
ΚΕΝΣΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΗ ΔΙΑΓΝΩΗ ΚΑΙ 

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ(ΚΕ.Δ.Δ.Τ.): Η διαδικαζία παπαπομπήρ ηων μαθηηών 

• Τν ΚΕ.Δ.Δ.Τ. έρεη σο ζθνπό ηελ πξνζθνξά ππεξεζηώλ δηάγλσζεο, 

αμηνιόγεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ καζεηώλ θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ έρνπλ 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. Αλαιακβάλεη δξαζηεξηόηεηεο πιεξνθόξεζεο, 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

• Ζ αμηνιόγεζε γίλεηαη από ηε δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΕ.Δ.Δ.Τ. ε νπνία 

εθδίδεη γλσκάηεπζε κε ηνλ νξηζκό, πεξηγξαθή ηεο δπζθνιίαο πνπ έρεη ν 

καζεηήο θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ θαιύηεξε ππνζηήξημε ηνπ 

καζεηή. 

• Πξνηείλεηαη ην ζρνιηθό πιαίζην (Ειδικό ζσολείο, Σμήμα Ένηαξηρ, 

Παπάλληλη ηήπιξη, Ενιζσςηική Διδαζκαλία) θαη έλα Εκπαιδεςηικό 

Εξαηομικεςμένο Ππόγπαμμα (Ε.Ε.Π.) γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ζην νπνίν 

πξνζδηνξίδνληαη νη ζηόρνη γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ππνζηήξημε ηνπ 

καζεηή. 

• Ζ Γλσκάηεπζε εθδίδεηαη ζηνπο γνλείο, ζην ζρνιείν. Ο Γηεπζπληήο 

ελεκεξώλεη όζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνύ, γηα ηνλ ηξόπν 

παξέκβαζεο, (ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη ηηο δπζθνιίεο- ηθαλόηεηεο ηνπ 

παηδηνύ), Τα ζηνηρεία είλαη απόξξεηα. 

ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ 

• Ν. 3699/2008 ζεσξνύληαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζεκαληηθή δπζθνιία κάζεζεο 

θαη πξνζαξκνγήο, εμαηηίαο ζσκαηηθώλ, δηαλνεηηθώλ, ςπρνινγηθώλ, 

ζπλαηζζεκαηηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηδηαηηεξνηήησλ. 

• Άηνκα κε Ννεηηθή Αλεπάξθεηα, ηδηαίηεξα ζνβαξά πξνβιήκαηα όξαζεο 

(ηπθινί, ακβιύσπεο), ή αθνήο (θσθνί, βαξήθννη), ζνβαξά λεπξνινγηθά ή 

νξζνπεδηθά ειαηηώκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο, πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη 

νκηιίαο, εηδηθέο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε όπσο Δςζλεξία, Δςζαπιθμηζία, 

Δςζαναγνωζία, ζύνθεηερ γνωζηικέρ, ζςναιζθημαηικέρ και κοινωνικέρ 

δςζκολίερ και όζοι παποςζιάζοςν αςηιζμό κι άλλερ Διαηαπασέρ 

Ανάπηςξηρ. 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΗ 



• Δλδνζρνιηθή παξέκβαζε. Ο εθπαηδεπηηθόο εληνπίδεη ην πξόβιεκα, ηξόπνη 

αληηκεηώπηζεο κε ηελ βνήζεηα νηθνγέλεηα (εκπινθή, αξσγή) 

• Σπληάζζεη παηδαγσγηθή έθζεζε 

• Δλεκέξσζε Γηεπζπληή &Σπιιόγνπ Γηδαζθόλησλ θαη ν Δθπαηδεπηηθόο ηνπ ΤΔ 

όπνπ ππάξρεη (πξαθηηθό Παηδαγσγηθήο Σπλεδξίαο- αλαθνξά από 

εθπαηδεπηηθό ησλ ελδείμεσλ –ζπδήηεζε- θνηλή αληηκεηώπηζε κέζα ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα). 

• Δλεκέξσζε Σρνιηθνύ Σπκβνύινπ Γεληθήο Αγσγήο (ηειεθσληθά) 

• Αλ δελ επηηεπρζεί ε αλακελόκελε αιιαγή, θαιείηαη ν Σύκβνπινο θαη καδί κε 

ηνλ Δθπαηδεπηηθό θαη ηνπ ΤΔ- ζρεδηάδεηαη Βξαρπρξόλην Πξόγξακκα 

Παξέκβαζεο θαη εθαξκόδεηαη γηα 1-2 κήλεο. 

• Αλ παξόια απηά δελ επηηεπρζεί ν ζηόρνο ηνπ Β.Π.Π., ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Σύκβνπιν Δηδηθήο Αγσγήο, εηζεγείηαη κε πξόηαζή ηνπ ηελ παξαπνκπή ηνπ 

καζεηή ζην ΚΕ.Δ.Δ.Τ. 

• Σε πεξηπηώζεηο δηαηαξαρώλ, απηηζκόο, πξνθιεηηθή ελαληησκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά κε ζπλέπεηεο ζην παηδαγσγηθό &καζεζηαθό επίπεδν θαινύληαη 

ΑΜΔΣΑ νη Σύκβνπινη Γεληθήο θαη Δηδηθήο Αγσγήο. 

ΑΙΣΗΜΑ ΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

• Ο Γνλέαο ή ν θεδεκόλαο (ζε πεξίπησζε Γηαδπγίνπ εθείλνο πνπ έρεη ηελ 

επηκέιεηα) κπνξεί λα ππνβάιιεη αίηεκα αμηνιόγεζεο. 

• Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο θιείλεη ηειεθσληθά ην ξ/λ. Εεηά από ηνλ γνλέα ην 

βηβιηάξην πγείαο ηνπ καζεηή, (ηαηξηθέο γλσκαηεύζεηο, λνζειείεο, βεβαηώζεηο 

από ζπλεξγαζίεο κε Δηδηθόηεηεο αλ ππάξρνπλ. 

• Α΄κέξνο αμηνιόγεζεο Γλσξηκία κε ηνλ γνλέα – Πξνζδηνξηζκόο ηνπ 

Αηηήκαηνο 

• Σπκθσλεηηθό ζπλεξγαζίαο (επαγγεικαηηθή ζρέζε- ν Κνηλσληθόο Λεηηνπξγόο 

δηακεζνιαβεηήο ζρνιείνπ- νηθνγέλεηαο (απνδνρή, θαηαλόεζε ησλ δπζθνιηώλ 

ελεκεξώλεη γηα ηελ πνξεία αμηνιόγεζεο ) 

• Σπιινγή πιεξνθνξηώλ κε κεζνδνινγία- εξγαιείν ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ζπλέληεπμε , παξαηήξεζε .(Κνηλσληθό Ηζηνξηθό ηεο νηθνγέλεηαο) 

• Μπνξεί λα πξνθύςεη θη άιιν αίηεκα ή ηειηθά λα μεθαζαξηζηεί όηη δελ έρεη 

αίηεκα γηα ην παηδί ηνπ. 



• Σπλεξγαζία κε ην ζρνιείν. Πεξηγξαθηθή Έθζεζε καζεζηαθώλ δπλαηνηήησλ. 

• Αλάινγα κε ηηο αδπλακίεο ηνπ παηδηνύ, ηελ ζπκπησκαηνινγία θαη ηα 

επξήκαηα από ηελ αμηνιόγεζε κέζσ ησλ δηαγλσζηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ 

Ψπρνιόγνπ, ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ Λνγνζεξαπεπηή (όπνπ ρξεηαζηεί), 

ζπζηήλεηαη ε ππννκάδα ησλ εηδηθνηήησλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην παηδί θαη 

ζπλεδξηάδνπλ ιακβάλνληαο ππόςε ηελ Έθζεζε από ην ζρνιείν, ην Κνηλσληθό 

Ηζηνξηθό ηα απνηειέζκαηα ησλ test θαη ην αίηεκα ηεο νηθνγέλεηαο . Αλ 

ρξεηαζηεί γίλεηαη παξαπνκπή (Γηαθνξνδηάγλσζε) ζε Παηδνςπρίαηξν, 

Παηδνλεπξνιόγν, Αλαπηπμηνιόγν, γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εηθόλαο ηνπ 

παηδηνύ. 

• Οη γνλείο θαινύληαη θαη ελεκεξώλνληαη γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιόγεζεο, ππνγξάθνπλ ηελ γλσκάηεπζε (3 πξσηόηππα αληίγξαθα). 

Πξνγξακκαηηζκόο. 

• Υπνζηήξημε νηθνγέλεηαο ή καζεηή. Δλεκέξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, 

δηαζύλδεζε κε ηελ θνηλόηεηα. Σπλεξγαζία Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ κε ηελ 

Κνηλόηεηα ( Σπιιόγνπο, αζιεηηθά θέληξα, Δθθιεζία, Ννζνθνκείν, Γήκν, 

Ο.Α.Δ.Γ., ΚΔ.Π.Α., Δηζαγγειία) 

 


