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Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

  Εισαγωγή - Ίδρυση του Κ.Ε.Σ.Υ. 

  Το παρόν αναπτυξιακό σχέδιο περιέχει το πρόγραμμα δράσης (βραχυπρόθεσμος και 

μακροπρόθεσμος προγραμματισμός) του Κέντρου Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Τρικάλων για το σχολικό έτος 2018-19 σε 

θεματικές ενότητες με τη σειρά που αναφέρονται στα περιεχόμενα. Οι δράσεις αυτές 

στοχεύουν στην επίτευξη της αποστολής του Κ.Ε.Σ.Υ. Διαμορφώνονται συλλογικά 

από το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού με ευελιξία και προσαρμογή στις 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση της 

λειτουργικότητας, της αποτελεσματικότητας και της βελτιστοποίησης της ποιότητας 

των παρεχόμενων υποστηρικτικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών. 

  Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην αποστολή, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

υπηρεσίας, περιγράφεται αναλυτικά η παρούσα κατάσταση της υπηρεσίας, οι 

προκλήσεις και οι απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος και οι δυνατότητες της 

υπηρεσίας. Επιπλέον περιγράφεται η αναγκαιότητα του προγραμματισμού, οι 

στρατηγικοί και οι επιμέρους λειτουργικοί στόχοι, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων καθώς και οι δείκτες 

απόδοσης της υπηρεσίας (σχέδιο αποτίμησης του παραγόμενου έργου) για την 

εσωτερική αξιολόγηση που επιχειρείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς.. 

  Το παρόν αναπτυξιακό σχέδιο (προγραμματισμός) υποβάλλεται στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας όπου υπάγεται διοικητικώς το Κ.Ε.Σ.Υ. και στο 
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ΠΕ.Κ.Ε.Σ. το οποίο έχει την επιστημονική εποπτεία και συντονισμό. Στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς υποβάλλεται και η έκθεση πεπραγμένων (εσωτερική αξιολόγηση 

συνοδευόμενη από τις προτάσεις βελτίωσης της υπηρεσίας). 

  Μετά από παρουσίαση και συζήτηση του προγραμματισμού για τυχόν 

τροποποιήσεις και διορθώσεις στο Σύλλογο Εκπαιδευτικών του Κ.Ε.Σ.Υ., ως 

συλλογικό διοικητικό όργανο, αρχίζει αμέσως η εφαρμογή του. Τα μέλη του 

προσωπικού αναλαμβάνουν αρμοδιότητες στο πλαίσιο της οργάνωσης της υπηρεσίας. 

Διαμορφώνεται η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική και γίνονται προσπάθειες για την 

άσκησή της μέσα από δράσεις που έχει αναλάβει το προσωπικό. Αξιολογείται 

ενδιάμεσα η πορεία του προγραμματισμού με σκοπό τις διορθωτικές κινήσεις. Στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η τελική συζήτηση και αποτίμηση. Η εσωτερική 

αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους δείκτες απόδοσης και 

ποιότητας που καθορίζονται σε αυτόν τον προγραμματισμό. 

  Ο ιδρυτικός νόμος του Κ.Ε.Σ.Υ. είναι ο 4547/2018, άρθρο 6, με τίτλο 

«Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και η λειτουργία του βασίζεται στην 

αναδιοργάνωση του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. η λειτουργία του οποίου βασίστηκε στην 

αναδιοργάνωση του Κ.Δ.Α.Υ. με τον νόμο 3699/2008. 

 

Χαρακτηριστικά – Ιδιαιτερότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. 

  Η δομή του Κ.Ε.Σ.Υ. φαίνεται στο ακόλουθο σχεδιάγραμμα:       

   
  Τα όργανα διοίκησης της υπηρεσίας είναι ο Προϊστάμενος και ο Σύλλογος του 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού ως συλλογικό όργανο διοίκησης. Κατά τις συνεδριάσεις 

του προσωπικού ως συλλογικό διοικητικό όργανο, όπου προεδρεύει ο Προϊστάμενος, 

λαμβάνονται συλλογικά αποφάσεις, στρατηγικού και λειτουργικού χαρακτήρα για 

μείζονος σημασίας ζητήματα με τον ορθολογικό - συμμετοχικό δημοκρατικό τρόπο.    

  Η θεματολογία μπορεί να είναι: έλλειψη προσωπικού, μετακινήσεις προσωπικού, 

συνεργασίες, σχέσεις, συμπεριφορά, διαδικασίες, λεπτομέρειες λειτουργίας, 

καθορισμός επιτροπών αξιολόγησης περιστατικών, ιεράρχηση αναγκών, θέματα 

προτεραιότητας περιστατικών, στρατηγικές αντιμετώπισης παιδαγωγικών 

προβλημάτων, προβλήματα και ανάγκες που ανακύπτουν, αρμοδιότητες και 

καθήκοντα του προσωπικού, διοικητικές λειτουργίες της υπηρεσίας 

   
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

   

       ΕΙΔΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 

  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ     

 

 
    ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

  
   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
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(προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος) διαδικασίες έκδοσης 

γνωμάτευσης, περιεχόμενο γνωμάτευσης, κ.λπ.  

  Ο προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. είναι διοικητικός, επιστημονικός και παιδαγωγικός 

υπεύθυνος της υπηρεσίας. Εκδίδει όλες τις διοικητικές πράξεις του προσωπικού και 

φροντίζει για την εκτέλεση των λειτουργιών του οργανισμού. 

  Οι ποικίλες ειδικότητες στην υπηρεσία, συνιστούν διαφορετικές επιστημονικές 

θεωρητικές γνώσεις για τον καθένα. Ο καθένας εξετάζει και αξιολογεί το μαθητή από 

τη δική του επιστημονική πλευρά. Τοιουτοτρόπως, για την επίτευξη της αποστολής 

του Κ.Ε.Σ.Υ. δημιουργείται η ανάγκη της στενής και ειλικρινούς συνεργασίας και της 

περισσής κατανόησης όλων των μελών της διεπιστημονικής ομάδας που αναλαμβάνει 

την αξιολόγηση του μαθητή. Επίσης ιδιαιτερότητα αποτελεί το γεγονός ότι το 

προσωπικό της υπηρεσίας πρέπει να επιμορφώνεται συνεχώς σε θέματα ειδικής 

αγωγής καθώς και σε άλλα θέματα που προκύπτουν μετά από διερεύνηση 

επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού.  

  Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα Κ.Ε.Σ.Υ. περιγράφεται στον ν. 

4547/2018 άρθρο 6 έως 11. 

 

Αποστολή του Κ.Ε.Σ.Υ. – αποσαφήνιση αποστολής 

  Σύμφωνα με το Νόμο 4547/12-6-2018 άρθρο 7, παρ. 1 η αποστολή του Κ.Ε.Σ.Υ. 

είναι η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Ε.Κ. της περιοχής αρμοδιότητάς 

τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών 

στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης 

και προόδου. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

δραστηριοποιούνται στους τομείς της διερεύνησης εκπαιδευτικών και 

ψυχοκοινωνικών αναγκών, της διενέργειας αξιολογήσεων, του σχεδιασμού και της 

υλοποίησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, δράσεων 

επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των 

σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων 

και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. 

  Όλες οι πράξεις, ενέργειες και κατευθύνσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό. Το προσωπικό επίσης αναλαμβάνει δραστηριότητες υποστήριξης, 

πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της 

κοινωνίας. Υπάρχει δηλαδή ένα βαθύ προσωπικό συναίσθημα του προσωπικού του 

Κ.Ε.Σ.Υ. αφοσίωσης στο έργο του με αίσθημα ευθύνης, δημοκρατικότητας, 

ισονομίας, συνεργασίας και ευσυνειδησίας. 

Παρούσα κατάσταση του Κ.Ε.Σ.Υ. 

  Το Κ.Ε.Σ.Υ. είναι οργανική μονάδα προερχόμενη από την αναδιοργάνωση του 

ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Στεγάζεται στον πρώτο όροφο παλιού τετραώροφου κτιρίου στο κέντρο 

της πόλης των Τρικάλων. Αντιμετωπίζει προβλήματα θέρμανσης τον χειμώνα, 
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έλλειψης κατάλληλου χώρου για τη διενέργεια ατομικών αξιολογήσεων, προσωπικού 

(εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας επαγγελματικού προσανατολισμού), υλικοτεχνικής 

υποδομής (υπολογιστές κλπ). Μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του 

Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελείται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ή Ε.Ε.Π. με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει συνέχεια στην  ασκούμενη υποστήριξη.  

  Ανεπιφύλακτα μπορούμε να πούμε πως το Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελεί απαραίτητη ανάγκη 

λειτουργίας στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων για την υποστήριξη των μαθητών, 

την προσφορά συμβουλευτικής υποστήριξης αποβλέποντας στη διασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην μάθηση. Τις προτάσεις και 

τις εισηγήσεις του (σύμφωνα με το Νόμο 3699/2-10-2008 άρθρο 5 παρ. 5) όπως 

τροποποιήθηκε με τον νόμο 4547/2018 άρθρο 11, «υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι 

σχολικές μονάδες». 

  Στον παρακάτω Πίνακα φαίνονται για το Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων σήμερα οι εξής 

οργανικές θέσεις σύμφωνα με την αριθμ. 129064/ΓΔ5/ΦΕΚ 7-8-2018 υπουργική 

απόφαση, τα οργανικά κενά και οι σημερινοί υπηρετούντες: 

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο 

ΠΡΟΒΛΕ
ΠΟΜΕΝ

ΕΣ 

ΟΡΓΑΝΙ
ΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚ
Α ΚΕΝΑ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΝΤΕΣ 

ΣΗΜΕΡΑ 

Εκπαιδευτικών Προσχολικής (ΠΕ60) 1  0 0 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, (ΠΕ70) ή 

ΠΕ(71) 

2 0 2 

Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας (ΠΕ02) 1 0 2 

Εκπαιδευτικών Δ/θμιας με εξειδίκευση 

στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό 

2 2 0 

Λογοθεραπευτών ΠΕ(21) 1 1 1 

Ψυχολόγων (ΠΕ23), 2 0 3 

Κοινωνικών Λειτουργών (ΠΕ30) 2 2 3 

Διοικητικού ΠΕ 1 1 0 1 

ΣΥΝΟΛΟ 12 5 12 

  Την παρούσα σχολική χρονιά 2018-2019 υπάρχουν αρκετές αιτήσεις για αξιολόγηση 

μαθητών. Οι συχνές μετακινήσεις του προσωπικού και η αναπλήρωση των κενών 

θέσεων με αναπληρωτές που συνήθως διαθέτουν ελάχιστη εμπειρία δημιουργεί 

λειτουργικά προβλήματα επειδή το «νέο» προσωπικό στην υπηρεσία έχει ανάγκη από 

ένα «εύλογο» χρονικό διάστημα ενημέρωσης, προσαρμογής και κατά συνέπεια 

εργασιακής απόδοσης.  

  Στο μαθητικό πληθυσμό που απευθύνεται η υπηρεσία μας πολλοί μαθητές με 

αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παραμένουν στα σπίτια ενίοτε 
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αδιάγνωστοι που δε φοιτούν σε καμιά σχολική μονάδα. Επίσης παρουσιάζονται 

έκτατα περιστατικά στις σχολικές μονάδες (σχολική άρνηση, εκλεκτική αλαλία, 

τάσεις αυτοκτονίας κ.λπ) που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση. Τα παραπάνω 

λαμβάνονται υπόψη από την υπηρεσία μας για τον καθορισμό στρατηγικών στόχων 

και δημιουργίας μηχανισμών άμεσης υποστήριξης και αντιμετώπισης αυτών των 

περιστατικών. 

  Επιπροσθέτως, εν όψει των εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. το άγχος επηρεάζει πολλούς 

μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε ευεργετικά προς όφελος των 

μαθητών, τις ειδικότητες του ψυχολόγου του κοινωνικού λειτουργού και των 

εκπαιδευτικών συμβουλευτικού προσανατολισμού ώστε να συμβάλλουν στο 

ξεπέρασμα των δυσκολιών που δημιουργεί το άγχος κυρίως όταν αυτό είναι 

υπερβολικό και ανεξέλεγκτο. Λεπτομέρειες για τη δημιουργία προγράμματος 

αντιμετώπισης του άγχους καθορίζει η συνεδρίαση του Συλλόγου Προσωπικού. 

Αξιοποίηση των ειδικοτήτων μπορεί να γίνει επίσης για τα περιστατικά που 

χρειάζονται διαχείριση πένθους, συμπεριφοράς, ψυχολογικών προβλημάτων, 

νευρικής ανορεξίας, εκλεκτικής αλαλίας κ.λπ. 

   Οι βασικές γνώσεις της κάθε ειδικότητας, δεν είναι δυνατόν να καλύψουν όλες τις 

ανάγκες στον επιστημονικό τομέα. Τα νέα δεδομένα και οι γρήγοροι ρυθμοί εξέλιξης 

αλλάζουν το υφιστάμενο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο και επιβάλλουν την 

ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης του προσωπικού. Η συνεχής επιμόρφωση του 

προσωπικού αποτελεί επενδυτικό κεφάλαιο και συμβάλει στην αναβάθμιση της 

υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό οργανώνονται ενδοϋπηρεσιακά σεμινάρια που 

αποσκοπούν στην βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων του προσωπικού. 

  Θετικά επίσης συμβάλλουν οι συνεργασίες μας με άλλους φορείς και 

υποστηρικτικές δομές προκειμένου για την αναζήτηση καταλληλότερων προτάσεων 

προς επίλυση των ζητημάτων. Για τα ζητήματα αυτά καθώς και για άλλα πολλά, 

γίνονται συζητήσεις στην ολομέλεια του προσωπικού προκειμένου να φωτιστούν 

διαφορετικές πτυχές και να εξεταστούν προσφορότερες λύσεις.  

 

Ανάγκη προγραμματισμού 

  Το Κ.Ε.Σ.Υ., ως εκροές, διεκπεραιώνει διαγνώσεις, αξιολογικές εκθέσεις, ειδικά 

εκπαιδευτικά εξατομικευμένα προγράμματα, συμβουλευτική υποστήριξη, εκδίδει 

ενημερωτικά φυλλάδια σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, ευαισθητοποιεί την 

κοινή γνώμη. Η προετοιμασία όλων αυτών επιτυγχάνεται με το σωστό 

προγραμματισμό. Ανατίθεται σε κάθε εργαζόμενο το ατομικό πλαίσιο δράσης του, 

ώστε να γνωρίζει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει, διασαφηνίζεται και καθορίζεται 

επακριβώς ο ρόλος του. Το κάθε μέλος γνωρίζει την ομάδα σχολείων για την οποία 

είναι υπεύθυνο επικοινωνίας, χρεώνεται περιστατικό μαθητή που αιτείται αξιολόγηση 

ή συμβουλευτική και φροντίζει για τις περεταίρω διαδικασίες αξιολόγησης του 



 

Κ.E.Σ.Υ. Τρικάλων: Προγραμματισμός σχολικού έτους 2018-19 6

μαθητή ή υποστήριξης των εκπαιδευτικών ή και γονιών. Το κάθε μέλος του 

προσωπικού επίσης γνωρίζει εκ των προτέρων τον χρόνο (και τον τόπο) 

συνεδριάσεων του συλλογικού οργάνου διοίκησης. Αναδεικνύεται ο τρόπος 

εφαρμογής στην πράξη των σύγχρονων επιστημονικών δεδομένων που σχετίζονται με 

τη διοίκηση τη συμβουλευτική και την αξιολόγηση μαθητών προκειμένου να 

λειτουργήσει η υπηρεσία σωστά, μεθοδικά και το κυριότερο προγραμματισμένα.  

  Ο έγκαιρος προγραμματισμός καθιστά την υπηρεσία δυνατή, ώστε να αντιμετωπίζει 

άμεσα και ικανοποιητικά κάθε περιστατικό μαθητή που εμποδίζεται στη μάθηση. 

Βοηθάει στο να βελτιωθεί η λειτουργία του Κ.Ε.Σ.Υ. και να ολοκληρωθεί η 

αποτίμησή του αλλά και στο να αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι του. 

  Λειτουργεί ευεργετικά, αφού θα έχει προστατευτικό ρόλο (λόγω της ανάπτυξης 

αμυντικών δομών, ευελιξίας, προσαρμογής) αλλά και επιθετικά, αφού θα 

εκμεταλλευτεί όλες τις αναδυόμενες ευκαιρίες προς την κατεύθυνση της επίτευξης 

των στόχων.  

 

Δεσμεύσεις και περιορισμοί - ανάλυση περιβάλλοντος - προκλήσεις απειλές του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, δυνατότητες αδυναμίες του εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

   Το γενικό πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. δεν έχει περιθώρια μεγάλης 

«αυτονομίας». Υπαγορεύονται δεσμεύσεις από τους νόμους, το εκπαιδευτικό 

σύστημα, το κεντρικό σύστημα διοίκησης (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) και τον κανονισμό 

λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. τον οποίο αναμένουμε να εκδοθεί τις επόμενες μέρες. 

Ωστόσο το κάθε Κ.Ε.Σ.Υ. μπορεί να διαμορφώσει και να ασκήσει τη δική του 

εσωτερική πολιτική, στο πλαίσιο βέβαια της σχετικής «αυτονομίας» που διαθέτει. 

   Πολλά από τα προβλήματα και τις αδυναμίες που εντοπίζονται στην υπηρεσία 

έχουν τη λύση τους στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια και μόνο σε αυτά. Το Κ.Ε.Σ.Υ. 

παρόλο που τα εντοπίζει, παραμένει ανήμπορο να τα αντιμετωπίσει. Απλά 

περιορίζεται στο να τα αναφέρει ιεραρχικώς. Δυστυχώς πολλές φορές δεν δίνονται 

λύσεις, ακόμη και για προβλήματα μείζονος σημασίας. 

   Όλοι οι στρατηγικοί στόχοι που τίθενται στη συνέχεια, αφορούν στην εκπλήρωση 

της αποστολής του Κ.Ε.Σ.Υ.  Βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην 

πλήρη σημασία της έννοιας των «στρατηγικών» στόχων, αφού δεν αλλάζουν την 

«πορεία» αλλά συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού.  

   Καλούμαστε σε κάθε περίπτωση να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους, μέσα από 

μια σειρά ενεργειών και διαχειριστικών διαδικασιών που καθορίζονται από τους 

επιμέρους λειτουργικούς στόχους. Τα μέλη του Προσωπικού κατά τις συνεδριάσεις 

αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση δράσεων. Ο προϊστάμενος φροντίζει ώστε να 

εκτελούνται όλες οι λειτουργίες της διοίκησης, δηλαδή ο προγραμματισμός, η 

οργάνωση, η διεύθυνση και ο έλεγχος. 
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Καθορισμός στρατηγικών και λειτουργικών στόχων του Κ.Ε.Σ.Υ. 

    Η διάγνωση - αξιολόγηση των μαθητών με αναπηρίες ή και με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και η υποστήριξή τους από το Κέντρο μας είναι συνεχής. 

Αποβλέπουμε στη συνεχή βελτίωση της λειτουργικότητας της υπηρεσίας και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει των σύγχρονων εξειδικευμένων επιστημονικών 

γνώσεων. Η ικανοποίηση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών ως προς 

την παροχή ουσιαστικής υποστήριξης αποτελεί βασική επιδίωξη.  

 

Πολιτικές που θέτει ο Σύλλογος Προσωπικού 

   Είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες που δίνονται στο προσωπικό διευκολύνοντας τη 

λήψη αποφάσεων και αφήνοντας περιθώρια πρωτοβουλιών. Με δεδομένη τη γενική 

αποστολή του Κ.Ε.Σ.Υ. διαμορφώνουμε και ασκούμε εκάστη σχολική χρονιά την 

εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική.  

   Για το σχολικό έτος 2018-19 προτεραιότητες δίνονται: 

• Στην ενημέρωση και προσαρμογή στο νέο νόμο 4547/2018 

• Στην ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας στο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. 

• Στη συμμετοχή του προσωπικού στις διαδικασίες λήψεις αποφάσεων  

• Στην χωρίς σκοπιμότητες έκδοσης γνωματεύσεων  

• Στην κατανομή ίσων δραστηριοτήτων και αριθμού σχολικών μονάδων 

επικοινωνίας στο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. 

• Στην ανάληψη δραστηριοτήτων βάσει της ειδικότητάς τους και στην 

αξιοποίηση τυχόν ιδιαίτερων ταλέντων που διαθέτουν. 

• Στη λήψη αποφάσεων με βάση επιστημονικά κριτήρια, αναλύσεις και 

τεκμηρίωση των απόψεων 

• Στην απόκτηση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης της λειτουργικότητας της 

υπηρεσίας 

• Στην προσπάθεια για αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων (υλικών και 

έμψυχων) 

• Στον κατάλληλο συντονισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων που αφορούν 

στις διεργασίες διάγνωσης και υποστήριξης των μαθητών 

• Στον τρόπο προσέγγισης των σχολικών μονάδων κατά τις επισκέψεις του 

προσωπικού 

• Στη συμμετοχή του προσωπικού σε ενδοϋπηρεσιακά ή άλλα επιμορφωτικά 

προγράμματα για τη βελτίωση των επαγγελματικών ικανοτήτων τους. 

 

Βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός 
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   Ο γονιός ή ο έχων τη γονική επιμέλεια προσέρχεται στο Κ.Ε.Σ.Υ., παρέχει τα 

στοιχεία της αίτησης και υπογράφει σε αυτή. Αιτείται αξιολόγηση του παιδιού του. 

Το προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. βοηθάει στο να ληφθούν σωστά τα στοιχεία της 

αίτησης μέσω συνέντευξης, ενημερώνει τον αιτούντα για τη διαδικασία που 

ακολουθείται στο Κ.Ε.Σ.Υ. και ότι η γνωμάτευση υποχρεωτικά στέλνεται στη 

σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή και γνωστοποιείται φυσικά στους γονείς του 

μαθητή. Αναδύονται έτσι νέα δεδομένα για το πρόβλημα και την κατάσταση του 

μαθητή. Η αίτηση καταχωρείται στο βιβλίο καταχώρησης αιτήσεων με τη 

χρονολογική σειρά που υποβάλλεται.  

   Στο Κ.Ε.Σ.Υ. καθιερώνεται η τελευταία Πέμπτη εκάστου μήνα για τη συνεδρίαση 

του Προσωπικού, ως συλλογικό διοικητικό όργανο. Συζητούνται συλλογικά και 

συνεργατικά διάφορα θέματα, λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις, καθορίζεται ο 

μηνιαίος συλλογικός και ατομικός τρόπος δράσης. Παρουσιάζονται γραπτώς και 

προφορικώς τα στοιχεία της αίτησης του κάθε περιστατικού, η εισήγηση του 

συλλόγου διδασκόντων του σχολείου (πρακτικό) και συγκροτείται η επιτροπή 

διάγνωσης. Προτεραιότητες δίνονται γενικά κατά βαθμίδα εκπαίδευσης Νηπιαγωγείο, 

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο. Εξαιρέσεις γίνονται σε ορισμένες περιπτώσεις άμεσης 

αξιολόγησης ή επαναξιολόγησης και σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Σε κάθε συνεδρίαση 

κρατούνται πρακτικά. Αποφασίζεται σε ποιες περιπτώσεις θα δοθούν προτεραιότητες 

ολοκλήρωσης και έκδοσης της γνωμάτευσης. 

   Καθορίζονται τα εβδομαδιαία ραντεβού από τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης 

και λαμβάνεται μέριμνα ώστε γονείς και μαθητές να προσέρχονται στο Κ.Ε.Σ.Υ. σε 

τόσες επισκέψεις όσες απαιτούνται για την πληρέστερη και αντικειμενικότερη 

διάγνωση. 

  Το κάθε μέλος της ομάδας ξεκινά τη ξεχωριστή αξιολόγηση και όταν 

ολοκληρώνονται όλες οι αξιολογήσεις των μελών, ορίζεται ημερομηνία υπό τον 

συντονισμό των κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι λειτουργούν ως σύνδεσμοι στην 

ομάδα και επιπλέον έχουν την επιμέλεια της όλης σύνταξης της γνωμάτευσης. Η 

ομάδα συνεδριάζει με πρόεδρο τον προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ.  

       

Στρατηγικοί (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ, Ζ,΄ Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ) και επιμέρους 
λειτουργικοί στόχοι και δράσεις    

   Στο πλαίσιο της αποστολής του Κ.Ε.Σ.Υ., των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και 

των δεσμεύσεων που προαναφέρθηκαν θέτουμε τους στόχους που βοηθούν στην 

επίτευξη της αποστολής του Κ.Ε.Σ.Υ. και αποτελούν τον «στρατηγικό» και 

λειτουργικό προγραμματισμό μας για το τρέχον σχολικό έτος. 

A΄. Διεξαγωγή έρευνας στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού της Προσχολικής, 
Δημοτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων για την ανίχνευση, 
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διαπίστωση και καταγραφή μαθητών με εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες 

Συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίηση του στόχου : 

• Αποστολή συνδέσμου με e mail για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου στις 

Google forms, σε όλα τα σχολεία απευθείας ή μέσω των διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Συλλογή των δεδομένων, ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση 

• Εξαγωγή συμπερασμάτων  

• Ενημέρωση των ιεραρχικά ανώτερων κλιμακίων για τα συμπεράσματα καθώς 

και για την κατάλληλη αξιοποίησή τους 

• Επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες (μέσω των συνδέσμων) για τυχόν 

υποστήριξη ή παραπομπή μαθητών για περαιτέρω αξιολόγηση από το 

Κ.Ε.Σ.Υ. και τη διαμόρφωση κατάλληλου υποστηρικτικού και μαθησιακού 

περιβάλλοντος. 

 

Β΄. Διενέργεια αξιολογήσεων στο Κ.Ε.Σ.Υ. 

Συγκεκριμένες ενέργειες για την υλοποίηση του στόχου : 

• Διασφάλιση των προαπαιτούμενων, δηλαδή 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., από την οποία να 

προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από 

τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων 
αυτών, καθώς και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει 

συνταχθεί και υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής 

υποστήριξης μαθητών. 

• Δημιουργία επιτροπών αξιολόγησης ανάλογα με τα προβλήματα που 

περιγράφονται στην αίτηση, ονομαστική χρέωση αιτήσεων-περιστατικών, 

διενέργεια ατομικών αξιολογήσεων σύμφωνα με τυπικά ή άτυπα test, 

συνεδριάσεις ολομέλειας της ομάδας για την έκδοση γνωμάτευσης, τήρηση 

πρακτικών, ενημέρωση γονιών για το περιεχόμενο της γνωμάτευσης και τις 

δυνατότητες τροποποίησης του προγράμματος εκπαιδευτικής ή 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

• Αποστολή της γνωμάτευσης στη σχολική μονάδα με παράλληλη 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τον τρόπο υποστήριξης των μαθητών. 

• Συνεχής επικοινωνία ή και δια ζώσης επίσκεψη στις σχολικές μονάδες όπου 

φοιτούν οι μαθητές που αξιολογήθηκαν  για τη συνεχή υποστήριξή τους. 
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Γ.  Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών 

παρεμβάσεων 

• Σχεδιασμός εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων για τον καθένα 

μαθητή που παρουσιάζει εμπόδια στη μάθηση και που έχει αξιολογηθεί από 

την υπηρεσία 

• Καθορισμός βασικών αξόνων του προγράμματος υποστήριξης 

ενσωματωμένοι στη γνωμάτευση ή σε ξεχωριστό φυλλάδιο 

• Συνεχής επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες για την ενημέρωση της πορείας 

του προγράμματος 

• Συνεχή αμφισβήτηση των πρακτικών που εφαρμόζονται και προτάσεις 

βελτίωσης του προγράμματος. 

 

Δ. Δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού 

Προς το παρόν το Κ.Ε.Σ.Υ. δεν στελεχώνεται με κανέναν από τους εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην περίπτωση  που κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς θα στελεχωθεί με έναν ή δύο εκπαιδευτικούς, τότε, σε συνεννόηση  μαζί 

τους,  θα τους ζητηθεί να καταθέσουν τον δικό τους προγραμματισμό (μηνιαίο ή 

τριμηνιαίο) δράσης για τον επαγγελματικό προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός 

αυτός θα μείνει στην υπηρεσία μας και η αποτίμησή του θα γίνει στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς μαζί με τις υπόλοιπες δράσεις της υπηρεσίας. 

 

Ε . Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων 

   Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων θα καταχωρούνται σε αντίστοιχους φακέλους 

της υπηρεσίας και στη συνέχεια, σε συνεδρίαση του συλλόγου προσωπικού, θα 

γίνεται η διερεύνηση και διαχείριση των αιτημάτων με συγκρότηση επιτροπών 

δράσεις ή την αποστολή των αιτημάτων στις αρμόδιες αρχές, υπεύθυνες προς δράση.   

   Οι σχολικές μονάδες όταν πρόκειται για  αξιολόγηση μαθητή έχουν υποχρέωση να 

στέλνουν στο ΚΕΣΥ: αιτιολογημένη εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων από την 

οποία να προκύπτει ότι έγιναν όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από 

τη σχολική μονάδα του μαθητή, τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών, καθώς 

και το βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης, το οποίο έχει συνταχθεί και 

υλοποιηθεί από την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης 

μαθητών.    

   Οι σχολικές μονάδες όταν πρόκειται για  υποστήριξη ή άλλο αίτημα μαθητή έχουν 

υποχρέωση να στέλνουν στο ΚΕΣΥ:  τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής 

παρέμβασης από πλευράς του Κ.Ε.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν 

ληφθεί από το σχολείο για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα. 
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ΣΤ. Διενέργεια ενημερώσεων και επιμορφώσεων 

   Με σκοπό τον εμπλουτισμό της εξειδικευμένης γνώσης, την απόκτηση δεξιοτήτων 

και την παροχή πρόσθετης γνώσης για το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ.  

προγραμματίζονται σεμινάρια: 

1. Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης: Σε συνεδριάσεις διεπιστημονικής ομάδας 

του Κ.Ε.Σ.Υ.  αναλαμβάνει ένα μέλος να παρουσιάσει ένα θέμα διεξοδικά. Το 

θέμα προκύπτει κατόπιν συζήτησης στην ομάδα και ικανοποιεί τις ανάγκες 

εκμάθησης συγκεκριμένης επιστημονικής γνώσης. 

2. Οργάνωση ημερίδας και διημερίδας, την άνοιξη του 2019, στην αίθουσα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Τρικκαίων ή σε αίθουσα του 

Επιμελητηρίου ή στο πολιτιστικό κέντρο «Κλιάφα». Το πρόγραμμα θα 

περιλαμβάνει ομιλητές καθηγητές πανεπιστημίου με παιδαγωγικά – 

ψυχολογικά θέματα και θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε γονείς. Ο εμπλουτισμός του 

προγράμματος θα περιλαμβάνει παιδική χορωδία ή θεατρικό σκετς. Η 

χρηματοδότηση μπορεί να εξασφαλιστεί από τοπικές επιχειρήσεις ή από τη 

συνδιοργάνωση με άλλους φορείς του νομού Τρικάλων. 

3. Ίδρυση, εμπλουτισμός και λειτουργία βιβλιοθήκης στα γραφεία του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Μπορούμε επίσης να απευθυνθούμε για την οικονομική ή άλλου είδους 

ενίσχυση σε συλλόγους, τοπικές επιχειρήσεις, σχολικές μονάδες δια μέσου 

του τύπου. 

4. Εισήγηση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Υπουργείο Παιδείας για τη 

διοργάνωση μιας σειράς σεμιναρίων για όλα τα στελέχη των Κ.Ε.Σ.Υ. πάνω 

σε θέματα Ειδικής Αγωγής. 

 

   Ο νέος νόμος για την ειδική αγωγή που ψηφίστηκε το 2018 επέφερε πολλές 

αλλαγές τόσο στην ονομασία όσο και σε λειτουργικές διαδικασίες. Οι 

εκπαιδευτικοί και οι γονείς δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά. Από την επικοινωνία 

και τις επαφές του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. με τις σχολικές μονάδες, 

διαπιστώνεται ότι πολλοί εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς δεν είναι ενημερωμένοι 

σχετικά με την ύπαρξη του Κ.Ε.Σ.Υ., τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία 

παραπομπής ενός μαθητή για διάγνωση - αξιολόγηση. Στην πραγματοποίηση 

αυτού του σκοπού πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα τα Μ.Μ.Ε. αλλά και 

ομιλίες από μέλη του Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. σε συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών 

ή γονιών. 

Οι επιμέρους λειτουργικοί στόχοι που προγραμματίζονται είναι:  

• Εμπλουτισμός της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Σ.Υ. (http://kday.tri.sch.gr) με 

κείμενα, άρθρα, προκηρύξεις ΥΠ.Π.Ε.Θ. και άλλο ενημερωτικό υλικό που 
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σχετίζεται με την ειδική αγωγή στο ν. Τρικάλων και τους σκοπούς ίδρυσης 

του Κ.Ε.Σ.Υ. Ο Σύλλογος Προσωπικού μπορεί να αναθέσει ένα μέλος να 

αναλάβει την ενημέρωση της ιστοσελίδας αρκεί να είναι γνώστης του 

internet και να χειρίζεται Η.Υ.  

• Παροχή συνεντεύξεων και ενημερωτικών δελτίων στον τοπικό τύπο 

• Αποστολή ενημερωτικού εγγράφου προς όλες τις σχολικές μονάδες 

• Αποστολή εντύπου προς όλες τις σχολικές μονάδες, στο οποίο 

φαίνεται η διαδικασία που τηρείται στο σχολείο, και που 

συμπληρώνεται με ευθύνη του διευθυντή σε κάθε περίπτωση 

παραπομπής μαθητή με Ε.Ε.Α. (έντυπο παραπομπής) 

• Ενημέρωση των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και 

κηδεμόνων του νομού 

• Εισήγηση με θέμα τις αρμοδιότητες του Κ.Ε.Σ.Υ. και τις διαδικασίες 

παραπομπής μαθητών σε ημερίδες, συγκεντρώσεις διευθυντών 

σχολικών μονάδων κ.λπ 

• Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων. 

 

Ζ. Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου. 

   Για την επιτυχία αυτού του στόχου προγραμματίζονται οι εξής δράσεις: 

• Ενημερωτικές συναντήσεις του προϊσταμένου ή στελεχών του Κ.Ε.Σ.Υ., σε 

επίπεδο σχολείου ή ομάδας σχολείων, με εκπαιδευτικούς ή γονείς. 

• Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων ή ημερίδων από το ΚΕΣΥ για γονείς 

μαθητών. 

• Συμμετοχή του προϊσταμένου ή στελεχών Κ.Ε.Σ.Υ. σε ημερίδες 

εκπαιδευτικών ή γονιών μαθητών που διοργανώνει το ΠΕΚΕΣ ή άλλοι φορείς. 

• Έκδοση δελτίων τύπων από το Κ.Ε.Σ.Υ. 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Σ.Υ. με κατάλληλο υλικό 

 

   

Η. Στρατηγικός στόχος: Παραπομπή στο Κ.Ε.Σ.Υ.., μέσα στην επόμενη σχολική 

χρονιά τουλάχιστον το 85% των μαθητών που παρουσιάζουν αναπηρία ή ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και που ανιχνεύτηκαν από το Κ.Ε.Σ.Υ. 

  Το ποσοστό του σχολικού αποκλεισμού στο νομό μας δεν έχει ακόμη εκμηδενιστεί. 

Στα σπίτια παραμένουν ακόμη παιδιά, προσχολικής κυρίως ηλικίας που 

αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα και που δε φοιτούν σε κανένα είδος σχολείου. 

Στις σχολικές αίθουσες επίσης υπάρχουν μαθητές που έχουν σοβαρά προβλήματα 

μάθησης ή συμπεριφοράς και παραμένουν χωρίς διάγνωση και υποστήριξη. Τα 
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προβλήματα αυτά ποικίλουν από μαθητή σε μαθητή και εκδηλώνονται στον καθένα 

σε διαφορετικό βαθμό και ποσότητα χαρακτηριστικών.  

   Οι μαθητές αυτοί συνήθως εντοπίζονται από μέλη του διδακτικού προσωπικού του 

σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήμερος για το 

πρόβλημα του παιδιού ώστε να προσαρμόσει τη διδασκαλία του ανάλογα. Όμως τι 

γίνεται όταν ο μαθητής δεν έχει επίσημη διάγνωση; Ο διδάσκων δεν γνωρίζει 

επακριβώς το πρόβλημα του μαθητή και συνεπώς δεν θα μπορέσει να τον βοηθήσει 

με τον καταλληλότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Τη διάγνωση αυτή των μαθητών 

αναλαμβάνει το Κ.Ε.Σ.Υ. και εισηγείται το είδος της σχολικής μονάδας που πρέπει να 

φοιτήσει ο μαθητής. Καθορίζει επίσης τις υποστηρικτικές προτάσεις για την 

αντιμετώπισή του καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης του μαθητή. Από ότι 

διαφαίνεται οι μαθητές προσχολικής αγωγής που προσέρχονται για διάγνωση και 

υποστήριξη είναι λιγότεροι σε σχέση με τις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης.  

   Επειδή, πάντα η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση ελαχιστοποιεί τους κινδύνους 

της σχολικής αποτυχίας, κρίνεται χρήσιμο να συμπεριληφθεί μεταξύ των άλλων και 

ο στόχος στον οποίο αναφερόμαστε. 

Ειδικότερα για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού στόχου προγραμματίζονται οι 

εξής λειτουργικοί στόχοι: 

1. Ανίχνευση και καταγραφή των μαθητών με αναπηρία και Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, που δεν έχουν επίσημη γνωμάτευση, σε όλες τις 

βαθμίδες εκπαίδευσης μέσα από την έρευνα που διεξάγεται τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο (με την τεχνική του ερωτηματολογίου) σε όλες τις 

σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές). Το ερωτηματολόγιο στις σχολικές 

μονάδες μπορεί να σταλεί μέσω των Διευθύνσεων εκπαίδευσης ή απευθείας 

από το Κ.Ε.Σ.Υ. Θα συνοδεύεται από ενημερωτική επιστολή σχετικά με το 

σκοπό και τη διαδικασία της έρευνας. Η φροντίδα για την επιστροφή των 

ερωτηματολογίων και η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνει από το 

προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. 

2. Επικοινωνία με το διδακτικό προσωπικό των σχολείων ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν και να συμβάλλουν ουσιαστικά, με την έγκαιρη 

εντόπιση, την παραπομπή και τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους.  

3. Φροντίδα για τη στελέχωση όλων των κενών οργανικών θέσεων του 

Κ.Ε.Σ.Υ. με προσλήψεις αναπληρωτών ή προσωπικού για εργασία με 

υπερωριακή απασχόληση. Βεβαίως η ευθύνη για τη στελέχωση βαραίνει τα 

ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. Το Κ.Ε.Σ.Υ. στην περίπτωση αυτή 

περιορίζεται στο να ενημερώνει τους αρμόδιους σχετικά με τις ελλείψεις του 

προσωπικού και να εισηγείται σχετικά. 

4. Αρχικά τηλεφωνική επικοινωνία και στη συνέχεια επίσκεψη του Κοινωνικού 

Λειτουργού στις σχολικές μονάδες για άμεση συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με το πρόβλημα των μαθητών και τις επιπτώσεις στη σχολική μονάδα.     
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5. Επικοινωνία του Κ. Λειτουργού της υπηρεσίας με τους γονείς των μαθητών 

για ενημέρωση και παρακίνησή τους ώστε να καταθέσουν αίτηση για 

αξιολόγηση του παιδιού τους. Σημειώνεται δε ότι οι μαθητές αυτοί θα τύχουν 

και την ανάλογη μεθοδολογική εκπαιδευτική ή ψυχολογική υποστήριξη. 

6. Επίσκεψη κλιμακίου του Κ.Ε.Σ.Υ. στις σχολικές μονάδες των Νηπιαγωγείων, 

με σκοπό τη συγκέντρωση πληροφοριών και τη διαπίστωση παιδιών 

προσχολικής ή σχολικής ηλικίας που παραμένουν στο σπίτι χωρίς 

εκπαίδευση. Οι γονείς θα ενημερωθούν σχετικά και στη συνέχεια θα 

παρακινηθούν για την εγγραφή των παιδιών τους στην κατάλληλη σχολική 

μονάδα. 

7. Συμβουλευτική, παρεμβάσεις και ομιλίες ψυχοπαιδαγωγικού ή κοινωνικού 

περιεχομένου από το προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. προς τους εκπαιδευτικούς ή 

τους γονείς των μαθητών, στο χώρο των σχολικών μονάδων κατόπιν 

επικοινωνίας με τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για την ημέρα, ώρα 

και το σκοπό της επίσκεψης. 

8. Ανάπτυξη στον οργανισμό κατάλληλων μηχανισμών ώστε να διαχειρίζεται 

αιτήματα εκπαιδευτικών (τάσεις αυτοκτονίας των μαθητών κ.λπ) που 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Προγραμματίζονται οι άδειες του 

προσωπικού έτσι, ώστε να βρίσκεται και να προσφέρει υπηρεσίες 

τουλάχιστον η μία εκ των δυο ειδικοτήτων.  

 

Θ. Στρατηγικός στόχος: Επέκταση έως τα 215 τ.μ. του χώρου που στεγάζεται 
σήμερα το Κ.Ε.Σ.Υ., τροποποίηση και βελτίωση της κτιριακής – υλικοτεχνικής 
υποδομής του. 

   Για την επιτυχία του στόχου αυτού προσπαθούμε μέσω δια ζώσης συναντήσεων 

των αρμοδίων για την αύξηση του χώρου λειτουργίας μας. 

   Οι ανεπάρκειες ως προς την υλικοτεχνική υποδομή εμποδίζουν τη λειτουργία και 

κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα του οργανισμού.  

Ως εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται οι προτάσεις: 

α) Μεταστέγαση σε διαθέσιμους, άνετους και λειτουργικούς χώρους που πιθανόν να 

διαθέτει κάποια σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας στο κέντρο των 

Τρικάλων 

β) Μεταστέγαση σε χώρο εκτάσεως πάνω από 215 τ.μ. τον οποίο θα μισθώνει η 

Νομαρχία 

γ) Αξιοποίηση και τροποποίηση διαθέσιμου διπλανού μας χώρου έτσι ώστε να γίνει 

λειτουργικός με την τοποθέτηση διαχωριστικών παραπετασμάτων, πορτών, 

θερμαντικών σωμάτων κλπ  

Από τη διερεύνηση συνθηκών για την αξιοποίηση της καταλληλότερης λύσης 

προκύπτει ότι τα σχολεία δε διαθέτουν τον προαπαιτούμενο χώρο ενώ η νομαρχία 

επιφυλάσσεται να μισθώσει άλλο κτίριο για οικονομικούς λόγους (υπερβαίνει τον 
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προϋπολογισμό των δαπανών της). Η α και β λύση θα λύσει το στεγαστικό-κτιριακό 

πρόβλημα του οργανισμού αλλά είναι δύσκολες ως προς την εφαρμογή τους. Από 

όλες τις προτάσεις κρίνεται πως η γ πρόταση αποτελεί την καταλληλότερη λύση για 

το πρόβλημα.  

Για την επίτευξη αυτής της λύσης που αποτελεί και έναν εκ των στρατηγικών 

στόχων του οργανισμού, κρίνουμε πως πρέπει να κινηθούμε σύμφωνα με τους 

παρακάτω λειτουργικούς στόχους:  
1. Παρεμβάσεις με έγγραφα στην Περιφερειακή Ενότητα, συγκεκριμένα στον 

αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, με τα οποία θα τους εξηγούμε και 

ενημερώνουμε για την ανεπάρκεια του χώρου μας, λόγω αύξησης του 

προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ., αύξησης του εξοπλισμού αλλά και των 

περιστατικών που προσέρχονται για διάγνωση- αξιολόγηση, ώστε να γίνει 

επέκταση και διαμόρφωση του γειτονικού μας χώρου έως τα 215 τ.μ. για την 

χωρίς κωλύματα λειτουργία του οργανισμού, σύμφωνα άλλωστε και με τις 

προδιαγραφές της ίδρυσής του.  

2. Ανάπτυξη του υπάρχοντος εξοπλισμού, τη μετακίνησή του στην 

καταλληλότερη θέση, έτσι ώστε να γίνεται σωστή χρήση από το προσωπικό, 

να μην εμποδίζει και να είναι λειτουργικά χρήσιμος. 

3. Έγκαιρη προμήθεια των λειτουργικών εξόδων και των διαγνωστικών 

εργαλείων της υπηρεσίας μας με την αποστολή σχετικών εγγράφων στη 

Περιφερειακή Ενότητα. 

 

Ι΄. Στρατηγικός στόχος: Διαχείριση του άγχους των εξετάσεων, στους μαθητές 
της Γ΄ Λυκείου τόσο για την τρέχουσα, όσο και για τις επόμενες σχολικές χρονιές.  

  Κάθε χρόνο οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου λόγω των εξετάσεων για τα Α.Ε.Ι. 

αντιμετωπίζουν άγχος που πολλές φορές γίνεται υπερβολικό και ανεξέλεγκτο. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε ουσιαστικά με την αξιοποίηση των 

ειδικοτήτων που έχουμε στον οργανισμό, στην περίπτωση αυτή των ψυχολόγων, για 

την ανάπτυξη υγιών στάσεων και μηχανισμών στους μαθητές προκειμένου να 

αντιμετωπίζουν το άγχος εν όψη των εξετάσεων. Ο στόχος αυτός μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο στην περίπτωση που υπηρετεί και τρίτος ψυχολόγος στο 

Κ.Ε.Σ.Υ.  

Στην περίπτωση αυτή οι επιμέρους λειτουργικοί στόχοι είναι: 
1. Οργάνωση επισκέψεων στα Λύκεια και ΕΠΑΛ της Περιφερειακής Ενότητας, 

το μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, κλιμακίου του Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελούμενο από 

έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό, με σκοπό την ενημέρωση των 

μαθητών και των γονιών σε θέματα διαχείρισης άγχους, την παροχή οδηγιών, 

τη σύσταση μικρών ομάδων εργασίας με την εθελοντική συμμετοχή των 
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μαθητών και την εκπόνηση προγράμματος παρέμβασης για τις ομάδες αυτές 

τις πρωινές ώρες στο χώρο του σχολείου. 

2. Την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σχετικών με την αντιμετώπιση του 

άγχους και την ανάπτυξη υγιών στάσεων. Τη διανομή των φυλλαδίων αυτών 

στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου κατά την ημέρα επίσκεψης του κλιμακίου στη 

σχολική μονάδα. 

3.  Την ενημέρωση των μαθητών μέσω των επισκέψεων του προσωπικού στα 

σχολεία αλλά και δια του τοπικού τύπου, ότι θα λειτουργεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. 

γραφείο διαχείρισης του άγχους των μαθητών τους μήνες Μάρτιο έως Ιούνιο 

για τις περιπτώσεις των μαθητών που θέλουν ατομικές συνεδρίες με τους 

ψυχολόγους. 

4. Την έκδοση δελτίου τοπικού τύπου με τις δραστηριότητες αυτές 

5. Τη λειτουργία στο Κ.Ε.Σ.Υ. συμβουλευτικού γραφείου για μαθητές της Α΄ 

Λυκείου που αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους.  

 

 ΙΑ΄. Στρατηγικός στόχος: Οργάνωση παιδαγωγικών συσκέψεων, συναντήσεις 
και συνεργασίες με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., εκπαιδευτικούς, γονείς και άλλους 
φορείς 

   Το Κ.Ε.Σ.Υ. αποτελεί καινοτόμο θεσμό στο εκπαιδευτικό σύστημα και για την 

εκπλήρωση των σκοπών του, απαιτείται η στενή συνεργασία με ολόκληρη την 

εκπαιδευτική κοινότητα (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Διευθυντές, 

Συντονιστές Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί των τμημάτων ένταξης), τις 

οικογένειες των μαθητών, τις αρμόδιες υπηρεσίες (του Δήμου, της Περιφερειακής 

Ενότητας Τρικάλων κ.ά), τους εμπλεκόμενους συλλόγους, τους αρμόδιους φορείς, 

την κινητή μονάδα ψυχικής υγείας, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Λάρισας και Βόλου 

σε θέματα παραπομπής μαθητών που χρήζουν παιδοψυχιατρικής αξιολόγησης.  

Ο στρατηγικός αυτός στόχος επιτυγχάνεται με τους επιμέρους λειτουργικούς 

στόχους: 

• Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων (κατόπιν έγκρισης του ΠΕΚΕΣ 

Θεσσαλίας), του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. με τους διδάσκοντες στα 

τμήματα ένταξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Σκοπός της συνάντησης είναι η παροχή οδηγιών για τον τρόπο που 

λειτουργούν τα τμήματα, εφαρμογή σύγχρονων επιστημονικών απόψεων, 

διαδικασία σύνταξης ωρολογίου προγράμματος στα τμήματα ένταξης. Η μία 

εκ των συναντήσεων αυτών θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2018 και 

η άλλη στις αρχές Ιουνίου όπου θα γίνει και μια αποτίμηση της όλης πορείας 

των τμημάτων ένταξης. Θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του Κ.Ε.Σ.Υ. ή 

σε αίθουσα του Δήμου Τρικκαίων παρουσία βέβαια και του συντονιστή 

ενταξιακής εκπαίδευσης. 
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 Από τις μέχρι τώρα συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς διαπιστώσαμε ότι 

οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι περισσότερο 

καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι σε θέματα Ειδικής Αγωγής που 

σχετίζονται με τον εντοπισμό και την υποστήριξη των μαθητών με Ειδικές 

Εκπαιδευτικές Ανάγκες, από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Αυτό βέβαια οφείλεται και στο γεγονός ότι α) δεν υπάρχει 

αντίστοιχο διδασκαλείο μετεκπαίδευσης σε θέματα ειδικής αγωγής για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και β) στον περιορισμένο αριθμό 

συγκεκριμένων δομών αντιμετώπισης των μαθητών. 

• Συνεργασία με τους αρμόδιους κατά περίπτωση συντονιστές εκπαίδευσης 

και των εκπαιδευτικών των τμημάτων ένταξης για την κατάρτιση ειδικού 

εξατομικευμένου προγράμματος προσαρμοσμένου στις ανάγκες του μαθητή. 

Η συνεργασία επίσης είναι δεδομένη ακόμη και για την τροποποίηση του 

ήδη εφαρμοσμένου προγράμματος εφόσον διαπιστώνεται η αλλαγή του 

μαθησιακού επιπέδου του μαθητή.  

• Οργάνωση ενημερωτικής ημερίδας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης 

με παράλληλη διαφήμιση στα Μέσα Μαζικής ενημέρωσης για την πρόληψη 

αντικοινωνικών στάσεων των εφήβων. Η ημερίδα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του πνευματικού κέντρου του Δήμου 

Τρικκαίων ή σε κάποια άλλη ευρύχωρη αίθουσα 

• Συνεργασία εντός και εκτός υπηρεσίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων παροχής ειδικής 

εκπαίδευσης: Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής 

καθοδήγησης, Συντονιστές Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας, 

Γενικής - Ειδικής Αγωγής Διδακτικό προσωπικό των σχολικών μονάδων και 

των διευθυντών τους, Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας, Δήμους κά) 

• Συνεργασία με ιατρικές υπηρεσίες, νοσοκομεία, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, 

και άλλες υπηρεσίες με σκοπό την άντληση πληροφοριών προκειμένου για 

τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας του μαθητή που αξιολογείται. 

Ανάληψη πρωτοβουλιών από την υπηρεσία μας για συναντήσεις με το 

προσωπικό άλλων υπηρεσιών του Νομού (ΟΚΑΝΑ, ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ. κλπ) με σκοπό τη γνωριμία και τη γόνιμη συνεργασία 

μας 

• Παρεμβάσεις προς τον αρμόδιο Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων με έγγραφα 

και κατ΄ ιδίαν συναντήσεις, για την άρση της φραγής προς κλήση σε κινητά 

τηλέφωνα, η οποία περιορίζει τις επικοινωνίες του οργανισμού, έτσι ώστε 

να επιτυγχάνεται η συνεργασία με άλλους φορείς που βρίσκονται εκτός του 

νομού Τρικάλων. 

    

ΙΒ΄. Πρόγραμμα υποδοχής και υποστήριξης νέων στην υπηρεσία 
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   Δεδομένου ότι προκύπτουν αναπόφευκτα πολλές αλλαγές στο προσωπικό της 

υπηρεσίας μας φέτος εφαρμόζουμε πρόγραμμα υποδοχής και υποστήριξης των νέων, 

με σκοπό την ένταξή τους στην υπηρεσία, σύμφωνα άλλωστε και με τις εισηγήσεις 

μας κατά τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της περασμένης σχολικής χρονιάς 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

Υποδοχής και υποστήριξης «νέων» στο Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων 

Εισαγωγή 

   Οι μεταβολές στο προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ. δυστυχώς είναι αναπόφευκτες και 

επηρεάζουν όχι μόνο τη λειτουργία του αλλά και την αποτελεσματικότητά του. 

   Προκειμένου να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον «νέο» εργαζόμενο στην υπηρεσία 

του κατά την επαγγελματική του προσαρμογή, καταρτίζουμε πρόγραμμα υποδοχής 

και υποστήριξης ώστε να ασκήσει σωστά, υπεύθυνα και προγραμματισμένα τα 

καθήκοντά του. 

   Κατά τη διάρκεια άσκησης του έργου του, ο υπάλληλος έχει ανάγκη από περαιτέρω 

ανάπτυξη των ικανοτήτων του. Η ανάπτυξη αυτή επιτυγχάνεται με τη συνεχή 

επιστημονική υποστήριξη, την ευαισθητοποίηση και την προσαρμογή στα νέα 

δεδομένα, έτσι ώστε να καταστεί ικανός να κάνει συνειδητές επιλογές κατά τη 

διάρκεια άσκησης του έργου του. 

 

Σκοπός του προγράμματος 

   Ο νέος στην υπηρεσία έχει ανάγκη από καθοδήγηση των δραστηριοτήτων που 

αναλαμβάνει, ενημέρωση για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί αλλά και για τα 

φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας. Έχει ανάγκη από επιστημονική 

βοήθεια, ενημέρωση των υποχρεώσεών της, των καθηκόντων της αλλά και των 

απαιτήσεων του προϊσταμένου της υπηρεσίας.  

   Η υποδοχή και η υποστήριξη ως έννοιες έχουν κοινό στόχο την ομαλή ένταξη του 

νέου στην υπηρεσία, την αύξηση της αποδοτικότητας, την εκμηδένιση των 

δυσλειτουργιών, την εκμετάλλευση ευκαιριών. Η υπηρεσία μας γίνεται περισσότερο 

αποδοτική και αποτελεσματική όταν «μέσω των προγραμμάτων επιμόρφωσης και 

ανάπτυξης των εργαζομένων προσπαθεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά και 

ευεργετικά τις δυνατότητες και ικανότητες των εργαζομένων. 

 Βασικοί άξονες στήριξης του προγράμματος : 

• Το πρόγραμμα να συμπεριλαμβάνεται στον προγραμματισμό της υπηρεσίας. 
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• Να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του εργαζομένου. 

• Να στοχεύει στην «ένταξή» του ως μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας 

• Να προσαρμόζεται στις ικανότητες και δυνατότητές του  

• Να αξιοποιεί όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του 

• Να συμπληρώνει σε κάθε αναδυόμενη ευκαιρία τυχόν παιδαγωγικές και 

διδακτικές ανεπάρκειες 

• Να διευκολύνει τη συμμετοχή του σε ποικίλες δραστηριότητες της σχολικής 

μονάδας και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων χωρίς να «αδικείται». 

• Να προσβλέπει στη συνεργασία και την ανάπτυξη της έννοιας της 

συναδελφικότητας. 

• Να περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τη συναισθηματική στήριξη του νέου 

Δραστηριότητες 

• Έντυπη πληροφόρηση 

• Συναντήσεις προσανατολισμού και πληροφόρησης με τον προϊστάμενο 

• Συναντήσεις, εισηγήσεις και σεμινάρια με ενημερωτικό περιεχόμενο με το 

υπόλοιπο προσωπικό της υπηρεσίας 

• Μέντορας  

Ο νέος εργαζόμενος στην υπηρεσία θα πρέπει: 

• Να ενημερωθεί για τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, τα 

καθήκοντά της, τις υποχρεώσεις της έναντι της υπηρεσίας, του προϊσταμένου, 

των συναδέλφων. 

• Να φερθεί ευγενικά και φιλικά στους συναδέλφους ώστε να γίνει επιθυμητός 

και αγαπητός από όλους τους συναδέλφους 

• Να ενημερώσει την υπηρεσία για τις ιδιαίτερες ανάγκες της, τις κλίσεις και τα 

ταλέντα που τυχόν έχει, καθώς και για μελλοντικά του σχέδια 

• Να βρίσκει, να οργανώνει και να εφαρμόζει έναν ή περισσότερους τρόπους 

(επιμόρφωση, μέντορας, ηγετικοί ρόλοι, ομάδες συνεργασίας) τους οποίους 

θα εντάσσει στο ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης. 

Έναρξη προγράμματος: Από την ημερομηνία πρόσληψής του 

 Διάρκεια προγράμματος: 3 μήνες 

 

Επίλογος - Συμπεράσματα 

   Η υποδοχή και υποστήριξη του νέου αποκτά ουσιαστική αξία όταν 

πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει 

προγραμματισμένου σχεδίου. Όταν συμβάλλει όλο το προσωπικό της υπηρεσίας 
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εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Όταν «αγκαλιάζουν» τον νέο 

συνάδελφο, βοηθώντας τον να βάζει στόχους προσπαθώντας να τους κατακτήσει.  

   Από τη πλευρά του ο νέος εργαζόμενος, ο οποίος ακολουθεί μια πορεία συνεχούς 

μάθησης και διερεύνησης του χώρου, «οφείλει» την ενεργητική συμμετοχή και 

ανιδιοτελής συνεργασία με το προσωπικό της υπηρεσίας. 

   Η εφαρμογή του προγράμματος υποδοχής και στήριξης «νέων» στην υπηρεσία μας 

είναι απαραίτητη. Βοηθάει στην ομαλή προσαρμογή στο νέο περιβάλλον, στην 

εκμηδένιση των διαπροσωπικών συγκρούσεων, στην ανάπτυξη και εξέλιξη του 

υπαλλήλου, στην απόκτηση των απαραίτητων επαγγελματικών εφοδίων και 

γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής υπηρεσίας. 

  

Λήψη αποφάσεων - συλλογικό όργανο διοίκησης 

   Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων λαμβάνονται συνεχώς αποφάσεις, τόσο 

από τον προϊστάμενο όσο και από το ανώτερο συλλογικό όργανο του οργανισμού που 

είναι η συνεδρίαση των μελών του προσωπικού και παρέχονται υπηρεσίες σε 
ατομικό, ομαδικό και συλλογικό επίπεδο.  

   Σε κάθε περίπτωση συνεδρίασης του προσωπικού για λήψη αποφάσεων ή 

συνεδρίασης της διεπιστημονικής ομάδας για την έκδοση γνωμάτευσης κρατούνται 

πρακτικά.  

   Οι περισσότερες αποφάσεις είναι προγραμματισμένες αφού αφορούν προβλήματα 

που έγιναν κατανοητά και πλέον έγιναν ρουτίνα. Στις περιπτώσεις αυτές η λήψη 

αποφάσεων είναι εύκολη υπόθεση.  

   Στα προβλήματα που εμφανίζονται ξαφνικά και είναι δύσκολα στη λύση τους, 

παίρνονται αποφάσεις απρογραμμάτιστες. Σε πολλές δε περιπτώσεις εφαρμόζεται το 

οργανωτικό μοντέλο λήψης αποφάσεων όπου οι τελικές αποφάσεις επηρεάζονται από 

τις ενδιάμεσες. Σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται να παρθεί μια απόφαση 

εφαρμόζονται διαφορετικές τεχνικές και μέθοδοι. Ανάλογα με την περίπτωση, τις 

συνθήκες, τις προϋποθέσεις, τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς. Ανάλογα με τον 

χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ανάλογα με το που στοχεύουμε, ποια 

αποτελέσματα αναμένουμε, ποιες παρενέργειες διαμορφώνονται, αν θίγεται η 

αξιοπιστία του οργανισμού ή κάποιο μέλος του, αν ανεβάζει το κόστος λειτουργίας, 

αν είναι σύννομη, αν συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία. Επίσης σε κάθε 

περίπτωση λήψης απόφασης, συλλέγουμε πληροφορίες προκειμένου να φτάσουμε με 

σιγουριά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές συλλογής των 

πληροφοριών για τη λήψη καταλληλότερης απόφασης μπορούν να διαφέρουν.  

   Η ενασχόλησή μας με το πεδίο της Ειδικής Αγωγής, όπου όλα είναι «μοναδικά» και 

«ιδιαίτερα» (προβληματικές καταστάσεις, διαγνώσεις, μεθοδολογικές ενέργειες, 

διδακτικές πρακτικές) μας κάνει να εφαρμόζουμε πολλές φορές και κατά τη λήψη 

των αποφάσεων τη μέθοδο της «μελέτης περίπτωσης».  
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Οι απρογραμμάτιστες αποφάσεις έχουν μειωθεί ενώ το κάθε πρόβλημα εξετάζεται 

ως διαφορετική περίπτωση και χρησιμοποιείται η τεχνική (εργαλείο) του 

οργανογράμματος για τη λήψη αποφάσεων. Εξετάζονται εκ των προτέρων όλες οι 

πιθανές λύσεις αλλά και τα αποτελέσματα στα οποία οδηγούμαστε αν 

ακολουθήσουμε μια πορεία επίλυσης.  

    

Τελική αξιολόγηση και αποτίμηση του προγραμματισμού - εσωτερική 

αξιολόγηση 

   Στο τέλος του σχολικού έτους, σε συνεδρίαση του προσωπικού γίνεται ανασκόπηση 

- αποτίμηση όλων των ενεργειών και της πορείας του οργανισμού. Καταγράφεται το 

ποσοστό επίτευξης των στόχων, αναζητείται η ποιοτική και ποσοτική προσφορά 

υπηρεσιών, επισημαίνονται οι στρατηγικές της οργάνωσης που δεν απέδωσαν, 

αξιολογείται η υπηρεσιακή συνέπεια του προσωπικού του οργανισμού, 

καταγράφονται όλες οι δράσεις σχετικά με το συντονισμό και την οργάνωση. 

Αναφέρονται οι συγκλήσεις των παιδαγωγικών συναντήσεων με εκπαιδευτικούς και 

γονείς, οι συνεργασίες με αρμόδιες υπηρεσίες, οι διαγνώσεις, αξιολογήσεις, 

υποστηρίξεις μαθητών. Εξάγονται συμπεράσματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στον 

προγραμματισμό έργου την επόμενη σχολική χρονιά όπως και στο παρόν σχέδιο 

ενσωματώθηκαν συμπεράσματα από αξιολογήσεις περασμένων σχολικών ετών.  

   Για όλα τα παραπάνω συγκροτείται επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης από της 

έναρξης του σχολικού έτους και αμέσως μετά την παρουσίαση του αναπτυξιακού 

σχεδίου. Για την ποιοτική αποτίμηση και πληρέστερη εσωτερική αξιολόγηση της 

υπηρεσίας εισάγουμε δείκτες απόδοσης του έργου. Κρίνουμε σκόπιμο οι δείκτες 

αυτοί να διαμορφώνονται με τη συνεργασία των ανώτερων ιεραρχικά κλιμακίων ώστε 

να διασφαλίζεται άμεσα η εμπλοκή τους. Αυτό όμως αντικειμενικά δεν είναι εφικτό 

λόγω της διάρθρωσης των διοικητικών δομών στο αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Κρίνεται επίσης σκόπιμο και ωφέλιμο να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα 

εσωτερικής αξιολόγησης της υπηρεσίας βάσει των ποιοτικών δεικτών απόδοσης. 

   Οι δείκτες αυτοί προς το παρών διαμορφώθηκαν από τον προϊστάμενο της 

υπηρεσίας Απόστολο Σπαθή, αφορούν δεδομένα, διαδικασίες, αποτελέσματα και 

διαφαίνονται στον ακόλουθο Πίνακα: 

Δείκτες απόδοσης του Κ.Ε.Σ.Υ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ.  

Θεματικές 

Περιοχές 
Τομείς Δείκτες 
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Διαδικασίες  

 Κ.Ε.Σ.Υ. 

1. Το Κ.Ε.Σ.Υ. ως  

      φορέας 

αξιολόγησης και 

υποστήριξης 

 

2.Το Κ.Ε.Σ.Υ. ως 

εκπαιδευτικός 

οργανισμός 

 

3. Το Κ.Ε.Σ.Υ. ως 

τόπος 

αξιολόγησης και 

Υποστήριξης  

   

1. Δυναμική του πεδίου 

2. Κλίμα αξιολόγησης 

3. Μέσα συλλογής πληροφοριών 

4. Υποστήριξη μαθητών 

5. Ενημέρωση φακέλων μαθητών 

6. Επιμόρφωση Προσωπικού   

   (ενδοϋπηρεσιακή κ.ά. μορφές) 

7. Καθήκοντα προσωπικού 

8. Παιδαγωγικές- διδακτικές συναντήσεις 

9. Καινοτόμες δραστηριότητες του 

Κ.Ε.Σ.Υ. 

10. Βιβλιοθήκη Κ.Ε.Σ.Υ.-Υλικό 

υποστήριξης 

 

  

 

 

 

Περιβάλλον 

1. Κ.Ε.Σ.Υ.  και 

  γονείς μαθητών 

 

 

2. Κ.Ε.Σ.Υ.   -     

   τοπική  

  κοινωνία 

 

3. Κ.Ε.Σ.Υ. -  

  εργασία 

1. Έρευνα σχέσεων Κ.Ε.Σ.Υ.  και γονιών 

μαθητών 

2. Ανάλυση συνεδριάσεων προσωπικού 

Κ.Ε.Σ.Υ. 

3. Ανάλυση περιεχομένων φακέλων 

μαθητών 

4. Ανάλυση δικτύου ενημέρωσης 

5. Ανάλυση κοινής γνώμης 

6. Εξακρίβωση αναγκών κοινωνικής και 

επαγγελματικής ένταξης των παιδιών με 

ειδικές εκπ/κές ανάγκες 

7. Ομάδες εστίασης και συνεργασίας 

8. Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των 

περιπτώσεων των  

μαθητών που αξιολογούνται κατά βαθμίδα 

εκπαίδευσης 

 

 

 

Δεδομένα 

  

 

Διαθέσιμα μέσα 

και  

 πόροι 

1. Κτίριο, εποπτικά και άλλα μέσα,    

  Εξοπλισμός Κ.Ε.Σ.Υ.  

2. Λειτουργικότητα χώρων 

3. Οικονομικοί πόροι 

4. Κατανομή μαθητικού δυναμικού  

5. Κοινωνικά και πολιτισμικά  

  χαρακτηριστικά των μαθητών 
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Δεδομένα 

  

Προσωπικό    

Κ.Ε.Σ.Υ. 

1. Εκπαιδευτικό προσωπικό  

2. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό  

3. Διοικητικό Προσωπικό 

4. Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό 

5. Μετακινήσεις προσωπικού-ελλείψεις 

 

 

 

Διαδικασίες 

  

 

 

Κλίμα, Σχέσεις,  

 Συνεργασίες 

(κουλτούρα) 

1. Σχέσεις προσωπικού μεταξύ τους 

2. Εσωτερική κουλτούρα της υπηρεσίας 

3. Σχέσεις αξιολογητών - μαθητών  

4. Σχέσεις Κ.Ε.Σ.Υ. και γονέων 

5. Σχέσεις. Κ.Ε.Σ.Υ.  με θεσμούς και  

    τοπικούς φορείς 

 

 

Διαδικασίες 

  

    

Διοίκηση 

1. Προγραμματισμός Κ.Ε.Σ.Υ.  

2. Οργάνωση, Διεύθυνση , Έλεγχος, 

Αξιολόγηση,  

  Ανατροφοδότηση. 

3. Συντονισμός δραστηριοτήτων 

4. Διαμόρφωση-Εφαρμογή  

  Προγραμματισμού 

5. Αξιοποίηση πόρων 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα 

1. Παροχή 

υπηρεσιών- 

  επιτεύγματα 

 

2. Προσωπική- 

  κοινωνική  

  ανάπτυξη 

 

3. Kατευθύνσεις 

και φοίτηση 

μαθητών στην  

κατάλληλη 

σχολική  

μονάδα 

1. Ατομικός φάκελος μαθητών 

2. Παρακολούθηση επίδοσης των μαθητών 

3. Παρακολούθηση συμπεριφοράς των 

μαθητών 

4. Πρόβλεψη αποτυχίας ή επιτυχίας 

5. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη  

  μαθητών 

6. Μαθησιακό περιβάλλον μαθητών 

7. Ειδικά σχολεία 

8. Τμήματα ένταξης 

9. Κατ΄ οίκον εκπαίδευση 

10. Παράλληλη στήριξη 

 

Επίλογος 

   Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, όλες οι δράσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. αποτιμώνται, 

καταγράφονται στο έντυπο πεπραγμένων και στέλνονται στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Τα πορίσματα της 
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«αυτοαξιολόγησης» για τις δράσεις του οργανισμού παραμένουν στο εσωτερικό του 

οργανισμού για ανατροφοδότηση, αυτοέλεγχο και αυτοκαθοδήγηση.  

    Το παρόν πρόγραμμα σχεδιασμού δράσης, συντάχτηκε από τον προϊστάμενο της 

υπηρεσίας κ. Απόστολο Σπαθή, παρουσιάστηκε και τέθηκε προς συζήτηση, 

τροποποίηση και έγκριση στη συνεδρίαση των μελών του Κ.Ε.Σ.Υ.  στις 11 και 12 

Δεκεμβρίου 2018. Αφού εγκρίθηκε ομόφωνα υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

                          Ο 

Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Τρικάλων                         Το προσωπικό 

Χρυσούλα Αναστασοπούλου 

                    
         Απόστολος Σπαθής                                          Αμαλία -Αράλια Τσιροπούλου 

                                                                                   Ιωάννα Βούρλα 

Νικολέττα Καραδήμα 

Χριστίνα Γράβαλου- 

Χατζηϊωαννίδου  

Μαρία Αλεξανδρίδου 

Γεωργία Κοντοδήμου 

Αλέξανδρος Στάμος  

Βασιλική Σαρμανιώτη 

Βασιλική Τσαρέλα  

Αγγελική Παπαδάκη 

                                                                                   Σεραφείνα Αγρογιάννη  

 


