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Διεπιστημονική ομάδα του 
2ου ΚΕΣΥ Ανατολικής Αττικής

Γνωριμία και συζήτηση

Μακρή Μαριάνθη – Κοινωνική Λειτουργός (ΠΕ 30)

Σκορδά Μαρίνα – Σχολική Ψυχολόγος (ΠΕ 23)

Αναστασίου Ουρανία – Νηπιαγωγός (ΠΕ 60)

Κρασαδάκη Κωνσταντίνα – Εργοθεραπεύτρια (ΠΕ 29)

Νικολιάς Ταξιάρχης – Λογοθεραπευτής (ΠΕ 21)



Αιτήματα για αξιολόγηση μαθητή/τριας

1. Μαθησιακές Δυσκολίες,

2. Θέματα συμπεριφοράς,

3. Σχολική ετοιμότητα - Επαναφοίτηση,

4. Έγκριση Παράλληλης Στήριξης - Συνεκπαίδευση,

5. Έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό,

6. Φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης,

7. Εύρεση Σχολικού πλαισίου,

8. Αλλαγή Σχολικού πλαισίου,

9. Επαναξιολόγηση λόγω αλλαγής Βαθμίδας,

10. Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός
(Σ.Ε.Π) για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μακρή Μαριάνθη (ΠΕ 30)
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Ο ρόλος του/της Κοινωνικού/ής Λειτουργού

στη Διεπιστημονική Ομάδα Αξιολόγησης

Ο/Η Κοινωνικός/ή Λειτουργός στο ΚΕΣΥ είναι ο άνθρωπος, ο
οποίος κάνει την πρώτη επαφή με τον γονέα του μαθητή.

Τι είναι ακριβώς το κοινωνικό ιστορικό;

Είναι η ταξινόμηση των πληροφοριών που δίνουν οι γονείς,
σχετικά με τις δυσκολίες που μπορεί να παρουσιάζει ο μαθητής/η
μαθήτρια.

→ Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο της συνέντευξης.

Μακρή Μαριάνθη (ΠΕ 30)
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Για να έχουμε πλουσιότερες πληροφορίες για τους μαθητές,

βασιζόμαστε:

● στη συνέντευξη με τους γονείς,

● στο βιβλιάριο υγείας και

● στις περιγραφικές - παιδαγωγικές εκθέσεις των

εκπαιδευτικών του σχολείου των μαθητών.

→ Για οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνεται και καταγράφεται

στο ιστορικό του/της μαθητή/τριας, τηρείται η δεοντολογία που

προβλέπεται, καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδομένα των

μαθητών και των οικογενειών τους.

Μακρή Μαριάνθη (ΠΕ 30)
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→ Το ατομικό ιστορικό αρχίζει με πληροφορίες από την

προγεννητική, την περιγεννητική περίοδο του/της μαθητή/τριας, την

ψυχοκινητική του ανάπτυξη, τις σχέσεις του παιδιού, τις τυχόν

αγχογόνες καταστάσεις που το έχουν επηρεάσει, στοιχεία της

προσωπικότητας του και τις κοινωνικές του σχέσεις.

→ Στο κοινωνικό-οικογενειακό ιστορικό περιλαμβάνονται

πληροφορίες για το οικογενειακό περιβάλλον του/της μαθητή/τριας.

→ Στο σχολικό ιστορικό αναζητάμε όσες διαθέσιμες πληροφορίες

υπάρχουν από την προσχολική ηλικία των μαθητών και μετέπειτα.

→ Στο ιατρικό ιστορικό περιλαμβάνονται ιατρικές εξετάσεις ή

εγχειρίσεις που έχει κάνει το παιδί από τη γέννησή του, καθώς και τη

φαρμακευτική αγωγή που τυχόν λαμβάνει.

Μακρή Μαριάνθη (ΠΕ 30)



ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Κλινική παρατήρηση / συνέντευξη:

- Εμφάνιση και συμπεριφορά

- Επικοινωνία

- Διαδικασίες σκέψης

- Συναίσθημα

- Νοητική λειτουργία

- Επίγνωση ή εναισθησία

Σκορδά Μαρίνα (ΠΕ 23)



WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children -Fifth Edition):
✓ απαραίτητo εργαλείο για τη διάγνωση
✓ και τον σχεδιασµό εξατοµικευµένου προγράµµατος

Εξάγονται πέντε διαφορετικοί πρωτογενείς δείκτες:

1) Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης

2) Δείκτης Οπτικοχωρικής Αντίληψης

3) Δείκτης Ρέοντα Συλλογισμού

4) Δείκτης Εργαζόμενης Μνήμης

5) Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας

Τέλος, εξάγεται ο Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης

Σκορδά Μαρίνα (ΠΕ 23)



Βοηθητικοί δείκτες:

1)Ποσοτικού Συλλογισμού

2)Ακουστικής Εργαζόμενης Μνήμης

3)Μη λεκτικής Ικανότητας

4)Γενικής Ικανότητας

5)Γνωστικής Επάρκειας

WPPSI-III (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence) 

Για παιδιά ηλικίας: 2 ετών και 6 μηνών έως 7 ετών και 3 μηνών. 

Σκορδά Μαρίνα (ΠΕ 23)



ΠΡΟΒΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

●Ζωγραφική

● Σχέδιο Ανθρώπου (Draw-A-Person),

●Σπίτι – Δέντρο – Άνθρωπος (House-Tree-Person),

●Σχέδιο Οικογένειας (Draw A Family),

● Σχέδιο Κινητικής Οικογένειας (Kinetic Family Draw)

●Η ιστορία του ήρωα

●Ιστορία από Εικόνα

●C.A.T.  

Σκορδά Μαρίνα (ΠΕ 23)
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

➢ Διαρκεί τουλάχιστον 40 λεπτά

➢ O/H Νηπιαγωγός αξιολογεί μαθητές/τριες προνηπίου, νηπίου και Α’ Δημοτικού

➢ Χρησιμοποιούνται άτυπα κριτήρια αξιολόγησης

➢ Τα άτυπα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν:
1. εικόνες (π.χ. ταύτισης,σειροθέτησης), καρτέλες θεματικού περιεχομένου
2. αντικείμενα (φρούτα, λαχανικά, κύβοι, ζάρια, κ.τ.λ.)
3. εκπαιδευτικά παιχνίδια
4. παζλ, τουβλάκια
5. φύλλα εργασίας
6. μέσα γραφής/ζωγραφικής και χαρτοκοπτικής

Αναστασίου Ουρανία (ΠΕ 60)
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Στόχος της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι η διερεύνηση των
αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων δεξιοτήτων των μαθητών/τριών
σε όλους τους επιμέρους τομείς ανάπτυξης (γλωσσικό, κοινωνικό,
συναισθηματικό, γνωστικό, κιναισθητικό).

Γλωσσικός τομέας: άρθρωση, λεξιλόγιο, γραμματική και
συντακτική δομή της γλώσσας, πραγματολογία/ σημασιολογία της
γλώσσας, αφηγηματική/περιγραφική δεξιότητα

Κοινωνικός τομέας: αλληλεπίδραση και επικοινωνία σε δυαδικό
πλαίσιο

Συναισθηματικός τομέας: αναγνώριση και μίμηση 
συναισθημάτων, δεξιότητα ενσυναίσθησης

Γνωστικός τομέας: μαθηματικές δεξιότητες, δεξιότητες γραφής και
ανάγνωσης (γράμματα, φωνήματα, φωνολογική ενημερότητα, κ.τ.λ.),
γνώσεις γενικού περιεχομένου, έννοιες, δεξιότητες
μνήμης(ακουστικής/οπτικής), ικανότητα μάθησης

Κιναισθητικός τομέας: λεπτή και αδρή κινητικότητα,
αισθητηριακές δεξιότητες

Αναστασίου Ουρανία (ΠΕ 60)
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Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση

Ο/Η Εργοθεραπευτής/τρια αναλαμβάνει την αξιολόγηση των
μαθητών/τριών όλων των βαθμίδων.

Η αξιολόγηση:

➢ Πραγματοποιείται μέσα από άτυπες δοκιμασίες με βάση το
αναπτυξιακό στάδιο των μαθητών/τριών.

➢ Διαρκεί περίπου 45 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες κάθε
μαθητή/τριας.

Κρασαδάκη Κωνσταντίνα (ΠΕ 29)



13

Βασικοί τομείς εργοθεραπευτικής αξιολόγησης:

Δεξιότητες κινητικού συντονισμού:

1. Αδρή κινητικότητα

2. Λεπτή κινητικότητα

Γραφοκινητικές δεξιότητες

Αισθητηριακές δεξιότητες

Γνωστικές δεξιότητες

Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες παιχνιδιού

Δεξιότητες καθημερινής ζωής

Κρασαδάκη Κωνσταντίνα (ΠΕ 29)
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Επιπλέον, ο/η εργοθεραπευτής/τρια:

Εισηγείται τον κατάλληλο υποστηρικτικό εξοπλισμό για την
εξυπηρέτηση των αναγκών των μαθητών/τριών και την προσαρμογή
ή την οργάνωση του περιβάλλοντος της τάξης και της θέσης εργασίας
για την βέλτιστη μαθησιακή επίδοση.

Προτείνει την έναρξη προγράμματος εργοθεραπείας, όπου είναι
απαραίτητο.

Κρασαδάκη Κωνσταντίνα (ΠΕ 29)
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Λογοθεραπευτική 
Αξιολόγηση

Ο ρόλος του/της λογοθεραπευτή/τριας στο ΚΕΣΥ είναι πολυσύνθετος:

➢ Μπορεί να αξιολογεί μαθητές από όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης είτε πρόκειται για προσχολική είτε για πρωτοβάθμια
είτε για δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

➢ Στο ΚΕΣΥ έχουμε αποφασίσει να ρίξουμε το βάρος στην προσχολική 
ηλικία, διότι είναι καλύτερο το προλαμβάνειν από το θεραπεύειν.

Νικολιάς Ταξιάρχης (ΠΕ 21)
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ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Όλες οι αξιολογήσεις γίνονται με άτυπα αξιολογητικά εργαλεία.

Βασικοί τομείς λογοθεραπευτικής αξιολόγησης κρίνονται ανάλογα με την

ηλικία του μαθητή και τη βαθμίδα εκπαίδευσης:

• Ομιλία άρθρωση

• Φωνολογική ενημερότητα

• Κατανόηση

• Έκφραση

• Γλωσσικές επικοινωνιακές ικανότητες

• Αφηγηματικός /περιγραφικός λόγος

• Ροή της ομιλίας

• Ρυθμός της ομιλίας

• Στοματοπροσωπικός έλεγχος

Νικολιάς Ταξιάρχης (ΠΕ 21)



Έκδοση - επίδοση της
Έκθεσης Αξιολόγησης - Γνωμάτευσης

• Ολοκλήρωση των επιμέρους αξιολογήσεων από τα μέλη της
Διεπιστημονικής Ομάδας

• Συνεδρίαση της Διεπιστημονικής Ομάδας

• Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης - γνωμάτευσης και εισήγηση
για το υποστηρικτικό πλαίσιο του/της αξιολογούμενου
μαθητή/τριας

• Γνωμάτευση σε 3 αντίτυπα

• Επίδοση της γνωμάτευσης στους γονείς σε ειδική συνεδρία
ενημέρωσης.

2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αν. Αττικής
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2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αν. Αττικής


