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Στο επίκεντρο ο μαθητής

Τι κάνει …. το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

• Αξιολογεί «Τι πρόβλημα υπάρχει;»

• Αποφασίζει ποιος θέλει ειδικές παροχές και 
ποιος όχι

• Παρέχει υποστήριξη έξω από την τάξη



Στο επίκεντρο το σχολείο:
η τάξη & ο μαθητής 
ως ενιαίο σύνολο

Τι κάνει …. το Κ.Ε.Σ.Υ.:

• Ασχολείται με όποιο παιδί δεν συμμετέχει ή δεν 
μαθαίνει  επιτυχώς στη σχολική τάξη και με το πως 
μπορεί να αλλάξει αυτό

• Αξιολογεί τους παράγοντες, τις αιτίες, το γιατί 
συμβαίνει αυτό

• Υποστηρίζει το σχολείο να αναπτύξει 

καλύτερες συνθήκες μάθησης



Σήμερα κάνοντας καταγραφή 
αναγκών… 

• Με αφορμή το παιδί που δεν συμμετέχει ή δεν 
μαθαίνει  επιτυχώς στη σχολική τάξη θα     
ασχοληθούμε με τη σχολική τάξη που 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα

• Θα διερευνήσουμε μαζί το πως μπορεί να αλλάξει 
αυτό

• Θα αξιολογήσουμε  μαζί τους παράγοντες, τις αιτίες, 
το γιατί υπάρχουν δυσκολίες 

• Θα παρέχουμε υποστήριξη προκειμένου να 
αναπτυχθούν καλύτερες συνθήκες για την άρση των 
εμποδίων και τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης



Πως θα πετύχουμε την υποστήριξη;

• Συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης-υποστήριξη 

• Συνεργασία με το δάσκαλο του ΤΕ -υποστήριξη 

• Παροχή βοήθειας στο σχολείο για καλύτερο 
προγραμματισμό ενεργειών – σύλλογος 
διδασκόντων - διευθυντής

• Δουλειά με την οικογένεια του/της μαθητή/τριας

• Δουλειά με τις οικογένειες όλων των μαθητών της 
τάξης

• Ο ρόλος των συντονιστών εκπαίδευσης 

• Σύνδεση με άλλους φορείς – πηγές υποστήριξης

• Συνεργασία με άλλους φορείς για τη στήριξη του 
σχολείου της τάξης

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών



Στόχος της συνάντησης

• Η καταγραφή  των αναγκών σε επίπεδο 
σχολείου

• Προγραμματισμός

• Προτεραιότητες

• Οργάνωση προγραμμάτων παρέμβασης



Τι θα πρέπει να προσέξουμε…

• Ποιος πρόκειται να ωφεληθεί;

• Η ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης!!!

• Η φροντίδα των μαθητών και των οικογενειών



Προγραμματισμός 2019-2020

Προτεραιότητες Μαθητών με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες
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Σας ευχαριστώ!!!
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