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Πεξίιεςε  

Τν Κέληξν Γηάγλσζεο, Γηαθνξνδηάγλσζεο θαη Υπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΥ) Ισαλλίλσλ, 

ζην πιαίζην ηεο ππνζηεξηθηηθήο ηνπ δηάζηαζεο, αμηνπνηεί ηελ ηειεπηαία δηεηία ην «κνληέιν» 

ιεηηνπξγίαο ηεο κηθξήο νκάδαο ζε παξεκβάζεηο κέζα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα.  

Η «κηθξή νκάδα» (small group) εηδηθώλ θαη γνλέσλ ιεηηνπξγεί κε ηηο αξρέο ηεο 

νκαδηθήο δπλακηθήο, ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ζηόρν ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ καζεηή θαη ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ηνλ εληζρύζνπλ ζεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Η ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο «κηθξήο νκάδαο» αθνξά καζεηέο κε θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δπζθνιίεο, νη νπνίνη επηβαξύλνπλ ηελ «νκαιή» ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο θαη ηεο νηθνγέλεηαο.  

Η ζύλζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πεξηιακβάλεη κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

νκάδαο ηνπ ΚΔΓΓΥ (εθπαηδεπηηθό εηδηθήο αγσγήο, ςπρνιόγν, θνηλσληθή ιεηηνπξγό), ηνπο 

γνλείο ή θεδεκόλεο ηνπ καζεηή θαη ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ (γεληθήο ηάμεο θαη θαηά 

πεξίπησζε ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ Τκήκαηνο Έληαμεο). Οη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο 

νξίδνληαη σο πξνο ην ρώξν (ζρνιηθή κνλάδα), ην ρξόλν (ζηαζεξή ώξα, εκέξα) θαη ηε 

ζπρλόηεηα (εβδνκαδηαία). Τν πεξηερόκελν ησλ ζπλαληήζεσλ αθνξά ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηώλ θαη ζπλαηζζεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο έρνπλ ηεζεί, ηε 

ζπδήηεζε ησλ δπζθνιηώλ θαη ησλ εκπνδίσλ, θαζώο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ 

θαη ησλ θαηεπζύλζεσλ ηεο παξέκβαζεο. Λακβάλνπλ δειαδή ρώξα όιεο νη δηεξγαζίεο ηεο 

νκαδηθήο αιιειεπίδξαζεο.  

Τα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ είλαη ελζαξξπληηθά ηόζν γηα ηελ πνξεία ηνπ 

καζεηή, όζν θαη γηα ηελ θαιύηεξε θαη νπζηαζηηθόηεξε επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγία δεζκνύ 

εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ ππννκάδσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο.    
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Θεσξεηηθό πιαίζην ηνπ «κνληέινπ» ηεο κηθξήο νκάδαο 

Η κηθξή νκάδα (small group) εηδηθώλ θαη γνλέσλ αλαπηύρζεθε βαζηδόκελε ζηηο 

αξρέο ηεο νκαδηθήο δπλακηθήο (Lewin, 1947˙ Blanchet & Trognon, 1994˙  Douglas, 1997˙ 

Πνιέκε-Τόδνπινπ, 2005), ηεο ζπκβνπιεπηηθήο (Erickson,1968˙ Μαιηθηώηε-Λνίδνπ, 1999) 

θαη ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο (interdisciplinarity) (Morin & Wilson,1990), κε ζηόρν ηελ 

ελδπλάκσζε ηνπ καζεηή θαη ηελ ελεξγνπνίεζε όισλ ησλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο κπνξνύλ λα 

ηνλ εληζρύζνπλ ζεηηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βαζίδεηαη επίζεο ζηε ζεσξία ηεο 

κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ηνπ Mezirow (1989, 1998,1990).  

Η κηθξή νκάδα νξίδεηαη έηζη ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ πνπ ηελ 

απνηεινύλ, ηα νπνία γλσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο, ζπλαληηνύληαη ηαθηηθά, είλαη εμαηξεηηθά 

αθνζησκέλα ζηελ νκάδα (ππό ηελ έλλνηα όηη επελδύνπλ ζεκαληηθή ελέξγεηα) θαη σθεινύληαη 

πνηθηινηξόπσο από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηήλ. Δκπεξηέρεη ηα κέιε δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ 

θαη ιεηηνπξγεί ηαθηηθά θαη δνκεκέλα ζην «εδώ θαη ηώξα» δηεπθνιύλνληαο ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

βειηηώλνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλόεζε ησλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ ρξεηάδνληαη αιιαγή 

κέζα ζε έλα πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ – κήηξα (Douglas, 1997). Λακβάλνπλ δειαδή ρώξα 

όιεο νη «νκαδηθέο δηεξγαζίεο» (Lewin, Douglas). Οη δηεξγαζίεο απηέο είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε, ε επηθνηλσλία, νη επηπηώζεηο, νη ξόινη, ε ιήςε απνθάζεσλ, ε ζπλνρή, ε 

δηακόξθσζε ησλ ζθνπώλ ηεο νκάδαο, νη πεγέο ελέξγεηαο θαη ε αιιαγή (Douglas, 2007:87). 

Σύκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεσξία, όια ηα ζπζηήκαηα, όινη νη νξγαληζκνί απνηεινύλ 

ηκήκα ελόο κεγαιύηεξνπ ζπλόινπ πνπ δηαηξείηαη ζε κηθξόηεξα ζπζηήκαηα. Η ελέξγεηα πεξλά 

κέζα θαη έμσ από ηα όξηα ησλ νκάδσλ θαη επεξεάδεη ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

(Kasl & Elias, 2007). Σεκαληηθόο είλαη ν ξόινο ηνπ ζπληνληζηή, ν νπνίνο θαιείηαη λα 

δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο, ζεβαζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο. Η ζπλέπεηα ζην ρξόλν ηεο 

ζπλάληεζεο, ε ηήξεζε ησλ ζπκθσληώλ θαη ε επαγγεικαηηθή ηνπ επζπλεηδεζία θαη επάξθεηα 

εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηελ νκάδα (Μπερξάθε, 2002). Δίλαη επίζεο ζεκαληηθό λα 

θαζνξηζηνύλ θαη λα ζπκθσλεζνύλ νη θαλόλεο ιεηηνπξγίαο ηεο νκάδαο δει. ε ηππηθόηεηα 

ζηελ ώξα, ν ζηαζεξόο αξηζκόο ησλ αηόκσλ, ε ερεκύζεηα, ε θαιή αθξόαζε, ε έθθξαζε όισλ 

ησλ απόςεσλ (Μπερξάθε, 2002).  

Η ζπκβνπιεπηηθή ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε πεξηιακβάλεη ζπζθέςεηο κε ην 

εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό θαη ηνπο γνλείο. Οη πξώηεο έρνπλ ηελ έλλνηα λα βνεζήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπηηθό λα εξγαζηεί πην απνηειεζκαηηθά θαη ζεηηθά κε ηα παηδηά ζε αηνκηθό αιιά θαη 

ζε νκαδηθό επίπεδν. Οη αηνκηθέο θαη νκαδηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο βνεζνύλ ζην λα 
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επηιπζνύλ δηάθνξα πξνβιήκαηα παξέρνληάο ηνπο ζπγρξόλσο ηελ απαξαίηεηε πιεξνθόξεζε 

γηα ην ξόιν ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ζην ζρνιείν. Η ζπκβνπιεπηηθή ζην εθπαηδεπηηθό πιαίζην 

ραξαθηεξίδεηαη από ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ην άηνκν σο ζύλνιν θαη δίλεη έκθαζε ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ θνξέσλ γηα θαιύηεξε βνήζεηα (Μαιηθηώζε-Λνΐδνπ, 1999). Σε όιεο ηηο 

βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο ζηνρεύεη πξώηηζηα ζην λα βνεζήζεη ην παηδί, ηνλ έθεβν ή ηνλ λέν 

ελήιηθα λα απνθηήζεη ηελ ηαπηόηεηά ηνπ πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν από ην πσο βιέπεη θαη 

θαληάδεηαη ηνλ εαπηό ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ θόζκν γύξσ ηνπ θαη πσο πηζηεύεη όηη ηνλ θξίλνπλ 

νη άιινη (Erickson, 1968). Η δηακόξθσζε ηεο ηαπηόηεηαο είλαη κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία 

πνπ αξρίδεη αζπλείδεηα ζηε βξεθηθή θαη παηδηθή ειηθία θαη νινθιεξώλεηαη ζην ηέινο ηεο 

εθεβείαο. 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε αληίιεςε γηα ηελ απηνλνκία ησλ επηζηεκώλ παξαρώξεζε 

ηε ζέζε ηεο ζηε ζεώξεζε ηεο ζπκπιεξσκαηηθόηεηάο ηνπο. Οπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί όρη από ην ηη είλαη κόλν ηνπ, αιιά ηη είλαη ζε ζρέζε κε άιια αληηθείκελα 

Απηό πνπ ρξεηάδεηαη δελ είλαη πεξηζζόηεξεο γλώζεηο, αιιά ε θαηαλόεζε ησλ ζπζρεηηζκώλ 

αλάκεζα ηνπο (Καηάθε,1995). Απηή ε θηινζνθία ηεο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο ζρεηίδεηαη κε 

ην αίηεκα ηεο δηεπηζηεκνληθόηεηαο θαη κε ηελ «όζκσζε» κεηαμύ ησλ επηζηεκώλ 

(Γεσξγόπνπινο & Τζαιίθεο, 1993). 

Σύκθσλα κε ηνλ Morin (1990), ε επηζηήκε δελ ζα είρε ππάξμεη εάλ δελ ήηαλ δηα-

επηζηεκνληθή. Η ηζηνξία ηεο επηζηήκεο ραξαθηεξίδεηαη από κεγάιεο δηα-επηζηεκνληθέο 

ελνπνηήζεηο θαη ζέηεη σο βαζηθή αξρή κηαο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο ηελ 

νινγξακηθή ή νιηζηηθή κεζνδνινγία (global approach). Γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο δελ 

επαξθνύλ νη θαζαξά γλσζηηθέο πιεξνθνξίεο, ε θαζαξά ινγηθή λνεκαηηθή δηαδηθαζία. 

Απαηηείηαη κία βησκαηηθή κάζεζε, ζηελ νπνία ε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπ 

παξαηεξεηή παίδεη πξσηεύνληα ξόιν.  

Αληηιακβαλόκαζηε ηα θαηλόκελα σο νιόηεηεο, ηηο νπνίεο δηαθξίλεη νξηζκέλε δνκή 

θαη νξγάλσζε θαη όρη σο ζύλνιν άζρεησλ ζηνηρείσλ θαη ην ζεκαληηθόηεξν είλαη ε θαηάδεημε 

ηνπ θόζκνπ ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. (Morin & 

Wilson, 1990). Καηαιήγνληαο έηζη όηη «ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο νδεγεί ζην 

λα θαηαλννύκε ηα πξάγκαηα, όηαλ ηα βιέπνπκε σο όιν, όηαλ επηζεκαίλνπκε ηα ζπλζεηηθά 

κέξε ηνπ θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο θαζώο θαη ηε δνκή πνπ ηα δηέπεη» (Παπαγνύλνο, 1982). 

Η πξαθηηθή καο ζηεξίδεηαη ζηε ζέζε όηη νη νκάδεο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα «λα 

καζαίλνπλ» θαη όηη ε πγεία θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ νξγαληζκώλ θαη ησλ θνηλνηήησλ 
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καο εμαξηώληαη από ηελ ηθαλόηεηα ησλ κηθξώλ νκάδσλ λα γίλνπλ κεηαζρεκαηηδόκελεο 

καλζάλνπζεο νληόηεηεο (Kasl & Elias, 2007). Με ηνλ όξν απηό αλαθεξόκαζηε ζηε δηεξγαζία 

λα κεηαζρεκαηίδνπκε δεδνκέλα πιαίζηα αλαθνξάο (λνεηηθέο ζπλήζεηεο, λνεκαηνδνηηθέο 

πξννπηηθέο, λνεηηθά ζύλνια), κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε απηά λα γίλνπλ πην πεξηεθηηθά, 

πνιπζρηδή, αλνηρηά, ζπλαηζζεκαηηθά έηνηκα γηα αιιαγή θαη ζηνραζηηθά, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαγάγνπλ πεπνηζήζεηο θαη απόςεηο πνπ ζα απνδεηρζνύλ πεξηζζόηεξν αιεζηλέο ή πην ηθαλέο 

λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ παξώζεζε ζε δξάζε. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε ζπκκεηνρή ζε έλαλ 

γόληκν δηάινγν πνπ αμηνπνηεί ηελ εκπεηξία ησλ άιισλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηνπο 

ιόγνπο πνπ δηθαηνινγνύλ απηέο ηηο παξαδνρέο θαη κε ζηόρν λα ιεθζνύλ απνθάζεηο γηα 

δξάζε ζεκειησκέλεο ζηε λέα αληίιεςε πνπ πξνθύπηεη (Mezirow θαη ζπλ., 2007).  

Γνκή θαη Οξγάλσζε ηνπ κνληέινπ ηεο κηθξήο νκάδαο 

Η κηθξή νκάδα αμηνπνηείηαη ηελ ηειεπηαία δηεηία από ηηο δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο ηνπ 

ΚΔΓΓΥ Ισαλλίλσλ, ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη εηδηθόηεξα κε καζεηέο, νη νπνίνη θνηηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη εκθαλίδνπλ 

θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο θαη δε δύλαληαη λα αληαπνθξηζνύλ επαξθώο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγία ηεο κηθξήο νκάδαο πξνέθπςε σο 

αλάγθε ππνζηήξημεο  γηα ηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο α) πνπ ε «ζπκπησκαηνινγία» ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζε ζρέζε κε ην παηδί θαζηζηά επηηαθηηθή ηελ άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ 

επηδίσμε ιύζεσλ, αιιά θαη β) ιόγσ ηεο αλαγθαηόηεηαο γηα ην ζπληνληζκό ησλ ελεξγεηώλ θαη 

ηε ζύκπξαμε όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ελειίθσλ ζηε δσή ηεο/ηνπ καζήηξηαο/-ηε, κε 

εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ.  

Η έλαξμε ησλ εξγαζηώλ ηεο κηθξήο νκάδαο γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

«ζπκβνιαίνπ» (γλσκάηεπζε ΚΔΓΓΥ) από ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ηνπ παηδηνύ θαη ε 

ζύλζεζή ηεο πεξηιακβάλεη κέιε ηεο δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ ΚΔΓΓΥ (εθπαηδεπηηθό 

εηδηθήο αγσγήο, ςπρνιόγν, θνηλσληθή ιεηηνπξγό), ηνπο γνλείο ή θεδεκόλεο ηνπ καζεηή θαη 

ηηο/ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ (γεληθήο ηάμεο θαη θαηά πεξίπησζε ηελ/ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ 

Τκήκαηνο Έληαμεο).  

Οη ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο νξίδνληαη σο πξνο ην ρώξν (ζρνιηθή κνλάδα), ην ρξόλν 

(ζηαζεξή εκέξα θαη ώξα) θαη ηε ζπρλόηεηα (εβδνκαδηαία). Ο ζπληνληζηήο ηεο νκάδαο (κέινο 

ηεο νκάδαο ηνπ ΚΔΓΓΥ) απνηειεί ην πξόζσπν αλαθνξάο ηεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλαληήζεσλ. Τν πεξηερόκελν ησλ ζπλαληήζεσλ αθνξά ζηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ θαη 

ζπλαηζζεκάησλ, ζε ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο νπνίνπο έρνπλ ηεζεί, ηε ζπδήηεζε ησλ 
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δπζθνιηώλ θαη ησλ εκπνδίσλ, θαζώο θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ θαη ησλ 

θαηεπζύλζεσλ ηεο παξέκβαζεο. Οη ζηόρνη ηεο νκάδαο πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ην 

πξόβιεκα-δήηεκα, ην νπνίν έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε.  

Η κηθξή νκάδα πξαγκαηνπνηήζεθε πηινηηθά γηα έλαλ καζεηή θαηά ην ζρνιηθό έηνο 

2013-14 θαη γηα ηξεηο καζεηέο θαηά ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά 2014-15.  

Έλα παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ «κνληέινπ» ηεο κηθξήο νκάδαο 

Ο Κ. είλαη καζεηήο ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνύ, ζε θεληξηθό ζρνιείν ηεο πόιεο. Η 

αμηνιόγεζή ηνπ από ηελ ππεξεζία καο έγηλε ην Ννέκβξην ηνπ 2014, έπεηηα από αίηεκα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ θαη παξαπνκπή από ην Σρνιηθό Σύκβνπιν Γεληθήο Αγσγήο, κε ζηόρν ηε 

δηεξεύλεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ καζεηή ζηε θνίηεζή ηνπ. Ο Κ. είρε ήδε ππνβιεζεί  

ζηελ ηηκσξία αιιαγήο ζρνιηθνύ πιαηζίνπ. 

Η αμηνιόγεζε ηνπ καζεηή βαζίζηεθε α) ζηηο επηκέξνπο απόςεηο ησλ εηδηθώλ ηνπ 

ΚΔΓΓΥ, νη νπνίεο ζρεκαηίζηεθαλ από ηηο ζπλεληεύμεηο κε ηνπο γνλείο θαη ηε ρνξήγεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δνθηκαζηώλ, β) ζηηο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο δόζεθαλ από ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπ καζεηή, γ) ζηελ παξαηήξεζε ηνπ καζεηή ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαη δ) 

ηε ζπιινγή πιεξνθνξηώλ από θνξείο, νη νπνίνη είραλ εκπιαθεί ζηελ πξνβιεκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο πξηλ ηελ παξαπνκπή ηεο ζηελ ππεξεζία καο.  

Ο καζεηήο    

Σπλνπηηθά, κε βάζε ηελ αμηνιόγεζε πξνέθπςε όηη ν Κ. είλαη έλαο καζεηήο κε 

θπζηνινγηθή εγθπκνζύλε θαη δελ αληηκεησπίδεη καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Δίλαη ην κνλαδηθό 

παηδί ηεο νηθνγέλεηαο θαη πηνζεηεκέλνο. Γελλήζεθε θπζηνινγηθά θαη δελ πξνέθπςαλ 

δπζθνιίεο ζηα εμειηθηηθά νξόζεκα θαη ηελ πγεία ηνπ. Παξαθνινύζεζε γηα έλα ρξόλν 

πξόγξακκα παηδηθνύ ζηαζκνύ θαη γηα έλα ρξόλν ηκήκα πξνζρνιηθήο αγσγήο.  

Ο Κ. εκθαλίδεη δπζθνιίεο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, νη νπνίεο  αλαθέξνληαη σο αδπλακία 

ζπκκόξθσζεο ζε θαλόλεο θαη όξηα θαη αδπλακία ζηε δηακόξθσζε ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο. Δθδειώλεη έληνλα πξνθιεηηθή ζπκπεξηθνξά ηόζν πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο, 

όζν θαη πξνο ην πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ, θαηά ηελ ώξα ηεο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη ζην 

δηάιεηκκα (βγάδεη ήρνπο, παίξλεη αληηθείκελα ζπκκαζεηώλ θαη ηνπο δηαθόπηεη όηαλ κηινύλ, 

δεηά λα βγαίλεη γηα λα πηεη λεξό ή λα πάεη ζηελ ηνπαιέηα, ηξέρεη ρσξίο ιόγν ζπλερώο, δελ 

κπνξεί λα πάξεη κέξνο ζε νκαδηθά παηρλίδηα, κε επθνιία ρηππάεη άιια παηδηά). Ο καζεηήο 

δελ αληηκεησπίδεη πξνο ην παξόλ γλσζηηθέο δπζθνιίεο, αιιά δηαθαίλεηαη ε παξαίηεζή ηνπ 
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από ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (έιιεηςε ελδηαθέξνληνο, κεησκέλε πξνζνρή, κεησκέλε 

αληαπόθξηζε ζηα ζρνιηθά θαζήθνληα).  

Η νηθνγέλεηα 

Η νξγάλσζε (δνκή, ζύλζεζε) ηνπ νηθνγελεηαθνύ πιαηζίνπ δελ εκθαλίδεη 

πξνβιήκαηα, δηαθξίζεθαλ δπζθνιίεο όκσο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, θπξίσο ζην επίπεδν ηεο 

ηεξαξρίαο, ησλ ξόισλ θαη ησλ ζρέζεσλ. Ο παηέξαο ηνπ Κ. είλαη 65 εηώλ, ζπληαμηνύρνο θαη ε 

κεηέξα ηνπ 54 εηώλ θαη δελ εξγάδεηαη. Πξόθεηηαη γηα κία αζηηθή, εύξσζηε νηθνγέλεηα, ε 

νπνία δελ απέθηεζε παηδηά θαη πηνζέηεζε ηνλ Κ. Όπσο δηαθάλεθε ν ηξόπνο 

δηαπαηδαγώγεζεο ηνπ Κ. είλαη απζηεξόο θαη αληηθαηηθόο (πξάμεηο - ιόγηα). Οη γνλείο θαη 

ηδηαίηεξα ν παηέξαο είλαη αζθπθηηθά ειεγθηηθνί,  ζπρλά δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο, παξνπζία 

ηνπ παηδηνύ, πξνθεηκέλνπ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, νη νπνίεο ην αθνξνύλ. Γηαθαίλεηαη όηη νη 

αληηιήςεηο ησλ δύν ζπδύγσλ γηα ην γνλετθό ξόιν δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ 

παηδηνύ, θαζώο έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο θαη πξνζδνθίεο, δπζαλάινγεο γηα ηελ ειηθία ηνπ, νη 

νπνίεο δελ επηηξέπνπλ ζην παηδί λα αλαπηπρζεί νκαιά θαη απηόλνκα. 

Τν ζρνιείν 

Τν πξνζσπηθό ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (δηεπζπληήο, εθπαηδεπηηθόο ηάμεο θαη άιισλ 

εηδηθνηήησλ) θαηέβαιε πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ παηδηνύ, εμέθξαδε θαηαλόεζε 

θαη ζεηηθή ζηάζε, επηδηώθνληαο λα ηνπ πξνζθέξεη ηελ ελδεηθλπόκελε ππνζηήξημε. Ο 

εθπαηδεπηηθόο ηνπ καζεηή είλαη πξνζελήο, κε αλνηρηό πλεύκα θαη δεηθλύεη ππνκνλή θαη 

ζσθξνζύλε ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Η ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο 

Η νκάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρώξν πνπ έρεη δηαηεζεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπό από 

ηε δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ, θάζε Πέκπηε γηα 1,5 ώξα. Σπληνλίδεηαη από κέινο ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο νκάδαο ηνπ ΚΔΓΓΥ θαη ζπκκεηέρνπλ ηα αξκόδηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ 

ΚΔΓΓΥ, νη γνλείο ηνπ καζεηή θαη ν εθπαηδεπηηθόο ηνπ. Γεληθόο ζηόρνο ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

νκάδαο είλαη ε ζπλδηακόξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ςπρνεθπαίδεπζεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ καζεηή.  

Σην πιαίζην ηεο παξέκβαζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2014 

κέρξη ην ηέινο Απξηιίνπ, δεθαέμη (16) ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο ζην ζρνιείν, ελώ ε ζπκθσλία 

πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο πνξείαο ηεο νκάδαο ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο θαη ηε ζπλαπόθαζε γηα ηηο επόκελεο ελέξγεηεο.  
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Τν πεξηερόκελν απηώλ ησλ ζπλαληήζεσλ αθνξνύζε ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ 

δεηεκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ Κ. ζηελ ηάμε- ζρνιείν θαη ην ζπίηη, 

θαζώο θαη νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ησλ γνλέσλ ζε ζρέζε κε ηελ 

νξηνζέηεζή ηεο. Παξάιιεια δίδνληαλ θαηεπζύλζεηο γηα θνηλό ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηνπ 

παηδηνύ από ηνπο γνλείο θαη ην δάζθαιό ηνπ, εληόο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ππνρξεώζεσλ θαη 

δηθαησκάησλ, πνπ απνξξένπλ από ηελ ειηθία ηνπ θαη ηνπο ξόινπο ηνπ. Γηαθξίλακε ηηο 

ζνβαξέο αδπλακίεο ζηνπο ξόινπο ησλ γνλέσλ θαη κε ζαθήλεηα, θαζαξόηεηα θαη 

δηαθξηηηθόηεηα ζέζακε ηα ζεκεία ζηα νπνία επηηαθηηθά έπξεπε λα εζηηάζνπλ, λα 

πξνβιεκαηηζηνύλ, λα δνθηκάζνπλ λέεο ηερληθέο ππό θαζνδήγεζε, κε ζθνπό λα 

δηαθνξνπνηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο (ελεξγεηηθή αθξόαζε→εζσηεξηθέο 

δηεξγαζίεο→απόθαζε γηα δνθηκή λέαο ζπκπεξηθνξάο). Οη εβδνκαδηαίνη ζηόρνη απνηηκνύληαλ 

ζε θάζε ζπλάληεζε, επαλαπξνζδηνξίδνληαλ θαη  ηίζνληαλ θαηλνύξηνη. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε νξηζκέλνπο ζηόρνπο, ηνπο νπνίνπο ηεξαξρήζακε κε θξηηήξην ηελ αλάγθε άκεζεο 

επίηεπμεο:  

 απεκπινθή ηνπ παηέξα από ηελ απζηεξή επνπηεία ηεο απνγεπκαηηλήο κειέηεο, 

 ελίζρπζε ησλ γνλετθώλ ζπκπεξηθνξώλ, νη νπνίεο αλαπηύζζνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ 

απηελέξγεηα θαη ηελ απηνξξύζκηζε ηνπ παηδηνύ, 

 κείσζε ησλ ηηκσξεηηθώλ νξίσλ θαη ελίζρπζε ησλ ζεηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, κε έκθαζε 

ζηελ ελζάξξπλζε - επηβξάβεπζε ηνπ καζεηή, 

 ηήξεζε ζηαζεξνύ εκεξήζηνπ πξνγξάκκαηνο (ώξα θαγεηνύ, μεθνύξαζεο, κειέηεο, 

νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, ειεύζεξνπ παηρληδηνύ), 

 πξνηάζεηο γηα νξγάλσζε ηνπ ειεύζεξνπ ρξόλνπ κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσληθήο ζπζρέηηζεο (ζπλαλαζηξνθή ηνπ καζεηή κε ζπλνκήιηθνπο, δεκηνπξγία θαη 

εκβάζπλζε πνηνηηθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο θαη ηξίηα πξόζσπα θαη ζπκκεηνρή ζε 

εμσζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο αξεζθείαο ηνπ), 

 δηάζεζε δεύηεξνπ εθπαηδεπηηθνύ ζηελ ηάμε, επηθνπξηθά γηα νξηζκέλεο ώξεο (παξνπζία 

ζηελ ηάμε θαη παξνρή βνήζεηαο ζηνλ εθπαηδεπηηθό), 

 δηαρείξηζε από ηνλ εθπαηδεπηηθό ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππόινηπσλ γνλέσλ. 

Απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο 

Σπλνπηηθά, ζε κία πξνζπάζεηα απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο εθηηκνύκε όηη ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηεπθόιπλε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπ καζεηή ζηε δηαρείξηζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ 
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(κεηώλνληαο ηνλ έληνλν ζηηγκαηηζκό ηνπ) θαη δηαπξαγκαηεύηεθε αιιαγέο-κεηαθηλήζεηο ζηηο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ γνλέσλ ηνπ. Η ππνζηήξημε ησλ ελειίθσλ, νη νπνίνη 

εκπιέθνληαη ζηε δσή ηνπ παηδηνύ δηνρεηεύηεθε ζε απηό έκκεζα, κε απνηέιεζκα λα 

ηξνπνπνηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε πην ιεηηνπξγηθή, λα κεηώζεη ην αξλεηηθό ζπλαίζζεκα, 

λα απμήζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ νκάδα-ηάμε θαη λα απμήζεη ην ρξόλν ηεο κειέηεο ηνπ.  

Δθηηκνύκε όηη ν καζεηήο δπζθνιεύεηαη λα αληαπνθξηζεί επαξθώο ζηηο  ζρνιηθέο ηνπ 

ππνρξεώζεηο, θαζώο απηέο απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν ηεο ηζρπξήο ζύγθξνπζήο ηνπ κε ηνλ 

παηέξα ηνπ, ελώ παξάιιεια δηαπηζηώλνπκε όηη ν παηέξαο ηνπ, εκθαλίδεη αιιαγέο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, νη νπνίεο δελ έρνπλ κόληκν αιιά πξνζσξηλό ραξαθηήξα. Οη δηαπηζηώζεηο 

απηέο ζα ιεθζνύλ ππόςε θαηά ηελ απνηίκεζε ησλ εξγαζηώλ ηεο νκάδαο θαη πξνθεηκέλνπ γηα 

ηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ ηεο ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά.  

Σπκπεξάζκαηα  

Η εκπεηξηθή απνηίκεζε ησλ ππνζηεξηθηηθώλ παξεκβάζεσλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

«κνληέινπ» ηεο κηθξήο νκάδαο αλαδεηθλύεη ηελ ελίζρπζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ ξόινπ ηνπ 

ΚΔΓΓΥ θαη παξέρεη ηζρπξή αλαηξνθνδόηεζε γηα ηε ζπλέρεηα ησλ εξγαζηώλ ηνπ. Η 

ππνζηήξημε απηήο ηεο κνξθήο πξνβαίλεη ζε ζπγθεξαζκό ησλ άιισλ κνξθώλ ππνζηήξημεο, νη 

νπνίεο δηελεξγνύληαη από ηηο δηεπηζηεκνληθέο νκάδεο ηνπ ΚΔΓΓΥ (νηθνγελεηαθή 

ζπκβνπιεπηηθή θαη ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ, καζεηώλ). Τα απνηειέζκαηα ησλ 

παξεκβάζεσλ είλαη ελζαξξπληηθά ζε ζρέζε κε ηε δηεπθόιπλζε ηελ νπνία ιακβάλνπλ νη 

καζεηέο, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε θαιύηεξεο θαη νπζηαζηηθόηεξεο επηθνηλσλίαο 

θαη δεκηνπξγίαο δεζκνύ εκπηζηνζύλεο κεηαμύ ησλ εκπιεθόκελσλ ππννκάδσλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα αλαδεηθλύνπλ 

όηη: 

 Υπνζηεξίδεηαη ε/ν εθπαηδεπηηθόο θαη ην ζρνιηθό πιαίζην. Οη εθπαηδεπηηθνί 

ιακβάλνπλ άκεζα πιεξνθνξίεο γηα ην πξόβιεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ αηηηνιόγεζή 

ηνπ, γεγνλόο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ πξνο όθεινο ηνπ παηδηνύ, 

αιιά θαη ζηελ απνθπγή παξεξκελεηώλ θαη κεηαζέζεσλ επζπλώλ θαη ξόισλ. Η 

θαιιηέξγεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ απνηειεί έλα δεπηεξνγελέο, αιιά 

εμίζνπ ζεκαληηθό όθεινο απηώλ ησλ ζπλαληήζεσλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη δηακέζνπ 

ηεο βαζύηεξεο θαηαλόεζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαη όρη επηθαλεηαθώλ-επηδεξκηθώλ 

εξκελεηώλ. Η νκαδηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο-πξνβιήκαηνο «κνηξάδεη» ην βάξνο 
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ηνπ ζηα κέιε ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη θαηακεξίδεη ηελ επζύλε γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε-δηεπζέηεζή ηνπ.  

 Γίδεηαη ε δπλαηόηεηα ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα λα θαηαλνήζεη έκπξαθηα ηε 

ζπλεηζθνξά ησλ εηδηθώλ ζηελ αληηκεηώπηζε δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ, λα 

απνζπκθνξεζεί θαη ελδερνκέλσο λα εθπαηδεπηεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ δπλάκεώλ 

ηεο ζε κειινληηθέο δπζθνιίεο.  

 Δμνκαιύλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηάμεο, θαζώο ε/ν εθπαηδεπηηθόο ελεκεξώλεηαη γηα 

ηελ πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζήο ηεο, ελδπλακώλεη ην 

ξόιν ηνπ θαη ζηαδηαθά πηνζεηεί ελαιιαθηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, νη νπνίεο 

δελ ηξνθνδνηνύλ ην πξόβιεκα, αιιά αληηζέησο ζπκβάιινπλ ζηελ ύθεζή ηνπ.   

 Τν παηδί ππνζηεξίδεηαη ζε αηνκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν, επηθνηλσλεί θαιύηεξα 

κε ηνπο άιινπο, ζπκκεηέρεη ζηελ νκαδηθή δσή. 

 Η παξέκβαζε δηαδξακαηίδεη ξόιν ζηελ θαηαλόεζε θαη απνδνρή ηεο 

δηαθνξεηηθόηεηαο, ζηελ έληαμε ηνπ δηαθνξεηηθνύ. 

Αμηνιόγεζε ηνπ έξγνπ ηεο νκάδαο – πξνηάζεηο  

Η αμηνπνίεζε ηεο κηθξήο νκάδαο δηαθαίλεηαη σο έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηε δηεξγαζία 

ηεο ππνζηήξημεο, γεγνλόο πνπ καο ελζαξξύλεη λα επηδηώμνπκε ηε βειηίσζε θαη ηελ εμέιημή 

ηνπ, πξνο όθεινο ησλ παηδηώλ, ησλ νηθνγελεηώλ θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο.      

Έλα ζεκαληηθό εξώηεκα σζηόζν, ην νπνίν πξέπεη λα απαληεζεί ζε ζρέζε κε ηηο 

παξεκβάζεηο, νη νπνίεο αμηνπνηνύλ ην «κνληέιν» ηεο κηθξήο νκάδαο, είλαη θαηά πόζν απηέο 

θαιύπηνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θελά ππνζηήξημεο ελόο καζεηή ζην γεληθό ζρνιείν θαη 

παξάιιεια λα εληνπηζηνύλ νη πεξηνξηζκνί ηεο.  

Γηα λα γίλεη αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο, ώζηε λα απνηειέζεη πξόηππν γηα ηε 

ζπζηεκαηηθόηεξε εθαξκνγή ηεο είλαη ρξήζηκν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα αθόινπζα θξηηήξηα 

(Robson C. 2007): α) ε ρξεζηκόηεηα (utility) ηεο παξέκβαζεο, λα απαληεζεί δειαδή θαηά 

πόζν ππάξρεη πξννπηηθή αμηνπνίεζεο θαη γελίθεπζεο ηεο παξέκβαζεο θαη ζε άιιεο βαζκίδεο 

εθπαίδεπζεο, ζε άιια πιαίζηα από άιιεο δνκέο, β) ε εθηθηόηεηα (feasibility), λα εθηηκεζεί 

δειαδή ε δπλαηόηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε ζρέζε κε αληηθεηκεληθέο θαη πξαθηηθέο 

δπζθνιίεο, γ) ε νξζόηεηα (propriety), λα δηεξεπλεζεί εάλ πιεξνύληαη νη δενληνινγηθνί 

θαλόλεο ηεο παξέκβαζεο θαη δ) ε ηερληθή επάξθεηα, αλ πθίζηαηαη δειαδή ε απαξαίηεηε γηα 

ηηο παξεκβάζεηο ηερληθή δεμηόηεηα θαη επαηζζεζία ησλ επαγγεικαηηώλ.  
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Η απνηίκεζε ηεο εθηθηόηεηαο ηνπ κνληέινπ παξέκβαζεο αλέδεημε δπλαηόηεηεο αιιά 

θαη πεξηνξηζκνύο. Δλώ ην νηθνλνκηθό θόζηνο ηεο παξέκβαζεο είλαη κεδεληθό απαηηείηαη 

ηζρπξή ζπλαηζζεκαηηθή δέζκεπζε, αιιά θαη δηάζεζε αξθεηνύ ρξόλνπ, ιόγσ ηεο ζπρλόηεηαο 

ησλ ζπλαληήζεσλ.  Τα ΚΔΓΓΥ αληηκεησπίδνπλ αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο (π.ρ. απμεκέλν 

όγθν εξγαζίαο, ειιείςεηο θαη αιιαγέο πξνζσπηθνύ, ειιείςεηο ζε ηερλνγλσζία) θαη είλαη 

δύζθνιν λα αληαπνθξηζνύλ κε ζπλέπεηα ζηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ παξεκβάζεσλ. Έλαο 

άιινο πεξηνξηζκόο αθνξά ζηελ αλάγθε γηα απζηεξή δέζκεπζε ζε ζρέζε κε ην ρώξν θαη ην 

ρξόλν, ηόζν από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο όζν θαη από ηνπο γνλείο. Δπίζεο, πξνβιήκαηα  

πξνθύπηνπλ από ηελ έιιεηςε ππνδνκήο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, ζε ζρέζε κε ηελ αλεύξεζε 

ηνπ απαξαίηεηνπ ρώξνπ γηα ηηο ζπλαληήζεηο, ηε δηάζεζε αιιά θαη ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ, 

ηε κε επειημία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ σξαξίνπ.  

Αλαθνξηθά κε ηε δενληνινγηθή νξζόηεηα ηεο παξέκβαζεο ηα ζέκαηα ηα νπνία πξέπεη 

λα επηιπζνύλ αθνξνύλ ηελ ηήξεζε ηνπ απνξξήηνπ θαη ηεο εκπηζηεπηηθόηεηαο από όινπο 

ηνπο εκπιεθόκελνπο θαη ηελ απνθπγή ζηηγκαηηζκνύ ησλ γνλέσλ θαη ηνπ καζεηή. 

Προκειμζνου να λειτουργήςει αποτελεςματικά το «μοντζλο» τησ μικρήσ ομάδασ  

απαιτείται ςυγκεκριμένη τεχνογνωςία από την πλευρά των επαγγελματιών, οι οποίοι 

εμπλζκονται ςτην παρζμβαςη και κυρίωσ από τον ςυντονιςτή των ομάδων. Είναι 

απαραίτητη η εκπαίδευςή τουσ ςτη δυναμική τησ ομάδασ, αλλά και η εργαςιακή τουσ 

εμπειρία, καθώσ επίςησ και η εποπτεία από εξωτερικό επόπτη. Οι εμπλεκόμενοι 

επαγγελματίεσ πρζπει επιπλζον να διαθζτουν ανεπτυγμζνεσ κοινωνικζσ ικανότητεσ (π.χ., 

ικανότητα ςτην επικοινωνία, ενςυναίςθηςη, γνηςιότητα, ανοχή, ευελιξία, ςταθερότητα, 

ςυνζπεια). 

Σε ζρέζε κε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο παξέκβαζεο, όπσο πξνθύπηεη από ηα πξώηα 

απνηειέζκαηα θξίλεηαη ζεκαληηθή α) σο έλα επηπιένλ εξγαιείν αληηκεηώπηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζσκάησζε θαη αληηκεηώπηζε ησλ 

«πξνβιεκαηηθώλ» ζπκπεξηθνξώλ ελόο καζεηή ζην ζρνιηθό ζύζηεκα, κε ηελ παξάιιειε 

δηεπθόιπλζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, β) σο έλα ζεκείν επαθήο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ 

ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο (κε ζπλδεηηθό θξίθν ηελ δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔΓΓΥ), γ) σο 

ζεκαληηθή απόδεημε γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ ΚΔΓΓΥ σο ζρνιηθνύ ζεζκνύ ζηε ζρνιηθή 

θνηλόηεηα (ζηελ αύμεζε ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ ππεξεζία ηνπ ΚΔΓΓΥ 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη γλώζεσλ, ηηο νπνίεο δηαζέηεη ε 



12 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα ηνπ ΚΔΓΓΥ) θαη ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ππνζηεξηθηηθνύ ηνπ ξόινπ 

κέζα ζηα ζρνιεία.  

Δλ θαηαθιείδη, πξνηείλνπκε λα ππνζηεξηρζεί ε εθαξκνγή ηνπ «κνληέινπ» ηεο κηθξήο 

νκάδαο» ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα θαη ζηόρνο καο είλαη λα ην επηδηώμνπκε ηα επόκελα ρξόληα. 

Θεσξνύκε επίζεο όηη ε ζπλερόκελε εθαξκνγή ηνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπζηεκαηηθή έξεπλα 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζα ηζρπξνπνηήζεη ηα δεδνκέλα απηήο ηεο εξγαζίαο.    
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