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Οι παραποµπές στο παρόν άρθρο, το οποίο  δηµοσιεύει η ιστοσελίδα της Πανελλήνιας  Ένωσης Σχολι-
κών Συµβούλων, πρέπει να συµπεριλαµβάνει  τις παραπάνω πληροφορίες. 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 24/1/2005 

 
Εισαγωγικά 

Το 2005  έχει προσδιοριστεί ως έτος διαλόγου  για την παιδεία. Αναζητώντας την ποιότητα σε 
µια περιοχή ιδιαίτερης σηµασίας για την προκοπή του έθνους, την περιοχή της εκπαίδευσης, είναι 
απαραίτητο να ασχοληθούµε συστηµατικά και να αναδείξουµε τη συνεισφορά της ειδικής εκπαί-
δευσης ως καθοριστικού παράγοντα στον  προσδιορισµό αυτής της ποιότητας.    

Η άποψη ότι τα παιδιά µε αναπηρία µόλις και µετά βίας φτάνουν στο ποσοστό του 2%  του συ-
νολικού µαθητικού πληθυσµού, αποτελούσε και, εν πολλοίς, συνεχίζει να αποτελεί πεποίθηση πολ-
λών εκπαιδευτικών στο ελληνικό σχολείο. Από το 1978 που δηµοσιεύτηκε η Αναφορά της Επιτρο-
πής Warnock (Warnock Report), σύµφωνα µε την οποία ένα ποσοστό που φτάνει το 20% του µαθη-
τικού πληθυσµούς µπορεί, σε κάποια περίοδο της σχολικής του σταδιοδροµίας, να θωρηθεί ότι ταξι-
νοµείται στην κατηγορία των προσώπων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) (DES, 1978), η 
διεθνής ειδική εκπαίδευση έχει σηµειώσει σηµαντικά βήµατα προόδου. Στη χώρα µας, ωστόσο, οι 
αλλαγές συντελούνται µε ιδιαίτερη βραδύτητα και αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί από τις διαθέ-
σιµες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και τα ποσοστά του µαθητικού πληθυσµού που εξυπηρετούνται από 
αυτές.    

Η ανάλυση των στοιχείων της προσπάθειας χαρτογράφησης της περιοχής της Ειδικής Αγωγής 
και στη χώρα µας -η οποία έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- παρά τον αποσπασµατικό της χα-
ρακτήρα, δεδοµένου του ότι περιορίστηκε σε εξ αποστάσεως καταγραφές -κυρίως µε τη µεθοδολο-
γία του δοµηµένου ερωτηµατολογίου- επιτονίζει τα εξής, ήδη γνωστά, σηµαντικά ζητήµατα: 

(α) Η συντριπτική πλειοψηφία των προσώπων µε ε.ε.α. παραµένει στο συνηθισµένο σχολείο. 
Στο σχολείο δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα από την υιοθέτηση του συστήµατος της, χωρίς 
όρους, ακώλυτης προαγωγής (Χαρούπιας, 2004β) και την παρουσία στις τάξεις αυξηµένου αριθµού 
αλλόγλωσσων µαθητών.  

(β) Οι διαθέσιµες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο σχολείο, αν και έχουν βελ-
τιωθεί αριθµητικά, παραµένουν ανεπαρκείς. 

Ταυτόχρονα, από τη µέχρι τώρα θεσµική συνεργασία µας µε το Κέντρο ∆ιάγνωσης Αξιολόγη-
σης και Υποστήριξης (Κ.∆.Α.Υ.) της Γ’ ∆ιεύθυνσης Αθηνών και τις ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες 
του ν. 1566/85, από την επιτόπια παρατήρηση και από τις εµπειρίες συνεργασίας µε τους εκπαιδευ-
τικούς των Τµηµάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της 1ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής, αλλά και τα στελέχη της 
εκπαίδευσης και τους άλλους  εκπαιδευτικούς διαπιστώνουµε ότι:  

(i) Οι µηχανισµοί ανίχνευσης και αναγνώρισης των ε.ε.α. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
στη ζήτηση υπηρεσιών ούτε ποσοτικά (δεν συντάσσονται οι απαραίτητες εκθέσεις ε.ε.α. ή δεν αποδί-
δονται στους ενδιαφερόµενους έγκαιρα), ούτε ποιοτικά (οι πληροφορίες και τα δεδοµένα των εκθέ-
σεων είναι ανεπαρκή και χωρίς διεπιστηµονική τεκµηρίωση, στη συντριπτική πλειοψηφία των περι-
πτώσεων). 

                                                 
i ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 



                                                                      ∆ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης 
 

Γραφείο σχολικού συµβούλου 1ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής,  Βούλγαρη 1, Αθήνα 10437  

2 

(ii) H υπάρχουσα νοµοθεσία δεν τηρείται ούτε προσχηµατικά και δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την υλοποίησή της (Ηµέλλου & Χαρούπιας, υπό δηµοσίευση). Ενδεικτικά αναφέ-
ρουµε ότι η κατάρτιση των Ατοµικών Προγραµµάτων Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.), καθώς και η διαµορ-
φωτική και η τελική τους αξιολόγηση, τα οποία προβλέπεται ότι αποτελούν αρµοδιότητα των 
Κ.∆.Α.Υ., πραγµατοποιούνται σε µικρό ποσοστό του συνόλου των περιπτώσεων). 

Οι κρίσιµες αυτές παρατηρήσεις σχηµατοποιούν ένα πλαίσιο αποσπασµατικής αντιµετώπισης 
των ε.ε.α. στη σχολική κοινότητα, σύµφωνα µε το οποίο δίδεται έµφαση στην κάλυψη των µαθησια-
κών κενών και, σε λίγες περιπτώσεις, παρατηρείται υιοθέτηση στρατηγικών και µεθοδολογίας  προ-
σαρµοζόµενης εκπαίδευσης (Ηµέλλου, 2003: 101-116).  

Παρά τις εµφανείς αυτές αδυναµίες, τα Τ.Ε. είναι, δυστυχώς, η µόνη υπηρεσία ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης, η οποία, την παρούσα τουλάχιστον χρονική στιγµή, διαπιστώνουµε ότι  υπάρχει 
διαθέσιµη στα δηµόσια σχολεία. Όταν δεν υπάρχει Τ.Ε. οι υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης είναι, σχεδόν, µηδενικές!  Τα ιδιωτικά σχολεία, εξάλλου, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
εξαιτίας του κερδοσκοπικού τους, κυρίως, χαρακτήρα, αποφεύγουν τη συγκρότηση συστηµατικών 
υπηρεσιών υποστήριξης των παιδιών και των νέων µε ε.ε.α. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, έχουµε 
γίνει αυτόπτες µάρτυρες προσπαθειών ή και οριστικής αποµάκρυνσης παιδιών µε ε.ε.α. από ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια, εξαιτίας της έλλειψης των υπηρεσιών αυτών. Οι ελάχιστες περιπτώσεις, όπου παιδιά 
και νέοι µε αναπηρίες φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και δέχονται συστηµατική υποστήριξη, 
προέρχονται από οικογένειες ‘ειδικού προφίλ’ (γονείς µε άνεση οικονοµική και/ή επιρροή στη δη-
µόσια ζωή και την κρατική εξουσία ή µε ιδιαίτερη κοινωνική ισχύ).  

Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω θεωρούµε ότι αποτελούν µέρος µόνο από τα επιχειρήµατα που ε-
πιβάλλουν στους αρµόδιους θεσµικούς παράγοντες να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση της 
σταδιακής διαµόρφωσης µιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής. Ως βασική δέσµευση της νέας αυτής 
πολιτικής θεωρούµε την ίδρυση ενός τουλάχιστον Τ.Ε. σε κάθε συγκρότηµα συστεγαζόµενων σχο-
λείων, στα δηµόσια εκπαιδευτήρια σε ολόκληρη την επικράτεια. Η προώθηση αυτής της πολιτικής 
θα µπορούσε να ‘προστατεύσει’ τη σχολική ζωή από αντιπαιδαγωγικές απόψεις και άλλες διαχωρι-
στικές στάσεις και ενέργειες προσώπων και θεσµών, οι οποίοι εναντιώνονται, σε ορισµένες περιπτώ-
σεις σθεναρά, αλλά χωρίς επαρκή επιχειρήµατα, στην ίδρυση Τ.Ε. στις σχολικές κοινότητες όπου 
υπηρετούν, µε κύριο µέληµά τους την αποφυγή συγκέντρωσης παιδιών µε ε.ε.α. στο συγκεκριµένο 
σχολείο. Με δεδοµένη την παρουσία στο σχολικό σύστηµα ενός ποσοστού παιδιών και νέων µε 
ε.ε.α., το οποίο σύµφωνα µε εκτιµήσεις διεθνών οργανισµών ανέρχεται γύρω στο 10-15% (British 
Council, 2004) και το οποίο ποσοστό, στην περίπτωση που συµπεριληφθούν όλες οι δυσκολίες µάθη-
σης,  µπορεί να ανέρχεται -κατά εκτιµήσεις- και σε ποσοστό 30% (Trauner, 1986), η στάση των πιο 
πάνω προσώπων και θεσµών στη σχολική κοινότητα, αναδεικνύεται, τουλάχιστον, ως αντιπαιδαγω-
γική. Η άρνηση εξασφάλισης υπηρεσιών ειδικής εκπαίδευσης στο σχολείο της γειτονιάς κάθε µαθη-
τή ακυρώνει το κατοχυρωµένο συνταγµατικά δικαίωµα κάθε πολίτη να επωφελείται από τις αντί-
στοιχες υποστηρικτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην πλησιέστερη προς την κατοικία του σχολική 
µονάδα, µέσα σε ένα ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον µάθησης.    

 
1. Τι είναι το Τµήµα Ένταξης (Τ.Ε.)  

Στη χώρα µας, σύµφωνα µε το ν. 2817/2000, τα παιδιά µε ε.ε.α., τα οποία φοιτούν στις σχολι-
κές µονάδες της επικράτειας (γενικά σχολεία), υποστηρίζονται από το Τµήµα Ένταξης (Τ.Ε.). Το 
Τ.Ε. αποτελεί, την παρούσα χρονική περίοδο, τη µοναδική διαθέσιµη υπηρεσία παροχής ειδικής α-
γωγής και εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Εξαιτίας του ότι αποτελεί, στην ουσία, µία ιδιόµορφη 
Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.), ο νοµοθέτης προέβλεψε να τοποθετείται και να υπη-
ρετεί σ’ αυτήν ένας µόνον εκπαιδευτικός (µονοθέσια σχολική µονάδα). Η  µονοθέσια αυτή Σ.Μ.Ε.Α. 
δεν έχει διοικητική υπόσταση και για το λόγο αυτό προσαρτάται σε µία σχολική µονάδα γενικής α-
γωγής.  

Ο θεσµός του Τ.Ε., αν και συµπληρώνει τον τέταρτο χρόνο από της ιδρύσεώς του σε αντικατά-
σταση των Ειδικών Τάξεων του ν. 1143/1081 και 1566/1985, δεν ευτύχησε να γίνει αντικείµενο θε-
σµικών ενεργειών προκειµένου να γίνει η απαραίτητη: (α) διευθέτηση και διασάφηση των διαδικα-
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σιών συνεργασίας του µε τη σχολική κοινότητα  (Σχολικός σύµβουλος 1ης Περιφέρειας Ε.Α., 2003) 
και (β) ενίσχυση του θεσµικού του ρόλου µέσα από την αναγκαία διευκρίνιση των καθηκόντων του 
εκπαιδευτικού που υπηρετεί σ’ αυτό (Σχολικός σύµβουλος 1ης Περιφέρειας Ε.Α., 2004).  
 
2. Ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. 

Σε εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας, κάθε εκπαιδευτικός που δηλώνει πρόθεση να εργα-
στεί σε Τ.Ε. (διεκδικώντας οργανική θέση µε µετάθεση ή µε ετήσια προσωρινή απόσπαση): 
• έχει, συνήθως, ειδικές σπουδές διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (µεταπτυχιακές πανεπιστηµια-

κές σπουδές στην ειδική αγωγή στα πλαίσια προγραµµάτων εξειδίκευσης µε οικονοµική επιχο-
ρήγηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) ή διετή µετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή στα ∆ιδασκα-
λεία Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστηµίων (Μαράσλειο ∆ιδασκαλείο ∆.Ε. κ.ά.). Από το 2003 το-
ποθετείται στη Σ.Μ.Ε.Α. αυτή, κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικός ο οποίος έχει ολοκληρώσει 
πανεπιστηµιακές σπουδές τεσσάρων τουλάχιστον ετών (Τµήµα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστη-
µίου Θεσσαλίας ή Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίαςi) ή σε αντί-
στοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού (Ν. 3194/2003)· 

• τοποθετείται εκεί µε τις ειδικές µεταθέσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τις Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής -Σ.Μ.Ε.Α. Η διαδικασία αυτή προηγείται των γενικών µεταθέσεων· 

• έχει ως κύριο καθήκον τη στήριξη των µαθητών µε ε.ε.α. που φοιτούν στη σχολική κοινότητα 
(συνήθως σε περισσότερες από µία σχολικές µονάδες). Στηρίζει, επίσης, µαθητές από τις πλη-
σιέστερες σχολικές µονάδες, εφόσον υπάρχει τρόπος µετακίνησής τους στο σχολείο όπου στεγά-
ζεται το Τ.Ε. Οι ε.ε.α. των µαθητών που φοιτούν στο Τ.Ε. ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 
2817/2000· 

• στηρίζει τους µαθητές µε ε.ε.α. όχι µόνο σε ειδικά διαρρυθµισµένο και κατάλληλα εξοπλισµένο 
χώρο (Τ.Ε.), µετά από αποµάκρυνσή τους από την τάξη, αλλά και µέσα στην τάξη στη οποία 
φοιτούν (Φ.Ε.Κ. 1319/2002ii)·  

• στηρίζει τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού µε ε.ε.α. και την οικογένειά του µε συµβουλευ-
τική και κατευθύνσεις βελτίωσης του ρόλου τους (Φ.Ε.Κ. 1319/2002)· 

•  συνεργάζεται µε τις εκτός σχολείου αποκεντρωµένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευµάτων (Κ.∆.Α.Υ. κ.ά.) και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας – Πρόνοιας 
(ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες του ν. 1566/85 κ.ά.) και τα στελέχη της εκπαίδευσης· 

• συνδέει τη σχολική κοινότητα, για θέµατα ε.ε.α., µε την τοπική αυτοδιοίκηση (οικονοµικές υπη-
ρεσίες του δήµου, δηµοτική επιτροπή παιδείας κ.λπ.), την τοπική κοινωνία και τους θεσµούς·  

• πληροφορεί και συµβουλεύει τα µέλη της σχολικής κοινότητας για θέµατα ε.ε.α.  
Οι αρµοδιότητες αυτές του εκπαιδευτικού του Τ.Ε. αποτελούν αυτονόητες και προαπαιτούµε-

νες ενέργειες σε κάθε σοβαρή επιστηµονική προσπάθεια εκπαιδευτικής υποστήριξης του παιδιού 
και του νέου µε ε.ε.α., ανεξάρτητα εάν προβλέπονται ρητά από νοµοθετήµατα της Πολιτείας ή Υ-
πουργικές Αποφάσεις.  
 
3. ∆ιαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Τ.Ε. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (E-mail): ss1peida@sch.gr 

Η σηµασία της ύπαρξης Τ.Ε. στο γενικό σχολείο, αν και στηρίζεται από ερευνητικά δεδοµένα 
και έχει καταξιωθεί από την καθηµερινή πρακτική στις σχολικές κοινότητες όπου προσφέρει τις υ-
πηρεσίες του, δεν έχει ακόµη γίνει επαρκώς κατανοητή από ένα σηµαντικό ποσοστό στελεχών και 
εκπαιδευτικών σχολικών µονάδων, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θεωρούµε ότι οι κύριοι λόγοι της 
υστέρησης αυτής στην κατανόηση του θεσµού από µέρος της ελληνικής σχολικής κοινότητας είναι: 
(α) η έλλειψη συστηµατικής διαχρονικής µελέτης της προσφοράς του θεσµού των Ειδικών Τάξεων 
και του διάδοχου θεσµού των Τ.Ε. στη σχολική κοινότητα και την ελληνική κοινωνία, (β) η διάσπα-
ση του σώµατος των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε πέντε (τουλάχιστον) επιστηµονικούς συλλό-
γους (ορισµένοι από τους οποίους είναι στην ουσία σύλλογοι-σφραγίδες!). Η διάσπαση αυτή έχει ως 
συνέπεια την αδυναµία συνεργασίας και συντονισµού µε στόχο την άρθρωση σύγχρονου, συντονι-
σµένου επιστηµονικού λόγου από τους επαγγελµατίες που βιώνουν καθηµερινά τα προβλήµατα του 
χώρου. Λειτουργεί, επίσης, ανασταλτικά στην προοπτική συγκρότησης µιας δυναµικής επιστηµονι-
κής οµάδας πίεσης που θα  αγωνιστεί µε στόχο τη βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας ειδικής α-
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γωγής και εκπαίδευσης, (γ) η έλλειψη συστηµατικής ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των στελεχών 
της εκπαίδευσης (σχολικοί σύµβουλοι, διευθυντές και υποδιευθυντές σχολικών µονάδων). Η έλλειψη 
πληροφοριών και δεδοµένων αντιστρατεύεται τη συνειδητοποίηση της αξίας και της σηµασίας του 
θεσµού για τη σχολική κοινότητα και την κοινωνία, (δ) η πολυδιάσπαση των αρµοδίων φορέων-
θεσµών, οι οποίοι, σύµφωνα µε την την ελληνική νοµοθεσία, µπορούν να προσφέρουν υποστηρικτι-
κές υπηρεσίες εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους που φοιτούν στο γενικό σχολείο (τα Τ.Ε. υπάγονται 
στη ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής, οι Τάξεις Υποδοχής & η ενισχυτική διδασκαλία στη ∆ιεύθυνση 
Σπουδών του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ενώ ορισµένα από τα προγράµµατα εξασφάλισης ενισχυτικής διδασκαλίας 
στο σχολείο πραγµατοποιούνται µε ευθύνη των Πανεπιστηµίων), χωρίς να υπάρχει µέριµνα πιστο-
ποίησης της ειδικής επιστηµονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σ’ αυτές (Χαρού-
πιας, 2004α· Χαρούπιας & Ηµέλλου, 2004), (ε) η ‘αδιαφορία’ της επίσηµης Πολιτείας για τη διερεύ-
νηση των συνθηκών στέγασης, καθώς και του εξοπλισµού των Τ.Ε. σε διδακτικό-παιδαγωγικό υλικό,  
καινοτοµίες και εφαρµογές τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, προκειµένου να ενταχθούν 
σε τρέχοντα και µελλοντικά Επιχειρησιακά Προγράµµατα που υλοποιούνται µε χρηµατοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και (στ) µια σειρά άλλων λιγότερο σηµαντικών αιτίων, τα οποία, ωστόσο, 
συγκροτούν µια πραγµατικότητα η οποία λειτουργεί ενάντια στους νόµους της βέλτιστης παραγωγι-
κότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Επειδή, θεωρούµε ότι οι αρ-
νητικοί παράγοντες που εµφιλοχωρούν στην υπαρκτή σχολική πραγµατικότητα και καθιστούν τη 
βελτιστοποίηση της προσφοράς των Τ.Ε. στη σχολική κοινότητα ζητούµενο, είναι πολλοί και σηµα-
ντικοί,  καλό θα ήταν κάθε πρόταση ίδρυσης νέου Τ.Ε. να είναι αποτέλεσµα διεργασιών που να ανα-
δεικνύουν το δικαίωµα κάθε προσώπου-µαθητή στην ισότιµη συνεκπαίδευση, στο σχολείο της γειτο-
νιάς.                    
3.1 ∆ιεργασίες εντός της σχολικής µονάδας 

Ο σύλλογος του προσωπικού κάθε σχολικής µονάδας γενικής αγωγής, στις περιπτώσεις που 
διαπιστώνει ότι υπάρχει ανάγκη υποστήριξης µαθητών µε ε.ε.α. του σχολείου ή στις περιπτώσεις που 
έχει εκφραστεί η βούληση του προσωπικού και των γονέων να βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόµε-
νου εκπαιδευτικού έργου, πραγµατοποιεί τις ακόλουθες προκαταρκτικές ενέργειες: 

(α) Ο διευθυντής του σχολείου θέτει στη διάθεση του προσωπικού του σχολείου το ν. 
2817/2000 προς ενηµέρωση και διευκρίνιση της έννοιας των ε.ε.α. των µαθητών. Στο στάδιο αυτό θα 
ήταν χρήσιµο να διατεθούν στο προσωπικό του σχολείου προς µελέτη εργασίες που διευκρινίζουν 
εκτενώς την έννοια των ε.ε.α. για κάθε µία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στη νοµοθεσία 
(Χαρούπιας, 2003α).     

Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου διερευνά και καταγράφει τις ε.ε.α. των µαθητών της τάξης 
του, οι οποίοι, σύµφωνα µε την κρίση του και µε βάση τις κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής, θα µπο-
ρούσαν να ανήκουν στην ‘κατηγορία’ των ατόµων µε ε.ε.α., όπως αναφέρονται στο ν. 2817/2000, 
άρθρα 1, 2 & 3. Συντάσσει, στη συνέχεια, κατάλογο των µαθητών που, κατά τη γνώµη του, θα µπο-
ρούσαν να ωφεληθούν σηµαντικά από υποστηρικτική βοήθεια εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής ή άλ-
λες ειδικές υπηρεσίες.  

(β) Η κατάσταση µε τα ονόµατα των µαθητών κάθε τάξης υποβάλλεται στο διευθυντή του σχο-
λείου, ο οποίος, στη συνέχεια, συντάσσει µια κοινή κατάσταση για το σύνολο των µαθητών του σχο-
λείου, οι οποίοι θα µπορούσαν να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης 
που παρέχεται από τα Τ.Ε. ή άλλες ειδικές υπηρεσίες.  

(γ) Ενηµερώνονται οι γονείς των µαθητών και καλούνται να συνεργαστούν στη διαδικασία πι-
στοποίησης των ε.ε.α. των παιδιών τους. Για το σκοπό αυτό καλούνται να υπογράψουν σχετική υ-
πεύθυνη δήλωση (∆ες: Υπόδειγµα Ι).  

(δ) Επειδή η διαδικασία διάγνωσης των ε.ε.α. είναι µια απαιτητική ως προς τον απαιτούµενο 
χρόνο διεπιστηµονική διαδικασία και εξαιτίας του ότι τα Κέντρα ∆ιάγνωσης Αξιολόγησης και Υπο-
στήριξης (Κ.∆.Α.Υ.), αλλά και οι ‘ιατροπαιδαγωγικές επιτροπές’ του Ν.1566/85 δεν είναι σε θέση 
(στον παρόντα χρόνο) να ανταποκριθούν έγκαιρα στο σύνολο των αιτηµάτων σύνταξης έκθεσης 
ε.ε.α., λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του Π.∆. 603/83 (Αρθρ. 10, παραγρ. 4-ΙV). 

(δ) Σε συνεδρίαση του συλλόγου προσωπικού του σχολείου προτάσσεται στην ηµερήσια διάτα-
ξη ως θέµα προς συζήτηση: «Πρόταση ίδρυσης Τ.Ε.». Ο σύλλογος, µετά από διαλογική  συζήτηση 
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ως προς το ζήτηµα, απορρίπτει ή αποδέχεται (αρκεί η απλή πλειοψηφία), το αίτηµα ίδρυσης Τ.Ε. 
στη σχολική µονάδα ή στο συγκρότηµα σχολείων µε τα οποία συστεγάζεται. Σε περίπτωση έγκρισης,  
εισηγείται προς την προϊστάµενη αρχή -τo γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης  (Π.Ε.) ή ∆ευτερο-
βάθµιας Εκπαίδευσης (∆.Ε.)- την ίδρυση νέου Τ.Ε. 

3.2 ∆ιεργασίες σε επίπεδο επιστηµονικής καθοδήγησης και διοίκησης 
(i) Ο προϊστάµενος του γραφείου καλεί τους σχολικούς συµβούλους (γενικής και ειδικής αγω-

γής) της περιοχής του σχολείου να συνεργαστούν, προκειµένου να συναποφασίσουν περί της αποδο-
χής ή της απόρριψης του αιτήµατος.  

(ii) Σε περίπτωση που το αίτηµα εγκριθεί, υποβάλλεται η σχετική πρόταση του σχολικού συµ-
βούλου ειδικής αγωγής στο τοπικό Κ.∆.Α.Υ. σύµφωνα µε το άρθρο 2 παραγρ. 10  του ν. 2817/2000.  

(iii) Το Κ.∆.Α.Υ. εξετάζει τις προτάσεις και τις εντάσσει στη συνολική πρόταση ίδρυσης Σχο-
λικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής. 

Σε περίπτωση που το Κ.∆.Α.Υ. υποστηρίζει διαφορετική θέση για το ζήτηµα, συνεργάζεται µε 
το σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής (άρθρο 2, παραγρ. 10  του ν. 2817/2000), προκειµένου να γίνει 
η απαραίτητη διασάφηση και τεκµηρίωση των απόψεων και των θέσεων που έχουν επικρατήσει κα-
τά τη σχετική συνεδρίαση του προσωπικού του σχολείου και των σχετικών γνωµατεύσεων των στε-
λεχών της εκπαίδευσης. 

Το οικείο Κ.∆.Α.Υ. συντάσσει συνολική έκθεση µε τα Τ.Ε. που είναι αναγκαίο να λειτουργή-
σουν σε σχολικές µονάδες οι οποίες δεν διαθέτουν ήδη Τ.Ε. ή στις οποίες οι υπηρεσίες ειδικής αγω-
γής και εκπαίδευσης που διαθέτουν δεν επαρκούν· 

(iv) Οι προτάσεις του Κ.∆.Α.Υ. υποβάλλονται στον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης. 
(v) Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης σταθµίζει τις πραγµατικές συνθήκες που επικρα-

τούν σε κάθε περιοχή και προκρίνει τις προτάσεις εκείνες που καλύπτουν ε.ε.α.,  προκειµένου να ε-
ξασφαλιστεί ποιοτικά υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της περιοχής. Στη συνέχεια, 
εισηγείται στη νοµαρχιακή επιτροπή παιδείας τα προς ίδρυση Τ.Ε. 

(vi) Η νοµαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στα νοµαρχιακά συµβούλια τα προς ίδρυση 
Τ.Ε. (ή άλλες Σ.Μ.Ε.Α.) 

(vii) Αντίγραφο του πρακτικού γνωµοδότησης των νοµαρχιακών συµβουλίων, µαζί µε αντί-
γραφο της εισήγησης των προϊσταµένων, υποβάλλονται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. (συνήθως µέχρι την 31 Ια-
νουαρίου κάθε έτους).  

Ακριβής προσδιορισµός των χρονικών ορίων της ως άνω διαδικασίας πραγµατοποιείται µε ε-
γκυκλίους, οι οποίες αποστέλλονται αρµοδίως σε όλα τα σχολεία της επικράτειας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
µέσω των κατά τόπον γραφείων Π.Ε. και ∆.Ε.  

Επειδή οι διαδικασίες πρότασης ίδρυσης Τ.Ε. είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και χρονοβόρες, το 
αίτηµα είναι καλό να δροµολογείται στα µέσα Νοεµβρίου κάθε σχολικού έτους. Από τη διοίκηση της 
εκπαίδευσης θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την απλοποίηση και εκλογίκευση της δια-
δικασίας, µε τρόπο που να εµπλέκει µόνο όσους πράγµατι γνωρίζουν τα θέµατα των ε.ε.α. και είναι 
σε θέση να προσδιορίσουν και να τεκµηριώσουν την ανάγκη και το είδος της ειδικής εκπαιδευτικής 
υποστήριξης που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Η υπόθεση της ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης 
των µαθητών είναι ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση και, σε καµία περίπτωση, δεν θα πρέπει να µετατρέπε-
ται σε µια απλή διαδικασία λογιστικής διαχείρισης των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων!   

4. Προδιαγραφές της αίθουσας στην οποία στεγάζεται το Τ.Ε. – Εξοπλιστικό υλικό  
Στην ελληνική πραγµατικότητα, µε την ισχύουσα  εκπαιδευτική νοµοθεσία, το Τ.Ε. είναι η µό-

νη υπηρεσία παροχής υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο δηµόσιο γενικό σχολείο. Ε-
ξαιτίας της µοναδικότητάς του αυτής, καλείται να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ πλαίσιο  αναγκών του 
µαθητικού πληθυσµού και της σχολικής κοινότητας. Η ιδιαιτερότητα και η ευρύτητα των αναγκών 
επιβάλλει όπως, τόσο οι προδιαγραφές της αίθουσας όπου θα στεγαστεί το Τ.Ε. όσο και ο εξοπλι-
σµός του, να ανταποκρίνονται σε βασικά, τουλάχιστον, κριτήρια καταλληλότητας, ως προς τα χαρα-
κτηριστικά που αφορούν την προσβασιµότητα και την καταλληλότητά να υποδεχθούν και να υπο-
στηρίξουν πρόσωπα µε εκπαιδευτικές και άλλες ιδιαιτερότητες. Τα κυριότερα σηµεία, τα οποία είναι 
ανάγκη να λάβει υπόψη ο σύλλογος του προσωπικού του σχολείου στην περίπτωση που προτείνει 
την ίδρυση νέου Τ.Ε., είναι τα εξής: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (E-mail): ss1peida@sch.gr 
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4.1 ∆ιαµόρφωση του χώρου του Τ.Ε. 
Στο Τ.Ε. επιβάλλεται να υιοθετείται µια πολιτική ως προς τα καθίσµατα, τον εξοπλισµό, τις 

καινοτοµίες και τη διευθέτησή τους στο χώρο, η οποία να θυµίζει όσο το δυνατό λιγότερο τη συνη-
θισµένη σχολική αίθουσα. Τα παιδιά που προσέρχονται σ’ αυτό, είναι πολύ πιθανό, να έχουν ήδη 
βιώσει αρνητικές εµπειρίες, τόσο από τις ακαδηµαϊκές, όσο και από τις άλλες σχολικές διαδικασίες 
που σχετίζονται µε τη σχολική ζωή. Τα παιδιά, πάλι, τα οποία φοιτούν στην Α’ τάξη ή στις πρώτες 
τάξεις του ∆ηµοτικού καλό θα είναι να µη διασυνδέσουν το χώρο το Τ.Ε. µε τη σχολική τους τάξη.  
4.2 ∆ιευθέτηση των επίπλων και του άλλου απαραίτητου εξοπλισµού του Τ.Ε.  

Κατά τη διαδικασία προµήθειας του εξοπλισµού του Τ.Ε. επιδιώκεται η εξασφάλιση ενός τρα-
πεζιού αρκετά µεγάλου σε επιφάνεια, ώστε να µπορούν να 
εργάζονται γύρω του ακόµη και τέσσερα παιδιά ταυτόχρονα 
µαζί µε τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. Αν είναι εφικτό να εξα-
σφαλιστεί επαρκής οικονοµική επιχορήγηση, το τραπέζι που 
θα προµηθευθούµε θα ήταν χρήσιµο να είναι µεικτής επιφά-
νειας (Εικόνα 1), πολύγωνο, κυκλικό ή µακρόστενο ωοειδές, 
ως προς το σχήµα. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να 
εξασφαλίσουµε ειδικό τραπέζι εργασίας ενώνουµε τρία κοι-
νά θρανία (ίσου ύψους). Τα καθίσµατα των παιδιών επιδιώ-
κεται να είναι ανατοµικά και να διαθέτουν µηχανισµό προ-
σαρµογής στις σωµατικές ιδιοµορφίες των µαθητών. ∆είγµα 
εργονοµικού καθίσµατος, κατάλληλου για Τ.Ε., παραθέτου-

µε στην Εικόνα 2. Επισηµαίνουµε τη δυνατότητα προσαρµογής του ύψους και της κλίσης της πλάτης  
του καθίσµατος.  

Εικόνα 1 
Τραπέζι εργασίας Τ.Ε. 

Η διευθέτηση των καθισµάτων κατά την παρωχηµένη κλασική κατά µέτωπο διάταξη των πα-
ραδοσιακών τάξεων θεωρούµε ότι δεν είναι ιδιαίτερα επωφελής και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

 
Εικόνα 2 

Ανατοµικό, προ-
σαρµόσιµο κάθι-
σµα κατάλληλο 

για Τ.Ε. 

Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο το Τ.Ε. είναι επιθυµητό να βρίσκε-
ται σε µια αίθουσα αρκετά ευρύχωρη και άνετη είναι η δυνατότητα οργάνω-
σης περιοχών ατοµικής εργασίας (όπου οι µαθητές δεν θα διασπώνται από 
την παρουσία των άλλων µαθητών και δεν θα ενοχλούν τους συµµαθητές 
τους),  κέντρων µάθησης και δεξιοτήτων (γλωσσικό εργαστήρι, γωνιά παρα-
µυθιού και ιστοριών, γωνιά µαθηµατικών)iii.   
4.3 ∆ιδακτικό-παιδαγωγικό υλικό και τεχνολογικές καινοτοµίες 

Η προαγωγή της αποτελεσµατικότητας της υποστηρικτικής παρέµβα-
σης στην περιοχή των ε.ε.α. έχει την ανάγκη πρόσθετων προσαρµογών. Κρί-
σιµη θεωρείται η επιλογή του διδακτικού και παιδαγωγικού (δ/π) υλικού. 
Στόχος του σχολείου παραµένει η επιλογή δ/π υλικού που θα είναι κατάλλη-
λο για παιδιά και νέους µε µια ποικιλία ε.ε.α. και σωµατικών ιδιαιτεροτήτων. 
Η  επιλογή, για παράδειγµα, δ/π υλικού και τεχνολογικών βοηθηµάτων που 
να σέβονται εξίσου τους αριστερόχειρες και τους  δεξιόχειρες, αποτελεί ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα, σε µια κοινωνική πραγµατικότητα όπου το δι-
καίωµα στην ιδιαιτερότητα αγνοείται ή ‘ποινικοποιείται’.  
4.4 Πινακίδες ανακοινώσεων 

Οι ελεύθεροι χώροι των τοίχων του Τ.Ε., όπως και στη γενική τάξη, είναι χρήσιµο να καλύπτο-
νται µε πινακίδες επίδειξης (Χαρούπιας, 1999). Ένα µέρος των πινακίδων αυτών αφιερώνεται στις 
εργασίες των παιδιών ή των νέων που υποστηρίζονται από το Τ.Ε., ενώ ο υπόλοιπος χώρος σχεδιά-
ζεται µε τρόπο που να διευκολύνει την ανάρτηση επίκαιρου διδακτικού υλικού ή άλλων µέσων απα-
ραίτητων στην υποστηρικτική, για τα παιδιά και τους νέους του Τ.Ε, εργασία του ειδικού παιδαγω-
γού.  

Επειδή ένα µέρος της υποστηρικτικής εργασίας µας µε τα παιδιά αφορά θεµατικές ενότητες ή 
projects τα οποία επιλέγονται ύστερα από συζήτηση µε τα ίδια τα παιδιά (Ηµέλλου, 2004) φροντί-
ζουµε να υπάρχει πάντα διαθέσιµος χώρος στον οποίο θα αναρτώνται οι εργασίες που σχετίζονται µε 
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το project (µπορεί να σχετίζεται µε το περιεχόµενο των θεµατικών ενοτήτων ή/και τις εργασίες των 
παιδιών ή και µε επεκτάσεις τους). 

5. Εκπαιδευτική αξιολόγηση - Οργάνωση αρχείου πληροφοριών και δεδοµένων  
5.1 Εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή 

Παιδαγωγική παρέµβαση νοείται όταν υπάρχει σαφής δέσµευση του εκπαιδευτικού για επιµε-
ληµένη και προσεκτική επένδυση σε θέµατα αξιολόγησης και στρατηγικών διδασκαλίας, βασισµέ-
νων στην προσωπικότητα του παιδιού.  

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί προαπαιτούµενο για µια επιτυχηµένη σχεδί-
αση του Α.Π.Ε. Η συστηµατική καταχώρηση πληροφοριών και δεδοµένων του µαθητή µπορεί να 
αποδειχθεί πολύτιµη για τη σχεδίαση και την υλοποίηση του  Α.Π.Ε. 

Ο προγραµµατισµός των διδακτικών στόχων που δίνει έµφαση σε όσα από την αξιολόγηση 
διαπιστώνονται ότι θα µπορούσε να φέρει σε πέρας το παιδί (έστω και µε τη βοήθεια του ενηλίκου) 
και λιγότερο σε όσα δεν µπορεί, θα πρέπει να αποτελεί βασικό προαπαιτούµενο των ενεργειών µας. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αποτέλεσµα που αναµέναµε δεν επιτυγχάνεται στο χρόνο και µε 
την προσπάθεια που έχουµε προγραµµατίσει, καλό θα είναι να µην µετακυλίουµε πάντα τις ευθύνες 
της αποτυχίας στο παιδί. Αναζητούµε τους λόγους αποτυχίας της διεργασίας διδασκαλίας – µάθησης 
και στους άλλους συντελεστές της παιδείας. Η αναζήτηση του βέλτιστου αναλυτικού προγράµµατος 
και των κατάλληλων για το κάθε παιδί προσαρµογών του, η επιδίωξη της βελτίωσης των συνθηκών 
κάτω από τις οποίες συντελείται η διεργασία διδασκαλίας – µάθησης (ως προς τα πρόσωπα, τον υλι-
κοτεχνικό εξοπλισµό και τις καινοτοµίες), αλλά –το κυριότερο- η στοχοθέτηση και ο προγραµµατι-
σµός των συνεπειών της αλληλεπίδρασης των συντελεστών της µάθησης και των προσώπων που συ-
νεργάζονται για την επίτευξή τους θεωρούµε ότι προαναγγέλουν τη µερική ή ολική επιτυχία ή την 
αποτυχία του εγχειρήµατός µας.           
5.2 Ο προσωπικός φάκελος πληροφοριών και δεδοµένων του µαθητή 

Από την πρώτη ηµέρα παραποµπής του παιδιού στο Τ.Ε. φροντίζουµε για την συγκέντρωση 
πληροφοριών και δεδοµένων, τα οποία θα µας βοηθήσουν στο έργο της αξιολόγησης του µαθητή 
Α.Π.Ε. του. Η ψυχοπαιδαγωγική αξιολόγηση, η διάγνωση και τα αποτελέσµατα άλλων αξιολογήσε-
ων και άλλες πληροφορίες που θα συγκεντρώσουµε τοποθετούνται στον ειδικό προσωπικό φάκελο 
που φροντίζουµε να δηµιουργήσουµε για κάθε παιδί ή νέο ξεχωριστά.  

Ο προσωπικός φάκελος του κάθε µαθητή µπορεί να περιέχει: 
 οικογενειακό και κοινωνικό ιστορικό του µαθητή· 
 γνωµατεύσεις για το είδος και το βαθµό της ε.ε.α. του παιδιού ή του νέου· 
 εισήγηση για την τοποθέτησή του σε κατάλληλη σχολική µονάδα· 
 προτάσεις που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην κατάρτιση του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
υποστηρικτικής παρέµβασης· 
 αξιολογητικές εκθέσεις (από τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού)· 
 δοκιµασίες στην τάξη, στις οποίες έχει πάρει µέρος το παιδί ή ο νέος· 
 αξιολόγηση µε την οποία παραπέµφθηκε στο Τ.Ε.· 
 έγγραφα ή σηµειώµατα από την επικοινωνία σχολείου-οικογένειας· 
 περιοδικές αξιολογήσεις του µαθητή στην τάξη (φωτοαντίγραφα)·  
 περιοδικές αξιολογήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος στο Τ.Ε.· 
 πληροφορίες για την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντα και άλλους χρήσιµους ‘ενισχυτές’ της 
µάθησης και της αποδεκτής κοινωνικά συµπεριφοράς  του µαθητή · 
 δείγµατα ατοµικών εργασιών του µαθητή ή συνεργατικών εργασιών µε συµµαθητές του στην 
τάξη·  
 δείγµατα εργασιών του µαθητή από το σπίτι και από δραστηριότητές του στη διάρκεια του ε-
λεύθερου χρόνου του· 
 άλλες χρήσιµες πληροφορίες και έγγραφα. 
Ο προσωπικός φάκελος ενηµερώνεται περιοδικά και συνοδεύει το µαθητή σε τυχόν µετακίνησή 

του σε άλλη σχολική µονάδα. Με προσεκτικό σχεδιασµό του περιεχοµένου που θα επιλέξουµε να 
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τοποθετείται στον προσωπικό φάκελο του κάθε µαθητή µπορεί να προκύψει ένα άριστο εργαλείο 
εναλλακτικής αξιολόγησης (Portfolio) του µαθητή µας (Χαρούπιας, 2003β).  

5.3 Προγραµµατισµός και Ατοµικό Πρόγράµµα Εκπαίδευσης του µαθητή 
Οι δραστηριότητες που προγραµµατίζουµε για κάθε παιδί φροντίζουµε να στηρίζονται στις α-

ξιολογήσεις που έχουν προηγηθεί. Οι λεπτές και αδρές κινητικές δεξιότητες συνδυάζονται µε κοινω-
νικές δραστηριότητες και συσχετίζονται µε το πρόγραµµα του παιδιού στην τάξη. Οι δραστηριότητες 
µπορεί να σχεδιάζονται µε τρόπο που να µας επιτρέπει να τις ολοκληρώνουµε τόσο εντός της τάξης, 
στην αυλή του σχολείου, στο γυµναστήριο ή και στο χώρο του Τ.Ε. Σηµαντικά δεν είναι µόνο ο χώ-
ρος, το πρόσωπο που αναλαµβάνει την έναρξη, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της δραστηριότη-
τας, αλλά και η πρόβλεψη διδακτικών στόχων που να αφορούν το παιδί προσωπικά ή το παιδί στα 
πλαίσια της µικρο-οµάδας ή της τάξης προέλευσής του.  

Επειδή η εργασία µας µε το παιδί θα ήταν χρήσιµο να σχεδιάζεται, στο µεγαλύτερο µέρος της, 
εκ των προτέρων και µε ιδιαίτερη φροντίδα και επειδή θα πρέπει να συνεργάζονται για την ολοκλή-
ρωσή της όσο το δυνατό περισσότερα πρόσωπα από τους εκπαιδευτικούς του  σχολείου, ο προγραµ-
µατισµός της µπορεί να γίνεται σε τρία επίπεδα: εξαµηνιαίος, µηνιαίος και εβδοµαδιαίος. Ο βασικός 
και κύριος σχεδιασµός, ο οποίος και αναµένεται να είναι όσο το δυνατό πιο λεπτοµερής, θεωρούµε 
ότι είναι ο εβδοµαδιαίος σχεδιασµός. Στον εβδοµαδιαίο σχεδιασµό λαµβάνεται υπόψη η ζωή του 
παιδιού στο σχολείο και το σπίτι και εµπλέκεται το σύνολο των  προσώπων που το υποστηρίζουν 
(εντός και εκτός της σχολικής κοινότητας). Καθηµερινά διαπιστώνουµε ότι πολλά από τα απρόοπτα 
της καθηµερινής σχολικής ζωής και της ζωής του παιδιού εκτός σχολείου αναδιατάσσουν τον προ-
γραµµατισµό µας και, σε ορισµένες περιπτώσεις, τον ακυρώνουν. Ένας τρόπος θεραπείας της ανα-
στάτωσης αυτής είναι ο σχεδιασµός επιπλέον δραστηριοτήτων, οι οποίες προετοιµάζονται προκειµέ-
νου να είναι διαθέσιµες στις περιπτώσεις αντιµετώπισης των απρόοπτων καταστάσεων ή ακόµη και 
για τις περιπτώσεις που έχουµε υποτιµήσει τις δυνατότητες του παιδιού (ή της οµάδας των παιδιών) 
τα οποία υποστηρίζουµε. Τα πρώτα χρόνια της εργασίας µας στο Τ.Ε. η προετοιµασία µας αυτή θα 
πρέπει να είναι λεπτοµερής, µε επεξηγήσεις και προτάσεις υλοποίησης. Όσο η εµπειρία µας αυξάνει 
και η συνεργασία µας µε το άλλο προσωπικό του σχολείου και τους γονείς του παιδιού βελτιώνεται, 
τόσο και ο προγραµµατισµός µας γίνεται περισσότερο αδροµερής και οι δραστηριότητες που παρα-
θέτουµε σ’ αυτόν αναφέρονται συνοπτικά. Αν στην οµάδα προστεθεί νέο προσωπικό, ο σχεδιασµός 
–για ένα εύλογο χρονικό διάστηµα- επανέρχεται στην αρχική λεπτοµερειακή του εκδοχή. Ο χρόνος 
συνεργασίας µε το προσωπικό και τους γονείς του παιδιού που υποστηρίζουµε στο Τ.Ε. δεν θα µπο-
ρούσε σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί, ούτε και είναι ‘χαµένος χρόνος’. Είναι µια απαραίτητη, πο-
λύτιµη ρουτίνα και για το λόγο αυτό θα ήταν χρήσιµο να εντάσσεται στον αρχικό και το συνεχιζόµε-
νο προγραµµατισµό µας. Η έννοια του διδακτικού χρόνου και του τι µπορεί να περιέχεται σ’ αυτόν 
δεν έχουν γίνει, ως τώρα τουλάχιστον, επαρκώς κατανοητά στους γραφειοκράτες της εκπαίδευσης 
και στους ‘παρατηρητές’ της εκπαιδευτικής υποστηρικτικής παρέµβασης στο Τ.Ε. Θεωρούµε ότι κά-
θε άλλο παρά αποτελεί ‘χάσιµο χρόνου’ η ενασχόληση µε διαδικασίες ενηµέρωσης και κατεύθυνσης 
όλων των συντελεστών της παιδείας και όσων σχετίζονται µε το παιδί άµεσα, προκειµένου να βοη-
θηθούν στην αλλαγή νοοτροπίας. Η ακριβής σηµασία της ‘διδακτικής ώρας’ θεωρούµε ότι χρειάζε-
ται διευκρινήσεις, όπως διευκρινήσεις είναι αναγκαίο να γίνουν σχετικά µε το περιεχόµενο και τον 
προγραµµατισµό της.  

Ο προγραµµατισµός και η προαποφασισµένη ρουτίνα είναι, τις περισσότερες φορές, πολύτιµος 
σύµµαχος στη µάθηση, τόσο για µας και τους συνεργάτες µας, όσο και για το ίδιο το παιδί. Μερικές 
φορές, ωστόσο, ακόµη και τις πρώτες ηµέρες της επαφής µας µε το παιδί, θα διαπιστώσουµε ότι εί-
ναι απαραίτητο να επωφεληθούµε από τυχαίες καταστάσεις και καθηµερινά επεισόδια, τα οποία θα 
εκµεταλλευτούµε, µε στόχο την κινητοποίηση των µαθητών µας. Η ευελιξία την οποία απαιτεί η 
προσαρµογή µας αυτή δεν είναι πάντα αυτονόητη και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο αν εξοπλισθούµε 
τόσο θεωρητικά για το γεγονός αυτό, όσο και µε  δεξιότητες χειρισµού απρόοπτων καταστάσεων. 
Αποδοτική παιδαγωγική είναι η παιδοκεντρική παιδαγωγική και η παιδοκεντρική παιδαγωγική είναι 
περισσότερο επιτυχηµένη όταν εκµεταλλεύεται τις καταστάσεις ροής µάθησης του παιδιού και τα 
απρόοπτα της καθηµερινής σχολικής και κοινωνικής του ζωής. 

    



9∆ρ Αριστείδης Χαρούπιας 
Συζήτηση και Προτάσεις  

Η σύγχρονη κοινωνική πραγµατικότητα της πολυπολιτισµικότητας και των διαφορετικών  
γλωσσικών ταυτοτήτων, σε συνδυασµό µε τη σταδιακή αποδυνάµωση του θεσµού της οικογένειας, 
τα νέα καταναλωτικά και κοινωνικά πρότυπα που διεθνώς ενισχύουν φαινόµενα αντικοινωνικής και 
παραβατικής συµπεριφοράς, έχουν δηµιουργήσει αυξηµένες ανάγκες για στήριξη της σχολικής κοι-
νότητας. Είναι φανερό ότι το τριπολικό σύστηµα (γενικό σχολείο, Τ.Ε., ειδικό σχολείο) δεν επαρκεί!  
Επιπρόσθετα, ο θεσµός του Τ.Ε. χρειάζεται διευκρίνιση και ενδυνάµωση. Ο αποσπασµατικός και 
‘πυροσβεστικός’ χαρακτήρας του ανταποκρίνεται και είναι ιδιαίτερα χρήσιµος στην αντιµετώπιση 
των συµπτωµάτων µιας σχολικής κοινότητας που ‘νοσεί’,  αλλά δεν θεραπεύει την αιτία αυτής της 
‘νοσηρότητας’: την απαξίωση της παιδαγωγικής στην καθηµερινότητα της σχολικής ζωής. Η σχολι-
κή κοινότητα έχει ανάγκη από ενδυνάµωση των διαθέσιµων υπηρεσιών, εµπλουτισµό και επέκτασή  
τους, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει µε επάρκεια τις νέες ανάγκες της. Το προσωπικό των σχο-
λείων είναι απαραίτητο να κατανοήσει ότι τα αιτήµατά του για βοήθεια και υποστήριξη του παιδιού 
και νέου µε ε.ε.α. θα αποβούν περισσότερο χρήσιµα και ουσιαστικά όταν γίνονται προληπτικά, οπό-
τε είναι και περισσότερο αποδοτικά και όχι όταν προκύπτουν και κορυφώνονται τα προβλήµατα. Οι 
λύσεις που δηµιουργεί η επείγουσα ανάγκη, σε πολύ λίγες περιπτώσεις, µπορεί να είναι λύσεις ου-
σιαστικές και µακράς πνοής! 

Είναι ανάγκη, επείγουσα ανάγκη, να ξεκινήσει µια εκτεταµένη έρευνα στις σχολικές κοινότη-
τες µε στόχο την καταγραφή των προβληµάτων,  την επιστηµονική ανάλυση του είδους, της ποικιλί-
ας και της ποιότητας των αναγκών και την ιεράρχηση του επείγοντος της κάλυψής τους. Είναι και-
ρός να βοηθηθεί η σχολική κοινότητα και οι λειτουργοί της, ώστε να γίνει σε όλους επαρκώς κατα-
νοητό πως η εξασφάλιση υπηρεσιών για τα παιδιά µε ε.ε.α. δεν αποτελεί ‘σπατάλη πόρων’, αλλά ά-
µεση και επείγουσα αναγκαιότητα! Γεγονότα και πρακτικές που παρακολουθούµε σχεδόν καθηµερι-
νά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο να απoσαθρώνουν τη σχολική και κοινωνική πραγµατικότητα 
χωρών του εξωτερικού, σύντοµα θα αποτελούν ζητήµατα και της ελληνικής καθηµερινότητας στην 
κοινωνία και τα σχολεία µας. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η τοπική κοινωνία, θα ήταν ιδιαίτερα 
χρήσιµο, να αρχίσουν τη συζήτηση για την αναγκαιότητα εγκαθίδρυσης µηχανισµών  πρόβλεψης 
των προβληµάτων της σχολικής κοινότητας. Υπηρεσίες όπως ο Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/ 
Ενσωµάτωσης, που έχουµε προτείνει σε άλλες εργασίες µας (Χαρούπιας, 2000, 2001, Χαρούπιας &  
Περβανάς, 2002) είναι καιρός να αποτελέσουν αντικείµενο µελέτης και συζήτησης, προκειµένου να 
γίνει δυνατή η πειραµατική υλοποίησή τους (σε οποιαδήποτε παραλλαγή και µε οποιαδήποτε ονοµα-
τολογία). Είναι καιρός η ελληνική σχολική κοινότητα να προσπαθήσει να αποφύγει την ‘κατόπιν ε-
ορτής’ και ‘εκ των ενόντων’ αντιµετώπιση των προβληµάτων της. Ο περιορισµός της δυνατότητας 
της Ελληνικής Πολιτείας στο να διαπιστώνει τα παθογενή συµπτώµατα που ευτελίζουν τη δηµόσια 
και τη σχολική ζωή, χωρίς τη δυνατότητα ανάπτυξης συστήµατος πρόβλεψης των αναγκών, ριζικής 
θεραπείας και αποτελεσµατικής και διαρκούς διαχείρισής τους, είναι ανάγκη να παύσει πια να τα-
λαιπωρεί τη σχολική µας κοινότητα και την ελληνική κοινωνία. Στη διαµόρφωση ενός αποτελεσµα-
τικού συστήµατος πρόβλεψης και αντιµετώπισης των ε.ε.α. στη σχολική κοινότητα µπορεί να βοη-
θήσει η εξασφάλιση, διαβαθµισµένων -ανάλογα µε τις ανάγκες,- υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης σε κάθε εκπαιδευτική κοινότητα. Το Τ.Ε. δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο σύνολο 
των προβληµάτων που θα µπορούσαν να εµφανιστούν στη σχολική κοινότητα, αλλά είναι µια απα-
ραίτητη υποστηρικτική υπηρεσία και αποτελεί καθήκον των θεσµικών οργάνων της δηµόσιας εκπαί-
δευσης η ανάληψη πρωτοβουλιών πρότασης προς ίδρυσή του σε κάθε σχολική µονάδας γενικής α-
γωγής.     
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δρίου Ειδικής Αγωγής. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ειδικής Αγωγής “Τάσεις και προοπτικές Αγωγής 
και Εκπαίδευσης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες  στην Ενωµένη Ευρώπη σήµερα.” Πανεπιστή-
µιο Κρήτης, Σχολή Επιστηµών Αγωγής, Π.Τ.∆.Ε., Ρέθυµνο, 12, 13 και 14 Μαΐου, σσ. 252-268. 

Χαρούπιας Α.Π. (2001). Καινοτόµες υπηρεσίες αγωγής και εκπαίδευσης στο Σχολείο για Όλους µε 
Όλους. Πρακτικά επιστηµονικής ηµερίδας: Ειδικές µαθησιακές δυσκολίες/δυσλεξία σήµερα-
Αντιµετώπιση, εµπόδια, προοπτική. Ελληνική Εταιρεία ∆υσλεξίας, σ. 81-103. 

Χαρούπιας, Αριστείδης (2003α). Εισαγωγή στην εκπαίδευση των προσώπων µε ιδιαίτερες εκπαιδευ-
τικές ανάγκες. Στο Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων µε πολλα-
πλές αναπηρίες, Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων, Ιωάννινα 20/21 Σεπτεµβρίου και Θεσσα-
λονίκη 27/28 Σεπτεµβρίου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Παιδαγω-
γικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Εργαστήριο Ειδικής & Θεραπευτικής Αγωγής.  

Χαρούπιας, Α.Π. (2003β). Εναλλακτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της διεργασίας διδασκαλίας µά-
θησης των παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων µε πολλαπλές αναπηρίες, Πρακτικά Επιµορφωτικών Σεµιναρίων, 
Ιωάννινα 20/21 Σεπτεµβρίου και Θεσσαλονίκη 27/28 Σεπτεµβρίου, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 
Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών, Εργαστήριο Ειδικής & Θερα-
πευτικής Αγωγής.  

Χαρούπιας, Α.Π. (2004α) H πιστοποίηση της επιστηµονικής ειδίκευσης του παιδαγωγού ως παράγο-
ντας ποιότητας της δηµόσιας παιδείας. 1ο Συνέδριο Προέδρων Παιδαγωγικών Τµηµάτων Ελλά-
δος και Κύπρου. Το παρόν και το µέλλον των Παιδαγωγικών Τµηµάτων: είκοσι χρόνια από την ί-
δρυσή τους. Αίθουσα Τελετών Πανεπιστηµίου Πατρών, Ρίο Πάτρα, 16-17 Οκτωβρίου.  

Χαρούπιας, Α.Π. (2004β). Η ακώλυτη προαγωγή και οι επιπτώσεις της στην ελληνική κοινωνική 
πραγµατικότητα. Θέµατα Ειδικής Αγωγής τ. 26:89-98. 

Χαρούπιας, Α.Π.- Περβανάς, Κ. (2002). Ερευνητικές πρωτοβουλίες στο υπαρκτό σχολείο: Ο Συντο-
νιστής Παιδαγωγός Ενσωµάτωσης (Σχεδιασµός και εξέλιξη µιας έρευνας δράσης). Στο: Μπαγά-
κης (επιµ.) Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχµιο.  

Χαρούπιας, Αριστείδης & Ηµέλλου, Όλγα (2004). Υπηρεσίες αντισταθµιστικής εκπαίδευσης σε θέ-
µατα γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής και τα Τµήµατα Ένταξης. Μια προκαταρκτική συγκριτική 
αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης. Πρακτικά 6ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για τη «∆ιαπολιτι-
σµική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως ∆εύτερη ή Ξένη Γλώσσα». Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, 
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Κέντρο ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Πά-



∆ρ Αριστείδης Χαρούπιας 

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (E-mail): ss1peida@sch.gr 

11

                                                

τρα, 20-22/06/2003 (Τα πρακτικά του συνεδρίου δηµοσιεύθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή-CD-
ROM). 

Χαρούπιας, Αριστείδης & Ηµέλλου, Όλγα (υπό δηµοσίευση). Η σχεδίαση του εθνικού αναλυτικού 
προγράµµατος ως παράγων αντισταθµιστικής διαπολιτισµικής εκπαίδευσης. Πρακτικά 7ου ∆ιε-
θνούς Συνεδρίου για τη «∆ιαπολιτισµική Εκπαίδευση – Ελληνικά ως ∆εύτερη ή Ξένη Γλώσσα» 
Π.Τ.∆.Ε. Πανεπιστηµίου Πατρών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών, Κέντρο 
∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης, Πάτρα, 18-20/06/2004 (Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δηµοσιευ-
θούν σε ηλεκτρονική µορφή- CD-ROM). 

 
Σηµειώσεις 

i Αναφορικά µε τη διάταξη αυτή έχει αναπτυχθεί έντονος προβληµατισµός στη σχολική κοινότητα και συ-
ζητείται η διαφοροποίησή της στην επικείµενη τροποποίηση του νόµου 3194/2003. 

ii  Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των 
σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης  (Υπουργική απόφαση 102357/Γ6).  

iii Μπορεί η εξειδίκευση που προτείνουµε εδώ να εµφανίζεται υπερβολική, αλλά θα πρέπει να γίνει κατα-
νοητό ότι η ελληνική σχολική κοινότητα, στην πλειοψηφία της, δεν έχει επιτύχει ακόµη να επικεντρώσει την 
προσοχή της στον παιδαγωγικό ρόλο των υπηρεσιών που η Πολιτεία της εξασφαλίζει. Η µετατροπή του σχολεί-
ου σε ένα, κατά κύριο λόγο, διοικητικό µηχανισµό έχει υποτιµήσει την αξία της ποιότητας των συνθηκών εργα-
σίας του προσωπικού και των µαθητών! Η απαξίωση της παιδαγωγικής ως κεντρικής υπόθεσης του οικοδοµήµα-
τος της παιδείας έχει δηµιουργήσει διαδικαστικές ‘τερατογενέσεις’ και έχει µετατρέψει ρόλους σηµαντικούς σε 
επουσιώδεις και µικρής προστιθέµενης παιδαγωγικής αξίας. Για παράδειγµα, ο ρόλος του διευθυντή έχει απεκ-
δυθεί τον παιδαγωγικό και υποστηρικτικό στο δάσκαλο της τάξης ρόλο και έχει µετατραπεί σε ‘επόπτη’ των 
διαδικασιών καθηµερινής ρουτίνας, ‘φύλακα’ τήρησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών και, σε πολλές περιπτώ-
σεις, σε γραµµατέα της σχολικής µονάδας, της σχολικής επιτροπής του δήµου ή ακόµα και ‘κλητήρα’ (όταν α-
ναλαµβάνει ο ίδιος και όχι τα αρµόδια πρόσωπα του διοικητικού µηχανισµού ή του µηχανισµού συντήρησης των 
σχολικών κτιρίων τη µέριµνα για τις µικροεπισκευές των σχολικών κτιρίων και την προµήθεια των αναλώσιµων, 
την πληρωµή των λογαριασµών ή άλλων  εργασιών οι οποίες δεν σχετίζονται µε τον παιδαγωγικό του ρόλο ή µε 
το ρόλο του ως ‘µάνατζερ’ της σχολικής µονάδας, δεδοµένου ότι για τις δραστηριότητες αυτές δεν προβλέπεται 
άλλο προσωπικό). 


