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Νομοθεσία και απόρρητο 
• Ν. 3699 (ΦΕΚ Α΄, 199/2-10-2008): «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ).» 

• Ν. 4074 (ΦΕΚ Α΄, 88/11-4-2012): «Κύρωση της Σύμβασης για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη 
Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.»  

• Ν. 4547 (ΦΕΚ Α΄, 102/12-6-2018): «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 

διατάξεις.» 

• Ν. 4624 (ΦΕΚ A΄, 137/29-8-2019): «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις.»  
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4624/2019 
Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Άρθρο 21: Συγκατάθεση ανηλίκου  
 
• Όταν εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο 

α) του ΓΚΠΔ, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών 
της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, 
είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει 
το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη 
συγκατάθεσή του.  

• Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία 
της παραγράφου 1 είναι σύννομη μόνο μετά την 
παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου 
του. 



Προστασία προσωπικών δεδομένων 

27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β’/2007) όπως τροποποιήθηκε 
με την 48275/Δ3/2-03-2019 (ΦΕΚ 1088/τ.Β΄/2019) 

 

• Εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) και παράλληλης 
στήριξης μεριμνούν για την τακτική ενημέρωση του 
ατομικού φακέλου του κάθε μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται 
σε ασφαλή χώρο με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου. 

 

211076/ΓΔ4 (ΦΕΚ 5614/Β΄/13-12-2018), άρθρο 4, παρ. 6 

• Η διακίνηση της έκθεσης αξιολόγησης-γνωμάτευσης προς τη 
σχολική μονάδα ή σε άλλους φορείς γίνεται με ευθύνη των 
γονέων ή κηδεμόνων. 



3699/2008 
Άρθρο 3: Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  
• Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για 

ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές 
δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, 
αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι 
οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία 
της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.  

• Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές 
αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές 
αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα 
νοσήματα, διαταραχές ομιλίας−λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως 
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, 
σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες 
αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και 
πολλαπλές αναπηρίες.  



3699/2008 
Άρθρο 3: Μαθητές με αναπηρία και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες  
• Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με 
εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες 

• Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, 
παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.  

• Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι μαθητές που έχουν μία 
ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε βαθμό που 
υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα. Στους 
μαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρμογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος νόμου. 



ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 2003 

 

γ) Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους 
μαθητές  

Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών στη μάθηση δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως 
σύνολο ομοιόμορφων εκπαιδευτικών παροχών που οδηγούν σε 
ομοιόμορφες διαδικασίες και συμπεριφορές. Τα άτομα που 
αντιμετωπίζουν εμπόδια από τη φύση, την κοινωνία, τις εκάστοτε 
συνθήκες, όπως τα άτομα με αναπηρίες (Άτομα με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες, Α.Μ.Ε.Α.) αλλά και τα άτομα με ιδιαίτερα ταλέντα και ικανότητες 
θα πρέπει να έχουν ίσες και κατάλληλες, κατά περίπτωση, ευκαιρίες 
πρόσβασης στη γνώση.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 2003 

α) Στόχοι της Αξιολόγησης:  

 

Βασικός στόχος της αξιολόγησης του μαθητή είναι η 
ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο 
εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων, με σκοπό τη 
βελτίωση της προσφερόμενης σχολικής εκπαίδευσης και 
τελικά την πρόοδο του μαθητή… 

 

β) Μορφές της Αξιολόγησης: 
  

Αρχική, Διαμορφωτική, Συνολική … 

 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ/ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 2003 

γ) Βασικές αρχές της Αξιολόγησης των μαθητών:  
… 

viii) Οι μαθητές με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) αξιολογούνται με βάση τις γενικές αρχές της 
αξιολόγησης. …, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις δυνατότητες που 
ανέπτυξε και αξιοποιεί ο μαθητής σε σχέση με την καθημερινή ζωή.  

Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται:  

α) στην αρχή της ολόπλευρης εκτίμησης της παρουσίας του μαθητή, ώστε η 
αξιολόγηση να μην εστιάζεται μόνο στις αδυναμίες του,  

β) στην παρωθητική αρχή της αξιολόγησης (ενθάρρυνση της προσπάθειας) και  

γ) στη συσχέτιση των δεδομένων της αξιολόγησης με το εξατομικευμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κάθε μαθητή.  

Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμάται η επιτυχής παρακολούθηση της τάξης από το 
μαθητή, δηλαδή ο βαθμός της ένταξής του, καθώς σκοπός της αξιολόγησης είναι 
και η συγκέντρωση πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τις ειδικές 
εκπαιδευτικές παροχές που πιθανόν χρειάζεται ο μαθητής.  



3699/2008 
Άρθρο 6: Φοίτηση 

 Σε Γενικά Σχολεία και πρόσθετα με 
– Παράλληλη Στήριξη 

– Τμήματα Ένταξης 

– Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 

– Ειδικό Βοηθό από την οικογένεια 

– Σχολικό Νοσηλευτή 

 

 Σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης 
– Ειδικά Νηπιαγωγεία 

– Ειδικά Δημοτικά Σχολεία 

– Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης 

– Ειδικά Γυμνάσια 

– Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια & Λύκεια 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

• Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής 

 

• Τμήμα Ένταξης 

 

• Παράλληλη Στήριξη 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Σχολική μονάδα ειδικής αγωγής: 
 

• Μεγαλύτερες δυσκολίες 

 

• Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

 

• Επικέντρωση σε δεξιότητες επικοινωνίας, 
καθημερινής διαβίωσης 

 

• Λιγότερο γνωστικός προσανατολισμός 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Τμήμα Ένταξης: 
αα) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του 
οικείου ΚΕΔΔΥ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες, που δεν υπερβαίνει τις 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.  

– Στα ΤΕ μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση.  

– Για την ίδρυση ΤΕ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχουν κατ’ 
ελάχιστον τρεις μαθητές και σχετική πρόταση από διαγνωστική υπηρεσία.  

– Σε περιπτώσεις συστεγαζόμενων ή γειτονικών σχολικών μονάδων, τα ΤΕ 
συνενώνονται μέχρι του μέγιστου αριθμού δώδεκα (12) μαθητών ανά ΤΕ. 

 

ββ) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου 
ωραρίου, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ, για τους μαθητές με 
σοβαρότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες … 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Τμήμα Ένταξης: 

 
Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε 
σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και  

την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της 
αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από 
αυτή.  

 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Τμήμα Ένταξης: 
• Οι διευθυντές των σχολείων στα οποία λειτουρ− 

γούν Τ.Ε.:  
 

- Φροντίζουν για τον εξοπλισμό και την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών των Τ.Ε., ύστερα από εισήγηση 
των υπεύθυνων εκπαιδευτικών. 

- Μεριμνούν για την απρόσκοπτη λειτουργία των T.E., δεν 
απασχολούν τους/τις εκπαιδευτικούς αυτών σε άλλες 
δραστηριότητες και δεν αναστέλλουν τη λειτουργία 
τους χωρίς την έγκριση του/της οικείου/ας 
Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Τμήμα Ένταξης: 
• Ενημερώνουν (Οι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ), σε συνεργασία με το 

διευθυντή του σχολείου, τους γονείς και κηδεμόνες του 
μαθητή σχετικά με τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες να 
γίνουν για να φοιτήσει στο Τ.Ε..  

• Σε καμιά περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε., αν 
οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν 
και δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές 
υπηρεσίες. Στις περιπτώσεις αυτές αρκούν: 
– Υπεύθυνη δήλωση του γονέας 
– Πρακτικό συλλόγου διδασκόντων 
– Σύμφωνη γνώμη του/της Συντονιστή/Συντονίστριας Παιδαγωγικής 

Ευθύνης ή Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Τμήμα Ένταξης: 
• Μεριμνούν (οι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ) για την τακτική ενημέρωση του 

ατομικού φακέλου  μαθητή, ο οποίος φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο 
με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου.  

• Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιέχει:  
– συνοπτικό οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του μαθητή,  
– γνωματεύσεις και αξιολογήσεις που αφορούν στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες και δυνατότητες του μαθητή,  
– εισηγήσεις για την κατάρτιση του εξατομικευμένου εκπαιδευτικού 

προγράμματος.  
 

• Σε περίπτωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος (μετεγγραφή ή 
εγγραφή) ενημερώνεται η διεύθυνση της νέας σχολικής μονάδας. 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Τμήμα Ένταξης: 
Συντάσσουν (οι Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ):  
• α) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Τ.Ε., το 

οποίο υποβάλλεται δια του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου μαζί 
με το ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας, για θεώρηση 
στον/στην Προϊστάμενο/η Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και  

• β) την ετήσια αξιολογική έκθεση λειτουργίας του Τ.Ε., στο πλαίσιο 
της διαδικασίας αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου των Σχολικών 
Μονάδων, σύμφωνα με την αριθμ. 1816/ΓΔ4/07-01-2019 (ΦΕΚ 
16/τ.Β’/11-01-2019), η οποία υποβάλλεται διά του/της 
Διευθυντή/ντριας του σχολείου στο οικείο ΠΕΚΕΣ υπόψη του/της 
Συντονιστή/στριας Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Η Παράλληλη Στήριξη –συνεκπαίδευση: 
– παρέχεται σε μαθητές που μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να 

παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης,  

– σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους 
δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ (ειδικό σχολείο, τμήμα ένταξης).  

– Μπορεί να παρέχεται από εκπαιδευτικούς ΠΕ61, ΠΕ71, ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, 
ΠΕ04.50, ΠΕ60, ΠΕ 70, ΠΕ 02, ΠΕ03 και ΠΕ 04.  

– Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων μπορεί να παρέχουν 
συμπληρωματικά και:  

 αα) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη – 
συνεκπαίδευση, μετά το πέρας των μαθημάτων τους, με απόφαση του 
συλλόγου διδασκόντων, ύστερα από πρόταση του οικείου ΚΕΔΔΥ και με τη 
συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα των μαθητών,  

 ββ) εξατομικευμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της 
συνεκπαίδευσης και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες … 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 
Η Παράλληλη Στήριξη –συνεκπαίδευση: 

 

• Οι εκπαιδευτικοί ΠΣ ενημερώνονται από τον/την 
Διευθυντή/ντρια του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του/της 
μαθητή/τριας, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη, 
λαμβάνοντας υπόψη την αξιολογική έκθεση - γνωμάτευση του 
Κ.Ε.Σ.Υ., σχετικές παιδαγωγικές εκθέσεις καθώς και άλλες 
αξιολογήσεις-γνωματεύσεις που πιθανόν υπάρχουν από άλλους 
φορείς αξιολόγησης 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 
Η Παράλληλη Στήριξη –συνεκπαίδευση: 

 

• Συντάσσουν, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η 
εκπαιδευτικό του τμήματος, καθώς και τους/τις εκπαιδευτικούς 
που διδάσκουν στο τμήμα, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του/της μαθητή/τριας το 
οποίο υποβάλλεται στον/στην Διευθυντή/ντρια του σχολείου 
και φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του/της μαθητή/τριας 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό: 

 
o Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης, καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών 

διευκολύνσεων, καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα 
κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών 
δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής, πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό 
ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ. 

 

o Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά 
εκπαιδευτικά καθήκοντα. 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Σχολικός νοσηλευτής: 
 

Ν. 4186/2013 , ΦΕΚ 193Α, άρθρο 28, παρ.16:  

Στο άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3699/2008 προστίθεται δεύτερο εδάφιο 

ως εξής: 

  

«Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου 

μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης 

δημόσιου νοσοκομείου.» 



Λειτουργία υποστηρικτικών θεσμών 

Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό από την οικογένεια: 

 

(Ν. 4186/2013 , ΦΕΚ 193Α, άρθρο 28, παρ.18):  

 
o Η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που 

εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης 
του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν 
γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου. 



Συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., 
Παραπομπή, Ε.Π.Ε. 

• Διασύνδεση με το Κέντρο Εκπαιδευτικής και 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 
– Έρευνα ψυχοκοινωνικών αναγκών 
– Παραπομπή 
– Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.) 
– Υποστήριξη 
– Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 

• Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) 

• Εκπαιδευτικός επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. 

 



Κ.Ε.Σ.Υ.  
Παραπομπή 

• Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/ της μαθητή/τριας 
από τη σχολική μονάδα κατατίθενται στο Κ.Ε.Σ.Υ.:  

– α) αίτηση των γονέων ή, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και 

– β) αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του 
Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις 
υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική 
μονάδα του/της μαθητή/τριας, τα αποτελέσματα των 
παρεμβάσεων αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα 
παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και υλοποιηθεί από την 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης 
μαθητών/τριών της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του 
ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται από τη σχολική μονάδα 
στο Κ.Ε.Σ.Υ. 



Κ.Ε.Σ.Υ. 
Παραπομπή 

• Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους 
των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. ζητεί από τη σχολική μονάδα 
αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων,  

• το οποίο περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική 
με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του μαθητή/τριας, την 
οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, 
ή/και του Τμήματος Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την 
ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών,  

• πιθανές άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του 
Συλλόγου Διδασκόντων  

• καθώς και τα εκπαιδευτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για την 
αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής αυτών. 



Συμβουλευτική γονέων 

• Ενσυναίσθηση 

 

• Ενεργητική ακρόαση 



Συμβουλευτική γονέων 
Χαρακτηριστικά σχέσης 

 

• Κλίμα εμπιστοσύνης  

• Στηρίζεται στην «ενσυναίσθηση» 



Συμβουλευτική γονέων 
Βασικές οδηγίες 

• Μη μιλάς και άκουσε πραγματικά. Ενθάρρυνε 
 

• Άκουσε «ολόκληρο» το μήνυμα 
 

• Εντόπισε τα συναισθήματα (γλώσσα του σώματος, 
τόνος φωνής) 

 
• Ανταποκρίσου στα συναισθήματα. Όχι απαντήσεις 

και συμπάθεια 
 

• Σεβασμός στο άλλο 



Ενσυναίσθηση 

• Κατανόηση του άλλου – ζω/βρίσκομαι στη 
συναισθηματική κατάσταση του άλλου. 
 

• Επικέντρωση, κατανόηση και ανάπλαση των 
λεγομένων του άλλου (της εμπειρίας του). 
 

• Αισθάνομαι αυτό που ζει ο άλλος, όπως το ζει, 
χωρίς όμως να ταυτίζομαι μαζί του. 
 

• Μέσω της γνησιότητας μπορώ να διακρίνω τι ζει ή 
τι πιστεύει ο άλλος χωρίς όμως να υιοθετώ το 
συναίσθημα και την άποψη. 



Ενεργητική ακρόαση 
• Περιλαμβάνει δεξιότητες λεκτικές και μη λεκτικές  
• Επικεντρώνεται τον τρόπο που ακούει κάποιος το 

συνομιλητή του 
• Επικεντρώνεται στον τρόπο που εκφράζεται προς αυτόν 

– Προσπαθώντας να τον κατανοήσει 
– Προσπαθώντας να απευθυνθεί «τραβώντας» την προσοχή 

 

• Βασικές αρχές 
– Προσοχή-παρατηρητικότητα (προσεκτική παρακολούθηση) 
– Αποδοχή άνευ όρων 
– Γνησιότητα 
– Ενσυναίσθηση 



Ενεργητική ακρόαση 
Πλαίσιο 

• Αποτελεί μέθοδο επικοινωνίας και συνέντευξης 
 

• Εφαρμόζεται σε διαπροσωπικό ή ομαδικό πλαίσιο 
 

• Έχει σκοπό: 
– Την ενίσχυση και διευκόλυνση της προσωπικής επαφής 
– Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 
– Συμβάλλει στην σαφέστερη κατανόηση του συνομιλητή 

 

• Αναπτύχθηκε από τον ψυχολόγο Carl Rogers (1967) 



Ενεργητική ακρόαση/ 
Προσοχή & παρατηρητικότητα 

• Αφορούν τη μη λεκτική και λεκτική στάση 
απέναντι στο συνομιλητή 

• Επιτυγχάνεται με: 
– Τη διατήρηση της βλεμματικής επαφής και 

ενθαρρύνοντας τον άλλο να μιλήσει 

– Την παρακολούθηση της στάσης τους σώματος και του 
τόνου της φωνής του άλλου 

– Την παραμονή στο θέμα και στο πλαίσιο της 
θεματικής του άλλου 

– Την αποφυγή διακοπών έκφρασης των δικών του 
σκέψεων 



Ενεργητική ακρόαση/ 
Αποδοχή άνευ όρων 

• Αποτελεί συναισθηματική στάση που επηρεάζει 
σημαντικά την ψυχολογική θέση του άλλου.  
 

• Αποδέχομαι τον άλλο όπως εκφράζεται και όχι 
μέσα από την προκατασκευασμένη εικόνα που 
έχω γι’ αυτόν ή τα γεγονότα 
 

• Απουσία κριτικής και ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης 
 

• Η διαφωνία εκφράζεται ως προσωπική θέση και 
όχι ως αντιπαράθεση ή κριτική στον άλλο 



Ενεργητική ακρόαση/ 
Γνησιότητα 

• Αφορά στη στάση του ακροατή με τον εαυτό του και 
την επαφή με τις προσωπικές του σκέψεις και τα 
συναισθήματά του. 
 

• Μπορεί να διαφωνώ, δεν εκφράζω την αντίθεσή 
μου. 
 

• Αναγνωρίζω τη διαφορετικότητα των απόψεων και 
των συναισθημάτων. 
 

• Αν χρειαστεί να εκφραστώ το κάνω στην κατάλληλη 
στιγμή, όχι όταν εκφράζει τις σκέψεις του ο άλλος. 



Ενεργητική ακρόαση 

• Τεχνικές 

• Παραδείγματα 



Προσοχή-παρατηρητικότητα 

Ο Διευθυντής: 

Παρακολουθεί προσεκτικά … 

Διευκολύνει την έκφραση … 

Εστιάζει στα λεγόμενα … 
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«Προσοχή-
παρατηρητικότητα» 

– Γονέας:  

«Με ενδιαφέρει το παιδί μου να 

προοδεύσει»  

– Δασκάλα:  

«Το σημαντικό είναι να 

προοδεύσει το παιδί»  

– Γονέας:  

«Ναι, να βελτιωθεί» 

– … 

 

• Ορισμός: η επανάληψη 
φράσεων του γονέα από το 
διευθυντή. 

• Στόχος: η διερεύνηση των 
σκέψεων του γονέα από τον 
ίδιο. 

• Συνθήκες: ατομικά 

• Πλεονεκτήματα: Δίνει την 
ευκαιρία στο γονέα να 
αναπτύξει πιο αναλυτικά τις 
σκέψεις του.  

 



Παράφραση 

Ο Διευθυντής εκφράζεται: 

Φαίνεται σαν να θέλεις να … 

Δηλαδή λες ότι … 

Σύμφωνα με αυτά που … 
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«Παράφραση» 
– Μαθητής:  

«Δε θέλω να πάει στο Ειδικό 

Σχολείο για να μη ξεσηκώσει 

συμπεριφορές»  

– Δασκάλα:  

«Δηλαδή σε ενδιαφέρει να 

έχει το παιδί σου ορθή 

συμπεριφορά όπως και ο 

καθένας» 

– … 

 

• Ορισμός: η ακριβής επανάληψη των πιο 
σημαντικών λέξεων που χρησιμοποίησε 
ο γονέας και μία σύντομη δήλωση του 
διευθυντή που συνοψίζει όσα 
λέχθηκαν. 

• Στόχος: η επεξεργασία των σκέψεων 
του γονέα από τον ίδιο. 

• Συνθήκες: ατομικά 

• Πλεονεκτήματα: Η παράφραση, όταν 
χρησιμοποιείται εύστοχα, αποδεικνύει 
πειστικά στο γονέα ότι ο διευθυντής 
παρακολουθεί προσεκτικά και κατανοεί 
όσα λέει. Ακόμη, βοηθά το διευθυντή 
να ελέγξει τη δική του αντίληψη για τα 
όσα ειπώθηκαν από το γονέα και να 
δώσει μία νέα κατεύθυνση στη 
συζήτηση. 



Αντανάκλαση συναισθημάτων 

Ο Διευθυντής αναδιατυπώνει, με έμφαση  
στο συναίσθημα του συνομιλητή: 

Φαίνεται πως νιώθεις … 

Ίσως αισθάνεσαι ότι … 

Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσες να … 
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«Αντανάκλαση 
συναισθημάτων» 

– Γονέας:  

«Με ενδιαφέρει το παιδί μου να 

προοδεύσει»  

– Δασκάλα:  

«Το σημαντικό είναι να 

προοδεύσει το παιδί»  

– Γονέας:  

«Ναι, να βελτιωθεί» 

– … 

 

• Ορισμός: η επανάληψη 
φράσεων του γονέα από το 
διευθυντή 

• Στόχος: η διερεύνηση των 
σκέψεων και 
συναισθημάτων από το 
γονέα από τον ίδιο 

• Συνθήκες: ατομικά 

• Πλεονεκτήματα: Δίνει την 
ευκαιρία στο γονέα να 
αναπτύξει πιο αναλυτικά τις 
σκέψεις και τα 
συναισθήματά του.  

 



Ανοιχτές ερωτήσεις 

Ο Διευθυντής ρωτά: 

Για ποιο πράγμα θα ήθελες να … ; 

Τι εννοείς όταν λες ότι …; 

Πες μου για τότε που έγινε …; 
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Μελέτες περίπτωσης 

• Σενάρια 

• Βιωματικό εργαστήριο (εργασία σε ομάδες 
& ολομέλεια): 

– Ανάλυση κατάστασης/συνθηκών 

– Πρόταση επίλυσης/αιτιολόγηση 

– Ανακοίνωση/Αναστοχασμός/ανατροφοδότηση 



Σενάρια 

1. Στη συνεδρίαση με θέμα την κατανομή τάξεων τέθηκε πρώτα το ζήτημα της ανάληψης της 
Β΄ τάξης όπου φοιτά μαθητής με ΔΕΠΥ  και πρόταση από το ΚΕΣΥ για παράλληλη στήριξη. 
Όμως, -λόγω της εμπειρίας της προηγούμενης σχολικής χρονιάς- ο σύλλογος διδασκόντων 
δυσκολεύεται να πάρει απόφαση. 

 

2. Η δασκάλα της τάξης παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία στο σύλλογο 
διδασκόντων. Μαθητής της Δ΄ δημοτικού με σοβαρές δυσκολίες στην επικοινωνία αρχίζει 
να εμφανίζει και προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη και στα διαλείμματα που 
εγείρουν ζήτημα ασφάλειας. Η οικογένεια δεν συνεργάζεται καθώς δεν δείχνει ούτε καν 
να αποδέχεται την κατάσταση. Ο σύλλογος διδασκόντων αναζητά τρόπο άμεσης 
παρέμβασης και δρομολόγηση οριστικής επίλυσης της κατάστασης. 

 

3. Ο δάσκαλος της τάξης παραθέτει τα παρακάτω στοιχεία στο σύλλογο 
διδασκόντων. Μαθητής της Ε΄ δημοτικού με σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες δεν μπορεί 
πλέον να παρακολουθήσει την τάξη και οδηγείται συχνά σε διασπαστική συμπεριφορά. 
Δημιουργείται αναστάτωση  στην τάξη και ήδη εκφράζεται δυσφορία μαθητών και 
γονέων. Ο μαθητής είναι διαγνωσμένος από το ΚΕΣΥ και προτείνεται η στήριξή του και στο 
τμήμα ένταξης. Όμως, η οικογένειά του αυτό το αρνείται. Ο σύλλογος διδασκόντων 
αναζητά τρόπο επίλυσης της κατάστασης. 

 



Σενάρια 

4. Μητέρα παιδιού με σύνδρομο Down αρνείται να γράψει το παιδί της (χωρίς 
παράλληλη στήριξη) στο Ειδικό Σχολείο. Πώς θα αντιδρούσατε σε μια δεδομένη 
συζήτηση μαζί της. 

 

5. Οι γονείς ενός παιδιού στο φάσμα του αυτισμού κατηγορούν την εκπαιδευτικό 
της παράλληλης στήριξης ότι μιλά στο παιδί τους με «περίεργο» τρόπο και δεν 
ασχολείται με τα μαθήματα της τάξης (δεν την ακολουθεί). Πώς θα προσεγγίζατε 
τη συζήτηση μαζί τους. 

 

6. Η μητέρα παιδιού στο φάσμα του αυτισμού «απαιτεί» με φορτικό τρόπο την 
καθημερινή της ενημέρωση. Θεωρείτε βέβαιο πως έτσι θα ενημερώνει τους 
θεραπευτές του παιδιού. Πώς θα προσεγγίσετε τη συζήτηση μαζί της και τι θα 
προτείνατε. 

 

7. Ο πατέρας ενός παιδιού με διαγνωσμένη ΔΕΠ-Υ όταν έρχεται να ενημερωθεί από 
το Σχολείο για μια ακόμη έκρηξη επιθετικότητας του παιδιού, σας λέει πως όλοι 
έχετε βάλει στο στόχαστρο το παιδί του και αυτά δεν γίνονται στο σπίτι, όπου 
έχει άλλη συμπεριφορά. Ποιά θα είναι η στάση σας στη συζήτηση μαζί του; 
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