
 

 ΗΜΕΡΙΔΑ 20/5  

 

   Θα ήζεια απφ ηελ πιεπξά κνπ λα ζηαζψ θπξίσο ζην θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη πσο απηφ επεξεάδεηαη: 1ον απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ ζεκεξηλψλ 

ζσολικών δομών ζηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε, 2ον απφ ηηο επγαζιακέρ 

ζσέζειρ πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ ηνκέα απηφ, θαη 3ον απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο 

ζηελ πξάμε ησλ ζεσξηψλ ηεο δήζελ έληαμεο ή ζπκπεξίιεςεο νη νπνίεο έρνπλ γίλεη ε 

ζεκαία ηεο Δ.Δ. θαη φισλ δηαρξνληθά ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ. 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε φκσο ζην θνκκάηη ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ λνκίδσ 

αμίδεη λα αλαθέξνπκε -κηαο θαη είλαη ελδεηθηηθφ ηεο παληεινχο αδηαθνξίαο ηεο 

πνιηηείαο λα εθαξκφζεη πνιηηηθή θάιπςεο φισλ ησλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο- νηη πνηέ δελ έρεη γίλεη κηα απνγξαθή ησλ 

αηφκσλ απηψλ, καο είλαη δειαδή άγλσζηνο ν πξαγκαηηθφο ηνπο αξηζκφο.  

Τελ ίδηα ζηηγκή είλαη ρηιηάδεο ηα παηδηά πνπ παξακέλνπλ εθηφο εθπαίδεπζεο, 

έμσ απφ νπνηαδήπνηε δεκφζηα δνκή, ζην ζπίηη ηνπο ή ζε αθαηάιιεια ηδησηηθά 

ηδξχκαηα κε ηελ νηθνγέλεηα λα ζεθψλεη απνθιεηζηηθά ην βάξνο ηεο ζηήξημήο ηνπο, λα 

δεη ζε κφληκε αγσλία γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπο.  

Βέβαηα είλαη κηα ζπλεηδεηή αδηαθνξία, αθνχ ε απνγξαθή ηνπο ζα αλαδείθλπε ην 

πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηελ αλαληηζηνηρία ησλ αιεζηλψλ αλαγθψλ 

κε φζα γίλνληαη ζηελ πξάμε γηα ηελ πξφιεςε ηεο αλαπεξίαο, ηε δηάγλσζε – 

παξέκβαζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ απνθαηάζηαζε, ηελ παξαγσγηθή έληαμε ησλ 

ΑΜΔΑ.  

Σηνηρείν ηεο εγθιεκαηηθήο πνιηηηθήο ζε βάξνο ησλ ΑΜΔΑ θαη ησλ νηθνγελεηψλ 

ηνπο είλαη επίζεο ην γεγνλφο νηη δελ ππήξμε νχηε πξνβιέπεηαη πνπζελά δηεπξπκέλν 

δεκφζην δίθηπν δνκψλ εηδηθήο αγσγήο θαη θξνληίδαο, θαηαλεκεκέλν ηζνκεξψο ζε 

φιε ηε ρψξα. Δίλαη κάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ λα 

ππάξρνπλ νιφθιεξεο πεξηνρέο φπσο νη λεζησηηθέο κε κεγάινπο δήκνπο πνπ λα κε 

δηαζέηνπλ ζηνηρεησδψο νχηε έλα εηδηθφ ζρνιείν-λεπεηαγσγεία, ΔΔΔΚ, θ.α. 

Φαξαθηεξηζηηθά, λα αλαθέξνπκε, ζχκθσλα κε έθζεζε πνπ δεκνζηεχηεθε, θαη 

αθνξά ηα ζηνηρεία γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, φηη πάλσ απφ ην 55% ηα άηνκα απφ 15 έσο 34 εηψλ είλαη εθηφο εθπαίδεπζεο 

θαη εξγαζίαο. Διάρηζην πνζνζηφ, κφιηο 12,3% απηψλ νινθιεξψλεη ηελ Τξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Ληγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο νινθιεξψλνπλ ηελ θαηψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ννχκεξα πνπ απνηππψλνπλ κε ηνλ πιένλ θξαπγαιέν 

ηξφπν ηελ παληειή απνπζία θαη κέξηκλα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο, θαη ησλ 

θπβεξλήζεσλ γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ παξαγσγηθή έληαμε ηνπο. 

Θα πξνζπαζήζσ ηψξα φκσο λα δψζσ κηα εηθφλα κέζα απφ ηηο ήδε ππάξρνπζεο 

δνκέο ψζηε λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εηδηθνί 

παηδαγσγνί, επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη καζεηέο 

πξνζπαζνχλ θαζεκεξηλά λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Καη’ αξράο κπνξνχκε λα πνχκε  φηη ε ζεκεξηλή εηθφλα ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ 

θαλεξψλεη ηελ  πνιηηηθή ππνβάζκηζεο, δηαρξνληθά φισλ ησλ θπβεξλήζεσλ, κε 

κεγάιν αξηζκφ απηψλ λα κελ πιεξεί βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα πινπνηεζεί ε 



εηδηθή παηδαγσγηθή, ε φπνηα άιιε παξέκβαζε ρξεηάδεηαη.  Κηήξηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο αθαηάιιεια, πνπ ζηεξνχληαη ηφζν ησλ απαξαίηεησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

ππνδνκψλ γηα ίζε πξφζβαζε φισλ ησλ καζεηψλ(π.ρ ξάκπεο ή αζαλζεξ πνπ 

απνπζηάδνπλ ζε ζρνιεία φπνπ θνηηνχλ καζεηέο ζε αλαπεξηθά θαξνηζηα!!), φζν θαη 

ην απαξαίηεην παηδαγσγηθφ, επνπηηθφ πιηθφ πξνζαξκνζκέλν ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή.  

Γηα παξάδεηγκα έλαο καζεηήο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ έρεη αλάγθε απφ 

δνκεκέλν πξφγξακκα ην νπνίν πινπνηείηαη κέζα απφ ηελ απζηεξά νξηνζεηεκέλε 

ηάμε, φπνπ πξέπεη λα γίλεηαη μεθάζαξν ζε πνην ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηεο ηάμεο 

θηινμελείηαη κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα (δει μερσξηζηή γσληά γηα ηελ 

αηνκηθή εξγαζία, μερσξηζηή γηα ηηο νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, μερσξηζηή γηα ηε 

ραιάξσζε θιπ). Έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί βνεζά ηνλ καζεηή λα κάζεη απφ λσξίο 

λα θάζεηαη γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε έλα κέξνο πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξσζεί ε φπνηα δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη γηαηί ηνλ βνεζά λα αθνκνηψλεη ην 

πεξηβάιινλ γχξσ ηνπ. Γειαδή, γηα ηα παηδηά ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πξέπεη λα δηακνξθσζεί κε φξνπο ξνπηίλαο, ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν  

ιεηηνπξγίαο απηψλ ησλ παηδηψλ.   

Αιήζεηα θαηά πφζν απηφ είλαη εθηθηφ κέζα ζε αίζνπζεο εηδηθψλ ζρνιείσλ πνπ 

δελ έρνπλ ηελ θαηάιιειε ρσξηθή δηαξξχζκηζε, φπνπ δελ ππάξρεη θαλ ν απαξαίηεηνο 

αξηζκφο ζξαλίσλ, δελ ππάξρνπλ ζηξψκαηα ή πάξθα γηα ραιάξσζε, κέζα ζε 

αίζνπζεο-πξψελ απνζήθεο, ζε αίζνπζεο ζηελ θπξηνιεμία 2x2. Σε πνιιά ζρνιεία 

φπσο ζην εηδηθφ ζηα Σεπφιηα αθφκα θαη ν δηάδξνκνο ρξεζηκνπνηείηαη σο αίζνπζα 

πξνζβάιινληαο ηελ αμηνπξέπεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. 

Η απνπζία επνπηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπκβάιεη ζηε δφκεζε πξνγξάκκαηνο ηνπ 

καζεηή θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο κέζσ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ, ε 

αλεπαξθήο πιηθνηερληθή ππνδνκή θαη ην πιηθφ γηα λα αμηνπνηήζεη ν εθπαηδεπηηθφο, 

κε βάζε ηηο μερσξηζηέο αλάγθεο, ε απνπζία Η/Υ , δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ ινγηζκηθνχ ηα νπνία κπνξνχλ λα δψζνπλ λέα ψζεζε ζηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε πην παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο, ε παληειήο έιιεηςε αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, θαηάιιεινπ γπκλαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηε θπζηθή 

απνθαηάζηαζε αηφκσλ κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο, θαη φρη κφλν, είλαη κεξηθέο απφ ηηο 

ειιείςεηο πνπ ζε φινπο καο είλαη ιίγν πνιχ γλσζηέο.  

Αο πξνζπαζήζνπκε φκσο λα έξζνπκε ζηε ζέζε ελφο καζεηή κε ηεηξαπιεγία, 

πνπ αληί γηα ζηνρεπκέλε παξέκβαζε ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ηε ρξήζε ηερληθψλ 

νξγάλσλ αιιά θαη ηεο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνπιεπηνχλ ηα 

κπηθά θαη λεπξηθά κέξε εθείλα πνπ δχλαληαη λα απνθαηαζηαζνχλ, απηφο παξακέλεη 

θαζεισκέλνο ζην θαξφηζη κέζα ζηελ ηάμε ιφγσ απνπζίαο ησλ απαξαίηεησλ 

πιηθνηερληθψλ ππνδνκψλ, ή αθφκα θαη ηνπ θπζηθνζεξαπεπηή ή εξγνζεξαπεπηή. 

Αο πξνζπαζήζνπκε λα έξζνπκε ζηε ζέζε ελφο καζεηή κε έληνλε δηάζπαζε 

πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηα πνπ δελ ηνπ παξέρνληαη νη θαηάιιεινη ρψξνη κέζα 

ζηελ ηάμε αιιά θαη έμσ απ απηήλ, φπνπ έπεηηα απφ ηελ φπνηα καζεζηαθή παξέκβαζε   

απηφο φρη απιά λα εθηνλψζεη ηελ ππεξζπζζσξεπκέλε ελέξγεηά ηνπ φπσο είλαη 

άιισζηε αλάγθε θαη δηθαίσκα ηνπ, αιιά αθφκα θαη ζην δηάιεηκκα, ην πεξηερφκελφ 

ηνπ λα είλαη ζηνρεπκέλν θαη λα ππεξεηεί ηελ παηδαγσγηθή πξάμε ζπλνιηθά.  

Παξφια απηά εθπαηδεπηηθνί, επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, γνλείο 



ζπλεξγάδνληαη θαη βιέπνπλ πνιιέο θνξέο βειηίσζε ζηελ εμέιημε ησλ καζεηψλ. 
Φαληαζηείηε πφζν δηαθνξεηηθά ζα ήηαλ ηα πξάγκαηα θαη πφζν πεξηζζφηεξν ζα 

απειεπζεξψλνληαλ νη δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ αλ ηα ζρνιεία ήηαλ εθνδηαζκέλα κε 
φια ηα θαηάιιεια κέζα, φια απηά ηα παηδαγσγηθά εθφδηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ 
ζεκεξηλή αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο. 

 

  
 

Πάκε ηψξα λα δνχκε πσο νη ζεκεξηλέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηεο αηψληαο 

αλαπιήξσζεο θαη αλαθχθισζεο, θπξίσο ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε, επεξεάδνπλ φρη 

απιά ηελ καζεζηαθή απφδνζε ηνπ καζεηή αιιά φιε ηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία κέρξη 

ηελ ελειηθίσζε.  

Όπσο γλσξίδεηε ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ΔΔΠ θαη ΔΒΠ 

εξγάδνληαη ζηα δεκφζηα ζρνιεία σο αλαπιεξσηέο. Απηφ δε ζεκαίλεη κφλν δηαξθή 

αιιαγή ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνλ εθπαηδεπηή, αιιά θαη αθαζφξηζηε ρξνληθή 

ζηηγκή(πνιιέο θνξέο κέρξη ιίγνπο κήλεο πξηλ ην ηέινο κηαο ζρνιηθήο ρξνληάο) πνπ 

ζα θιεζεί λα αλαιάβεη ππεξεζία, κε απνηέιεζκα λα πεγαίλεη ρακέλνο πνιχηηκνο 

ρξφλνο, λα θαζπζηεξεί ε γλσξηκία θαη ην ρηίζηκν δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο κε ηνλ 

καζεηή, ε αμηνιφγεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ε ζηνρνζεζία, ε έγθαηξε παξέκβαζε 

αιιά θαη  ζπλέρεηα φρη κφλν απφ κέξα ζε κέξα, κήλα, κήλα, ρξφλν ην ρξφλν.  

Δπίζεο, θπξίσο, ζηελ εηδηθή αγσγή, απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ ακνηβαία 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή είλαη ε νηθνδφκεζε κηαο ζηαζεξήο πνηνηηθήο 

ζρέζεο εκπηζηνζχλεο φπνπ ν καζεηήο ζα βηψλεη ζπλαηζζεκαηηθή αζθάιεηα. Δίλαη ην 

θπξηφηεξν δήηεκα πνπ έρεη λα ιχζεη ν εηδηθφο παηδαγσγφο πξηλ απφ ηελ νπνηαδήπνηε 

καζεζηαθή παξέκβαζε. Πψο κπνξεί άξαγε λα επηηεπρζεί απηφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ φηαλ θάζε ρξφλν κπαίλεη θαη άιινο δάζθαινο ζηελ ηάμε;  

Τα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο βηψλνπλ ζε πνιιαπιάζην βαζκφ, 

απφ νηη ηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο, ην άγρνο ηεο γλσξηκίαο κε ηνλ λέν θάζε θνξά 

εθπαηδεπηηθφ θαηά ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο. Πάλσ πνπ ν καζεηήο έρεη 

αλαπηχμεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ηνλ δάζθαιφ ηνπ, αλαγθάδεηαη θάζε ρξφλν λα 

βηψλεη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο κέρξη λα μαλαρηηζηεί ε λέα επαθή κε ηνλ λέν 

δάζθαιν, κέρξη θαη απηή λα μαλαζπάζεη θαη πάιη απ’ ηελ αξρή. Έλα ηέηνην πιαίζην 

πξνζθέξεηαη γηα πηζσγπξίζκαηα ζε ζπκπεξηθνξέο καζεηψλ εηδηθά γηα ηα παηδηά πνπ 

αλήθνπλ ζην θάζκα ηνπ απηηζκνχ θαη έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε ηε ζηαζεξφηεηα ζε 

πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο ή γηα καζεηέο κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο -πνπ θαη εδψ 

παίδεη πνχ ζεκαληηθφ ξφιν ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε ηα πξφζσπα αλαθνξάο 

ηνπο- , ελψ θαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πνιιέο θνξέο βηψλνπλ ηελ απνηπρία. 

Η δηαξθήο αλαπιήξσζε έρεη, επίζεο, άκεζεο ζπλέπεηεο ζην πσο πξνρσξά επί 

ηεο νπζίαο κία ζπλέρεηα ζηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε απφ ηε κεξηά ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο εηδηθφο παηδαγσγφο απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαιακβάλεη κία ηάμε ή 

έλαλ καζεηή θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ καζεηή ζε κηα ζεηξά 

ηνκείο, λα ζέζεη βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο, έπεηηα λα 

πξνρσξήζεη ζηελ δηδαθηηθή παξέκβαζε κε βαζηθφ θαζνδεγεηηθφ άμνλα ηελ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ καζεηή. Όηαλ ν δάζθαινο αιιάδεη, δηαθφπηεηαη απφηνκα ε ζπλέρεηα ηνπ 

παηδαγσγηθνχ ηνπ έξγνπ, επαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία ελψ ε κφλε εηθφλα πνπ 



έρεη ν λένο εθπαηδεπηηθφο γηα ηνλ καζεηή είλαη απφ ηηο γξαπηέο αμηνινγήζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ. 

Δμίζνπ αξλεηηθή είλαη θαη ε ζπλερήο δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο εθπαηδεπηηθνχ 

θαη γνλέσλ, ζπλεξγαζία απφ ηελ νπνία θαη νη δχν πιεπξέο έρνπλ ακνηβαία νθέιε θαη 

απαηηεί ζηαζεξφηεηα θαη πνιιέο θνξέο αξθεηφ δηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί θαη 

λα εθαξκνζηεί κία θνηλή ζηξαηεγηθή επίιπζεο δεηεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ καζεηή εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.  

Φαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επίζεο γηα ην πσο νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ιάζηηρν  

ζπλζιίβνπλ ηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο είλαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ παξάιιειε ζηήξημε. Καη επηηξέςηε 

κνπ λα κε ζηαζψ θαλ ζηηο ρηιηάδεο αθάιππηεο αηηήζεηο παηδηψλ γηα ηελ παξάιιειε 

ζηήξημε, νχηε ζην γεγνλφο νηη έλαο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαγθαζηεί λα κνηξάζεη 

ηηο ψξεο ηνπ κέρξη θαη ζε 5 παηδηά (δει λα πεγαίλεηο ζε θάζε παηδί πεξίπνπ κία 

δηδαθηηθή ψξα ηελ εκέξα!) νπφηε θαηαιαβαίλεηε θαη ηη είδνπο παξέκβαζε κπνξείο λα 

θάλεηο.  

Αο πάκε ζηελ αλάπνδε πεξίπησζε πνπ ιέεη νηη έλαο καζεηήο κπνξεί λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ γεληθή ηάμε κέρξη θη απφ 5 εθπαηδεπηηθνχο! Καη πνηα είλαη ε 

επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε αηηηνιφγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ? Μα γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο ψξεο ηνπο νη κφληκνη ζπλάδειθνη, ηνπο νπνίνπο έβγαιε ην 

ππνπξγείν νηη πιενλάδνπλ νη ψξεο ηνπο, αθνχ πξψηα πξνρψξεζε ζε ρηιηάδεο 

απνιχζεηο αλαπιεξσηψλ εηδηθνηήησλ ην 2016. Έηζη,  ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην 

Υπνπξγείν απαληάεη πξνθιεηηθά ζην δίθαην αίηεκα ησλ αλαπιεξσηψλ γηα κφληκε 

θαη ζηαζεξή δνπιεηά θαη θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ νηη : “Δελ πξόθεηηαη λα πάξνπκε 

θαλέλαλ παξαπάλσ αλαπιεξσηή εηο βάξνο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ”, ζεσξεί 

παηδαγσγηθά νξζφ λα ζνπιαηζάξνπλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπ καζεηή έλα ηζνχξκν 

άλζξσπνη ρσξίο θακηά εηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή απιά θαη κφλν γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ην σξάξηφ ηνπο κηαο θαη ηνπο έρεη θάλεη θαη απηνχο ιάζηηρν! 

Αιήζεηα ηη είδνπο εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε πάλσ ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή κπνξεί 

λα γίλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν?  

Μπνξνχκε λα θαληαζηνχκε άξαγε πσο βηψλεη κία ηέηνηα θαηάζηαζε έλαο 

καζεηήο -θαη αο κελ πάξνπκε ηελ θιαζζηθή πεξίπησζε ηνπ ηχπνπ ηνπ καζεηή ζην 

θάζκα ηνπ απηηζκνχ πνπ ζα ηνλ απνζπληφληδε απιά θαη κφλν ε ζπλερφκελε αιιαγή 

πξνζψπσλ- αιιά αο πάξνπκε ηνλ καζεηή πνπ είλαη ζην θάζκα θαη έρεη αξθεηά 

αλεπηπγκέλεο ηηο θνηλσληθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δεμηφηεηεο ή έλα καζεηή κε 

ειιεηκαηηθή πξνζνρή. Πψο αιήζεηα λα αληαλαθιάηαη ζηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν ε 

παξέιαζε ηφζσλ αηφκσλ απφ ην ζξαλίν ηνπ θαη κάιηζηα αηφκσλ ρσξίο δηαθξηηνχο 

ξφινπο κεηαμχ ηνπο? Γηαηί είλαη άιιν πξάγκα ν καζεηήο θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία λα έξρεηαη ζε επαθή κε πνιιά πξφζσπα πνπ ην θαζέλα φκσο έρεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν, δηαθξηηφ ξφιν π.ρ ν δάζθαινο ηεο ηάμεο, ε δαζθάια ηεο παξάιιειεο, 

ν γπκλαζηήο, ε εηθαζηηθφο θιπ θαη άιιν λα βιέπεη νηη έξρνληαη ζηελ ηάμε εηδηθά γηα 

ηελ πεξίπησζή ηνπ ηφζνη πνιινί δάζθαινη.  

 Βέβαηα, ρξεηάδεηαη θαη λα πξνβιεκαηηζηνχκε ζπλνιηθά γηα ην ζεζκφ ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο εάλ αληαπνθξίλεηαη ζην ζχλζεην ξφιν ηεο ή απνηέιεζε ην 

φρεκα γηα λα πινπνηεζεί ε ιεγφκελε “ζπκπεξίιεςε”, δειαδή ε ρσξίο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο, έληαμε ησλ παηδηψλ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε, πιαίζην πνπ δελ κπνξεί 



λα ηνπο πξνζθέξεη απηφ πνπ έρνπλ αλάγθε. Πξάγκαηη, απηφ δελ αθνξά ην ζχλνιν 

ησλ πεξηπηψζεσλ θαη κπνξεί φλησο ε παξάιιειε ζηήξημε λα  αληαπνθξίλεηαη ηέιεηα, 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο καζεηψλ, νη νπνίνη κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνλ εηδηθφ 

παηδαγσγφ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην αλαιπηηθφ πξφγξακκα ηνπ γεληθνχ 

ζρνιείνπ (θπξίσο καζεηέο κε κηα ζρεηηθή ειιεηκαηηθή πξνζνρή είηε ιφγσ ΓΔΠΥ, 

είηε επεηδή αλήθνπλ ζην θάζκα ησλ ΓΑΓ κε αξθεηά πςειή ιεηηνπξγηθφηεηα, είηε 

αθφκε εμαηηίαο πξνβιεκάησλ ζηελ αθνή, ηελ φξαζε θιπ).  

Όκσο  δε κπνξνχκε λα θιείζνπκε ηα κάηηα ζην γεγνλφο νηη απνηέιεζε ηνλ 

ζεζκφ πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πνιηηηθή ηεο “ζπκπεξίιεςεο” κε απνηέιεζκα 

ρηιηάδεο παηδηά λα βξίζθνληαη ζε έλα ζρνιηθφ πιαίζην πνπ ηειηθά αδπλαηεί λα 

ζηεξίμεη ηνπο καζεηέο γηαηί δελ αληαπνθξίλεηαη απφ θακία άπνςε ζηηο ηδηαίηεξεο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ηνπο. Ταπηφρξνλα, ε άλεπ φξσλ έληαμε, ππεξέηεζε κηα 

ραξά ηελ ζπλεηδεηή πνιηηηθή επηινγή ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ππνβάζκηζε ηεο εηδηθήο 

αγσγήο, ησλ δηαθξηηψλ δνκψλ, ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ.  

 

 Βέβαηα, απνηειεί επηηαγή ηεο Δ.Δ θαη δελ είλαη ειιεληθφ εθεχξεκα ε πνιηηηθή 

ηεο έληαμεο θαη ηεο ζπκπεξίιεςεο επηδηψθνληαο, κε πξνζρεκαηηθφ ηξφπν, λα 

ηεθκεξηψζεη κε “επηζηεκνληθά” ηηο πνιηηηθέο επηινγέο. Όκσο, νη ζπλέπεηεο ηεο 

πνιηηηθήο ηεο έληαμεο απνηππψλεηαη αλάγιπθα ζηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ην 2003,  θαζψο, αθφκα θαη νη ίδηνη επηζεκαίλνπλ: “ ν ηξόπνο ζθέςεο ηεο 

αγνξάο έρεη εηζαρζεί ζηελ εθπαίδεπζε θαη νη γνλείο έρνπλ αξρίζεη θαη ζπκπεξηθεξνληαη 

σο πειάηεο...Απηή ε εμέιημε εκπεξηέρεη νξηζκέλνπο θηλδύλνπο γηα ηνπο επάισηνπο 

καζεηέο γηαηί ηα ζρνιεία έρνπλ κεγαιπηεξε πηζαλόηεηα λα επηζπκνύλ καζεηέο πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζε κεγαιύηεξα απνηειέζκαηα.”  Βέβαηα φζν θη αλ θάλνπλ νηη 

ζηελνρσξηνχληαη γη απηήλ ηελ εμέιημε, ηα ζρνιεία πνιιψλ ηαρπηήησλ, ηα 

δηαθνξνπνηεκέλα, ηαμηθά θαηεγνξηνπνηεκέλα,  κε ηνπο γνλείο λα πιεξψλνπλ γηα 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο είλαη ε θχξηα πνιηηηθή θαηεχζπλζε ηεο Δ.Δ. θαη απηή έρεη 

πινπνηεζεί φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Άιισζηε, ζην γεληθφ θάδξν ησλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ “πεξί έληαμεο”, 

εληάζζεηαη θαη ε ηειεπηαία λνκνζεηηθή πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο πνπ δπζηπρψο 

βαζαίλεη ηελ ππνβάζκηζε ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο ζην φλνκα ηεο έληαμεο 

θαη ηε ζπκπεξίιεςεο. Έηζη, πεξηιεπηηθά λα αλαθέξσ νηη θαηαξγνχληαη ηα ΚΔΓΓΥ,  

θνξέαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, πνπ είρε σο απνθιεηζηηθή απνζηνιή λα θάλεη 

γλσκαηεχζεηο θαη λα πξνηείλεη, κε βάζε ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ, ην 

θαηάιιειν ζρνιηθφ πιαίζην. Θα ζπγρσλεπηνχλ ζε κηα ππεξεζία, ηα ΚΔΣΥ, πνπ ζα 

έρνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο πνιιά, δηαθνξεηηθά επηζηεκνληθά αληηθείκελα, κεηαμχ 

φισλ απηψλ θαη ηελ εηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε. Τα ΚΔΣΥ, δελ ζα δίλνπλ 

γλσκαηεχζεηο, αιιά αμηνινγηθέο εθζέζεηο θαζψο θαηάξγεζαλ ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

παηδνλεπξνιφγνπ πνπ θάλεη γλσκαηεχζεηο. Τελ ππεξεζία απηή, πνπ ηελ θαηαξγνχλ 

απφ ην ζρνιείν, ζα θιεζεί λα ηελ πιεξψζεη, πάιη, ν ίδηνο ν γνλέαο. Κη φκσο είλαη ην 

βαζηθφ πξναπαηηνχκελν γηα λα μεθηλήζεη ε εηδηθή παηδαγσγηθή παξέκβαζε. Κη ελψ 

ζα έπξεπε λα γίλεηαη απφ δηαθξηηή δνκή , κε ην αλάινγν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, 

γηα λα ηελ ππνζηεξίμεη, αληεπηζηεκνληθά θαη ζε βάξνο ησλ παηδηψλ ε επζχλε 

κεηαηίζεηαη ην φλνκα ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο ζην γεληθφ ζρνιείν. 

Γειαδή, ηε βαζηθή επζχλε γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εηδηθήο αγσγήο ηελ 



έρεη ν Σχιινγνο Γηδαζθφλησλ θαη ν ππεχζπλνο επηθνηλσλίαο κε ην ΚΔΣΥ ν νπνίνο 

κπνξεί λα είλαη θαη δάζθαινο ηεο γεληθήο αλ δελ ππάξρεη εηδηθφο παηδαγσγφο. 

Καηαλννχκε ινηπφλ νηη ην δηάζηεκα ηεο απιήο παξαθνινχζεζεο θαη παξέκβαζεο 

ρσξίο λα είκαζηε ζίγνπξνη εάλ απηή είλαη ε θαηάιιειε (λα πεηξακαηηδόκαζηε δει θαη 

ιίγν πάλσ ζην καζεηή) κεηξάεη ζε βάξνο ηνπ παηδηνχ γηα ηελ ζπλνιηθή ηνπ αλάπηπμε 

θαη παξέκβαζε ζηελ ηδηαίηεξε δπζθνιία.   

Καη ε εμέιημε απηή είλαη ζπλέρεηα ηεο πνιηηηθήο δηαρξνληθά φισλ ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ζην φλνκα ηεο ζπκπεξίιεςεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο. Όκσο ζεσξνχκε 

νηη ηα επηρεηξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζρεκαηηθά γηα λα θξχςνπλ ηελ 

ρξφληα ππνβάζκηζε θαη ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Με 

βαξχγδνππα ιφγηα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ επηρεηξνχλ λα ζηνηρίζνπλ εθπαηδεπηηθνχο 

θαη γνλείο πίζσ απφ απφ ηηο αληηεθπαηδεπηηθέο ηνπο θαηεπζχλζεηο. Τη ζεκαίλεη φκσο 

ζηελ πξάμε φηαλ απηνί κηιάλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ?  Σεκαίλεη νηη 

νη καζεηέο κε εηδηθέο παηδαγσγηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδνληαη ηζνπεδσηηθά, 

κνλνκεξψο κε ηα ίδηα κέηξα θαη ζηαζκά κε ηα ππφινηπα παηδηά κε απνηέιεζκα λα 

πεηηνχληαη θπξηνιεθηηθά ζηα γεληθά ζρνιεία ρσξίο λα ιακβάλεηαη θαλέλα 

νπζηαζηηθφ κέηξν γηα ηελ θάιπςε ησλ ηδηαηηεξσλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπο. 

Σχκθσλα κε ηνπο θπβεξλψληεο  ν ζηφρνο ηεο εληαμεο θαη ηεο εμάιεηςεο ησλ 

δηαθξίζεσλ θαη ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ππεξεηείηαη απφ έλα ζρνιείν γηα φινπο. 

 Αο αλαξσηεζνχκε φκσο: Δίλαη π.ρ άξαγε ην δηάιεηκκα ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε 

θακηα 200ξηα παηδηά λα ηξέρνπλ, λα θσλάδνπλ φπσο είλαη άιισζηε θπζηθφ, ν 

θαηάιιεινο ρψξνο γηα λα πινπνηεζεί ν ζηφρνο ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ελφο παηδηνχ 

κε απηηζκφ πνπ έρεη αλάγθε ηελ εξεκία? Μπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ ησλ ζπκκαζεηψλ  ηνπ φηαλ απηέο γίλνληαη πην ζχλζεηεο ζηελ 

πξνεθεβία ή ηελ εθεβία? Γηαηί ν ζηφρνο είλαη ε θνηλσληθνπνίεζε θαη φρη ην λα 

κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηα παηρλίδηα πνπ παίξλνπλ κέξνο εθείλε ηελ ψξα απφ ηα 

ππφινηπα παηδηά. Καη νχηε κπνξνχκε λα νλνκάζνπκε θνηλσληθνπνίεζε ηηο 

απνζπαζκαηηθέο επαθέο κε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπ.  

Μπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη καζεζηαθνί ζηφρνη κέζα ζηελ γεληθή ηάμε ζε έλαλ 

καζεηή πνπ ρξεηάδεηαη αξθεηά αξγφηεξνπο ξπζκνχο γηα λα θαηαθηήζεη ηε γλψζε ή 

πην ήξεκν πεξηβάιινλ θαη νιηγνκειή νκάδα? Γηαηί ν ζηφρνο είλαη λα θαηαθηήζεη ηηο 

απαηηνχκελεο θάζε θνξά έλλνηεο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

δπλαηφηεηέο ηνπ θαη φρη λα κπνξεί κέζα ζε 45 ιεπηά λα αληαπεμέιζεη ζηηο αλάγθεο 

ηεο δηδαζθαιίαο θη νχηε κπνξνχκε θπζηθά λα ζεσξήζνπκε καζεζηαθφ ζηφρν ζηα 

πιαίζηα ηεο έληαμεο ην λα κπνξεί ην παηδί λα θάζεηαη θξόληκα ζηελ ηάμε ρσξίο λα 

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα.  

Δίλαη ην ηεηξάδην θαη ην κνιχβη ή ε πξνθνξηθή παξάδνζε ν πην ελδεηθηηθφο 

ηξφπνο γηα ηελ δηδαζθαιία ελφο καζεηή ηνπ νπνίνπ ην ελδηαθέξνλ θεληξίδεηαη κφλν 

κέζα απφ ηελ εηθφλα, ηελ αλαπαξάζηαζε ή ηε δξακαηνπνίεζε? 

  Βνεζάκε νπζηαζηηθά έλαλ καζεηή θξαηψληαο ηνλ ζηε γεληθή ηάμε κε ηα 

αληίζηνηρα γλσζηηθά αληηθείκελα ηε ζηηγκή πνπ κπνξεί λα κελ είλαη ιπκέλα βαζηθά 

δεηήκαηα απηνεμππεξέηεζεο ή ζηνηρεησδψλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ? 

 
 



Οη ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ δελ απνηεινχλ πξφβιεκα αιιά ηελ 

θαζνδεγεηηθή ππμίδα γηα λα δηακνξθψζεηο ηα θαηάιιεια εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζηνλ θαηάιιειν ζρνιηθφ ρψξν κε ηνπο θαηάιιεια εηδηθεπκέλνπο 

παηδαγσγνχο θαη επηζηήκνλεο. 

Τα παιδιά αςηά, επειδή ξεκινούν από άνιζε και διαθοπεηική βάζε ζε ζσέζε 

με ηα ςπόλοιπα παιδιά, σπειάδονηαι από ηο εκπαιδεςηικό ζύζηεμα «ανιζόηιμε», 

δελαδή ππονομιακή μεηασείπιζε, για να μποπέζοςν να καηακηήζοςν ηεν 

ιζοηιμία ηοςρ. 

 Αληηηείλνπκε θαη ζζελαξά θσλάδνπκε όηη αλαγλσξίδνπκε θαη παιεύνπκε γηα 

ην δηθαίσκα ζηε δηάθξηζε ηνπ παηδηνύ πνπ έρεη εηδηθέο παηδαγσγηθέο αλάγθεο. 

Απνηειεί κέηξν πξνόδνπ ηεο θνηλσλίαο ν βαζκόο ηεο αλαβαζκηζκέλεο, δηαθξηηήο, 

επηζηεκνληθά ζύγρξνλεο, ζηήξημεο απηώλ ησλ παηδηώλ.  
Φξεηάδεηαη ζε θνηλφ κέησπν γνλείο, εθπαηδεπηηθνί θαη επηζηήκνλεο λα 

ππεξαζπηζηνχκε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ. Άιισζηε ε επηζηήκε 

εμειίζζεηαη θαη πξνζθέξεη λέα εθφδηα θαη κέζα γηα ηελ πξφιεςε ησλ αλαπεξηψλ, 

ηελ πξψηκε δηάγλσζε, ηελ παξέκβαζε, ηελ απνθαηάζηαζε αιιά θαη ηελ παξαγσγηθή 

έληαμε ηνπο ζηελ θνηλσλία. 

Γελ κπνξεί λα ππάξρεη πξφνδνο θαη λα κελ κπνξνχκε λα ηελ αδξάμνπκε, λα ηελ 

πξνζθέξνπκε ζε απηά ηα παηδηά. Γελ κπνξεί λα απνδερφκαζηε ην γεγνλφο φηη νη 

παξνρέο απηέο θνζηνινγνχληαη, θαη ηηο απνιακβάλνπλ κφλν φζνη κπνξνχλ λα ηηο 

πιεξψζνπλ. Δδψ θαη ηψξα λα απαηηήζνπκε λα πξνζθεξζεί θάζε δπλαηφ κέζν είηε 

είλαη ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ, είηε ην ηερλνινγηθφ κέζν γηα λα ζηεξηρζνχλ απηά ηα 

παηδηά. 

Δίλαη απαξάδεθην λα έρεη, επξέσο, απηνκαηνπνηεζεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

λα έρεη ελζσκαησζεί ε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία ζηηο κεραλέο, ζρεδφλ θαζνιηθά, 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη νηη δεκηνπξγνχληαη αληηθεηκεληθά νη πξνυπνζέζεηο λα 

εληαρζνχλ ζηελ παξαγσγή άηνκα κε, ζρεδφλ, θάζε είδνπο αλαπεξία θαη ε αλεξγία ζε 

απηή ηελ πιεζπζκηαθή νκάδα λα ζπάεη θφθαια. Δκπφδην ζε απηή ηελ έληαμε είλαη νη 

φξνη κε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε επηινγή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Όκσο ηα θξηηήξηα ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ είλαη δηακεηξηθά αληίζεηα κε ηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε νη 

εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη επηζηήκνλεο. Απηά ηα θξηηήξηα λα πξνηάμνπκε ζηελ πάιε 

καο ψζηε θαη απηά ηα άηνκα λα πξνεηνηκάδνληαη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ πξαγκαηηθή θαη νπζηαζηηθή ηνπο έληαμε ζηελ θνηλσλία, λα είλαη 

απηφλνκα, απηάξθε θαη αλεμάξηεηα.  

Δδψ θαη ηψξα λα δηεθδηθήζνπκε: 

Δλάληηα ζην λνκνζρέδην πνπ θαηαηέζεθε λα απαηηήζνπκε ηελ απφζπξζή ηνπο θαζψο 

πξνβιέπεη ηελ θαηάξγεζε ησλ ΚΔΓΓΥ. Δδψ θαη ηψξα λα επεθηαζνχλ, λα 

ζηειερσζνχλ θ.η.ι.  

Αχμεζε ησλ δαπαλψλ απφ ην θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη δηάζεζε ησλ ΔΣΠΑ γηα 

ηελ ίδξπζε θαη αλαβάζκηζε εηδηθψλ δνκψλ 

Πξφζιεςε κφληκνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ, εηδηθνχ 

βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα λα θαιπθζνχλ  φιεο νη αλάγθεο. 

Πξψηκε δηάγλσζε θαη παξέκβαζε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ παηδηνχ θαη θαζ φιε ηε 

ζρνιηθή δηαδξνκή ηνπ. 


