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Η επικοινωνία στη σχολική κοινότητα

Επικοινωνία είναι η διαδικασία μεταβίβασης 
πληροφοριών, ιδεών, σκέψεων, γνωμών, 

συναισθημάτων από ένα άτομο σε ένα άλλο και η 
κινητοποίηση μέσω αυτής των επαφών ανθρώπων 

που εμπλέκονται σε μια κοινή δραστηριότητα.



Η επικοινωνία στη σχολική κοινότητα

Για να υπάρχει γνήσια και αληθινή επικοινωνία τα 
μηνύματα πρέπει να αποκωδικοποιούνται με 

σαφήνεια και να υπάρχει ανατροφοδότηση, ενώ 
παράλληλα η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται και 

από τις ιδιαίτερες δεξιότητες και ικανότητες του 
δέκτη αναφορικά με την ορθή ερμηνεία των 

μηνυμάτων



Η επικοινωνία στη σχολική κοινότητα

Το σχολείο είναι το πεδίο όπου καθημερινά 
εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς αποτυπώνουν τις 

απόψεις τους, αναλύουν τα γεγονότα, γίνονται 
κοινωνοί συμπεριφορών και επικοινωνούν μέσω 

λεκτικών ή μη τρόπων. Το ζητούμενο είναι η 
αμφίδρομη επικοινωνία να προάγει την εκπλήρωση 

των παιδαγωγικών στόχων της σχολικής μονάδας 



Η επικοινωνία στη σχολική κοινότητα

Αναπόφευκτο αποτέλεσμα ελλιπούς επικοινωνίας 
και αναποτελεσματικής συνεργασίας στο σχολείο 

είναι θέματα που μπορεί να προκύψουν και να 
προκαλέσουν έλλειψη ποιότητας στο παραγόμενο 

εκπαιδευτικό έργο 



Η κρίση στο σχολικό περιβάλλον μπορεί 
να προκληθεί από σχέσεις:

διαπροσωπικές (ανάμεσα σε έναν μαθητή και 
εκπαιδευτικό, σε δύο μαθητές, σε έναν εκπαιδευτικό 

και το διευθυντή κτλ)

ομαδικές (π.χ. μεταξύ των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών, μεταξύ των εκπαιδευτικών και των 

γονέων κτλ) 

ατόμων και ομάδας (π.χ. μεταξύ διευθυντή και 
εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

κτλ)



Η κρίση στο σχολικό περιβάλλον μπορεί να 
προκληθεί στο πλαίσιο:

σχολικής μονάδας (π.χ. ανάμεσα στη σχολική 
μονάδα και σε φορείς της τοπικής κοινότητας)

Ενδοπροσωπικών σχέσεων μαθητών και 
εκπαιδευτικών (π.χ. η σύγκρουση που ενδεχομένως 
βιώνει ο μαθητής καθώς καλείται να προσαρμοστεί 

σε ένα περιβάλλον με διαφορετικές αρχές από αυτές 
με τις οποίες έχει ανατραφεί)



Πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων που μπορεί 
να προκαλέσουν κρίση στη σχολική μονάδα

Η διαχείριση κρίσεων συνίσταται σε μία σειρά 
διαδικασίων:

 αναγνώριση

 μελέτη 

 προετοιμασία 

εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων

για την πρόληψη και την αντιμετώπισή τους
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Θεσμικό πλαίσιο:

1) Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 79/2017 :
Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων με ενσωματωμένες τροποποιήσεις 

των Ν. 4521/2018, 4559/2018, 4589/19, 4610/19, 4633/19, 4653/20, 4692/20, ΠΝΠ 1/5/20

https://www.gdimitrakopoulos.gr/files/ogd__tropopoiisi_79_2017.pdf

2) Νόμος 4547/2018 : Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4547-2018-phek-102a-12-6-2018.html

3) Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018, ΦΕΚ Β΄5614/13/12/2018

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
(Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.

https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-211076-gd4-2018.html

4) Ν. 4823/3-8-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις»

https://www.e-nomothesia.gr/law-news/nomos-4823-2021-phek-anabathmise-kai-aksiologhsh-tou-
neou-sxoleiou.html

https://www.gdimitrakopoulos.gr/files/ogd__tropopoiisi_79_2017.pdf
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/nomos-4547-2018-phek-102a-12-6-2018.html
https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/koine-upourgike-apophase-211076-gd4-2018.html
https://www.e-nomothesia.gr/law-news/nomos-4823-2021-phek-anabathmise-kai-aksiologhsh-tou-neou-sxoleiou.html
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Θεσμικό πλαίσιο:

1) Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 79/2017 :

Άρθρο 9
Κατατακτήριες, προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα δημοτικά σχολεία

1. Η παραπομπή μαθητών σε κατατακτήρια εξέταση είναι δυνατή με απόφαση του Συλλόγου
Διδασκόντων. Δικαίωμα συμμετοχής σε κατατακτήριες εξετάσεις έχουν:

β) όσοι προέρχονται από Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και οι
γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν την κατάταξή τους σε τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον υπάρχει γνωμάτευση 

Κ.Ε.Σ.Υ. με την οποία συστήνεται η εγγραφή του μαθητή σε γενικό σχολείο,

Άρθρο 14
Παιδαγωγικές συναντήσεις και ενημέρωση για θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών και

μαθητριών

5. Για την αντιμετώπιση των μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες ή και
προβλήματα συμπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός της τάξης συνεργάζεται με το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο
του σχολείου, τον εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, τους γονείς/κηδεμόνες στο πλαίσιο της λειτουργίας

της ομάδας εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών ή των Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν, με τα
οικεία Κ.Ε.Σ.Υ., τον αρμόδιο συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου

ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς για την
προστασία και την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Η αλλαγή περιβάλλοντος του

μαθητή είναι μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου και μπορεί να γίνει με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων:
α) όταν πρόκειται για αλλαγή τμήματος, β) με τη συναίνεση του γονέα/κηδεμόνα όταν πρόκειται για

αλλαγή σχολείου.
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Θεσμικό πλαίσιο:

2) Υ.Α. 211076/ΓΔ4/6-12-2018, ΦΕΚ Β΄5614/13/12/2018

Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους.

Άρθρο 1

2. Αποστολή των Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 είναι 

η υποστήριξη των σχολικών μονάδων και των Εργαστηριακών Κέντρων (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. Όπου 
στις διατάξεις της παρούσας απόφασης γίνεται αναφορά σε σχολικές μονάδες, νοούνται και τα Ε.Κ.

3. 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, καθώς 
και δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, της υποστήριξης του συνολικού έργου των 

σχολικών μονάδων, της διενέργειας ενημερώσεων και επιμορφώσεων και της 
ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.
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Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στη διαχείριση ζητημάτων 

της σχολικής κοινότητας.

Θεσμικό πλαίσιο:

4) Ν. 4823/3-8-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις»

Άρθρο 11

1. Τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) που 
ιδρύθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) μετονομάζονται 

σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης 
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

9. Τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εκτός από περιπτώσεις ατομικής αξιολόγησης και υποστήριξης, 
διερευνούν και αιτήματα, που υποβάλλονται από τους συλλόγους διδασκόντων των 

σχολικών μονάδων και αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα 
αυτά συνοδεύονται από το σχετικό πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων, το οποίο 

περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας της σχετικής παρέμβασης από 
πλευράς του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., περιγραφική έκθεση των μέτρων που έχουν ληφθεί από τη 

σχολική μονάδα για το προς παρέμβαση θέμα και τα σχετικά αποτελέσματα.

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4547/2018
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4) Ν. 4823/3-8-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις»

Άρθρο 17

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης 
σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

1. Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ιδρύονται 

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), τα οποία δύνανται να αποτελούνται 
από σχολικές μονάδες και Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) όλων των βαθμίδων γενικής και 
επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.). 

2. Κάθε Σ.Δ.Ε.Υ. μπορεί να περιλαμβάνει έως πέντε (5) σχολικές μονάδες. Ομοίως στο Σ.Δ.Ε.Υ. 
μπορεί να λειτουργούν έως πέντε (5) Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.). Η 

Ε.Δ.Υ. λειτουργεί στη σχολική μονάδα, έχει ως σκοπό την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών, συμβουλευτικής και υποστήριξης και η 

λειτουργία της στηρίζεται στις πρακτικές που επιτάσσουν η Διεθνής Σύμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού (ν. 2101/1992, Α’ 192) και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα 

των ατόμων με αναπηρίες (ν. 4074/2012, Α’88). Με απόφαση του Περιφερειακού 
Διευθυντή Εκπαίδευσης δύναται να ορίζεται μία σχολική μονάδα του Σ.Δ.Ε.Υ., κατά 

προτεραιότητα μία Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ως το κέντρο υποστήριξης του δικτύου.

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2101/1992
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4074/2012
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4) Ν. 4823/3-8-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις»

Άρθρο 17

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης 
σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης

9. Όλες οι περιπτώσεις μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες που έχουν ενταχθεί σε 
Σ.Δ.Ε.Υ. και στις οποίες λειτουργεί Ε.Δ.Υ., καθώς και τα συναφή αιτήματα των γονέων, 

εξετάζονται από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον έχει δράσει η Ε.Δ.Υ. κατά τον λόγο των αρμοδιοτήτων 
της. Οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να απευθύνονται απευθείας στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πριν από την 
έκδοση αξιολογικής έκθεσης, ωστόσο, απαιτείται να έχει προηγηθεί δράση της Ε.Δ.Υ. κατά τον 

λόγο των αρμοδιοτήτων της.

12. Στις σχολικές μονάδες, στις οποίες δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., ως υπεύθυνος επικοινωνίας με το 
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ορίζεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, συνεπικουρούμενος από εκπαιδευτικό 
του Τ.Ε. ή άλλον εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. ή εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης 
- συνεκπαίδευσης ή μέλος του Ε.Ε.Π. των κλάδων ΠΕ23 ή ΠΕ30 ή τον σύμβουλο σχολικής ζωής 

της σχολικής μονάδας. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των 
αιτημάτων προς το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και τη συνολική συνεργασία με αυτό.
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4) Ν. 4823/3-8-2021: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
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Άρθρο 17

Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης και Επιτροπές Διεπιστημονικής Υποστήριξης 
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8. Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, η Ε.Δ.Υ. μπορεί να ζητά την αιτιολογημένη 
γνώμη του συλλόγου διδασκόντων για τις εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που 

παρατηρούνται στους προς αξιολόγηση και υποστήριξη μαθητές ή ομάδες μαθητών. Οι 
ψυχολόγοι του κλάδου ΠΕ23 και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του κλάδου ΠΕ30 των Ε.Δ.Υ. δύνανται

να καλούνται από τον σύλλογο διδασκόντων των σχολικών μονάδων του Σ.Δ.Ε.Υ., στις οποίες 
δεν έχει συγκροτηθεί Ε.Δ.Υ. ή από τον σύλλογο διδασκόντων όμορων ή γειτνιαζόντων σχολικών 

μονάδων, στις οποίες ομοίως δεν λειτουργεί Ε.Δ.Υ., προκειμένου να εισηγούνται για θέματα 
ένταξης μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική μονάδα, καθώς και 

για θέματα κοινωνικής υποστήριξης των μαθητών.
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Ιστοσελίδες των  ΚΕΔΑΣΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

http://1kesy-v-new.thess.sch.gr/

http://2kesy-v.thess.sch.gr/

http://1kesy-a.thess.sch.gr/

http://2kesy-a.thess.sch.gr/

http://1kesy-v-new.thess.sch.gr/
http://2kesy-v.thess.sch.gr/
http://1kesy-a.thess.sch.gr/
http://2kesy-a.thess.sch.gr/

