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Λειτουργία τµηµάτων ένταξης για µαθητές γυµνασίου µε ειδικές 
µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά: Στάσεις και απόψεις των 
µαθηµατικών για τα τµήµατα ένταξης. 
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Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Καθηγήτρια ΠΤ∆Ε Παν/µίου Αθηνών 
 
 

Περίληψη: Ο θεσµός της «ένταξης» έχει υποστηρίξει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία 
των τµηµάτων ένταξης (Τ.Ε.). Η παρούσα έρευνα επιχειρεί: α) Να καταγράψει σε πόσα 
γυµνάσια του νοµού Αττικής λειτουργούν Τ.Ε. για µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες 
στα µαθηµατικά. β) Να διερευνήσει τον τρόπο λειτουργίας των Τ.Ε. σε σχέση µε το 
ωρολόγιο πρόγραµµα. γ) Να εξετάσει τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται δεκτοί οι µαθητές 
στα Τ.Ε. δ) Ποιοι εκπαιδευτικοί αναλαµβάνουν να βοηθήσουν τους µαθητές. ε) Ποιοι 
και πώς υποστηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών, που εργάζονται στα Τ.Ε. στ) Ποιες 
είναι οι απόψεις των µαθηµατικών των γενικών τµηµάτων για τα Τ.Ε. Τα εργαλεία που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν ερωτηµατολόγιο και ηµιδοµηµένη συνέντευξη προς τους 
µαθηµατικούς των Τ.Ε., τους µαθηµατικούς των γενικών τµηµάτων και του διευθυντές 
των Γυµνασίων που είχαν Τ.Ε..  

 

1. Εισαγωγή : Τµήµατα ένταξης για παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες 
Οι µαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να εµφανίσουν προβλήµατα 
στην ανάγνωση, την ορθογραφία, τη γραφή ή/και τα µαθηµατικά. Κατά τον Stevens 
(1983) ορισµένα από αυτά τα παιδιά έχουν αποδειχθεί προικισµένα στο τοµέα των 
µαθηµατικών, ενώ κατά τον Joffe (1990) το 10% των δυσλεξικών έχουν πολύ καλή 
επίδοση στα µαθηµατικά και το 30% δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Οι 
Miles & Miles (1992) όµως υποστηρίζουν ότι ένας µεγάλος αριθµός παιδιών µε 
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες έχουν δυσκολίες µε µία ή περισσότερες περιοχές των 
µαθηµατικών. Οι µαθητές αυτοί δυσκολεύονται ή αδυνατούν να παρακολουθήσουν 
αποτελεσµατικά τη διδακτική διαδικασία, όταν το µάθηµα δεν ανταποκρίνεται στις 
δικές τους εκπαιδευτικές και ψυχολογικές ανάγκες. Εν τούτοις, στα γενικά γυµνάσια 
οι καθηγητές των µαθηµατικών συµπεριφέρονται συνήθως σαν να υπάρχει ένας κοινά 
αποδεκτός δρόµος της διδακτικής διαδικασίας και όλοι οι µαθητές να 
χαρακτηρίζονται από κοινή ικανότητα και στρατηγική µάθησης. Ο θεσµός της 
ένταξης που υποστηρίζεται από τις περισσότερες χώρες σήµερα, όσον αφορά τις 
ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, εισάγει µια παιδαγωγική άποψη που έχει πρόθεση να 
φέρει σε κοινή διδασκαλία όλους τους µαθητές µε ή χωρίς προβλήµατα µάθησης και 
συµπεριφοράς, διότι η ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητας ενός παιδιού 
συντελείται µέσα από την ποικιλία της συνεύρεσης διαφορετικών ατόµων (Sehrbrock, 
1997). Η υλοποίηση της παιδαγωγικής αυτής άποψης έχει υποστηρίξει σε µεγάλο 
βαθµό τη λειτουργία των Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.) στα γενικά σχολεία. 

Η επίσηµη καθιέρωση θεσµικά της Ειδικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
πραγµατοποιήθηκε µε το νόµο 1143 του 1981. Η οργάνωση όµως και λειτουργία της 
ειδικής εκπαίδευσης ορίσθηκε µε το νόµο 1566 του 1985, στον οποίο υποστηρίζεται η 
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ένταξη, µε την υιοθέτηση του θεσµού της «ειδικής τάξης». Τα πρώτα τµήµατα 
ένταξης, γνωστά µέχρι το 2000 ως «ειδικές τάξεις» ιδρύθηκαν και λειτούργησαν το 
1983 µε βάση το προεδρικό διάταγµα 803/82. Από τότε αναπτύχθηκαν µε ραγδαίο 
ρυθµό στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση, αποτελώντας το επικρατέστερο µοντέλο 
σχολικής ενσωµάτωσης στον ελληνικό χώρο. (Πολυχρονοπούλου 2003). Όµως µόλις 
το 2003, τρία χρόνια µετά την έκδοση του νόµου 2817 και την µετονοµασία τους σε 
«τµήµατα ένταξης» ιδρύθηκαν τα πρώτα Τ.Ε σε γυµνάσια της Ανατολικής Αττικής 
έπειτα από εισήγηση του σχολικού συµβούλου ειδικής αγωγής Γιάννη Σπετσιώτη Τα 
Τ.Ε. αποτελούν σήµερα το µοναδικό πρόγραµµα εφαρµογής των παιδαγωγικών 
αρχών της ένταξης και τον κυριότερο θεσµό υποστήριξης των µαθητών µε 
µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά.  

Εντούτοις παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που ανέπτυξαν µερικοί 
εκπαιδευτικοί και σχολεία, η ένταξη των µαθητών µε µαθησιακές δυσκολίες στη 
χώρα µας δε θα µπορούσε να χαρακτηριστεί αποτελεσµατική, ούτε έχει επιτευχθεί σε 
ανάλογο βαθµό µε αυτόν των άλλων ευρωπαϊκών κρατών (O’ Hanlon, 1993, Βλάχου 
κ.α. επιµέλεια Ζαφειροπούλου και Κλεφταράς, 2004 σελ 66, Αργύρης & 
Πολυχρονοπούλου, 2010). 

2. Σκοπός και σπουδαιότητα της έρευνας 
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται σήµερα να αναπτύξουν έναν ευρύτερο και πολυδιάστατο 
ρόλο προκειµένου να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές. Οι επιδράσεις που ασκούν στους µαθητές οι ραγδαίες και 
ενίοτε αναπάντεχες κοινωνικές αλλαγές, καθώς και οι προκλήσεις του όγκου των 
πληροφοριών που έχουν να διαχειριστούν από τη µία, αλλά και το αβέβαιο µέλλον 
τους από την άλλη υποχρεώνουν τους εκπαιδευτικούς να εγκαταλείψουν τα 
παραδοσιακά διδακτικά πρότυπα. Αν στα προηγούµενα προσθέσουµε τις 
αναµφισβήτητες πλέον µαθησιακές δυσκολίες που παρουσιάζει ένα µεγάλο ποσοστό 
µαθητών, το οποίο στα µαθηµατικά φθάνει το 8% (Geary 2004), αντιλαµβανόµαστε 
ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και 
ευαισθησίες, ώστε να αξιολογήσει τις δυσκολίες και τα ελλείµµατα των µαθητών του 
στα µαθηµατικά και να προσφέρει την κατάλληλη βοήθεια και στήριξη τόσο στο 
γνωστικό µέρος όσο και στο συναισθηµατικό. Στη χώρα µας, τα παιδιά µε 
µαθησιακές δυσκολίες αξιολογούνται συνήθως από τον εκπαιδευτικό της τάξης, σε 
συνεργασία µε το διευθυντή του σχολείου, µε το σχολικό σύµβουλο της γενικής 
εκπαίδευσης και το ΚΕ∆∆Υ (Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης ∆ιάγνωσης, και 
Υποστήριξης), ενώ η ειδική υποστήριξη παρέχεται µέσα στο τµήµα ένταξης (Τ.Ε.) 

Πόσο µπορούν όµως οι µαθηµατικοί να αξιολογήσουν τις µαθησιακές 
δυσκολίες των µαθητών τους, πόσο δηλαδή είναι ενηµερωµένοι για τις ειδικές 
µαθησιακές δυσκολίες και τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν οι µαθητές µε 
µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά; Ποια είναι η άποψη τους για τα τµήµατα 
ένταξης; Πόσο και µε ποιο τρόπο βοηθάνε τους µαθητές τους µε µαθησιακές 
δυσκολίες στα µαθηµατικά; Η διερεύνηση των παραπάνω ερωτηµάτων αποτελεί το 
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βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας. Ειδικότερα, η εργασία επιχειρεί να δώσει 
απαντήσεις στα παρακάτω βασικά ερωτήµατα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν 
ελάχιστα ή καθόλου διερευνηθεί στην ελληνική πραγµατικότητα. 
(1) Είναι ενηµερωµένοι οι µαθηµατικοί των γενικών τάξεων για τις ΕΜ∆ στα 

µαθηµατικά ; 
(2) Πώς βοηθάνε οι µαθηµατικοί των γενικών τάξεων τους µαθητές µε ΕΜ∆; 
(3) Είναι ενηµερωµένοι οι µαθηµατικοί των γενικών τάξεων για τα Τ.Ε.; 
(4) Θα ήθελαν να συµµετάσχουν στα Τ.Ε.; 
(5) Είναι αποτελεσµατική η εφαρµογή των Τ.Ε. για τα µαθηµατικά (ωράριο, 

υλικοτεχνική υποδοµή); 
(6) Πώς εισέρχεται ένας µαθητής στο Τ.Ε.; 
(7) Πώς βοηθάνε οι µαθηµατικοί των Τ.Ε. τους µαθητές τους; 
(8) Ποιες είναι οι προτάσεις των Ελλήνων µαθηµατικών για τη λειτουργία των ΤΕ; 

3. Μεθοδολογία της εργασίας 
Η παρούσα εργασία στηρίζεται στα αποτελέσµατα δύο ερευνών που 
πραγµατοποιήσαµε στα γυµνάσια και τα γενικά λύκεια του νοµού Αττικής. 

Η πρώτη έρευνα πραγµατοποιήθηκε το Μάιο του 2007 σε Γυµνάσια και 
Λύκεια που ανήκουν στο 1ο Γραφείο της Α Αθήνας, στο 4ο Γραφείο της Β Αθήνας, 
καθώς και στο 1ο γραφείο της Α Πειραιά. Η επιλογή των περιοχών αυτών έγινε µε 
στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία, ώστε το δείγµα µας να είναι αντιπροσωπευτικό 
(έντονο διαπολιτισµικό στοιχείο, χαµηλότερα εισοδήµατα, υψηλότερα εισοδήµατα). 
Στη συνέχεια επιλέχτηκαν 40 σχολικές µονάδες (Γυµνάσια και Γενικά Λύκεια) από 
τις περιοχές αυτές µε απλή τυχαία δειγµατοληψία. Η έρευνα απευθυνόταν µόνο σε 
µαθηµατικούς. Στα σχολεία που επιλέξαµε εργάζονταν 135 µαθηµατικοί και 
δέχθηκαν να συµµετάσχουν στην έρευνα ακριβώς 100 (δηλαδή ποσοστό 74%). 

Η δεύτερη έρευνα πραγµατοποιήθηκε στις αρχές του 2009 (Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο) και απευθυνόταν στα γυµνάσια και στα γενικά λύκεια του νοµού 
Αττικής που έχουν Τ.Ε. στα µαθηµατικά. Βρέθηκαν µόνο δύο γυµνάσια σε όλο το 
νοµό Αττικής να διαθέτουν Τ.Ε. για τα µαθηµατικά. Στα σχολεία αυτά είχαν 
δηµιουργηθεί 15 Τ.Ε., τα παρακολουθούσαν 36 µαθητές και των τριών τάξεων του 
γυµνασίου και απασχολούνταν 4 µαθηµατικοί! 

Το εργαλείο που χρησιµοποιήσαµε στη πρώτη έρευνα ήταν ένα 
ερωτηµατολόγιο, που περιείχε 26 ερωτήσεις, το οποίο εξετάστηκε αρχικά από 3 
ειδικούς επιστήµονες και στη συνέχεια δόθηκε πιλοτικά σε 6 εκπαιδευτικούς. Η 
ανάλυση ελέγχου αξιοπιστίας µε το δείκτη cronbach a στις ενότητες που θα 
παρουσιάσουµε σ’ αυτή την εργασία ήταν µεγαλύτερες του 0,78. 

Τα εργαλεία που χρησιµοποιήσαµε για τη συλλογή των δεδοµένων στην 
δεύτερη έρευνα ήταν: 1). Κλείδα (άµεσης) παρατήρησης κατά την ώρα διεξαγωγής 
του µαθήµατος στα Τ.Ε 2). Ερωτηµατολόγιο και (ηµιδοµηµένη) συνέντευξη για τους 
καθηγητές. Η κατασκευή της κλείδας παρατήρησης βασίστηκε στη κλείδα της R. 
Sirota (1983), (όπως αναφέρεται από Παπαστάµου 2001) και προσαρµόστηκε στις 
ανάγκες της έρευνας µε τη βοήθεια του Γιάννη Σαλβαρά και του βιβλίου του 
«Μοντέλα και στρατηγικές διδασκαλίας» (Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2007). Το 
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ερωτηµατολόγιο των καθηγητών βασίστηκε στο ερωτηµατολόγιο που σταθµίσαµε 
παραπάνω. Οι ηµιδοµηµένες συνεντεύξεις πραγµατοποιήθηκαν, για να τονίσουν και 
να ενισχύσουν την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, αλλά και για να έχουµε µια 
ποιοτική προσέγγιση του θέµατος που διερευνήσαµε. 

4. Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσµάτων. 
Οι πρώτες τέσσερις ερωτήσεις αφορούν τους µαθηµατικούς των γενικών τάξεων και 
αναφέρονται στη πρώτη έρευνα 

Έχετε ενηµερωθεί για τις ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά; 

 
Σχήµα Α: Ενηµέρωση των µαθηµατικών για ΕΜ∆ στα µαθηµατικά. 
 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήµα  οι µαθηµατικοί είναι καθόλου και λίγο 
ενηµερωµένοι σε ποσοστό 83% και µόλις ένα ποσοστό 17% δηλώνει ότι γνωρίζει για 
τις ΕΜ∆ στα µαθηµατικά. Η διερεύνηση µε χ2 έδειξε ότι δεν υπάρχει - οριακά - 
στατιστικά σηµαντική συσχέτιση της ενηµέρωσης µε το χρόνο απόκτησης πτυχίου 
(χ2=59,212, df=44, p=0,062). ∆ηλαδή θα αναµέναµε οι νεώτεροι µαθηµατικοί να 
ήταν περισσότερο ενηµερωµένοι, εντούτοις όχι µόνο δε συµβαίνει αυτό, αλλά οι 
παλαιότεροι φαίνεται να είναι οριακά περισσότερο ενήµεροι για το θέµα των 
µαθησιακών δυσκολιών στα µαθηµατικά. Παρακάτω φαίνεται ότι καθόλου ή λίγη 
ενηµέρωση έχουν οι καθηγητές που: 
• Απέκτησαν πτυχίο πριν το 1975                         (το 84%) 
• Απέκτησαν πτυχίο από το 1976 έως το 1980      (το 76%) 
• Απέκτησαν πτυχίο από το 1981 έως το 1985      (το 94%) 
• Απέκτησαν πτυχίο µετά το 1985                         (το 82%). 
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Πώς βοηθάτε τους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά; 

 
Σχήµα Β : Βοήθεια των µαθηµατικών προς τους µαθητές µε ΕΜ∆. 
 

Το 13% των εκπαιδευτικών συνιστούν ή µάλλον συµβουλεύουν περισσότερο 
διάβασµα. Το πρόβληµα για τους µαθητές µε τις µαθησιακές δυσκολίες, αλλά και για 
όλους τους µαθητές, όσον αφορά τη µελέτη, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι η 
ποσότητα της µελέτης, που στα µαθηµατικά σηµαίνει «λύσε όσες µπορείς 
περισσότερες ασκήσεις», αλλά η ποιότητα της µελέτης και ο τρόπος που θα 
προσεγγίσει ο µαθητής τη µαθηµατική έννοια µέσα στη σχολική τάξη. Οι δύο 
επόµενες απαντήσεις δείχνουν ότι περισσότεροι από τους µισούς µαθηµατικούς (62% 
προσαρµόζουν ή εξατοµικεύουν τη διδασκαλία), βοηθούν ή τουλάχιστον προσπαθούν 
προς τη σωστή κατεύθυνση να βοηθήσουν τους µαθητές, αποδεικνύοντας έτσι την 
ευαισθησία των εκπαιδευτικών, αν λάβουµε υπόψη µας την ελλιπέστατη ενηµέρωση 
και το τεράστιο όγκο ύλης, κυρίως στα γενικά λύκεια. Θεωρούµε βεβαίως πολύ 
υψηλό το ποσοστό του 25% που προτείνει βοήθεια στο σπίτι. Νοµίζουµε όµως ότι η 
απάντηση αυτή αναδεικνύει και το µεγάλο πρόβληµα της Ελληνικής παιδείας. Οι 
Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν έχουν εµπεδώσει ότι αυτοί είναι που αναλαµβάνουν την 
κύρια ευθύνη της εκπαίδευσης των µαθητών και τα µαθησιακά προβλήµατα των 
µαθητών θα πρέπει να λύνονται µέσα στο σχολείο µε ενισχυτικά µαθήµατα, όταν και 
όπου χρειάζεται. 

Γνωρίζετε τα τµήµατα ένταξης; 

 
Σχήµα Γ : Ποσοστό των µαθηµατικών που γνωρίζει τα τµήµατα ένταξης 
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Εδώ υπάρχει πραγµατικά ένα σοβαρό πρόβληµα που αφορά την έλλειψη 
πληροφόρησης. Τα τµήµατα ένταξης στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση έχουν 
θεσµοθετηθεί από το 2000 και είναι σίγουρο ότι στα σχολεία έχει σταλεί σχετική 
αναφορά. Εντούτοις οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν άγνοια, (ενώ και πολλοί από αυτούς 
που νοµίζουν ότι τα γνωρίζουν, ίσως τα συγχέουν µε τα τµήµατα υποδοχής 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών). Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι υλοποιήθηκαν 
ταχύρρυθµα προγράµµατα επιµόρφωσης καθηγητών σε θέµατα µαθησιακών 
δυσκολιών στα πλαίσια του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης, καταλαβαίνουµε 
ότι ακόµα και κάποιες καλές πρωτοβουλίες που έχει πάρει η πολιτεία γύρω από 
ζητήµατα µαθησιακών δυσκολιών είναι άγνωστες, πράγµα που τονίζει την 
ανεπάρκειά µας σε θέµατα διάχυσης της πληροφόρησης και προώθησης καινοτόµων 
δράσεων προς τις σχολικές µονάδες. Βέβαια τα τελευταία χρόνια η ενηµέρωση, 
γενικά για την ειδική αγωγή, κυρίως αδιόριστων εκπαιδευτικών γίνεται µε σεµινάρια 
400 ωρών, στα οποία οι εκπαιδευόµενοι εκπαιδευτικοί πληρώνουν αρκετά µεγάλα 
ποσά για την επιµόρφωση τους, πράγµα που θεωρούµε τουλάχιστον απαράδεκτο. 
Επίσης, το γεγονός αυτό αναδεικνύει το µεγάλο έλλειµµα σε παιδαγωγικά µαθήµατα 
στα προγράµµατα των «καθηγητικών» πανεπιστηµιακών σχολών, πράγµα που 
πρόκειται να επιδεινωθεί αν ισχύσουν τα διατάγµατα του τελευταίου 
πολυνοµοσχεδίου για τη παιδεία στο οποίο - ορθώς - βέβαια ζητείται η παιδαγωγική 
επάρκεια των υποψηφίων εκπαιδευτικών, η οποία αφού δε δίνεται και δε προβλέπεται 
να δίνεται  κατά τη διάρκεια των πανεπιστηµιακών σπουδών, θα αναζητείται σε 
εξωπανεπιστηµιακά κέντρα αµφισβητήσιµης επιστηµονικής επάρκειας αλλά 
οπωσδήποτε καλά αµειβόµενα. 

Θα προτείνατε τη λειτουργία Τ.Ε.; 

Το 60% των µαθηµατικών που γνωρίζουν τα Τ.Ε. θα πρότειναν να 
λειτουργήσουν τα Τ.Ε. στα σχολεία τους. Αλλά ένα επίσης σηµαντικό ποσοστό 40% 
δεν έχουν την ίδια γνώµη, διότι θεωρούν  ανέτοιµο το σχολείο σε υποδοµή, σε 
ωράριο και τεχνική υποστήριξη, για να δεχθεί τέτοια τµήµατα. Επίσης, ένα 
σηµαντικό ποσοστό από αυτούς, που φθάνει το 40%, δέχεται να εργαστεί σε Τ.Ε., αν 
αυτά λειτουργούσαν στο σχολείο τους. 

Οι επόµενες παρατηρήσεις και ερωτήσεις αφορούν τα σχολεία που διαθέτουν 
Τ.Ε. καθώς επίσης τους µαθηµατικούς που εργάζονται σε αυτά. και αναφέρονται στη 
δεύτερη έρευνα µας. 

Σχετικά µε την υλικό-τεχνική υποδοµή και το ωράριο λειτουργίας. 

Στο νοµό Αττικής λειτουργούν Τ.Ε. στα µαθηµατικά µόνο σε δύο γυµνάσια 
από το σχολικό έτος 2006-2007. Βέβαια από την έρευνα ανακαλύψαµε ότι αίτηση για 
λειτουργία Τ.Ε. στα µαθηµατικά έχουν κάνει περισσότερα από 20 γυµνάσια στο νοµό 
Αττικής στα οποία όµως δε δόθηκε άδεια λόγω έλλειψης κονδυλίων αλλά και κακού 
προγραµµατισµού. 

Στο 1ο σχολείο λειτουργούν ΤΕ µόνο στα µαθηµατικά σε αίθουσα 6 περίπου 
τετραγωνικών µέτρων µε 4 θρανία και ένα πίνακα µαρκαδόρου. Στο 2ο λειτουργούν 
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ΤΕ σε αρκετά µαθήµατα σε ένα µεγάλο και ζεστό χώρο, που τα τµήµατα όµως 
χωρίζονται µε πάνινες κουρτίνες, επιπλέον τα τµήµατα είναι εφοδιασµένα µε µικρή 
βιβλιοθήκη, καρτέλες µε αναγραφή σηµαντικών τύπων και δύο Η/Υ. 

Στο 1ο σχολείο οι µαθητές χρησιµοποιούν πίνακα και παρακολουθούν το Τ.Ε. 
φεύγοντας από το κανονικό τµήµα κατά την ώρα των µαθηµατικών. Στο 2ο σχολείο 
το µάθηµα γίνεται σε στρογγυλό τραπέζι και πίνακα, το πρόγραµµα των Τ.Ε. αλλάζει 
κυκλικά ανά 15 ηµέρες και γίνονται σε ώρες διαφορετικών µαθηµάτων, παράδειγµα: 
µαθηµατικά στην ώρα της ιστορίας, ώστε οι µαθητές να µη χάνουν το ίδιο µάθηµα. 

Πώς εισέρχεται ένας µαθητής στο Τ.Ε.; 

Στο 1ο σχολείο οι µαθητές εισέρχονται στο Τ.Ε. αυστηρά µετά από 
γνωµοδότηση του ΚΕ∆∆Υ ή του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου. Στο 2ο σχολείο 
εισέρχονται είτε µε γνωµοδότηση του ΚΕ∆∆Υ ή του ιατροπαιδαγωγικού κέντρου είτε 
µετά από πρόταση του εκπαιδευτικού της γενικής τάξης. Ο νόµος 3699/2008 
συµφωνεί περισσότερο µε την επιλογή του 2ου σχολείου, διότι, αν δεν υπάρχει 
γνωµοδότηση, θα πρέπει για την είσοδο ενός µαθητή στο Τ.Ε. να συµφωνήσει και ο 
αντίστοιχος σχολικός σύµβουλος ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που όµως δεν 
υπάρχει. 

Θα πρέπει εδώ να καταγράψουµε ένα σοβαρό πρόβληµα που παρατηρήσαµε 
κατά την παραπάνω επιλογή. Σχεδόν σε όλα τα ΚΕ∆∆Υ αλλά και στα 
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα δεν υπάρχει υπεύθυνος για τα µαθηµατικά του γυµνασίου 
ούτε κάποιο σταθµισµένο κριτήριο για να διαπιστώσει το έλλειµµα στα µαθηµατικά 
και ανάλογα να προτείνει. Έτσι, στο 1ο σχολείο διαπιστώσαµε ότι ένας µαθητής µε 
δυσλεξία αλλά κανένα πρόβληµα στα µαθηµατικά (ήταν µάλιστα άριστος) είχε 
εισέλθει, σχεδόν αναγκαστικά, στο Τ.Ε.. Υπενθυµίζουµε ότι σ’ αυτό το σχολείο δεν 
υπήρχε Τ.Ε. για τα φιλολογικά µαθήµατα στα οποία ο µαθητής είχε πραγµατικά 
ανάγκη. Στην περιοχή υπήρχε βέβαια Τ.Ε. για τα φιλολογικά αλλά σε άλλο σχολείο. 
Η διεύθυνση του αρµόδιου γραφείου δευτεροβάθµιας της περιοχής, λόγω έλλειψης 
χρηµάτων, αποφάσισε να έχει τα διάφορα Τ.Ε. σε διαφορετικά σχολεία!!! 

Πώς βοηθάνε οι µαθηµατικοί των Τ.Ε. τους µαθητές τους; 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουµε αποτελέσµατα που καταγράψαµε µε την 
κλείδα παρατήρησης για τους εκπαιδευτικούς κατά την παρακολούθηση της 
διδακτικής ώρας και στα 36 Τ.Ε., δηλαδή θα δείξουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι 
µαθηµατικοί των Τ.Ε. βοηθούν τους µαθητές τους να κατακτήσουν τις µαθηµατικές 
έννοιες. 

Η διδακτική ώρα, όπως είναι γνωστό, είναι 45 λεπτά, αλλά για να εισέλθει ο 
µαθητής στο Τ.Ε. χάνονται 7 λεπτά. Τα λεπτά αυτά χάνονται, γιατί, όταν χτυπάει το 
κουδούνι, για να εισέλθουν οι µαθητές στις τάξεις, οι µαθητές των Τ.Ε. πηγαίνουν 
πρώτα στο γενικό τµήµα να πάρουν τα πράγµατα τους και άδεια από τον καθηγητή 
του γενικού τµήµατος, για να µεταβούν στο Τ.Ε. (συνήθως παρουσία του 
εκπαιδευτικού του Τ.Ε.). Ο καθηγητής του γενικού τµήµατος έχει δικαίωµα να µη 
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τους επιτρέψει να πάνε στο ΤΕ, αν κρίνει ότι υπάρχει κάποια σηµαντική παιδαγωγική 
δραστηριότητα, όπως για παράδειγµα να έχει προγραµµατίσει κάποιο τεστ. 

Η διδακτική ώρα κατανέµεται ως εξής από τη µεριά των εκπαιδευτικών: 
 

 

 

 

 

Πίνακας : Κατανοµή διδακτικού χρόνου 
 

 
Σχήµα ∆ : Κατανοµή % του διδακτικού χρόνου των µαθηµατικών 
 

Για τον προσανατολισµό της σκέψης των µαθητών ο εκπαιδευτικός ελέγχει 
προηγούµενες γνώσεις, εντοπίζει πιθανές δυσκολίες, απαλείφει τις δυσκολίες και 
βοηθάει να κατανοήσουν προηγούµενα παραδείγµατα και ασκήσεις. Πιστεύουµε ότι 
το 11% του χρόνου, που αντιστοιχεί σε περίπου 4 λεπτά είναι πολύ λίγος για µαθητές 
µε µαθησιακές δυσκολίες στα µαθηµατικά, γιατί είναι γνωστά τα προβλήµατα µνήµης 
των µαθητών αυτών αλλά και τα προβλήµατα της ελλειµµατικής προσοχής. 

Για την προτυποποίηση ενεργήµατος εκµάθησης ο εκπαιδευτικός δηλώνει τον 
µαθησιακό στόχο, διατυπώνει εικασίες, τα συνδέει µε τις προηγούµενες γνώσεις, 
παρουσιάζει βήµα-βήµα το µάθηµα, διατυπώνει συµπεράσµατα, και παρουσιάζει 
παραδείγµατα. Ο χρόνος των 15 λεπτών που αφιερώνεται  είναι οριακά ανεχτός. 

Η επικύρωση και πιστοποίηση δηλαδή η εξάσκηση και αξιολόγηση δηλώνουν 
την επίλυση ασκήσεων από τους µαθητές µε και χωρίς καθοδήγηση, τη διόρθωση των 
λαθών από τον εκπαιδευτικό µε ή χωρίς σκαλωσιά βοήθειας ή τη διόρθωση των 
λαθών από την οµάδα και ανατροφοδότηση. Ο χρόνος που αφιερώνεται είναι 19 
λεπτά και θεωρείται οριακά ικανοποιητικός. 

προσανατολισµός της σκέψης των µαθητών 4λ                     11% 

προτυποποίηση ενεργήµατος εκµάθησης 15λ                   39% 

επικύρωση (εξάσκηση) - πιστοποίηση 19λ                   50% 

σύνολο 38λ                  100% 
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Θα πρέπει να παραθέσω επίσης τα εξής σχετικά µε τη λειτουργία των 
εκπαιδευτικών στα Τ.Ε. 

• Παρουσίαση µαθήµατος έγινε στα 7 από τα 15 Τ.Ε. που παρακολούθησα, γιατί 
στα άλλα οι µαθητές είχαν ήδη παρακολουθήσει το νέο µάθηµα στο κανονικό 
τµήµα (δηλαδή γίνεται συνεννόηση, λίγο πριν αρχίσει το µάθηµα των δύο 
εκπαιδευτικών, αν την ώρα που οι µαθητές θα είναι στο Τ.Ε. ο µαθηµατικός στο 
κανονικό τµήµα θα προχωρήσει την ύλη παρακάτω) 

• Σε 4 από τα 15 Τ.Ε. δόθηκαν φύλα εργασίας 
• Σκαλωσιά βοήθειας (ως µοντελοποίηση) δόθηκε σε 4 Τ.Ε. 
• Χρήση γεωµετρικών οργάνων έγινε σε δύο από τα πέντε Τ.Ε. που είχαν 

γεωµετρία 
• Χρήση αριθµοµηχανής έγινε σε ένα µόνο Τ.Ε. 
• Όλοι οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε., όπου χρειαζόταν, εργάζονταν µε τους µαθητές 

εξατοµικευµένα. 
Από τα παραπάνω αντιλαµβανόµαστε ότι ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. προσπαθεί 

µε πολύ ευαισθησία να βοηθήσει τους µαθητές του. Αλλά δεν αξιολογεί επαρκώς την 
πρόοδο ή όχι των µαθητών του, µένοντας κυρίως στη καθηµερινή αξιολόγηση, όπως 
προκύπτει από τα παραδείγµατα, που λύνουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος. ∆εν διατηρούν φάκελο εργασιών ή άλλα στοιχεία που θα βοηθούσαν να 
αξιολογηθούν επαρκώς οι µαθητές τους. 

Τι προτείνετε για την λειτουργία των Τ.Ε. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν είναι οι εξής: 
• Λειτουργία περισσότερων Τ.Ε.  

• Ξεκαθαρισµένο ωράριο λειτουργίας, καλύτερα στο τέλος των διδακτικών ωρών. 
• ∆ύο εκπαιδευτικοί µέσα στη κανονική τάξη την ώρα του µαθήµατος, δηλαδή 

παράλληλη στήριξη (όπως άλλωστε προβλέπεται από το νόµο 3699/2008). 

• Ενηµέρωση όλων των εκπαιδευτικών να αντιµετωπίζουν το θέµα των 
µαθησιακών δυσκολιών µε περισσότερη σοβαρότητα και ευαισθησία. 

• Καλύτερη οργάνωση και υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού. 

• Υποστήριξη του έργου του εκπαιδευτικού από σχολικούς συµβούλους ειδικής 
αγωγής και παιδοψυχολόγους. 

5. Συµπεράσµατα 
Πιστεύουµε ότι από τα παραπάνω µπορούµε εύκολα να συµπεράνουµε ότι ο Έλληνας 
εκπαιδευτικός είναι διαχρονικά ανενηµέρωτος. Η πολιτεία δείχνει ότι δεν µπορεί να 
ανταποκριθεί επαρκώς στο ρυθµιστικό της ρόλο, διότι ούτε στις καθηγητικές 
πανεπιστηµιακές σχολές µπορεί να επιβάλλει να προσανατολίσουν τα προγράµµατα 
τους σε περισσότερα παιδαγωγικά µαθήµατα, αλλά και αυτά που µπορεί η ίδια να 
προωθήσει τα εµπιστεύεται πλέον στην ιδιωτική πρωτοβουλία, λόγω ανεπάρκειας 
των υπευθύνων ή γιατί δεν έχει τα απαιτούµενα κονδύλια.  

Το αίσθηµα αποµόνωσης και εγκατάλειψης και έλλειψης παιδαγωγικής 
υποστήριξης, που συχνά βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, επιδρούν αρνητικά στο 
εκπαιδευτικό τους έργο και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την εφαρµογή 
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ενταξιακών πρακτικών. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους παλεύουν µόνοι 
απέναντι στα προβλήµατα των µαθησιακών δυσκολιών και τις νέες παιδαγωγικές 
προκλήσεις, µε οδηγό την ευαισθησία και κυρίως την προσωπική τους ενηµέρωση. 

6. Προτάσεις 
Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών µας καλύπτουν σχεδόν απόλυτα. Εµείς από τη µεριά 
µας  θα θέλαµε να εκφράσουµε την ευχή όλο αυτό το κύµα της οικονοµικής 
καταιγίδας, που µε όλους τους τρόπους εξαγγέλλεται από τους κάθε λογής ειδικούς 
και άσχετους, να µην καταδικάσουν τα όποια βήµατα έχουν γίνει µέχρι τώρα στο 
χώρο της ειδικής αγωγής, αλλά να αντιµετωπιστούν µε περισσότερη ευαισθησία και 
λιγότερη ιδιωτική πρωτοβουλία. Εξάλλου, η παιδεία είναι η σηµαντικότερη επένδυση 
που µπορεί να γίνει για το µέλλον ενός λαού. 
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