
Η εταιρεία σας 

Τοποθετείστε το διαφημιστικό σύνθημα 
της επιχείρησής σας εδώ. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

 

 

 

 
 
 

ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: 

 
Κάθε Τετάρτη 

 
08:15-12:30. 

 
 

Για ραντεβού: 
ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

ΠΌΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΤΗΝ ΕΔΥ; 

Όταν…. 

• Οι γονείς έχουν απορίες σχετικά με 

την διαπαιδαγώγησή του παιδιού. 

• Το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες 

κατά την μαθησιακή διαδικασία.  

• Όταν το παιδί παρουσιάζει 

σχολική άρνηση και απότομη 

κάμψη στις σχολικές επιδόσεις. 

• Όταν η οικογένεια έχει βιώσει μια 

δοκιμασία η οποία έχει επιπτώσεις 

στη ζωή του παιδιού. 

• Το παιδί παρουσιάζει ξαφνικές 

αλλαγές στη συμπεριφορά του, 

όπως δυσκολίες στον ύπνο, άγχος, 

επιθετικότητα, ευερεθιστότητα. 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Δ.Υ.) 

 

Η Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική μονάδα 
με σκοπό:  

• την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτι-
κών εκπαιδευτικής αξιολόγησης των 
μαθητών/τριών,  

• συμβουλευτικής υποστήριξης των 
μελών της σχολικής κοινότητας και  

• τη στήριξη της λειτουργίας της σχο-
λικής μονάδας βάσει των πρακτικών 
που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η 
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρία. 

 

Λειτουργία: 

• Η υποστήριξη του παιδιού από την 
Ε.Δ.Υ. γίνεται μόνο μετά από 
έγγραφη συναίνεση των γονέων  
(Πρωτόκολλο συνεργασίας/ επικοι-
νωνίας με γονείς), 

• Οι ατομικές συναντήσεις με γονείς 
και παιδιά διέπονται από απόρρητο, 

• Δίκτυο συνεργασίας και μεταξύ των 
ΕΔΥ και με το ΚΕΔΑΣΥ για καταμε-
ρισμό εργασιών. 

 

Τρόποι υποστήριξης: 

• Διερεύνηση και εντοπισμός εκπαι-
δευτικών και ψυχοκοινωνικών ανα-
γκών των μαθητών, 

• Ατομικές συνεδρίες και Ομαδικά 
προγράμματα, 

• Προγράμματα ευαισθητοποίησης, 
πρόληψης και προαγωγής της ψυχο-
κοινωνικής υγείας, 

• Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς 
και εκπαιδευτικούς. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 

Ο Κοινωνικός λειτουργός:  

• Πραγματοποιεί συνεντεύξεις με τους 
γονείς/ κηδεμόνες για τη λήψη 
ιστορικού και συντάσσει έκθεση 
κοινωνικού, οικογενειακού και 
ατομικού ιστορικού του/της μαθητή/
τριας (εφόσον πρόκειται να δεχτεί τις 
υπηρεσίες της Ε.Δ.Υ.), 

• Προσδιορίζει τους παράγοντες που 
επιδρούν στην ομαλή προσαρμογή 
του/της μαθητή/τριας στο σχολικό 
περιβάλλον, 

• Προσδιορίζει τις αναγκαίες 
παρεμβάσεις υποστήριξης του/της 
μαθητή/τριας και της οικογένειας 
του/της. 

Η συγκέντρωση των στοιχείων της 
έκθεσης του κοινωνικού ιστορικού 
γίνεται:  

α) με ατομικές συναντήσεις με τον γονέα/
κηδεμόνα ή/και άλλα μέλη της 
οικογένειας, αν υπάρχει ανάγκη,  

β) με επισκέψεις του κοινωνικού 
λειτουργού στο οικογενειακό περιβάλλον 
και  

γ) με συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου φοίτησης του/της μαθητή/
τριας. 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 

Ο Ψυχολόγος ασχολείται με: 

• τα συναισθήματα και την έκφραση 
τους, 

• το άγχος και τη διαχείριση του, 

• την ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επικοινωνίας,  

• τη βελτίωση της αυτό-εικόνας και της 
αυτοεκτίμησης, 

• την προαγωγή της φροντίδας του 
εαυτού, 

• τη συμπεριφορά και αλληλεπίδραση με 
τους άλλους, 

• τις σχέσεις εντός της σχολικής 
κοινότητας, 

• την ομαλή ένταξη στην ομάδα, 

• τη στήριξη του οικογενειακού 
περιβάλλοντος, 

• τη συμμετοχή του/της μαθητή/τριας σε 
δράσεις στο σχολείο, 

• τα  κίνητρα των μαθητών/τριών. 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(Σ.Δ.Ε.Υ.) 

 

Σκοπός όλων των Σχολικών Δικτύων 
Εκπαιδευτικής Υποστήριξης, οι οποίες 
υπάγονται στα ΚΕΔΑΣΥ, αποτελεί: 

(α) η ενδυνάμωση και προώθηση της 
συνεργασίας και  

(β) ο συντονισμός του έργου των 
σχολικών μονάδων και της 
εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Έτσι, διασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση 
όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και 
η προαγωγή της γνωστικής και 
ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης τους. 

Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. εξυπηρετεί έως πέντε (5) 
σχολικές μονάδες, ίδιας ή διαφορετικής 
βαθμίδας, ανάλογα με τις ανάγκες της 
οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης. 

Σε κάθε μια από τις σχολικές μονάδες 
συστήνεται μια Επιτροπή 
Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). 
Η οποία αποτελείται από Πρόεδρο, 
Εκπαιδευτικό Ε.Α., Ψυχολόγο, 
Κοινωνικό  Λειτουργό και Γραμματεά. 


