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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΕΑ ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

 
Του Παύλου Κοσμετάτου145 
 

       
1. ΓΕΝΙΚΑ 

 
 
     Η σημερινή εποχή περισσότερο ίσως από άλλες εποχές, είναι η πιο απαιτητική από 
πλευράς επιδόσεων και κατακτήσεων νέων γνώσεων στο χώρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Ειδικότερα στο χώρο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης η κατάσταση 
γίνεται διαρκώς απαιτητικότερη για τους μικρούς μαθητές. Το παιδί θα πρέπει να 
αναπτύξει μια αυτόνομη σχέση με το σχολείο έτσι ώστε το διάβασμα να είναι μια 
προσωπική του υπόθεση. Οι γονείς πρέπει είναι εκεί για να ενθαρρύνουν και να 
βοηθήσουν, αν χρειαστεί, όταν οι συνθήκες της σχολικής πραγματικότητας 
αποδεικνύονται δύσκολες. Ορισμένα παιδιά θα τα καταφέρουν αλλά είναι γεγονός, 
ότι ένα σημαντικό ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού δυσκολεύεται να 
παρακολουθήσει το σχολικό πρόγραμμα. Η δυσκολία αυτή ποικίλει σε είδος και 
μέγεθος. Από  τη συνηθισμένη πια κατάσταση της δυσκολίας χρήσης του γραπτού και 
προφορικού λόγου λόγω δυσαναγνωσίας, δυσορθογραφίας και άλλων τύπων 
Δυσλεξίας, όπως και από τις δυσκολότερες καταστάσεις που παρεμποδίζουν τις 
μαθησιακές διαδικασίες, όπως αισθητηριακές διαταραχές (όρασης , ακοής), 
εγκεφαλικές αδυναμίες, κινητικά προβλήματα, νοητική στέρηση, συναισθηματικές 
διαταραχές, υπερκινητικότητα και ψυχικές παθήσεις. 

 
      
2 ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
 
Οι προαναφερθείσες καταστάσεις της δυσκολίας χρήσης του γραπτού και 
προφορικού λόγου που εμφανίζονται πια σε ποσοστά μεγαλύτερα του 20% του 
συνολικού μαθητικού πληθυσμού τουλάχιστον στην ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Αττικής τις περισσότερες φορές γίνονται αντιληπτές στην Α΄ Τάξη του 
Δημοτικού Σχολείου δημιουργώντας καταστάσεις νευρικής κρίσης σε όλους τους 
εμπλεκόμενους παράγοντες: 

  
* Σχολεία πολλές φορές με προβληματική κτιριακή υποδομή, η οποία όμως 
βελτιώνεται σταδιακά με ικανοποιητικό ρυθμό, με σοβαρές όμως ελλείψεις σε 
έμψυχο και άψυχο υλικό. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε συνήθως πληθωρικά τμήματα, 
ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, ελλιπή χρηματοδότηση και στήριξη, από την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.  

    
* Γονείς κυρίως από εργατικά στρώματα, συνήθως εργαζόμενοι και οι δύο, σε ένα 
διευρυμένο ωράριο 12+ ωρών ημερησίως, πολλές φορές σε βάρδιες νυχτερινές, που 

                                                           
145 Εκπαιδευτικός με μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή, υπηρετεί σε Τμήμα Ένταξης   
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ως γνωστόν απαιτούν πολύωρο ημερήσιο ύπνο για την αναπλήρωση των φυσικών 
δυνάμεων και φυσικά με λίγο διαθέσιμο χρόνο και δυνάμεις για τις ανάγκες των 
παιδιών τους 

  
* Μαθητές φυσικά εργατικών οικογενειών, με ελλιπή παρακολούθηση και στήριξη 
στην καλύτερη των περιπτώσεων, συναντούν τους γονείς τους περιστασιακά για λίγη 
ώρα και με λίγη ψυχική αντοχή και ανοχή σε δύσκολες μαθησιακές και 
συναισθηματικές καταστάσεις 

 
* Εκπαιδευτικούς, στην πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας, σχετικά άπειρους, άρτια 
όμως καταρτισμένους στο γνωστικό επίπεδο, με ενθουσιασμό και όρεξη για 
προσφορά , πολλοί από αυτούς όμως αναπληρωτές, διαρκώς μετακινούμενοι και με 
άγνοια των ειδικών τοπικών συνθηκών που επικρατούν στη τοπική κοινωνία. 

 
* Τμήματα ένταξης διαρκώς αυξανόμενα , αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς, κάτι που 
οφείλεται στην άγνοια, στην αδιαφορία ή και στην προκατάληψη των υπευθύνων, 
αλλά και ελλιπώς στελεχωμένα με ειδικούς Δασκάλους, έτσι ώστε να στελεχώνονται 
τελικά ευκαιριακά και με γνώμονα το ειδικό επίδομα. Επίσης η γενικότερη 
υποχρηματοδότηση της σχολικής μονάδας πλήττει και την υποδομή του τμήματος 
ένταξης.  
 
3. ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΓΧΟΣ 

 
* Η Δασκάλα /λος της τάξης έχει να αντιμετωπίσει πληθωρικά τμήματα με πάνω από 
22 μαθητές κατά μέσο όρο  κι απ' αυτούς οι 5-6 ανήκουν στη κατηγορία των 
'προβληματικών' ,όπως συχνά τα αποκαλούμε, παιδιών. Θα διαπιστώσει αμέσως μια 
διαφορά στην ποιότητα, αλλά και στο ρυθμό ανάπτυξης δεξιοτήτων, από το 
προαναγνωστικό - προγραφικό ακόμη στάδιο, που θα μεγεθυνθεί μόλις προχωρήσει 
σε διαδικασίες πρώτης εκμάθησης της ανάγνωσης και της γραφής. Αντιμετωπίζει 
λοιπόν ένα μαθητή με αδυναμία ανάγνωσης και γραπτά του δυσλεκτικού τύπου  από 
απλές αντιστροφές και καθρεφτισμούς μέχρι και σκόρπια σύμβολα ακαταλαβίστικα 
που δημιουργούν συναισθήματα απελπισίας στο Δάσκαλο το μαθητή και το γονέα.  

 
* Ο μαθητής έχει μια άσχημη εικόνα για τον εαυτό του και υποφέρει από 
συναισθήματα αυτοϋποτίμησης, αντιμετωπίζει την πλήρη απαξίωση, μια τρομερή 
δυσκολία αναγνώρισης και γραφής των συμβόλων που όλοι οι άλλοι αναγνωρίζουν 
και αναπαράγουν εύκολα, βλέπει να τον θεωρούν τεμπέλη, βλάκα, ανίκανο, γίνεται 
περίγελος από τους συμμαθητές του, αισθάνεται ότι απογοητεύει τους γονείς του και 
τους δασκάλους του. Ταυτόχρονα καταβάλει μια υπέρογκη προσπάθεια για να 
πετύχει τα αναμενόμενα από το επίπεδο της τάξης, με απογοητευτικά αποτελέσματα. 
Το σχολείο και η μαθησιακή διαδικασία μετατρέπεται σε εφιάλτη, σε ανυπέρβλητο 
εμπόδιο, περιθωριοποιείται, εμφανίζει πλήθος ψυχοσωματικών αντιδράσεων ή γίνεται 
επιθετικός. Αλλά και το μη ευέλικτο και απρόσωπο σχολικό περιβάλλον μπορεί να 
συντελέσει σε σημαντικό βαθμό τόσο στην εμφάνιση όσο και στην ένταση της 
προβληματικής συμπεριφοράς, που μπορεί να προϋπήρχε σαν προδιάθεση. Το 
πρόβλημα βέβαια  εστιάζεται κυρίως στην κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση του 
γραπτού λόγου, που μπορεί όμως να έχει σχέση με τη δυνατότητα συγκέντρωσης της 
προσοχής και την αντιληπτική ικανότητα. Όπως έχουν δείξει οι μέχρι σήμερα 
έρευνες, τα αίτια είναι κυρίως οργανικά και έχουν να κάνουν με λεπτές διαφορές, σε 
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, στην εγκεφαλική και ευρύτερη νευρική δομή και 
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λειτουργία, που εμπλέκεται στις διεργασίες χρήσης του γραπτού κυρίως λόγου και εν 
μέρει του προφορικού 

 
* Οι γονείς τις περισσότερες φορές αντιμετωπίζουν ένα Γολγοθά όταν 
συνειδητοποιούν ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Μετά από μια 
δύσκολη και σκληρή καθημερινή βιοπάλη σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
εργασιακό και κοινωνικό βιώνει τη σκληρή πραγματικότητα και μαθαίνει από το 
Δάσκαλο ότι το παιδί του έχει μαθησιακές δυσκολίες. Βιώνει κι αυτός απελπισία 
φόβο για το μέλλον του παιδιού του ντροπή απέναντι στον κοινωνικό περίγυρο, 
τύψεις για το λίγο χρόνο που αφιερώνει στο παιδί του  και αναζητεί λύσεις. 
Προσπαθεί να το βοηθήσει να το πιέσει να το μαλώσει αλλά φυσικά διευρύνει το 
πρόβλημα. Απευθύνεται στα ΚΔΑΥ και στα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα για εξέταση 
και συναντά τεράστιες λίστες αναμονής, ή πέφτει στα χέρια των διάφορων Ιδιωτικών 
υποστηρικτικών κέντρων ή ιδιαίτερων μαθημάτων που καραδοκούν να 
εκμεταλλευτούν οικονομικά το πρόβλημα του. Τα οικονομικά του είναι συνήθως 
περιορισμένα Αν το σχολείο έχει Τμήμα ένταξης που λειτουργεί ικανοποιητικά θα 
βρει μια λύση, μια υποστήριξη. 

  
* Ο Δάσκαλος του τμήματος ένταξης αν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και 
λειτουργήσει το τμήμα του από την αρχή της χρονιάς χωρίς ελλείψεις αντιμετωπίζει 
το πρόβλημα των πολλών περιπτώσεων.  Το τμήμα για να λειτουργήσει 
ικανοποιητικά θα πρέπει να αναλάβει 10-15 παιδιά. Συνήθως τα τελευταία χρόνια 
αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ειδικά στα 12/θέσια σχολεία των 250-300 μαθητών να 
χρήζουν υποστήριξης τουλάχιστον τα διπλάσια παιδιά (25-30). Από αυτά υπάρχουν 
3-8 παιδιά με τις νόμιμες Γνωματεύσεις και επομένως πρέπει να επιλέγούν τα 
υπόλοιπα που θα τα πλαισιώσουν.  Αυτή η γραφειοκρατική αντίληψη μαζί με τη 
δυσλειτουργία του δικού μας ΚΔΑΥ και τις λίστες αναμονής που προαναφέραμε, 
καταδικάζει τα περισσότερα από τα ΑΜΕΕΑ να μην μπορούν να υποστηριχτούν από 
το σχολείο και το Τμήμα ένταξης. 

 
 
4. ΛΥΣΕΙΣ 

 
   Οι διαδικασίες της όποιας εκπαιδευτικής παρέμβασης πρέπει να είναι συνεπείς με 
συγκεκριμένες αρχές, προκειμένου να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις, για τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει 
να διακατέχονται από πίστη για την επιτυχία, δεδομένου ότι οι θετικές προσδοκίες, 
έχει αποδειχθεί ότι έχουν θετικά αποτελέσματα 

 
* Ο  Δάσκαλος της τάξης: Χρειάζεται βοήθεια. Μπορεί να προσφέρει λίγο χρόνο από 
το συνολικό που διαθέτει για όλη την τάξη για τα 'δύσκολα παιδιά'. Πρέπει τα παιδιά 
να παρακολουθήσουν ένα δομημένο πρόγραμμα στο Τμήμα Ένταξης και σε 
συνεννόηση με τον Ειδικό Δάσκαλο να κάνουν συντονισμένη παρέμβαση στη 
μαθησιακή διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του 
παιδιού και να δημιουργήσει το απαραίτητο θετικό κλίμα. Περιορισμός της 
ποσότητας ύλης, ενθάρρυνση, παρέμβαση κατά είδος της δυσκολίας, σύνταξη 
συγκεκριμένων ασκήσεων  που μπορεί ο μαθητής να επιλύσει επιτυχώς. Τέλος πρέπει 
να επιδιώκεται η συνεργασία των γονέων στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς και η 
συνεργασία με τους σχολικούς συμβούλους ώστε να μεγιστοποιείται η 
αποτελεσματικότητα της παρέμβασης 
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* Οι γονείς Χρειάζονται βοήθεια. Πρέπει να κλείσουν ραντεβού για έλεγχο από τους 
ειδικούς, τα ΚΔΑΥ και τα αναγνωρισμένα Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Ν' 
απευθυνθούν στους εκπαιδευτικούς για ενημέρωση και συνεργασία, να δουν το παιδί 
τους με διαφορετική θεώρηση , να του δώσουν το χρόνο του, τη ψυχολογική στήριξη 
που χρειάζεται. Χωρίς να το πιέζουν αφόρητα και αντιπαιδαγωγικά. 

 
* Ο Δάσκαλος του Τμήματος Ένταξης πρέπει έγκαιρα μέσα στο πρώτο καιρό να 
αξιοποιήσει  με σχετικές προσεγγίσεις παρέμβασης και αντιμετώπισης τα δυνατά 
σημεία του μαθητή  καθώς επίσης και στις δυνατότητες του ανθρώπινου οργανισμού 
να αντιπαρέρχεται δυσκολίες, που προκαλούνται από κάποιους παράγοντες, με 
ενεργοποίηση και χρήση άλλων πόρων και ικανοτήτων. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη του παιδιού και να δημιουργήσει το απαραίτητο θετικό 
κλίμα.  Η διδακτική παρέμβαση σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
επιχειρείται μέσα από τα βιβλία της ειδικής αγωγής, τις «Δραστηριότητες 
Μαθησιακής Ετοιμότητας», που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον Οργανισμό Εκδόσεων 
Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ). Οι αρχές της αποκατηγοριοποίησης και 
αποηλικιοποίησης είναι άμεσα συνδεδεμένες με την σχολική ετοιμότητα του μαθητή, 
η οποία περιγράφεται για πρώτη φορά στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της 
Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), έτσι όπως αυτό εκδόθηκε με το Προεδρικό .Διάταγμα 
301/1996. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση προσεγγίζουν την 
ανετοιμότητα του συγκεκριμένου μαθητή οπού αυτή προκύπτει αξιοποιώντας τις 
τεχνικές της μεθόδου project. Η κατανόηση και η μελέτη του προβλήματος του 
συγκεκριμένου μαθητή (case study) αποτελούν την αφετηρία της διδακτικής δράσης. 
Ο σεβασμός στα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του παιδιού τίθενται στη βάση της 
επικοινωνίας, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται κατά την διάρκεια της διδακτικής 
αλληλεπίδρασης. Γίνεται πρώτα η αρχική καταγραφή του προβλήματος, Ακολουθεί η 
άτυπη εκπαιδευτική αξιολόγηση στην μαθησιακή ετοιμότητα που βασίζεται στις 
Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων που αναφέρονται α) στο βιβλίο για το δάσκαλο 
και στα κεφάλαια του προφορικού λόγου (2000, σελ.51), της ψυχοκινητικότητας 
(2000, σελ.90-91), των νοητικών ικανοτήτων (2000, σελ.138-139) της 
συναισθηματικής οργάνωσης (2000, σελ.180-181). και β) στα τέσσερα 
βιβλιοτετράδια για το μαθητή, αντίστοιχα. Και καταλήγοντας στη Συνοπτική εικόνα 
της μαθησιακής ετοιμότητας  και  στην Επιλογή διδακτικής προτεραιότητας με βάση 
την οποία και σχεδιάζεται το εξατομικευμένο διδακτικό πρόγραμμα  ¨Ένα πρόγραμμα 
που περιέχει πέρα από τα στοιχεία του μαθητή ημερομηνίες έναρξης και εκτιμώμενης 
λήξης διάρκεια παρέμβασης, Διδακτικό στόχο, γενικό και επιμέρους, δραστηριότητες, 
υλικά, οδηγίες εκτιμώμενη συμπεριφορά, κριτήρια επιτυχίας, αμοιβές και φυσικά 
αξιολόγηση και συμπεράσματα. Η παραπάνω διαδικασία και τεχνική μπορεί να 
διδαχτεί αποτελεσματικά μόνο στα πλαίσια ενός ειδικά οργανωμένου προγράμματος, 
που θα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις. Απαιτείται συνεργασία και 
ενημέρωση με το δάσκαλο της τάξης και συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη των 
γονέων. 
* Ο μαθητής πρέπει να συμμετέχει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, στη 
στοχοθέτηση της προσπάθειας και να μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξή του, 
απολαμβάνοντας τις επιτυχίες του, μέσα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
εργασιών του και ανατροφοδοτούμενος από την πρόοδό του. Είναι πολύ πιθανόν να 
είναι απαραίτητη, στην αρχή, η χρησιμοποίηση εξωτερικών υλικών ή ηθικών 
κινήτρων, που σταδιακά θα αντικαθίστανται με εσωτερικά. Τις περισσότερες φορές 
τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Ο μαθητής αλλάζει πρόσωπο και συμπεριφορά. Η 
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ευτυχία ξανάρχεται στη ψυχή του τα συναισθήματα γλυκαίνουν και οι χαρούμενες 
παιδικές ψυχές αποτελούν το σπουδαιότερο λόγο να εξασκούμε αυτό το επάγγελμα - 
λειτούργημα, και ταυτόχρονα είναι η  μεγαλύτερη ανταμοιβή για εμάς. 
 
      5.ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
     Η αντιμετώπιση ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι ένα θέμα, 
μπορεί να τύχει στον καθένα από εμάς. Αποτελούσε και αποτελεί ένα σημαντικότατο, 
ανθρώπινο κομμάτι τη εκπαιδευτικής διαδικασίας, πέρα από τους άγριους νόμους της 
αγοράς που κυριαρχούν στις μέρες μας. Τυχαίνει και στους ισχυρούς, στους 
πολιτικούς, στους πλούσιους, στους υπουργούς και έτσι υπάρχει βούληση να 
απασχολεί εκπαιδευτικούς, γονείς και ερευνητές με πολλές και σημαντικές προτάσεις. 
Μια από τις σημαντικότερες είναι αυτή που υποστηρίζει ότι η αιτιολογία των 
μαθησιακών δυσκολιών πρέπει να ερμηνεύεται και να αξιοποιείται με εκπαιδευτικούς 
όρους και να καταβάλλονται προσπάθειες όχι μόνο για τη μείωση αλλά και για την 
πρόληψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών., προφυλάσσοντας τους μαθητές από 
τη σχολική αποτυχία, και προκαλώντας θετικά συναισθήματα για το σχολείο 
προωθώντας τη κρίσιμη διαδικασία της μάθησης. 
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