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Με τη συνεργασία:



Εισαγωγή

Μια θεμελιώδης παράμετρος της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας αποτελεί η λειτουργία των
υποστηρικτικών δομών της, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στην
καθημερινότητα και τις προτεραιότητες της σχολικής ζωής. Με την Υ.Α. 17812/Γ6/7-2-
2014 (ΦΕΚ 315 Β/12-2-2014) ιδρύθηκαν στις σχολικές μονάδες στις οποίες
λειτουργούν Τμήματα Ένταξης οι ΕΔΕΑΥ, οι Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής
Αξιολόγησης και Υποστήριξης, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση παιδαγωγικών
προβλημάτων όσο και την αποφόρτιση του έργου των πρώην ΚΕΔΔΥ και πλέον ΚΕΣΥ.
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Σκοπός-Μεθοδολογική προσέγγιση

 Σκοπός της εισήγησης είναι να σκιαγραφηθούν τα προβλήματα που αναδύθηκαν
κατά τα 2 τελευταία χρόνια λειτουργίας των ΕΔΕΑΥ, στο επίπεδο της εφαρμογής, να
αναδειχθεί ο πολυποίκιλος ρόλος τους και να επιχειρηθεί μια κριτική προσέγγισή
τους από την οπτική των διευθυντών σχολικών μονάδων.

 Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν εμπειρικά δεδομένα που να αφορούν στη
λειτουργία των νέων υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης (ΚΕΣΥ, ΣΕΕ, ΠΕΚΕΣ,
ΕΔΕΑΥ) και, επομένως, κρίνεται αναγκαίος ένα δημόσιος διάλογος που να
καταδεικνύει τις υφιστάμενες ανεπάρκειες ή δυσλειτουργίες τους.

Μεθοδολογικό πλαίσιο: ομάδες εστίασης
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ΕΔΕΑΥ-Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης: συγκρότηση

 πρωτοβάθμιο όργανο για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των
μαθητών σε κάθε σχολική μονάδα γενικής εκπαίδευσης.

 στηρίζονται στις νέες αντιλήψεις και τις πρακτικές που επιτάσσουν Διεθνείς Συμβάσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και
για την εκπαίδευση των παιδιών και ιδιαίτερα αυτών με αναπηρία (Ν. 4074/2012, ΦΕΚ 88 Α/2012) και έχουν στόχο τη
διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης
και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι οποίες αποτελούν συστατικό
στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.

 Οι ΕΔΕΑΥ συγκροτούνται από το διευθυντή της ΣΜΕΑΕ, ο οποίος τελεί χρέη Συντονιστή σύμφωνα με αυτά που
προβλέπονται στο άρθρο 39 του Ν. 4115/2013. Κάθε ΕΔΕΑΥ αποτελείται από: α) το/τη διευθυντή/ντρια της Σχολικής
Μονάδας που τελεί χρέη Προέδρου, β) τους/τις Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής της Σχολικής Μονάδας, γ) τον/την
Ψυχολόγο σύμφωνα με την παράγραφο γγ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013. δ) τον/την Κοινωνικό Λειτουργό, σύμφωνα
με την παράγραφο δδ του άρθρου 39 του Ν. 4115/2013. Στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ μπορεί να καλείται και ο υπεύθυνος
εκπαιδευτικός του τμήματος στο οποίο φοιτά ο μαθητής που έχει ανάγκη υποστήριξης. Γραμματέας ορίζεται ο γραμματέας
της σχολικής μονάδας και ελλείψει αυτού εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε αυτή.
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ΕΔΕΑΥ-Επιτροπές Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης: αρμοδιότητες

 διενεργούν αξιολογήσεις δυσκολιών και των πιθανών εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη
μάθηση που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. των μαθητών
για τους οποίους κρίνεται ότι απαιτείται η έκδοση αξιολογικής έκθεσης – γνωμάτευσης.

υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην
ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού, όπως η εφαρμογή μεθόδων διαφοροποιημένης διδασκαλίας,
διαθεματικών και διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, βιωματικής μάθησης και
εναλλακτικών μορφών της.

εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε ζητήματα που αφορούν την ισότιμη
πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη μιας ομαδοσυνεργατικής κοινότητας μάθησης και την
αντιμετώπιση φαινομένων (π.χ. σχολική διαρροή, σχολική βία και καταστάσεις κρίσης).

συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ.

συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών και συνεργάζονται με τις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με λοιπούς φορείς, όπως Ι.Π.Δ. Κέντρα, άλλες
δημόσιες υπηρεσίες που παρέχουν ιατρική ή ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και
με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, όταν προκύπτουν σαφείς ενδείξεις προβλημάτων ψυχικής υγείας ή
παιδικής κακοποίησης ή γονεϊκής παραμέλησης.
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Αναφυόμενα προβλήματα: από την θεσμοθέτηση στην εφαρμογή

 δεν εξασφαλίστηκε η απρόσκοπτη-συνεχής παρουσία και υποστήριξη του ειδικού προσωπικού (ψυχολόγου-
κοινωνικού λειτουργού) προς τις σχολικές μονάδες, όταν ήταν επιφορτισμένοι με την ταυτόχρονη υποστήριξη 5 από
αυτές και μάλιστα διαφορετικής βαθμίδας.

 η συνεχής μετακίνηση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού από σχολική μονάδα σε σχολική μονάδα,
αντιστρατεύονταν την αίσθηση του συνανήκειν σε αυτή με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη κουλτούρας
συνεργασίας με τους εκάστοτε συλλόγους διδασκόντων και, ενδεχομένως, να συνέβαλε και στην επίταση του
εργασιακού άγχους και της επαγγελματικής τους εξουθένωσης.

 ο αποσπασματικός χαρακτήρας της λειτουργίας τους δεν κατάφερε- σε πολλές περιπτώσεις- να κάμψει την
αμηχανία, την επιφύλαξη, ή και την αμφισβήτηση μερίδας γονέων για την αποτελεσματικότητά τους στην
αντιμετώπιση των σύνθετων παιδαγωγικών ζητημάτων που ταλανίζουν την μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα.

 δεν οργανώθηκαν ενημερώσεις-επιμορφώσεις στα μέλη των ΕΔΕΑΥ από τα αρμόδια ΚΕΣΥ ή ΠΕΚΕΣ

 για μια ακόμη φορά, η εισαγωγή μιας νέας αντίληψης και πρακτικής της παιδαγωγικής λειτουργίας του σχολείου δε
συνοδεύτηκε από την πρόβλεψη για εξεύρεση χώρων & υποδομών για συνεδρίες (ατομικές-ομαδικές) και για λήψη
μέτρων υποστήριξης των μελών της σχολικής κοινότητας.
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Αναφυόμενα προβλήματα: από την θεσμοθέτηση στην εφαρμογή

 δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας, καθόσον η πρόσληψη του
ειδικού προσωπικού εντάχθηκε σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, επιβαρύνοντας τις
σχολικές μονάδες με συμπλήρωση καθημερινών παρουσιολογίων και τη σχετική τους ανάρτηση σε
συγκεκριμένη εφαρμογή.

 κλήθηκαν-σε πολλές περιπτώσεις-να υπηρετήσουν μεγαλεπίβολους στόχους, κυρίως από τους
Συντονιστές Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, στόχοι που ξεπερνούσαν τις ήδη
υπάρχουσες δυνατότητες των μελών της ΕΔΕΑΥ (π.χ. ανυπαρξία σταθμισμένων εργαλείων
αξιολόγησης της νοημοσύνης, της συναισθηματικής ωριμότητας, της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης &
προσαρμογής) και βρίσκονταν έξω από την ελληνική σχολική πραγματικότητα.

 αδυναμία εφαρμογής διευρυμένων υπηρεσιών ατομικής υποστήριξης μαθητών και των
οικογενειών τους, εξαιτίας του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, σε
αντίθεση με τις υποδομές, τις διαχρονικές ελλείψεις στην εκπαίδευση του προσωπικού και την
κουλτούρα του ελληνικού σχολείου.
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Αναφυόμενα προβλήματα: από την θεσμοθέτηση στην εφαρμογή

 αναπαράγοντας την κουλτούρα των ΚΕΔΔΥ, εγκλωβίστηκαν πολλές φορές στην υποστήριξη των
μαθητών που φοιτούσαν σε τμήματα Ένταξης, με αρνητικές συνέπειες για τους μαθητές της γενικής
εκπαίδευσης.

 δε φάνηκε να κάμπτονται οι «αντιστάσεις» των εκπαιδευτικών, είτε της γενικής εκπαίδευσης είτε
και της ειδικής σχετικά με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων της ΕΔΕΑΥ, ενώ δεν
αναπτύχθηκε κουλτούρα συνεργασίας ανάμεσα στους συλλόγους διδασκόντων και στα μέλη τους.

 δεν εξασφαλίστηκε η συνέχεια του έργου τους, αφού δεν ελήφθηκε καμιά πρόβλεψη για την
τοποθέτηση του ειδικού προσωπικού στις ίδιες σχολικές μονάδες που είχαν υποστηρίξει τα
προηγούμενα χρόνια.

 επιβαρύνθηκε σημαντικά ο ρόλος των προέδρων των ΕΔΕΑΥ (διευθυντών σχολικών μονάδων), με
την ανάληψη της ευθύνης ενός τόσου σημαντικού οργάνου για την αντιμετώπιση σύνθετων
ψυχοσυναισθηματικών και παιδαγωγικών προβλημάτων που επηρεάζουν τη συναισθηματική και
ψυχική υγεία στο σχολικό περιβάλλον.
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Συζήτηση-Συμπεράσματα

 αν και παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στη θεωρία & την πράξη, ωστόσο θετική
κρίνεται η θεσμική πρωτοβουλία της Πολιτείας να διασφαλίσει την παροχή ίσων ευκαιριών αγωγής
και μάθησης μαθητών γενικής & ειδικής εκπαίδευσης.

 έλλειψη πρόβλεψης από την πλευρά της Πολιτείας στη λήψη μέτρων ενίσχυσης του πλαισίου
λειτουργίας τους, αδυνατώντας να επιφέρουν δραστικές αλλαγές στην καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης αλλά και στην αντιμετώπιση των
αυξημένων παιδαγωγικών αναγκών μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

 οι εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις και για τις ΕΔΕΑΥ φαίνεται να αφυδατώνονται στην πράξη όσο δεν
αντιμετωπίζεται σφαιρικά μια ολιστική αντιμετώπιση της παιδαγωγικής εκπαίδευσης, κατάρτισης
και καθοδήγησης των εκπαιδευτικών-κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- σε ζητήματα
ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα του σχολείου.
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Προβληματισμοί

 αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα η έναρξη ενός δημόσιου διαλόγου ανάμεσα στην Πολιτεία και
τους εκπαιδευτικούς για ζητήματα σχετικά με την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και
σχέσης, της αποστολής του σχολείου, της οργάνωσης της σχολικής ζωής, της διαχείρισης της
ετερογένειας, των μαθησιακών ή ψυχοσυναισθηματικών δυσκολιών, της αποκλίνουσας-
παραβατικής συμπεριφοράς, κ.ά (Κωνσταντίνου, 2018)

 πόσο προετοιμασμένα είναι τα στελέχη της σχολικής μονάδας (διευθυντές & υποδιευθυντές) στην
υποστήριξη αλλαγών και καινοτομιών, που διευκολύνουν το καθημερινό τους έργο;

 είναι απαραίτητο να ενισχύονται δραστηριότητες που προωθούν την κοινωνική και
συναισθηματική αγωγή και ενδυναμώνουν τη συλλογικότητα στις σχολικές μονάδες (Δεδούλη,
2014.Μακρή-Μπότσαρη, 2007), ώστε οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους
και να αναζητούν από κοινού με τους ειδικούς της ψυχικής υγείας στρατηγικές σχετικά με τη
διαχείριση της τάξης σε πνεύμα αμοιβαιότητας και ισοτιμίας.

 η αναζήτηση συλλογικής ταυτότητας της σχολικής μονάδας και ανάδειξης της δυναμικής του
συλλόγου διδασκόντων παραμένει το μεγάλο αναξιοποίητο κεφάλαιο.

 ό,τι δεν μπορούν οι ΕΔΑΕΥ, θα καταφέρουν, άραγε, να επιτελέσουν οι επερχόμενοι Σύμβουλοι
Σχολικής Ζωής;
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