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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις ΕΔΕΑΥ οι οποίες αποτελούν Επιτροπές για τη 

Διαγνωστική Εκπαιδευτική Αξιολόγηση και Υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες  (ΕΕΑ) και Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) μέσα στο Γενικό 

σχολείο και σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας (ΣΜ). Συγκεκριμένα αποτυπώνονται οι 

απόψεις 16 διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι 

είναι Πρόεδροι των αντίστοιχων επιτροπών μέσα στη ΣΜ στην οποία προΐστανται, με 

σκοπό να αναδειχθούν στοιχεία Οργάνωσης και Διοίκησης σχετικά με τη λειτουργία 

του θεσμού. Για το λόγο αυτό αναλύεται η Υπουργική Απόφαση η οποία ρυθμίζει τον 

κανονισμό λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ με σκοπό να εξεταστεί η ομάδα της ΕΔΕΑΥ ως 

διοικητικός μηχανισμός.  

Με τη χρήση  ημιδομημένων  συνεντεύξεων αναδύονται στοιχεία Οργάνωσης και 

Διοίκησης στις ΕΔΕΑΥ τόσο για το ατομικό και ομαδικό έργο των μελών της, όσο και 

για τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της. Επίσης εξετάζονται τα προβλήματα 

και οι περιορισμοί οι οποίοι παρακωλύουν την διοικητική και εύρυθμη λειτουργία της 

αλλά και εκφράζονται απόψεις διευθυντών για την επιτυχή συνέχεια του θεσμού.  

Τα αποτελέσματα αναδεικνύουν στοιχεία για τις διάφορες λειτουργίες διοίκησης της 

ΕΔΕΑΥ από τον Προγραμματισμό έως τον Έλεγχο του έργου της αλλά και 

προβληματισμούς για το καθημερινό διοικητικό έργο που διέπει το θεσμό. Τέλος 

προτείνονται τρόποι ενίσχυσης του έργου της με σκοπό τη βελτίωση του θεσμού σε 

διοικητικό επίπεδο. 

Λέξεις κλειδιά: ΕΔΕΑΥ, Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης, Οργάνωση και Διοίκηση, Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες,  Δομές 

υποστήριξης, Σχολική Μονάδα. 

ABSTRACT 

The present study examines the Special Committees for Diagnosis, Evaluation and 

Support, which are committees for the diagnosis, assessment and support for students 

with Special Educational Needs (SEN) and learning difficulties within the General 

School and at the School Unit level. In particular, the study presents the views of 16 

Directors of Primary and Secondary Education who preside over of the respective 

committees within the school unit which they head, in order to highlight organizational 

and administrative elements related to the operation of the institution. For this reason, 
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the Ministerial Decision which regulates the operation of the Special Committees for 

Diagnosis, Evaluation and Support (SCDES), is analyzed in order to examine the 

SCDES team as an administrative mechanism. 

 

Through the use of semi-structured interviews, organizational and management 

elements in SCDES emerge for both the individual and team work of its members, as 

well as the procedures governing its operation. The study also examines the problems 

and constraints that impede its administrative and orderly function, but also the views 

of the directors on the successful continuation of the institution. 

 

The results highlight details of the various SCDES management functions from 

Planning to Auditing of its function, as well as concerns about the day-to-day 

administrative work that governs the institution. Finally, ways are proposed to 

strengthen its work in order to improve the institution at the administrative level. 

 

Key words: ΕΔΕΑΥ, Special Committee for Diagnosis, Evaluation and Support, 

Organization and Administration, Special Educational Needs, Support Structures, 

School Unit  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΕΔΕΑΥ: Ειδικές Διαγνωστικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Υποστήριξης  

ΕΕΑ: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες 

ΜΔ: Μαθησιακές Δυσκολίες 

ΕΕΑ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ΣΜ: Σχολική Μονάδα ή Μονάδες 

ΣΜΕΑΕ: Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 

ΤΕ: Τμήματα Ένταξης 

ΣΔΕΥ: Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης  

ΚΕΔΔΥ: Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης 

ΚΕΣΥ: Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης  

ΣΔ: Σύλλογός Διδασκόντων 

ΕΔΕΠ: Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  

ΑΤΠ: Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα 

ΕΕΠ: Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος 

ΑΤΠΔΔΥ: Ατομικό Τριμηνιαίο Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης 

Υποστήριξης  

ΚΛ: Κοινωνικός Λειτουργός  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει αυξήσει το ενδιαφέρον της για την 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Το ενδιαφέρον λοιπόν για την εκπαίδευση των 

παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) είναι εμφανές αφού και σε 

νομοθετικά κείμενα του ΥΠΕΠΘ εμφανίζεται πλέον και ο όρος «παιδιά με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες» (Βόμβα, 2012)  

Η ΣΜ  είναι πλέον το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφού με το με το 

Ν.2817/2000 αναγνωρίζεται η σημασία των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ ) ως αυτοτελών ΣΜ για την εκπαίδευση των ατόμων με ΕΕΑ 

αλλά και η ανάγκη για περαιτέρω εξειδίκευση των προϊσταμένων-διευθυντών τους. Η 

πρακτική εγγραφής των μαθητών με ΕΕΑ στο γενικό σχολείο και ύστερα από διάγνωση 

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από τους διαγνωστικούς φορείς, καταλήγει στο 

να δημιουργηθούν τα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) μέσα στις τάξεις του γενικού σχολείου 

(Βαξοβάνου, 2016). Η θεσμοθέτηση τους μέσα στο Γενικό Σχολείο αποτελεί μια 

καινοτόμα διάσταση για την Ελληνική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).  

Η ΣΜ μετατρέπεται σε κύριο δρομολογητή διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην 

εκπαίδευση των μαθητών με ΕΕΑ. Σύμφωνα με το Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 

Δημιουργούνται ενότητες-δίκτυα σχολείων ΕΑΕ οι οποίες ονομάζονται Σχολικά 

Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ). Αυτό προσδίδει μεγαλύτερη δύναμη 

στις ΣΜΕΑΕ αλλά και αυξημένη ευθύνη έτσι ώστε να παρέχει φροντίδα και 

εκπαιδευτικές υπηρεσίες με σκοπό την άρση του εκπαιδευτικού αποκλεισμού των 

μαθητών και την υποστήριξη τους μέσα στο ίδιο το σχολείο.  

Η έγκαιρη αναγνώριση των  ΜΔ του παιδιού μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική για 

τη μετέπειτα συνέχεια ώστε να λάβει τις κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες και για 

την μετάβαση του σε τάξεις γενικής εκπαίδευσης (Banerjee, Sundeen, Hutchinson & 

Jackson, 2017). 

Η κοινωνική ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής μιας κοινωνίας εξαρτάται από το 

συμμετοχικό προγραμματισμό κάτι που αντανακλάται και στις υπηρεσίες φροντίδας 

της ψυχικής υγείας των ατόμων με αναπηρία (Παπανής, Γιαβρίμης και Βίκη, 2007). Η 

ύπαρξη διεπιστημονικής συνεργασίας κρίνεται πολύ σημαντική σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες έρευνας για την υποστήριξη των παιδιών (Χρυσανθακοπούλου, 2012). 
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Η διεπιστημονική συνεργασία είναι γόνιμη όταν υπάρχει θεσμοθετημένο και 

οργανωμένο πλαίσιο λειτουργιάς (Στρογγυλός, 2007). 

Ο Νόμος που αποτελεί κύριο νομοθέτημα για τις Επιτροπές Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) είναι ο (4115/2013 άρθρο 39) 

ο οποίος έρχεται να συμπληρώσει και να αντικαταστήσει σημεία του 3699/2008. 

Σύμφωνα με αυτόν κάθε  ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί σε σχολείο γενικής αγωγής έχει 

συντονιστή αυτόν ο οποίος είναι ο διευθυντής της ΣΜΕΑΕ της ομάδας που των ΣΜ 

που ανήκει το ΣΔΕΥ. Σύμφωνα με την ΥΑ 17812/Γ6 περί «Νόμιμης σύστασης των 

ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών 

αυτών (ΦΕΚ 39 315/2014) συστήνονται οι ΕΔΕΑΥ οι οποίες έχουν στόχο τη 

διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο. 

Αποτελείται από τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας (Εκπαιδευτικός ΕΑΕ, 

Ψυχολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός (ΚΛ)) και το Διευθυντή της ΣΜ.  

Η αυτοματοποίηση και οριοθέτηση των καθημερινών εργασιών σε έναν οργανισμό ο 

οποίος έχει σχέση με τις ιδιαιτέρες εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών καθιστά 

δύσκολη την υιοθέτηση μιας λίστας συγκεκριμένων ενεργειών για την καθημερινή 

τους υποστήριξη (Pijl & Frissen, 2009). Η ΕΔΕΑΥ λοιπόν αποτελεί μια δομή η οποία 

είναι απαραίτητο να δρομολογεί και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις λειτουργίες 

της διοίκησης. Η οργανωσιακή διευθέτηση ζητημάτων αφορούν την πρόοδο των 

μαθητών αλλά και την ποιοτική ΕΑΕ (McLaughlin, 2008).  

 

Οι Διευθυντές φαίνεται πως πρέπει να έχουν ικανότητες που απαιτούν την διαχείριση 

των μαθητών, σε χαμηλά περιοριστικά περιβάλλοντα (Less Restrictive Environment 

(LRE)) σε επίπεδο ΣΜ (Stevenson-Jacobson, Jacobson & Hilton, 2006). Το ίδιο η 

ενεργή εμπλοκή όλων των ομάδων  στον καθορισμό στόχων βοήθα στην πραγματική 

υποστήριξη και εκπαίδευση των μαθητών με ΜΔ (Ainscow, Farrell & Tweddle, 2000). 

 

Στην παρακάτω εργασία αποτυπώνονται οι απόψεις των διευθυντών ΣΜ, στις οποίες 

λειτουργεί ΕΔΕΑΥ και οι ίδιοι προΐστανται ως Προέδροι της, για τα ζητήματα 

Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ που συναντούμε στη ΣΜ . Είναι φανερό πως 

η ΕΔΕΑΥ αντιμετωπίζεται ως διοικητικός μηχανισμός και οι απόψεις τους 

αποτυπώνονται στην παρούσα εργασία τόσο για τα διοικητικά ζητήματα που αφορούν 
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τα διαφορά στάδια της διοίκησης των ΕΔΕΑΥ όσο και για τους περιορισμούς και τα 

προβλήματα αλλά και για τις προοπτικές ενίσχυσης του διοικητικού της έργου . 

Μάλιστα η διάκριση των λειτουργιών της διοίκησης στις ΕΔΕΑΥ εξετάζεται τόσο για 

το ατομικό και ομαδικό έργο των μελών της όσο και για τις διαδικασίες που είναι 

θεσμοθετημένες μέσω του κανονισμού λειτουργίας τους, δηλαδή της Διαδικασίας των 

Συνελεύσεων των ΕΔΕΑΥ όσο και της Διαδικασίας των Παραπομπών. 

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται η διατύπωση του θέματος, ο σκοπός 

και η σπουδαιότητα της ερευνάς καθώς και η διατύπωση των ερευνητικών 

ερωτημάτων, για τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ αλλά και τα 

προβλήματα που έχουν να κάνουν με την διοικητική της λειτουργία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, τις Δομές 

Υποστήριξης αλλά και την γενική οργάνωση λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην διοικητική φύση των Δομών Υποστήριξης 

σε επίπεδο ΣΜ και η οργάνωση λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ τόσο σε ατομικό όσο και 

ομαδικό επίπεδο σχετικά με το έργο των μελών της. 

Στο τέταρτο  κεφάλαιο γίνεται απόπειρα να σκιαγραφηθούν οι διάφορες λειτουργίες 

της διοίκησης μέσα στις ΕΔΕΑΥ από τον Προγραμματισμό μέχρι και τον Έλεγχο όπως 

και οι διάφοροι προβληματισμοί και περιορισμοί που προκύπτουν από το ατομικό και 

ομαδικό έργο των μελών της. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο αποτυπώνεται η έρευνα που ακολουθήθηκε, από την επιλογή του 

είδους έρευνας όσο και από την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων που διεξήχθη, 

μέσω της διεξαγωγής συνεντεύξεων. 

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η συγγραφή των αποτελεσμάτων τα οποία κατανέμονται σε 

έξι Θεματικούς Άξονες. 

Στο έβδομο  κεφάλαιο πραγματοποιείται η συζήτηση και αποτυπώνονται τα 

συμπεράσματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων με τις ανάλογες βιβλιογραφικές 

παραπομπές οι οποίες αποτελούν και προσπάθεια συσχέτισης τους με τα αποτελέσματα 

των συνεντεύξεων. Επίσης γίνεται μια απόπειρα να δοθεί έναυσμα για περαιτέρω 

έρευνα όπως και αναφέρονται οι περιορισμοί κατά τη διάρκεια της ερευνητικής αυτής 

απόπειρας ανάδειξης του θέματος. 



 

14 
 

 

1.ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

1.1 Διατύπωση θέματος 

Η ενεργοποίηση της υποστήριξης σε ένα σχολείο μέσα και έξω από αυτό αποτελεί 

παράγοντα κλειδί στην διαδικασία αλλαγής ενός σχολείου (European Agency for 

Development in Special Needs Education, 2013). Το εκπαιδευτικό προσωπικό που 

καλείται να υποστηρίξει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες λειτουργεί βελτιωτικά όταν 

είναι ενταγμένο σε ομάδα καθώς συστηματοποιεί τις διαδικασίες προς όφελος των 

ιδίων των μαθητών (Nellis, 2012). 

Η συνολική σχολική οργάνωση χαρακτηρίζεται από ένα σύστημα το οποίο προάγει την 

συνεργατική εργασία τόσο μεταξύ του προσωπικού όσο και του σχολείου με το σπίτι 

(Rutter, & Maughan, 2002). Επίσης χαρακτηρίζεται από τη βελτιωμένη επικοινωνία 

για την διαπραγμάτευση των σχέσεων και ρόλων που πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο 

ΣΜ για τη διαχείριση προσωπικού και προγραμμάτων (Olson, 1982). 

Η διοίκηση των ΤΕ θεωρητικά και λειτουργικά λαμβάνει σοβαρά υπόψη τους 

εκπαιδευτικούς του Συλλόγου Διδασκόντων (ΣΔ) οι οποίοι είναι και εκπαιδευτικοί του 

ΤΕ με αποτέλεσμα να τους δίνονται θέσεις υποδιευθυντών πολλές φορές ανεπίσημα 

(Τσινιάρα, 2016) Ο κύριος όγκος εργασιών στη συνεργασία των ειδικών παιδαγωγών 

με το υπόλοιπο προσωπικό είναι σε γραφειοκρατικά και διαδικαστικά θέματα. 

(Χρυσανθακοπούλου, 2012). Πρέπει να καθορίζονται οι ρόλοι των ειδικών 

επιστημόνων, οι τρόποι συνεργασίας και επικοινωνίας  με τους γονείς και αυτό βοηθά 

στην πετυχημένη ένταξη των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον (Στρογγυλός, 2007). 

Η καθημερινή της λειτουργία και διεκπεραίωση γραφειοκρατικών και άλλων 

διαδικασιών επιφορτίζουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ με διοικητικές ευθύνες και εργασίες σε 

όλο το φάσμα της σχολικής ζωής. Επομένως η διατύπωση του θέματος της παρούσας 

εργασίας διαμορφώνεται με τον εξής τίτλο: 

«Ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των Ειδικών Διαγνωστικών Επιτροπών 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)-Διερεύνηση απόψεων διευθυντών». 
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1.2 Σκοπός της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα θα γίνει μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι απόψεις των 

Διευθυντών και Προέδρων των ΕΔΕΑΥ για τα ζητήματα που αφορούν την Οργάνωση 

και Λειτουργία των ΕΔΕΑΥ ως διοικητικό μηχανισμό. 

Θα εξεταστούν ξεχωριστά οι Λειτουργίες της Διοίκησης οι οποίες εντοπίζονται μέσω 

της  ΥΑ 17812/Γ6 /2014 και διέπουν το έργο της και οι απόψεις των Διευθυντών για 

το ατομικό και ομαδικό έργο των μελών της. Συγκεκριμένα θα εξεταστούν οι 

λειτουργίες  του Προγραμματισμού-Σχεδιασμού, της Οργάνωσης, της Λήψης 

Αποφάσεων (ΛΑ), της Διεύθυνσης-Καθοδήγησης και του Ελέγχου  και οι ενέργειες 

που αφορούν το ατομικό και ομαδικό έργο της ΕΔΕΑΥ στις λειτουργίες αυτές. Επίσης 

θα εξεταστεί η διοικητική φύση που διέπει τις  ομαδικές διαδικασίες των  ΕΔΕΑΥ  

όπως αυτή των Συνεδριάσεων αλλά και των Παραπομπών στα Κέντρα 

Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) τα οποία είναι τώρα 

Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) σύμφωνα με το Ν. 

4547/2018.  Επίσης θα εξεταστούν και θα αποτυπωθούν προβλήματα και περιορισμοί 

οι οποίοι σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών παρακωλύουν την εύρυθμη 

διοικητική λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αλλά και προτάσεις για την επιτυχή συνέχεια του 

θεσμού. 

Σκοπός λοιπόν της ερευνάς είναι να αναδειχθεί η διοικητική καθημερινότητα της 

ΕΔΕΑΥ μέσα από το πρίσμα των Διευθυντών και να δοθούν απαντήσεις για τους 

προβληματισμούς και περιορισμούς του έργου της σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, με 

μελλοντικές προτάσεις για τη διοικητική ενδυνάμωση του θεσμού. 

1.3 Σπουδαιότητα της έρευνας 

Η ΕΔΕΑΥ μια πολύ σημαντική δομή η οποία ασχολείται με ζητήματα και Γενικής και 

Ειδικής Εκπαίδευσης. Το έργο της είναι πολύ σημαντικό για την επιτυχή υποστήριξη 

των μαθητών μέσα στη ΣΜ. Η καθημερινή επαφή του ερευνητή με μέλη ΕΔΕΑΥ αφού 

εργάζεται στην Ειδική Εκπαίδευση έδωσε την αφόρμηση να εξετάσει την ΕΔΕΑΥ ως 

διοικητικό μηχανισμό, αφού σε καθημερινό επίπεδο είναι αποδέκτης πολλών 

συζητήσεων συναφών για το έργο της. Το επιφορτισμένο έργο των Διευθυντών και των 

μελών των διαφόρων ΕΔΕΑΥ γίνεται ακόμα δυσκολότερο όταν σε καθημερινή βάση 

υπάρχει έντονος προβληματισμός για την τήρηση της ακολουθίας διοικητικών 

διεργασιών. Η ολοένα περαιτέρω εξειδίκευση των επιστημόνων ΕΑΕ η έλλειψη 

επιμόρφωσης και γνώσεων των υπολοίπων εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα Ειδικής 
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Εκπαίδευσης παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία πολλών ΣΜ. Είναι λοιπόν πολύ 

λογικό η άγνοια, η μη τήρηση σωστών βημάτων αλλά και η πολύπλοκη φύση των 

ολοένα αυξανόμενων δυσκολίων των μαθητών στην εκπαίδευση να επηρεάζει τον 

διοικητικό μηχανισμό όχι μόνο της ΕΔΕΑΥ αλλά πολλές φορές και ολόκληρη τη 

σχολική κοινότητα. Οι Διευθυντές έχοντας διπλό ρολό σε αυτές τις διαδικασίες ως 

προϊστάμενοι της εκάστοτε ΣΜ αλλά και ως Πρόεδροι των ΕΔΕΑΥ είναι οι πρώτοι 

που μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τη διοικητική καθημερινότητα 

του έργου τους. Άλλωστε είναι και αυτοί οι οποίοι επιφορτίζονται με διοικητικές 

διεργασίες οι όποιες αν δεν έχουν την κατάλληλη υποστήριξη θα επηρεάσουν το θεσμό 

της ΕΔΕΑΥ μάλλον αρνητικά. 

 Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αφουγκραστεί η εκπαιδευτική κοινότητα και η 

Πολιτεία, την άποψη των διευθυντών τόσο για να λάβουν γνώση για τη διοικητική 

πραγματικότητα του έργου των ΕΔΕΑΥ  όσο και για τη λήψη μέτρων ανακούφισης της 

σκληρής διοικητικής καθημερινότητας που βιώνουν τα μέλη της. Αυτό θα επηρεάσει 

μάλλον θετικά την ουσιαστική υποστήριξη της εκπαίδευσης των μαθητών μέσω του 

νεοσύστατου θεσμού της ΕΔΕΑΥ σε επίπεδο ΣΜ. 

1.4 Ερευνητικά Ερωτήματα 

Με σεβασμό λοιπόν στην ανάγκη υποστήριξης όλων των μαθητών με ΜΔ ή και ΕΕΑ 

αλλά και στο πολύπλοκο έργο του διευθυντή ως διοικητικός και παιδαγωγικός 

συντονιστής των διαδικασιών της καθημερινής υποστήριξης των μαθητών μέσω των 

ΕΔΕΑΥ προτείνεται διερεύνηση των παρακάτω ερευνητικών ερωτημάτων: 

Α) Ποιες είναι οι απόψεις των διευθυντών για τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας 

των ΕΔΕΑΥ; 

Β) Ποια προβλήματα ή  περιορισμούς συναντούν στο διοικητικό έργο και  καθημερινό 

συντονισμό των ενεργειών τους για την επιτυχή υποστήριξη των εμπλεκόμενων στο 

θεσμό της ΕΔΕΑΥ; 
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2.ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ) και ΔΟΜΕΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

2.1 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) 

Αν και είναι δύσκολο να δοθεί ένας ορισμός για την πολυδιάστατη πτυχή της 

αντιμετώπισης και υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το  Ν.3699/2008 

η εκπαίδευση των μαθητών με διαπιστωμένες ΕΕΑ αποτελεί προτεραιότητα των 

πολιτικών που ακολουθούνται. Έπειτα από πολλές αλλαγές (Βόμβα, 2012) ως  ΕΑΕ 

ορίζεται «το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με 

αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή στους μαθητές με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» (N. 3699/2008, Άρθρο 1).  

Έως το 1975 πολλές πολιτείες στις ΗΠΑ νομιμοποιούνταν στο να μην δέχονται 

μαθητές με ΕΕΑ στο σχολικό τους περιβάλλον (Βαξοβάνου, 2016). Στα τέλη της ίδιας 

δεκαετίας η έκθεση Warnock και στις αρχές του 1990 η Διακήρυξη της Salamanca 

αποτέλεσαν δυο νομοθετικά κείμενα τα οποία «άνοιξαν» στην ουσία το δρόμο για τη 

φοίτηση των ανάπηρων μαθητών στις τάξεις του γενικού σχολείου (Βόμβα, 2012).Τα 

δυο αυτά κείμενα υπερασπίζονται την ιδέα  πως η βελτίωση επέρχεται μέσω της 

συνύπαρξης στο γενικό σχολείο των ατόμων με ΕΕΑ, με αυτούς χωρίς, αλλά και την 

προοπτική για πολύπλευρη ένταξη τους σε όλο το φάσμα της κοινωνικής τους ζωής. 

Φαίνεται πως η άρση ενός ευρύτερου κοινωνικού αποκλεισμού προβλημάτισε την 

παγκόσμια κοινωνία τόσο για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία όσο και για 

την μετέπειτα ποιότητα της μετασχολική τους εξέλιξης. 

 

Η προετοιμασία λοιπόν των νομοθετημάτων άνοιξε το δρόμο για το Ν1566/1985 ο 

οποίος στην ουσία ανέλαβε την εποπτεία της εκπαίδευσης ατόμων με ΕΕΑ  υπο την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και την αύξηση των ορίων ηλικιας για την εκπαίδευση 

τους (Φλούρου, 2007). 

Παραλληλα  στις ΗΠΑ ο νόμος P.L. 94-142 (Education For All Handicapped Children 

Act) αντικαταστάθηκε to 1990 από τον IDEA  (Individuals with Disabilities Education 

Act) ο οποίος ήταν μια ολοκληρωμένη ομοσπονδιακή πολιτική για την εκπαίδευση των 

ατόμων με αναπηρία και δρομολογούσε διαδικασίες ΛΑ μέσω διαδικασιών οι οποίες 

θα σέβονταν τις ανάγκες των παιδιών (Smith & Colon, 1998).  



 

18 
 

Σε συνέχεια του Ν.1566/1985 η κύρωση της διεθνής σύμβασης για τα δικαιώματα του 

παιδιού με το  Ν.2101/1992 υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα κράτη την  εξασφάλιση 

φροντίδας των ατόμων με αναπηρία αλλά και την παροχή ίσων ευκαιριών στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη τους.  

Παράλληλα εμφανίζεται ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ) και στην Ουάσιγκτον 

των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2002 γίνονται οι πρώτες συναντήσεις για 

αναθεωρήσεις Νομών όπως ο IDEA και ο No Child Left Behind (NCLB) (Τζιβινίκου, 

2015). Την περίοδο 1985-2000 ο όρος ΜΔ αμφισβητήθηκε ιδιαίτερα όσο και η ένταξη 

των μαθητών με ΜΔ στις τάξεις του Γενικού σχολείου (Παντελιάδου  και Μπότσας, 

2007). Το Π.Δ. 79/2017 ορίζει πως ο εκπαιδευτικός της τάξης στο πλαίσιο γενικότερης 

υποστήριξης του μαθητή με ΜΔ αλλά και της οικογένειας του μπορεί να αξιοποιεί τις 

δομές υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ) όπως επίσης και τη συνεργασία που του δίνει 

η δυνατότητα να έχει μέσω παιδαγωγικών συναντήσεων με το Διευθυντή της ΣΜ τον 

εκπαιδευτικό του ΤΕ αλλά και με το Σχολικό Σύμβουλο (ΣΣ) (Π.Δ. 79/2017, Άρθρο 

14). 

Η πραγματική αναγνώριση των ΜΔ μπορεί να δημιουργήσει νομική προστασία για 

τους μαθητές που χρειάζονται πραγματική υποστήριξη και διευκολύνσεις στη 

μαθησιακή διαδικασία (Ofiesh, 2006). Μια διαδικασία που προβλέπει την ανίχνευση 

αρχικών ΜΔ είναι αυτή που ονομάζεται (pre-referral intervention)  και σκοπό έχει την 

απομόνωση των ατόμων που δεν έχουν ΜΔ και πρέπει να υποστηριχτούν για να 

πετύχουν (Smith & Colon, 1998).  

Το 2008 αποτυπώνεται με το Ν.3699/2008 η μεγαλύτερη προσπάθεια της πολιτείας να 

δώσει έναν υποχρεωτικό χαρακτήρα στην ΕΑΕ των ατόμων με ΕΕΑ. Η πολιτεία στο 

Άρθρο 1 του παραπάνω Νόμου δεσμεύεται να δρομολογεί όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες από την διάγνωση ως την παρέμβαση για την εκπαίδευση των μαθητών αλλά 

και γενικότερα την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία για την 

εκπαίδευση και την κοινωνική τους ζωή. Επίσης με τον ίδιο Νόμο τα άτομα με ΕΕΑ 

και ήπιες ΜΔ δύναται να φοιτούν  σε τάξεις Γενικού Σχολείου και να υποστηρίζονται 

από τον εκπαιδευτικό της τάξης εφόσον δεν έχουν διάγνωση και έτσι μετατρέπονται οι 

ΣΜ σε ενότητες ΣΜ οι οποίες έχουν σκοπό την ένταξη των μαθητών με αναπηρία στις 

τάξεις του γενικού σχολείου (3699, Άρθρο 4). 

Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή ενισχύεται η προοπτική τόσο της αποδοχής όσο και 

συνεκπαίδευσης των μαθητών με ΕΕΑ με τους συμμαθητές στο Γενικό Σχολείο. Η 
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ορολογία ενσωμάτωση είναι η πρακτική που υποστηρίζει την ύπαρξη μαθητών με ΕΕΑ 

ή και αναπηρίες στην γενική τάξη στο μέγιστο βαθμό το οποίο είναι αυτό δυνατόν 

(Sailor, 2002). ). Επίσης εμφανίζεται ο  όρος «Inclusion»  ο οποίος αναφέρεται στην 

εκπαίδευση και πλήρη συμπερίληψη των ατόμων με ΕΕΑ ανεξάρτητα από το είδος της 

αναπηρίας ή αλληλεπίδρασης τους στις γενικές τάξεις αλλά και σε όλο το εύρος των 

υποστηρικτικών υπηρεσιών που λαμβάνουν (Smith & Colon, 1998). 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ η οποία κυρώνεται με το Ν. 4074/2012 είναι μια νέα συνθήκη η 

οποία επιτάσσει την προώθηση των δικαιωμάτων και των ευκαιριών των ατόμων με 

αναπηρία επιδιώκει να ενδυναμώσει την ένταξη και συμπερίληψη τους στην κοινωνία.. 

Ο Ν. 4186/2013 Άρθρο 28 ρυθμίζει ζητήματα φοίτησης μαθητών όσο και ζητήματα 

προσωπικού και επιλογής στελεχών στις ΣΜΕΑΕ αλλά και διαγνώσεων των ΕΕΑ. 

Τα ΣΔΕΥ πλέον περιέχουν και τις ΕΔΕΑΥ ως πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική 

εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών 

της. Μέσω  αυτής καθορίζονται διαδικασίες με σκοπό την ουσιαστική υποστήριξη των 

μαθητών αλλά και της ευρύτερης κοινωνικής τους αλληλεπίδρασης με το σχολικό τους 

περιβάλλον.  

Με το Ν.2817/2000 προβλέπεται η φοίτηση των μαθητών με ΕΕΑ σε οργανωμένα ΤΕ 

μέσα στο γενικό σχολείο και τοποθετείται στα ΤΕ εξειδικευμένο προσωπικό (2817, 

Άρθρο 1 και 2). Μέσα σ’ αυτά τα τμήματα φαίνεται ότι δε φοιτούν μόνο άτομα με 

αναπηρίες αλλά και μαθητές με ΜΔ ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του δασκάλου του 

ΤΕ, του ΣΣ, του Διευθυντή της ΣΜ και της σύμφωνης γνώμης των γονέων του μαθητή. 

 

Επίσης η φοίτηση των μαθητών με ΕΕΑ μπορεί να γίνει και χωρίς διάγνωση ώστε να 

ακολουθήσει ο μαθητής κοινό εξειδικευμένο ή ομαδικό πρόγραμμα ανάλογα με την 

σοβαρότητα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει (3699/2008, Άρθρο 6). Σκοπός λοιπόν 

των ΤΕ είναι να μπορέσει ο μαθητής να υποστηριχτεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό 

του ΤΕ, με τις ανάλογες προσαρμογές και παρεμβάσεις, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

αποκλείεται από την μελλοντική συνύπαρξη του στη γενική τάξη με τους υπόλοιπους 

συμμαθητές τους (3699/2008).  

Η διάγνωση των  ΜΔ είναι ένα δύσκολο έργο αφού υπάρχει ακόμα και διαφοροποίηση όταν 

μια δυσκολία ανήκει στην ίδια κατηγορία με μια άλλη (Αγαλιώτης, 2008).  Σύμφωνα με τους 

Ν. 3699/2008 και 4186/2013 τα ΚΕΔΔΥ είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη διάγνωση ΕΕΑ 
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και ΜΔ. Όλες οι διαδικασίες διάγνωσης εμπεριέχουν ειδικότητες οι οποίες 

διεπιστημονικά συνδράμουν στην αξιοπιστία και εγκυρότητα της, όπως ο ψυχολόγος, 

ο ειδικός παιδαγωγός, ο λογοθεραπευτής και ο ΚΛ (Στρογγυλός, 2007). 

Οι διαγνώσεις έχουν  μόνιμη ισχύ με σκοπό να αξιολογούν, να διαγνώσκουν δυσκολίες αλλά 

και να κατευθύνουν κατάλληλα την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών. Με έμφαση 

στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση ΕΕΑ και ΜΔ προτείνονται εναλλακτικά 

μοντέλα όπως η Ανταπόκριση στη Διδασκαλία (Παντελιάδου και Μπότσας, 2007). Επίσης 

μια διαδικασία αναγνώρισης ΜΔ είναι η  Ανταπόκριση στην Παρέμβαση (Response to 

Intervention ή RtI) και γίνεται είτε με τη μέθοδο λύσης προβλήματος, είτε με τη μέθοδο ενός 

σταθερού πρωτόκολλου (Fuchs, Mock, Morgan & Young, 2003). 

Σε χώρες όπως η Ιρλανδία οι ΗΠΑ και η Ιταλία υπάρχει το μέγιστο της συνεργασίας 

και επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και των δυο τύπων εκπαίδευσης σε πολλές 

περιπτώσεις όμως οι ειδικοί παιδαγωγοί εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς γενικής 

αγωγής (Drudy & Kinsella, 2009). Η διευρυμένη συνεργασία επιστημόνων 

διαφορετικών ειδικοτήτων αγγίζει μεγάλο μέρος της ΕΑΕ και αρχίζει από την 

διάγνωση έως και την επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών με ΕΕΑ 

αναμένοντας  ανάλογη συνεργασία και από την οικογένεια (Στρογγυλός, 2007).  

Με τον νόμο (3699/2008, Άρθ., 4) αλλά και με τον (4115/2013, Άρθρο 39) η αξία της 

διεπιστημονικής συνεργασίας καθορίζεται και σε επίπεδο ΣΜ με τη σύσταση των 

ΕΔΕΑΥ. Η πολύπλευρη φύση των ΜΔ  καθιστούν την  αξιολόγηση και διάγνωση τους 

ένα συλλογικό έργο, το οποίο απαιτεί τη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας. 

Στρογγυλός, 2007).  

Οι ομάδες υποστήριξης και συνεργασίας στα σχολεία προϋποθέτουν την ύπαρξη 

σχεδιασμού ο οποίος πρέπει να υλοποιείται με την βοήθεια πολλών επιστημόνων 

(Στρογγυλός, 2007). Οι διευθυντές προΐστανται και παρακινούν τις εσωτερικές ομάδες 

του σχολείου ώστε να γίνει το σχολείο πιο ανταποκρίσιμο στις ανάγκες των μαθητών 

(Van Horn, 2011). Επίσης οι βοηθητικές ομάδες των εκπαιδευτικών (Teacher 

assistance teams) είναι ομάδες που σκοπό έχουν να βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να 

τροποποιούν θέματα ειδικής εκπαίδευσης (Idol & Griffith, 1998). Κάθε εκπαιδευτικός 

που ανήκει σε ένα ή περισσότερα γκρουπ εργασίας απευθύνονται και χρησιμοποιούν 

τη συνεργασία και τη συλλογικότητα  για υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ (Mantle, 

2005). 
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2.2 Δομές Υποστήριξης  

Οι ειδικές υπηρεσίες υποστήριξης αποτελούν ένα συμβουλευτικό εργαλείο στην ομαλή 

ανάπτυξη και εκπαίδευση των μαθητών (Campbell & Dahir, 1997). Στην ΕΑΕ «είναι 

αναγκαία η εφαρμογή ενός πολυεπίπεδου συστήματος υποστήριξης.».(Τζιβινίκου, 

2015, σ.104).  

Κάθε χώρα χρησιμοποιεί δικούς της τρόπους για την αποτελεσματικότερη ΛΑ και 

λύσεων των προβλημάτων όσον αφορά   την  ταξινόμηση και τη διασαφήνισης τους με 

σκοπό την  παροχή  της απαραίτητης υποστήριξης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (European 

Agency for Development in Special Needs Education, 2013). Η ΕΑΕ είναι μια 

διαδικασία η οποία συναντά τις μοναδικές ΕΕΑ των παιδιών και διασφαλίζει την 

ισότιμη συμμετοχή και πρόοδο τους με τις υποστηριζόμενες υπηρεσίες (Council for 

Exceptional Children & National Association of Elementary School Principals, 2001). 

Για να θεωρείται μια υποστήριξη αποτελεσματική πρέπει η πολιτική εφαρμογής της  

στις ΣΜ να επεκτείνεται σε όλο τον μαθητικό πληθυσμό του σχολείου (European 

Agency for Development in Special Needs Education, 2013).  

Τα σχολεία εμπεριέχουν ομάδες επίλυσης προβλημάτων ή  συναντώνται με ονομασίες 

όπως (teacher assistance teams, prereferral intervention teams, prereferral consultation 

teams, student assistance teams, student success committees, and instructional support 

teams) (Schrag & Henderson, 1996). Τα συστήματα δηλαδή υποστήριξης αναφέρονται 

περισσότερο στην διαδικασία η οποία δρομολογεί την ικανότητα της ΣΜ να 

ανταποκρίνεται στην ικανοποιητική παροχή υπηρεσιών και στις ανάγκες των μαθητών 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2013). Στο New 

Jersey των ΗΠΑ υπάρχουν επιτροπές οι οποίες σε επίπεδο ΣΜ προσπαθούν να 

προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης, να προβλέψουν ή να αποκαταστήσουν  ΜΔ των 

μαθητών χωρίς όμως να τους αποκλείουν από την γενική εκπαίδευση (Cleveland, 

2017).  

2.3 Η ΕΔΕΑΥ  

2.3.1 Θεσμικό Πλαίσιο 

Με την ΥΑ 17812/Γ6/2014 εμφανίζεται η αναγκαιότητα της διεπιστημονικής 

ενίσχυσης των μαθητών και των γενικότερων προσπαθειών για πιο εξειδικευμένες 

συμπληρωματικές υπηρεσίες ΕΑΕ (Κεφ. Α΄., Άρθρο 1). 
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Σύμφωνα με το Ν. 4115/2013, Άρθρο 39 μια τέτοια ομάδα είναι και η ΕΔΕΑΥ. Ο νόμος 

αποτελεί κύριο νομοθέτημα για τις ΕΔΕΑΥ και έρχεται να συμπληρώσει και να 

αντικαταστήσει σημεία του 3699/2008. Σύμφωνα με αυτόν κάθε  ΕΔΕΑΥ που 

λειτουργεί σε σχολείο γενικής αγωγής έχει Συντονιστή αυτόν ο οποίος είναι ο 

διευθυντής της ΣΜΕΑΕ της ομάδας που των ΣΜ που ανήκει το ΣΔΕΥ. Συστήνεται με 

απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης  ύστερα από εισήγηση του διευθυντή 

του Κέντρου Υποστήριξης ΕΑΕ της ΣΔΕΥ  ο οποίος είναι διευθυντής και της ΣΜΕΑΕ  

(4115/2013, άρθρο 39, Παρ. γ). 

2.3.2 Διοίκηση και ΕΔΕΑΥ 

Τα ειδικά σχολεία διοικητικά πρέπει να συνεργάζονται και να έχουν στενή σύνδεση με 

τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της γενικότερης υποστήριξης των 

μαθητών με ΜΔ (Nel, Müller, & Rheeders, 2011). Το κλειδί της επιτυχίας στην ένταξη 

των μαθητών στις γενική τάξη είναι τόσο η καταλληλότητα των προγραμμάτων όσο 

και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών η οποία ανταποκρίνεται στις ΕΕΑ των 

μαθητών (Bargerhuff, 2001). Στα σχολεία τα οποία εμπεριέχουν ομάδες παρεμβάσεων 

σε επίπεδο σχολείου οι ευθύνες είναι αυξημένες σε σχέση με τον όγκο εργασίας που 

έχει το προσωπικό (διευθυντές, ψυχολόγοι κτλ) ειδικά όταν εστιάζουν σε θέματα 

υποστήριξης μαθητών με ΜΔ (Schrag & Henderson, 1996). Η αυτοματοποίηση και 

οριοθέτηση των καθημερινών εργασιών σε έναν οργανισμό ο οποίος έχει σχέση με τις 

ιδιαιτέρες εξατομικευμένες ανάγκες των μαθητών καθιστά δύσκολη την υιοθέτηση 

μιας λίστας συγκεκριμένων ενεργειών για την καθημερινή τους υποστήριξη (Pijl & 

Frissen, 2009). Η ΕΔΕΑΥ λοιπόν αποτελεί μια δομή η οποία είναι απαραίτητο να 

δρομολογεί και να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα στάδια και τις λειτουργίες της 

διοίκησης που υπάρχουν στις διάφορες καθημερινές τις αλληλεπιδράσεις και ύπαρξης 

μέσα στο σχολικό οργανισμό μιας ΣΜ. 

3.ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

3.1 Διοίκηση Ορισμός 

Η Διοίκηση, η οργανωτική δομή αλλά και η επιδίωξη  των αντικειμενικών σκοπών ενός 

οργανισμού έχουν ως βασικό συστατικό τον άνθρωπο (Κατσαρός, 2008). Διοίκηση 

σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008) είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία μέσα σε 

έναν οργανισμό προσπαθεί να αξιοποιήσει όλα τα ανθρώπινα και υλικά μέσα για να 

επιφέρει την πραγματοποίηση όλων των σκοπών και στόχων του. (σ.16). Ένα 
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διοικητικό στέλεχος πρέπει να είναι ικανό να προγραμματίζει να οργανώνει  να 

κατευθύνει  και να ελέγχει τα μέλη και γενικότερα τους υφιστάμενους του (Σαΐτης, 

2008). Οι λειτουργιές της Διοίκησης μέσα σε έναν οργανισμό είναι ο 

Προγραμματισμός, η Οργάνωση, ο Συντονισμός και ο Έλεγχος (Κατσαρός, 2008, σ.16) 

3.2 Διοίκηση και Εκπαίδευση 

Το σχολείο είναι μια κοινωνική οργάνωση η οποία πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένες 

διοικητικές λειτουργίες για να εκπληρώσει του σκοπούς του οι οποίοι είναι η 

μορφωτική και παιδαγωγική του αποστολή (Σαΐτης, 2008). Κάθε σχολείο πρέπει να 

διέπεται από οργανωσιακή ετοιμότητα η οποία ξεκινά από το Διευθυντή και την 

κατάρτιση του, συνεχίζει με το διαμοιρασμό του οράματος και των κοινών στόχων των 

εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τελειώνει με την θωράκιση των 

πρακτικών που είναι αναγκαίες σε εύλογο χρονικό διάστημα οι οποίες θα συμβάλλουν 

στην πρόοδο των μαθητών (Council for Exceptional Children & National Association 

of Elementary School Principals, 2001).  

3.3 Σχολική Οργάνωση και Ειδική Εκπαίδευση 

Η οργάνωση ενός σχολείου θα επηρεάσει θετικά την δυνατότητα με την οποία οι 

διευθυντές εφαρμόζουν τις ορθές νομικές απαιτήσεις και πρακτικές που σχετίζονται με 

την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες (Council for Exceptional Children & 

National Association of Elementary School Principals, 2001). 

Η διοίκηση ενός σχολείου πρέπει να είναι σε θέση να υιοθέτει όλες εκείνες τις θετικές 

συμπεριφορές για το σχεδιασμό της ιδανικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Smith & 

Colon, 1998). Η ικανότητα της ΣΜ (Building School Capacity) αναφέρεται στην 

ικανότητα της να δημιουργεί συνθήκες οι οποίες να ανταποκρίνονται στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών (Waldron & McLeskey, 2010). 

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση πρέπει να υιοθετούνται συμπεριφορές οι οποίες να 

υποστηρίζουν ουσιαστικά τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ως έργο την εκπαίδευση 

μαθητών με ΕΕΑ (Roderick, 2011). Το έργο των διευθυντών τους ως συντονιστές 

(Special Education Needs Coordinator) (SENCO) είναι παραγκωνισμένο στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αισθάνονται άγχος διότι ο ρόλος τους είναι 

πολύπλευρος και απαιτεί δεξιότητες, καλή διοικητική υποστήριξη αλλά και εμπλοκή 

τους στη διαδικασία μάθησης αφού γνωρίζουν τις ανάγκες των παιδιών (Cowne, 2005).  
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Η αποτελεσματικότητα των ομάδων λύσης προβλημάτων  (Problem‐solving teams) 

πρέπει να ανατροφοδοτούνται από διαδικασίες συνεργασίας και αξιοποίησης 

πληροφοριών ώστε να μεγιστοποιούν την απόδοση τους σε οργανωσιακό επίπεδο  μέσα 

σε μια ΣΜ (Henkin & Wanat, 1994). 

 

3.4 Δομές Υποστήριξης και Διοίκηση 

Το στρες που προκαλείται από την ανασφάλεια των μαθητών με δυσκολίες  επιβάλει 

την ύπαρξη ομάδων υποστήριξης οι οποίες κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες και 

οδηγό να συνοδεύει  τη μαθησιακή τους διαδικασία (Nel κ.α., 2011) Σχολεία τα οποία 

εμπεριέχουν ομάδες παρεμβάσεων ακολουθούν ένα πρωτόκολλο ενεργειών σύμφωνα 

με τους (Schrag & Henderson, 1996, σ. 6). 

Ο Σχεδιασμός και η παρακολούθηση των προτεραιοτήτων δείχνουν να είναι 

σημαντικοί παράγοντες για την καλύτερη διαχείριση χρόνου σε έναν οργανισμό 

(Claessens, Van Eerde, Rutte & Roe, 2007). Ο αρχικός προγραμματισμός από όλους 

τους εμπλεκομένους στα συμπεριληπτικά σχολεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμος διότι εκτός 

από οριοθέτηση των ενεργειών δημιουργεί μέσω της συνεργασίας και εναλλακτικά 

σχέδια δράσης (McLeskey  & Waldron, 2000). 

Η Λήψη Αποφάσεων (ΛΑ) είναι η λειτουργία της διοίκησης που εμπλέκει όλες τις 

υπόλοιπες λειτουργίες της, σύμφωνα με τους (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012, σ.121).Οι 

προοπτικές υποστήριξης στα σχολεία επιτυγχάνονται με τη συνεχή βελτίωση σε 

θέματα οργάνωσης πληροφοριών και ΛΑ έτσι ώστε να καρποφορήσουν οι 

συμπεριληπτικές διαδικασίες (Ferguson, 2008). 

Επειδή οι διευθυντές λειτουργούν πολλές φορές σαν να διοικούν δυο σχολεία όταν 

εμπεριέχονται σε αυτά άτομα με ΜΔ είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο εκτελεστικός και 

καθοδηγητικός  τους ρόλος (Lord, Wespieser, Harland, Fellows & Theobald, 2016). 

Ο διευθυντής μπορεί να κερδίσει στο διοικητικό του έργο γόνιμη αλληλεπίδραση και 

υποστήριξη με τους γονείς των παιδιών με ΕΕΑ (Reynolds, 2008) και να ρυθμίζει τα 

χρονοδιαγράμματα για συνεργασία των ειδικών παιδαγωγών με τους δάσκαλους της 

γενικής τάξης (Van Horn, 2011). 

3.5 Οργάνωση  και  Λειτουργία των ΕΔΕΑΥ 

Ο Ν.4115/2013 ορίζει πως η ΕΔΕΑΥ  συγκροτείται με την εισήγηση του διευθυντή του 

ΣΔΕΥ και αποτελείται από το διευθυντή της ΣΜ, τον εκπαιδευτικό ΕΑΕ, τον κοινωνικό  
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λειτουργό και τον ψυχολόγο (Άρθρο 39). Επίσης υπάρχει και ένας γραμματέας ο οποίος 

παρίσταται ο οποίος μπορεί να είναι και εκπαιδευτικός του σχολείου  (17812/Γ6 /2014, 

Κεφ. Α΄., Άρθρο 2). 

Οι πράξεις των ΕΔΕΑΥ έχουν σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό και ως αποστολή 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους με διεπιστημονική συνεργασία των μελών της 

(17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., Άρθρο 5). Επίσης στο Άρθρο 5 της ΥΑ γνωστοποιούνται 

οι γενικοί άξονες της λειτουργιάς των ΕΔΕΑΥ όπως η διαγνωστική αξιολόγηση των 

μαθητών με σκοπό την συγκέντρωση όλων των δεδομένων που επιβεβαιώνουν την 

ύπαρξη δυσκολιών κοινωνικών και ψυχολογικών. 

Οι ΕΔΕΑΥ λοιπόν έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες πέραν της διάγνωσης και 

αξιολόγησης αλλά  και την γενικότερη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με σκοπό την 

διεπιστημονική αντιμετώπιση. Συχνά συμφώνα με την ΥΑ, παρεμβαίνουν σε ζητήματα 

που αφορούν περιπτώσεις ιδιαίτερης αντιμετώπισης όπως κακοποίηση των μαθητών ή 

γονικής παραμέλησης (Κεφ. Α΄., Άρθρο 3).Επιπλέον είναι υπεύθυνες για τη σύνταξη 

και διαμόρφωση προγραμμάτων διαφοροποιημένης υποστήριξης αλλά και 

επιμόρφωσης γονέων, όπως και την παρακολούθηση του Ατομικού Τριμηνιαίου 

Προγράμματος (ΑΤΠ)  διαφοροποιημένης υποστήριξης (Κεφ. Α΄., Άρθρο 3).  

Σύμφωνα με τον IDEA 1997 τα περιεχόμενα ενός Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος (ΕΕΠ) είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί στόχοι, σε ετήσια βάση οι 

παρεχόμενες υπηρεσίες και η ενημέρωση για την πορεία των επιτεύξιμων στόχων του. 

(Smith & Colon, 1998).  

Σε σχολικό επίπεδο επίσης υποστηρίζει θέματα αποφοίτησης και μετεγγραφής 

μαθητών όπως και εξασφαλίζει συνεχή συνεργασία με το ΣΣ ΕΑΕ (Κεφ. Α΄., Άρθρο 

3). Ο κοινωνικός της χαρακτήρας διευθετεί πέρα από  ζητήματα κοινωνικής στήριξης,  

συνεργασία με τους δήμους ή άλλους φορείς αλλά και τη συνεχή συνεργασία με το 

ΚΕΔΔΥ (Κεφ. Α΄., Άρθρο 3). 

Η διαδικασία των ΕΔΕΑΥ είναι παρόμοια με τη φιλοσοφία του συστήματος RtI για 

την υποστήριξη και σωστή  ΛΑ σε θέματα ΜΔ και συμπεριφορών .Το RtI είναι λοιπόν 

μια διαδικασία που σκοπός της είναι  μια διαγνωστική προσέγγιση και περαιτέρω 

υποστήριξη και απευθύνεται σε μικρό σχολικό πληθυσμό όπως μια ΣΜ  ή μια μικρή 

ομάδα σχολείων (Αναστασίου, 2008). 
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Έργο των μελών των ΕΔΕΑΥ 

Με βάση τα παραπάνω σύμφωνα με την ΥΑ το προσωπικό των ΕΔΕΑΥ 

δραστηριοποιείται ως μέλη του ΣΔ αλλά και ως μια διεπιστημονική ομάδα ενίσχυσης 

(17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., Άρθρο 4) και προσφέρει τις υπηρεσίες σύμφωνα με τις 

αρχές της επιστήμης των μελών του (17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., Άρθρο 1). 

Η Διαδικασία των Συνεδριάσεων δρομολογεί ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τις 

ΕΕΑ των μαθητών τόσο του σχολικού δικτύου όσο και της ΣΜ. Κατά τη διάρκεια τους 

τα μέλη της συστήνουν και παρακολουθούν την εφαρμογή του ΑΤΠΔΔΥ αλλά και σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις οι υπηρεσίες προσφέρονται  και απογευματινές ώρες εκτός 

του ωραρίου που ορίζει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., 

Άρθρο 4). 

Ατομικό Έργο μελών ΕΔΕΑΥ 

Σκοπός του ατομικού έργου των μελών των ΕΔΕΑΥ είναι η διαγνωστική τους συμβολή 

στην ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ (17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., Άρθρο 

2).   

Μια ισχυρή σχέση μεταξύ ΣΜ και κοινότητας αλλά και η διατήρηση από πλευράς 

διευθυντών μιας αυξημένης υπευθυνότητας για παροχή και συντονισμό των 

παρεχόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών ως ξεχωριστή  αποστολή του σχολείου, 

συναντά τις ΕΕΑ των μαθητών και εστιάζει στα ουσιαστικά αποτελέσματα τους (Riehl, 

2000).   

Βασικότερος μοχλός διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργιάς του θεσμού αυτού είναι ο 

διευθυντής της ΣΜ ο οποίος είναι και πρόεδρος της κάθε ΕΔΕΑΥ. Ο Διευθυντής και 

πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ επιφορτίζεται με έντονο διοικητικό έργο το οποίο έχει 

αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες σε θέματα συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων 

αλλά και παιδαγωγικά προσανατολισμένη ευθύνη στα παιδιά με ΜΔ. 

Η ανάγκη συντονισμού που συνήθως γίνεται από τον SENCO στην Ελλάδα γίνεται από 

το διευθυντή (Agaliotis και Kalyva, 2011). Η ύπαρξη του SENCO συμβάλει στην 

διαδικασία των συστημάτων σχεδιασμού και τη βέλτιστη λήψη αποφάσεων για τις 

ανάγκες των μαθητών (Dyson, Farrell, Polat, Hutcheson και Gallannaugh, 2004). Στην 

έρευνα τους οι Lindqvist και Nilholm (2013) αναφέρουν πως ο ρόλος τους θεωρείται 

τόσο οργανωσιακός όσο και άμεσα υποστηρικτικός στις διαδικασίες που έχουν να 
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κάνουν με την εποπτεία των εργασιών του προσωπικού στη διάγνωση και αξιολόγηση 

των αναγκών των μαθητών.  

Κύρια αποστολή του ρόλου του ΕΑΕ είναι η συνεχή επαγρύπνηση τόσο του 

διαγνωστικού έργου των ΕΕΑ των μαθητών όσο και η κατάλληλη επιλογή της μορφής 

υποστήριξης και εξατομίκευσης της διδασκαλίας . Η συνεργασία με τα ΚΕΔΔΥ και 

τους ΣΣ ΕΑΕ είναι επιβεβλημένη στην διαδικασία αυτή, αφού με δική του εισήγηση 

γίνεται η κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος της ΕΔΕΑΥ(17812/Γ6 /2014, Κεφ. 

β΄., Άρθρο 4). Πολλοί ειδικοί παιδαγωγοί έχουν πολλαπλούς ρόλους και ευθύνες 

αντικρουόμενους και αλλλοκαλυπτόμενους αφού συνυπάρχουν σε δυο κοινότητες μια 

σε αυτήν της ειδικής εκπαίδευσης και μια της γενικής εκπαίδευσης (Kozleski, Mainzer 

& Deshler, 2000).  

Σκοπός του ΚΛ στις ΕΔΕΑΥ είναι η αντιμετώπιση αναγκών και κοινωνικών 

προβλημάτων αλλά και ζητημάτων της οικογενειακής ζωής . Ο ΚΛ εστιάζει ιδιαίτερα 

σε παράγοντες της σχολικής ζωής και επίδοσης αλλά και σε παράγοντες σχετικούς με 

την οικογενειακή κατάσταση στο περιβάλλον των μαθητών η οποία ενδεχομένως να 

δημιουργεί ανισότητες στην εξέλιξη τους (17812/Γ6 /2014, Κεφ. Β΄., Άρθρο 5).  Η αξία  

των πληροφοριών που παρέχει το προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών είναι μεγάλη  

από και  μεγαλύτερη δυναμική όταν πρέπει να ληφθούν  αποφάσεις σημαντικές για την 

εκπαίδευση των ατόμων με ΕΕΑ (Farmakopoulou, 2002). Σύμφωνα με την ΥΑ 

προετοιμάζει την εξωσχολική αλληλεπίδραση του μαθητή σχετικά με το εξωσχολικό 

του περιβάλλον (17812/Γ6 /2014, Κεφ. Β΄., Άρθρο 5). 

Σκοπός του ψυχολόγου στις ΕΔΕΑΥ είναι να εφαρμόσει όλες εκείνες τις αρχές και  

στρατηγικές οι οποίες θα ενδυναμώσουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή 

(17812/Γ6 /2014, Κεφ. Β΄., Άρθρο 5). Η ικανότητα και οι δεξιότητες του ψυχολόγου 

να ενεργεί ατομικά αλλά και ως μέλος ομάδας στην υποστήριξη των μαθητών με ΜΔ 

είναι επιβεβλημένη στην προσπάθεια υποστήριξης τους σε ακαδημαϊκό και 

συμπεριφορικό επίπεδο. (Kovaleski, 2002). Η προκαταρκτική αναγνώριση των  ΜΔ 

(Prereferral intervention) είναι μια διαδικασία η οποία εμπεριέχει έναν ενεργό 

ψυχολόγο ο οποίος συμμετέχει σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υποστήριξης των 

μαθητών με ΜΔ και της ομαλής τους εκπαιδευτικής διαδικασίας (Kovaleski, 2002) 



 

28 
 

Ομαδικό Έργο μελών ΕΔΕΑΥ 

Μια σχολική κοινότητα για να μπορεί να υπερβεί τα όρια και να παρέχει υποστήριξη 

στους  μαθητές της πρέπει να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης οι οποίες 

περιέχουν σχολικούς ψυχολόγους λογοθεραπευτές και γενικότερα επαγγελματίες που 

συνδράμουν στην εκπαιδευτική διαδικασία (Nel, Müller, & Rheeders, 2011). 

Στα σχολεία τα οποία εμπεριέχουν ομάδες παρεμβάσεων οι ειδικοί παιδαγωγοί πρέπει 

να παρέχουν έμμεσα συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους μαθητές 

(Schrag & Henderson, 1996). Το School-wide positive behavioral interventions and 

supports (SWPBIS) είναι ένα σύστημα το οποίο σκοπό έχει να μπορέσουν οι σχολικοί 

ψυχολόγοι να προάγουν βελτίωση και υπηρεσίες υποστηρικτικές σε μαθητές που 

παρουσιάζουν συμπεριφορά προβλήματα και αυτό μπορεί να το κάνουν είτε σε ατομικό 

επίπεδο είτε σε ομαδικό (McCurdy, Thomas, Truckenmiller, Rich, Hillis‐Clark & 

Lopez, 2016). 

 

Η Διεπιστημονική ομάδα της ΕΔΕΑΥ  ως ομάδα ενεργοποιείται αφού  ο Πρόεδρος της 

και Διευθυντής της ΣΜ συγκαλεί το ΣΔ και ορίζονται οι προτεραιότητες των μαθητών 

έπειτα από τις σχετικές εισηγήσεις των εκπαιδευτικών και των μελών των ΕΔΕΑΥ. 

(17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., Άρθρο 2). Αυτό σηματοδοτεί και την περαιτέρω 

συνεργασία με το ΣΔΕΥ αφού ενεργοποιείται η ευρύτερη συνεργασία με αυτό για το 

προγραμματισμό και παρακολούθηση των στόχων όσο και συντονισμού των 

διαδικασιών από το Συντονιστή.  Όλα αυτές οι διαδικασίες δρομολογούνται μέσα από 

τις Συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ. 

Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελούν χώρο δραστηριοποίησης για την αναβάθμιση της 

εκπαίδευσης και το βασικό τους έργο είναι η δύναμη των συναντήσεων (Μανδέλλου, 

Λ., Μαργίδου & Γκουντή, 2016). Οι συνεδριάσεις εμπεριέχουν κοινές δράσεις και 

συνεργασίες της ομάδας  σε εβδομαδιαία και τριμηνιαία βάση κάτι το οποίο ορίζεται 

από το πρωτόκολλο συνεργασίας των ΕΔΕΑΥ. Αυτό αποτυπώνεται στο ωρολόγιο 

πρόγραμμα της ΕΔΕΑΥ το οποίο εγκρίνεται από το ΣΣ ΕΑΕ σε εβδομαδιαία και σε 

ετήσια βάση (17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., Άρθρο 2). 

 Ο διαμοιρασμός των εργασιών στις συναντήσεις των ομάδων βοηθά στο σχεδιασμό 

και την υλοποίηση καλύτερης διδασκαλίας (Van Horn, 2011).  

 Η διαγνωστική διαδικασία RtI έχει μοντέλα που λειτουργούν με τη μορφή 

πρωτόκολλου κάτι το οποίο υπάρχει και στις ΕΔΕΑΥ ως τυποποιημένη διαδικασία 
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αναγνώρισης και υποστήριξης μαθητών με ΜΔ (Αναστασίου, 2008). Κάτι τέτοιο 

συμφωνεί  τόσο με την φιλοσοφία αλλά και τον προσανατολισμό που πρεσβεύει και η 

ΕΔΕΑΥ στην διαδικασία εφαρμογής ενός οργανωτικού σχεδίου όπως και το 

πρωτόκολλο συνεργασίας. 

4. ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

4.1 Προγραμματισμός –Σχεδιασμός  

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008) ο Προγραμματισμός προηγείται των υπόλοιπων 

σταδίων της διοίκησης και είναι μια απαραίτητη διαδικασία που στοχοθετεί την 

αποστολή του οργανισμού ,με την επιλογή των απαραίτητων μέσων και εναλλακτικών 

λύσεων αλλά και καθορίζει τις επιμέρους ενέργειες για το σκοπό αυτό. Μέσα στη ΣΜ 

ασκείται και για την παροχή αντισταθμιστικής αγωγής (Κατσαρός, 2008) και έχει 

αποστολή να καθορίζει όλες τις δράσεις και διαδικασίες οι οποίες  σκοπό έχουν την 

εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας των μαθητών με ΕΕΑ (Σαΐτης, 2008). Οι 

λοιπές λειτουργίες της διοίκησης προϋποθέτουν την ύπαρξη Προγραμματισμού και 

συνδέονται με αυτόν όπως για παράδειγμα η ύπαρξη Ελέγχου διότι δεν  υπάρχει καμία 

λειτουργία από μόνη της αν δεν έχει οριστεί πρώτα κατά τη διαδικασία του 

Προγραμματισμού (Σαΐτης, 2008). Η διάκριση του Προγραμματισμού γίνεται σε 

στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό, έχει ως κριτήριο το χρόνο και καθορίζει 

το βαθμό αυτονομίας της ΣΜ (Κατσαρός, 2008).  

Ο Προγραμματισμός σε επίπεδο ΣΜ είναι σημαντικός για τη εύρυθμη λειτουργία της 

και χαρακτηρίζεται αποτελεσματικός αφού έχει την δυνατότητα να έχει τεκμηριωμένες 

πληροφορίες με ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μελών της στον καθορισμό  όλων  

των δράσεων που στοχοθετούν την αποστολή της (Κατσαρός, 2008). 

Ο Διευθυντής μαζί με το ΣΔ είναι  βασικά μέρη στη διοίκηση μιας ΣΜ  (Ν.1566/1985, 

κεφ., άρθρο 11, παρ. 1) Η ΣΜ στην αρχή της χρονιάς δρομολογεί διαδικασίες οι οποίες 

χρήζουν προγραμματισμού των ενεργειών  σχετικά με τις εισηγήσεις του ΣΔ (Σαΐτης 

2008). Ο Διευθυντής σε συνεργασία  με το ΣΔ είναι υπεύθυνος για τις ενέργειες όσο 

αφορά το προγραμματισμό και τις μετέπειτα συνέχειας των διοικητικών λειτουργιών 

της ΣΜ (Δρούλια και Πολίτης, 2008). 
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4.1.1. Προγραμματισμός στις ΕΔΕΑΥ 

4.1.1.1 Ατομικό Έργο 

Σύμφωνα με την ΥΑ 17812/Γ6  (Κεφ. Β΄) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 1 όλα τα μέλη 

της ΕΔΕΑΥ έχουν μια ευρύτερη συνεργασία με το προσωπικό. Η συνεργασία αυτή 

είναι προγραμματισμένη όχι μόνο σε ενδοσχολικό επίπεδο αλλά και σε εξωσχολικό 

αφού μετέχουν σε όλες τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Επίσης σύμφωνα με το 

ίδιο άρθρο είναι υπεύθυνα να υποβάλλουν τα ωρολόγια προγράμματα σύμφωνα με το 

προγραμματισμό των παρεμβάσεων για τους μαθητές τους. Η καταγραφή ενός 

συγκεκριμένου πλάνου για μια επιτυχημένη συλλογική ομαδική εργασία είναι 

επιβεβλημένη. (Lawrence-Brown & Muschaweck, 2004). 

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ πέρα από τη  συνεργασία που έχει με το 

Συντονιστή στην κατάρτιση του ετήσιου ωρολογίου  προγράμματος της προετοιμάζει 

την διαδικασία σύγκλησης της συνεδρίασης του ΣΔ για να δρομολογήσει τις 

προτεραιότητες των ΕΕΑ των μαθητών (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 3). Ο 

διευθυντής είναι σημαντικό να διασφαλίζει και να τηρεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες 

προγραμματισμού από τις εκπαιδευτικές ομάδες που  υποστηρίζουν βελτιωτικά τα 

εκπαιδευτικά αποτελέσματα των μαθητών (Katsyannis, Conderman & Franks, 1996). 

Η εμπλοκή των διευθυντών στις διαδικασίες είναι σημαντική στο σχεδιασμό όσο και η 

δέσμευση τους για την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης απέναντι σε γονείς και 

μαθητές. (Smith & Colon, 1998). Οι  Bateman και Bateman (2014) στον οδηγό τους 

για τις ενέργειες των διευθυντών σε ΣΜ με μαθητές με ΕΕΑ,  τονίζουν την  ικανότητα 

του διευθυντή να προγραμματίζει και να οργανώνει δραστηριότητες και προγράμματα 

που θα βοηθούν το ειδικό προσωπικό για την εκτέλεση του έργου τους. 

Ο Εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ προγραμματίζει τις εισηγήσεις του για να τις 

εκθέσει στο ΣΔ όλες εκείνες τις παραμέτρους που πρέπει να παρουσιάσουν τη 

σοβαρότητα της εξατομικευμένης υποστήριξης των μαθητών αλλά και την εξασφάλιση 

της εύρυθμης λειτουργίας του ΤΕ. (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 4). Συμπερίληψη 

σύμφωνα με τις απόψεις διευθυντών σημαίνει εξατομικευμένος προγραμματισμός και 

υποστήριξη για όλους τους μαθητές (Irvine, Lupart, Loreman & McGhie-Richmond, 

2010). 

Ο ΚΛ της ΕΔΕΑΥ προγραμματίζει την σύνταξη του Τριμηνιαίου Προγράμματος 

Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης Υποστήριξης (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 

5). 



 

31 
 

Ο Ψυχολόγος των ΕΔΕΑΥ δεν προγραμματίζει μόνο την σύνταξη του ετήσιου 

ωρολογίου  προγράμματος αλλά αξιολογεί το νοητικό προφίλ των μαθητών  και 

προγραμματίζει δράσεις οι οποίες προάγουν την αυτοεκτίμηση τους (ΥΑ 17812/Γ6, 

Κεφ. Β΄., Άρθρο 6). 

Ο Γραμματέας των ΕΔΕΑΥ προγραμματίζει όλες εκείνες τις διοικητικές διαδικασίες 

αλληλογραφίας και ρύθμισης της λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ αλλά και γενικότερα της 

ενημέρωσης των μελών της (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 7). 

4.1.1.2 Ομαδικό Έργο 

Η συνεχής συλλογική ομαδική εργασία εμπεριέχει στοιχεία σχεδιασμού τόσο για τους 

μαθητές της γενικής όσο και της ΕΑΕ (Lawrence-Brown & Muschaweck, 2004). 

Διαδικασία Συνεδρίασης 

Στα σχολεία τα οποία εμπεριέχουν ομάδες παρεμβάσεων είναι σημαντικό να υπάρχει 

επάρκεια χρόνου από αυτές για το σχεδιασμό και την εμπλοκή του προσωπικού σε αυτή 

τη διαδικασία (Schrag & Henderson, 1996). Μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ΛΑ 

έχει οφέλη στη διαδικασία προγραμματισμού του υποστηρικτικού εκπαιδευτικού 

έργου (Kozleski κ.α., 2000).  

Σύμφωνα με την ΥΑ 17812/Γ6  (Κεφ. Β΄) και συγκεκριμένα στο Άρθρο 10, η ΕΔΕΑΥ 

συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του/της Προέδρου της ο οποίος είναι και υπεύθυνος 

να ορίσει χώρους και χρόνους αλλά και ειδικές λεπτομέρειες των συναντήσεων αυτών, 

τόσο με τους εκπαιδευτικούς, όσο και με τους γονείς. Λειτουργεί ως ομάδα αφού το 

έργο της είναι προϊόν ομαδικής και διεπιστημονικής ευθύνης. Οι προσπάθειες της 

διοίκησης να παρέχουν συνεδρίες και συναντήσεις, οργανωσιακά προσδίδουν 

σοβαρότητα στις διαδικασίες προγραμματισμού και σχεδιασμού της συμπεριληπτικής 

διαδικασίας. (McMahon, Keys, Berardi, Crouch & Coker, 2016). Ο προγραμματισμός 

της λοιπόν δρομολογεί όλες εκείνες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την 

ευρύτερη συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και τις 

συναντήσεις που διεξάγονται για το σκοπό αυτό. Μια ομάδα για αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα της πρέπει να τηρεί χρονοδιαγράμματα και προγραμματισμό στην 

καθημερινή της ατζέντα (Nellis, 2012). Για μια επιτυχημένη συλλογική και ομαδική 

εργασία είναι επιβεβλημένος ο κοινός σχεδιασμός των ομάδων αλλιώς αυτή θα 

αποτύχει (Lawrence-Brown & Muschaweck, 2004). 
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4.2 Οργάνωση  

Η οργάνωση είναι μια διαδικασία η οποία τμηματοποιεί και κατανέμει τους 

διαθέσιμους πόρους για την επίτευξη των στόχων ενός οργανισμού (Κατσαρός, 2008) 

Αναφέρεται τόσο στην διαδικασία αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού όσο και 

στον καθορισμό των απαραιτήτων διεργασιών οι οποίοι έχουν τεθεί στην διαδικασία 

του προγραμματισμού (Κατσαρός, 2008). Επίσης προϋποθέτει την ύπαρξη ενός  

οργανογράμματος  το οποίο όταν εφαρμόζεται ορίζει τη διευθέτηση και τη συσχέτιση 

των σχέσεων των εργαζομένων  την ιεράρχηση ατόμων και εργασιών αλλά και τον 

ευρύτερο διοικητικό συντονισμό των μερών που συμμετέχουν (Σαΐτης, 2008) 

Οι βασικές αρχές της διαδικασίας της οργάνωσης είναι τόσο ο καταμερισμός του έργου 

όσο και η τμηματοποίηση  των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανισμό 

οποία πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια για να είναι το έργο τους πιο αποδοτικό 

(Κατσαρός, 2008) Ο καταμερισμός απευθύνεται για παράδειγμα στη διαίρεση του 

εκπαιδευτικού έργου έτσι ο κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει ποιο μέρος της διαδικασίας 

του αναλογεί για την επίτευξη των σκοπών της ΣΜ (Κατσαρός, 2008). 

Η οργάνωση διακρίνεται σε δύο μορφές την τυπική και την άτυπη οργάνωση (Σαΐτης, 

2008). Η ανάλυση συγκεκριμένων εργασιών σε ένα σχολείο χαρακτηρίζει  τη ΣΜ ως 

μια τυπική οργάνωση (Σαΐτης, 2008). Είναι σημαντικό όμως και μια ομάδα σε ένα 

σχολείο να έχει και λειτουργικότητα άτυπης οργάνωσης κάτι που σημαίνει ότι 

εκμεταλλεύεται την δυναμική και τη γνώση των ιδίων των ατόμων μέσα σε αυτή με 

τρόπο που να εκπληρώνονται οι στόχοι του (Σαΐτης, 2008). Η ΣΜ είναι ένα βασικό 

κύτταρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω της αγαστής συνεργασίας του διευθυντή 

και του ΣΔ  μπορεί να θέσει κατά κάποιο τρόπο τις δικές της προτεραιότητες για 

εξυπηρέτηση των σκοπών και στόχων της δημιουργώντας έτσι μια άτυπη οργανωτική 

δομή (Κατσαρός, 2008). 

4.2.2 Οργάνωση στις ΕΔΕΑΥ 

4.2.2.1 Ατομικό Έργο 

Ένα σχολείο αναλαμβάνοντας την δέσμευση για παροχή εκπαιδευτικών 

διευκολύνσεων σε μαθητές με ΜΔ πρέπει να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία 

επιτρέπουν ως ΣΜ να διευκολύνει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. (Mazibuko, 2009). 

Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ είναι ιδιαίτερα επιφορτισμένα διοικητικά  και η επιτυχία 

της παρουσίας τους εξαρτάται αρχικά από την οργανωσιακή τους ετοιμότητα. 
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Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ είναι κύριος δρομολογητής διοικητικών διαδικασιών σε 

καθημερινή βάση οι οποίες πρέπει να έχουν παιδαγωγικό προσανατολισμό. Οι 

διευθυντές φαίνεται πως πρέπει να έχουν ικανότητες που απαιτούν την διαχείριση 

γενικών και ειδικών  διαδικασιών σε επίπεδο ΣΜ (Stevenson-Jacobson, Jacobson & 

Hilton, 2006).  

Ο Εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ εισηγείται όλα εκείνα τα μέσα και τις σχολικές 

δραστηριότητες που βοηθούν την εξατομικευμένη υποστήριξη του μαθητή αλλά και 

αναλαμβάνει την γενικότερη οργάνωση της διδασκαλίας και αξιοποίησης των 

εποπτικών μέσων για την ενίσχυση της μάθησης και συμμετοχής του στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 4). Επίσης συνεργάζεται με 

τους εκπαιδευτικούς της τάξης ώστε να οργανώσει την εκπαιδευτική αξιολόγηση του 

μαθητή αλλά και να οργανώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το εκπαιδευτικό 

ιστορικό του μαθητή (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 4). Είναι δηλαδή υπεύθυνος για 

την τήρηση πρωτοκόλλων και παρατηρήσεων αλλά και πάσης φύσεων δοκιμασιών οι 

οποίες αποτυπώνουν  μια συνολική εικόνα για το εκπαιδευτικό ιστορικό του, το 

γνωστικό προφίλ του μαθητή ως αποτέλεσμα δίκης του εκτίμησης αλλά και των 

υπολοίπων εκπαιδευτικών (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 4). 

Ο ΚΛ της ΕΔΕΑΥ οργανώνει την ευρύτερη συνεργασία με το οικογενειακό 

περιβάλλον του μαθητή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 

αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του τόσο ομαδικά και ατομικά αλλά και σε 

επίπεδο κοινότητας. (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 5). Στα σχολεία τα οποία 

εμπεριέχουν ομάδες παρεμβάσεων είναι σημαντικό να υπάρχει συμμετοχή των γονιών 

στο σχεδιασμό ή ακόμα και πιο αισιόδοξα, ως μέλη της ομάδας (Schrag & Henderson, 

1996). 

Ο Ψυχολόγος των ΕΔΕΑΥ οργανώνει τις διαδικασίες συνεργασίας του και 

παρέμβασης του με το ευρύτερο σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον του μαθητή. 

Είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τη συνεργασία και με άλλους ειδικούς επαγγελματίες 

αλλά και οργανώνει το ΑΤΠΔΔΥ του μαθητή (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 6). 

Ο Γραμματέας των ΕΔΕΑΥ φροντίζει για την οργάνωση των συνεδριάσεων της, αλλά 

και δρομολογεί όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες αλλά και την συγκέντρωση εγγράφων 

σχετικά με την ημερησία διάταξη των θεμάτων που συζητούνται στις συνεδριάσεις της 

(ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 7).Έχει δηλαδή γενικότερα την ευθύνη της οργάνωσης 
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της γραμματειακής υποστήριξης της ΕΔΕΑΥ. Οι διαδικασίες αξιολόγησης και 

υποστήριξης χρειάζονται σχεδιασμό ο οποίος να υποστηρίζεται από την τεχνολογία και 

την γραμματειακή υποστήριξη προσδίδει περισσότερο χρόνο διδασκαλίας στους 

εκπαιδευτικούς (Kozleski κ.α., 2000). 

4.2.2.2  Ομαδικό Έργο 

Διαδικασία συνεδρίασης 

Σε ομαδικό επίπεδο η ΕΔΕΑΥ φροντίζει από την διαγνωστική αξιολόγηση των 

αναγκών των μαθητών έως την οργάνωση του ΑΤΠΔΔΥ του μαθητή (ΥΑ 17812/Γ6, 

Κεφ. Β΄., Άρθρο 10). Το ΑΤΠΔΔΥ αποτελεί οργανωτικά επίσημο έγγραφο της ΣΜ και 

εφαρμόζεται καθολικά από τα μέλη της και πρέπει να έχει καταρτιστεί σε 7 δίωρα. Οι 

σχολικές ομάδες υποστήριξης πρέπει να ενεργούν με σύνταξη αναφορών οι οποίες 

δρομολογούν διαδικασίες και ωθούν περαιτέρω διαδικασίες για δράση τόσο για τους 

εκπαιδευτικούς όσο και για τους γονείς. (Nel, Müller, & Rheeders, 2011). Η ΕΔΕΑΥ 

οργανώνει δηλαδή όλες εκείνες τις διαδικασίες που υποστηρίζουν το μαθητή τόσο σε 

ενδοσχολικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα μέλη ΣΜΕΑΕ της περιοχής του 

ΣΔΕΥ. 

4.3 Λήψη Αποφάσεων  

Η Λήψη Αποφάσεων (ΛΑ) είναι η λειτουργία της διοίκησης που εμπλέκει όλες τις 

υπόλοιπες λειτουργίες της, σύμφωνα με τους (Σαΐτη & Σαΐτης , 2012, σ.121). H 

διαδικασία επιλογής και εφαρμογής μιας από δυο ή περισσότερες εναλλακτικές λύσεις 

για την επίλυση ενός προβλήματος (Πασιαρδής, 2004, σελ. 181) πρέπει να έχει, 

σύμφωνα με τον Kosiol (1962) [όπως αναφέρεται οι Σαΐτη & Σαΐτης (2012)], σχέση 

και με τους αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. Η μοναδικότητα κάθε 

εναλλακτικής λύσης πρέπει να σχετίζεται με διεύρυνση των συνεπειών της αλλά και 

με τη διαθεσιμότητα των πόρων για την επιλογή της (Σαΐτης, 2012, σ.122). Η 

διαδικασία ΛΑ είναι μια σημαντική λειτουργία αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι 

των λειτουργιών της διοίκησης και η βιωσιμότητα ενός οργανισμού εξαρτάται από 

αυτήν (Σιδηροπούλου, 2015). 

Οι αποφάσεις ανάλογα με το βαθμό σταθερότητάς τους διακρίνονται σε 

προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες (Pashiardis, 1995). Η αναγνώριση του 

προβλήματος και η εφαρμογή της προσφορότερης λύσης είναι ζητήματα που 

απασχολούν το κύριο μέρος της λειτουργίας της ΛΑ. Οι ομαδικές αποφάσεις αν και  

χρονοβόρες πλεονεκτούν έναντι των ατομικών αποφάσεων, γιατί εμπεριέχουν τη 
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γνώση πολλών ατόμων άρα έχει επιλεγεί μια λύση η οποία είναι πιο ακριβής από ένα 

μεγάλο πλήθος προσφορότερων λύσεων (Σιδηροπούλου,2015). Ανάλογα με τα 

διοικητικά επίπεδα ΛΑ, οι αποφάσεις μπορούν να διακριθούν σε στρατηγικές 

αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται από ανώτερα ιεραρχικά όργανα και  σε λειτουργικές 

αποφάσεις (Σιδηροπούλου, 2015) οι οποίες αφορούν κυρίως αποφάσεις σε καθημερινό 

επίπεδο όπως για παράδειγμα οι αποφάσεις μιας ΣΜ. 

 

Η διαδικασία ΛΑ περιλαμβάνονται τα εξής στάδια (Σιδηροπούλου, 2015), 

Εξακρίβωση και ορισμός του προβλήματος 

Ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων 

Επιλογή της προσφορότερης λύσης 

Εφαρμογή της επιλεγμένης λύσης 

Έλεγχος, αξιολόγηση, ανατροφοδότηση 

 

Οι αποφάσεις στις ΣΜ στην Ελλάδα αφορούν κυρίως αποφάσεις σε λειτουργικό 

επίπεδο και η δυναμική μιας ομάδας είναι καθοριστική στην διαδικασία ΛΑ 

(Σιδηροπούλου, 2015). 

Στις ΣΜ μια αυτοματοποιημένη διαδικασία ΛΑ έχει οφέλη στη διαδικασία εκτίμησης 

των αναγκών των μαθητών για βελτίωση της επίδοση τους (Kozleski κ.α., 2000). Η 

ενδυνάμωση των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και η συμπεριληπτική 

τους κατεύθυνση έχουν ως απαραίτητη προϋπόθεση την διοικητική υποστήριξη οποία 

ευνοεί με τη σειρά της τη δημιουργία ισχυρής ΛΑ μέσα από μικρές κοινότητες μάθησης 

και υποστήριξης (Villa, Thousand, Nevin & Liston, 2005). 

4.3.1 Λήψη Αποφάσεων στις ΕΔΕΑΥ 

4.3.1.1 Ατομικό Έργο 

Μια ωφέλιμη διαδικασία υποστήριξης εμπλέκει όλη τη σχολική κοινότητα όπως 

συμβαίνει σε πολλές χώρες και βοηθά στην αποτελεσματικότερη ΛΑ (European 

Agency for Development in Special Needs Education, 2013). 

Η διαγνωστική και υποστηρικτική κατεύθυνση των μελών της ΕΔΕΑΥ εμπεριέχει 

πλήθος καθημερινών σημαντικών αποφάσεων. Μια ιδανική επαγγελματική κοινότητα 
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μάθησης περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς στη ΛΑ και προϋποθέτει τις ανάλογες 

οργανωτικές ρυθμίσεις για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας(Harris, 2003).  

Ο Διευθυντής και Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ, σε μια ΣΜ, αν και αποτελεί σημαντικό μέλος 

της οργάνωσης και λειτουργίας της, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις σημαντικές 

αποφάσεις που λαμβάνονται στην διαδικασία συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ από τη 

διεπιστημονική ομάδα (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 3). Η ευθύνη του είναι να 

λαμβάνει σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την προεργασία για τον ορισμό 

συναντήσεων και επαφών της ΕΔΕΑΥ με το οικογενειακό και εξωσχολικό περιβάλλον 

των μαθητών που υποστηρίζονται από αυτήν.  

Η συμβολή του Εκπαιδευτικού ΕΑΕ των ΕΔΕΑΥ για τις ΕΕΑ των μαθητών αλλά και 

ο πολυσύνθετος ρόλος τους στην μαθησιακή διαδικασία είναι αδιαμφισβήτητος, όσο 

και οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν για το σκοπό αυτό. 

Ο ΚΛ της ΕΔΕΑΥ προετοιμάζει και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με την ενίσχυση της 

μετασχολικής πορείας των μαθητών είτε με επαγγελματικούς συμβούλους είτε με τις 

αντίστοιχες υπηρεσίες κοινωνικής αποκατάστασης (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 5). 

Ο Ψυχολόγος των ΕΔΕΑΥ επιτελεί σημαντικό ρόλο στη ΛΑ σχετικά με την μετέπειτα 

πορεία των μαθητών. Οι αποφάσεις που λαμβάνει είναι ιδιαίτερης σημασίας αφού 

αφορούν τις ιδιαίτερες συναισθηματικές ανάγκες των μαθητών αλλά και κάθε 

διαδικασία μετάβασης τους (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 6). Η άποψη του 

λαμβάνεται σοβαρά από τη διεπιστημονική ομάδα των ΕΔΕΑΥ. 

Ο Γραμματέας των ΕΔΕΑΥ δεν λαμβάνει αποφάσεις, μπορεί όμως να συνδράμει  στην 

επιλογή της προσφορότερης λύσης από τα υπόλοιπα μέλη αφού η συλλογή και 

καταγραφή όλων των πληροφοριών υποβοηθά το έργο των υπολοίπων μελών. 

4.3.1.2 Ομαδικό Έργο 

Διαδικασία συνεδρίασης 

Η διαδικασία συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ είναι μια δημοκρατική διαδικασία και οι 

αποφάσεις σε αυτήν λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Είναι αποτέλεσμα δημιουργικού 

παραγωγικού διαλόγου και πολλές φορές καλούνται και άλλα μέλη όπως ΣΣ ΕΑΕ και 

ο Διευθυντής του Κέντρου Στήριξης όταν υπάρχει διχογνωμία (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. 

Β΄., Άρθρο 10). Ο διευθυντής και πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ καθορίζει με την ψήφο του τις 

αποφάσεις σε περίπτωση ισοψηφίας, όταν όμως απουσιάζει μπορεί μια απόφαση να 
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λαμβάνεται με την συμμέτοχη των υπολοίπων μελών που έχουν κληθεί, πάντα κατά 

πλειοψηφία (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 10).Η συμμετοχή του διευθυντή σε 

διαδικασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται από εκπαιδευτικές ομάδες υποστήριξης 

(Educational Support Teams, (EST)) ευνοεί τη διαδικασία ΛΑ και διευρύνει την 

προοπτική για καλύτερα αποτελέσματα και βελτίωσης των μαθητών (Shepherd, 2006). 

Η απουσία ενός μέλους επηρεάζει τη διαδικασία ΛΑ της αφού δεν λαμβάνονται 

αποφάσεις άλλα εκτελεί κάθε μέλος από τα υπόλοιπα τα καθήκοντα του κανονικά (ΥΑ 

17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 10). Οι διευθυντές συνήθως διευκολύνουν τις ομάδες 

εκπαιδευτικών  που στηρίζουν υποστηρικτικές διαδικασίες μέσα στο σχολείο με σκοπό 

την λήψη κρίσιμων αποφάσεων (Conley & Goldman, 1994).  

4.4 Διεύθυνση-Καθοδήγηση 

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008) η Διεύθυνση είναι μια σύνθετη λειτουργία της 

Διοίκησης διότι εμπεριέχει την πολύπλευρη φύση του  ανθρώπινου παράγοντα. 

Αποτελεί ένα δύσκολο στάδιο της Διοίκησης διότι εμπεριέχει τη συμπεριφορά των 

ανθρώπων η οποία είναι δύσκολο να σταθμιστεί (Σιδηροπούλου, 2015).Από τα 

παραπάνω γίνεται σαφές πως αποτελεί το σύνολο όλων των προσπαθειών των 

στελεχών για αξιοποίηση και τη καθοδήγηση των δράσεων  του ανθρώπινου δυναμικού 

(Κατσαρό, 2008). Αυτό σημαίνει πως σε τεχνικό  επίπεδο είναι η λειτουργία η οποία 

αναλαμβάνει να διαχειρίζεται και να καθοδηγεί πρακτικά ζητήματα που είναι 

απαραίτητο να διασαφηνίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του οργανισμού 

(Κατσαρό, 2008). 

Η Διεύθυνση της ΣΜ είναι επιφορτισμένη με τη  συμμετοχής της τόσο σε εξωσχολικό 

επίπεδο στη συνεργασία της με τους διάφορους φορείς όσο και σε ενδοσχολικό επίπεδο 

να καθοδηγήσει το προσωπικό της και τις συνεδριάσεις του ΣΔ. Πρέπει λοιπόν να έχει 

την ικανότητα να διευθύνει ζητήματα και λειτουργίες που αφορούν δραστηριότητες 

και διαδικασίες που έχουν να κάνουν τόσο με την γόνιμη αλληλεπίδραση με τις 

οικογένειες των μαθητών όσο και με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες αλλά και φορείς 

(Σιδηροπούλου, 2015).  

4.4.1 Διεύθυνση στις ΕΔΕΑΥ 

4.4.1.1 Ατομικό Έργο 

Η καθοδηγητική στάση των μελών της ΕΔΕΑΥ βοηθά στην ορθότερη εκτίμηση των 

ΕΕΑ των μαθητών αλλά και την θετική συνεργασία για την περαιτέρω αξιολόγηση του 

μαθητή από τα ΚΕΔΔΥ (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 8). 
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Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ συνεργάζεται με το ΣΣ ΕΑΕ, με τους Συμβούλους  Γενικής 

Αγωγής ή Παιδαγωγικής Ευθύνης αλλά και με τον Προϊστάμενο του οικείου ΚΕΔΔΥ 

όταν κρίνεται απαραίτητο για καθοδήγηση του έργου της ΕΔΕΑΥ (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. 

Β΄., Άρθρο 3). Επίσης διευκολύνει το σημαντικό έργο του Εκπαιδευτικού ΕΑΕ έτσι 

ώστε αυτός να μπορεί να καταρτίσει μια λειτουργική εισήγηση για τις ανάγκες των 

μαθητών. Η καθοδήγηση από τους διευθυντές και η καθοδηγητική του πρακτική προς 

τους ειδικούς παιδαγωγούς στη διδασκαλία δεν διαφέρει από τους καθηγητές της 

γενικής τάξης αν και κάποιοι ανέφεραν ειδικές ευθύνες για τα άτομα με ΜΔ (Frost  & 

Kersten, 2011). 

Ο Εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ καθοδηγεί το έργο του εκπαιδευτικού της τάξης, 

για την εφαρμογή του ΑΤΠΔΔΥ του μαθητή, αλλά και με την καθημερινή του 

ενίσχυση με το ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 4).  

Ο ΚΛ της ΕΔΕΑΥ καθοδηγεί και διευθύνει όλες εκείνες τις ενέργειες που 

υποστηρίζουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων του μαθητή αλλά και διευκολύνει 

την επαφή ή διευθέτηση ζητημάτων των οικογενειών σχετικά με κοινωνικές υπηρεσίες 

και άλλους φορείς (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 5). 

Ο Ψυχολόγος των ΕΔΕΑΥ έχει καθοδηγητικό ρόλο στην συμβουλευτική υποστήριξη 

τόσο των μαθητών του αλλά και των οικογενειών τους. Καθοδηγεί τα υπόλοιπα μέλη 

της ΕΔΕΑΥ για θέματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων (ΥΑ 

17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 6). 

4.4.1.2 Ομαδικό Έργο 

Το ομαδικό έργο της ΕΔΕΑΥ περιλαμβάνει δυο διαδικασίες. Την Διαδικασία της 

Συνεδρίασης αλλά και αυτής της Παραπομπής στο οικείο ΚΕΔΔΥ.  

Διαδικασία Συνεδρίασης 

 

Ο Πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την καθοδήγηση και  σύνταξη του παραπεμπτικού 

αλλά και των αναφορών και διαγνωστικών αξιολογήσεων του μαθητή το οποίο 

εμπεριέχει και το ΑΤΠΔΔΥ του. 

Διαδικασία εισηγήσεων για παραπομπή στο οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 

Ο Πρόεδρος επίσης είναι υπεύθυνος για τη διεύθυνση και καθοδήγηση διασφάλισης 

όλων των ενεργειών ώστε η παραπεμπτική απόφαση της ΕΔΕΑΥ να μην αφήνει 

αμφιβολίες για την εξάντληση όλων των απαραιτήτων ενεργειών που έγιναν από την 
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διεπιστημονική ομάδα της ΕΔΕΑΥ. Τέλος βεβαιώνει και αποστέλλει την απόφαση στο 

ΚΕΔΔΥ για να αναλάβει πλέον αυτό την περαιτέρω διερεύνηση του μαθητή (ΥΑ 

17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 8). Η καθοδήγηση στο σχεδιασμό και εκτίμηση των 

ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών είναι μια διαδικασία η οποία βοηθά στην δημιουργία 

ενός ικανού ΕΕΠ το οποίο μαζί με την βοήθεια της οικογένειας μπορούν να βελτιώσουν 

την γενικότερη ακαδημαϊκή εικόνα του μαθητή (McMahon κ.α., 2016). 

Σε έναν περιεκτικό οδηγό για τις πρακτικές που πρέπει να λαμβάνει η διοίκηση για 

μαθητές με ΕΕΑ είναι ιδιαίτερα σαφές πως η υποστήριξη τόσο διαδικασιών όσο και 

ενεργειών πρέπει να γίνονται καθ’όλη την διάρκεια της σχολικής πορείας τους σε 

ζητήματα όπως οι παραπομπές τους σε διαδικασίες διάγνωσης και υποστήριξης αλλά 

και αξιολόγησης της μαθησιακής τους διαδικασίας με τις ανάλογες κατά περίσταση 

αποφάσεις (Burrello, 1988).  

4.5 Έλεγχος 

Ο Έλεγχος αποτελεί το στάδιο της διοίκησης το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο 

με τον προγραμματισμό όσο και με τη ΛΑ (Κατσαρός, 2008). Είναι η λειτουργία η 

οποία διερευνώνται τόσο ο βαθμός αποτελεσματικότητας όσο και διόρθωση των 

αποκλίσεων (Σιδηροπούλου, 2015). Ο επαναπροσανατολισμός μιας δράσης η  οποία 

παρέκλινε ή όχι από τους αρχικούς στόχους  του οργανισμού για να διαπιστωθεί αν οι 

αποφάσεις που λύθηκαν ήταν κατάλληλες και αποδοτικές δίνει μια ιδιαίτερη σημασία 

για την αξία αυτής της λειτουργίας της διοίκησης. (Κατσαρός, 2008, σσ.86-87).  

Σύμφωνα με τον Κατσαρό (2008) η λειτουργία του Ελέγχου έχει τα παρακάτω 

στάδια: 

α) το καθορισμό προτύπων 

β) τη μέτρηση της απόδοσης 

γ) τη σύγκριση των μετρήσεων 

δ) την ανάλυση των αποκλίσεων και τον εντοπισμό αιτιών  

ε) τη διόρθωση των αποκλίσεων 

Πολλές φορές η διαδικασία του Ελέγχου έχει συνδεθεί με τιμωρητικό τρόπο αν και 

αποτελεί σημαντική διαδικασία για τον εντοπισμό λαθών (Σιδηροπούλου, 2015). Αν 

και έχει στόχο τη διόρθωση και αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού η μη ύπαρξη  
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αντικειμενικών κανόνων μπορεί να πλήξει την εμπιστοσύνη και να επέλθουν αρνητικά 

αποτελέσματα σε έναν οργανισμό (Κατσαρός, 2008). Η ύπαρξη Ελέγχου προϋποθέτει 

ένα σύστημα και μια οργανωτική δομή έτσι ώστε να μπορεί να υποβοηθά και την 

διεξαγωγή του με σαφήνεια (Σαΐτη και Σαΐτης , 2012). Πάνω απ’ όλα όμως ένα 

σύστημα Ελέγχου μπορεί να αποτύχει αν δεν είναι αποδεκτό από τα μέλη τα οποία 

αφορά (Σαΐτη και Σαΐτης , 2012). 

Ο Έλεγχος σε επίπεδο ΣΜ μπορεί να είναι προληπτικός, διαμορφωτικός ή 

κατασταλτικός και  είναι σχεδόν αποκλειστική ευθύνη του Διευθυντή (Κατσαρός, 

2008).Ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές ελέγχουν παράγοντες μέσα σε μια ΣΜ είτε 

αυτοί είναι άνθρωποι και πράγματα,  είτε πράξεις και διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν 

χωρά μέσα σε αυτήν. (Σαΐτη και Σαΐτης, 2012). Η πολυπλοκότητα μιας ΣΜ  αλλά και  

ύπαρξη λαθών από όλες τις πλευρές χρήζουν τον Έλεγχο απαραίτητη διαδικασία μέσα 

σε αυτήν (Σιδηροπούλου, 2015).  

4.5.1 Έλεγχος στις ΕΔΕΑΥ 

4.5.1.1 Ατομικό Έργο 

Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ φροντίζουν ώστε να ενημερώνουν τακτικά τον ατομικό 

φάκελο του μαθητή αλλά και να συνεργάζονται με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά με τη πορεία των διεργασιών τους (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 1). Επίσης 

είναι υπεύθυνα να ελέγξουν τον ειδικό εξοπλισμό και να τον παραδώσουν στο ακέραιο 

στο Συντονιστή στο τέλος του Σχολικού Έτους. 

Σύμφωνα με την Wilcox (2011) φαίνεται πως η εμπειρία ενός διευθυντή σε θέματα 

ΕΑΕ επηρεάζει την ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών με ΜΔ  μέσω των ετησίων 

προγραμμάτων τα όποια αξιολογούν και ελέγχουν την ετήσια πρόοδο τους. Ο 

Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ είναι υπόλογος στον Συντονιστή τόσο για τη θεώρηση του 

ωρολογίου προγράμματος όσο και για την διόρθωση των αποκλίσεων σχετικά με αυτό 

(ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 3). Επίσης είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη 

του αρχείου ατομικών φακέλων που περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που έχουν να 

κάνουν με  την διάγνωση και αξιολόγηση αλλά και του είδους υποστήριξης που 

λαμβάνει ο μαθητής (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 9). Επικυρώνει  όλα τα έγγραφα 

σχετικά με την υποστήριξη και την παραπομπή των μαθητών αλλά υποβάλει τις 

σχετικές εκθέσεις στη λήξη του Σχολικού Έτους (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 3). 
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Επιπλέον ευθύνη του αποτελεί η παρουσία των υπολοίπων μελών τηρώντας σχετικό 

παρουσιολόγιο (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 3). 

Ο Εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ατομικού 

φακέλου σχετικά με την πορεία του μαθητή αλλά και στο να φροντίζει την ασφαλή του 

φύλαξη (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 4).  

 

Ο ΚΛ της ΕΔΕΑΥ πέρα από την σύνταξη του κοινωνικού ιστορικού του μαθητή είναι 

υπεύθυνος για ελέγχει την εξωσχολική του προσαρμογή σύμφωνα με τα πρότυπα που 

έχει θέσει αλλά και την ευρύτερη πορεία της υποστήριξης που έχει να κάνει με άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες ή του οικείου Δήμου και άλλες αρχές (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., 

Άρθρο 5).Ο ελεγκτικός του μηχανισμός εμπεριέχει συνεντεύξεις, συναντήσεις με 

γονείς και ευρύτερη συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου (ΥΑ 

17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 5). 

Ο Ψυχολόγος των ΕΔΕΑΥ χρησιμοποιεί ελεγκτικά εργαλεία συλλέγοντας δεδομένα  

παρόμοια με τον ΚΛ όπως συνεντεύξεις, συναντήσεις με γονείς και ευρύτερη 

συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η ενημέρωση του 

ατομικού φακέλου είναι επιβεβλημένη και είναι πολύ σημαντική η παρατήρηση της 

σχολικής συμπεριφοράς του μαθητή μέσω διαγνωστικών κριτήριων και δοκιμασιών οι 

οποίες  περιγράφουν τις δυσκολίες και τυχόν αποκλίσεις της συμπεριφοράς του. (ΥΑ 

17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 6). 

Ο Γραμματέας των ΕΔΕΑΥ δεν ασκεί άμεσο έλεγχο αλλά διεκπεραιώνει διεργασίες 

σχετικές με την τήρηση των πεπραγμένων αλλά και την παρουσία των μελών της 

στέλνοντας ανάλογα αντίγραφα στον Συντονιστή (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 7). 

4.5.1.2 Ομαδικό Έργο 

Η καταγραφή και αξιολόγηση των διαδικασιών στα σχολεία τα οποία εμπεριέχουν 

ομάδες παρεμβάσεων είναι επιβεβλημένη και δρα ανατροφοδοτικά για τους 

εκπαιδευτικούς κάθε τάξης  (Schrag & Henderson, 1996). Μια ομάδα για αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα της πρέπει να εξασφαλίζει τον έλεγχο των αποτελεσματικών 

παρεμβάσεων και να ελέγχει την πρόοδο των διαδικασιών που επιλαμβάνεται (Nellis, 

2012). 
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Διαδικασία συνεδρίασης 

Όπως προαναφέρθηκε η τήρηση όλων των δεδομένων στον ατομικό φάκελο του 

μαθητή βοηθούν τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που αναπτύσσονται στην ΕΔΕΑΥ. 

Βασικό λοιπόν έλεγχο ασκούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ με σκοπό την κατάρτιση και 

τήρηση του ΑΤΠΔΔΥ αλλά και όλες οι διεργασίες αυτές ενισχύονται αφού καλούνται 

και μέλη της όπως το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΔΕΠ) στις συνεδριάσεις για 

ανταλλαγή απόψεων. (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 1). Στη διάρκεια λοιπόν των 

συνεδριάσεων τηρούνται όλα τα απαραίτητα πρακτικά και αφού διαπιστωθεί ο έλεγχος 

και η τήρηση των συμφωνηθέντων διορθώνονται ή αναπροσαρμόζονται οι στόχοι που 

έχουν τεθεί από τα μέλη της.  

Διαδικασία εισηγήσεων για παραπομπή στο οικείο Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 

Εφόσον η ΕΔΕΑΥ διαπιστώσει πως η πορεία του μαθητή συνεχίζει και παρά την 

υποστήριξη που λαμβάνει  χρήζει περισσότερης διερεύνησης με άλλους τρόπους, 

παραπέμπει το μαθητή στο αρμόδιο ΚΕΔΔΥ και συντάσσεται σχετική τεκμηριωμένη 

εισήγηση του ΣΔ (ΥΑ 17812/Γ6, Κεφ. Β΄., Άρθρο 8).Αυτό δείχνει και μια παραδοχή 

πως η ΣΜ αδυνατεί να ελέγξει μόνη της την πορεία του και για αυτό επιζητά περαιτέρω 

υποστήριξη στο έργο της οπότε αναγκαστικά η ΕΔΕΑΥ προβαίνει σε παραπομπές 

(4115/2013, Άρθρο 39 παρ. 4ε). 

4.6  Προβλήματα-Περιορισμοί στις ΕΔΕΑΥ 

4.6.1 Πολιτικές 

Παρά τα θετικά αποτελέσματα των ενταξιακών πολιτικών φαίνεται πως εκλείπει 

ενταξιακή κουλτούρα για την αποτελεσματική εφαρμογή γραφειοκρατικών και 

διαδικαστικών διαδικασιών που θα δρομολογούν αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα 

(Παππά, 2016).  

4.6.2 Νομικά Ζητήματα 

Σε κάθε περίπτωση για τις ΜΔ των μαθητών πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο 

νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει το μαθητή και να εκτιμά το πραγματικό του 

όφελος από την λήψη της κατά περίπτωση απόφασης αλλά και να βοηθά στην απόδοση 

δικαιοσύνης από την ομάδα που υποστηρίζει την εξατομίκευση του προγράμματος του 

(Lashley, 2007). Η διεύθυνση της ΣΜ είναι ανέτοιμη να αντιμετωπίσει θέματα και 

απαιτήσεις  σχετικές με το νομικό πλαίσιο της ΕΑΕ και αυτό αποτελεί τροχοπέδη στη 

διαδικασία ενοποίησης των δυο τύπων εκπαίδευσης για την επιτυχημένη υποστήριξη 

των μαθητών με ΕΕΑ (Hirth & Valesky, 1991). 
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4.6.3 Προβλήματα  στη Σχολική  Μονάδα 

Ένας σοβαρός περιορισμός στην προετοιμασία για διοικητικά θέματα από πλευράς 

διευθυντών είναι και η ελλιπής σύνδεση μεταξύ αυτών που προετοιμάζονται από αυτό 

που θα αντιμετωπίσουν στην πραγματικότητα (Farley, 2002).  

Η έλλειψη εμπειρίας και προετοιμασίας για να υποστηριχτούν πρακτικές που 

υποστηρίζουν τους μαθητές με ΜΔ αλλά και η πρόκληση για αποτελεσματική 

αντιμετώπιση του ολοένα και μεταβαλλόμενου τοπίου της ΕΑΕ θέτουν θέματα 

προτεραιοτήτων για του διευθυντές (Marrett, 2008) 

Μερικά από τα προβλήματα που συναντούμε στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η 

δύσκολη σύνδεση και συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής παρόλο που 

είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων του ΕΕΠ όπως και η εμπλοκή των γονιών 

(McLaughlin, 2008). Η διεύθυνση ενός σχολείου δεν είναι υπόθεση ενός. Αυτό 

εκφράζει μια έρευνα στην οποία αποτυπώνονται οι έντονες ανησυχίες των διευθυντών 

οι οποίοι ανησυχούν ιδιαίτερα για τον τεράστιο όγκο των εργασιών που έχουν σε 

συνδυασμό με τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών που έχουν να διαχειριστούν 

αλλά και με την μαθησιακή τους πρόοδο (DiPaola & Tschannen-Moran, 2003). 

4.6.3.1 Προβλήματα στο έργο του Διευθυντή  

Ο νομός δεν εξουσιοδοτεί έναν διευθυντή να πράξει ατομικά προκειμένου να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στα άτομα με ΕΕΑ και μη γνώση της νομοθεσίας σε 

θέματα ΕΑΕ έχουν αντίκτυπο στη διαχείριση  των διαφόρων προβλημάτων που 

προκύπτουν (Davidson & Algozzine, 2002). Ο φόρτος εργασίας αλλά και οι ικανότητες 

των διευθυντών των σχολείων έδωσε λιγότερη προτεραιότητα σε μαθητές με ΜΔ για 

ποιοτική εκπαίδευση τους (Sakiz, 2017). Η καθημερινή πρακτική  και ο απαραίτητος 

χρόνος που αφιερώνεται από  αυτούς στην προσπάθεια να διευθετήσουν καθημερινές 

εργασίες πρέπει να διέπονται από ένα προκαθορισμένο σύνολο εργασιών οι οποίες να 

ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών (Christensen, Siegel 

Robertson, Williamson & Hunter, 2013). 

4.6.3.2 Προβλήματα στο έργο του Προσωπικού 

Οι διευθυντές δίνουν την ελευθερία στους Ειδικούς Παιδαγωγούς να συντονίζουν 

οργανωτικές διαδικασίες και να λειτουργούν συμβουλευτικά σε διαδικασίες υπέρ των 

συμπεριληπτικών διαδικασιών στα σχολεία (Cameron & Lindqvist, 2014). Ένα 

πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι κατά πόσο μπορούν να υιοθετούν πρακτικές 

συνεργασίας οι οποίες κοστίζουν αρκετά στα σχολεία για να βελτιώσουν τα 
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εκπαιδευτικό αποτελέσματα των μαθητών με ΕΕΑ (Pruslow, 2003). Παρ’ολαυτά η 

ειδική γνώση των Ειδικών Παιδαγωγών δεν τους εμπλέκει σε διοικητικές αρμοδιότητες 

εύκολα (Frost  & Kersten, 2011).  

Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανέτοιμοι να διδάξουν παιδιά με ΕΕΑ όταν έχουν να 

συνεργαστούν ομαδικά για αυτό το σκοπό (Daane, Beirne-Smith & Latham, 2000). Δεν 

έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και ικανότητα να συλλέγουν και να αξιολογούν 

πληροφορίες για τη ΛΑ μέσω των δεδομένων για την ιδανική υποστήριξη και πρέπει 

να εκπαιδευτούν σε αυτό (Shute, 2017). 

4.6.3.3 Προβλήματα στις Διαδικασίες και Ομάδες 

Τα πρακτικά εμπόδια που παρουσιάζονται σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

ομάδων υποστήριξης στα σχολεία έχουν να κάνουν με το σκοπό και τους στόχους της 

ομάδας, τη διοικητική τους λειτουργία  και επαρκή διοικητική υποστήριξη (Nellis, 

2012). Το απόρρητο των πληροφοριών καθιστά πολλές φορές την επικοινωνία 

δύσκολη (Στρογγυλός, 2007). 

Τα διοικητικά καθήκοντα των διευθυντών ώστε να δρομολογήσουν διαδικασίες στη 

σχολική κοινότητα οι οποίες υποστηρίζουν ουσιαστικά μαθητές με ΕΕΑ τείνουν να 

γίνουν πιο δύσκολα όσο οι εγγραφές των  μαθητών και ο αριθμός των εκπαιδευτικών 

αυξάνεται (Bays & Crockett, 2007). Υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες έχουν να κάνουν με 

τη διάγνωση εκτίμηση και συντονισμό τέτοιων ενεργειών (Drudy & Kinsella, 2009). 

Επίσης συναντώνται προβληματισμοί στις  λειτουργίες συντονισμού στις 

υποστηρικτικές υπηρεσίες των ατόμων με ΕΕΑ οι οποίες δεν συνάδουν με τις ανάγκες 

των μαθητών και έτσι δεν είναι επαρκείς (Drudy & Kinsella, 2009). Οι διευθυντές 

συχνά δεν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να πρωτοστατούν στην αποτελεσματική 

υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ και δεν εμπλέκονται όσο θα αναμενόταν κάτι το 

οποίο θα επιθυμούσαν και οι  εκπαιδευτικοί (Roderick, 2011).  

Ο προβληματισμός πολλών Ειδικών Παιδαγωγών είναι ο μεγάλος φόρτος εργασίας που 

έχουν να διαχειριστούν με τα έγγραφα και το ΕΕΠ και ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία 

των συναντήσεων (Kozleski κ.α., 2000).  

Παρά την ύπαρξη μηχανισμού για αναγνώριση συμπεριφορικών προβλημάτων στα 

σχολεία που εφαρμόζουν το SWPBIS οι ομάδες διαχείρισης αυτών των δυσκολιών δεν 

μπορούσαν να πάρουν αποφάσεις ικανές για να ανταποκριθούν σε ανάλογη παρέμβαση 

(Schelling & Harris, 2016). Στα σχολεία τα οποία εμπεριέχουν ομάδες παρεμβάσεων 
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υπάρχει αυξημένη γραφειοκρατία η οποία λειτουργεί εναντία στην επαρκή υποστήριξη 

του παιδιού με ΜΔ (Schrag & Henderson, 1996). 

4.6.4 Προβλήματα στις Λειτουργίες της Διοίκησης στις ΕΔΕΑΥ 

Η ανησυχία πολλών Ειδικών Παιδαγωγών είναι η ο ανεπαρκής χρόνος που έχουν για 

να σχεδιάσουν παρά η ιδία η συνεργασία και πολλές φορές η επιτυχία τους εξαρτάται 

από αυτή την ικανότητα να εκπονούν ικανό σχεδιασμό των ενεργειών τους (Kozleski 

κ.α., 2000). Οι επαγγελματίες στο χώρο της ΕΑΕ νιώθουν πως υπάρχει έλλειψη χρόνου 

για να σχεδιάσουν διαδικασίες υποστήριξης των μαθητών με ΕΕΑ στις γενικές τάξεις 

αλλά και δυσκινησία στον γενικότερο προγραμματισμό συναντήσεων για το σκοπό 

αυτό (Santoli, Sachs, Romey & McClurg, 2008). 

Η διοίκηση μπορεί να προκαλέσει και επαγγελματική εξουθένωση στους εργαζόμενους 

σε Υπηρεσίες ΕΑΕ αν αυτό βέβαια συνοδεύεται από τη μη συμμετοχή τους στη ΛΑ 

(Τσαγκανέλια, 2016). Ο διευθυντής  όταν καλείται να λάβει αποφάσεις πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του τις σιωπηλές φωνές όλων των εμπλεκόμενων και να αναδεικνύει 

θέματα όχι μόνο για την απόδοση των μαθητών αλλά και για την ισότιμη αντιμετώπιση 

τους (Lashley, 2007). Οι διάφορες ψυχολογικές και συμπεριφορικές καταστάσεις οι 

οποίες παρουσιάζουν οι μαθητές με ΜΔ είναι ικανές να επηρεάσουν το βαθμό 

διοικητικής ικανότητας της ΣΜ ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά το χρόνο που 

διαθέτει για την διεκπεραίωση υποθέσεων αλλά και να προκαλέσει στο διευθυντή 

απώλεια προσωπικής ενέργειας (Marrett, 2008)  Επίσης η μη γνώση της νομοθεσίας σε 

θέματα ΕΑΕ έχουν αντίκτυπο στη ΛΑ των διευθυντών (Davidson & Algozzine, 2002). 

Ο Διευθυντής  όταν καλείται να λάβει αποφάσεις πρέπει να λαμβάνει υπόψη του πως 

η υποστήριξη του μαθητή πρέπει να τον οδηγεί πιο κοντά στους στόχους του 

προγράμματος της γενικής εκπαίδευσης και να βελτιώνει την ετήσια ατομική του 

πρόοδο (Lashley, 2007). Σημαντικό μερίδιο λαμβάνει και η ευθύνη της ΣΜ στη 

διασφάλιση των θετικών επιδράσεων που πρέπει να έχει το ΕΕΠ στη ζωή των μαθητών 

του αλλά και των γονιών τους. (Lashley, 2007) Τα συστήματα υποστήριξης των 

μαθητών και το ανεπαρκές σύστημα ΛΑ είναι προβληματισμοί που μπορούν να 

πλήξουν διαδικασίες που έχουν σκοπό της βελτίωσης των μαθητών μέσω των 

διαδικασιών υποστήριξης (Kozleski κ.α., 2000). 
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Οι διευθυντές αισθάνονται ανέτοιμοι να ελέγξουν τους Ειδικούς Παιδαγωγούς και τις 

πρακτικές που ακολουθούν και αυτό τους οδηγεί στην έξοδο από το επάγγελμα 

πρόωρα. (Demaret, 2017). 
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5. Η ΕΡΕΥΝΑ 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει ζητήματα Οργάνωσης και Λειτουργίας 

των ΕΔΕΑΥ. Συγκεκριμένα εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τις  λειτουργίες της 

Διοίκησης που εντοπίζονται και διέπουν το έργο της ΕΔΕΑΥ αλλά και προβλήματα 

και περιορισμούς στη Διοικητική της Λειτουργία.  

5.1 Οι συμμετέχοντες  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιλέχτηκαν σύμφωνα  τις προσωπικές γνωριμίες του 

ερευνητή στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Πέλλας και Ημαθίας, η οποία αποτελεί και 

τόπο καταγωγής του. Το δείγμα αποτελείται από Διευθυντές-Προέδρους των ΕΔΕΑΥ 

σε ΣΜ του Ν. Πέλλας και Ημαθίας τόσο Δευτεροβάθμιας όσο και Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Η στρατηγική δειγματοληψίας  που επιλέχτηκε ήταν η δειγματοληψία 

κριτήριου (Ίσαρη & Πουρκός, 2015) στην οποία ο ερευνητής επιλεγεί τους 

συμμετέχοντες σύμφωνα με κάποιο κριτήριο. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το 

κριτήριο ήταν οι Διευθυντές να είναι Προέδροι ΕΔΕΑΥ. Αρχικά πραγματοποιήθηκε 

επαφή με 18 Διευθυντές από τους οποίους οι δυο επικαλέστηκαν προσωπικούς λογούς 

και δεν δέχτηκαν να συμμετέχουν στην έρευνα. Το δείγμα λοιπόν αποτέλεσαν 16 

διευθυντές της Δευτεροβάθμιας όσο και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα επτά Διευθυντές της Δευτεροβάθμιας και εννέα Διευθυντές της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από αυτούς οι οκτώ ήταν γυναίκες και οι οκτώ άνδρες. 

Όσο αφορά τις ειδικότητες αυτοί ήταν οκτώ Δάσκαλοι, ένας Αγγλικής Φιλολογίας, 

ένας Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ένας Οικονομολόγος, ένας Πληροφορικός, ένας 

Φιλόλογος, ένας Μαθηματικός και ένας Θεολόγος και ένας Μηχανολόγος. Όλοι τους 

είναι Προέδροι ΕΔΕΑΥ στη ΣΜ τους, εκτός από έναν που είχε σταματήσει πρόσφατα 

από τη θέση αυτή, αλλά οι πληροφορίες που έδωσε ήταν σημαντικές. 

Οι διευθυντές αφού ενημερωθήκαν τηλεφωνικά για το σκοπό της έρευνας αλλά και για 

τη διαδικασία που θα ακολουθήσει μέσω συνεντεύξεων κρίθηκε σκόπιμο από τον 

ερευνητή να δημιουργήσει μια λίστα επαφών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να 

ενισχύσει την άμεση  επαφή μαζί τους για το σκοπό της έρευνας. Αρχικά κάποιοί ήταν 

λίγο διστακτικοί αλλά μόλις προωθήθηκαν ηλεκτρονικά οι κατάλληλες επεξηγήσεις 

και οδηγίες παρουσιάστηκαν στη συνέχεια θετικοί και μια κοινή διαπίστωση για όλους 

ήταν ότι εξέφρασαν την επιθυμία να βοηθήσουν, ώστε να μέσω της συνδρομής τους να 

συμβάλλουν θετικά στην έρευνα. Έτσι αφού έλαβαν έντυπα το παραχωρητήριο 

συνέντευξης το υπέγραψαν και ενημερωθήκαν αναλυτικά για την ύπαρξη του. Το 
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παραχωρητήριο επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α. Σύμφωνα με τον Ιωσηφίδη (2008) 

οι συμμετέχοντες στην έρευνα πρέπει να είναι έχουν σαφή εικόνα για το σκοπό της. 

5.2 To είδος έρευνας 

Ο τρόπος με τον οποίο θα εξετάσουμε τη συλλογή πληροφοριών και την ανάλυσή τους, 

μας οδηγούν στην αναζήτηση για την κατάλληλη επιλογή της μεθόδου που θα 

επιλέξουμε. Σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison, (2008) μέθοδος είναι το 

σύνολο των προσεγγίσεων που υιοθετούνται προκειμένου η συλλογή δεδομένων να 

αξιοποιηθεί συμπερασματικά και ερμηνευτικά (σ. 75). Τις περισσότερες φορές οι 

ερευνητές ενδιαφέρονται περισσότερο για την αναζήτηση απόψεων παρά πολύπλοκων 

στατιστικών αναλύσεων (Bell, 2007).  

Η Ποιοτική έρευνα λοιπόν είναι ένα είδος έρευνας η οποία είναι υιοθετεί ερμηνευτικές 

πρακτικές και στρατηγικές ώστε να κάνει τον κόσμο ορατό με  έμφαση στο νόημα και 

τη συμπεριφορά των ανθρώπων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015), αλλά και τις εμπειρίες τους 

από την καθημερινότητα έτσι ώστε να υπάρχει νοηματοδότηση της σημασίας των 

φαινομένων (Βρασίδας, 2014, σ. 21).Σύμφωνα με τον Βρασίδα (2014) η εμπιστοσύνη 

στον πληροφορητή και η ουδετερότητα του ερευνητή εξασφαλίζουν μια άνετη 

ατμόσφαιρα και ο πληροφορητής αναδύει όλες τις σημαντικές πληροφορίες για του 

σκοπούς της έρευνας. Επίσης τα ζητήματα δεοντολογίας είναι ύψιστης σημασίας και 

οι αρχές της πρέπει να τηρούνται αυστηρά (Ίσαρη & Πουρκός, 2015) αλλα και η 

εγκυρότητα για την αξιολόγηση μιας αποτελεσματικής έρευνας (Cohen κ.ά., 2008, σ. 

175). 

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές πρακτικές διότι τα ζητήματα 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ είναι σχετικά άγνωστα στους περισσότερος 

Διευθυντές μιας και ο θεσμός είναι νεοσύστατος. Για αυτό κρίθηκε σκόπιμο να 

αντληθούν πληροφορίες για το πλήθος των καθημερινών  ζητημάτων και προβλημάτων 

που απορρέουν από αυτή και  πρέπει να νοηματοδοτηθούν και να ερμηνευτούν 

ποιοτικά και ρεαλιστικά.  

5.3 Συλλογή Δεδομένων 

Η πιο διαδομένη μέθοδος συλλογής δεδομένων, στην ποιοτική έρευνα είναι η 

συνέντευξη (Verma & Mallick, 2004). Για αυτό κρίθηκε σκόπιμο για τη συλλογή 

δεδομένων να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των συνεντεύξεων και συγκεκριμένα των 

ημιδομημένων συνεντεύξεων. 
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Η ημιδομημένη συνέντευξη πλεονεκτεί διότι δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να 

εμβαθύνει τροποποιώντας το περιεχόμενο και τη σειρά των ερωτήσεων για να καλύψει 

το τους σκοπούς της  έρευνας (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). Οι ευέλικτες  διευκρινίσεις 

και συμπληρωματικές ερωτήσεις, απαιτούν τέχνη και ταλέντο (Βρασίδας, 2014).  

Η αμεσότητα με τον συνεντευξιαζόμενο είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην επιλογή 

της μεθόδου των συνεντεύξεων. Σύμφωνα με την Bell (2007) η  αποσαφήνιση των 

απόψεων του συνεντευξιαζόμενου λόγω της προσαρμοστικότητάς της δίνει ένα μεγάλο 

πλεονέκτημα στη συνέντευξη. Η διερεύνηση και κατανόηση των απόψεων αλλά και η 

διαδραστικότητά της επικοινωνίας με τον ερευνητή μπορεί να αναδείξει θέματα που 

δεν είχαν προκαθοριστεί. Ένα μεγάλο όμως μειονέκτημα της συνέντευξης είναι μια κα 

χρονοβόρα διαδικασία και η ανάλυση δεδομένων εξίσου  απαιτητική και συνήθως 

ελλοχεύει ο κίνδυνος της μεροληψίας (Bell, 2007). 

 Στην διεξαγωγή των συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις ανοικτού τύπου με 

σαφείς και επεξηγηματικές διευκρινίσεις οπού χρειαζόταν. Έτσι υπήρχε μεγαλύτερη 

ευελιξία και μέσω πρόσθετων ερωτήσεων, έγινε η συλλογή δεδομένων με σκοπό 

διευκολυνθεί η ανάλυση και παρουσίαση τους σύμφωνα με τους σκοπούς των 

ερευνητικών ερωτημάτων. Οι ερωτήσεις προέτρεπαν τους συμμετέχοντες να 

απαντήσουν σχετικά με τις θεματικές κατηγόριες που είχαν αναδειχθεί σύμφωνα με τη 

θεωρητική επισκόπηση που προηγήθηκε. Έτσι λοιπόν έγινε η κατασκευή του 

ερωτηματολογίου με τις ανάλογες ερωτήσεις να ανταποκρίνονται σε κάθε θεματικό 

άξονα και ο ερευνητής να επεμβαίνει με τρόπο ανάλογο προς υποβοήθηση της  

έκφρασης της σκέψης των συνεντευξιαζόμενων. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι 

διατυπωμένες με σαφήνεια  και να μην δημιουργούν επιφυλάξεις στους 

συνεντευξιαζόμενους (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 105). 

Το πρωτόκολλο της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε διευκόλυνε τους διευθυντές να 

ξεχωρίζουν τις βασικές λειτουργίες της Διοίκησης στις ΕΔΕΑΥ. Για αυτό προέκυψαν 

έξι θεματικοί άξονες  οι οποίοι περιείχαν τριάντα ερωτήσεις. Οι πρώτοι πέντε θεματικοί 

άξονες ανταποκρίνονταν στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα σχετικά με τα ζητήματα 

λειτουργίας και διοίκησης των ΕΔΕΑΥ και ο έκτος θεματικός άξονας ο οποίος 

ανταποκρινόταν στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα το οποίο εξέταζε τα προβλήματα και 

τους περιορισμούς που προκύπτουν στη διοικητική λειτουργία των ΕΔΕΑΥ αλλά και 
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τις προτάσεις ενίσχυσης του θεσμού. Συγκεκριμένα οι διευθυντές κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές με τους παρακάτω  άξονες της συνέντευξης: 

Α Προγραμματισμός-Σχεδιασμός και ΕΔΕΑΥ 

Β. Οργάνωση και ΕΔΕΑΥ 

Γ. Λήψη Αποφάσεων και ΕΔΕΑΥ 

Δ. Διεύθυνση-Καθοδήγηση και ΕΔΕΑΥ 

Ε. Έλεγχος και ΕΔΕΑΥ 

ΣΤ. Προβλήματα-περιορισμοί και ΕΔΕΑΥ-Προτάσεις 

 

Στο Παράρτημα Α παρατίθενται οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ανα θεματικό 

άξονα και ερευνητικό ερώτημα αναλυτικά, δηλαδη το Πρωτοκολλο Συνεντευξης. 

5.4 Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

Η συνεντεύξεις αρχικά είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν το διάστημα 

Ιουλίου-Αυγούστου 2018 αλλά υποχρεώσεις και απουσίες των διευθυντών λόγω 

καλοκαιρινών διακοπών μετέθεσαν αυτό το διάστημα από το τελευταίο δεκαήμερο του 

Αυγούστου έως και τέλη Σεπτέμβριου 2018. Το διάστημα πριν τις συνεντεύξεις υπήρχε 

προβληματισμός για το μέρος διεξαγωγής αλλά οι διευθυντές έδωσαν λύσεις έτσι ώστε 

κάθε συνέντευξη να διεξαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αφού λοιπόν δόθηκε 

ραντεβού με τον κάθε ένα ξεχωριστά ο ερευνητής μετέβη στο χώρο του καθενός για 

την διεξαγωγή της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις δοθήκαν σχεδόν από όλους στα 

γραφεία των διευθυντών με προθυμία και όλοι απάντησαν τις ερωτήσεις σε ευχάριστο 

κλίμα. Βέβαια τέσσερις από τις συνεντεύξεις δοθήκαν στην οικία των διευθυντών και 

η φιλοξενία τους όσο και η διάθεση τους ήταν κάτι παραπάνω από άψογη. Βέβαια λόγω 

του επιβαρυμένου έργου των διευθυντών αλλά και της άγνοιας που επέδειξαν σε 

κάποιες ερωτήσεις υπήρχαν περιπτώσεις που οι απαντήσεις ήταν μικρές και οι ίδιοι δεν 

έδειχναν ιδιαίτερη διάθεση να απαντήσουν. Έτσι ο ερευνητής παράκαμπτε την 

ερώτηση και προχωρούσε στην επόμενη αν διαπίστωνε αυξημένη δυσκολία στη 

διάθεση για να απαντήσει ο συνεντευξιαζόμενος. 

Η καταγραφή των συνεντεύξεων έγινε με σύστημα ηχογράφησης το οποίο 

αποθηκευόταν άμεσα ως αρχείο ήχου στον υπολογιστή έτσι ώστε να γίνει άμεσα και η 

απομαγνητοφώνηση. Τα δεδομένα αφού απομαγνητοφωνήθηκαν αποτυπωθήκαν και 
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ως κείμενο σε ξεχωριστά αρχείο ώστε να μελετηθούν για τη κάθε συνέντευξη 

ξεχωριστά. Τα δεδομένα των εκπαιδευτικών ήταν πλούσια και ο λόγος τους σε μερικές 

περιπτώσεις καταιγιστικός. Ενώ έγινε προσπάθεια χρήσης λογισμικού 

απομαγνητοφώνησης, παρατηρήθηκε πως η ενέργεια αυτή αλλοίωνε την ζωντάνια και 

την χροιά του λόγου τους σε σχέση με τον πλούτο των δεδομένων που αναδύονταν. 

Έτσι επαναλήφθηκε την διαδικασία απομαγνητοφώνησης με τον κλασσικό τρόπο, για 

να διατηρήσουν δεδομένα  τα οποία να χαρακτηρίζονται από ζωντανή  νοηματοδότηση 

των ζητημάτων που έθιγαν με το λόγο τους στο ηχητικό ντοκουμέντο οι εκπαιδευτικοί 

και τη σημασία που  έδιναν  σε αυτά. Το αρχείο κειμένου κάθε συνέντευξης 

αποθηκεύτηκε και είναι άμεσα διαθέσιμο , επιλεκτικά όμως η απομαγνητοφωνημένη 

συνέντευξη 12 (Σ12) παρατίθεται στο Παράρτημα Β. 

5.5 Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων  είναι ένα στάδιο στο οποίο θεωρητικοποιούνται τα 

δεδομένα που συνήθως έχουν μορφή κειμένου (Ιωσηφίδης, 2008, σ. 169). Αποτελεί 

μια διαδικασία στην οποία ο ερευνητής προσπαθεί να δημιουργήσει κατηγορίες και να 

τις αναπροσαρμόζει δημιουργώντας  καινούριες κατηγορίες και υποκατηγορίες για να 

τμηματοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί τα νοήματα που θα παράγει. 

Η κωδικοποίηση εκφράζει σύντομα το νόημα που δίνει ο κάθε κωδικός σε κάθε μέρος 

των δεδομένων (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 117). Σύμφωνα με τον  Ιωσηφίδη (2008) 

η σύνδεση των τμημάτων του ποιοτικού υλικού με ιδέες και έννοιες γίνεται με ανοικτή 

κωδικοποίηση και το νόημα που παράγεται πρέπει να είναι ικανό να τμηματοποιηθεί 

(σ. 184). Έπειτα ο ερευνητής προχωρά στη συγγραφή μιας ανάλυσης για κάθε τμήμα 

δεδομένων με σκοπό να τα εντάξει σε ευρύτερες θεματικές ενότητες ανάλογα με τα 

ερευνητικά ερωτήματα (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, σ. 119).  

Στη παρούσα εργασία και έπειτα από διεξοδική μελέτη των δεκαέξι συνεντεύξεων 

αναδύθηκαν  κωδικοί για την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων μας οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε κάθε μέρος των δεδομένων των συνεντεύξεων. Έτσι όλα τα δεδομένα 

αφού αναγνωστήκαν προσεκτικά για κάθε συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μια αρχική 

κωδικοποίηση και όλοι οι κωδικοί που προέκυψαν έγινε προσπάθεια να ενταχθούν 

στους ευρύτερος θεματικούς άξονες. Αφού καταγράφτηκαν σε έναν πίνακα με τη 

βοήθεια του Excel οι κωδικοί και  λειτουργικοί ορισμοί ταξινομήθηκαν και 

κατηγοριοποιήθηκαν σε δεύτερο χρόνο σύμφωνα με τους Θεματικούς Άξονες και τα  
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Ερευνητικά Ερωτήματα. Ο ερευνητής σε τρίτο χρόνο αναπροσάρμοσε τους κωδικούς 

και με τη βοήθεια του αρχείου συλλογής και ταξινόμησης κωδίκων που δημιούργησε 

μπορούσε να ανατρέχει ανά πασά στιγμή ώστε να διευκολυνθεί η τμηματοποιήση τόσο 

των Θεματικών Αξόνων όσο και των ευρυτέρων κατηγοριών. Από την ανάλυση αυτή 

ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα από αποσπάσματα συνεντεύξεων στα οποία 

παρουσιάζεται η κωδικοποίηση και ένταξης τους σε κατηγορίες και ευρύτερους 

θεματικούς άξονες: 

Συγκεκριμένα από την έβδομη συνέντευξη: 

« Η λέξη άτυπα ακούγεται κάπως, αλλά... αλλά αν θέλετε όλοι προσπαθούν να κινηθεί Ο 

καθένας στο δικό του πλαίσιο το άτυπο δεν θα το έλεγα με αυτή την έννοια. Γιατί από κει 

και πέρα όταν έχουμε μία απόφαση να βοηθήσουν το μαθητή πρέπει να υπάρχουν κάποιες 

τυπικές διαδικασίες γιατί πρέπει να είναι ‘’καλυμμένη’’ όλη η ΕΔΕΑΥ, οι άτυπες σχέσεις 

μπορούν να ενισχύσουν το έργο αλλά μέσω του διαλόγου αλλά όταν καταλήξουμε….Αφού 

έχουμε καταλήξει κάπου, οι άτυπες συναντήσεις μεταξύ μας τότε αυτό που είμαστε 

υποχρεωμένοι να κάνουμε να κινήσουμε τις διαδικασίες όπως αρμόζει». 

Από το παραπάνω απόσπασμα προέκυψε ο κωδικός: 

ΟΑΛΕΝΕΕΔ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ενίσχυση έργου ΕΔΕΑΥ  

Ο κωδικός ΟΑΛΕΝΕΕΔ εντάχθηκε στην κατηγορία «Οργάνωση Και Άτυπη 

Λειτουργία ΕΔΕΑΥ» αφού ήταν μέρος αποσπάσματος που απαντούσε στην ερώτηση 

για την άτυπη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ. Έπειτα η κατηγορία αυτή εντάχθηκε στον 

ευρύτερο θεματικό άξονα Β «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ» η οποία απαντούσε στο α΄ 

ερευνητικό ερώτημα. 

Επίσης από την ενάτη συνέντευξη: 

«..στη συνέχεια ερχόμαστε σε επαφή με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ, τους λέμε ….ενημερώνουμε 

τα μέλη της ποιοι είναι και τι είναι ...δίνουν προτεραιότητα πώς το λένε με βάση το είδος... 

το είδος του προβλήματος του παιδιού της ηλικίας του αν είναι πρώτη δημοτικού αν είναι 

στην έκτη και τα λοιπά…. και από εκεί και πέρα θέτουμε το στόχο της». 

Από το παραπάνω απόσπασμα προέκυψε ο κωδικός: 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

Ο κωδικός ΠΣΔΣΥΑΠΤ εντάχθηκε στην υποκατηγορία «Ενέργειες και Σύλλογος 

Διδασκόντων» η οποία εντάχθηκε στη συνέχεια και ομαδοποιήθηκε στην κατηγορία 

«ΕΔΕΑΥ και Σύλλογος Διδασκόντων» Έπειτα η κατηγορία αυτή εντάχθηκε στον 
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ευρύτερο θεματικό άξονα Α «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ» 

η οποία απαντούσε στο α΄ ερευνητικό ερώτημα. 

Επίσης από τη συνέντευξη δεκατρία : 

«Κάτι άλλο που θέλω να πω σαν παράμετρο είναι ότι θα ήταν χρήσιμο και να 

υπογραμμίσουμε το χρήσιμο να υπάρχει συνέχεια στις επιτροπές.  Διότι ένα παιδί που το 

εξετάζουμε στην πρώτη γυμνασίου και στη δευτέρα γυμνασίου αφήνει ένα ιστορικό το 

οποίο καλό είναι να γνωρίζει το μέλος που θα ….που θα έρθει την επόμενη χρονιά. 

Δυστυχώς ο θεσμός δουλεύει με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οπότε  μοιραία η 

συνεργασία αυτή διακόπτεται   με το τέλος σχολικής χρονιάς κάθε καλοκαίρι  και αρχίζει 

με το νέο έτος με καινούργια πρόσωπα και σε συνεργασία βέβαια με τη δευτεροβάθμια 

αυτή τη συνέχεια λοιπόν διαθέτουμε συνέχεια. Είναι κατανοητό ότι ο τρόπος πρόσληψης 

αυτού του ανθρώπου έχει τις ιδιαιτερότητές της. 

Από το παραπάνω απόσπασμα προέκυψε οι κωδικοί: 

ΠΡΔΛΜΑΞΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Μη 

αξιοποίηση πληροφοριών 

 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 

 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση 

μη σταθερή 

 

Οι κωδικοί ΠΡΔΛΜΑΞΠ και ΠΡΔΛΣΤΜΣ εντάχθηκαν στην υποκατηγορία 

«Προβλήματα και γενική Διοικητική Λειτουργία » και ο κωδικός ΤΙΠΡΕΝΣΤ 

εντάχθηκε στην υποκατηγορία «Προτάσεις για ενίσχυση  ΕΔΕΑΥ». Οι δυο 

υποκατηγορίες μετά ομαδοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στην κατηγορία «Προβλήματα 

και Διοικητική Λειτουργία» η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε στον ευρύτερο θεματικό 

άξονα «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» η οποία 

απαντούσε στο β΄ ερευνητικό ερώτημα. 

Έπειτα ακολουθήσε μια σημαντική διαδικασία η οποία είναι η διατύπωση ισχυρισμών. 

Κατά τη σημαντική διαδικασία αυτή διεξάγεται η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για 

απόρριψη ή τεκμηρίωση των ισχυρισμών (Βρασίδας, 2014). 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Έπειτα από τη διεξαγωγή δεκαέξι συνεντεύξεων προέκυψαν 309 κωδικοί οι οποίοι 

τμηματοποιήθηκαν σε έξι Θεματικούς Άξονες, δεκαεννέα κατηγορίες και 

υποκατηγορίες και είναι οι παρακάτω: 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

1. ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

1.1 Ενέργειες και Σύλλογος Διδασκόντων 

1.2 Απόψεις για έργο ΕΔΕΑΥ με Σύλλογο Διδασκόντων 

2. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

3. ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

4. ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ 

6. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΕΔΕΑΥ 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

9. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

9.1 Απόψεις για Ατομικές Αποφάσεις 

9.2 Είδη Ατομικών Αποφάσεων 

10. ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

10.1 Απόψεις για Ομαδικές Αποφάσεις  

10.2 Ομαδικές Αποφάσεις και Συνεδριάσεις 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 

12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

12.1 Ομαδικές ενέργειες γενικά 

12.2 Ομαδικές ενέργειες και Διαδικασία Παραπομπών 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13. ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.1 Τρόποι Ελέγχου 
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13.2 Διαστήματα Ελέγχου 

14. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 

15. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

15.1 Έλεγχος και Συνεδριάσεις 

15.2 Έλεγχος και Διαδικασία Παραπομπών 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

16. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΔΕΑΥ 

18.1 Προβλήματα και Διαδικασία Συνεδριάσεων 

18.2 Προβλήματα Διαδικασία Παραπομπών 

19. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

19.1 Προβλήματα και γενική Διοικητική Λειτουργία 

19.2 Προτάσεις για ενίσχυση  ΕΔΕΑΥ 

 

6.1 Προγραμματισμός -Σχεδιασμός και ΕΔΕΑΥ 

Στον Πρώτο Θεματικό Άξονα εξετάζονται ζητήματα Προγραμματισμού και 

Σχεδιασμού στις ΕΔΕΑΥ τόσο σε σχέση με το ΣΔ και ότι έχει να κάνει με ενέργειες 

και απόψεις για τη συνεργασία αυτή, όσο και σε σχέση με το Ατομικό και Ομαδικό 

έργο των μελών της. 

 

Πίνακας 1. Κατηγορίες, υποκατηγορίες και κωδικοί Θεματικού Άξονα 

Προγραμματισμός-Σχεδιασμός στις ΕΔΕΑΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕ

Σ 

ΚΩΔΙΚΟΙ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΝ 

1. ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΠΑΕΣΕΚΔΣ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –συμμετοχή σε 

εκδηλώσεις του σχολείου 

1 

ΠΑΕΣΥΣΔΕΚ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο -Συνεργασία 

Συλλόγου Διδασκόντων με Εκπαιδευτικούς  

1 

ΠΑΕΣΥΣΔΕΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο -Συνεργασία 

Συλλόγου Διδασκόντων με Ειδικό 

Παιδαγωγό 

1 
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ΠΠΡΕΜΕΜΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ μικρή 

εμπειρία 

1 

ΠΣΔΕΝΔΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός 

– Σύλλογος Διδασκόντων-Ενίσχυση 

διδασκαλίας 

2 

ΠΣΔΕΝΗΕΚ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός- Συνελεύσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων –Ενημέρωση εκπαιδευτικών 

4 

ΠΣΔΕΥΡΕΥ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων-

εύρεση εποπτικού υλικού 

1 

ΠΣΔΚΣΤΕΙ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός- Συνελεύσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων- Στόχοι ανάλογα με την 

ειδικότητα  

1 

ΠΣΔΠΔΕΑΜ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων- 

Προγράμματα Δράσης-εξατομίκευση στις 

ανάγκες των μαθητών 

4 

ΠΣΔΠΔΕΜΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων- 

Προγράμματα Δράσης- Εμπειρία μελών 

ΕΔΕΑΥ 

2 

ΠΣΔΠΔΘΕΚ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων- 

Προγράμματα Δράσης- Θεωρητική 

Κατάρτιση 

1 

ΠΣΔΠΔΙΣΜ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων- 

Προγράμματα Δράσης-Ιστορικό μαθητή 

2 

ΠΣΔΠΔΠΑΣ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων- 

Προγράμματα Δράσης- Συνεχής 

παρακολούθηση και ανατροφοδότηση 

στόχων προγραμματισμού 

2 

ΠΣΔΠΔΣΕΚ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων- 

Προγράμματα Δράσης-Συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς 

2 

ΠΣΔΠΔΣΤΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός 

– Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-Συνεχείς τροποποιήσεις  

1 
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ΠΣΔΣΑΕΠΓ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός -Συνελεύσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων –Συνεργασία –επείγουσες 

περιπτώσεις 

2 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων –

Συνεργασία μελών ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή 

Προτάσεων 

12 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός -Συνελεύσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων –Συνεργασία –Ορισμός 

Προτεραιότητες 

8 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός- Συνελεύσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων –Συνεργασία  με 

εκπαιδευτικούς 

13 

ΠΣΔΣΥΝΠΡ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός -Συνελεύσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων -Προτάσεις 

7 

ΠΣΔΣΥΝΣΔ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός- Συνελεύσεις Συλλόγου 

Διδασκόντων –Συνεργασία  με ΣΔΕΥ 

1 

ΠΣΔΣΥΟΠΡ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων –

Συνεργασία μελών ΕΔΕΑΥ – ορισμός 

προτεραιοτήτων  

1 

1.2 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ ΜΕ 

ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

ΠΠΡΕΜΕΜΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ μικρή 

εμπειρία 

1 

ΠΡΔΛΜΕΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Μη 

έγκαιρη στελέχωση 

1 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση 

μη σταθερή 

2 

ΠΣΔΔΣΤΣΜ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων –

διευκόλυνση στόχων Σχολικής Μονάδας 

2 

ΠΣΔΕΕΑΠΑ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων –

Έλλειψη εμπειρίας -Άποψη Αρνητική 

1 
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ΠΣΔΕΝΕΚΕ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων-

Ενίσχυση εκπαιδευτικού έργου 

3 

ΠΣΔΣΠΡΜΘ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων-

Συνεργασία για πρόγραμμα μαθητή 

1 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός – Σύλλογος Διδασκόντων –

Συνεργασία μελών ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

12 

ΠΣΔΣΥΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός 

– Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία 

μελών ΕΔΕΑΥ –ανάλογα με την ειδικότητα 

3 

 

 

2. ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

    

ΠΑΕΕΕΕΝΗ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –Εκπαιδευτικοί  

ΕΔΕΑΥ-ενημέρωση άλλων μελών 

 

 

 

1 

ΠΑΕΑΝΕΙΔ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –Ανάλογα με 

ειδικότητα 

8 

ΠΑΕΕΕΕΝΗ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –Εκπαιδευτικοί  

ΕΔΕΑΥ-ενημέρωση άλλων μελών 

2 

ΠΑΕΚΑΤΠΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο – Κατάρτιση 

τριμηνιαίου προγράμματος παρέμβασης 

2 

ΠΑΕΠΚΑΜ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο-Παρατήρηση 

καταγραφή αναγκών μαθητών 

7 

ΠΑΕΠΡΝΗΓ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ-Ενημέρωση γονιών 

1 

ΠΑΕΠΡΝΟΜ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ-Εφαρμογή σύμφωνα με το νόμο 

1 

ΠΑΕΠΡΣΝΤ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ-Ευθύνη συντονισμού 

1 

ΠΑΕΣΞΜΓΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις 

και μίτινγκ με γονείς και παιδί 

4 
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ΠΑΕΣΞΜΕΚ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις 

και μίτινγκ με εκπαιδευτικούς 

1 

ΠΑΕΣΞΜΣΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις 

και μίτινγκ με παιδί 

1 

ΠΑΕΣΥΝΔΙΕ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ατομικό Έργο –συνεργασία με 

διευθυντή  

1 

3. ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

  ΠOΕΣΥΝΕΚΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ομαδικό  Έργο –συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς 

1 

ΠΟΕΣΕΔΑΑ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις 

ΕΔΕΑΥ- Ανταλλαγή απόψεων 

3 

ΠΟΕΣΕΔΔΔ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις 

ΕΔΕΑΥ- Δημοκρατικός Διάλογος 

1 

ΠΟΕΣΕΔΠΡ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις 

ΕΔΕΑΥ- Ορισμός προτεραιοτήτων 

2 

ΠΟΕΣΕΔΣΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις 

ΕΔΕΑΥ-ανατροφοδότηση του  αρχικού 

προγραμματισμού 

2 

ΠΟΕΣΟΡΣΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- Ορισμός 

στόχων 

1 

ΠΟΕΣΥΝΔΙΕ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –συνεργασία με διευθυντή  
1 

ΠΟΕΣΥΝΦΟ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –Συνεργασία με άλλους φορείς 
1 

ΠΟΕΣΧΠΡΕΞ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –σχεδιασμός εξατομικευμένων 

προγραμμάτων 

1 

ΠΟΕΣΧΠΡΠΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –σχεδιασμός προγραμμάτων 

παρέμβασης 

2 

 
Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών του ΣΔ είναι απαραίτητη για τις μελλοντικές 

παρεμβάσεις ώστε να τεθούν οι στόχοι του προγραμματισμού. Όπως αναφέρει ο Σ7 
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«για να μπορέσεις να λάβει γνώση και ο σύλλογος και έτσι ώστε να παρθεί συνολική 

απόφαση». Ένας ιδανικός προγραμματισμός στις συνελεύσεις με το ΣΔ πρέπει να 

εμπεριέχει τακτή ενημέρωση και συνεργασία των μελών της ΕΔΕΑΥ τους 

εκπαιδευτικούς.  Ο Σ5 αναφέρει «Υπάρχουν όμως πολύ τακτικές συναντήσεις με τον 

εκπαιδευτικό της τάξης και φυσικά με τον εκπαιδευτικό του Τμήματος ένταξης». 

Η ΕΔΕΑΥ σε συνεργασία με το ΣΔ προγραμματίζει ενέργειες για την υποστήριξη των 

μαθητών που επιλαμβάνεται, με γνώμονα τις προτεραιότητες και τις ΕΕΑ τους. 

Σύμφωνα με τον Σ9 «….ενημερώνουμε τα μέλη της ...δίνουν προτεραιότητα».  Στις 

Συνελεύσεις του ΣΔ λαμβάνονται υπόψη μαθητές που χρήζουν άμεσης υποστήριξης 

ώστε να γίνει προγραμματισμός Όπως αναφέρει ο Σ2 « είναι πιο επείγουσες περιπτώσεις 

και …σε συνεργασία δηλαδή ενημερώνονται ο σύλλογος». 

Επίσης σε συνεργασία με το ΣΔ προγραμματίζει ενέργειες για την υποστήριξη των 

μαθητών πραγματοποιώντας γόνιμη ανταλλαγή προτάσεων για την υποστήριξη του 

μαθητή. Ο Σ1 υποστηρίζει «δεχόντουσαν τις προτάσεις και έκαναν και δικές τους 

προτάσεις».  Αυτή η ανταλλαγή προτάσεων  γίνεται τόσο στην φάση του αρχικού 

προγραμματισμού όσο και στις συνελεύσεις του ΣΔ. Αφορά τόσο τα άτομα όσο και τις 

αντίστοιχες μεθόδους που προτείνονται καθώς ο Σ1 αναφέρει  πως «στις συνελεύσεις το 

σύνολο του Συλλόγου Διδασκόντων κάνει τις προτάσεις της για… τις μεθόδους που 

πρέπει να επιλύσει» με σκοπό την οριοθέτηση ενός προγραμματισμένου πλαισίου στο 

οποίο θα δράσει η ΕΔΕΑΥ. 

 

Ο ΣΔ έχει σημαντική ευθύνη στον προγραμματισμό του έργου της ΕΔΕΑΥ ώστε να 

έχει διαμορφωθεί ήδη ένα προγραμματικό πλάνο ενεργειών και στοχοθεσίας όταν η 

ΕΔΕΑΥ στελεχωθεί και ξεκινήσει τη λειτουργία της. Η συνεργασία της ΕΔΕΑΥ με το 

ΣΔ εμπεριέχει ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό της διδασκαλίας 

και την ενίσχυση της  όσο και με την εναλλακτικές της κινήσεις σχετικά με ενδεχόμενα 

προβλήματα ή κατευθύνσεις οι οποίες θα δίνονται προς του εκπαιδευτικούς στη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τους  Σ4 «Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ εισηγούνται 

θέματα εμπλουτισμού του διδακτέου προγράμματος»  αλλά και ο Σ12 «έχουν μία 

ευρύτερη συνεργασία να κάνουν ένα πρόγραμμα είτε αυτό είναι διαφοροποιημένη 

διδασκαλία.». Επίσης προγραμματίζονται ενέργειες για προμήθεια εποπτικού υλικού 

το οποίο διευκολύνει το έργο της. Ο Σ4 υποστηρίζει πως «Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ 
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εισηγούνται…….. ειδικού εξοπλισμού και βοηθημάτων  και τρόπου αξιολόγησης του 

μαθητή». 

Τα προγράμματα δράσης της ΕΔΕΑΥ με το ΣΔ αλλά και οι στόχοι προγραμματίζονται 

σύμφωνα με την ειδικότητα των μελών της, το αντικείμενο για το οποίο έχει κληθεί ο 

καθένας να υπηρετήσει αλλά και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας και συναντήσεων  με 

το μαθητή και το ευρύτερο περιβάλλον του. Χαρακτηριστικά ο Σ7 υποστηρίζει πως 

«Αυτό που κάνει το κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ από τη μεριά..είναι να δει το ρόλο το δικό 

του στα θέματα που ενδεχομένως θα συναντήσει με τα παιδιά». 

Ο προγραμματισμός λοιπόν της ευρύτερης συνεργασίας με την ΕΔΕΑΥ στηρίζεται  

τόσο στην καταγραφή του ιστορικού του μαθητή ο οποίος χρήζει υποστήριξη όσο  και 

στην εξατομίκευση των ΕΕΑ του. Όπως αναφέρει ο Σ4 «στη συγκέντρωση στοιχείων 

για τα μαθησιακά κενά του μαθητή και το εκπαιδευτικό ιστορικό». Τα προγράμματα 

δράσης που αποφασίζονται πρέπει να είναι κοινής αποδοχής και να στοχεύουν  στην 

μόνιμη υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών στη μαθησιακή διαδικασία. Όπως 

αναφέρει ο Σ9 «..και καταλήγουν σε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης με βάση τις 

ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού».  

Η εμπειρία των μελών  του ΣΔ βοηθά πολύ στην κατάρτιση προγραμμάτων δράσης 

ικανά με σκοπό να ενισχύσουν το έργο του προγραμματισμού της ΕΔΕΑΥ. Ο Σ1 

αναφέρει «..στηρίζονται και στην εμπειρία του Συλλόγου..». 

Η όλη αυτή συγκέντρωση πληροφοριών προϋποθέτει την συνεργασία και επικοινωνία 

των μελών της ΕΔΕΑΥ όχι μόνο με όλο το ΣΔ αλλά και με τους εκπαιδευτικούς των 

τμημάτων. Όπως αναφέρει ο Σ4 «Με τη συνεργασία με τους  εκπαιδευτικούς της τάξης  

του μαθητή στη συγκέντρωση στοιχείων για τα μαθησιακά κενά του μαθητή». 

Η διαδικασία λοιπόν προγραμματισμού των προγραμμάτων δράσης και στόχων 

χαρακτηρίζονται από συνεχή παρακολούθηση, αναπροσαρμογή, ανατροφοδότηση και 

συνεχή τροποποίηση τους σε συνεργασία των μελών της ΕΔΕΑΥ με το ΣΔ. Όπως 

αναφέρει ο Σ8 «Τίποτα δεν είναι σταθερό όλα μεταβάλλονται το σχολείο είναι ένας 

ζωντανός οργανισμός  χρειάζονται και τροποποιήσεις». 

Μια κύρια αρνητική πτυχή της συμμετοχής της ΕΔΕΑΥ στο Προγραμματισμό των 

στόχων της είναι η μικρή εμπειρία των υπευθύνων Προέδρων-Διευθυντών της ΣΜ. 

Χαρακτηριστικά ο Σ1 αναφέρει πως «Η εμπειρία μου όπως προείπα είναι μικρή». 
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Η συνεργασία των μελών με το ΣΔ καθιστά τον προγραμματισμό των στόχων καλύτερο 

όχι μόνο σε επίπεδο εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και σε σχέση με τους γονείς. 

Χαρακτηριστικά ο Σ6 αναφέρει πως «..είναι πάρα πολύ σημαντικό η συμμετοχή των 

μελών της ΕΔΕΑΥ για την υποστήριξη και των μαθητών αλλά και των γονέων γιατί 

μπαίνει και αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ σημαντικό». 

Η ΕΔΕΑΥ και τα μέλη της πολλές φορές διευκολύνουν το εκπαιδευτικό έργο τόσο 

ώστε να θεωρούνται απαραίτητοι στον προγραμματισμό των δράσεων όπως συμβαίνει 

με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ12 «Τα μέλη 

της ΕΔΕΑΥ είναι μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων εξαρχής από τη στιγμή που έρχονται 

στο σχολείο …η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των δράσεων 

είναι ίδια με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών των τμημάτων..». 

Οι ενέργειες που πραγματοποιούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ δείχνουν την 

διεπιστημονικότητα της ομάδας αφού το κάθε της μέλος λειτουργεί σύμφωνα με την 

ειδικότητα του. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ8 «.. και είπαμε ανάλογα με την 

εξειδίκευση του καθενός ατομικά ενεργεί δηλαδή  πάνω στο αντικείμενό του..» 

Η καταγραφή των αναγκών των μαθητών είναι επίσης μια βασική διαδικασία 

προγραμματισμού της ΕΔΕΑΥ για μια επιτυχημένη συνέχεια. Ο Σ12 αναφέρει 

«…συμπληρώνουν τα πρωτόκολλα παρατήρησης μέσα στην τάξη στην αυλή, 

παρατηρήσεις σε άλλα μαθήματα..». 

Μια από τις πιο βασικές ενέργειες του Ατομικού Έργου των μελών της είναι η 

ενημέρωση των υπολοίπων μελών της σχολικής κοινότητας για τα θέματα που 

προκύπτουν όπως αναφέρει ο Σ9 «Είναι αυτές οι οποίες βγάζουν ένα προγραμματισμό 

σε συνεργασία μεταξύ τους τα μέλη με το δάσκαλο και τη δασκάλα της τάξης..» Τα μέλη 

ενημερώνουν και καταγράφουν τις πληροφορίες σε διαπροσωπικό επίπεδο με 

συνεντεύξεις και συναντήσεις με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό των 

μελλοντικών ενεργειών τους. Ο Σ3 αναφέρει «..καλούμε τους γονείς ενημερώνω τους 

γονείς έρχονται..». Αυτό γίνεται τόσο με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς όσο και 

με τα παιδιά. Όπως αναφέρει ο Σ1 «..και τελευταία γίνεται η συνέντευξη..και έτσι 

προγραμματίζεται και σχεδιάζεται η δράση της ΕΔΕΑΥ». 

Ο βασικός όμως προγραμματισμός στο ατομικό τους έργο είναι η σύσταση του 

τριμηνιαίου προγράμματος παρεμβάσεων και δράσεων στις οποίες θα επιληφθεί. 
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Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ16 «Από ότι τώρα θυμάμαι ετοιμάζουν ένα τριμηνιαίο 

πρόγραμμα...» 

Η συμβολή του Διευθυντή είναι σημαντική στην ευρύτερη συνεργασία με τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ4 « Ατομικά τα μέλη της ΕΔΕΑΥ οργανώνουν 

και προγραμματίζουν τις δράσεις τους σε συνεργασία με τον Διευθυντή της Σχολικής 

Μονάδας». Δρώντας ατομικά φροντίζει για την ενημέρωση των γονιών όπως αναφέρει 

ο Σ2 «..θα έρθω σε επαφή με τους γονείς θα τους ενημερώσω..». Οι ενέργειες 

προγραμματισμού έχουν απώτερο σκοπό και να ενισχύσουν την συμμετοχή του 

σχολείου στο εξωσχολικό περιβάλλον. Όπως ο Σ4 αναφέρει «Επίσης συμμετέχουν σε 

εξωσχολικές δραστηριότητες και προγραμματισμένες εκδηλώσεις του σχολείου». 

Σε ομαδικό επίπεδο η ΕΔΕΑΥ στις Συνεδριάσεις της λειτουργεί με βάση τις προτάσεις 

και ορίζει τις προτεραιότητες της. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ12«ανάλογα με το τι 

θα χρειαστεί έχεις αυτή..τις συνεδρίες έχουν μπει οι προτεραιότητες με βάση την 

κατάθεση τις απόψεις των εκπαιδευτικών.»  Προσπαθεί να θέσει τριμηνιαίους συνήθως 

στόχους όπως αναφέρει ο Σ14 «..οι στόχοι που μπαίνουν από όλες τις ομάδες πάμε για 

τριμηνιαίους στόχους». 

Ο Σχεδιασμός και Προγραμματισμός της ομάδας της ΕΔΕΑΥ αποσκοπεί στη σύσταση 

εξατομικευμένων προγραμμάτων και προγραμμάτων παρέμβασης. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Σ7 «στη συνεδρίαση αργότερα του συλλόγου να προτείνουν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ τι είναι το καλύτερο…μιλάμε για εξατομικευμένο πρόγραμμα αυτό είναι και το 

νόημα της ΕΔΕΑΥ να υπάρχει εξατομίκευση». 

Οι Συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται από την προσπάθεια των μελών να γίνεται 

ανατροφοδότηση και αποτίμηση αλλά και αναπροσαρμογή των στόχων. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ3 είναι μία περιγραφή του τι θα γίνει…, σε δεύτερη φάση 

μία αποτίμηση του τι έγινε» και ο Σ12 ισχυρίζεται πως «Από κει και μετά προχωράμε 

πάμε στο επόμενο τριμηνιαίο ή κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο..» 

Αυτό λοιπόν που χαρακτηρίζει τις συνεδριάσεις είναι ο δημοκρατικός διάλογος μεταξύ 

των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον Σ1 «..λειτουργεί ο δημοκρατικός διάλογος θα 

έλεγα», ο οποίος δεν περιορίζεται μόνο σε συνεργασία με το ΣΔ αλλά και με τους 

εκπαιδευτικούς κάθε τάξης όπως συμπληρώνει ο Σ4 «Ομαδικά συνεργάζονται μεταξύ 

τους και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης του μαθητή». 
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6.2 Οργάνωση και ΕΔΕΑΥ  

Στον Δεύτερο Θεματικό Άξονα εξετάζεται η λειτουργία της Οργάνωσης στις ΕΔΕΑΥ. 

Συγκεκριμένα ο τρόπος ο οποίος γίνεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων και οι 

ενέργειες που αφορούν το ατομικό και ομαδικό έργο της ΕΔΕΑΥ στην λειτουργία 

αυτή. Επίσης εξετάζεται σύμφωνα με απόψεις η άτυπη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ.  

Πίνακας 2. Κατηγορίες, υποκατηγορίες και κωδικοί Θεματικού Άξονα 

«Οργάνωση και ΕΔΕΑΥ» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΝ 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 

ΟΑΕΔΕΣΕΕ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Διευθυντής 

ενημέρωση σύνδεση ειδικοτήτων ΕΔΕΑΥ 1 

ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Ειδικότητα 

επιστημονική κατάρτιση 20 

ΟΑΕΠΡΟΣΝ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Προϋποθέτει 

συνεργασία 3 

ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 11 

ΟΓΕΚΑΣΣΔ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-Καταμερισμός 

Αρμοδιοτήτων- Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων 1 

5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Ειδικότητα 

επιστημονική κατάρτιση 
6 

ΟΑΕΕΙΔΚΛ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Ειδικότητα –

Κοινωνικός Λειτουργός 
1 

ΟΑΕΕΙΔΚΛ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Ειδικότητα –

Κοινωνικός Λειτουργός-Κοινωνικό υπόβαθρο 

οικογενείας 

2 

ΟΑΕΕΙΔΨΧ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Ειδικότητα –

Ψυχολόγος 
1 

ΟΑΕΕΙΔΨΧ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Ειδικότητα –

Ψυχολόγος-τεστ ψυχολογικό 
1 

ΟΑΕΕΞΣΝΔ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Διενέργεια 

εξατομικευμένων συνεδριών 
1 

ΟΑΕΚΑΤΠΑ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Καταγραφή 

παρατηρήσεων 
3 

ΟΑΕΠΡΝΟΜ: Οργάνωση--Ατομικό Έργο –Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ-Εφαρμογή σύμφωνα με το νόμο 
1 

ΟΑΕΠΡΣΥΝ: Οργάνωση--Ατομικό Έργο –Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ-Συντονισμός ενεργειών 1 
ΟΑΕΣΓΕΓΙ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο-γραμματέας 

ΕΔΕΑΥ συγκέντρωση εγγράφων 
1 

ΟΑΕΣΥΔΔΠ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο –

Εκπαιδευτικός ΕΑ –συνεργασία με διευθυντή 
1 

ΟΑΕΣΥΚΛΙ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο-Κοινωνικός 

λειτουργός-συνεργασία σύνταξη ιστορικού μαθητή 
1 

ΟΑΕΣΥΨΧΙ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο-Ψυχολόγος- 

συνεργασία σύνταξη ιστορικού μαθητή 
1 

ΟΑΕΨΧΠΝΠ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-Ειδικότητα 

–Ψυχολόγος-Οργάνωση πίνακα παρατηρήσεων 
1 
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6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΕΠΕΚ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Άτυπη 

επικοινωνία με εκπαιδευτικούς 2 
ΟΟΕΑΠΑΠΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Άποψη Αρνητική 1 
ΟΟΕΑΠΕΝΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Ενεργοί Ακροατές 1 
ΟΟΕΑΠΚΣΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων 

δράσης 6 
ΟΟΕΑΠΠΡΒ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ βοηθητικός.  1 
ΟΟΕΑΠΣΝΣ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Σύγκληση συνεδρίασης 3 
ΟΟΕΑΠΣΠΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Σύνταξη παραπεμπτικού και 

αξιολόγησης 1 
ΟΟΕΑΠΣΠΜ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Συζήτηση Παρατήρηση μαθητή 6 
ΟΟΕΑΠΣΤΠ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Συζητηση-Τροποποίηση Ωρολογίου 

Προγράμματος  2 
ΟΟΕΑΠΤΑΣ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Τήρηση αρχικού σχεδιασμού 1 
ΟΟΕΑΠΥΠΚ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- Ατομικό 

Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης-Υποδείξεις, κατευθύνσεις 2 
ΟΟΕΔΧΕΞΖ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Διαχείριση 

εξωσχολικών ζητημάτων μαθητών 2 
ΟΟΕΔΧΕΞΖ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Διαχείριση 

εξωσχολικών ζητημάτων μαθητών 1 
ΟΟΕΕΑΕΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής-επαφή με οικογένεια 1 
ΟΟΕΕΚΧΧΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-εύρεση 

κατάλληλου χώρου και χρόνου για συζήτηση 1 
ΟΟΕΕΠΦΟΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Επαφή με 

φορείς 2 
ΟΟΕΚΛΔΟΕ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Κοινωνικός 

Λειτουργός -διευθύνει τις οικογενειακές επαφές 2 
ΟΟΕΚΛΕΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Κοινωνικός 

Λειτουργός-επαφή με οικογένεια 2 
ΟΟΕΚΛΚΕΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Κοινωνικός 

Λειτουργός –Αποφεύγει κατ΄οίκον επισκέψεις 

αποφεύγονται 1 
ΟΟΕΣΟΙΕΠ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συναντήσεις 

με οικογένεια-Ενημέρωση πληροφόρηση καλύτερη 4 
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ΟΟΕΣΥΕΞΒ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συνεργασία 

για εξατομικευμένη βοήθεια 1 
ΟΟΕΣΥΕΞΠΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Συνεδρίαση για εξατομικευμένη παρέμβαση 1 
ΟΟΕΣΥΘΠΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συνεργασία 

Συνεργασία σε θέματα προσωπικού 5 
ΟΟΕΣΥΚΕΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συνεργασία 

κοινών ΕΔΕΑΥ 3 
ΟΟΕΣΥΝΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συναντήσεις 

με οικογένεια 8 
ΟΟΕΣΥΣΔΕ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συνεργασία 

με ΣΔΕΥ 3 
ΟΟΕΣΥΣΜΟ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συνεργασία 

με άλλες Σχολικές μονάδες -όχι 4 
ΟΟΕΣΥΣΜΣΚ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με σχολικές μονάδες συνεκπαίδευση 2 
ΟΟΕΣΥΣΝΤ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συνεργασία 

με Συντονιστή 3 
ΟΟΕΣΥΣΧΣ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Συνεργασία 

με Σχολικό Σύμβουλο  1 
ΟΟΕΤΡΠΕΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-τροποποίηση 

προγράμματος ΕΔΕΑΥ 1 
ΟΟΕΨΧΕΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-Ψυχολόγος-

επαφή με οικογένεια 1 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΤΥΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΘΠΡΕ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Άποψη 

θετική-Πρέπει να υπάρχει 
3 

ΟΑΛΑΠΕΚΣ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

αποφάσεις εκτός συνεδριάσεων 
3 

ΟΑΛΕΚΚΕΝ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Εκμετάλλευση κενών μαθημάτων 
2 

ΟΑΛΕΝΕΕΔ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Ενίσχυση έργου ΕΔΕΑΥ 
5 

ΟΑΛΚΣΟΧΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Καταγραφή Συνεδριάσεων Όχι 
1 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 8 

ΟΑΛΟΧΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Όχι 2 

ΟΑΛΣΓΔΕΠ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεντεύξεις  με γονείς Δεύτερη επικοινωνία 
2 

ΟΑΛΣΕΔΑΠ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεντεύξεις  με Εκπαιδευτικούς Δεύτερη άποψη 
2 

ΟΑΛΣΥΝΦΟ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεργασία με φορείς  
1 

ΟΑΛΤΗΡΝΟ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Τήρηση 

Νομοθεσίας 
1 

ΟΑΛΧΩΕΠΒ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-χωρίς 

επιστημονική βάση 
1 

 
Σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των 

ΕΔΕΑΥ καθορίζεται σύμφωνα με την Νομοθεσία και με τα διάφορα νομοθετικά 

κείμενα που κατά καιρούς ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες. Χαρακτηριστικά ο Σ4 αναφέρει 

«..ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων του κάθε μέλους γίνεται σύμφωνα με το νόμο». Ο 
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κάθε επιστήμονας της ΕΔΕΑΥ στηρίζεται στην επιστημονική του κατάρτιση η οποία 

επίσης ορίζεται νομικά. Οι Διευθυντές στην προσπάθεια τους να είναι στο ζήτημα της 

οργάνωσης νόμιμοι προσπαθούν να είναι ενήμεροι για τις νομικές τροποποιήσεις και 

αλλαγές. Ο Σ7 αναφέρει «ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων είναι της νομικής 

σύστασης... για να μπορέσει το κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ να έχει τις δικές του και ξεκάθαρες 

αρμοδιότητες….προσπαθώ να είμαι ενήμερος για το νομικό κομμάτι». 

Όλα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ συμβάλλουν στην Οργάνωση τα μέγιστα, ο καθένας με την 

προσωπική του εμπειρία κάτι το οποίο τους βοηθά να αξιολογήσουν και να 

αποτιμήσουν το έργο τους με σκοπό την καλύτερη οργάνωση του. 

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ χρησιμοποιούν τα διάφορα τεχνικά εργαλεία που έχουν στη 

διάθεση τους αλλά και το μορφωτικό τους δυναμικό. Οργανώνουν το Ατομικό τους 

Έργο σύμφωνα με την ειδικότητα τους και οι ρόλοι τους είναι διακριτοί, συνεργάζονται 

μεταξύ τους για να προσφέρουν στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του ατομικού 

τους καθήκον. Ο Σ3 αναφέρει «Ο καθένας το διακριτό του ρόλο έτσι κι αλλιώς» και ο 

Σ8 σε σχέση με τη συνεργασία αυτή αναφέρει «ο καθένας με τις γνώσεις του προσφέρει 

και ένα λιθαράκι στην οργάνωση του έργου» αλλά και ο Σ12 «αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

καθένας είναι σε στεγανά  συνεργάζονται όλοι με την άποψή τους». 

Για να οργανώσουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ το Ατομικό τους Έργο χρησιμοποιούν 

εξατομικευμένες συνεδρίες και κάνουν καταγραφή παρατηρήσεων κάτι το οποίο 

προϋποθέτει την μέγιστη συνεργασία σε όλες τις πτυχές της σχολικής καθημερινότητας 

μεταξύ τους αλλά και σε σχέση με τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρουν ο Σ12 «..Συνεδρίες με τους γονείς..» και ο Σ14 «ο καθένας 

στο κομμάτι που του αρμόζει και έχει ήδη παρατηρήσει έχει αξιολογήσει έχει γράψει 

κάποια πράγματα πρέπει αυτά να μαζευτούν…να οργανώσουν το ομαδικό τους έργο». 

Κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ οργανώνει το Ατομικό του Έργο και αυτό προϋποθέτει 

εργασίες και ενέργειες όπως για παράδειγμα ο Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ να συντάσσει 

ωρολόγια προγράμματα εκθέσεις και γενικότερα να εποπτεύει και να οργανώνει τις 

καθημερινές λεπτομέρειες της οργάνωσης της. Χαρακτηριστικά ο Σ4 αναφέρει «Ο 

Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ υποβάλλει για θεώρηση το ωρολόγιο πρόγραμμα στο Συντονιστή, 

συνεργάζεται με τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης» και ο Σ6 «πρέπει να 

ενημερώνεται ώστε να υπάρχει μία ενημέρωση» και στη συνέχεια ο Σ15 «δίνει  τις 
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κατευθυντήριες γραμμές με ποια σειρά θα λειτουργήσουμε …ένα χρονοδιάγραμμα 

δηλαδή». 

Ο Εκπαιδευτικός ΕΑΕ οργανώνει το Ατομικό του Έργο συνεργαζόμενος με το 

Διευθυντή και διευθετεί ζητήματα διδασκαλίας και αξιολογικών διαδικασιών. Μπορεί 

να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για το μαθητή και να οργανώσει το έργο έτσι ώστε να 

διορθώνονται παραλείψεις στην οργάνωση του έργου της ΕΔΕΑΥ όπως αναφέρει ο Σ4 

«συνεργάζεται με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, εισηγείται στην ΕΔΕΑΥ θέματα 

εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων». 

Ο ΚΛ οργανώνει το Ατομικό του Έργο επιφορτιζόμενος με την συλλογή πληροφοριών 

για το ιστορικό του μαθητή. Όπως αναφέρει ο Σ4 «..συντάσσει το κοινωνικό ιστορικό 

του μαθητή και ενημερώνει τον ατομικό του φάκελο». Επίσης επικεντρώνεται στο έργο 

του με το οικογενειακό υπόβαθρο της οικογένειας με την επαφή μέσω συνεντεύξεων 

με γονείς και παιδιά όπως υποστηρίζει και ο Σ2 «θα ψάξει το κοινωνικό υπόβαθρο της 

οικογένειας».  

Ο Ψυχολόγος  επικεντρώνεται στο έργο του με το ψυχολογικό προφίλ του μαθητή για 

την ενημέρωση και καταγραφή παρατηρήσεων χρήσιμες ώστε να οργανώσει το 

ιστορικό του μαθητή. Αυτό επιβεβαιώνουν οι Σ4 καθώς αναφέρουν πως «ενημερώνει 

και αυτός τον ατομικό φάκελο» και Σ9 «..η ψυχολόγος……είχε μετά...ένα γενικό πίνακα 

αποτίμησης των παρατηρήσεων της και αξιολογούσε. 

Αν και ο ρόλος του Γραμματέα αμφισβητείται έχει πάρα πολύ σημαντικό μερίδιο 

ευθύνης σε μια επιτυχημένη οργάνωση των διαδικασιών καθώς ο Σ4 ισχυρίζεται «Ο 

Γραμματέας της ΕΔΕΑΥ συγκεντρώνει τα αναγκαία έγγραφα , διεκπεραιώνει την 

αλληλογραφία, τηρεί το παρουσιολόγιο των μελών της ΕΔΕΑΥ και συντάσσει τον ετήσιο 

απολογισμό». 

Η ύπαρξη βιβλίου πρακτικών βοηθά πάρα πολύ την οργανωτική διαδικασία και των 

δράσεων της ΣΜ. Όπως αναφέρει ο Σ12 «από μόνοι μας κάναμε ένα βιβλίο πρακτικών 

Συλλόγου μελών ΕΔΕΑΥ».  

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ στην προσπάθεια οργάνωσης του ΑΤΠΔΔΥ στη διάρκεια των 

Συνεδριάσεων πρέπει να είναι ενεργοί ακροατές ώστε να αξιοποιήσουν οργανωτικά 

όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Σύμφωνα με τον Σ1 «Οι ειδικοί της ΕΔΕΑΥ παίρνουν 

εκμαιεύουν, προσπαθούν να γνωρίσουν τα παιδιά. Ακούνε παρά..μιλάνε ή σχεδιάζουν ή 



 

69 
 

ανακοινώνουν..». Η σύγκληση Συνεδριάσεων για να αντιμετωπιστούν ζητήματα 

σχετικά με το ΑΤΠΔΔΥ αποτελεί βασική διαδικασία στην οργάνωση του έργου της. Ο 

Σ8 αναφέρει πως «αν υπάρξει κάτι στην πορεία γίνονται διάφορες συνεδριάσεις για 

ενημέρωση». Η συζήτηση και παρατήρηση του μαθητή βοηθά  να αντιμετωπιστούν 

ζητήματα σχετικά με το ΑΤΠΔΔΥ στις Συνεδριάσεις. Χαρακτηριστικά ο Σ15 αναφέρει 

«Αποφασίζουν σε ποιες περιπτώσεις θα μπούνε μέσα για παρατήρηση συνεννοούνται με 

τους καθηγητές για τις ώρες που θα μπούνε για την παρατήρηση». Μια κύρια ενέργεια 

σχετικά με την οργάνωση του ΑΤΠΔΔΥ είναι η σύνταξη του παραπεμπτικού για τα 

ΚΕΔΔΥ. Αναφέρει λοιπόν ο Σ4 πως «Συντάσσουν δε το παραπεμπτικό το οποίο 

περιλαμβάνει το Ατομικό Πρόγραμμα Διεπιστημονικής και Διαφοροποιημένης 

Υποστήριξης». Οι Συνεδριάσεις είναι μια διαδικασία στην οποία μετά από ενημέρωση 

λύνονται πολλά οργανωτικά ζητήματα με γνώμονα πάντα τον αρχικό σχεδιασμό. Ο Σ8 

υποστηρίζει ότι «ακολουθούμε τον αρχικό σχεδιασμό..». Επίσης είναι μια διαδικασία 

στην οποία δίνονται κατευθύνσεις και υποδείξεις χρήσιμες για το ΑΤΠΔΔΥ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία αφού ο Σ12 αναφέρει «μπορούν να κάνουν υποδείξεις...όχι με 

την έννοια του επιβάλλω προς το δάσκαλο…για να διαμορφώσει το χώρο του 

κατάλληλα». 

Η ΕΔΕΑΥ οργανώνει ενέργειες για να αντιμετωπίσει εξωσχολικά κρίσιμα ζητήματα ο 

Σ12 αναφέρει «η ΕΔΕΑΥ…..έρχεται να λύσει και άλλα ζητήματα την περίπτωση πένθους 

θάνατος ενός γονέα..» και ο Σ13 «στο περσινό σχολείο είχαμε περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας είχαμε περιπτώσεις αλκοολισμού..». Οι συναντήσεις με την 

οικογένεια ενδυναμώνουν την ικανότητα της να εκμεταλλευτεί οργανωτικά τις 

πληροφορείς που αντλεί από αυτές. Αυτό διαφαίνεται από το Σ6 ο οποίος αναφέρει πως 

«..μας βοηθούν με τις συναντήσεις που έχουμε με τους γονείς βοηθούν τους 

εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα του οικογενειακού περιβάλλοντος». Η 

ΕΔΕΑΥ οργανώνει ενέργειες για να διευθετήσει ζητήματα επικοινωνίας, του ΕΕΑ και 

του ΚΛ και του Ψυχολόγου με την οικογένεια, αλλά και την εύρεση κατάλληλων 

χώρων για αυτό με αποτέλεσμα αυτό να είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό. 

Σύμφωνα με τον Σ7 «ο Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής θα πρέπει να έχει επαφή με την 

οικογένεια και τους γονείς του παιδιού με το ίδιο το παιδί ξεχωριστά», και «Εδώ πέρα 

μεγαλύτερος λόγος πέφτει στο Κοινωνικό Λειτουργό που οφείλει να διευθύνει αυτές τις 

καταστάσεις». Ο Σ8 υποστηρίζει επίσης «οι ψυχολόγοι….κάνουν συναντήσεις και με 



 

70 
 

τους γονείς των μαθητών προκειμένου να αφουγκραστούν … να εκμαιεύσουν 

πληροφορίες για το οικογενειακό περιβάλλον». 

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ στην διαδικασία οργάνωσης του Ομαδικού τους έργου 

συνεργάζονται με άλλες ΣΜ σε ζητήματα διαχείρισης προσωπικού αφού συνήθως 

υποστηρίζουν παραπάνω από μιας ΣΜ. Αυτό επιβεβαιώνει ο Σ11 «Τώρα με τις άλλες 

σχολικές μονάδες η συνεργασία υπάρχει..επειδή μοιραζόμαστε τους ψυχολόγους και τους 

κοινωνικούς λειτουργούς..». Αυτό σημαίνει πως τα μέλη της ΕΔΕΑΥ τροποποιούν το 

πρόγραμμα τους έτσι ώστε να υποστηρίζουν αποτελεσματικά  περισσότερους μαθητές 

σε όλες τις ΣΜ που παρίστανται. Ο Σ2 αναφέρει « Όταν χρειαστεί συνεργαζόμαστε και 

με άλλες Σχολικές Μονάδες είτε για κάποια τροποποίηση προγράμματος….ή για ένα 

ραντεβού να διευκολύνει μία σχολική μονάδα». Η συνεργασία με το ΣΔΕΥ είναι 

σημαντική διότι δημιουργεί συνθήκες ωφέλιμης ανατροφοδότησης για διαφορά 

προβλήματα που προκύπτουν αφού ο Σ6 αναφέρει «είχαμε ανοίξει  συνεργασία με άλλες 

Σχολικές Μονάδες πέρα από κάποια κοινή συνάντηση στην αρχή της χρονιάς τα σχολεία 

που ανήκουν στο ΣΔΕΥ» και πολλοί ανέφεραν πως η κύρια συνεργασία είναι με το 

Συντονιστή του ΣΔΕΥ ο οποίος βοηθά να δημιουργηθούν συνθήκες συνεργασίας με 

άλλες ΣΜ ώστε να οργανωθούν δράσεις όπως τονίζει ο Σ16 «Με το συντονιστή συνήθως 

έκανα εγώ με εκείνους προσπαθήσαμε να κάνουμε και κάτι το οποίο το οργάνωσαν τα 

κορίτσια».  Επίσης τα μέλη της ΕΔΕΑΥ συνεργάζονται με το ΣΣ για ζητήματα 

φοίτησης αλλά και συνεκπαίδευσης με άλλες ΣΜ. Όπως αναφέρουν ο Σ12 «μπορεί για 

παράδειγμα  να υπάρχει σύμφωνη γνώμη σχολικού συμβούλου» και η Σ4 «με πρόγραμμα 

συνεκπαίδευσης με παιδιά με αναπηρίες» αλλά και ο Σ8 «τρέξαμε προγράμματα 

συνεκπαίδευσης με άλλα σχολεία που ανήκουν σε άλλες  ΕΔΕΑΥ..». 

Παρόλα αυτά μερικοί διευθυντές ανέφεραν πως είναι δύσκολο η ΕΔΕΑΥ να 

συνεργαστεί με άλλες ΣΜ αλλά είναι επιβεβλημένο να το κάνει αν είναι προς όφελος 

του μαθητή. Ο Σ5 αναφέρει πως «Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο, ήμουνα το 

μοναδικό στη περιοχή». 

Σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών είναι πολύ συχνό φαινόμενο η ΕΔΕΑΥ να 

λειτουργεί άτυπα στην προσπάθεια να οργανώσει τις εργασίες της διότι οι ενέργειες 

που απαιτούνται για την καθοδήγηση διάφορων ζητημάτων, πρέπει να είναι άμεσες. 

Όπως αναφέρει ο Σ12 «Φυσικά γιατί αν περιμένεις να λειτουργήσεις τυπικά, ούτε το 

χρόνο θα βρεις ποτέ ως ομάδα, ούτε τα διαλείμματα για παράδειγμα μπορούν να 
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αξιοποιηθούν». Η άτυπη αυτή λειτουργία αποτιμάται θετικά αφού ο Σ11 ισχυρίζεται 

πως «Θεωρώ ότι οι άτυπες σχέσεις αυτές είναι πιο χαλαρές και ενδυναμώνουν το έργο 

της ΕΔΕΑΥ» και ο Σ14 «Θεωρώ ότι η σχέση των μελών της ΕΔΕΑΥ … ενδυναμώνει τη 

λειτουργία της». Επίσης αυτό συμβαίνει και εκτός συνεδριάσεων της συζητώντας και 

επιλύνοντας διαφορά ζητήματα που προκύπτουν αφού ο Σ9 υποστηρίζει «μαζευόμαστε 

στο γραφείο με τα μέλη της ΕΔΕΑΥ δεν είναι αναγκαστικά να είναι συνεδρίαση» και ο 

Σ13 «Υπήρχαν περιπτώσεις που συνεδρίασαν  και εκτός προγραμματισμένης 

διαδικασίας». Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ λειτουργούν άτυπα σε ζητήματα ενημέρωσης σε 

συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς πολλές φορές στη διάρκεια των κενών 

μαθήματων των εκπαιδευτικών. Ο Σ2 αναφέρει «Φυσικά όπως και πολλά πράγματα 

γίνονται άτυπα στο σχολείο την ώρα του, την ώρα που υπάρχει  κενό βάση του 

εκπαιδευτικού της τάξης». Επιπλέον λειτουργούν άτυπα σε συνεργασία με γονείς αλλά 

και με άλλους φορείς με  σκοπό να αντλήσουν πιο έγκυρες πληροφορίες για τους 

μαθητές με σκοπό να οργανώσουν το έργο τους. Σχετικά ο Σ8 αναφέρει «μπορεί άτυπα 

κάποια άτομα ή και εγώ και ο ίδιος μπορεί να ζητήσουμε τη συνδρομή κάποιων άλλων». 

Σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών η ΕΔΕΑΥ γενικά λειτουργεί άτυπα και αυτό 

ενισχύει το έργο της. Σύμφωνα με τον Σ7 «.. οι άτυπες σχέσεις μπορούν να ενισχύσουν 

το έργο». Επίσης υποστηρίζουν πως πρέπει να λειτουργεί άτυπα αλλά πάντα σύννομα 

διότι συνήθως αυτή η άτυπη προσπάθεια δεν έχει επιστημονική βάση. Ο Σ6 αναφέρει 

«Είναι σημαντικές γιατί από αυτό το δια ζώσης, αλλά δεν έχουν τη βάση την επιστημονική 

που χρειάζεται». 

Βέβαια σύμφωνα με  απόψεις μερικών Διευθυντών  η ΕΔΕΑΥ δεν λειτουργεί άτυπα 

αλλά αν χρειαζόταν θα το έπραττε όπως ο Σ3 ισχυρίζεται «Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι 

συμβαίνει κάτι τέτοιο παρόμοιο αλλά χρειαζόταν θα γινόταν αλλά αν χρειαζόταν να γίνει 

ναι». 

6.3 Λήψη Αποφάσεων και ΕΔΕΑΥ 

Στον Τρίτο Θεματικό Άξονα εξετάζεται η λειτουργία ΛΑ στις ΕΔΕΑΥ. Συγκεκριμένα 

εξετάζονται τα είδη των Ατομικών Αποφάσεων και οι απόψεις για τις αποφάσεις που 

αφορούν το Ατομικό και Ομαδικό Έργο των μελών της στις Συνεδριάσεις. 

Πίνακας 3. Κατηγορίες, υποκατηγορίες και κωδικοί Θεματικού Άξονα «Λήψη 

Αποφάσεων και ΕΔΕΑΥ» 
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 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Σ

Ν 

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

  

ΛΑΔΔΕΝΓΟ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία- Ενημέρωση γονιών 

2 

ΛΑΔΔΕΝΠΑ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία- Εντοπισμός προβλημάτων 

αναγκών 

3 

ΛΑΔΔΕΠΟΧ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία-εμπλοκή πρόεδρου μόνο όταν 

χρειάζεται 

1 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία- Μίτινγκ, Διάλογος 

1

0 

ΛΑΔΔΜΤΕΞ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία- Μίτινγκ-Αποφασίζουν οι 

εξειδικευμένοι 

3 

ΛΑΔΔΜΤΠΛ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία- Μίτινγκ-Αποφασίζει η 

πλειοψηφία 

5 

ΛΑΔΔΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία- Νομοθεσία 

2 

ΛΑΔΔΣΥΣΔ: Λήψη Αποφάσεων-

Διαδικασία- Συνεδρίαση με Σύλλογο 

διδασκόντων 

1 

9. ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

9.1 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΛΑΑΑΑΝΕΙ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Ανάλογα με την 

ειδικότητα 

1

0 

ΛΑΑΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Άποψη Θετική 

5 

ΛΑΑΑΚΘΠΜ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Καθορίζουν την 

πρόοδο των μαθητών 

2 

ΛΑΑΑΚΟΣ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Καθορίζουν την 

ομαδική συνεργασία 

1 

ΛΑΑΑΝΑΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις - υπάρχουν 

2 

ΛΑΑΑΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Νομοθεσία 

4 

ΛΑΑΑΟΧΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Δεν υπάρχουν 

3 

9.2 ΕΙΔΗ 

ΑΤΟΜΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΛΑΑΑΜΔ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –μαθησιακές δυσκολίες 

1 

ΛΑΑΑΠΣΑ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Σημαντική η 

άποψη του Προέδρου  

1 

ΛΑΑΑΣΕΞ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις – σημασία εξατομίκευση 

1 

ΛΑΑΑΣΕΠ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Σκοπός η 

επικοινωνία 

1 

ΛΑΑΑΣΠ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –συμπεριφορικά προβλήματα 

1 

ΛΑΑΑΣΠΡ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –σημασία προτεραιότητες  

1 
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ΛΑΑΑΣΠΣΗ: Λήψη Αποφάσεων-

Ατομικές Αποφάσεις –Σημαντική η 

συνεργασία με Πρόεδρο  

1 

10. ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

10.1 ΑΠΟΨΕΙΣ 

ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΛΑΕΙΑΔΚΣ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Δράσεις κοινωνικής 

στήριξης 4 

ΛΑΕΙΑΔΥΜ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-διαφοροποιημένη 

υποστήριξη μαθητή 2 

ΛΑΕΙΑΕΕΑ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Πρέπει να ενισχύουν την 

εμπιστοσύνη 2 

ΛΑΕΙΑΜΑΑ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων- Μακροχρόνιες αποφάσεις  2 

ΛΑΕΙΑΜΘΔ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Μαθησιακές δυσκολίες 6 

ΛΑΕΙΑΝΘΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Σύμφωνα με πρωτόκολλο 

ενεργειών 2 

ΛΑΕΙΑΟΙΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Οικογενειακό περιβάλλον 6 

ΛΑΕΙΑΠΑΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Παιδαγωγικές 6 

ΛΑΕΙΑΠΓΣ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Βιωματικό πρόγραμμα 

συνεργασίας 4 

ΛΑΕΙΑΠΟΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων- Παρεμβάσεις στην 

οικογένεια 6 

ΛΑΕΙΑΣΜΘ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Συμπεριφορά μαθητών 8 

 10.2 ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΛΑΕΙΑΣΠΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-σχεδιασμός-προβλήματα 

παιδιών 7 

ΛΑΕΙΑΣΤΡ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Στρατηγικής σημασίας 1 

ΛΑΕΙΕΚΕΚ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Με βάση τις εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών 3 

ΛΑΕΙΕΝΓΟ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Ενημέρωση γονιών 2 

ΛΑΕΙΠΔΩΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Παρεμβάσεις ώστε να μην 

διαταράσσεται  ωρολόγιο πρόγραμμα 1 

ΛΑΣΑENE: Λήψη Αποφάσεων-

Συλλογικές Αποφάσεις –Ενημέρωση 

εκπαιδευτικών 1 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-

Συλλογικές Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

1

3 

ΛΑΣΑΟΜΟ: Λήψη Αποφάσεων-

Συλλογικές Αποφάσεις –ομοφωνία 4 

ΛΑΣΑΠΚΕΔ: Λήψη Αποφάσεων-

Συλλογικές Αποφάσεις –Παραπομπή στο 

ΚΕΔΔΥ 1 
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ΛΑΣΑΣΡΠΡ: Λήψη Αποφάσεων-

Συλλογικές Αποφάσεις –Σημαντικός 

ρόλος του προέδρου 1 

ΛΑΣΑΣΤΚΟ: Λήψη Αποφάσεων-

Συλλογικές Αποφάσεις –Στόχοι κοινοί 2 

 

Φαίνεται πως  οι Διευθυντές σύμφωνα με τις απόψεις τους εμπιστεύονται αρχικά το 

νόμο στη διαδικασία ΛΑ στις ΕΔΕΑΥ. Χαρακτηριστικά ο Σ9 αναφέρει «Η διαδικασία 

αυτή που προβλέπεται από το νόμο». Η ΕΔΕΑΥ συνήθως εκμεταλλεύεται αναφορές και 

προτάσεις των εκπαιδευτικών  οι οποίες δείχνουν ότι προηγείται ο εντοπισμός και η 

ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη σε κάποιο μαθητή όπως αναφέρει ο 

Σ13«Εντοπίζεται το πρόβλημα από κάποιο συνάδελφο ή από το σύλλογο». Το ίδιο γίνεται 

και για μαθητές που δεν έχουν διαπιστωμένες ΕΕΑ δηλαδή διάγνωση όπως αναφέρει 

ο Σ15«..τα παιδιά που δεν έχουν γνωμάτευση και οι γονείς αγνοούν και εκεί εντοπίζουν 

οι καθηγητές ενημερώνουν την ΕΔΕΑΥ». Η διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου 

είναι απαραίτητη στη διαδικασία ΛΑ στις ΕΔΕΑΥ. Όπως αναφέρει ο Σ4«Γίνεται 

συνάντηση των μελών της ΕΔΕΑΥ με κάποιον εκπαιδευτικό της τάξης του μαθητή και 

ακολουθεί η συζήτηση». Στις συναντήσεις αυτές μεγάλο φορτίο για να συνεχιστεί η 

διαδικασία της ΛΑ πέφτει στην εξειδικευμένη άποψη των επιστημόνων της ΕΔΕΑΥ η 

οποία πρέπει να εκτιμήσει την σοβαρότητα για την απόφαση που θα πάρει αφού ο Σ13 

αναφέρει «..τη μέρα που έρχονται τα μέλη της ΕΔΕΑΥ εκτιμάται η σοβαρότητα». 

Η διαδικασία ΛΑ γίνεται μέσω δημοκρατικού διαλόγου και αποφασίζει η πλειοψηφία. 

Ο Σ8 υποστηρίζει «Αφού το δεχτεί η πλειοψηφία δεν επιβάλλει κανείς την άποψή του, 

ομόφωνα συνήθως λειτουργούμε». Είναι επιθυμητό να έχει την έγκριση του ΣΔ 

σύμφωνα με τον Σ6«αφού λειτουργήσει σε πρώτο επίπεδο, η ομάδα της ΕΔΕΑΥ ,γιατί 

έχουν κάποιες προτάσεις από τα μέλη και από το διευθυντή προχωράμε στο σύλλογο». 

Επίσης έχει απώτερο σκοπό να ενημερώσει τους γονείς στο επόμενο στάδιο έτσι ώστε 

να ληφθούν οι ιδανικές αποφάσεις για την πορεία των μαθητών σύμφωνα με το 

Σ13«εκτιμούμε την κατάσταση και δίνουμε κατευθύνσεις και πάμε σε συνεργασία με όλη 

την οικογένεια». Βέβαια υποστηρίζεται διακριτικά από την εμπλοκή του Προέδρου 

πάντα με τρόπο σύννομο. Ο Σ3 αναφέρει «μόνο όταν συντρέχει κάποιο νομικό θέμα θα 

παρέμβω ή θα προτείνω κάτι άλλο». 

Σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών υπάρχει στην ΕΔΕΑΥ αρκετές φορές η 

ανάγκη να ληφθούν ατομικές αποφάσεις από τα μέλη αρκεί να είναι σύμφωνες με τη 
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νομοθεσία όπως αναφέρει ο Σ12«Κάποιες φορές είναι αναγκασμένα τα μέλη να πάρουν 

και ατομικές...αρκεί να μην αντιβαίνουν να γνωρίζουν τη νομοθεσία και όλα τα σχετικά». 

Οι ατομικές  αποφάσεις λαμβάνονται σύμφωνα με την ειδικότητα του καθενός. Ο Σ7 

αναφέρει «Οι ατομικές αποφάσεις που λαμβάνουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ..είναι ανάλογα 

με του καθενός το επιστημονικό πεδίο .Η ανάγκη να ληφθούν ατομικές αποφάσεις είναι 

κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουν θετικά και είναι αποδέκτες αρκεί να υπάρχει 

ενημέρωση των υπολοίπων εμπλεκομένων όπως αναφέρει ο Σ14«θα πάρουν αυτοί 

κάποιες ατομικές αποφάσεις αρκεί αυτές να κουβεντιάστουν..».Επίσης καθορίζουν την 

πρόοδο των μαθητών διότι τους βοηθούν να αντιμετωπίσουν κάθε παιδί με τον 

ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τον Σ9 «..λαμβάνουν αποφάσεις για τη μαθησιακή 

πρόοδο των παιδιών». Η ανάγκη αυτή καθορίζει την επιτυχή έκβαση μιας ομαδικής 

συνεργασίας μετέπειτα, σύμφωνα με τον Σ2«..νομίζω ότι αυτό που βγαίνει…είναι 

τελικά συλλογικής πώς να το πω συνεργασίας..». 

Βέβαια σύμφωνα με τις απόψεις μερικών των Διευθυντών  στην ΕΔΕΑΥ δεν υπάρχουν 

ατομικές αποφάσεις διότι το έργο της είναι κατεξοχήν ομαδικό στη ΛΑ όπως 

αναφέρουν ο Σ11«Δεν λαμβάνουν διοικητικές αποφάσεις τα μέλη της ΕΔΕΑΥ» και ο 

Σ13«Άρα λοιπόν θεωρώ ότι είναι αδύνατο κάποιο άτομο να προβεί σε ατομικές 

αποφάσεις.  

Τα είδη των ατομικών αποφάσεων που λαμβάνουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ είναι πάντοτε 

εντός νομοθετικών πλαισίων, αλλά λαμβάνονται σύμφωνα με αυτό που επείγει 

ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός και με την σειρά που κρίνει το κάθε μέλος της 

ΕΔΕΑΥ με σκοπό την γόνιμη επικοινωνία. Όπως αναφέρουν ο Σ9 «... κινούνται μέσα 

στα πλαίσια που προβλέπει ο νόμος» και ο Σ4«..έχουν να κάνουν με την ειδικότητα και 

τις αρμοδιότητες του καθενός ξεχωριστά» αλλά και ο Σ6«να δώσουμε το πλαίσιο να 

υπάρξει επικοινωνία, τώρα με το ποια σειρά θα γίνει αυτό..». Επιπλέον έχουν να κάνουν 

με την αναζήτηση λύσεων για ζητήματα  ΜΔ ή και ζητήματα συμπεριφοράς όπως 

υποστηρίζουν ο Σ2«είτε το μαθησιακό πρόβλημα κάποιου μαθητή…..είτε ένα 

συμπεριφορικό πρόβλημα» των μαθητών με έμφαση στην εξατομίκευση της λύσης 

αφού ο Σ3 αναφέρει «Επίσης αν η παρέμβαση εξατομικευμένα ή μέσα στην τάξη». 

Οι ατομικές αποφάσεις για να έχουν δυναμική πρέπει να εμπεριέχουν τη συνεργασία 

του Προέδρου της ΕΔΕΑΥ του οποίου η άποψη θεωρείται σημαντική χωρίς όμως να 

επηρεάζει το έργο της όπως αναφέρει ο Σ8«όμως μεσολαβεί και η άποψη του Προέδρου 
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και γενικά η σύμπραξη όλων» αλλά και ο Σ9«Βέβαια αυτό εξαρτάται από το θέμα 

διευθυντή». Ατομικές αποφάσεις λαμβάνει ο Ψυχολόγος  ο οποίος συνήθως καθορίζει 

και τις ενέργειες των άλλων μελών. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ7«Ο ψυχολόγος στο 

δικό του το πλαίσιο με την οικογένεια του μαθητή για να μπορέσουν όλες αυτές οι 

ατομικές προσπάθειες να συνδεθούν..». 

Σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών οι συλλογικές ομαδικές αποφάσεις είναι 

εποικοδομητικές και έχουν μεγαλύτερη δυναμική διότι το έργο της ΕΔΕΑΥ είναι 

κατεξοχήν ομαδικό. Αυτό επιβεβαιώνει ο Σ5«Πρέπει να υπάρχουν...πρέπει οι 

αποφάσεις να είναι συλλογικές και ομαδικές» και ο Σ13«Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος 

οι ομαδικές αποφάσεις». Οι ρόλοι των μελών στις ομαδικές αποφάσεις 

αλληλοσυμπληρώνονται σύμφωνα με τον Σ15« Ο κάθε ένας συμπλήρωνε ανάλογα με 

το ρόλο του τους υπόλοιπους».  Οι κοινοί στόχοι είναι κύριο χαρακτηριστικό της 

ομαδικής ΛΑ στις ΕΔΕΑΥ. Σύμφωνα με την άποψη συγκεκριμένων Διευθυντών 

λαμβάνονται σε εβδομαδιαία βάση. Χαρακτηριστικά ο Σ8 αναφέρει «Συλλογικά 

αποφασίζουμε στόχους για τους οποίους έχουμε θέσει από κοινού» και ο Σ16«Οι στόχοι 

μας και αποφάσεις μας ήταν βραχυπρόθεσμοι δηλαδή σε εβδομαδιαία βάση κατά κάποιο 

τρόπο». Οι συλλογικές ομαδικές αποφάσεις είναι ιδανικό να είναι ομόφωνες έτσι ώστε 

να υπάρχει κοινή μελλοντική γραμμή υποστήριξης. Ο Σ7 αναφέρει «..ωραία λέξη 

συλλογική θα πρέπει να είναι και ομόφωνη». Επίσης οι συλλογικές ομαδικές αποφάσεις 

είναι εποικοδομητικές όταν υπάρχει στήριξη από τον Πρόεδρό της ΕΔΕΑΥ όπως 

αναφέρει ο Σ12«Έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο διευθυντής..». 

Οι ομαδικές αποφάσεις στις Συνεδριάσεις λαμβάνονται σε κλίμα εμπιστοσύνης όπως 

αναφέρει ο Σ14 «Οι αποφάσεις χαρακτηρίζονται από την εμπιστοσύνη» αλλά και 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο ενεργειών που προβλέπεται όπως αναφέρει ο Σ9«ένα 

πρωτόκολλο ενεργειών». Οι ομαδικές αποφάσεις στις συνεδριάσεις λαμβάνονται για τις 

ΜΔ των παιδιών, για  ζητήματα συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης των μαθητών 

όπως αναφέρει ο Σ16«Είναι και για μαθησιακές δυσκολίες κάποιων μαθητών είναι και 

για συμπεριφορές κάποιων μαθητών» και ο Σ14 «στόχο έχουμε κοινωνικοποίηση του 

παιδιού αυτό μας λείπει». Επίσης λαμβάνονται για τις ενδεχόμενες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή για έκτακτες καταστάσεις όπως 

αναφέρει ο Σ8 «έχουν σχέση με την παραμέληση των μαθητών σε σχέση με το 

οικογενειακό περιβάλλον» και ο Σ12 «Σε περιπτώσεις άγχους που είπατε για άγχος ένα 

θάνατο ξαφνικό μετά από συνεργασία με την οικογένειά του». 
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Λαμβάνονται με γνώμονα την παιδαγωγική τους διάσταση τονίζει ο Σ9«Βέβαια 

ξέρουμε τι συμβαίνει αλλά είναι κάτι αντιπαιδαγωγικό και αντιεπιστημονικό 

αντιμαθησιακό δεν θα το εγκρίνουμε». Επίσης λαμβάνονται με σκοπό να 

ανταποκρίνονται στον σχεδιασμό που έχει τεθεί σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες του 

καθενός από τους μαθητές. Ο Σ5 αναφέρει «Συνήθως οι αποφάσεις είναι για την πορεία 

της διαδικασίας για το κάθε παιδί ξεχωριστά». Επιπλέον λαμβάνονται με προοπτική να 

μετατραπούν σε σημαντικές στρατηγικές αποφάσεις υποστηρίζει ο Σ14«Κάποιες 

αποφάσεις από αυτές είναι πολύ σημαντικές γιατί μπορεί από μικρό αποφάσεις να είναι 

στρατηγικές αποφάσεις», αφού λαμβάνονται σοβαρά οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών 

και ενισχύεται η επικοινωνία με τους γονείς όπως αναφέρει ο Σ6«Οι αποφάσεις έχουν 

στόχευση.. τι θα γίνει με τους γονείς…» και ο Σ7«για να μπορέσουμε να δούμε ποια είναι 

η σωστή απόφαση για το κάθε μαθητή ξεχωριστά». 

Επιπλέον ομαδικές αποφάσεις λαμβάνονται για οικογενειακές παρεμβάσεις και 

γενικότερα δράσεις κοινωνικής στήριξης. Χαρακτηριστικά ο Σ3 αναφέρει «είδος 

παρέμβασης σε σχέση με την οικογένεια», ο Σ4«Δράσεις κοινωνικής στήριξης του 

μαθητή» και ο Σ11«Με τους γονείς συνήθως …για κάποια παραμέληση παιδιών ή στην 

Εισαγγελία ανηλίκων να γίνει κάποια παρέμβαση». Επίσης για ζητήματα 

διαφοροποιημένης υποστήριξης όπως αναφέρει ο Σ4«για...εφαρμογή 

διαφοροποιημένης υποστήριξης  του μαθητή» και σχετικά με βιωματικά προγράμματα 

συνεργασίας όπως ισχυρίζεται ο Σ2«…μπορεί να πάρουμε και άλλες αποφάσεις…πέρυσι 

σε δύο τάξεις εφαρμόστηκε βιωματικό πρόγραμμα συνεργασίας». Τέλος λαμβάνονται με 

προοπτική μακροχρόνιας υποστήριξης όπως ο Σ11 αναφέρει «Καλό είναι να υπάρχουν 

μακροπρόθεσμοι στόχοι..». 

6.4 Διεύθυνση-Καθοδήγηση και ΕΔΕΑΥ 
Στον Τέταρτο Θεματικό Άξονα εξετάζεται η λειτουργία Διεύθυνσης και Καθοδήγησης 

στις  ΕΔΕΑΥ. Συγκεκριμένα εξετάζονται τα ζητήματα που αφορούν το καθοδηγητικό 

έργο των ΕΔΕΑΥ τόσο σε Ατομικό όσο και Ομαδικό επίπεδο αλλά και η λειτουργία 

της Διεύθυνσης στη Διαδικασίας των Παραπομπών στα ΚΕΔΔΥ. 
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Πίνακας 4. Κατηγορίες, υποκατηγορίες και κωδικοί Θεματικού Άξονα 

«Διεύθυνση-Καθοδήγηση και ΕΔΕΑΥ» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΝ 

11. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

  

ΔΚΑΕΑΠΣΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Παρεμβαίνει σε 

συγκρούσεις και θέματα κρίσεων 
1 

ΔΚΑΕΕΜΕΧ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Εμπιστοσύνη εχεμύθεια 
2 

ΔΚΑΕΕΜΜΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-

Εμπιστοσύνη στα μέλη της ΕΔΕΑΥ 
1 

ΔΚΑΕΕΝΔΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-να είναι ενημερωμένοι  

για τα διαδικαστικά  
1 

ΔΚΑΕΕΠΚΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση 
6 

ΔΚΑΕΚΛΕΚΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Κοινωνικός λειτουργός-

εφαρμογή κοινωνικής εργασίας  
1 

ΔΚΑΕΚΛΕΚΠ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Κοινωνικός λειτουργός-

ενημέρωση για κοινωνικό προφίλ 
1 

ΔΚΑΕΚΛΠΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Κοινωνικός λειτουργός-

επίλυση προβλημάτων οικογενειών  
1 

ΔΚΑΕΠΑΚΘΜΑ: Διεύθυνση-

καθοδήγηση-Ατομικό Έργο-Παρατήρηση 

καθημερινότητας μαθητή στη τάξη 
2 

ΔΚΑΕΣΥΑΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Συνεχή ανατροφοδότηση 
2 

ΔΚΑΕΣΥΖΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Συζήτηση με γονέα 
2 

ΔΚΑΕΤΠΑΜ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Τήρηση 

προγραμματισμού αναγκών μαθητών 
1 

ΔΚΑΕΨΚΑΠ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Ψυχολόγος-καθοδήγηση 

προγραμμάτων 
1 

ΔΚΑΕΨΚΙΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Ψυχολόγος-καταγράφει  

τις ιδιαιτερότητες του μαθητή 
3 

ΔΚΑΠΡΕΓΜ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-

εγκρίνει μετακινήσεις 
1 

ΔΚΑΠΡΟΡΣ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-ορίζει 

τις συναντήσεις 
1 

ΔΚΑΠΡΣΥΜ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-

Συνδετικός κρίκος της ΕΔΕΑΥ 
1 
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12. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

12.1 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΔΚΟΕΑΕΙΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-ανάλογα με την 

ειδικότητα του καθενός 
1 

ΔΚΟΕΠΡΣΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Προέδρος ΕΔΕΑΥ 

συντονισμός 
1 

ΔΚΟΕΣΒΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Σεβασμός στο έργο του 

άλλου 
1 

ΔΚΟΕΣΖΕΞ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-συνεργασία συζήτηση 

εξατομικευμένα για μαθητές 
2 

ΔΚΟΕΣΤΚΟ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-σύμφωνα με ένα κοινό 

στόχο 
3 

ΔΚΟΕΣΥΕΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-συνεργασία επικοινωνία 

εμπιστοσύνη 
3 

ΔΚΟΕΣΥΣΖ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-συνεργασία συζήτηση 
3 

ΔΚΟΕΣΥΣΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-συνεργασία συνεννόηση 
4 

ΔΚΟΕΣΥΖΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό  Έργο-προσέγγιση ενημέρωση 

γονιών 
2 

12.2 

ΟΜΑΔΙΚΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΩ

Ν 

 ΔΚΟΕΔΠΕΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση 
1 

ΔΚΟΕΔΠΕΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

Παρέμβαση ΕΔΕΑΥ για διάγνωση 
4 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

Ενέργειες Έγγραφα ραντεβού 

1

0 

ΔΚΟΕΔΠΝΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

Νομική καθοδήγηση 
1 

ΔΚΟΕΔΠΟΣ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

προβολή ομαδικής συνεργασίας 
1 

ΔΚΟΕΔΠΟΧ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

όχι 
2 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

συνεργασία με γονέα 
8 

ΔΚΟΕΔΠΣΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

συνεργασία με εκπαιδευτικό 
4 

ΔΚΟΕΔΠΣΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

συνεργασία με ΚΕΔΔΥ 
2 
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ΔΚΟΕΔΠΣΨ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

συνεργασία με Ψυχολόγο 
1 

ΔΚΟΕΕΜΕΧ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Εμπιστοσύνη εχεμύθεια 
1 

ΔΚΟΕΣΖΕΞ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-συνεργασία συζήτηση 

εξατομικευμένα για μαθητές 
1 

 

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ για να διευθύνουν και να καθοδηγήσουν ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με το ατομικό τους έργο διακατέχονται από εχεμύθεια και εμπιστοσύνη 

στοιχεία βασικά όπως ο Σ13 αναφέρει «Η κεντρική ιδέα είναι η εχεμύθεια και η 

εμπιστοσύνη η οποία την οποία διεκδικούμε από την πρώτη στιγμή». Είναι ενημερωμένοι 

για διαδικαστικές λεπτομέρειες όπως αναφέρει ο Σ3«να είναι ενημερωμένοι ξέρω πού 

είναι τα τηλέφωνα και τα λοιπά δηλαδή και εγώ να μην είμαι, ξέρουμε ποια είναι η 

διαδικασία και το κάνουν». Επίσης λειτουργούν σύμφωνα με την επιστημονική τους 

κατάρτιση όπως ο Σ1 αναφέρει «Ο καθένας τα ζητήματα…… να τα λύσει μέσα από την 

επιστημονική του κατάρτιση. Παρατηρούν, υποδεικνύουν και καθοδηγούν ζητήματα 

που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα του μαθητή μέσα στη τάξη με συνεχή 

ανατροφοδότηση όπως ο Σ12 ισχυρίζεται «δίνονται κατευθύνσεις  στον εκπαιδευτικό 

και ο εκπαιδευτικός με τη σειρά του..» και ο Σ14«Η ομάδα αν δεν έχει ζωντάνια σύγκλιση 

ανατροφοδότηση λυπάμαι αλλά δεν θα λειτουργήσει». Έχουν συνεχή επικοινωνία με το 

γονέα όπως αναφέρει ο Σ11«.. προσπαθούμε να υπάρχει συνέχεια με  αυτό που γίνεται 

στο σχολείο και το σπίτι για να έχουμε μία γενική ενημέρωση και επικοινωνία. 

Ο Προέδρος της ΕΔΕΑΥ διευθύνει και  καθοδηγεί ζητήματα που έχουν να κάνουν με 

το Ατομικό του Έργο έχοντας εμπιστοσύνη στα μέλη της. Ο Σ9 αναφέρει «Εγώ αυτό 

που κάνω προσωπικά στο σχολείο είναι τη στιγμή που διορίζεσαι έχω εμπιστοσύνη. 

Διευθετεί ζητήματα μετακινήσεων και συναντήσεων και γενικότερα πρέπει να 

αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών και των υπολοίπων εμπλεκομένων στη 

διαδικασία υποστήριξης του μαθητή όπως ο Σ4 ισχυρίζεται «Ο Πρόεδρος συγκαλεί 

συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, διευκολύνει το έργο της ΕΔΕΑΥ  και εγκρίνει τις 

μετακινήσεις και ορίζει τις συναντήσεις με την οικογένεια…αποτελεί το πρόσωπο επαφής 

της ΕΔΕΑΥ..» Ο Εκπαιδευτικός ΕΑΕ της ΕΔΕΑΥ διευθύνει και καθοδηγεί  ζητήματα 

σχετικά με την διαχείριση συγκρούσεων και γενικά καταστάσεων κρίσεων όπως 

αναφέρει ο Σ4«..την ανάγκη για παρέμβαση σε θέματα συγκρούσεων και σε καταστάσεις 

κρίσης στη σχολική μονάδα..». Ο ΚΛ της ΕΔΕΑΥ διευθύνει και καθοδηγήσει  ζητήματα 
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πραγματοποιώντας ενέργειες που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα της οικογενειακής 

υγείας του μαθητή, την ενημέρωση του κοινωνικού του προφίλ αλλά και την 

υλοποίηση δράσεων σχετικά με την πρόληψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών. 

Χαρακτηριστικά ο Σ4 αναφέρει «..εφαρμόζει κοινωνική εργασία για πρόληψη ή 

αντιμετώπιση προβλημάτων» και «ή και επίλυση  των διαπροσωπικών  και άλλων 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους», αλλά και ο Σ6«..τη συγκομιδή 

ευρημάτων σε επίπεδο κοινωνικού περίγυρου. Τι βρήκε τι αντιμετώπισε επίσης τι είδους 

παρεμβάσεις προτείνει». Ο Ψυχολόγος της ΕΔΕΑΥ διευθύνει και καθοδηγεί  ζητήματα 

εφαρμόζοντας προγράμματα που καταγράφουν και φροντίζουν τις ιδιαιτερότητες του 

μαθητή τόσο στο σχολικό όσο και στο εξωσχολικό περιβάλλον. Ο Σ4 αναφέρει  «Ο 

ψυχολόγος….εφαρμόζει προγράμματα που προάγουν την αυτοεκτίμηση , περιγράφει 

δυνατότητες και δυσκολίες του μαθητή..» και ο Σ6«..και στο οικογενειακό περιβάλλον ο 

ψυχολόγος επίσης εντοπίζοντας ιδιαιτερότητες που χρήζουν και μιας άλλης 

αντιμετώπισης σε ένα άλλο επίπεδο». 

Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  διευθύνουν και καθοδηγούν ομαδικά το έργο τους διευθετώντας 

τα ζητήματα συμβάλλοντας ανάλογα με την ειδικότητα τους όπως αναφέρει ο Σ8«..και 

ο καθένας με βάση τις γνώσεις του συμπεριφέρεται και ενεργεί μέσα στα πλαίσια». 

Κύριος συντονιστής στην ομαδική παραγωγή του έργου της είναι ο Προέδρος της 

ΕΔΕΑΥ ο οποίος συντονίζει τις επιμέρους ενέργειες. Συνεχίζει ο Σ8«Ο ένας έχει το 

κύριο θέμα το συντονισμό της οργάνωσης όπως είναι ο πρόεδρος». Τα μέλη διευθετούν 

τα ζητήματα με αλληλοσεβασμό ο ένας στο έργο του άλλου όπως ο Σ8 αναφέρει «..Ο 

καθένας σέβεται το έργο και τη δουλειά του άλλου». Κύριο μέλημα τους στην ομαδική 

διαδικασία πρέπει να είναι η εξατομικευμένη καθοδήγηση για την υποστήριξη των 

μαθητών σύμφωνη με τους κοινούς στόχους. Ο Σ6 ισχυρίζεται «συζήτηση γίνεται για 

τους συγκεκριμένους μαθητές γιατί ένας μαθητής δεν είναι μόνο μέσα στην τάξη..» και ο 

Σ16 «Στα ομαδικά οι λύσεις μας ήταν συνεργατικές και ομαδικές και ακολουθούσαμε μία 

κοινή γραμμή». 

Το Ομαδικό Έργο της ΕΔΕΑΥ χαρακτηρίζεται από συνεργασία επικοινωνία 

εμπιστοσύνη αλλά και εποικοδομητικές συζητήσεις για την υποστήριξη των μαθητών 

όπως αναφέρουν ο Σ15«συνεργαζόμαστε μεταξύ μας με συνεργασία και σωστή 

επικοινωνία» και ο Σ8«στη συνέχεια όλα αυτά συζητούνται ομαδικά…». Επίσης το 

Ομαδικό της Έργο έχει αυξημένο βαθμό ενδοομαδικής συνεννόησης. Όπως αναφέρουν 

ο Σ1«Στην καθοδήγηση έχει να κάνει σχέση με τα πρακτικά ζητήματα…που λύνονται 
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μετά από συνεργασία συνεννόηση μεταξύ των μελών» και ο Σ3«ένα κομμάτι της ημέρας 

το αφιερώνουν σε συνεργασία..». Επιπλέον η καθοδήγηση ζητημάτων που έχουν να 

κάνουν με τους γονείς, λαμβάνει αξιοσημείωτο χρόνο από την ομαδική τους εργασία. 

Όπως αναφέρουν ο Σ2«εγώ θα τον προσεγγίσω πιο πολύ όμως ομαδικά. Δεν νομίζω ότι 

λειτουργεί σε κάποιους ατομικά μόνος» και ο Σ8«θα φωνάξω το γονέα και ούτω καθεξής 

θα συζητηθούν και με το διευθυντή..». 

Η Διαδικασία Παραπομπών στα ΚΕΔΔΥ εμπεριέχει απολυτά την ικανότητα της 

ΕΔΕΑΥ να καθοδηγεί τα ζητήματα που προκύπτουν. Η ΕΔΕΑΥ καθοδηγεί απολυτά 

την διαδικασία διάγνωσης και παραπομπής αφού είναι η πρώτη εντεταλμένη για το 

σκοπό αυτό. Όπως αναφέρει ο Σ7«το αντίστοιχο ΚΕΔΔΥ πρώτα θα ζητήσει την 

παραπομπή των μαθητών από την ΕΔΕΑΥ». Διευθετεί λοιπόν ζητήματα που έχουν να 

κάνουν με έγγραφα και συναντήσεων με τα ΚΕΔΔΥ. Αυτό προκύπτει από τον Σ1«..σε 

συνεργασία …οι κατάλληλες ενέργειες από τη μεριά της ΕΔΕΑΥ τα κατάλληλα έγγραφα 

και οι εκθέσεις και να κλείσουν και τα ραντεβού και τα λοιπά..» αλλά και από τους  Σ4 

«Η παραπεμπτική απόφαση της ΕΔΕΑΥ περιλαμβάνει βεβαίωση από τον πρόεδρό της ότι 

έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από το σχολείο του μαθητή,..» 

όπως και από τους Σ9«υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο ΚΕΔΔΥ και από κει και πέρα 

προχωράει η διαδικασία». Σκοπός βέβαια είναι να υπάρχει και ενημέρωση μελλοντικών 

μελών ΕΔΕΑΥ όπως ο Σ12 αναφέρει «υπάρχει ένας φάκελος στα οποία γράφουμε για 

κάθε μαθητή το ιστορικό του και τα λοιπά οπότε…. τη καινούργια σχολική  χρονιά κάθε 

ΕΔΕΑΥ θα έχει πλήρη εικόνα..». Η Διαδικασία Παραπομπών χαρακτηρίζεται από τη 

νομική της καθοδήγηση όπως ο Σ7 ισχυρίζεται «Εδώ η σίγουρα λειτουργεί 

καθοδηγητικά ούτως ή άλλως προβλέπεται από το σχετικό πλαίσιο» και «επιβάλλει» 

στην ΕΔΕΑΥ να καθοδηγεί τους γονείς όπως ο Σ6 αναφέρει «...που παρακολουθούσαμε 

σε συνεννόηση με το γονέα αν εντοπιστεί κάτι που πραγματικά χρειάζεται ιδιαίτερη 

παρακολούθηση..». Η Διαδικασία επιφορτίζει την ΕΔΕΑΥ ώστε να συνεργάζεται με 

τους εκπαιδευτικούς όπως ο Σ8 αναφέρει «..για να παραπεμφθεί ένας μαθητής του 

ΚΕΔΔΥ Θα πρέπει πρώτα να αξιολογηθεί θα πρέπει να ακούσουμε τη γνώμη του 

διδάσκοντα καθηγητή μέσα στην τάξη». Βέβαια στη Διαδικασία αυτή είναι 

επιβεβλημένο η ΕΔΕΑΥ να συνεργάζεται με τα ΚΕΔΔΥ. Όπως αναφέρει ο Σ4«Τα μέλη 

της ΕΔΕΑΥ συνεργάζονται με το ΚΕΔΔΥ για τις ανάγκες της παραπομπής, αξιολόγησης 

και υποστήριξης των μαθητών».  Επίσης όπως και στο Ατομικό Έργο πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από εχεμύθεια και εμπιστοσύνη. Ο Σ13 αναφέρει «... Ερχόμαστε 
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λοιπόν, μέσα από τις δύο προϋποθέσεις που προηγουμένως  είπα με εχεμύθεια και την 

εμπιστοσύνη». 

6.5 Έλεγχος και ΕΔΕΑΥ 

Στον Πέμπτο  Θεματικό Άξονα εξετάζεται η λειτουργία του Ελέγχου στις ΕΔΕΑΥ. 

Συγκεκριμένα εξετάζονται οι τρόποι Ελέγχου  που αφορούν το Ατομικό Έργο των 

ΕΔΕΑΥ αλλά και τα διαστήματα τα οποία διενεργείται. Επίσης εξετάζεται σε Ομαδικό 

επίπεδο η λειτουργία της του Ελέγχου  στη Διαδικασία Συνεδριάσεων και Παραπομπών 

στα ΚΕΔΔΥ. 

Πίνακας 5. Κατηγορίες, υποκατηγορίες και κωδικοί Θεματικού Άξονα «Έλεγχος 

και ΕΔΕΑΥ» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ 

ΟΡΙΣΜΟΙ 

Σ

Ν 

13. ΓΕΝΙΚΑ 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ 

ΕΔΕΑΥ 

13.1 ΤΡΟΠΟΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΑΝΣΥΓΟ: Έλεγχος-

Ανατροφοδότηση Συνεργασία  με 

γονείς 
1 

ΕΛΑΤΚΑΣΥ: Έλεγχος-Άτυποι κανόνες 

συνεργασίας 
4 

ΕΛΕΡΠΑΦΜ: Έλεγχος--Έργο που 

παράγουν τα μέλη-Φάκελος μαθητή 
3 

ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-

Παρουσιολόγια-εκθέσεις-καταγραφές 

1

1 

ΕΛΠΡΕΡΠΑ: Έλεγχος-Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ-Έργο που παράγουν τα μέλη 
2 

ΕΛΣΥΖΠΡΟ: Έλεγχος-συζήτηση για 

πρόοδο μαθητή 
2 

ΕΛΣΥΠΣΔ: Έλεγχος-συζήτηση για 

πρόοδο μαθητή-Συζήτηση σε Σύλλογο 

Διδασκόντων 
1 

ΕΛΤΗΡΙΕΡ: Έλεγχος-Τήρηση 

Ιεραρχίας 
2 

ΕΛΤΗΡΝΟΜ: Έλεγχος-Τήρηση 

Νομοθεσίας  
1 

ΕΛΧΔΕΒΔΟ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-Εβδομαδιαία βάση 
2 

ΕΛΧΔΚΘΕΣ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-Καθημερινή βάση 

Ενημέρωση συνεργασία  
1 

13.2 

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΕΛΑΕΧΔΕΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Εβδομαδιαία Ανατροφοδότηση 
3 

ΕΛΧΔΑΡΣΧ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-Αρχή σχολικής χρονιάς 
1 

ΕΛΧΔΚΘΕΣ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-Καθημερινή βάση 

Ενημέρωση συνεργασία 
3 
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ΕΛΧΔΜΕΣΥ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-μετά από συναντήσεις 

ΕΔΕΑΥ 
3 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-Μηνιαία βάση 
8 

ΕΛΧΔΤΗΧΡ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-τήρηση 

χρονοδιαγραμμάτων 
1 

ΕΛΧΔΤΣΧΕ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-Τέλος Σχολικής Χρονιάς- 

Έργο που παράγουν τα μέλη 
2 

ΕΛΧΔΤΣΧΘ: Έλεγχος-Χρονικά 

Διαστήματα-Τέλος Σχολικής Χρονιάς- 

Έκθεση 
3 

14. ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

  

ΕΛΑΕΕΣΓΟ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

ΕΔΕΑΥ συνεργασία με γονείς 
1 

ΕΛΑΕΕΣΝΕ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

ΕΔΕΑΥ συναντήσεις ενημέρωσης 
5 

ΕΛΑΕΚΛΚΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο- 

Κοινωνικός λειτουργός καταγραφή 

αναγκών μαθητή 
1 

ΕΛΑΕΝΑΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Ναι-αυτοκριτική 
1 

ΕΛΑΕΟΧΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Όχι 
5 

ΕΛΑΕΠΡΣΣ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ Συνεργασία 

συντονισμός 
5 

ΕΛΑΕΣΠΔΔ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα 
1 

ΕΛΑΕΤΗΦΜ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Τήρηση φακέλου μαθητή 
1 

ΕΛΑΕΨΧΚΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Ψυχολόγος καταγραφή αναγκών 

μαθητή 
1 

15. ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

15.1 ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΛΟΕΔΓΠΑ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Διαφωνίες γονιών για παρεμβάσεις 
1 

ΕΛΟΕΔΣΟΛ: Έλεγχος- Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία συνεδριάσεων όχι 

λεπτομερής καταγραφή 
1 

ΕΛΟΕΔΣΟΧ: Έλεγχος- Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία συνεδριάσεων -Όχι 
2 

ΕΛΟΕΕΞΜΘ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Αναφορές και λύσεις προβλημάτων 

εξατομικευμένα για κάθε μαθητή 
6 

ΕΛΟΕΣΕΠΠ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Συνεχής ενημέρωση γονιών για πρόοδο 

και πρόγραμμα μαθητή 
3 

ΕΛΟΕΤΗΗΜ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Τήρηση ημερολογίων 
1 

ΕΛΟΕΧΡΤΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

χρονοδιάγραμμα για τήρηση στόχων 
1 
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15.2 ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

ΕΛΟΕΔΠΕΥ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Εξάντληση 

υποστήριξης από σχολική μονάδα 
2 

ΕΛΟΕΔΠΜΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Μαθησιακές 

δυσκολίες -συμπεριφορά 
6 

ΕΛΟΕΔΠΟΧ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών-όχι 
2 

ΕΛΟΕΔΠΠΜ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Αναφορές 

και Προβλήματα μαθητή 
3 

ΕΛΟΕΔΠΣΕ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Συλλογή 

εκθέσεων αναφορών 
4 

 

Η διαδικασία του Ελέγχου των μελών της ΕΔΕΑΥ πραγματοποιείται με τήρηση της 

ιεραρχίας  που ισχύει στην Εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ12«Καταρχήν 

τα μέλη της ΕΔΕΑΥ υπόκεινται σε όλα αυτά που προβλέπει η διοίκηση για το κάθε 

εκπαιδευτικό. Άρα είμαι διοικητική τους και παιδαγωγική τους προϊστάμενη..». Επίσης 

πραγματοποιείται με απαρέγκλιτη τήρηση της κείμενης Νομοθεσίας όπως ο Σ12 

αναφέρει «πολλές φορές λίγο αν παρεκκλίνουν και υπερβεί το διοικητικό και το 

νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί να βρεθεί εκτεθειμένος». Επιπλέον πραγματοποιείται με 

απουσιολόγια, εκθέσεις και καταγραφές που αφορούν την φυσική και εργασιακή τους 

δραστηριότητα ως μέλη μιας εκπαιδευτικής διεπιστημονικής ομάδας. Χαρακτηριστικά 

αναφέρουν ο Σ2«μέσω της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλουν…μέσα από το πρακτικό 

των συνεδριάσεων ...που φαίνονται όλες οι αποφάσεις των συνεδριάσεων που 

λαμβάνονται» αλλά και ο Σ5«Ο μοναδικός τρόπος ελέγχου που υπάρχει αυτή τη στιγμή 

με το υπάρχον σύστημα είναι το παρουσιολόγιο». Επίσης ο Σ10 αναφέρει «διάφορες 

εκθέσεις αξιολόγησης διατηρούν δηλαδή ένα αρχείο σε ότι αφορά τους ατομικούς 

φακέλους των μαθητών», όπως και ο Σ15«Αυτό έχει να κάνει με τις αναφορές που έχω 

κάθε μήνα». Η διαδικασία του Ελέγχου των μελών της πραγματοποιείται από το έργο 

που παράγουν τα μέλη της σύμφωνα με την τήρηση του Προσωπικού Φακέλου του 

Μαθητή. Όπως και ο Σ7 αναφέρει «Για κάθε μαθητή θα πρέπει να υπάρχει από κάθε 

επιστήμονα της ΕΔΕΑΥ ο φάκελος του μαθητή στον οποίο υπάρχουν όλα τα εμπιστευτικά 

έγγραφα ..». Επιπλέον πραγματοποιείται από τις συζητήσεις και ενημερώσεις για την 

πρόοδο του μαθητή τόσο με το ΣΔ όσο και με τους γονείς. Όπως και ο Σ3 αναφέρει 

«Γίνεται μέσα από συζήτηση και αξιολόγηση που προκύπτει ..από την επαφή με τους 
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γονείς βλέπουμε αν υπάρχει σχετική βελτίωση ή όχι σε συνεργασία και με τους 

εκπαιδευτικούς ..» 

Η διαδικασία του Ελέγχου πραγματοποιείται πολλές φορές με άτυπους κανόνες 

συνεργασίας. Όπως και ο Σ10 αναφέρει «άρα ένας άτυπος έλεγχος υπήρχε..». Επίσης 

πραγματοποιείται από τον Προέδρο της ΕΔΕΑΥ ο οποίος ως διοικητικός τους 

προϊστάμενος έχει την συνολική ευθύνη. Όπως και ο Σ1 αναφέρει «Ο έλεγχος των 

μελών της ΕΔΕΑΥ γίνεται κυρίως από τον πρόεδρο και από το έργο που παράγουν». 

Η διαδικασία του Ελέγχου των μελών της ΕΔΕΑΥ πραγματοποιείται αρχικά στην αρχή 

της χρονιάς. Χαρακτηριστικά ο Σ8 ισχυρίζεται «Στην αρχή όταν θα γίνει ο 

προγραμματισμός και τα λοιπά και αν εφαρμόσαμε ή αρχίζουμε να εφαρμόζουμε αυτό 

που από κοινού αποφασίσαμε», αλλά και σε καθημερινή βάση με ανάλογες 

ενημερώσεις όπως αναφέρει ο Σ12«Συνεχώς σε ημερήσια βάση». Πιο συχνό όμως είναι 

να πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση. Ο Σ7 αναφέρει «Ο έλεγχος για την παρουσία 

των μελών ..μία φορά τη βδομάδα» καθώς και ο Σ6«Στη φάση.. είχαμε κάθε εβδομάδα 

μία ανατροφοδότηση». Επίσης πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση όπως αναφέρουν ο 

Σ3«Συνήθως μετά την ολοκλήρωση κάποιων κομματιών του προγραμματισμού .. για ένα 

μήνα» αλλά και ο Σ13«σε ειδική συνεδρίαση μία φορά το μήνα», όπως και ο 

Σ16«Δηλαδή σε μηνιαία βάση είχαμε μία παρακολούθηση των ενεργειών ως μέλη της 

ΕΔΕΑΥ». Το πιο σημαντικό όμως είναι να πραγματοποιείται στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς με βάση το έργο που παράγουν τα μέλη της και τις ανάλογες εκθέσεις. Όπως 

αναφέρουν οι Σ8«..στο τέλος που ζητείται η αιτιολογική έκθεση από τον καθένα για να 

υποβληθεί η ετήσια έκθεση» και ο Σ13«..στο τέλος χρονιάς βέβαια κατατίθεται αναλυτική 

έκθεση για το κάθε περιστατικό. Η διαδικασία του Ελέγχου των μελών της ΕΔΕΑΥ 

πραγματοποιείται μετά από συναντήσεις της ΕΔΕΑΥ καθώς ο Σ3 αναφέρει «μετά το 

πέρας του κάθε διαστήματος έχουμε τις συναντήσεις για να δούμε πώς πήγε» η οποία έχει 

μια ενδιάμεση παρακολούθηση της πορείας του έργου της με την ανάλογη όμως 

τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων όπως ισχυρίζεται ο Σ8«..ενδιάμεσα αν έχουμε 

προχωρήσει», και ο Σ9 ότι  «έχουμε πάντα κατά νου και την εποπτεία και τον έλεγχο και 

αν θα είμαστε εμπρόθεσμοι στις προθεσμίες μας». 

Σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ ασκεί Έλεγχο στο 

Ατομικό του Έργο κάνοντας την αυτοέλεγχο του διότι είναι υπόλογο απέναντι στο ΣΔ. 

O Σ12 αναφέρει «…αναγκάζεται με τον αυτοέλεγχο γιατί θα βρεθεί και σε ένα σύλλογο 
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διδασκόντων μπροστά σε 25 άτομα που θα πρέπει να πει τι έκανε». Κάθε μέλος της 

ΕΔΕΑΥ στα πλαίσια του Ελέγχου, διατηρεί και ενημερώνει τον Ατομικό Φάκελο του 

Μαθητή έτσι ώστε να παρακολουθείται η πορεία του. Ο Σ12 συνεχίζει «Επίσης υπάρχει 

ένας φάκελος ΕΔΕΑΥ στον οποίο φάκελο καταθέτουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι τα 

τριμηνιαία προγράμματα και τις αξιολογήσεις των..». Κάθε μέλος της στα πλαίσια του 

Ελέγχου πραγματοποιεί συναντήσεις ενημέρωσης προς γνώση των υπολοίπων. O Σ6 

αναφέρει «...ο έλεγχος σε εισαγωγικά όμως γιατί στην ουσία ήταν συναντήσεις 

ενημέρωσης στην διάρκεια της ημέρας στο κλείσιμο». Επίσης έχει συνεργασία με τους 

γονείς. O Σ6 αναφέρει «...Σε πολλές περιπτώσεις δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στους 

γονείς και λιγότερους μαθητές Δηλαδή ο έλεγχος λειτούργησε ευεργετικά...» 

Ο Προέδρος της ΕΔΕΑΥ πρέπει να είναι υποστηρικτικός και συνεργατικός για να 

μπορεί να συντονίσει και να ασκεί  Έλεγχο στα μέλη της ΕΔΕΑΥ και αυτή είναι μια 

αμφίδρομη σχέση αφού και τα μέλη τον βοηθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ο Σ9 

αναφέρει «Όσο αφορά τον πρόεδρο ως διευθυντής κάθε μέλος κάνει ότι κάνει 

παρουσιάζει το έργο του σε μένα» και ο Σ12«Σίγουρα οι δικές μου παρατηρήσεις γίνονται 

αφορμή για να κάνουν τον ατομικό τους έλεγχο στο έργο τους» αλλά και ο Σ13«Δίνονται 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς το διευθυντή από τα μέλη της ΕΔΕΑΥ..». Ο Ψυχολόγος 

και η ΚΛ ασκούν έλεγχο στο ατομικό τους έργο διατηρώντας πάντα τις καταγραφές 

τους για τις ανάγκες των μαθητών ενήμερες. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ6«Η 

ψυχολόγος τώρα ατομικά νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει καταγράψει του κάθε μαθητή τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες και τις προτάσεις για την παρέμβαση ίδιο και 

κοινωνική λειτουργός». Κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό 

ώστε να διαφυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών. Ο Σ13 αναφέρει  «Λοιπόν 

οι κατευθύνσεις αυτές βέβαια όπως ανέφερα δεν θα περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά 

δεδομένα». 

Σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών η ΕΔΕΑΥ ασκεί Έλεγχο στο ομαδικό της 

έργο καταγράφοντας με λεπτομέρειες όλες τις Συνεδριάσεις. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Σ12«Οτιδήποτε καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων της ΕΔΕΑΥ  και έχουμε 

διοικητικές αποδείξεις για αυτό που γίνεται για τη δουλειά που γίνεται». Παρ’ολαυτά 

κάποιοι διευθυντές ανέφεραν ότι πολλές φορές η καταγραφή αυτή είναι επιφανειακή 

και όχι λεπτομερής. Ο Σ6 ισχυρίζεται «...σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει λεπτομερής 

καταγραφή αλλά επιγραμματικά» Η ΕΔΕΑΥ ασκεί έλεγχο κατά τη διάρκεια των 

Συνεδριάσεων πραγματοποιώντας εκτεταμένες ενημερώσεις εξατομικευμένα για κάθε 
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μαθητή. Χαρακτηριστικά ο Σ6 αναφέρει «..Ουσιαστικά κάνει απολογισμό» ο Σ7«θα 

πρέπει να βρούμε εκείνη την πορεία που έχει...και ο κάθε μαθητής είναι σαφές ότι 

υπάρχουν και κάποιοι στόχοι» και ο Σ10«..και κάνουμε μία αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων της εκάστοτε προσπάθειας..». Τηρεί ημερολόγια στα οποία 

καταγράφεται η πορεία των στόχων και έτσι μπορεί να ελέγχει κάθε στιγμή την 

αποτελεσματικότητα του έργου της όπως αναφέρει ο Σ11«Αυτό βοηθάει και ομαδικά 

ειδικά με τα ημερολόγια …. για την αποτελεσματικότερη λειτουργία και έλεγχο του έργου 

τους». Επίσης ασκεί έλεγχο κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων πολλές φορές με τη 

παρουσία γονιών για να διευθετηθούν τυχόν διαφωνίες. Ο Σ3 ισχυρίζεται «ζητήματα 

που έχουν να κάνουν και  προκύπτουν από πιθανές αντιδράσεις γονέων. Κάποιοι γονείς 

δεν συμφωνούν με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται κάποιες παρεμβάσεις..». 

Σύμφωνα όμως με απόψεις κάποιων Διευθυντών σε κάποιες περιπτώσεις η ΕΔΕΑΥ δεν 

ασκεί έλεγχο στο ομαδικό της έργο κατά τη διάρκεια των Συνεδριάσεων και αυτό 

υποστηρίζει ο Σ5«Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα τουλάχιστον τα δύο χρόνια που 

λειτούργησε δεν έχει γίνει τέτοιος έλεγχος...τέτοια διαδικασία δεν έχει γίνει». 

Στη Διαδικασία Παραπομπών τα ζητήματα που απασχολούν τον Έλεγχο των 

πεπραγμένων της ΕΔΕΑΥ είναι η ευρύτερη συλλογή δεδομένων και εγγράφων τα 

οποία αποτυπώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει για να παραπεμφθεί ο μαθητής. 

Ο Σ1 αναφέρει πως «στη διαδικασία των παραπομπών η ΕΔΕΑΥ  έχει να κάνει με το με 

την…με τη..με τη δημιουργία κάποιων αναφορών σχετικά με το κάθε μαθητή» και ο 

Σ10«Στοιχείο ελέγχου υπάρχει σε αυτό εδώ που μου αναφέρετε τηρώ  τα 

διαδικαστικά…». 

Τα ζητήματα που απασχολούν τον Έλεγχο των πεπραγμένων της ΕΔΕΑΥ έτσι ώστε να 

ελέγξει την μετέπειτα πορεία του μαθητή και την παραπομπή του σε ανώτερο επίπεδο 

ελέγχου, είναι οι ΜΔ και η γενικότερη συμπεριφορά του μαθητή. Χαρακτηριστικά ο 

Σ8 αναφέρει «..κάνουμε μία έκθεση και λέμε ότι εμείς εντοπίσαμε αυτό και αυτό με  τη 

συμπεριφορά του αν είναι μαθησιακά αυτά τα προβλήματα και ζητάμε διερεύνηση από το 

ΚΕΔΔΥ που είναι ο άμεσος φορέας..» και ο Σ9«..ο τρόπος διαπαιδαγώγησης του παιδιού 

και σύνδεση της οικογένειάς του δεν του επέτρεψαν να είναι αναλόγως στο σχολείο 

παρουσίαζαν μη κανονικές συμπεριφορές ψυχολογικές και για αυτό το παραπέμψαμε στο 

ΚΕΔΔΥ..». 
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Σχετικά με τη Διαδικασία Παραπομπών τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ασκούν Έλεγχο ώστε να 

διαπιστώσουν αν έχουν εξαντλήσει τα περιθώρια ως ΣΜ για να παραπεμφθεί ο μαθητής 

σε ανώτερο επίπεδο ελέγχου. Σύμφωνα ξανά με τον Σ8«Χρειάζεται να επιληφθεί για την 

περαιτέρω διερεύνηση στο βαθμό που μπορούμε ζητάμε τη βοήθεια και έχουμε μάθει να 

εξαντλούμε τα περιθώρια». 

6.6 Προβλήματα-περιορισμοί στις ΕΔΕΑΥ 

Στον Έκτο  Θεματικό Άξονα εξετάζονται τα προβλήματα και οι περιορισμοί τα οποία 

σύμφωνα με τις απόψεις των Διευθυντών υπάρχουν στον θεσμό της ΕΔΕΑΥ. 

Συγκεκριμένα εξετάζονται τα προβλήματα και οι περιορισμοί τα οποία αφορούν το 

Ατομικό Έργο και Ομαδικό  των ΕΔΕΑΥ,  αλλά και προβλήματα στη Διαδικασία 

Συνεδριάσεων και Παραπομπών. Τέλος αναφέρονται αλλά προβλήματα που αφορούν 

τη γενική διοικητική λειτουργία του θεσμού αλλά και προτάσεις για την ενίσχυση του. 

 

 

Πίνακας 6. Κατηγορίες, υποκατηγορίες και κωδικοί Θεματικού Άξονα 

«Προβλήματα-Περιορισμοί στις ΕΔΕΑΥ-Προτάσεις» 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
Σ

Ν 

16. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

  ΠΡΑΕΑΠΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Αποφάσεις Γονιών 

1 

ΠΡΑΕΑΠΘΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-όχι 

2 

ΠΡΑΕΑΡΜΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Αρμοδιότητες μελών 

1 

ΠΡΑΕΓΡΑΦ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Γραφειοκρατία 

1 

ΠΡΑΕΕΕΠΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-έλλειψη εμπειρίας 

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ 

2 

ΠΡΑΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί- 

Ατομικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 

3 

ΠΡΑΕΠΕΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Προβλήματα επικοινωνίας 

με γονείς 

2 

ΠΡΑΕΠΡΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Προγραμματισμός στόχων 

2 
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ΠΡΑΕΠΣΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με γονείς 

2 

ΠΡΑΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς 

4 

ΠΡΑΕΠΣΠΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με Πρόεδρο 

ΕΔΕΑΥ 

2 

ΠΡΑΕΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Στελέχωση μη σταθερή 

4 

ΠΡΑΕΑΔΟΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Αδιαφορία οικογενειών 

1 

ΠΡΑΕΜΣΧΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-εντοπισμός μαθητών λόγω 

σχολικής διαρροής 

1 

ΠΡΑΕΥΛΥΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-υλικοτεχνικής υποδομής 

4 

ΠΡΑΕΦΒΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-φόβος γονιών 

5 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ

Α ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

  ΠΡΟΕΓΡΑΦ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Γραφειοκρατία 

2 

ΠΡΟΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 

5 

ΠΡΟΕΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό  Έργο-όχι 

3 

ΠΡΟΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς 

3 

ΠΡΟΕΠΣΕΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Έλλειψη πείρας 

1 

ΠΡΟΕΣΧΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Σχέσεις με εκπαιδευτικούς 

2 

ΠΡΣΧΠΑΚΒ: Προβλήματα-Περιορισμοί- 

Πιο συχνή παρουσία σε καθημερινη  βάση 

1 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤ

Α ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

18.1 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

ΩΝ 

ΠΡΔΣΓΕΓΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Γραφειοκρατία 

1 

ΠΡΔΣΓΥΕΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Γνωστικό 

υπόβαθρο μελών ΕΔΕΑΥ 

1 
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ΠΡΔΣΔΛΤΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Δυσκολία στη 

λήψη τελικών αποφάσεων 

1 

ΠΡΔΣΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-έλλειψη χρόνου 

6 

ΠΡΔΣΣΔΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Συγκρούσεις 

διαφορετικές εκτιμήσεις 

5 

ΠΡΔΣΣΠΔΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Σεβασμός στα 

προσωπικά δεδομένα 

1 

ΠΡΔΣΣΧΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Σχέσεις με 

εκπαιδευτικούς 

3 

ΠΡΔΣΣΧΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Πιο συχνή 

παρουσία σε εβδομαδιαία βάση 

3 

18.2 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΩΝ 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από 

γονείς 

7 

ΠΡΔΠΓΡΑΦ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- Γραφειοκρατία 

1 

ΠΡΔΠΔΑΚΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Δυσκολία 

ανταπόκρισης από ΚΕΔΔΥ 

1 

ΠΡΔΠΕΛΥΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-έλλειψη 

υπαλλήλων 

2 

ΠΡΔΠΜΑΑΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Μη ανάληψη 

ατομικής ευθύνης 

1 

ΠΡΔΠΜΕΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Μη έγκαιρη 

στελέχωση 

1 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

8 

19. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΠΡΔΛΑΔΣΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Αγνοία  

διοικητικής σχέσης με ΚΕΔΔΥ 

1 
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ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

19.1 ΓΕΝΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΠΡΔΛΑΛΤΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-άγνοια 

λειτουργίας Διευθυντής 

1 

ΠΡΔΛΜΑΞΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Μη 

αξιοποίηση πληροφοριών 

2 

ΠΡΔΛΑΛΤΕ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-άγνοια λειτουργίας 

εκπαιδευτικοί 

2 

ΠΡΔΛΕΛΓΜ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Έλλειψη 

Γραμματέα 

2 

ΠΡΔΛΕΛΕΠ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία-έλλειψη επιμόρφωσης 

3 

ΠΡΔΛΕΦΕΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-

Επιφόρτιση έργου  Διευθυντή 

1 

ΠΡΔΛΜΕΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Μη 

έγκαιρη στελέχωση 

4 

ΠΡΔΛΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-όχι 

3 

ΠΡΔΛΠΣΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-πιο συχνή 

παρουσία 

3 

ΠΡΔΛΣΣΧΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-

Συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους 

2 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-

Στελέχωση μη σταθερή 

6 

ΠΡΔΛΣΥΘΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Συνέχεια 

θεσμού 

1 

ΠΡΔΛΤΔΕΓ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Τήρηση 

διοικητικών εγγράφων 

1 

19.2 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ 

ΤΙΠΡΑΑΕΥ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ανάληψη 

ατομικής ευθύνης 

2 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ  

ΕΔΕΑΥ 

ΤΙΠΡΑΣΥΝΓ: Ενέργειες που βοηθούν 

στην αποτελεσματικότητα του θεσμού-

ανάγκη συνεργασίας με γονείς 

1 

ΤΙΠΡΑΥΣΝ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Αύξηση 

συνεδριάσεων 

1 

ΤΙΠΡΕΓΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-έγκαιρη 

Στελέχωση 

3 

ΤΙΠΡΕΕΠΡ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Εμπλοκή 

ΕΑΕ περισσότερο 

1 

ΤΙΠΡΕΝΕΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Ενίσχυση 

ελέγχου 

1 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 

1

3 

ΤΙΠΡΕΝΥΥ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-

Υλικοτεχνική υποδομή 

2 

ΤΙΠΡΜΟΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Μόνιμη 

Στελέχωση 

5 

ΤΙΠΡΠΡΕΥ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-

Πρόεδρος μεγαλύτερη ευελιξία 

1 

ΤΙΠΡΠΣΠΑ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Πιο 

συχνή παρουσία 

4 

ΤΙΠΡΠΣΦΡ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-

πρόσβαση συνεργασία με υπηρεσίες και 

φορείς 

1 

ΤΙΠΡΣΣΔΣ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα-Συχνές συναντήσεις 

με Διευθυντές Σχολείων 

1 

ΤΙΠΡΥΠΠΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-

Υποστήριξη πολιτείας 

8 
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ΤΙΠΡΕΜΑΕ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα-Επικοινωνία με 

άλλους πιο έμπειρους 

1 

ΤΙΠΡΕΠΙΜ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-

Επιμόρφωση 

1 

ΤΙΠΡΔΣΕΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-

Διαδικασία συνεδριάσεων ειλικρίνεια 

1 

ΤΙΠΡΕΜΓΟ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-

εμπιστοσύνη γονιών 

2 

ΤΙΠΡΧΡΣΝ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Χρόνος 

για συνεδριάσεις 

1 

 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ για να 

ασκήσουν το Ατομικό τους Έργο είναι η έλλειψη χρόνου. Όπως αναφέρει ο Σ13«..άλλο 

πρόβλημα το οποίο επηρεάζει σοβαρά είναι η έλλειψη χρόνου». Επίσης είναι η 

υλικοτεχνική υποδομή. Όπως αναφέρει ο Σ12 «Επίσης μπορεί να υπάρχει περιορισμός 

χώρου...», και Σ13«… Κοίταξε η υλικοτεχνική υποδομή είναι αυτή η οποία επηρεάζει σε 

μεγάλο βαθμό. την ομαλή λειτουργία της ΕΔΕΑΥ…». Επιπλέον είναι η εγκατάλειψη του 

σχολείου όπως αναφέρει ο Σ4«…υπήρχε πρόβλημα σχολικής διαρροής και εγκατάλειψης 

του σχολείου». 

Τα πιο βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ για να ασκήσουν 

το Ατομικό τους Έργο είναι οι μη σαφείς αρμοδιότητες τους. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Σ16«…δεν γράφει ακριβώς τι θα κάνουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ». Επίσης είναι 

και η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης , εμπειρίας και δυσκολίας συνεννόησης από τον 

Διευθυντή της ΣΜ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ12«περιορισμός ως προς το 

γνωστικό επίπεδο…. δηλαδή ένας διευθυντής ο οποίος δεν έχει κάνει ειδική αγωγή ο 

άνθρωπος του έρχεται μία ΕΔΕΑΥ…εκεί μέχρι να αποκτήσει την εμπειρία δεν γνωρίζει 

τις  καθημερινές δυσκολίες» και ο Σ6«δύσκολες συνεννοήσεις με τον πρόεδρο της ΕΔΕΑΥ 

το διευθυντή του σχολείου.  Η δύσκολη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς είναι ένα 

επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Σ4 «Προβλήματα συνεννόησης και συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς λόγω 

του μεγέθους του συλλόγου διδασκόντων..» 
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Προβληματισμοί είναι και ο φόβος και η δυσπιστία για τον θεσμό από τους γονείς. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ3«Ειδικά όταν πρώτο δημιουργήθηκαν ΕΔΕΑΥ 

υπήρχαν πολλοί γονείς που όταν άκουσαν τη λέξη ψυχολόγος...και τα λοιπά θεωρούσαν 

ότι είχε έρθει ο ψυχίατρος», αλλά και  η γενικότερη συνεργασία και  επικοινωνία μαζί 

τους ώστε να ληφθούν κατάλληλες αποφάσεις για την εκπαίδευση του παιδιού τους 

όπως αναφέρει ο Σ1«…ότι για οτιδήποτε γίνει στο παιδί πρέπει να υπάρχει και η 

σύμφωνη γνώμη του γονέα..» και ο Σ6«Μπορεί να υπάρχει  δυσκολία επικοινωνίας με 

τον γονιό να έρθει...». 

Αρκετοί διευθυντές όμως είναι ευχαριστημένοι από τη λειτουργία της ΕΔΕΑΥ σχετικά 

με το Ατομικό έργο των μελών της χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα 

όπως αναφέρει ο Σ2«..Λειτούργησε πάρα πολύ καλά…. Δεν υπήρχε θέμα πώς να το 

πω..να κουμπώσει εκπαιδευτικός και… να μην είναι ανοιχτός να συνεργαστεί με κάποιον 

άλλον». 

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ για να 

ασκήσουν το ομαδικό τους έργο είναι ο μη ορθός καθορισμός στόχων. Όπως αναφέρει 

ο Σ10«Μια παθογένεια είναι πια δεν υπήρξε μία οργανωμένη σε ένα συγκεκριμένο 

πλαίσιο αποτύπωση στόχων θα έλεγα..». Επίσης προβλήματα αντιμετωπίζουν τα μέλη 

σχετικά με τη γραφειοκρατία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ14«Όταν αυτό που 

τρέχουν κάθε δυο-τρεις μέρες από δω και από κει σε χωριά είναι δύσκολο σωματικά και 

πνευματικά». Ένα από τα πιο βασικά προβλήματα είναι και η έλλειψη χρόνου. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ2«Ίσως θα ήταν ο χρόνος...Ας πούμε οι περιορισμοί του 

χρόνου» και ο Σ9«Δηλαδή όλα γίνονται σε μία κατάσταση βεβιασμένη πιεστικά..». 

Βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ είναι η έλλειψη πείρας. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ10«..οι συνάδελφοι νομίζω θα έλεγα ότι έλλειψη 

πείρας από μας ήταν ο περιορισμός». Επίσης δυσκολίες υπάρχουν σχετικά με τη 

συνεργασία και τις σχέσεις με τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Σ16«υπάρχει δηλαδή ένα πρόβλημα γενικά στο συνεργατικό έργο», ο 

Σ8«Όταν λειτουργεί ένα σύστημα ομαδικά τα προβλήματα είναι κυρίως στις σχέσεις των 

μελών». Επίσης περιορισμοί υπάρχουν και από τη μη συχνή παρουσία σε καθημερινή 

βάση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ2«θα ήταν πολύ καλύτερα να είχαμε την 

κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο σε καθημερινή βάση». 
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Κάποιοι διευθυντές ανέφεραν πως δεν υπάρχουν προβλήματα στην ομαδική λειτουργία 

των μελών της ΕΔΕΑΥ και όλα λειτουργούν κανονικά Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

ο Σ11«..πάντοτε όλοι ήταν πρόθυμοι και μετά το πέρας του σχολείου να εκτός σχολικού 

ωραρίου να δώσουν κάποιες λύσεις στα προβλήματα». 

Τα προβλήματα που προκύπτουν στη διαδικασία των Συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ είναι 

ότι αυτές χαρακτηρίζονται από γραφειοκρατία. Όπως αναφέρει ο Σ9«..Το μόνο 

πρόβλημα, είναι ότι είναι και αυτό πολύ γραφειοκρατικό». Επίσης  είναι πολλές φορές 

από το γνωστικό υπόβαθρο των μελών της ΕΔΕΑΥ όπως αναφέρει ο Σ12«..Και φυσικά 

υπάρχουν περιορισμοί  εδώ να λέμε αλήθειες από το γνωστικό υπόβαθρο και των 

εμπλεκομένων..» Επίσης προβλήματα προκύπτουν από την έλλειψη χρόνου που 

υπάρχει ώστε τα μέλη της να εκτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ2«είναι αυτό του χρόνου είναι ότι δεν υπάρχει 

θεσμοθετημένο να βρεθούμε όλοι μαζί και ο χρόνος δεν φτάνει», ο Σ9«Όταν έχεις μία 

συγκεκριμένη μέρα να συνεδριάσεις μπορεί να λείπουμε εμείς θα έχουμε άλλο χρόνο να 

συνεδριάσουμε (;)». Επιπλέον προβλήματα προκύπτουν όταν διατυπώνονται 

διαφορετικές εκτιμήσεις και αυτό μπορεί να παράγει συγκρούσεις όπως αναφέρει ο 

Σ6«Οι συνεδριάσεις είναι ζωντανές. Πολλές φορές υπάρχει όχι σύγκρουση,  διαφορετική 

εκτίμηση από τον δάσκαλο τον εκπαιδευτικό της τάξης..». Επίσης είναι οι σχέσεις με 

τους εκπαιδευτικούς. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ8«... προβλήματα κυρίως 

σχέσεων δηλαδή» και ο Σ12«είμαστε πόση ώρα εκεί. Περιορισμός που μπορεί να 

στερήσεις το διάλειμμα του σε κάποιο συνάδελφο». Από τα πιο βασικά προβλήματα που 

προκύπτουν στη διαδικασία των συνεδριάσεων είναι η μη συχνή παρουσία σε 

εβδομαδιαία βάση. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ1«ίσως να χρειαζόταν και μία δεύτερη 

παρουσία της σε εβδομαδιαία βάση», και ο Σ3 «θεωρώ ότι έπρεπε άλλη μία μέρα την 

εβδομάδα να υπάρχει στο σχολείο μας όχι μόνο μία φορά την εβδομάδα». 

Τα προβλήματα που προκύπτουν στη Διαδικασία των Παραπομπών είναι ότι η μη 

αποδοχή από τους γονείς καθιστά δύσκολη τη διοικητική λειτουργία της ΕΔΕΑΥ. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ15«σε ότι αφορά τη διαδικασία παραπομπής σας είπα και 

πριν για τους γονείς μερικοί γονείς έχουν αντιρρήσεις φοβούνται... με αποτέλεσμα να 

καθυστερεί η διαδικασία παραπομπής διοικητικά». Επίσης είναι η αυξημένη 

γραφειοκρατία. Ο Σ8 αναφέρει «Υπάρχουν και αυτά τα γραφειοκρατικά με τα επιπλέον 

χαρτιά...» Προβλήματα προκύπτουν και από τη δυσκολία ανταπόκρισης από τα 

ΚΕΔΔΥ λόγω δικών τους προβλημάτων, όπως η υποστελέχωση κάτι που επηρεάζει 
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την έγκαιρη ουσιαστική βοήθεια από την ΕΔΕΑΥ. Ο Σ9 αναφέρει «αυτό που 

δημιουργείται είναι από το ΚΕΔΔΥ είναι υποστελεχωμένο», ο Σ2«Τα προβλήματα είναι 

τα γνωστά, η έλλειψη υπαλλήλων.». Επιπλέον είναι η μη ανάληψη ουσιαστικών 

ευθυνών από τα μέλη της. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ14«..ο καθένας θέλει να βγάλει 

το βάρος της δικής του ευθύνης από πάνω του. Η παραπομπή είναι αυτή…ας μην πάρω 

την ευθύνη». Επίσης είναι η μη έγκαιρη στελέχωση των ΕΔΕΑΥ όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Σ5«δεν υπάρχει έγκαιρη στελέχωση..». 

Κάποιοι Διευθυντές ανέφεραν πως δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στη Διαδικασία 

Παραπομπών ούτε σαν ομάδα ούτε σε σχέση με το αντίστοιχο ΚΕΔΔΥ που 

συνεργάζονταν. Όπως αναφέρει ο Σ8«..συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά με το ΚΕΔΔΥ 

ακόμα και τηλεφωνικά όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα» ο Σ11«Δεν νομίζω ότι 

υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία». 

Άλλα προβλήματα που αφορούν το θεσμό της ΕΔΕΑΥ σχετικά με τη διοικητική της  

λειτουργία είναι η έλλειψη αρχικού προγραμματισμού η οποία επηρεάζει το έργο της 

φανερά. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ14«Είναι πάρα πολύ δύσκολο αν δεν υπάρχει 

πραγματικά ένας προγραμματισμός εξαρχής με μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους 

στόχους..» Προβλήματα μπορεί να παρουσιαστούν από τη δυσκολία στη ΛΑ όπως 

αναφέρει ο Σ9«..Αφού υπάρχει ΕΔΕΑΥ η νομικά συγκροτημένη από το κράτος με γνώσεις 

έρχεται ο σύλλογος διδασκόντων να εγκρίνει γιατί (;)..». Επίσης είναι ο συνεχής 

προβληματισμός που απορρέει από τη μη σαφή γνώση τήρησης των απαραίτητων 

διοικητικών εγγράφων. Ο Σ12 αναφέρει « αυτό που είπα πριν ότι τι βιβλία κρατάμε... 

Κρατάω αυτά δεν μου τα λέει κανένας αυτά».  

Άλλα σχετικά προβλήματα είναι η γενικότερη άγνοια που επικρατεί για το θεσμό από 

του Διευθυντές και από τους εκπαιδευτικούς. Όπως αναφέρει ο Σ2«Ήμουν σε άγνοια 

δεν γνώριζα κάτι», ο Σ16«Γιατί κάποια στιγμή οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν 

γνωρίζουν τι είναι η ΕΔΕΑΥ». Επίσης είναι η άγνοια για τη μη σωστή αξιοποίηση των 

πληροφοριών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ9«..δεν αξιοποιείται σωστά η ροή 

και οι πληροφορίες του φακέλου των παιδιών και τίποτα δεν λειτουργεί». Επιπλέον είναι 

η έλλειψη επιμόρφωσης των εμπλεκομένων όπως αναφέρει ο Σ10 «..πιστεύω ότι η 

έλλειψη...μίας μικρής επιμόρφωσης όσο αφορά τη λειτουργία του θεσμού πιστεύω ότι 

παρακωλύει την διοικητική αποτελεσματικότητα της ΕΔΕΑΥ». 
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Επίσης είναι τα προβλήματα σχετικά με τη στελέχωση της διεπιστημονικής ομάδας. 

Όπως αναφέρει ο Σ8 για την έγκαιρη στελέχωση «το κυριότερο είναι ότι δεν 

τοποθετείται ΕΔΕΑΥ από την αρχή της σχολικής χρονιάς» και ο Σ3 για την μη σταθερή 

στελέχωση «..να μην αλλάζουν συνέχεια η στελέχωση πρέπει να είναι με συγκεκριμένα 

άτομα που ξεκινάνε ένα έργο και να μπορούν να το ολοκληρώσουν. Για το 

προβληματισμό που προκύπτει από την μη συχνή παρουσία της αναφέρεται ο Σ9«Μία 

από τις μεγάλες αδυναμίες είναι ότι οι ΕΔΕΑΥ έρχονται από μία έως δύο φορές την 

εβδομάδα». 

Σημαντικός περιορισμός είναι τεράστιος φόρτος εργασίας του Διευθυντή και 

Προέδρου της ΕΔΕΑΥ. Όπως αναφέρει ο Σ9«..ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχουν 

επιφορτιστεί ο διευθυντής με ένα τεράστιο όγκο γραφειοκρατικό». Αυτό το επιβαρύνει 

και η έλλειψη γραμματέα αναφέρει σχετικά ο Σ5«Επίσης δεν υπάρχει γραμματέας 

…αναγκάζεται ο διευθυντής να κάνει αυτή τη δουλειά..». 

Σε σχέση με το ευρύτερο περιβάλλον είναι η συνεργασία με τους ΣΣ. Όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ12«..δεν τον έβλεπα εγώ ποτέ το σχολικό σύμβουλο … εγώ 

μπορεί να χρειάζομαι τη στήριξή του συμβούλου αλλά αφού δεν μπορώ να τον έχω..». 

Επίσης είναι η γνώση της διοικητικής σχέσης των ΕΔΕΑΥ με τα αντίστοιχα ΚΕΔΔΥ. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ12«κυρίως όμως ότι αυτή η συνεργασία με το 

ΚΕΔΔΥ είναι και θαμπή ακόμα».  Επιπλέον συνεχής προβληματισμός απορρέει και για 

την επιτυχή συνέχεια του θεσμού όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ10«Πιστεύω ότι 

αν κάθε χρόνο συνεχίζεται αυτός θεσμός θα ήμασταν πιο αποτελεσματικοί..». 

Παρ’ολαυτά κάποιοι Διευθυντές σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη δεν 

ανέφεραν προβλήματα ή περιορισμούς που αφορούν το θεσμό της ΕΔΕΑΥ σχετικά με 

τη διοικητική της λειτουργία. Ο Σ7 σχετικά αναφέρει  «Κοίταξε το πλαίσιο αυτή τη 

στιγμή είναι δεδομένο διοικητικά δεν μπορώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα...ιδιαίτερα 

προβλήματα σχετικά με τη διοίκηση δεν υπάρχουν» ο Σ «Από την προσωπική μου 

εμπειρία δεν έχω κάποια προβλήματα». 

Γενικά η ανάληψη της ατομικής ευθύνης καθενός σχετικά με το σοβαρό έργο που έχει 

να επιτελέσει ως μέλος τη ΕΔΕΑΥ είναι κάτι πολύ σημαντικό για την 

αποτελεσματικότητα του θεσμού όπως αναφέρει ο Σ10«..Όσο κάθε μέλος ομάδας αυτής 

αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν τόσο η ομάδα γίνεται ισχυρότερη». 
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Επίσης η Διαδικασία Συνεδριάσεων της ΕΔΕΑΥ αποτελεί το κύριο μέσο άσκησης του 

έργου της αλλά και χαρακτηρίζει την ευρύτερη διοικητικής της λειτουργία. Γι’ αυτό το 

λόγο θα έπρεπε να αυξηθεί ο αριθμός τους αλλά και ο χρόνος που αφιερώνεται σε αυτές 

αλλά και να διακρίνονται από την ειλικρίνεια των μελών της. Όπως αναφέρει ο Σ6«Σε 

διοικητικό επίπεδο πιο συχνά συνεδριάσεις..» και ο Σ5«..  μετά το τέλος του ωραρίου 

είναι ιδανικός χρόνος για συνεδριάσεις…..να τις κάνουμε στο εργασιακό μας ωράριο» 

αλλά και ο Σ7«..Να υπάρχει ειλικρίνεια στη διάρκεια της συνεδρίασης».  

Κάτι πολύ σημαντικό για την αποτελεσματικότητα του θεσμού είναι να υπάρχει 

μεγαλύτερη σαφήνεια και προκαθορισμένη ακολουθία ενεργειών στην ΛΑ. Όπως 

αναφέρει ο Σ6«..να υπάρχει ένα πρωτότυπο πρόγραμμα για να δούμε μετά και τα 

υπόλοιπα». Σημαντικό επίσης είναι να ενισχυθεί η διαδικασία Ελέγχου. Όπως αναφέρει 

ο Σ10«..αν οι προϊστάμενες αρχές ασκούσαν πιο συχνά έλεγχο θα ήταν κι αυτό μία πίεση 

περαιτέρω για  μία πιο αποτελεσματική λειτουργία». 

Επίσης όσο αφορά τα μέλη της είναι κάτι πολύ σημαντικό για την αποτελεσματικότητα 

του θεσμού της ΕΔΕΑΥ να δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία στον Προέδρο ώστε να 

ενεργεί. Ο Σ11 αναφέρει «..Προσπαθώ να περνάω μέσα από τη συζήτηση κάποιες 

αποφάσεις θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαι λίγο πιο ευέλικτος..» Επίσης είναι σημαντική 

η μεγαλύτερη συμβολή του ΕΑΕ σε όλα τα επίπεδα. Όπως αναφέρει ο Σ3«.. ότι το ότι 

εμπλέκεται ο εκπαιδευτικός του Τμήματος ένταξης από τη μία πλευρά είναι πολύ καλό..».  

Επίσης σχετικά με τους γονείς, είναι πολύ σημαντικό να αυξηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ 

ΕΔΕΑΥ και γονέων αλλά και με τα παιδιά κάτι που επιβάλλει να υπάρχει και μια 

ανάλογη συνεργασία. Όπως αναφέρει ο Σ6«.. είναι να κερδηθεί η εμπιστοσύνη προς τα 

μέλη της ΕΔΕΑΥ...κυρίως... με τους γονείς δηλαδή..» και ο Σ9«Οι δάσκαλοι είναι δεν 

είναι πανεπιστήμονες χρειαζόμαστε τη συνεργασία των γονιών», όπως και ο Σ14«Η 

συνεργασία και η εμπιστοσύνη μέσα σε ενδοσχολικό επίπεδο μπορεί να βοηθήσει πάρα 

πολύ». 

Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ικανοποιητική πρόσβαση και συνεργασία με 

φορείς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Σ8«..να υπάρχει πιο εύκολη ας πούμε 

πρόσβαση και σε άλλες υπηρεσίες». Βέβαια πρέπει να υπάρχουν συχνές συναντήσεις με 

άλλους Διευθυντές σχολείων -Προέδρων ΕΔΕΑΥ για την ανταλλαγή γόνιμων 

απόψεων. Όπως αναφέρει ο Σ2«..... νέοι διευθυντές άλλων σχολείων που λειτουργεί η 

ίδια ΕΔΕΑΥ θα έπρεπε να κάναμε κάποιες συναντήσεις κάθε μήνα..» και ο Σ14«Και αυτό 
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είναι πάρα πολύ σημαντικό η συνεργασία με τις άλλες σχολικές μονάδες..». Επίσης να 

υπάρχει γόνιμη επικοινωνία με αλλά μέλη που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία όπως 

αναφέρει ο Σ2«αν συνομιλήσουμε κάποιον που ήταν κάπου στο σχολείο σου και ξέρει 

για την ΕΔΕΑΥ είναι…πολύ σημαντικά...αυτό νομίζω ότι θα βοηθούσε πολύ τη 

διοίκηση». Επίσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν συχνές συναντήσεις για 

ενίσχυση συνεργασίας με το ΣΔΕΥ. Όπως αναφέρει ο Σ6«..επιβάλλεται να γίνονται 

τακτές συναντήσεις και ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων να γίνεται κάτι ανάλογο 

και στο ΣΔΕΥ..» 

Η βοήθεια της Πολιτείας είναι πολύ σημαντική κατά την άποψη των διευθυντών διότι 

επιζητούν καλύτερη υποστήριξη και ενημέρωση αλλά και σαφή περιγραφή 

αρμοδιοτήτων με συνεχή κεντρική καθοδήγηση ακόμα και σε επίπεδο περιφέρειας. 

Όπως αναφέρει ο Σ4«..καλύτερη ενημέρωση από το ΥΠΠΕΘ και υποστήριξη από τους 

αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους Γενικής και Ειδικής Αγωγής», ο Σ16 «Επίσης πιστεύω 

….ότι πρέπει οι αρμοδιότητες να περιγράφονται πιο αναλυτικά είναι πολύ σημαντικό 

αυτό πρέπει να ξέρει ο καθένας δηλαδή το νομικό πλαίσιο να είναι πιο σαφές» και ο 

Σ14«Η ΕΔΕΑΥ πρέπει να υποστηριχθεί πολύ κρατικά και κατόπιν σε επίπεδο 

περιφέρειας». Βέβαια θεωρούν πως είναι σημαντικό να υπάρχει νομική υποστήριξη 

αλλά δεν διστάζουν να εκφράζουν πως θα ενδυνάμωνε την διοικητική της δύναμη η 

ΕΔΕΑΥ αν είχε συνεργάτες τους γονείς με πιο επίσημο τρόπο. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Σ15«..με τους γονείς μαζί με ένα κεντρικό όργανο θα ενδυνάμωνε τη 

διοικητική λειτουργία της ΕΔΕΑΥ». Η βοήθεια της Πολιτείας θα ήταν ιδανική, αν 

θεσμοθετούσε την πιο συχνή παρουσία της ΕΔΕΑΥ στα σχολεία. Όπως αναφέρει ο 

Σ13 «.. πιο λειτουργικό σχήμα λειτουργίας αν αυτοί οι άνθρωποι ...η επιτροπή ήταν μέσα 

στο σχολείο μας περισσότερες μέρες», ο Σ14«..η στελέχωση και η παρουσία σε 

καθημερινό επίπεδο της ΕΔΕΑΥ να είναι πολύ ευεργετικό. Η Πολιτεία, είναι πολύ 

σημαντικό, να ενισχύσει την στελέχωση των ΕΔΕΑΥ ώστε αυτή να εχει έγκαιρη 

παρουσία και μόνιμο χαρακτήρα. Όπως αναφέρει ο Σ4 «Νωρίτερη έναρξη λειτουργίας 

της ΕΔΕΑΥ από την έναρξη του σχολικού έτους..»  ο Σ9«να είναι εγγυημένο ότι κάθε 

χρόνο με την έναρξη σχολικής χρονιάς θα υπάρχει έτοιμη  συγκροτημένη..» και ο 

Σ14«Για μένα θα πρέπει τα άτομα αυτά και να συμπληρωθούν δεν αρκούν. Η στελέχωση 

μιας ΕΔΕΑΥ θα πρέπει να έχει και παραπάνω..» Επίσης αναφέρει ο Σ1«..καλό να είναι 

μόνιμα τα μέλη της ΕΔΕΑΥ..» και ο Σ7«..Θα πρέπει να ..σε μόνιμη βάση». Επίσης 

σύμφωνα με τη γνώμη των Διευθυντών πρέπει να ληφθούν μέτρα για να την βελτίωση 
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της υλικοτεχνικής υποδομής όπως αναφέρει ο Σ6 «να υπάρχει ένας χώρος σταθερός που 

να συνεδριάζει η ΕΔΕΑΥ..» και ο Σ8«..να υπάρχει και οικονομική δυνατότητα να 

παίρνουμε υλικά…και….. υλικοτεχνική υποδομή..» αλλά και της επιμόρφωσης για να 

λειτουργήσει διοικητικά αποτελεσματικότερα η ΕΔΕΑΥ όπως αναφέρει ο Σ10«..θα 

μπορούσε να βοηθήσει μία περαιτέρω επιμόρφωση». 
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7. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

7.1 Συζήτηση των αποτελεσμάτων 

Προγραμματισμός -Σχεδιασμός και ΕΔΕΑΥ 

Όσο αφορά τις ενέργειες των μελών της ΕΔΕΑΥ που αφορούν τον Προγραμματισμό 

με το ΣΔ οι διευθυντές αναφέρουν πως η ενημέρωση του ΣΔ είναι βασική προϋπόθεση 

μιας επιτυχημένης λειτουργίας. Αυτό περιλαμβάνει τόσο τα ζητήματα που αφορούν τις 

προτεραιότητες και τις περιπτώσεις άμεσης υποστήριξης, όσο και τη γόνιμη ανταλλαγή 

προτάσεων με σκοπό τον προγραμματισμό του έργου αλλά και των Συνελεύσεων. Ο 

σχεδιασμός και η παρακολούθηση των προτεραιοτήτων δείχνουν να είναι σημαντικοί 

παράγοντες για την καλύτερη διαχείριση χρόνου σε έναν οργανισμό (Claessens κ.α., 

2007). 

Ο ΣΔ είναι βασικό κομμάτι της λειτουργίας του Προγραμματισμού διότι με τη 

συνεργασία που έχει με την ΕΔΕΑΥ ενισχύει και διευκολύνει ζητήματα διδασκαλίας 

και προμήθειας εποπτικού υλικού. Για να μπορεί ένα σχολείο να εστιάσει στις ανάγκες 

των μαθητών του πρέπει να αξιοποιεί στο προγραμματισμό του τα μέσα που έχει για 

την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. (McLeskey  & Waldron, 2000). 

Τα Προγράμματα Δράσης που εκπονεί η ΕΔΕΑΥ πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 

ειδικότητα των μελών της κατά την οποία τα μέλη καταγράφουν το ιστορικό των 

μαθητών με σκοπό τον προγραμματισμό της υποστήριξης τους. Η προετοιμασία στο 

σχεδιασμό και τον προγραμματισμό τους διασφαλίζουν την ποιότητα των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων των μαθητών (Thompson, 2010). 

Αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία και επικοινωνία των μελών με το ΣΔ με σκοπό την 

ουσιαστική παρακολούθηση και ανατροφοδότηση και κατά προέκταση 

προγραμματισμού των στόχων της. Συνεργατικές δραστηριότητες είναι η καθοδήγηση 

ο σχεδιασμός η υποστήριξη αλλά και η επικοινωνία για την πρόοδο και τις πραγματικές 

ανάγκες των μαθητών (Van Horn, 2011).  

Σύμφωνα με τις απόψεις διευθυντών σε γενικές γραμμές η συνεργασία αυτή θεωρείται 

απαραίτητη αλλά μία αρνητική πτυχή του έργου της ΕΔΕΑΥ είναι η μικρή εμπειρία 

των προέδρων της. Πολλά σχολεία αλλάζουν τους διευθυντές τους διότι δεν έχουν την 

ανάλογη εμπειρία και ικανότητα να διαχειριστούν θέματα ΕΑΕ (Cooner, Tochterman 

& Garrison-Wade, 2004). 
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Σχετικά με το Προγραμματισμό του ατομικού έργου τα μέλη της ΕΔΕΑΥ λειτουργούν 

σύμφωνα με την ειδικότητά τους. Βασικές ενέργειες που ενισχύουν αυτό είναι η 

καταγραφή των αναγκών των μαθητών η οποία επιτυγχάνεται μέσω προγραμματισμού 

συνεντεύξεων και συναντήσεων με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας 

συμπεριλαμβανομένου και τους γονείς. Για μια επιτυχημένη συλλογική ομαδική 

εργασία είναι επιβεβλημένη η τακτή εμπλοκή των μελών της σε συναντήσεις 

(Lawrence-Brown & Muschaweck, 2004). 

Σκοπός είναι ο προγραμματισμός των απαραίτητων ατομικών παρεμβάσεων. Οι 

ενέργειες αυτές του προγραμματισμού ενισχύουν και τη συμμετοχή αλλά και διάδραση 

του σχολείου με το εξωτερικό περιβάλλον. 

Όσον αφορά το ομαδικό έργο των μελών της σχετικά με τον Προγραμματισμό η 

ΕΔΕΑΥ προγραμματίζει συγκεκριμένους στόχους και παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια 

των Συνεδριάσεων με σκοπό την αποτίμηση και τροποποίησή τους. Τα αποτελέσματα 

μιας έρευνας  που έγινε σε έξι δημοτικά σχολεία δείχνουν πως οι διευθυντές επιδεικνύουν 

συνεργατική διάθεση στο σχεδιασμό και προγραμματισμό της δράσης τους για την λειτουργία  

των συναντήσεων  της ομάδας σε ετήσια βάση με σκοπό την  αναπροσαρμογή και αξιολόγηση 

του έργου τους (Guzmán, 1997). 

Το ομαδικό έργο κατά τις συνεδριάσεις χαρακτηρίζεται από δημοκρατικό διάλογο ο 

οποίος ωφελεί τη λειτουργία του προγραμματισμού. Ο συνεχής διάλογος και η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και του 

προσωπικού που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι απαραίτητος στην 

εκπαίδευση ατόμων με ΕΕΑ (Bargerhuff, 2001). 

Οργάνωση και ΕΔΕΑΥ 

Στη λειτουργία της Οργάνωσης και σχετικά με τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων, 

φαίνεται πως οι διευθυντές καθοδηγούνται από τις εκάστοτε νομικές απαιτήσεις. 

Προσπαθούν να είναι ενήμεροι για ενδεχόμενες αλλαγές προκειμένου να εκτελέσουν 

το οργανωτικό τους έργο. Φαίνεται πως η γνώση ενός διευθυντή για τα νομικά 

ζητήματα που διέπουν την ΕΑΕ  επηρεάζει όλο το φάσμα της διαδικασίας υποστήριξης 

των μαθητών με ΜΔ από την αναγνώριση των δυσκολιών τους μέχρι και τη παροχή  

επιπλέον υποστηρικτικών υπηρεσιών (Williams, 2015). 
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Σχετικά την Οργάνωση και το ατομικό τους έργο κάθε ειδικότητα για να οργανώσει το 

έργο της χρησιμοποιεί τεχνικά εργαλεία, με σκοπό την καταγραφή παρατηρήσεων 

εξατομικευμένα με συνεδρίες.  

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ συντάσσει ωρολόγια προγράμματα και κάθε 

μέλος συλλέγει χρήσιμες πληροφορίες για τους μαθητές με σκοπό την πληρέστερη 

καθοδήγηση στο οργανωτικό του έργο τόσο με συνεντεύξεις και συναντήσεις αλλά και 

καταγραφή παρατηρήσεων. Τα καθήκοντα του διευθυντή στον Καναδά είναι να 

συντονίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να βοήθα στις αναφορές και να συντονίζει και 

να τροποποιεί προγράμματα (Jahnukainen, 2015). 

Η γενικότερη καταγραφή των διαδικασιών με βιβλία πρακτικών και τη δρομολόγηση 

αυτών ενισχύεται από την ύπαρξη γραμματέα κάτι όμως το οποίο σπανίζει αν και 

προβλέπεται. 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων λύνονται πολλά οργανωτικά ζητήματα σχετικά 

με το ΑΠΔΔΥ. Κατά τη διάρκειά τους τα μέλη είναι ενεργοί ακροατές με σκοπό την 

σύνταξη αναφορών και οδηγιών για την περαιτέρω καθοδήγηση της υποστήριξης του 

μαθητή. Η υποστήριξη ενός μαθητή πρέπει να μην είναι μόνο νομική αλλά να 

ανταποκρίνεται στην εξατομίκευση ανάλογα με τον μαθητή (Idol & Griffith, 1998) 

Τα μέλη της διευθετούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση της 

υποστήριξης εξωσχολικών ζητημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους αλλά 

και την εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων για την καθοδήγησή τους. Οι 

προσπάθειες πρέπει να εντείνονται για να ενθαρρύνονται οι γονείς ώστε να έχουν 

ενεργή εμπλοκή στις συναντήσεις που έχουν να κάνουν με το ΕΕΠ (Banerjee κ.α., 

2017). 

Επίσης συνεργάζονται με άλλες ΣΜ αλλά και με τους συντονιστές και τους ΣΣ σε 

ζητήματα συνεκπαίδευσης, με σκοπό τη γόνιμη ανατροφοδότηση αλλά και την 

τροποποίηση προγραμμάτων που βοηθούν την οργάνωση του έργου της. Η συνεργασία 

των ΣΜ υποστήριξης πρέπει να συνεπάγεται και εξίσου ουσιαστική διοικητική 

συνεργασία και σύνδεση και σε μεγαλύτερο επίπεδο από αυτό της ΣΜ (Nel, Müller, & 

Rheeders, 2011). 

Οργανωτικά όμως και σύμφωνα με τις απόψεις της πλειοψηφίας των διευθυντών 

πολλές φορές τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  λειτουργούν άτυπα και πραγματοποιούν ενέργειες 
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που δεν τηρούν την τυπική τους λειτουργία. Η ΣΜ εμπεριέχει διαδικασίες συντονισμού 

απαραίτητες για την ομαλή της λειτουργία. Σύμφωνα με τον [Mintzberg (1979) όπως 

αναφ. ο Κατσαρός (2008)] ο συντονισμός επιτυγχάνεται είτε με αμοιβαία προσαρμογή 

των μελών της λόγω των άτυπων σχέσεων συνεργασίας που προκύπτουν είτε με την 

τυποποίηση των εργασιών οι οποίες είναι προκαθορισμένες από την αρχή. 

Βέβαια αυτό αποτιμάται θετικά διότι πολλές φορές εκτός συνεδριάσεων αλλά πάντα 

σύννομα διευθετούνται ζητήματα όπως συνεργασία με γονείς και άλλους φορείς κάτι 

το οποίο ενισχύει το έργο της. Χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από έναν 

συντονιστή ή ομάδα συντονιστών για να διεκπεραιωθούν καθημερινές εργασίες. 

(DiPaola & Tschannen-Moran, 2003). Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη άποψη η οποία 

ισχυρίζεται πως η ΕΔΕΑΥ  δεν λειτουργεί άτυπα αλλά αν χρειαζόταν θα ήταν θεμιτό 

αφού θα ενισχύονταν η λειτουργία της Οργάνωσης διοικητικά. 

Λήψη Αποφάσεων και ΕΔΕΑΥ 

Τα σχολεία πρέπει να έχουν διαδικασίες οι οποίες να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν 

πληροφορίες στην ΛΑ στα ευμετάβλητα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (Shute, 2017). 

Σχετικά με τη διαδικασία ΛΑ στις ΕΔΕΑΥ  οι διευθυντές στηρίζονται αποκλειστικά 

στη νομική οδό και τους περιορισμούς που επιτάσσει η νομοθεσία γενικότερα. «Ένα 

μοντέλο διαχείρισης προβλημάτων/κρίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για τη 

ΛΑ σχετικά με τις παρεμβάσεις σε κάθε επίπεδο υποστήριξης» (Τζιβινίκου, 2015, σ. 

104). Μέσω αναφορών και προτάσεων οι οποίες αναδύονται μέσα από εποικοδομητικό 

διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα προηγείται ο εντοπισμός των αναγκών για την 

ιδανική ΛΑ στην υποστήριξη των μαθητών. Η αποτελεσματική καταγραφή 

πληροφοριών από τους διευθυντές για τις ανάγκες  ενός σχολείου βοηθά στην ανάληψη 

αντίστοιχων αποφάσεων επειδή αυτοί κατανοούν την σημασία των διαδικασιών που 

διενεργούνται μέσα στη ΣΜ (Conley & Goldman, 1994). Ο διευθυντής πρέπει να  

στηρίζεται στη δέσμευση για εποικοδομητικό διάλογο στην κοινή ΛΑ και αν θέλει να 

ενδυναμώνει τις συμπεριληπτικές διαδικασίες στην διοίκηση της ΣΜ και των 

εκπαιδευτικών της (Cobb, 2015). 

Οι συναντήσεις, οι οποίες  λαμβάνουν σοβαρά την εξειδικευμένη γνώση των 

επιστημόνων, χαρακτηρίζονται από την τάση να υπερισχύει η γνώμη της πλειοψηφίας 

του ΣΔ με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονιών και της διακριτικής εμπλοκής του 

Προέδρου της ΕΔΕΑΥ. Η συμμετοχή των γονιών στη διαδικασία ΛΑ στην εκπαίδευση 

των παιδιών μπορεί να είναι μια διαδικασία συναλλακτικά ωφέλιμη η οποία μπορεί να 
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τονώσει την αλληλεπίδραση με τη ΣΜ και να προάγει νέες προοπτικές οι οποίες θα 

συμβάλλουν στην ισότιμη εκπαίδευση τους (Zaretsky, 2005). 

Σχετικά με τις Ατομικές αποφάσεις αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους 

περιορισμούς του νόμου αλλά και την ειδικότητα που αφορά το έργο του καθενός 

μέλους της ΕΔΕΑΥ. Αυτό συμβάλλει στη μελλοντική ιδανική συνεργασία η οποία 

κατά προέκταση καθορίζει και την πρόοδο των μαθητών «Τα δεδομένα της προόδου 

καθοδηγούν τη λήψη των εκπαιδευτικών αποφάσεων.» (Τζιβινίκου, 2015, σ. 104). 

Σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών τα μέλη της ΕΔΕΑΥ λαμβάνουν αποφάσεις 

σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, με σημαντική συμβολή να 

διαδραματίζει σε αυτές, ο ψυχολόγος. 

Η ιδανική ΛΑ όμως στις ΕΔΕΑΥ είναι κατεξοχήν προϊόν ομαδικής εργασίας. Μια 

απόφαση για να είναι αποτελεσματική πρέπει να συνδράμουν συνήθως πολλοί 

επιστήμονες (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).Οι ρόλοι των μελών αλληλοσυμπληρώνονται 

μέσα από την ομαδική λειτουργία η οποία χαρακτηρίζεται από τον προσανατολισμό 

στους κοινούς στόχους και την ομοφωνία. Ένα όραμα το οποίο περιέχει συλλογική ΛΑ 

μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία των ομάδων (Van Horn, 2011). Βέβαια 

και σε αυτή τη φάση είναι απαραίτητη η υποστήριξη   του διευθυντή και Προέδρου της 

ΕΔΕΑΥ. Η ειδική εκπαιδευτική διαδικασία χρειάζεται ομαδική εμπλοκή και κάποιον 

ο οποίος παρακολουθεί το έργο  ολικά για να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις (Van 

Horn, 2011). 

Στις συνεδριάσεις λοιπόν οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον ομαδικό τους χαρακτήρα, 

η ΛΑ γίνεται για ζητήματα δυσκολιών και διαφοροποιημένης υποστήριξης των 

μαθητών αλλά και ζητήματα συμπεριφοράς των παιδιών όπως και για δράσεις 

κοινωνικής στήριξης σε σχολικό και οικογενειακό επίπεδο. Είναι φανερό ότι πολλές 

φορές είναι απαραίτητο ν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες είναι απρογραμμάτιστες για 

τις αβέβαιες αυτές καταστάσεις (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008).Η συμμετοχή πολλών 

εμπλεκόμενων επαγγελματιών  σε μια διαδικασία ΛΑ  η οποία στηρίζεται στο μοντέλο 

των Πολυεπίπεδων Συστημάτων Υποστήριξης (Multi-Tiered Systems of Support, 

MTSS) οδηγεί στην αποτελεσματική παρέμβαση των μαθητών με ΜΔ (Shute, 2017).  

Οι αποφάσεις είναι παιδαγωγικές και επιχειρείται να τηρούν τον αρχικό σχεδιασμό 

αλλά και να ανταποκρίνονται στην επιμήκυνση του χρόνου της υποστήριξης των 

μαθητών παίρνοντας έτσι πιο στρατηγικό προσανατολισμό. Άλλωστε στις ΣΜ 
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συναντάμε αποφάσεις οι οποίες αφορούν όλα τα επίπεδα ΛΑ (Αθανασούλα-Ρέππα, 

2008). 

Διεύθυνση-Καθοδήγηση και ΕΔΕΑΥ 

Σχετικά με το Ατομικό έργο των μελών στη λειτουργία της Διεύθυνσης τα μέλη 

διακατέχονται από εχεμύθεια και εμπιστοσύνη. Σύμφωνα με την επιστημονική τους 

κατάρτιση είναι ενημερωμένοι για διαδικαστικές λεπτομέρειες και με τη συνεχή τους 

παρατήρηση καθοδηγούν καθημερινά ζητήματα. Η επικοινωνία τους είναι  συχνή με 

τους γονείς. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι είτε προφορική είτε γραπτή 

(Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Αυξημένη εμπιστοσύνη δείχνει και ο πρόεδρος της 

ΕΔΕΑΥ στα μέλη ο οποίος διευθετεί ζητήματα μετακινήσεων και συναντήσεων. 

Επειδή οι διευθυντές λειτουργούν πολλές φορές σαν να διοικούν δυο σχολεία όταν 

εμπεριέχονται σε αυτά άτομα με ΜΔ είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο εκτελεστικός τους 

ρόλος (Lord κ.α., 2016). 

Επιπλέον τα υπόλοιπα μέλη διευθετούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με διαχείριση 

συγκρούσεων και καταστάσεων κρίσεων αλλά και γενικότερα διευθετούν 

προγράμματα και ενέργειες που διασφαλίζουν την οικογενειακή και ψυχική υγεία του 

μαθητή στο σχολικό και εξωσχολικό του περιβάλλον. 

Σχετικά με την ομαδική λειτουργία ο Πρόεδρος συντονίζει τις επιμέρους ενέργειες της 

ομάδας η οποία πράττει με σκοπό την εξατομίκευση της υποστήριξης του μαθητή με 

αλληλοσεβασμό ένας το έργο του άλλου με εμπιστοσύνη αλλά και με αξιοσημείωτο 

χρόνο να λαμβάνει η ενδοομαδική συνεννόηση και συνεργασία. Ο ρόλος του διευθυντή 

είναι διευθετικός στις συναντήσεις που γίνονται (ΗΠΑ) για την εκτίμηση και 

παρέμβαση των μαθητών με ΜΔ αλλά και χαίρει της ανάλογης εμπιστοσύνης που δίνει 

ο ίδιος στους εκπαιδευτικούς του (Van Horn, 2011). 

Στη Διαδικασία Παραπομπών τα μέλη της ομάδας διευθετούν έγγραφα και 

συναντήσεις και με την ανάλογη νομική καθοδήγηση και συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς αναζητά μία αντίστοιχη συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ η οποία όμως 

εμπεριέχει αυξημένη εμπιστοσύνη και εχεμύθεια. 

Έλεγχος και ΕΔΕΑΥ 

Σχετικά με τη λειτουργία του Ελέγχου και τους τρόπους που διεξάγεται αυτός γίνεται 

με την τήρηση της ιεραρχίας και απαρέγκλιτης και απαρέγκλιτης τήρησης της 

νομοθεσίας. Οι τρόποι ελέγχου των ΕΔΕΑΥ η γίνεται με παρουσιολόγια, εκθέσεις και 
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καταγραφές. Επίσης με διαρκείς ενημερώσεις και συναντήσεις αλλά και πολλές φορές 

πραγματοποιείται με άτυπους τρόπους και κανόνες. Σύμφωνα με την Αθανασούλα 

Ρέππα (2008) αυτό συναντάται συχνά στους οργανισμούς αφού η επικοινωνία δεν 

προγραμματίζεται ή προκαθορίζεται από κανονισμούς.  Η συνεχής παρακολούθηση 

μέσω αναφορών της εκπαιδευτικής διαδικασίας των  μαθητών με ΜΔ βελτιώνει την 

ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας από τους εκπαιδευτικούς (Shute, 2017). 

Γενικότερη ευθύνη για τον Έλεγχο έχει ο πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ ο οποίος αποτελεί και 

τον διοικητικό τους προϊστάμενο. Οι αποτελεσματικοί διευθυντές πρέπει να στοχεύουν 

στην ακαδημαϊκή επίδοση κάθε παιδιού ξεχωριστά που σημαίνει ότι πρέπει να 

διασφαλίζουν τις απαραίτητες πληροφορίες αλλά και την καταγραφή τους ανάλογα με 

την περίπτωση του καθενός μαθητή (Boscardin, 2007). 

Ο Έλεγχος πραγματοποιείται σε καθημερινή εβδομαδιαία αλλά και ετήσια βάση με τη 

σύνταξη ανάλογων εκθέσεων και αναφορών. Βέβαια σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο 

Έλεγχος όταν πραγματοποιείται από την καθημερινή και ενδιάμεση παρακολούθηση 

συναντήσεων και ενημερώσεων. 

Αξιοσημείωτο χρόνο στη διαδικασία του Ελέγχου σχετικά με το ατομικό έργο 

λαμβάνει η ενημέρωση του προσωπικού φακέλου του μαθητή στον οποίο κάθε μέλος 

προσπαθεί να ασκήσει έλεγχο με συναντήσεις ενημέρωσης και συνεργασίας με τους 

γονείς. Κάθε μέλος και κυρίως ο Πρόεδρος πρέπει να είναι υποστηρικτικός και να 

διασφαλίζει όλες εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε η καταγραφή των ενεργειών σχετικά 

με τον έλεγχο των μαθητών να είναι ενημερωμένες, με την ανάλογη όμως διαφύλαξη 

των προσωπικών δεδομένων. Ο τρόποι και στρατηγικές  με τους  οποίους  εποπτεύει 

ένας διευθυντής τους εκπαιδευτικούς δείχνει ότι έχει άμεση σχέση με την 

παραγωγικότητα του σχολείου κατά προέκταση (Ilgan, Parylo & Sungu, 2015). 

Σχετικά με τον Έλεγχο σε ομαδικό επίπεδο στις Συνεδριάσεις καταγράφονται 

λεπτομέρειες και εκτεταμένες παρατηρήσεις με ημερολόγια σε συνεργασία με τους 

γονείς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υποστήριξης  πρέπει να ελέγχονται και να 

αξιολογούνται από την ομάδα έτσι ώστε οι παρεμβάσεις να είναι ουσιαστικά 

βοηθητικές (Nellis, 2012). Τα διοικητικά καθήκοντα των διευθυντών έχουν έμμεση 

σχέση με τον έλεγχο των συναντήσεων αλλά και με την ουσιαστική επικοινωνία με 

τους γονείς (Bays & Crockett, 2007). 

Στη Διαδικασία των Παραπομπών η ευρύτερη συλλογή των δεδομένων αποτελεί 

σημαντική διαδικασία με σκοπό να πραγματοποιείται έλεγχος για το αν η ΣΜ 

εξάντλησε όλα τα περιθώρια για την παραπομπή ή όχι του μαθητή σε ανώτερο επίπεδο 
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ελέγχου όπως τα ΚΕΔΔΥ. Κάτι ανάλογο πραγματοποιείται με την  ανταπόκριση στην 

παρέμβαση (RTI) η οποία ενισχύει την ανάγκη εξατομίκευσης της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας ενός μαθητή αλλά αποτελεί και έναν μηχανισμό ελέγχου της 

παρακολούθησής της προόδου του (Hale, Kaufman, Naglieri & Kavale, 2006). 

Προβλήματα-Περιορισμοί στις ΕΔΕΑΥ-Προτάσεις 

Όσο αφορά το Δεύτερο Ερευνητικό Ερώτημα σχετικά με τα προβλήματα και τους 

περιορισμούς που τέθηκαν από τους διευθυντές, το ατομικό έργο των μελών της 

ΕΔΕΑΥ πλήττεται γενικότερα από την έλλειψη χρόνου και την υλικοτεχνική υποδομή 

αλλά και την εγκατάλειψη του σχολείου από τους μαθητές. Στην μελέτη τους οι Horng, 

Klasik και Loeb (2009) σχετικά με την διαχείριση χρόνου των διευθυντών σε σχολεία 

του Miami βρήκαν πως αν και οι διευθυντές αφιερώνουν πολύ χρόνο σε εργασίες 

διοικητικές και γραφειοκρατικές υποχρεώσεις κάτι που δεν τους δίνει χρόνο σχετικά 

με τη μαθησιακή διαδικασία. 

Σχετικά με τα μέλη ή μη σαφείς αρμοδιότητες, η έλλειψη εξειδικευμένης γνώσης και 

εμπειρίας αλλά και η δυσκολία στη συνεννόηση και συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς και το διευθυντή, είναι σοβαροί περιορισμοί που παρακωλύουν το 

διοικητικό της έργο. Σε ένα σχολείο στις ΗΠΑ ο διευθυντής αντικατέστησε τις 

υπηρεσίες υποστήριξης με έναν πιο ελπιδοφόρο τρόπο που εστιάζει στην ενίσχυση των 

αρμοδιοτήτων και ευθυνών του Ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού με πιο δραστικό 

και λειτουργικό τρόπο (Frattura & Capper, 2006). Επίσης πλήττεται το ατομικό έργο 

σχετικά με τους γονείς με τη συνεργασία μαζί τους αλλά και προβλήματα 

δημιουργούνται από την ύπαρξη φόβου και δυσπιστίας των γονιών για τον θεσμό. Είναι 

αλήθεια πως ο φόβος και η έλλειψη εμπιστοσύνης πλήττουν την υγιή επικοινωνία σε 

έναν διοικητικό οργανισμό (Αθανασούλα-Ρέππα, 2008). Αρκετοί διευθυντές όμως 

είναι ευχαριστημένοι και δεν ανέφεραν προβλήματα από το ατομικό έργο των μελών 

της ΕΔΕΑΥ. 

Σχετικά με το ομαδικό έργο των μελών της ΕΔΕΑΥ προβλήματα και περιορισμοί 

σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών συναντώνται από τον μη ορθό καθορισμό των 

στόχων. Στην έρευνα  που πραγματοποίησε σε δημοτικά σχολεία ο Sakiz (2017) 

αναφέρει πως η αξιοποίηση όλων των δεδομένων με σκοπό τη στοχοθεσία της 

διαφοροποιημένης διδασκαλίας αλλά και παρέμβασης με την διεπιστημονική 

αντιμετώπιση της προόδου των μαθητών δεν είχαν ολιστική προσέγγιση. Επίσης 

σημαντικό πρόβλημα είναι η γραφειοκρατία όλων των διαδικασιών.  
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Επιπλέον η έλλειψη χρόνου πείρας και καλής συνεργασίας με τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ τους και αυτό αποτελεί ένα επιπλέον 

πρόβλημα στην καθημερινή διοικητική της αποτελεσματικότητα. Η διαφοροποίηση 

του χάρτη της ΕΑΕ επιφορτίζει τον ρόλο της διεύθυνσης της ΣΜ στη διαχείριση των 

ανθρώπινων αλληλεπιδράσεων (Crockett, 2007). Βέβαια σύμφωνα με την άποψη 

αρκετών διευθυντών δεν υπάρχουν προβλήματα στο ομαδικό έργο και όλα διεξάγονται 

κατά τη δική τους εκτίμηση με θετικό πρόσημο. 

Σχετικά με τη Διαδικασία των Συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ προβλήματα παρατηρούνται 

σχετικά πάντα με τη γραφειοκρατία που διέπει όλες τις διαδικασίες των συνεδριάσεων. 

Βέβαια υπάρχουν και έρευνες οι οποίες ενώ οι εκπαιδευτικοί νιώθουν χαμηλή 

υποστήριξη οι διευθυντές αισθάνονται ότι είναι πολύ υποστηρικτικοί απέναντι τους σε 

διοικητικές εργασίες όπως ο προγραμματισμός συναντήσεων και η παρακολούθηση 

όλης της γραφειοκρατίας γενικά (Valeo, 2008). 

Επίσης το γνωστικό υπόβαθρο των μελών είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την διοικητική 

λειτουργία της ομάδας. Βέβαια σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χρόνου ο οποίος 

προσδίδει επιπλέον άγχος και πίεση στα μέλη της ομάδας με αποτέλεσμα να 

παράγονται διαφορετικές εκτιμήσεις κατά τη διάρκειά των συνεδριάσεων με 

αποτέλεσμα να επηρεάζονται και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών. Αυτό σε συνδυασμό 

με τη μη συχνή παρουσία σε εβδομαδιαία βάση είναι κάτι το οποίο επηρεάζει τη 

διαδικασία των συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ. 

Σχετικά με τη Διαδικασία των Παραπομπών παρατηρούνται προβλήματα και 

περιορισμοί οι οποίοι προέρχονται από τη μη αποδοχή των δυσκολίων των μαθητών 

από τους γονείς. Επίσης και εδώ η γραφειοκρατία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό 

εμπόδιο στη διεξαγωγή όλων των διοικητικών ενεργειών που επιλαμβάνονται τα μέλη 

της. Επίσης η έγκαιρη στελέχωση επηρεάζει πολύ το έργο της ΕΔΕΑΥ και τις σχέσεις 

της με το ΚΕΔΔΥ, αφού η μη ανταπόκριση από το ΚΕΔΔΥ και η μη ανάληψη 

ουσιαστικών ευθυνών προσδίδει μεγαλύτερη διοικητική δυσκαμψία στο έργο των 

μελών της. 

Άλλα προβλήματα τα οποία συναντούμε στη γενική διοικητική λειτουργία της ΕΔΕΑΥ 

είναι η έλλειψη αρχικού προγραμματισμού. Επίσης η αυξημένη δυσκολία στη ΛΑ είναι 

ένας σημαντικός περιορισμός που καθορίζει και επηρεάζει τη μετέπειτα λειτουργίας 

του έργου της. Σύμφωνα με τους Shapiro and Stefkovich’s (2005) όπως αναφέρει ο 
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(Lashley, 2007) υπάρχουν διλλήματα και προβληματισμοί τους οποίους αντιμετωπίζει 

ο διευθυντής στην εφαρμογή διαδικασιών ΛΑ. Πολλοί νέοι διευθυντές αισθάνονται 

ανέτοιμοι γνωστικά και διοικητικά για να διαχειριστούν θέματα ΕΑΕ (Davidson & 

Algozzine, 2002). 

Η μη σαφή τήρηση διοικητικών εγγράφων επηρεάζει το έργο της με αποτέλεσμα τα 

μέλη να έχουν άγνοια για τον τρόπο που πρέπει να αντιδρούν διοικητικά σε διάφορες 

καταστάσεις. Βέβαια η γενικότερη άγνοια για το θεσμό επηρεάζει τη διοικητική της 

λειτουργία και καθιστά την ΕΔΕΑΥ πολλές φορές απομονωμένη αν και θα έπρεπε να 

αποτελεί μία ισχυρή ομάδα η οποία ενισχύει το έργο του σχολείου.  

Η μη αξιοποίηση των πληροφοριών επίσης αποτελεί σημαντικό περιορισμό ο οποίος 

επηρεάζει πέρα από την πρόοδο των μαθητών και τη γενικότερη διοικητική 

καθημερινότητα. Βέβαια σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών η έλλειψη 

επιμόρφωσης είναι κάτι το οποίο όχι μόνο αποτελεί πρόβλημα αλλά κρίνεται 

επιτακτικά αναγκαίο να δοθούν λύσεις διότι η ύπαρξη τους θα λύσει αρκετά 

προβλήματα. Σε έρευνα στη Αριζόνα διαπιστώθηκε πως το πλήθος των μη  

πιστοποιημένων  διευθυντών για να διοικήσουν θέματα ΕΑΕ ήταν μεγάλο 

(Meyerowitz, 2015). 

Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα που ανέφεραν όλοι οι διευθυντές της έρευνας είναι 

το πρόβλημα της στελέχωσης. Οι διευθυντές ανέφεραν πως η στελέχωση πρέπει να 

είναι μόνιμη, σταθερή και έγκαιρη έτσι ώστε να είναι περισσότερο αποδοτικό το έργο 

τους. Σύμφωνα με τις απόψεις αρκετών διευθυντών το έργο τους είναι αρκετά 

επιφορτισμένο ώστε να μπορούν να έχουν μία επιτυχή διοικητική καθημερινότητα σε 

όλο το φάσμα των ενεργειών και διαδικασία διαδικασιών των ΕΔΕΑΥ.  

Επίσης σημαντικό περιορισμό αναφέρουν ως την μη γνώση διοικητική σχέσης με τα 

ΚΕΔΔΥ η οποία εάν αποσαφηνιστεί θα δώσει μία μεγαλύτερη διοικητική 

ελαστικότητα και ευελιξία στην ομάδα της ΕΔΕΑΥ. Τέλος συνεχής προβληματισμός 

απορρέει για την επιτυχή συνέχεια του θεσμού ο οποίος γενικότερα αντιμετωπίζεται 

ακόμα με μεγάλη δυσπιστία.  

Όπως και στα υπόλοιπα στάδια και λειτουργίες της διοίκησης μέσα στις ΕΔΕΑΥ έτσι 

και εδώ υπήρξαν διευθυντές οι οποίοι ανέφεραν πως δεν συναντούν προβλήματα ή 

περιορισμούς στη διοικητική της λειτουργία. 
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Σχετικά με τις προτάσεις για την ενίσχυση του θεσμού της ΕΔΕΑΥ κύρια διαπίστωση 

όλων των διευθυντών είναι πώς το έργο των μελών της τόσο σε ατομικό όσο και 

ομαδικό επίπεδο πρέπει να χαρακτηρίζεται από ουσιαστική ανάληψη της ατομικής 

ευθύνης του καθενός για το έργο που επιτελεί. Σχετικά με τις Συνεδριάσεις είναι 

απαραίτητο να αυξηθεί ο αριθμός τους και να δοθεί περισσότερος χρόνος για αυτές 

αφού αποτελούν βασική διαδικασία λειτουργίας της ΕΔΕΑΥ. 

Όσο αφορά της λειτουργίας της διοίκησης στη ΛΑ Όταν υπάρχει σε μια ομαδική 

διαδικασία ένα άτομο το οποίο αυτό καταγράφει την διαδικασία των συναντήσεων-

συνεδριών της ομάδας υποβοηθά την αποτελεσματική ΛΑ και την εξασφάλιση όλων 

των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία της (Nellis, 2012). Επίσης στη ΛΑ η 

δημιουργία σταθερών πρωτοκόλλων ενεργειών θα ενδυναμώσει την διοικητική 

λειτουργία της. Επίσης η ενίσχυση του Ελέγχου είναι κάτι το οποίο αναφέρεται από 

πάρα πολλούς διευθυντές ως μέσο βελτίωσης της διοικητικής της λειτουργίας. Η 

σταθερότητα χρήσης ενός συγκεκριμένου πρωτοκόλλου υποστήριξης όπως το RTI 

βοηθά στις ενέργειες αυτών που το εφαρμόζουν ώστε να παρέχουν την κατάλληλη 

καθοδήγηση και έλεγχο της διαδικασίας υποστήριξης των ΜΔ (Fuchs κ.α., 2003). 

Σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών αναφορικά με τα μέλη ο Πρόεδρος πρέπει να 

έχει μεγαλύτερη ευελιξία και εμπλοκή σε όλο το φάσμα των λειτουργιών της διοίκησης 

της ΕΔΕΑΥ. Οι διευθυντές πρέπει να είναι ευέλικτοι στην αν θέλουν να 

δημιουργήσουν κατάλληλες συνθήκες για την υποστήριξη των μαθητών με ΜΔ (Epler, 

2015). Βέβαια επιζητείται και μεγαλύτερη εμπλοκή από τον ΕΕΑ. Είναι σημαντικό για 

μια ΣΜ και την διεύθυνση της να δέχεται υποστήριξη από τους εμπλεκομένους σε 

διαδικασίες διάγνωσης και αξιολόγησης ατόμων με ΕΕΑ διότι αυτό δίνει εγγύτητα στο 

έργο τους και μπορεί να το κάνει πιο εποικοδομητικό (Guerra & Maxwell, 2015). 

Η αυξημένη εμπιστοσύνη στη σχέση της ΕΔΕΑΥ με τους γονείς είναι κάτι το οποίο θα 

βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της και θα λύσει καθημερινά προβλήματα. Οι 

προσπάθειες πρέπει να εντείνονται για να ενθαρρύνονται οι  γονείς ώστε να έχουν 

ενεργή εμπλοκή στη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες στην  εκπαίδευση των 

παιδιών με ΜΔ (Banerjee κ.α., 2017). 

Ανάλογη συνεργασία θα ήταν ιδανικό να υπάρχει και με τους φορείς όπως είναι τα 

ΣΔΕΥ ή και με άλλα μέλη άλλων ΕΔΕΑΥ ή σχολείων, των οποίων η εμπειρία και η 

γνώση τους θα βοηθήσει την εκάστοτε ΣΜ να επιτελέσει το διοικητικό της έργο 
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σχετικά με τη λειτουργία της ομάδας της ΕΔΕΑΥ. Η ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλεί και τις 

άλλες ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο ΣΔΕΥ προκειμένου να διαμορφώσει 

καλύτερη άποψη. 

Από πλευράς Πολιτείας οι διευθυντές ανέφεραν πως η καλύτερη ενημέρωση και 

υποστήριξη από αυτήν θα τόνωνε ουσιαστικά το διοικητικό της έργο και θα έλυνε 

διάφορες ασάφειες και δυσλειτουργίες της καθημερινότητας. Η προετοιμασία των 

διευθυντών είναι ελλιπής τόσο σε επίπεδο απόκτησης γνώσεων όσο και κατανόησης 

των πραγματικών αρχών της νομοθεσίας σε σχέση με θέματα που αφορούν την ΕΑΕ 

(Marrett, 2008) 

Επίσης μία πιο επίσημη και θεσμοθετημένη συνεργασία με τους γονείς θα βελτίωνε 

την διοικητική αποτελεσματικότητα των ΕΔΕΑΥ σε καθημερινό επίπεδο. Οι γονείς 

διαμορφώνουν πολιτικές και διοικητικές αποφάσεις για την εκπαίδευση των μαθητών 

με ΜΔ μέσα από την ενεργοποίηση ομάδων και συλλόγων γονέων σε τοπικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο (Παντελιάδου  και Μπότσας, 2007). Βέβαια η ενίσχυση της 

στελέχωσης αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα όπως αναφέρθηκε το οποίο 

πρέπει να λυθεί άμεσα για να μπορεί να έχει νόημα η παρουσία της ΕΔΕΑΥ στο 

σχολείο ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την υποστήριξη των μαθητών αλλά και να της 

δώσει την διοικητική αυτονομία η οποία πολλές φορές απαιτείται για την 

αποτελεσματική λειτουργία της. Τέλος η λύση της υλικοτεχνικής υποδομής θα 

βελτίωνε πάρα πολύ το διοικητικό της έργο διότι πολλές φορές η διάθεση και οι 

διαδικασίες τηρούνται καλυτέρα όταν αυτό έχει λυθεί. H αποτελεσματικότητα των 

εκπαιδευτικών στο προγραμματισμό συντελείται μόνο όταν υπάρχει απαραίτητη 

υλικοτεχνική υποδομή αν και πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να το 

φροντίζουν με δικά τους έξοδα (Kozleski κ.α., 2000). 

Συμπερασματικά το ατομικό και ομαδικό έργο των μελών των ΕΔΕΑΥ καθοδηγείται 

σε όλες τις λειτουργίες της διοίκησης από τη νομοθεσία. Η αγαστή συνεργασία των 

μελών με το ΣΔ πραγματοποιείται ανάλογα με την ειδικότητα και το ατομικό έργο του 

καθενός από τα μέλη. Ο Προγραμματισμός των στόχων και ο καταμερισμός των 

αρμοδιοτήτων αποσκοπούν σε  ενέργειες οι οποίες διευθετούν ζητήματα σχετικά με τις 

παρεμβάσεις για την ουσιαστική υποστήριξη των μαθητών τόσο για ζητήματα 

διδασκαλίας αλλά και δράσης οικογενειακής και κοινωνικής στήριξης τους. Οι άτυποι 

κανόνες λειτουργίας λαμβάνουν αξιοσημείωτο χρόνο της διοικητικής 
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καθημερινότητας των ΕΔΕΑΥ. Η συλλογή πληροφοριών με συναντήσεις και 

συνεδριάσεις διευθετούν ζητήματα τα οποία καταλήγουν σε ατομικές και ομαδικές 

αποφάσεις για την σημαντική υποστήριξη των μαθητών. Είναι προϊόν 

εποικοδομητικού διαλόγου και συμβάλλουν στην τήρηση του αρχικού 

προγραμματισμού. Ο Έλεγχος στο έργο και τις διαδικασίες της ΕΔΕΑΥ τηρεί την 

διοικητική ιεραρχία και γίνεται προσπάθεια να τηρείται με τα ανάλογα 

χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε να είναι ουσιαστικός στην διαρκή υποστήριξη των 

μαθητών. Βέβαια τα προβλήματα συνεργασίας και σχέσεων των εκπαιδευτικών όπως 

και της στελέχωσης επηρεάζουν τη διοικητική λειτουργία της η ΕΔΕΑΥ. Επίσης 

υπάρχουν ασαφή σημεία στα διάφορα στάδια λειτουργίας και διοίκησης των ΕΔΕΑΥ. 

Αυτό απαιτεί επιτακτικά άμεσες λύσεις σε ενδοσχολικό αλλά και σε επίπεδο σχολικής 

κοινότητας. Η πολιτεία επίσης πρέπει να δρομολογήσει διαδικασίες στήριξης των 

ΕΔΕΑΥ και των μελών της για τη συνέχεια μιας επιτυχής συνέχειας του θεσμού. 

7.2 Περιορισμοί της Έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα υπήρχε από την αρχή η δυσκολία ότι λόγω του νεοσύστατου 

θεσμού των ΕΔΑΥ δεν υπήρχε έκδηλη επιθυμία να αποτυπωθούν οι σκέψεις των 

διευθυντών. Έπρεπε λοιπόν αρχικά να αναλυθεί περαιτέρω η ΥΑ λειτουργίας των 

ΕΔΕΑΥ και να αναζητηθούν στοιχεία Οργάνωσης και Λειτουργίας της ως διοικητικός 

μηχανισμός. Αυτό ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρο και παρήγαγε ένα πρωτόκολλο 

συνέντευξης το οποίο θα ήταν ικανό να αναδύσει πιο φιλικά τις πολύτιμες απόψεις των 

διευθυντών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας υπήρξαν στιγμές που οι διευθυντές ένιωσαν 

πίεση και οτι δεν έδιναν τις κατάλληλες απαντήσεις με αποτέλεσμα να νιώθουν πως 

δεν βοηθούν ουσιαστικά τον ερευνητή. Επίσης το δείγμα της έρευνας ήταν σχετικά 

περιορισμένο αφού αποτελούνταν από διευθυντές ΣΜ δυο νομών της ιδίας 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την πλειοψηφία να ανήκει σε ΣΜ της ίδιας 

πόλης. Αυτό σημαίνει πως πολλές φορές οι διευθυντές μοιράζονταν την ίδια ΕΔΕΑΥ 

αρά ήταν υποκειμενική η κρίση τους ως ένα βαθμό. Παρ ’όλα αυτά η σημαντική 

συμβολή των διευθυντών σχετικά με την αμφισβητουμένη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ 

ανέδειξε ζητήματα οργάνωσης και λειτουργείας του θεσμού αλλά και 

προβληματισμούς που ως τώρα δεν είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν.  
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7.3 Μελλοντικές Έρευνες 

Η παρούσα έρευνα επιχείρηση να διαφωτίσει για το αν υφίστανται στις ΕΔΕΑΥ οι 

λειτουργίες οι οποίες της δίνουν στοιχεία ώστε να λειτουργεί ως διοικητικός 

μηχανισμός. 

Ο νεοσύστατος θεσμός αντιμετωπίζεται ως προς την αποστολή του με δυσπιστία πόσο 

μάλλον η διοικητική αποτελεσματικότητα. Σκέψεις για ζητήματα τα οποία μπορούν να 

ερευνηθούν στο μέλλον είναι κατά πόσο το διοικητικό έργο των ΕΔΕΑΥ μπορεί να 

οροθετηθεί με προκαθορισμένα πρωτόκολλα ενεργειών από τον Προγραμματισμό 

μέχρι και τον Έλεγχο. 

Μία ακόμα έρευνα θα μπορούσε να διαφωτίσει καταγράφοντας τις απόψεις και άλλων 

μελών πέραν των διευθυντών για το αν κατά πόσο θα μπορούσαν τα μέλη της να είναι 

πιο ενεργά σε επίπεδο ΣΜ με σκοπό την διοικητική της λειτουργία. Επίσης θα ήταν 

σημαντικό, για να αυξήσει τη διοικητική της αποτελεσματικότητα θεσμός της ΕΔΕΑΥ, 

να εξεταστούν οι απόψεις των γονιών ώστε να συμβάλλουν στα ζητήματα που τους 

απασχολούν και πολλές φορές δεν αισθάνονται την πλήρη υποστήριξη της επιτροπής 

λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων. Η προσπάθεια λοιπόν αποτύπωσης της σκέψης 

των διευθυντών σε συνδυασμό με τη μικρή τους εμπειρία σε ορισμένους από αυτούς 

αλλά και με την ολιγόχρονη παρουσία των ΕΔΕΑΥ στις ΣΜ αποτιμάται θετικά και 

σύμφωνα με τις απόψεις των διευθυντών είναι πρόθυμοι να συμβάλουν σε μελλοντικές 

έρευνες στη διαδικασία ώστε να λυθούν ζητήματα που ταλανίζουν τη διοικητική τους 

καθημερινότητα τόσο ατομικά όσο και ομαδικά στην αποστολή των ΕΔΕΑΥ. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ο θεσμός των ΕΔΕΑΥ αποτελεί ένα νέο θεσμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος ο 

οποίος βρίσκεται από την φάση της εφαρμογής  στην φάση της εγκαθίδρυσης. Σκοπός 

της λοιπόν είναι μια ενδοσχολική και διασχολική συνεργασία η οποία μέσω της 

ΕΔΕΑΥ υποστηρίζει την εκπαίδευση των παιδιών με ΕΕΑ ή και αυτών με αναπηρία 

(17812/Γ6 /2014, Κεφ. Α΄., Άρθρο 1).  Στην παρούσα έρευνα εξετάστηκε ο θεσμός των 

ΕΔΕΑΥ ως διοικητικός μηχανισμός και εντοπίστηκαν οι λειτουργίες της διοίκησης από 

τον Προγραμματισμό ως και τον Έλεγχο. Οι λειτουργίες εντοπίζονται σε επίπεδο το 

οποίο έχουν να κάνουν τόσο με το ατομικό όσο και ομαδικό έργο των ΕΔΕΑΥ και των 

μελών της. Επίσης εξετάστηκαν οι ομαδικές Διαδικασίες των ΕΔΕΑΥ όπως αυτή των 

Συνεδριάσεων αλλά και των Παραπομπών αλλά και τα προβλήματα και οι περιορισμοί 
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που συναντώνται στο ατομικό και ομαδικό έργο των μελών της. Οι  συστάσεις οι οποίες 

κατά την άποψη των διευθυντών θα ενδυναμώσουν την διοικητική λειτουργία της 

ΕΔΕΑΥ και την ενίσχυση του θεσμού αποτέλεσαν κύριο ζήτημα με συνεχείς αναφορές 

για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα στη ΣΜ καθ’όλη την διάρκεια 

της ερευνητικής διαδικασίας. 
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https://slideplayer.gr/slide/13713840/  

  

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=1467&lang=el
https://slideplayer.gr/slide/2485750/
https://pileidou.wordpress.com/2014/05/18/
https://slideplayer.gr/slide/13713840/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Πρωτόκολλο Συνέντευξης 

 

Ερευνητικά 

ερωτήματα 

Θεματικοί Άξονες Ερωτήσεις συνέντευξης 

Α) Ποιες είναι οι 

απόψεις των 

διευθυντών για τα 

ζητήματα οργάνωσης 

και λειτουργίας των 

ΕΔΕΑΥ; 

 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 
 

1. Πως συνεργάζεται η ΕΔΕΑΥ με 

το Σύλλογο Διδασκόντων στο 

Σχεδιασμό Προγραμματισμό 

των στόχων της; 

2. Τι ακριβώς κάνουν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ για να επιλέξουν τις 

εναλλακτικές προτάσεις ή 

λύσεις στη συνεδρίαση τους με 

το Σύλλογο Διδασκόντων; 

3. Πως καταλήγουν να επιλέξουν 

ποια προγράμματα δράσης θα 

εφαρμόσουν μαζί με το 

Σύλλογο Διδασκόντων; 

4. Ποια είναι η γνώμη σας για τη 

συμμετοχή των μελών της 

ΕΔΕΑΥ στο Σχεδιασμό 

Προγραμματισμό της δράσης 

της σε συνεργασία με το 

Σύλλογο Διδασκόντων; 

5. Ποιες ενέργειες 

πραγματοποιούν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ατομικά στο Σχεδιασμό 

Προγραμματισμό της δράσης 

τους; 

6. Ποιες ενέργειες 

πραγματοποιούν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ομαδικά στη διαδικασία 

συνεδριάσεων σχετικά με το 

Σχεδιασμό Προγραμματισμό 

της δράσης τους; 
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Α) Ποιες είναι οι 

απόψεις των 

διευθυντών για τα 

ζητήματα οργάνωσης 

και λειτουργίας των 

ΕΔΕΑΥ; 

 

  

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

 

 

 

7. Με ποιο τρόπο γίνεται ο 

καταμερισμός των 

αρμοδιοτήτων των μελών της 

ΕΔΕΑΥ στη διαδικασία 

Οργάνωσης του έργου της; 

8. Ποιες ενέργειες 

πραγματοποιούν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ατομικά στην Οργάνωση του 

έργου  της; (αναφερθείτε σε 

κάθε μέλος ξεχωριστά). 

9. Ποιες ενέργειες 

πραγματοποιούν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ομαδικά στη διαδικασία 

συνεδριάσεων σχετικά με της 

δράσης τους σχετικά με: 

 Με το Ατομικό 

Πρόγραμμα 

Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης; 

 Με το μαθητή και το 

ευρύτερο οικογενειακό 

και κοινωνικό του 

περιβάλλον; 

 Τη συνεργασία τους με 

άλλες Σχολικές 

Μονάδες; 

10. Λειτουργεί η ΕΔΕΑΥ κάποιες 

φορές άτυπα στην προσπάθεια 

της να οργανώσει τις εργασίες 

της και πως ακριβώς το κάνει 

αυτό; 

 

Α) Ποιες είναι οι 

απόψεις των 

διευθυντών για τα 

ζητήματα οργάνωσης 

και λειτουργίας των 

ΕΔΕΑΥ; 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΔΕΑΥ 

 

 

 

11. Ποια διαδικασία ακολουθείτε 

όταν θέλετε να λάβετε μια 

απόφαση στις ΕΔΕΑΥ; 

12. Ποια είναι η γνώμη σας για τις 

ατομικές αποφάσεις που 

λαμβάνουν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ; 
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 13. Ποιες είναι οι αποφάσεις που 

λαμβάνει το κάθε μέλος 

ξεχωριστά; 

14. Ποια είναι η γνώμη σας για τις 

συλλογικές-ομαδικές 

αποφάσεις που λαμβάνουν τα 

μέλη της ΕΔΕΑΥ; 

15. Πως και τι είδους αποφάσεις 

λαμβάνετε στις συνεδριάσεις 

των ΕΔΕΑΥ; 

16. Ποιες άλλες αποφάσεις 

λαμβάνετε στις ΕΔΕΑΥ; 

 

Α) Ποιες είναι οι 

απόψεις των 

διευθυντών για τα 

ζητήματα οργάνωσης 

και λειτουργίας των 

ΕΔΕΑΥ; 

 

Δ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

17. Πως διευθύνουν και 

καθοδηγούν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ ατομικά τα πρακτικά 

ζητήματα που προκύπτουν; 

(αναφερθείτε σε κάθε μέλος 

ξεχωριστά). 

18. Πως διευθύνουν και 

καθοδηγούν τα μέλη της 

ΕΔΕΑΥ ομαδικά τα πρακτικά 

ζητήματα που προκύπτουν; Τι 

ακριβώς κάνουν; 

19. Περιγράψτε τον τρόπο με τον 

οποίο η ΕΔΕΑΥ λειτουργεί 

καθοδηγητικά ως ομάδα στη 

διαδικασία που έχει να κάνει με 

την παραπομπή μαθητών στο 

ΚΕΔΔΥ; 

 

Α) Ποιες είναι οι 

απόψεις των 

διευθυντών για τα 

ζητήματα οργάνωσης 

και λειτουργίας των 

ΕΔΕΑΥ; 

 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

20. Πως γίνεται ο Έλεγχος των 

μελών της ΕΔΕΑΥ; 

21. Σε ποια χρονικά διαστήματα 

ασκείται Έλεγχος του έργου της 

ΕΔΕΑΥ; 

22. Με ποιο τρόπο ασκεί Έλεγχο 

κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ στο 

ατομικό του έργο; (αναφερθείτε 

σε κάθε μέλος ξεχωριστά). 
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23. Για ποια ζητήματα και πως 

ακριβώς ενεργεί η ΕΔΕΑΥ 

ομαδικά στη διαδικασία 

συνεδριάσεων με σκοπό τον 

έλεγχο των πεπραγμένων της; 

24. Για ποια ζητήματα και πως 

ακριβώς ενεργεί η ΕΔΕΑΥ στη 

διαδικασία παραπομπών για τα 

ΚΕΔΔΥ; 

 

Β) Ποια προβλήματα ή  

περιορισμούς 

συναντούν στο 

διοικητικό έργο και  

καθημερινό 

συντονισμό των 

ενεργειών τους για την 

επιτυχή υποστήριξη 

των εμπλεκόμενων στο 

θεσμό της ΕΔΕΑΥ; 

 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ-

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

25. Ποια προβλήματα ή 

περιορισμοί νομίζετε ότι 

προκύπτουν στο ατομικό έργο 

των μελών της ΕΔΕΑΥ; 

26. Ποια προβλήματα ή 

περιορισμοί νομίζετε ότι 

προκύπτουν στο ομαδικό έργο 

των μελών της ΕΔΕΑΥ; 

27. Ποια προβλήματα ή 

περιορισμοί νομίζετε ότι 

προκύπτουν στη διαδικασία 

συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ; 

28. Ποια προβλήματα ή 

περιορισμοί νομίζετε ότι 

προκύπτουν στη διαδικασία 

παραπομπών στα ΚΕΔΔΥ; 

29. Μπορείτε να αναφέρετε άλλα 

προβλήματα που αφορούν τον 

θεσμό της ΕΔΕΑΥ σχετικά με 

τη διοικητική της λειτουργία; 

30. Τι πρέπει να γίνει κατά τη 

γνώμη σας για να 

υποστηρίζεται πιο 

αποτελεσματικά σε διοικητικό 

επίπεδο  ο θεσμός της ΕΔΕΑΥ; 
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Ενημερωτικό Σημείωμα 

 

Αγαπητοί/ές Διευθυντές/Διευθύντριες των Σχολικών Μονάδων, 

  

Στο πλαίσιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής μου εργασίας στο 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  με θέμα «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΔΕΑΥ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ» 

διεξάγω έρευνα, στην οποία θα σας παρακαλούσα να συμμετάσχετε απαντώντας στις 

ερωτήσεις τις οποίες θα σας υποβάλλω με τη μέθοδο της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις 

έχουν σκοπό να καταγράψουν τις απόψεις σας σχετικά με ζητήματα που αφορούν την 

οργάνωση και λειτουργία του θεσμού των ΕΔΕΑΥ (Επιτροπές Διαγνωστικής 

Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης). Η συμμετοχή σας θεωρείται ιδιαίτερα 

χρήσιμη και η αφιέρωση λίγου χρόνου αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην παρούσα 

έρευνα. Τα στοιχεία που παρέχετε θα παραμείνουν γνωστά μόνο σε εμάς  και οι 

απαντήσεις θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.  

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή τυχόν διευκρινίσεις. 

Με εκτίμηση 

Κόντος Νικόλαος 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου : nickontos@windowslive.com  

Τηλ:………................. 

 

  

mailto:nickontos@windowslive.com
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Παραχωρητήριο Συνέντευξης 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΜΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΗΓΕΣΙΑ 

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβα από το φοιτητή για την ύπαρξη του παρόντος  

παραχωρητηρίου παραχωρώ στον μεταπτυχιακό φοιτητή Κόντο Νικόλαο  του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης- 

Εκπαιδευτική Ηγεσία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,  την ηχογραφημένη/βιντεοσκοπημένη μαρτυρία 

μου και τα συνοδευτικά τεκμήρια για τους σκοπούς  συμβολής μου στην έρευνα 

σχετικά με τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ. 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι επιτρέπω  την χρήση της ηχογραφημένης/βιντεοσκοπημένης 

μαρτυρίας μου (συνέντευξη)  αλλά και όλα τα συνοδευτικά τεκμήρια που ενισχύουν 

αυτήν, τόσο για ερευνητικούς σκοπούς αλλά και για την  εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών 

σκοπών. Το παραπάνω παραχωρητήριο υπογράφτηκε σε δυο αντίγραφα. 

Περιορισμοί 

 Επιθυμώ  να διασφαλιστεί η ανωνυμία μου 

Επιτρέπω τη χρήση της συνέντευξής μου μόνο ύστερα από ….. χρόνια 

Όνομα του αφηγητή/της αφηγήτριας:  

Διεύθυνση και τηλέφωνο  του αφηγητή/της αφηγήτριας:  

Ημερομηνία:  

 

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου                                            Ο/η  αφηγητής/τρια  

 Ο  φοιτητής                           

 

  Υπογραφή                                                                             Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

Συνέντευξη 12 (Σ12) 

ΕΡ: Καλημέρα σας σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας. 

ΑΠ: Καλημέρα σας. 

ΕΡ: 1. Πως συνεργάζεται η ΕΔΕΑΥ με το Σύλλογο Διδασκόντων στο Σχεδιασμό 

Προγραμματισμό των στόχων της; 

ΑΠ: Συμμετέχει σε συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων εκεί όπου γίνεται ο 

προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου αν και εφόσον η ΕΔΕΑΥ τα μέλη της ΕΔΕΑΥ 

έχουν έρθει εξ αρχής της σχολικής χρονιάς, αν δεν έχει έρθει  εξ αρχής στο γενικό 

προγραμματισμό που κάνουμε σαν σχολική μονάδα όταν έρχονται θα συμμετέχουν στη 

συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων όπου εκεί ανάλογα με τις δυσκολίες που θα 

καταθέσουν οι υπεύθυνοι δάσκαλοι των τμημάτων θα οριστούν οι ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών και θα επιληφθεί η  ΕΔΕΑΥ. 

ΕΡ: 2.Τι ακριβώς κάνουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ για να επιλέξουν τις εναλλακτικές 

προτάσεις ή λύσεις στη συνεδρίαση τους με το Σύλλογο Διδασκόντων; 

ΑΠ: Σαν συνέχεια του προηγούμενου…. θα έλεγα ότι από τη στιγμή που κάθε υπεύθυνος 

τμήματος έχει μία εικόνα για το τμήμα του και για τους μαθητές του που έχουν ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται μία κουβέντα καταρχήν στο σύλλογο διδασκόντων για το 

ποια παιδιά χρειάζεται….. και για ποια παιδιά χρειάζεται να επιληφθεί ΕΔΕΑΥ. 

Προτείνουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί επειδή είναι γνωστές οι καλύτεροι γνώστες των 

μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών, με ποια προτεραιότητα θα ασχοληθεί με τους 

μαθητές σίγουρα. Ακούνε τις προτάσεις του υπεύθυνου εκπαιδευτικού και του 

εκπαιδευτικού ειδικοτήτων γιατί μπορεί να έχουμε δυσκολίες σε άλλους τομείς παιδιών. 

Από εκεί και πέρα υπάρχουν να έχουν μία ευρύτερη συνεργασία  να κάνουν ένα 

πρόγραμμα είτε αυτό είναι διαφοροποιημένη διδασκαλία είτε είναι το τμήμα ένταξης ή 

μία... κάποιες εναλλακτικές προτάσεις σε σχέση με τη στάση και τη συμπεριφορά και τις 

κατευθύνσεις του δασκάλου... δίνουν κατευθύνσεις στο δάσκαλο μέσα στην τάξη, ακόμα 

και για τη διαμόρφωση του χώρου για το πώς πρέπει να κάθεται ο μαθητής για να 

κοινωνικοποιηθεί μέσα στην τάξη. 

ΕΡ: 3.Πως καταλήγουν να επιλέξουν ποια προγράμματα δράσης θα εφαρμόσουν 

μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων; 

ΑΠ: 
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ΕΡ: 4. Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμμετοχή των μελών της ΕΔΕΑΥ στο 

Σχεδιασμό Προγραμματισμό της δράσης της σε συνεργασία με το Σύλλογο 

Διδασκόντων; 

ΑΠ:  Τα μέλη της ΕΔΕΑΥ είναι μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων εξαρχής από τη στιγμή 

που έρχονται στο σχολείο. Άρα η γνώμη τους και η συμμετοχή τους στο σχεδιασμό και 

τον προγραμματισμό των δράσεων είναι ίδια με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικών των 

τμημάτων, δεν διαχωρίζουν ότι είναι κάτι ξεχωριστό άσχετα αν έρχονται υποστηρικτικά. 

Στο παιδαγωγικό εκπαιδευτικό έργο βοηθούν πάρα πολύ και κάποιες φορές είναι 

σημαντικός ο ρόλος τους διότι βοηθούν πάρα πολύ τους δασκάλους... είναι το στήριγμα 

σε πολλά επίπεδα. 

 ΕΡ: 5.Ποιες ενέργειες πραγματοποιούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ατομικά στο Σχεδιασμό Προγραμματισμό της δράσης τους; 

ΑΠ:  Από το μένα για παράδειγμα η ΕΔΕΑΥ αποτελείται από τον πρόεδρο που είμαι εγώ 

ως διευθύντρια, ο αντιπρόεδρος ο αναπληρωτής του προέδρου και ο υποδιευθυντής του 

σχολείου για τα μεγάλα σχολεία, κοινωνική λειτουργός , ο ψυχολόγος, ο παιδαγωγός ο 

ειδικός παιδαγωγός του Τμήματος ένταξης και επίσης τώρα και με το καινούργιο νόμο 

με το 4547 μπαίνει μέσα και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του τμήματος γιατί αυτό δεν ήταν 

ξεκάθαρος συν ότι θα πρέπει να μπαίνεις σε συνεργασία και ειδικότητες του τμήματος 

γιατί ο μαθητής δεν έχει μόνο το δάσκαλό του κορμού έχει το γυμναστή, εχει και άλλες 

ειδικότητες. Καταρχήν κάνουμε ένα πρόγραμμα τριμηνιαίο παρέμβασης για κάθε μαθητή 

αλλά προηγούμενα θα πρέπει να δουν το μαθητή. Θα πρέπει να δουν το πλαίσιο της τάξης 

θα πρέπει να δουν το πλαίσιο του σχολείου άρα αποφασίζουν αυτοί και συμπληρώνουν 

τα πιο πρωτόκολλα παρατηρήσεις μέσα στην τάξη  στην αυλή, παρατηρήσεις σε άλλα 

μαθήματα και στη συνέχεια ανάλογα με τις διαπιστώσεις τους σχεδιάζουν ένα τριμηνιαίο 

πρόγραμμα παρέμβασης στο παιδαγωγικό, στο κοινωνικό σε διάφορους τομείς, 

ψυχοκινητική αναψυχή ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού σε συνεργασία με τους 

γονείς. Παίρνουν τα πρωτόκολλα τους και στη συνέχεια γίνεται αυτός ο σχεδιασμός του 

προγράμματος για ένα τρίμηνο. 

ΕΡ: 6. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ομαδικά στη διαδικασία συνεδριάσεων σχετικά με το Σχεδιασμό 

Προγραμματισμό της δράσης τους; 

ΑΠ: Ομαδικά αφού έχουν την εικόνα ….τώρα εδώ πέρα ομαδικά στη διαδικασία των 

συνεδριάσεων αν εννοούν το σύλλογο διδασκόντων…. όχι συγνώμη εννοούμε του 

συνεδρίαση της ΕΔΕΑΥ ήδη έχει προηγηθεί μία συνεδρίαση μετά το σύλλογο 

διδασκόντων ….έχει προηγηθεί μία συνεδρίαση…. και δύο αν χρειαστεί ανάλογα με το τι 

θα χρειαστεί έχεις αυτή τις συνεδρίες έχουν μπει οι προτεραιότητες με βάση την κατάθεση 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών από κει και μετά γίνεται όλο αυτό το κομμάτι το ατομικό 

κάθε ένας από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς της ΕΔΕΑΥ και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό και στη συνέχεια επανερχόμαστε και συνεδριάσουμε και καταθέτει ο καθένας 
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για κάθε μαθητή τη δική του οπτική και τα δικά του πορίσματα. Από κει και μετά 

προχωράμε πάμε στο επόμενο τριμηνιαίο ή κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο…. 

ΕΡ: 7. Με ποιο τρόπο γίνεται ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των μελών της 

ΕΔΕΑΥ στη διαδικασία Οργάνωσης του έργου της; 

ΑΠ: Αυτό τώρα είναι λίγο ορισμένο διοικητικά. Έτσι ο διευθυντής συντονίζει υπάρχει 

και ένας γραμματέας ο οποίος καταγράφει τα πρακτικά γιατί ήμασταν και λίγο στα τυφλά 

από μόνοι μας κάναμε ένα βιβλίο πρακτικών Συλλόγου μελών ΕΔΕΑΥ. Οι αρμοδιότητες 

είναι και βάσει νόμου η κοινωνική λειτουργός για παράδειγμα θα πάρει την επικοινωνία 

με τους γονείς στην επικοινωνία με το σπίτι του παιδιού δεν θα το κάνει ψυχολόγος,  εκεί 

ο ψυχολόγος θα κάνει τα ψυχογραφικά τεστ ανάλογα με την ειδικότητα ειδικούς 

παιδαγωγούς θα έχει το μαθησιακό κομμάτι στα… βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο 

καθένας είναι σε στεγανά  συνεργάζονται όλοι με την άποψή τους. 

ΕΡ: 8. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ατομικά στην Οργάνωση του έργου  της; (αναφερθείτε σε κάθε μέλος ξεχωριστά). 

ΑΠ: Καταρχήν κάνουν παρατήρηση του εκπαιδευτικού πλαισίου…. διάλειμμα, αυλή, 

κάνουν  συνεδρίες και μετά με το κάθε παιδί... πόσες συνεδρίες χρειάζεται. Συνεδρίες με 

τους γονείς πριν ξεκινήσουν για παράδειγμα οι συνεδρίες με την ψυχολόγο ή την 

κοινωνική λειτουργό με το παιδί έχουμε συνεδρία, με γονείς γιατί θα πρέπει να 

εξασφαλίσουμε τη συναίνεση του γονέα για να μπορέσουν να προχωρήσουν περαιτέρω. 

Από κει και μετά κρίνει η  ψυχολόγος ήθελε κανένα θεατρικό παιχνίδι(;) η κοινωνική 

λειτουργός ότι πρέπει να κάνει μία επίσκεψη στο σπίτι της οικογένειας του παιδιού (;) 

είναι και αυτά δραστηριότητες που τις κάνουν ατομικά. Απλά όταν πάει κοινωνική 

λειτουργός στο σπίτι επειδή θέλουμε να έχουμε αποδεικτικά στοιχεία συνοδεύεται από 

έναν εκπαιδευτικό. 

ΕΡ: 9. Ποιες ενέργειες πραγματοποιούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ όταν συμμετέχουν 

ομαδικά στη διαδικασία συνεδριάσεων σχετικά με της δράσης τους σχετικά με: 

ΕΡ: 9.1.   Με το Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και Διεπιστημονικής 

Υποστήριξης; 

ΑΠ: Με το ατομικό πρόγραμμα διαφοροποιημένης και διεπιστημονικής υποστήριξης 

μπορούν να κάνουν υποδείξεις... όχι με την έννοια του επιβάλλω προς το δάσκαλο…. 

για να διαμορφώσει το χώρο του κατάλληλα όπου θα τοποθετήσει το μαθητή, μέχρι 

το που θα πως και πως θα έρχεται σε επαφή μαζί του. Διαφοροποιημένη διδασκαλία, 

διδακτικοί στόχοι και λοιπά αν χρειάζεται να μειωθούν και τα λοιπά ή να 

τροποποιηθούν... ο καθένας από τη δική του πλευρά η κοινωνική λειτουργός το δικό 

της αντικείμενο, η ψυχολόγος, ο ειδικός παιδαγωγός που συνήθως πολύ από τους 

ειδικούς παιδαγωγούς έχουν και τα παιδιά στα τμήματα ένταξης όταν μιλάμε για 

μαθησιακές δυσκολίες. 
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ΕΡ: 9.2.  Με το μαθητή και το ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό του 

περιβάλλον; 

ΑΠ:  Με το μαθητή και το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον...Πέρα από την πρώτη 

συνεδρία που γίνεται και την υποχρέωση της κοινωνικού λειτουργού να επικοινωνεί με 

το σπίτι... δεν επικοινωνεί ο διευθυντής ο  εκπαιδευτικός, επικοινωνεί η  κοινωνική 

λειτουργός για να υπάρχει μία σταθερή σχέση με την οικογένεια γίνονται και εκεί 

υποδείξεις για κάποιες αλλαγές στις συμπεριφορές της οικογένειας στο πλαίσιο το 

οικογενειακό για αυτό και γίνεται και επίσκεψη και μάλιστα πολλές φορές αν κριθεί 

απαραίτητο η επίσκεψη επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Δηλαδή θα μπορεί η κοινωνική 

λειτουργός για παράδειγμα να πηγαίνει σπίτι κάθε μήνα. Επίσης πολλές φορές επειδή η 

ΕΔΕΑΥ ή δεν έρχεται να λύσει μόνο μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο έρχεται να λύσει 

και άλλα ζητήματα την περίπτωση πένθους θάνατος ενός γονέα ή ενός πολύ στενού 

προσώπου για το παιδί που μπορεί να το επιβαρύνει. περιπτώσεις λύσης γάμου όπου 

έχουμε παιδάκια τα οποία εμφανίζονται και εμφανίζουν κάποιο άλλο είδος 

συμπεριφοράς. Επίσης μπορεί να έχουμε σχολικό άγχος, σχολική φοβία οπότε σε μία 

τέτοια περίπτωση η συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον γίνεται πιο στενή όπως 

επίσης και η συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

ΕΡ: 9.3. Τη συνεργασία τους με άλλες Σχολικές Μονάδες; 

ΑΠ: Με άλλες σχολικές μονάδες ...μπορεί για παράδειγμα  να υπάρχει σύμφωνη γνώμη 

σχολικού συμβούλου και να έχουμε αλλαγή εκπαιδευτικού πλαισίου για κάποιο παιδί ο 

οποίος Μπορεί να υπάρχουν κάποια ζητήματα…. Πρέπει γενικότερα δηλαδή η ΕΔΕΑΥ 

είναι πολυεπίπεδο ….το έργο της ΕΔΕΑΥ είναι πολυεπίπεδο και σίγουρα σε συνεργασία 

με τις σχολικές μονάδες έχουμε ήδη διότι μοιραζόμαστε το προσωπικό δεν έχουμε εξ 

ολοκλήρου τις ΕΔΕΑΥ   πέντε σχολεία κάθε μέρα κάθε σχολείο έχει και μία διαφορετική 

μέρα την ΕΔΕΑΥ. 

ΕΡ: 10. Λειτουργεί η ΕΔΕΑΥ κάποιες φορές άτυπα στην προσπάθεια της να 

οργανώσει τις εργασίες της και πως ακριβώς το κάνει αυτό; 

ΑΠ: Φυσικά γιατί αν περιμένεις να λειτουργήσεις τυπικά τυπικά, ούτε το χρόνο θα βρεις 

ποτέ ως ομάδα, ούτε τα διαλείμματα για παράδειγμα μπορούν να αξιοποιηθούν, να 

μείνεις λίγο παραπάνω κάποια στιγμή να να... πρέπει να παρθούν αποφάσεις στο πόδι 

ότι εσύ κάνεις εκείνο εσύ δεν σε αυτό  ή  μας προέκυψε κάτι έκτακτο και πρέπει να 

επιληφθούμε σε αυτό αφήνουμε τα άλλα που βάλαμε στον προγραμματισμό και πάμε 15 

μέρες πίσω αυτά δεν παίρνονται ελάτε να συνεδριάσουμε και άντε να πάρουμε την 

απόφαση. 
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ΕΡ: 11.  Ποια διαδικασία ακολουθείτε όταν θέλετε να λάβετε μια απόφαση στις 

ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ: Συνεδριάζουμε ως ΕΔΕΑΥ ,καταθέτουμε τις απόψεις μας και από κει και μετά 

αποφασίζουμε τι είναι το καλύτερο τι πρέπει να κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Οτιδήποτε 

καταγράφονται στο βιβλίο πράξεων της ΕΔΕΑΥ  και έχουμε διοικητικές αποδείξεις για 

αυτό που γίνεται για τη δουλειά που γίνεται. Επίσης υπάρχει ένας φάκελος ΕΔΕΑΥ στον 

οποίο φάκελο καταθέτουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι τα τριμηνιαία προγράμματα και τις 

αξιολογήσεις των παιδιών και μετά γίνεται και ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων. 

ΕΡ: 12.  Ποια είναι η γνώμη σας για τις ατομικές αποφάσεις που λαμβάνουν τα 

μέλη της      ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ: Κάποιες φορές είναι αναγκασμένα τα μέλη ούτως ή άλλως για να προλάβουν το 

έργο τους να πάρουν και ατομικές  αποφάσεις είναι δική τους ευθύνη αρκεί να μην 

αντιβαίνουν να γνωρίζουν τη νομοθεσία και όλα τα σχετικά και να μην αντιβαίνουν οι 

ατομικές αποφάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τα όρια μέσα στα πρέπει να 

κινούμαστε αλλά και φυσικά... Αν εγώ λείπω ή αν είμαι πάρα πολύ απασχολημένη ως 

διευθύντρια και δεν μπορούμε να κάνουμε ΕΔΕΑΥ  έτυχε να έρχεται ένας γονιός και θέλει 

να συζητήσει το θέμα του παιδιού του που το έχει επιληφθεί η ΕΔΕΑΥ και δεν μπορεί να 

το δει... η ψυχολόγος θα πάρει ατομικά το μέλος την απόφαση και θα τον δει θα με 

ενημερώσει εκ των υστέρων εμένα ως πρόεδρο για να έχω την εικόνα. 

ΕΡ: 13.  Ποιες είναι οι αποφάσεις που λαμβάνει το κάθε μέλος ξεχωριστά; 

ΑΠ: 

ΕΡ: 14.  Ποια είναι η γνώμη σας για τις συλλογικές-ομαδικές αποφάσεις που 

λαμβάνουν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ: Έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο διευθυντής ο οποίος είναι ο πρόεδρος θα πρέπει 

να συνθέτει και να ομογενοποιεί την  ομάδα. Σίγουρα οι αποφάσεις πρέπει να συλλογικές 

να είναι ομάδα η ΕΔΕΑΥ όχι μόνο  τυπικά στα χαρτιά αλλά και ουσιαστικά για να μην 

αντιβαίνουν ...γιατί είναι πολύ λεπτές οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις ειδικότητες 

για παράδειγμα κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, εκπαιδευτικός και μάλιστα και στις 

εκθέσεις της ΕΔΕΑΥ…. για παράδειγμα να μπει η κοινωνική λειτουργός να 

παρακολουθήσει το μάθημα γιατί μπορεί να υπάρχουν ευαίσθητες χορδές του 

εκπαιδευτικού που δίδασκε και δεν θέλει το τρίτο μάτι μέσα στην τάξη. Οπότε οι 

αποφάσεις πρέπει να είναι για μένα κατά απόλυτη πλειοψηφία δηλαδή οι πάντες όλοι να  

συμφωνούν να υπάρχει ομοφωνία και να μπορούν να συνθέτουν και να πηγαίνουν όλοι 

σαν ομάδα με κοινή στάση και συμπεριφορά απέναντι σε όλες τις κατευθύνσεις. 

ΕΡ: 15.  Πως και τι είδους αποφάσεις λαμβάνετε στις συνεδριάσεις των ΕΔΕΑΥ; 
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ΑΠ: Ναι τις θυμάμαι λοιπόν κοιτάξτε υπάρχει ένα βιβλίο πράξεων και λέει για 

παράδειγμα αποφασίστηκε συνοπτική περιγραφή παρεμβάσεων τι έγιναν ποιες 

παρεμβάσεις έγιναν και λέει παραπομπή μαθητών στο ΚΕΔΔΥ Ημαθίας έχουμε ένα 

μαθητή τον έχουμε από την αρχή της χρονιάς έχουμε κάνει τα πάντα διαφοροποιημένη 

διδασκαλία τμήμα ένταξης με τη συγκατάθεση γονέα. Κατά τα άλλα βλέπουμε ότι δεν 

βοηθά το παιδί και μετά έχουμε το δικαίωμα να παραπέμψουμε το παιδί. Επίσης μία 

επίσκεψη σε σπίτι μαθητές που σας έλεγα μία πρόταση για ιδιωτική παράλληλη στήριξη 

που είχαμε. Σε περιπτώσεις άγχους που είπατε για άγχος ένα θάνατο ξαφνικό μετά από 

συνεργασία με την οικογένειά του επιλαμβανόμαστε του παιδιού να μιλήσει το παιδί να 

εκδηλώσει τη θλίψη του να εκδηλώσει τα πράγματα ώστε να μπορέσουμε να το 

εξηγήσουμε για να μπορέσει να περάσει πιο ομαλά το χάσμα που προέκυψε και είχαμε 

αρκετά τέτοια περιστατικά είχαμε τέσσερις πέντε θανάτους γονέων σε δύο χρόνια έπρεπε 

και έπρεπε να τα διαχειριστούμε ανάλογα. 

ΕΡ: 16.  Ποιες άλλες αποφάσεις λαμβάνετε στις ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ:  

 

ΕΡ: 17.  Πως διευθύνουν και καθοδηγούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ατομικά τα 

πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν; (αναφερθείτε σε κάθε μέλος ξεχωριστά). 

ΑΠ: Αφού λάβει κάποιος αποφάσεις γίνεται παρατήρηση μέσα σε μία τάξη και καταλήγει 

η κοινωνική λειτουργός και ψυχολόγος και η ΕΔΕΑΥ ότι ο  μαθητής ο οποίος έχει θέματα 

ίσως θα πρέπει να αλλάξει θέση ή να αλλάξει... ΄να  αναπτύξουμε την κοινωνικότητά του 

παιδιού να αλλάξει ο τρόπος διαμόρφωσης τάξης τα θρανία, με ποιον θα καθίσει οπότε 

με βάση αυτό και τώρα με την καινούργια νομοθεσία που συμμετέχει και ο υπεύθυνος και 

εκπαιδευτικός τάξης δίνονται κατευθύνσεις  στον εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός με τη 

σειρά του και εδώ έρχεται εκείνο εκεί που είπαμε να είναι ομογενοποιημένη ομάδα για 

να δεχτει ο εκπαιδευτικός την παρέμβαση. Θα του λέει ότι τώρα πρέπει να αλλάξουμε   

την τάξη,  πρέπει να κάτσω έτσι Να κάτσουν οι άλλοι αλλιώς... Επίσης κάποιες άλλες 

κατευθύνσεις σχετικά με τις εργασίες που μπορεί να κάνει το παιδί τις ώρες που μπορεί 

να παρακολουθήσει το τμήμα ένταξης 

ΕΡ: 18. Πως διευθύνουν και καθοδηγούν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ ομαδικά τα 

πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν; Τι ακριβώς κάνουν; 

ΑΠ: Ναι υπάρχει συνεργασία, υπάρχουν και κάποια αντανακλαστικά των εκπαιδευτικών 

οι οποίοι….. Υπάρχουν όμως και κάποια κολλήματα των εκπαιδευτικών είναι λίγο 

κουμπωμένοι οι  εκπαιδευτικοί αν μπει κάποιος άλλος μεταξύ τους αλλά όταν δούμε ότι  

άλλος είναι ο ρόλος της ΕΔΕΑΥ και είναι ο ρόλος της καθοδηγητικός και υποστηρικτικός 

αυτή λίγο η ανασφάλεια χάνεται. 
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ΕΡ: 19.  Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο η ΕΔΕΑΥ λειτουργεί καθοδηγητικά 

ως ομάδα στη διαδικασία που έχει να κάνει με την παραπομπή μαθητών στο 

ΚΕΔΔΥ; 

ΑΠ: Από τη στιγμή θα πω για τις περιπτώσεις που ξέρουμε από τη προηγούμενη χρονιά... 

πείτε ότι έχουμε ένα παιδί στην πρώτη τάξη. Καταρχήν γίνεται μία συνεργασία με το 

νηπιαγωγείο για να δούμε αν έχουμε παιδιά που χρήζουν βοήθειας ήδη γνωστές 

περιπτώσεις από το νηπιαγωγείο δυνατότητα ένταξης 1-2 μήνες να δούμε λίγο τις 

περιπτώσεις. Αν δεν είναι καθαρά κραυγαλέες περιπτώσεις και δεν χρειάζεται να 

επιληφθεί άμεσα η ΕΔΕΑΥ περιμένουμε να δούμε αν ο μαθητής κατακτά μέσα τη γνώση. 

Από κει και πέρα μετά βλέπουμε ότι έχουμε και δύο μαθητές συνήθως 10% μέσα στην 

τάξη  οι οποίοι μαθητές αυτοί έχουν μεγάλες δυσκολίες να ακολουθήσουν το πρόγραμμα. 

Γίνεται μία πρώιμη παρέμβαση με την έννοια ότι επιλαμβάνεται η ΕΔΕΑΥ να δει τα 

παιδιά, να γίνει το τριμηνιαίο πρόγραμμα παρέμβασης και να δοθούν οι κατευθύνσεις 

στο δάσκαλο και ο δάσκαλος να κάνει διαφοροποίηση του προγράμματος του γιατί στην 

πρώτη τάξη δεν δικαιούμαστε το παιδί να το στείλουμε στο τμήμα ένταξης αν δεν είναι 

διαγνωσμένο. Οπότε τελειώνει το τρίμηνο πρόγραμμα φτάνουμε κάπου στο Μάιο .γιατί 

για  αυτούς τους επιλαμβανόμαστε από Ιανουάριο και μετά, φτάνουν εκεί στο Μάιο ήδη  

όμως με την παρατήρηση αν μας επιτραπεί η παρατήρηση μες στο παιδί έχουμε επαφή με 

την οικογένεια έχουμε πάρει και από την οικογένεια στοιχεία και όλα οικογενειακό 

ιστορικό, γίνεται στο τέλος χρονιάς όταν γίνεται η συνεδρίαση προγραμματισμού 

επόμενης σχολικής χρονιάς και αποτίμηση του έργου. Εκεί μπαίνει το θέμα του μαθητή 

ότι αυτός ο μαθητής δεν έχει πιάσει τους στόχους αρχίζει να δημιουργεί κενό μεγάλο και 

απόσταση από τους συμμαθητές του πάει στη δευτέρα τάξη οπότε πρέπει να δούμε τι θα 

κάνουμε με το παιδί και αν και εφόσον συμφωνεί ο γονιός ζητάμε από το γονέα κάπου 

εκεί στο Μάιο να κάνει μία αίτηση προς το ΚΕΔΔΥ. Για να εξασφαλίσουμε μία 

γνωμάτευση του παιδιού για να πάει το παιδί στο τμήμα ένταξης να γίνει μία 

εξατομικευμένη διδασκαλία, ή  μία ενισχυτική διδασκαλία δεν απαραίτητα τμήμα ένταξης 

για το συγκεκριμένο μαθητή. Τώρα βέβαια έχουμε ένα θέμα δυσλειτουργίας του ΚΕΔΔΥ 

δεν ξέρω τι θα γίνει μετά ...τώρα που αργούν να βγάλουν τις διαγνώσεις εκεί ζητάμε την 

υπεύθυνη δήλωση του γονέα δεν αφήνουμε το παιδί να περιμένουμε τη διάγνωση του 

ΚΕΔΔΥ πας περαιτέρω . Διαβιβάζεται διαβιβάζονται όλες οι εκθέσεις όλων των μελών 

της ΕΔΕΑΥ σε σχέση με τον μαθητή...έτσι γιατί πρέπει να έχει και την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και κοινωνικό ιστορικό κοινωνικό προφίλ και ψυχογραφήματα και διάφορα 

όλα αυτά για να πάρει εικόνα το ΚΕΔΔΥ γιατί το ΚΕΔΔΥ θα δει  δύο φορές το μαθητή 

οπότε όλα αυτά είναι δουλειά δική μας . Και συγκεκριμένα υπάρχει ένας φάκελος στα 

οποία γράφουμε για κάθε μαθητή το ιστορικό του και τα λοιπά οπότε και τα καινούρια... 

και τη καινούρια σχολική χρονιά να είναι και άλλα μέλη της ΕΔΕΑΥ. Όταν έρθει τη 

καινούργια σχολική  χρονιά κάθε ΕΔΕΑΥ θα έχει πλήρη εικόνα του μαθητή. 
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ΕΡ: 20.  Πως γίνεται ο Έλεγχος των μελών της ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ: Καταρχήν τα μέλη της ΕΔΕΑΥ υπόκεινται σε όλα αυτά που προβλέπει η διοίκηση 

και το κάθε εκπαιδευτικό. Άρα είμαι διοικητική τους και παιδαγωγική τους προϊστάμενη  

υπόκεινται στον έλεγχο των σχολικών συμβούλων πολλές φορές χρειάζεται και η 

συνεργασία των  σχολικών  συμβούλων με την ΕΔΕΑΥ ή για κάποιες περιπτώσεις. Οπότε 

ότι ισχύει και τους άλλους εκπαιδευτικούς ισχύει και για την ΕΔΕΑΥ . Βέβαια εδώ οι 

εκπαιδευτικοί της ΕΔΕΑΥ είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί επειδή η ειδική αγωγή άπτεται 

πολύ ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των γονέων και πολλές φορές λίγο αν 

παρεκκλίνουν και υπερβεί το διοικητικό και το νομοθετικό πλαίσιο, μπορεί να βρεθεί 

εκτεθειμένος. 

ΕΡ: 21.  Σε ποια χρονικά διαστήματα ασκείται Έλεγχος του έργου της ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ: Συνεχώς σε ημερήσια βάση. Όπως...αν βέβαια δημιουργηθούν θέματα και ζητήματα 

βέβαια ο έλεγχος πάει πιο ψηλά, έχουμε διοικητικό προϊστάμενο αλλά γενικά ότι ισχύει 

για τον κάθε εκπαιδευτικό…. και έχουμε και σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. 

 

ΕΡ: 22.  Με ποιο τρόπο ασκεί Έλεγχο κάθε μέλος της ΕΔΕΑΥ στο ατομικό του 

έργο; (αναφερθείτε σε κάθε μέλος ξεχωριστά). 

ΑΠ: Πέρα από το ότι καταγράφει το υλικό του και τα σχετικά οπότε περνάει και 

επανέρχεται σε αυτό.  Σίγουρα οι δικές μου παρατηρήσεις γίνονται αφορμή για να κάνουν 

τον ατομικό τους έλεγχο στο έργο τους. Με την πορεία και την όλη πορεία κάθε υπόθεσης 

και επίσης αναγκάζεται με τον αυτοέλεγχο γιατί θα βρεθεί και σε ένα σύλλογο 

διδασκόντων μπροστά σε 25 άτομα που θα πρέπει να πει τι έκανε πως το έκανε και τι 

προγραμματίζει να κάνει, οπότε αυτό εκ των πραγμάτων σε βάζει σε μία διαδικασία 

αυτοελέγχου. 

ΕΡ: 23.  Για ποια ζητήματα και πως ακριβώς ενεργεί η ΕΔΕΑΥ ομαδικά στη 

διαδικασία συνεδριάσεων με σκοπό τον έλεγχο των πεπραγμένων της; 

ΑΠ: Εκεί μπορεί να ασκήσει έλεγχο κάποιο μέλος και να πει έπρεπε να κάνουμε μία 

συνεδρίαση για αυτό το θέμα και δεν την κάναμε για αυτό το παιδί. Ίσως έπρεπε να το 

είχαμε σταματήσει γιατί προχώρησε και άρα έπρεπε να επιλυθούν σε μία άλλη περίπτωση 

ενός παιδιού γιατί μου είχε μιλήσει ο εκπαιδευτικός της τάξης δεν θα καταθέτει τις 

προτάσεις μόνο στο σύλλογο διδασκόντων, το διάλειμμα και το γραφείο του συλλόγου 

είναι ένας χώρος αλληλεπίδρασης και εκεί πολλές φορές οι συνάδελφοι  συζητάνε 

ατομικά και ζητούν την γνώμη της κοινωνικής λειτουργού και της ψυχολόγου. Οπότε εκ 

των πραγμάτων γίνεται και πέρα από τον έλεγχο που κάνει για το αν έγινε κάτι ή  δεν 

έγινε μεταφέρονται και πράγματα από τους εκπαιδευτικούς της ΕΔΕΑΥ στην ομάδα. 

ΕΡ: 24. Για ποια ζητήματα και πως ακριβώς ενεργεί η ΕΔΕΑΥ στη διαδικασία 

παραπομπών για τα ΚΕΔΔΥ; 
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ΕΡ: 25.  Ποια προβλήματα ή περιορισμοί νομίζετε ότι προκύπτουν στο ατομικό 

έργο των μελών της ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ: Ένας σημαντικός περιορισμός είναι ο χρόνος. Καταρχήν θα μιλήσω για μένα για το 

διευθυντή ειδικά ενός πολυθέσιου  σχολείου όπως είναι αυτό που μπορεί να έχεις 

περιπτώσεις για την ΕΔΕΑΥ 10 περιπτώσεις και να τρέχουν θέματα παράλληλες στηρίξεις 

διοικητικά , παιδαγωγικά και αλλά άρα έχουμε πρόβλημα χρόνου πολλές φορές 

προσπαθούμε να βρεθούμε γρήγορα για να κάνουμε μία συνεδρίαση. Έχουμε περιορισμό 

...που έχει να κάνει με περιορισμούς που σου θέτουν οι γονείς ο άλλος σου λέει δεν θέλω 

να σταματήσω εδώ δεν θέλω να κάνεις καμία άλλη ενέργεια. Περιορισμό που σου βάζει 

η ανασφάλεια των εκπαιδευτικών των τάξεων σου λέει ο άλλος εγώ δεν θέλω να μπαίνει 

κάποιος μέσα στην τάξη το επιβάλλεις αλλα θα δυσανασχετήσει. Επίσης περιορισμός ως 

προς το γνωστικό επίπεδο…. δηλαδή ένας διευθυντής ο οποίος δεν έχει κάνει ειδική 

αγωγή ο άνθρωπος του έρχεται μία ΕΔΕΑΥ ή μπορεί να όμως να τα περιγράφει ο νόμος  

όμορφα και ωραία αλλά εκεί μέχρι να αποκτήσει την εμπειρία δεν γνωρίζει τις  

καθημερινές δυσκολίες. Επίσης μπορεί να υπάρχει περιορισμός χώρου... δηλαδή 

εντάξει...εγώ είμαι ένα μεγάλο σχολείο έχω χώρους σε αλλα  σχολεία δεν υπάρχουν. Εχω 

τάξεις και για την κοινωνική λειτουργό και για την ψυχολόγο οι οποίες θα θέλουν να 

δουλέψουν ταυτόχρονα τους εξασφαλίζω προτζέκτορα της τάξης που θα πάνε να το παιδί 

είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα μπορεί να μη φαίνονται αλλά όταν θέλουμε να 

συντάξουμε τα τριμηνιαία προγράμματα πρέπει να έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία. 

ΕΡ: 26. Ποια προβλήματα ή περιορισμοί νομίζετε ότι προκύπτουν στο ομαδικό 

έργο των μελών της ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ: 

ΕΡ: 27.  Ποια προβλήματα ή περιορισμοί νομίζετε ότι προκύπτουν στη διαδικασία 

συνεδριάσεων των ΕΔΕΑΥ; 

 ΑΠ: Συνήθως το πρόβλημα είναι ποιος θα κρατήσει τους μαθητές του υπεύθυνου 

δασκάλου που θα κρατήσει τα παιδιά και πόσο χρόνο γιατί θα πιεστούμε δεν μπορεί ο 

μαθητής να χάσει το μάθημα του και να είμαστε πόση ώρα εκεί. Περιορισμός που μπορεί 

να στερήσεις το διάλειμμα του σε κάποιο συνάδελφο.  Προβλήματα σε διαδικασία των 

συνεδριάσεων μπορεί να σου προκύψουν μία εκδρομή μπορεί να σου προκύψει την ημέρα 

που έρχονται ,να χάνεις χρόνο και από τη δουλειά της ΕΔΕΑΥ γιατί μπορεί να είναι 

Πέμπτη και εκείνες τις Πέμπτες να  έχουμε Εθνική επέτειο ή κάποια άλλη εκδήλωση και 

μειώνεται ο χρόνος παρέμβασης και φυσικά συνεδριάσεων. Δεν γίνονται κάθε μέρα 

συνεδριάσεις είναι βασικές είναι 5-6 γίνονται  συχνές μικρό συναντήσεις όπου καθένας 

σημειώνει στο σημειωματάριο του ότι κάνει, ελέγχει ο πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ που 

βρισκόμαστε τι  χρειάζεται να κάνουμε γιατί το βιβλίο πρακτικό για την ΕΔΕΑΥ το 

γραφειοκρατικό το φορτώνεται ο διευθυντής των πραγμάτων. Και φυσικά υπάρχουν 

περιορισμοί  εδώ να λέμε αλήθειες από το γνωστικό υπόβαθρο και των εμπλεκομένων 

έτσι γιατί όλοι μπορεί να έχουμε τελειώσει σχολές όλοι μπορεί να έχουν πτυχία αλλά είναι 

και ο καθένας πως αντιλαμβάνεται τον εαυτό του σε σχέση με το επάγγελμα του σε σχέση 



 

145 
 

με την φιλοσοφία του δεν αρκεί μόνο το φιλότιμο. Και η εμπειρία παίζει ρόλο μπορεί να 

να βάλει κάποιους περιορισμούς, μπορεί να έρθει μία κοπέλα να έχει το φιλότιμο αλλά 

δεν έχει καταλάβει ακόμα πώς λειτουργεί ο θεσμός. 

ΕΡ: 28.  Ποια προβλήματα ή περιορισμοί νομίζετε ότι προκύπτουν στη διαδικασία 

παραπομπών στα ΚΕΔΔΥ; 

ΑΠ: Άρα πολύ μεγάλος χρόνος από την υποστελέχωση των ΚΕΔΔΥ πολλές φορές η 

συνεργασία με τους γονείς οι γονείς δεν θέλουν να συνεργαστούν δεν θέλουν το 

στιγματισμό οπότε πρέπει να ξεκινήσουμε και άλλη διαδικασία. Να πείσουμε το γονέα να 

χτίσουμε τη καλή σχέση την επαφή για να για να μπορέσει να μας εμπιστευτεί εξαρτάται 

βέβαια τις περιπτώσεις μπορεί να μην έχουμε μία περίπτωση ΚΕΔΔΥ να έχουμε 

ιατροπαιδαγωγικό για παράδειγμα. 

 ΕΡ: 29.  Μπορείτε να αναφέρετε άλλα προβλήματα που αφορούν τον θεσμό της 

ΕΔΕΑΥ σχετικά με τη διοικητική της λειτουργία; 

ΑΠ: Υπάρχουν μερικά θαμπά σημεία στη νομοθεσία γιατί υπάρχει ο προβληματισμός 

μέχρι το που μπορούμε να πάμε και αν πάμε πιο πέρα το τι θα γίνει. Είμαστε έτοιμοι για 

να αναλάβουμε κάποιες ποινικές ευθύνες(;) υπάρχει βέβαια να τέτοιο πλαίσιο συζήτησης 

επίσης αυτό που είπα πριν ότι τι βιβλία κρατάμε... Κρατάω αυτά δεν μου τα λέει κανένας 

αυτά πάμε με βάση τη δική μας εμπειρία με βάση τη ενσυναίσθηση με βάση ...με βάση 

και μετά εδώ λέμε ότι πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή. Επίσης σε σχέση με τη διοικητική 

λειτουργία χρειάζομαι το σχολικό σύμβουλο αλλά ο σχολικός σύμβουλος μέχρι τώρα ήταν 

ένας για  5 νομούς δεν τον έβλεπα εγώ ποτέ το σχολικό σύμβουλο .Οπότε εκεί τίθεται και 

το θέμα των ατομικών και συλλογικών αποφάσεων και εγώ μπορεί να χρειάζομαι τη 

στήριξή του συμβούλου αλλά αφού δεν μπορώ να τον έχω, παίρνω μία απόφαση παίρνω 

την απόφαση μου  και βλέπουμε .Τώρα σε σχέση με τη διοικητική λειτουργία τα 

μεγαλύτερα προβλήματα είναι ότι τώρα... εντάξει δεν μπορώ... επειδή εγώ έχω τους 

χώρους, έχω τους εξοπλισμούς δεν μπορώ να καταλάβω ποιες περιπτώσεις κυρίως όμως 

ότι αυτή η συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ είναι και θαμπή ακόμα. Εντάξει είναι και νέος 

θεσμούς σχέδια αλλά ήταν και λίγο θαμπή μέχρι που είναι οι δικές τους αρμοδιότητες που 

είναι οι δικές μου. Μέχρι που είναι οι δικές μας έπρεπε τα ΚΕΔΔΥ να βγάζουν τα 

τριμηνιαία και να δίνουν κατεύθυνση στα τμήματα ένταξης και δεν γινόταν αυτό είχαν 

υποστελέχωση δεν προλάβαιναν οπότε κατά κάποιο τρόπο είσαι μισός. 

ΕΡ: 30.  Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας για να υποστηρίζεται πιο 

αποτελεσματικά σε διοικητικό επίπεδο  ο θεσμός της ΕΔΕΑΥ; 

ΑΠ:  Εντάξει όπως και το σχολείο ένας γραμματέας για παράδειγμα βάζω ένα δάσκαλο 

που είναι γραμματέας εδώ βέβαια ο δάσκαλος έχει μάθημα που έχω θέλω... να κάνω 

συνεδρίαση εκείνη την ώρα θα ‘ρθει και ο υπεύθυνος δάσκαλος του Τμήματος αλλά εγώ 

έχω δύο δασκάλους εκείνη την ώρα που θέλω να κάνω συνεδρίαση θα πρέπει να βάλω 

άλλους μέσα στην τάξη για να κάνω την επιτήρηση ή θα πρέπει να δω με τη λήξη του 

ωραρίου... μπορεί ένας δάσκαλος μπορεί να έχει τρίωρο εκείνη τη μέρα θα τον κρατήσω 

μέχρι τη 1 ή να τον κρατήσω για να κάνω συνεδρίαση μέχρι τις 1:15 να κάνουμε 
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συνεδρίαση με την ΕΔΕΑΥ. Εδώ και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι η 

εναλλαγή των προσώπων φεύγουνε κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος, έρχονται 

καινούργιοι  άντε  να εξηγήσω εγώ  να τι να  κάνουμε... βέβαια έχουμε ένα αρχείο για να 

βοηθήσω.  αλλά είναι δύσκολο. .Επίσης το ότι είναι λίγος ο χρόνος δηλαδή είναι μία 

φορά την εβδομάδα δεν καλύπτεσαι  πέρυσι είχα δύο μέρες μετά τους πήρανε. και στις 

δύο μέρες πολυθέσιο σχολείο και δεν καλύπτεται για να αντιμετωπίσουν όλες οι 

περιπτώσεις αν είναι να αντιμετωπίζουμε μόνο τις μαθησιακές δυσκολίες και τμήμα 

ένταξης εντάξει, αλλά όλα τα άλλα τα παιδιά που έχουν χίλια δυο προβλήματα πρέπει να 

υπάρχει μία υποστήριξη. Δεν είναι όλοι για να τους στείλουμε ΚΕΔΔΥ και να βγουν 

μαθησιακές, υπάρχουν και ψυχοκοινωνικά προβλήματα, συναισθηματικά προβλήματα 

θα πρέπει…. πλησιάζει το ίδιο το παιδί το κοινωνικό λειτουργό και η την ψυχολόγο και 

λέει εγώ θέλω να σας μιλήσω μήπως μπορούμε... 

ΕΡ: Πολύ ωραία σας εύχομαι καλή συνέχεια καλή σχολική χρονιά και σας 

ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας. 

ΑΠ: Σας ευχαριστώ και καλή δύναμη και σε σας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

Ατομικοί Πίνακες Έκθεσης Δεδομένων 

Σ1  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας  

Ειδικότητα: ΠΕ 70 Δασκάλων  

Σπουδές: Διδασκαλείο  

Ηλικία: 52 

Προϋπηρεσία:28 

Έτη ως διευθυντής/τρια: 8 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ:2 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΑΕΣΥΣΔΕΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο -Συνεργασία Συλλόγου 

Διδασκόντων με Ειδικό Παιδαγωγό 

ΠΣΔΣΥΝΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων -

Προτάσεις 

ΠΠΡΕΜΕΜΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός 

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ μικρή εμπειρία 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΠΔΕΜΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης- Εμπειρία μελών ΕΔΕΑΥ 

ΠΣΔΠΔΘΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης- Θεωρητική Κατάρτιση 
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ΠΠΡΕΜΕΜΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός 

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ μικρή εμπειρία 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΣΞΜΓΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις και μίτινγκ με 

γονείς και παιδί 

ΠΑΕΣΞΜΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις και μίτινγκ με 

εκπαιδευτικούς 

ΠΑΕΣΞΜΣΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις και μίτινγκ με 

παιδί 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΕΔΔΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- 

Δημοκρατικός Διάλογος 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

ΟΓΕΚΑΣΣΔ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων- Συνελεύσεις 

Συλλόγου Διδασκόντων 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΕΙΔΚΛ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα –Κοινωνικός Λειτουργός 

ΟΑΕΕΙΔΨΧ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα –Ψυχολόγος 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΑΠΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Άποψη 

Αρνητική 

ΟΟΕΑΠΕΝΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Ενεργοί 

Ακροατές 
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7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΚΣΟΧΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Καταγραφή Συνεδριάσεων Όχι 

ΟΑΛΣΓΔΕΠ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεντεύξεις  με γονείς Δεύτερη επικοινωνία 

ΟΑΛΣΕΔΑΠ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεντεύξεις  με Εκπαιδευτικούς Δεύτερη 

άποψη 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Άποψη Θετική 

ΛΑΑΑΑΝΕΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Ανάλογα με την ειδικότητα 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΕΙΑΣΠΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-σχεδιασμός-προβλήματα παιδιών 

ΛΑΕΙΑΣΠΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-σχεδιασμός-προβλήματα παιδιών 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΠΚΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση  

 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΥΣΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συνεννόηση 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

γονέα 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΠΡΕΡΠΑ: Έλεγχος-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-

Έργο που παράγουν τα μέλη 
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ΕΛΧΔΤΣΧΕ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Τέλος Σχολικής Χρονιάς- Έργο που παράγουν 

τα μέλη 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΟΧΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Όχι 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΕΞΜΘ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Αναφορές και λύσεις προβλημάτων 

εξατομικευμένα για κάθε μαθητή 

ΕΛΟΕΔΠΠΜ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Αναφορές και 

Προβλήματα μαθητή 

ΕΛΟΕΔΠΣΕ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Συλλογή εκθέσεων 

αναφορών 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΑΠΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Αποφάσεις Γονιών 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΧΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Πιο συχνή παρουσία 

σε εβδομαδιαία βάση 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΤΙΠΡΜΟΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Μόνιμη 

Στελέχωση 

ΤΙΠΡΜΟΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Μόνιμη 

Στελέχωση 
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Σ2 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα  

Ειδικότητα: ΠΕ70 Δασκάλων 

Σπουδές: Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 52 

Προϋπηρεσία: 28 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 1 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΑΕΠΓ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –επείγουσες περιπτώσεις 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΠΔΕΜΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης- Εμπειρία μελών ΕΔΕΑΥ 

ΠΣΔΣΥΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ –ανάλογα με την ειδικότητα 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΑΝΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Ανάλογα με ειδικότητα  

ΠΑΕΕΕΕΝΗ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Εκπαιδευτικοί  ΕΔΕΑΥ-

ενημέρωση άλλων μελών 
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ΠΑΕΠΡΝΗΓ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-Ενημέρωση 

γονιών 

ΠΑΕΠΡΝΟΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-Εφαρμογή 

σύμφωνα με το νόμο 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΕΔΑΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- 

Ανταλλαγή απόψεων 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΕΙΔΚΛ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα –Κοινωνικός Λειτουργός-

Κοινωνικό υπόβαθρο οικογενείας 

ΟΑΕΕΙΔΨΧ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα –Ψυχολόγος-τεστ ψυχολογικό 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΣΤΠ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Συζήτηση-

Τροποποίηση Ωρολογίου Προγράμματος  

ΟΟΕΕΚΧΧΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

εύρεση κατάλληλου χώρου και χρόνου για 

συζήτηση 

ΟΟΕΣΥΚΕΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία κοινών ΕΔΕΑΥ  

ΟΟΕΤΡΠΕΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

τροποποίηση προγράμματος ΕΔΕΑΥ 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΕΚΚΕΝ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Εκμετάλλευση κενών μαθημάτων 

ΟΑΛΕΚΚΕΝ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Εκμετάλλευση κενών μαθημάτων 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 
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8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

ΛΑΔΔΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Νομοθεσία 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΚΟΣ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Καθορίζουν την ομαδική 

συνεργασία 

ΛΑΑΑΜΔ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –μαθησιακές δυσκολίες 

ΛΑΑΑΣΠ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –συμπεριφορικά προβλήματα 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΕΙΑΠΓΣ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Βιωματικό πρόγραμμα 

συνεργασίας 

ΛΑΕΙΑΠΓΣ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Βιωματικό πρόγραμμα 

συνεργασίας 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΣΥΖΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-Συζήτηση με γονέα 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΥΖΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό  

Έργο-προσέγγιση ενημέρωση γονιών 

 ΔΚΟΕΔΠΕΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση 

ΔΚΟΕΔΠΟΣ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

προβολή ομαδικής συνεργασίας 

ΔΚΟΕΔΠΣΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

εκπαιδευτικό 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΧΔΤΣΧΕ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Τέλος Σχολικής Χρονιάς- Έργο που παράγουν 

τα μέλη 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΟΧΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Όχι 
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15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΠΠΜ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Αναφορές και 

Προβλήματα μαθητή 

ΕΛΟΕΔΠΠΜ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Αναφορές και 

Προβλήματα μαθητή 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΑΠΘΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-όχι 

ΠΡΑΕΦΒΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-φόβος γονιών 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Έλλειψη χρόνου  

ΠΡΣΧΠΑΚΒ: Προβλήματα-Περιορισμοί- Πιο 

συχνή παρουσία σε καθημερινή  βάση 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-έλλειψη χρόνου 

ΠΡΔΣΣΧΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Πιο συχνή παρουσία 

σε εβδομαδιαία βάση 

ΠΡΔΠΕΛΥΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-έλλειψη υπαλλήλων 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΑΛΤΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-άγνοια 

λειτουργίας Διευθυντής 

ΠΡΔΛΑΛΤΕ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-άγνοια λειτουργίας 

εκπαιδευτικοί 

ΠΡΔΛΕΛΕΠ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία-έλλειψη επιμόρφωσης 

ΤΙΠΡΕΜΑΕ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα-Επικοινωνία με άλλους 

πιο έμπειρους 

ΤΙΠΡΣΣΔΣ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα-Συχνές συναντήσεις με 

Διευθυντές Σχολείων 
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Σ3 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα  

Ειδικότητα: ΠΕ 06 Αγγλικής  

Σπουδές: Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 52 

Προϋπηρεσία: 27,5 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 7 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 3 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΑΕΠΓ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –επείγουσες περιπτώσεις 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΣΞΜΓΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις και μίτινγκ με 

γονείς και παιδί 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΕΔΣΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ-

ανατροφοδότηση του  αρχικού 

προγραμματισμού 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 
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4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ  

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΠΡΒ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ βοηθητικός.  

ΟΟΕΣΥΣΜΟ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με άλλες Σχολικές μονάδες -όχι 

ΟΟΕΣΥΣΝΤ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με Συντονιστή 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΟΧΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Όχι 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΕΠΟΧ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία-

εμπλοκή πρόεδρου μόνο όταν χρειάζεται 

ΛΑΔΔΜΤΕΞ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ-Αποφασίζουν οι εξειδικευμένοι 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Άποψη Θετική 

ΛΑΑΑΣΕΞ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις – σημασία εξατομίκευση 

ΛΑΑΑΣΠΡ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –σημασία προτεραιότητες 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΕΙΑΠΟΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων- Παρεμβάσεις στην οικογένεια 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 
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11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΝΔΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-να είναι ενημερωμένοι  για τα 

διαδικαστικά  

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΥΣΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συνεννόηση 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

γονέα 

ΔΚΟΕΔΠΣΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

εκπαιδευτικό 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΣΥΖΠΡΟ: Έλεγχος-συζήτηση για πρόοδο 

μαθητή 

ΕΛΧΔΜΕΣΥ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

μετά από συναντήσεις ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 

 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΟΧΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Όχι 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΓΠΑ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Διαφωνίες γονιών για παρεμβάσεις 

ΕΛΟΕΔΠΜΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Μαθησιακές 

δυσκολίες -συμπεριφορά 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΦΒΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-φόβος γονιών 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-Ομαδικό  

Έργο-όχι 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΧΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Πιο συχνή παρουσία 

σε εβδομαδιαία βάση 
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ΠΡΟΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από γονείς 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΠΣΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-πιο συχνή 

παρουσία 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση μη 

σταθερή 

ΤΙΠΡΕΕΠΡ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Εμπλοκή 

ΕΑΕ περισσότερο 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 
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Σ4 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα  

Ειδικότητα: ΠΕ80  Οικονομολόγων 

Σπουδές: Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 52 

Προϋπηρεσία: 28 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 2 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 2 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΑΕΣΕΚΔΣ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –συμμετοχή σε εκδηλώσεις του 

σχολείου 

ΠΑΕΣΥΣΔΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο -Συνεργασία Συλλόγου 

Διδασκόντων με Εκπαιδευτικούς  

ΠΣΔΕΝΔΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων-Ενίσχυση διδασκαλίας 

ΠΣΔΕΥΡΕΥ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων-εύρεση εποπτικού 

υλικού 

ΠΣΔΠΔΙΣΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-Ιστορικό μαθητή 

ΠΣΔΠΔΣΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΕΝΕΚΕ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων-Ενίσχυση 

εκπαιδευτικού έργου 
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2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΣΥΝΔΙΕ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –συνεργασία με διευθυντή  

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠOΕΣΥΝΕΚΠ: Προγραμματισμός-

Σχεδιασμός-Ομαδικό  Έργο –συνεργασία με 

εκπαιδευτικούς 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΠΡΝΟΜ: Οργάνωση--Ατομικό Έργο –

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-Εφαρμογή σύμφωνα με το 

νόμο 

ΟΑΕΣΓΕΓΙ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο-

γραμματέας ΕΔΕΑΥ συγκέντρωση εγγράφων 

ΟΑΕΣΥΔΔΠ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο –

Εκπαιδευτικός ΕΑ –συνεργασία με διευθυντή 

ΟΑΕΣΥΚΛΙ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο-

Κοινωνικός λειτουργός-συνεργασία σύνταξη 

ιστορικού μαθητή 

ΟΑΕΣΥΨΧΙ: Οργάνωση- -Ατομικό Έργο-

Ψυχολόγος- συνεργασία σύνταξη ιστορικού 

μαθητή 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΣΠΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Σύνταξη 

παραπεμπτικού και αξιολόγησης 

ΟΟΕΣΥΝΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΣΜΣΚ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με σχολικές μονάδες 

συνεκπαίδευση 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΠΕΚΣ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

αποφάσεις εκτός συνεδριάσεων 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 
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ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Άποψη Θετική 

ΛΑΑΑΑΝΕΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Ανάλογα με την ειδικότητα 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΕΙΑΜΘΔ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Μαθησιακές δυσκολίες 

ΛΑΕΙΑΔΚΣ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Δράσεις κοινωνικής στήριξης 

ΛΑΕΙΑΔΥΜ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-διαφοροποιημένη υποστήριξη 

μαθητή 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΑΠΣΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Παρεμβαίνει σε συγκρούσεις 

και θέματα κρίσεων 

ΔΚΑΕΚΛΕΚΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Κοινωνικός λειτουργός-

εφαρμογή κοινωνικής εργασίας  

ΔΚΑΕΚΛΠΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Κοινωνικός λειτουργός-επίλυση 

προβλημάτων οικογενειών  

ΔΚΑΕΨΚΑΠ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Ψυχολόγος-καθοδήγηση 

προγραμμάτων 

ΔΚΑΕΨΚΙΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-Ψυχολόγος-καταγράφει  τις 

ιδιαιτερότητες του μαθητή 

ΔΚΑΠΡΕΓΜ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-εγκρίνει 

μετακινήσεις 

ΔΚΑΠΡΟΡΣ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-ορίζει τις συναντήσεις 

ΔΚΑΠΡΣΥΜ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-Συνδετικός 

κρίκος της ΕΔΕΑΥ 
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12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

ΔΚΟΕΔΠΣΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

ΚΕΔΔΥ 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΟΧΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Όχι 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς  

ΠΡΑΕΑΔΟΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Αδιαφορία οικογενειών 

ΠΡΑΕΜΣΧΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-εντοπισμός μαθητών λόγω 

σχολικής διαρροής 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΤΙΠΡΕΓΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-έγκαιρη 

Στελέχωση 

ΤΙΠΡΥΠΠΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Υποστήριξη 

πολιτείας 
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Σ5 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας 

Ειδικότητα: ΠΕ70 Δασκάλων 

Σπουδές: Διδασκαλείο   

Ηλικία: 54 

Προϋπηρεσία: 32 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 8 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 3 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΣΥΝΣΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με ΣΔΕΥ 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΠΔΣΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΣΠΡΜΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων-Συνεργασία για 

πρόγραμμα μαθητή 
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2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΑΝΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Ανάλογα με ειδικότητα 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΕΔΑΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- 

Ανταλλαγή απόψεων 

ΠΟΕΣΥΝΔΙΕ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –συνεργασία με διευθυντή 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ  

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΣΠΜ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Συζήτηση 

Παρατήρηση μαθητή 

ΟΟΕΚΛΚΕΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Κοινωνικός Λειτουργός –Αποφεύγει κατ΄οίκον 

επισκέψεις αποφεύγονται 

ΟΟΕΣΥΝΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΣΜΟ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με άλλες Σχολικές μονάδες -όχι 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΠΕΚΣ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

αποφάσεις εκτός συνεδριάσεων 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΠΛ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ-Αποφασίζει η πλειοψηφία  

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΟΧΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Δεν υπάρχουν 



 

166 
 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΕΙΑΣΠΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-σχεδιασμός-προβλήματα παιδιών 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΠΚΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-επιστημονική κατάρτιση 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΥΣΖ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συζήτηση 

ΔΚΟΕΔΠΟΧ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-όχι 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 

ΕΛΧΔΤΣΧΘ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Τέλος Σχολικής Χρονιάς- Έκθεση 

 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΟΧΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Όχι 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΣΟΧ: Έλεγχος- Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία συνεδριάσεων -Όχι 

ΕΛΟΕΔΠΟΧ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών-όχι 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Στελέχωση μη σταθερή 

 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 
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18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΠΜΕΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Μη έγκαιρη 

στελέχωση 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΕΛΓΜ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Έλλειψη 

Γραμματέα 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση μη 

σταθερή 

ΤΙΠΡΧΡΣΝ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Χρόνος για 

συνεδριάσεις 

ΤΙΠΡΕΓΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-έγκαιρη 

Στελέχωση 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 
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Σ6 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας   

Ειδικότητα: ΠΕ70 Δασκάλων 

Σπουδές: 2ο Πτυχίο, Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 52 

Προϋπηρεσία: 25 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 1 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΝΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων -

Προτάσεις 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΠΔΕΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-εξατομίκευση στις ανάγκες των 

μαθητών 

ΠΣΔΕΝΕΚΕ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων-Ενίσχυση 

εκπαιδευτικού έργου 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΠΚΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο-Παρατήρηση καταγραφή 

αναγκών μαθητών 
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3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΧΠΡΠΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –σχεδιασμός προγραμμάτων 

παρέμβασης 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΔΕΣΕΕ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Διευθυντής ενημέρωση σύνδεση ειδικοτήτων 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ  

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΚΣΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Κατάρτιση 

εξατομικευμένων σχεδίων δράσης 

ΟΟΕΣΟΙΕΠ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια-Ενημέρωση 

πληροφόρηση καλύτερη 

ΟΟΕΣΥΣΔΕ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με ΣΔΕΥ 

 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΕΠΕΚ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Άτυπη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 

ΟΑΛΧΩΕΠΒ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

χωρίς επιστημονική βάση 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΣΥΣΔ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Συνεδρίαση με Σύλλογο διδασκόντων 

 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΝΕΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Ανάλογα με την ειδικότητα 

ΛΑΑΑΣΕΠ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Σκοπός η επικοινωνία 
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10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΕΙΕΚΕΚ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Με βάση τις εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών 

ΛΑΕΙΕΝΓΟ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Ενημέρωση γονιών 

ΛΑΕΙΠΔΩΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Παρεμβάσεις ώστε να μην 

διαταράσσεται  ωρολόγιο πρόγραμμα 

ΛΑΕΙΑΣΜΘ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Συμπεριφορά μαθητών 

ΛΑΕΙΑΣΠΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-σχεδιασμός-προβλήματα παιδιών 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΚΛΕΚΠ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Κοινωνικός λειτουργός-

ενημέρωση για κοινωνικό προφίλ 

ΔΚΑΕΨΚΙΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-Ψυχολόγος-καταγράφει  τις 

ιδιαιτερότητες του μαθητή  

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΖΕΞ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συζήτηση εξατομικευμένα 

για μαθητές 

ΔΚΟΕΣΥΣΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συνεννόηση 

ΔΚΟΕΔΠΟΧ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-όχι 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

γονέα 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΣΥΠΣΔ: Έλεγχος-συζήτηση για πρόοδο 

μαθητή-Συζήτηση σε Σύλλογο Διδασκόντων 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 
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14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΧΔΕΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Εβδομαδιαία Ανατροφοδότηση  

ΕΛΑΕΕΣΓΟ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-ΕΔΕΑΥ 

συνεργασία με γονείς 

ΕΛΑΕΕΣΝΕ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-ΕΔΕΑΥ 

συναντήσεις ενημέρωσης 

ΕΛΑΕΚΛΚΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο- 

Κοινωνικός λειτουργός καταγραφή αναγκών 

μαθητή 

ΕΛΑΕΠΡΣΣ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ Συνεργασία συντονισμός 

ΕΛΑΕΨΧΚΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Κοινωνικός λειτουργός καταγραφή αναγκών 

μαθητή 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΣΟΛ: Έλεγχος- Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία συνεδριάσεων όχι λεπτομερής 

καταγραφή 

ΕΛΟΕΕΞΜΘ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Αναφορές και λύσεις προβλημάτων 

εξατομικευμένα για κάθε μαθητή 

ΕΛΟΕΔΠΟΧ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών-όχι 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΠΕΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Προβλήματα επικοινωνίας με 

γονείς 

ΠΡΑΕΠΣΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με γονείς 

ΠΡΑΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΡΑΕΠΣΠΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με Πρόεδρο 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΑΕΥΛΥΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-υλικοτεχνικής υποδομής 

ΠΡΑΕΦΒΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-φόβος γονιών 
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17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΔΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Συγκρούσεις 

διαφορετικές εκτιμήσεις 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από γονείς 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από γονείς 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΤΙΠΡΠΕΛΑ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ανάγκη 

προκαθορισμένων ενεργειών στη λήψη 

αποφάσεων 

ΤΙΠΡΕΝΣΣ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Συνεργασίας με ΣΔΕΥ 

ΤΙΠΡΕΜΓΟ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-εμπιστοσύνη 

γονιών 

ΠΡΔΛΠΣΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-πιο συχνή 

παρουσία 

ΤΙΠΡΜΟΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Μόνιμη 

Στελέχωση 

ΤΙΠΡΑΥΣΝ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Αύξηση 

συνεδριάσεων  

ΤΙΠΡΕΝΥΥ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Υλικοτεχνική 

υποδομή 
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Σ7 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας   

Ειδικότητα: ΠΕ 82 Μηχανολόγων 

Σπουδές: Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 43 

Προϋπηρεσία: 20 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 1 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΕΝΗΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Ενημέρωση εκπαιδευτικών 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΠΔΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης- Ανάλογα με την ειδικότητα 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΑΝΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Ανάλογα με ειδικότητα 
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3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΕΔΑΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- 

Ανταλλαγή απόψεων 

ΠΟΕΣΧΠΡΕΞ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –σχεδιασμός εξατομικευμένων 

προγραμμάτων 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΚΣΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Κατάρτιση 

εξατομικευμένων σχεδίων δράσης 

ΟΟΕΕΑΕΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής-επαφή με 

οικογένεια 

ΟΟΕΚΛΔΟΕ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Κοινωνικός Λειτουργός -διευθύνει τις 

οικογενειακές επαφές 

ΟΟΕΣΥΕΞΒ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία για εξατομικευμένη βοήθεια 

ΟΟΕΣΥΣΜΟ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με άλλες Σχολικές μονάδες -όχι 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΕΝΕΕΔ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Ενίσχυση έργου ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΟΧΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Όχι 

ΟΑΛΑΠΕΚΣ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

αποφάσεις εκτός συνεδριάσεων 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

ΛΑΔΔΜΤΠΛ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ-Αποφασίζει η πλειοψηφία 
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9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΝΕΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Ανάλογα με την ειδικότητα 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΟΜΟ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –ομοφωνία  

ΛΑΕΙΕΚΕΚ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Με βάση τις εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών 

ΛΑΕΙΕΝΓΟ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Ενημέρωση γονιών 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΠΚΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΤΚΟ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-σύμφωνα με ένα κοινό στόχο 

ΔΚΟΕΣΥΕΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία επικοινωνία εμπιστοσύνη 

ΔΚΟΕΔΠΕΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Παρέμβαση 

ΕΔΕΑΥ για διάγνωση 

ΔΚΟΕΔΠΝΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

Νομική καθοδήγηση 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΕΡΠΑΦΜ: Έλεγχος--Έργο που παράγουν 

τα μέλη-Φάκελος μαθητή 

ΕΛΧΔΜΕΣΥ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

μετά από συναντήσεις ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 

 ΕΛΧΔΕΒΔΟ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Εβδομαδιαία βάση 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΤΗΦΜ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Τήρηση 

φακέλου μαθητή 

 



 

176 
 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΕΞΜΘ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Αναφορές και λύσεις προβλημάτων 

εξατομικευμένα για κάθε μαθητή 

ΕΛΟΕΣΕΠΠ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-Συνεχής 

ενημέρωση γονιών για πρόοδο και πρόγραμμα 

μαθητή  

ΕΛΟΕΧΡΤΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

χρονοδιάγραμμα για τήρηση στόχων 

ΕΛΟΕΔΠΣΕ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Συλλογή εκθέσεων 

αναφορών 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΑΠΘΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-όχι 

 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-Ομαδικό  

Έργο-όχι 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-όχι 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση μη 

σταθερή 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 

ΤΙΠΡΜΟΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Μόνιμη 

Στελέχωση 

ΤΙΠΡΠΣΠΑ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Πιο συχνή 

παρουσία  

ΤΙΠΡΔΣΕΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Διαδικασία 

συνεδριάσεων ειλικρίνεια 
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Σ8 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας   

Ειδικότητα: ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής  

Σπουδές: Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 52 

Προϋπηρεσία: 25 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 3 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 3 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΝΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων -

Προτάσεις 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΠΔΕΚΣ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-Εκτίμηση καταστάσεων και νέων 

στόχων 

ΠΣΔΠΔΙΣΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-Ιστορικό μαθητή 

ΠΣΔΠΔΠΑΣ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης- Συνεχής παρακολούθηση και 

ανατροφοδότηση στόχων προγραμματισμού  
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ΠΣΔΠΔΣΤΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-Συνεχείς τροποποιήσεις  

ΠΡΔΛΜΕΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Μη έγκαιρη 

στελέχωση 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΑΝΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Ανάλογα με ειδικότητα 

ΠΑΕΠΡΣΝΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-Ευθύνη 

συντονισμού 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΥΝΦΟ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –Συνεργασία με άλλους φορείς 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΣΝΣ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Σύγκληση 

συνεδρίασης 

ΟΟΕΑΠΤΑΣ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Τήρηση αρχικού 

σχεδιασμού 

ΟΟΕΕΠΦΟΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Επαφή με φορείς 

ΟΟΕΚΛΕΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Κοινωνικός Λειτουργός-επαφή με οικογένεια 

ΟΟΕΨΧΕΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Ψυχολόγος-επαφή με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΣΔΕ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με ΣΔΕΥ 

ΟΟΕΣΥΣΜΣΚ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με σχολικές μονάδες 

συνεκπαίδευση 
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ΟΟΕΣΥΣΝΤ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με Συντονιστή 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΣΥΝΦΟ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεργασία με φορείς  

ΟΑΛΤΗΡΝΟ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Τήρηση Νομοθεσίας 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΕΞ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ-Αποφασίζουν οι εξειδικευμένοι 

ΛΑΔΔΜΤΠΛ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ-Αποφασίζει η πλειοψηφία 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΝΕΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Ανάλογα με την ειδικότητα 

ΛΑΑΑΠΣΑ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Σημαντική η άποψη του Προέδρου 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΣΤΚΟ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –Στόχοι κοινοί 

ΛΑΕΙΑΜΘΔ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Μαθησιακές δυσκολίες 

ΛΑΕΙΑΟΙΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Οικογενειακό περιβάλλον 

ΛΑΕΙΑΣΜΘ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Συμπεριφορά μαθητών 

ΛΑΕΙΕΚΕΚ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Με βάση τις εκτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΤΠΑΜ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Τήρηση προγραμματισμού 

αναγκών μαθητών 

ΔΚΑΕΨΚΙΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-Ψυχολόγος-καταγράφει  τις 

ιδιαιτερότητες του μαθητή 

ΔΚΑΕΕΠΚΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση 
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12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΥΖΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό  

Έργο-προσέγγιση ενημέρωση γονιών 

ΔΚΟΕΑΕΙΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-ανάλογα με την ειδικότητα του καθενός 

ΔΚΟΕΠΡΣΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Προέδρος ΕΔΕΑΥ συντονισμός 

ΔΚΟΕΣΒΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Σεβασμός στο έργο του άλλου 

ΔΚΟΕΣΥΣΖ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συζήτηση 

ΔΚΟΕΔΠΣΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

εκπαιδευτικό 

ΔΚΟΕΔΠΣΚ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

συνεργασία με ΚΕΔΔΥ 

ΔΚΟΕΔΠΣΨ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-

συνεργασία με Ψυχολόγο 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΑΤΚΑΣΥ: Έλεγχος-Άτυποι κανόνες 

συνεργασίας 

ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΧΔΑΡΣΧ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Αρχή σχολικής χρονιάς 

ΕΛΧΔΜΕΣΥ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

μετά από συναντήσεις ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΧΔΤΣΧΘ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Τέλος Σχολικής Χρονιάς- Έκθεση 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΕΣΝΕ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-ΕΔΕΑΥ 

συναντήσεις ενημέρωσης 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΕΞΜΘ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Αναφορές και λύσεις προβλημάτων 

εξατομικευμένα για κάθε μαθητή 

ΕΛΟΕΣΕΠΠ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-Συνεχής 

ενημέρωση γονιών για πρόοδο και πρόγραμμα 

μαθητή 
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ΕΛΟΕΔΠΕΥ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Εξάντληση 

υποστήριξης από σχολική μονάδα 

ΕΛΟΕΔΠΜΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Μαθησιακές 

δυσκολίες -συμπεριφορά 

ΕΛΟΕΔΠΣΕ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Συλλογή εκθέσεων 

αναφορών 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΡΑΕΠΣΠΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με Πρόεδρο 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΑΕΦΒΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-φόβος γονιών 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΣΧΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Σχέσεις με εκπαιδευτικούς 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΧΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Σχέσεις με 

εκπαιδευτικούς 

ΠΡΔΠΓΡΑΦ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- Γραφειοκρατία  

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΜΕΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Μη έγκαιρη 

στελέχωση 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση μη 

σταθερή 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 
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ΤΙΠΡΕΓΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-έγκαιρη 

Στελέχωση 

ΤΙΠΡΕΝΥΥ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Υλικοτεχνική 

υποδομή 

ΤΙΠΡΠΣΦΡ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-πρόσβαση 

συνεργασία με υπηρεσίες και φορείς 
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Σ9 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας   

Ειδικότητα: ΠΕ70 Δασκάλων 

Σπουδές: Διδακτορικό   

Ηλικία: 56 

Προϋπηρεσία: 34 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 7 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 3 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΣΥΝΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων -

Προτάσεις 

ΠΣΔΠΔΕΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-εξατομίκευση στις ανάγκες των 

μαθητών 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΕΕΕΝΗ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Εκπαιδευτικοί  ΕΔΕΑΥ-

ενημέρωση άλλων μελών 

 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 
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Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΨΧΠΝΠ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα –Ψυχολόγος-Οργάνωση πίνακα 

παρατηρήσεων 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΚΣΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Κατάρτιση 

εξατομικευμένων σχεδίων δράσης 

ΟΟΕΣΥΝΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΣΜΟ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με άλλες Σχολικές μονάδες -όχι 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 

ΟΑΛΣΕΔΑΠ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεντεύξεις  με Εκπαιδευτικούς Δεύτερη 

άποψη 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

ΛΑΔΔΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Νομοθεσία 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΝΕΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Ανάλογα με την ειδικότητα 

ΛΑΑΑΚΘΠΜ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Καθορίζουν την πρόοδο των 

μαθητών 

ΛΑΑΑΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Νομοθεσία 

ΛΑΑΑΣΠΣΗ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Σημαντική η συνεργασία με 

Πρόεδρο  
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10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑENE: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –Ενημέρωση εκπαιδευτικών 

ΛΑΣΑΠΚΕΔ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –Παραπομπή στο ΚΕΔΔΥ 

ΛΑΕΙΑΝΘΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Σύμφωνα με πρωτόκολλο 

ενεργειών 

ΛΑΕΙΑΠΑΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Παιδαγωγικές  

ΛΑΕΙΑΣΠΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-σχεδιασμός-προβλήματα παιδιών 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΜΜΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-

Εμπιστοσύνη στα μέλη της ΕΔΕΑΥ 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΤΚΟ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-σύμφωνα με ένα κοινό στόχο 

ΔΚΟΕΣΥΣΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συνεννόηση 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΑΤΚΑΣΥ: Έλεγχος-Άτυποι κανόνες 

συνεργασίας 

ΕΛΧΔΚΘΕΣ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Καθημερινή βάση Ενημέρωση συνεργασία  

ΕΛΧΔΤΗΧΡ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΠΡΣΣ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ Συνεργασία συντονισμός  

ΕΛΑΕΕΣΝΕ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-ΕΔΕΑΥ 

συναντήσεις ενημέρωσης 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΠΜΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Μαθησιακές 

δυσκολίες -συμπεριφορά 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 
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ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΡΑΕΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Στελέχωση μη σταθερή 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΣΑΓΡΑΦ: Προβλήματα-Συλλογικές 

αποφάσεις- Γραφειοκρατία 

ΠΡΟΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΔΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Συγκρούσεις 

διαφορετικές εκτιμήσεις 

ΠΡΔΣΓΕΓΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Γραφειοκρατία  

ΠΡΔΣΔΛΤΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Δυσκολία στη λήψη 

τελικών αποφάσεων 

ΠΡΔΣΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-έλλειψη χρόνου 

ΠΡΔΠΔΑΚΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Δυσκολία 

ανταπόκρισης από ΚΕΔΔΥ 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση μη 

σταθερή 

ΠΡΔΛΠΣΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-πιο συχνή 

παρουσία 

ΠΡΔΛΕΦΕΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Επιφόρτιση 

έργου  Διευθυντή 

 ΠΡΔΛΜΑΞΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Μη αξιοποίηση 

πληροφοριών  

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 
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ΤΙΠΡΑΣΥΝΓ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ανάγκη 

συνεργασίας με γονείς 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 

ΤΙΠΡΜΟΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Μόνιμη 

Στελέχωση 
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Σ10 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας   

Ειδικότητα: ΠΕ19 Πληροφορικής, ΠΕ 

04.01 Φυσικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής 

Σπουδές: 3 Πτυχία 

Ηλικία: 58 

Προϋπηρεσία: 27 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 4 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΡΟΕΜΚΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Μη καθορισμός στόχων 

ΠΣΔΕΝΗΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Ενημέρωση εκπαιδευτικών 

ΠΣΔΚΣΤΕΙ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων- Στόχοι 

ανάλογα με την ειδικότητα  

ΠΣΔΕΕΑΠΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Έλλειψη εμπειρίας -

Άποψη Αρνητική 
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ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

ΠΣΔΣΥΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ –ανάλογα με την ειδικότητα 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ  

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΣΝΣ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Σύγκληση 

συνεδρίασης 

ΟΟΕΑΠΣΠΜ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Συζήτηση 

Παρατήρηση μαθητή 

ΟΟΕΣΥΜΕΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία μελών ΕΔΕΑΥ 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΘΠΡΕ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Άποψη θετική-Πρέπει να υπάρχει 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΠΛ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ-Αποφασίζει η πλειοψηφία 
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9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Άποψη Θετική 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΕΙΑΟΙΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Οικογενειακό περιβάλλον 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ  

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΖΕΞ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συζήτηση εξατομικευμένα 

για μαθητές 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

γονέα 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΑΤΚΑΣΥ: Έλεγχος-Άτυποι κανόνες 

συνεργασίας 

ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΧΔΕΒΔΟ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Εβδομαδιαία βάση 

ΕΛΕΡΠΑΦΜ: Έλεγχος--Έργο που παράγουν 

τα μέλη-Φάκελος μαθητή 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ  

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΕΞΜΘ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Αναφορές και λύσεις προβλημάτων 

εξατομικευμένα για κάθε μαθητή 
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ΕΛΟΕΔΠΣΕ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Συλλογή εκθέσεων 

αναφορών 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΕΕΠΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-έλλειψη εμπειρίας Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΑΕΠΡΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Προγραμματισμός στόχων 

ΠΡΔΛΕΛΓΜ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Έλλειψη 

Γραμματέα 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΠΣΕΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Έλλειψη πείρας 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΣΥΘΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Συνέχεια 

θεσμού 

ΠΡΔΛΕΛΕΠ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία-έλλειψη επιμόρφωσης 

ΤΙΠΡΕΠΙΜ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Επιμόρφωση  

ΤΙΠΡΑΑΕΥ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ανάληψη 

ατομικής ευθύνης  

ΤΙΠΡΕΝΕΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Ενίσχυση 

ελέγχου 

ΤΙΠΡΥΠΠΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Υποστήριξη 

πολιτείας 
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Σ11 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας   

Ειδικότητα: ΠΕ70 Δασκάλων ΠΕ 80 

(09) Οικονομολόγων   

Σπουδές: 2ο Πτυχίο, Διδακτορικό   

Ηλικία: 55 

Προϋπηρεσία: 30 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 8 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 2 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΝΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων -

Προτάσεις 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΣΥΟΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ – ορισμός προτεραιοτήτων  

ΠΣΔΔΣΤΣΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –διευκόλυνση στόχων 

Σχολικής Μονάδας 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 
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3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΕΔΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- Ορισμός 

προτεραιοτήτων 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΣΥΕΞΠΑ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Συνεδρίαση για εξατομικευμένη παρέμβαση 

ΟΟΕΣΥΝΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΘΠΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία Συνεργασία σε θέματα προσωπικού 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΘΠΡΕ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Άποψη θετική-Πρέπει να υπάρχει 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΟΧΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Δεν υπάρχουν 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΣΑΟΜΟ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –ομοφωνία 

ΛΑΕΙΑΜΑΑ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων- Μακροχρόνιες αποφάσεις  

ΛΑΕΙΑΠΟΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων- Παρεμβάσεις στην οικογένεια 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΣΥΖΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-Συζήτηση με γονέα 
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12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΖΕΞ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συζήτηση εξατομικευμένα για 

μαθητές 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΑΤΚΑΣΥ: Έλεγχος-Άτυποι κανόνες 

συνεργασίας 

ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΧΔΕΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Εβδομαδιαία Ανατροφοδότηση 

 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΤΗΗΜ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-Τήρηση 

ημερολογίων 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Στελέχωση μη σταθερή 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-Ομαδικό  

Έργο-όχι 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΔΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Συγκρούσεις 

διαφορετικές εκτιμήσεις 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΠΣΠΑ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-πιο συχνή 

παρουσία  

ΠΡΔΛΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-όχι 

ΤΙΠΡΠΡΕΥ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Πρόεδρος 

μεγαλύτερη ευελιξία 
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Σ12  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα  

Ειδικότητα: ΠΕ70 Δασκάλων 

Σπουδές: Διδακτορικό   

Ηλικία: 57 

Προϋπηρεσία: 34 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 7 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 3 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΕΝΔΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων-Ενίσχυση διδασκαλίας 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΕΝΕΚΕ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων-Ενίσχυση 

εκπαιδευτικού έργου 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΕΕΕΝΗ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Εκπαιδευτικοί  ΕΔΕΑΥ-

ενημέρωση άλλων μελών 
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ΠΑΕΚΑΤΠΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Κατάρτιση τριμηνιαίου 

προγράμματος παρέμβασης 

ΠΑΕΠΚΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο-Παρατήρηση καταγραφή 

αναγκών μαθητών 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΕΔΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- Ορισμός 

προτεραιοτήτων 

ΠΟΕΣΕΔΣΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ-

ανατροφοδότηση του  αρχικού 

προγραμματισμού 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΠΡΟΣΝ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Προϋποθέτει συνεργασία  

ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΕΙΔΚΛ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα –Κοινωνικός Λειτουργός-

Κοινωνικό υπόβαθρο οικογενείας 

ΟΑΕΕΞΣΝΔ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Διενέργεια εξατομικευμένων συνεδριών 

ΟΑΕΚΑΤΠΑ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Καταγραφή παρατηρήσεων 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΚΣΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Κατάρτιση 

εξατομικευμένων σχεδίων δράσης 

ΟΟΕΑΠΥΠΚ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Υποδείξεις, 

κατευθύνσεις  

ΟΟΕΔΧΕΞΖ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Διαχείριση εξωσχολικών ζητημάτων μαθητών 
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ΟΟΕΕΠΦΟΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Επαφή με φορείς 

ΟΟΕΚΛΔΟΕ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Κοινωνικός Λειτουργός -διευθύνει τις 

οικογενειακές επαφές 

ΟΟΕΚΛΕΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Κοινωνικός Λειτουργός-επαφή με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΝΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΘΠΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία Συνεργασία σε θέματα προσωπικού 

ΟΟΕΣΥΣΧΣ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με Σχολικό Σύμβουλο 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΕΝΕΕΔ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Ενίσχυση έργου ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 

ΟΑΛΣΕΔΑΠ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεντεύξεις  με Εκπαιδευτικούς Δεύτερη 

άποψη 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΝΑΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις - υπάρχουν 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΣΑΟΜΟ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –ομοφωνία 

ΛΑΣΑΣΡΠΡ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –Σημαντικός ρόλος του προέδρου 

ΛΑΕΙΑΟΙΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Οικογενειακό περιβάλλον 

ΛΑΕΙΑΣΠΠ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-σχεδιασμός-προβλήματα παιδιών 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 
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11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΠΑΚΘΜΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Παρατήρηση καθημερινότητας 

μαθητή στη τάξη 

ΔΚΑΕΠΑΚΘΜΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Παρατήρηση καθημερινότητας 

μαθητή στη τάξη 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΥΕΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία επικοινωνία εμπιστοσύνη 

ΔΚΟΕΣΥΣΖ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία συζήτηση 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΤΗΡΙΕΡ: Έλεγχος-Τήρηση Ιεραρχίας 

ΕΛΤΗΡΝΟΜ: Έλεγχος-Τήρηση Νομοθεσίας  

ΕΛΧΔΚΘΕΣ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Καθημερινή βάση Ενημέρωση συνεργασία 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΤΗΦΜ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Τήρηση 

φακέλου μαθητή 

ΕΛΑΕΝΑΑΥ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-Ναι-

αυτοκριτική 

ΕΛΑΕΠΡΣΣ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ Συνεργασία συντονισμός 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΣNΛ: Έλεγχος- Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία συνεδριάσεων Ναι- λεπτομερής 

καταγραφή 

ΕΛΟΕΕΞΜΘ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-

Αναφορές και λύσεις προβλημάτων 

εξατομικευμένα για κάθε μαθητή 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 
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16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΓΡΑΦ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Γραφειοκρατία 

ΠΡΑΕΕΕΠΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-έλλειψη εμπειρίας Πρόεδρος 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΑΕΠΣΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με γονείς 

ΠΡΑΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΡΑΕΥΛΥΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-υλικοτεχνικής υποδομής 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΓΥΕΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Γνωστικό υπόβαθρο 

μελών ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-έλλειψη χρόνου 

ΠΡΔΣΣΧΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Σχέσεις με 

εκπαιδευτικούς 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από γονείς 

ΠΡΔΠΕΛΥΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-έλλειψη υπαλλήλων 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΑΛΤΕ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-άγνοια λειτουργίας 

εκπαιδευτικοί 

ΠΡΔΛΑΔΣΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Αγνοία  

διοικητικής σχέσης με ΚΕΔΔΥ 

ΠΡΔΛΟΧΙ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-όχι 

ΠΡΔΛΣΣΧΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Συνεργασία με 

Σχολικούς Συμβούλους 

ΠΡΔΛΤΔΕΓ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Τήρηση 

διοικητικών εγγράφων 
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ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση μη 

σταθερή 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 

ΤΙΠΡΠΣΠΑ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Πιο συχνή 

παρουσία 
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Σ13 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Άντρας   

Ειδικότητα: ΠΕ Μαθηματικών  

Σπουδές: Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 57 

Προϋπηρεσία: 27 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 4 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΕΝΗΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Ενημέρωση εκπαιδευτικών 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 
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2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΠΚΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο-Παρατήρηση καταγραφή 

αναγκών μαθητών 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΠΡΟΣΝ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Προϋποθέτει συνεργασία 

 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ  

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΚΣΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Κατάρτιση 

εξατομικευμένων σχεδίων δράσης 

ΟΟΕΑΠΣΠΜ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Συζήτηση 

Παρατήρηση μαθητή 

ΟΟΕΑΠΥΠΚ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Υποδείξεις, 

κατευθύνσεις 

ΟΟΕΔΧΕΞΖ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Διαχείριση εξωσχολικών ζητημάτων μαθητών 

ΟΟΕΣΟΙΕΠ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια-Ενημέρωση 

πληροφόρηση καλύτερη 

ΟΟΕΣΥΘΠΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία Συνεργασία σε θέματα προσωπικού 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΠΕΚΣ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

αποφάσεις εκτός συνεδριάσεων 

ΟΑΛΕΝΕΕΔ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Ενίσχυση έργου ΕΔΕΑΥ 
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Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΕΝΓΟ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Ενημέρωση γονιών 

ΛΑΔΔΕΝΠΑ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Εντοπισμός προβλημάτων αναγκών 

ΛΑΔΔΜΤΕΞ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ-Αποφασίζουν οι εξειδικευμένοι 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Νομοθεσία 

ΛΑΑΑΟΧΙ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Δεν υπάρχουν 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΕΙΑΔΚΣ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Δράσεις κοινωνικής στήριξης 

ΛΑΕΙΑΠΟΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων- Παρεμβάσεις στην οικογένεια 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΜΕΧ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Εμπιστοσύνη εχεμύθεια 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

γονέα 

ΔΚΟΕΕΜΕΧ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-Εμπιστοσύνη εχεμύθεια 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΑΝΣΥΓΟ: Έλεγχος-Ανατροφοδότηση 

Συνεργασία  με γονείς 

ΕΛΠΡΕΡΠΑ: Έλεγχος-Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-Έργο 

που παράγουν τα μέλη 

ΕΛΣΥΖΠΡΟ: Έλεγχος-συζήτηση για πρόοδο 

μαθητή 
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ΕΛΑΕΧΔΕΑ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Εβδομαδιαία Ανατροφοδότηση 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 

ΕΛΧΔΤΣΧΘ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Τέλος Σχολικής Χρονιάς- Έκθεση 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΕΣΝΕ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-ΕΔΕΑΥ 

συναντήσεις ενημέρωσης 

ΕΛΑΕΠΡΣΣ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ Συνεργασία συντονισμός 

ΕΛΑΕΣΠΔΔ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-

Σεβασμός στα προσωπικά δεδομένα 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΣΟΧ: Έλεγχος- Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία συνεδριάσεων -Όχι 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί- 

Ατομικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 

ΠΡΑΕΥΛΥΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-υλικοτεχνικής υποδομής 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-έλλειψη χρόνου 

ΠΡΔΣΣΠΔΔ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Σεβασμός στα 

προσωπικά δεδομένα 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από γονείς 

ΠΡΔΠΠΡΟΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών- προβλήματα όχι 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΜΕΣΤ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Μη έγκαιρη 

στελέχωση 
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ΠΡΔΛΜΑΞΠ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Μη αξιοποίηση 

πληροφοριών 

ΠΡΔΛΣΤΜΣ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-Στελέχωση μη 

σταθερή 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 

ΤΙΠΡΠΣΠΑ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Πιο συχνή 

παρουσία 

ΤΙΠΡΕΝΕΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Ενίσχυση 

ελέγχου 
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Σ14 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα  

Ειδικότητα: ΠΕ70 Δασκάλων 

Σπουδές: Διδασκαλείο   

Ηλικία: 54 

Προϋπηρεσία: 34 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 2 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΝΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία  με εκπαιδευτικούς 

ΠΣΔΕΝΗΕΚ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός- 

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Ενημέρωση εκπαιδευτικών 

ΠΣΔΠΔΕΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-εξατομίκευση στις ανάγκες των 

μαθητών 

ΠΣΔΠΔΠΑΣ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης- Συνεχής παρακολούθηση και 

ανατροφοδότηση στόχων προγραμματισμού 

ΠΣΔΔΣΤΣΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –διευκόλυνση στόχων 

Σχολικής Μονάδας 

ΠΣΔΣΥΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ –ανάλογα με την ειδικότητα 
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2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΑΝΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Ανάλογα με ειδικότητα 

ΠΑΕΠΚΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο-Παρατήρηση καταγραφή 

αναγκών μαθητών 

ΠΑΕΣΞΜΓΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις και μίτινγκ με 

γονείς και παιδί 

 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΟΡΣΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο-Συνεδριάσεις ΕΔΕΑΥ- Ορισμός 

στόχων 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΚΑΤΠΑ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Καταγραφή παρατηρήσεων 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ  

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΚΣΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Κατάρτιση 

εξατομικευμένων σχεδίων δράσης 

ΟΟΕΑΠΣΠΜ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Συζήτηση 

Παρατήρηση μαθητή 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΑΘΠΡΕ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Άποψη θετική-Πρέπει να υπάρχει 

ΟΑΛΑΠΕΚΣ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

αποφάσεις εκτός συνεδριάσεων 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 
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9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Άποψη Θετική 

ΛΑΑΑΚΘΠΜ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Καθορίζουν την πρόοδο των 

μαθητών 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΕΙΑΕΕΑ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Πρέπει να ενισχύουν την 

εμπιστοσύνη 

ΛΑΕΙΑΠΑΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Παιδαγωγικές 

ΛΑΕΙΑΣΜΘ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Συμπεριφορά μαθητών 

ΛΑΕΙΑΣΜΘ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Συμπεριφορά μαθητών 

ΛΑΕΙΑΣΤΡ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Στρατηγικής σημασίας 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΣΥΑΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ατομικό 

Έργο-Συνεχή ανατροφοδότηση 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΔΠΕΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Παρέμβαση 

ΕΔΕΑΥ για διάγνωση 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

γονέα 

ΔΚΟΕΔΠΣΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

εκπαιδευτικό 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΧΔΚΘΕΣ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Καθημερινή βάση Ενημέρωση συνεργασία 



 

210 
 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ  

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΓΡΑΦ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Γραφειοκρατία 

ΠΡΑΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί- 

Ατομικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΓΡΑΦ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Γραφειοκρατία 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΔΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Συγκρούσεις 

διαφορετικές εκτιμήσεις 

ΠΡΔΠΜΑΑΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Μη ανάληψη 

ατομικής ευθύνης 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΕΛΠΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διοικητική Λειτουργία ΕΔΕΑΥ- Έλλειψη 

προγραμματισμού 

ΠΡΔΛΑΛΤΕ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία ΕΔΕΑΥ-άγνοια λειτουργίας 

εκπαιδευτικοί 

ΤΙΠΡΑΣΥΝΓ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ανάγκη 

συνεργασίας με γονείς 

ΤΙΠΡΑΥΕΜ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Αύξηση 

εμπιστοσύνης παιδιών 

ΤΙΠΡΕΜΓΟ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-εμπιστοσύνη 

γονιών 

ΤΙΠΡΣΥΣΜ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Συνεργασία 

με άλλες σχολικές μονάδες 



 

211 
 

ΤΙΠΡΕΝΣΤ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-ενίσχυση  

Στελέχωσης 

ΤΙΠΡΠΣΠΑ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Πιο συχνή 

παρουσία 

ΤΙΠΡΥΠΠΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Υποστήριξη 

πολιτείας 
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Σ15 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα  

Ειδικότητα: ΠΕ 02 Φιλολόγων  

Σπουδές: Διδακτορικό   

Ηλικία: 48 

Προϋπηρεσία: 20 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 1 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΠΔΕΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων- Προγράμματα 

Δράσης-εξατομίκευση στις ανάγκες των 

μαθητών 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΑΝΕΙΔ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο –Ανάλογα με ειδικότητα 

ΠΑΕΠΚΑΜ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο-Παρατήρηση καταγραφή 

αναγκών μαθητών 
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3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  

 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΠΡΣΥΝ: Οργάνωση--Ατομικό Έργο –

Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ-Συντονισμός ενεργειών 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΣΠΜ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Συζήτηση 

Παρατήρηση μαθητή 

ΟΟΕΣΟΙΕΠ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια-Ενημέρωση 

πληροφόρηση καλύτερη 

ΟΟΕΣΥΘΠΡ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία Συνεργασία σε θέματα προσωπικού 

ΟΟΕΣΥΚΕΔ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία κοινών ΕΔΕΑΥ 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΕΝΕΕΔ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Ενίσχυση έργου ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΣΓΔΕΠ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Συνεντεύξεις  με γονείς Δεύτερη επικοινωνία 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΕΝΠΑ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Εντοπισμός προβλημάτων αναγκών 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Νομοθεσία 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 
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Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΠΚΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΥΕΕ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-συνεργασία επικοινωνία εμπιστοσύνη 

ΔΚΟΕΔΠΕΡ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Ενέργειες 

Έγγραφα ραντεβού 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 

14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ  

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΔΠΜΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Μαθησιακές 

δυσκολίες -συμπεριφορά 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί- 

Ατομικό Έργο-Έλλειψη χρόνου 

ΠΡΑΕΠΕΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Προβλήματα επικοινωνίας με 

γονείς 

ΠΡΑΕΦΒΓΟ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-φόβος γονιών 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΕΛΧΡ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-έλλειψη χρόνου 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από γονείς 
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19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΕΛΕΠ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία-έλλειψη επιμόρφωσης 

ΤΙΠΡΥΠΠΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Υποστήριξη 

πολιτείας 
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Σ16 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ/ΠΡΟΦΙΛ 

Φύλο: Γυναίκα  

Ειδικότητα: ΠΕ 01 Θεολόγων  

Σπουδές: Μεταπτυχιακό  

Ηλικία: 54 

Προϋπηρεσία: 24 

 Έτη ως διευθυντής/τρια: 1 

Έτη ως Προέδρος ΕΔΕΑΥ: 1 

Είναι τώρα Πρόεδρος ΕΔΕΑΥ:ΝΑΙ 

Α΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

1.ΕΔΕΑΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

 

ΠΣΔΣΥΑΠΤ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων –

Συνεργασία –Ορισμός Προτεραιότητες 

ΠΣΔΣΥΝΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός -

Συνελεύσεις Συλλόγου Διδασκόντων -

Προτάσεις 

ΠΣΔΣΥΑΠΡ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ - Ανταλλαγή Προτάσεων 

ΠΣΔΣΥΑΠΘ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός – 

Σύλλογος Διδασκόντων –Συνεργασία μελών 

ΕΔΕΑΥ -Άποψη Θετική 

ΠΟΕΣΧΠΡΠΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –σχεδιασμός προγραμμάτων 

παρέμβασης 

2.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΑΕΚΑΤΠΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Κατάρτιση τριμηνιαίου 

προγράμματος παρέμβασης 
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ΠΑΕΣΞΜΓΠ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ατομικό Έργο – Συνεντεύξεις και μίτινγκ με 

γονείς και παιδί 

3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΔΕΑΥ 

 

ΠΟΕΣΧΠΡΠΑ: Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-

Ομαδικό Έργο –σχεδιασμός προγραμμάτων 

παρέμβασης 

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

 

4.ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΕΙΔΕΚ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Ειδικότητα επιστημονική κατάρτιση 

ΟΑΕΠΡΟΣΝ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Προϋποθέτει συνεργασία 

ΟΓΕΚΑΝΟΜ: Οργάνωση- Γενικό Έργο-

Καταμερισμός Αρμοδιοτήτων-Νομοθεσία 

5.ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΛΩΝ ΕΔΕΑΥ ΟΑΕΚΑΤΠΑ: Οργάνωση- Ατομικό Έργο-

Καταγραφή παρατηρήσεων 

6.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΟΟΕΑΠΣΠΜ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο- 

Ατομικό Πρόγραμμα Διαφοροποιημένης και 

Διεπιστημονικής Υποστήριξης-Συζήτηση 

Παρατήρηση μαθητή 

ΟΟΕΣΥΝΟΙ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συναντήσεις με οικογένεια 

ΟΟΕΣΥΣΔΕ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με ΣΔΕΥ 

ΟΟΕΣΥΣΝΤ: Οργάνωση- Ομαδικό Έργο-

Συνεργασία με Συντονιστή 

7. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΕΝΕΕΔ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Ενίσχυση έργου ΕΔΕΑΥ 

ΟΑΛΝΑΙ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-Ναι 

ΟΑΛΑΕΠΕΚ: Οργάνωση-Άτυπη Λειτουργία-

Άτυπη επικοινωνία με εκπαιδευτικούς 

Γ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 
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8.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΔΔΕΝΠΑ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Εντοπισμός προβλημάτων αναγκών 

ΛΑΔΔΜΤΔΣ: Λήψη Αποφάσεων-Διαδικασία- 

Μίτινγκ, Διάλογος 

9.ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΔΕΑΥ 

ΛΑΑΑΝΟΜΘ: Λήψη Αποφάσεων-Ατομικές 

Αποφάσεις –Νομοθεσία 

10.ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 

ΕΔΕΑΥ 

 

ΛΑΣΑΑΠΘ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις – Άποψη Θετική 

ΛΑΣΑΣΤΚΟ: Λήψη Αποφάσεων-Συλλογικές 

Αποφάσεις –Στόχοι κοινοί 

ΛΑΕΙΑΜΘΔ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Μαθησιακές δυσκολίες 

ΛΑΕΙΑΠΑΙ: Λήψη Αποφάσεων –Είδος 

Αποφάσεων-Παιδαγωγικές 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

11.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΑΕΕΠΚΑ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-επιστημονική κατάρτιση 

ΔΚΑΕΣΥΑΝ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ατομικό Έργο-Συνεχή ανατροφοδότηση 

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΚΟΕΣΤΚΟ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-

Ομαδικό Έργο-σύμφωνα με ένα κοινό στόχο 

ΔΚΟΕΔΠΕΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Παρέμβαση 

ΕΔΕΑΥ για διάγνωση 

ΔΚΟΕΔΠΕΔ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-Παρέμβαση 

ΕΔΕΑΥ για διάγνωση 

ΔΚΟΕΔΠΣΓ: Διεύθυνση-καθοδήγηση-Ομαδικό 

Έργο-Διαδικασία Παραπομπών-συνεργασία με 

γονέα 

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ 

13.ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΑΥ ΕΛΠΑΕΚΘΚ: Έλεγχος-Παρουσιολόγια-

εκθέσεις-καταγραφές 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 

ΕΛΧΔΜΗΝΙ: Έλεγχος-Χρονικά Διαστήματα-

Μηνιαία βάση 
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14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΛΑΕΕΣΝΕ: Έλεγχος-Ατομικό Έργο-ΕΔΕΑΥ 

συναντήσεις ενημέρωσης 

15.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

ΕΛΟΕΣΕΠΠ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο-Συνεχής 

ενημέρωση γονιών για πρόοδο και πρόγραμμα 

μαθητή 

ΕΛΟΕΔΠΕΥ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών –Εξάντληση 

υποστήριξης από σχολική μονάδα 

ΕΛΟΕΔΠΜΣ: Έλεγχος-Ομαδικό Έργο- 

Διαδικασία Παραπομπών -Μαθησιακές 

δυσκολίες -συμπεριφορά 

Β΄ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΣΤ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΕΔΕΑΥ 

16.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΑΕΑΡΜΕ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ατομικό Έργο-Αρμοδιότητες μελών 

17.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟ 

ΕΡΓΟ 

ΠΡΟΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΡΟΕΠΣΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Συνεργασία με εκπαιδευτικούς 

ΠΡΟΕΣΧΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Ομαδικό Έργο-Σχέσεις με εκπαιδευτικούς 

18.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΕΔΕΑΥ 

ΠΡΔΣΣΔΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Συγκρούσεις 

διαφορετικές εκτιμήσεις 

ΠΡΔΣΣΧΕΚ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Συνεδριάσεων-Σχέσεις με 

εκπαιδευτικούς 

ΠΡΔΠΓΟΑΧ: Προβλήματα-Περιορισμοί-

Διαδικασία Παραπομπών-Αποδοχή από γονείς 

19.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΠΡΔΛΕΛΕΠ: Περιορισμοί-Διοικητική 

Λειτουργία-έλλειψη επιμόρφωσης 

ΤΙΠΡΥΠΠΛ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Υποστήριξη 

πολιτείας 

ΤΙΠΡΠΣΠΑ: Ενέργειες που βοηθούν στην 

αποτελεσματικότητα του θεσμού-Πιο συχνή 

παρουσία 
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