
Ενημερωτική συνάντηση με 
διευθυντές σχολικών 
μονάδων Ν.ΧΑΝΙΩΝ

Βενιανάκη Αικατερίνη 
Αναπλ. Προϊσταμένη

Βόκα Ελένη Κοινωνική 
Λειτουργός 



ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
1. Αιτήσεις-

Γνωματεύσεις(Βενιανάκη 
Αικατερίνη).

2. Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ:Όταν το 
σχολείο δεν είναι ενταγμένο σε 
ΣΔΕΥ (Βενιανάκη Αικατερίνη). 

   Όταν το σχολείο είναι ενταγμένο 
σε ΣΔΕΥ. Ενημέρωση για τα ΣΔΕΥ 
(Βόκα Ελένη).

3. Παράλληλη Στήριξη (Βενιανάκη 
Αικατερίνη).

4. Προγράμματα συνεκπαίδευσης 
(Βόκα Ελένη).



ΑΙΤΗΣΕΙΣ
 Αιτήσεις.  Όλα τα πεδία συμπληρωμένα. ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΑΔΤ οπωσδήποτε και το ονοματεπώνυμο του 
μαθητή, όπως αναγράφεται στην ταυτότητα ή στο 
Πιστοποιητικό Γέννησης.

  (ΠΠΕ-Achenbach). Πρακτικό όταν παραπέμπει το 
σχολείο. Όταν επιθυμεί μόνο ο γονέας, 
(ενημέρωση για ΕΔΕΑ στο Ηράκλειο…). 

 Οι διευθυντές πρέπει να υπογράφουν τις 
Περιγραφικές εκθέσεις στο τέλος με ημερομηνία.

  



Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ (-ΕΔΕΑΥ)
 Μαθητές με Π.Σ. (παραπομπή στο ΚΨΥ).

 Μαθητές με δυσκολίες κοινωνικοοικονομικής 
φύσης).

 Μαθητές με χαμηλή επίδοση.

 Μαθητές με δυσκολίες μάθησης.

 Μαθητές με συναισθηματικής φύσης δυσκολίες.

 Μαθητές με προβλήματα λόγου.

        



Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ 
(απευθείας).

 Μαθητές με αισθητηριακές δυσκολίες.

 Μαθητές με κινητικές δυσκολίες.

 Μαθητές στο φάσμα του αυτισμού.

 Για αλλαγή σχολικού πλαισίου ή για 
παράλληλη στήριξη (πότε παραπέμπεται ο 
μαθητής; ποιος αποφασίζει;). Προβλήματα 
συνεργασίας με γονείς.



Σχολικά δίκτυα εκπαίδευσης 
και υποστήριξης(ΣΔΕΥ)

 

 ΣΚΟΠΟΣ

 Προώθηση της συνεργασίας και ενδυνάμωσης 
μεταξύ των σχολικών μονάδων

 Υποστήριξη των μαθητών - Προώθηση της 
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης



ΣΔΕΥ  Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ
 1ο ΣΔΕΥ: ΣΔΕΥ ΚΑΠΝΚ(6ο Δ.Σ Χαν., 19ο Δ.Σ 

Χαν., 1ο Δ.Σ Μουρνιών, 35ο Ν/Γ Χαν.4o 
Γυμνάσιο Χανίων)

 2ο ΣΔΕΥ: ΣΔΕΥ 1ου Ειδικού Δ.Σ Χανίων(15ο 
Δ.Σ Χαν., 1ο Δ.Σ Σούδας, Δ.Σ Παζινού, 17ο 
Ν/Γ Χαν, Γυμνάσιο Σούδας)

 3ο ΣΔΕΥ: ΣΔΕΥ 2ου Ειδ. Δ.Σ. Χανίων(13ο Δ.Σ 
Χαν., 16ο Δ.Σ Χαν., 1ο Δ.Σ Κουν/νών, 1ο Ν/Γ 
Κουν/νών, Γυμνάσιο Κουν/νών)

 4ο ΣΔΕΥ: ΣΔΕΥ Ειδ. Δ.Σ Αυτιστικών(7Ο Δ.Σ 
Χαν., 1ο Δ.Σ. Ν. Κυδων., Δ.Σ Αγ. Μαρίνας, 
Δ.Σ Βαρυπέτρου, Γυμνάσιο Αλικιανού)



ΣΔΕΥ Δ.Ε ΧΑΝΙΩΝ

 1ο ΣΔΕΥ: ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Χανίων(1ο ΕΠΑΛ Χαν., 
Γ/Σ Βρυσών., Δ.Σ Βρυσών, Δ.Σ 
Γεωργιούπολης, Δ.Σ Κουρνά)

 2ο ΣΔΕΥ: ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Κισάμου( Γυμνάσιο 
Βουκολιών, Γυμνάσιο Πλατανιά, 1ο Γυμνάσιο 
Κισάμου, 2ο Δ.Σ Κισάμου, Δ.Σ Κολυμβαρίου)

 3ο ΣΔΕΥ: ΣΔΕΥ Ενιαίου Ειδ. Επαγγελματικού 
Γυμνασίου και Λυκείου Χανίων(1ο Γυμνάσιο 
Χαν., 5ο Γυμνάσιο Χαν., ΕΠΑΛ Ελ. Βενιζέλου, 
Δ.Σ Χρυσοπηγής, 1ο Ν/Γ Αγροκηπίου)



ΕΔΕΑΥ

 Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε ΣΔΕΥ 
συγκροτείται η ΕΔΕΑΥ μετά από εισήγηση του 
συντονιστή ΣΔΕΥ προς τον αρμόδιο Δ/ντή 
Εκπ/σης

  ΕΔΕΑΥ – μέλη(Διευθυντής/ντρια,  
εκπαιδευτικός Τ.Ε ή παράλληλης, 
Ψυχολόγος, Κοινωνικός/ή Λειτουργός)



Αρμοδιότητες ΕΔΕΑΥ
 Διαγνωστική-εκπαιδευτική αξιολόγηση των 

μαθητών καθώς και των εμποδίων  εκπαίδευσης 
και κατάρτιση προγράμματος υποστήριξης 

 Διαμόρφωση προγράμματος διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας για μαθητές με διαπιστωμένη 
δυσκολία μάθησης

 Διεπιστημονική αντιμετώπιση των δυσκολιών των 
μαθητών και διαμόρφωση του προγράμματος 
τρίμηνης παρέμβασης

 Διαμόρφωση προγράμματος πρώιμης παρέμβασης 

 Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ για την έκδοση 
γνωμάτευσης



Συντονισμός ΕΔΕΑΥ

 Συντονισμός των ενεργειών των Διευθυντών 
του σχολικού δικτύου για τη σύσταση του 
ωρολογίου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ

 Επίβλεψη και συντονισμός του έργου του 
προσωπικού της ΕΔΕΑΥ

 Υποβολή για θεώρηση του ωρολογίου 
προγράμματος ΕΔΕΑΥ στο/στη Σχολικό 
Σύμβουλο Ε.Α

 Συνεργασία με το/τη Σχολικό Σύμβουλο και 
τον/την προϊστάμενο/η του ΚΕΔΔΥ σε όλες 
τις φάσεις του προγράμματος



Αρμοδιότητες προέδρου  ΕΔΕΑΥ 
 Σύγκλιση του Συλλόγου Διδασκόντων για την 

κατάρτιση του πρακτικού προτεραιοτήτων της 
σχολικής μονάδας

 Υποβολή του ωρολογίου προγράμματος στο 
συντονιστή του ΣΔΕΥ

 Προεδρία στις συνεδριάσεις και διευκόλυνση του 
έργου της ΕΔΕΑΥ

 Τήρηση του αρχείου της ΕΔΕΑΥ 

 Συνεργασία με το/τη Σχολικό Σύμβουλο και 
τον/την προϊστάμενο/η του ΚΕΔΔΥ σε όλες τις 
φάσεις του προγράμματος



Όταν το σχολείο είναι ενταγμένο σε 
ΣΔΕΥ και λειτουργεί η ΕΔΕΑΥ

   Παραπέμπονται στο ΚΕΔΔΥ:

 Οι μαθητές για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η 
διαφοροδιάγνωση και εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν δυσκολίες παρά την προβλεπόμενη 
υποστήριξη

 Οι μαθητές με γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ, η οποία 
χρειάζεται αναθεώρηση ή τροποποίηση



ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

 Η Π.Σ. δεν είναι φύλαξη/«man to man»(έχει 
παρερμηνευτεί ο ρόλος της Π.Σ.). 

 Απομακρυσμένες περιοχές (όταν δεν υπάρχει δομή 
ΕΑΕ).

 Σε μικρές ηλικίες υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια.

 Όταν ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει το 
κοινό αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης του, αλλά οι 
δυσκολίες του…. 

 Δε μπορεί στην ίδια τάξη να υπάρχουν δύο 
εκπαιδευτικοί Π.Σ. 

 Ενημέρωση γονέων.   



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   Στόχοι

 Προώθηση της ένταξης και των ίσων ευκαιριών 
στην εκπαίδευση

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων όλων των μαθητών

 Ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών σε θέματα 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλλιέργειας 
σεβασμού στη διαφορετικότητα



ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Οργανωμένα παιχνίδια, δραστηριότητες που 
αποσκοπούν στην καλλιέργεια στάσεων 
αποδοχής της διαφορετικότητας και στην 
αύξηση του ενδιαφέροντος για μάθηση

 Προγράμματα Ένταξης μαθητών ΣΜΕΑΕ σε 
γνωστικά αντικείμενα της γενικής 
εκπαίδευσης

 Αλληλεπίδραση προγραμμάτων- 
Συνδιδασκαλία 



ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 Διευθυντής/ντρια

 Μέλη Συλλόγου Διδασκόντων

 ΕΔΕΑΥ

 ΚΕΔΔΥ

 Σχολικοί Σύμβουλοι
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