
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέµα: Λειτουργία των Τµηµάτων Ένταξης στις Σχολικές Μονάδες 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Σχετ. 1) Υ.Α. 102357/Γ6, ΦΕΚ 1319/2002 «Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των 

ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων 

Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης»  

2) Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ Γ6/15894/14-02-2006 «Φάκελοι ατοµικών στοιχείων» 

 3) Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007 «Καθορισµός των ιδιαιτέρων καθηκόντων και 

αρµοδιοτήτων α)του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές µονάδες 

ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ειδικά 

σχολεία, τµήµατα ένταξης)»  

4) Ν. 3699/2008, ΦΕΚ 199/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόµων µε 

αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 5. Υ.Α. 17812/Γ6, ΦΕΚ 315/2014 

«Νόµιµη σύσταση των Ε∆ΕΑΥ και καθορισµός των ιδιαίτερων καθηκόντων των 

µελών και συντονιστών αυτών» 

5) Ν. 4186/2013 άρθρο 28, ΦΕΚ 193, τ. Α΄, 17-09-2014 «Αναδιάρθρωση της 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 

6) Ν. 4368/2016 ΦΕΚ 21/21-2-2016, άρθρο 82, παρ.5 «Ρυθµίσεις θεµάτων Ειδικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης» 

7)Ν. 4547/2018, άρθρο 51 «Θέµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης( ΕΑΕ)» 
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Προς: 1. Σχολικές µονάδες Γενικής και 

Ειδικής Αγωγής Κρήτης Α/θµιας 

Εκπαίδευσης (∆ια των ∆ιευθύνσεων  

Α/θµιας Εκπαίδευσης Χανίων, 

Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου) 

2. Σχολικές µονάδες Γενικής και 

Ειδικής Αγωγής Κρήτης ∆/θµιας 

Εκπαίδευσης (∆ια των ∆ιευθύνσεων 

∆/θµιας Εκπαίδευσης Χανίων, 

Ρεθύµνου, Ηρακλείου, Λασιθίου 

3. ΚΕΣΥ Χανίων, Ρεθύµνου, 

Ηρακλείου, Λασιθίου 

 

Κοιν.: 1.Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 

Εκπαίδευσης 

2.ΠΕΚΕΣ Κρήτης 

 



 

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Η επιστηµονική έρευνα αλλά και η εκπαιδευτική πράξη έχει αποδείξει ότι τις 

περισσότερες φορές οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α.) των παιδιών και 

εφήβων που φοιτούν στις σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν  να αντιµετωπιστούν µε τον αποτελεσµατικότερο 

τρόπο στην κλασσική σχολική τάξη  χωρίς την παροχή εξειδικευµένης υποστήριξης. 

Η δηµιουργία και  λειτουργία των Τµηµάτων Ένταξης αποτελεί µία απαραίτητη και 

εξειδικευµένη δοµή υποστήριξης στους µαθητές µε αναπηρία και Ε.Ε.Α., ώστε να 

τους παρασχεθεί η ενδεικνυόµενη διδακτική παρέµβαση στο µαθησιακό αντικείµενο 

αλλά και η καταλληλότερη παιδαγωγική αντιµετώπιση ανάλογα µε τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό πλαίσιο. Αποτελεί επίσης ιδιαίτερα 

χρήσιµο υποστηρικτικό πλαίσιο όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της γενικής αγωγής 

των σχολικών µονάδων.    

 

1. Προϋποθέσεις ίδρυσης  Τµήµατος Ένταξης. 

Για να ιδρυθεί τµήµα ένταξης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ 

ελάχιστον τρεις (3)µαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία. Σε 

περιπτώσεις συστεγαζόµενων ή γειτονικών σχολικών µονάδων, τα Τµήµατα Ένταξης 

συνενώνονται µέχρι του µέγιστου αριθµού δώδεκα (12)  µαθητών ανά Τµήµα 

Ένταξης. (Ν. 3699/2008 άρθρο 6) 

 

2. Κατηγορίες µαθητών που µπορούν να υποστηριχθούν στο Τ.Ε. 

 

Το Τ.Ε. λειτουργεί ως υποστηρικτική δοµή εκπαίδευσης για τους µαθητές και τις 

µαθήτριες µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις σχολικές 

µονάδες και εµπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008, άρθρο 3, 

παρ. 1, 2, 3. Στο Τ.Ε. δεν υποστηρίζονται  µαθητές µε χαµηλή σχολική επίδοση 

εξαιτίας άλλων αιτιωδών παραγόντων όπως  π.χ. αυτοί µε γλωσσικές ή πολιτισµικές 

ιδιαιτερότητες, καθώς δεν εµπίπτουν στην κατηγορία των ατόµων µε αναπηρία ή/και 

Ε.Ε.Α.  

 

Οι µαθητές που πρόκειται να υποστηριχθούν στα Τ.Ε. θα πρέπει να έχουν: 

� γνωµάτευση από το ΚΕΣΥ ή άλλο δηµόσιο πιστοποιηµένο φορέα   

� υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί την αξιολόγηση και την υποστήριξη του 

παιδιού του από τον εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε στο Τ.Ε.  

� τη σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης.  

 

Σε περιπτώσεις µαθητές των οποίων η χαµηλή σχολική επίδοση οφείλεται σε 

διαταρακτική συµπεριφορά, απροσεξία, υπερκινητικότητα, δυσκολίες στη µάθηση ή 

άλλες ψυχοσυναισθηµατικές δυσκoλίες προτείνεται από τον εκπαιδευτικό του 

τυπικού τµήµατος που φοιτά ο µαθητής, η διαφοροποιηµένη διδασκαλία στα πλαίσια 

της συµπερίληψης. Επειδή στη σχολική τάξη ο µαθητής καλείται να ανταποκριθεί σε 

συγκεκριµένα έργα τα οποία απαιτούν προσοχή, συγκέντρωση, αυτορρύθµιση και 



αναχαίτηση των παρορµήσεων, καλές επιτελικές και µνηµονικές λειτουργίες, ώστε να 

µπορέσει να αποκτήσει µεταγνωστικές στρατηγικές µάθησης,  και οι εν λόγω  

µαθητές αντιµετωπίζουν τέτοιου είδους δυσκολίες, µπορούν να υποστηριχθούν στο 

Τ.Ε. από τον εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. µε: 

 

� υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί την αξιολόγηση και την υποστήριξη του 

παιδιού του από τον εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε στο Τ.Ε.  

� τη σύµφωνη γνώµη του Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης. 

  

Σε περιπτώσεις που οι γονείς µαθητή µε Ε.Ε.Α. ή/ και αναπηρία  επιθυµούν την 

υποστήριξή του από εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. σε Τ.Ε. και δεν υπάρχει γνωµάτευση από 

δηµόσιο πιστοποιηµένο φορέα, ο Συντονιστής Ε.Α. & Ε.Ε. µπορεί να γνωµατεύσει 

για την υποστήριξη του µαθητή σε Τ.Ε. µε την προϋπόθεση ότι υπάρχει: 

 

� αντίγραφο από το πρακτικό παιδαγωγικής συνεδρίας στο οποίο να αναφέρονται 

από τον εκπαιδευτικό του τµήµατος οι λόγοι που κρίνεται απαραίτητο ο µαθητής 

να υποστηριχθεί από τον εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. 

� το Βραχυχρόνιο Πρόγραµµα Παρέµβασης (ΒΠΠ) που έχει εφαρµοστεί για το 

συγκεκριµένο µαθητή για ελάχιστο χρονικό διάστηµα δύο µηνών και τα 

αποτελέσµατά του 

� υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι επιθυµεί την αξιολόγηση και την υποστήριξη του 

παιδιού του από τον εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε στο Τ.Ε. (Ν.3699/2008 άρθρο 6, παρ.1.)  

 

3. ∆ιαδικασία σύνταξης καταλόγου µαθητών για υποστήριξη στο Τµήµα 

ένταξης. 

Για να υποστηριχτούν µαθητές στα Τ.Ε. ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

α. Σε σχολικές µονάδες που λειτουργούν Τµήµατα ένταξης οι εκπαιδευτικοί των 

τµηµάτων Γενικής Παιδείας Πρωτοβάθµιας ή /και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης  

συντάσσουν   κατάλογο µε τα ονόµατα των µαθητών προς παραποµπή στο ΤΕ 

και  περιγραφική έκθεση για τον καθένα από αυτούς, στην οποία  αναφέρουν το 

µαθησιακό προφίλ,  τις ειδικές εκπαιδευτικές του ανάγκες  και αιτιολογούν την 

παραποµπή του. 

 β. Ο κατάλογος µε τα ονόµατα των µαθητών καθώς και οι περιγραφικές εκθέσεις 

κατατίθενται στο διευθυντή του σχολείου. 

γ. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου συνεργάζεται µε τους  εκπαιδευτικούς των τµηµάτων 

ώστε ο κατάλογος των µαθητών που παραπέµπονται να είναι σύννοµος (Ν.3699/2008 

άρθρο 3.) 

 δ. Ο εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε. του Τ.Ε κατά την αξιολόγηση των µαθητών µε βάση τις 

προτάσεις που έχουν υποβληθεί στο σύλλογο διδασκόντων ώστε να  διερευνηθούν οι 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και προκειµένου να συµπεριληφθούν στην 

υποστηρικτική εκπαιδευτική παρέµβαση του Τµήµατος Ένταξης, λαµβάνει υπόψη:  



� την πρόταση στη  γνωµάτευση του ΚΕ.Σ.Υ. ή του Ιατροπαιδαγωγικού 

Κέντρου για υποστήριξη του µαθητή στο Τµήµα Ένταξης  

� τη σοβαρότητα και το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του  

� την αναγκαιότητα για το σχεδιασµό και την υλοποίηση εξατοµικευµένου 

προγράµµατος εκπαίδευσης (ΕΠΕ),  

� τον αριθµό των µαθητών που έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξει 

αποτελεσµατικά, τεκµηριώνοντας την εισήγησή του.  

Μετά την οριστική διαµόρφωσή του καταλόγου, ο εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε σε 

συνεργασία µε το ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας: 

 

   

� ενηµερώνει,  το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου  

� τον Παιδαγωγικό Υπεύθυνο  Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)  

� τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών για τις διαδικασίες αξιολόγησης που 

θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους δηµόσιους πιστοποιηµένους φορείς- ή 

την Ειδική ∆ιαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης 

(Ε∆ΕΑΥ)του σχολείου, εάν στο σχολείο ανήκει σε Σχολικό ∆ίκτυο 

Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ∆ΕΥ)- για τον τρόπο υποστήριξης, για το 

πρόγραµµα αλλά και για το ρόλο του ΚΕΣΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών 

Υπηρεσιών (στην περίπτωση που οι γονείς δεν έχουν απευθυνθεί στις 

παραπάνω υπηρεσίες για τη σχετική διαγνωστική αξιολόγηση.) 

 

  Σε περίπτωση που υπάρχουν σηµαντικές διαφορές απόψεων όσον αφορά στις 

παραποµπές ή διαφωνίες για τη σύνταξη του ωρολογίου προγράµµατος του Τµήµατος 

Ένταξης, ενηµερώνεται ο Συντονιστής Ε.Α.&Ε.Ε. 

4. Σχεδιασµός και υλοποίηση Εξατοµικευµένου Προγράµµατος 

Παρέµβασης– Οι αρµοδιότητες του εκπαιδευτικού Ε.Α.Ε. 

 

Οι µαθητές των Τµηµάτων Ένταξης ανήκουν στο δυναµολόγιο της τάξης φοίτησης. 

Απαραίτητη είναι η συνεργασία και ισότιµη συµµετοχή  των εκπαιδευτικών της 

σχολικής µονάδας που διδάσκουν στην τάξη φοίτησης και στο Τ.Ε. µε στόχο τη 

διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων και των διδακτικών πρακτικών καθώς και την 

κατάλληλη προσαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού και περιβάλλοντος ανάλογα µε τις 

εκπαιδευτικές και ψυχοσυναισθηµατικές ανάγκες του µαθητή. 

 

Σκοπός του Τ.Ε. είναι η πλήρης ένταξη των µαθητών στο σχολικό περιβάλλον µέσω 

ειδικών εκπαιδευτικών παρεµβάσεων και προγραµµάτων. 



Οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. είναι εξειδικευµένοι ώστε να εφαρµόζουν  ειδικά  

εκπαιδευτικά προγράµµατα παρέµβασης µε στόχο τη σταδιακή ένταξη των µαθητών. 

Λόγω της εξειδίκευσής τους  έχουν τη δυνατότητα να δρουν συµβουλευτικά και 

πληροφοριακά στα µέλη της σχολικής µονάδας σε θέµατα ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης 

 Κατά το σχεδιασµό και την υλοποίηση του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος 

Εκπαίδευσης ο εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε.:  

• συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση µεταξύ του 

κοινού και του εξατοµικευµένου προγράµµατος ως προς το περιεχόµενο και τον 

τρόπο υλοποίησης του (π.χ. συνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας/συνδιδασκαλία).  

Η υποστήριξη από το Τµήµα ‘Ένταξης πρέπει να αξιολογείται και να 

επαναπροσδιορίζεται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς µε σκοπό την πλήρη 

ένταξη στο σχολικό περιβάλλον και την φοίτηση του µαθητή στην τάξη του χωρίς 

υποστήριξη 

 • συντάσσει  για θεώρηση το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα λειτουργίας και την 

ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε. µέσω του διευθυντή  

• προσφέρει τις υπηρεσίες του σε µαθητές συστεγαζόµενων σχολείων ή σε 

προγράµµατα παράλληλης στήριξης όµορου σχολείου, ύστερα από εισήγηση του 

ΣΕΑ & ΕΕ στην αρµοδιότητα του οποίου ανήκει το σχολείο. Ο εκπαιδευτικός του Τ. 

Ε, µπορεί (αν υπάρχει η δυνατότητα) να υποστηρίξει τους µαθητές του σχολείου του 

που έχουν ανάγκη Παράλληλης Στήριξης, για το σύντοµο χρονικό διάστηµα που 

µεσολαβεί µέχρι την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών της 

Παράλληλης Στήριξης. 

Σύµφωνα µε την Υπ. Απ. αρ. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/08-03-2007 οι εκπαιδευτικοί 

Ε.Α.Ε. των Τ.Ε.: 

• αξιολογούν τους µαθητές για τη διερεύνηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών 

τους µε βάση τις προτάσεις που έχουν υποβληθεί από τους υπεύθυνους 

εκπαιδευτικούς των τάξεων, 

 • ενηµερώνουν, σε συνεργασία µε το διευθυντή της σχολικής µονάδας  τους γονείς 

και κηδεµόνες του µαθητή για τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν ώστε ο µαθητής να υποστηριχθεί στο Τ.Ε. Όπως προαναφέρθηκε, εάν 

οι γονείς και κηδεµόνες επιθυµούν τη φοίτηση του παιδιού τους στο Τµήµα Ένταξης 

και δεν υπάρχει η σχετική εισήγηση από τις αρµόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες 

(ΚΕ.Σ.Υ, Ιατροπαιδαγωγικό) µπορεί να εισηγηθεί η ΣΕΑ & ΕΕ  για τη φοίτηση ώστε 

να µην αποκλειστεί ο µαθητής από το Τµήµα Ένταξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 28 του 

Ν. 4186/2013, είναι απαραίτητη η απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. για τον προσδιορισµό του 

κατάλληλου πλαισίου υποστήριξης στο σχολείο και ως εκ τούτου  κρίνεται απαραίτητη 



η ενηµέρωση των γονέων για τη δυνατότητα που έχουν να απευθυνθούν στο ΚΕ.Σ.Υ. 

ή/και Ιατροπαιδαγωγικό) 

 • συνεργάζονται µε τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε να υπάρχει σύνδεση µεταξύ 

του κοινού και του εξειδικευµένου προγράµµατος ως προς το περιεχόµενο και τον 

τρόπο υλοποίησης αυτού (π.χ. συνδιδασκαλία).Όσον αφορά στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, οι µαθητές στο ΤΕ υποστηρίζονται στα µαθήµατα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας,  στα Αρχαία Ελληνικά , στα Μαθηµατικά, στη Φυσική, τη Χηµεία (Ιστορία, 

Βιολογία και Γεωγραφία µόνο αν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος στο πρόγραµµα).  

 • ενισχύουν τη γενικότερη προσαρµογή των µαθητών του Τ.Ε. στο κοινό σχολικό 

περιβάλλον, µε τη συµµετοχή τους σε οµάδες εργασίας, παιχνιδιών  αθλοπαιδιών και 

άλλων δραστηριοτήτων της σχολικής ζωής, 

 • µεριµνούν για την τακτική ενηµέρωση του ατοµικού φακέλου του µαθητή, ο 

οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο µε ευθύνη του διευθυντή της σχολικής µονάδας 

(Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007). 

Ο φάκελος αυτός που περιέχει προσωπικά δεδοµένα και ως εκ τούτου είναι 

απόρρητος, ενδεικτικά περιλαµβάνει: 

� Γνωµάτευση/εις µε εισήγηση για υποστήριξη σε Τ.Ε. από δηµόσιο 

Πιστοποιηµένο φορέα (αν δεν υπάρχει γνωµάτευση, η εισήγηση του 

Συντονιστή  Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, για την 

παραποµπή του µαθητή στο ΤΕ). 

� Το οικογενειακό- κοινωνικό  ιστορικό του µαθητή που έχει ληφθεί από τον 

εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε σε συνεργασία µε το γονέα του µαθητή. 

� Περιγραφική αξιολόγηση του µαθησιακού προφίλ  του µαθητή, από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης, λόγοι παραποµπής του στο Τ.Ε. και τεκµηρίωσή 

τους. 

� περιοδικές αξιολογήσεις του µαθητή (τουλάχιστον 3 κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτος δηλ. αρχική-τέλος α΄ εξαµήνου-τελική) από τον εκπαιδευτικό 

του ΤΕ 

� καταγραφή των µακροπρόθεσµων στόχων σε επίπεδο τριµήνου ή εξαµήνου 

και οι βασικοί άξονες του προγράµµατος παρέµβασης 

� αντίγραφο του εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος υποστήριξής του 

� δοκιµασίες αξιολόγησης που έχουν χορηγηθεί στο µαθητή από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης. 

� αντίγραφο του Βραχυπρόθεσµου Προγράµµατος Παρέµβασης (ΒΠΠ) 

� σχετικά έγγραφα από τους φορείς αξιολόγησης και γνωµάτευσης του µαθητή  

� διερευνητικές δοκιµασίες ειδικών µαθησιακών δυσκολιών από τον 

εκπαιδευτικό Ε.Α.Ε. 

� εισήγηση για την κατάρτιση του Εξατοµικευµένου Προγράµµατος 

Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). 

� αξιολογήσεις από άλλους φορείς/ειδικούς ή επιστηµονικά κέντρα  

� εργασίες µαθητή  



� ηµερολόγιο ατοµικής  προόδου  

� άλλα σχετικά 

  

• πληροφορούν και συµβουλεύουν τα µέλη της σχολικής κοινότητας για θέµατα 

ειδικής αγωγής και συνεργάζονται µε τους ΣΕΕ της περιφερείας τους και µε το 

προσωπικό του οικείου ΚΕ.Σ.Υ. 

• παραπέµπουν  σε άλλες υπηρεσίες, όπως κοινωνικές υπηρεσίες δήµων, ΚΕΣΥ, 

Σ∆ΕΥ-Ε∆ΕΑΥ, φορείς και πρόσωπα του ∆ηµοσίου 

Η σχολική κοινότητα αναγνωρίζοντας το ρόλο των εκπ/κών Ε.Α.Ε δεν τους αναθέτει 

καθήκοντα, που δεν προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις Υπουργικές 

Αποφάσεις (Υπ. Απ. 27922/Γ6 ΦΕΚ 449, τ Β΄, 3-4-2007). 

 

5. Οι ∆ιευθυντές των Σχολικών Μονάδων: 

 

• Φροντίζουν για τον εξοπλισµό και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του 

Τ.Ε. ύστερα από εισήγηση των υπευθύνων εκπαιδευτικών και ενηµέρωση του 

Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής εκπαίδευσης. 

• Μεριµνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τ.Ε., δεν απασχολούν τους 

εκπαιδευτικούς αυτούς σε αναπλήρωση απόντων εκπαιδευτικών  και δεν 

αναστέλλουν τη λειτουργία τους δίχως την έγκριση του Συντονιστή Ειδικής 

Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. 

6. Συνεργασία Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής. 

 Η φοίτηση των µαθητών στο Τ.Ε. έχει ως στόχο την υποστήριξη αυτών µέσω 

εκπαιδευτικής παρέµβασης, σύµφωνα µε την οποία υπάρχει σύνδεση µε το 

πρόγραµµα της τάξης φοίτησης ως προς το περιεχόµενο και τον τρόπο υλοποίησής 

του. Για την επίτευξη των στόχων υποστήριξης και ένταξης του µαθητή, απαραίτητη 

είναι η συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής, όπως ορίζει και η 

σχετική νοµοθεσία. Η συνεργασία αυτή αφορά: 

 α) τις διδακτικές πρακτικές (τροποποίηση, προσαρµογή, εξατοµίκευση, 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας και του διδακτικού αντικειµένου), 

 β) τη συµφωνία αναφορικά µε τη χρήση από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. και της τάξης 

φοίτησης της ίδιας ορολογίας κατά τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειµένων ώστε 

να µην δηµιουργούνται επιπρόσθετες δυσκολίες στην αποτελεσµατική υποστήριξη 

των µαθητών/τριών του Τ.Ε., 

 γ) τη συµφωνία στον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών του Τ.Ε. (ανταλλαγή και από 

κοινού επιµέλεια εκπαιδευτικού υλικού/τεστ/διαγωνισµάτων, επεξεργασία θεµάτων 

κλιµακούµενης δυσκολίας µε ερωτήσεις κλειστού τύπου κ.ά.). 

7. Οµαδοποίηση/ φοίτηση µαθητών στο Τ.Ε. 



   Οι µαθητές  στο Τ.Ε. οµαδοποιούνται είτε σύµφωνα µε το µαθησιακό τους επίπεδο 

είτε κατά τάξεις. Η οµαδοποίηση είναι έννοια που σε καµιά περίπτωση δεν 

περιλαµβάνει ατοµική παρέµβαση σε µαθητή, αλλά πάντα οµαδική, για 

παιδαγωγικούς λόγους. Εάν λοιπόν οι µαθητές θα πρέπει να υποστηρίζονται στο Τ.Ε., 

υποστηρίζονται ή συνεκπαιδεύονται µε έναν τουλάχιστον ακόµη συµµαθητή τους (όχι 

υποχρεωτικά από την ίδια τάξη). 

 

Όσον αφορά στη Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, µαθητές της Α΄ τάξης δεν 

προσδιορίζεται νοµοθετικά να φοιτούν στο Τ.Ε. Αν αυτό κριθεί αναγκαίο µε βάση τις 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες, ενηµερώνεται ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου και 

κατά περίπτωση ο Συντονιστής Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε το Ν.4368/21-2-2016 η εκπαιδευτική παρέµβαση πραγµατοποιείται 

εντός του περιβάλλοντος της τάξης και σε ιδιαίτερο χώρο, εφόσον το επιβάλλουν οι 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών/τριών που υποστηρίζονται, καθώς  η 

παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε διαφορετικό χώρο (αυτό του Τ.Ε.) ή/και 

µέσα στην κοινή τάξη που φοιτά ο µαθητής, έχει  πάντα στόχο την ένταξη και στη 

συµπερίληψη του µαθητή στην τυπική τάξη και την κοινωνία των συµµαθητών του 

(Υ.Α. 27922/Γ6, ΦΕΚ 449/2007). 

 

8. Ωρολόγιο πρόγραµµα Τµήµατος Ένταξης 

Η σχολική µονάδα σχεδιάζει και εφαρµόζει το εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα του 

Τ.Ε., λαµβάνοντας υπ’ όψη : 

� το πλήθος µαθητών του τµήµατος,  

� το ωράριο των εκπαιδευτικών ΕΑΕ, 

� τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των µαθητών   

� την αποφυγή της συστηµατικής απουσίας αυτών από την τάξη φοίτησης. 

 

 Αν αυτό είναι εφικτό και δεν δηµιουργεί πρόσθετα προβλήµατα στη λειτουργία της 

σχολικής µονάδας, προτείνεται ο σχεδιασµός και η εφαρµογή ενός κυλιόµενου-

κυκλικού ωρολογίου εβδοµαδιαίου προγράµµατος υποστήριξης από το Τ.Ε., 

προκειµένου να µην απουσιάζουν οι µαθητές του Τ.Ε. συνεχώς από το ίδιο µάθηµα 

και πολύ περισσότερο από το µάθηµα του γνωστικού αντικειµένου στο οποίο 

υποστηρίζονται.( Π.χ. να απουσιάζουν από το ίδιο µάθηµα µόνο µία φορά το µήνα ή 

µία φορά ανά τρεις ή δύο εβδοµάδες).  Σε διαφορετική περίπτωση δεν προωθείται ο 

βασικός στόχος της πλήρους ένταξης των µαθητών στην τάξη φοίτησης. 

Θεωρείται αντιπαιδαγωγικό  ο µαθητής να αποµακρύνεται από ένα µάθηµα  π.χ. 

Γλωσσικό για να εργαστεί στα Μαθηµατικά. Επίσης αντιπαιδαγωγική θεωρείται η 

αποµάκρυνση του µαθητή από µαθήµατα όπως Θεατρική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, 

Μουσική, Καλλιτεχνικά, κ.λπ. 

 

Η φοίτηση του µαθητή κατά το  ίδιο σχολικό έτος πιθανόν να διαφοροποιείται, 

ανάλογα µε τις µαθησιακές του ανάγκες και το συνολικό αριθµό των µαθητών που 

χρειάζονται βοήθεια. 



 

Σε περίπτωση που το Τ.Ε. τροποποιεί το πρόγραµµά του, το νέο Εβδοµαδιαίο 

Ωρολόγιο Πρόγραµµα κατατίθεται άµεσα στη ∆ιεύθυνση του σχολείου. 

 

Οποιαδήποτε δραστηριότητα/ενέργεια δηµιουργεί δυσλειτουργία ή αναστάτωση στο 

εβδοµαδιαίο πρόγραµµα του Τ.Ε. δεν εφαρµόζεται. 

9. Αξιολόγηση µαθητών µε ΕΕΑ που υποστηρίζονται στα Τµήµατα Ένταξης 

 Βασικός στόχος της αξιολόγησης του µαθητή µε ή χωρίς ΕΕΑ είναι η 

ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισµός των µαθησιακών 

ελλείψεων µε σκοπό τη βελτίωση της προσφερόµενης σχολικής εκπαίδευσης. Κατά την 

αξιολόγηση των µαθητών µε ΕΕΑ λαµβάνονται υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

ο ατοµικός τρόπος, ο ρυθµός µάθησης και απόκρισης (π.χ. µαθητές/µαθήτριες µε 

∆ιαταραχή Αυτιστικού Φάσµατος (∆ΑΦ) προκειµένου να συγκεντρωθούν κατά την 

αξιολόγησή τους έχουν ανάγκη από διευκολύνσεις που ανταποκρίνονται στις 

προσωπικές στρατηγικές και πρακτικές που έχουν αναπτύξει ώστε για να εκφράσουν 

τη µέγιστη απόδοσή τους πρέπει να τις εφαρµόσουν).  

 Επισηµαίνεται ότι οι µαθητές µε αναπηρίες αξιολογούνται µε ιδιαίτερη βαρύτητα 

στις δυνατότητες που αναπτύσσουν και αξιοποιούν σε σχέση µε την καθηµερινή ζωή. 

Η αξιολόγηση των µαθητών/τριών µε ή χωρίς ΕΕΑ 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. 

 Η βαθµολογία  των  µαθητών προκύπτει από τη συνεργασία των εκπ/κών του ΤΕ και 

των εκπ/κών  των αντίστοιχων ειδικοτήτων της τάξης. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της σύµπραξης εκπαιδευτικών της τάξης φοίτησης και 

εκπαιδευτικών του Τ.Ε. θεωρείται επιθυµητή η συµφωνία για τη βαθµολογία των 

µαθητών και µαθητριών που υποστηρίζονται από το Τ.Ε 

10. Μετεγγραφή-αλλαγή βαθµίδας µαθητή µε ΕΕΑ ή/και αναπηρία 

 

Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος -µετεγγραφή σε άλλο σχολείο ή 

εγγραφή στην επόµενη βαθµίδα-ενηµερώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής 

µονάδας. Η σχολική µονάδα αποστολής διαβιβάζει τα πρωτότυπα έγγραφα στη 

µονάδα υποδοχής, υπηρεσιακά, και φυλάσσει αντίγραφά των σε περίπτωση που 

χαθούν τα πρωτότυπα. 

 

 

 

 

    Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ   

 

 

 

                                         ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ  
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