή γονέων 

 Σχολική Κουλτούρα 

 Υποστήριξη της θετικής συμπεριφοράς 
συνολικά μέσα στο σχολείο 

 Ποιότητα του μαθησιακού περιβάλλοντος 

 Κοινωνικο-συναισθηματικό κλίμα της τάξης 

 



 Εκπαίδευση στις κοινωνικές δεξιότητες 

 Διδασκαλία κοινωνικών στρατηγικών 

 Αυτο-ρυθμιζόμενη μάθηση 

 Στρατηγικές μνήμης 

 Αμοιβαία διδασκαλία 

 Φωνολογική ενημερότητα και φωνολογική 
επεξεργασία 

 Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (Cognitive 
Behavioral Therapy) 

 Συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις 



Η Διαφοροποίηση και η Διαφοροποιημένη 
Διδασκαλία συνδέεται άμεσα με τις αρχές 
του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της 

αναπηρίας και είναι: 

Μία συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση της 
εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Μία συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία,  κατά 
την οποία το αναλυτικό πρόγραμμα 

προσαρμόζεται με τέτοιο τρόπο,  ώστε να 
επιτρέπει σε όλους/ες, να συμμετέχουν 

ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, 
αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό τις 

δυνατότητές τους  

 



Διαφοροποίηση περιεχομένου 

    Εισάγω το περιεχόμενο διδασκαλίας με ποικίλους 
τρόπους, ώστε να είναι προσβάσιμο και κατανοητό 

από όλους τους μαθητές και επιπλέον να 
διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή τους μέσα στην 

τάξη. 

 

 

 



Διαφοροποίηση της διαδικασίας 
 

Αφορά στην επιλογή των κατάλληλων: 
• διδακτικών μεθόδων,  

• μέσων και υλικών 
• τρόπων οργάνωσης  του μαθησιακού 

περιβάλλοντος -χώρου-, 
• τρόπων  εργασίας των μαθητών -ατομικά, σε 

ζεύγη, ομαδικά, στην ολομέλεια-, 
• τρόπων υποστήριξης -ο εκπαιδευτικός ως 

διαμεσολαβητής στη μαθησιακή διαδικασία. 



Στρατηγικές διαφοροποίησης της διαδικασίας 

Ενδεικτική αναφορά: 

• Εργασία στην ομάδα, στη δυάδα,  στην 
ολομέλεια και ατομική 

• Μαθησιακά κέντρα 

• Χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Συμβόλαια-ημερήσιες διατάξεις 

• Διαβαθμισμένες-κλιμακωτές  δραστηριότητες 

• Αξιοποίηση της τέχνης 

• Αξιοποίηση διαλόγου-τεχνικές καλής 
ακρόασης 

 



• Ανάλυση έργου: το σπάσιμο μιας σύνθετης 
εργασίας σε επιμέρους, απλούστερα  κομμάτια 

–βήματα  

• Προσαρμογή της γλώσσας  στο επίπεδο του 
μαθητή 

• Αναφορά  και  επίδειξη παραδειγμάτων  από 
την καθημερινότητα ή ολοκληρωμένων 

παρόμοιων εργασιών 

• Οπτικοποίηση  του υλικού, των οδηγιών ή των 
βημάτων εργασίας 

• Αξιοποίηση της πολυτροπικότητας - 
πολυγραμματισμοί 

 



Διαφοροποίηση του μαθησιακού 
αποτελέσματος 
Αφορά στην: 

• επιλογή ποικίλων τρόπων αξιολόγησης, 
• παρουσίαση του τελικού μαθησιακού 

προϊόντος με ποικίλους  τρόπους από τους 
μαθητές έτσι ώστε  να μπορούν να επιδείξουν 

τι έχουν μάθει, κατανοήσει  και κατακτήσει. 

 



 
Η αξιολόγηση του μαθησιακού 

αποτελέσματος πρέπει 
• να έχει δυναμικό – ολιστικό χαρακτήρα,  

• να μην εστιάζει αποκλειστικά στις αδυναμίες 
των μαθητών και σε ποσοτικά δεδομένα 

• να εφαρμόζεται με πολλούς διαφορετικούς 
τρόπους και μέσα 

• να είναι συνεχής  
 

 

 



 

Προσοχή!!! 

Η αξιολόγηση του τελικού προϊόντος δεν 
εστιάζει μόνο στο αποτέλεσμα επεκτείνεται 

και στη διαδικασία που ακολούθησε ο/η 
μαθητής/τρια  

 

 



Παράδειγμα διαφοροποίησης 

Διαφοροποιημένο 
περιεχόμενο (επιμέρους 

στόχοι) 
• ΜΙΚΡΗ: Να παράγει το ίδιο στον 

υπολογιστή με τη βοήθεια 
κειμενογράφου ή κατάλληλου 
λογισμικού 
 

• ΜΕΤΡΙΑ: Να εργάζεται σε ειδικό 
φύλλο με κλειστού τύπου 
ασκήσεις (συμπλήρωση, 
σχεδιάγραμμα, αντιστοίχηση 
μικρών φράσεων με εικόνες) 
 

• ΜΕΓΑΛΗ: Να υπαγορεύει τις 
σκέψεις του σε συμμαθητή του 
ή στον εκπαιδευτικό  της τάξης ή 
να παράγει  ζωγραφιά  αντί 
κειμένου 

Στόχος Α.Π.Σ. για την 
παραγωγή γραπτού 

λόγου 
 

Να οργανώνει τις σκέψεις του  
σε γραπτό λόγο  
με ορθή γραφή, 

ορθή σύνταξη  και 
την κατάλληλη δομή 
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Τρόποι αξιολόγησης των μαθητών  με ΕΕΑ 
ή και αναπηρία που φοιτούν σε πλαίσιο 

Γενικής Αγωγής 
 

• Σχεδιάζω μια ιστοσελίδα  

• Σχεδιάζω/εκτελώ ένα πείραμα  

• Παρουσιάζω ένα δελτίο ειδήσεων  

• Γράφω συνταγές  

• Γράφω τραγούδια  

• Γράφω ένα θεατρικό έργο  

• Ετοιμάζω μια έκθεση φωτογραφίας  

• Ετοιμάζω μια σειρά από διαφημίσεις  

• Ετοιμάζω διαγράμματα ή πίνακες για μια ιδέα  
• Ετοιμάζω ένα ερωτηματολόγιο  

 



Τρία συμπεράσματα για τη διαφοροποίηση … 

• Α. Η διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται σε 
σχέση με την ετοιμότητα του μαθητή, τα 
ενδιαφέροντα του, το μαθησιακό του στυλ, 
τις εμπειρίες και τα βιώματα του, τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του, τον τρόπο δηλαδή 
που μαθαίνει πιο εύκολα 

• Β. Η διαφοροποίηση θα πρέπει να γίνεται στο 
περιεχόμενο της διδασκαλίας, στη 
διαδικασία, μέθοδο- στρατηγικές - τεχνικές, 
στο προϊόν, το αποτέλεσμα της διδασκαλίας, 
την αξιολόγηση  

 



Γ. Αναγκαιότητα προετοιμασίας και 

σχεδιασμού 

ο εκπαιδευτικός : πρώτα σχεδιάζει ποικίλες 

προσεγγίσεις σε αυτό που οι μαθητές έχουν 

ανάγκη να μάθουν,  

πώς θα το μάθουν, 

πώς θα το εκφράσουν, 

ώστε κάθε μαθητής/τρια να μάθει αποτελεσματικά 

όσα περισσότερα μπορεί 

 

 



Γενικά χαρακτηριστικά των  ατόμων με 
νοητική αναπηρία 

 

• Τα χαρακτηριστικά των ατόμων με ν.α 
ποικίλουν  από άτομο σε άτομο 

 

• Τα άτομα με ν.α. δεν έχουν μία 
συγκεκριμένη και άκαμπτη ανάπτυξη, ούτε 
ακριβώς την ίδια εξελικτική πορεία 

 

• Γενικά,  παρουσιάζουν δυσκολίες που 
αφορούν σε τρεις τύπους δεξιοτήτων: 

 



 

• Νοητικές δεξιότητες: γλώσσα, σκέψη, μνήμη, 
προσοχή, έννοιες των αριθμών, του χρόνου, 

αυτοκατεύθυνσης (self-direction), κ.α.  

 

• Κοινωνικές δεξιότητες - προσαρμοστικότητα: 
διαπροσωπικές ικανότητες,  κοινωνική ευθύνη, 

αυτοεκτίμηση, ευπιστία, αφέλεια, επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων, υπακοή σε νόμους 

και κανόνες, αποφυγή θυματοποίησης, κ.α. 

 

• Δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης: 
προσωπική φροντίδα, αυτοεξυπηρέτηση, 

επαγγελματικές δραστηριότητες, ασφάλεια, κ.α. 

 



Βασικές αρχές εκπαίδευσης μαθητών με 
νοητική αναπηρία 

• Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των μαθητών με 
ν.α 

• Εννοιολογική πλαισίωση του περιεχομένου 
διδασκαλίας με ποικίλους τρόπους.  

Ο εκπαιδευτικός τίποτα δε θεωρεί αυτονόητο 
(π.χ. σύνδεση του περιεχομένου διδασκαλίας  
με τα βιώματα, τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντα 
και την καθημερινότητα των μαθητών με ν.α., 

κ.ά) 

• Εξισορρόπηση ακαδημαϊκών, επαγγελματικών, 
κοινωνικών, προσωπικών δεξιοτήτων  

 



 

• Λειτουργική εφαρμογή των ακαδημαϊκών 
δεξιοτήτων με δραστηριότητες σε πραγματικά 

πλαίσια στην κοινωνία : 

π.χ. συμπλήρωση αίτησης για κάποια υπηρεσία, 
χρήση μενού εστιατορίου, αξία και χρήση 

εισιτηρίου, αναγνώριση σημάτων ασφαλείας, κ.ά. 
Η αρχή της λειτουργικότητας διευκολύνει την 

καθημερινότητά των μαθητών με ν.α. 

• Σχεδιασμός κινητικών-βιωματικών 
δραστηριοτήτων 

• Εκπαίδευση στην αυτονομία, στον 
αυτοκαθορισμό, σε δεξιότητες ζωής 

 

 



Στρατηγικές διαφοροποίησης για μαθητές με ν.α 
 

• Ανάλυση έργου: ο τεμαχισμός της διδακτικής 

ύλης σε βήματα, ο επιμερισμός ενός στόχου ή 

μιας εργασίας. Η ανάλυση έργου  προϋποθέτει τη 

συστηματική καταγραφή των επιμέρους  βημάτων-

βραχυπρόθεσμων στόχων ενός έργου, μιας 

δραστηριότητας, ενός μακροπρόθεσμου στόχου. 
(Αφορά στη διαφοροποίηση της διαδικασίας και του περιεχομένου). 

 

• Πολυαισθητηριακή προσέγγιση της διδασκαλίας: 

οπτικά, απτικά, ακουστικά, κ.α ερεθίσματα-μέσα και 

υλικά.  

(Πρόκειται για διαφοροποίηση  διαδικασίας, τελικού προϊόντος). 

 



• Οπτικοποίηση της πληροφορίας 

αφορά στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας  σε όλα τα 
επίπεδα: περιεχόμενο, διαδικασία, μέσα και υλικά 

και αποτέλεσμα. Το περιεχόμενο διδασκαλίας 
παρουσιάζεται:  

   -εικόνες  

   -φωτογραφίες,  

   -σκίτσα,  

-βίντεο, 

-προσομοιώσεις 

   -καρτέλες,  

   -σύμβολα, 

   -χάρτες,  

   -διαγράμματα,  

   -πίνακες, κ.ά.  



Προσαρμογή κειμένου: 

Μεταγραφή κειμένου ή δημιουργία νέου με 
τρόπο που να το καθιστά  προσβάσιμο από  

τους μαθητές με ν.α.  

Βασικές αρχές: 

η σαφήνεια, η διατήρηση και η μετάδοση των 
βασικών νοημάτων, δράσεων ή ιδεών και 

σκοπών του αρχικού κειμένου.  

η περιληπτική απόδοση με μια πρόταση ανά 
δράση-νόημα ή με λέξεις κλειδιά ή και μόνο με 
εικόνα ή με εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας, Η 
εικόνα θα πρέπει να  αποδίδει το περιεχόμενο. 
Η στρατηγική αφορά στη διαφοροποίηση 

του περιεχομένου.  

 



Προσαρμογή κειμένου 

• Ένα προσαρμοσμένο κείμενο που έχει 
απλοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό μπορεί να 
εμπλουτιστεί και να επενδυθεί με ποικίλα  
μέσα (εικόνα, μουσική, ήχο, οπτικοποίηση,  

δραματοποίηση, αντικείμενα αναφοράς, κ.ά) 
και δραστηριότητες που δεν εστιάζουν μόνο 

στην ανάγνωση του κειμένου, ώστε να 
υποστηρίζεται η ενεργός συμμετοχή, η 

κατανόηση, η μαθησιακή και εκπαιδευτική 
διαδικασία όλων των παιδιών.  

 



Μια μέθοδος προσαρμογής κειμένου είναι η μέθοδος  

easy to read – κείμενο για όλους που διέπεται από 

συγκεκριμένες αρχές. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αξιοποιεί αυτές τις αρχές οι οποίες όμως θα πρέπει να 

προσεγγίζονται κριτικά, με ευελιξία, γιατί οι μαθητές  με 

νοητική αναπηρία διαφέρουν μεταξύ τους. 

https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%
CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/ 

 
Σκανδιναβική εφαρμογή easy to read 

http://www.klartale.no/om_klar_tale/ 

http://8sidor.se/ 

https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
http://www.klartale.no/om_klar_tale/
http://www.klartale.no/om_klar_tale/
http://www.klartale.no/om_klar_tale/
http://www.klartale.no/om_klar_tale/
http://www.klartale.no/om_klar_tale/
http://8sidor.se/


Εκπαιδευτικό υλικό 

ΑΠΣ Ειδικής Αγωγής 

Προσαρμογές Αναλυτικών Προγραμμάτων για 
μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

 

https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%C
F%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/ 

http://www.e-
yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx 

https://pileidou.wordpress.com/2014/11/18/tp
e/ 

 

https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
https://pileidou.wordpress.com/ea/%CE%B1%CF%80%CF%83-%CE%B5%CE%B1%CE%B5/
http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx
http://www.e-yliko.gr/htmls/amea/amea_yliko.aspx
https://pileidou.wordpress.com/2014/11/18/tpe/
https://pileidou.wordpress.com/2014/11/18/tpe/


 Απόφ.Aριθμ. 23519/Γ2/15/3/2010   

   Εξέταση μαθητών Ημερήσιων και Εσπερινών 
Γυμνασίων, με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο 

Ν. 3699/2008 εξετάζονται προφορικά ή 
γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους 



Κατά τις ολιγόλεπτες, ωριαίες δοκιμασίες των 
τριμήνων και τις προαγωγικές και 
απολυτήριες εξετάσεις, εξετάζονται 
(προφορικά ή γραπτά) από τον οικείο 
καθηγητή ταυτόχρονα με τους μαθητές της 
τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια 
θέματα. 

 

 

 

 



    Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης των ειδικών εκπαιδευτικών 

αναγκών στηρίζεται: 

Στην εφαρμογή κατάλληλων αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών 

Στην προσαρμογή των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών 

Στην προσαρμογή των στρατηγικών διδασκαλίας 

Στην προσαρμογή του διδακτικού 
περιβάλλοντος 

Στην προσαρμογή των εργασιών στο σπίτι 

Στην εφαρμογή εναλλακτικών μορφών 
αξιολόγησης 

 



 

 

ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΑΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 


