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Ενημερωτικό Μήνυμα προς τις νηπιαγωγούς 

17/10/2019 

 

Μήνυμα από το 2ο ΚΕΣΥ προς τις νηπιαγωγούς των σχολικών μονάδων προσχολικής 

εκπαίδευσης της περιοχής ευθύνης  

Αγαπητοί συνάδελφοι 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι: 

 

 Σύντομα θα ανακοινωθούν  οι επιστημονικές ομάδες που θα συνδεθούν με κάθε 

νηπιαγωγείο, κάθε δομή προσχολικής εκπαίδευσης στην περιοχή ευθύνης του 2ου 

ΚΕΣΥ Β Αθήνας 

 Τα νηπιαγωγεία θα πρέπει να υποβάλουν αιτήματα για τις ανάγκες  τους για 

συνεργασίας και τις προτεραιότητες  τους που αφορούν το μαθητικό πληθυσμό τους 

 Οι ανάγκες μπορούν να αφορούν ένα μικρό σύνολο μαθητών/τριών που είναι ήδη 

διαγνωσμένοι ή αφορούν μαθητές/τριες αδιάγνωστους 

 Κάθε νηπιαγωγείο κάθε μονάδα προσχολικής εκπαίδευσης θα συνδεθεί με μία 

διεπιστημονική ομάδα  

 Κάθε διεπιστημονική μονάδα σε συνεργασία με τους συντονιστές εκπαίδευσης θα 

επισκεφθεί τα νηπιαγωγεία προκειμένου  να υποστηρίξει τις δομές σχετικά με τα 

προβλήματα του μαθητικού πληθυσμού που καλούνται να αντιμετωπίσουν 

 Τα βήματα που θα πρέπει γίνουν είναι: 

o (α) να προσδιοριστεί ο αριθμός των νηπίων και τα νήπια για τα οποία 

χρειάζεται ιδιαίτερη υποστήριξη 

o (β) να δηλωθεί εγγράφως η ανάγκη των δομών χωρίς απαραίτητα 

ονομαστικά στοιχεία και προσωπικά δεδομένα μαθητών/τριων 

 Η διεπιστημονική ομάδα που θα  αναλάβει το νηπιαγωγείο και  τη σχολική δομή θα 

συνεργαστεί μαζί σας στενά με δια ζώσης επισκέψεις προκειμένου να προσδιορίσει 

το μοντέλο υποστήριξης και συνεργασίας με εσάς τους  ίδιους  -τους 

εκπαιδευτικούς-, τους γονείς των μαθητών/τριων και τους μαθητές/τριες 

 Τα νηπιαγωγεία που θα αναλάβει κάθε διεπιστημονική ομάδα θα ανακοινωθούν 

σύντομα στη σελίδα μας  και θα σας σταλεί σχετική ενημέρωση ηλεκτρονικά 

 Στόχος μας είναι μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αυτή η διαδικασία να 

έχει ολοκληρωθεί. 

 

Η σχετική καθυστέρηση που έχει υπάρξει αφορά στο φόρτο των παράλληλων και στις 

πολύ δύσκολες συνθήκες λειτουργίας του 2ου ΚΕΣΥ Β Αθήνας σε αυτή τη φάση. 

Επιπλέον ένα σχόλιο σχετικά με τη μια τηλεφωνική γραμμή του 2ου ΚΕΣΥ είναι ότι 

αυτή δεν επαρκεί για επικοινωνία προς και από το ΚΕΣΥ για όλο το μαθητικό 

πληθυσμό της περιοχής ευθύνης του οποίος φτάνει τις  40.000 και όλους όσους που 

εμπλέκονται με αυτούς. 
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Τέλος  όπως γνωρίζετε είμαστε πάντα ανοιχτοί στην επικοινωνία στο πλαίσιο του 

δυνατού και περιμένουμε την βοήθεια σας για να επιτύχουμε στο κοινό έργο της 

υποστήριξης των μαθητών/τριών 

 

Η Προϊσταμένη 

 

Μαριάννα Χατζοπούλου 
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