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1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση αποτελεί έναν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας που απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα. Ως 
θέμα είναι πολύπλοκο και πολυδιάστατο, συνάπτεται με διάφορα προβλήματα, γι’ 
αυτό βρίσκεται πάντοτε στην επικαιρότητα προκαλώντας ποικίλες συζητήσεις. Η 
αξιολόγηση δεν είναι βέβαια πρόσφατη τάση. Αντίθετα, πληροφορίες μαρτυρούν την 
ύπαρξή της, με οργανωμένη χρήση συγκεκριμένων διαδικασιών, ήδη από την 
αρχαιότητα, όπως για παράδειγμα οι εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονταν στην αρχαία 
Κίνα οι νέοι (Literati) που προορίζονταν για ανώτατοι διοικητικοί και κυβερνητικοί 
υπάλληλοι (Μαρμαρινός, 1992, 19). Ως οργανωμένος όμως θεσμός άρχισε να 
μελετάται συστηματικά από τις αρχές του αιώνα μας με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον 
ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών. Αλλά κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες, καθώς όλες σχεδόν οι κοινωνίες θεωρούν την εκπαίδευση παράγοντα 
πρωταρχικής σημασίας για την ανάπτυξή τους, διευρύνθηκε το ενδιαφέρον για την 
αξιολόγηση γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και όλων των όψεων και 
παραμέτρων της. 
Σύμφωνα με τον πιο απλό ορισμό, αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία 
αποδίδουμε μια αξία σε κάτι με συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούμε 
(Καψάλης, 1989). 
Κατά το λεξικό της UNESCO «αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στο 
να προσδιορίσει, όσο πιο συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, 
την αποτελεσματικότητα και το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας σε σχέση με τους 
στόχους της. Είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και μια διαδικασία οργάνωσης, σχετικά 
με την πρόσκτηση γνώσεων και τη δράση, που οφείλει να οδηγήσει στο να 
βελτιωθούν, από τη μια μεριά οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα και από την 
άλλη ο μελλοντικός προγραμματισμός και η λήψη αποφάσεων». 

Αυτός ο ορισμός είναι ο πληρέστερος όσων αναφέρονται τη βιβλιογραφία, διότι 
περιλαμβάνει την επιδίωξη (αντικειμενικότητα), το αντικείμενο (ευρύτερο του 
αποτελέσματος) και το σκοπό (βελτίωση − μελλοντικός προγραμματισμός − λήψη 
αποφάσεων) της αξιολόγησης. Τονίζεται ότι είναι εργαλείο διαχείρισης, επομένως 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά μια μορφή εκτίμησης της λειτουργίας ενός 
οργανισμού. 
 
1.2 .  Σκοποί της Αξιολόγησης 

 
Η αξιολόγηση σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αντιθέτως 

πρόκειται για ένα «εργαλείο», με το οποίο παρακολουθείται και ελέγχεται το 
εκπαιδευτικό έργο στο σύνολό του, σ’ όλα τα στάδια σχεδιασμού, προγραμματισμού 
και υλοποίησής του. Βασικό σκοπό της αποτελεί, μέσα από τη σωστή και έγκυρη 
διάγνωση να καταστεί ορατή η αναγκαία διορθωτική παρέμβαση και η αλλαγή που θα 
βελτιώσει την εκπαίδευση και θα συντελέσει στην καλύτερη λειτουργία του 
εκπαιδευτικού συστήματος με τις απαιτούμενες προσαρμογές που ανταποκρίνονται 
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καλύτερα στις ανάγκες μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης κοινωνίας (Δημητρόπουλος, 
1991, 26-27· Κασσωτάκης, 1992, 49-50· Μπαλάσκας, 1992, 27 κ.ά.). 
Οι αξιολογικές διαδικασίες στην εκπαίδευση δηλαδή δικαιώνονται μόνο στο βαθμό 
που, με την παροχή χρησιμοποιήσιμων πληροφοριών, την ανάλυση και την ερμηνεία 
τους, συμβάλλουν στη ΒΕΛΤΙΩΣΗ της δράσης όλων των συντελεστών και της 
λειτουργίας όλων των παραμέτρων, μέσω της ανατροφοδότησης. Οι πληροφορίες 
αυτές, όπως επισημαίνει ο Van Der Maren, πρέπει να αφορούν «όχι μόνο στα 
στοιχεία του συστήματος καθαυτά, αλλά και στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στα 
στοιχεία» και να συγκεντρώνονται ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ και ΜΕΤΑ την εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού έργου. 
Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1991, 31-54), η αξιολόγηση μπορεί να ειδωθεί 
ανάλογα με τα στάδια εξέλιξης του εκπαιδευτικού έργου: 
α) ΠΡΙΝ  
Το εκπαιδευτικό έργο πραγματοποιείται σε ορισμένο περιβάλλον, για την 
ικανοποίηση ορισμένων αναγκών. Η αξιολόγηση που γίνεται στο αρχικό στάδιο 
πρέπει να αποσκοπεί:  

1) στην έγκυρη απάντηση των παρακάτω ερωτημάτων: 
−  ποιες οι συνθήκες του περιβάλλοντος;  
−  ποιες οι ανάγκες της κοινωνίας;  
−  ποια προβλήματα έχουν προκύψει από την εφαρμογή προηγουμένων 
διαδικασιών; 
−  ποιες οι προτεινόμενες λύσεις για την ικανοποίηση των αναγκών και την 
υπέρβαση των προβλημάτων;  
−  ποια η ενδεδειγμένη λύση;   

2) στη λήψη της κατάλληλης απόφασης,  
3) στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της,  
4) στον ορθό προγραμματισμό της.   

Αυτές οι αξιολογικές διαδικασίες μπορούν να στηριχτούν στις προτάσεων των Stake, 
Stuffebeam, Alkin, Provus, Dressel κ.ά., οι οποίες είναι γνωστές ως αξιολόγηση 
προκαταρκτική, εισόδου / πλαισίου, προδρομική, εκτίμησης αναγκών, 
προδιαμορφωτική, σχεδίασης προγράμματος, διαγνωστική κλπ.  
β) ΚΑΤΑ 
Οποιοδήποτε πρόγραμμα, όσο καλοσχεδιασμένο κι αν είναι, μπορεί να παρουσιάσει 
προβλήματα στο στάδιο εφαρμογής του. Απαιτείται συνεχής έλεγχος κατά τη 
διάρκεια υλοποίησής του, για να διαπιστώνεται η πρόοδος των προσπαθειών και, με 
βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνονται, να τροποποιείται, να βελτιώνεται και να 
εξελίσσεται προς την επιθυμητή κατεύθυνση, με τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών 
μέτρων. Αυτή την πολύ σημαντική πρόταση κατέθεσε ο Scriven, γνωστή ως 
διαμορφωτική ή ενδιάμεση αξιολόγηση, η οποία υιοθετήθηκε και εμπλουτίστηκε και 
από άλλους ερευνητές: Wentling & Lawson, Stake, Stufflebeam, Alkin, Provus, 
Dressel, Bloom κ.ά.  
γ) ΜΕΤΑ 
Το εκπαιδευτικό έργο στοχεύει και έχει ορισμένα αποτελέσματα, τα οποία απαιτείται 
να αξιολογούνται είτε για να ελεγχθεί η υλοποίηση των σκοπών που τέθηκαν και να 
διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο πραγματώθηκαν (Tyler, Hammond, Melfessel & 
Michael), είτε για να εκτιμηθεί το αποτέλεσμα και μέσω αυτού όλο το σχέδιο δράσης 
ή και αυτό καθεαυτό το αποτέλεσμα ως προϊόν του προγράμματος, ακόμη και ερήμην 
των σκοπών, σύμφωνα με τις προτάσεις του Scriven. 
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Η αξιολόγηση μετά τη λήξη μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας, είτε ονομάζεται 
Τελική, Ολική, Απόδοσης είτε Αποτελέσματος, Αναδρομική, Εξόδου, απασχολεί 
όλους τους ερευνητές και θεωρείται «εκ των ουκ άνευ» για την καλή λειτουργία ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος, διότι βάσει αυτής, εκτός των άλλων, διευκολύνεται κάθε 
μελλοντικός σχεδιασμός και προγραμματισμός. Όμως δεν είναι αρκετή μόνον αυτή, 
διότι, όποια κι αν είναι η έκβαση, χρειάζονται πληροφορίες για τις παραμέτρους που 
οδήγησαν στην έκβαση αυτή.  
Απ’ όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου δεν έχει 
λόγο ύπαρξης, αν δεν ακολουθεί η λειτουργία της  
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ, η οποία εξασφαλίζεται με μια επιλεκτική αξιοποίηση όλων 
των σχημάτων αξιολόγησης, σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για 
όλους τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν και σε όλα τα επίπεδα: από το επίπεδο της 
ΜΑΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ (συνολική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος) ως το 
επίπεδο της ΜΙΚΡΟ-ΑΝΑΛΥΣΗΣ (σχολική μονάδα − διδακτική πράξη). Έτσι, η 
αξιολόγηση, ως εγγενές δομικό και λειτουργικό στοιχείο του εκπαιδευτικού έργου, 
δεν είναι μόνον το τέρμα, αλλά συγχρόνως και κατά βάσιν η ΑΡΧΗ του, με στόχο την 
ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ, προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου (Δημητρόπουλος, 1991, 52· Κασσωτάκης, 1989, 1992, 1995· 
Μπουζάκης, 1993β, 103· Φλουρής, 1995, 222-227 κ.ά.).   
 

2. Ειδική Αγωγή  και Αξιολόγηση 
«Η ένταξη των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και δυσκολίες 

επικοινωνίας στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης,  έχει στόχο μέσα στα πλαίσια των 
σκοπών της Ειδικής Αγωγής την πληρέστερη δυνατή ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
παιδιών». 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ: 
• ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΒΑΘΜΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:  
ΠΟΛΙΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ. 

• ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ, ΝΑ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ  

• ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ, ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

Στο χώρο της Ειδικής Αγωγής λοιπόν, η Αξιολόγηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με 
τη Διάγνωση. Αποτελεί το επόμενο στάδιο της διαγνωστικής διαδικασίας, το θεμέλιο 
πάνω στο οποίο συντάσσεται, διαμορφώνεται και υλοποιείται το Ατομικό 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του παιδιού που ανήκει στους μαθητές με δυσκολίες στη 
μάθηση και επικοινωνία.  

Περιλαμβάνει όχι μόνο τον ιατρικό ορισμό του προβλήματος αλλά όλο το 
μαθησιακό προφίλ του μαθητή, το οικογενειακό /υποστηρικτικό περιβάλλον, καθώς 
και τις ατομικές κλίσεις ,ενδιαφέροντα αλλά και αδυναμίες του ώστε πάνω σε αυτή 
να χτιστεί ένα εφικτό τόσο για το παιδί, όσο και το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο 
φοιτά πρόγραμμα.  

Το ΑΕΠ οφείλει να έχει καθορισμένους μακροπρόθεσμους στόχους που να είναι 
σύμφωνοι με τις δυνατότητες του παιδιού και να περιλαμβάνει και τους πέντε τομείς 
ανάπτυξης  

• Γνωστική Ανάπτυξη 
• Επικοινωνιακές Δεξιότητες (Λεκτική, μη λεκτική επικοινωνία) 
• Κινητικές Δεξιότητες (αδρή κινητικότητα-κίνηση μέσα στο χώρο) 
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• Συναισθηματική Ανάπτυξη 
• Αυτοαντίληψη-Αυτοσυναίσθημα 
Η υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων γίνεται μέσα από την επίτευξη 

βραχυπρόθεσμων στόχων, οι οποίοι αξιολογούνται και επαναπροσδιορίζονται 
σύμφωνα με την πορεία. 

Στα Τμήματα ‘Ενταξης η αξιολόγηση αφορά το πρόγραμμα και όχι το παιδί. 
 
3. Η Αξιολόγηση στα ΤΕ και στις Τάξεις Σχολικής Ένταξης 

 
Στις τάξεις ενσωμάτωσης, χρησιμοποιείται η αναλυτική περιγραφή της 

εξελικτικής πορείας του ατομικού προγράμματος σε όλους τους τομείς ανάπτυξης 
σαν ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος παρακολούθησης της σχολικής εξέλιξης του μαθητή. 
Η αρχική αξιολόγηση των δυνατοτήτων του μαθητή,  αποτελεί τη βάση πάνω στην 
οποία αξιολογούνται τα νέα επιτεύγματα και η πορεία του προγράμματος.  
Με την αριθμητική βαθμολόγηση δεν εκφράζεται αλλά παραβιάζεται και 
παραποιείται η ατομικότητα του μαθητή. 
Η αυτοαξιολόγηση, αποτελεί επίσης ένα στόχο του προγράμματος, γιατί ενδυναμώνει 
την αυτοεικόνα των παιδιών και ισχυροποιεί τη μάθηση. 
Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι τα παιδιά να αξιολογούνται όχι με βάση το ρυθμό 
της τάξης, αλλά τους στόχους που έχουν τεθεί. 
Θα αξιολογήσουν την επιτυχία τους στο σχολείο με βάση την πρόοδο της επιτυχίας 
τους, θα μπορούν να δουν τις προσωπικές τους αλλαγές στην πορεία εξέλιξή τους. 
Για να μπορέσουν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές να πάρουν τη θέση που 
δικαιούνται δίπλα στους συνομιλήκουςς τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι 
ίδιοι κατανοούν τις δικές τους εκπαιδευτικές ανάγκες και τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία μάθησης 
(Rose,R.,2004,σελ 229). 
Ο δάσκαλος της τάξης επισημαίνει και αξιολογεί τους μαθητές του μέσα από τη 
διδασκαλία- κυρίως από το αναλυτικό πρόγραμμα για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και ειδικότερα:  

• Μέσα από ατομική και συλλογική εργασία 
• Χρησιμοποιεί απευθείας, άμεση και συνεχή ενίσχυση της μάθησης 
• Άμεση μέτρηση  της προόδου των μαθητών 
• Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
• Χρησιμοποιεί πολυεπίπεδο πρόγραμμα. 

Ειδικότερα όταν στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι γονείς, αλλά και οι υποστηρικτικές 
υπηρεσίες είναι σημαντική η καταγραφή, η αξιολόγηση και η αποτελεσματικότητα 
των στρατηγικών που ακολουθούνται.  
Η εκπαίδευση που παρέχει το σχολείο στο μαθητή με ειδικές ανάγκες επηρεάζει 
σημαντικά την κοινωνική προσαρμογή του στην ενηλικίωση. 
Ο καθορισμός των στόχων πρέπει να είναι σαφής και να εμπλέκεται και ο 
εκπαιδευόμενος στην ιεράρχηση των αναγκών του. 
Η αξιολόγηση σε καμία περίπτωση: 

 Δεν αποτελεί αυτοσκοπό. 
 Δεν ανάγεται σε μια ουδέτερη και αντικειμενική αξιολόγηση δασκάλου και 
μαθητή, έξω από το σύνολο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χωρίς ένταξη 
στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο 

 Δεν πρέπει να είναι μονόπλευρα προσανατολισμένη και μονολιθικά 
οργανωμένη 
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 Δεν μπορεί να αποσκοπεί σε μια λειτουργία επιλεκτική και συμμορφωτική 
στα δεδομένα κοινωνικά πρότυπα 

 Δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στα τελικά αποτελέσματα 
Αντίθετα πρέπει να είναι συνεχής, συστηματική (όχι τυχαία και συμπτωματική) 
και ολόπλευρη και να αποσκοπεί: 

 Στη διάγνωση των προβλημάτων. 
 Στην επισήμανση των μειονεκτημάτων 
 Στη λήψη κατάλληλων αποφάσεων. 
 Στο σωστό σχεδιασμό και προγραμματισμό 

 
4. Τρόποι διδακτικής Παρέμβασης στους μαθητές των ΤΕ μέσα στις 
συνηθισμένες τάξεις. 
 
Η σχολική ενσωμάτωση έχει τελικό στόχο τη κοινωνική ένταξη. Είναι πρωταρχικό 
λοιπόν, ο εκπαιδευτικός να προωθεί και να στηρίζει την ανάπτυξη κοινωνικών 
σχέσεων τόσο στους μαθητές, όσο και στους γονείς που συχνά αντιμετωπίζουν με 
δισταγμό και προκατάληψη τη συνύπαρξη μαθητών με ιδιαίτερες δυσκολίες στις 
συνηθισμένες τάξεις. 
Η επίτευξη λοιπόν αυτού του τελικού στόχου της Ειδικής Αγωγής μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο αν παράλληλα με τη γνωστική ανάπτυξη προωθείται η 
ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, η συνεργατική μάθηση, η μάθηση σε ομάδες με 
διαφορετικού επιπέδου εργασίες, «Μάθηση σε στάδια» 
Οι μαθητές που βοηθούν ο ένας τον άλλον, ειδικά μέσα σε ένα σύστημα ευέλικτης 
και καθορισμένης ομαδοποίησης των μαθητών, επωφελούνται μαθαίνοντας μ’ αυτόν 
τον τρόπο. Επιπλέον δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι πιο ικανοί μαθητές στερούνται 
ευκαιριών ή νέων προκλήσεων στα πλαίσια αυτά. Άλλωστε τα ευρήματα δείχνουν ότι 
οι πιο ικανοί μαθητές βελτιώνονται τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικά (European 
Agency for Development in Special Needς Education,2003,σελ.25) 
Η συνεργατική μάθηση σε στάδια, απαιτεί οι εργασίες να είναι εφικτές από τα παιδιά 
χωρίς. πολλές προφορικές οδηγίες, με οδηγίες κατανοητές και σωστά διατυπωμένες. 
Όλα αυτά που έπρεπε μέχρι τώρα να εξηγούμε προφορικά, πρωταρχικά, θα πρέπει να 
είναι σε ένα τέτοιο μοντέλο διδασκαλίας να είναι: 

 Από μόνα τους κατανοητά μέσα από εικόνες, περιγραφές , σχεδιαγράμματα. 
 Ήδη γνωστά στους μαθητές (π.χ μια σελίδα εκτυπωμένες ασκήσεις σημαίνει 
ότι πρέπει να υπάρχουν παρόμοιες στο βιβλίο) 

 Να είναι κατανοητά και με σαφήνεια διατυπωμένα ώστε να μη χρειάζονται 
επεξηγήσεις. 

Για να πραγματοποιήσουμε μια πολύπλευρη και επί της ουσίας μάθηση θα πρέπει να 
την υποστηρίξουμε με ασκήσεις: 

 Που έχουν ανοιχτές λύσεις, και ερωτηματικά 
 Τη μίξη γνωστών και καινούργιων σημαντικών στοιχείων 
 Διαφορετικούς τρόπους ερεθισμάτων π.χ θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια 
ρόλων, σχεδιαγράμματα. 

 Προετοιμασία πλούσιου παιδαγωγικού υλικού 
 Παιδαγωγικό παιχνίδι 
 Χρήση υπολογιστών με ανάλογο λογισμικό που να στηρίζει τον ατομικό 
ρυθμό μάθησης 

Η διαμόρφωση της σχολικής αίθουσας πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση, την 
παραμονή αλλά και τη λειτουργική συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή 



Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Σχολείο Ίσο για Παιδιά Άνισα», Αθήνα, 
4‐ 6 Μαΐου 2007. 

ISSN: 1790-8574 239

διαδικασία. Τα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν, να κατασκευάζουν, να 
ξεκουράζονται, να συζητούν.  
Είναι επίσης φανερό ότι η εκπαίδευση μαθητών με ειδικές ανάγκες δεν εξαρτάται 
μόνο από την εξασφάλιση των κατάλληλων μέσων σε επίπεδο σχολικής τάξης. Θα 
πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η οργανωτική δομή σε επίπεδο σχολείου καθορίζει την 
ποιότητα και την ποσότητα των αναγκαίων πόρων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι δάσκαλοι για τη διδασκαλία μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ο δάσκαλος χρειάζεται 
ευέλικτη υποστήριξη στο σχολείο, από το διευθυντή, τους συναδέλφους, τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες. 
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