
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 22/09/2020 
 
Αγαπητοί γονείς, 
Στην περιοχή της Μεταμόρφωσης  έχει επανασυσταθεί και λειτουργεί Σχολικό 
Δίκτυο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και σε πέντε σχολικές μονάδες 
αντίστοιχη ΕΔΕΑΥ (Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης) 
σύμφωνα με το Νόμο 4547/12-6-18 . 
Η κάθε ΕΔΕΑΥ ( που αποτελείται από το διευθυντή του σχολείου -με αναπληρωτή 
τον υποδιευθυντή- την εκπαιδευτικό του τμήματος ένταξης, μια κοινωνική 
λειτουργό, μια ψυχολόγο και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος) , αποτελεί 
πρωτοβάθμιο όργανο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των 
μαθητών και της σχολικής κοινότητας και έχει στόχο τη διεπιστημονική ενίσχυση 
του σχολείου και του εκπαιδευτικού  με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και 
επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(ΕΑΕ), οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπ/σης. 
Οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. έχουν, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 10, παράγραφο 8 του 
Ν. 4547/2018 τις εξής αρμοδιότητες: 
α) διενεργούν αξιολογήσεις του είδους των δυσκολιών και των πιθανών 
εκπαιδευτικών, ψυχοκοινωνικών και άλλων φραγμών στη μάθηση που 
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι μαθητές και προτείνουν την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. 
β) υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων σε ζητήματα 
παιδαγωγικής ανταπόκρισης στην ετερογένεια του μαθητικού πληθυσμού 
γ) διαμορφώνουν προγράμματα προσχολικής πρώιμης παρέμβασης, σε συνεργασία 
με τα Κ.Ε.Σ.Υ. ή τα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά (Ι.Π.Δ.) Κέντρα 
δ) εξειδικεύουν τους βασικούς άξονες των Ε.Π.Ε., όπως αυτοί καθορίζονται από τα 
Κ.Ε.Σ.Υ., σε συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους 
ε) εισηγούνται και υποστηρίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο, σε 
ζητήματα που αφορούν την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εκπαίδευση, 
στ) συνεργάζονται με τα Κ.Ε.Σ.Υ. για τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 7, και, ιδίως, για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων 
εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, σε ατομική ή ομαδική βάση 
ζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τις δράσεις κοινωνικής στήριξης των μαθητών 
και συνεργάζονται με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και, κατά περίπτωση, με 
λοιπούς φορείς. 
Στα πλαίσια των παραπάνω δεδομένων, όπως γίνεται αντιληπτό, είναι απαραίτητη 
η αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία σας, αν χρειαστεί, ως το τέλος της 
σχολικής χρονιάς με την κα Ανδρουλιδάκη Μαρία (ψυχολόγο) και την κα Σιώκου 
Βασιλική (κοινωνική λειτουργό) οι οποίες θα παρευρίσκονται στο χώρο του 
σχολείου μας κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ (9:00-13:15), κατόπιν συνεννόησης.  
Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση παρακαλώ απευθυνθείτε 
στο διευθυντή του σχολείου ή στην εκπαιδευτικό του Τμήματος Ένταξης.  
 
         Από τη Δ/νση 


