
Μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές 

ανάγκες στη Γενική 
Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση… 

Πώς;  

 Νικολέτα Μόγκα 

Φιλόλογος Ειδικής 
Αγωγής 



Η επιλογή των μαθητών και 
ο διαχωρισμός των 

τμημάτων 

Γίνεται με βάση 
• Τις διαγνώσεις 

• Τις συστάσεις των 
εκπαιδευτικών 

• Την άτυπη αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού Ε.Α. 

• Τον αριθμό των 
μαθητών που μπορεί ο 
εκπαιδευτικός Ε.Α να 
υποστηρίξει 
αποτελεσματικά 

Δεν γίνεται με 
βάση 

• Το τμήμα φοίτησης στη 
γενική τάξη 

• Την «εξυπηρέτηση» του 
ωρολογίου 
προγράμματος 

• Την ξένη Γλώσσα που 
παρακολουθεί ο 
μαθητής 

• Την διδασκαλία όσο το 
δυνατόν περισσότερων 
διδακτικών 
αντικειμένων 

 



Διδασκόμενη Ύλη 

Από το 
αναλυτικό 
πρόγραμμα 

• Τροποποιημένο και 
προσαρμοσμένο  

• Με επιλογή της 
ύλης κατόπιν 
συνεργασίας με 
εκπαιδευτικό 
γενικής τάξης 

 

 

 

Εξατομικευμένο 
πρόγραμμα 

• Υλικό που 
προετοιμάζει ο 
εκπαιδευτικός Ε.Α 

• Από προγράμματα 
σπουδών Ειδικής 
Αγωγής, αλλά και 
διαπολιτισμικής 
Αγωγής 

 

 

 



Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 

•  Σταθερό και κυλιόμενο 

•  Οι μαθητές δεν απουσιάζουν από μονόωρα 
μαθήματα, το μάθημα της Γυμναστικής και 
φυσικά το μάθημα που αγαπούν 

• Συνεννόηση και ανοχή και ευελιξία στην 
εφαρμογή του προγράμματος σε 
περίπτωση που κρίνεται σημαντική η 
παραμονή του μαθητή σε μία εκ των δύο 
τάξεων  



Το σταθερό και κυλιόμενο 
πρόγραμμα 

Πλεονεκτήματα 
• Υποστηρίζονται 

περισσότερες ώρες στα 
βασικά μαθήματα 

• Ο μαθητής δεν 
απουσιάζει συνεχώς 
από τα ίδια μαθήματα 

• Όλοι οι εκπαιδευτικοί 
εξίσου διδάσκουν και 
είναι σε θέση να 
αξιολογήσουν το 
μαθητή  

 

Μειονεκτήματα 
• Η καθυστέρηση στην 

σταθεροποίηση του 
σχολικού 
προγράμματος 

• Δυσκολία αρχικά στην 
κατανόηση της 
λειτουργίας και 
εφαρμογής του από 
τους μαθητές 

 



Αξιολόγηση 
• Οι εκπαιδευτικοί Γενική και Ειδικής συζητούν και προτείνουν από 

κοινού βαθμολογία τριμήνου 
 

• Ωριαία διαγωνίσματα και Εξετάσεις Ιουνίου στην Γενική τάξη 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν προτάσεις ΚΕΔΔΥ 
 

• Θέματα κοινά (κατόπιν συνεργασίας - τροποποιημένα) 
 

• Στο Τ.Ε. καθημερινή παρακολούθηση, ανατροφοδότηση και 
προφορική κυρίως αξιολόγηση της προόδου (τεστ και εργασίες για 
το σπίτι αγχώνουν και επιφορτίζουν το μαθητή ή/και τον κάνουν 
ανταγωνιστικό γι’ αυτό προγραμματίζονται κατά περίπτωση) 
 

• Στο Τ.Ε γίνεται προσπάθεια το ενδιαφέρον του μαθητή και των 
γονιών του να επικεντρωθεί στην ευχαρίστηση που αντλείται από 
την μάθηση και όχι στις βαθμολογίες    

 
 



Βασικοί Στόχοι 
 

• Εξ’ ατομικευμένη υποστήριξη μαθητή 
ώστε να μπορεί να παρακολουθεί 
ικανοποιητικά και να εντάσσεται στη 
γενική τάξη 

• Εμπειρίες σχολικής επιτυχίας που θα 
τονώσουν την αυτοπεποίθηση του 
μαθητή 

• Αρμονική κοινωνική ζωή στο σχολείο 

 



Προϋποθέσεις  

• Διαπροσωπικές σχέσεις με κάθε μαθητή 

• Συνεργασία εκπαιδευτικών 

• Επικοινωνία με οικογένεια 

• Επαφή με Ειδικούς και υπηρεσίες εκτός 
σχολικής μονάδας (ΕΔΕΑΥ, ψυχολόγους, 
Δίκτυο Άλφα, Αρσίς, κοινωνικές υπηρεσίες 
δήμου) 

• Εξοπλισμός/Υποδομές 

• Στήριξη του μαθητή και εκτός τάξης εάν 
χρειάζεται 

 



Ιστοσελίδα 
Εντοπισμός και οργάνωση διδακτικού υλικού  

προσωπικού και συναδέλφων 

 
• Για μένα (συγκεντρωμένο υλικό ετών με 

δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης) 
 

• Για τους Μαθητές (ανατρέχουν οποιαδήποτε 
στιγμή στο μάθημα της ημέρας) 
 

• Για τους γονείς (που ενδιαφέρονται να παρέχουν 
περαιτέρω βοήθεια στο σπίτι) 
 

• Για τους συναδέλφους (αρκετοί διατηρούν τις 
δικές τους κι έτσι διευκολύνεται η συνεργασία)  
 



Η διδασκαλία στο Τμήμα 
Ένταξης 

• Όπου χρειάζεται ασκήσεις συγκέντρωσης 
προσοχής 
 

• Εποπτικά μέσα – αναλώσιμα για εργασίες (πίνακες, 
σχεδιαγράμματα) 
 

• Οπτικοακουστικό Υλικό 
 

• Θεατρικό παιχνίδι – δραματοποίηση 
 

• Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
 

• Διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων (αναλαμβάνουν 
ρόλο δασκάλου, κάνουν παρουσιάσεις και μας 
φανερώνουν τα ταλέντα τους!) 
 

 

https://nmogka.wordpress.com/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://nmogka.wordpress.com/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://nmogka.wordpress.com/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://nmogka.wordpress.com/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://nmogka.wordpress.com/%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/
https://nmogka.wordpress.com/category/%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-3%CE%B7/
https://nmogka.wordpress.com/category/%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-5%CE%B7/
https://nmogka.wordpress.com/category/%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-4%CE%B7/


Η διδασκαλία στο Τμήμα 
Ένταξης 

• Ευελιξία στη θεματολογία  
 

• Σαφείς οδηγίες – παραδείγματα 
 

• Τακτική αυτοαξιολόγηση προόδου και της χρήσης 
στρατηγικών μάθησης 
 

• Βιβλία και υλικό είναι πάντα διαθέσιμα στην τάξη 
 

• Γενικά ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία και 
ενεργητική συμμετοχή του μαθητή 
 

• Σεβασμός στο συμβόλαιο-κανόνες της τάξης 
 
 

 

https://nmogka.wordpress.com/category/%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-6%CE%B7/
https://nmogka.wordpress.com/category/2%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/
https://nmogka.wordpress.com/category/%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/


Τμήμα Ένταξης… 
γιατί; 

https://nmogka.wordpress.com/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE/

