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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Εισαγωγικά:
Α. ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία
Β. Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
α) Οι κυριότερες µαθησιακές δυσκολίες είναι:
Ι. ∆υσλεξία.
ΙΙ.∆ιαταραχή της ανάγνωσης
ΙΙΙ.∆ιαταραχή της γραπτής έκφρασης.
ΙV.∆ιαταραχή των µαθηµατικών (∆υσαριθµισία).
β) Χαρακτηριστικά δυσλεξίας
Ι. Γενικές ενδείξεις δυσλεξίας
ΙΙ. ∆υσκολίες στην ανάγνωση
ΙΙΙ.∆υσκολίες στη γραφή
γ) Τα αίτια της δυσλεξίας
δ) ∆ιάγνωση της δυσλεξίας
ε) Αντιµετώπιση της δυσλεξίας από τους εκπαιδευτικούς
Ι. Προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω στρατηγικών
ΙΙ.Τροποποίηση της διδασκαλίας

Γ. Ψυχοκοινωνικές διαφοροποιήσεις παιδιών και εφήβων:
α) Ψυχοκοινωνικά προβλήµατα
β) Υποστηρικτικές δοµές του Εκπαιδευτικού συστήµατος

∆. ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση
α) Η εκπαίδευση των «άλλων» στην Ελλάδα
β) Οι εκπαιδευτικές πολιτικές έναντι των διαφορετικών µαθητών
Ι ) Η αφοµοίωση
ΙΙ) Η ενσωµάτωση
ΙΙΙ) Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση
γ) Το πλαίσιο δράσης του/της εκπαιδευτικού
δ) Υποστηρικτικοί φορείς του Υπ. Παιδείας

Ε ) Το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο στα σχολεία:
1) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν.3699/2008). Ποια είναι τα άτοµα αυτά.
2) Εξέταση µαθητών ηµερήσιων και εσπερινών Γυµνασίων, µε αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Γ2/28722/12-3-10/Υπ.Π.∆.Β.Μ.&Θ)
3) Προαγωγή-απόλυση µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες:
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Εισαγωγικά:
Η τάξη του Ελληνικού σχολείου σήµερα δεν είναι ίδια µε αυτή περασµένων
δεκαετιών, που έζησα εγώ, ούτε ίδια µε αυτή που ζήσατε σεις, αγαπητοί συνάδελφοι
eπιµορφούµενοι, στα µαθητικά σας χρόνια. (δεκαετία του ’90 και λίγο αργότερα)
Όσοι έχετε διδάξει ως αναπληρωτές θα έχετε εµπειρίες από τη σηµερινή
δοµή του µαθητικού πληθυσµού.
Ας ακούσουµε µερικές…………………………………………………………
Με τη φράση «διαχείριση της πολυµορφίας», παραδεχόµαστε ότι υπάρχουν πολλές
µορφές µαθητικού πληθυσµού. Αυτές σχηµατικά είναι:
1. Οι «κανονικοί» µαθητές, δηλαδή οι ντόπιοι, µε ελληνική υπηκοότητα.
2. Οι µαθητές µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (∆υσλεξία, διαταραχή
ανάγνωσης, διαταραχή της γραπτής έκφρασης, δυσαριθµισία κ.λ.π.)
3. Οι µαθητές µε ψυχοκοινωνικές διαφοροποιήσεις (αυτές που σχετίζονται µε
την αλληλεπίδραση κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων)
4. Οι Παλιννοστούντες µαθητές, οι αλλοδαποί (τέκνα οικονοµικών µεταναστών),
οι ροµά (τσιγγανόπαιδες) κ.λ.π.

Α. ∆ιαφοροποιηµένη διδασκαλία
Αφού υπάρχουν πολλές µορφές µαθητικού πληθυσµού το Ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστηµα µε θεσµικές δοµές προσπαθεί να ανταποκριθεί στις
εκπαιδευτικές απαιτήσεις όλων των οµάδων. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη µεριά
πρέπει να αξιοποιούν το θεσµικό κάθε φορά πλαίσιο, τις κατευθύνσεις των
υποστηρικτικών φορέων ή υπηρεσιών, αλλά και µε τη δική τους κατάρτιση,
επιµόρφωση, φιλοτιµία, προσπάθεια και ενθάρρυνση προς κάθε µαθητή/τρια να
βελτιώνουν τη σχολική επίδοση και πορεία όλων των µαθητών τους. ∆ιαφορετικοί
µαθητές σηµαίνει και διαφοροποιηµένη διδασκαλία, στόχοι, µεθοδολογικές
προσεγγίσεις, προσµονή διαφορετικών επιδόσεων, δεξιοτήτων από κάθε µαθητή.
Τελικός στόχος είναι η αποδοχή και ο σεβασµός του διαφορετικού, η
εξάλειψη των διακρίσεων και των αποκλεισµών, η καταπολέµηση και η παρεµπόδιση
σχηµατισµού προκαταλήψεων και στερεοτύπων, η αναγνώριση της πολιτισµικής
ταυτότητας κάθε µαθητή και η µορφωτική, πολυτισµική και κοινωνική ενσωµάτωση
όλων των οµάδων των µαθητών.

Β. Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
α)

Οι κυριότερες µαθησιακές δυσκολίες είναι:

I. ∆υσλεξία. Η Αµερικάνικη εταιρεία για τη ∆υσλεξία την ορίζει ως µία
νευρολογικής φύσης, συχνά οικογενειακή διαταραχή που έχει σχέση µε την
κατάκτηση και την επεξεργασία του λόγου.
ΙΙ.∆ιαταραχή της ανάγνωσης όταν η επίδοση στην ανάγνωση, µετρούµενη µε
ατοµικά χορηγούµενες σταθµισµένες δοκιµασίες της ακρίβειας ή της κατανόησης της
ανάγνωσης, είναι σηµαντικά κάτω από το αναµενόµενο.
ΙΙΙ.∆ιαταραχή της γραπτής έκφρασης. Σ' αυτήν οι δεξιότητες της γραφής,
µετρούµενες µε ατοµικά χορηγούµενες σταθµισµένες δοκιµασίες είναι σηµαντικά
κάτω από το αναµενόµενο.
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ΙV.∆ιαταραχή των µαθηµατικών (∆υσαριθµισία). Σ' αυτήν η µαθηµατική
ικανότητα, µετρούµενη µε ατοµικά χορηγούµενες σταθµισµένες δοκιµασίες, είναι
σηµαντικά κάτω από το αναµενόµενο.
β) Χαρακτηριστικά δυσλεξίας
Τα χαρακτηριστικά της ∆υσλεξίας µπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες :
Γενικά χαρακτηριστικά (πιθανές ενδείξεις που µπορεί να παρουσιάσει ένα
παιδί )
∆υσκολίες στην ανάγνωση
∆υσκολίες στη γραφή
Ι. Γενικές ενδείξεις δυσλεξίας

Εξελικτική φωνολογική ή γλωσσική διαταραχή.
∆υσκολία στην αναγνώριση και ονοµασία γνωστών αντικειµένων.
∆υσκολία στην αντιστοίχιση οπτικών και ακουστικών ερεθισµάτων.
∆υσκολία στην αποµνηµόνευση τραγουδιών ή ποιηµάτων µε οµοιοκαταληξία.
∆υσκολία στην περιγραφή, στη διήγηση ή στην εξιστόρηση µιας ιστορίας.
∆υσκολία στην εκτέλεση περισσοτέρων εντολών.
Προβλήµατα συγκέντρωσης.
∆υσκολία στην κατανόηση του χωρο - χρονικού προσανατολισµού.
∆υσκολία στη διάκριση αριστερού -δεξιού.
Έλλειψη οργάνωσης.
Έλλειψη συντονισµού & κινητική αδεξιότητα.
ΙΙ. ∆υσκολίες στην ανάγνωση
∆υσκολία στη σύνθεση γραφηµάτων σε συλλαβές και λέξεις ενώ µεµονωµένα τα
αναγνωρίζουν.
∆υσκολία στην ανάλυση και της σύνθεσης µιας λέξης σε γράµµατα.
Παράλειψη, πρόσθεση , µετάθεση γραφηµάτων , συλλαβών ή λέξεων (π.χ.
'τηλέφωνο - τηλένοφω - τηνολέφω').
∆υσκολία ή Αδυναµία να αναγνωρίσουν απλές ή οικείες λέξεις.
Σύγχυση λέξεων που µοιάζουν ακουστικά. (π.χ. γάλα - γάτα)
Καθρεπτικό' διάβασµα.(π.χ. διαβάζουν 'νάτο' αντί για 'όταν')
∆υσκολία στη διάκριση διαφορετικών λέξεων, οι οποίες περιλαµβάνουν τα ίδια
γράµµατα (π.χ. διαβάζουν 'µόνος' αντί 'νόµος').
Λανθασµένο διάβασµα στα φωνήεντα.
Ακρωτηριασµός λέξεων. (π.χ. διαβάζουν 'τπέω' αντί 'τρέχω').
∆υσκολία στις πολυσύλλαβες λέξεις ή πολυσύλλαβες λέξεις µε συµπλέγµατα
συµφώνων (π.χ. διαβάζουν 'χαµόλο' αντί 'χαµόγελο'ή 'σραγίδα' αντί 'σφραγίδα').
Τοποθέτηση τόνου σε λάθος συλλαβή.
Αργή, συλλαβιστή, διστακτική και µονότονη ανάγνωση.
Ελλιπής κατανόηση κειµένου.
ΙΙΙ.∆υσκολίες στη γραφή
∆υσκολία στη σύνθεση γραφηµάτων σε συλλαβές και λέξεις ενώ τα γράφουν
µεµονωµένα.
Παράλειψη, πρόσθεση, µετάθεση γραφηµάτων και συλλαβών (π.χ. γράφουν
'λιµούλα' αντί 'λιµνούλα' ή 'πετάαω' αντί 'πετάω'ή 'τοπίπι' αντί 'τόπι)
Σύγχυση στα συµπλέγµατα συµφώνων
∆υσκολία στην τοποθέτηση ορίων ανάµεσα στις λέξεις και τις προτάσεις (π. χ.
γράφουν Οπατέρασµου )
Απουσία των κεφαλαίων γραµµάτων ή παρεµβολή τους ανάµεσα στα µικρά
Παράλειψη ή αντιµετάθεση γραµµάτων που αποτελούν την ίδια λέξη (π.χ.
γράφουν άγα' αντί 'γάλα')
Απουσία τόνων ή παρατονισµός.
∆υσκολία στην αντιγραφή κειµένου.
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Πολλά ορθογραφικά λάθη.
'Κατοπτρική' γραφή σε γράµµατα ή λέξεις (π.χ. γράφουν 'νωπό' αντί 'πονώ')
Παράλειψη σηµείων στίξης.
Κακογραφία και µουντζουριές.
Πολλά συντακτικά λάθη.
Φτωχό περιεχόµενο κειµένων.
γ) Τα αίτια της δυσλεξίας
Οι µαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, διαταραχή γραφής, ανάγνωσης, δυσαριθµισία)
συναντώνται πολύ συχνότερα από ό,τι στο παρελθόν στο µαθητικό πληθυσµό λόγω
αφενός της µαζικότητας του σύγχρονου σχολείου και αφετέρου της επίδρασης
του πολιτιστικού περιβάλλοντος ( τηλεόραση, Η/Υ, video games). Ο έγκαιρος
εντοπισµός των µαθησιακών δυσκολιών συµβάλλει στη βελτίωση της σχολικής
επίδοσης.
δ) ∆ιάγνωση της δυσλεξίας
Οι έρευνες για τη ∆υσλεξία έχουν δώσει έµφαση στην έγκαιρη πρόληψη,
πρόγνωση και αντιµετώπιση της δυσκολίας αυτής. Η διάγνωση της δυσλεξίας είναι
έργο διεπιστηµονικής οµάδας, όπου ο κάθε ειδικός έχει το δικό του µερίδιο ευθύνης
και συνεισφοράς στο πλαίσιο µιας συλλογικής διεπιστηµονικής αξιολόγησης.
Υποστηρικτικός θεσµός του σχολείου για τη διάγνωση της δυσλεξίας ή
οποιασδήποτε άλλης ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης σήµερα είναι το ΚΕ.∆.∆.Υ.
(Κέντρο ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και υποστήριξης)
Η παραποµπή ενός µαθητή στο ΚΕ∆∆Υ γίνεται εφόσον η Σχολική κοινότητα
έχει ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται ένα «Σχέδιο
Άτυπης Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης» από το µαθηµατικό και από το φιλόλογο
της τάξης του µαθητή. Η άτυπη αυτή αξιολόγηση στέλνεται στο ΚΕ∆∆Υ όταν οι
γονείς του µαθητή αποφασίσουν, µετά από ραντεβού, να οδηγήσουν το παιδί
τους στο ΚΕ∆∆Υ.
Η διεπιστηµονική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και εκτιµήσεων
µεταξύ των ειδικών εξασφαλίζει την εγκυρότητα της διαγνωστικής διαδικασίας.
Στόχος της διάγνωσης είναι:
Η αποµόνωση των συγκεκριµένων δυσκολιών που σχετίζονται µε την δυσλεξία.
Ο εντοπισµός της φύσης και της ιδιαιτερότητας των δυσκολιών. Η αποτύπωση του
γνωστικού και µαθησιακού προφίλ του παιδιού. Η εισήγηση των κατάλληλων
παιδαγωγικών χειρισµών για την αντιµετώπιση των δυσκολιών.
ε) Αντιµετώπιση της δυσλεξίας από τους εκπαιδευτικούς
Ι. Προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µέσω στρατηγικών. Ο
εκπαιδευτικός µπορεί να µην παρουσιάσει την καταλληλότερη στρατηγική στο
µαθητή, αλλά να τον αφήσει να την ανακαλύψει ο ίδιος. Παραθέτουµε κάποιες από
τις στρατηγικές αυτές επιγραµµατικά:
Χρήση οργανογράµµατος στην αρχή της διδασκαλίας, ώστε να είναι σε θέση να
παρακολουθήσουν τη ροή των πληροφοριών και να κάνουν τις κατάλληλες
διασυνδέσεις της νέας γνώσης µε την ήδη αποκτηθείσα.
Ανακοίνωση των στόχων κάθε διδασκαλίας, ώστε να εστιαστεί η προσοχή τους,
στην πραγµάτωσή αυτών και να είναι σε θέση να προβαίνουν στην αυτοαξιολόγησή.
Παρουσίαση αφηρηµένων εννοιών µε χειροπιαστά παραδείγµατα ∆ιδασκαλία
που να αποσκοπεί στην αφύπνιση όλων των αισθήσεων (π.χ. εικόνες, χάρτες, γραφικές παραστάσεις, κ.λ.π Ενεργητικές δραστηριότητες, κατά την παράδοση, µέσα
από οµαδικές δραστηριότητες, πειράµατα. Σύνοψη των βασικών σηµείων του
µαθήµατος, µε τη συµµετοχή και τη βοήθεια της ίδιας της οµάδας στο τέλος της
διδακτικής παρέµβασης.
Παραγωγή σηµειώσεων από ένα µαθητή εµπλέκοντας και ευαισθητοποιώντας
και την υπόλοιπη οµάδα της σχολικής τάξης.
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Καθοδηγούµενες σηµειώσεις. Σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν κενά
τα οποία καλούνται να συµπληρώσουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια της διδακτικής
ενότητας. Γνωστική χαρτογράφηση, όπου καλείται ο µαθητής να γράψει τις σηµαντικότερες πληροφορίες και λέξεις κλειδιά της νέας γνώσης Για παράδειγµα
µπορεί να εφαρµοστεί στην περίληψη και την αναζήτηση των κυριότερων ιδεών ενός
κειµένου.
Ανακεφαλαίωση σε τρεις στήλες, ο µαθητής καθώς µελετά σηµειώνει στη πρώτη
στήλη µία λέξη κλειδί, στη δεύτερη µία ερώτηση που εµπεριέχει τη λέξη κλειδί και
στη τρίτη την απάντηση της ερώτησης.Αύξηση του χρόνου αναµονής των
απαντήσεων σε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Σύναψη συµφωνιών, όπου θα
καταγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης, οι τυχόν κυρώσεις και αµοιβές, αλλά και τα
θετικά κι αρνητικά σηµεία του µαθητή, ώστε να λειτουργεί η ανατροφοδότηση όσο
το δυνατό περισσότερο εποικοδοµητικά. Τα βήµατα της εκπαιδευτικής στρατηγικής
πρέπει να υποδεικνύουν στο µαθητή να χρησιµοποιεί συγκεκριµένες γνωστικές
στρατηγικές, να του υποδεικνύουν να χρησιµοποιεί τη µεταγνώση, που θα τον
οδηγήσουν στην ανατροφοδότηση.
ΙΙ. Τροποποίηση της διδασκαλίας
Το πρώτο που θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός στον
προγραµµατισµό του γνωστικού του έργου, είναι να ενδιαφερθεί πραγµατικά γι'
αυτούς τους µαθητές, να τους εµπνεύσει οικειότητα, εµπιστοσύνη, κατανόηση και
εκτίµηση. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προβαίνει σε εναλλακτική αξιολόγηση, η
οποία περιλαµβάνει προσαρµοστικές αλλαγές στις συνθήκες: α) του χρόνου, β) του
χώρου, γ) της παρουσίασης των θεµάτων των εξετάσεων, δ) της µορφής και των
απαντήσεων. Συνεχής ενθάρρυνση. ∆ιόρθωση γραπτού λόγου. Στη διόρθωση των
γραπτών, είναι προτιµότερο να µη χρησιµοποιείται έντονο χρώµα. Ο βαθµός
επίδοσης θα ήταν χρησιµότερος εάν µπορούσε να συµπληρωθεί και µε ποιοτικές και
περιγραφικές παρατηρήσεις. ∆ιατήρηση ενός φακέλου από το µαθητή όπου θα
φυλάσσεται το υλικό το οποίο έχει δουλευτεί, αλλά και κείµενα και σηµειώσεις που ο
ίδιος έχει παράξει. Με αυτό τον τρόπο µπορούν κι οι ίδιοι οι µαθητές να έχουν µία
εικόνα για την πρόοδο που έχουν επιτελέσει και οι γονείς µα και οι εκπαιδευτικοί να
αντλούν πληροφόρηση και ανατροφοδότηση. Είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων και
γνωστικών στρατηγικών, πώς να µαθαίνουν, πώς να οργανώνουν πώς να θυµούνται,
πώς να ελέγχουν, που θα τους χρησιµεύσουν σε όλο το διάβα της ζωής τους. Η
διδακτέα ύλη δεν αραιώνει από κοµµάτια που αφαιρούνται, ώστε να καλύπτεται
επιφανειακά µία ευρεία γνωστική περιοχή, αλλά ορίζεται µια πιο περιορισµένη
έκταση που µελετάται σε βάθος.

Γ. Ψυχοκοινωνικές διαφοροποιήσεις παιδιών και εφήβων:
α). Ψυχοκοινωνικά Προβλήµατα
Έρευνες των τελευταίων ετών σε ελληνικά σχολεία, τόσο του κέντρου όσο και της
περιφέρειας, έχουν επισηµάνει την αύξουσα συχνότητα εµφάνισης αποκλινουσών
συµπεριφορών (βία, χρήση ουσιών ,προβληµατικές συµπεριφορές κ.α.) στο χώρο του
σχολείου .
Υπάρχουν συγκεκριµένες αιτίες γι' αυτό. Ξεκινώντας απ' το σχολείο : είναι
φανερό ότι το σχολείο σήµερα µέσα στα πλαίσια εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης
έγινε πιο µαζικό. Με το Ν. 309/76 και την εννεάχρονη υποχρεωτική εκπ/ση
περισσότεροι µαθητές φοιτούν στο σχολείο αδιακρίτως οικονοµικής, κοινωνικής,
πολιτισµικής καταγωγής. Εύλογο, λοιπόν, είναι ότι µέσα στη µαζικότητα του αυτή θα
περιλαµβάνει περισσότερους νέους µε προβληµατική συµπεριφορά απ' ό,τι στο
παρελθόν. Πέρα απ' αυτό η ίδια η καθηµερινή πρακτική του σύγχρονου σχολείου
υιοθετώντας τη γενικότερη στάση της κοινωνίας σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό
αποκλεισµό έχει γίνει φειδωλή στη χρήση πρακτικών αποκλεισµού. Το σχολείο
παραµέρισε και αγνόησε πειθαρχικές ή αξιολογικές µεθόδους αποκλεισµού του
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παρελθόντος, πράγµα που επέτεινε περισσότερο τη µαζικότητά του, διατηρώντας
στους κόλπους του πολλές φορές και µαθητές µε εµφανώς διαταραγµένη
συµπεριφορά. Επιπλέον νέοι φορείς, όπως λ.χ. τα Κ∆ΑΥ (Κέντρα ∆ιάγνωσης,
Αξιολόγησης, Υποστήριξης)-σήµερα ΚΕ.∆.∆.Υ.- όχι µόνο δεν αποκλείουν αλλά
υποστηρίζουν τη σχολική φοίτηση µαθητών µε διαγνωσµένες µαθησιακές
δυσκολίες ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες στην Α/θµια και Β/θµια εκπ/ση, είτε σε
ειδικά είτε σε κανονικά σχολεία.
Άµεση συνέπεια η ύπαρξη / παρουσία / εµφάνιση µαθητών που χρειάζονται ειδική
αντιµετώπιση σε ό,τι αφορά τη συµπεριφορά τους. Χαρακτηριστική η περίπτωση των
παιδιών µε το λεγόµενο υπερκινητικό σύνδροµο ή αλλιώς, όπως λέγεται σήµερα,
διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής µε υπερκινητικότητα, όπου ενώ στα πρώτα
χρόνια της σχολικής ζωής τους τα παιδιά αυτά εµφανίζουν έντονες µαθησιακές
δυσκολίες, στην προεφηβεία και εφηβεία η διαταραχή εκδηλώνεται κυρίως µε
προβλήµατα στη συµπεριφορά π.χ. διαταραχή διαγωγής - προκλητική εναντιωµατική
συµπεριφορά - ροπή στη χρήση ουσιών.
Ταυτόχρονα, κοινωνικές αλλαγές των τελευταίων δεκαετιών δηµιουργούν ένα
περιβάλλον, στο οποίο πιο εύκολα απ' ότι στο παρελθόν εκκολάπτονται και
δηµιουργούνται χαρακτήρες και προσωπικότητες µε δυσκολίες στην προσαρµογή,
στην έκφραση των συναισθηµάτων τους και την συναίσθηση του εαυτού τους. Έτσι
συχνότερα όλο και πιο πολλοί µαθητές αδυνατούν να ενταχθούν στο σχολικό
περιβάλλον και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σχολικής κοινότητας. Απ'
αυτούς τους µαθητές ένα µικρό / ελάχιστο ποσοστό είναι εκείνο που η συµπεριφορά
του οφείλεται σε µια σαφώς διακριτή ψυχική διαταραχή. Στην πλειοψηφία και κατά
κανόνα η διαταραχή της συµπεριφοράς εύκολα σχετίζεται µε αυτές τις κοινωνικές
αλλαγές.
Θ' αναφερθώ στις σηµαντικότερες κοινωνικές αλλαγές και στον τρόπο που
επηρεάζουν τους νέους.
Οι αλλαγές στην οικογένεια. Η οικογένεια στο παρελθόν και µε τη µορφή που
είχε, αποτελούσε το βασικό πόλο προστασίας, ταυτοποιητικής διαδικασίας και
εγγύησης κοινωνικού δεσµού για το παιδί και το νέο . Σήµερα δοµές και ρόλοι µέσα
σ' αυτήν άλλαξαν τόσο στο επίπεδο του καταµερισµού της εργασίας όσο και στη
διαµόρφωση προτύπων ταύτισης και συµπεριφοράς. Οι ίδιες κοινωνικές αλλαγές
συνέβαλαν στην ύπαρξη και αύξηση του αριθµού των µονογονεϊκών οικογενειών
είτε λόγω αύξησης των διαζυγίων, είτε λόγω συνειδητής επιλογής κάποιων γυναικών
να αποκτήσουν παιδί χωρίς γάµο και συµβίωση (ανύπαντρες µητέρες).
Η οικογένεια λοιπόν, δε λειτουργεί πια ως σταθερό στήριγµα ταυτοποιητικής
διαδικασίας για τα παιδιά και τους νέους.
Οι ταχείς ρυθµοί και οι ραγδαίες αλλαγές, όπου σύµβολα και αξίες χάνουν τη
διαχρονικότητα τους διατηρώντας µια εφήµερη και πρόσκαιρη σηµασία, προκαλούν
νεο-ανάγκες που καλύπτονται µέσα από την υπερκατανάλωση, µια υπερκατανάλωση
που έχει γίνει ένας καθ'ολοκληρία τρόπος ζωής: η ιδεοληπτική και παθιασµένη
αναζήτηση της αέναα αναστελλόµενης απόλαυσης του ελλείποντος αντικειµένου,
δηλαδή τα πάντα και αµέσως, «απολαύστε χωρίς αναστολές», «ζήστε χωρίς νεκρούς
χρόνους», ό,τι αποτελεί το βασικό διαφηµιστικό υλικό του σύγχρονου εµπορικού
marketing.
Κατά δεύτερον η κυριαρχία αυτή των εικόνων (Τ.ν.- Η/Υ- εποπτκά µέσα
διδασκαλίας) γίνεται µε την ταυτόχρονη υποχώρηση του λόγου ως επεξεργασµένου
συστήµατος γλωσσικών σηµείων. Κάθε ενόρµηση περνώντας µέσα απ' το φίλτρο του
λόγου εξηµερώνεται. Εκεί χάνει την ενέργειά της και υπακούει πιό εύκολα στους
κανόνες της κοινωνικής ζωής. Αντίθετα, η εικόνα διεγείρει παρασύροντας εύκολα
σε ασύνειδες, πολλαπλές και αλληλοσυγκρουόµενες ταυτίσεις µε άµεση συνέπεια
τη διακύβευση µιας σταθερής ταυτότητας . Η σκέψη ως επεξεργασία γλωσσικών
σηµείων αποτελεί µια εξειδανικευµένη και αποδεκτή οδό στη διαµόρφωση σταθερής
ταυτότητας, ενώ η εικόνα διακυβεύει αυτήν τη ταυτότητα διότι απλώς µε τις
διαδοχικές ταυτίσεις καταργεί το ζητούµενο, το σταθερό πρότυπο ταύτισης.
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Ο έφηβος οδηγείται σήµερα µεθοδικά σ ένα αποκλεισµό από την ίδια του την
επιθυµία, τη λαχτάρα για ζωή. ∆ες κάποιους βαριεστηµένους έφηβους και τη
ψυχοπαθολογία που τους χαρακτηρίζει και που απορρέει από την αδυναµία τους να
αναγνωρίσουν στον εαυτό τους µια φυσιογνωµία. Αγόρια και κορίτσια του σήµερα
δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν την εµπειρία τους σ' αυτό που λέµε ψυχική ζωή.
Αυτή η θεαµατική συρρίκνωση της εσωτερικής ζωής αντισταθµίζεται µε την
υπερκατανάλωση εικόνων µέσα από την τηλεπικοινωνιακή παλίρροια που µας
περιβάλλει, µε τον συναισθηµατικό εκβιασµό των τηλεοπτικών σειρών, στις οποίες
πνίγονται οι όποιες ψυχικές τους διαθέσεις. Η εικόνα έχει την ασυνήθιστη δύναµη να
αιχµαλωτίζει τις αγωνίες και τις επιθυµίες, να επωµίζεται την έντασή τους και να
αναστέλλει το νόηµά τους εξού και το αίσθηµα κενού που περιγράφθηκε πριν. Στη
θέση των παλιών νοσολογικών οντοτήτων νέες τέτοιες περιγράφονται σήµερα,
όπως ναρκισσιστικοί τύποι, ψευδείς προσωπικότητες, αντικοινωνικοί,
σχιζοειδείς, οριακοί, ψυχοσωµατικοί, εξαρτητικοί. Οι φορείς αυτών των
διαταραχών είναι σχετικώς λειτουργικά άτοµα και δεν υπόκεινται σε κάποιου τύπου
κοινωνικό αποκλεισµό. Μπορούµε, λοιπόν, να τους συναντήσουµε και στο χώρο του
σχολείου και όταν τους συναντάµε έχουν την ανάγκη, τουλάχιστον, συµβουλευτικής
καθοδήγησης, τόσο αυτοί όσο και η οικογένεια τους. Στο σύνολο των
προβληµατικών συµπεριφορών που συναντά κανείς στο χώρο του σχολείου,
υπάρχουν κάποιες που αξίζουν προσοχής, διότι δυσκολεύουν την εύρρυθµη
λειτουργία της σχολικής ζωής. Είναι όσες συµπεριφορές: 1) αποτελούν µέρος της
συµπτωµατολογίας µιας σαφώς διακριτής ψυχικής διαταραχής, ευτυχώς αρκετά
σπάνιες, αφού ελάχιστος είναι ο αριθµός των µαθητών µέχρι την ηλικία των 18 ετών
που πάσχει από µια σοβαρή ψυχική νόσο.
2)Βίαιες συµπεριφορές
3)Παραβατικότητα (χρήση ουσιών, µικροκλοπές) 4)Απειθαρχία µε διαταραχή
διαγωγής 5)Αποφευκτικές συµπεριφορές.
β) Υποστηρικτικές δοµές του Εκπαιδευτικού συστήµατος
Σήµερα για το χειρισµό των ιδιαιτεροτήτων των µαθητών το Υπουργείο Παιδείας
έχει θεσπίσει δοµές που συµβάλλουν στην οµαλότερη ένταξη των µαθητών στο
σχολείο, στην αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής πράξης και στη
στήριξη της οικογένειας.
Πιο ειδικά οι άµεσα εµπλεκόµενοι φορείς µε τη σχολική κοινότητα είναι κυρίως:
i) Τα Κ.∆.Α.Υ (Κέντρα ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης Υποστήριξης) ή ΚΕ.∆.∆.Υ σήµερα
Λειτουργούν στις έδρες των Νοµών και Νοµαρχιών και καλύπτουν πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Σκοπός τους είναι η προσφορά υπηρεσιών διάγνωσης,
αξιολόγησης και υποστήριξης των µαθητών και κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και υποστήριξης, πληροφόρησης και
ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών, των γονέων και της κοινωνίας. Προς τούτο
είναι στελεχωµένα από εξειδικευµένο προσωπικό ( Παιδοψυχίατρο, ψυχολόγους,
εκπαιδευτικούς, φυσιοθεραπευτές, λογοθε- ραπευτές, κ.ά) το οποίο επιλαµβάνεται
κατά περίπτωση µετά από σχετικό αίτηµα εκπαιδευτικών και σε συνεργασία µε τους
γονείς των οποίων η συναίνεση είναι απαραίτητη.
ii) Οι Συµβουλευτικοί Σταθµοί Νέων της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός
τους είναι η ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών µονάδων. Έργο
τους είναι: Ως προς τους µαθητές δυνατότητα εντοπισµού, διάγνωσης, βραχείας
ψυχολογικής παρέµβασης και παραποµπής των περιπτώσεων µαθητών που
χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιµετώπισης. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης,
αυτοεκτίµησης και θετικής εικόνας του εαυτού τους µέσω της έκφρασης των
συναισθηµάτων τους µε σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας µε τους
συµµαθητές, καθηγητές και γονείς τους και τη βελτίωση της επίδοσής τους. Ως προς
τους εκπαιδευτικούς ενηµέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήµατα
συµπεριφοράς που αντιµετωπίζουν µαθητές των σχολείων και συνεργασία για την
αναγνώριση, παραποµπή και χειρισµό ιδιαίτερων περιστατικών µαθητών.
Επιµόρφωση σε θέµατα διαχείρηση ιδιαίτερων συµπεριφορών µαθητών και
ευαισθητοποίη- σή τους για την ανάπτυξη συνεργασίας σχολείου- οικογένειας. Ως
προς τους γονείς παρέµβαση στο πλαίσιο στήριξης της οικογένειας (συµβουλευτική)
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και ενδυνάµωση του ρόλου τους ως γονείς και ως συµµέτοχοι στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Είναι στελεχωµένοι από αποσπασµένους εκπαιδευτικούς µε
πιστοποιηµένη εξειδίκευση σε θέµατα ψυχικής υγείας (ψυχίατρος, ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί). Σήµερα λειτουργούν 15 Σ.Σ.Ν στις ∆ιευθύνσεις
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

∆. ∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση
α) Η εκπαίδευση των «άλλων» στην Ελλάδα
Για να έχει ο/η εκπαιδευτικός έγκυρη άποψη πάνω στα θέµατα που προκύπτουν
από την παρουσία των πολιτισµικά και εθνοτικά διαφορετικών πληθυσµιακών
κατηγοριών στην Ελλάδα και ιδιαίτερα πάνω στα ζητήµατα που ανακύπτουν στα
σχολεία είναι απαραίτητο να έχει υπόψη του τα πραγµατικά δεδοµένα σ' ότι αφορά
στον αριθµό των µαθητών/τριών αυτής της κατηγορίας, αλλά και στα διάφορα µέτρα
που εφαρµόζονται για την επίλυση των εν λόγω προβληµάτων.
∆εν είναι εύκολο να υπολογιστεί ο ακριβής αριθµός των οικονοµικών
µεταναστών/τριών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Εντούτοις, σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών που διεξήχθησαν από ανεξάρτητους/ες
ερευνητές/τριες ή από θεσµικούς φορείς, όπως η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδας, ο µαθητικός πληθυσµός αυτής της κατηγορίας αυξάνεται συνεχώς, όπως
φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα.
σχολικό έτος
σύνολο παλιννοστούντων και αλλοδαπών µαθητών
Αριθµός
% του συνόλου των µαθητών
1995/6
47666
3,1
1996/7
54943
3,6
1997/8
67210
4,6
1998/9
79737
5,6
1999/2000
89886
6,4
2000-1
100000
2002-3
130.114
8,9
Στην Ελλάδα, τα τελευταία είκοσι χρόνια πάρθηκαν διάφορα µέτρα (τάξεις
υποδοχής, φροντιστηριακά τµήµατα, σχολεία παλιννοστούντων), µε τα οποία
επιδιώχτηκε η εκπαιδευτική ενσωµάτωση των παιδιών των µεταναστών και των
εθνοτικών µειονοτήτων. Στις προσπάθειες αυτές εντάσσεται και η ίδρυση και η
λειτουργία των ∆ιαπολιτισµικών σχολείων, τα οποία έχουν ως στόχο να
παράσχουν εκπαίδευση «σε νέους µε εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή
µορφωτικές ιδιαιτερότητες» (Νόµος 2413/1996 άρθρο 34). Εντούτοις, το σύνολο
των δυνατοτήτων και των επιλογών που παρέχονταν από τη νοµοθεσία που ρύθµιζε
τα ζητήµατα της αντισταθµιστικής αγωγής και αφορούσε τις παραπάνω κατηγορίες
του µαθητικού πληθυσµού δεν αξιοποιήθηκαν ούτε φαίνεται ακόµη να
αξιοποιούνται. Έτσι, ενώ η νοµοθεσία παρέχει τη δυνατότητα διδασκαλίας της
µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού της χώρας προέλευσης, καθώς και τη
δυνατότητα πρόσληψης ειδικών επιστηµόνων (κοινωνιολόγων, κοινωνικών
λειτουργών, ψυχολόγων, κλπ.) για τη διευκόλυνση του έργου των Τάξεων Υποδοχής
(ΤΥ) και των Φροντιστηριακών Τµηµάτων (ΦΤ) και για την υποστήριξη των ίδιων
των µαθητών, στην πράξη οι ρυθµίσεις αυτές δεν τέθηκαν σχεδόν ποτέ σε ισχύ και
λειτουργία ή εφαρµόστηκαν επιλεκτικά και σε πολύ περιορισµένη κλίµακα.
Επιπρόσθετα, τα µέτρα που περιγράφηκαν παραπάνω αφορούν µόνον µια µερίδα του
συνολικού πληθυσµού των µαθητών/τριών αυτής της κατηγορίας: Το σχολικό έτος
2000-2001 µόνον το 22,9% αυτής της µερίδας του µαθητικού πληθυσµού φοιτούσαν
στις ΤΥ και στα Σχολεία ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί
ότι τα τελευταία χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για την εκπαιδευτική
ενσωµάτωση των Ροµ, µιας από τις ιστορικές «διαφορετικές» κοινωνικές κατηγορίες
του πληθυσµού της Ελλάδας.
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β) Οι εκπαιδευτικές πολιτικές έναντι των διαφορετικών µαθητών
Η εκπαίδευση, µετά τις εθνογεννέσεις των νέων χωρών της Ευρώπης, αποτέλεσε
ένα σηµαντικό όπλο στην προσπάθεια των περισσότερων από αυτά να επιτύχουν την
εθνική οµοιογένεια των κατοίκων τους. Η εκπαίδευση λοιπόν αποτέλεσε βασικό
άξονα των αφοµοιωτικών πολιτικών, αφού τα σχολεία επιφορτίστηκαν µε τη
διάδοση και την καλλιέργεια της εθνικής γλώσσας και της εθνικής µυθολογίας, της
εθνικής κουλτούρας. Σ' αυτό το πλαίσιο, παρακάτω επιχειρείται µια συνοπτική
παρουσίαση των εκπαιδευτικών πολιτικών που εφαρµόστηκαν και εφαρµόζονται στα
περισσότερα κράτη του κόσµου.
Ι ) Η αφοµοίωση
Οι αφοµοιωτικές πολιτικές, οι οποίες εφαρµόστηκαν σχεδόν απ' όλα τα κράτη έθνη, είχαν και έχουν ως στόχο τους την πλήρη εξάλειψη των διαφορετικών
χαρακτηριστικών µιας κοινωνικής οµάδας ή κατηγορίας ανθρώπων. Τα στοιχεία
αυτά θεωρούνται εµπόδια στην πλήρη (οικονοµική, πολιτική και κοινωνική)
ενσωµάτωση των µελών των εν λόγω οµάδων και κατά συνέπεια και στη σχολική
τους επιτυχία. Σαν αποτέλεσµα, οι πολιτικές αυτές είναι αντίθετες τόσο στη
διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, η οποία -σύµφωνα µε τους/τις
υποστηρικτές/τριες των αφοµοιωτικών πολιτικών- αποτελεί εµπόδιο στην
ικανοποιητική εκµάθηση της κυρίαρχης γλώσσας, όσο και στην εισαγωγή στοιχείων
πολιτισµού των διαφορετικών µαθητών και µαθητριών στο σχολικό πρόγραµµα. Σε
µια τέτοια προσέγγιση, η ευθύνη, τόσο για τη σχολική επιτυχία, όσο και για την
πλήρη ενσωµάτωση, µεταφέρεται στους/στις ίδιους/ες τους/τις «διαφορετικούς/ές»
µαθητές και µαθήτριες και στις οικογένειές τους, οι οποίοι/ες θα πρέπει να
φροντίσουν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους /τις παρέχονται.
Οι αφοµοιωτικές πολιτικές δεν υπήρξαν επιτυχείς και γι' αυτό -σε µεγαλύτερο
ή σε µικρότερο βαθµό- εγκαταλείφθηκαν, αφού όµως οδήγησαν τη µεγαλύτερη
µερίδα των µαθητών/τριών από διαφορετικές εθνοτικές οµάδες και από
µετανάστες/τριες σε αποκλεισµό από την εκπαίδευση.
ΙΙ) Η ενσωµάτωση
Κύρια παραδοχή του µοντέλου αυτού είναι ότι οι πολιτισµοί έχουν διαφορετικά,
αλλά και κοινά σηµεία. Συνεπώς, η άρση του αποκλεισµού των διαφορετικών
πολιτισµών και οι θετικές αναφορές στα ιδιαίτερά τους στοιχεία θα εξυπηρετήσει
καλύτερα την εκπαιδευτική και κοινωνική ενσωµάτωση των «άλλων». Εντούτοις, η
όποια «αναγνώριση» των διαφορών αυτών γίνεται - στα πλαίσια του ενταξιακού
µοντέλου- µέσα σε προκαθορισµένα όρια και υπό τον όρο ότι δεν έρχεται σε
αντίθεση µε βασικές αρχές και αξίες της «πλειοψηφικής» οµάδας.
ΙΙΙ) Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση
Η «∆ιαπολιτισµική», όπως και η Αντιρατσιστική και η Πολυπολιτισµική
εκπαίδευση προέρχεται από τα κινήµατα διαµαρτυρίας και αµφισβήτησης της
δεκαετίας του 1960 και στοχεύει στην καταπολέµηση των διακρίσεων στην
εκπαίδευση. Η ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση «συνιστά µια ενεργή διάδραση µεταξύ
ανθρώπων που κάποτε συναντούσαν εµπόδια στο να επικοινωνήσουν» και µπορεί
να ορισθεί ως πρόγραµµα ισότιµης αλληλεπίδρασης των πολιτισµών µε στόχο
την υπέρβαση των ορίων τους και τη συγκρότηση µιας υπερπολιτισµικής
ταυτότητας.
Με τους όρους ∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση και ∆ιαπολιτισµική Αγωγή σηµατοδοτείται συνήθως η διδασκαλία για τους άλλους πολιτισµούς, και η
ανάπτυξη του αισθήµατος του σεβασµού γι' αυτούς στα παιδιά των γηγενών και αυτό
επιδιώκεται µε το σχεδιασµό και την εφαρµογή διαφόρων σχολικών προγραµµάτων,
τεχνικών και υλικού. Επειδή όµως η καθιέρωση ιδιαίτερης διδακτικής ενότητας είναι
αδιανόητη, ενώ δεν υπάρχει «συνταγολόγιο», δηλαδή νέα αντικείµενα στο σχολικό
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πρόγραµµα, ούτε συγκεκριµένες διδακτικές πρακτικές και στάσεις, η ∆ιαπολιτισµική
εκπαίδευση τείνει τα ταυτιστεί µε την εισαγωγή φολκλορικών γνώσεων (φαγητά, χοροί, ενδυµασίες) για τις «διαφορετικές» οµάδες, καθώς και η αναφορά στις
θρησκευτικές ή τις εθνικές τους εορτές.
γ) Το πλαίσιο δράσης του/της εκπαιδευτικού
Η γνώση της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας συνηγορεί υπέρ της άποψης,
σύµφωνα µε την οποία η βελτίωση της σχολικής πορείας των ατόµων που
προέρχονται από διαφορετικά πολιτισµικά περιβάλλοντα δεν είναι δυνατόν να
επιτευχθεί µε την προσθήκη ενός µαθήµατος στο αναλυτικό πρόγραµµα ή µε την
εισαγωγή µιας σειράς από στοιχεία του ιδιαίτερου πολιτισµού τους. Χρειάζεται
µια ριζική αλλαγή, η οποία θα αποτυπώνεται, τόσο στη φύση των µαθηµάτων,
όσο και των παιδαγωγικών µεθόδων και των σχολικών πρακτικών.
Όπως γίνεται αντιληπτό, στην προσπάθεια αυτή, όπως και στο ζήτηµα της
σχολικής επιτυχίας των µαθητών/τριών που προέρχονται από χαµηλά
κοινωνικοοικονοµικά στρώµατα, σηµαντικός είναι ο ρόλος που διαδραµατίζει ο/η
εκπαιδευτικός, ο/η οποίος/η, στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της προσωπικής του/της
θεωρίας θα ήταν χρήσιµο να καταστρώσει ένα πλαίσιο εκπαιδευτικών
παρεµβάσεων, που θα έχουν ως στόχο τους την καταπολέµηση αρνητικών
θεωριών, αντιλήψεων, στάσεων και συµπεριφορών, οι οποίες συντελούν στη
διαιώνιση του αποκλεισµού και της περιθωριοποίησης των εν λόγω µερίδων του
πληθυσµού.
Σ' αυτή την προσπάθειά του/της, θα ήταν χρήσιµο να λάβει υπόψη:
Τις διαφορετικές - σε σχέση µε τις αντίστοιχες του σχολικού αναλυτικού
προγράµµατος και του σχολικού περιβάλλοντος - αξίες, παραστάσεις και εµπειρίες
των ατόµων αυτής της κατηγορίας
Τις διαφορετικές ευκαιρίες γνωριµίας, υιοθέτησης, επεξεργασίας και καλλιέργειας
ορισµένων από τις αξίες και τα επιτεύγµατα του σύγχρονου πολιτισµού
Τις διαφορετικές οικονοµικές δυνατότητες των οικογενειών τους Τις διαφορές στους
γλωσσικούς κώδικες ή τη διαφορετική τους µητρική γλώσσα, η οποία αποκλείεται
από το σχολείο.
Σ' αυτό το πλαίσιο ο/η εκπαιδευτικός οφείλει:
Να παρεµβαίνει σε παραστάσεις, εικόνες και δεδοµένα, τα οποία παραµορφώνουν
την πραγµατικότητα και να παρέχει τη δυνατότητα στους/στις µαθητές/τριές του να
έρχονται σε επαφή µε τα πραγµατικά στοιχεία. Έτσι, για παράδειγµα, στην
προσπάθειά του να καταπολεµήσει ανορθολογικές και αντιεπιστηµονικές απόψεις,
όπως αυτή που θέλει τους/τις Ροµ (Τσιγγάνους/ες) να παραµένουν µε επιλογή τους
στο κοινωνικό περιθώριο, θα µπορούσε να προβάλλει κοινωνικά και επαγγελµατικά
επιτυχηµένα άτοµα αυτής της κοινωνικής κατηγορίας του πληθυσµού της Ελλάδας
Να καταστήσει σαφές, µέσω της παράθεσης ιστορικών στοιχείων, ότι οι
«ξένοι/ες» στον ελλαδικό χώρο δεν αποτελούν ένα καινούριο φαινόµενο, δείχνοντας
ότι η συµβίωση πολιτισµικά διαφορετικών οµάδων δεν εµπεριέχει τους κινδύνους
που επαγγέλλονται οι εκµεταλλευτές του φόβου και των προκαταλήψεων
Να αναδείξει τα κοινά πολιτισµικά στοιχεία Ελλήνων και των ξένων (π.χ. των
Βαλκανικών λαών και των Ροµά), συντελώντας στην κατίσχυση των αντιλήψεων που
υποστηρίζουν την αδιαπερατότητα των πολιτισµών καθιστώντας µ' αυτό τον τρόπο
εµφανή την αλληλεπίδραση και τη δυναµική φύση της κουλτούρας.
Να στηρίζεται στα επιστηµονικά δεδοµένα και να αναπτύσσει τη διδασκαλία του σ'
αυτά και όχι σε αµφίβολης ποιότητας ιδεολογήµατα και δηµοσιογραφικές
καταγραφές. Να αξιοποιεί τις αντιφάσεις των Μέσων Μαζικής Πληροφόρησης, να
δίνει τη δυνατότητα στο σύνολο των µαθητών/τριών του/της να καλλιεργούν την
κριτική σκέψη και να αντιστέκονται στους µηχανισµούς χειραγώγησης που
συνδιαµορφώνουν αισθήµατα διακρίσεων και ρατσιστικές συµπεριφορές. Να
αναφέρεται σε συγκεκριµένα και υπαρκτά προβλήµατα των µαθητών/τριών του και
να τα συνδέει µε κοινωνικό και το πολιτισµικό περιβάλλον µέσα στο οποίο
αναπτύσσονται. Να διερευνά τις συγκρούσεις που εκδηλώνονται ή υποβόσκουν
µεταξύ διαφορετικών οµάδων των µαθητών/τριών του και να παρεµβαίνει για την
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άµβλυνσή τους. Να προσπαθεί να υιοθετήσει ένα διδακτικό στυλ, το οποίο θα
αποφεύγει τις διδασκαλίες υψηλού ακαδηµαϊκού επιπέδου χωρίς, όµως να αρκείται
στην κατάκτηση απλών εννοιών και σχέσεων και χωρίς να στερεί από τους/τις
µαθητές/τριες
βασικές
καταχτήσεις
της
ανθρώπινης
διανόησης. Να
επαναδιαµορφώσει τις σχέσεις του µε τους/τις γονείς των µαθητών/τριών αυτής της
κατηγορίας, έτσι ώστε αυτοί/ές να πάψουν να θεωρούν το σχολείο ένα εχθρικό τόπο
και να βρεθούν -στο µέτρο που δύνανται- πιο κοντά στο σχολείο. Η συνεργασία µε
τους/τις γονείς είναι θεµελιώδη προϋπόθεση ενδυνάµωσης των ξένων
µαθητών/τριών, αφού το γεγονός αυτό κάνει τους/τις µαθητές/τριες αυτής της
κατηγορίας να αισθάνονται πολιτισµικά καταξιωµένοι. Να µη προβαίνει σε
αρνητική αξιολόγηση των πολιτισµικών στοιχείων και των εµπειριών των
µαθητών/τριών που προέρχονται από τις παραπάνω πληθυσµιακές µερίδες, αλλά
αντίθετα να να εστιάζει στις οµοιότητες και τις διαφορές τους µε τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που καλλιεργούνται στο σχολείο, καθώς και να αναδεικνύει εκείνα τα
στοιχεία, για τα οποία οι µα- θητές/τριες αυτοί/ές είναι υπερήφανοι/ες
δ) Υποστηρικτικοί φορείς του Υπ. Παιδείας
Ταυτόχρονα µε τους παραπάνω φορείς και άλλοι τέτοιοι εποπτευόµενοι από το
Υπουργείο Παιδείας συνεπικουρούν στη διαχείριση προβληµάτων του σύγχρονου
σχολείου: Το Ι.Π.Ο.∆.Ε (Ινστιτούτο Παιδείας Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής
Εκπαίδευση). Βασική του αποστολή είναι η προώθηση της ελληνικής παιδείας στους
οµογενείς, κυρίως στα παιδιά και τους νέους, και η υποβοήθηση της εκπαιδευτικής
ένταξης των µεταναστών και των παλιννοστούντων µαθητών καθώς επίσης των
µαθητών που προέρχονται από ευάλωτα στον εκπαιδευτικό αποκλεισµό κοινωνικοπολιτισµικάπεριβάλλοντα. Το Ι.∆.ΕΚ.Ε (Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων ). Σκοπός του είναι η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τη δια βίου
µάθηση, κυρίως µέσω των επιµορφωτικών προγραµµάτων για ενήλικες. Βασική του
αποστολή είναι η προώθηση της ελληνικής παιδείας στους οµογενείς, κυρίως στα
παιδιά και τους νέους, και η υποβοήθηση της εκπαιδευτικής ένταξης των µεταναστών
και των παλιννοστούντων µαθητών καθώς επίσης των µαθητών που προέρχονται από
ευάλωτα στον εκπαιδευτικό αποκλεισµό κοινωνικο- πολιτισµικά περιβάλλοντα.
Η εµπειρία από τη σύντοµη παρουσία των υποστηρικτικών προς το σχολείο
δοµών καταδεικνύει ολοένα και περισσότερο την αναγκαιότητα τους, αναδεικνύει τη
σηµασία της συνεργασίας των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας ( µαθητέςκαθηγητές- γονείς) και την αναγκαιότητα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Ειδικά ό,τι αφορά τη συνεργασία των γονέων, είναι αποδεδειγµένο ότι όσο πιο καλά
λειτουργεί το υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον, τόσο πιο ικανοποιητικά είναι
τα αποτελέσµατα της όποιας προσπάθειας χειρισµού προβληµατικών συµπεριφορών
µαθητών και ειδικά σήµερα που αρκετοί γονείς βιώνουν σύγχυση και ανασφάλεια µε
κάποιες συµπεριφορές των παιδιών τους ή συνολικά σε σχέση µε ό,τι αφορά το ρόλο
τους ως γονείς.

Ε ) Το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο στα σχολεία:
1) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόµων µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (Ν.3699/2008), Άρθρο 3.
Ποιοι χαρακτηρίζονται µαθητές µε αναπηρία και µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Μαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισµένη
περίοδο της σχολικής τους ζωής εµφανίζουν σηµαντικές
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δυσκολίες µάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβληµάτων,
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύµφωνα µε τη
διεπιστηµονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρµογής και µάθησης.
Στους µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης
(τυφλοί, αµβλύωπες µε χαµηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές
αναπηρίες, χρόνια µη ιάσιµα νοσήµατα, διαταραχές οµιλίας−λόγου, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες
όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδροµο ελλειµµατικής
προσοχής µε ή χωρίς υπερκινητικότητα,
διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσµα αυτισµού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στην κατηγορία µαθητών µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εµπίπτουν οι µαθητές µε
χαµηλή σχολική επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς µε εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή
πολιτισµικές ιδιαιτερότητες.
2. Οι µαθητές µε σύνθετες γνωστικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, παραβατική
συµπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραµέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής
βίας, ανήκουν στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι µαθητές που έχουν µία ή περισσότερες
νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγµένα σε βαθµό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώµενα
για την ηλικιακή τους οµάδα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
κατόπιν εισήγησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ανατίθεται η ανάπτυξη προτύπων αξιολόγησης και
ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τους µαθητές αυτούς σε Σχολές ή Τµήµατα Α.Ε.Ι. που,
κατόπιν πρόσκλησης που τους απευθύνει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων,
εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Στους µαθητές αυτούς δεν έχουν εφαρµογή οι λοιπές διατάξεις του παρόντος
νόµου.
2) Εξέταση µαθητών Ηµερήσιων και Εσπερινών Γυµνασίων, µε αναπηρία και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (Γ2/28722/12-3-10/Υπ.Π.∆.Β.Μ.&Θ)
1. Οι µαθητές µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο Ν. 3699/2008
(Φ.Ε.Κ. 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις δυνατότητές τους.
Ειδικότερα:
α) Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αίτησής τους οι µαθητές που αδυνατούν να υποστούν γραπτή
εξέταση επειδή:
ι) είναι τυφλοί, σύµφωνα µε τον Ν. 958/1979 (Φ.Ε.Κ. 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή
τους τουλάχιστον 67% ή είναι αµβλύωπες µε ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%,
ιι) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% µόνιµη ή προσωρινή, που συνδέεται µε τα άνω άκρα,
ιιι) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,
ιν) πάσχουν από κάταγµα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων που καθιστά αδύνατη τη χρήση
τους για γραφή,
ν) παρουσιάζουν ειδικές µαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθµησία,
δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία. Όταν ο µαθητής της περίπτωσης αυτής επιθυµεί να απαντήσει και
γραπτά σε κάποια ερωτήµατα, αυτά αξιολογούνται κατά τη βαθµολόγηση.
Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γυµνάσιό τους συνοδευόµενη από τη γνωµάτευση σύµφωνα µε το
ισχύον κάθε φορά σύστηµα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας Υγειονοµικής Επιτροπής για τις
περιπτώσεις ι έως ιν, από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα µαθήµατα δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθεί µε γραπτές εξετάσεις. Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωµάτευση από τα οικεία Κέντρα
∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ∆∆Υ), που
λειτουργούν στις έδρες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων της
παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Παιδείας,
∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠ∆), στην οποία θα αναγράφεται
η ειδική µαθησιακή δυσκολία του µαθητή, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.
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β) Eξετάζονται προφορικά ή γραπτά οι µαθητές µε φάσµα αυτισµού. Για τις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται γνωµάτευση από τα οικεία ΚΕ∆∆Υ, που λειτουργούν στις έδρες των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και των Νοµαρχιακών ∆ιαµερισµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Ν.
3699/2008 ή τα πιστοποιηµένα από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠ∆) στην οποία θα αναγράφεται η ειδική µαθησιακή δυσκολία του
µαθητή, ο προφορικός ή ο γραπτός τρόπος εξέτασης, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του. Η
σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γυµνάσιό τους συνοδευόµενη από τη γνωµάτευση των
αναφεροµένων Κέντρων.
γ) Εξετάζονται γραπτά οι µαθητές που έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήµατα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι)
σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήµατα λόγου και οµιλίας (δυσαρθρία,
τραυλισµός) καθώς και προβλήµατα επιληψίας, τα οποία πιστοποιούνται από την οικεία Υγειονοµική
Επιτροπή ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γυµνάσιό τους
συνοδευόµενη από τη γνωµάτευση σύµφωνα µε το ισχύον κάθε φορά σύστηµα πιστοποίησης
αναπηρίας.
2. Κατά τις ολιγόλεπτες, ωριαίες δοκιµασίες των τριµήνων και τις προαγωγικές και απολυτήριες
εξετάσεις, οι µαθητές του άρθρου αυτού εξετάζονται (προφορικά ή γραπτά) από τον οικείο καθηγητή
ταυτόχρονα µε τους µαθητές της τάξης στην οποία ανήκουν και στα ίδια θέµατα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παρούσας.
3. Οι αιτήσεις και οι γνωµατεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, υποβάλλονται στο ∆ιευθυντή
του οικείου Γυµνασίου το αργότερο µέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Σε έκτακτες και απρόβλεπτες
περιπτώσεις µπορούν να υποβάλλονται και αργότερα.

3) Προαγωγή-απόλυση µαθητών µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες:
(Από το βιβλίο του Αποστόλη Τσακούµη, Η Βασική Εκπαιδευτική νοµοθεσία στα
ηµερήσια Γυµνάσια, εκδόσεις Πασχέντης, Αγρίνιο 2008, σελ 80 και 81)
Γ. Μαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:
1. Προαγωγή ή απόλυση µαθητών ηµερήσιου Γ/σίου µε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (Π.∆. 191/92, άρθρο 5)
Οι µαθητές, που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
Νόµου 1566/85), των οποίων οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ίδιου Νόµου έχουν πιστοποιηθεί, εφόσον δεν είναι προφανείς, από τις
αρµόδιες υπηρεσίες και φοιτούν : α) ως εντεταγµένοι σε κανονικά Γυµνάσια β) σε
ειδικές τάξεις, τµήµατα ή οµάδες που λειτουργούν µέσα σε κανονικά Γυµνάσια και γ)
σε αυτοτελή ειδικά Γυµνάσια, προάγονται, απολύονται, παραπέµπονται η
απορρίπτονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου
1 του Π.∆. 182/84 µε µείωση του προβλεπόµενου από το εδάφιο γ της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού µέσου όρου σε "τουλάχιστον δώδεκα (12)".
(∆ηλαδή 11και 1/2).
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Επειδή το άρθρο 32 του Ν. 1566/85, που όριζε τους µαθητές µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καταργήθηκε, η κατηγορία αυτή των µαθητών
περιελήφθηκε αργότερα στο Ν. 2817/2000, άρθρο 1 και σήµερα στο Ν.3699/2008,
Άρθρο 3.
ΤΕΛΟΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Ως βοηθήµατα για το θέµα που µου ανατέθηκε
χρησιµοποιήθηκαν κύρια οι εισηγήσεις που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Π.Ι. και
σχετίζονται µε την Εισαγωγική Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
Αναλυτικότερα:
α) Ειρήνης Βερώνη, Κ∆ΑΥ Β΄Αθήνας, Ειδική Μαθησιακή ∆υσκολία (∆υσλεξία):
Χαρακτηριστικά-∆ιάγνωση-Αντιµετώπιση
β) Τρύφωνος Νικολόπουλου, Ειδικού παιδαγωγού-φιλολόγου, Μαθησιακές
δυσκολίες και εκπαιδευτική πράξη στη ∆ευτεροβάθµια Εκπ/ση.
γ) Ιωάννη Στρατούλια, εκπ/κού,ψυχιάτρου, Υπεύθυνου ΣΣΝ ∆/θµιας Εκπ/σης Ν.
Αχαΐας, ∆ιαχείριση πολυµορφίας ιδιαιτεροτήτων µαθητικού πληθυσµού
δ) ∆ηµητρίου Ζάχου, ∆άσκαλου, Η αντιµετώπιση των εκπ/κών προβληµάτων των
µαθητών/τριών από διαφορετικό πολιτιστικό περιβάλλον
ε) Αποστόλου Τσακούµη, Η βασική εκπαιδευτική νοµοθεσία στα ηµερήσια
Γυµνάσια, προαγωγή και απόλυση µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
Αγρίνιο 2008 (Π.∆. 191/92, άρθρο 5)
στ ) Το σηµερινό νοµοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση µαθητών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (Ν. 3699/2008, άρθρο 3 και Γ2/28722/12-310/Υπ.Π.∆.Β.Μ.&Θ)
2. Η κυριότερη µέθοδος διδασκαλίας που πρόκειται να χρησιµοποιήσω είναι αυτή του
κατευθυνόµενου διαλόγου.

