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ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΔΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δλ όςεη ηεο ζπδήηεζεο ζηε Βνπιή ηνπ λένπ Ννκνζρεδίνπ γηα ηελ εηδηθή
αγσγή, θαηαζέηνπκε ηηο απόςεηο καο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο καζεηέο ηνπ
απηηζηηθνύ θάζκαηνο θαη ηδηαίηεξα εθείλνπο πνπ ιόγσ ηεο πςειήο ηνπο
ιεηηνπξγηθόηεηαο βξίζθνληαη ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Οη καζεηέο ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο έρνπλ πνιύ ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, δηαθνξεηηθέο αλάινγα κε ην ζεκείν ηνπ θάζκαηνο ζην νπνίν βξίζθνληαη.
Μεηαμύ ηνπο ππάξρνπλ παηδηά κε ρακειή λνεκνζύλε θαη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζηελ
επηθνηλσλία, πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθά ζρνιεία αιιά θαη παηδηά κε θαλνληθή ή αθόκα
θαη ηδηαίηεξα πςειή λνεκνζύλε (απηηζκόο πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο / Σύλδξνκν
Asperger ), πνπ θνηηνύλ θαη ζηηο ηξεηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, παηδηά κε
ζπλππάξρνπζεο αλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο κάζεζεο όπσο ε δπζιεμία θαη παηδηά κε
ζπλππάξρνπζα δηαηαξαρή ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο – ππεξθηλεηηθόηεηα. Οη καζεηέο
απηνί, γηα λα κπνξέζνπλ λα αλαπηύμνπλ ην δπλακηθό ηνπο, ρξεηάδνληαη εηδηθέο
ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιόγεζεο ησλ αθαδεκατθώλ ηνπο επηδόζεσλ.
Γη’ απηνύο ηνπο ιόγνπο ηα εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα ρσξώλ ηεο Δπξώπεο θαη ηεο
Ακεξηθήο εληάζζνπλ, όπσο πξνηείλεηαη θαη ζην παξόλ πξνζρέδην Νόκνπ, ηα παηδηά
ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο ζηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
Αλαθέξνπλ δε, ζε εηδηθή θαηεγνξία, ηα παηδηά κε Σύλδξνκν Asperger / απηηζκό
πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, γηα ηα νπνία ζπληζηάηαη ζπλήζσο θνίηεζε ζε θαλνληθά
ζρνιεία, πξνηείλνπλ όκσο εηδηθέο ζπλζήθεο θνίηεζεο θαη εμέηαζεο γηα όιεο ηηο
βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Δηδηθόηεξα ην χλδξνκν Asperger είλαη ζεκαληηθό λα αλαθέξεηαη ξεηά ζην
Νόκν δηόηη:
Αλαγλσξίζηεθε επηζήκσο σο δηαηαξαρή κόιηο ην 1994, όηαλ
πξνζηέζεθε ζην Γηαγλσζηηθό θαη Σηαηηζηηθό Δγρεηξίδην ησλ Χπρηθώλ
Γηαηαξαρώλ ηεο Ακεξηθαληθήο Χπρηαηξηθήο Δηαηξίαο (DSM IV).
Γη’ απηό δελ είλαη αθόκε επξέσο γλσζηό ζηνπο ρώξνπο ηεο
εθπαίδεπζεο σο Σύλδξνκν πνπ αλήθεη ζην απηηζηηθό θάζκα.

Ψζηόζν αθνξά άηνκα ηα νπνία θαηά θαλόλα έρνπλ πςειή λνεκνζύλε
αιιά θαη εμαηξεηηθά εηδηθέο καζεζηαθέο αλάγθεο.
Θεσξνύκε αλαγθαίν πξηλ απφ ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Νφκνπ γηα ηελ Δηδηθή
Αγσγή λα γίλεη ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα ελεκέξσζε θαη λα δεηεζνύλ πξνηάζεηο
από εηδηθνύο (παηδνςπρηάηξνπο, ςπρνιόγνπο, εηδηθνύο παηδαγσγνύο) κε εκπεηξία
θαη επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζην απηηζηηθό θάζκα
Πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζην λνκνζρέδην έλα μερσξηζηφ άξζξν
γηα ηηο δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη
ζπγθεθξηκέλα νη εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηόκσλ κε απηηζκό θαη ζα
θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα νη δηαδηθαζίεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπο,
όπσο αθξηβώο ππάξρεη ην άξζξν γηα ηα ζέκαηα ησλ ηπθιώλ θαη θσθώλ
καζεηώλ.
Να ζπκπεξηιεθζεί ε εθπαίδεπζε ζην απηηζηηθφ θάζκα θαη εηδηθόηεξα ζην
χλδξνκν Asperger, ηόζν ζε πξνπηπρηαθό όζν θαη ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν
ζηηο Παλεπηζηεκηαθέο Σρνιέο. Να πξνγξακκαηηζηνύλ επηκνξθώζεηο
εθπαηδεπηηθώλ θαη εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ θαζώο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ
ΚΔΓΓΥ. Σπκβαίλεη πνιύ ζπρλά θαη νη εηδηθνί ησλ δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ λα
κε γλσξίδνπλ θαλ ηελ ύπαξμε ηνπ Σπλδξόκνπ ην νπνίν σζηόζν αθνξά,
ζύκθσλα κε ηηο δηεζλείο ζηαηηζηηθέο, 1 ζηα 810 παηδηά.
Θα ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκό ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ εηδηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ γεληθόηεξα αιιά θαη ζηελ πξόιεςε δεπηεξνγελώλ
ζπλεπεηώλ, θαζώο θαη ζηελ ελεκέξσζε – επηκόξθσζε – ζηήξημε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ, ε ύπαξμε εληόο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζρνιηθώλ ςπρνιόγσλ.
Ο ζεζκόο ηνπ ζρνιηθνχ ςπρνιφγνπ ππάξρεη ζηα επξσπατθά θξάηε εδώ θαη
πνιιέο δεθαεηίεο θαη ε αλαγθαηόηεηα θαη ρξεζηκόηεηά ηνπ έρνπλ απνδεηρηεί
επηζηεκνληθά.
Τέινο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε όηη ζην πξνο ςήθηζε Ννκνζρέδην
νπζηαζηηθά απνθιείνληαη ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο απφ
ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Υπνλνείηαη όηη απηά ηα άηνκα δελ δύλαληαη,
θαηά θαλόλα, λα αθνινπζήζνπλ αλώηεξεο ζπνπδέο ή κήπσο όηη παύνπλ λα
έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο κεηά ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε; Πώο αιιηώο
κπνξεί λα εξκελεπζεί ην γεγνλόο όηη, ελώ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα «για ηην
ανηικαηάζηαζη γπαπηών δοκιμαζιών με άλλερ μοπθέρ εξεηάζεων ζηην
ππωηοβάθμια και δεςηεποβάθμια εκπαίδεςζη», νπδεκία αλαθνξά ππάξρεη ζην
Νόκν πέξαλ ηεο δπλαηόηεηαο λα ηζρύζνπλ νη εηδηθέο ζπλζήθεο εμέηαζεο ζηηο
εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο, γηα ηελ ηξηηνβάζκηα.
Σειηθά νη ίζεο επθαηξίεο εμαληινχληαη ζηηο δχν πξψηεο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο ή, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε;
Δπηζπλάπηνπκε ηηο θαη’ άξζξν παξαηεξήζεηο καο επί ηνπ Ννκνζρεδίνπ θαζώο
θαη έλα παξάξηεκα κε δηεπθξηλήζεηο γηα ην πεξηερόκελν ηνπ εηδηθνύ άξζξνπ
πνπ ζα αθνξά ην απηηζηηθό θάζκα.
Γηα ην Γ.Σ ηνπ ΔΛ.Σ.Σ.Α
Η Πξόεδξνο
Μαξία Ηιηνπνύινπ
Χπρνιόγνο – ςπρνπαηδαγσγόο

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΣ’ ΑΡΘΡΟ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ
Άξζξν 2ν
ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ΔΑΔ παξέρεηαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία
θαη δηαπηζησκέλεο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ επηζπκνύλ λα
ζπλερίζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο πέξαλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, κε
ζθνπό λα δηαζθαιίδεηαη γη απηνύο ολοκληπωμένη εκπαίδεςζη και ίζερ
εςκαιπίερ για πλήπη ζςμμεηοσή και ζςνειζθοπά ζηην κοινωνία.

1.

Άξζξν 3ν
1. Σηελ παξέλζεζε (αςηιζηικό θάζμα) λα πξνζηεζεί : απηηζκφο πςειήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο, χλδξνκν Asperger (βι. Παξάξηεκα)

Άξζξν 4ν
1. ζη) …Οη εηζεγήζεηο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε γξαπηώλ δνθηκαζηώλ κε άιιεο
κνξθέο εμεηάζεσλ ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο αθνξνύλ… Δηδηθόηεξα γηα ηνπο καζεηέο κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο θαη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο (απηηζκφ πςειήο
ιεηηνπξγηθφηεηαο, χλδξνκν Asperger)… (βι. παξάξηεκα)
Άξζξν 5ν
1. Να πξνζηεζεί : νη δηαηαξαρέο ηνπ απηηζηηθνχ θάζκαηνο πηζηνπνηνύληαη
κε παηδνςπρηαηξηθή γλσκάηεπζε… Γεδνκέλνπ όηη ε δηάγλσζε ησλ
δηαηαξαρώλ απηώλ γίλεηαη από παηδνςπρίαηξν.
4. Θα πξέπεη ζηελ ΔΓΔΑ ε ςήθνο ηνπ εκπεηξνγλώκνλα λα είλαη ηδηαίηεξεο
βαξύηεηαο, δεδνκέλνπ όηη ζα γλσξίδεη ζε βάζνο ηηο αηνκηθέο αλάγθεο ηνπ
εμεηαδόκελνπ θαη ηηο εηδηθέο ηνπ δπζθνιίεο.
5. …Όηαλ ε αμηνιόγεζε γίλεηαη ζε καζεηέο πνπ θνηηνύλ ζηα Λύθεηα, νη
εηζεγήζεηο ηζρύνπλ γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηε θνίηεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα
εθπαίδεπζε.
6. Να πξνζηεζεί : Σηελ πεξίπησζε πνπ ν εμεηαδόκελνο πάζρεη από
Σύλδξνκν Asperger ή απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο παξίζηαηαη
κέινο εηδηθεπκέλν ζην απηηζηηθφ θάζκα. (βι. παξάξηεκα)
Άξζξν 6ν
1. β) …Σηελ πεξίπησζε απηή (απηηζκόο, ΓΔΠΥ) ε ζηήξημε γίλεηαη ζε κόληκε
θαη πξνγξακκαηηζκέλε βάζε από ζηαζεξφ πξφζσπν. (βι. Παξάξηεκα).
… Ο ρξόλνο ππνβνιήο αηηήζεσλ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία εγγξαθήο
(Ινχλην ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο) θαη γηα ηελ 1ε Γεκνηηθνχ απφ
ηελ έλαξμε έσο 20 Οθησβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
4. γ) Με δηδαζθαιία ζην ζπίηη… ή ρξόληα πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο θαη

ςπρηθήο πγείαο…

Άξζξν 9ν
2. β) η) θαη ηη) λα πξνζηεζεί ζηνλ απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη
ην χλδξνκν Asperger
Σα άξζξα 14 θαη 24 φπσο δηαηππψλνληαη ζην Ννκνζρέδην δεκηνπξγνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο θαηάξγεζεο βαζηθψλ δηαηάμεψλ ηνπ κε θίλδπλν λα κε
κπνξεί λα γίλεη θαλέλαο ζρεδηαζκφο κε βάζε απηφλ ην λφκν αλ κπνξνχλ
λα αλαηξεζνχλ βαζηθέο δηαηάμεηο φπσο απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα
παξαπάλσ άξζξα.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ
ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΟΤ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΦΑΜΑΣΟ
Σην άξζξν απηό ζα πξέπεη λα νξίδνληαη :
Οη όξνη θαη νη ζπλζήθεο δηάγλσζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ εηδηθώλ
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ
Οη όξνη θαη νη ζπλζήθεο ζπζηεκαηηθήο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο
θαηά ηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε.
Οη όξνη θαη νη ζπλζήθεο παξνρήο παξάιιειεο ζηήξημεο ζηε ζπλήζε
ζρνιηθή ηάμε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη κόληκε, ην πξόζσπν πνπ ηελ
παξέρεη λα είλαη ζηαζεξό θαη λα μεθηλά κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο.
Οη όξνη θαη νη ζπλζήθεο θνίηεζεο ησλ καζεηώλ πνπ παξαθνινπζνύλ
ηκήκαηα έληαμεο ζηα θαλνληθά ζρνιεία.
Οη όξνη θαη νη ζπλζήθεο θνίηεζεο ζε απηνηειείο ζρνιηθέο κνλάδεο
εηδηθήο αγσγήο
Οη όξνη θαη νη ζπλζήθεο εηζαγσγήο θαη θνίηεζεο ζηελ Γ/βάζκηα
εθπαίδεπζε
Οη εηδηθέο ζπλζήθεο αμηνιφγεζεο θαη εμέηαζεο ησλ αηόκσλ ηνπ
απηηζηηθνύ θάζκαηνο ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σε ό,ηη
αθνξά ηε Β/βάζκηα θαη Γ/βάζκηα εθπαίδεπζε νη παξαπάλσ καζεηέο ζα
πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ
αμηνιόγεζεο (ΚΓΑΥ).
Γηα λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζε ησλ αηόκσλ ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο ζην
εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζα πξέπεη λα ππάξμεη εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φισλ
ησλ βαζκίδσλ θαη ππνζηήξημε απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πνπ έρνπλ ζηελ ηάμε ηνπο καζεηέο κε ηέηνηνπ ηχπνπ δπζθνιίεο. Αλ δελ είλαη
δπλαηόλ λα εθπαηδεπηνύλ όινη νη εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ βαζκίδσλ, πξέπεη λα έρνπλ
όινη ηελ επθαηξία λα έρνπλ κηα ζηνηρεηώδε ελεκέξσζε θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
εθπαίδεπζεο εθείλσλ πνπ έρνπλ ζηελ ηάμε καζεηή κε ηέηνηα δπζθνιία.
Σην άξζξν ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη :
1. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νξηζκέλα από απηά :
Ήξεκν πεξηβάιινλ εξγαζίαο κε ζαθείο θαλόλεο νξγάλσζεο ηνπ ρώξνπ
Σαθέο (γξαπηό θαηά πξνηίκεζε) ρξνλνδηάγξακκα δξάζεσλ.
Αηνκηθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα κε βάζε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ηνπ καζεηή.

Σηαζεξή ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνύ – εηδηθνύ παηδαγσγνύ – νηθνγέλεηαο
Να δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζην καζεηή λα απνκνλώλεηαη όηαλ ην
ρξεηάδεηαη.
Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ ζπκκαζεηώλ
Σηαζεξόηεηα, ζαθείο πξνβιέςηκεο ξνπηίλεο
2. Οη δηαθνξνπνηεκέλεο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο
Τν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη νη αθαδεκατθέο απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα
πξνζαξκόδνληαη ζην γλσζηηθό πξνθίι ηνπ θάζε καζεηή κε ΣΑ, θαζώο νη δπζθνιίεο
πνπ αληηκεησπίδνπλ απηά ηα άηνκα ζην γλσζηηθό ηνκέα πνηθίινπλ.
Οη εξγαζίεο θαη ηα ζρνιηθά θαζήθνληα ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηνύληαη αλάινγα κε
ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ καζεηή.
Η ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη γεληθά ζηελ νκαδηθή δσή ηεο ηάμεο απαηηεί
εηδηθνύο ρεηξηζκνύο από ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ δεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηώλ
θνηλσληθνπνίεζεο ησλ καζεηώλ ηνπ απηηζηηθνύ θάζκαηνο. Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ
έληαμή ηνπο ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ έρεη ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε πιεξνθόξεζε
νιόθιεξεο ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο.
Οη εμεηάζεηο θαη ε βαζκνινγία κπνξεί λα πξνθαινύλ ηδηαίηεξν άγρνο ζ’ απηνύο
ηνπο καζεηέο θαη ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη εηδηθέο ζπλζήθεο γηα λα είλαη δπλαηή
ε καζεζηαθή αμηνιόγεζε.
Δηδηθέο ζπλζήθεο εμεηάζεσλ γηα καζεηέο κε απηηζκφ πςειήο ιεηηνπξγηθφηεηαο
θαη ζχλδξνκν Asperger
Οη καζεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ
εηδηθώλ ζπλζεθώλ εμέηαζεο – όισλ ή νξηζκέλσλ εμ απηώλ – όπσο νξίδνληαη από ηελ
ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ πηζηνπνηεί ηε δηαηαξαρή ηνπο, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο
εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζαγσγηθώλ εμεηάζεσλ θαζώο θαη
θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Δηδηθέο ζπλζήθεο εμέηαζεο :
1. Τξνπνπνηήζεηο ζην ρώξν εμέηαζεο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη νηθείνο ζην
καζεηή. Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ νξίδνληαη από ηε γλσκάηεπζε ζα πξέπεη ν
καζεηήο λα είλαη κόλνο ζην ρώξν εμέηαζεο θαη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία
ζηνλ έιεγρν νπηηθώλ ή αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ θαζώο θαη νζκώλ πνπ
κπνξεί λα απνζπληνλίδνπλ ην καζεηή θαη λα απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ. Να
ηνπ δίλεηαη δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ζην ρώξν
2. Παξνρή επηπιένλ ρξόλνπ. Ο καζεηήο λα παξνηξύλεηαη λα πεξάζεη ζην
επόκελν ζέκα ύζηεξα από ηελ πάξνδν εύινγνπ ρξόλνπ (ν ίδηνο δελ ην
ζπλεηδεηνπνηεί).
3. Τξνπνπνηήζεηο ζηε δηαηύπσζε ησλ ζεκάησλ. Να δίλνληαη νη αλαγθαίεο
δηεπθξηλήζεηο ώζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηέο νη νδεγίεο.
4. Φξήζε ε/π γηα ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θαη / ή ζπκπιήξσζε ηεο εμέηαζεο κε
πξνθνξηθή εμέηαζε.
5. Παξνπζία πξνζώπνπ εμνηθεησκέλνπ κε ηηο δπζθνιίεο ηνπ καζεηή ζην ρώξν
ηεο εμέηαζεο.

