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Διαφοροποιούνται πάνω ή κάτω από το Μ.Ο. ως προς: 

 Τα σωματικά χαρακτηριστικά 

 Το δείκτη νοημοσύνης 

 Ψυχοσυναισθηματικότητα 

 Φυσική Κατάσταση 

 Μαθησιακό προφίλ (τρόπος μάθησης)  

 Δεξιότητες  

 Χαρισματικότητα 

 

Μαθητές με ειδικές ή γενικές μαθησιακές δυσκολίες,            Υποστηρίζονται από:  

  ΔΑΦ μέσης ή υψηλής λειτουργικότητας,                       1.  Τμήμα Ένταξης 

 ΔΕΠ-Υ                                                                                       2. Παράλληλη Στήριξη 

 διαταραχές όρασης, 

 διαταραχές ακοής,  

 Διαταρχές λόγου ή ομιλίας  

 χαρισματικότητα / ταλέντο.  

*Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 

παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκή παραμέλησης και 

εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

 Νευρολογικές διαταραχές με δυσκολία απόκτησης ορισμένων ακαδημαϊκών 

+ κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 Δυσκολίες ικανότητας  παιδιού- εφήβου να ανταπεξέλθει στα σχολικά έργα / 

να αφομοιώσει νέες πληροφορίες μετατρέποντας τις σε γνώσεις  

 Να χρησιμοποιήσει τη γνώση(μεταγνώση) 
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 Είναι εγγενείς 

 Δεν οφείλονται σε χαμηλή νοημοσύνη ή τεμπελιά. 

 Γενικές ή Ειδικές. 

 

 

 Δεν οφείλονται στους παράγοντες που αναφέρθηκαν  

Προϋπόθεση: 

-σχολική επίδοση σημαντικά κατώτερη από την αναμενομένη σε σχέση με: 

 -την  ηλικία 

-τη σχολική τάξη και  

-το δείκτη νοημοσύνης του παιδιού. 

 

 Δυσλεξία 

 ΔΕΠ/Υ (εμφανίζεται σε συνδυασμό με άλλη/ες) 

 Δυσαναγνωσία (Αναγνωστικές Δυσκολίες) 

 Δυσαριθμησία 

 Δυσορθογραφία 

 Δυσγραφία 

 Δυσπραξία 

 

 

Με τον όρο ένταξη ορίζεται η από κοινού διδασκαλία παιδιών με ή χωρίς ειδικές 

ανάγκες, ως μέρος της γενικής αρχής ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να 

απολαμβάνουν των ίδιων ευκαιριών με την υπόλοιπη κοινωνία 
 

Η παιδαγωγική της ένταξης επιδιώκει ένα σχολείο ανοιχτό, δημοκρατικό, που δεν 

κατηγοριοποιεί, δεν διαχωρίζει τον μαθητικό πληθυσμό με βάση ψυχιατρικά ή 

ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεων) και του προάγει ένα νέο σύνολο αξιών και 

τρόπων λειτουργίας, βασισμένων, κυρίως, στην ανθρωπιστική παιδαγωγική 

παράδοση. 
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  Αφορά κυρίως: 

 Το χώρο  της ειδικής αγωγής και του μοντέλου της συνεκπαίδευσης παιδιών με ή 

χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη συνήθη σχολική τάξη από δύο 

εκπαιδευτικούς της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής ταυτόχρονα, οι οποίοι 

διδάσκουν σε ανομοιογενή ομάδα παιδιών,  συναποφασίζουν και μοιράζονται την 

ευθύνη για την εκπαίδευσή τους (Ευρωπαϊκή 

( Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής 2003,  Friend, M. 2000, 2008). 

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 

 

Παρουσιάζουν:                              

 διαταραχές αυτιστικού φάσματος διαταραχές όρασης,  

 Απώλεια ακοής, 

 Απώλεια λόγου ή ομιλίας, 

 Πολλαπλές αναπηρίες,   

 Χαμηλό δείκτη νοημοσύνης με νοητική καθυστέρηση,  

 Συμπεριφορικές και συναισθηματικές διαταραχές, 

 Σωματικές και κινητικές  αναπηρίες,  

 Εγκεφαλική βλάβη 

Φοιτούν σε: 

        Ειδικά Πλαίσια εκπαίδευσης                                                           
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Τριάδα των Διαταραχών 

Ι.Διαταραχές στην Επικοινωνία  

ΙΙ. Διαταραχές στην κοινωνική συναλλαγή και κατανόηση 

ΙΙΙ. Ακαμψία σκέψης και συμπεριφοράς 

 φτωχή φαντασία 

 εκρήξεις θυμού,  

 επιθετικότητα,  

 ενασχόληση με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 

 δυσανεξία στις αλλαγές 

 

 Άτομα που έχουν χαμηλή ικανότητα μάθησης ( slow learners: IQ 80 - 90)  

 Άτομα που μπορούν να εκπαιδεύονται – τα εκπαιδεύσιμα ( educable 

mentally retarded: IQ 50 – 55 έως 75 – 79)  

 Άτομα που μπορούν να ασκούνται σε ορισμένες τέχνες ή σε απλά 

πρακτικά επαγγέλματα–τα ασκήσιμα (trainable mentally retarded: IQ 30–35 

έως50-55) 

 Άτομα που έχουν ολοκληρωτική εξάρτηση δηλαδή είναι με βαθιά ή με 

πολύ βαριά νοητική υστέρηση ( totally dependent ή profoundly mentally 

retarded: IQ κάτω του 25 – 30)  

 

 Εγκεφαλική βλάβη:  

Ανεξάρτητα από την ηλικία στην οποία εμφανίζεται, μια εγκεφαλική βλάβη μπορεί 

να σημαίνει ένα σημαντικό εμπόδιο προκαλώντας διάφορες μορφές γνωστικής 

εξασθένισης όπως είναι τα προβλήματα στην προσοχή, τη μνήμη ή τις κινήσεις. 

 Συμπεριφορικές διαταραχές: 

 Συμπεριφορές στα σχολικά προγράμματα, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά τη 

σχολική επίδοση, τις κοινωνικές, επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες. 
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Συνυπάρχουν με άλλες αναπηρίες και σ αυτές ενδέχεται να εμπεριέχονται η 

σχιζοφρενική διαταραχή, η συναισθηματική διαταραχή, η αγχώδης διαταραχή ή 

άλλες διαταραχές που επηρεάζουν την προσαρμογή του παιδιού  

‘Αλλα: 

  Τετραπληγία, διάφορα σύνδρομα (Down syndrome, Tourette syndrome, 

Angelman syndrome, Williams syndrome, κ.λ.π) 

 

Η φοίτηση στις ΣΜΕΑΕ της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

προτείνεται από το οικείο ΚΕΣΥ μετά από τη διάγνωση - αξιολόγηση του ατόμου με 

ΕΕΑ στις περιπτώσεις που:  

 οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρές και 

χρειάζονται συστηματική και προγραμματισμένη υποστήριξη από 

εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό σε σχολική 

μονάδα ειδικής αγωγής που διαθέτει και την κατάλληλη υλικοτεχνική 

υποδομή 

 οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φαίνεται να ωφελούνται 

ιδιαίτερα από αυτό το εκπαιδευτικό πλαίσιο 

Όμως: Ετικετοποίηση με βάση τις ιδιαίτερες δυσκολίες και τελικά μερικός ή ολικός 

κοινωνικός αποκλεισμός 

 

«Ένα σχολείο για όλα τα παιδιά» 

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση ( Inclusive Education): 

 Το πιο αποτελεσματικό μέσο για την εκπαίδευση των παιδιών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες και την εξάλειψη των προκαταλήψεων για  αποφυγή  

του στιγματισμού και της περιθωριοποίησης (Σαλαμάνκα, 1994) 

 

 


