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ΣΚΟΠΟΣ  ΤΩΝ  ΚΕ.Δ.Δ.Υ

Η Σχολική & Κοινωνική Ένταξη των Μαθητών/τριών 
με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

Η Προσφορά των Υπηρεσιών Αξιολόγησης 
Διάγνωσης & Υποστήριξης 

Η Πληροφόρηση & Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευτικών 
Γονέων & Κοινωνίας.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΚΕ.Δ.Δ.Υ

Στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ αξιολογούνται μαθητές/τριες προσχολικής και σχολικής ηλικίας (4-18 ετών)  με στόχο:

 Την εισήγηση για εγγραφή και φοίτηση τους στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας τους.

Την υποστήριξη των μαθητών/τριών αυτών, ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, 

συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά, στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν να ενταχθούν 

στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και 

σεβασμού της προσωπικότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και οι γονείς 

υποστηρίζονται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και Φορείς.  



ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕ.Δ.Δ.Υ 

Από 4+… 
Προηγούνται τα προνήπια-νήπια.
Από το ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο.
 Στροφή προς το κοινωνικό μοντέλο παρέμβασης 

(παιδί, γονείς και κοινωνικό περιβάλλον).
Στην ανάπτυξη του παιδιού και στην  κοινωνική 

αλληλεπίδραση.
Ενδυνάμωση σχολείου μέσω δομών Ειδικής 

Αγωγής.



ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΤΕ.
Παράλληλη στήριξη.
ΕΒΠ
ΣΜΕΑΕ – Προγράμματα συνεκπαίδευσης 
Σχολικό Νοσηλευτή
ΕΔΕΑΥ σε σχολεία που είναι ενταγμένες σε ΣΔΕΥ
Ποτέ ταυτόχρονα:
ΕΒΠ-Παράλληλη Στήριξη
ΤΕ-Παράλληλη
 «Χειρισμός Υπηρεσίας».
 



             ΜΟΝΤΕΛΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Έμφαση στο σύστημα  - το Σχολείο ως κοινότητα. 
Τα  μέλη της νοιάζονται και στηρίζουν το ένα τo 
άλλο. 

Εστίαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και 
στην ενδυνάμωση των ατόμων και των 
συστημάτων που τα περιβάλλουν.

Αξιοποίηση σύγχρονων προσεγγίσεων στη 
μάθηση. 



ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝΟΥΝ ΤΑ 
ΚΕΔΔΥ

 Προϊστάμενος/η

 Γραμματέας

   Διεπιστημονική Ομάδα
 Κοινωνικός/ή  Λειτουργός

 Ψυχολόγος

 Εκπαιδευτικός Ε.Α.Ε(Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης)

 Παιδοψυχίατρος ή Παιδίατρος με ειξειδίκευση στην παιδονευρολογία

 Λογοθεραπευτής

     Η Δ.Ο ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή πλαισιώνεται και από άλλες   
ειδικότητες



ΑΞΑΞ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΔΔΥ 



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
 ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ

 Αίτηση του γονέα  προς το ΚΕ.Δ.Δ.Υ  μέσω του σχολείου

 Περιγραφική Παιδαγωγική Έκθεση (Π.Π.Ε)  που αφορά τη μάθηση και τη συμπεριφορά του 
μαθητή, την οποία συμπληρώνουν οι εκπαιδευτικοί

  Ερωτηματολόγιο για τη συμπεριφορά του μαθητή/της μαθήτριας στο σχολείο 

       

  Ενημέρωση – παρέμβαση σχολικού συμβούλου

  Πρακτικό συνεδρίασης συλλόγου διδασκόντων στο οποίο αναφέρεται ο  λόγος παραπομπής 
και όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει από το σχολείο

  Για τις σχολικές μονάδες που είναι ενταγμένες σε  Σχολικό Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης 
(ΣΔΕΥ) , η ΕΔΕΑΥ παραπέμπει στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ (ΦΕΚ 315/12-2-2014, άρθρο 8).



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

   Κοινωνική Προσέγγιση

Συνεργασία με την οικογένεια

Λήψη κοινωνικού ιστορικού(αναπτυξιακό, σχολικό, κοινωνικό, πληροφορίες 
για την οικογένεια)

Συγκέντρωση γνωματεύσεων – εκθέσεων από άλλες ειδικότητες

Συνεργασία με κοινωνικές και ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Προσχολική Αγωγή

 Διαγνωστικά εργαλεία

Άτυπη Αξιολόγηση(φωνολογική επίγνωση, γνώση γραμμάτων και αριθμών, 

αντιγραφή ονόματος & απλής πρότασης, έννοιες γραπτού λόγου, 

προμαθηματικές έννοιες, αδρή-λεπτή κινητικότητα, δομή προφορικού λόγου, 

εκφραστικό & δεκτικό λεξιλόγιο). 

Εργαλείο Ανίχνευσης των Αναγνωστικών Δυσκολιών Νηπιαγωγείου, Α & Β 

Δημοτικού(μνήμη, φωνολογική επίγνωση).



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

     Δημοτική Εκπαίδευση

      Διαγνωστικά εργαλεία

 Τεστ – Α(αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, ακουστική και αναγνωστική 
κατανόηση, μορφολογία)Γ΄ Δημοτικού – Γ΄ Γυμνασίου.

 Εργαλείο Ανίχνευσης των Αναγνωστικών Δυσκολιών Α΄ & Β΄ Δημοτικού.

 Εργαλείο Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών(ΛΑΜΔΑ τεστ).

 Άτυπη Αξιολόγηση(γραφή, ορθογραφία, παραγωγή γραπτού λόγου, 
ακουστική κατανόηση, μαθηματικά),



ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πληροφορίες από το Κοινωνικό Ιστορικό.

Συνεργασία με γονείς.

Πληροφορίες από διάφορα περιβάλλοντα(σχολικό, κοινωνικό).

Αξιολόγηση του μαθητή.

Συνεργασία στη Διεπιστημονική Ομάδα.



ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

      Διαγνωστικά εργαλεία

Στοματοπροσωπικός έλεγχος(δομή αισθητικότητα & λειτουργικότητα του 
προσώπου, της γνάθου, των χειλέων, της γλώσσας, της υπερώας, σύγκλιση 
των δοντιών, ρινικότητα, αναπνοή & ,ώμοι).

Τεστ Άρθρωσης Λογοθεραπευτών Ελλάδος(εκφορά φωνημάτων, 
συμπλεγμάτων, σε αρχική, μεσαία και τελική θέση των λέξεων).

CELF PRE-SCHOOL( κατονομασία, ανάκληση - σύνταξη προτάσεων, 
μορφολογία και κατανόηση κειμένου).

      * Δεν είναι σταθμισμένο στα ελληνικά

Εικόνα – Λογοθεραπευτών Ελλάδος(περιγραφή εικόνας, ελέγχεται ο 
αυθόρμητος λόγος και η σύνταξη των προτάσεων).

Άτυπη Αξιολόγηση- στους μικρότερους μαθητές με δυσκολίες κατανόησης 
κατονομασίας(αντικείμενα, ρήματα, επαγγέλματα, χρώματα, σχήματα).



ΕΚΔΟΣΗ – ΕΠΙΔΟΣΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ
 Η Γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ έχει μόνιμη ισχύ, διέπεται από το απόρρητο, 

περιλαμβάνει τη διάγνωση & εισήγηση, έχει τη μορφή έκθεσης.

 Η γνωμάτευση εκτός από τις εκθέσεις των ειδικοτήτων περιλαμβάνει προτάσεις 
για την εγγραφή και φοίτηση του μαθητή/τριας στην κατάλληλη σχολική 
μονάδα, προτάσεις για την εκπαιδευτική υποστήριξή, τους τρόπους 
αξιολόγησης και προτάσεις για την οικογένεια

 Η επίδοση της γνωμάτευσης πραγματοποιείται προς τους γονείς στο πλαίσιο 
συμβουλευτικής συνεδρίας από τις απαραίτητες ειδικότητες της Δ.Ο

 Η Γνωμάτευση μετά την υπογραφή των γονέων αποστέλλεται υπηρεσιακά στο 
σχολικό πλαίσιο.



ΙΣΧΥΣ  ΤΩΝ  ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ  ΤΟΥ  
ΚΕ.Δ.Δ.Υ

 Έχουν μόνιμη ισχύ εκτός αν το ΚΕ.Δ.Δ.Υ προτείνει επαναξιολόγηση.

 Υπερισχύουν έναντι άλλων γνωματεύσεων.

 Έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα μετά την υπογραφή τους από τους γονείς.

 Οι Διευθυντές σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
μεριμνούν για την εφαρμογή των εισηγήσεων και προτάσεων που 
αναγράφονται στις γνωματεύσεις.

 Σε περίπτωση που οι γονείς δεν συμφωνούν με τη γνωμάτευση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ, 
μπορούν να προσφύγουν σε Δευτεροβάθμια Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.Α).



ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σύμφωνα με το Ν.4186/2013 Άρθρο 28 τα ΚΕΔΔΥ 
έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με 
την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση 
στην κατάλληλη σχολική μονάδα Ε.Α.Ε, καθώς και 
για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στη γενική 
αγωγή



ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΚΕΔΔΥ 
(ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ)

 Οι πολλαπλές ανάγκες των μαθητών(δυσκολίες προσαρμογής  στο σχολικό πλαίσιο, 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συναισθηματικές , αισθητηριακές δυσκολίες).

 Η ανάγκη υποστήριξης των εκπαιδευτικών στον πολυσύνθετο ρόλο τους(θέματα 
διαχείρισης σχολικής τάξης, συμπερίληψη).

 Η ανάγκη υποστήριξης των γονέων.



ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Επιμορφωτικές- ενημερωτικές συναντήσεις με συλλόγους διδασκόντων.

 Συνεργασία με εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους(επιμόρφωση, 
βιωματικά εργαστήρια).

 Εκπαιδευτική υποστήριξη  – παρέμβαση σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών.

 Συμβουλευτική γονέων.

 Συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες



 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ          

 Υποστήριξη στη διαχείριση σοβαρών και επειγόντων θεμάτων της 
σχολικής κοινότητας.

 Υποστήριξη – ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

 Υποστήριξη στα πλαίσια της συμπερίληψης μαθητών με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Υποστήριξη – ενδυνάμωση των γονέων στον παιδαγωγικό τους ρόλο 
και ανάληψη δραστικών μέτρων για την ανάπτυξη και πρόοδο των 
παιδιών τους.



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  ΘΕΡΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ
 ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΑΣ
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