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Η επιστημονική έρευνα αλλά και η εκπαιδευτική πράξη έχουν 
αποδείξει ότι τις περισσότερες φορές οι ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες (Ε.Ε.Α.) των παιδιών και εφήβων που 
φοιτούν στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας 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. 



 

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) 



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 μαθητών 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 αναχαίτιση 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.) 



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). 
. 



 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. 

Πηγή: 
https://pekes.pdekritis.gr/ 
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