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ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ  ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ      

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  (Κ.Δ..Τ.) N. ΚΑΡΓΙΣΑ 

 

Έληππν Πεξηγξαθηθήο Παηδαγωγηθήο Έθζεζεο  

από ηνπο Δθπαηδεπηηθνύο ηνπ ρνιείνπ 

 
Σσολική μονάδα : __________________________ 

Διεςθςνηήρ/νηπια: _________________________ 

Τηλ.: ___________________________________ 

 

   Απνζηέιιεηαη εκπηζηεπηηθά, ππεξεζηαθά ζην Κ.Δ..Τ.  

 

      Τασ. Διεςθ. : Ν. Πλαζηήπα 21 

                                                                                             Τ.Κ.43132 ,Καπδίηζα 

                                                                                             3
ορ

 όποθορ                      
 

      Τηλ. :  24410-79891 (και θαξ) 
 

      Ηλ.ηασςδπ. : mail@kesy.kar.sch.gr 

 

Σαρ ενημεπώνοςμε  όηι  ___  μαθηη____   ___________________________________  

ηος _____________ ηηρ ___ ηάξηρ ηος Σσολείος ζαρ ππόκειηαι να αξιολογηθεί ζηο 

Κ.Ε.Σ.Υ. καηόπιν αιηήζεωρ ηων γονέων ηος/ηηρ 

 

ΟΓΗΓΙΔ ΠΡΟ ΣΗ ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Με βάζη : 

1) Σνλ Ν. 4547 /12-06-2018 (Φ.Δ.Κ. 102 / η. Α’) παξ. 4, άξζξν 11  

«Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση και την έκδοση σχετικών αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων 

από τα Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με την παράγραφο 3, απαιτείται η: 

α) προηγούμενη της διενέργειας της αξιολόγησης 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 της 

παραγράφου 2.» 

2) Σελ Τ.Α. 211076/ΓΓ4/06-12-2018 (Φ.Δ.Κ.5614/ η. Β’/13-12-2018) παξ. 5, άξζξν 3 

«Για την περίπτωση εισήγησης για αξιολόγηση του/της μαθητή/τριας από τη σχολική μονάδα κατατίθενται 

στο Κ.Ε.Σ.Υ.: 

α) αίτηση των γονέων ή, η οποία κατατίθεται από τους ίδιους και  

β) αντίγραφα πρακτικών παιδαγωγικών συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων τα οποία 

περιλαμβάνουν όλες τις υποστηρικτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από τη σχολική μονάδα του/της 

μαθητή/τριας, 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/τριών της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, τα οποία διαβιβάζονται 

από τη σχολική μονάδα στο Κ.Ε.Σ.Υ. 

Για την περίπτωση υποβολής αιτήματος αξιολόγησης, εκ μέρους των γονέων ή κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. 

ζητεί από τη σχολική μονάδα αντίγραφο πρακτικού της συνεδρίας του Συλλόγου Διδασκόντων, το οποίο 

περιλαμβάνει περιγραφική παιδαγωγική έκθεση σχετική με τη μαθησιακή επίδοση και συμπεριφορά του 
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μαθητή/τριας, την οποία εισηγείται ο/η υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός του τμήματος, ή/και του Τμήματος 

Ένταξης και των μελών της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ή την ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών, πιθανές 

άλλες παρατηρήσεις από το σύνολο των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων καθώς και τα εκπαιδευτικά 

μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών του μαθητή/τριας και τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής αυτών.» 

παπακαλούμε όπωρ ζςνηάξεηε πεπιγπαθική παιδαγωγική έκθεζη ζσεηικά με ηη   

μαθηζιακή ηος/ηηρ επίδοζη και ηη ζςμπεπιθοπά. 

1. Πεπιλάβεηε οποιοδήποηε ζηοισείο θεωπήζεηε βοηθηηικό για ηην 

αξιολόγηζή ηος/ηηρ ζηη ςπηπεζία μαρ (γενικό μαθηζιακό επίπεδο, 

ειδικέρ επιδόζειρ ζηα μαθημαηικά, ηη γλώζζα, κηλ.), ζηοισεία 

ζςμπεπιθοπάρ, ζςμπεπιθοπά ζηα διαλείμμαηα, ζηοισεία 

διαζπαζηικήρ ζςμπεπιθοπάρ, ςπεπκινηηικόηηηαρ, επιθεηικόηηηαρ, 

παπαβαηικήρ ζςμπεπιθοπάρ, ζςμμεηοσή ηος μαθηηή ζηην 

εκπαιδεςηική διαδικαζία, βαθμολογικέρ επιδόζειρ ζηα μαθήμαηα, 

ηοποθέηηζη ζηην ηάξη, γνωζηικά ελλείμμαηα, λ.σ. ζηη γλώζζα, ηην 

επίγνωζη ηων γπαμμαηικών κανόνων, ηον ηονιζμό, ηην ανάγνωζη, 

ηο πςθμό, ηην εςσέπεια, ηην καηανόηζη, ηη γεωγπαθία, ηην ιζηοπία, 

ηα μαθημαηικά, ηοςρ αλγόπιθμοςρ ηων ππάξεων, ηην επίλςζη 

πποβλημάηων, κηλ.)  

2. Παπαμείνεηε ζηο πεπιγπαθικό επίπεδο, σωπίρ να πποβείηε ζε 

οποιαδήποηε διάγνωζη. 

3. Σηην πεπίπηωζη πος ο/η μαθηηήρ/ηπια διδάζκεηαι από 

πεπιζζόηεποςρ από έναν εκπαιδεςηικούρ, παπακαλούμε η παπούζα 

έκθεζη να εκπονηθεί με ζςνεννόηζή ζαρ.  

4. Η εκπεηξία ζαο κε ην ζπγθεθξηκέλν καζεηή είλαη όρη κόλν 

απαξαίηεηε, κε βάζε ην λόκν, πξηλ ηελ έθδνζε νηαζδήπνηε 

γλωκάηεπζεο, αιιά θαη εμαηξεηηθά πνιύηηκε γηα ηε δηαγλωζηηθή 

δηαδηθαζία θαη ωο εθ ηνύηνπ ζαο επραξηζηνύκε εθ ηωλ πξνηέξωλ 

γηα ηε ζπλεξγαζία.      
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1. ε καζήκαηα γιώζζαο 

 

Ακοςζηική καηανόηζη: _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Καηανόηζη από ανάγνωζη: ______________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Ανάγνωζη: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Οπθογπαθία: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Σύνηαξη: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Έκθπαζη: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Άλλα ζσόλια ζσεηικά με μαθήμαηα γλώζζαρ: ________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
   

 

 

2. ε καζήκαηα καζεκαηηθώλ 

 

Φπήζη ηων βαζικών ππάξεων: ____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Επίλςζη βαζικών πποβλημάηων: __________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Καηανόηζη βαζικών γεωμεηπικών εννοιών: _________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Αδςναμίερ αναθοπικά με ηιρ απαιηήζειρ ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ ηηρ ηάξηρ: __ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Άλλα ζσόλια ζσεηικά με μαθήμαηα μαθημαηικών: ________________________             

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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3. ε ινηπά καζήκαηα ζεηηθώλ επηζηεκώλ (θπζηθή,ρεκεία, βηνινγία, γεωγξαθία) 
 

Καηανόηζη βαζικών εννοιών:____________________________________________  

___________________________________________________________ 
 

Επίλςζη βαζικών πποβλημάηων: __________________________________________  

___________________________________________________________ 
 

Αδςναμίερ αναθοπικά με ηιρ απαιηήζειρ ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ ηηρ ηάξηρ: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Άλλα ζσόλια ζσεηικά με λοιπά μαθήμαηα θεηικών επιζηημών: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 

 

4. ε ινηπά καζήκαηα πέξαλ ηωλ πξναλαθεξνκέλωλ (ηζηνξία, θηι) 

Καηανόηζη βαζικών εννοιών: ____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Επίπεδο γνώζεων πος έσει καηακηήζει: _____________________________________  

___________________________________________________________ 

 
Αδςναμίερ αναθοπικά με ηιρ απαιηήζειρ ηος αναλςηικού ππογπάμμαηορ ηηρ ηάξηρ: __ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
Άλλα ζσόλια ζσεηικά με αςηά ηα μαθήμαηα: _________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
 

 

5. ηάζε θαη ζπκπεξηθνξά (δηεπθξηλίζηε ζην κάζεκα θαη ζην δηάιεηκκα, εάλ 

ρξεηάδεηαη) 
 

Κινηηοποιημένορ/η, ενδιαθέπεηαι για ηην επίδοζή ηος/ηηρ: _____________________  

___________________________________________________________ 
  

Σσέζη με άλλα παιδιά: __________________________________________________  

___________________________________________________________ 
 

Επιθεηική ή/και πποκληηική ζςμπεπιθοπά: __________________________________  
___________________________________________________________ 
 

Αδιαθοπία ή/και νωθπόηηηα, έλλειμμα ζςμμεηοσήρ, απάθεια, αδςναμία 

ζςμμεηοσήρ:__ 

___________________________________________________________ 
 

Διαζπαζηική ζςμπεπιθοπά, ζηοισεία ςπεπκινηηικόηηηαρ: _______________________ 

___________________________________________________________ 
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Ππόζθαηερ αλλαγέρ ζηη ζηάζη/ζςμπεπιθοπά: _______________________________  

___________________________________________________________ 
 

Παπαπονιέηαι για ζωμαηικά ενοσλήμαηα (κεθαλαλγία, διαηαπασέρ από ηο πεπηικό): 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

Αποςζίερ: ____________________________________________________________  
___________________________________________________________ 

 

 
 

6. Γεληθή εηθόλα ηνπ καζεηή 

Επιδόζειρ-βαθμολογία: _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Σςμμεηοσικόηηηα, ενδιαθέπον για ηα ηεκηαινόμενα ζηο ζσολείο: _________________  

___________________________________________________________ 

 
Άλλα ενδιαθέπονηα ή ικανόηηηερ: _________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
 

7. Άιια ζρόιηα: 
 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Σηάζη/ενδιαθέπον ηων γονιών για ηην εκπαιδεςηική ποπεία ηος μαθηηή:___________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 
8. Δθπαηδεπηηθνί ρεηξηζκνί (αλαθέξαηε ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβήθαηε γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο) 

Σηο πλαίζιο ηηρ ηάξηρ: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 
Σςνεπγαζία με ηοςρ γονείρ:  ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζύληαμε απηήο ηεο 

έθζεζεο: 

 

Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Τπνγξαθή 

   

   

   

   

   
 

Ημεπομηνία ζύνηαξηρ ηηρ έκθεζηρ: _____/______/20__ 


