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ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

ΠΔΕ 

Κ.Ε.Α.   Κ.Ε.Σ.Υ. 

ΟΜΑΔΕΣ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

 
Ομάδες 

Εκπαιδευτικών 
 

Σ.Δ.Ε.Υ. 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 
Ε.Κ.Φ.Ε. 
Τ.Π.Ε.,  Φ.Α. 



ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

   Ενίσχυση της  παιδαγωγικής   
αυτονομίας με: 

Αυξημένες αρμοδιότητες στο 
σύλλογο διδασκόντων και στον/στην 
Διευθυντή/ντρια 

Θεσμοθέτηση των ομάδων 
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Άρθρο 48 - § 2  

             ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
 

• Συγκροτούνται με απόφαση του Δ/ντή Εκπ/σης  

(#5-10) 

• Σκοπός: συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών, κοινές 
επιμορφώσεις, δράσεις, δημιουργία δικτύων 

 

 



1. Εκπρόσωποι  της σχολικής 
μονάδας στην όμορη ομάδα:  

 

               Ο /Η 
Διευθυντής/ντρια 

 Ο/Η 
υποδιευθυντής/ντρια 

και όπου δεν 
προβλέπεται, ένας 

εκπαιδευτικός που θα 
επιλεγεί από το σύλλογο 

των διδασκόντων 
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Άρθρο 48 - § 2  

               ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ 

α) Στην αρχή του σχολικού έτους με σκοπό τον καθορισμό 
και  την περιγραφή των  στόχων του εκπαιδευτικού έργου  
 
β) στο μέσο της σχολικής χρονιάς, με σκοπό την αποτίμηση 
της πορείας υλοποίησης των στόχων  και την ανταλλαγή 
σχετικών απόψεων, 
 
 γ) στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ύστερα από την 
ολοκλήρωση της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου  
και την αποστολή της σχετικής έκθεσης στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  
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2. Ομάδες εκπαιδευτικών  
 



• Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα ίδια ή συναφή γνωστικά 
αντικείμενα ή διδάσκουν στην ίδια τάξη 

• Συνεδριάζουν σε τακτική βάση σε όλη τη διάρκεια του 
σχολικού έτους  

• Συνεργάζονται με στόχο τον από κοινού σχεδιασμό της 
διδασκαλίας, την ανταλλαγή ιδεών και διδακτικού υλικού, 
καθώς και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων της 
υλοποίησης του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου  

• Οι ομάδες εκπαιδευτικών συνεργάζονται συστηματικά με 
τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των αντίστοιχων 
κλάδων 
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2. Ομάδες εκπαιδευτικών  

 



3. Υπεύθυνος/η επικοινωνίας 
με το Κ.Ε.Σ.Υ 
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Ν. 4547 / 2018 – Άρθρο 11 § 1: Διασύνδεση  Κ.Ε.Σ.Υ. - 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-Σχολικών Μονάδων-Ε.Κ (i) 

 

σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται, με απόφαση του 
Συλλόγου Διδασκόντων, υπεύθυνος επικοινωνίας με 
το Κ.Ε.Σ.Υ. εκπαιδευτικός*, ο οποίος, σε συνεργασία με 
τον διευθυντή της μονάδας, έχει την ευθύνη  

•για το συντονισμό των αιτημάτων προς το Κ.Ε.Σ.Υ.  

& 

•τη συνολική συνεργασία με αυτό.  

*  

Υπεύθυνος επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. ορίζεται ο εκπαιδευτικός του 
Τ.Ε., όπου λειτουργεί ή, αν δεν λειτουργεί Τ.Ε., άλλος εκπαιδευτικός, κατά 
προτεραιότητα με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. 
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4.Ομάδα  εκπαιδευτικής υποστήριξης 
μαθητών/τριών  

(Ο.Ε.Υ.Μ.) 

Τον/Τη  
διευθυντή/ντρια 

Τον /Την 
υπεύθυνο/η 

επικοινωνίας με το 
Κ.Ε.Σ.Υ. 

Τον/Την υπεύθυνο 
εκπαιδευτικό του 

τμήματος, 
σε σχολικές  

μονάδες  στις 
οποίες δεν 

λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ 
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Ν. 4547 / 2018 – Άρθρο 11 § 2: Διασύνδεση  Κ.Ε.Σ.Υ. - 
Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-Σχολικών Μονάδων-Ε.Κ. (ii) 

 Ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών, όπου δε  
λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  

Υποστηρίζεται από το Κ.Ε.Σ.Υ., συγκροτείται με Απόφαση 
του Συλλόγου Διδασκόντων και αποτελείται από 

•το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του σχολείου,  

•τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίας με το Κ.Ε.Σ.Υ. 

• και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος.  
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Ε.Δ.Ε.Α.Υ. = Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης & 
Υποστήριξης    (σε Σ.Μ που ανήκουν σε Σ.Δ.Ε.Υ.) 
(Ν.4547, Άρ.10 § 2)    (Σε κάθε σχολική μονάδα του ΣΔΕΥ*, που λειτουργεί Τ.Ε.,  

δημιουργείται και μια ΕΔΕΑΥ (*Σχολικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης)) 

 

      Αποτελείται από:  
 τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας (Πρόεδρος),  
 ψυχολόγο,  
 κοινωνικό λειτουργό και  
 τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης (ΤΕ).  
 Συμμετέχει και ο εκπαιδευτικός του τμήματος.  
 
Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια της σχολικής μονάδας είναι 

Πρόεδρος της ΕΔΕΑΥ και εκ της θέσης του/της παρακολουθεί, 
ενημερώνεται και ενημερώνει το Σύλλογο Διδασκόντων για τις 
ενέργειες της ΕΔΕΑΥ.  
 

 Βραχυχρόνιο (εξατομικευμένο) πρόγραμμα παρέμβασης: 
Πρόγραμμα τροποποίησης των όρων διδασκαλίας σε περιπτώσεις 
δυσκολιών μάθησης και/ή συμπεριφοράς.   

      Οι ενέργειες πρέπει να είναι στοχευμένες και σε αυτές να συμφωνήσουν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι στην καθημερινότητα του παιδιού (εκπαιδευτικοί 
κάθε ειδικότητας, ΕΔΕΑΥ, γονείς).  
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Ν. 4547 / 2018 – Άρθρο 11 § 4 

Διασύνδεση  Κ.Ε.Σ.Υ. - Ε.Δ.Ε.Α.Υ.-Σχολικών 

Μονάδων-Ε.Κ. (iii) 

Για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών 

αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων από τα 

Κ.Ε.Σ.Υ.,  απαιτείται: 

α) υποβολή σχετικού αιτήματος των γονέων ή 

κηδεμόνων προς το Κ.Ε.Σ.Υ.,  

β) αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων 

προς το Κ.Ε.Σ.Υ. 
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ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Διαπιστώνει 
ανάγκες 
 Επιμόρφωσης 
 Υποστήριξης 
 Παρεμβάσεων 
 Δράσεων 

 

 Προτείνει Λύσεις 
 Σχεδιάζει 
 Ανατροφοδοτεί 

Υποβάλλει 
γραπτώς 
αιτήματα  


