
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΡΓΟ: “ΜΕΛΕΤΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Σ.Ε.Π. ΣΕ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ Σ.Ε.Π. ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΑ”

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.ε.: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟ 1: “Πρακτικές εφαρμογής του επαγγελματικού

προσανατολισμού (σχολικού και εξωσχολικού) των ΑΜΕΑ

στην Ελβετία”

ΕΡΓΟ 2: “Πρακτικές εφαρμογής του επαγγελματικού

προσανατολισμού (σχολικού και εξωσχολικού) των ΑΜΕΑ στη

Γαλλία. Αναφορά και στην ελληνική πραγματικότητα.”

Τεύχος Α΄

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Αναπληρωτής Καθηγητής   Λ. Γ. Δελλασούδας
ΑΘΗΝΑ
Μάϊος  2000



2

ΕΡΓΟ 1: “Πρακτικές εφαρμογής του επαγγελματικού

προσανατολισμού (σχολικού και εξωσχολικού) των ΑΜΕΑ

στην Ελβετία”

ΕΡΓΟ 2: “Πρακτικές εφαρμογής του επαγγελματικού

προσανατολισμού (σχολικού και εξωσχολικού) των ΑΜΕΑ στη

Γαλλία. Αναφορά και στην ελληνική πραγματικότητα.”

Τεύχος Α΄

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ



3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....................................................... 3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ....................................................................................12

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ...............................................................................................17

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΕΠ ΑΜΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ORIPH ΓΙΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ................................25

2.1 IΣΤΟΡΙΚΟ......................................................................................................25

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της  ORIPH - Sion στην Pont-de-la-Morge .......26

2.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΕΣΑ............27

2.3.1 ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ .............................................................................................27

2.3.2 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.............................................................................................27

2.3.3 ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ ............................................................28

2.3.4 Ο "ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ" .........................................................................28

2.3.5 OASIS: ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ..................................................................28

2.3.6 ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ROTTES ...........................................................29

2.3.7 CHATEAUNEUF: Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ ..........................................................29

2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ .................................................29

2.5 ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ...........................................................31



4

2.5.1 Μορφή του ιδρύματος...............................................................................31

2.5.2 Πόροι.........................................................................................................31

2.5.3 Τo ανθρώπινο δυναμικό ............................................................................31

2.6 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ..............................................................32

2.6.1 Τρόπος και τύπος κατάρτισης ...................................................................33

2.6.2 Άθληση......................................................................................................34

2.7 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ .........................................34

2.8 ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ).........................................38

2.8.1 Η αξιοποίηση του κοινωνικού ρόλου........................................................38

2.8.2 Η αναπτυξιακή προσέγγιση.......................................................................39

2.8.3 Μαθαίνω το πώς να μαθαίνω ....................................................................39

2.8.4 Η ολότητα του ατόμου ..............................................................................40

2.9 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ .40

2.10 Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ................................................................40

2.11 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ)...................................................................................41

2.12 ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ).......43

2.12.1 Σωματικά χαρακτηριστικά ......................................................................43

2.12.2 Σωματική ασφάλεια ................................................................................44

2.12.3 Κοινωνική ένταξη και προσαρμογή ........................................................44

2.12.4 Συναισθηματική ανάπτυξη ......................................................................44

2.12.5 Ανάπτυξη και εξέλιξη .............................................................................44

2.13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΠ).................................................................................44



5

2.14 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΥ..............................................45

2.14.1 Αυτοπαρουσίαση του υποψήφιου μαθητευόμενου .................................46

2.14.2 Αξιολόγηση της ισχύος, της κατάστασης, των προβλημάτων και των

αναγκών ..................................................................................................47

2.14.3 Απόφαση σχετικά με την είσοδο σε κατάρτιση και διάρκεια .................47

2.14.4 Ιεράρχηση των αναγκών του υποψηφίου ................................................47

2.14.5 Συμπλήρωση του δελτίου του προγράμματος εξατομικευμένων

υπηρεσιών (ΠΕΥ) ...................................................................................47

2.14.6 Παρακολούθηση......................................................................................47

2.15 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΠ) ........................................48

2.16 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ)...................................................................................49

2.17 ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ........................................................................49

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΙΔΙΩΤΙΚΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)......51

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................51

3.2 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ...............................................................................................54

3.2.1 Ο Μισέλ, μαθητής με παραπληγία ............................................................54

3.2.2 Η Κριστίν, παιδί με προβλήματα ακοής....................................................57

3.2.3 Η Σάντρα, παιδί με τρισωμία, παρακολουθεί το κύριο μέρος της

υποχρεωτικής της εκπαίδευσης σε μη ειδικό σχολείο ............................58

3.2.4 Ο Λιονέλ παιδί με προβλήματα όρασης....................................................62

3.3 «HANDICAP»: ΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ (LEGO – LOGO) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ.................................................................63

3.3.1 Ευαισθητοποίηση των μαθητών, όσον αφορά την έννοια της      αναπηρίας64



6

3.3.2 Πρόσκληση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σχολείο ...............................64

3.3.3 Έξοδος των μαθητών στην πόλη μαζί με άτομα που έχουν μια

αναπηρία .................................................................................................64

3.3.4 Παρώθηση των μαθητών να επινοήσουν τεχνολογικές λύσεις (Lego-Logo)

για την ανάπτυξη της αυτονομίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες........66

3.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ............................................................68

3.5 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ....................................................................69

3.5.1 Ένταξη = Δημιουργία "ειδικής" περίπτωσης; ...........................................69

3.5.2 Η οργάνωση της τάξης (η εφαρμοσμένη παιδαγωγική)............................70

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ.....................................................72

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................72

4.2 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗ Ή ΤΗΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ................................................73

4.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά .............................................................................73

4.2.2 Στατιστικά Χαρακτηριστικά .....................................................................75

4.2.3 Το διαφοροποιημένο ψυχολογικό προφίλ των νέων που γίνονται δεκτοί

στο Κέντρο..............................................................................................77

4.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ .....................................80

4.3.1 Το πλαίσιο παρέμβασης: ορισμός, στόχοι, αρχές .....................................80

4.3.2 Το πλαίσιο παρέμβασης για τους νέους που έχουν διακόψει ...................81

4.3.3 Οργάνωση, μεθοδολογία και μέσα παρέμβασης.......................................82

4.4 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ....92

4.4.1 Κατάσταση των νέων αυτών κατά τη στιγμή της έρευνας........................92



7

4.4.2 Ανάλυση των υπηρεσιών ..........................................................................93

4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ............................................................................................95

5. H ΜΕΤΑΒΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ....................97

5.1 ΤΟ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ NORD-

VAUDOIS ...................................................................................................97

5.2 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ......................................................................97

5.3 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ .....................................100

5.4 Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ .....................................................102

5.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΝΕΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ...............................................................103

5.5.1 Βιβλιογραφία...........................................................................................106

6. "MAG@LOGIE" ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ...............................................................................107

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ "MAG@LOGIE" (Magasin de Logiciels = κατάστημα

λογισμικών) ...............................................................................................107

6.1.1 Οι γενικές προθέσεις ...............................................................................111

i) Πεδίο κατάρτισης ......................................................................................114

ii) Ένεργό εμπόριο στον τομέα των πολυμέσων...........................................115

iii) Χώρος παραγωγής υπηρεσιών ................................................................116

6.1.2 Mag@logie, μια "γέφυρα".......................................................................117

6.2 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ..................................................................................118

6.2.1 Το "στοίχημα" μιας διμερούς συνύπαρξης..............................................119

6.3 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ...........................122

6.4 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ .....................................................................125

6.5 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ................126

6.5.1 Σε παιδαγωγικό επίπεδο ..........................................................................126



8

i) Από  τους μαθητευόμενους .......................................................................127

ii) Από τους γονείς ........................................................................................129

iii) Από τους χρήστες του Mag@logie .........................................................131

iv) Από τους συνεργάτες του Mag@logie ....................................................132

6.5.2 Σε επίπεδο οργανωτικής δομής ...............................................................134

i) Απόψεις της ομάδας αναφοράς και συνεργατών.......................................135

ii) Σχόλια από τους χρήστες του Μag@logie ...............................................136

6.5.3 Σε επίπεδο οικονομικό ............................................................................137

i) Από την ομάδα αναφοράς..........................................................................138

ii) Από την Eπιτροπή ....................................................................................138

iii) Από τους χρήστες του Mag@logie .........................................................139

iv) Υπέρ της πίστωσης ..................................................................................141

6.5.4 Σε θεσμικό επίπεδο .................................................................................142

i) Από την Eπιτροπή του ΚΛΠ .....................................................................142

ii) Από τους συνεργάτες του ΚΛΠ του βόρειου τομέα του Βο ....................143
6.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ............................................................................145

6.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ .....................................................................146

7. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ .....................................152

7.1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ .................153

7.1.1 Γενικά......................................................................................................153

7.1.2 Αποστολή του ΚΕΕ (CIP) .......................................................................153

7.1.3 Οργάνωση του ΚΕΕ ................................................................................154

7.1.4 Πληθυσμός του ΚΕΕ (CIP). Φιλοσοφία και μέθοδος δράσης του ΚΕΕ.

Κέντρο επαγγελματικής παρατήρησης της ΑΑ (ΚΕΠΑΑ)...................156

7.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 18 - 28 ΕΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2000...............157

7.2.1 Γενικότητες: Αποστολή του εργαστηρίου...............................................157



9

7.2.2 Σύνθεση της εκπαιδευτικής ομάδας ........................................................159

7.2.3 Οργάνωση του Εργαστηρίου...................................................................160

7.3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΣΚ (CAM): ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ......................................................................................164

7.3.1 Εισαγωγή.................................................................................................164

7.3.2 Η αξιολόγηση ΝΣΚ (CAM) ....................................................................165

7.3.3 Το Προφίλ ...............................................................................................167

7.3.4 Ορισμός των επιπέδων συμπεριφοράς ....................................................167

7.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑ  (Ενέργειες Συνεχούς  Αξιολόγησης-TSE) ...........169

7.4.1 Πορεία Ζωής (ΠΖ) ..................................................................................171

7.4.2 Υποδοχή - παρεχόμενες πληροφορίες.....................................................171

7.4.3 Επαναξιολόγηση των δραστηριοτήτων και δημιουργία CV...................171

7.4.4 Εμψύχωση για την αναπηρία ..................................................................172

7.4.5 Εμψύχωση για τον πόνο ..........................................................................172

7.4.6 Εμψύχωση για το δίκτυο των σχέσεων ...................................................172

7.4.7 Σχέδιο ζωής .............................................................................................172

7.5 ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ........................................................................173



10

ΜΕΡΟΣ B΄

ΣΕΠ ΑΜΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ "ΕΙΔΙΚΩΝ" .....................................................175

8.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ................................................175

8.2 ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ...............................................................178

8.2.1 Συνεργασία για την ανάληψη του ΑΜΕΑ απο τον ειδικό ......................178

8.2.2 Παρέμβαση με φυσικοθεραπευτικό η "ιατρο-παιδαγωγικό" στόχο ........179

8.2.3 Ειδική σχολική ενίσχυση ........................................................................179

8.2.4 Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στην τάξη .............179

8.2.5 Συνεργασία που αφορά στη διαχείριση της τάξης ..................................180

8.2.6 Ρυθμίσεις που γίνονται απο τον ειδικό ...................................................181

8.2.7 Η προσφορά πληροφοριών,  συμβουλών, ιδεών.....................................181

8.2.8 Κοινές αποφάσεις για εκπαιδευτικές πρακτικές .....................................181

8.2.9 Εμπλοκή σε κοινές πράξεις .....................................................................182

8.2.10 Συνεργασία για τις σχέσεις με τις οικογένειες ......................................182

8.2.11 Συνεργασία για το σχέδιο ένταξης ........................................................183

8.3 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ..................................................................184

8.3.1 Ανταλλαγή απόψεων για την αξιολόγηση των δυσκολιών και την  πρόοδο

του ενταγμένου παιδιού ........................................................................184

8.3.2 Προσδιορισμός των αναγκών..................................................................185

8.3.3 Η αποσαφήνιση των στόχων ...................................................................186



11

8.3.4 Η αιτιολόγηση των πρακτικών................................................................186

8.3.5 Η αποσαφήνιση των ρόλων  και των δεξιοτήτων ...................................187

8.4 ΟΙ "ΟΛΙΚΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ...........................................................................187

8.5 ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ...........................................189

8.5.1 Η ένταξη του Ζερεμί ...............................................................................189

8.5.2 Η ένταξη του Τιερί ..................................................................................193

8.5.3 Η ένταξη του Πιερ...................................................................................198

8.6 ΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ............................204

8.7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ...............................................................207

9. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ("ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ") ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ .........208

9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ..................................................................................................209

9.1.1 Ο πληθυσμός των παιδιών με κινητικά προβλήματα και ο ρόλος των

"επισκεπτών" δασκάλων .......................................................................209

9.1.2 Ο ρόλος των επισκεπτών δασκάλων .......................................................210

9.1.3 Τα μαθησιακά προβλήματα.....................................................................212

9.1.4 Είδη υποστηρικτικής παρέμβασης στην τάξη .........................................213

9.2 ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ κκ. ΒAPT ΚΑΙ CHERON,

ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ..............................................................................................214

9.2.1 Η περίπτωση του Νικολά ........................................................................214

i) 1η επίσκεψη: αρχές Οκτώβρη 1992...........................................................215

ii) 2η επίσκεψη: αρχές Νοέμβρη 1992 ..........................................................216

iii) 3η επίσκεψη: αρχές Φεβρουαρίου 1993 ..................................................218

iv) 4η επίσκεψη: Απρίλιος 1993....................................................................219

v) Συμπέρασμα..............................................................................................220



12

9.2.2 Η περίπτωση του Κάρλου .......................................................................220

i) Α΄ τάξη Δημοτικού: σχολικό 1992-1993 ..................................................221

ii) Β΄τάξη Δημοτικού: σχολικό έτος 1993-1994...........................................222

iii) Συμπέρασμα ............................................................................................224

9.2.3 Γενικό Συμπέρασμα ................................................................................224

10. ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΠΠ)

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (Παρίσι).......226

10.1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ .........................................................227

10.2 ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ....................................................................................230

10.3 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΑ ΚΠΠ ........................................231

10.4 ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

(ΚΠΠ) ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ232

10.5 ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ .............................................233

10.6 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΠΠ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ...............................236

10.7 ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ......................................................238

10.8 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ

ΝΕΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ................................................................239

10.9 ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΠΠ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ................244

10.10 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΙΣΤΟΦ.......................245

11. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ

ΤΑΞΗ.......................................................................................................248

11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ................................................................................................248

11.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ........................250

11.2.1 Πρακτικές ρυθμίσεις .............................................................................250

11.2.2 Εξατομικευμένη βοήθεια ......................................................................251

11.2.3 Μέτρα επωφελή και για τους άλλους μαθητές......................................252



13

11.2.4 Συνήθεις παιδαγωγικές πορείες, προσαρμοσμένες στα υπό ένταξη παιδιά253

11.3 ΜΙΑ ΕΥΝΟΪΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ:  Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ255

11.3.1 Βοήθεια προς τους άλλους διδάσκοντες ...............................................255

11.3.2 Τρόποι παρέμβασης των ειδικών ..........................................................257

11.3.3 Ανταλλαγές με επίκεντρο τα παιδιά και τις πρακτικές που πρέπει να

εφαρμοστούν.........................................................................................258

11.3.4 Μια αντασφάλιση για τους εκπαιδευτικούς ..........................................258

11.4 ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ....................................................................261

11.4.1 Ο φόβος της αρχής ................................................................................261

11.4.2 Η εξέλιξη των αναπαραστάσεων...........................................................261

11.4.3 Μεγαλύτερη προσοχή στις δυσκολίες όλων των μαθητών ...................262

11.4.4 Ερέθισμα σε παιδαγωγικό επίπεδο........................................................262

11.4.5 Μια αγωγή του πολίτη για όλους ..........................................................263

11.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ ................................................................................................263

11.6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ.............................................................264



14

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

(για τα Τεύχη Α΄, Β΄και Γ΄)

Η ανά χείρας μελέτη, η οποία φέρει τον τίτλο: «Πρακτικές
εφαρμογής του επαγγελματικού προσανατολισμού (σχολικού και
εξωσχολικού) των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην Ελβετία και τη
Γαλλία. Αναφορά και στην ελληνική πραγματικότητα»,
πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
στο πλαίσιο του Προγράμματος:

Ενέργεια 1.1. ε.: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός»,
                             Υπεύθυνος: κ. Στέφανος Τζέπογλου.
Έργο: «Μελέτη, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προγραμμάτων

ΣΕΠ σε επίπεδο σχολικής μονάδας και Κέντρου ΣΕΠ
για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και άτομα κοινωνικώς
αποκλεισμένα»,
Υπεύθυνη: κ. Δέσποινα Σιδηροπούλου-Δημακάκου.

Η παρούσα ερευνητική μελέτη αποτελείται από τρία μέρη:
Τεύχος Α΄:  «Πρακτικές εφαρμογής του επαγγελματικού

προσανατολισμού των ατόμων με ειδικές ανάγκες
στην Ελβετία και τη Γαλλία »
(Υπεβλήθη με το από 29/5/2000 έγγραφό μας)

Τεύχος Β΄: «Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός των
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Έρευνα για την
ελληνική πραγματικότητα»
(Υπεβλήθη με το από 31/03/2000 έγγραφό μας)

Τεύχος Γ΄: Ι. «Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός
των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Βιβλιογραφικός
Κατάλογος με Τίτλους»
ΙΙ. «Σχολικός και επαγγελματικός προσανατολισμός
των     Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Βιβλιογραφικός
Κατάλογος με Τίτλους και Λέξεις-Κλειδιά»
(Υπεβλήθη με το από 31/03/2000 έγγραφό μας)

Η συλλογή, η προετοιμασία και η παρουσίαση των δεδομένων
αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας των αναφερόμενων στη
συνέχεια προσώπων: κ.κ. Αλμπάνη Χριστίνας, Αθηνάς Αργυροπούλου,
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Ελένης Βεντούρη, Σταυρούλας Καμπερέα, Βασιλικής Καραγιάννη,
Χρύσας Κασίμη, Ειρήνης Μωραϊτου, Όλγας Παπαδοπούλου,
Αικατερίνης Παπαδημητρίου, Παναγιώτη Παπαλεξόπουλου, Ανθής
Παπούλια και Διονυσίας Πρεντουλή. Τα πρόσωπα αυτά με συνέπεια,
υπευθυνότητα και ενδιαφέρον, και μάλιστα χωρίς ανάλογη οικονομική
προσδοκία, συνεργάστηκαν μαζί μου προκειμένου να παραχθεί ένα
προϊόν χρήσιμο, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, για τους συναδέλφους
εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον «Σχολικό και
επαγγελματικό προσανατολισμό των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΣΕΠ
ΑΜΕΑ).

Ειδικότερα η συγκεκριμένη ερευνητική μελέτη δεν αποβλέπει
στη θεωρητική θεμελίωση και περιγραφή των αρχών, των
προϋποθέσεων και των στόχων του ΣΕΠ ΑΜΕΑ, αλλά κυρίως στην
παρουσίαση σχετικών πρακτικών σε διαφορετικούς τομείς (τεύχος Α΄).
Η απαραίτητη για τον σκοπό αυτό πληροφόρηση δόθηκε, υπό μορφή
αυτοτελών άρθρων (περιγραφών), από τους αναφερόμενους στη
συνέχεια αρμόδιους ή υπεύθυνους εφαρμογής ή εποπτείας των
πρακτικών αυτών στο εξωτερικό (Γαλλία, Ελβετία): Jean
AVVANZINO, Brigitte  BELMONT, Jean-Claude BRΘS,  Gregoire
EVEQUOZ, Jocelyne FOUQUET, Evelyn PICHOT, Jean-Luc
SCHMALZ, Aldo TACCHINI και Aliette VΙRILLON. Τα άρθρα
διαμορφώθηκαν και αποδόθηκαν σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην
εισαγωγή διαδικασία και με στόχο την, κατά το δυνατόν, ακώλυτη
παρακολούθηση των όσων σ’ αυτά περιγράφονται, χωρίς όμως
επιμήκυνση  του λόγου, πλατειασμούς και κοπιαστικές επεξηγήσεις.
Αντιθέτως, ο ειδικός αυτός στόχος υπήρξε αιτία επίπονης και μακράς
εκ μέρους του υπογράφοντος προσπάθειας.

Παράλληλα στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται, υπό μορφή
«Οδηγού» ΣΕΠ ΑΜΕΑ (τεύχος Β΄), η κρατούσα κατάσταση στην
Ελλάδα, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία που μας διέθεσαν οι
υπεύθυνοι διαφόρων φορέων: Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ,
ΟΑΕΔ, Διεύθυνση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του ΥΥΠ.

Τέλος, δίδεται εκτενής βιβλιογραφία (τεύχος Γ΄), ελληνική και
ξενόγλωσση, με τίτλους ή/και με λέξεις-κλειδιά προκειμένου να
καλυφθεί, στο μέτρο του δυνατού, η ελλειπής και στον τομέα αυτό
ενημέρωση των συναδέλφων, οι οποίοι είτε επιθυμούν να έχουν
συμπληρωματική ή ευρύτερη πληροφόρηση είτε σκοπεύουν να
ασχοληθούν με την έρευνα για θέματα ΣΕΠ ΑΜΕΑ.
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Προς όλους όσους προαναφέραμε, αρμόδιους του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, συνεργάτες του εξωτερικού, υπεύθυνους ελληνικών
φορέων και έλληνες συνεργάτες μας, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας

Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικής
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός ότι κατά την τελευταία πενταετία (1995-2000) ο
Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ) έχει αρχίσει να
αποκτά ουσιαστική ταυτότητα και στη χώρα μας. Αυτό το σημαντικό
για τους νέους γεγονός οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: α) Στην
προοδευτική αύξηση του αριθμού των φοιτητών που προετοιμάζονται
για το έργο αυτό, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό
επίπεδο, δυστυχώς όμως πάντοτε στο πλαίσιο της προαιρετικής εκ
μέρους τους συμμετοχής στην προετοιμασία αυτή. β) Στην επιμόρφωση
σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών που ασκούν ή πρόκειται να
ασκήσουν το έργο αποκτώντας μια θεωρητική πάντοτε εμπειρία. γ) Στη
δραστηριοποίηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με σχεδιασμό και
εφαρμογή των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό προγραμμάτων, καθώς
και με άλλες ενέργειες, όπως π.χ. η προετοιμασία, εκτύπωση και
διάδοση σχετικών βοηθημάτων για τα οποία όμως προϋπήρχε ήδη
σχετική δράση. Βέβαια, όλη αυτή η σημερινή δράση δεν θα μπορούσε
να αναληφθεί, αν δεν υπήρχαν οι απαραίτητες οικονομικές
προϋποθέσεις, οι οποίες εξασφαλίστηκαν με τις χρηματοδοτήσεις του
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του ΕΠΕΑΕΚ.

Παρόλη τη γενικότερη αυτή προσπάθεια, παρέμενε και
παραμένει άλυτο ένα σημαντικό πρόβλημα, αυτό του Σχολικού και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
(Σ.Ε.Π. ΑΜΕΑ), όπως παραμένει άλυτο, ακόμη και μετά τη
δημοσίευση του νέου νόμου για την Ειδική Αγωγή, και το θέμα της
τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισής τους.

Όμως ήδη έχουν αρχίσει τα πρώτα βήματα και προς την
κατεύθυνση αυτή, τα οποία μέχρι προ τινος επικεντρώνονταν κυρίως
στην τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας από πλευράς ΟΑΕΔ, χωρίς
ουσιαστικά να υφίσταται πλέγμα υπηρεσιών σε επίπεδο σχολικής
μονάδας και κέντρου ΣΕΠ. Σήμερα υπάρχουν πλέον σαφείς ενδείξεις
για συνειδητοποίηση της αντίληψης ότι το ζήτημα του ΣΕΠ ΑΜΕΑ
αποτελεί αναγκαιότητα. Διότι, η γενική προετοιμασία των προσώπων
που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό δεν μπορεί να καλύπτει και τις
ειδικές ανάγκες των ΑΜΕΑ, λόγω ακριβώς του «διαφορετικού», το
οποίο απαιτεί πρόσθετες ειδικές και παράλληλες ενέργειες. Ασφαλώς,
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δεν πρέπει να αγνοείται και η φιλότιμη προσπάθεια των μονάδων
Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν εκτός τυπικού
εκπαιδευτικού συστήματος. Το έργο τους στον τομέα αυτό, αν και έχει
περιορισμένο, δυνητικό και συγκυριακό χαρακτήρα και εξαρτάται από
τις δυνατότητες των προσώπων που το αναλαμβάνουν, αποτελεί μια
προσπάθεια που δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Με τα δεδομένα αυτά η προσπάθεια γενικής ενημέρωσης των
φοιτητών-αυριανών εκπαιδευτικών (όπως, π.χ., στο πλαίσιο του
μαθήματος του ΣΕΠ, για όσους φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών το
επιλέγουν) και των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται, αν και
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα δεν αντιμετωπίζει αποφασιστικά το
πρόβλημα. Διότι ο ΣΕΠ γενικότερα και ο ΣΕΠ ΑΜΕΑ ειδικότερα δεν
είναι αντικείμενα μιας εφάπαξ ενέργειας ή διαδικασίας, λίγο πριν
ολοκληρώσει ο μαθητής την υποχρεωτική εκπαίδευσή του, ούτε μια
διαδικασία πληροφόρησης για τα κατά περιόδους ισχύοντα στην
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Ο ΣΕΠ είναι μια διαχρονική
προσπάθεια, κατ’ αρχάς όλων των εκπαιδευτικών, όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων και όλων των γνωστικών αντικειμένων, οι
οποίοι τον εφαρμόζουν  μέσα από την καθημερινή συναντησιακή τους
σχέση με τον εξελισσόμενο νέο άνθρωπο, και στη συνέχεια του
εξειδικευμένου προσωπικού και κυρίως της διεπιστημονικής ομάδας,
προκειμένου για περιπτώσεις ΑΜΕΑ. Το εξειδικευμένο προσωπικό η
διεπιστημονική ομάδα και κάθε πρόσωπο ή φορέας που εμπλέκονται
στη σχολική και επαγγελματική ένταξη των ΑΜΕΑ συνεργάζονται
τόσο με τον εκπαιδευτικό όσο και με τον μαθητή και το οικογενειακό
του περιβάλλον με κοινό εκ μέρους όλων στόχο: τη σχολική,
επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη ή επανένταξη και
γενικότερα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Από την άλλη πλευρά, η οποιαδήποτε προσπάθεια του
εκπαιδευτικού και της  διεπιστημονικής ομάδας καθίσταται αλυσιτελής,
εφόσον στον τομέα της προετοιμασίας τους εξακολουθεί να
παρατηρείται, ως μη όφειλε, ένα σημαντικό έλλειμμα ως προς την
πρακτική άσκησή τους. Έτσι, προβάλλει πάγιο το αίτημα των
εκπαιδευτικών και των συμβούλων ΣΕΠ για τον εφοδιασμό τους με
παραδείγματα και κυρίως με πρακτικές, δηλαδή με εφαρμογές των
όσων θεωρητικώς κατά περίπτωση περιγράφονται ή και
παρουσιάζονται.
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Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση στρέφεται το ανά χείρας
έργο με την για πρώτη φορά προσέγγιση, στο μέτρο του δυνατού, του
προβλήματος που θέτει το προαναφερθέν αίτημα. Ειδικότερα, η όλη
προσπάθεια, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ευκαιρίας και
των δυνατοτήτων που μας προσέφερε η πρωτοβουλία του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και των αρμοδίων προσώπων περί των
οποίων έγινε λόγος στον πρόλογο, αποβλέπει στην παρουσίαση
ορισμένων διαδικασιών-πρακτικών ΣΕΠ ΑΜΕΑ, μη συνήθους μορφής,
τις περισσότερες φορές. Οι πρακτικές αυτές, οι οποίες προέρχονται από
χώρες με πλούσια σχετική εμπειρία, δεν περιγράφονται σύμφωνα με
υποκειμενικές εκτιμήσεις "τρίτων", επί τη  βάσει προσωπικών
παρατηρήσεων και του βαθμού κατανόησής τους, αλλά παρουσιάζονται
από τους ίδιους τους δημιουργούς ή εφαρμοστές ή εποπτεύοντες.

Τα δέκα άρθρα, τα οποία παρουσιάζονται στο τεύχος αυτό,
συντάχθηκαν από τους αναφερόμενους στον πρόλογο ξένους
συνεργάτες (αυτοτελώς ή συνδυαστικά), οι οποίοι ασχολούνται σε
διάφορους τομείς, εντός και εκτός σχολικών μονάδων, δημοσίου,
κυρίως, αλλά και ιδιωτικού χαρακτήρα και αφορούν σε πληροφορίες
για τα εξής θέματα ΣΕΠ ΑΜΕΑ:

α) Προσωπικές εμπειρίες εκπαιδευτικών από εκπαιδευτικές
μονάδες-τάξεις στις οποίες είχαν ενταχθεί μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΜΕΕΑ).

β) Εμπειρίες εκπαιδευτικών από την προσπάθεια σχολικής
ένταξης ΜΕΕΑ, με ή χωρίς προηγούμενη προετοιμασία για το έργο
αυτό.

γ) Εμπειρίες εκπαιδευτικών που η ανάγκη ένταξης ΜΕΕΑ τους
οδήγησε στην αναζήτηση και κατάκτηση ειδικών γνώσεων (π.χ.
νοηματικής) ή/ και την επινόηση «λύσεων» και πρακτικών εφαρμογής
τους.

δ) Πρακτικές συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων και
εμπλεκόμενων πλευρών (εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών
υποστηρικτικού έργου, μαθητών, οικογενειακού περιβάλλοντος του
μαθητή, ειδικών διαφόρων υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων κ.ά.)

ε) Πρακτικές ΣΕΠ και επαγγελματικής αξιολόγησης μέσω
διαδικασιών επαγγελματικής κατάρτισης.

ς) Πρότυπες μορφές επαγγελματικής κατάρτισης και
επαγγελματικού προσανατολισμού.

ζ) Σύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας (εναλλασσόμενη
εκπαίδευση και «επί τόπου» πρακτική άσκηση).



20

η) Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση μέσω της άσκησης
επαγγελματικής δραστηριότητας.

θ) Ευαισθητοποίηση μαθητών χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες για την αποδοχή των ΜΕΕΑ και γενικότερα των ΑΜΕΑ.

ι) Γενικότερα οφέλη, από την εμπειρία της ένταξης ΜΕΕΑ, για
εκπαιδευτικούς και λοιπούς μαθητές και ειδικούς.

Για την εκπόνηση των υπόψη άρθρων ακολουθήθηκε η
περιγραφόμενη στη συνέχεια διαδικασία, κατά την εφαρμογή της
οποίας έπρεπε να έχουμε διαρκώς υπόψη ότι:

(i) Απευθυνθήκαμε σε πρόσωπα τα οποία, λόγω της θέσης τους,
είχαν ήδη ανηλειμμένες πολλαπλές υποχρεώσεις. (ii) Τα πρόσωπα αυτά
ουδεμία υποχρέωση είχαν απέναντί μας. (iii) Τα ζητούμενα εκ μέρους
μας, από τη μία πλευρά δεν μπορούσαν να έχουν τη μορφή απαντήσεων
σε τυποποιημένο ερωτηματολόγιο, λόγω των διαφορετικών
αντικειμένων που θα περιέγραφαν, και από την άλλη θα έπρεπε να
δίνουν την ακριβή εικόνα της περίπτωσης ή της διαδικασίας που
περιγράφουν. (iv) Σε ορισμένες περιπτώσεις η προϊσταμένη αρχή, η
οποία ασκούσε την εποπτεία του φορέα ή του προσώπου που
αναζητούσαμε ή στο οποίο είχαμε απευθυνθεί, θα έπρεπε να χορηγήσει
την άδεια δημοσιοποίησης (δια του άρθρου) της πορείας του έργου που
πραγματοποιούν, οπότε εκτός των άλλων προέκυπταν και θέματα
«γραφειοκρατίας». (v) Η δημοσιοποίηση του έργου μιας μονάδας είναι,
από πολλές πλευρές, ένα δύσκολο ζήτημα,  που απαιτεί, κατ’αρχήν,
επιστημονική υπευθυνότητα και πληρότητα, και, παράλληλα, αντοχή
και εμπιστοσύνη στην κριτική.  (vi) Η ανάγκη «συντονισμού», από
πλευράς στόχου και προθεσμιών, των εργασιών όλων των συντακτών
των άρθρων ήταν ασφαλώς ένα διαρκές πρόβλημα, το οποίο καθίστατο
εντονότερο  λόγω και των εσωτερικών γραφειοκρατικών δυσκολιών,
παρά τη διάθεση από πλευράς των υπευθύνων του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου για αμέριστη και άμεση στήριξη.

Τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίστηκαν, κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο, αφού η όλη προσπάθεια στηρίχθηκε στην ύπαρξη
προσωπικής μας εμπειρίας για το έργο των φορέων και των προσώπων
στα οποία απευθυνθήκαμε, αλλά και στην εκ μέρους τους γνώση και
του δικού μας έργου. Η αμφίδρομη αυτή γνώση προέκυψε επ’ ευκαιρία
πρακτικής άσκησης και εκπαιδευτικών επισκέψεων που είχα
πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν για διάφορους λόγους στις χώρες
τους (υποτροφία, εκπαιδευτική άδεια, διακρατικές συνεργασίες). Παρ’
όλα αυτά, δεν μπορεί να παραβλεφθεί η μεγάλη δυσκολία που
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προέκυψε τόσο από τις περιπτώσεις αλλαγής προσώπων, λόγω
διακοπής, για διαφόρους λόγους (π.χ. συνταξιοδότηση, δυστύχημα), της
άσκησης του έργου που μας ενδιέφερε, εκ μέρους των ήδη γνωστών σ’
εμάς προσώπων, όσο και από τη δυσκολία των αρθρογράφων να
παραδώσουν τα άρθρα τους κατά τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Έτσι, μετά από αλλεπάλληλες επικοινωνίες -με πολλά πρόσωπα,
με όλα τα μέσα (τηλεφωνικώς, με e-mail, με τηλεμοιοτυπίες, με
ταχυδρομικές επιστολές), όλες τις ημέρες και τις ώρες της ημέρας, από
το Πανεπιστήμιο και από τα σπίτια όλων των συνεργατών- επιτύχαμε
τελικά να συνεργαστούμε με εννέα πρόσωπα, σημαντικά από κάθε
άποψη. Βασικός παράγοντας για τη συνεργασία αυτή υπήρξε το
επιστημονικό ήθος και η ανθρώπινη στάση και διάθεσή τους. Τα
πρόσωπα αυτά, τα ονόματα των οποίων έχουν ήδη αναφερθεί στον
Πρόλογο, έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές, έχουν
παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με το
αντικείμενό τους και κατέχουν τις θέσεις ή έχουν την ιδιότητα που
αναφέρουμε στη συνέχεια, πολλά δε απ’ αυτά έχουν παραδώσει ή
παραδίδουν μαθήματα και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η αντίστοιχη
ιδιότητα καθενός έχει ως εξής:

− J. AVVANZINO: Τέως αναπληρωτής διευθυντής Κέντρου
Επαγγελματικής ένταξης - ORIPH (Office Romand d’ Intιgration
Professionnelle Pour Handicapιes=Ρωμανικό Κέντρο Επαγγελ-
ματικής Ένταξης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες), Sion-Ελβετία.

− B. BELMONT: Διευθύντρια του Κέντρου Έρευνας Ειδικής
Εκπαίδευσης και Σχολικής Προσαρμογής - CRESAS (Centre de
Recherche d’ Ιducation Specialisιe et d’ Adaptation Scolaire =
Κέντρο Έρευνας Ειδικής Εκπαίδευσης και Σχολικής
Προσαρμογής), του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδαγωγικών
Ερευνών (INRP), Παρίσι.

− J. C. BRΘS: Διευθυντής του Κέντρου Παιδαγωγικών Ανταλ-
λαγών: (Centre d’ Echanges Pιdagogiques), Γενεύη.

− G. EVEQUOZ: Διευθυντής της Μονάδας: “Αξιολόγηση και
Ανάπτυξη” της Υπηρεσίας Προσανατολισμού (σχολικού και
επαγγελματικού) και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΥΠΕΚ) του
καντονίου της Γενεύης.

− J. FOUQUET: Επιθεωρητής Εθνικής Παιδείας της 34ης
Εκπαιδευτικής περιφέρειας, Παρίσι.
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− E. PICHOT: Διευθύντρια του ειδικού Κέντρου Πληροφόρησης
και Προσανατολισμού στο Παρίσι για νέους με σωματικές
αναπηρίες - C.I.O. (Centre d’Information et d’ Orientation =
Κέντρο Πληροφόρησης και Προσανατολισμού).

− J. L. SCHMALZ: Διευθυντής του Λογοπεδικού και
Παιδαγωγικού Κέντρου της Βόρειας περιοχής του καντονίου του
Βο (Nord Vaudois), Yverdon-les-Bains, Ελβετία.

− A. TACCHINI: Διευθυντής του Κέντρου Επαγγελματικής
Ένταξης - C.I.P. (Centre d’ Intιgration Professionnelle) -Υπεύ-
θυνος Προγραμμάτων και Μεθόδων, Γενεύη.

− A. VERILLON: Επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου
΄Ερευνας Ειδικής Εκπαίδευσης και Σχολικής Προσαρμογής -
CRESAS (Centre de Recherche d’ Ιducation Specialisιe et d’
Adaptation Scolaire = Κέντρο Έρευνας Ειδικής Εκπαίδευσης και
Σχολικής Προσαρμογής) του Εθνικού Ινστιτούτου
Παιδαγωγικών Ερευνών (INRP), Παρίσι.
Τέλος, ως προς τον τρόπο σύνταξης και παρουσίασης των

άρθρων, σημειώνουμε ότι, κατ’ αρχάς, συντάχθηκε ένας οδηγός των
ζητούμενων πληροφοριών, ο οποίος συνοδευόταν από επιστολή που
επεξηγούσε το σκοπό της όλης προσπάθειας. Στη συνέχεια, τα δύο αυτά
έγγραφα αποστέλλονταν σε κάθε πρόσωπο, το οποίο είχε δεχτεί να
εξετάσει, καταρχάς, το αίτημά μας. Μετά την αρχική αποδοχή
ακολουθούσαν συνεννοήσεις, κυρίως για το περιεχόμενο του άρθρου
και τις εκ μέρους τους δυνατότητες. Η διαδικασία υπήρξε μακρά και οι
συμπληρωματικές πληροφορίες πολλές.

Η τελική μορφή των άρθρων, όπως αυτά παρουσιάζονται σε
απόδοση στην ελληνική γλώσσα και με τον περιγραφόμενο στον
πρόλογο στόχο, διαμορφώθηκε μετά και τις συμπληρωματικές
εξηγήσεις, διευκρινίσεις και πληροφορίες, οι οποίες δόθηκαν κατά τη
συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε εδώ στην Ελλάδα. Στη
συνάντηση αυτή συνεργαστήκαμε, από κοινού, τόσο με τους συντάκτες
των άρθρων όσο και με τους έλληνες συνεργάτες μου.

Ευελπιστούμε ότι τα άρθρα αυτά, όπως έχουν διαμορφωθεί,
μπορούν να χρησιμεύσουν, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον για την παροχή
γόνιμων ιδεών και ερεθισμάτων. Όπου ήταν απαραίτητο και δυνατόν
συνοδεύονται και από σχετική βιβλιογραφία. Όμως, οι ανάγκες, οι
προσδοκίες, οι υποχρεώσεις και οι αναζητήσεις των συναδέλφων δεν
θα μπορούσαν να περιοριστούν στην περιορισμένη αυτή βιβλιογραφία.



23

Για τον λόγο αυτό, ετοιμάσαμε και παραδίδουμε ως τεύχος Γ΄ (το
Α΄τεύχος αποτελεί η παρούσα μελέτη) έναν Βιβλιογραφικό Οδηγό
3γλωσσο (ελληνικοί, αγγλικοί και γαλλικοί τίτλοι) με δύο κατηγορίες
τίτλων: α) τίτλοι με πλήρη βιβλιογραφική περιγραφή και β) τίτλοι με
πλήρη βιβλιογραφική περιγραφή και λέξεις-κλειδιά.
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ΜΕΡΟΣ Α΄

ΣΕΠ ΑΜΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
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2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ORIPH ΓΙΑ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

[ORIPH: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ]

J. AVVANZINO - J. ZUFFEREY - G. LAMON ∗

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

2.1 IΣΤΟΡΙΚΟ

Η ORIPH -Υπηρεσία του γαλλόφωνου τομέα της Ελβετίας για
την Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες- είναι
ένας φορέας ιδιωτικού δικαίου της οποίας οι στόχοι είναι:

− η βοήθεια των ατόμων με ειδικές ανάγκες της περιοχής της
γαλλόφωνης Ελβετίας μέσω της δημιουργίας ειδικών χώρων ή
εργαστηρίων αφιερωμένων στην παρατήρηση και στην
επαγγελματική κατάρτιση των ατόμων αυτών.

− Η μελέτη και η εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προκειμένου
να διευκολυνθεί η σχολική και η επαγγελματική ένταξή τους.

− Η τεχνική βοήθεια προς τους θεσμούς που ασχολούνται με
άτομα που παρουσιάζουν αναπηρίες και η απόδοση της στήριξης
του προς τα όργανα της  ασφάλισης αναπηρίας.

Η ORIPH διαχειρίζεται και συντονίζει τρία Κέντρα κατάρτισης
και ένα Κέντρο παρατήρησης στη γαλλόφωνη Ελβετία. Ένα εξ αυτών
είναι και το Κέντρο της Sion, το οποίο δημιουργήθηκε το 1968 έπειτα
από τις κοινωνικές νομοθετικές ρυθμίσεις της δεκαετίας του '60. Οι
                                                          
∗  Ο  κ. J. Avvanzino είναι τέως αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου ORIPH-Sion.
Ο κ. J. Zufferey είναι συντονιστής εκπαίδευσης και ο κ. G. Lamon διευθυντής του
ιδίου Κέντρου.
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ρυθμίσεις αυτές επέτρεψαν τη δημιουργία ενός Κέντρου ειδικής
επαγγελματικής κατάρτισης, το οποίο είναι αφιερωμένο σε νέους (και
από το 1983 και σε κοπέλες), οι οποίοι, εξ αιτίας κάποιας αναπηρίας,
δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τη μαθητεία τους στην ιδιωτική
οικονομία.

Η ORIPH περιλαμβάνει στους στόχους της:
− την αξία της ένταξης ως παράγοντα κοινωνικής ένταξης,
− την αναγνώριση του δικαιώματος στη μόρφωση, στην πρόσβαση
στην αγορά εργασίας και στην ένταξη,

− την προώθηση της σχολικής και επαγγελματικής ένταξης,
− τη θέλησή της να είναι ενεργό μέλος της ελβετικής κοινωνικής
πολιτικής και συνεργάτης της οικονομικής πολιτικής. 1
Η ORIPH ως οργανισμός, επιβεβαιώνει τη θέλησή της να ενεργεί

υπέρ των ανάπηρων ατόμων, να συμβάλλει στη μόρφωσή τους, στην
ένταξή τους και στην προσωπική τους εξέλιξη. Θέτει το Άτομο με
Ειδικές Ανάγκες στο κέντρο της δράσης του, τοποθετείται ανάμεσα
στην Πολιτική και την Οικονομία, δηλαδή μέσα στην Κοινωνία.

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της  ORIPH - Sion στην Pont-
de-la-Morge

Το Κέντρο ειδικής κατάρτισης στην Pont-de-la-Morge της Sion
δέχεται νέους και νέες είτε μετά την υποχρεωτική σχολική φοίτηση,
είτε από την ηλικία των 16 ετών. Οι νέοι που γίνονται δεκτοί στο
Κέντρο παρουσιάζουν νοητικές, κινητικές και/ή δυσκολίες
συμπεριφοράς, υπάρχουν  όμως προοπτικές εξέλιξης, η οποία θα
επιτρέπει την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη. Το Κέντρο της
ORIPH στην Pont-de-la-Morge υπηρετεί μία διπλή αποστολή:

•  συμβάλλει στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των
νέων που παρουσιάζουν δυσκολίες, επιτρέποντάς τους, με
μια προσαρμοσμένη εκπαίδευση, την πρόσβαση στον
κόσμο της εργασίας και στην οικονομική ανεξαρτησία είτε
εξ' ολοκλήρου ή τουλάχιστον μερικώς.

                                                          
1 Γενική Διεύθυνση, Το ORIPH, μία ανθρωπιστική επιχείρηση στην υπηρεσία του
ανθρώπου, (Νοέμβριος 1993).
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•  ευνοεί, μέσω της εμπειρίας που μοιράζεται το κάθε άτομο
με τους συνομηλίκους του, την ανάδειξη ενός κοινωνικού
εγώ ως παράγοντα ένταξης.

2.3 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΜΕΣΑ

2.3.1 ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

Το Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης της Pont-de-la-Morge ,
διαχειριζόμενο από το ORIPH, μπορεί να υποδεχτεί εκατό άτομα , από
τα οποία τα 25 περίπου κορίτσια. Το Κέντρο διαρθρωμένο γύρω από
μια συγκεκριμένη αντίληψη περί: α) ένταξης, [το Κέντρο προσφέρει
δια-φορετικούς τόπους διαμονής (το Κέντρο, τα διαμερίσματα θηλέων
και τα διαμερίσματα του "Ανοιχτού Χώρου" (εκτός Κέντρου), την
εκπαιδευτική δομή OASIS σε αγροτική περιοχή)], και β) κατάρτισης
(τα εργαστήρια του Rottes, την Περιφερειακή Αγροτική Σχολή, το
οίκημα Beaulieu, τις πρακτικές ασκήσεις σε επιχειρήσεις και τη δομή
κατάρτισης OASIS σε αγροτική περιοχή), περιλαμβάνει αναλυτικά:

2.3.2 ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το Κέντρο αποτελεί το αρχικό ίδρυμα, το πρώτο σύμπλεγμα που
κτίστηκε με σκοπό να δώσει μια κοινωνική και επαγγελματική
κατάρτιση σε νέους με ελαφράς μορφής αναπηρία σε νοητικό επίπεδο.
Βρίσκεται στα περίχωρα της Pont-de-la-Morge, ενός μικρού χωριού
που ανήκει πολιτικά και διοικητικά στην πόλη Sion.

Το Κέντρο περιλαμβάνει τέσσερα κτήρια. Δύο ανεξάρτητα
κτήρια, το ένα για διαμονή και το άλλο για τα εργαστήρια. Αυτά τα δύο
κτήρια συνδέονται μεταξύ τους με ένα ενδιάμεσο κτήριο και ένα
τέταρτο κτήριο που περιλαμβάνει τρία εργαστήρια κατάρτισης.
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2.3.3 ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΗΛΕΩΝ

Από το1994, διαμορφώθηκαν στη Sion δύο δομές που μπορούν
να δεχτούν 7 κορίτσια η καθεμιά. Αυτές οι δύο δομές αποτελούν τον
τόπο διαμονής των κοριτσιών της πρώτης και δεύτερης τάξης. Η
κατάρτιση διεξάγεται στο Κέντρο.

2.3.4 Ο "ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΧΩΡΟΣ"

Αποτελείται από διαμερίσματα ή στούντιο στην πόλη της Sion
στα οποία  μπορούν να κατοικήσουν δύο ή τρεις εκπαιδευόμενοι. Η
εκπαιδευτική δομή του "ανοιχτού χώρου" απευθύνεται στους νέους που
έχουν φτάσει στο τέλος της κατάρτισης. Αυτή τη στιγμή ο "ανοιχτός
χώρος" διαθέτει 8 διαμερίσματα και 5 στούντιο.

2.3.5 OASIS: ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εκπαίδευση και κατάρτιση στο αγροτικό περιβάλλον "OASIS"
απευθύνεται σε νέα αγόρια και κορίτσια, ψυχολογικά και
συναισθηματικά ανώριμα.

Λόγω των συνθηκών ζωής κοντά στη φύση, της ύπαρξης των
μικρών ζώων, του είδους ζωής σε μια μικρή κοινότητα και των
εκπαιδευτικών ιδιαιτεροτήτων που δοκιμάζονται στο κέντρο ORIPH, η
υποδομή OASIS έχει μία διπλή αποστολή:

− Να συμβάλλει στην αναδόμηση της προσωπικότητας των νέων,
μέσω της εργασιακής εκπαίδευσης και της συμμετοχής σε μία
έντονη κοινοτική ζωή.

− Να προσφέρει έναν προσωρινό χώρο υποδοχής για νέους, που
βρίσκονται σε κατάσταση ρήξης, που έχουν προσωρινές
δυσκολίες, ή γι’ αυτούς για τους οποίους η επιστροφή στο
φυσικό περιβάλλον δεν είναι προσωρινά δυνατή.
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2.3.6 ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ROTTES

Σε απόσταση 10 λεπτών από το Κέντρο, στη βιομηχανική ζώνη
της κοινότητας του Conthey, τα εργαστήρια του Rottes αποτελούν μία
έντονη εικόνα της θέλησής μας να εντάξουμε τους νέους με νοητική
υστέρηση σ' ένα βιομηχανικό ιστό.

Το κτήριο αποτελείται από μία βιομηχανική αίθουσα, στην οποία
έχουν διαμορφωθεί τρία εργαστήρια: το ηλεκτρολογικό, το ξυλουργικό
και το βαφείο (βαφή κτιρίων). Ενας χώρος για τα διαλείμματα, μία
αίθουσα διδασκαλίας, ένα γκαράζ, γραφεία, ένα βεστιάριο και
υγειονομικοί χώροι συμπληρώνουν αυτές τις εγκαταστάσεις.

2.3.7 CHATEAUNEUF: Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΚΗΠΟΥΡΙΚΩΝ-ΑΝΘΟΚΟΜΩΝ

Η Περιφερειακή Αγροτική Σχολή (ΠΑΣ) του Chateauneuf,
βρίσκεται σε απόσταση 1,5 χμ. περίπου από το κέντρο και αποτελεί το
πλαίσιο της κατάρτισης των κηπουρών. Η ΠΑΣ θέτει με σύμβαση στη
διάθεση του κέντρου μία περιοχή και τις υποδομές της. Από την πλευρά
του το Κέντρο δεσμεύεται στο να αξιοποιεί αυτό το χώρο για τους
σκοπούς της  επαγγελματικής κατάρτισης των νέων.

2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η απόφαση τοποθέτησης των νέων σ' ένα ειδικό Κέντρο με
σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση ανήκει στις Υπηρεσίες
Ασφάλισης Αναπηρίας. Αυτές οι υπηρεσίες που υπάρχουν σε όλες τις
περιφέρειες, εγκρίνουν, μετά από σχετική διερεύνηση, τα μέτρα
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης με βάση το άρθρο 27 του νόμου
για την Ασφάλιση Αναπηρίας.

Σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη διαδικασία, προτείνεται ένα
διάστημα παρατήρησης διάρκειας έξι μηνών. Στο τέλος αυτής της
περιόδου, και σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παρατήρησης,
εφαρμόζεται η διαδικασία της επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία
διαρκεί για μια τριετία. Κατά κανόνα, το Κέντρο δεν παρεμβαίνει στην
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διαδικασία αποδοχής. Ωστόσο, απαιτείται πριν την είσοδο στο Κέντρο
μία επίσκεψη στο ίδρυμα από τον νέο και τους γονείς του.

Δεδομένου του γαλλόφωνου χαρακτήρα του ιδρύματος,
υποδεχόμαστε νέους από όλες τις γαλλόφωνες περιφέρειες, με μια
προτεραιότητα στους νέους που κατοικούν στο καντόνι του Valais,
συμπεριλαμβανομένων και των νέων από τη γερμανόφωνη περιοχή
αυτού του καντονίου.
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2.5 ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

2.5.1 Μορφή του ιδρύματος

Εκτός από την αυτοτελή εκπαιδευτική δομή στην αγροτική
περιοχή OASIS, το Κέντρο περιλαμβάνει και ένα οικοτροφείο για
διαμονή σε εβδομαδιαία βάση. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι που
πραγματοποιούν την κατάρτισή τους στο Κέντρο, είναι τις
περισσότερες φορές οικότροφοι. Μόνο αυτοί που κατοικούν σε μια
ακτίνα αρκετά κοντινή, μπορούν να είναι εξωτερικοί.

2.5.2 Πόροι

Η χρηματοδότηση του Κέντρου βασίζεται στο άρθρο 27 του
νόμου για την Ασφάλιση Αναπηρίας. Οι εντολές πληρωμών της
Ασφάλισης Αναπηρίας παρακολουθούν την τιμολογιακή Σύμβαση, την
οποία διαπραγματεύεται με τα αρμόδια όργανα και η οποία
αναπροσαρμόζεται τακτικά.

2.5.3 Τo ανθρώπινο δυναμικό

Η διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής επαγγελματικής και
κοινωνικής ένταξης των νέων, τους οποίους δεχόμαστε, απαιτεί την
πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, ευαισθητοποιημένου στα
προβλήματα νοητικής υστέρησης, στην ειδική εκπαίδευση, στην
προβληματική της εφηβείας.

Δύο κυρίως τύποι επαγγελματιών προσλαμβάνονται στο Κέντρο:
− Δάσκαλοι κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης, η αποστολή
των οποίων είναι το να διασφαλίσουν την επαγγελματική
κατάρτιση, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή επαγγελματική
ένταξη.
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− Ειδικοί παιδαγωγοί, ο ρόλος των οποίων είναι η παιδαγωγική
φροντίδα με στόχο την αυτονομία των νέων και με αποτέλεσμα
τη λειτουργική ένταξη στην κοινωνία.

Το Κέντρο περιλαμβάνει τρείς τομείς: τον εκπαιδευτικό, τον
επαγγελματικό και των γενικών υπηρεσιών.Επί κεφαλής κάθε τομέα
βρίσκεται ένας συντονιστής. Ο διευθυντής έχει την γενική ευθύνη του
Κέντρου.

Το προσωπικό των γενικών υπηρεσιών (γραμματείς κλπ.)
διασφαλίζει την καλή λειτουργία του Κέντρου στους τομείς διοίκησης,
διαχείρισης και συντήρησης.

2.6 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο επαγγελματικός τομέας περιλαμβάνει έντεκα εργαστήρια
κατάρτισης:

μηχανικής οικοδομικής υπηρεσιών θυρωρείου

υγειονομικών εγκαταστάσεων βαφής κτηρίων μαγειρικής

καθαριστήριο ξυλουργείο οικιακών

κηπουρικής ηλεκτρολογίας

Σ' όλους αυτούς τους τομείς, η κατάρτιση στοχεύει στην ατομική
προετοιμασία των νέων. Χάρις στα ειδικά προγράμματα και στις
προσαρμοσμένες  παιδαγωγικές μεθόδους, ο καθένας μπορεί να φτάσει
στο υψηλότερο επίπεδο του επιλεγόμενου επαγγέλματος.

Η κατάρτιση, βασισμένη στην αρχή της προοδευτικής εξέλιξης,
έχει προγραμματιστεί σε πολλά επίπεδα:
1. Εργαστήριο όπου διδάσκονται οι βασικές γνώσεις.
2. Εργασίες που πραγματοποιούνται στους επαγγελματικούς τομείς του
Κέντρου ή σε συνεργασία με επιχειρήσεις.

3. Πρακτικές ασκήσεις  κατάρτισης σε υπηρεσίες ή επιχειρήσεις.
Οι καλλιεργητές - ανθοκόμοι κάνουν τη μαθητεία τους στην

Αγροτική Σχολή του Chateauneuf, η οποία διαθέτει την απαραίτητη
υποδομή για την κατάρτισή τους. Ένας δάσκαλος κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι υπεύθυνος αυτού του τομέα.
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Η διάρκεια της κατάρτισης είναι κατά βάση τρία χρόνια, μπορεί
όμως να ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο και τον τύπο κατάρτισης.

2.6.1 Τρόπος και τύπος κατάρτισης

Κατ’ αρχήν, η ειδική επαγγελματική κατάρτιση δεν προτείνει
έναν τρόπο ενιαίας  κατάρτισης, αλλά αξιοποιεί την αρχή της
εξατομίκευσης. Επίσης, η παιδαγωγική της διαφοροποίησης είναι
ευρέως διαδεδομένη. Απαιτεί τη συνεχή προσαρμογή και τη ρύθμιση
της διαδικασίας μάθησης. Μπορεί να υπάρχει ένας αριθμός
προγραμμάτων κατάρτισης που να ισοδυναμεί με τον αριθμό των
εκπαιδευομένων στο εργαστήριο.

Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους λαμβάνουν μία
ολοκληρωμένη κατάρτιση σε επάγγελμα της προτίμησής τους, όπως για
παράδειγμα: βοηθός ελαιοχρωματιστή, βοηθός μηχανικού κλπ. Αυτή η
κατάρτιση επικυρώνεται με ένα πιστοποιητικό εξειδικευμένης
επαγγελματικής κατάρτισης που χορηγείται από το Κέντρο.

Ο νόμος του 1978 για την επαγγελματική κατάρτιση
θεσμοθέτησε την κατά βαθμίδες κατάρτιση και εισήγαγε τη
στοιχειώδη-βασική κατάρτιση. Πρόκειται εδώ για ένα πρώτο επίπεδο
κατάρτισης. Στην πράξη, το Κέντρο παίζει το ρόλο μιας επιχείρησης
και οι νέοι καλούνται να συμμετέχουν στα μαθήματα θεωρητικής
κατάρτισης και στα εισαγωγικά μαθήματα που οργανώνονται από τις
επαγγελματικές σχολές. Η στοιχειώδης κατάρτιση επικυρώνεται από
ένα ομοσπονδιακό πιστοποιητικό βασικής κατάρτισης, στην οποία
καταγράφονται όλες οι εργασίες που ο κάτοχός του είναι ικανός να
πραγματοποιήσει στο πλαίσιο του επαγγέλματος που έμαθε.

Η πρακτική κατάρτιση απευθύνεται στους νέους που είχαν καλές
επιδόσεις  στη βασική κατάρτιση. Η πρακτική κατάρτιση τους θέτει στο
ίδιο επίπεδο δυνατοτήτων με τους μαθητευόμενους που αποκτούν το
ομοσπονδιακό πιστοποιητικό βασικής κατάρτισης. Παρ' όλα αυτά
απαλλάσσονται από τις θεωρητικές γνώσεις. Η πρακτική κατάρτιση
επικυρώνεται από μία βεβαίωση πρακτικής εργασίας που χορηγείται
από την Περιφερειακή Υπηρεσία επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι νέοι του Κέντρου δύσκολα αποκτούν το ομοσπονδιακό
πιστοποιητικό βασικής κατάρτισης.
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2.6.2 Άθληση

Οι αθλητικές δραστηριότητες καταλαμβάνουν, δίκαια, μία
σημαντική θέση στη διαδικασία της επαγγελματικής κατάρτισης.
Πρόκειται αφ’ ενός μεν για την ανάπτυξη του ενεργειακού δυναμικού
του εφήβου και αφ’ ετέρου για την αύξηση της αντοχής του και της
φυσικής του αντίστασης. Δύο έννοιες που ο νέος θα βρει τόσο στην
επαγγελματική όσο και στην κοινωνική του ζωή.

2.7 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Η συνέχιση της εξυπηρέτησης διασφαλίζεται από έναν δάσκαλο
κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης με πλήρη απασχόληση. Ο νέος
αντιμετωπίζεται ως ένα κοινωνικά δρων υποκείμενο που πραγματικά
ενεργεί σε ανοιχτό περιβάλλον, δηλαδή εκτός ιδρυματικού χώρου. Ο
ρόλος που καλείται να παίξει, όταν η κατάρτιση τελειώσει, συνίσταται
στο να ανταποκρίνεται σε όλες τις δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες
μπορεί να τεθούν μπροστά σε κάθε νέο. Μετά από αίτησή του, η δράση
του δεν περιορίζεται χρονικά, λαμβάνοντας υπόψη του παλαιότερες
αιτήσεις ατόμων που έχουν φύγει από το Κέντρο εδώ και χρόνια.
Ωστόσο, για γεωγραφικούς λόγους, η δράση τής συνεχιζόμενης
εξυπηρέτησης περιορίζεται μόνο στην περιοχή του Valais. Αυτή η
υπηρεσία, αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο για την προώθηση της
καλύτερης οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των νέων.
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Πίνακας 1. Διάγραμμα Ροής “Προγραμμάτων Εξατομικευμένων Υπηρεσιών"   (ΠΕΥ)

Είσοδος Ροή Έξοδος Συμπληρωματική περιγραφή Α E Σ Π
1
Πληροφόρηση, σχετικά με το ΠΕΥ, του νέου
και των γονιών του στο πλαίσιο της
προκαταρκτικής επίσκεψης
Παρουσίαση του ΠΕΥ κατά την υποδοχή

ΑΔ

ΕΕ
2
Παρατήρηση του νέου – Ανίχνευση της ισχύος
και των αναγκών του νέου εν όψει της
διαμόρφωσης του ΠΕΥ

ΕΕ
ΔΕ

ΕΜ

3
Πρόσκληση στην ολομέλεια της συνεδρίας ΠΕΥ ΑΔ ΠΟ
4
Συνεδρίες ΠΕΥ με ολομέλεια – Καταγραφή της
ισχύος και των αναγκών του νέου ΠΟ

5
Μπορεί ο νέος να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα
κατάρτισης ή να το συνεχίσει; Εάν όχι,
παράταση της παρατήρησης ή διακοπή της
κατάρτισης

ΠΟ Δ

6
Καθορισμός των γενικών μαθησιακών στόχων,
των αρμοδιοτήτων και των προθεσμιών ΠΟ

7
Σύνταξη της έκθεσης για την ΥΑΑ και
μεταβίβαση στη γραμματεία μέσα σε πέντε
μέρες
Αποστολή στην ΥΑΑ μέσα σε πέντε μέρες
Σύνταξη της έκθεσης της συνεδρίας

Σ

ΓΡ

Ψ

Δ

8
Επεξεργασία των Προγραμμάτων Παρέμβασης
και διαβίβασή τους μέσα σε τρεις εβδομάδες
στον συντονιστή του ΠΕΥ

ΕΕ
ΔΕ

Σ

(Ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

Παρουσίαση

Παρατήρηση

Πρόσκληση

ΠΕΥ και
αναθεώρηση ΠΕΥ

Στόχοι

Εκθέσεις

Π.Π.

4 1

1

3

2

101

102 103 104

108

103  104

105

107

106 106

105

103  104

108

?
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(συνέχεια του πίνακα 1)

9
Εφαρμογή του εξατομικευμένου προγράμματος
παρέμβασης
Περίοδος: 4 έως 6 μήνες

Μ
ΕΕ
ΔΕ

10
Πρόσκληση των γονέων για την υπογραφή του
συμβολαίου μετά τον μήνα που ακολουθεί τον
καθορισμό του ΠΕΥ
Πρόσκληση ετήσιου απολογισμού
Προθεσμία: 1 μήνας μετά το ΠΕΥ

ΕΕ

ΕΕ

Δ

ΑΔ
ΔΕ

11
Συνεδρία υπογραφής του συμβολαίου
Συνεδρία ετήσιου απολογισμού

Δ
ΑΔ

Μ
ΔΕ
ΕΕ

Έγγραφα “Είσοδος/Έξοδος” Παραπομπές Τμήματα Αρμοδιότητες
101
102
103
104
105
106

107

108
109

110

Το ΠΕΥ (πληροφόρηση)
Πρακτικός οδηγός ΠΕΥ
Φύλλο παρατήρησης ΠΕΥ
Το ατομικό μου ΠΕΥ
Δελτίο ΠΕΥ
Έκθεση (περίγραμμα)
Περιφερειακής ΥΑΑ (ΠΥΑΑ)
Π.Π. Πρόγραμμα
εξατομικευμένων παρεμβάσεων
Έντυπο πρόσκλησης ΠΕΥ
Υπόδειγμα επιστολής
πρόσκλησης για υπογραφή
συμβολαίου
Συμβόλαιο

1

2

3
4

Παραπομπή

Ομοίως

Ομοίως
Διαδικασία
αναχώρησης ή
επανάληψη της
παρατήρησης

ΑΔ
ΥΑΑ
Μ
ΕΜ
Σ
Δ
ΠΟ

ΕΕ
ΔΕ

Ψ
ΓΡ

Αναπληρωτής Διευθυντής
Υπηρεσία Ασφάλισης Αναπηρίας
Μαθητευόμενος
Εμψυχωτές Μαθητευόμενων
Συντονιστής ΠΕΥ
Διευθυντής
Πολυεπιστημονική Ομάδα (ΔΕ+
Επιβλέπων
Εκπαιδευτής+Εκπαιδευόμενος(η)+
Ψυχολόγος+Συντονιστής ΠΕΥ+Εκπρ.
ΥΑΑ +Αναπλ.Διευθυντής)
Επιβλέπων εκπαιδευτής/τρια
Δάσκαλος/α κοινωνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης
Ψυχολόγος
Γραμματέας

Α

Ε

Σ

Π

Αρμόδιος για την
απόφαση
Αρμόδιος για την
εκτέλεση
Υποχρέωση για
συνεργασία
Πρέπει να ενημερωθεί

(Ο πίνακας συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα)

Εφαρμογή

Πρόσκληση

Συνάντηση/Γονείς110

109

107

110

109

107

Συνέχεια
?

όχι
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(συνέχεια του πίνακα 1)

Είσοδος Ροή Έξοδος Συμπληρωματική περιγραφή Α E Σ Π
12
Πρόσκληση στον απολογισμό των Π.Π ΕΕ

ΔΕ
Σ

13
Αξιολόγηση των ειδικών στόχων

Μ
ΕΕ
ΔΕ

Σ

14
Εάν δεν έχουν επιτευχθεί, ανάλυση των αιτιών,
επαναπροσδιορισμός των στόχων, ακόμα και ένα
καινούργιο Π.Π.

ΕΕ
ΔΕ

Σ

15
Συνέχιση του προγράμματος υπηρεσιών με σκοπό
την πραγματοποίηση των γενικών μαθησιακών
στόχων
Διάρκεια: 4-5 μήνες

Μ
ΕΕ
ΔΕ

16
Αρχειοθέτηση των διαφορετικών ΠΕΥ στον
προσωπικό φάκελο του εκπαιδευόμενου(ης)

Σ

Έγγραφα “Είσοδος/Έξοδος” Παραπομπές Τμήματα Αρμοδιότητες
101
102
103
104

105
106

107

111
112

Το ΠΕΥ
Πρακτικός οδηγός ΠΕΥ
Φύλλο παρατήρησης ΠΕΥ
Το ατομικό μου πρόγραμμα
υπηρεσιών
Δελτίο ΠΕΥ
Έκθεση ΠΥΑΑ (περίγραμμα)
Περιφερειακής ΥΑΑ (ΠΥΑΑ)
Π.Π. Πρόγραμμα
εξατομικευμένων παρεμβάσεων
Έντυπο πρόσκλησης ΠΠ
Έκθεση αξιολόγησης-
απολογισμός ΠΠ

2

3

5

Παραπομπή

Ομοίως

Διαδικασία
αρχειοθέτησης

Μ
Σ
ΕΕ
ΠΟ

Δ
ΔΕ

ΠΠ

ΥΑΑ
ΠΥΑΑ

Μαθητευόμενος
Συντονιστής ΠΕΥ
Επιβλέπων εκπαιδευτής/τρια
Πολυεπιστημονική Ομάδα (ΔΕ+
Επιβλέπων
Εεκπαιδευτής+Εκπαιδευόμενος(η)
Ψυχολόγος+Συντονιστής
ΠΕΥ+Εκπρόσωπος
ΠΥΑΑ+Αναπληρωτής Διευθυντής)
Διευθυντής
Δάσκαλος/α κοινωνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης
Πρόγραμμα εξατομικευμένων
παρεμβάσεων
Υπηρεσία ασφάλισης αναπηρίας
Περιφερειακή ΥΑΑ

Α
E
Σ
Π

Αρμόδιος για την απόφαση
Αρμόδιος για την εκτέλεση
Υποχρέωση για συνεργασία
Πρέπει να ενημερωθεί

Πρόσκληση 111

107  112

Αρχειοθέτηση

Απολογισμός Π.Π.

Συνέχιση
 του ΠΕΥ

103

107  112

111

102  103

Συνέχεια
?

όχι

3

5

?
2
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2.8 ΓΕΝΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ)

(Σημείωση: Για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας
εφαρμογής των ΠΕΥ βλ. το “Διάγραμμα Ροής” που περιλαμβά-
νεται στις τρεις προηγούμενες σελίδες.)

Ο απώτερος σκοπός της επεξεργασίας ενός προγράμματος
υπηρεσιών είναι η ανάπτυξη της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας του
προσώπου που βρίσκεται σε θέση ανάπτυξης και μάθησης (βλ. και
παράγρ. 2.11). Για να πετύχουμε αυτόν τον σκοπό βασιζόμαστε σε
τέσσερις γενικές αρχές (2.8.1-2.8.4).

2.8.1 Η αξιοποίηση του κοινωνικού ρόλου

Η αξιοποίηση του κοινωνικού ρόλου συνίσταται στο να δοθεί η
δυνατότητα στα πρόσωπα, που έχουν μια διανοητική, συναισθηματική,
σωματική ή κοινωνική υστέρηση, να προσαρμοστούν στις συνθήκες
ζωής της κοινότητας, στην οποία πρέπει να ζήσουν με έναν τρόπο
φυσιολογικό και εφικτό. Απ’ αυτό προκύπτει η ανάγκη να βοηθήσουμε
τους σπουδαστές του Κέντρου μας να βρουν τη θέση τους και να
παίξουν ρόλους, όσο αυτό είναι δυνατό, με τρόπους που ν’
αναγνωρίζονται και να ενθαρρύνονται από την κοινότητα. Από
κοινωνική άποψη, οφείλουμε να διευκολύνουμε το έργο τους, έτσι
ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμπεριφερθούν όπως κάθε
άλλος πολίτης, δηλαδή με τα ίδια δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου
και του δικαιώματος στη διαφορά.

Η αξιοποίηση του κοινωνικού ρόλου προϋποθέτει μεν τη χρήση
αναγνωρισμένων και πολιτιστικά κανονιστικών μέσων, τα οποία όμως
δεν τελούν πάντοτε σε συνάρτηση με τις ικανότητες προσαρμογής των
νέων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, η
εκμάθηση τρόπων συμπεριφοράς, κοινωνικών ρόλων αναγνωρισμένων
από την κοινότητα στην οποία ο νέος θα κληθεί να ζήσει.

Η αρχή της αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου συνεπάγεται
αποδοχή της  άποψης ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους νέους να
ενταχθούν σε συνθήκες εργασίας, δραστηριοτήτων ή ελεύθερου
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χρόνου, οι οποίες θα τους επιτρέπουν να αξιοποιήσουν και ν’
αναπτύξουν:

− τις κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες,
− τη βελτίωση της κοινωνικής εικόνας του ατόμου, το οποίο έχει
δυσκολίες προσαρμογής.

2.8.2 Η αναπτυξιακή προσέγγιση

Η δεύτερη γενική αρχή αφορά στην ανάπτυξη, έτσι ώστε να
περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της εξέλιξης του νέου, τόσο από
σωματικής πλευράς όσο και από κοινωνικής, επαγγελματικής,
συναισθηματικής, υλικής και πνευματικής.

2.8.3 Μαθαίνω το πώς να μαθαίνω

Ένα μοντέλο μάθησης, το οποίο έχει ως βάση τη δυνατότητα
αλλαγής, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες συνθήκες για την επιτυχία
(παιδαγωγική της επιτυχίας) με βάση το δυναμικό και τις ικανότητες
των νέων, προϋποθέτει την αποδοχή των ακόλουθων τεσσάρων
αξιωμάτων:

− Κάθε άτομο είναι ικανό να μαθαίνει, με την προϋπόθεση ότι του
εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες μάθησης και τα
στηρίγματα τα οποία χρειάζεται.

− Πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε νέο να μαθαίνει
τοποθετώντας τον σε κατάσταση αλλαγής, προσαρμοσμένη στις
ικανότητές του.

− Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος εξαρτάται επίσης
από την ικανότητα του εκπαιδευτή να προσαρμόζει την όλη
δραστηριότητα στις ικανότητες μάθησης του μαθητευόμενου.
Όσο πιο δύσκολο είναι για έναν νέο να οικειοποιείται μια
δραστηριότητα, τόσο περισσότερο ο εκπαιδευτής οφείλει να
προσαρμόζει τις συνθήκες αυτής της εργασίας κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η εκάστοτε πρόοδος του νέου.

− Εάν ένας νέος δεν μαθαίνει, ο εκπαιδευτής πρέπει να
τροποποιήσει τη μέθοδο διδασκαλίας του, έτσι ώστε ο νέος να
καταφέρει να μάθει.
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2.8.4 Η ολότητα του ατόμου

Το άτομο, ο νέος, γίνεται κατανοητός μέσα από την ολότητά του.
Όχι μόνο μέσα από τους περιορισμούς του, αλλά και μέσα από τις
δυνάμεις του, ως κάποιος που έχει το δικό του δυναμικό για να επιτύχει
επαγγελματικά, προσωπικά και κοινωνικά.

2.9 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η έννοια της ανάγκης αποτελεί αναγκαιότητα της φύσης και της
κοινωνικής ζωής ταυτόχρονα (Maslow: ιεράρχηση των αναγκών).

Ο εντοπισμός των δυνάμεων και των αναγκών των νέων αποτελεί
το πρώτο βήμα ενός Προγράμματος Εξατομικευμένων Υπηρεσιών -
ΠΕΥ, για τα οποία γίνεται λόγος στη συνέχεια (παράγρ. 2.10-2.17). Το
ΠΕΥ αποβλέπει  στον προσδιορισμό του παρόντος και του
μελλοντικού, του επιδιωκόμενου, επιπέδου λειτουργίας τού ατόμου. Η
απόκλιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα θα καθορίσει τις ανάγκες.

Για να γίνει η αξιολόγηση των δυνάμεων και των αναγκών των
νέων ανατρέχουμε στις παρατηρήσεις μας, οι οποίες βασίζονται στην
υπάρχουσα εμπειρία μας από την ενασχόλησή μας με τους νέους
(αξιολόγηση βάσει προτύπων, μέσω της πραγμάτωσης των στόχων,
εμπειρίες που έχει το άτομο από το οικογενειακό, φυσικό, κοινωνικό
περιβάλλον εντός του οποίου διαβιεί).

2.10 Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Για να μπορέσουμε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των νέων
που βρίσκονται σε κατάσταση μάθησης και να τους παρέχουμε τις
υπηρεσίες τις οποίες χρειάζονται, θα πρέπει να μπορούμε να
στηριχθούμε σε μία ομάδα, που θα σχηματίζεται από τους πιο βασικούς
παρεμβαίνοντες στην όλη διαδικασία και στην οποία θα μετέχουν:

− Ο μαθητευόμενος-η (Μ).
− Ο δάσκαλος κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΔΕ).
− εκπρόσωπος-επιβλέπων εκπαιδευτικός του μαθητευόμενου (EΕ).
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− Ο ψυχολόγος (Ψ), ο οποίος ενεργεί εξίσου ως ειδικός και ως
σύμβουλος. Προσφέρει στην ομάδα μια εξωτερική οπτική και
λόγω της εκπαίδευσής του μπορεί να κατευθύνει την ομάδα στον
τομέα της αναζήτησης στρατηγικών προσαρμοσμένων στις
ανάγκες των νέων.

− Ο συντονιστής (Σ) του Προγράμματος Εξατομικευμένων
Υπηρεσιών (ΠΕΥ). Στις συνεδριάσεις του ΠΕΥ ενεργεί ως
εμψυχωτής.

− Ένα μέλος της Διεύθυνσης (ΑΔ).
− Ένας εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ασφάλισης
Αναπηρίας (ΠΥΑΑ).

Η λειτουργία της διεπιστημονικής ομάδας (ΠΟ) απαιτεί απ’ όλα
τα μέλη την αποδοχή ορισμένων αρχών:

− Όλα τα μέλη συμμετέχουν στις αποφάσεις.
− Οι αποφάσεις λαμβάνονται ομαδικά με βάση τη συναίνεση.
− Ο μαθητευόμενος αποτελεί ένα πλήρες και ισότιμο μέλος μέσα
στην ομάδα.

− Το ΠΕΥ εκπονείται από όλα τα μέλη.
− Ο εμψυχωτής κατευθύνει τη συνεδρίαση και διευκολύνει την
επικοινωνία.

Οι αρμοδιότητες της διεπιστημονικής ομάδας είναι οι εξής:
− Η κοινοποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις δυνάμεις και
στις ανάγκες του συγκεκριμένου μαθητευόμενου.

− Η ιεράρχηση των αναγκών.
− Ο καθορισμός των γενικών μαθησιακών στόχων.
− Η επεξεργασία του δελτίου του ΠΕΥ.

2.11 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ)

(Σημείωση: Για την καλύτερη παρακολούθηση της πορείας
εφαρμογής των ΠΕΥ βλ. το “Διάγραμμα Ροής” πριν από την
παράγραφο 2.8.)

Το ΠΕΥ, το οποίο είναι ένα εργαλείο σχεδιασμού και
συντονισμού των εξατομικευμένων υπηρεσιών, στοχεύει στην
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εξασφάλιση της συνέχειας, της συμπληρωματικότητας και της
ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται ως απάντηση στις
ποικίλες και σύνθετες ανάγκες των μαθητευομένων. Επομένως, ο
απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να ανταποκριθεί στις
ανάγκες κατάρτισης των νέων, να εξασφαλίσει την ανάπτυξη της
αυτονομίας τους και να ενισχύσει την ένταξή τους, σε όσο το δυνατόν
πιο υψηλό επίπεδο.

Οι επί μέρους στόχοι-λειτουργίες του προγράμματος είναι οι
εξής:

− Η ιεράρχηση των αναγκών ανάπτυξης και μάθησης του νέου σε
σχέση με τις ικανότητες και δυνατότητές του.

− Ο προσδιορισμός των σκοπών (γενικών στόχων), των
υπηρεσιών, των προγραμμάτων ή των παρεμβάσεων που
χρειάζεται ο νέος ή το περιβάλλον του, μεσοπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα.

− Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων ανάλογα με το ανθρώπινο
δυναμικό και τις διαθέσιμες υπηρεσίες έτσι ώστε να επιτευχθούν
οι επιδιωκόμενοι στόχοι ανάπτυξης και μάθησης. Ο συντονισμός
απαιτεί τη συνεργασία όλων των εταίρων: του νέου (Μ), των
παρεμβαινόντων εκ μέρους των διαφορετικών τομέων [δάσκαλος
κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΔΕ) +εκπαιδευτικοί],
των αντιπροσώπων των περιφερειακών υπηρεσιών Ασφάλισης
Αναπηρίας (ΠΥΑΑ).

− Η κατάστρωση ενός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των
προαναφερθέντων σκοπών (γενικών στόχων).

− Ο συντονισμός και η παρακολούθηση τού ΠΕΥ. Το έργο αυτό
ανατίθεται σ’ ένα άτομο, το οποίο ορίζεται από τη Διεύθυνση και
το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη να βοηθήσει στις προσπάθειες
σχεδιασμού και πραγματοποίησης των ΠΕΥ. Η δράση του
αναπτύσσεται στο πλαίσιο των συνεδριών των ΠΕΥ και των
Προγραμμάτων Εξατομικευμένης Παρέμβασης (ΠΠ) μέσω των
αναφερόμενων παρακάτω ενεργειών:

Ο συντονιστής (Σ) σε συνεργασία με τη διεπιστημονική ομάδα
προσπαθεί να διευκολύνει την αναζήτηση μέσων και στρατηγικών, οι
οποίες στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών που έχουν εκφραστεί από
τον μαθητευόμενο.
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− Διατυπώνει με σαφή τρόπο το περιεχόμενο των γενικών στόχων
και καθορίζει τις δυνάμεις που πρέπει να κινητοποιηθούν.

− Συμπληρώνει το δελτίο του ΠΕΥ καταγράφοντας τους στόχους,
τα αρμόδια για την πραγματοποίησή τους άτομα και τα χρονικά
διαστήματα.

− Φροντίζει για την πραγματοποίηση των Προγραμμάτων
Εξατομικευμένης Παρέμβασης (Π.Π) προμηθεύοντας τα αρμόδια
άτομα με τα σχετικά έγγραφα.

− Οφείλει να είναι ενημερωμένος σχετικά με την κατανομή των
επιχειρησιακών στόχων μέσα στις τρεις εβδομάδες που
ακολουθούν μετά τη συνεδρίαση για τον καθορισμό του ΠΕΥ.

− Εμψυχώνει και διευκολύνει την λήψη αποφάσεων μέσα στην
ομάδα.

− Συντάσσει τις εκθέσεις που απευθύνονται στην ΠΥΑΑ.
− Σχεδιάζει το ημερολόγιο των συνεδριάσεων των ΠΠ.
− Συντονίζει τις συνεδριάσεις για τον απολογισμό των ΠΠ.
− Αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνεχίσει το ρόλο του
συντονιστή του ΠΕΥ καθ’ όλη τη διάρκεια εξέλιξης του
προγράμματος υπηρεσιών (ΠΕΥ).

2.12 ΠΕΝΤΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ)

Για την εκπόνηση του ΠΕΥ είναι απαραίτητη, κατ’ αρχάς, μία
γενική παρουσίαση του υποψηφίου μαθητευόμενου, η οποία θα
αναφέρεται στα εξής στοιχεία:

2.12.1 Σωματικά χαρακτηριστικά

α) Ενημερωτική παρουσίαση της κατάστασης της υγείας
β) Προβλήματα υγείας: ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης στο
πλαίσιο του προγράμματος που εφαρμόζεται για την υγεία
του.
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2.12.2 Σωματική ασφάλεια

α) Περιπτώσεις κινδύνων που συνδέονται με το επάγγελμα
(έλλειψη    ασφάλειας στην εργασία)

β) Περιπτώσεις κινδύνων στους τομείς της κατοικίας, της
κοινότητας και της κοινωνίας.

2.12.3 Κοινωνική ένταξη και προσαρμογή

α) Σεβασμός των κοινωνικών αξιών,
β) Κοινωνικές σχέσεις

•  με τους συνομηλίκους
•  με τους ενήλικες
•  με την οικογένεια

γ) Ανεξαρτησία στον τομέα χρησιμοποίησης των κοινοτικών πόρων
και στις μετακινήσεις

δ) Επικοινωνία
•  Έκφραση (μη προφορική, προφορική, γραπτή)
•  Κατανόηση (μη προφορική, γραφική, προφορική γλώσσα,
ικανότητα ακρόασης)

2.12.4 Συναισθηματική ανάπτυξη

− Εικόνα του εαυτού
− Αυτοεκτίμηση
− Συναισθηματική ασφάλεια
− Ανεξαρτησία και αυτονομία
− Κίνητρα και ενδιαφέρον

2.12.5 Ανάπτυξη και εξέλιξη

− Μεταβίβαση δεξιοτήτων σε νέες δραστηριότητες - εφαρμογές
− Λειτουργικές (ή πρακτικές) και θεωρητικές γνώσεις
− Κοινωνικές και επαγγελματικές γνώσεις

2.13 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΥ ΜΕΣΩ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΠΠ)
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Το πρόγραμμα εξατομικευμένων παρεμβάσεων (ΠΠ) είναι ένα
κλινικό εργαλείο σχεδιασμού και συντονισμού των παρεμβάσεων μέσα
σε ένα συγκεκριμένο τομέα αναπτυξιακών και μαθησιακών αναγκών. Η
βασική διαφορά ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων (ΠΠ) και σε
ένα πρόγραμμα υπηρεσιών (ΠΕΥ) είναι το γεγονός ότι το πρώτο είναι
πολύ πιο εξειδικευμένο και αποτελεί ένα μέρος του δεύτερου. Το
πρόγραμμα παρεμβάσεων (βλ. και παράγρ. 2.15) είναι ένα εργαλείο για
την υλοποίηση των γενικών κατευθύνσεων του προγράμματος
υπηρεσιών. Το ΠΠ εγκαθιστά τους δεσμούς μεταξύ των σκοπών του
ΠΕΥ και των μαθησιακών στόχων που πρέπει να θέσουμε για τους
νέους. Όπως και στην περίπτωση της διαμορφωτικής (σταδιακής)
αξιολόγησης που κάνει η ομάδα, οι εξειδικευμένοι στόχοι αποτελούν
έναν υποπολλαπλασιασμό του γενικού στόχου και συμβάλλουν στην
πραγματοποίησή του. Τα προγράμματα παρέμβασης περιλαμβάνουν
τους μαθησιακούς στόχους, τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν,
ένα συνεχή μηχανισμό αξιολόγησης της πραγματοποιούμενης προόδου,
ένα χρονοδιάγραμμα που καθορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια των
παρεμβάσεων και την αναθεώρηση των στρατηγικών παρέμβασης και
μάθησης σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα που παρατηρούνται και
μετρούνται.

Για τη διαμόρφωση των κατάλληλων μαθησιακών στόχων, με
βάση το γενικό στόχο ο οποίος περιέχεται στο πρόγραμμα υπηρεσιών,
θα πρέπει να προβλέψουμε τις ακόλουθες λειτουργίες:

− επιλογή των προσαρμοσμένων συμπεριφορών – στόχων
− προσδιορισμός των συνθηκών εκδήλωσης της συμπεριφοράς-
στόχου

− καθορισμός του ορίου επιτυχίας
− καθορισμός της απαιτούμενης διάρκειας για την απόκτηση της
συμπεριφοράς-στόχου
Τα ΠΠ αποτελούν αρμοδιότητα του εκπρόσωπου εκπαιδευτικού

(ΕΕ) του μαθητή και του δασκάλου κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης (ΔΕ) σε συνεργασία με τον συντονιστή (Σ) του ΠΕΥ. Τα
ΠΠ συγκεκριμενοποιούνται αμέσως μετά τον τελικό καθορισμό του
ΠΕΥ και αξιολογούνται με βάση τις καθορισμένες προθεσμίες,
συνήθως κάθε έξι μήνες.

2.14 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΥ
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2.14.1 Αυτοπαρουσίαση του υποψήφιου μαθητευόμενου

Εν όψει εκπόνησης ενός ΠΕΥ ο υποψήφιος αυτοπαρουσιάζεται:
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− τα σχέδιά μου για τη ζωή μου...
− ... οι δυνάμεις μου, τα προβλήματά μου,
οι ανάγκες μου

− οι προσδοκίες μου γι’ αυτή τη χρονιά

2.14.2 Αξιολόγηση της ισχύος, της κατάστασης, των προβλημάτων
και των αναγκών

− Αξιολόγηση του υποψηφίου (αυτοαξιολόγηση)
− Αξιολόγηση του δασκάλου κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης (ΔΕ)

− Αξιολόγηση του εκπρόσωπου εκπαιδευτικού (ΕΕ)
− Σύνθεση των αξιολογήσεων και συζήτηση

2.14.3 Απόφαση σχετικά με την είσοδο σε κατάρτιση και διάρκεια

Με βάση αυτές τις αξιολογήσεις λαμβάνεται η απόφαση για την
είσοδο του εκπαιδευόμενου στην κατάρτιση και για τη διάρκειά της.

2.14.4 Ιεράρχηση των αναγκών του υποψηφίου

− Ανακοίνωση των απόψεων σχετικά με τις ανάγκες και
καθορισμός αυτών που έχουν προτεραιότητα

− Προσδιορισμός των γενικών στόχων στον επαγγελματικό τομέα
− Προσδιορισμός των γενικών στόχων στον κοινωνικό τομέα

2.14.5 Συμπλήρωση του δελτίου του προγράμματος
εξατομικευμένων υπηρεσιών (ΠΕΥ)

− Γενικοί στόχοι
− Αρμοδιότητες
− Διάρκεια ενεργειών
− Σχεδιασμός του προγράμματος και προσδιορισμός
επιχειρησιακών στόχων

2.14.6 Παρακολούθηση

Τα δελτία των ΠΕΥ συμπληρώνονται από τον συντονιστή του
ΠΕΥ, ο οποίος τα καταχωρεί στον προσωπικό φάκελο των
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εκπαιδευόμενων. Τα έγγραφα του ΠΠ μεταβιβάζονται από τον
συντονιστή στον υπεύθυνο δάσκαλο κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης  και τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό για τον καθορισμό των
επιχειρησιακών στόχων. Tρεις εβδομάδες μετά τη συνεδρία του ΠΕΥ
επιστρέφονται στον συντονιστή συμπληρωμένα.

Τα έγγραφα του ΠΠ αποτελούν έγγραφα εργασίας και
παραμένουν στην κατοχή των συντακτών τους. Οι παρεμβαίνοντες,
τόσο στον επαγγελματικό τομέα όσο και στον κοινωνικό, δημιουργούν,
μέσω των ΠΠ και της ατομικής παρατήρησης, έναν φάκελο ο οποίος
συνθέτει το περίγραμμα των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης. Αυτός ο φάκελος μεταβιβάζεται σε περίπτωση που υπάρξει
αλλαγή παρεμβαίνοντος. Τη στιγμή της μελέτης των ΠΠ, ο
συντονιστής του ΠΕΥ συντάσσει μια έκθεση σχετική με τη συνεδρία
και την καταχωρεί στον ατομικό φάκελο του εκπαιδευόμενου(ης).

2.15 ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΠ)

Ο παρεμβαίνων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για ένα πρόγραμμα
παρέμβασης (ΠΠ), δεν θα πρέπει να αγνοεί το σύνολο των αναγκών και
των σκοπών που καθορίστηκαν με το πρόγραμμα εξατομικευμένων
υπηρεσιών (ΠΕΥ). Κάθε πρόγραμμα θα πρέπει να θεωρείται ως στάδιο
μέσα στην πορεία μάθησης και ανάπτυξης του νέου. Επίσης, θα πρέπει
να θεωρείται μέσα από την προοπτική της συμβολής του στους
μακροπρόθεσμους σκοπούς του ΠΕΥ, δηλαδή στην κοινωνική και
επαγγελματική προσαρμογή μέσα από την οπτική ένταξης.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του ΠΠ:
− παρατηρείται και αξιολογείται η πορεία του νέου με βάση τους
μαθησιακούς στόχους, οι οποίοι επιδιώκονται από το ΠΠ,

− αξιολογείται η μάθηση την οποία έχει πραγματοποιήσει,
− αποφασίζεται η συνέχιση των στρατηγικών παρέμβασης ή η
τροποποίησή τους με βάση την πρόοδο που διαπιστώνεται ή τις
δυσκολίες τις οποίες συναντά ο νέος,

− λαμβάνεται υπόψη ότι κάθε εξειδικευμένος στόχος που
πραγματοποιείται συμβάλλει στην πραγματοποίηση του γενικού
στόχου.
Εάν, μετά τη λήξη της προθεσμίας της προβλεπόμενης διάρκειας

παρέμβασης, ο νέος δεν έχει επιτύχει τους στόχους, όμως σύμφωνα με
την αξιολόγηση φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά στην εκπλήρωσή τους,
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μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι στρατηγικές παρέμβασης είναι οι
αρμόζουσες και ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμα.

Εάν η αξιολόγηση αναδεικνύει μαθησιακές δυσκολίες μπορούμε
να τροποποιήσουμε τις στρατηγικές παρέμβασης και μάθησης κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίσουμε στον νέο περισσότερη ενίσχυση.

2.16 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΕΥ)

Τη χρονική στιγμή που κρίνεται ότι τα Προγράμματα
Παρέμβασης (ΠΠ) έχουν συμβάλει στην επίτευξη των επιδιωκόμενων
μαθησιακών στόχων, είναι σκόπιμο να αξιολογήσουμε εάν και σε ποιο
βαθμό αυτά τα ΠΠ έδωσαν τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στις
ανάγκες του ατόμου και στους σκοπούς που καθορίστηκαν στο ΠΕΥ.
Γι’ αυτό το σκοπό η ομάδα παρεμβαινόντων θα πρέπει να συνεδριάζει
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο προκειμένου να αξιολογεί τις ανάγκες
του νέου σε συνδυασμό με τις ανάγκες που έχει ήδη εντοπίσει. Με
βάση αυτή την αξιολόγηση η ομάδα αποφασίζει για το αν θα
ολοκληρωθεί το ΠΕΥ ή εάν θα τροποποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες οι οποίες προστέθηκαν και τις οποίες θέλουμε να
ικανοποιήσουμε. Έτσι σε κάθε αναθεώρηση του ΠΕΥ προσπαθούμε να
αντιμετωπίσουμε με μία νέα θεώρηση τον εκπαιδευόμενο, λαμβάνοντας
υπόψη τα αποτελέσματα των ΠΠ και την πρόοδο που έχει κάνει ο
μαθητευόμενος(η).

2.17 ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ...

Η προσέγγιση τύπου ΠΕΥ εξασφαλίζει ένα ακριβές και
συστηματικό μεθοδολογικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να
ανταποκριθούμε στο σύνολο των αναγκών των νέων του κέντρου
ORIPH -Sion. Η συνολική θεώρηση την οποία προσφέρει το
πρόγραμμα ευνοεί την συνοχή και τον συντονισμό των παρεμβάσεων.
Αφήνει στο άτομο μεγαλύτερο χώρο βοηθώντας το να σκεφτεί σχετικά
με τον εαυτό του, το παρελθόν του, το μέλλον του, εμπλέκοντάς το με
αυτόν τον τρόπο στο όλο εγχείρημα. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί
ομαδική δουλειά, συνεργασία και προσωπική δέσμευση. Η αξία αυτής
της προσέγγισης θα καθοριστεί από το πνεύμα με το οποίο καθένας από
εμάς θα συμβάλλει σ’ αυτή.
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3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
(ΙΔΙΩΤΙΚΗ Α/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Jean-Claude BRΘS ∗

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ως δάσκαλος από το 1969, ως συνιδρυτής του «Σχολείου
Ενέργειας» του Malagnou2 το 1972 και συνδιευθυντής του ιδίου
ιδρύματος από το 1997, είχα την ευκαιρία να φιλοξενήσω στην τάξη
μου (στα σχολεία που υπηρετούσα) αρκετούς μαθητές με ειδικές
ανάγκες. Οι μαθητές με τους οποίους είχα την ευκαιρία να
δημιουργήσω μια “εκπαιδευτική σχέση” είναι οι εξής:

Ένα παιδί με παραπληγία ηλικίας 11 ετών στο σχολείο Moser
όπου ήμουν δάσκαλος (1971 – 1972).

Ένα παιδί με προβλήματα ακοής και ένα παιδί με προβλήματα
όρασης στο «σχολείο ενέργειας» του Malagnou, και τα δύο ήταν
μαθητές της κανονικής τάξης μου.

                                                          
∗  Ο κ. J. C. BRÈS είναι διευθυντής του Κέντρου Παιδαγωγικών Ανταλλαγών
(Centre d’ Echanges Pédagogiques) στη Γενεύη.
2 Το Σχολείο Ενέργειας του Malagnou αποτελεί ένα "κανονικό" ιδιωτικό σχολείο
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, είναι μέλος της Ένωσης Ιδιωτικών Σχολείων της Γενεύης
και δέχεται παιδιά με ειδικές ανάγκες ηλικίας 4-12 ετών τέσσερις φορές την
εβδομάδα (Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή) από τις 9.00 έως τις 15.30. Τα
παιδιά εντάσσονται στις τάξεις: 1η, 2α νηπιαγωγείου ή σε μία από τις έξη τάξεις του
δημοτικού. Η αποφοίτηση των παιδιών από το σχολείο επιτρέπει τη συνέχιση των
σπουδών τους στη Β/βάθμια Εκπαίδευση.
       Δραστηριότητες: Στο σχολείο διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους
γονείς, οι οποίοι, παράλληλα, συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δραστηριότητες του
σχολείου (π.χ. προετοιμασία του μεσημεριανού γεύματος, παραμονή στη
βιβλιοθήκη, οργάνωση εκδηλώσεων κλπ.). Επίσης κάθε έξη εβδομάδες
πραγματοποιείται συγκέντρωση όλου του σχολείου, όπου κάθε τάξη παρουσιάζει
τις δραστηριότητές της.
       Γενικώς, είναι ένα σχολείο όπου οι παιδαγωγικές μέθοδοι που εφαρμόζονται
ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού με ειδικές ανάγκες.
Πρόκειται για μία εκπαιδευτική προσαρμογή που απουσιάζει από το παραδοσιακό
σχολείο και η οποία ευνοεί την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες.
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Ένα παιδί με τρισωμία (το οποίο δεν ήταν στην τάξη μου αλλά
του έκανα αρκετά μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά παρεδίδοντο
περιστασιακά.).

Ως διευθυντής, είχα την εμπειρία και της περίπτωσης ενός
κοριτσιού με σοβαρή εκ γενετής αναπηρία, το οποίο είχε εισαχθεί στο
Σχολείο Ενέργειας.

Επίσης, ευαισθητοποιημένος ανέκαθεν με την προβληματική των
ατόμων με αναπηρίες, πραγματοποίησα με τους μαθητές μου μια
εργασία επί ένα χρόνο σχετικά με την αναπηρία.

Τέλος, ως ιδρυτής και εμπνευστής του «Centre d`Echanges
Pιdagogiques της Association Genevoise des Ιcoles Privιes» (Κέντρου
Παιδαγωγικών Ανταλλαγών της Ένωσης Ιδιωτικών Σχολείων της
Γενεύης), είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με 44 σχολεία-μέλη της
ένωσης και να συνειδητοποιήσω το γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών
των σχολείων εισήγαγε άτομα με ειδικές ανάγκες σε «κανονικές»
τάξεις.  Σημειώνεται ότι στην Ένωση των Ιδιωτικών Σχολείων της
Γενεύης συμμετέχουν αρκετά «ειδικά» σχολεία, το πρόγραμμα των
οποίων είτε επικεντρώνεται στους μαθητές με αναπηρίες, είτε εντάσσει
στις τάξεις του ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών με ειδικές ανάγκες.

Με την περιγραφή που πραγματοποιείται στη συνέχεια, για τις
ποικίλες περιπτώσεις εργασίας με μαθητές με αναπηρίες καθώς και
τους προβληματισμούς πάνω σ’ αυτό το θέμα, θεωρώ ότι θα δοθεί η
δυνατότητα να γίνει αντιληπτή η σημαντική εμπειρία, την οποία αποκτά
ο εκπαιδευτικός για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες (ΜΕΑ) μέσα από
την άσκηση του διδακτικού του έργου.

Επειδή δεν είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή είτε με τα
άτομα με ειδικές ανάγκες που αναφέρονται είτε με τις οικογένειές τους,
για να τους ζητήσουμε την απαιτούμενη άδεια, στο κείμενο που
ακολουθεί δίνονται επινοημένα ονόματα στους προαναφερθέντες
μαθητές.

Οι περιπτώσεις που περιγράφονται στη συνέχεια αφορούν στα
εξής τέσσερα θέματα:

1. Ορισμένες εμπειρίες από τη συναντησιακή σχέση με μαθητές με
αναπηρίες

•  Ο Μισέλ, παιδί με παραπληγία, που παρακολουθεί μη ειδική
τάξη, 6η δημοτικού.
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•  Η Κριστίν, παιδί με προβλήματα ακοής που εισήχθη στην 1η
τάξη.

•  Η Σάντρα, παιδί με τρισωμία που παρακολουθεί το
μεγαλύτερο μέρος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής της σε μη
ειδικά σχολεία.

•  Ο Λιονέλ, παιδί με προβλήματα όρασης.
2. Το πρόγραμμα «Handicap»: μια εμπειρία για την παιδαγωγική
σημασία ενός     προγράμματος, το οποίο εντάσσει τη
χρησιμοποίηση της σχολικής ρομποτικής (Lego-Logo) σε μια
ενέργεια που εφαρμόσθηκε για άτομα με αναπηρίες.

3. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών με
ειδικές ανάγκες σε τάξεις ιδιωτικών σχολείων.

4. Μερικοί προβληματισμοί σε σχέση με την ένταξη των μαθητών
ΜΕΑ σε "κανονική" τάξη.
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3.2 ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

3.2.1 Ο Μισέλ, μαθητής με παραπληγία

Το 1971, ως νέος δάσκαλος, υπεύθυνος μιας τάξης στη σχολή
Moser στη Γενεύη, έμαθα ότι ανάμεσα στους μαθητές μου θα είχα ένα
παιδί παραπληγικό σε αναπηρικό κάθισμα (αμαξίδιο).

Από τη στιγμή της γέννησής του, ο Μισέλ δεν μπορούσε να
κουνήσει τα πόδια του.  Ωστόσο δεν φαινόταν να έχει κάποια άλλη
αναπηρία -ιδιαίτερα όσον αφορά στη νοητική του ανάπτυξη- ούτε
κάποια αναπηρία σε άλλα μέρη του σώματός του εκτός από τα πόδια.

Μη έχοντας καμιά πείρα σ’ αυτόν τον τομέα δεν μπορούσα παρά
να "πάρω στα ζεστά" αυτή τη νέα προβληματική και να "δω πώς θα πάει
η περίπτωση". Δεν είχα καμιά ιδέα για το τι με περίμενε, για τις
πρακτικές δυσκολίες που θα συναντούσα, ούτε για τις πιθανές
αντιδράσεις των συμμαθητών του Μισέλ...

Κατά την υποδοχή των μαθητών, κάνουμε ένα "γύρο της τάξης",
ο καθένας παρουσιάζεται για να γνωριστούμε μεταξύ μας... Ο Μισέλ με
τρεμάμενη φωνή εκφράζεται με δυσκολία - πιθανότατα λόγω άγχους…
Αναφέρομαι με λίγα λόγια στην αναπηρία του Μισέλ που είναι σε
αναπηρικό αμαξίδιο και τον οποίο πρέπει να βοηθήσουμε σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις (όταν πρέπει να χρησιμοποιήσει τις σκάλες,
όταν πρέπει να γίνει μια γρήγορη μετακίνηση σε κάποιες
δραστηριότητες, σε κάποια παιγνίδια). Οι συμμαθητές του ακούν με
μεγάλη προσοχή και του χαμογελούν με καλοσύνη.

Όπως αποδείχθηκε, καθ` όλη τη διάρκεια της χρονιάς που
ακολούθησε, η “φιλοξενία” από μέρους τους ήταν απλή και χωρίς
επιφύλαξη.

 Απ’ την πρώτη επαφή με την τάξη, ανακάλυψα ότι ο Μισέλ είχε
πολύ μεγαλύτερη δυσκολία απ’ όσο μας είχαν αφήσει να καταλάβουμε
οι γονείς του.  Από τη στιγμή που θα άνοιγε την τσάντα του για να
πάρει το απαραίτητο υλικό για να γράψει, τα χέρια του έτρεμαν δυνατά,
δεν ήταν ικανός να κρατήσει τα πράγματα και να τα καταφέρει...
Περνώντας από κοντά του, τον βοηθούσα και τοποθετούσα μπροστά
του τις εργασίες του, συνεχίζοντας να εξηγώ στους συμμαθητές του τι
περίμενα απ’ αυτούς, σ’ αυτή την πρώτη κοινή δραστηριότητα με την
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οποία θα ασχολούμασταν. Ο Μισέλ έγραφε με μεγάλη δυσκολία, τα
χέρια του, τα χείλη του έτρεμαν. Δάκρυσε.  Μου φαινόταν ότι είχαμε
κάνει λάθος για τις ικανότητές του και για το ότι τον δέχτηκα στην τάξη
μου. Δεν είχα κάνει κάποια προκαταρκτική αξιολόγηση (test). Το
«συμβόλαιο» για την είσοδό του στηρίχθηκε ουσιαστικά σε μια σχέση
εμπιστοσύνης ανάμεσα στους γονείς του και τη διεύθυνση του
σχολείου.

Αντιδρώντας αμέσως προσανατολίζω τη δραστηριότητα προς τα
πράγματα, τα οποία ο Μισέλ φαινόταν ότι μπορούσε κάπως να
διαχειρίζεται... αυτή η πρώτη μέρα δεν έμοιαζε καθόλου με ό,τι είχα
φανταστεί... καμιά από τις προγραμματισμένες εργασίες δεν μπορούσε
να επιτευχθεί, χρειαζόμουν μεγάλη προετοιμασία για τις μελλοντικές
δραστηριότητες, θα μιλούσα πολύ, θα παρέτεινα το διάλειμμα της
δημιουργικής απασχόλησης, θα έκανα σχέδια για να διακοσμήσουμε
την τάξη. Αυτή η δράση θα μου έδινε τον καιρό για να σκεφτώ τον
καλύτερο τρόπο για να εντάξω τον Μισέλ, να του βρω τη θέση του
χωρίς να τον οδηγώ συνεχώς σε σημείο τέτοιο ώστε να συνειδητοποιεί
ότι «φρενάρει» όλη την τάξη. Αυτή η πρώτη μέρα θα ήταν ασφαλώς
περισσότερο «ευχάριστη» στα μάτια των μαθητών που δεν
κουράστηκαν.

Τώρα είμαι πλέον πεπεισμένος ότι με μια τέτοια αρχή η χρονιά
που θα ακολουθεί θα είναι σίγουρα μια ήρεμη χρονιά, όπου ο καθένας
θα έχει όλο τον καιρό να προσαρμοστεί.

Με την πάροδο των ετών, νοιώθω όλο και περισσότερο ότι
πρέπει να ευχαριστώ  τον Μισέλ που μας ‘ανάγκασε’ να είμαστε πιο
ήρεμοι, πιο προοδευτικοί στην αλληλοαποκάλυψή μας... Τώρα, 30
χρόνια μετά γνωρίζω πλέον ότι η είσοδος ενός μαθητή με ειδικές
ανάγκες στην τάξη έχει θετικές διαστάσεις... 30 χρόνια μετά… ξέρω
επίσης ότι είναι πιο άνετα τα πράγματα για έναν δάσκαλο, εάν
προετοιμάζεται καλύτερα για το ξεκίνημα τέτοιων καταστάσεων. Δεν
μπορούμε να κάνουμε "οικονομία" όταν αποκτούμε τις πρώτες
εμπειρίες της ζωής.

Στις επόμενες μέρες, ο Μισέλ χαλαρώνει, εμπιστεύεται τους
συμμαθητές του, των οποίων η καλοσύνη και η απλότητα στις σχέσεις
μαζί του είναι παρούσες καθ` όλη τη διάρκεια της χρονιάς.  Όσο
περισσότερο ο Μισέλ χαλαρώνει τόσο πιο πολύ οι κινήσεις του είναι
ελεγχόμενες.  Στα χέρια του υπάρχει πάντα ένα «μικρό εμπόδιο», αλλά
είναι πάντα ικανός να πιάνει τα πράγματα μόνος του, τα χείλη του δεν
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τρέμουν πια, έχει μια μικρή δυσκολία στην ομιλία, αλλά δεν
παρουσιάζει πρόβλημα στην κατανόηση.

Στις εβδομάδες που ακολουθούν, ο Μισέλ κάθε μέρα
ενσωματώνεται όλο και πιο πολύ στην τάξη, αρχίζει να παρακολουθεί
προοδευτικά όλες τις δραστηριότητες, γράφει ελαφρώς πιο αργά από
τους συμμαθητές του.  Μια σειρά «απλών ρυθμίσεων» στην οργάνωση
της εργασίας και των δραστηριοτήτων επιτρέπει στην τάξη έναν ρυθμό
απόλυτα κανονικό και ο Μισέλ μπορεί και ακολουθεί έχοντας τον
απαραίτητο χρόνο για να τελειώσει τις δραστηριότητες που του
παίρνουν λίγο περισσότερο χρόνο.

Με την πάροδο της χρονιάς, ο Μισέλ αποδείχθηκε ένας θετικός
παράγοντας για την τάξη, ιδίως στη σύνταξη των κειμένων – ποιητικών
ή δημοσιογραφικών.  Οι συμμαθητές του έχουν μια απολύτως απλή και
κανονική σχέση μαζί του. Ανακαλύπτουν ότι αισθάνονται μια περη-
φάνια από το γεγονός ότι "τον λαμβάνουν υπόψη", ότι τον
συμπεριλαμβάνουν στα παιγνίδια τους, των οποίων αλλάζουν τους
κανόνες για να μπορέσει να συμμετέχει...

Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ο Μισέλ είναι μέλος της τάξης,
ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο "διαφορετικό" από τα άλλα, από τον
καθένα μας. Είναι ένα άτομο.

…Θα παίξει ποδόσφαιρο ως τερματοφύλακας – με τέρματα
υπολογισμένα με ακρίβεια, ως προς το φάρδος και το ύψος, από τους
φίλους του, λαμβάνοντας υπόψη αφ’ ενός μεν το ότι θα παίζει
γονατιστός και αφ’ ετέρου την ανικανότητά του να πηδήξει για να
πιάσει τη μπάλα... αλλά και τις δυνατότητές του να κάνει "βουτιές"
προς τα εμπρός ή προς τα πλάγια. Όλα τα γκολ που αναγνωρίζονται ή
όχι συζητιούνται με ενθουσιασμό και ζωντάνια, όπως σε όλους τους
αγώνες των παιδιών.

Ο Μισέλ θα παίξει "φρίζμπι" από το κάθισμά του. Θα μας μάθει
να το πετούμε με πιο μεγάλη ακρίβεια... Θα συμμετέχει σε όλες τις
εξόδους και τις κατασκηνώσεις. Όλα αυτά αποτελούν μια πρώ-τη
εμπειρία ένταξης ενός παιδιού με αναπηρία στην τάξη μου και μου
δίνουν μερικές αφορμές για εμπνεύσεις.

Ορισμένες προσαρμογές προς όφελος του μαθητή με ειδικές
ανάγκες είναι απαραίτητες, αλλά στην περίπτωση ενός ΜΕΑ όπως ο
Μισέλ, αντιπροσωπεύουν περισσότερο ένα όφελος και για όλη την
τάξη και για τον διδάσκοντα παρά μια δυσκολία.  Μαθαίνουμε να
προσαρμοζόμαστε σε νέες καταστάσεις, να λαμβάνουμε υπόψη τον
άλλον.
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-Αυτοί δεν είναι, μεταξύ άλλων, οι θεμελειώδεις στόχοι της
εκπαίδευσης ;

Ο Μισέλ, τον οποίο εξακολούθησα να βλέπω συχνά τον πρώτο
καιρό -μετά οι σχέσεις μας έγιναν πιο αραιές- συνέχισε στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο ίδιο σχολείο.

3.2.2 Η Κριστίν, παιδί με προβλήματα ακοής

Η Κριστίν ήταν ένα παιδί με προβλήματα ακοής, που είχε
τεχνητό βοήθημα ακοής.  Παρά την ύπαρξη του βοηθήματος, η
ακουστική της ικανότητα ήταν πολύ αδύνατη.  Δεν απαντούσε ποτέ,
όταν κάποιος της μιλούσε χωρίς να μπορεί να τον δει.

Είχε αναπτύξει κάποια ικανότητα "επικοινωνίας" μέσω της
χειλεανάγνωσης, χωρίς ωστόσο να την κατέχει πλήρως (είχα την
ευκαιρία να τη συγκρίνω με άλλα άτομα πολύ καλά εκπαιδευμένα σ’
αυτόν τον τομέα).

Η Κριστίν, μαθήτρια κανονικά αναπτυγμένη όσον αφορά το
διανοητικό πεδίο και τις σχολικές δεξιότητες, φανερώνει έναν αρκετά
δύσκολο χαρακτήρα.  Σχετικά επιθετική στην επαφή της με τους
συμμαθητές της, λάμβανε ως αντάλλαγμα την ίδια αντιμετώπιση. Στην
τάξη μου, θα φοιτούσε ένα χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου,
ωστόσο, δεν συνέβη τίποτα το ιδιαίτερο. Φεύγοντας από το σχολείο
μας, στο τέλος της τελευταίας χρονιάς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
η Κριστίν πήγε σε δημόσιο σχολείο.

Η πιο πολύτιμη εμπειρία που απέκτησα απ’ αυτή τη συνάντηση
συνίσταται στην ανακάλυψη της LPC ("Συμπληρωμένη Προφορική
Γλώσσα-Κώδικας Ομιλίας" - "Langage Parlι Complιtι - Code Speech").

Πράγματι, κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, καθώς με
απασχολούσε η προβληματική των ατόμων με προβλήματα ακοής,
έπρεπε να έρθω σε επαφή με άτομα που δραστηριοποιούνται στο χώρο,
μέσα στον οργανισμό για την ανάπτυξη της Langage Parlι Complιtι
(LPC).

Επειδή μου προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι η LPC
φαίνεται να δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να καταλαβαίνει και να
προφέρει οποιαδήποτε λέξη – κάτι που δεν  συμβαίνει στην περίπτωση
της νοηματικής γλώσσας – έπρεπε να προτείνω στη μητέρα της Κριστίν
να ενδιαφερθεί γι` αυτή.
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Ήμουν έτοιμος και εγώ ο ίδιος να παρακολουθήσω σεμινάρια
που θα επέτρεπαν στη Κριστίν να έχει ένα συνομιλητή μέσα στην τάξη,
εάν αυτό θα μπορούσε να τη βοηθήσει.

Μετά από ορισμένα μαθήματα, η Κριστίν έπρεπε να σταματήσει
την εκπαίδευσή της· δεν είχε κίνητρο και δεν επιθυμούσε να συνεχίσει.
Παράλληλα σταμάτησε και η εκπαίδευσή μου.

Αργότερα, σε άλλες περιστάσεις, έπρεπε να ανακαλύψω ότι η
LPC και η νοηματική γλώσσα δεν είναι, όπως φαίνεται, εργαλεία στη
διάθεση των ατόμων με προβλήματα ακοής, που θα μπορούσαν με
συμπληρωματικό τρόπο να εμπλουτίσουν τον «εξοπλισμό» τους για να
ξεπεράσουν την αναπηρία τους.  Αυτές είναι συχνά "μέθοδοι" γύρω από
τις οποίες δημιουργούνται ισχυρές πεποιθήσεις (πρβλ. δοξασίες
θρησκευτικές) και οι οποίες αποτελούν το επίκεντρο σχετικά έντονων
συζητήσεων.  Δεν είχα την ευκαιρία να διερευνήσω πιο πολύ αυτή την
προβληματική που μου φαίνεται, ωστόσο, δυνάμει  ενδιαφέρουσα.

3.2.3 Η Σάντρα, παιδί με τρισωμία, παρακολουθεί το κύριο μέρος
της υποχρεωτικής της εκπαίδευσης σε μη ειδικό σχολείο

Η Σάντρα έφθασε στο σχολείο μας πολύ μικρή (4 ετών) ύστερα
από μια δύσκολη δοκιμή σε ειδικό ίδρυμα.

Oι γονείς της Σάντρα δεν αποδέχτηκαν ποτέ την ιδέα ότι αυτή θα
έπρεπε να ακολουθήσει μια εκπαίδευση σε ειδικό σχολείο. Μετά από
μία άσχημη εμπειρία την οποία είχαν τοποθετώντας τη Σάντρα σε
ειδικό σχολείο στη Nyon και ύστερα από την άρνηση πολλών άλλων
σχολείων να τη δεχθούν, εγγράφηκε στο σχολείο Μalagnou (βλ.
υποσημ. 2) για ένα χρόνο, με το ενδεχόμενο να ανανεώνεται η εγγραφή
της κάθε χρόνο (κατόπιν απόφασης μιας επιτροπής του σχολείου για
θέματα φοίτησης).

Η Σάντρα εντάχθηκε στο σχολείο μας προκειμένου να βοηθηθεί
στην ανάγνωση και τη γραφή υπό μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας…

Η Σάντρα έπρεπε να αφήσει το σχολείο μας σε ηλικία 11 ετών
αποφοιτώντας από την 4η τάξη του δημοτικού…

Είχε έτσι περάσει 5 σχολικά επίπεδα σε 7 χρόνια στο σχολείο
μας.  Το σχολικό της επίπεδο κατά την αποφοίτησή της ήταν δύσκολο
να προσδιοριστεί επακριβώς ( εκτιμώμενο μεταξύ 2ου και 4ου
επιπέδου, ανάλογα με τα μαθήματα που υπολογίζονταν).  Η Σάντρα
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ξαναπήγε σε ένα άλλο ιδιωτικό σχολείο που θα μπορούσε να
εξασφαλίσει την είσοδό της στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση…

Από τη στιγμή της άφιξης τής Σάντρα στο σχολείο μας,
οργανώθηκε ένα ειδικό εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας3 υπό
την εποπτεία της καθηγήτριας Ειδικής Αγωγής κ. Chatelanat.Αποφα-
σίστηκε ότι αυτό το πρόγραμμα θα ήταν υπό δοκιμή κάθε χρονιά για να
αποφασιστεί αν θα συνεχιζόταν ή θα σταματούσε με βάση τα
αποτελέσματα...

Από τη δεύτερη χρονιά της Σάντρα στο σχολείο, προβλέφθηκε
μια 'βοηθός' για την τάξη. Αυτή η βοηθός έπρεπε να βοηθήσει τη
διδάσκουσα και τη Σάντρα. Στην αρχή η δασκάλα 'βοηθός' ήταν
παρούσα στην τάξη της Σάντρας τρεις ημέρες (Δευτέρα, Τρίτη και
Παρασκευή), από τις 9.00 έως τις 11.00 και αργότερα όλα τα πρωινά
πλην της Πέμπτης. Ο ρόλος της δεν περιοριζόταν στις επαφές με τη
Σάντρα· εκαλείτο να παρεμβαίνει για όλα τα παιδιά της τάξης, για να
μη θεωρηθεί από τους άλλους μαθητές (και από την ίδια τη Σάντρα) ως
η ειδική δασκάλα της Σάντρα. Στόχος του προγράμματος ήταν να
φτάσει η Σάντρα στο επίπεδο των γνώσεων που προέβλεπε το σχολικό
πρόγραμμα.

Πολλές βοηθοί εναλλάχτηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής
φοίτησης της Σάντρα. Μια απ’ αυτές τις βοηθούς έκανε την εργασία τής
πρακτικής της άσκησης στο πλαίσιο των παιδαγωγικών της σπουδών
στο Πανεπιστήμιο, ασχολούμενη ως 'βοηθός' με την περίπτωση της
Σάντρα αλλά και με τους γονείς της, τη διδάσκουσα και το σχολείο.
Παραθέτω κάποια αποσπάσματα από την έκθεση της πρακτικής της
άσκησης.

Αποσπάσματα από τις παρατηρήσεις της "βοηθού" δασκάλας:

...Σύμφωνα με τη διδάσκουσα, η πρώτη χρονιά αποδείχθηκε
αρκετά δύσκολη.  Η Σάντρα ήταν πολύ κλεισμένη στον εαυτό της και

                                                          
3 Πρόγραμμα διδασκαλίας: Για κάθε παιδί εφαρμόζεται διαφορετικό πρόγραμμα
διδασκαλίας, το οποίο διαμορφώνεται σε συνεργασία με τους γονείς και ανάλογα με
τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού (νοητική ανάπτυξη,
χαρακτήρα, ενδιαφέροντα, φύλο κλπ.). Μέθοδος διδασκαλίας: Υιοθετείται η
αυτενεργός διδασκαλία τύπου Freinet και Montessori, που απαιτεί λογική και
κριτική σκέψη, απομνημόνευση ή αντιγραφή, ανόλογα με το αντικείμενο της
διδασκαλίας.
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δεν έπαιρνε πολλές πρωτοβουλίες.  Την επόμενη χρονιά, είχε
περισσότερους φίλους και αισθανόταν άνετα μέσα στην τάξη....

..."Όταν γνώρισα τη Σάντρα (5 ½ ετών), την πρώτη μέρα, της είπα
καλημέρα και αυτή κατέβασε το κεφάλι.

...Όταν της απηύθυναν το λόγο, η πρώτη της αντίδραση ήταν να
κατεβάζει το κεφάλι.  Στη συνέχεια, σπάνια απαντούσε ή, αν το έκανε, η
φωνή της ήταν χαμηλή και αδύναμη....Όταν ήταν η ώρα των τραγουδιών,
άκουγε σιωπηλά τους άλλους.  Όταν ήμασταν σε κύκλο, η πρώτη της
αντίδραση ήταν πάντα να πηγαίνει σε μια άκρη.

...Τον μήνα Οκτώβριο, με κάλεσαν στα γενέθλιά της.  Βρήκα
φανταστικό το να δω τη Σάντρα στο σπίτι της, ανάμεσα στους φίλους της
από την τάξη.

...Όταν έφθασα στην τάξη στα μέσα του Σεπτέμβρη, η Σάντρα ήταν
σε μια νέα τάξη και με μια καινούρια δασκάλα, η οποία δεν ήθελε να τη
δεχθεί στην τάξη της.4 Έπειτα απ’ αυτά, δεν ήταν μικρή η έκπληξή μου
από τις αλλαγές που έβλεπα τώρα στη γιορτή αυτή.  Η Σάντρα
συνεργαζόταν με τους άλλους γύρω από το τραπέζι και δεν φώναζε...  Με
το πέρασμα των ημερών αυτό σταθεροποιήθηκε. Βέβαια εξακολουθούσε
να υπάρχει ένας μικρός φόβος απέναντι στη δασκάλα της, γεγονός το
οποίο την καθιστούσε διστακτική σε κάθε σχετική ενέργεια. Ήταν
εμφανές ότι όσο πιο πολύ συναναστρεφόταν με παιδιά της ηλικίας της
καθώς και με παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας τόσο πιο πολύ ήθελε να τα
μιμηθεί".

Όμως οι φόβοι της δεν είχαν πλέον καμιά δικαιολογία. Η
δασκάλα της, ήταν "απολύτως φανταστική" με τη Σάντρα.  Είχε πολύ
καλή σχέση μαζί της και πολύ υπομονή."Μου είπε ότι δεν είχε πια

                                                          
4 Υπήρχε πρόβλημα όσον αφορά τη συνέχιση των σπουδών της στο υπόψη σχολείο
δεδομένου ότι η κανονική δασκάλα της τάξης πίστευε ότι η Σάντρα θα έπρεπε να
περάσει σε μία ανώτερη τάξη όπου ήδη φοιτούσαν κάποιοι συμμαθητές της. Όμως
η δασκάλα της ανώτερης τάξης στην οποία θα εντασσόταν, δεν ήθελε να τη δεχθεί.
Όπως εξήγησε η ίδια, σε συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σχετικά με το μέλλον
της Σάντρας, ο κυριότερος λόγος της αντίρρησής της ήταν ο φόβος της ότι η
Σάντρα δεν θα ήταν ευτυχισμένη σε μια τάξη, στην οποία δεν θα μπορούσε να
συμμετέχει λόγω της αναπηρίας της ούτε να ανταποκριθεί στις αυξημένες
απαιτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το συμβούλιο ψήφισε υπέρ της συνέχισης των σπουδών
της Σάντρας στο παρόν σχολείο και για την επόμενη χρονιά, απόφαση την οποία
τελικά αποδέχθηκε και η υπόψη δασκάλα.
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αγωνία για τη Σάντρα και ότι το κοριτσάκι μέχρι στιγμής δεν είχε μείνει
πίσω στο σχολικό πρόγραμμα".

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η εξέλιξη της Σάντρα ήταν
ικανοποιητική. Όσον αφορά την ένταξή της, τελικά, προσαρμόστηκε
κανονικά στην τάξη. Συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες και, όσον
αφορά στην ανάγνωση και στη γραφή, στο τέλος του έτους είχε την ίδια
απόδοση με τους συμμαθητές της. Είναι δε σημαντικό το γεγονός, ότι
αισθανόταν πλέον λιγότερο μειονεκτικά για το πρόβλημά της, είχε
αποκτήσει μία θετική εικόνα για τον εαυτό της και εξεδήλωνε την
επιθυμία να μαθαίνει περισσότερα.

Η προσωπική μου εμπειρία

Από πλευράς μου, γνώρισα τη Σάντρα για πρώτη φορά στο
πλαίσιο ενός μαθήματος πληροφορικής, το οποίο δίδασκα ως
«παρεμβαίνων» στην τάξη της.  Η Σάντρα με φόβιζε.  Δεν ήξερα πώς
να τη μεταχειριστώ, πώς να της μιλήσω. Επίσης ήμουν συγκρατημένος
στο πλαίσιο της φυσικής επαφής μαζί της.  Δίσταζα να την πλησιάσω,
να την αγγίξω.  Η Σάντρα πραγματικά δεν ήταν «όπως οι άλλοι».

Έγινε φανερό γρήγορα ότι είχε μεγάλη δυσκολία να χρησιμοποιεί
ειδικότερα το ποντίκι του υπολογιστή καθώς επίσης και το
πληκτρολόγιο.  Έτσι, βρέθηκα – εντελώς φυσικά – σε τέτοια θέση που
θα όφειλα να της κρατάω το χέρι για να την καθοδηγώ.

Μπροστά στη δυσκολία φαινόταν λυπημένη.  Δεν έβρισκα άλλο
τρόπο για να την ενθαρρύνω από το να την καλοπιάσω χαϊδευτικά για
λίγο (έχοντας πάντα συγκεκριμένες απαιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η
εργασία).

Μερικές φορές, όφειλα να βρίσκω τρόπους να την πλησιάζω, να
της μιλάω, να συναναστρέφομαι μαζί της, μετά να γελώ, να παίζω, να
ενθουσιάζομαι από τις επιτυχίες της, που ήταν όλο και πιο συχνές.  Δεν
υπήρξα ποτέ ο δάσκαλος της τάξης της, αλλά για αρκετά χρόνια η
Σάντρα ήταν μαθήτριά μου σε μαθήματα πληροφορικής, σε
καλλιτεχνικά μαθήματα, στο θέατρο... Με βοήθησε να αισθάνομαι
άνετα μαζί της, και  μέσω αυτής της εμπειρίας, και με άλλα άτομα όπως
αυτή...

–Σάντρα σ’ ευχαριστώ που με βοήθησες να ξεπεράσω τη
«μειονεξία» μου.
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3.2.4 Ο Λιονέλ παιδί με προβλήματα όρασης

Όταν ο Λιονέλ έφθασε στην τάξη μου, γνωρίζοντας ότι ήταν
εντελώς τυφλός από το ένα μάτι και ότι είχε το 1/10 της περιφερικής
όρασης στο άλλο μάτι, ήμουν προετοιμασμένος να δεχτώ ότι όφειλα να
προσαρμόσω έναν μεγάλο αριθμό πραγμάτων με βάση  αυτή τη μειονε-
ξία.

Εξετάσαμε μαζί με τους γονείς του όλα τα συγκεκριμένα θέματα,
τα οποία έπρεπε να διευθετήσουμε γι` αυτόν: την απόσταση του πίνακα
(τον οποίο τελικά χρησιμοποιώ πολύ συχνά), εκτύπωση όλων των
κειμένων από χαρτί μεγέθους Α4 σε Α3 και με γκρι φόντο (η δυνατή
αντίθεση μαύρου – άσπρου τον ενοχλούσε), χρήση της "μεγέθυνσης"
στον υπολογιστή, προσαρμογή των συνθηκών ανάγνωσης, εξόδου,
αθλητικών δραστηριοτήτων...

Από τη μέρα της άφιξής του ο Λιονέλ, νέος στην προ-εφηβεία,
αποφάσισε να συμμετέχει πλήρως, κατά το δυνατόν, και με μια θέληση
και κουράγιο που με κάνουν ακόμα να τον θαυμάζω. Έπρεπε να
επιλέξει τη θέση του μέσα στην τάξη σε σχέση με τους φίλους και τις
φίλες του, να έρθει χωρίς φόβο (φανερό) στην πισίνα και να βουτήξει
από την άκρη της πισίνας και μετά από τον βατήρα –όπως οι άλλοι –
χωρίς να βλέπει πραγματικά σε ποια απόσταση βρισκόταν η επιφάνεια
του νερού, να κάνει πατινάζ, ποδήλατο !...

Το τίμημα γι’ αυτόν ήταν κάποια χτυπήματα και καρούμπαλα –
ευτυχώς ποτέ κάτι σοβαρό – και για μένα κάποιες στιγμές αγωνίας
μπροστά στην τόλμη του, όσο και τη θέλησή του να ζήσει έντονα και
να είναι συνομιλητής «όπως όλοι» με τους φίλους του και επίσης
(κυρίως;) με τις φίλες του. Ο Λιονέλ, απόλυτα φυσιολογικός ως προς
τις νοητικές του ικανότητες, έπρεπε να περάσει μια σχολική χρονιά
χωρίς πρόβλημα.  Πέτυχε την είσοδό του στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση κανονικά και συνεχίζει την εκπαίδευσή του στο δημόσιο
σχολείο της περιοχής του χωρίς κάποια ιδιαίτερη δυσκολία που να
συνδέεται άμεσα με την, παρόλα αυτά, σοβαρή αναπηρία του.
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3.3 «HANDICAP»: ΜΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ
(LEGO – LOGO) ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ

Στη διάρκεια της καριέρας μου, είχα την ευκαιρία να πάρω άδεια
ενός έτους προκειμένου να εκπαιδευτώ στην εισαγωγή των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στις τάξεις των
γαλλόφωνων χωρών, δεδομένου ότι από το 1983 είχα αρχίσει να
χρησιμοποιώ με τους μαθητές μου τα μέσα που είχαμε στη διάθεσή μας
(τότε τους υπολογιστές Thompson Τ07 και Μ05 και APPLE 2 καθώς
και το minitel).

Στο πλαίσιο της αδείας μου, το 1986–1987, επισκέφθηκα
ορισμένες τάξεις στην Ελβετία, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και το Κεμπέκ,
που χρησιμοποιούσαν αυτές τις πολύ καινούργιες για την εποχή εκείνη
τεχνολογίες.

Στην πορεία μου από τη Νέα Υόρκη προς το Κεμπέκ, έπρεπε να
περάσω από τη Βοστώνη, στην οποία σύμφωνα με τις συμβουλές ενός
φίλου θα έπρεπε να δω αυτό που γινόταν στο ΜΙΤ (Τεχνολογικό
Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης) στο πλαίσιο του προγράμματος
MEDIALAB το οποίο διηύθυνε ο Seymour Papert.

Εκεί έμελλε να ανακαλύψω το Lego–Logo, δηλαδή χειρισμό
αυτομάτων συσκευών (robots) που κατασκευάζονται μέσω της τεχνικής
του παιχνιδιού Lego με τη βοήθεια της γλώσσας Logo, την οποία έχει
εφεύρει ο Seymour Papert.

Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μια συνεργασία με το
MEDIALAB και τον Seymour Papert.

To πρώτο πρόγραμμα που έμελλε να πραγματοποιήσω, μετά την
επιστροφή μου στην Ελβετία,  είχε τον τίτλο «Αναπηρία»
(HANDICAP) και αφορούσε στην ένταξη των ατόμων με ειδικές
ανάγκες στην πόλη της Γενεύης. Πρόκειται για μία πρώτη πρακτική
που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της χρήσης Lego–Logo στο σχολείο του
Malagnou. Είμαι πεπεισμένος ότι θα ήταν μια επωφελής δραστηριότητα
στο πλαίσιο μιας τάξης στην οποία εντάσσεται ένας μαθητής με
αναπηρία.

Η ιδέα ήταν απλή, είχε ως γενική θεματική: «Πώς ένα άτομο με
ειδικές ανάγκες ζει στην πόλη της Γενεύης;», και περιελάμβανε τις
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αναφερόμενες παρακάτω ενέργειες που απέβλεπαν σε πολλαπλούς
στόχους (βλ. παραγρ. 3.3.1 – 3.3.4):

3.3.1 Ευαισθητοποίηση των μαθητών, όσον αφορά την έννοια της
αναπηρίας

Οι μαθητές έπρεπε μέσα στον πρώτο χρόνο να ανακαλύψουν την
έννοια της αναπηρίας με τον πιο ξεκάθαρο, κατά το δυνατόν, τρόπο.

Μια πρώτη μελέτη με όρους βιολογίας και φυσιολογίας τους
επέτρεψε να κατανοήσουν καλύτερα την κίνηση και το ρόλο των
οστών, των μυών, των νεύρων, ...την όραση, την ακοή...

− Τι είναι ανάπηρος (κινητικά, αισθητηριακά, διανοητικά);
− Ποια είναι η αφετηρία της αναπηρίας (γέννηση, ατύχημα,
ασθένεια);

− Πώς εξηγούνται τα αίτια αυτά από την πλευρά της φυσιολογίας
(λειτουργία των μυών, της όρασης, της ακοής);

3.3.2 Πρόσκληση ατόμων με ειδικές ανάγκες στο σχολείο

Σε μια δεύτερη φάση, καλέσαμε στην τάξη άτομα με αναπηρίες
που έρχονταν να καταθέσουν τις δυσκολίες που συναντούσαν στην
καθημερινή ζωή και συνδέονταν: με υπάρχοντα ή ελλείποντα στοιχεία
(υποδομή, μέσα, εξοπλισμός) στην πόλη, στους δημόσιους χώρους, στις
αίθουσες εκδηλώσεων, σε εστιατόρια... καθώς επίσης και με άλλα
πρόσωπα που συναντούσαν στον δρόμο ή ιδιωτικά. Διαπιστώθηκε ότι
συναντούσαν ενόχληση, συγκατάβαση, οίκτο, σε κάποιες περιπτώσεις,
αγανάκτηση... Σημειώνεται ότι τα άτομα αυτά επιλέχτηκαν έτσι ώστε,
παρά την αναπηρία τους, να εμφανίζουν υψηλού βαθμού αυτοδυναμία.

3.3.3 Έξοδος των μαθητών στην πόλη μαζί με άτομα που έχουν μια
αναπηρία

Σε μια τρίτη φάση, επιχειρήσαμε κοινές ‘εξόδους’ όλων
(μαθητών και ΑΜΕΑ) στο περιβάλλον μας, για να "γνωρίσουμε" τα
προβλήματά τους:

•  Ένα άτομο παραπληγικό οδηγώντας το αμαξίδιό του οδηγούσε
τους μαθητές (σε γκρουπ των τριών ατόμων) σε χώρους μη
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επαρκώς εξοπλισμένους και μη προσπελάσιμους από άτομα με
κινούμενο κάθισμα.

•  Ένα άτομο τυφλό, το οποίο μετεκινείτο χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα με το ειδικό μπαστούνι του, συνόδευε τον γονέα
ενός βλέποντα μαθητή, ο οποίος αποκτούσε διάφορες εμπειρίες
φορώντας γυαλιά προσομοίωσης (να διασχίζει τον δρόμο, να
ανεβαίνει σκάλες, να κυκλοφορεί σ’ ένα μέρος στο οποίο
εκτελούνται κάποιου είδους επισκευές).

•  Ένα άτομο με ολική κώφωση που εκπαιδεύτηκε στη νοηματική
γλώσσα και στην LPC, πραγματοποιούσε ανάλογες
δραστηριότητες μαζί με άτομα μη έχοντα ειδικές ανάγκες.
Κάποιοι μαθητές μετακινήθηκαν με κινητό κάθισμα (αμαξίδιο).
Άλλοι έμαθαν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του τηλεφωνικού
θαλάμου από τη θέση του αμαξιδίου ή ως εάν να είχαν
ακρωτηριασμένο το δεξί χέρι.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, όλα αυτά τα άτομα με ειδικές ανάγκες

συνόδευσαν τους μαθητές οδηγώντας τους σε διάφορους χώρους όχι
ιδιαίτερα καλά ή άσχημα εξοπλισμένους.  Έτσι, οι μαθητές μπόρεσαν
να δοκιμάσουν τις μετακινήσεις με αμαξίδιο, με μειωμένη όραση μέσω
γυαλιών "προσομοίωσης" (έμαθαν να διασχίζουν ένα δρόμο με το 1/10
της κανονικής όρασης), με κώφωση...
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3.3.4 Παρώθηση των μαθητών να επινοήσουν τεχνολογικές λύσεις
(Lego-Logo) για την ανάπτυξη της αυτονομίας των ατόμων με
ειδικές ανάγκες.

Στην τελευταία αυτή φάση, οι μαθητές ασχολήθηκαν με τον
σχεδιασμό ενός ρομπότ, στη συνέχεια με την κατασκευή του και τέλος
με τον προγραμματισμό του (μέσω προγράμματος Η/Υ), δηλαδή με την
εφεύρεση (ή την επανεφεύρεση) συστημάτων ή μηχανών σχεδιασμένων
για να διευκολύνουν τη ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στην πόλη.
Κατασκεύασαν μία μακέτα με τη χρησιμοποίηση της τεχνικής του
LEGO, προγραμματίζοντας τη λειτουργία της με τη γλώσσα LOGO
(βλ. σχετ. εικόνες 1, 2 και 3).

Τηλέφωνα που όταν ηχούν, ενεργοποιούν ταυτόχρονα και
φωτεινά σήματα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν στον χρήστη να δίνει
γραπτά ή προφορικά μηνύματα.

 

 
 

 Εικόνα 1

Φανάρια για τους πεζούς που παράλληλα ηχούν.
Αμαξίδια τα οποία μπορούν να ανεβαίνουν στα πεζοδρόμια ή

στις σκάλες (βλ. εικόνα 1).
Μπαστούνια για τα άτομα με προβλήματα όρασης εξοπλισμένα

με αισθητήρα για να εκπέμπουν έναν προειδοποιητικό ήχο (‘μπιπ’)
όταν πλησιάζουν κάποιο εμπόδιο.
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 Εικόνα 2
Ασφαλώς, μπορεί να μην έγιναν πολύ γνωστές, όλες αυτές οι

εφευρέσεις των παιδιών ηλικίας 10 - 11 ετών, τα οποία επεχείρησαν να
αλλάξουν αυτό που πρέπει να αλλάξει. Όμως η ενέργεια αυτή
λειτουργεί ως ερέθισμα για να αλλάξουν τα πράγματα για αυτούς τους
ίδιους, στο "κεφάλι" τους και στην καθημερινή ζωή τους. Τα παιδιά
αυτά έμαθαν να  λένε "πρόσωπο με αναπηρία" και όχι "ανάπηρος"
σύμφωνα με το αίτημα μιας από τις προσκεκλημένες τους. Έμαθαν να
συμπεριφέρονται με τον κατάλληλο τρόπο κατά τη συνάντησή τους μ’
ένα πρόσωπο που παρουσίαζε δυσκολία στο δρόμο (π.χ., να ξεπεράσει
ένα εμπόδιο που έβρισκε στο δρόμο, να διασχίσει το δρόμο). Εξίσου
σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα παιδιά έμαθαν συγκεκριμένες
αντιδράσεις μπροστά σε μια πιθανή έκκληση για βοήθεια. Δηλαδή
έμαθαν τι θα έπρεπε να σκεφτούν και πώς να ανταποκριθούν. Συνολικά
έμαθαν στο πλαίσιο το ανθρώπινο, το σχολικό (βιολογία), το τεχνικό
(LEGO-LOGO), αλλά και το κοινωνικό.

 
 Εικόνα 3
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Καθ` όλη τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές και εγώ ο ίδιος
μάθαμε πολλά για τις έννοιες της αναπηρίας και της ένταξης, τόσο στο
επίπεδο των αστικών υποδομών, όσο και στο ανθρώπινο επίπεδο.  Η
επαφή με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, που δέχθηκαν να μας
βοηθήσουν σ’ αυτή την έρευνα, βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση
αυτών των ιδιαίτερων προβλημάτων.

3.4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Η Ένωση των Ιδιωτικών Σχολείων της Γενεύης
(AGEP=Association Genevoise des Ecoles Privιes) αριθμεί 40 περίπου
εκπαιδευτήρια, τα οποία δέχονται μαθητές από 3 ετών ως την ηλικία
εισαγωγής στο πανεπιστήμιο.  Απ’ αυτά τα σχολεία, ορισμένα είναι
λιγότερο ή περισσότερο εξειδικευμένα (La passerθlle, l`Arc...). Την
τελευταία χρονιά, ένα από αυτά έλαβε επίσημη αναγνώριση ως ειδικό
σχολείο (La Voie Lactιe).

Στην πλειοψηφία των σχολείων τής AGEP υπάρχει ένα άνοιγμα
στην προβληματική της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες,
πολλά δε απ’ αυτά έχουν υποδεχτεί, με διάφορες ευκαιρίες, μαθητές με
ειδικές ανάγκες.  Οι νόμοι, που ρυθμίζουν την οικονομική βοήθεια εκ
μέρους του κράτους ή της Ασφάλισης Αναπηρίας για τις περιπτώσεις
φοίτησης μαθητών σε ιδιωτικό σχολείο, θέτουν αρκετά προβλήματα, με
τα οποία πολλά ιδρύματα έχουν έρθει αντιμέτωπα.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που, χωρίς καμιά αμφιβολία, θα
συνεχίσει να υφίσταται με την είσοδο της τρίτης χιλιετίας, η οποία θα
σημαδευτεί από ένα ριζικό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης. Η
μεταρρύθμιση αυτή, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, είναι μια αλλαγή που
θα μας κάνει να σκεφτούμε με όρους “εκπαιδευτικού δικτύου”, ένα
δίκτυο που περιλαμβάνει τόσο τα σχολεία (κρατικά, ιδιωτικά και τα
σχολεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), όσο και άλλους φορείς:
κέντρα ελεύθερου χρόνου, μουσεία, μέσα επικοινωνίας (εκ των οποίων
και η "διαδραστική" τηλεόραση). Ένας άλλος τρόπος σκέψης και
οργάνωσης της εκπαίδευσης θα επικρατήσει, που προσφέρει επίσης
ευκαιρίες για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες του καθενός,
είτε αυτός κινείται είτε όχι, είτε βλέπει είτε όχι, είτε ακούει είτε όχι .
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3.5 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

3.5.1 Ένταξη = Δημιουργία "ειδικής" περίπτωσης;

Καταρχάς, θεωρώ ότι από τη στιγμή που οι γονείς και ένα
σχολείο ξεκινούν τη διαδικασία ένταξης ενός παιδιού με ειδικές
ανάγκες σ’ ένα κοινό σχολείο, ο πρώτος τους στόχος είναι να μη
δημιουργήσουν μια ‘ειδική’ κατάσταση, αλλά αντιθέτως να
δημιουργήσουν κανονικές συνθήκες τόσο για το παιδί, όσο και για την
τάξη, αναγνωρίζοντας και αποδεχόμενοι τις διαφορές.

Είναι γνωστό ότι το παιδί με ειδικές ανάγκες απαιτεί μια ειδική
μεταχείριση και σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
Πέραν αυτού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της αναπηρίας, ο δάσκαλος
μπορεί να χρειάζεται βοήθεια από ένα άτομο που θα έρθει για στήριξη
για κάποιο χρονικό διάστημα.

Δεδομένης της επιθυμίας να δοθεί το βάρος στη διάσταση της
σχολικής ένταξης, η σχετική επιλογή δεν θα πρέπει να αποβλέπει σε
παρεμβάσεις, του ατόμου που έχει υποστηρικτικό ρόλο, με μόνο σκοπό
τη βοήθεια του παιδιού με αναπηρία. Με την προοπτική αυτή, η
παρέμβαση αυτού του ατόμου θα έρχεται ως βοήθεια και προς το
δάσκαλο και προς την τάξη και όχι μόνο προς τον μαθητή.

Σε μια έκθεση ειδικευμένης εκπαιδεύτριας, η οποία είχε
υποστηρικτικό έργο σε δύο διαφορετικά σχολεία, η αναγκαιότητα αυτή
περιγράφεται ως εξής:

…Το παιδί δεν εργάζεται μόνο με τη δασκάλα. Πρέπει να
περιτριγυρίζεται από άλλους μαθητές. Έτσι δεν θα θεωρείται από τα άλλα
παιδιά ως μια ιδιωτική δασκάλα για το παιδί με ειδικές ανάγκες, αλλά ως
κάποιο πρόσωπο που ήρθε να εργαστεί στην τάξη.

Και σε κάθε ευκαιρία προσθέτει:
«Εργαζόμαστε σε ομάδες, αλλά πρέπει πάντα να έχω τον νου μου

στο παιδί με ειδικές ανάγκες, π.χ., για να το βοηθήσω να ξεπεράσει τη
μια ή την άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζει κατά την ανάπτυξη μιας
δραστηριότητας.

Οι δυσκολίες μπορούν, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν τόσο από το
δάσκαλο όσο και από το πρόσωπο που έρχεται για βοήθεια, είτε μόνο
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με τον μαθητή με ειδικές ανάγκες είτε μαζί και με τους άλλους μαθητές
που αντιμετωπίζουν παρόμοια δυσκολία.

3.5.2 Η οργάνωση της τάξης (η εφαρμοσμένη παιδαγωγική)

Στο πλαίσιο της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες,
ορισμένες παράμετροι μπορούν να ευνοήσουν ή να δυσκολέψουν την
ανάπτυξη. Η οργάνωση της τάξης και η παιδαγωγική που εφαρμόζεται
είναι χωρίς αμφιβολία στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

•  Θεωρώ a priori ότι μια τάξη, στην οποία παρεμβαίνουν πολλά
άτομα (καθηγητές καλών τεχνών, ξένων γλωσσών,
γυμναστικής, πληροφορικής…), θα επιτρέπει και την
παρουσία ενός προσώπου υποστήριξης,  που θα είναι επίσης
«φυσικό» να παρεμβαίνει στις ομάδες των μαθητών, όπως και
οι άλλοι διδάσκοντες. Αυτό θα επιτρέπει  επιπλέον στον
μαθητή με ειδικές ανάγκες να έρχεται σε επαφή με
περισσότερα πρόσωπα, γεγονός το οποίο θα συμβάλει  στην
καλύτερη κοινωνικοποίησή του.

•  Μια τάξη, στην οποία εφαρμόζεται μια αξιολόγηση χωρίς
βαθμούς (π.χ. αξιολόγηση διαμορφωτική - σταδιακή) και στην
οποία ο ανταγωνισμός δεν είναι ή ελάχιστα χρησιμεύει ως
κίνητρο προόδου ή ως μέσο σύγκρισης των επιδόσεων των
μαθητών, μου φαίνεται περισσότερο κατάλληλη για την
ένταξη από μια  "παραδοσιακή" τάξη.

•  Νομίζω ότι είναι πιο σημαντική η φιλοσοφία που καθοδηγεί
τον εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία του, παρά η
τυποποιημένη παιδαγωγική μέθοδος. Όπως σημειώνει μια
εκπαιδευτικός που βρίσκεται σε πρακτική άσκηση: στην
παιδαγωγική πράξη επί τη βάσει μιας νέας παιδαγωγικής,
υπάρχει μια βασική παιδαγωγική αρχή στην οποία στηρίζεται
εξ ολοκλήρου η μάθηση: το να βλέπεις το παιδί ως μια
αυτόνομη προσωπικότητα διαφορετική από τον ενήλικο. Αυτό
το παιδί, του οποίου η αγωγή γίνεται βάσει συγκεκριμένων
βημάτων που στηρίζονται σε μια οργανωμένη σειρά, είναι σε
πλεονεκτική θέση. Η φύση του το ωθεί να κάνει ό,τι είναι
απαραίτητο για την ανάπτυξή του. Αυτά τα ζωτικά κίνητρα, τα
οποία οι ψυχολόγοι ονομάζουν «πρωταρχικά ενδιαφέροντα του
παιδιού» είναι οι φυσικοί μοχλοί της δραστηριότητάς του.
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Επιπλέον, θεωρείται ότι το παιδί αναπτύσσεται, κυρίως, μέσα
από την προσωπική του ενεργοποίηση. Έχει ανάγκη να
ενεργήσει από μόνο του. Η ενεργός παιδαγωγική λαμβάνει
υπόψη τα πρωταρχικά ενδιαφέροντα του παιδιού και την
αυθόρμητη δραστηριότητά του. Το σχολείο που ακολουθεί αυτά
τα ενδιαφέροντα αναμένεται να βοηθήσει την πνευματική
ανάπτυξη του παιδιού ανάλογα με τη φύση του, το φύλο του
κτλ., με τα κατάλληλα ωράρια και προγράμματα, καθώς και τις
πρόσθετες μεθόδους.

•  Από πλευράς μου, χωρίς να ελαχιστοποιώ τις δυσκολίες που
μπορεί να συναντήσουμε στη διαδικασία ένταξης ενός παιδιού
με ειδικές ανάγκες σε μια συνηθισμένη τάξη και χωρίς να
αγνοώ τις προσαρμογές που μπορεί να είναι αναγκαίες,
πιστεύω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η παρουσία
ενός ατόμου με ειδικές ανάγκες σε μια ομάδα εξισορροπεί
(κανονικοποιεί) την ομάδα. Η κανονική τάξη βοηθάει το παιδί
με ειδικές ανάγκες να αναπτυχθεί και το παιδί με ειδικές
ανάγκες προκαλεί καταστάσεις, γεγονότα που εμπλουτίζουν
την ομάδα. Η ένταξη ενός μαθητή με ειδικές ανάγκες ευνοεί
την υιοθέτηση μιας παιδαγωγικής και μιας θεώρησης της
ομάδας που σέβεται την ταυτότητα του καθενός.
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4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Gregoire EVEQUOZ *

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Tremplin-Jeunes (“Εφαλτήριο Νέων”) δημιουργήθηκε το
1995 από το Τμήμα Δημόσιας Εκπαίδευσης του καντονίου της Γενεύης
για να βοηθήσει τους νέους από 15 έως 20 ετών που παρουσιάζουν
σοβαρά μαθησιακά και κοινωνικά προβλήματα και δεν βρίσκονται πια
ούτε στο σχολείο ούτε σε διαδικασία κατάρτισης. Αυτός ο φορέας (στο
εξής Κέντρο) εντάσσεται στην Υπηρεσία Προσανατολισμού (Σχολικού
και Επαγγελματικού) και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΥΠΕΚ -
OOFP) του καντονίου της Γενεύης. Στο Κέντρο εργάζεται μια ομάδα
παρέμβασης, που αποτελείται συγχρόνως από ψυχολόγους-συμβούλους
σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού και από συνεργάτες
ειδικευμένους σε θέματα ένταξης. Το ενδιαφέρον τού Κέντρου,
ανεξάρτητα από την ιδιαιτερότητα των προσώπων που δέχεται,
επικεντρώνεται στο να εφαρμόσει, συγχρόνως, δραστηριότητες
προσανατολισμού και ένταξης μέσα από μια σφαιρική προσέγγιση.
Σήμερα γίνεται σαφές όλο και περισσότερο ότι μ' έναν πληθυσμό
ατόμων με ειδικές ανάγκες ή αυτών που παρουσιάζουν σοβαρές
δυσκολίες δεν είναι πια δυνατόν να γίνει διάκριση της πορείας του
προσανατολισμού από αυτή της ένταξης.

Η παρούσα περιγραφή περιλαμβάνει τρία μέρη :
Το πρώτο μέρος αναφέρεται τόσο στα γενικά χαρακτηριστικά

όσο και στο διαφοροποιημένο ψυχολογικό προφίλ των νέων που
γίνονται δεκτοί στο πλαίσιο του Κέντρου.

                                                          
* Ο κ. G. EVEQUOZ είναι διευθυντής της μονάδας: “Αξιολόγηση και Ανάπτυξη”
της Υπηρεσίας Προσανατολισμού (σχολικού και επαγγελματικού) και
Επαγγελματικής Κατάρτισης του καντονίου της Γενεύης.
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Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο: (i) στο πλαίσιο της
παρέμβασης που πραγματοποιείται για τους νέους, (ii) στις
χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες, (iii) στα μέσα που εκπονήθηκαν και
αναπτύχθηκαν με ειδικούς τρόπους και (iv) στους διαφορετικούς
ατομικούς και ομαδικούς τύπους παρεμβάσεων που εφαρμόζονται.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζεται ένας συγκεκριμένος αριθμός
αποτελεσμάτων που αφορούν στην αξιολόγηση της διαδικασίας που
εφαρμόζεται, καθώς και των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αυτής,
όπως εμφανίζονται, μέσω ερευνών γύρω από τους νέους που έχουν
συμβουλευτεί το Κέντρο.

4.2 ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΣΗ Η ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

4.2.1 Γενικά χαρακτηριστικά

Χωρίς να παρουσιάζουμε κατ' ανάγκη εδώ περιπτώσεις
αναπηρίας σαφώς προσδιορισμένες με όρους που αφορούν σε νοητικά
ή κοινωνικά χαρακτηριστικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι, γενικά, οι
νέοι που γίνονται δεκτοί στο Κέντρο έχουν σημαντικές δυσκολίες. Οι
δυσκολίες αυτές, ως προς το βαθμό που οι νέοι αυτοί δεν υπάγονται
πλέον σ' ένα σύστημα σχολικό ή κατάρτισης, τους εμποδίζουν να
προετοιμαστούν κατάλληλα και επομένως διατρέχουν σημαντικούς
κινδύνους κοινωνικής απομόνωσης. Κρίνουμε ιδιαίτερα χρήσιμο να
τονίσουμε, ότι κατά κάποιο τρόπο είναι απομονωμένοι, και μάλιστα
αποκλεισμένοι, από το σχολικό σύστημα και το σύστημα κατάρτισης.
Στην πλειονοψηφία τους οι νέοι αυτοί έχουν γνωρίσει σημαντικά
προβλήματα στο επίπεδο της σχολικής τους ζωής. Είχαν μη
ικανοποιητικά σχολικά αποτελέσματα και, γενικά, γνώρισαν
επανειλημμένες αποτυχίες. Επομένως, αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα
που πρέπει να λύσουμε. Πράγματι, η σχολική οργάνωση παίζει ένα
κεντρικό ρόλο στην οικοδόμηση της ταυτότητας των νέων και στα
σχέδιά τους σχετικά με το μέλλον. Το σχολείο είναι ένας καθρέπτης
δομημένος που ταυτόχρονα δομεί τον νέο, ο οποίος μέσα από αυτόν
μαθαίνει να βλέπει τον εαυτό του και να αναπαριστά το μέλλον του μ'
έναν συγκεκριμένο τρόπο. Μπροστά στην αναπαράσταση του
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μέλλοντος, οι έφηβοι αναφέρονται όλοι, αμέσως ή εμμέσως, στις
σχολικές τους επιδόσεις. Πρέπει να αναφέρουμε επίσης ότι η φοίτηση
στο σχολικό σύστημα είναι μακρόχρονη, η οργάνωσή του σύνθετη και
ποικίλη, οι κανόνες του ακριβείς, η δε αξία που του αναγνωρίζουμε
είναι σχεδόν καθολική.

Εξάλλου, η σχολική μόρφωση αναγνωρίζει μια μορφή
ικανότητας, την ικανότητα που βασίζεται σε τυποποιημένα κριτήρια
αξιολόγησης. Στα πλαίσια αυτά οι νέοι που βγαίνουν από το σχολικό
σύστημα θα είναι έντονα "στιγματισμένοι" από την αρνητική σχολική
εμπειρία τους, το ψυχικό συναίσθημα της αποτυχίας, και θα
υιοθετήσουν την ιδέα ότι είναι άτομα χωρίς μέλλον. Επιδεικνύουν
επίσης πεποιθήσεις που αφήνουν μικρά περιθώρια για να εκφράσουν
αυτό που είναι - τις ικανότητές τους, τα ενδιαφέροντά τους - και,
εξαιτίας της πορείας των σχολικών τους επιδόσεων, έχουν υιοθετήσει
την άποψη ότι δεν είχαν καμιά αξία. Πιστεύουν, εξάλλου, πως ό,τι είναι
δεν είναι κάτι χρήσιμο για την ένταξή τους και δεν βλέπουν καθόλου το
πόσο ενδιαφέρον θα ήταν να τους απασχολήσει το θέμα της
αυτογνωσίας ή μιας διαδικασίας προσανατολισμού, ώστε τελικά να
βγουν απ’ αυτό το αδιέξοδο. Τους λείπουν, πράγματι, παντελώς τα
κίνητρα για το μέλλον τους, δεν πιστεύουν πια καθόλου στους εαυτούς
τους και αυτό αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της "αναπηρίας" -
μειονεκτικής θέσης μέσα στην οποία βρίσκονται.

Είναι συχνή η διαπίστωση ότι αυτοί οι νέοι, που είναι
αποκλεισμένοι από το σχολικό περιβάλλον, εξιδανικεύουν απόλυτα τον
κόσμο της εργασίας, επενδύουν υπερβολικά σ' αυτόν και σκέφτονται
ότι θα μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματά τους μπαίνοντας στον
κόσμο της εργασίας. Αυτά είναι, εξάλλου, και τα βασικά αιτήματά τους
αφ’ ης στιγμής παρουσιάζονται στο Κέντρο. Ζητούν μια δουλειά και
είναι σίγουροι ότι η σωτηρία τους θα έρθει από την επιχείρηση, από τον
κόσμο της εργασίας. Είναι πεπεισμένοι ότι, χάρη στον κόσμο της
εργασίας, θα μπορέσουν ν' αποκτήσουν όλα όσα δεν μπόρεσαν να
έχουν στο πλαίσιο της σχολικής τους κατάστασης. Θα επανέρθουμε πιο
κάτω σ' αυτό το θέμα, κατά την περιγραφή μιας έρευνας, για την
αντίληψη του εαυτού, που έχουν αυτοί οι νέοι, και για την εξέλιξή τους
στην περίπτωση διακοπής της σχολικής φοίτησης. Ωστόσο θα
παρουσιάσουμε τώρα ένα συγκεκριμένο αριθμό στατιστικών δεικτών
σχετικών για τα χαρακτηριστικά του υπόψη πληθυσμού.
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4.2.2 Στατιστικά Χαρακτηριστικά

α) Ηλικία πληθυσμού

     Το 3%  των νέων είναι 15 ετών, το 67% έχει ηλικία από 16 έως 18
ετών και το 30 % από 19 έως 25 ετών. Διαπιστώνεται εξάλλου ότι εδώ
και 5 χρόνια το ποσοστό των νέων από 19 έως 25 ετών αυξάνει,
γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα προβλήματα
παρουσιάζονται πάντα αργότερα. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι αν
το 67% των νέων είναι μεταξύ 16 και 18 ετών, αυτό αφορά στο
ελβετικό σχολικό σύστημα, δηλαδή στη στιγμή της μετάβασης από την
υποχρεωτική εκπαίδευση στη μετα-υποχρεωτική, γεγονός που εξηγεί
ότι για έναν μεγάλο αριθμό νέων, αν έχουν καταφέρει να
ολοκληρώσουν ολικώς ή μερικώς την υποχρεωτική τους σχολική
εκπαίδευση, αυτή η μεταβατική φάση παρουσιάζει πολλές δυσκολίες.

β) Κατανομή κοριτσιών-αγοριών

Διαπιστώνουμε ότι στην αρχή της λειτουργίας αυτού του
Κέντρου το 64 % του πληθυσμού αντιπροσώπευε αγόρια και ότι αυτό
το ποσοστό είναι σχεδόν ίδιο και σήμερα. Τα κορίτσια
αντιπροσωπεύουν τώρα το 34% του πληθυσμού. Μας έχει απασχολήσει
αυτή η κατάσταση και έχομε κάνει πολλές σχετικές μελέτες, ρωτώντας
κυρίως τα κορίτσια και τα αγόρια, για τους λόγους που θα εξηγούσαν
το γεγονός ότι τα κορίτσια είναι, αναλογικά, πολύ λιγότερα. Με βάση
τις γενικότερες μεθόδους έρευνας και ειδικότερα της ανάλυσης του
περιεχομένου των απαντήσεων που έχουν συλλεχθεί, μπορούμε να
κάνουμε κάποιες ερμηνευτικές παρατηρήσεις, σχετικά με την
προβληματική των νέων κοριτσιών που διακόπτουν την κατάρτιση ή τη
σχολική φοίτηση και τα οποία δεν σχεδίαζαν να κάνουν χρήση των
υπηρεσιών του Κέντρου.

Ο βασικός λόγος που επικαλούνται είναι ότι τα κορίτσια
προτιμούν να συνεχίσουν τις σπουδές ή βρίσκουν πιο εύκολα ένα χώρο
μαθητείας (η μαθητεία είναι το σύστημα διττής κατάρτισης με
εναλλαγή παρουσίας στην επιχείρηση και κατάρτισης στο σχολείο) απ'
ότι τα αγόρια. Επίσης, έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να
δραστηριοποιούνται σε περίπτωση διακοπής της σχολικής φοίτησης, να
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βρίσκουν μια ενδιάμεση λύση (εσωτερική βοηθός σε σπίτι,
μικροδουλειές).

Ένας άλλος λόγος, που εξηγεί, εν μέρει, το μικρό ποσοστό
προσέλευσης των κοριτσιών, εμφανίζεται στα λόγια τους, όταν
αναφέρονται στην ίδια τη διαδικασία της ένταξης που εφαρμόζεται στο
Κέντρο: λίγα κορίτσια γνωρίζουν πράγματι το Κέντρο από τους
προηγούμενους σχολικούς τους χώρους. Γνώριζαν την ύπαρξή του
μέσω φίλων, αγοριών ή κοριτσιών, που είχαν ήδη προσέλθει σ’ αυτό.

γ) Εθνικότητα

Το 83,5 % του πληθυσμού των νέων που γίνεται δεκτό στο
Κέντρο είναι από την Ευρώπη. Απ' αυτόν τον πληθυσμό 54% είναι
Ελβετοί, 13% Πορτογάλοι, 6% Ιταλοί, 3,5% Γάλλοι, 3% Ισπανοί και
4% προέρχονται από την πρώην Γιουγκοσλαβία. Υπάρχει ένα ποσοστό
16,5 % με καταγωγή από τη Β. Αφρική, την υπόλοιπη Αφρική και
άλλες χώρες. Το γεγονός ότι περισσότερο από το μισό του πληθυσμού
είναι Ελβετοί, τείνει να δείξει ότι η προβληματική γύρω από τη διακοπή
της σχολικής φοίτησης ή τους κινδύνους σχολικής περιθωριοποίησης, η
οποία συνδέεται με τη σχολική πορεία, δεν αφορά ειδικά τους ξένους
αλλά αφορά εξίσου, και σε σημαντικό βαθμό, τον ελβετικό πληθυσμό.

δ) Επίπεδο προηγούμενης κατάρτισης

Το 50% των νέων έχουν απλά καλύψει το επίπεδο της
υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης. Το 27% έχει αρχίσει κάποια
κατάρτιση ή σπουδές, στο πλαίσιο της φοίτησης μετά την υποχρεωτική
εκπαίδευση, είτε σ' ένα σχολείο γενικής παιδείας είτε μέσω μαθητείας,
χωρίς ωστόσο να έχει αποκτήσει ένα πτυχίο. Τέλος, οι υπόλοιποι
προέρχονται από διάφορες εκπαιδευτικές δομές ή ιδιωτικά σχολεία.

ε) Διάρκεια της διακοπής

Το 39 % των νέων που έγιναν δεκτοί έχουν διακόψει τη σχολική
φοίτηση πριν από 1 έως 3 μήνες, το 26 % από 4 έως 8 μήνες, το 14 %
από 9 έως 12 μήνες, το 15 % από 1 έως 2 έτη και το 6% για
περισσότερο από 2 χρόνια. Αυτά τα ποσοστά είναι πολύ ενδιαφέροντα
για ανάλυση, γιατί είναι εμφανές ότι, σύμφωνα με τους όρους της
επαγγελματικής ή σχολικής ένταξης των νέων, όσο μεγαλύτερη είναι η
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χρονική έκταση της διακοπής, τόσο δυσκολότερη θα είναι η
προσπάθεια να βρεθούν λύσεις γι' αυτούς. Γιατί η ψυχολογική τους
κατάσταση θα χειροτερεύει κατά τη διάρκεια της διακοπής. Είναι
γενικά παραδεκτό ότι, μετά από ένα χρόνο μη δραστηριότητας, αυτοί οι
νέοι θα διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και
περιθωριοποίησης.

ζ) "Οδοί άφιξης" στο Κέντρο

Είναι ενδιαφέρον ν' αναλύσουμε το πώς αυτοί οι νέοι
ενημερώθηκαν για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ιδρύματος ένταξης
και πως έφτασαν σ' αυτό. Στο 27% των περιπτώσεων η πληροφόρηση
πραγματοποιείται μέσω του ΥΠΕΚ - OOFP, στο 22% των περιπτώσεων
στο πλαίσιο της γενικότερης δράσης ενός κοινωνικο-εκπαιδευτικού
ιδρύματος, στο 13,5% μέσω του σχολείου, στο 11% μέσω γνωριμιών
(φίλοι-φίλες) και στο 10% των περιπτώσεων με πρωτοβουλίες που
προέρχονται από την πλευρά της οικογένειας. Όσον αφορά στις άλλες
περιπτώσεις, οι τρόποι ποικίλλουν και συνδέονται με φορείς ένταξης,
με ιατρο-κοινωνικούς φορείς ή με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

4.2.3 Το διαφοροποιημένο ψυχολογικό προφίλ των νέων που
γίνονται δεκτοί  στο Κέντρο

 Είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε καλύτερα πιο είναι το ψυχολογικό
προφίλ των νέων που συμβουλεύονται το Κέντρο. Για να το
προσεγγίσουμε, κάναμε μια ποιοτική έρευνα με ένα δείγμα 20 ατόμων,
που βρίσκονται σε κατάσταση διακοπής της κατάρτισης ή της σχολικής
φοίτησης και η ηλικία τους είναι από 16 έως 20 ετών. Μπορέσαμε να
διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για έναν πληθυσμό εξαιρετικά
ανομοιογενή και προσδιορίσαμε 4 τύπους προφίλ που συνδέονται μ'
αυτούς τους νέους.

I. I. Πρώτος τύπος :"Εξάρτηση από ένα ‘προστατευτικό
πλαίσιο’ [περιβάλλον], παθητικότητα"

Οι νέοι που υπάγονται σ' αυτή την κατηγορία, γενικά
καθοδηγούνται προς το Κέντρο από ένα εξωτερικό πρόσωπο και πιο
συχνά από ένα άλλο ίδρυμα. Επιθυμούν να βρουν μια κατάρτιση, να
έχουν ένα επάγγελμα και να αισθάνονται ενταγμένοι σ’ ένα κοινωνικο-
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επαγγελματικό πρότυπο . Περιμένουν από το Κέντρο ν’ αναλάβει τη
σχετική ευθύνη. Πράγματι, αυτά τα πρόσωπα δεν είναι αυτόνομα και θα
εύχονταν να αφεθούν σ' ένα πλαίσιο-ίδρυμα πολύ "προστατευτικό". Τα
οικογενειακά προβλήματα είναι συχνά παρόντα και πρόκειται για
πρόσωπα που είναι ασταθή στους περισσότερους τομείς της ζωής τους.
Η κατάσταση της διακοπής βιώνεται πολύ άσχημα. Είναι ανυπόφορο γι'
αυτά τα πρόσωπα να μην έχουν κάποια δραστηριότητα ή να βρίσκονται
στο περιθώριο της κοινωνίας. Αισθάνονται είτε αποκλειστικά
υπεύθυνοι για την κατάστασή τους είτε αντίθετα επιρρίπτουν εξ
ολοκλήρου την ευθύνη στο περιβάλλον τους. Δεν υπάρχει ενδιάμεση
οπτική γωνία, πιο αντικειμενική, που να αποδίδει ισομερώς τις ευθύνες.

II. II. Δεύτερος τύπος: "Αναζήτηση ενός ‘προστατευτικού
πλαισίου’ [περιβάλλοντος], ετοιμότητα για αλλαγή"

Τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας έρχονται μόνα τους στο
Κέντρο. Γενικά, έχουν ακούσει να μιλάει γι' αυτό ένας συνομήλικός
τους. Αναζητούν τη βοήθεια για να βρουν μια κατάρτιση ή μια νέα
σχολική θέση. Πολύ συχνά έχουν ανάγκη πληροφόρησης ή
προσανατολισμού προς μια κατάρτιση που να ικανοποιεί αρκετά το
ενδιαφέρον τους, προκειμένου να μπορέσουν να την ακολουθήσουν
έως το τέλος. Εδώ δεν υπάρχουν οπωσδήποτε οικογενειακά
προβλήματα. Το πρόσωπο γνωρίζει συχνά μια κάποια σταθερότητα σ'
έναν τουλάχιστον τομέα της ζωής του, πράγμα που μπορεί να του
χρησιμεύσει ως αναφορά και ως υποδομή. Γενικά, έχει γνωρίσει μια
σχολική πορεία χωρίς μεγάλες δυσκολίες, τουλάχιστον κατά τη
διάρκεια της υποχρεωτικής σχολικής ζωής, και τα πάσης φύσεως
προβλήματα αρχίζουν να εμφανίζονται μετά το τέλος της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Η κατάσταση της διακοπής δεν βιώθηκε σ’ αυτή την
περίπτωση ως κάτι το δραματικό, όμως το άτομο δεν είναι
ικανοποιημένο απ’ αυτή την κατάσταση και ανησυχεί και φοβάται,
αλλά ωστόσο ελπίζει. Στο δεύτερο αυτό προφίλ, τα μισά πρόσωπα
κατανέμουν, γενικά την ευθύνη αυτής της κατάστασης ανάμεσα σ'
αυτούς τους ίδιους και στο εξωτερικό περιβάλλον τους. Τα πρόσωπα σ'
αυτό το προφίλ δεν έχουν συγκεκριμένο όραμα του επαγγελματικού
τους μέλλοντος και δεν έχουν κανένα σχέδιο.
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III. III. Τρίτος τύπος: "Ύπαρξη συγκεκριμένου σχεδίου,
ανάγκη καίριας βοήθειας"

Πρόκειται εδώ για πρόσωπα που έχουν κατά νουν ένα
πρόγραμμα κατάρτισης και επιθυμούν μια βοήθεια για να το
πραγματοποιήσουν. Αυτό στο οποίο συχνά προσβλέπουν, αφορά
κυρίως σε μια βοήθεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης,
έτσι ώστε να έρθουν σ’ επαφή με τον κόσμο της εργασίας.

IV. IV. Τέταρτος τύπος: "Ικανοποίηση μιας άμεσης
εργασιακής ανάγκης, χωρίς αλλαγή"

Τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας αναζητούν να ικανοποιήσουν
μια άμεση ανάγκη, αναζητούν οπωσδήποτε δουλειά ή μια θέση
εργασίας. Το γεγονός ότι είναι άπραγοι, φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται
με άσχημο τρόπο από την οικογένειά τους ή από ένα μέλος της. Αυτή η
κατάσταση είναι ιδιαίτερα ενοχλητική, και μάλιστα δραματική, για το
πρόσωπο που έρχεται για συμβουλευτική. Νιώθει άσχημα απέναντι
στον εαυτό του και το μόνο μέσο, το οποίο θεωρεί ότι θα μπορούσε να
μειώσει την ένταση που νιώθει, είναι το να ξαναβρεί δουλειά. Η
διακοπή της "σχολικής εκπαίδευσης" συνέβη μετά την υποχρεωτική
σχολική φοίτηση, η οποία, και στην περίπτωση αυτή, έχει
πραγματοποιηθεί χωρίς πολλές δυσκολίες. Το πρόσωπο δεν επαναφέρει
προς συζήτηση τη συμπεριφορά του, που σχετίζεται με τη διακοπή, και
κρίνει ότι πρόκειται ουσιαστικά για μια συμπεριφορά που θα πρέπει να
συνδεθεί με το εξωτερικό περιβάλλον. Στο όραμα, που έχουν αυτά τα
πρόσωπα για το μέλλον, προκύπτει μια επείγουσα ανάγκη για δουλειά
καθώς επίσης και το να γίνουν αποδεκτά από τον οικογενειακό και
επαγγελματικό περίγυρο. Αυτή η ανάγκη μπορεί να αντανακλά τη
θέληση να μη θέσουν υπό αμφισβήτηση τον εαυτό τους και να μην
αλλάξουν συμπεριφορά.

Μετά την περιγραφή των χαρακτηριστικών του ανωτέρω
πληθυσμού, είναι ευκολότερο πλέον να παρακολουθήσουμε το
περιεχόμενο των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του Κέντρου και τις οποίες παραθέτουμε με
λεπτομερέστερο τρόπο στη συνέχεια (κεφ. 4.3).
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4.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

4.3.1 Το πλαίσιο παρέμβασης: ορισμός, στόχοι, αρχές

Η όλη προσέγγιση, όσον αφορά τον προσανατολισμό και την
επαγγελματική ένταξη, στηρίζεται στην έννοια του πλαισίου
παρέμβασης. Το πλαίσιο παρέμβασης, το οποίο συνίσταται από ένα
σύνολο κανόνων που ορίζουν τις διαδικασίες παρέμβασης (ατομική ή
ομαδική), περιλαμβάνει: τον τόπο, τη διάρκεια, τη διατύπωση των
στόχων, την πληροφόρηση για τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, τη
λειτουργία της συμβουλευτικής και τη δεοντολογία. Οι κανόνες αυτοί,
οι οποίοι εντάσσονται στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο, επιτρέπουν
στους επαγγελματίες του Κέντρου, που είναι ψυχολόγοι ή ειδικοί της
ένταξης, να δίνουν σχετικές πληροφορίες πριν από κάθε παρέμβαση
στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να
εμπλακούν στην όλη διαδικασία με πλήρη γνώση του σκοπού. Εάν δεν
γνωστοποιηθούν οι κανόνες της παρέμβασης μπορεί να δημιουργηθούν
στους νέους προσδοκίες "μαγικές", παθητική στάση, δυσκολία στο να
επενδύσουν στη συμβουλευτική και να οικειοποιηθούν τα
χρησιμοποιούμενα μέσα.

Το πλαίσιο παρέμβασης έχει γενικά 5 ψυχολογικούς στόχους:
(i) Να βοηθήσει το πρόσωπο να περάσει αυτές τις μεταβατικές

φάσεις και τις ανησυχίες που τις συνοδεύουν.
(ii) Να διευκολύνει την αναζήτηση νέων σημείων αναφοράς που θα

δεσμεύσουν το πρόσωπο στο να κατασκευάσει ένα καινούργιο
πλαίσιο ζωής (τρόπο ζωής), στο οποίο θα μπορέσει να
τοποθετηθεί καλύτερα.

(iii) Να επιφέρει ένα αρκετά σταθερό συναίσθημα της ταυτότητάς
του.

(iv) Να επιτρέψει στο πρόσωπο ν' αυξήσει την αυτογνωσία του σ' ένα
πλαίσιο δράσης και συγκεκριμενοποίησης, το οποίο θα του
επιτρέψει να γίνει περισσότερο αυτόνομο και να αποδεχτεί το
πραγματικό.

(v) Επί τη βάσει αυτών των στοιχείων, ο νέος θα μπορέσει, μ' αυτόν
τον τρόπο, να διαμορφώσει ένα σχέδιο επαγγελματικής
αποκατάστασης και να δεσμευτεί σε μια πορεία επαγγελματικής
ένταξης.
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Η επίτευξη των στόχων της παρέμβασης εξαρτάται, κατ’ αρχάς,
από την κατανόηση εκ μέρους του δεχόμενου την παρέμβαση ότι το
νέο περιβάλλον περιλαμβάνει συγκεκριμένα:

•  Μια περίοδο εργασίας καθορισμένη για όλη τη διάρκεια της
παρέμβασης (επαγγελματικού προσανατολισμού), την οποία ο
νέος θα αναγνωρίσει προοδευτικά και στην οποία θα
επενδύσει και θα προσαρμοστεί.

•  Μία περίοδο με δομημένο χρόνο.
•  Τον καθορισμό ατομικών στόχων που λαμβάνουν υπόψη τις
ανάγκες του προσώπου, την κατάστασήν του και τους
θεσμικούς στόχους του Κέντρου.

•  Την επεξήγηση των διαφορετικών μεθόδων που
χρησιμοποιούνται.

•  Την προσέγγιση της έννοιας του απολογισμού, τα μέσα
αξιολόγησης των ικανοτήτων, τους διαφορετικούς τύπους
πρακτικής άσκησης μέσα σε επιχειρήσεις.

•  Τον σεβασμό των κανόνων λειτουργίας (σεβασμό των
ωραρίων, συμμετοχή στις συνεδρίες, σεβασμό στον λόγο του
άλλου, εγκράτεια).

•  Μια δεοντολογία που λαμβάνει υπόψη την εμπιστευτικότητα,
τον σεβασμό του προσώπου και των απόψεών του, τις
πληροφορίες για τις διοικητικές διαδικασίες, την αξιοπιστία
και την εγκυρότητα των χρησιμοποιούμενων μεθόδων, την
παρακαταθήκη της υποχρέωσης του Κέντρου απέναντί του.

4.3.2 Το πλαίσιο παρέμβασης για τους νέους που έχουν διακόψει

Το πλαίσιο παρέμβασης επιτρέπει να ανακαλέσουμε κάποιες
απαραίτητες αρχές παρέμβασης από τα συστήματα που εφαρμόζονται
για τον πληθυσμό των νέων με ειδικές ανάγκες ή δυσκολίες. Θα
παραθέσουμε 4 αρχές, σύμφωνα με τις οποίες θα πρέπει να
πραγματοποιηθεί η παρέμβαση:

(α) Κατ’ αρχάς πρέπει να καταστήσουμε πολύ σαφές το πλαίσιο
παρέμβασης για να μπορέσει ο νέος να χαράξει μόνος του την πορεία
του. Οι στόχοι πρέπει να είναι πολύ σαφείς και πρέπει να κατανοήσει
πλήρως τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους.

(β) Στη συνέχεια πρέπει να τοποθετήσουμε τον νέο στο κέντρο
της διαδικασίας επιτρέποντάς του ν' αλλάξει την άποψη που έχει για τον



82

εαυτό του. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει έναν εξατομικευμένο δρόμο
επαγγελματικής ένταξης και εστίαση γύρω από τα προσωπικά σημεία
αναφοράς. Αυτή η δουλειά απαιτεί την παρουσία των επαγγελματιών
ψυχολόγων.

(γ) Παράλληλα πρέπει να θεωρήσουμε την πορεία ένταξης ως μια
προοδευτική πορεία  από σαφώς προσδιορισμένα στάδια, τα οποία,
αρχικά, χαρακτηρίζονται από τη "συγκέντρωση" του νέου στον εαυτό
του και μετά, προοδευτικά, από την "αποκέντρωση" προς τον εξωτερικό
κόσμο. Πράγματι, πιστεύουμε ότι η σφοδρή επιθυμία μας να
επισπεύσουμε την επαγγελματική ένταξη των νέων αυτών, οδηγεί,
τελικά, σε αποτυχία, γιατί δεν επιτρέπει να μεταβάλουμε, σε μια πρώτη
φάση, την ιδιαιτέρα αρνητική άποψη που έχουν για τους εαυτούς τους.

(δ) Τέλος, πρέπει ν' αναπτύξουμε μια ομαδική δουλειά (από
κοινού ψυχολόγοι και σύμβουλοι ένταξης), με τον νέο, όμως, να
βρίσκεται στο κέντρο ενός συλλογικού μηχανισμού, ο οποίος μπορεί να
του δώσει νέες, διαφοροποιημένες, εικόνες τού εαυτού του.

Αυτό το πλαίσιο παρέμβασης, αν γίνει σεβαστό, δίνει τις
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας, όσον αφορά την επανένταξη
αυτών των νέων, και τους επιτρέπει επίσης να αποφύγουν τις αποτυχίες,
οι οποίες θα είχαν ως συνέπεια να επιβαρύνουν, ακόμη περισσότερο,
την κατάστασή τους, όσον αφορά το μέλλον τους.

4.3.3 Οργάνωση, μεθοδολογία και μέσα παρέμβασης

Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο
παρέμβασης, είναι αναγκαίο να υπάρχει μια οργάνωση εξ ολοκλήρου
προσαρμοσμένη στις σχετικές ανάγκες. Καθώς η ένταξη αποτελεί μια
ιδιαίτερα σύνθετη πορεία, η οποία απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες,
συστήσαμε μια διεπιστημονική ομάδα που αποτελείται ταυτόχρονα από
ψυχολόγους και συμβούλους ένταξης.

Οι ψυχολόγοι έχουν όλοι μια ειδίκευση στον τομέα του σχολικού
και επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι σύμβουλοι ένταξης έχουν
εμπειρία του κόσμου των επιχειρήσεων και γνωρίζουν πολύ καλά το
κοινωνικο-επαγγελματικό περιβάλλον. Όπως θα δούμε παρακάτω, ο
καθένας από τους επαγγελματίες δουλεύει εν μέρει στο πλαίσιο της
ομάδας, αλλά παράλληλα έχει και το δικό του καθορισμένο ρόλο.

Όλες οι περιπτώσεις των προσώπων που γίνονται δεκτά στο
Κέντρο (περίπου 280 άτομα τον χρόνο) αποτελούν αντικείμενο
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συζητήσεων στην ομάδα και επίβλεψης. Έτσι καθίσταται δυνατόν μέσα
απ’ αυτό το έργο να εκπαιδευτούν τα διαφορετικά μέλη της ομάδας σε
μια κοινή προσέγγιση,  διότι δε θα ήταν δυνατόν μ’ ένα τέτοιο κοινό, να
υπάρχουν, από τα διάφορα μέλη της ομάδας, διαφορετικές, μη
συγκλίνουσες, προσεγγίσεις. Πράγματι, μία από τις συνθήκες επιτυχίας
του έργου της ένταξης, με το κοινό αυτής της κατηγορίας, είναι η
συνάφεια των ενεργειών που επιχειρούνται.

Για να γίνει πιο αποδοτική η ομάδα, εξειδικεύσαμε τα μέλη της.
Όλα τα πρόσωπα που δουλεύουν στο Κέντρο, καλύπτουν με τη
δραστηριότητά τους το σύνολο του επαγγελματικού τους χρόνου και
δεν ασχολούνται παρά μόνο μ' αυτόν τον πληθυσμό. Η εξειδίκευση των
μελών της ομάδας και η ομαδική εργασία επιτρέπουν την εξασφάλιση
της μόνιμης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων επί τη βάσει των
αξιολογήσεων και των εμπειρικών ερευνών. Πράγματι, γίνεται όλο και
περισσότερο εμφανές, και αυτό αποτελεί πιθανώς μια από τις συνέπειες
του έργου του προσανατολισμού και της ένταξης των ατόμων με
δυσκολίες, το γεγονός ότι πρέπει να αναθεωρούμε συνεχώς τις
δραστηριότητες και να τις αναπροσαρμόζουμε  σύμφωνα με τις ανάγκες
του κοινού. Τέλος, μια άλλη ενέργεια, η οποία αποτελεί μια από τις πιο
σημαντικές πλευρές της δραστηριότητας που εφαρμόζεται, είναι το
γεγονός ότι έχουμε ευνοήσει μια προσέγγιση ατομική και ομαδική
ταυτόχρονα, η οποία ενσωματώνει τις υπηρεσίες στήριξης τόσο για τον
προσανατολισμό όσο και για την ένταξη. Ουσιαστικά, κάθε νέος
γίνεται δεκτός ταυτόχρονα σε ατομική βάση, για ν' αναλύσει τις
ανάγκες του και ν' ακολουθήσει τη δική του πορεία ένταξης, αλλά
επίσης για να μπορεί να παρακολουθήσει και ομαδικές δραστηριότητες.
Οι ομαδικές δραστηριότητες προκαλούν την κινητοποίηση, αποτέλεσμα
το οποίο δεν πρέπει να αγνοείται και το οποίο πιθανόν αποτελεί ένα
από τα κλειδιά της επιτυχίας του έργου της ένταξης. Οι νέοι μπορούν
έτσι να αντιληφθούν ότι στη θέση την οποία βρίσκονται δεν είναι οι
μόνοι και να συγκρίνουν την κατάστασή τους με την κατάσταση των
ομοίων τους.

 Σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση του πλαισίου
παρέμβασης και την ιδιόμορφη οργάνωση του Κέντρου,
κατασκευάσαμε ένα μοντέλο παρεμβάσεων που περιλαμβάνει τα
ακόλουθα 9 στάδια με διαφορετικές δραστηριότητες τις οποίες θα
περιγράψουμε στη συνέχεια (παράγρ. 4.3.3. i - ix):
(i) συνεδρία υποδοχής κατά ομάδες
(ii) συνέντευξη και ανάλυση του αιτήματος
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(iii) εργαστήρι ατομικής αξιολόγησης και προσανατολισμού
(iv) ατομική συνέντευξη προσανατολισμού
(v) ατομική συνέντευξη επαγγελματικής ένταξης
(vi) εργαστήρι προετοιμασίας (ομαδικής) για την
 επαγγελματική ζωή
(vii) ατομική συνέντευξη σύνθεσης
(viii) πρακτική άσκηση παρατήρησης σε επιχείρηση
(ix) πρακτική άσκηση ένταξης σε επιχείρηση

Θα πρέπει να σημειωθεί από τώρα ότι οι διαδοχικές συνεντεύξεις
αποβλέπουν στη διαρκή επιβεβαίωση του κατά πόσον έχουν γίνει
κατανοητά από πλευράς νέων τα όσα σταδιακά πραγματοποιούνται.

α) Συνεδρία υποδοχής κατά ομάδες. Παρουσίαση της δομής του Κέντρου

Σε μια πρώτη φάση υποδεχόμαστε πάντα τους νέους στο πλαίσιο
μιας ομαδικής συνεδρίας με είκοσι περίπου συμμετέχοντες. Σ' αυτή τη
συνεδρία (διάρκειας 45΄), σύμφωνα μ' αυτά που έχουμε ήδη πει για το
πλαίσιο παρέμβασης, πληροφορούμε τους νέους για το στόχο του
Κέντρου, για τις μεθόδους εργασίας που χρησιμοποιούνται, για τους
στόχους του ιδρύματος, που είναι να βοηθήσουν τους νέους να
φτιάξουν ένα πρόγραμμα και να ενταχθούν στον κόσμο της κατάρτισης
ή της εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας παρουσιάζουμε
επίσης στους νέους τους "χρυσούς κανόνες" του Κέντρου, που είναι οι
αρχές τις οποίες εφαρμόζουμε στον τομέα του προσανατολισμού και
της ένταξης. Στο τέλος της συνεδρίας, αφήνουμε στους νέους την
επιλογή τού να δεχτούν ή όχι την είσοδό τους στην πορεία ένταξης,
γιατί δεν θέλουμε να δουλεύουμε με άτομα, τα οποία είναι εξαρχής
επιφυλακτικά έναντι των μέσων ένταξης και προσανατολισμού, που
τους προτείνουμε. Πρόκειται επίσης για έναν τρόπο με τον οποίο
καθιστούμε τον ίδιο τον νέο υπεύθυνο για την πορεία της ένταξής του.
Περίπου το 70 % των νέων αποδέχεται το μοντέλο παρέμβασης που
τους προτείνουμε και είναι έτοιμο να επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις.
Οι άλλοι μπορούν να κατευθυνθούν προς άλλα ιδρύματα
προσανατολισμού και ένταξης που είναι περισσότερο προσαρμοσμένα
στις ανάγκες τους.

β) Συνέντευξη και ανάλυση του αιτήματος
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Στο τέλος της πρώτης συνάντησης, μόλις ο νέος δεχτεί να
ενταχθεί σ' αυτή τη διαδικασία τον υποδέχεται ένας ψυχολόγος για να
γίνει μια συνέντευξη ανάλυσης του αιτήματος. Αυτή η συνέντευξη μας
δίνει τη δυνατότητα να δούμε ποιο είναι το πραγματικό κίνητρο του
νέου, ποιες είναι οι προσδοκίες του σε σχέση με τις υπηρεσίες που
παρέχει το Κέντρο, και να έχουμε μια πρώτη εικόνα των δυσκολιών του
στον τομέα της ένταξης. Επίσης συμβαίνει συχνά να συμμετέχουν σ'
αυτή τη συνέντευξη οι γονείς, οι δάσκαλοι ή οι κοινωνικοί λειτουργοί,
λαμβανομένου υπόψη ότι πολύ συχνά αυτοί είναι που στην
πραγματικότητα ζητούν παροχή βοήθειας. Η συνέντευξη μπορεί να
διαρκέσει από μία ώρα έως μία ώρα και μισή και πραγματοποιείται
σύμφωνα μ' ένα ημι-κατευθυνόμενο μοντέλο. Προορισμός της επίσης
είναι να ενημερώσει τον νέο για τα διαφορετικά στάδια του μηχανισμού
της ένταξης και να τον προετοιμάσει για την παρακολούθηση του
εργαστηρίου προσωπικής αξιολόγησης που θα είναι το επόμενο στάδιο
της όλης διαδικασίας.

γ) Εργαστήρι προσωπικής αξιολόγησης και προσανατολισμού:
"Χτίστε το μέλλον σας"

Αυτό το εργαστήρι, όπως φανερώνει και το όνομά του, έχει ως
στόχο του να βοηθήσει τον νέο που θα ενταχθεί στην ομάδα να
σχεδιάσει ένα πρόγραμμα προσανατολισμού. Πρέπει να υπενθυμίσουμε
ότι αυτοί οι νέοι γενικά δεν έχουν κανένα σχέδιο και έχουν μια θολή
εικόνα για το μέλλον τους, σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο ή
μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αυτό το εργαστήρι διαρκεί 5 ημέρες.

Η πρώτη ημέρα αφιερώνεται στη συγκρότηση της ομάδας. Ο
στόχος είναι: (i) να έλθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες, να μειώσουν
τους φόβους τους σε σχέση με την ομάδα, ν' αναλύσουν τις προσδοκίες
τους σχετικά μ' αυτό το εργαστήρι, (ii) να τους παρουσιαστεί το
περιεχόμενο του προγράμματος και (iii) ν' αξιολογήσουν από τώρα την
εμπλοκή του κάθε συμμετέχοντος. Για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι: τεχνική της παρουσίασης,
γλώσσα της φωτογραφίας, τεχνική αποσαφήνισης των προσδοκιών, που
τίθενται σε εφαρμογή υπό τη μορφή παιχνιδιών στρατηγικής, και, στο
τέλος της ημέρας, υπογραφή ενός συμβολαίου με το οποίο ο νέος
επιβεβαιώνει την εμπλοκή του στις διαφορετικές ενέργειες που του
έχουν ζητηθεί.
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Η δεύτερη ημέρα έχει ως σκοπό να προσφέρει μέσα ανάλυσης
του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Ο στόχος είναι να φανούν οι
διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στον σχολικό και επαγγελματικό
κόσμο και στις απαιτήσεις του καθένα, να προσφερθεί πληροφόρηση,
να παρουσιαστούν στον νέο οι πηγές που έχει στη διάθεσή του σχετικά
με θέματα πληροφόρησης για τον κόσμο της εργασίας. Γίνεται επίσης
ένα "άνοιγμα" των νέων προς τα διάφορα επαγγέλματα, τα οποία,
γενικά, τα γνωρίζουν λίγο. Πρέπει να προκληθούν οι νέοι να σκεφτούν
για τον κόσμο της εργασίας τόσο από πλευράς αξίας όσο και
προσδοκίας. Οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι αφορούν: (i) στις
ανταλλαγές εμπειρίας, (ii) στη δραστηριότητα ανίχνευσης του κόσμου
της κατάρτισης και της εργασίας, (iii) στη χρησιμοποίηση ενός μέσου
(μιας βιντεοταινίας) που κατασκευάστηκε στο Γραφείο
Προσανατολισμού και Επαγγελματικής Κατάρτισης και το οποίο δίνει
τη δυνατότητα να δεις σε πολύ σύντομο χρόνο 100 παρουσιάσεις
επαγγελμάτων, και (iv) στη χρησιμοποίηση ερωτηματολογίων αυτο-
αξιολόγησης.

Η τρίτη ημέρα είναι αφιερωμένη στην προσωπικότητα του ίδιου
του ατόμου. Ο στόχος εδώ είναι να κάνουν τους συμμετέχοντες να
γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, να συνειδητοποιήσουν την αξία
τους, να σκεφτούν τα δυνατά τους σημεία και να προσδιορίσουν τα
πρωταρχικά τους ενδιαφέροντα. Όσον αφορά τη μέθοδο, χρησι-
μοποιούνται ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων και μέσα που επιτρέπουν
να κατατάξουμε τις αξίες και τις προσδοκίες σε σχέση με την εργασία.
Στο στάδιο αυτό επιμένουμε επίσης πολύ προκειμένου να μπορέσουν οι
νέοι να εκφράσουν ποια είναι τα προσόντα τους, οι κοινωνικές τους
δεξιότητες και τα αποφασιστικά σημεία που αποτελούν κίνητρα για τα
διαφορετικά ενδιαφέροντά τους.

Η τετάρτη ημέρα είναι επικεντρωμένη στην προβληματική της
απόφασης. Αφιερώνεται στο να μάθουν οι νέοι ποια στρατηγική είναι
αναγκαία για τη λύση ενός προβλήματος και για την ανάλυση των
συνεπειών των εκάστοτε διαφορετικών επιλογών, αντιμετωπίζοντας
ταυτόχρονα τις πιέσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος. Για να το
επιτύχουμε αυτό εμπνεόμεθα διαφορετικές θεωρίες και πρακτικές
λύσεις για τη λήψη μιας απόφασης, για τις εφαρμογές των λύσεων
αυτών και των παιχνιδιών των ρόλων και για τον καθορισμό
διαφορετικών επιπέδων επίλυσης των προβλημάτων.

Η πέμπτη ημέρα είναι μια ημέρα κατά τη διάρκεια της οποίας θα
συνθέσουμε όλες τις συλλεχθείσες πληροφορίες κατά τις 4
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προηγούμενες ημέρες και θα περάσουμε στην επεξεργασία και στη
σύσταση ενός είδους χαρτοφυλακίου ικανοτήτων.

δ) Ατομική συνέντευξη προσανατολισμού

Μετά το πενθήμερο αξιολόγησης και προσανατολισμού στο
εργαστήρι, βλέπουμε τον νέο στα πλαίσια μιας ατομικής συνέντευξης
κατά τη διάρκεια της οποίας θα προσδιορίσουμε τις βασικές γραμμές
του προγράμματός του, θα ξεκαθαρίσουμε την προσωπική του
κατάσταση, θα προσπαθήσουμε να δούμε τα διάφορα ζητήματα που δεν
έχει ακόμα καταστεί δυνατόν να ξεκαθαριστούν γι' αυτόν. Αυτή η
συνέντευξη είναι επίσης σημαντική για ν’ αναλυθεί, μαζί με τον νέο, η
συμπεριφορά που είχε στο ομαδικό εργαστήρι (συνεργασία, εμπλοκή,
παραίτηση, παθητικότητα).

ε) Ατομική συνέντευξη ένταξης

Αυτή η συνέντευξη γίνεται από ένα σύμβουλο ένταξης και έχει
ως στόχο να προετοιμάσει τον νέο για το εργαστήρι προπαρασκευής για
την ενεργό δράση. Αυτή η συνέντευξη είναι επίσης σημαντική, στο
μέτρο που επιτρέπει στον σύμβουλο ένταξης να επικυρώσει το
πρόγραμμα προσανατολισμού, το οποίο έχει ήδη εν μέρει επεξεργαστεί
κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων σταδίων (του εργαστηρίου
προσωπικής αξιολόγησης και προσανατολισμού και της ατομικής
συνέντευξης).

ς) Εργαστήρι  προετοιμασίας (ομαδικής) για την επαγγελματική ζωή

Αν το εργαστήρι προσανατολισμού (παράγρ. 4.3.3.γ) έχει ως
στόχο να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα, το εργαστήρι προετοιμασίας
για την επαγγελματική ζωή έχει ως στόχο να υπενθυμίσει έναν συγκε-
κριμένο αριθμό αρχών σε σχέση με την ένταξη. Αυτές οι αρχές είναι 4 :
(i) Ο επαγγελματικός κόσμος είναι ένας κόσμος που έχει τους

κανόνες και τις απαιτήσεις του. Αν θέλω να ενταχθώ πρέπει να
αποδεχτώ αυτούς τους κανόνες που θα έχουν συνέπειες στη
συμπεριφορά μου.

(ii) Το διαβατήριο για να έρθω σε επαφή με τον επαγγελματικό
κόσμο περιλαμβάνει τα ενδιαφέροντά μου, τα κίνητρά μου και τις
ικανότητές μου.
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(iii) Εντάσσομαι, σημαίνει σέβομαι τα στάδια που περνούν από τις
προπαρασκευαστικές επαφές στη συνέντευξη, στην απόκτηση
μιας θέσης εργασίας.

(iv) Ο εργοδότης έχει δικαιώματα απέναντι σ’ εμένα, αλλά έχει
επίσης και υποχρεώσεις.

Στη βάση αυτών των αρχών, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου
προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή, προσεγγίζονται τ' ακόλουθα
θέματα :

•  Η γνώση και η επιλογή της επιχείρησης
•  Η αναζήτηση πληροφοριών για την επιχείρηση
•  Η γνώση και η επιλογή  του επιλεγέντος επαγγέλματος

(πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, απαιτούμενα προσόντα
κλπ.)

•  Η αναζήτηση πρακτικής άσκησης
•  Η επιστολή υποψηφιότητας
•  Η τηλεφωνική συνέντευξη (πως να συμπεριφερόμαστε μέσω
τηλεφώνου)

•  Η συνέντευξη πρόσληψης
•  Οι ερωτήσεις που υποβάλλονται
•  Η παρουσία στην πρώτη συνέντευξη (τρόπος ομιλίας,
ντύσιμο, συμπεριφορά)

•  Η πρακτική άσκηση παρατήρησης
•  Η πρακτική άσκηση ένταξης
•  Το δικαίωμα στην εργασία
•  Η επαγγελματική κατάρτιση
Για να προσεγγίσουμε αυτά τα διάφορα θέματα χρησιμοποιούμε

μέσα βασισμένα στις παραδοσιακές τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
αλλά επίσης και στη χρησιμοποίηση των παιχνιδιών ρόλων και της
χρησιμοποίησης του βίντεο που, πολύ συχνά, συνιστούν ιδιαίτερα
αποτελεσματικές μεθόδους μ' αυτό το είδος κοινού.

ζ) Ατομική συνέντευξη σύνθεσης

Αυτή η συνέντευξη έχει ως στόχο την αξιολόγηση, μαζί με το
ενδιαφερόμενο πρόσωπο, των διαφορετικών στοιχείων, τα οποία
μπόρεσε αυτό να συγκρατήσει από το εργαστήρι προετοιμασίας για την
επαγγελματική ζωή (παράγρ. 4.3.3. ς), και τους συσχετισμούς, τους
οποίους μπόρεσε να κάνει ανάμεσα σ' αυτό το εργαστήρι και το
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εργαστήρι προσωπικής αξιολόγησης και προσανατολισμού (παράγρ.
4.3.3. γ). Στη διάρκεια αυτής της συνέντευξης προσεγγίζεται επίσης το
επόμενο στάδιο του μηχανισμού ένταξης, που είναι η πρακτική άσκηση
παρατήρησης μέσα στην επιχείρηση.

η) Πρακτική άσκηση παρατήρησης μέσα στην επιχείρηση

Από τη στιγμή της εισαγωγής του νέου στον μηχανισμό ένταξης,
η πρακτική άσκηση παρατήρησης στην επιχείρηση είναι το πρώτο
στάδιο, κατά το οποίο ο νέος θα έρθει απ' ευθείας αντιμέτωπος με το
κοινωνικο-επαγγελματικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να
υπενθυμίσουμε ότι αυτοί οι νέοι τις περισσότερες φορές εξιδανικεύουν
τον κόσμο της εργασίας και τον κόσμο της επιχείρησης. Είναι λοιπόν
αναγκαίο να οργανωθεί ανάμεσα σ' αυτούς και την επιχείρηση μια
πρώτη αντιπαράθεση. Αυτή η αντιπαράθεση παίρνει τη μορφή
παρατήρησης: παρατήρηση ταυτόχρονα τόσο από πλευράς
ενδιαφερόμενου προσώπου, για το τι είναι μια επιχείρηση, τι είναι ο
κόσμος εργασίας, ποιοι είναι  οι περιορισμοί του, όσο και από πλευράς
του εργοδότη, για τις διαφορετικές μορφές συμπεριφοράς του νέου σε
συνθήκες  εργασίας.

Η άσκηση της παρατήρησης διαρκεί γενικά περίπου 3 έως 4
μέρες. Για  να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του νέου στην επιχείρηση,
προτείνεται στον εργοδότη ένα φύλλο αξιολόγησης της συμπεριφοράς
του. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ τη σημασία που έχει η δυνατότητα
συνεργασίας με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο αυτών των διαφορετικών
ασκήσεων.

Πρέπει εξαρχής να πούμε ότι δεν έχουμε δυσκολία να βρούμε
χώρους πρακτικής άσκησης (παρατήρησης), στο βαθμό που οι
εργοδότες, γνωρίζοντας  ότι οι νέοι καθοδηγούνται από ένα ίδρυμα
ένταξης και ότι επωφελούνται από ένα ολόκληρο πλαίσιο, είναι
απολύτως έτοιμοι να διαθέσουν την επιχείρησή τους. Τα πράγματα δεν
θα ήταν έτσι εάν έλειπε αυτό το πλαίσιο (αυτή η υποδομή).

Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι η πρακτική άσκηση
παρατήρησης δεν οργανώνεται απαραίτητα στους τομείς, στους οποίους
ο νέος έχει επιλέξει να καταρτιστεί ή να ενταχθεί. Ο στόχος είναι, κατά
πρώτο λόγο, να έχει ο νέος μια γενική και σφαιρική άποψη της
λειτουργίας των επιχειρήσεων και των διαφορετικών πραγματικών
πλευρών του κόσμου της εργασίας. Δίνει επίσης τη δυνατότητα ν'
αντιμετωπίσουμε πρακτικά ένα συγκεκριμένο αριθμό θεωρητικών
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στοιχείων, τα οποία εμφανίζονται στο πλαίσιο του εργαστηρίου
προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή.



91

θ) Πρακτική άσκηση ένταξης σε επιχείρηση.

Αντίθετα με την πρακτική άσκηση παρατήρησης (παράγρ. 4.3.3.
η), η άσκηση ένταξης σε επιχείρηση έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια και
διαφορετικούς στόχους. Οργανώνεται στους επαγγελματικούς τομείς
που έχει επιλέξει ο νέος (από τις υπάρχουσες προσφορές εργασίας εκ
μέρους των εργοδοτών) για να ξεκινήσει εκεί μια κατάρτιση και μπορεί
να έχει ως στόχο να προετοιμάσει ένα μελλοντικό συμβόλαιο
μαθητείας.

 Η μαθητεία είναι το παραδοσιακό σύστημα κατάρτισης στην
Ελβετία. Γενικά, έχει οργανωθεί με τον ακόλουθο τρόπο: ο νέος
περνάει 4 μέρες εργασίας στην επιχείρηση και μια μέρα εκπαίδευσης
στο σχολείο. Η πρακτική άσκηση ένταξης επιτρέπει επίσης στον νέο
και τον εργοδότη να γνωριστούν καλύτερα και προοδευτικά  να
σκεφτούν την πιθανότητα να πραγματοποιηθεί η μαθητεία. Ωστόσο η
άσκηση ένταξης χρησιμοποιείται επίσης για να καταγράψουμε και ν'
αναγνωρίσουμε όλες τις ικανότητες, τις οποίες μπορεί να αξιοποιήσει ο
νέος, και μάλιστα στο πλαίσιο μιας άσκησης μικρής διάρκειας.

Η αναγνώριση και η καταγραφή των ικανοτήτων του θα του είναι
πολύ χρήσιμη σε ενδεχόμενη περίπτωση που πρέπει να κάνει
διαβήματα προς μια άλλη επιχείρηση. Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ
ότι οι νέοι αυτοί έχουν γενικά πολύ χαμηλές σχολικές επιδόσεις και ότι
ακόμη και σήμερα πολύ συχνά οι εργοδότες απασχολούν τους νέους
στις επιχειρήσεις  με βάση τις σχολικές επιδόσεις. Αν ο νέος μπορεί να
αξιοποιήσει άλλα είδη εμπειριών και, κυρίως, εάν μπορεί να δείξει ότι
έχει ήδη  εργαστεί και ότι έχει ήδη βρεθεί μέσα στο χώρο των
επιχειρήσεων και ότι εκεί επέδειξε ικανοποιητικές μορφές
συμπεριφοράς, αυτό δεν μπορεί παρά να διευκολύνει την απασχόλησή
του στο πλαίσιο μιας  θέσης εργασίας ή ενός συμβολαίου μαθητείας.

Η άσκηση ένταξης είναι, γενικά, το τελευταίο στάδιο του
μηχανισμού ένταξης. Ωστόσο ο νέος, με κάθε τρόπο, μπορεί να
διατηρήσει επαφή με το ίδρυμα και να ξαναγυρίσει σ' αυτό, αν
ενδεχομένως έχει άλλες δυσκολίες που επιθυμεί να επιλύσει. Η
συνολική διάρκεια της διαδικασίας ένταξης σε επιχείρηση είναι 2  έως
6, ακόμα και 7 μήνες κατά τη διάρκεια ενός χρόνου.
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4.4 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Ο μηχανισμός ένταξης για τα άτομα με μεγάλες δυσκολίες πρέπει
να περιλαμβάνει στην οργάνωσή του ένα σύστημα αξιολόγησης της
ποιότητας. Για να το πετύχουμε αυτό, ήδη από την έναρξη λειτουργίας
του Κέντρου, θέσαμε ένα σύστημα αξιολόγησης μέσω έρευνας, η οποία
διεξάγεται μερικούς μήνες μετά την έξοδο του νέου από τη διαδικασία
ένταξης, δηλαδή τη στιγμή που οι προβλεπόμενες συγκεκριμένες λύσεις
έχει καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Η αξιολόγηση που
κάνουμε πραγματοποιείται από εξωτερικούς συνεντευκτές, οι οποίοι
επισκέπτονται τους νέους, και έχει δύο στόχους:
α) Την κατάσταση του νέου κατά τη στιγμή της έρευνας.
β) Την αποτίμηση που κάνει ο ίδιος ο νέος σχετικά με τις υπηρεσίες
που του προσφέρθηκαν, δεδομένου ότι υποστηρίζουμε την ιδέα ότι
οι ίδιοι οι νέοι οφείλουν να προσδιορίσουν την ποιότητα των
υπηρεσιών από τις οποίες έχουν επωφεληθεί.

Τα αποτελέσματα, που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα και τα
οποία παραθέτουμε παρακάτω, είναι αυτά της τελευταίας έρευνας που
έχει πραγματοποιηθεί και αφορούν στον πληθυσμό που έγινε δεκτός
στο Κέντρο κατά το διάστημα 1996-1997.

4.4.1 Κατάσταση των νέων αυτών κατά τη στιγμή της έρευνας

Ανάμεσα στους 88 νέους, με τους οποίους μπορέσαμε να
έρθουμε σε επαφή, οι 67 είχαν μια δραστηριότητα, αριθμός που
αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό ένταξης της τάξεως του 76%. Οι τομείς
δραστηριοτήτων κατανέμονται ως εξής: 86% των νέων με
δραστηριότητα βρίσκεται στο στάδιο της κατάρτισης, 69% σε
μαθητεία, 26% σ' ένα σχολείο και 5% έχει βρει άλλες λύσεις, ενώ 14%
εργάζεται. Στην ερώτηση, για το πώς μπόρεσαν να βρουν τη δική τους
λύση κατάρτισης ή τη δουλειά τους, τις περισσότερες φορές απαντούν
ότι πρώτα είχαν κάνει πρακτική άσκηση στον τομέα που τους ενδιέφερε
και ότι σ' αυτό τους το βήμα είχαν βοηθηθεί πολύ από το Κέντρο.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι, ανάμεσα στους νέους που δεν είχαν
δραστηριότητα κατά τη χρονική στιγμή διεξαγωγής της έρευνας και οι
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οποίοι αντιπροσωπεύουν το 24% του συνόλου, το ένα τρίτο  είχε
ωστόσο μια λύση, κυρίως στους τομείς της εργασίας και της
κατάρτισης, αλλά δεν είχε ακόμη ξεκινήσει.

Ανάμεσα στους υπόλοιπους 14 νέους, που βρίσκονταν χωρίς
δραστηριότητα, υπήρχαν 3 πρόσωπα που αναζητούσαν θέση
απασχόλησης (2 πρόσωπα) ή μαθητείας (1 πρόσωπο) και 11 που δεν
έκαναν τίποτα.

Στο πλαίσιο της έρευνας σχετικά με την "παρούσα κατάσταση",
ρωτήσαμε επίσης τους νέους για να μάθουμε εάν είχαν αντιμετωπίσει
σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών που
ακολούθησαν τη διαδικασία ένταξης. Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε
ότι 21 νέοι του συνολικού πληθυσμού μας (δηλαδή περίπου 24%)
δήλωσαν ότι είχαν σημαντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια των
τελευταίων μηνών μετά το πέρασμά τους από το Κέντρο: απ’ αυτούς 4
είχαν σημαντικά προβλήματα με τη δικαιοσύνη, 3 πρόσωπα
απορρίφθηκαν στις εξετάσεις τους, 3 γνώρισαν ένα πένθος, 5 γνώρισαν
μια συναισθηματική απογοήτευση, 1 είχε προβλήματα ναρκωτικών, 4
αντιμετώπισαν άλλα προβλήματα, 1 αρρώστησε. Όμως πρέπει να
σημειώσουμε ότι η πλειοψηφία αυτών των 21 προσώπων (περισσότερο
από 75%) είχε ενταχθεί και μπόρεσε έτσι να αντιμετωπίσει αυτές τις
δυσκολίες, χωρίς αυτό να έχει αρνητικές συνέπειες για τη σχολική ή
επαγγελματική της κατάσταση.

4.4.2 Ανάλυση των υπηρεσιών

Ως προς τον δεύτερο στόχο της έρευνας, δηλαδή να γνωρίσουμε
την εκτίμηση που κάνουν οι νέοι σε σχέση με την ποιότητα των
υπηρεσιών που τους παρασχέθηκαν, τα αποτελέσματα ήταν τα
ακόλουθα:

Όσον αφορά τη συνεδρία υποδοχής, το 88%  των συμμετεχόντων
εκτίμησε ότι ήταν καλή σε διάρκεια, όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν ότι
αυτό που ειπώθηκε στα πλαίσια αυτής της συνεδρίας ήταν απλό και
προσαρμοσμένο στη γλώσσα τους και το 82% έκρινε χρήσιμη τη
συνεδρία.

Οι συζητήσεις ατομικού προσανατολισμού επέτρεψαν στο 61%
των νέων να ορίσει έναν ή περισσότερους τομείς που το ενδιέφερε. Το
80% των νέων πιστεύει ότι το αίτημά του έγινε πλήρως κατανοητό.
Χάρη σ' αυτές τις συνεντεύξεις, το 61% λέει ότι έχει λιγότερο φόβο για
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το μέλλον, το 76% δηλώνει ότι απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση,
το 81% θεωρεί ότι γνωρίζει καλύτερα αυτό που το ενδιαφέρει, το 81%
δηλώνει ότι γνωρίζει καλύτερα τις ικανότητές του. Σ' ένα γενικότερο
πλαίσιο, το 86% σκέφτεται ότι η συνέντευξη προσανατολισμού τού
ήταν χρήσιμη.

Αναφορικά με το εργαστήρι προσωπικής αξιολόγησης και
προσανατολισμού, το 95% των συμμετεχόντων έκρινε ότι η ανταλλαγή
με τα άλλα μέλη της ομάδας υπήρξε θετική, γιατί ήταν παρήγορο να
βλέπουν ότι δεν ήταν ολομόναχοι στην κατάστασή τους, το 89,5%
δηλώνει ότι του άρεσε ο τρόπος που εμψυχωνόταν η ομάδα και το 91%
των νέων θεωρεί ότι οι δραστηριότητες της ομάδας ήταν χρήσιμες.

Όσον αφορά την ατομική συνέντευξη ένταξης, το 88 % θεωρεί
απολύτως χρήσιμο το ότι έχει μιλήσει για το σχέδιό του μ' ένα
σύμβουλο ένταξης. Σχεδόν όλοι οι νέοι, που έχουν κάνει μια πρακτική
άσκηση, σκέφτονται ότι αυτή η άσκηση είχε οργανωθεί σε αρκετά
μικρό διάστημα  (98%). Η συνέντευξη ένταξης φαίνεται ότι ήταν
χρήσιμη για το 87% των νέων.

Σχετικά με το εργαστήρι της επαγγελματικής προετοιμασίας, το
95% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά
που έχει μάθει στη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου (πως να
συντάσσουν ένα βιογραφικό, μια συνοδευτική επιστολή του
βιογραφικού, πως να παρουσιάσουν τον εαυτό τους σε μια
συνέντευξη). Όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι οι εξηγήσεις που
δόθηκαν σ' αυτόν τον τομέα ήταν πολύ σαφείς. Το 92% των νέων
πιστεύει ότι ο επιμερισμός θεωρίας και πρακτικής ήταν καλός. Το 81%
των συμμετεχόντων πιστεύει ότι έγιναν πιο αυτόνομοι στις αναζητήσεις
τους χάρη σ' αυτόν τον τρόπο προετοιμασίας τους. Σχεδόν όλοι οι
συμμετέχοντες δήλωσαν ότι το συγκεκριμένο εργαστήρι ήταν πολύ
καλό και ότι τους βοήθησε να γνωρίσουν τα απαραίτητα εργαλεία
προκειμένου να εισχωρήσουν στην αγορά εργασίας.

Από τους νέους που έκαναν πρακτική άσκηση παρατήρησης
μέσα στην επιχείρηση, το 75 % λέει ότι η πραγματοποιηθείσα άσκηση
είχε σχέση με το αρχικό τους πρόγραμμα, ενώ το 25 % έκανε άσκηση σ'
έναν τομέα που δεν είχε καμιά σχέση με τον αρχικό τομέα
ενδιαφερόντων τους, ανταποκρινόταν όμως σε κάποιο στοιχείο που
τους ενδιέφερε. Μετά απ' αυτή την άσκηση, μόνο το 11% αποφάσισε ν'
αλλάξει τομέα κατάρτισης , ενώ το 81 % των νέων που έκανε άσκηση
είπε ότι μπόρεσε να αξιοποιήσει αυτή την εμπειρία στα επόμενα
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βήματά του. Στο 88% των περιπτώσεων, το φύλλο αξιολόγησης, που
προβάλλει τις ικανότητές τους, τους φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο.

Το 81% των νέων αναφέρθηκε στη θετική πλευρά της πρακτικής
άσκησης για ένταξη, το 92,5% θεώρησε ότι η διάρκεια της άσκησης
ήταν καλή και ότι κατά τη διάρκεια αυτής της άσκησης είχε καλές
σχέσεις με τους συναδέλφους και τους ανώτερούς του. Τέλος ήταν
σημαντικό (52, 9 %) το ποσοστό αυτών που είπαν ότι ο υπεύθυνος της
πρακτικής άσκησης τους ανέλαβε στη συνέχεια για να
πραγματοποιήσουν μια κατάρτιση. Η πλειοψηφία των νέων απάντησε
ότι χάρη στην πρακτική άσκηση, μπόρεσε να συνειδητοποιήσει την
ατμόσφαιρα του χώρου εργασίας και, κυρίως, ότι η άσκηση της
επέτρεψε ν' ανακαλύψει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του επαγγέλματος
που είχε επιλέξει και κατά πόσον επρόκειτο για το επάγγελμα που
ήθελε να εξασκήσει. Μερικοί είπαν ότι το να κάνεις μια πρακτική
άσκηση είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί επιτρέπει μια πρώτη επαφή μ'
έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο και προσφέρει επίσης μια
ευκαιρία αναγνώρισης των ικανοτήτων, γεγονός που είναι πολύ
σημαντικό για έναν νέο που έχει βιώσει μια σχολική ή επαγγελματική
αποτυχία. Μπορούμε επίσης να σημειώσουμε ότι από το σύνολο των
νέων που εντοπίστηκαν, και που είχαν κάνει πρακτική άσκηση όσο
χρόνο ήταν στο Κέντρο, το 81 % είναι σήμερα ενταγμένο σε μια
διαδικασία κατάρτισης, αποδεικνύοντας μ' αυτόν τον τρόπο τη σημασία
που είχε η πρακτική άσκηση στο να επιτύχουν ένα είδος κατάρτισης.

4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η εφαρμογή μιας διαδικασίας για νέους με δυσκολίες ένταξης,
όπως άλλωστε θα ίσχυε και για ένα κοινό ατόμων με ειδικές ανάγκες,
απαιτεί μια σφαιρική προσέγγιση, η οποία θα συνενώνει τη διαδικασία
προσανατολισμού και τη διαδικασία ένταξης.

Ο προσανατολισμός επιτρέπει στους νέους να γνωρίσουν
καλύτερα τον εαυτό τους, ν’ αντιληφθούν τα δυνατά και αδύνατα
σημεία τους, να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα που θα είναι ρεαλιστικό
και πραγματοποιήσιμο.

Η ένταξη επιτρέπει στον νέο, πρώτον, να κάνει το συσχετισμό
ανάμεσα σ' αυτό που είναι και τον κόσμο της εργασίας, και δεύτερον,
να μπορεί να πειραματιστεί προοδευτικά με τις επιταγές αυτού του
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χώρου. Μέσα από την πρακτική άσκηση, ο νέος θα μάθει να
ανακαλύπτει έναν κόσμο στον οποίο θα πρέπει να ενταχθεί.
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Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

J.- L. SCHMALZ, M. BRANDT

5. H ΜΕΤΑΒΑΣΗ  ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ

5.1 ΤΟ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΤΟΥ NORD-VAUDOIS

Monique BRANDT ∗

Το λογοπεδικό και παιδαγωγικό Kέντρο της βόρειας περιοχής
του καντονίου του Bo (στο εξής Κέντρο) ασχολείται με παιδιά που
έχουν δυσκολίες στον προφορικό ή γραπτό λόγο. Οι λογοπεδικοί του
Κέντρου αναλαμβάνουν  τα παιδιά των περιοχών: Avenches, Orbe,
Payerne, Ste-Croix και Yverdon-les-Bains για μια περιοδική-
μεταβατική λογοπεδική συμβουλευτική. Οι μαθητές που έχουν ανάγκη
ειδικής εκπαίδευσης, προέρχονται από  όλες τις τάξεις πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, καθώς και από τον
παιδικό σταθμό του Yverdon-les-Bains, και φοιτούν σε μια  από τις 9
τάξεις του Κέντρου.

Η εμπειρία του επαγγελματικού προσανατολισμού και της
επαγγελματικής κατάρτισης που περιγράφεται εδώ αφορά κατά κύριο
λόγο στην τελευταία τάξη του Κέντρου, που αντιστοιχεί στην 8η και 9η
σχολική χρονιά.

5.2 ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

                                                          
∗  Η κ. BRANDT M. είναι αναπληρωτής διευθυντής του Λογοπεδικού και
Παιδαγωγικού Κέντρου της βόρειας περιοχής του καντονίου Βo της Ελβετίας.
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Από την ίδρυσή του, το 1970, το Κέντρο απέδιδε μεγάλη
σημασία στο επαγγελματικό μέλλον των μαθητών του. Μία από τις
τρεις τάξεις του, που είχαν δημιουργηθεί αρχικώς, ήταν προορισμένη
για τους εφήβους, ενώ η κατάρτισή τους απασχολούσε πάντα την
ομάδα που ήταν υπεύθυνη γι' αυτούς τους νέους. Η ομάδα, η οποία είχε
σχηματισθεί αποτελείτο από: τον διευθυντή του Κέντρου, τον
κοινωνικό λειτουργό, τους διδάσκοντες, τους λογοπεδικούς και από το
1982 και από δασκάλους κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι
μαθητές που εισάγονταν στην τελευταία τάξη του Κέντρου περνούσαν
εκεί δύο χρόνια και στη συνέχεια  επανασυνδέονταν με το "επίσημο"
σχολείο, για τον τελευταίο χρόνο της σχολικής τους ζωής, γιατί τότε
εκτιμούσαν ότι, μετά την αποφοίτησή τους από ένα ίδρυμα ειδικής
εκπαίδευσης, ήταν δύσκολο να βρουν εκπαιδευτή για μαθητεία.

Μετά από μια δεκαετία λειτουργίας, με βάση αυτό το μοντέλο,
αποδείχτηκε ότι πολύ συχνά οι παλαιότεροι μαθητές του Κέντρου
στερούνταν επαγγελματικής κατάρτισης και ήταν αναγκασμένοι να
αναλαμβάνουν χειρωνακτική εργασία ή, στην καλύτερη περίπτωση, να
γίνονται ειδικευμένοι εργάτες.

Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως αιτία το γεγονός ότι, μέσα στο
"επίσημο" σχολείο, οι δάσκαλοι της τάξης του τελευταίου τμήματος
εκπαίδευσης δεν έχουν σχεδόν τον χρόνο να γνωρίσουν καλά την
προσωπικότητα του μαθητή, να διορθώσουν τις δυσορθογραφικές
δυσκολίες και τα συνδεόμενα μ' αυτές προβλήματά του. Επιπροσθέτως,
δεν έχουν τα μέσα να αναλάβουν εξατομικευμένη στήριξη για να
βοηθήσουν τους προερχόμενους από το Κέντρο μαθητές στην
αναζήτηση ενός χώρου μαθητείας. Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι οι
γονείς αυτών των νέων πολλές φορές βρίσκονται αποστασιοποιημένοι
από τα προβλήματα της εφηβείας και της επαγγελματικής κατάρτισης
του παιδιού τους.

Έτσι, από το 1979, το Κέντρο προσέφερε στους μαθητές του τη
δυνατότητα να τελειώσουν τη σχολική τους ζωή μέσα στο ίδρυμα και
τους βοηθούσε να βρουν ένα χώρο μαθητείας. Απο εκείνη τη στιγμή
σχεδόν όλοι οι νέοι, στο τέλος της σχολικής τους ζωής, υπέγραφαν ένα
συμβόλαιο επαγγελματικής κατάρτισης.

Αλλά και πάλι αυτό δεν θεωρήθηκε αρκετό. Στην
πραγματικότητα, αν και οι δάσκαλοι διέκριναν τους νέους που
ενδιαφέρονταν για το μελλοντικό τους επάγγελμα και είχαν θετική
στάση απέναντι στην πρακτική εργασία, τα μαθήματα επαγγελματικής
εκπαίδευσης αποτελούσαν ένα εμπόδιο για την επίτευξη του στόχου
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αυτού. Αυτοί οι νέοι, όταν άρχιζαν τη μαθητεία τους, κατέβαλλαν
μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να κάνουν το συσχετισμό ανάμεσα
στις έννοιες που είχαν αποκτήσει στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης και
τις απαιτήσεις του σχολείου επαγγελματικής εκπαίδευσης. Επίσης, δεν
αρκεί να γνωρίζουν να διαβάζουν και να εκφράζονται για να μπορούν
να κρατούν σημειώσεις και να καταλαβαίνουν τις εξειδικευμένες
τεχνολογικές απαιτήσεις ενός επαγγέλματος. Έτσι, ελλείψει
κατάλληλης βοήθειας, μεγάλος αριθμός αυτών που είχαν αρχίσει μια
κατάρτιση αποθαρρύνονταν, διέλυαν το συμβόλαιο μαθητείας τους και
εγκατέλειπαν την κατάρτισή τους. Αυτές οι επαγγελματικές αποτυχίες
εκμηδένιζαν την εργασία και τις μέχρι εκείνο το σημείο συμφωνημένες
προσπάθειες από τους μαθητές και την ομάδα του Κέντρου. Η
οικονομική επένδυση του ασφαλιστικού φορέα που χρηματοδοτεί την
επαγγελματική εκπαίδευση δεν είχε προφανώς αξιοποιηθεί στον βαθμό
που θα ήταν επιθυμητό.

Συγκινημένη απ’ αυτή την απογοητευτική κατάσταση, μια
λογοθεραπεύτρια δοκίμασε να βοηθήσει κάποιον απ’ αυτούς τους
νέους, αλλά το μέγεθος αυτού του εγχειρήματος ξεπέρασε γρήγορα τις
δυνατότητές της. Χρειάζεται περισσότερο από μια απλή βοήθεια για να
ενισχυθούν πραγματικά αυτοί οι μαθητευόμενοι, που βρίσκονται σε
δύσκολη θέση. Αν πραγματικά θέλουμε να τους στηρίξουμε, πρέπει να
τους συναντάμε κάθε εβδομάδα, να έχουμε τακτική επαφή με την
επαγγελματική σχολή, με τους υπεύθυνους, με τους γονείς κλπ.
Συγχρόνως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι ορισμένες
μαθητείες (λευκοσιδηρουργός, μηχανικός κλπ.) απαιτούν τεχνικές
γνώσεις, οι οποίες ξεπερνούν τις ικανότητες μιας λογοθεραπεύτριας
εκπαιδευμένης ν' αντιμετωπίζει τα προβλήματα του γραπτού και
προφορικού λόγου.

Το 1982 η Υπηρεσία της Ειδικής Αγωγής της περιφέρειας του Bo
παραχώρησε στο Κέντρο, πειραματικά, ένα δάσκαλο κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης5 (π.χ. μηχανικό τυπογραφίας με
συμπληρωματική επιμόρφωση στον κοινωνικό τομέα), που είχε ως
ειδικό καθήκον του να προετοιμάζει για τη μαθητεία τους τους μαθητές

                                                          
5 Ο δάσκαλος κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης ασχολείται, κατά την
περίοδο της σχολικής φοίτησης του μαθητή, με τα μαθήματα που έχουν σχέση με
χειρωνακτικές εργασίες και προσφέρει δύο ώρες εξατομικευμένης στήριξης στους
μαθητευομένους κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους κατάρτισης.
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των τελευταίων χρόνων σχολικής φοίτησης και να τους παρακολουθεί
κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Ειδικής Αγωγής και της
ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνώρισαν ότι
η βοήθεια που προσφέρουν οι δάσκαλοι κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης δίνει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους ν'
παρακολουθήσουν με επιτυχία την επαγγελματική τους κατάρτιση.

Το Κέντρο τροποποίησε το καταστατικό του το 1986, ιδρύοντας
έναν κοινωνικο-επαγγελματικό τομέα, του οποίου ένα μέρος των
εξόδων μισθοδοσίας ανέλαβε η ομοσπονδιακή Υπηρεσία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Τον επόμενο χρόνο, λόγω της μεγάλης ζήτησης, το
Κέντρο απασχόλησε ένα δεύτερο δάσκαλο κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης.

5.3 Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Όταν ένας μαθητής μπαίνει στο 8ο σχολικό έτος, όποιο κι αν
είναι το επίπεδο του σχολικού προγράμματος που παρακολουθεί,
εντάσσεται σε "μια διαδικασία πληροφόρησης, προσανατολισμού και
προεπαγγελματικής κατάρτισης". Αυτό σημαίνει ότι:

•  Στην τάξη ο μαθητής επωφελείται από τα μαθήματα που του
επιτρέπουν να προσεγγίσει τον επαγγελματικό κόσμο και την
επαγγελματική κατάρτιση. Για παράδειγμα, η εκμάθηση των
γαλλικών και των μαθηματικών είναι προσανατολισμένη με
βάση τις απαιτήσεις των μελλοντικών επαγγελματικών
μαθημάτων. Επιπλέον, μια εισαγωγή στην εμπορική
αλληλογραφία, στα λογιστικά, στην αγωγή του πολίτη και
στην πληροφορική αποτελεί σημαντικό μέρος του
προγράμματος.

•  Εκτός από τις περιόδους των χειρωνακτικών εργασιών, που
δίνονται από τους διδάσκοντες, οι μαθητές δουλεύουν
εναλλακτικά με τον ένα ή τον άλλο δάσκαλο κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης, 2 ώρες ανά εβδομάδα.

•  Ο δάσκαλος της τάξης οργανώνει μια αθλητική κατασκήνωση
μιας εβδομάδας και ένας από τους δασκάλους κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης συμμετέχει σ' αυτή.

Έτσι λοιπόν, οι δάσκαλοι κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης μπορούν να δημιουργήσουν με κάθε μαθητή μια
προσωπική σχέση, η οποία θα προεκταθεί μέσα από μαθήματα
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στήριξης κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής κατάρτισης. Για να
καταλάβουν καλύτερα την πορεία του κάθε μαθητή, οι δάσκαλοι
κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης παρευρίσκονται κάθε
δεκαπενθήμερο στις συνελεύσεις των ομάδων των τελευταίων τάξεων.
Ακόμη συμμετέχουν σε προτάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού
που γίνονται στους νέους για τις οποίες θα είναι υπεύθυνοι.

Οι σταθερές ανταλλαγές ανάμεσα στους δασκάλους κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης και τους διδάσκοντες, σχετικά με τις
απαιτήσεις της επαγγελματικής σχολής, παρωθούν τους δασκάλους να
προσαρμόσουν τα σχολικά προγράμματα, ώστε να ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.

Η επιλογή ενός επαγγέλματος είναι, προφανώς, πρώτα απ' όλα
υπόθεση του νέου και των γονέων του. Αλλ’ αυτή η επιλογή
επηρεάζεται πολύ από την ατμόσφαιρα της τάξης: υπάρχει ανταλλαγή
πληροφοριών με τους μεγαλύτερους μαθητές κατά τη διάρκεια της
πρακτικής εξάσκησης, οι οποίοι μιλούν για τις εμπειρίες τους που,
γενικά, είναι θετικές και ενθαρρυντικές. Επίσης οι μαθητές λαμβάνουν
μια πληροφόρηση σχετικά με τα διάφορα επαγγέλματα, τα οποία τους
παρουσιάζονται, και κατά την εξέλιξη της μαθητείας. Για τον σκοπό
αυτό, η περιφερειακή Υπηρεσία Σχολικού και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού θέτει όλα τα απαραίτητα έγγραφα στη διάθεση των
δασκάλων και των μαθητών.

Κατά τον 8ο σχολικό χρόνο οι μαθητές του Κέντρου καλούνται
να συμβουλευτούν έναν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού
του Γραφείου της Ασφάλισης Αναπηρίας της Λωζάννης - Τμήμα
Επαναπροσαρμογής.

Παράλληλα, η κοινωνική λειτουργός του Κέντρου πραγματοποιεί
τακτικές συνεντεύξεις με τους μελλοντικούς μαθητευόμενους. Είναι
εκείνη η οποία τους βοηθάει να καταλήξουν στην επαγγελματική τους
επιλογή, οργανώνει μαζί τους ενέργειες απόκτησης εμπειρίας για την
πρακτική άσκηση και, όταν η επιλογή για την κατάρτιση ολοκληρωθεί,
αναζητά, μαζί με τους εφήβους και τους γονείς τους, ένα χώρο
εκπαίδευσης .

Οι γονείς, συμμετέχοντας σ' αυτή την προσπάθεια, καλούνται σε
μια συνεδρία ενημέρωσης, η οποία έχει σχεδιαστεί από την κοινωνική
λειτουργό, έναν διδάσκοντα, τους δασκάλους κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης και τον σύμβουλο επαγγελματικού
προσανατολισμού του γραφείου της Ασφάλισης Αναπηρίας. Επιπλέον,
κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής, οι γονείς συναντούν πολλές φορές
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τον χρόνο τους διδάσκοντες, την λογοπεδικό και την κοινωνική
λειτουργό για ν’ αξιολογήσουν την εξέλιξη του παιδιού τους. Η
συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για να οριστεί μια πορεία
επαγγελματικής κατάρτισης.

5.4 Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Μετά την περίοδο σχολικής φοίτησης, οι νέοι, ανάλογα με τα
σχολικά εφόδια και τις ικανότητές τους, αναλαμβάνουν μια προσπάθεια
κατάρτισης, η οποία τους εξασφαλίζει είτε ένα ομοσπονδιακό
πιστοποιητικό ικανότητας, είτε μια βεβαίωση στοιχειώδους κατάρτισης.

Πριν από την έναρξη της σχετικής προσπάθειας, ο δάσκαλος
κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης συναντάει τους γονείς και/ή
τον υπεύθυνο της μαθητείας για να προσδιορίσουν τα αντικείμενα και
τους όρους της συνεργασίας και της στήριξης του νέου. Αν είναι
αναγκαίο, αυτές οι επαφές διαρκούν μέχρι το τέλος της μαθητείας.

Επίσης, ο δάσκαλος κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης
βοηθάει κάθε μαθητευόμενο, να ταξινομεί τις σημειώσεις των
μαθημάτων, να ετοιμάζει τις γραπτές εργασίες, να διευκρινίζει αυτά
που δεν έχουν γίνει κατανοητά,  και του εξηγεί πως να χειρίζεται τις
εργασίες του στο σπίτι. Καθώς πρόκειται για ατομικές συναντήσεις των
2 ωρών ανά εβδομάδα, κάθε νέος μπορεί να "μοιραστεί" με τον
δάσκαλο κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης αυτό που έχει ζήσει
στο πρακτικό, θεωρητικό ή προσωπικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια
της εβδομάδας που πέρασε.

Οι ώρες της στήριξης ρυθμίζονται μεταξύ του μαθητευόμενου,
του δασκάλου κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης και του
υπευθύνου της μαθητείας, ο οποίος μερικές φορές αποδεσμεύει τον νέο
κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας.

Όταν ο νέος συναντάει ιδιαίτερες δυσκολίες στα επαγγελματικά
μαθήματα, με σημαντικές επιπτώσεις στη βαθμολογία, όχι όμως και σε
θέματα απαραίτητα στο επάγγελμα, ο δάσκαλος κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης συζητά τις σχολικές δυσκολίες και τις
πρακτικές ικανότητες του μαθητευόμενου με τους διδάσκοντες των
επαγγελματικών σχολών και μάλιστα με τις Επιτροπές Μαθητείας.
Μπορεί κανείς να είναι άριστος εργάτης, ακόμα κι αν δεν ξέρει να
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εφαρμόζει τους κανόνες συμφωνίας της παθητικής μετοχής. Η
επαγγελματική επιλογή επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του πρώτου
χρόνου της μαθητείας. Αν η επιλογή δεν ταιριάζει στον μαθητευόμενο,
τότε ο ρόλος του δασκάλου κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης
συνίσταται στο να διευκολύνει τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το συνολικό κοινωνικο-επαγγελματικό έργο που επιτελείται στο
Κέντρο το αναλαμβάνουν 2 δάσκαλοι κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Ο καθένας παρακολουθεί ετησίως περίπου 13 μαθη-
τευόμενους. Τη δραστηριότητα των δασκάλων κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης συμπληρώνει μια ομάδα η οποία επινοεί,
αποφασίζει και αξιολογεί τη συνολική κατάσταση. Η ομάδα αυτή, η
οποία αποτελείται από τον διευθυντή του Κέντρου, την κοινωνική
λειτουργό και τους δασκάλους κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης,
συγκαλείται 2 φορές ανά τρίμηνο ή οποτεδήποτε, μετά από αίτηση ενός
από τα μέλη της. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα: (i)συζήτησης σχετικά
με την εξέλιξη της κατάστασης του κάθε νέου
(οικογενειακός/κοινωνικός χώρος, συμπεριφορά κλπ.), (ii)συνεργασίας
με τις Επιτροπές Μαθητείας, τις Επαγγελματικές Σχολές και τους
εργοδότες, και (iii) διαμόρφωσης  μιας κοινής πολιτικής. Οι δάσκαλοι
κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης συναντούν δύο φορές το χρόνο
τους εκπροσώπους του Γραφείου της Ασφάλισης Αναπηρίας για να
αξιολογήσουν την εξέλιξη του κάθε μαθητευόμενου.

5.5 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΚΤΟΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Χάρη στη βοήθεια των δασκάλων κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης, το σύνολο σχεδόν των μαθητών του Κέντρου εμπλέκεται
σε μια διαδικασία επαγγελματικής κατάρτισης. Παρ' όλα αυτά, μερικοί
δεν μπορούν να προσβλέπουν σε μια μαθητεία κοντά σ' έναν εργοδότη,
γιατί χρειάζονται ένα επαγγελματικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο
περισσότερο ισχυρό από τους συμμαθητές τους, πλαίσιο για το οποίο
λίγοι εργοδότες θα είχαν το χρόνο και τις απαραίτητες συνθήκες.
Ωστόσο αυτοί οι νέοι δεν αφήνονται στην τύχη τους: μπορούν να
εισαχθούν σ' ένα από τα Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης που είναι
αναγνωρισμένα και στηρίζονται οικονομικά από την Ασφάλιση
Αναπηρίας. Μπορούμε να αναφέρουμε εδώ το κέντρο ORIPH στο
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Pont-de-la-Morge του Valais (βλ. κεφ. 2 του α΄ μέρους του παρόντος
τόμου), αυτό του Château de Seedorf στο καντόνι του Fribourg, αυτό
του Repuis στο Grandson κλπ.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τον μικρό αριθμό των νέων του
Κέντρου που δεν εντάχτηκαν στη διαδικασία της μαθητείας, αλλά
καταρτίστηκαν, από το 1978 έως το 1995, σ' ένα από τα
αναγνωρισμένα από την Ασφάλιση Αναπηρίας Κέντρα Επαγγελματικής
Κατάρτισης :

 Αριθμός Κατάρτιση σε αναγνωρισμένο Κέντρο Επαγγελματικής
Κατάρτισης

17 Εκπαιδεύτηκαν σε Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης
4 Εκπαιδεύτηκαν: αρχικώς μ' έναν δάσκαλο κοινωνικο-

επαγγελματικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια σ' ένα
Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης

21 Σύνολο των νέων που καταρτίστηκαν σε Κέντρο
επαγγελματικής κατάρτισης.

Ειδικότερα, από τους 88 νέους που αποφοίτησαν το 1978  από
μια τάξη του Κέντρου και που καλύπτονταν από τον κοινωνικο-
επαγγελματικό τομέα του Κέντρου, οι 65 τελείωσαν την κατάρτισή
τους και οι 23 είναι ακόμα μαθητευόμενοι κοντά σ' έναν εργοδότη.

Τέλος, η παρακάτω γραφική απεικόνιση (Γράφημα 1) δείχνει τα
αποτελέσματα που προέκυψαν ως προς τη μορφή κατάρτισης που
πραγματοποίησαν οι 65 νέοι που την τελείωσαν κατά την περίοδο
1978-1995.
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Γράφημα 1.
Μορφή κατάρτισης που πραγματοποιήσαν 65 νέοι 

από το 1978 - 1995

Μαθητεία που 
περατώθηκε χωρίς 
απόκτηση πτυχίου

12%

Ιδιωτική 
κατάρτιση

9%

Στοιχειώδης 
κατάρτιση

20%

Ομοσπονδιακό 
πτυχίο 

επαγγελματικής 
ικανότητας

59%
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6. "MAG@LOGIE" ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Jean-Luc SCHMALZ ∗

6.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ "MAG@LOGIE" (Magasin de
Logiciels = κατάστημα λογισμικών)

[Σημείωση επιμελητού  της απόδοσης των  άρθρων στην ελληνική: Για τη διευκό-
λυνση του αναγνώστη παραθέτουμε πίνακα των χρησιμοποιούμενων στο κείμενο
αρκτικόλεξων ή συντομογραφιών] 6

Η έννοια του "Mag@logie" θα μπορούσε να αποδοθεί συνοπτικά
με τρεις παράλληλους άξονες: της διδακτικής, της τεχνολογίας και της
οικονομίας.

Έχοντας πάντοτε ενδιαφέρον για τη διδακτική, μπόρεσα να
διαπιστώσω ότι τα σχολεία δεν διατηρούσαν πια το μονοπώλιο των
γνώσεων, καθόσον μάλιστα δεν έχουν εξελιχθεί πραγματικά μέσα σε 50
χρόνια. Με τρόπο λίγο προκλητικό, θα έλεγα ότι δεν αρκεί ν’
αλλάξουμε το χρώμα του πίνακα, να τροποποιήσουμε τη διάταξη των
θρανίων και να τοποθετήσουμε έναν υπολογιστή στο βάθος της τάξης
για ν’ αλλάξουν εκ βάθρων οι σχολικές δομές και οι δομές κατάρτισης.

                                                          
∗  Ο κ. SCHMALZ  J. L. είναι διευθυντής του Λογοπεδικού και Παιδαγωγικού
Κέντρου της βόρειας περιοχής του καντονίου του Βο, Ελβετία.
6 Πίνακας αρκτικόλεξων
ΑΑ= Ασφάλιση Αναπηρίας (Assurance Invalidité).
ΔΚΕΕ= Δάσκαλος κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης (Maître socio-
professionnelle)
ΕΠΑΚ= Επιχείρηση με προστιθέμενη κοινωνική αξία (Enterprise à Valeur Sociale
Ajoutée)
ΕΠΕ=Επιχορηγούμενες Προσωρινές Εργασίες (Emplois temporaires subven-
tionnées).
ΙΠΕ= Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Fondation d’ Éducation pour l’
Environement)
ΚΕΕ= Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας ( Centre de Recherche Scientifique)
ΚΛΠ= Kέντρο Λογοπεδικό και Παιδαγωγικό (Centre Logopédique et Pédagogique)
MAC= Macintosh
PC= Personal Computer
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Καθένας παραδέχεται σιγά-σιγά ότι τα μαθήματα δεν είναι παρά
μια μορφή πρόσβασης στη γνώση. Οι ευκαιρίες για μάθηση μπορούν να
προκύψουν από τον προβλεπόμενο γι' αυτόν τον σκοπό χρόνο και τόπο
και ανεξάρτητα από τα θεσμικά καθορισμένα γι' αυτή τη λειτουργία
πρόσωπα. Με τη δραστηριότητά μας στο "Μag@logie", δοκιμάζουμε
να εντάξουμε τα πρόσωπα που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε
λειτουργικές μαθησιακές καταστάσεις, ώστε να ενθαρρύνουμε τις
ανταλλαγές εμπειριών και να αναδείξουμε τις ικανότητές τους και όχι
τις ελλείψεις τους.
         "Η επιλογή της κατάρτισης σε σταθερό περιβάλλον (στην τάξη) ή
μη σταθερό (με συνεργασία) ενεργοποιεί πολύ διαφορετικές διαδικα-
σίες...." (ZAY. D., 1994).

Πολλοί συγγραφείς με στήριξαν στον προβληματισμό μου . Αν
θα έπρεπε να αναφέρω έναν, αυτός θα ήταν ο Cιlestin FREINET
(1969). Μια επιλογή κάποιων βασικών θέσεων δίνουν μια άριστη
περίληψη των αξιών που κατηύθυναν τις σκέψεις μου εδώ και
περισσότερο από 20 χρόνια :

− "Το παιδί θ' αναπτύξει στο μέγιστο την προσωπικότητά του στους
κόλπους μιας ορθολογιστικής κοινότητας, την οποία υπηρετεί και
η οποία τον υπηρετεί.

− Το σχολείο του αύριο θα είναι επικεντρωμένο στο παιδί-μέλος της
κοινότητας.

− Το παιδί κατασκευάζει το ίδιο την προσωπικότητά του με τη
βοήθειά μας.

− Καλοσχηματισμένα μυαλά και επιδέξια χέρια παρά άλλα
καλογεμισμένα. Η αναγκαιότητα αυτή, δηλαδή να βασίσουμε πάνω
στην εργασία όλη τη σχολική δραστηριότητα, προϋποθέτει ότι το
σχολείο:

   (i) γυρίζει οριστικά την πλάτη στη μανία μιας παθητικής και
τυπικής διδακτικής, παιδαγωγικά καταδικασμένης, (ii) επαν-
εξετάζει ολοκληρωτικά το ζήτημα της κατάρτισης, που συνδέεται
μ' αυτό της απόκτησης γνώσεων, και (iii) οργανώνεται για να
βοηθήσει τα παιδιά να αυτοπραγματωθούν μέσω της δημιουργικής
δραστηριότητας.

− Έτσι, το σχολείο, διαπνεόμενο από μια καινούργια ζωή κατ'
εικόνα του περιβάλλοντος, θα πρέπει να προσαρμόσει όχι μόνο
τον χώρο του, τα προγράμματα και τα ωράριά του, αλλά επίσης τα
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εργαλεία της δουλειάς του και τις τεχνικές του στις ουσιώδεις
κατακτήσεις της σημερινής προόδου".

Και άλλοι, όπως ο Adolphe Ferriιre, ο Ivan Illich και πιο
πρόσφατα ο Philippe Meirieu θα μπορούσαν να συμπληρώσουν αυτές
τις θέσεις. Αυτοί οι συγγραφείς επιβεβαιώνουν σαφώς ότι ο μαθητής
κατασκευάζει ο ίδιος τις γνώσεις που αποκτά, αντί να τις δέχεται
έτοιμες απ' έξω. Υποδεικνύουν επίσης το είδος της δραστηριότητας που
θα προτιμούσαν για την πραγματοποίηση αυτού του προσωπικού
οικοδομήματος των γνώσεων. Δεν επιθυμούν ν' αποτελούν αυτές οι
γνώσεις μόνο μια παθητική αποδοχή έτοιμων ιδεών ή ακόμα μια
παράθεση αποσπασματικών εννοιών δίπλα σε μια παλαιότερη γνώση.
Αυτά τα λόγια υπονοούν τη δραστηριότητα του ατόμου που μαθαίνει,
πρώτα στο επίπεδο μιας εμπειρικής διερεύνησης, στη συνέχεια στο
επίπεδο της κατανόησης των εννοιών και ύστερα στο επίπεδο του
συλλογισμού, ο οποίος επιτρέπει να επικυρώσουμε τις νεοαποκτηθείσες
γνώσεις. Αυτή η αιτιολόγηση και αυτή η θεσμοποίηση της γνώσης
δείχνουν ξεκάθαρα ότι εφαρμόζεται μια κονστρουκτιβιστική αντίληψη
τόσο στην ιστορική ανάπτυξη της γνώσης, όσο και στην ανάπτυξη
αυτής της ίδιας της γνώσης μέσα στο άτομο.

Αυτή η δραστηριότητα του προσώπου, δηλαδή η αναγκαία δράση
του ατόμου για να μπορέσει να πραγματωθεί αυτή η αντίληψη της
μάθησης, θα αντλήσει το πλήρες νόημα της μέσα από μια παιδαγωγική,
η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα ζωτικά ενδιαφέροντα των παιδιών, όχι
με τρόπο τεχνητό ή ακόμα και πραγματιστικό, αλλά με τρόπο
πραγματικό. Πολύ συχνά η προσομοίωση, και μάλιστα το είδωλο,
ενθρονίζονται στις πρώτες θέσεις της παιδαγωγικής σκηνής.

"Όπως συμβαίνει συχνά στην παιδαγωγική, αυτή η προσφυγή σε
πραγματικά αντικείμενα παρουσιάζει μόνο εκφάνσεις της
πραγματικότητας. Αυτά τα καρφιά ή αυτά τα κουμπιά είναι εξαρτήματα
μιας εφαρμοσμένης διδακτικής. Αυτά τα αναπαραστατικά είδωλα
μεταφέρουν την πρόθεση να περιοριστεί ο χώρος πειραματισμού του
παιδιού με σκοπό να τραβήξουν την προσοχή του στην προβλεπόμενη
από τον δάσκαλο διαδικασία. Πράγματι, αν αυτός ο παιδαγωγικός
πραγματισμός ενδιαφερόταν αληθινά για μια πράξη που ανήκει στην
πραγματικότητα, θα ήταν σκόπιμο να εργαστεί ο μαθητής μέσα σ' ένα
εργαστήριο κατασκευής κουμπιών, στη συνέχεια να παραδίδει σειρές των
6 κουμπιών ή να γεμίζει σακουλάκια με καρφιά μ'  έναν αριθμό
καθορισμένο από τα αιτήματα των πελατών" (VEYA, J., 1998).
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Το παραπάνω παράδειγμα δείχνει καθαρά τις παιδαγωγικές
τάσεις του "ενεργώ ως εάν". Ξαναβρίσκουμε εξάλλου τους ίδιους
τύπους μηχανισμών μέσα στα παιχνίδια των παιδιών. Τι γλυκιά
ευχαρίστηση να αισθανθείς τον φόβο κυνηγημένος από ένα λύκο,
ειδικά αν αυτός δεν είναι αληθινός. Αυτό ‘‘το κάνω να μοιάζει’’
υπάρχει σε πληθώρα καταστάσεων, και είναι αυτό, ακριβώς που το
πρόγραμμα "Mag@logie" επιθυμεί να ξεπεράσει. Για τον σκοπό αυτό, η
όλη φιλοσοφία εντάσσεται σε μια λειτουργική λογική, η οποία
επιτρέπει στον μαθητή να έρθει αντιμέτωπος με την πραγματικότητα.
Αυτή η άποψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τους μαθητές
που βρίσκονται ακριβώς στη διαδικασία μετάβασης από το σχολείο στα
επαγγέλματα. Η λέξη «μετάβαση» λέει ήδη πολλά για τις αβεβαιότητες
ή για τις δυσκολίες που βιώνει κανείς όταν διέρχεται μια τέτοια
περίοδο.

Ο ανταγωνισμός των διδακτικών προσεγγίσεων, ανάμεσα στα
σχολεία υποχρεωτικής φοίτησης και τις επαγγελματικές σχολές, δεν
βοηθά στη δημιουργία ενός επαγγελματικού σχεδίου. Αν προσθέσουμε
σ' αυτό τη χρόνια έλλειψη δομών, προσαρμοσμένων σ' αυτές τις ειδικές
καταστάσεις, έχουμε τη συνταγή μιας όλο και περισσότερο εμφανούς
κρίσης για τους εφήβους που μεγαλώνουν δύσκολα.

Ο δεύτερος άξονας της έννοιας του Μag@logie περιστρέφεται
γύρω από τον τομέα της τεχνολογίας. Πάνω στον άξονα αυτό
διαγράφονται καθαρά δύο τάσεις που αντικρούονται. Από τη μία
πλευρά, υπάρχουν οι φανατικοί ή "πεπεισμένοι εκ των προτέρων", που
υποχωρούν μερικές φορές σε μια μόδα ή ορμούν ευχαρίστως σε
καινούργια βοηθήματα. Από την άλλη πλευρά, είναι οι αντιρρησίες,
αυτοί που καιροφυλακτούν πάντα με μια επιχειρηματολογία, που είναι
ενδεχόμενο να τους κάνει να  οπισθοχωρήσουν στο μέγιστο βαθμό,
όταν θα έλθει η στιγμή που θα είναι υποχρεωμένοι να τη
χρησιμοποιήσουν υποχρεωτικά. Η αμφιταλάντευση ανάμεσα σε
αβάσιμους φόβους και τρελές ελπίδες φθάνει στο κατακόρυφο.

Λαμβάνοντας υπόψη τη διατιθέμενη πανοπλία των σύγχρονων
βοηθημάτων κατάρτισης, το "Μag@logie" επιχειρεί να προσφέρει ένα
χώρο ισορροπίας ανάμεσα στο πραγματικό και το εικονικό. Ας
ελπίσουμε ότι αυτή η συνύπαρξη θα επιτρέψει στους μαθητευόμενους
να σηματοδοτήσουν καλύτερα την είσοδό τους στην επαγγελματική
ζωή και ότι θα διευκολύνει τους μελλοντικούς τους προσανατολισμούς
μέσα σε μια περίοδο αμφιβολιών και μεταβολών που δεν θα είναι πάντα
εύκολο να βιώνει κανείς.
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Το τρίτο μέρος της ιδέας του Μag@logie άπτεται της
οικονομίας. Σχεδόν εδώ και 10 χρόνια, διανύουμε μια λεπτή περίοδο
όπου τα μέσα, ακόμη και στην Ελβετία, έχουν αρχίσει να εκλείπουν. Οι
επιχορηγήσεις που δόθηκαν στα ιδρύματα μειώνονται και είναι
αναγκαίο να επιδείξουμε δημιουργικότητα για να συνεχίσουμε να
παρέχουμε στους μαθητές μας ποιοτικές υπηρεσίες. Γνωρίζοντας ότι οι
διατιθέμενοι οικονομικοί πόροι θα μειωθούν, θα πρέπει να
προσφέρουμε νέους τύπους προσαρμοσμένους στις ανάγκες της
εποχής. Η αυτοχρηματοδότηση, κατά ένα μέρος, καθίσταται
απαραίτητη.

Σ’ αυτό ακριβώς το σταυροδρόμι των διαφορετικών σκέψεων
γεννήθηκε η ιδέα του Μag@logie (Magasin de logiciels= κατάστημα
λογισμικών).

6.1.1 Οι γενικές προθέσεις

Όπως σημειώσαμε προηγουμένως (παράγρ. 6.1), η παρατήρηση
των παιδιών σε διαδικασίες μάθησης με οδήγησε στο να σχηματίσω τη
βεβαία άποψη ότι, όλο και περισσότερο, το σχολείο δεν είναι πια ο
μοναδικός φορέας μεταβίβασης της γνώσης. Η εξέλιξη της κοινωνίας, η
εμφάνιση πολυάριθμων Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και καινούριων
τεχνολογιών πληροφόρησης, που κυριαρχούνται από τα επιβλητικά
συγκροτήματα του Τύπου, αντικατέστησαν τους αναγνωρισμένους
χώρους γνώσεων. Μέχρι τώρα, τα πανεπιστήμια, οι βιβλιοθήκες, τα
ερευνητικά εργαστήρια, για παράδειγμα, ήταν κάτοχοι της γνώσης. Με
τα νέα εργαλεία, που τίθενται στη διάθεσή μας, οι γνώσεις ταξιδεύουν.
Η συγκέντρωση των γνώσεων θα ανασυντεθεί για να δώσει χώρο στις
ιδέες της "εκπαίδευσης με ψυχαγωγία".7 Αυτό το παράδειγμα δείχνει
ότι δεν αρκεί πια μια μόνο παράμετρος, η οποία θα επιτρέψει στον άλλο
να μάθει. Η απόκτηση των γνώσεων ευνοείται από μια
πολυπαραγοντική προσέγγιση.

                                                          
7 Ο όρος  αποτελεί απόδοση του "edutainement" ενός αγγλισμού που προέρχεται
από 2 λέξεις "education" και "entertainement", δηλαδή εκπαίδευση και ψυχαγωγία.
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Το ΜAG@LOGIE εντάσσεται σ' αυτή τη λογική και ορίζεται
από τρία σαφώς προσδιορισμένα πεδία δράσης (βλ. διάγραμμα 1):

•  Ένα πεδίο κατάρτισης
•  ένα ενεργό εμπόριο στον τομέα των πολυμέσων
•  ένας χώρος παραγωγής υπηρεσιών.
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Διάγραμμα 1

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜAG@LOGIE

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

             Επιχείρηση προστιθέμενης κοινωνικής αξίας
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i) Πεδίο κατάρτισης

Ο τομέας κατάρτισης του Mag@logie έχει πολλές ιδιαιτερότητες
που στοιχειοθετούν τον πλούτο της. Ένα απόσπασμα του άρθρου της
Joθlle Fabre8 μας δίνει τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε κάποια
συμπεράσματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής
κατάρτισης:

«Η Mag@logie είναι ένας χώρος κατάρτισης για τους εφήβους.
Αυτούς που, ενώ έχουν φθάσει στο τέλος μιας προβληματικής σχολικής
ζωής, δεν είναι ακόμη ικανοί να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις της
επαγγελματικής ζωής. Πλαισιωμένοι από ειδικούς, αυτοί οι νέοι
αναπτύσσουν με ήρεμους ρυθμούς τις κοινωνικές τους δεξιότητες.
Εξοικειώνονται με τους αναπόφευκτους περιορισμούς, όπως, π.χ., το
απλό γεγονός να είσαι στην ώρα σου στη δουλειά. Μαθαίνουν επίσης να
χρησιμοποιούν τη σχολική τους γνώση και αποκτούν τις γνώσεις εκείνες
που είναι ικανές να τους ανοίξουν τον δρόμο προς ένα αναγνωρισμένο
επάγγελμα. "Παρά τις δυσκολίες τους, η ικανότητά τους για μάθηση είναι
μεγάλη. Τους βοηθάμε να συσχετίσουν το προστατευτικό σχολείο με την
κοινωνία που δε θα τους χαριστεί", συμπεραίνει η Marianne Husson.
Μια φορά την εβδομάδα, αυτή η ειδικευμένη δασκάλα στο εκπαιδευτικό
κέντρο της Broye "μεταφέρει" την τάξη της στο μαγαζί [Mag@logie]:
"Αυτό που κάνουν εδώ έχει κάποια σημασία, κάποια χρησιμότητα.
Καταγράφουν μια παραγγελία, πηγαίνουν να ψάξουν το λογισμικό που
υπάρχει στο απόθεμα (στοκ), φτιάχνουν το πακέτο και το αποστέλλουν,
έπειτα ετοιμάζουν ένα τιμολόγιο...Δεν πρόκειται περί διακίνησης, αλλά
για μια λογική ακολουθία κινήσεων."»

Η Μag@logie, η οποία έχει επινοηθεί για να αντιπαλέψει
απέναντι στην "τραπεζική παιδαγωγική",9 τοποθετεί, πριν απ' όλα, τους
μαθητευόμενούς της μέσα σ' ένα πραγματικό κοινωνικό πλαίσιο. Έτσι
επωφελούνται από ένα εμπόριο που τους επιτρέπει να δοκιμάσουν μια
ευρεία κλίμακα δεξιοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν ν’
ανακαλύψουν τον πλούτο της αμοιβαίας κατάρτισης και των
ανταλλαγών ανάμεσα στις γενιές των μαθητών. Επίσης βρίσκουν την
                                                          
8 Άρθρο στην εφημερίδα "24 ώρες του Σαββάτου και Κυριακής", 7-8 /11/98.
9 Η αρχή είναι απλή: αγοράζεται η γνώση και ξαναδίνεται για μελέτη με μικρό
ενδιαφέρον.
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ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους ως "κλέφτες των
γνώσεων". Όταν ανακαλύπτουν καινούρια λογισμικά, αφομοιώνουν
σχολικές έννοιες, τις οποίες ήδη χρησιμοποιούν, αλλά ελάχιστα έχουν
κατανοήσει. Χάρις σ' αυτές τις δραστηριότητες ανακάλυψης της
γνώσης, τολμούν να επανέλθουν σε σχολικά επίπεδα κατώτερα της
ηλικίας τους, χωρίς να τους δημιουργείται κάποιο σύμπλεγμα.
Γνωρίζουν επακριβώς ότι θα μπορούν να καλυφθούν πίσω από την
αναγκαιότητα να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας. Το αντικείμενο του
Μag@logie τοποθετείται λοιπόν στο επίπεδο της κατάρτισης του
προσώπου και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτρέπει να ξαναδοθεί μια
συμβολική δύναμη στη γνώση.

ii) Ένεργό εμπόριο στον τομέα των πολυμέσων

Εδώ και δέκα χρόνια, οι εκδόσεις, τα μέσα επικοινωνίας, το
ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το βίντεο, η πληροφορική και τα
βιντεοπαιχνίδια σχημάτιζαν πολύ ευδιάκριτα αυτοτελή σύνολα.
Σήμερα, δεν πρόκειται πια για κάτι τέτοιο. Η συνένωση αυτών των
τομέων γίνεται μέρα με τη μέρα πιο σημαντική. Τα πολυμέσα
(multimedia) έχουν κατακτήσει την καθημερινή μας ζωή, γοητεύουν ή
συνταράσσουν, έλκουν ή απωθούν. Τα CD, CD-Rom, CD-I και άλλου
είδους τεχνική υποστήριξη του κόσμου των πολυμέσων, μας φέρνουν
πονοκέφαλο, κυριολεκτικά και συμβολικά. Καθένας θα κάνει την
προσωπική του προσπάθεια για να μη μοιάζει ακαλλιέργητος μπροστά
στα καινούργια αυτά μέσα επικοινωνίας. Αυτό τον καιρό, τα παιδιά
"κολυμπούν" σ' αυτόν τον κόσμο που υπήρχε πάντοτε γι' αυτά.
Πλοηγούν, επιπλέουν, κάνουν "κλικ", κάνουν εναλλαγές ανάμεσα σε
"gigabytes" και "megadisques". Η "γενιά Nintendo"10 αποτελείται από
άτομα που έχουν επιτύχει μια πολύ φυσική προσέγγιση των νέων
τεχνολογιών. Κανένα εμπόδιο δεν τους σταματά. Δοκιμάζουν,
ξεγελιούνται, ξαναρχίζουν, διαγράφουν... Ο ενήλικας; Αυτός υφίσταται
ακόμα τις συνέπειες μιας εκπαίδευσης, στην οποία το "όλα, όλα αμέσως
και όλα σωστά" υπερισχύει των προσπαθειών και των λαθών.

Με πλήρη συνείδηση των ωφελειών, των κινδύνων και των
περιορισμών των νέων τεχνολογιών, επεχείρησα να εντάξω αυτό το
σχέδιο των λειτουργικών μαθήσεων σ' έναν τομέα σε πλήρη εξέλιξη,
υποσχόμενο και ελκυστικό για τους νέους, στον τομέα του
                                                          
10 SHEFF D. "Génération Nintendo", Addison-Wesley, 1993.



116

παιδαγωγικού software. Αυτή η δυνατότητα μέσω της εμπορικής
δραστηριότητας έχει χαρακτήρα ημιπροστατευόμενης εργασίας και
επιλέχθηκε για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες που
προσφέρει  και ειδικότερα για :

− τη συμπλήρωση των σχολικών γνώσεων που προσφέρονται
παραδοσιακά,

− τον ευρύ εξοπλισμό που προσφέρουν οι τομείς των πολυμέσων
(multimedia),

− τα εύκαμπτα και εξελιγμένα βοηθήματα μάθησης που προσφέρει,
− την ποικιλία των υπηρεσιών, οι οποίες θα προσφέρονται στους
πελάτες μας.

iii) Χώρος παραγωγής υπηρεσιών

Ένας οργανισμός πωλήσεων πρέπει να παρέχει στους πελάτες
του υπηρεσίες ποιοτικές. Μέσα σ' ένα εστιατόριο είναι φυσιολογικό να
μας συμβουλεύουν, να μας σερβίρουν, αλλά ο τρόπος που το κάνουν, η
χάρη, η υποδοχή, η προθυμία με την οποία τα εδέσματα προσφέρονται,
ο χρόνος αναμονής μέχρι την εξόφληση του λογαριασμού, επηρεάζουν
πολύ την εικόνα του εστιατορίου και μας παρακινούν ή όχι να
ξαναγυρίσουμε εκεί. Η προστιθέμενη αξία τοποθετείται λοιπόν γύρω
από τη συμβουλή και την παραγωγή υπηρεσιών.

Στο ενημερωτικό έντυπο παρουσίασης των υπηρεσιών που
προσφέρει το κατάστημά μας, μπορούμε να διαβάσουμε :

"Το ΜAG@LOGIE είναι :
− Ένα κατάστημα όπου μπορείτε να δοκιμάσετε ήρεμα μια πλήρη
επιλογή ενδιαφερόντων παιδαγωγικών λογισμικών και να
επωφεληθείτε μιας σχετικής βοήθειας, εφόσον το επιθυμείτε.

− Ένας χώρος τακτικών επιδείξεων των καινούργιων λογισμικών.
− Ένας χώρος ανταλλαγών όπου μπορείτε να δέχεστε συμβουλές,
να αναζητάτε λύσεις και να γνωστοποιήσετε επίσης τις
δημιουργίες σας στους άλλους.

− Ένας κατάλογος με περισσότερα από 350 επιλεγμένα προϊόντα
για MAC (Macintosh) και PC (Personal Computer).

− Ένας ζωντανός κόμβος του δικτύου πηγών πληροφορικής, που
έχουν εκπονηθεί από τους διδάσκοντες, που στοχεύει να
γνωστοποιήσει και να διαδώσει αυτό που υπάρχει.
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− Ένας χώρος κατάρτισης (για τους δασκάλους, τις τάξεις, τους
γονείς και τους νέους), με τις δυνατότητες της διδασκαλίας που
υποστηρίζεται από Η/Υ."
Αυτή η τεράστια προσφορά ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά

άλλων επιχειρήσεων που δεν μπορούν να προσφέρουν την πολυτέλεια
μιας τέτοιας ποικιλίας. Το κόστος θα ήταν πολύ σημαντικό σε σχέση με
την απορρόφηση-κατανάλωση του παραγόμενου έργου. Στο
Mag@logie, αυτή η ποικιλία παρέχει προνόμια σε όλους, πελάτες αλλά
και μαθητευόμενους. Οι πελάτες είναι ευχαριστημένοι. Αποφεύγουν
επίσης τις παγίδες μιας αυθόρμητης αγοράς, η οποία σ' αυτόν τον τομέα
είναι, πολύ συχνά, συνώνυμη με προβλήματα στη συνέχεια. Για τους
μαθητευόμενους, η "ένταξη" σε πολλαπλές και ποικίλες καταστάσεις,
τους υποχρεώνει ν' αποκτήσουν μια ευκαμψία στους τρόπους
αντιμετώπισης και επεξεργασίας των προβλημάτων, προσπαθώντας,
ωστόσο, ταυτόχρονα να εγγυηθούν την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.

6.1.2 Mag@logie, μια "γέφυρα"

Η απουσία γεφυρών ανάμεσα στο σχολείο και την
επαγγελματική ζωή γίνεται έντονα αισθητή στις υπάρχουσες δομές
κατάρτισης. Το Mag@logie έρχεται να γεμίσει το κενό προσφέροντας
ένα ενδιάμεσο χώρο, που βρίσκεται ανάμεσα στις απαιτήσεις σχολικού
τύπου και εκείνες του επαγγελματικού τύπου. Αυτός ο χώρος
παρουσιάζει κατ' αρχάς ενδιαφέρον λόγω της αντιπαράθεσης με την
πραγματικότητα. Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Όταν είμαστε στο
σχολείο, οι δάσκαλοι μερικές φορές μας βάζουν σε καταστάσεις που
αναφέρονται στην πραγματικότητα. Π.χ., όταν παίζουμε το παιχνίδι του
ταχυδρομείου ή του καταστήματος, κάθε μαθητής αναλαμβάνει μια
ευθύνη για τις δουλειές και έναν καλά προσδιορισμένο από την αρχή
ρόλο. Όταν όλοι οι "ηθοποιοί" βρίσκονται στη θέση τους, το παιχνίδι
μπορεί ν' αρχίσει: σου ζητώ ένα προϊόν,... σου λέω την τιμή... σου δίνω
τα χρήματα. Στο Mag@logie όλα αυτά τα στοιχεία είναι παρόντα. Η
θεμελιώδης διαφορά βρίσκεται σε μια σημαντική λεπτομέρεια, την
παρουσία πραγματικών πελατών, πραγματικών τιμολογίων,
πραγματικών ταμειακών αποδείξεων.

Όπως αποκαλύπτει ένα μέλος της Επιτροπής του Κέντρου
Λογοπεδικής και Παιδαγωγικής (ΚΛΠ) (βλ. παράγραφο 5.1), τελικά
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είναι αδύνατον για τον δάσκαλο να μειώσει τη συχνότητα των ήχων του
τηλεφώνου, από την οποία, όπως διαπιστώνεται, οι μαθητές
αγχώνονται. Είναι αδύνατον ν' αγνοήσουμε ότι οι πελάτες, πριν ν’
αρχίσουν να κατανοούν ότι βρίσκονται σ' ένα χώρο κατάρτισης για
μαθητές, έχουν φτάσει εκεί, κατ' αρχάς, για μια ποιοτική εξυπηρέτηση
και για να εκπληρωθούν οι προσδοκίες τους. Συμπερασματικά, το
συμφέρον του Mag@logie βρίσκεται πριν απ' όλα στο γεγονός ότι οι
μαθητευόμενοι τοποθετούνται σε καταστάσεις, στις οποίες δεν
προσαρμόζεται το εξωτερικό περιβάλλον σ' αυτούς, αλλά ο νέος στο
εξωτερικό περιβάλλον. Σ' αυτό, βρισκόμαστε πιο κοντά σε μια
πραγματικότητα του επαγγελματικού κόσμου, παρά του σχολικού
χώρου. Παρ’ όλα αυτά επιφυλασσόμαστε να προσφέρουμε μερικές
σχολικές γνώσεις προκειμένου, για παράδειγμα, να συμπληρώσουμε ή
να ενισχύσουμε συγκεκριμένες βασικές έννοιες που θα είναι
απαραίτητες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης.

6.2 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ
ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

Αντί να θέσουμε σε αντιπαράθεση την οικονομία και το
κοινωνικό αίσθημα, θεωρώ περισσότερο συμφέρον να επωφεληθούμε
από τη μέγιστη δυνατή συμπληρωματικότητα. Η ιδέα μιας καινούργιας
ονομασίας μου ήρθε: επιχείρηση με "προστιθέμενη κοινωνική αξία". Ο
όρος συμπυκνώνει όλα τα στοιχεία που επιτρέπουν στους
πρωταγωνιστές να επωφεληθούν των ‘‘κερδών’’ που δημιουργούν οι
ίδιοι.

Αυτή η ιδέα εστιάζεται περισσότερο στην αξία του ανθρώπινου
όντος παρά στο ίδιο το οικονομικό σύστημα. Πολλές ενδείξεις μ'
έκαναν να σκεφτώ ότι τείνει να διαμορφωθεί μια σχετική γενικότερη
συνειδητοποίηση. Για να το αποδείξω, θα δώσω 2 παραδείγματα. Το
πρώτο το δανείστηκα από τους λόγους που εκφωνούσε συχνά ο J.
Attali11 όταν περιέγραφε το όραμά του για την επόμενη δεκαετία της
νέας χιλιετίας. Στηρίζει τους λόγους του σε δύο λέξεις : νομαδισμός και
αδελφοσύνη. Ο homo sapiens μετακινείται όλο και πιο εύκολα, χάριν
των πολύ γρήγορων μέσων μεταφοράς, των καλύτερων και πιο
οργανωμένων αγορών. Κατά τις μετακινήσεις του παίρνει μαζί του τον
                                                          
11 Παλιός προσωπικός σύμβουλος του F. Mitterand
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φορητό υπολογιστή του, το ψηφιακό τηλέφωνό του, το φαξ του για να
έχει πρόσβαση σ' έναν κόσμο αριθμών, στοιχεία τα οποία αποτελούν
σημάδια μιας "ανόδου" του "νομαδισμού". Το ανθρώπινο ον για να
ανταποκριθεί σ’ αυτές τις τεχνοκρατικές τάσεις και να τις
εξισορροπήσει, θα υποχρεωθεί να συζητήσει εκ νέου θεμελιώδεις αξίες,
όπως την αδελφοσύνη. Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από τον
ρόλο του μαικήνα  (του χορηγού), σύμφωνα με τον οποίο μερικές
επιχειρήσεις προβάλλουν "την οικονομία της κοινωνίας". Η αρχή της
είναι απλή, αναδιανομή ενός μέρους του κέρδους σε κοινωνικές
πράξεις. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει μια προφανή απόδειξη του
"εκτιμώμενου νικητή". Χάρις στις προσφορές αυτές, οι επιχειρήσεις
προβάλλουν μια θετική εικόνα αλληλοβοήθειας, επισκιάζοντας την
κερδοσκοπική πλευρά του εμπορικού τους διαβήματος. Τα
αποδιδόμενα κέρδη αξιοποιούνται με τις δομές της βοήθειας. Κλείνει
έτσι ο κύκλος και επιτρέπει στον καθένα να επωφεληθεί μέσα σ' έναν
κόσμο όπου τα πλούτη είναι ήδη αρκετά άσχημα διανεμημένα,12 παρά
τις ευχές για "υπεύθυνη παγκοσμιοποίηση"13 που προβάλλονται από
πολλούς οικονομολόγους.

6.2.1 Το "στοίχημα" μιας διμερούς συνύπαρξης

Εδώ και 40 περίπου χρόνια, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα
επονομαζόμενα ειδικά, εμφανίστηκαν στο καντόνι του Βο. Το κράτος,
εκείνη την εποχή, δυσκολευόταν να αναλάβει την τοποθέτηση νέων
αναπήρων στις κατάλληλες δομές. Για την κάλυψη των ελλείψεων
αυτών προτάθηκαν δραστηριότητες, γι' αυτής της κατηγορίας τα παιδιά,
με την πρωτοβουλία ιδιωτικών οργανισμών ή ιδρυμάτων. Απ' την
πλευρά του το κράτος, ανέλαβε την υποχρέωση να επιχορηγεί αυτά τα
ιδρύματα για τις εν λόγω δραστηριότητες. Το 1970, το ΚΛΠ της
Yverdon (βλ. παράγραφο 5.1) προσέφερε στους μαθητές, που
παρουσιάζουν γλωσσικά προβλήματα, μια δομή ικανή να τους
υποδεχθεί. Οργανωμένο νομικά πάνω στη βάση μιας ένωσης, διέπεται

                                                          
12 Ο ΟΗΕ στην παγκόσμια έκθεση του Ιουλίου 99 για την ανθρώπινη ανάπτυξη,
αναφέρει ότι οι 3 πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου έχουν περιουσία ίση με το
ακαθάριστο εθνικό προϊόν των 48 λιγότερο αναπτυγμένων χωρών του πλανήτη.
13 Θέμα της τελευταίας Παγκόσμιας Οικονομικής Διάσκεψης στο Davos, τo 1999.
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από τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του Ελβετικού Αστικού
Κώδικα.14

Η εικόνα που διαμορφώνεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο,
περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν τα ιδιωτικά ιδρύματα κοινής ωφέλειας , αφ’
ετέρου δε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα πρώτα τα βλέπουμε να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για καλύτερη κοινωνική ένταξη, οι
δεύτερες έχουν ως αποστολή τους το κέρδος.

Προκειμένου να προωθήσουμε την ιδέα της επιχείρησης με
προστιθέμενη κοινωνική αξία, ήταν απαραίτητο να συνυπάρξουν αυτοί
οι δύο τύποι δομών: (i) αυτή των ιδρυμάτων κοινωνικής ωφέλειας που
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για μια καλύτερη κοινωνική ένταξη και
(ii) αυτή των ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν ως αποστολή το
κέρδος. Το στοίχημα δεν ήταν λοιπόν απλό. Αν θα έπρεπε να το
επιδιώξουμε, μία μόνη ερώτηση θα αρκούσε για να απελευθερωθούν
όλοι οι δαίμονες, δηλαδή να αναδυθούν όλα τα ταμπού που
περιβάλλουν τη συμβολή του ιδιωτικού χρήματος στην "τροφοδότηση"
των χώρων της μάθησης. "Το σχολείο, δημόσιο ίδρυμα ή υπεραγορά
(super market);"15

Η Αγγλία είναι πρωτοπόρος σ' αυτόν τον τομέα και βλέπει
πολλές πολυεθνικές να επενδύουν μαζικά στα προγράμματα
κατάρτισης. Βρισκόμαστε, εκ νέου, μπροστά σε συμφέροντα που
μοιάζουν να διΐστανται: το κοινό και το ατομικό.

"Η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της ζωής στηρίζεται σε 4
πυλώνες:

− Μαθαίνω να γνωρίζω, που σημαίνει αποκτώ τα εργαλεία
κατανόησης.

− Μαθαίνω να πράττω, για να μπορώ να δράσω πάνω στο
περιβάλλον.

− Μαθαίνω να συμβιώνω, για να συμμετέχω και να συνεργάζομαι με
άλλους σ' όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

                                                          
14 Άρθρο 60. Οι πολιτικές, θρησκευτικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές,
ψυχαγωγικές, κοινωφελείς ή άλλες οργανώσεις που δεν έχουν οικονομικό στόχο
αποκτούν τη νομική τους μορφή, εφόσον εκφράσουν στα καταστατικά τους τη
θέληση να είναι οργανωμένες ως σωματεία. Τα καταστατικά τους συντάσσονται
γραπτώς και περιέχουν τις απαραίτητες για τον σκοπό αυτό διατάξεις, τους πόρους
και την οργάνωση του σωματείου.
15 Θέμα του 39ου Συνεδρίου του Συνδικάτου των γαλλόφωνων εκπαιδευτικών, στις
19.6.99 στην Yverdon.
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− Μαθαίνω να υπάρχω, μια ουσιώδης πορεία η οποία μετέχει στις 3
προηγούμενες μαθησιακές διαδικασίες.
Εξυπακούεται ότι αυτοί οι 4 δρόμοι της γνώσης δεν

στοιχειοθετούν παρά έναν και μόνο δρόμο, γιατί υπάρχουν ανάμεσά τους
πολλά σημεία επαφής, ομαδοποίησης και ανταλλαγών"16

"Ο κόσμος της εκπαίδευσης (...) γενικά δεν αντιλαμβάνεται την
αναγκαιότητα της αλλαγής με την ίδια πνευματική οξύτητα, όπως ο
κόσμος της οικονομίας. (...) Η ευθύνη της κατάρτισης πρέπει οριστικά ν'
αναληφθεί από τη βιομηχανία. (...)Η εκπαίδευση πρέπει να θεωρείται μια
υπηρεσία που ανήκει στον κόσμο της οικονομίας. "17

Με τα δεδομένα αυτά, γιατί να μη δοκιμάσουμε μια προσέγγιση
ανάμεσα στα ιδιωτικά και τα δημόσια συμφέροντα για ν' αναδείξουμε
πριν απ' όλα ένα γενικότερο συμφέρον. Οι δεσμοί ανάμεσα στο σχολείο
και τη βιομηχανία είναι πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν. Όλη αυτή η
θεώρηση ενισχύει την ιδέα ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής
"προσποιούμαστε" και ό,τι προσφέρεται μετά "είναι για το καλό μας".
Όταν διαπιστώνουμε το πλήθος των "πλάγιων" τακτικών που
χρησιμοποιούνται εκ μέρους των δασκάλων για "να μας κάνουν να
καταπιούμε το χάπι" και τις γνώσεις, τότε σκεφτόμαστε ότι υπάρχουν
ακόμα μερικές ιδέες που μπορούμε ν' αντλήσουμε από τη δεξαμενή των
μέσων, τα οποία, πάνω απ' όλα, θεωρούνται προμηθευτές επιβλαβών
σκέψεων. Δεν εκφράζει τις απόψεις μου η ιδέα του εγκωμίου της
δύναμης συγκροτημάτων, όπως το Disney ή το Vivendis, αλλά η απλή
ευχή να τους σέβονται σ' αυτό που γνωρίζουν να προσφέρουν για την
αναζήτηση των γνώσεων. 18

Είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι το Mag@logie
εμφανίστηκε τον πρώτο καιρό, χάρις στη δημιουργία ενός σωματείου
με στόχο την προώθηση του σχετικού προγράμματος και οργανώθηκε
σύμφωνα με τα άρθρα 60 έως 79 του Ελβετικού Αστικού Κώδικα. Ο
ειδικός σκοπός αυτού του σωματείου αναγράφεται στο καταστατικό
του, που καταρτίστηκε την 25η Οκτωβρίου 1995 στη Λωζάννη και το
οποίο στο 3ο άρθρο αναφέρει τα εξής:
                                                          
16 Συμπέρασμα από την έκθεση, που συνέταξε η UNESCO και η Διεθνής Επιτροπή
Εκπαίδευσης για τον 21ο αιώνα με τίτλο : L' éducation, un trèsor est caché dedans,
εκδ. Odile Jacob.
17 Απόσπασμα από την έκθεση που συνέταξαν αυτοί που συμμετείχαν στο «Table
ronde des industriels, ERT», το 1995.
18 Συγκεκριμένα στους τομείς της "εκπαίδευσης με ψυχαγωγία" ήδη αναφερθήκαμε
στην παράγρ. 6.1.1.
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"Το σωματείο έχει ως στόχο να προωθήσει και να εξασφαλίσει τη
δημιουργία και την ανάπτυξη του προ-επαγγελματικού Εργαστηρίου
Μag@logie. Το σωματείο επιδιώκει ένα στόχο γενικού συμφέροντος,
στον τομέα της κατάρτισης, χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό. Δεν έχει
πολιτικούς ή θρησκευτικούς δεσμούς.19

Αυτό το ενδιάμεσο στάδιο, πριν τη θεσμική οριστικοποίηση του
σχεδίου, ήταν απαραίτητο για να δοθεί η δυνατότητα διερευνητικών
επαφών ως προς τους πιθανούς συνεργάτες. Πολυάριθμες συζητήσεις
έγιναν, τόσο σε επίπεδο οργανισμών, όσο και σε επίπεδο καντονιών,
γαλλόφωνων ή ομοσπονδιακών. Μέσω αυτής της διαδικασίας,
δημιουργήσαμε σιγά-σιγά, το μελλοντικό δίκτυο των συνεργασιών μας.
Παράλληλα μ' όλα αυτά, ιδρύθηκε μια ομάδα αναφοράς που αποτελείτο
από 8 επαγγελματίες: δύο διευθυντές (τον πρώην και τον νέο) του
ΚΛΠ, τρεις ειδικούς του ΚΛΠ (τον λογοπεδικό,  τον διδάσκοντα και
τον επικεφαλής του προγράμματος δάσκαλο κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης) και δύο επιθεωρητές της Ειδικής Αγωγής (εκπαιδευτικοί).

6.3 ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

Για το σχολικό έτος 1999/2000, ο Μαρσέλ 20, ο Πολ και ο Ζακ
είναι μέλη της ομάδας του Mag@logie. Έγιναν δεκτοί με πλήρη
απασχόληση.

Ο Μαρσέλ έχει ήδη πραγματοποιήσει στο Mag@logie ένα χρόνο
παράτασης της σχολικής φοίτησης (η οποία, συνήθως, δεν μπορεί να
υπερβεί τα δύο έτη). Ο προγραμματισμένος στόχος του ήταν να
ενταχθεί σ' ένα κέντρο ειδικής επαγγελματικής κατάρτισης, το Repuis,
το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι δεν είχε επιλεγεί κατά τη
διάρκεια των εξετάσεων προ-επιλογής αυτού του ιδρύματος. Η
ενδιάμεση έκθεση της Ασφάλισης Αναπηρίας (ΑΑ) τον προσδιορίζει με
τους εξής όρους :

"Ο ασφαλισμένος μας τελείωσε την άσκηση των 3 εβδομάδων στο
Repuis. Ντροπαλός και πολύ μπλοκαρισμένος σε επίπεδο ψυχοκινητικό,
ο Μαρσέλ συνάντησε μικρές δυσκολίες ένταξης που συνδέονται με τα
                                                          
19 Όσον αφορά τη διεύθυνση του προγράμματος, το άρθρο 12 του καταστατικού
αναφέρει ότι: "Η επιτροπή μπορεί να δώσει ένα μέρος των αρμοδιοτήτων της, ιδίως
των οικονομικών, σ' έναν διευθυντή του προγράμματος. Ο διευθυντής του
προγράμματος βοηθά στις συνεδριάσεις της επιτροπής με συμβουλευτικό τρόπο."
20 Πρόκειται για δανεικά ονόματα.
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προβλήματά του στο διαπροσωπικό επίπεδο. Ο ρυθμός εργασίας του
είναι βραδύς. Κοπιάζει για να καταλάβει τις οδηγίες και μοιάζει να έχει
μια ασθενή αντίληψη των πραγματικών του ικανοτήτων. Αντίθετα, στο
σχολικό επίπεδο η αξιολόγησή του είναι καλή, κυρίως στα Γαλλικά. Ο
Μαρσέλ φαίνεται ακόμη πολύ εξαρτημένος από τον ενήλικα και έχει
ανάγκη μιας συνεχούς στήριξης, γιατί έχει την τάση να αποσυντονίζεται.
Οι γονείς τού Μαρσέλ έζησαν εξίσου δύσκολα την περίοδο πρακτικής
άσκησης του γιου τους ως οικοτρόφου.

Μια δεύτερη χρονιά παράτασης της σχολικής ζωής στο
Mag@logie, σύμφωνα  με τις σχετικές διατάξεις του νόμου για την ΑΑ,
είναι αναγκαία για να του επιτρέψει να ωριμάσει και να προετοιμαστεί,
προκειμένου να τύχει επαγγελματικής κατάρτισης, κάτι που επί του
παρόντος θεωρείται πρόωρο. Για να καταλήξουμε στον πλέον πρόσφορο
επαγγελματικό προσανατολισμό για τον Μαρσέλ θα οργανωθούν
πρακτικές ασκήσεις στο Κέντρο AFIRO αυτό το φθινόπωρο, στο Κέντρο
ORIPH του Pomy στις αρχές του 2000 και στο Κέντρο Repuis την
άνοιξη."

Μόλις ο Πολ ολοκλήρωσε το 9ο έτος της υποχρεωτικής
σχολικής φοίτησης στο ΚΛΠ της Yverdon, ακολούθησε τη
συνηθισμένη πορεία του επαγγελματικού προσανατολισμού και έκανε
πολλές πρακτικές ασκήσεις. Η τελευταία του πρακτική άσκηση, ως
καταστηματάρχης, επέτρεψε να εμφανισθούν μερικές ελλείψεις. Ο
διευθυντής του καταστήματος (Mag@logie) διαπίστωσε ότι ήταν
ακόμη βραδύς στις εργασίες που του ανατίθεντο: δύο παραγγελίες που
δίνονταν παράλληλα τον μπέρδευαν αφάνταστα και του έλειπε η
αυτονομία, αλλά κυρίως η ωριμότητα. Ήταν ωστόσο πρόθυμος να του
προσφέρει απασχόληση την επόμενη χρονιά αν αυτές οι διαφορετικές
πλευρές βελτιώνονταν.

Λόγω αυτών των ελλείψεων και μετά από συζήτηση με την
υπεύθυνη της ΑΑ, προτάθηκε στον Πολ να παρακολουθήσει έναν
χρόνο παράτασης της σχολικής φοίτησης με την έννοια των σχετικών
διατάξεων του νόμου για την ΑΑ.

Ο Ζακ απεφοίτησε από την 9η τάξη με "ανώτατη επίδοση". Είχε
τύχει υποστηρικτικής παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της φοίτησής
του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, από μια λογοπεδικό του ΚΛΠ. Το
επαγγελματικό του πρόγραμμα δεν έχει ακόμη σαφώς καθοριστεί, αλλά
έχει ως στόχο την εξασφάλιση μιας θέσης υπαλλήλου σε γραφείο. Οι
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δυσκολίες του στον γραπτό λόγο θα μπορούσαν να εμποδίσουν αυτόν
τον τύπο επαγγελματικής επιλογής. Μετά από μια πρακτική άσκηση
μιας εβδομάδας ο Ζακ επιβεβαίωσε γραπτά τις προθέσεις του.

"Αγαπητέ Κύριε,
Εξακολουθώ να ενδιαφέρομαι να κάνω μια πρακτική άσκηση ενός

έτους, σε συνέχεια της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται από τις
3 έως τις 7 Μαΐου κοντά σας. Επιπλέον, η ατμόσφαιρα μέχρι σήμερα
ήταν καλή και η δουλειά πραγματικά ευχάριστη. Χαιρετισμούς...
υπογραφή Jacques".

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του προγράμματος έγραφε τα
εξής :

"Ο Ζακ λέει ότι του άρεσε πολύ: να υποδέχεται τους ανθρώπους, ν
'ανευρίσκει λογισμικά, να εκδίδει τιμολόγια, να εκτελεί μικροδουλειές
λογιστικής φύσεως, να ασχολείται με το ταμείο, να τυπώνει, να κρατά το
ημερολόγιο.

− Έχει φτάσει σε σημείο ώστε να μπορεί να μελετά, να περιγράφει
και να παρουσιάζει τα λογισμικά, αρχικά προφορικά και μετά
γραπτά.

− Καταφέρνει, αρκετά καλά, να περιγράφει το αντικείμενο
προφορικά, αλλά συναντά μεγάλες δυσκολίες (συντακτικές και
ορθογραφικές) για να το αποδώσει γραπτώς. Είναι σύμφωνος να
δουλέψει πάνω σ' αυτά τα σημεία, αν επανέλθει τον επόμενο
χρόνο.

− Άρχισε να μαθαίνει δακτυλογραφία και να δείχνει πρόθυμος να
συνεχίσει.

− Ο Ζακ καταλαβαίνει και μαθαίνει αρκετά γρήγορα τους βασικούς
χειρισμούς της πληροφορικής πάνω σ' έναν MAC (έχει PC στο
σπίτι).

− Θέτει πολλές ερωτήσεις του τύπου: "πώς να κάνω".
− Η επαφή με τους συναδέλφους του και τους ενήλικες είναι καλή, το
ίδιο και η "απόσταση" απ’ αυτούς.

− Έδειξε το ενδιαφέρον του για τους αριθμούς και το εμπόριο.
    Συμπερασματικά, σκεφτόμαστε ότι μια συνεπής δουλειά στα Γαλλικά,
μια ενίσχυση στα μαθηματικά και η ανάπτυξη πιο ευέλικτων
στρατηγικών προσαρμογής θα ενδείκνυντο και θα συντελούσαν στην
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αύξηση των πιθανοτήτων, επαγγελματικής του ένταξης. Γι' αυτόν τον
λόγο, το Mag@logie φαίνεται να αρμόζει στην περίπτωση αυτή".

Σ' αυτούς τους 3 μαθητευόμενους, "πλήρους απασχόλησης",
πρόκειται να προστεθούν ακόμη 6 έως 7 "μερικής απασχόλησης" για
τους οποίους μας έχουν ήδη ενημερώσει από το Ίδρυμα του Verdeil.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου, και με βάση τις αιτήσεις που έχουν γίνει
δεκτές, θα προστεθούν και άλλοι. Θα μπορούσαν να υπάρχουν, όπως
συνέβη στην περίπτωση του 1998, πολλοί μαθητές των τάξεων του
ΚΛΠ και από άλλα ιδρύματα ή σχολεία για πολύ συγκεκριμένα
προγράμματα. Π.χ.,  έφηβοι που βρίσκονται στη διαδικασία προ-
εξάσκησης (προ-μαθητείας), μαθητές που έρχονται να επωφεληθούν
από την υποδομή της υποβοηθούμενης από υπολογιστή διδασκαλίας
(για παράδειγμα στην εκμάθηση γλωσσών) ή να πραγματοποιήσουν
εργασίες βιβλιογραφικής έρευνας.

6.4 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Τον Μάρτιο του 1998, με την ένταξη του Mag@logie στον
κοινωνικο-επαγγελματικό τομέα, ο λογιστικός τομέας, τον οποίο πριν
είχε αναλάβει μια εθελόντρια δασκάλα, πέρασε στην αρμοδιότητα μιας
λογίστριας. Διορίστηκε για να διασφαλίσει τη μεταφορά όλων των
εγγράφων και το κλείσιμο των λογαριασμών επί τη βάσει του
σημερινού λογιστικού προγράμματος του ΚΛΠ. Παράλληλα της
ανατέθηκε ο έλεγχος των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τους
μαθητευόμενους (ταμείο, ταχυδρομείο, έκδοση αποδείξεων,
χρηματοκιβώτιο), όπως επίσης και η απόδοση του Φ.Π.Α.

Τον Σεπτέμβριο του 1998, τρεις ενήλικες μαθητευόμενοι
ζήτησαν να καταρτιστούν για 6 μήνες στο Mag@logie.

Από την 1η Μαρτίου του 1999, ένας δάσκαλος κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης εργάστηκε με μερική απασχόληση για να
καταστεί δυνατός ο καλύτερος καταμερισμός των ευθυνών και ν'
απορροφηθεί, μερικώς, το "πλεόνασμα" της εργασίας που εξελισσόταν
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί από ένα
μόνο άτομο περιτριγυρισμένο από εθελοντές.

Για να συμπληρωθεί η ομάδα στελέχωσης, συζητήθηκε κατ'
επανάληψη μια λύση και η οποία προσεγγίστηκε αμέσως μετά την
άφιξή μας στους χώρους της Yverdon: Η λύση των επιχορηγούμενων
προσωρινών εργασιών (ΕΠΕ).
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Πολλά άτομα επικοινώνησαν μαζί μας, αλλά κανένα τελικά δεν
συγκεκριμενοποίησε το αίτημά του. Οι λόγοι της άρνησής τους ήταν
διάφοροι. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο πλέον ενδιαφερόμενος
δάσκαλος προτίμησε να περιμένει μια θέση, όπου θα είναι υπεύθυνος
για μια μικρή ομάδα μαθητών, σε συνθήκες παραδοσιακής τάξης. Ένας
χώρος ανοικτός για μάθηση τον έκανε να νιώθει πολύ ανασφαλής.

Αυτές οι προσπάθειες μας απασχόλησαν λίγο και, τελικά, δεν
έκαναν τίποτε άλλο από το να επιβαρύνουν την κατάστασή μας, αφού
είμαστε "κυνηγοί του χρόνου". Δεν σκεφτόμαστε να απορρίψουμε
τέτοιες λύσεις, αλλά περιμένουμε, όπως και για τα υπόλοιπα, να ιδρυθεί
και να σταθεροποιηθεί μια πιο σημαντική ομάδα με μόνιμο προσωπικό.

Ήδη από τις 15 Αυγούστου 1999, έχει σχηματιστεί μια ομάδα η
οποία περιλαμβάνει έναν διευθυντή του προγράμματος πλήρους
απασχόλησης, έναν δάσκαλο κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης
μερικής απασχόλησης  και έναν υπάλληλο γραφείου πλήρους
απασχόλησης. Αυτή η ομάδα θα συμπληρωθεί από μια ειδική δασκάλα
για μια μέρα ανά βδομάδα, από έναν ενήλικα μαθητευόμενο, για προ-
εξάσκηση πριν την κατάρτιση, και από μερικούς εθελοντές για πολύ
συγκεκριμένες ενέργειες. Παρά την αύξηση αυτή σε προσφορά
προσωπικού, έχουμε συνείδηση ότι η ομάδα συνεχίζει να αποτελεί ένα
σύνολο αρκετά εύθραυστο.

6.5 ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Χάρις στα εργαλεία ανάλυσης (ερωτηματολόγιο και επιστολή
ανατροφοδότησης στους "εταίρους") και μετά από 2 χρόνια
λειτουργίας, καταλήξαμε σε  ένα συγκεκριμένο αριθμό διαπιστώσεων,
τόσο σε παιδαγωγικό, δομικό και οικονομικό, όσο και σε θεσμικό
επίπεδο.

6.5.1 Σε παιδαγωγικό επίπεδο

Η παιδαγωγική διάσταση αντιπροσωπεύει τον ακρογωνιαίο λίθο
του προγράμματος. Αναθέτοντας ευθύνες στους μαθητευόμενους σε
ατομικό και συλλογικό επίπεδο, ευελπιστούμε ότι θα αναλάβουν να
ελέγξουν ένα μέρος της τύχης τους, για να μεγαλώσουν και να ζήσουν.
Τους δίνουμε τη δυνατότητα να επενδύσουν στην απόκτηση ισχύος



127

γύρω από συγκεκριμένες και χρήσιμες ασχολίες, να παίρνουν
αποφάσεις και πρωτοβουλίες, να σκέπτονται.

Έτσι θα έχουν, χάρη στις τακτικές αξιολογήσεις, μια ανταπόδοση
υπό μορφή συγχαρητηρίων, συμβουλών, επικρίσεων. Το απόσπασμα
μαρτυρίας ενός μαθητευόμενου το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια,
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανατροφοδότησης αυτής.

Ειδικότερα οι διαπιστώσεις, τις οποίες πραγματοποιήσαμε σε
παιδαγωγικό επίπεδο για: (i) τους μαθητευόμενους, (ii) τους γονείς (iii)
τους χρήστες και (iv) τους συνεργάτες του Mag@logie, έχουν ως
ακολούθως:

i) Από  τους μαθητευόμενους

"Κάνω ενδιαφέρουσες και ποικίλες εργασίες. Δεν είναι όλες οι
ημέρες εύκολες, γιατί μερικές φορές υπάρχουν πολλές αποδείξεις
(τιμολόγια) μέσα σε μια μέρα ή υπάρχει κόσμος στο κατάστημα. Αλλά
μ' αρέσει πολύ. Μ' άρεσαν πολύ οι μέρες στο ZAP. 21 Τολμώ
περισσότερο να πλησιάζω τους ανθρώπους τώρα."

Αυτή η τελευταία φράση από το στόμα ενός μαθητευόμενου
είναι πολύ σημαντική. Στην αρχή του χρόνου, τότε που η
επαγγελματική του επιλογή εστιάστηκε στην πώληση, δεν τολμούσε
καθόλου να έρθει σε επαφή με άτομα που δεν γνώριζε. Το γεγονός και
μόνο να τους κοιτάζει στα μάτια τον πανικόβαλλε. Είναι σίγουρο ότι
εξαιτίας αυτού του γεγονότος η ομάδα προστασίας τον έβρισκε, κατ'
επανάληψη, στους διαδρόμους να προσπαθεί να κρυφτεί για ν’
αποφύγει την υποχρέωση να συναντήσει τους πελάτες. Αν και αυτό το
πρόβλημα δεν ξεπεράστηκε ολοκληρωτικά, 22 εν τούτοις  ο Μαρσέλ
έκανε μια τεράστια προσπάθεια με θεαματική πρόοδο, στοιχεία που
αποτελούν καλούς οιωνούς.

Θέτοντας αυτό το παράδειγμα στο πλαίσιο ενός κανονικού
καταστήματος, του οποίου η προτεραιότητα βρίσκεται στο επίπεδο του
                                                          
21 Αναφέρεται στις μέρες που πέρασε στους σιδηροδρομικούς σταθμούς σε
συνεργασία με την εκπομπή οι ZAP της γαλλόφωνης ελβετικής τηλεόρασης.
22 Στο τέλος του σχολικού έτους, έγινε μια  συγκέντρωση για τον αποχαιρετισμό
ενός μαθητευόμενου. Μια δωδεκάδα ανθρώπων ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση.
Την ώρα του σερβιρίσματος, ο Μαρσέλ βρήκε όλες τις δικαιολογίες για να
τελειώσει μια δουλειά στον Η/Υ και επί πλέον απέφυγε να έλθει  αντιμέτωπος με
νέα  πρόσωπα. Την στιγμή του αποχωρισμού ενός φίλου, μπορούμε να
φανταστούμε ότι η μεγάλη του συγκινησιακή διάθεση ξεχείλισε.
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κύκλου εργασιών, μπορούμε να φανταστούμε τις αντιδράσεις των
αφεντικών μπροστά σε μια τέτοια συμπεριφορά. Σ’ αυτή την περίπτωση
μια ΕΠΑΚ (Enterprise ΰ Valeur Social Ajoutιe=Επιχείρηση με
Προστιθέμενη Κοινωνική Αξία) αποκτά πλήρες νόημα και επιτρέπει,
χάρις στη δομή της και τη μικτή χρηματοδότηση, να αφιερώσουμε
χρόνο για να παρατηρήσουμε τον Μαρσέλ στις λειτουργίες του και να
καταλήξουμε σ’ ένα ανθρωπιστικό όφελος. Έτσι, αναλήφθηκε μια
προσπάθεια ψυχολογικής παρακολούθησης. Αυτή θα συνδυασθεί από
τον επόμενο χρόνο με την ανάληψη ευθύνης εκ μέρους κάποιου
ψυχοκινητικού.

Μια από τις δυνάμεις του παιδαγωγικού προγράμματος του
Mag@logie βρίσκεται στη συνύπαρξη των ετερογενών μαθητευόμενων
μέσα σ' ένα χώρο αφιερωμένο στην πληροφορική. Μέσα σ' αυτές τις
συνθήκες, η ανάμειξη εφήβων και ενηλίκων που ασκούνται δεν μπορεί
παρά να είναι επικερδής για όλους. Καθένας μπορεί να μεταφέρει στον
άλλο τη γνώση του με μια φυσική αμοιβαιότητα. Εξάλλου, η αρμονία
δεν γεννιέται μέσα στη διαφορετικότητα; Η "γενιά Νintendo" ή "αυτοί
που έπεσαν στο ψηφιακό καζάνι όταν ήταν μικροί" φέρνουν τον
αυθορμητισμό τους και την ευχέρειά τους μπροστά στον τεχνολογικό
νεωτερισμό. Αυτοί οι οποίοι λέγουν: "εγώ δε κάνω τίποτα πριν να το
κατέχω" μοιράζονται τις τεχνικές της δουλειάς τους και το συνθετικό
πνεύμα τους. Έτσι καθένας μπορεί να επωφεληθεί απ’ αυτόν τον χώρο
κατάρτισης. Η μαρτυρία μιας ενήλικης μαθητευόμενης23 το
επιβεβαιώνει και αποδεικνύει ότι οι στόχοι που είχαν καθοριστεί πριν
από την άσκηση μπόρεσαν να προσεγγιστούν:

"Το Mag@logie με ωφέλησε πολύ. Πρώτα απ' όλα στην
πληροφορική. Στην αρχή της άσκησής μου, ο ΜAC ήταν ένας μεγάλος
άγνωστος, αλλά με την πάροδο του χρόνου χάρη στις πολύτιμες
συμβουλές έγινε σχεδόν οικείος. Η εγκατάσταση λογισμικού δεν με
τρομάζει πια, και αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο προσόν για το
μελλοντικό μου επάγγελμα, του εκπαιδευτικού. Η γνώση των
                                                          
23 Αυτή η μαθητευόμενη τελείωσε την École Normale αποτυγχάνοντας σε 2
μαθήματα στις εξετάσεις. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, ο κανονισμός ορίζει ότι αυτές οι
εξετάσεις πρέπει να γίνουν εκ νέου τον επόμενο χρόνο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, οι
σπουδαστές ξαναβρίσκονται χωρίς πραγματικό πρόγραμμα κατά τη νέα χρονιά, με
εξαίρεση μερικές ευκαιριακές μεταβολές. Ανήσυχη για την κατάστασή της, αυτή η
ασκούμενη επικοινώνησε με το ΚΛΠ για να δει αν ήταν δυνατή μια άσκηση
εξαμηνιαία. Από τη στιγμή που της παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Magalogie, δεν
είχε κανένα δισταγμό και δέχτηκε αμέσως τις αρχές του εθελοντή.
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πολυάριθμων παιδαγωγικών λογισμικών θα μου είναι πολύ χρήσιμη όταν
θα δοκιμαστώ αργότερα.

Επιπλέον, εκεί ανακάλυψα την ατμόσφαιρα και την υποδομή μιας
επιχείρησης, με τα ωράρια της, το άγχος της και το τηλέφωνό της που δεν
σταματά παρά σπάνια να κτυπά. Η διαχείριση του καταστήματος μου
επέτρεψε να αποκτήσω αυτοπεποίθηση απέναντι στους ανθρώπους. Στο
Mag@logie μου δόθηκαν πολλές αρμοδιότητες, γεγονός που αύξησε τα
κίνητρά μου για δουλειά. Η ατμόσφαιρα ήταν άριστη και ήταν πάντα
ευχάριστο να δουλεύω εκεί. Η επαφή με τους εφήβους μου απέφερε
πολλά, όσον αφορά το πρόγραμμα των παιδαγωγικών μου γνώσεων".

ii) Από τους γονείς  

   ΄Οσον αφορά στους γονείς οι απαντήσεις στα κατωτέρω
ερωτήματα ήταν αντίστοιχα οι εξής:

•  Πως μάθατε για το Mag@logie;
− "Ένας δάσκαλος ειδικής παιδαγωγικής στήριξης μας μίλησε γι'
αυτό."

− "Μια ψυχολόγος της ιατρο-παιδαγωγικής υπηρεσίας μάς το
υπέδειξε."

− "Έλαβα τον κατάλογο από μια φίλη. Στις σελίδες του
περιγραφόταν το πρόγραμμα και σκέφτηκα ότι θα ήταν μια
ιδανική δομή για το γιο μας."

•  Τι προσδοκίες είχατε από την είσοδο στο Mag@logie;
− "Αρχικά να μπορεί ο γιος μας να έχει μια μικρή εικόνα του τι
είναι η δουλειά και οι απαιτήσεις της, όπως π.χ. να σηκώνεται το
πρωί, να τηρεί το ωράριο. Ύστερα να επωφεληθεί από μια
βασική κατάρτιση η οποία θα του επιτρέψει να συνεχίσει στη
ζωή και να βελτιώσει τη σχέση του με τους άλλους".

− "Για μας, το ουσιαστικό σχέδιο ήταν η απόκτηση αυτονομίας από
μέρους του γιού μας".

•  Η προτεινόμενη από το Mag@logie εργασία έχει απτά
 εκπαιδευτικά αποτελέσματα για τους γονείς;

− "Ναι, ο γιος μας έμαθε να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή. Να
γνωρίζει καλύτερα πώς να τα καταφέρνει, να τολμά να ζητήσει
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κάτι από άτομα που δεν γνώριζε ή δεν γνώριζε καλά.
Συμβουλεύει τους πελάτες. Τον πρώτο καιρό, βλέποντας τον
κόσμο να καταφθάνει, πανικοβαλλόταν. Τώρα πηγαίνει στο
Mag@logie με προθυμία. Εμφανίστηκε ακόμη και στην
τηλεόραση, όχι για πολύ καιρό, αλλά για εμάς ήταν
καταπληκτικό, γιατί μίλησε πολύ καλά. Ήταν ευχάριστο να τον
βλέπουμε έτσι, γιατί μερικές φορές όταν κουραζόταν και
νευρίαζε, τραύλιζε λίγο... και μπροστά στις κάμερες, σκέφτομαι
ότι δεν είναι και τόσο εύκολο...και μπορώ να σας πω ότι
δάκρυσα όταν τον είδα, γιατί ο Χ είναι ο Χ και έπρεπε πάντα να
μαλώνουμε μαζί του για το σχολείο, για όλα τα προβλήματά του,
και το να τον βλέπουμε τώρα εκεί έτσι, αυτό ήταν μια μεγάλη
συγκίνηση. Δεν είναι "χαζός", αλλά πρέπει ακόμη να προχωρήσει
στη ζωή και το Mag@logie του επέτρεψε να το κάνει."

− "Για μας, προσωπικά, ήταν μια έγνοια, όχι μια έγνοια λιγότερη,
αλλά υπήρχαν άνθρωποι σύμφωνοι να μας βοηθήσουν. Είμαστε
λίγο μόνοι κάποιες φορές, κάτω, σαν σε μια τρύπα. Δεν είναι
εύκολο πράγμα να ψάχνουμε συνέχεια λύσεις για τον γιο μας και
ν' ακούμε συστηματικά αρνητικές απαντήσεις. Το ότι ένα ίδρυμα
τον δέχτηκε ήταν ήδη κάτι φανταστικό και αντιπροσώπευε ένα
τεράστιο βήμα για μας, τους γονείς. Το ότι αυτό το ίδρυμα
ανέλαβε την πρόκληση να τον κάνει να προοδεύσει στις σχέσεις
του ήταν ακόμη σημαντικότερο. Να τον βλέπουμε όλο και
περισσότερο ν' αναπτύσσεται και να μαθαίνει. Για μας αυτό έχει
ήδη αλλάξει πολλά πράγματα ως προς το ηθικό."

− "Η απόκτηση αυτονομίας που επιδιώκαμε ολοκληρωνόταν κατά
τη διάρκεια αυτού του έτους."

•  Έχετε παρατηρήσει νέες κοινωνικές δεξιότητες όσον αφορά την
κοινωνική επανένταξη; Αν ναι, ποιες;

− "Γενικά, ήταν συχνά ολομόναχος στη μικρή του γωνιά, στο
μικρό κόσμο του. Τώρα είναι ικανός να πάει να φάει μόνος του
σε εστιατόριο. Να απαντήσει στο τηλέφωνο. Δεν το έκανε πριν
και έβρισκε πάντα μια δικαιολογία. Τώρα το κάνει με προθυμία.
Πριν ήταν αδιανόητο να φανταστούμε ότι θα μας ειδοποιούσε,
όταν επρόκειτο ν’ αργήσει λίγο. Αυτό δεν είναι πια πρόβλημα.
Πηγαίνει μόνος του στο ταχυδρομείο, εξυπηρετείται στα
καταστήματα."
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− "Πριν το Mag@logie, ήταν περιττό να εξηγήσουμε στο γιο μας
ότι ο τρόπος ντυσίματος ήταν σημαντικός στη σχέση του με τους
άλλους. Εδώ και τρεις μήνες περίπου, καταλάβαμε ότι
συνειδητοποιούσε αυτό το στοιχείο. Αρχίζει να βρίσκει χρόνο
για να κοιτάζεται στον καθρέπτη για να διαπιστώσει αν το
ντύσιμό του είναι κατάλληλο. Τρώει μόνος του στο εστιατόριο.
Χρησιμοποιεί σωστά τα δημόσια μεταφορικά μέσα. Είναι ικανός
ν' αναλάβει ποιοτικά και ποσοτικά τις ευθύνες ενός υπαλλήλου
γραφείου, όταν αυτές είναι εκ των προτέρων καθορισμένες."

•  Το πέρασμα από το Mag@logie κατέληξε σ' έναν
επαγγελματικό προσανατολισμό;

− "Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει, αλλά είναι ήδη καλά
προετοιμασμένος. Χωρίς το πέρασμα από το Mag@logie, δεν θα
μπορούσε να δεχθεί να πάει σ' ένα κέντρο κατάρτισης ως
εσωτερικός...κι εγώ ακόμη περισσότερο, ήμουν πολύ σκεπτική.
Έκανε ένα πραγματικό βήμα προς την ανεξαρτησία."

− "Ο γιος μας θα μπορέσει να ενταχθεί σ' ένα ίδρυμα
επαγγελματικής κατάρτισης για τους εφήβους με την πρόνοια της
ΑΑ."

iii) Από τους χρήστες του Mag@logie

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά αποσπασματικά σχόλια των
εταίρων μας:

"Για τους νέους του Κέντρου,24 το Mag@logie είναι μια
‘‘μετατοπισμένη’’ τάξη. Η δουλειά σ' ένα διαφορετικό χώρο απ' αυτόν
της τάξης, με άλλα άτομα, με άλλες απαιτήσεις αναπτύσσει σ' αυτούς την
έννοια της προσαρμογής, τόσο ως προς τη γνώση του "είμαι", όσο και ως
προς τη γνώση του "κάνω". Μια περισσότερο επαγγελματική
συμπεριφορά (ύπαρξη "αφεντικού"), λιγότερο προστατευτική, τοποθετεί

                                                          
24 Αυτά τα σχόλια προέρχονται από τη Marianne Husson, διδάσκουσα στο Κέντρο
κατάρτισης της Broye, το οποίο συνδέεται με το ίδρυμα του Verdeil. Κάθε Πέμπτη,
μετακινείται από το Κέντρο της για να δουλέψει στο Mag@logie με εφήβους της
τάξης της.
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τον νέο σε μια κατάσταση μάθησης πιο κοντινή στον κόσμο που τον
περιμένει σε μια επιχείρηση.

Οι ευθύνες της ημέρας που παρουσιάζονται το πρωί υποχρεώνουν
τους νέους να κάνουν επιλογές, να τις τηρήσουν και να
πραγματοποιήσουν τις εργασίες τους από την αρχή έως το τέλος.

Ο πειραματισμός της μεταβίβασης των θεωρητικών και σχολικών
γνώσεων κινητοποιεί τους νέους να μαθαίνουν περισσότερο,
κατανοώντας τη χρησιμότητα και τη σημασία των επαναλήψεων που
γίνονται στο σχολείο."

"Ως διδάσκουσα, εμψυχωτής πληροφορικής και υπεύθυνη για τους
νέους στον τομέα της "λογισμοθήκης" του CIS,25 ενδιαφέρθηκα πολύ για
τις προσφερόμενες δραστηριότητες από το Mag@logie. Εκτιμώ
συγκεκριμένα:

− Το γεγονός ότι μπορεί κανείς να εξετάζει τα CD-ROM πριν τα
αγοράσει. (Εκτός από το βιβλιοπωλείο, δεν γνωρίζω άλλους
δημόσιους χώρους όπου είναι δυνατόν να δοκιμάζουμε τις
"γαλέτες"  πριν τις αγοράσουμε.)

− Το να μπορείς να συγκρίνεις τις δικές μας αξιολογήσεις μ' αυτές
των υπευθύνων και των εφήβων.

− Το να επανεκπαιδεύεσαι τακτικά πάνω στους νεωτερισμούς."

"Η δραστηριότητα της ΙΠΕ26 είναι εθνική ή το λιγότερο
γλωσσολογική και ως εκ τούτου το δίκτυο των εταίρων μας δεν συνδέεται
με το ένα άλλο ή το άλλο καντόνι. Η εργασία με το Mag@logie μας
επιτρέπει να εμπλουτίσουμε την προσφορά μας στην τεκμηρίωση, κυρίως
στα επαρχιακά κέντρα παιδαγωγικής τεκμηρίωσης."

iv) Από τους συνεργάτες του Mag@logie

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 98/99, υποδεχτήκαμε στο
Mag@logie πολλούς ενήλικες για πρακτική άσκηση. Ένας απ’ αυτούς
έπρεπε να ολοκληρώσει "μια άσκηση επαγγελματικής πρακτικής"
διάρκειας 6 μηνών, προτού να μπορέσει να γίνει δεκτός στο EESP, 27

                                                          
25 CIS: Κέντρο Πληροφορικής της Υπηρεσίας σχολικής αγωγής, Α/θμιας και
Β/θμιας εκπαίδευσης για την επαρχία του Βο.
26 ΙΠΕ: Fondation d’ Education pour l’ Environnement = Ελβετικό Ίδρυμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Neuchatel.
27 EESP: Σχολή Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών της Λωζάννης.
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προκειμένου να καταρτιστεί ως δάσκαλος κοινωνικο-επαγγελματικής
εκπαίδευσης. Στο τέλος αυτής της περιόδου, ο μαθητευόμενος μας
γνωστοποίησε ότι θα ενδιαφερόταν πολύ να συνεχίσει σ' αυτό το χώρο
εργασίας, έτσι ώστε να επωφεληθεί από ό,τι θα αποκομίσει από μια
κατάρτιση, που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Καθώς το Mag@logie έπρεπε επιτακτικά να ενισχύσει την ομάδα που
τον πλαισίωνε μ' ένα τουλάχιστον επιπλέον άτομο, δεν άργησε καθόλου
να υπογραφεί το σχετικό συμβόλαιο (υπογράφτηκε στις αρχές Μαρτίου
του 1999).

Οι απόψεις και οι διαπιστώσεις του μαθητευόμενου αυτού ήταν
πολύτιμες. Η έκθεση για την πρακτική άσκησή του μνημονεύει κάποια
βασικά ερωτήματα σχετικά με την παιδαγωγική προσέγγιση :

− "Πρέπει υποχρεωτικά να περάσουμε από επιβαλλόμενες και
υποχρεωτικές εργασίες για να προσεγγίσουμε το μεγαλείο της
αυτονομίας;

− Υπάρχει μια οικουμενική λύση για να γίνει κάποιος υπεύθυνος και
αυτόνομος;

− Πώς μπορεί  να επιτύχει ο νέος μια θεαματική προσαρμογή;
− Πώς να του δώσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να αναλύσει μια
προβληματική κατάσταση και να αποφύγει την απλή εφαρμογή
μιας προκατασκευασμένης λύσης;

− Σε ποια στιγμή πρέπει να παρέμβουμε;"
Αυτές οι ερωτήσεις δείχνουν ότι αυτός ο χώρος μάθησης

επιτρέπει στους εφήβους ν' αντιμετωπίσουν μια πλειάδα πολύπλοκων
καταστάσεων. Δεν πρόκειται πια να επιλύσουν μια προβληματική
κατάσταση χωρίς μεγάλες προσπάθειες. Οι πελάτες είναι εκεί και
απαιτούν μια ποιοτική εξυπηρέτηση. Για να το εγγυηθούμε αυτό,
θέσαμε τις αρχές της συνεργατικής δουλειάς. Για να το αντιληφθούμε
αυτό, αρκεί να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αποκτούνται οι
καινούριες ικανότητες τεχνικής φύσης. Συχνά πρόκειται για
καταστάσεις "μάθησης επί τόπου" ή "μέσω της πράξης".

Καθώς δεν είναι εθελοντικά καθορισμένοι ο τόπος ή ο χρόνος  γι'
αυτού του τύπου τις δραστηριότητες, η απόκτηση μιας τεχνικής
ικανότητας είναι συχνά το έμμεσο αποτέλεσμα μιας παιδαγωγικής
δραστηριότητας. Οι μαθητευόμενοι δεν ενθαρρύνονται ευθέως ν'
αποκτήσουν καινούργιες ικανότητες, επειδή η εκμάθηση της χρήσης
τεχνολογικών εργαλείων δεν παρουσιάζεται ως ένας αυτοτελής στόχος.
Αν βρεθούν μπροστά σε μια προσωπική αδυναμία, καλούν έναν από
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τους συναδέλφους, τον πιο ικανό, ή έναν παρόντα ενήλικα. Σ' αυτές τις
περιπτώσεις, οι ανταλλαγές εμπειριών είναι συχνά πιο ωφέλιμες.
Φανταστείτε τον νέο να θέτει μια ερώτηση στον ενήλικα, τον οποίο
βλέπει να φθάνει όπως και ο ίδιος, στα όριά του. Ένα τέτοιο σύστημα
θα μπορούσε να παγιώσει τον καθένα σ' αυτό που ξέρει να κάνει
καλύτερα. Εν τούτοις όμως, δεν είναι αυτό το θέμα, αν και αυτή η τάση
μπορεί να παρουσιαστεί σε μια συνεργατική δουλειά. Στο Mag@logie,
η φυσική εναλλαγή στην πραγματοποίηση των διάφορων εργασιών
επιτρέπει να βρίσκονται τακτικά οι μαθητευόμενοι σε καταστάσεις
εντελώς απρόβλεπτες. Έτσι ο καθένας ενθαρρύνεται ν' αναπτύξει
συγκεκριμένες πολύπλοκες δραστηριότητες, όταν ένα πιο ικανό άτομο
δεν είναι διαθέσιμο. Αυτή η διαπίστωση είναι πολύτιμη τόσο για τους
εφήβους όσο και για τους ενήλικες που πλαισιώνουν τους νέους.

6.5.2 Σε επίπεδο οργανωτικής δομής

Τα τελευταία 10 χρόνια και απέναντι στη μη ευνοϊκή οικονομική
συγκυρία, παρακολουθούμε ένα κοινωνικό φαινόμενο αναδίπλωσης
προς τις συγκεντρωτικές δομές, που υποτίθεται ότι είναι αποδοτικές και
ότι δημιουργούν συνεργασίες. Αυτή η διαπίστωση ισχύει για όλα τα
επίπεδα της κοινωνίας μας, συμπεριλαμβανόμενου και του τομέα της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Φαντάζομαι ότι η ιεραρχία
καθησυχάζει κάποιους, ωστόσο, οι κακές συνέπειες μιας τέτοιας
κατάστασης δεν είναι χωρίς κινδύνους.

Εξάλλου, η δική μας κοινωνία εξελίσσεται φυσικά προς άλλα
μοντέλα, προσπαθώντας ν' ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Οι
ιεραρχούμενες δομές επιχειρούν να συμπληρώσουν την οργάνωσή τους
με δομές σε δίκτυα ή μητρώα διοικητικά. Έτσι λοιπόν μπορούν ν'
αντιδράσουν πιο γρήγορα και  πιο ευέλικτα στις εξελίξεις της κοινωνίας
μας. Η εμφάνιση των δικτύων τύπου "Internet", επιτρέποντας στον
καθένα να συμμετέχει, με τρόπο άτυπο, στο οικοδόμημα των γνώσεών
του, έξω από κάθε ιεραρχική πίεση, αποτελεί ένα παράδειγμα ανάμεσα
σε τόσα άλλα. "Η γνώση, στην κοινωνία μας του ανταγωνισμού και των
κερδών, είναι συνάμα ένα εμπορικό αγαθό και ένα όργανο εξουσίας, και
η μεταβίβασή της δεν επιχειρείται χωρίς μια ορισμένη επιφύλαξη ή χωρίς
υπολογισμό των συμφερόντων. "28

                                                          
28 HEBER-SUFFRIN C. et M.,"Le cercle des savoirs réconnus", EPI, Habiter, 1993.
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To ζητούμενο της "ανοικτής μάθησης", που εισήχθη εδώ και
χρόνια στις Η.Π.Α., είναι λοιπόν ουσιαστικό. Το ελβετικό
Επιστημονικό Συμβούλιο ορίζει σε μια από τις τελευταίες του εκθέσεις,
ότι θα πρέπει να καλυφθούν σημαντικά κενά στον τομέα της
μεταβίβασης της γνώσης και της ακαμψίας των φορέων, οι οποίοι
συχνά εμφανίζονται ως ανταγωνιστικοί και όχι ως συμπληρωματικοί.
Επομένως, εκεί θα έπρεπε να τεθεί το επίκεντρο των ανησυχιών μας.
Δυστυχώς, υπάρχει, ακόμα και σήμερα, ένα χάσμα ανάμεσα στις
επονομαζόμενες "ευγενείς", πνευματικές ή πανεπιστημιακές γνώσεις,
και τις τεχνικές γνώσεις, τις χειρωνακτικές, αυτές που οδηγούν στο να
γνωρίζω να κάνω και να γνωρίζω να είμαι. Πάντως, η υπάρχουσα
κατάσταση είναι εν εξελίξει προς την αναγνώριση μιας κάποιας
ισότητας ανάμεσα σ' αυτές τις γνώσεις. Η άφιξη μιας βιομηχανικής
εποχής στις υπηρεσίες και την επικοινωνία, μας εισάγει φυσικά στην
ιδέα των "δικτύων". Οι χειριστές θα πρέπει να είναι ικανοί να
χειρίζονται μια "εκρηκτική" κίνηση μέσα στις διάφορες ιστοσελίδες, να
πληροφορούν σχετικά με τις υπάρχουσες τεχνικές δυνατότητες, να
οργανώνουν τη ροή "πληροφόρησης - κατάρτισης" μεταξύ ανθρώπων
και χώρων. Αν και αυτή η ανάλυση στηρίζεται περισσότερο σε έννοιες
γεω-οικονομικές, γεω-πολιτικές και επικοινωνίας, οι παράλληλοι που
μπορούμε να χαράξουμε στον τομέα της διδακτικής είναι πλούσιοι σε
διδάγματα. Το Mag@logie προσπαθεί έτσι, βασισμένο σ' αυτές τις
αρχές, να προσφέρει μια τέτοια δυναμική. Στο πλαίσιο αυτό οι
διαπιστώσεις μας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι αφορούν
σε απόψεις αρμοδίων φορέων και κυρίως των χρηστών του
Mag@logie.

i) Απόψεις της ομάδας αναφοράς και συνεργατών

"Αυτή η εμπειρία είναι νεωτεριστική, ως προς το περιεχόμενό της,
και τοποθετείται στη συνέχεια των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών από
το ΚΛΠ. Είναι προσανατολισμένη στους πλήρως αναπτυσσόμενους
τομείς. Η δομική της οργάνωση σε δίκτυο επιτρέπει να εντάξει έναν
τομέα του ιδρύματος σ' ένα ζωντανό ιστό συνεργατών. Χωρίς το
Mag@logie, αυτές οι συνδέσεις δεν θα γίνονταν. Παράγονται
διασυνδέσεις και συνεργασίες, χωρίς να έχουν προβλεφθεί εκ των
προτέρων. Είναι ενδιαφέρον, π.χ., να παρατηρήσει κανείς τις
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παιδαγωγικές αρετές του εμπορίου. Οι μαθητευόμενοι επωφελούνται από
την τοποθέτησή τους σε διαφορετικές λειτουργίες".

Κατ' επανάληψη αναφέρθηκε η συνεργασία ανάμεσα στο
Mag@logie και στο Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (ΚΕΕ). Η
συνεργασία την οποία αντιπροσωπεύει η δικτύωση αυτών των 2 δομών,
που φαινομενικά δεν θα είχαν τίποτα να προσφέρουν η μια στην άλλη,
δίνει ένα μάθημα που θα προσφέρει κάποιες λύσεις για το μέλλον. Η
έννοια της ετερογένειας είναι η κατευθυντήρια γραμμή. Καθένας
βρίσκεται σε μια σχέση νικητή προς νικητή. Τα σχόλια του υπεύθυνου
του ΚΕΕ το αποδεικνύουν:

"Το Mag@logie είναι ένας απαραίτητος εταίρος για την ειδική
εκπαίδευση στο επίπεδο συμβουλών για τα παιδαγωγικά και
εκπαιδευτικά λογισμικά. Χωρίς αυτό τον φορέα, θα χρειαζόταν μια
πλήρης θέση στο ΚΕΕ για να ενθαρρύνει αυτό το άνοιγμα στην
πληροφορική. Το Mag@logie προσφέρει πολύ ακριβείς και αξιόλογες
δραστηριότητες (π.χ. πραγματοποίηση ημερίδων). Συντάσσει άρθρα
πληροφοριακά για το "μπλε δελτίο".29 Διαθέτει ένα μοναδικό στην
Ελβετία χώρο με περισσότερο από 350 διαθέσιμα λογισμικά. Προσφέρει
μια αποκεντρωμένη κεραία στον βορρά του καντονίου."

Ο πολλαπλασιασμός αυτών των συνεργασιών θα ήταν
επιθυμητός για το μέλλον. Το καντόνι του Jura συνειδητοποίησε αυτές
τις προκλήσεις και συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία δεσμών με το
Mag@logie, ενώ και άλλα γαλλόφωνα καντόνια οργανώνονται για να
αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας.

ii) Σχόλια από τους χρήστες του Μag@logie

"Μια μεγαλύτερη διαθεσιμότητα  του Υπευθύνου του
προγράμματος θα ευνοούσε μια ανταλλαγή παρατηρήσεων και μια
ευθύνη καλύτερα προσαρμοσμένη, περισσότερο ευδιάκριτη."

"Η επιλεχθείσα τοποθέτηση στην Yverdon δεν εξυπηρετεί απόλυτα
τους επαγγελματίες της Λωζάννης."

Αυτά τα δύο σχόλια, τα οποία προέρχονται από γράμματα που
παραλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, δείχνουν ότι ο κάθε
χρήστης είναι πρώτα απ' όλα ένας καταναλωτής. Η επιθυμία του είναι
                                                          
29 Από το ξεκίνημά του το ΚΕΕ δημοσιεύει 4 φορές το χρόνο ένα δελτίο
πληροφοριών, μπλέ χρώματος, που αποτελεί έναν χώρο ανταλλαγών μεταξύ των
ασχολούμενων στην ειδική εκπαίδευση.
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να αποκτήσει γρήγορα μια παροχή και κατά προτίμηση δίπλα στο σπίτι
του. Αυτή η συμπεριφορά γίνεται αισθητή όλο και περισσότερο στους
εμπορικούς κύκλους και αποδεικνύει τις δομικές δυσκολίες ενός
προγράμματος σε μια φάση εκκίνησης. Παρά την οργάνωση τύπου
"δικτύων" ή τις αρχές της ανταλλαγής που συχνά εφαρμόζονται, είναι
δύσκολο ν' ανταποκριθούμε στα όνειρα και το ιδεώδες του κάθε
εταίρου με το ξεκίνημα του προγράμματος. Η κατασκευή συνδέσμων
στο εσωτερικό ενός δικτύου απαιτεί πολύ χρόνο, αλλά επιτρέπει την
καλύτερη εδραίωση του προγράμματος.

6.5.3 Σε επίπεδο οικονομικό

Ιδεολογικά εκτιμώ ότι θα έπρεπε να αφιερώσω μια λιγότερο
κεντρική θέση στην οικονομική διάσταση των διαπιστώσεων στις
οποίες καταλήξαμε μέσω της έρευνας για την αποτελεσματικότητα του
Mag@logie. Παρ’ όλα αυτά είναι απαραίτητο να επισημανθεί ότι η
πλευρά αυτή παραμένει συχνά στο επίκεντρο αυτών που μας
απασχολούν. Κάθε επιχείρηση, που εύχεται ν' αναπτυχθεί, έχει ανάγκη
από κονδύλια για να το κάνει. Η θέληση, η αφοσίωση, το πείσμα
επιτρέπουν να μετακινήσεις βουνά αλλά δεν αρκούν πια από μόνα τους.
Το Mag@logie αποτελεί προϊόν ενός μακροχρόνιου στοχασμού γύρω
από τα συστήματα μικτών χρηματοδοτήσεων. Αυτά επιτρέπουν την
είσοδο σε μη επικερδείς αγορές, όπως για παράδειγμα ένα κατάστημα
επίδειξης εκπαιδευτικών λογισμικών. Κανένας μέχρι εκείνη την ημέρα
δεν θα έμπαινε εκεί και δικαιολογημένα. Η εξήγηση γι' αυτό είναι απλή.
Πάρτε ένα προϊόν που πουλιέται 10.000 δρχ. περίπου. Αφήστε έναν
πωλητή να το παρουσιάσει στον πελάτη κατά τη διάρκεια μισής ώρας
και έχετε ήδη χάσει τα χρήματα, γιατί το δικό σας οικονομικό
περιθώριο δεν θα καλύψει τον μισθό του υπαλλήλου σας. Επομένως,
γιατί να μπεις ορμητικά σε μια αγορά που είναι γνωστή ως μη
επικερδής; Απλά, γιατί η οικονομική λογική αυτού του προγράμματος
δεν ανταποκρίνεται σε παραδοσιακά μοντέλα και γιατί ο μεγάλος της
πλούτος βρίσκεται πρώτα απ’ όλα στους τομείς κατάρτισης και
παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης.
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i) Από την ομάδα αναφοράς

Ο υπεύθυνος του προγράμματος σημειώνει, σε σχετική επιστολή
του, τα εξής:

"Για να δώσουμε ζωή και σταθερότητα στο πρόγραμμα (στην
παρούσα φάση, όλα θα ναυαγούσαν μέσα σε 2 μήνες αν έπρεπε να
απεμπλακώ από το πρόγραμμα) είναι αναγκαίο να πετύχουμε, εκτός από
τη βοήθεια ενός λογιστή με πλήρη απασχόληση σε διαμορφωμένο
εμπορικό κατάστημα, μια πλήρη απασχόληση διαμορφωμένης
παιδαγωγικής στήριξης, έναν διευθυντή προγράμματος πλήρους
απασχόλησης. Αυτό θα επέτρεπε να εντάξουμε έναν ή δύο ενήλικες
ασκούμενους πλήρους απασχόλησης και μία/ένα μαθητευόμενο, καθώς
και 5 νέους."

Κατά τη συνεδρία της 19.1.1999, η ομάδα αναφοράς
συνειδητοποίησε αυτές τις δυσκολίες και τις έλαβε υπόψη της,
επιβεβαιώνοντας ότι ήταν δύσκολο να σταθεροποιηθεί το πρόγραμμα
χωρίς ένα μικρό ρίσκο. Είχε αποφασιστεί να υποστηριχθεί η πρόσληψη
ενός δασκάλου κοινωνικο-επαγγελματικής εκπαίδευσης για να
κατανείμει καλύτερα τις ενέργειες ένταξης των ασκούμενων και την
προετοιμασία της εργασίας τους.

ii) Από την Eπιτροπή

"Συχνά, ευχαριστείται κάποιος διακηρύσσοντας ότι το κοινωνικό
στοιχείο είναι ένα παράσιτο που κατατρώει την οικονομία. Δεν θα
παραπονιόμαστε εάν συσχετίζαμε και συνδέαμε την οικονομία με την
κοινωνία για μια έστω φορά".30

Για την Επιτροπή, αυτή η μικτή φόρμουλα αντιπροσωπεύει μια
αυθεντική συνύπαρξη ανάμεσα σε μια κλασική χρηματοδότηση,
πλήρως καθορισμένη εδώ και χρόνια μέσω των αρμοδίων κοινωνικών
υπηρεσιών που υπάρχουν σε κάθε καντόνι, και μια φόρμουλα πολύ
περισσότερο ανοικτή που περιέχει ένα είδος αυτο-χρηματοδότησης.
Αυτή, όμως, η μορφή παρουσιάζει, όμως, ένα μέγιστο μειονέκτημα, το
οποίο είναι η υποψία που συναντάμε γύρω από τη συμβολή του
χρήματος που εισπράττεται από τις εμπορικές δραστηριότητες.
Προφανώς τα δημόσια ταμεία δεν πρέπει να χρηματοδοτούν, με τη
μορφή επιχορηγήσεων, μια θέση πωλητή ή πωλήτριας. Για τον ίδιο
                                                          
30 Λόγια  ενός από τα μέλη της Επιτροπής του ΚΛΠ.
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λόγο, δεν θα δεχόμασταν ότι το κράτος δεν είναι συνεπές ως προς τις
υποχρεώσεις του για βοήθεια στην κατάρτιση των μαθητών. Η
προτεινόμενη μικτή λύση μέσω μιας ΕΠΑΚ είναι συμφέρουσα για κάθε
πλευρά. Θα ήταν κρίμα να τη στερηθούμε με πρόφαση συνήθειες,
ηθικές αξίες ή διαδικαστικές ακαμψίες.

iii) Από τους χρήστες του Mag@logie

Οι χρήστες του Mag@logie προσεγγίζοντας την οικονομική διάσταση
των προσφερόμενων υπηρεσιών παρατηρούν:

− "Το Mag@logie μας δανείζει τα CD-ROM που αφορούν τους
τομείς δράσης μας για ένα μήνα.

− Η ΙΠΕ (Fondation d’ Ιtudes pour l’ Environement) αξιολογεί
τους τίτλους, κατά τη διάρκεια αυτών των μικρών χρονικών
διαστημάτων, πριν να επιστρέψει στο Mag@alogie τα CD-ROM
με τα φύλλα αξιολόγησης.

− Το ΙΠΕ και το Mag@logie πληροφορούνται αμοιβαία για τις
ανακαλύψεις τους στην αγορά των CD-ROM.

− Το ΙΠΕ μπορεί, ενδεχομένως, να επωφεληθεί από εκπτώσεις στις
τιμές.

− Το Mag@logie θέτει τους χώρους του στη διάθεση των
αξιολογητών του ΙΠΕ, ακόμη κι εκτός των ωρών που είναι
ανοικτό για το κοινό.

Η συνεργασία επιτρέπει στο ΙΠΕ:
− Να περιορίσει τις αγορές των CD-ROM που αποδεικνύονται
λιγότερο ενδιαφέρουσες γι' αυτή.

− Να μπορεί να βασιστεί σ' ένα ικανό ίδρυμα."

"Ως υπεύθυνος του τομέα πληροφορικής και πρόεδρος της
Επιτροπής του Bo για την πληροφορική, γνωρίζω το Mag@logie εδώ και
μερικά χρόνια, αλλά συνεργάζομαι τακτικά με αυτό από το συνέδριο του
Τεχνολογικού Κέντρου Πληροφορικής, επιτυγχάνοντας έτσι να
«ανακαλύψω» την ομάδα του. Απευθύνομαι στο Mag@logie κυρίως
μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ζητώ τις τιμές, κάνω τις
παραγγελίες μ' αυτόν τον  τρόπο. Εκτιμώ την ταχύτητα των απαντήσεων.

Δεν συγκρίνω πια τις τιμές των διδακτικών λογισμικών,
βασιζόμενος στην αρχή ότι το Mag@logie προτείνει τις καλύτερες τιμές.
Η κοινωνικο-παιδαγωγική πλευρά του Mag@logie είναι επίσης ένα



140

κίνητρο. Δεν αξιοποίησα τη δυνατότητα να εξετάσω επί τόπου ένα
λογισμικό. Το Magal@gie είναι σχετικά απομακρυσμένο από το χώρο
εργασίας μου. Γενικά, αγοράζω ένα λογισμικό, το αξιολογώ επί τόπου με
τη βοήθεια των συναδέλφων και κάνω μια συνολική παραγγελία σε
περίπτωση ικανοποίησης.

Θα εκτιμούσα:
− Έναν κατάλογο προϊόντων με τιμές, τον οποίο θα μπορώ να
συμβουλευτώ μέσω ΙNTERNET.

− Τη δυνατότητα να παραγγείλω μέσω αυτής της ιστοσελίδας.
− Η ηλικία να αναφέρεται τακτικά στα σχετικά κείμενα, στη θέση
των ενδείξεων «CE1» (Cours Ιlιmentaire) και «CM2» (Cours
Moyen 2) και αντί γι’ αυτές, η ηλικία στην οποία απευθύνονται τα
προϊόντα."

Μέσα απ’ αυτά που αναφέρθηκαν, διαπιστώνει κανείς ότι το
Mag@logie προσφέρει μια σειρά δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στα
άλλα ιδρύματα να κάνουν ουσιαστικές οικονομίες. Χωρίς αυτή τη
συμβολή του, οι εταίροι μας θα έπρεπε να επενδύσουν χρόνο και
χρήμα. Γιατί να μη φανταστούμε μια συμμετοχή αυτών των τελευταίων
με τη μορφή μιας άμεσης ή έμμεσης οικονομικής στήριξης. Το
απόσπασμα της επιστολής του υπευθύνου του τομέα γενικής
διαχείρισης του καντονιού του Jura 31 επιβεβαιώνει ότι αυτή η ιδέα
βρήκε το δρόμο της.

"(...) Ενδιαφέρθηκα για περισσότερους από έναν λόγους για τις
δραστηριότητες του Mag@logie.

− Μια υπεύθυνη του προγράμματος του Κέντρου Άμιλλας στην
Πληροφορική του καντονίου του Jura εκπαιδεύτηκε στην
εκμάθηση των εκπαιδευτικών λογισμικών του κέντρου σας και
αποζημιώθηκε γι' αυτή την εργασία από τις αρχές του καντονίου.

− Οργάνωσε μια παρουσίαση των λογισμικών για τους διδάσκοντες
του καντονίου.

                                                          
31 Ο M.Daniel Brosy  είναι συγχρόνως αντιπρόσωπος του Τμήματος Παιδείας στα 2
γαλλόφωνα συνέδρια των υπευθύνων της Α/θμιας και της Β/θμιας εκπαίδευσης
(CSI και CSII ), υπεύθυνος του προγράμματος TIC-JURA-2002  και πρόεδρος του
Κέντρου Άμιλλας στην Πληροφορική του Jura ( CEIJ ).



141

− Ο κατάλογός σας έγινε πολύ γνωστός και μοιράστηκε στα σχολεία
του καντονίου. Είναι ένα απαραίτητο εφόδιο για την εφαρμογή του
σχετικού προγράμματος (TIC-JURA-2002).

− Υπάρχει πράγματι μια σκέψη στη γαλλόφωνη Ελβετία σχετικά με
τον συντονισμό προγραμμάτων αφιερωμένων στην ένταξη της
πληροφορικής στην εκπαίδευση. Το Mag@logie θα έπρεπε, κατά
την άποψή μου, να έχει ένα μέλλον ρομανικό".
Το καντόνι του Jura κατανόησε τις συνεργασίες που είναι

δυνατόν να υπάρξουν ανάμεσα στo Mag@logie και τις δομές του
καντονίου. Καθώς δεν είχαν τα μέσα να εγκαταστήσουν ένα κέντρο
συμβουλευτικής για την παιδαγωγική πληροφορική, έστειλαν στο
Κέντρο μια διδάσκουσα για πολλούς μήνες προκειμένου να καταρτιστεί
και να προσφέρει την παρουσία της στo Mag@logie. Δίνοντας
πληροφορίες στους πελάτες του καταστήματος, απέκτησε μια
αναγνωρισμένη ικανότητα και μπόρεσε να επωφεληθεί των πολύ
πλούσιων ανταλλαγών με τους συναδέλφους των άλλων γαλλόφωνων
καντονίων. Αυτή η ανταλλαγή δραστηριοτήτων υπήρξε μια ιδανική
λύση μέσα σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο.

iv) Υπέρ της πίστωσης

Η φιλοσοφία του Mag@logie είχε ανακοινωθεί στην έναρξη του
προγράμματος: δημιουργώ κάποιο κέρδος για να επιτύχω την αυτο-
χρηματοδότηση ενός μέρους του κόστους της επιχείρησης. Το
Mag@logie, κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου λειτουργίας του
στην Yverdon και κάτω από το ενιαίο νομικό καθεστώς του κοινωνικο-
επαγγελματικού τομέα του ΚΛΠ, απέδειξε τη δύναμη της αυτο-
χρηματοδότησης. Επιπλέον, η παροχή των υπηρεσιών του και η
επιλογή των παρουσιαζόμενων προϊόντων εξαπλώνονται. Τα λογισμικά
σε στoκ είναι πλέον πολυάριθμα και επιτρέπουν τις καλύτερες
προθεσμίες παράδοσης του εμπορεύματος, όπως και μια πιο άμεση
διαχείριση παραγγελιών. Υπάρχουν στην αγορά τρεις ή τέσσερις
μεγάλοι προμηθευτές και εφαρμόζουν μια επιθετική πολιτική τιμών, οι
οποίες πιέζουν τους πελάτες να είναι όλο και περισσότερο ασταθείς. Ο
όγκος των πωλήσεών τους, δεν είναι συγκρίσιμος μ' αυτόν του
Mag@logie. Θα ήταν σφάλμα λοιπόν να θέλουμε να τους
συναντήσουμε στο ίδιο πεδίο. Πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις για να
αυξήσουμε τον κύκλο των εργασιών της επιχείρησης.
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6.5.4 Σε θεσμικό επίπεδο

Η φιλοσοφία της επιχείρησης, τόσο προβεβλημένη στα
μαθήματα της διοίκησης επιχειρήσεων (management), είναι μια
πραγματικότητα στο ΚΛΠ εδώ και πολλά χρόνια. Κατά τη δημιουργία
της από τον Ζακ Julmy, τέθηκε, ως βασική αρχή για τη λειτουργία της,
η ξεκάθαρα επιβεβαιωμένη θέληση να συνδεθούν οι συνεργάτες με τις
διαδικασίες αποφάσεων. Έτσι αναπτύχθηκαν συνήθειες εργασίας στα
πλαίσια διεπιστημονικών ομάδων. Καθένας μπόρεσε να καταθέσει την
προσφορά του, τη λογική του, την εμπειρία του ή το δικό του τρόπο
αντίληψης για να δημιουργήσει, μαζί με τους άλλους, ένα σχέδιο για το
οποίο αισθανόταν, στη συνέχεια, ότι αποτελούσε μέρος του. Το
αίσθημα του "ανήκειν" μπόρεσε ν' αναπτυχθεί χάριν μιας σαφούς
πληροφόρησης των καθορισμένων ρόλων και μιας αναγνώρισης στους
κόλπους της ομάδας. Αυτό το τελευταίο σημείο ήταν ίσως το πιο
δύσκολο να προσεγγισθεί, γιατί δεν ήταν πάντα εύκολο να έχει κανείς
αντικειμενική εικόνα των εργασιών ενός συναδέλφου που προερχόταν
από ένα διαφορετικό από το δικό του επάγγελμα. 32

Το πρόγραμμα Mag@logie εντάχθηκε λοιπόν σ' αυτή τη θεσμική
δυναμική. Τα προηγούμενα κεφάλαια έδειξαν τα στάδια και τα
επιχειρησιακά βήματα για να φθάσουμε εκεί. Σε κάθε στιγμή, έπρεπε να
φροντίζουμε να διατηρούμε αυτή την πολιτική της επιχείρησης
φέρνοντας καινούργια στοιχεία, τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και δομής
όσο και λειτουργίας. Αυτό το στοίχημα φαίνεται να έχει κερδηθεί, αλλά
πρέπει να διατηρούμε ανά πάσα στιγμή μια επιφύλαξη για να μπορέσει
το πρόγραμμα να εδραιώσει την ταχύτητα της εκκίνησης του και ν'
αναπτυχθεί με μια καμπύλη αύξησης πιο εύκολα διαχειριζόμενη.

i) Από την Eπιτροπή του ΚΛΠ

"Η δημιουργική και νεωτεριστική πλευρά αυτής της ιδέας είναι
πρώτα απ' όλα ενδιαφέρουσα σε γενικό πεδίο. Επίσης, εντάσσεται τέλεια
σε μια συνέχεια της έννοιας της βοήθειας των νέων που αντιμετωπίζουν
                                                          
32 Πριν από 10 χρόνια περίπου, το ΚΛΠ είχε ξεκινήσει μ'έναν εξωτερικό σύμβουλο,
έναν προβληματισμό γύρω από την αντίληψη της εργασίας του άλλου. Ήταν
εντυπωσιακή η ανακάλυψή του ότι η πλέον σαφώς προσδιορισμένη ταυτότητα ήταν
αυτή του επαγγέλματος του θυρωρού.



143

την είσοδο στην επαγγελματική ζωή. Το Mag@logie καταχωρείται ως
μια καινούργια περιοχή του κοινωνικο-επαγγελματικού τομέα του ΚΛΠ
και υπηρετεί το ίδρυμα προσφέροντας μια καινούργια παιδαγωγική
προσέγγιση. Καθώς του λείπουν οι δομές, που προτείνουν πιθανότητες
μεταλλαγής μεταξύ σχολείου και επαγγελματικού κόσμου, θα ήταν
δυσάρεστο να στερηθούμε το Mag@logie, το οποίο προσφέρει μια
συμπληρωματική λύση σ' έναν τομέα δραστηριοτήτων που δεν
προσεγγίζεται αλλού."

Αυτή η ξεκάθαρη θέση της Επιτροπής του ΚΛΠ διευκόλυνε πολύ
τη δραστηριότητα όλων των πρωταγωνιστών του προγράμματος. Η
επιθυμία συγκεκριμένων μελών της Επιτροπής, να εμπλακούν πιο
άμεσα στην πορεία σύνδεσης του Mag@logie με τον κοινωνικο-
επαγγελματικό τομέα του ΚΛΠ, ήταν ένα αδιαμφισβήτητο
συμπληρωματικό στήριγμα. Το να αισθανθούν στηριζόμενοι και
βοηθούμενοι, ήταν ανεκτίμητης αξίας για τον διευθυντή και τον
υπεύθυνο του προγράμματος.

ii) Από τους συνεργάτες του ΚΛΠ του βόρειου τομέα του Βο

Κατά τη διάρκεια της όλης προσπάθειας, οι συνεργάτες
συνενώθηκαν με διάφορους τρόπους. Μπόρεσαν να μοιραστούν,
ομαλά, τις ερωτήσεις και τους φόβους τους σε διαφοροποιημένους
χώρους. Παρόλα αυτά, αισθάνθηκα ότι η περίοδος της οικονομικής
κρίσης και η αμφισβήτηση της ίδιας της ταυτότητας των ΚΛΠ και της
ιδιότητας των ειδικών δεν διευκόλυναν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τη
δημιουργία μιας καινούργιας δομής.

Ορισμένα σχόλια είναι σίγουρα συνδεδεμένα μ' αυτή την
εντύπωση απώλειας της ταυτότητας.

− «Θα ήταν το Mag@logie ένας ανταγωνιστής για το ΚΛΠ;»
− «Τι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα το ΚΛΠ χρησιμοποιώντας το

Mag@logie;»
− «Πρόκειται περισσότερο για ένα παιδαγωγικό πρόγραμμα και όχι
πραγματικά προ-επαγγελματικό. Θα ήταν περισσότερο χρήσιμο
στους διδάσκοντες παρά στους δασκάλους κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΔΚΕΕ) του κοινωνικο-
επαγγελματικού τομέα».
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− «Θα βλέπαμε καλύτερα να φοιτούν σ’ αυτό μαθητές της Rambarde
33 και όχι του ΚΛΠ.»

− «Θα αποτελεί μια λύση για την πρακτική άσκηση μόνο στην
περίπτωση που δεν θα έχουμε βρει άλλη.»
Τα πρακτικά της ομάδας μελέτης με ημερομηνία 4.2.1997,

αποκαλύπτουν επίσης ένα σημαντικό θέμα :
"Μέσα σε μια περίοδο όπου όλα είναι υπό περιορισμό, θα πρέπει

κανείς να είναι προσεκτικός στις προκαλούμενες αντιδράσεις από την
υποστήριξη καινούργιων προγραμμάτων."

Μετά από 18 μήνες λειτουργίας, οι επαφές ανάμεσα στο ΚΛΠ
και το Mag@logie γίνονται πιο φυσικές και συχνές. Κάθε
επαγγελματικός κλάδος βλέπει στο χώρο αυτό πιθανότητες
συνεργασίας στον δικό του τομέα δραστηριοτήτων. Έτσι
πραγματοποιούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες :

− Η αίθουσα επίδειξης εξοπλίσθηκε με προθήκες από
ξαναχρησιμοποιημένο χαρτόνι. Η δραστηριότητα σχεδιάσθηκε
ύστερα από μια μελέτη για τους όγκους που προβλεπόταν στα
προγράμματα των μαθηματικών της 8ης και της 9ης τάξης.

− Τα εργαστήρια των πρακτικών ασκήσεων των τελευταίων
τάξεων πραγματοποίησαν τις μετρήσεις για το απόθεμα (στοκ).

− Άλλοι πραγματοποίησαν μετρήσεις για τις συσκευασίες.
− Μερικοί λογοπεδικοί δοκίμασαν καινούρια προγράμματα για την
εκμάθηση της ανάγνωσης. Τα σχόλιά τους προορίζονται για τη
δημοσίευση του καταλόγου.

− Μια συνάδελφος ενέσκυψε πιο πολύ στις μαθηματικές
δραστηριότητες.

− Η καφετέρια δημιουργήθηκε στο υπόγειο και η διαχείρισή της
γίνεται από μια άλλη ομάδα, κάτω από την καθοδήγηση ενός
ΔΚΕΕ και του θυρωρού για ορισμένες εργασίες.

− Προτάθηκε να περιγράψει μία τάξη τα λογισμικά, με σκοπό να
εξασκηθεί στην παραγωγή κειμένων.
Αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική, αλλά δείχνει ήδη με τρόπο

πειστικό ότι οι αντανακλαστικές κινήσεις του Mag@logie έχουν πάρει
το δρόμο τους. Οι μερικοί αρχικοί δισταγμοί δίνουν τη θέση τους σε
κινήσεις οικειοποίησης. Αυτό δείχνει ότι οι μελλοντικοί οπαδοί θα
έρθουν να μοιραστούν το βαρύ φορτίο των "φορέων του
                                                          
33 Ίδρυμα της Λωζάννης που υποδέχεται εφήβους με σοβαρά προβλήματα της
προσωπικότητας και της συμπεριφοράς.
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προγράμματος", το οποίο μέχρι εκείνη την ημέρα το είχε επωμισθεί ο
διευθυντής προγράμματος και αυτός που το συνέλαβε.

6.6 ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια δύο σχεδόν χρόνων, διαπίστωσα διάφορες
αντιδράσεις απέναντι στο πρόγραμμα Mag@logie. Το πέρασμα από
τους «επιφυλακτικούς στους οπαδούς», από τους «οπαδούς στους
αρχηγούς", από τους «επιφυλαχτικούς σ' αυτούς με μαλακό στομάχι»
δεν ήταν σπάνιο. Οι πραγματικοί "αντιδραστικοί» δεν αποκαλύφθηκαν
εξ αρχής. Παρά τη μακροχρόνια συνήθεια πολυεπιστημονικής
συνεργασίας, οι συνάδελφοι προσπαθούν πάντα ν' ανακαλύψουν αν τα
καινούργια προγράμματα δεν θα επισκιάσουν ή δεν θα δώσουν
περισσότερη σημασία σ' έναν τομέα από έναν άλλον.

Το πρόγραμμα Mag@logie είχε ένα καθαρά παιδαγωγικό και
κοινωνικο-επαγγελματικό χαρακτήρα. Οι αντιδράσεις διαπιστώθηκαν
περισσότερο στο λογοπεδικό τομέα. Αυτό δεν με εξέπληξε, διότι αυτός
ο τομέας διέρχεται πραγματικά μια σοβαρή κρίση ταυτότητας σε
επίπεδο καντονίου, οφειλόμενη κυρίως σε πολιτικές θέσεις
υπολογισμένες με βάση οικονομικά συμφέροντα. Σ' αυτό το πλαίσιο, οι
αμυντικές αντιδράσεις μπορούν να γίνουν πλήρως κατανοητές. Άλλες
θέσεις προέκυψαν από όργανα έξω από το Ίδρυμα. Αυτό δεν αποτελεί
έκπληξη, γιατί στους κόλπους του ΚΛΠ δόθηκε πολύ μεγάλη προσοχή
στην ανταλλαγή απόψεων, στη συζήτηση και κυρίως στο να επιτραπεί
να εκφραστούν οι αντιθέσεις και οι φόβοι. Όμως αναγνωρίζοντας αυτές
τις ενέργειες ως νόμιμες, ισοπεδώνουμε, συχνά, τις προκαταλήψεις.
Επίσης, εάν με την εκ νέου θεώρηση των πραγμάτων η εσωτερική
πληροφόρηση θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη, αισθάνομαι
υπεύθυνος γιατί δεν έχω συμπεριλάβει αρκετά και με τακτικό τρόπο το
εξωτερικό περιβάλλον. Η επιλεγείσα φόρμουλα έμοιαζε περισσότερο
με την εικόνα ενός ισπανικού πανδοχείου, ίσως ελλείψει ζωντανών
δυνάμεων. Αν είχαμε κατορθώσει να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα σε
συνθήκες άριστες, όσον αφορά τη στελέχωση, τότε σίγουρα θα
μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια φροντίδα. Εξάλλου οι εξωτερικές
επίμονες παρακλήσεις έχουν αρκετά παγιωμένες συνήθειες λειτουργίας
και εμφανίζονται πολύ αναστατωμένες, όταν ξεφεύγουμε από τις
υπάρχουσες διαδικασίες και τους καμβάδες. Ένας πλήρης φάκελος,
παρουσιαζόμενος πριν από κάθε συνεργασία, θα διευκόλυνε στην
πράξη αυτές τις σχέσεις.
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«Το projet (πρόγραμμα) θα έφερνε σε διαλεκτική σχέση 2
διαστάσεις:

− το «pro» (προ), που αφορά στην ικανότητα να προβλέπει κάποιος,
ν' αναπαριστά στο μυαλό του αυτό που δεν είναι εκεί, να ομιλεί,
να εκφράζει το απόν.

− το «jet» (πέταγμα), θεωρούμενο  από την πλευρά της δράσης, της
σταθερότητας, του πραγματοποιημένου.
Πρέπει να έχουμε μέσα στο πρόγραμμα  κίνηση του «προ» προς το

«πέταγμα» και αντίστροφα. Για παράδειγμα, αν αυτή η κίνηση διακοπεί,
καταλήγουμε σε παθολογικές μορφές του προγράμματος :

− προ (χωρίς « πέταγμα»): ομιλία χωρίς σκοπό (πληρωνόμαστε για
λόγια),

− πέταγμα (χωρίς « pro»): ακτιβισμός, αυτοσχεδιασμός, αντίδραση.
Επομένως, με μια πρώτη εκτίμηση, το «projet» είναι αυτό που
επιτρέπει τον δεσμό ανάμεσα στις δύο αναπόφευκτες διαστάσεις»

    (Sochard L., 1997, σελ.7).

Μ' αυτήν την τελευταία παρατήρηση, προσεγγίζω μια από τις πιο
σπουδαίες δυσκολίες που συναντάμε στο πρόγραμμα, τα ζητήματα
οικονομικής φύσης. Η πρωτοτυπία της πορείας βρίσκεται στη διπλή
χρηματοδότηση της δομής, με μια κρατική επιχορήγηση όσον αφορά τη
διάσταση της κατάρτισης και ένα μέρος αυτοχρηματοδότησης για την
εμπορική πλευρά. Καθώς η οικονομική κατάσταση βάζει σε άμυνα όλο
τον κόσμο, και μάλιστα και σε καχυποψίες, δεν είναι προφανής η
συμπόρευση με τους προνομιούχους συνεργάτες μας των κοινωνικών
υπηρεσιών. Γι' αυτούς είναι απαραίτητο, και δικαίως,  οι δημόσιοι
πόροι να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς στόχους. Ο φόβος των
αποκλίσεων, που ήδη προέκυψαν σε άλλες καταστάσεις, ενισχύει αυτή
τη δυσπιστία.

6.7 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

  Τέσσερις διαστάσεις φαίνεται ότι αποτελούν τον πυρήνα των
παραγόντων επιτυχίας:

− Η σημασία των ανθρώπινων προσόντων·
− Οι απαντήσεις σε μια ανάγκη·
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− Η φροντίδα του να είναι κανείς όσο το δυνατόν πιο
επαγγελματίας·

− Η συμβολή ενός ζωντανού δικτύου.
Ένα πρόγραμμα διευθυνόμενο ορθά υφίσταται, πρώτα απ' όλα,

χάρις στις ανθρώπινες ικανότητες των πρωταγωνιστών. Από την έναρξη
του Mag@logie, ο Eduard Marmillod, επικεφαλής του προγράμματος
αυτού,  επέδειξε μεγάλη ευθύτητα απέναντι στον πρωτοπόρο του
προγράμματος, που έγινε στη συνέχεια ο εργοδότης του. Σε καμία
στιγμή δεν επιχείρησε μία πράξη εκτός ιεραρχίας.34 Γνώριζε πάντα να
εξυπηρετεί το συμφέρον της δομής και να μένει πίσω απ' αυτή.
Αποδεικνύοντας μία αυθεντικότητα σε κάθε δοκιμασία, είχε το
προτέρημα να διευθύνει την καθημερινότητα φλερτάροντας μόνιμα
γύρω από το στρες 35. Αυτή η ποιότητα είναι απαραίτητη σε κάθε φάση
εκκίνησης, όπου κάθε καινούργιο στοιχείο δημιουργεί προβληματικές,
οι οποίες περιπλέκουν το σύνολο του οικοδομήματος.

Περιτριγυρισμένος από μία ομάδα με κίνητρα, μπόρεσε να
δημιουργήσει μία συμπαθητική ατμόσφαιρα εργασίας, μέσα στην οποία
η ανάμειξη των γενεών διευκόλυνε την αμοιβαία μάθηση και
αμοιβαιότητα. Οι τακτικές ανταλλαγές ανάμεσα σ' αυτόν που το
ξεκίνησε και τον διευθυντή του προγράμματος επέτρεψαν επίσης να
ρυθμιστούν κάποιες καταστάσεις εύθραυστες και οδήγησαν σε μία
σωτήρια επαναθεώρηση των πραγμάτων.

Στο κεφ. 6.3 αναφέρθηκε η σημασία των ενδιάμεσων δομών
ανάμεσα στο σχολείο και τα επαγγέλματα. Το πρόγραμμα Mag@logie
μοιάζει να είναι μία πιθανή απάντηση σ' αυτές τις ελλείψεις. Χωρίς να
έχουμε κάνει ιδιαίτερη διαφήμιση, πολλές επαφές έγιναν με την έναρξη
της σχολικής χρονιάς 1999/2000. Επτά μαθητευόμενοι
παρουσιάστηκαν μέσω των γονιών τους και των επαγγελματιών που
έχουν την ευθύνη τους. Αυτό τείνει να αποδείξει την ύπαρξη των
πραγματικών αναγκών σ' αυτόν τον τομέα. Τρεις απ’ αυτούς, μόνιμοι
                                                          
33 Πρόκειται για την τάση συγκεκριμένων συμβαλλομένων να απομονώσουν το
πρόγραμμα από το υπόλοιπο Ίδρυμα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχουν το αίσθημα της
δυνατότητας να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμά τους μακριά από το βλέμμα της
ιεραρχίας και χωρίς μεγάλη επιθυμία να τις αποδώσουν λογαριασμό.
35 «Η δουλειά μου παραμένει αγχογόνος μέσα από την πληθώρα των διαχειριζόμενων
στοιχείων, το καθένα με τους περιορισμούς και τις προθεσμίες του. Πολλοί κρίσιμοι
φάκελοι για την ανάπτυξη της επιχείρησης και του προγράμματος πάσχουν εδώ και
μήνες... » ( απόσπασμα από μία έκθεση που έχει συνταχθεί από τον διευθυντή του
προγράμματος, 2 Ιουνίου 1999).
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μαθητευόμενοι, θα γίνουν μέλη της ομάδας για τον επόμενο χρόνο.
Όσο για τους 4 υπόλοιπους: ένας μαθητευόμενος δεν επέδειξε,
πράγματι, επαρκή κίνητρα κατά τη διάρκεια της προ-εξάσκησης, ο
άλλος θα κάνει έναν δέκατο χρόνο σχολικής ζωής μέσα σε μία τάξη του
ΚΛΠ, ο τρίτος θα επιθυμούσε περισσότερη πρακτική εργασία και ο
τελευταίος θα φύγει στο εξωτερικό.

«Αν δεν είχαμε τη λύση του Mag@logie, δε θα ξέραμε, αλήθεια,
που να τοποθετήσουμε το γιο μας. Κανένας εργοδότης δεν ήταν
σύμφωνος να τον δεχθεί. Αυτή η δομή θα επιτρέψει στο γιο μας να
ωριμάσει σ' ένα περιβάλλον έχοντας ήδη ένα κλίμα επαγγελματικής
κατάρτισης. Δεν αμφισβητούμε ότι αυτό θα είναι πολύ ωφέλιμο.»36

«Το Mag@logie, όπως εμφανίστηκε, προσφέρει ένα συμπλήρωμα
στις δομές επαγγελματικής κατάρτισης της περιοχής. Ούτε το Repuis,
ούτε το  ORIPH του Pomy δεν προσφέρουν αυτού του τύπου τις
δραστηριότητες»37.

Η εβδομαδιαία συμμετοχή μιας τάξης του Ιδρύματος του Verdeil
εδώ και τρία χρόνια, δείχνει το ενδιαφέρον μιας δομής αυτού του
τύπου.

«Μέσα σε μια αίθουσα διδασκαλίας, οι μαθητές είναι
"περιορισμένοι". Ο χώρος τούς καθησυχάζει. Ξαναβρίσκουν το θρανίο
τους , τα αντικείμενά τους, τις εργασίες τους, τους διδάσκοντες.

Οι νέοι εργάζονται χωρίς προβλήματα συμπεριφοράς. Είναι ικανοί
να συγκεντρωθούν στη δουλειά που έχουν αποφασίσει να κάνουν:
επιλογή της ύλης και της ποσότητας, εκτίμηση του χρόνου που θα τους
χρειαστεί γι' αυτή τη δουλειά.

Στο Mag@logie, οι μαθητές είναι "περιορισμένοι". Ο χώρος είναι
λιγότερο καθησυχαστικός: δουλεύουν σε 2 διαφορετικές αίθουσες. Δεν
ξαναβρίσκουν ούτε τα θρανία τους, ούτε τα αντικείμενά τους. Οι δουλειές
ποικίλουν απ' τη μία εβδομάδα στην άλλη και δουλεύουν με άλλους
ενήλικες.

                                                          
36 Αυτά τα λόγια ειπώθηκαν από τους γονείς στις προκαταρτικές συναντήσεις.
37 Αυτή η φράση ειπώθηκε από το διευθυντή του Repuis σε μία επίσκεψή μας στο
ίδρυμά του.
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Μπορούν να επιλέξουν την εργασία τους ανάμεσα σε 4 ή 5
προτάσεις. Η δουλειά που επιλέγουν πρέπει να εκτελεστεί μέχρι τέλους.
Τότε μπορούν να κάνουν μια καινούργια επιλογή.

Οι απαιτήσεις είναι αυτές μιας πρακτικής άσκησης. Χρειάζεται μία
καλή εμφάνιση, η σωστή απόσταση απέναντι στους ενήλικες που δίνουν
εντολές, μία σταθερότητα στην ποιότητα της εργασίας, ο σεβασμός στα
ωράρια.

Όσο οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να μετακινούνται, να βλέπουν
καθημερινά κόσμο, ν' αντιμετωπίζουν καινούργιες καταστάσεις σε
καινούργιους χώρους θα συμβάλουμε ώστε να τους κάνουμε πιο
κινητικούς, ν' αυξήσουν τη δύναμη προσαρμογής τους, να τους
βοηθήσουμε να ξεπεράσουν τον φόβο τους για το καινούριο, να τους
εισάγουμε στον κόσμο της εργασίας.

Το Mag@logie είναι ένα οχυρό που ενώνει την προσφορά με τη
ζήτηση»38.

Από την αρχή της εμπειρίας, ήταν εμφανής η επιθυμία να
πλησιάσουμε προς το μεγαλύτερο δυνατό επαγγελματισμό. Δυστυχώς
τα περιορισμένα μέσα μας δεν επέτρεπαν την άμεση τοποθέτηση ενός
ειδικού ανά τομέα. Ένας κύκλος εργασιών σε πλήρη ανάπτυξη, η
επαλήθευση του ταμείου και οι λογιστικοί απολογισμοί που
συντάσσονται από τους μαθητευόμενους, η λογιστική παρακολούθηση
των τιμολογίων, η διαχείριση των ανακλήσεων των εντολών
(ολιγάριθμες) και η ρύθμιση του ΦΠΑ ήταν αρκετά επιχειρήματα για
να ενισχύσουν τον πόλο της λογιστικής. Ένας λογιστής, και για την
ακρίβεια ένας ειδικευόμενος λογιστής, συμμετέχει στη διαχείριση της
επιχείρησης.

Από την 1η Μαρτίου 1999, ένας δάσκαλος κοινωνικο-
επαγγελματικής εκπαίδευσης προσελήφθη για να προσφέρει μαθήματα
στους εκπαιδευόμενους. Ο ρόλος του είναι να τους συνοδεύει στην
εξελικτική τους πορεία μέσα από τη διαχείριση του καταστήματος. Η
δράση του τους επιτρέπει την ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων
τους και τους βοηθά να εξοικειωθούν ουσιαστικά με τις απαιτήσεις του
κόσμου της εργασίας.

                                                          
38 Αυτό το απόσπασμα επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα της έκθεσης που συνέταξε
η Marianne Husson, διδάσκουσα, υπεύθυνη 6 μαθητευόμενων στο Κέντρο
κατάρτισης της Broye.
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Από την 1η Αυγούστου 1999, μία υπάλληλος γραφείου ήρθε να
ενισχύσει την ομάδα. Πολλές διοικητικές εργασίες πρέπει να
αναληφθούν. Ορισμένες ανατίθενται φυσιολογικά στους
μαθητευόμενους, αλλά το σύνολο των εργασιών αυτών πρέπει να
επιβλέπεται από μία επαγγελματία.

Η παρουσία του Mag@logie στην καρδιά ενός ζωντανού δικτύου
εταίρων της εκπαίδευσης αντιπροσωπεύει ένα προφανές πλεονέκτημα.
Πολλοί συνάδελφοι περιέγραψαν το Mag@logie ως ένα κέντρο
ικανοτήτων που προσφέρει, άμεσα, χρήσιμα εργαλεία στην καθημερινή
πρακτική του διδάσκοντος. Τα Κέντρα Τεκμηρίωσης του καντονίου, οι
κεντρικές αγορές, οι χώροι κατάρτισης των διδασκόντων απευθύνονται
τακτικά στις υπηρεσίες μας. Μία ρομανική αναγνώριση προβάλλει
ξεκάθαρα. Οι συμφωνίες συνεργασίας που έγιναν με τα τεχνολογικά
κέντρα πληροφορικής για την έκδοση καταλόγου και εκπαιδευτικού
λογισμικού ενισχύει αυτήν την αναγνώριση.

Στην ερώτηση, αν μια ΕΠΑΚ μπορεί να προωθήσει, δυναμικά,
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, απαντώ χωρίς δισταγμό, ναι.
Πράγματι, από τους 2 μόνιμους μαθητευόμενους που έγιναν δεκτοί
κατά το τελευταίο σχολικό έτος, ο ένας θα μας εγκαταλείψει για να
ενταχθεί σ' ένα ίδρυμα κατάρτισης και ο άλλος θα μείνει για να
εξειδικεύσει το επαγγελματικό του πρόγραμμα. Ο πρώτος
επωφελήθηκε πλήρως από το χρόνο του στη Mag@logie. Προσέγγισε
τους στόχους που είχαν καθοριστεί στην αρχή της πρακτικής άσκησης.

"Το πρόγραμμα, μορφή περίεργη, που
συλλαμβάνεται κατά την πραγματοποίησή

 του, που πεθαίνει επειδή είναι πολύ
                                               προβλέψιμο, που διστάζει ανάμεσα στους

πόλους, οι οποίοι δεν θέλει να είναι ούτε πολύ
απομακρυσμένοι ούτε πολύ κοντά, μορφή

ανυπάκουη, δύσκολο να κατανοηθεί, που δεν
έχει άλλο νόημα από το να είναι ένας
καταλύτης, να είναι μια πρόφαση"

(SAUCHARD Laurent, 1997, σελ. 7).
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7. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Aldo TACCHINI *

[Σημείωση του επιμελητού της απόδοσης των άρθρων στην Ελληνική: Για τη
διευκόλυνση του αναγνώστη παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας  των αρκτικόλεξων
που χρησιμοποιούνται και επαναλαμβάνονται στο κείμενο.]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ

ΑΑ = Ασφάλιση Αναπηρίας
         (Αssurance Invalidité: AI)
ΑΚ = Αλλαγή κατάρτισης
         (Transformation)
CV = Curriculum Vitae
ΕΣΑ = Ενέργειες Συνεχιζόμενης Αξιολόγησης
            (Travail de Suivi et d’ Évaluation: TSE)
ΚΑΠΙ = Κατάρτιση με πιστοποίηση
              (DEMO - FORCE)
ΚΕΕ = Κέντρο Επαγγελματικής Ένταξης
           (Centre d’ Intégration Professionnelle: CIP)
ΚΕΠΑΑ = Κέντρο Επαγγελματικής Παρατήρησης της Ασφάλισης
                 Αναπηρίας
                 (Centre d’ Observation Professionnelle de l’ Assurance Invalidité:
                 COPAI)
ΝΣΚ = Νοητική, Συναισθηματική, Κινητική Αξιολόγηση
            (Cérebrale, Affective, Motrice: CAM)
ΠΑ = Προστατευόμενη Απασχόληση
         (Emploi Assisté = ΕΑ)
ΠΖ = Πορεία Ζωής
         (Bilan Cursus: BC)
ΤΚΔΥ = Τμήμα Κοινωνικής Δράσης και Υγείας
               (Departement de l’ Action Sociale et de la Santé: DASS)

                                                          
•  Ο κ. A. TACCHINI είναι υπεύθυνος Προγραμμάτων και Μεθόδων του ΚΕΕ

(Κέντρο Επαγγελματικής Ένταξης - CIP = Centre d’ Intégration Professionnelle)
στη Γενεύη.

•  
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7.1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΕΥΗΣ

7.1.1 Γενικά

Το Κέντρο Επαγγελματικής ΄Ενταξης-ΚΕΕ (Centre d’ Intιgration
Professionnelle-CIP), είναι ένα αυτόνομο δημόσιο ίδρυμα του
καντονίου της Γενεύης. Τελεί υπό την εποπτεία του Τμήματος
Κοινωνικής Δράσης και Υγείας –ΤΚΔΥ- (DASS=Departement de l’
Action Sociale et de la Santι) του καντονίου της Γενεύης και
διευθύνεται από μια διοικητική επιτροπή.

Aν και βρίσκεται στην περιοχή του καντονίου της Γενεύης,
μπορεί να υποδεχτεί Α.Μ.Ε.Α. από άλλα ελβετικά καντόνια ή
συνοριακούς εργάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα που
καλύπτονται από την Ασφάλιση Αναπηρίας (ΑΑ).

Ιδρύθηκε το 1952 και στοχεύει, πρωτίστως, στην επαγγελματική
ένταξη των ατόμων με σωματικές αναπηρίες. Όμως, επί σειρά ετών
γίνονται δεκτά και άτομα που υποφέρουν από ελαφρά νοητική
υστέρηση ή ψυχικές διαταραχές.

Το ΚΕΕ καλύπτει τα έξοδά του από την πώληση των υπηρεσιών
και των προϊόντων του καθώς και από τις επιχορηγήσεις τις
ομοσπονδιακές (ελβετικές) και του καντονίου..

7.1.2 Αποστολή του ΚΕΕ (CIP)

Το Κέντρο έχει ως στόχο να προωθήσει, στο μέτρο του δυνατού,
την επαγγελματική ένταξη των Α.Μ.Ε.Α. Η στρατηγική για την
απασχόληση την οποία εφαρμόζει το Κέντρο (βλ. διάγραμμα 1)
περιλαμβάνει μέτρα επαγγελματικής επανένταξης ή αρχικής κατάρτισης
και συγκεκριμένα:

α) την παρατήρηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό,
β) την αρχική κατάρτιση,
γ) την επαγγελματική αναβάθμιση,
δ) τον επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό–επανένταξη
    επαγγελματική,
ε) την εργασία σε προστατευόμενα εργαστήρια παραγωγής ή σε
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    εργαστήρια απασχόλησης,
ς) την παρασκευή και την πώληση των προϊόντων.
Το Κέντρο εφαρμόζει τα μέτρα επαναπροσαρμογής με το πνεύμα

του ομοσπονδιακού νόμου της Α.Ι. και βοηθά στην τοποθέτηση των
Α.Μ.Ε.Α. σε θέσεις εργασίας.

7.1.3 Οργάνωση του ΚΕΕ

Το οργανόγραμμα του ΚΕΕ συντάχθηκε με σεβασμό στους
κανόνες ποιότητας (ενόψει μιας βεβαίωσης ISO 9001/2000) και
αποτελεσματικότητας. Ο ρόλος του καθενός από τους υπευθύνους
προσδιορίζεται με βάση μια διαδικασία πλήρους ικανοποίησης, όσον
αφορά τους αντίστοιχους πελάτες του Κέντρου, που χωρίζονται σε
πέντε ομάδες:

− οι παραδοσιακοί πελάτες (υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Τεχνικού και Εμπορικού Υπευθύνου), οι οποίοι ζητούν
προσφερόμενες υπηρεσίες  κυρίως στα εργαστήρια παραγωγής.

− τα ιδρύματα (υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπευθύνου
Προγραμμάτων και Μεθόδων), τα οποία αναθέτουν στο Κέντρο
εντολές για δραστηριότητες όπως: επαγγελματική παρατήρηση,
επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό, επαγγελματική
κατάρτιση ή απασχόληση σε προστατευόμενα εργαστήρια.

− τα ασκούμενα Α.Μ.Ε.Α. (υπάγονται στην αρμοδιότητα του
Υπευθύνου Ανθρώπινου Δυναμικού), τα οποία επωφελούνται
ενός μέτρου επαγγελματικού χαρακτήρα (παρατήρηση ή/και
επαναπροσανατολισμό-επανένταξη).

− τα εργαζόμενα Α.Μ.Ε.Α. (υπάγονται επίσης στην αρμοδιότητα
του Υπευθύνου Ανθρώπινου Δυναμικού) σε προστατευόμενα
εργαστήρια (ΠΕ).

− το Καντόνι της Γενεύης (υπάγεται στην αρμοδιότητα του
Υπευθύνου Διοίκησης και Οικονομικών), το οποίο αναθέτει
υπηρεσίες στο ΚΕΕ και το επιχορηγεί εν μέρει.
Συνοπτικά, το ΚΕΕ αποτελείται από δύο τομείς άρρηκτα

συνδεδεμένους μεταξύ τους, ο ένας αφορά πρώτα απ' όλα στην
παρατήρηση και στην επαναπροσαρμογή των ΑΜΕΑ και το άλλο έχει
ως αποστολή την προσφορά παραγωγικής εργασίας, η οποία είναι
προσαρμοσμένη και αξιοποιεί τα άτομα που λαμβάνουν ένα επίδομα
μερικής ή ολικής αναπηρίας.
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Διάγραμμα 1

ΠΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΟΝ
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΪΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΜΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΚΕΕ) 2000
{CIP 2000}

Μέτρα επαγγελματικής επανένταξης ή αρχικής κατάρτισης

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
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7.1.4 Πληθυσμός του ΚΕΕ (CIP). Φιλοσοφία και μέθοδος δράσης
του ΚΕΕ. Κέντρο επαγγελματικής παρατήρησης της ΑΑ
(ΚΕΠΑΑ)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 1998 το τυπικό προφίλ του
ασκούμενου κατόπιν "εντολής" της ΑΑ είναι ένα άρρεν άτομο (το
ποσοστό των γυναικών δεν ξεπερνά το 8%), ηλικίας 43 ετών (το εύρος
της ηλικιακής κατανομής αντιστοιχεί σε ηλικίες από 20-64 ετών), ξένης
εθνικότητας (κυρίως από την περιοχή της Μεσογείου), το οποίο έχει
συμπληρώσει μια στοιχειώδη σχολική ζωή 6 ετών, χωρίς επίσημη
επαγγελματική κατάρτιση και έχει μια μόνιμη αναπηρία κυρίως εξ
αιτίας μιας βλάβης στη ράχη (για παράδειγμα οσφυαλγίες, 51%).

Μερικά στοιχεία, σχετικά μ' ένα από τα εργαστήρια μας, το
ΚΕΠΑΑ (COPAI=Κέντρο Επαγγελματικής Παρατήρησης της
Ασφάλισης Αναπηρίας), επιτρέπουν να προσεγγίσουμε με
περισσότερες λεπτομέρειες την τυπολογία του εν λόγω πληθυσμού.

Στο Κέντρο καταρτίζονται:
1. Άτομα ηλικίας 15-22 ετών που για διαφόρους λόγους (προβλήματα
ψυχολογικά, κοινωνικά, μαθησιακά) έχουν εγκαταλείψει τη σχολική
εκπαίδευση. Σ’ αυτά προσφέρεται κατάρτιση, είτε γενικής μορφής
είτε  υπό μορφή προστατευόμενων εργαστηρίων.

2. Άτομα ηλικίας 18-28 ετών, που αναζητούν, γενικότερα, μία
επαγγελματική κατάρτιση.
Ως προς τη φιλοσοφία που διέπει τις ενέργειες προστασίας των

ΑΜΕΑ στο ΚΕΕ, σημειώνουμε ότι αυτή προκύπτει από ένα κείμενο
που συνοψίζει τις προοπτικές της δράσης μας, όπως αυτές
εφαρμόζονται σ’ ένα από τα εργαστήρια  του Κέντρου μας, το
"Εργαστήριο 18-28" (βλ. παράγρ. 7.2). Πρόκειται για ένα εργαστήρι
στο οποίο εφαρμόζεται η δική μας μέθοδος παρατήρησης και
αξιολόγησης (μέθοδος ΕΣΚ- CAM, για την περιγραφή της οποίας βλ.
παραγρ.7.2 και 7.3), όπως επίσης και αυτή της προστασίας που
στρέφεται προς τα έξω και αφορά στην περαιτέρω παρακολούθηση
και αξιολόγηση (μέθοδος ΕΠΑ - TSE, για την περιγραφή της οποίας
βλ. παράγρ. 7.4).
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7.2 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ 18 - 28 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2000

7.2.1 Γενικότητες: Αποστολή του εργαστηρίου

Ένα από τα πρώτα εργαστήρια επαγγελματικής παρατήρησης του
ΚΕΕ, είναι αυτό που δέχεται νέους ηλικίας 18 - 28 ετών.

Στο πρώτο ήμισυ του έτους 1999, ενόψει της αύξησης της
πελατείας του εργαστηρίου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκ
νέου επικέντρωση της αποστολής του ΚΕΕ (CIP), μια σειρά
προβληματισμών της Διεύθυνσης και της αρμόδιας ομάδας κατέληξε σε
σημαντικές τροποποιήσεις ως προς τη λειτουργία του “Εργαστηρίου
18-28”.

Αυτή η εκ βαθέων αναδόμηση χαρακτηρίστηκε από:
α) Ενδοεργαστηριακές μεταβολές που επέτρεψαν την άφιξη νέων
    δυνάμεων:
(i) την άφιξη ενός καινούργιου αρμοδίου επαναπροσαρμογής,

με κατάρτιση ψυχολόγου,
(ii) την εποπτεία της ομάδας από έναν εξωτερικό ψυχολόγο,

ειδικευμένο στον τομέα της εφηβικής και μετεφηβικής
ηλικίας.

β) Επαναπροσδιορισμό του πληθυσμού του εργαστηρίου, που
    αποτελείται:
(i) Από τη μια πλευρά, από νέους που έχουν ανάγκη

προετοιμασίας για κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη, πριν
αρχίσουν να οραματίζονται μια επαγγελματική ένταξη στο
κανονικό οικονομικό περιβάλλον.

(ii) Από την άλλη πλευρά, από νέους που έχουν ανάγκη
προετοιμασίας για κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη εν
όψει εισόδου τους σε προστατευόμενα εργαστήρια.

Σημειώνεται ότι ως ηλικία εισόδου στο εργαστήρι έχει
καθορισθεί το 16ο έτος της ηλικίας για τους νέους που οφείλουν ν'
ακολουθήσουν την  προετοιμασία εισόδου σε προστατευόμενα
εργαστήρια. Γενικώς, δεχόμαστε κάθε ασφαλισμένο σε μια κλίμακα
ηλικίας από 18 έως 28 με 30 ετών.

Είναι προφανές ότι γι' αυτόν τον πληθυσμό, η έμφαση πρέπει,
κυρίως, να δοθεί:



158

(i) Στην ακριβή αξιολόγηση των: φυσικών του ικανοτήτων, της
 προσαρμογής, της μαθητείαςκαι της κοινωνικής ένταξης  μέσω
 της μεθόδου ΝΣΚ (CAM), η οποία περιγράφεται στην
 παράγρ.7.3, αλλά και στην ανάδειξη, μέσω συνεντεύξεων των

συστατικών στοιχείων.
 της πορείας της ζωής του (ΠΖ - BC) μέχρι την άφιξή του στο
 ΚΕΕ (CIP)
(ii) Στη σύναψη ενός εξατομικευμένου συμβολαίου προόδου,

προσανατολισμένου, αρχικά, στους βασικούς όρους, οι οποίοι
κρίνονται απαραίτητοι για μια κοινωνική ένταξη.

Οι απαραίτητοι αυτοι όροι  περιλαμβάνουν 4 άξονες:

− αυτοεικόνα, αυτοεκτίμηση > αντίληψη του εαυτού από τον ίδιο
 και τους άλλους
− ανάληψη ευθύνης/υπευθυνότητα > ικανότητα να δεσμεύεται και
 να αναλαμβάνει ευθύνες
− περιβάλλον/δεσμοί> ικανότητα ν' αναπτύσσει ένα δίκτυο
  προσαρμοσμένο στις κοινωνικές ανάγκες
− προσαρμογή στην καινοτομία > ικανότητα να μαθαίνει, ν'
 αφομοιώνει και να διατηρεί

(iii) Στην εφαρμογή μιας δυναμικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία
θα στηρίζεται στους όρους του συμβολαίου και θα περιλαμβάνει
από την αρχή, έναν ημερήσιο απολογισμό της κατάστασης και
μια εβδομαδιαία αξιολόγηση (ΕΣΑ= Ενέργειες Συνεχούς
Αξιολόγησης - TSE). Η αξιολόγηση ΕΣΑ περιγράφεται στην
παράγρ. 7.4.

(iv) Σε μια "παιγνιώδη" και συγχρόνως πραγματική προσέγγιση των
σχολικών γνώσεων, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε
συγκεκριμένες μαθητείες που απαιτούν βασικές γνώσεις ή
ευνοούν την ένταξη στην κοινωνικο-επαγγελματική ζωή.

(v) Στη συνήθη πρακτική του "καράτε" και στην κατάλληλη
ανάπτυξη της εργονομίας και της κινητικής εκπαίδευσης.
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Έπειτα απ’ αυτά η αποστολή του ΚΕΕ (CIP) για "Το εργαστήρι
18/28" ορίζεται ως εξής:

"Επίτευξη, κατ’ αρχάς, της κοινωνικής ένταξης των  νέων αυτών
και, στη συνέχεια (ανάλογα με τις περιπτώσεις),:

− είτε της επαγγελματικής τους ένταξης στο κανονικό οικονομικό
περιβάλλον,

− είτε της κοινωνικο-επαγγελματικής τους ένταξης σε
προστατευόμενα εργαστήρια".

7.2.2 Σύνθεση της εκπαιδευτικής ομάδας

Η βασική ομάδα του εργαστηρίου, η οποία απασχολείται με τη
φροντίδα των ασκούμενων στο εργαστήριο, αποτελείται από τους
παρακάτω αναφερόμενους δασκάλους επαναπροσαρμογής. Μολονότι ο
καθένας στο Κέντρο μας απασχολείται ως δάσκαλος
επαναπροσαρμογής, σημειώνουμε τις βασικές εκπαιδεύσεις αυτών που
εργάζονται σήμερα στο  "18/28" για να δείξουμε την ποικιλία τους και
τη χρησιμότητα την οποία θα μπορούσε να έχει η παρουσία των
δασκάλων επαναπροσαρμογής σ' ένα εργαστήρι, όπως το "18/28":

− μηχανικός μεθόδων και λογιστικής >υπεύθυνος δραστηριοτήτων
 και σχέσεων στο εργαστήρι
− ηλεκτρονικός και μουσικοθεραπευτής >υπεύθυνος 

δραστηριοτήτων που στρέφονται
προς "τα έξω" (θέσεις μαθητείας και 

τοποθετήσεις σε θέσεις εργασίας) ή 
αφορούν στην αλλαγή κατάρτισης 
(Transformation).

− ψυχολόγος > υπεύθυνος της ΕΣΑ (TSE) του τομέα εσωτερικής 
μαθητείας (ομαδικές

δραστηριότητες, γενική μόρφωση κλπ.)
− ψυχολόγος > υπεύθυνος των συνεντεύξεων για την εκπόνηση
του πλάνου πορείας ζωής (ΠΖ - BC).
Επιπλέον, αυτή η ομάδα ενισχύεται από "συνεργαζόμενους"

δασκάλους, που απασχολούνται σε συγκεκριμένες λειτουργίες σχετικές
με το εργαστήρι και οι οποίοι είναι:
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− μηχανικός και καθηγητής του "καράτε" > υπεύθυνος των 
δραστηριοτήτων φυσικής αγωγής και 
του "καράτε"

− διδάσκων > υπεύθυνος για τη βελτίωση του επιπέδου των 
γνώσεων στη Γλώσσα και τα 
Μαθηματικά

− εμψυχωτής > υπεύθυνος του οικοτροφείου

Υπάρχει επίσης, υπό τη μορφή μηνιαίας παρέμβασης, εξωτερική
επίβλεψη ενός ψυχολόγου, ειδικού για τα προβλήματα της εφηβικής και
μετεφηβικής ηλικίας και εθισμένου στην πλαισίωση των  ομάδων που
παρεμβαίνουν από πλευράς σχολείου στις τάξεις εφήβων που
αποκαλούμε "προβληματικές".

Ακόμη, την ομάδα πλαισιώνουν:
− ψυχολόγος και νοσηλευτής > υπεύθυνος των "προγραμμάτων και

μεθόδων", μέλος του Συμβουλίου 
Διεύθυνσης.

− μηχανικός > υπεύθυνος ΝΣΚ/ΕΣΑ (CAM/TSE), βοηθός του 
υπευθύνου των "προγραμμάτων και 
μεθόδων".

7.2.3 Οργάνωση του Εργαστηρίου

(i) Διάρθρωση της συνεργασίας του διδακτικού προσωπικού

Κατ’ αρχάς, είναι σκόπιμο να υπογραμμίσουμε ότι σε όλους τους
τομείς η περιρρέουσα ατμόσφαιρα πρέπει να είναι απαλλαγμένη από
ένταση και να επιτρέπει να γίνονται οι παρεμβάσεις των αρμοδίων με
τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι όλες προσανατολισμένες προς όφελος του
μέλλοντος των μαθητευόμενων.

Η λειτουργία των αρμοδίων πρέπει να είναι συλλογική, ώστε να
επιτρέπει τον προσδιορισμό του καλύτερου δρόμου, τον οποίο θα
πρέπει ν' ακολουθήσει ένας ασφαλισμένος (της ΑΑ).

Κάθε αρμόδιος έχει την ευθύνη μιας συγκεκριμένης λειτουργίας,
αν και καλείται να ολοκληρώσει πολλών ειδών δραστηριότητες κατά τη
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διάρκεια της εβδομάδας. Καθένας απ’ αυτούς είναι υπεύθυνος για 5-6
ασκούμενους κάθε φορά.

Κάθε Δευτέρα γίνεται μια συνεδρίαση με σκοπό τον απολογισμό
της εβδομάδας που πέρασε και την προετοιμασία γι' αυτήν που έρχεται.

(ii) Γενική οργάνωση της μαθητείας (εργασιακής εμπειρίας)

Το "βασικό πρόγραμμα" διαρκεί 3 μήνες. Τον πρώτο μήνα
σχεδιάζουμε ένα γενικό πλάνο των ικανοτήτων του ασκούμενου, το
οποίο εφαρμόζεται σε όλα τα εργαστήρια σύμφωνα με το μοντέλο ΝΣΚ
(CAM). Το πλάνο αυτό χρησιμεύει, στη συνέχεια, ως βάση για τον
προσδιορισμό των στόχων που θα προσεγγισθούν κατά τη διάρκεια των
2 υπόλοιπων μηνών, μέσα από τις εργασιακές δραστηριότητες που
προσφέρονται στο εργαστήρι και στην ομάδα. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι
έχουν κατοχυρωθεί μέσω των ατομικών συμβολαίων προόδου. Αυτά
τα συμβόλαια συζητούνται περιοδικά και προσαρμόζονται ανάλογα με
τον ασκούμενο. Στο τέλος της άσκησης, γίνεται ένας τελικός
Απολογισμός και σχεδιάζεται και ξεκινάει ένα πρόγραμμα "μετά την
άσκηση".

(iii) Είδη εργασιακών δραστηριοτήτων

Έχουν καθοριστεί πέντε είδη εργασιακών δραστηριοτήτων:
1. Επαγγελματικές δραστηριότητες (μικρο-μηχανική, επεξεργασία
ξύλου κτλ.).

2. Δημιουργικές δραστηριότητες και δραστηριότητες ενεργοποίησης
(σχέδιο, κατασκευές, στρατηγική, δουλειά για τον εαυτό κλπ.).

3. Σχολικές δραστηριότητες και δραστηριότητες καθημερινής ζωής
(μαθηματικά, γεωμετρία, γαλλικά, περιβάλλον κλπ.).

4. Φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες (σωματική εργασία, εργασία
με τα χέρια, εργονομία κλπ.).

5. Δραστηριότητες προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή
(συνθήκες συνέντευξης, παιχνίδι ρόλων, παρουσίαση για εργασία,
ενδυματολογική εμφάνιση κλπ.).
Οι δραστηριότητες αυτές κατανέμονται σ’ όλη τη διάρκεια της

εβδομάδας με βάση το προσδιορισμένο πρόγραμμα  για κάθε
μαθητευόμενο.

Κάθε δραστηριότητα πραγματοποιείται σε μια ορισμένη θέση.
Μερικές απ’ αυτές είναι ατομικές και άλλες για δύο άτομα ή ομαδικές,
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ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη της συνεργασίας και των
ανταλλαγών.

(iv) Το Οικοτροφείο

Η δυνατότητα, η οποία δίδεται στους νέους μετά από σχετική
πρόβλεψη στο συμβόλαιο που συνάπτεται, να έχουν ένα δωμάτιο στο
οικοτροφείο του ΚΕΕ (CIP) τους επιτρέπει να μπορούν να
επωφεληθούν μιας συμπληρωματικής δομής. Η δομή αυτή προσφέρει
μια εκπαιδευτική παρακολούθηση συναφή με τη γενική πολιτική του
ΚΕΕ. Μεταξύ των μελών της ομάδας "18/28" και του υπευθύνου που
απασχολείται με το οικοτροφείο, πραγματοποιούνται ημερήσιες
συναντήσεις για θέματα που αφορούν στους μαθητευόμενους που
διαμένουν στο οικοτροφείο.

(v) Συμβόλαια και παρακολούθηση της αξιολόγησης

Η χρησιμοποίηση των ατομικών συμβολαίων προόδου ως
"βασικών εγγράφων εργασίας και αναφοράς" επιτρέπει τον καλύτερο
εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αναγκών κάθε ασκούμενου. Για
τον σκοπό αυτό, κάθε εκπαιδευτής του εργαστηρίου έχει εκπαιδευτεί
από έναν εξωτερικό ειδικό στη χρησιμοποίηση αυτών των συμβολαίων.

Στο εργαστήριο ο συντονισμός της σχετικής προσπάθειας γίνεται
από τον υπεύθυνο "προγραμμάτων και μεθόδων", με τη βοήθεια των
υπευθύνων ΝΣΚ/ΕΣΑ (CAM/TSE).

(vi)  Μεθοδολογία
Στο Κέντρο εφαρμόζονται δύο βασικές μέθοδοι παρατήρησης

της αξιολόγησης και αυτοπροσδιορισμού της ταυτότητας του
μαθητευόμενου, οι ΝΣΚ (CAM) και ΕΣΑ (TSE), οι οποίες
περιγράφονται στις παραγρ. 7.3 και 7.4.

(vii) Το "γραπτό ίχνος"

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης συντάσσεται μια τελική
έκθεση. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η έκθεση αυτή δεν συντάσσεται
εφάπαξ στο τέλος της άσκησης, αλλά αποτελεί αντικείμενο συνεχούς
επεξεργασίας κατά τη διάρκεια των εβδομάδων που διαρκεί η άσκηση.
Με τη βοήθεια των αποτελεσμάτων των διαφορετικών δραστηριοτήτων
και της εν γένει πορείας που προβλέπεται από το συμβόλαιο προόδου
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για τον ασκούμενο πραγματοποιείται η προοδευτική συμπλήρωση της
τελικής έκθεσης.

Η έκθεση αυτή αποτελεί την αφετηρία της εντός ή εκτός του
Κέντρου περαιτέρω πορείας του υπό παρατήρηση μαθητευόμενου.
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7.3 Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΣΚ (CAM):
ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Η περιγραφή που ακολουθεί για τη μέθοδο αξιολόγησης CAM
(ΝΣΚ) προέρχεται από διάφορα κείμενα, τα οποία έχουν δοθεί από τον
M. Paoli, εισηγητή της εν λόγω μεθόδου39.

7.3.1 Εισαγωγή

Είναι γνωστό ότι λόγω της διαρκούς απουσίας ενός σαφούς
ανθρωπολογικού ορισμού, αναπτύσσεται ένα συνεχές παιχνίδι
αντιτιθέμενων δυνάμεων, οι οποίες εξαντλούνται με το να θέλουν να
δώσουν ένα νόημα στις πράξεις τους.

Σ’αυτή τη μορφή διαμάχης, καμιά γλώσσα δεν καταφέρνει,
πραγματικά, να επιβάλλει στους άλλους την άποψή της και έτσι
γινόμαστε θεατές, μέσω της διασποράς διαφόρων παρεμβάσεων, της
δραματικής φθοράς των προσώπων και της εξάντλησης των μέσων.
Οπότε, σύμφωνα μ’αυτή τη θεώρηση και τα ιδρύματα είναι ζωντανοί
οργανισμοί που υφίστανται τις συστημικές συνέπειες των επιλογών
τους.

Γνωρίζουμε, επίσης, ότι μπροστά στην απουσία μιας
εννοιολογικής κατανόησης και ενός μεθοδολογικού σημείου αναφοράς,
η παθολογία (όποια κι αν είναι η αιτιολογία της) φθάνει να επιβάλλει
συμπεριφορές που προέρχονται από τη δική της γλώσσα και μας καλεί
με επίβουλες προθέσεις να ακολουθήσουμε τη δική της αντίληψη. Ο
επαγγελματίας, ο οποίος θεωρητικά πρέπει να αντιπροσωπεύει την
κανονικότητα της συμπεριφοράς, χάνει σταδιακά τα δικά του
σημεία αναφοράς. Αναπτύσσοντας μια αοριστία ως προς την αντίληψη
της κανονικότητας, τοποθετεί τον πόνο της παθολογίας σε μια
σημασιολογική απομόνωση χωρίς έξοδο.

Η λατρεία της αοριστίας αναπτύσσει τα σπέρματα του φόβου και
παρατηρούμε, με το πέρασμα του χρόνου που φθείρει τις πεποιθήσεις,

                                                          
39 "PEDAG SYSTEM CAM" : Σύστημα διδασκαλίας και εργασιοθεραπείας που
κατατέθηκε  στο ομοσπονδιακό γραφείο Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας της
Βέρνης, στις 12 Ιουλίου 1991 με τον αριθμό 383487. Εμπνευστής του συστήματος:
Μ.Α.y.1.PAOLI, (Γαλλία).
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μια στείρα ανησυχία και μια προοδευτική παράλυση των συστημάτων,
τα οποία εμφανίζονται αδύναμα να δώσουν μόνιμες λύσεις.

Για να επιχειρήσουμε να μειώσουμε τις συνέπειες αυτού του
είδους των χειρισμών θα πρέπει κάθε ίδρυμα να μπορεί να δημιουργεί
ένα μέσο, ένα κατευθυντήριο νήμα που να συγκεντρώνει αντί να
χωρίζει, που να ενώνει τις «γλώσσες» αντί να τις αντιπαραθέτει και να
φθάνει στην ολοκλήρωση της προσπάθειας, δίνοντας έτσι νόημα και
αξίες στις διάφορες πράξεις.

7.3.2 Η αξιολόγηση ΝΣΚ (CAM)

Η αξιολόγηση ΝΣΚ (Νοητική, Συναισθηματική, Κινητική-CAM
Cιrιbrale, Affective, Motrice) βασίζεται στις θεωρίες της εμβρυακής
ανάπτυξης και στην έννοια της ιστορικότητας του ανθρώπινου
εγκεφάλου και αφορά σε λειτουργίες:

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ: που επιτρέπουν ή όχι να αναλυθούν και να
κατανοηθούν οι καταστάσεις.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ: που επιτρέπουν ή όχι να επενδυθεί η
παρούσα πράξη.

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ: που επιτρέπουν ή όχι να τεθεί το σώμα σε μια
κατάσταση δράσης επί του περιβάλλοντος.

Αυτές οι τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι συγχρόνως
πόλοι αξιολόγησης και πόλοι διορθωτικών πράξεων. Κάθε παθολογία
αναπτύσσει έναν ή περισσότερους ελαττωματικούς τομείς.

Για τους δασκάλους ενός εργαστηρίου, η βασική εκπαίδευση
στην "κοινή γλώσσα" προτείνει ένα λεξικό στοιχειωδών ορισμών που
προσπαθούν, μέσω των ερευνών αλληλεπίδρασης της βιο-ψυχο-
κοινωνιολογίας, να δώσουν στο σύνολο αυτών που παρεμβαίνουν μια
γενική και διαδραστική θεώρηση του ανθρώπου ανεξάρτητα του αν
βρίσκεται ή όχι σε μια παθολογική κατάσταση.

Όπως κάθε έγγραφο αναφοράς, αυτό το "λεξικό" πρέπει να μείνει
ζωντανό, εξελίξιμο και προσαρμοζόμενο στις καινούργιες γνώσεις με
τον φόβο να αποβεί πολύ γρήγορα ένα στείρο και άχρηστο πλαίσιο
ξεπερασμένο από την εξέλιξη. Επίσης ο προσανατολισμός αυτής της
κοινής γλώσσας θα πρέπει πάντοτε να είναι η εμψυχωτική δύναμη
(animatrice από το "anima" ψυχή=δίνω ζωή), για να έχει διάρκεια
κάθε ενέργεια.
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Όπως σ’όλα τα συστήματα οργάνωσης, οι κοινωνικές
επιχειρήσεις υφίστανται την πίεση εξωτερικών χειρισμών καθώς και
πιέσεις για να προσαρμοσθούν στο περιβάλλον τους. Αυτή η συνεχής
απόκλιση από τους σκοπούς τους, παραμένει ένα από τα συνεχή
προβλήματα των διευθύνσεων των επιχειρήσεων. Όμως η αφομοίωση
των σχετικών οδηγιών επιτρέπει να διοχετεύονται σε διάφορα κανάλια
οι αποκλίσεις αυτές και να καθίσταται εφικτή η εκμάθηση της
συναίνεσης, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της κοινοτικής
δραστηριότητας της επιχείρησης.

Αυτή η δραστηριότητα σημασιολογικού ορισμού, η οποία δεν
είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί, αντιπροσωπεύει συχνά, για τους
επαγγελματίες που έχουν αρνηθεί τους κοινοτικούς ορισμούς, μια
προοπτική ναρκισσιστικής θλίψης δύσκολα αποδεκτής. Παρόλα αυτά,
όλες οι επιστημονικές έρευνες καταλήγουν στην ίδια διαπίστωση: Οι
διάφορες μορφές κοινωνικής α-προσαρμοστικότητας δεν μπορούν να
επιτρέψουν να υπάρξει μια μεγαλύτερη διασπορά τους.

Η αξιολόγηση των παθολογιών βασίζεται σε κριτήρια (tests)
δανεισμένα από καταστάσεις της καθημερινής ζωής (κάτι που ξεφεύγει
κατά ένα μέρος από τον τεχνητό χαρακτήρα της αξιολόγησης).

To ατομικό προφίλ (βλ. παράγρ. 7.3.3) που θα διαμορφωθεί
επιτρέπει:

− να κατανοήσουμε τη συστημική αλληλεπίδραση των
προβλημάτων,

− να καθορίσουμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και ένα
διορθωτικό πρόγραμμα.
Μέσω της αξιολόγησης πραγματοποιείται επαλήθευση των

ανθρωπίνων πόρων (επίπεδο αποκτηθείσας ικανότητας σε σχέση με το
προτεινόμενο πρόγραμμα) και των υλικών πόρων (εξοπλισμός και
υλικά του προγράμματος).

 Αυτή η αξιολόγηση-εξακρίβωση (αποκαλούμενη μερικές φορές
"ακροαματική") δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης της ομοιογένειας
του συστήματος.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, το
περιεχόμενό του και οι αποφάσεις που το συνοδεύουν δεν πρέπει να
γίνουν αντικείμενο χειραγώγησης και ν' αλλοιωθούν. Προτείναμε
λοιπόν μια εκπαίδευση στην «κοινή γλώσσα» του συνόλου των ατόμων
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που παρεμβαίνουν. Αυτή η εκπαίδευση πραγματοποιείται μέσα στο
ίδρυμα και επιτρέπει:
1. Να επαληθευτεί στην πράξη η "στερεότητα" της θεωρητικής
προσέγγισης.

2. Την εφαρμογή διεπιστημονικής συνεργασίας.
3. Τη μείωση του κόστους επαγγελματικής τελειοποίησης.
4. Να συμβάλλει στην ομοιογένεια της δράσης αυτών που
παρεμβαίνουν.

5. Να προσδώσει στην ποιοτική ταυτότητα της κοινωνικής επιχείρησης
την αυθεντικότητά της.

7.3.3 Το Προφίλ

Το προφίλ είναι μια καμπύλη γραμμή (γραφηματική απεικόνιση)
που φανερώνει, βάσει των στοιχείων που συλλέγονται με τη μέθοδο
αξιολόγησης ΝΣΚ (CAM):

− τα σημαντικά ελλείμματα,
− το βαθμό συνάφειας των χαρακτηριστικών τής υπό μελέτη
προσωπικότητας,

− τα επίπεδα συμπεριφορών (βλ. παράγρ. 7.3.4),
− τα ουσιώδη στοιχεία για την κατάρτιση ενός προγράμματος
αποκατάστασης.

7.3.4 Ορισμός των επιπέδων συμπεριφοράς

Προσδιορίζοντας τα επίπεδα συμπεριφοράς στο πλαίσιο μιας
5βάθμιας κλίμακας, έχομε ανά βαθμίδα τις αναφερόμενες στον
κατωτέρω πίνακα συμπεριφορές:
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Βαθμί
-δα

Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς

5η Αυτονομία – χωρίς οδηγία
Αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για τον ίδιο και

τους
άλλους
Αυτόνομος εξοπλισμός ΝΣΚ (CAM)
Ζώνη αυτόνομων απαντήσεων

4η Επιτυχία μετά από μια μόνο οδηγία ή μια μόνο
 διευκρίνιση
Λανθάνουσες δυνατότητες
Σημαντικό επίπεδο εμπλοκής
Ζώνη οδηγιών

3η Επιτυχία μετά από πολλές μαθήσεις
Σημαντικές επενδύσεις στο περιβάλλον
Ανάγκη καθοδήγησης και ελέγχου
Ζώνη μαθήσεων

2η Απάντηση αλλά αποτυχία
Διαφοροποιημένη απάντηση
Τυχαία συμπεριφορά
Ζώνη αποτυχιών

1η Χωρίς απάντηση στο ερέθισμα
Αντίθεση
Ζώνη μη απαντήσεων
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7.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΣΑ  (Ενέργειες Συνεχούς
Αξιολόγησης-TSE)

Παράλληλα με τη μεθοδολογία ΝΣΚ (CAM) το Κέντρο
εφαρμόζει και τη μεθοδολογία ΕΣΑ (TSE=Travail de Suivi et d’
Ιvaluation) ο σκοπός της οποίας είναι : α) να επιτρέψει σε κάθε
ασφαλισμένο του συστήματος Α.Α. να κατανοήσει τη διαδικασία της
επαναπροσαρμογής ή της "παρατήρησής" του, β) να τον συνοδεύει σ'
όλη τη διάρκεια της πορείας του στους κόλπους του ΚΕΕ (CIP) και γ)
να του παρέχει την αναγκαία βοήθεια για να οραματιστεί μια
"καινούργια ταυτότητα", η οποία θα του επιτρέπει να αντιμετωπίσει το
μέλλον του.

Το πρόγραμμα ΕΣΑ (TSE) πραγματοποιείται παράλληλα με την
παρατήρηση/αξιολόγηση ΝΣΚ (CAM). Περιλαμβάνει μια σειρά
διαδοχικών δραστηριοτήτων εμψύχωσης της ομάδας σύμφωνα με το
διάγραμμα με αριθ. 2, το οποίο αναλύεται στις παραγρ. 7.4.1 έως 7.4.7.



170

Διάγραμμα 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΑ (TSE) ΣΤΟ ΚΕΠΑΑ (COPAI)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Πορεία Ζωής
Υποδοχή
Πληροφορίες για ΑΑ, ΚΕΕ, ΚΕΠΑΑ, ΝΣΚ
Προσωπική παρουσίαση
Έννοιες εργονομίας και επίδειξη
πρακτικών ασκήσεων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Σχέδιο ζωής (μετά το ΚΕΠΑΑ)
Διάφορες πληροφορίες

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΔΟΥ

Επαναξιολόγηση δραστηριοτήτων
Τράπεζα δεδομένων και δημιουργία CV
Εμψύχωση για τη σχέση αναπηρίας και
εργασίας.
Δεσμοί, το δίκτυο του ασκούμενου
Εμψύχωση για τη σχέση πόνου και εργασίας
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7.4.1 Πορεία Ζωής (ΠΖ)

To ΠΖ είναι μια "αναμνηστική" αναδρομή που επιτρέπει, κατά τη
διάρκεια μιας ημικατευθυνόμενης συνέντευξης, να προσδιοριστεί το
ποιά είναι τα σημαντικά στοιχεία της πορείας ζωής τού ασφαλισμένου
και πώς αυτός τα έζησε. Επιτρέπει να καθοριστεί το ποιά είναι η
παρούσα κατάσταση του ασφαλισμένου και ποιά είναι τα θετικά
σημεία, ή αντίθετα τα στοιχεία που μπορούν να παρεμποδίσουν την
παρατήρηση και την επαναπροσαρμογή, τα οποία πρέπει να ληφθούν
υπόψη κατά τη διάρκεια της μαθητείας στο ΚΕΠΑΑ.

7.4.2 Υποδοχή - παρεχόμενες πληροφορίες

Αυτές οι δραστηριότητες εμψύχωσης έχουν ως σκοπό να δώσουν
ακριβείς πληροφορίες στον ασφαλισμένο για την πρακτική άσκηση και
να του επιτρέψουν να καταλάβει ποιες είναι οι προκλήσεις, τις οποίες
δημιουργούν αυτές οι δραστηριότητες. Επίσης, μέσω των
δραστηριοτήτων αυτών, ο ασφαλισμένος κατανοεί έννοιες της
εργονομίας και παρίσταται σε επιδείξεις ασκήσεων, οι οποίες έχουν ως
σκοπό να του δώσουν τη δυνατότητα ν' αποφεύγει την υιοθέτηση
λανθασμένων θέσεων εργασίας.

7.4.3 Επαναξιολόγηση των δραστηριοτήτων και δημιουργία CV

Αυτή η εμψύχωση έχει ως αποστολή το να αποκτήσει εκ νέου ο
ασφαλισμένος εμπιστοσύνη στον εαυτό του, σε σχέση με τις
επαγγελματικές απαιτήσεις, κάνοντάς τον να συνειδητοποιήσει τα
επιτεύγματα και τις δυνατότητες που ανέπτυξε κατά την κοινωνικο-
επαγγελματική του πορεία. Στη συνέχεια, πρόκειται να ξεχωρίσει τις
ικανότητες εκείνες, οι οποίες μπορούν να "μεταφερθούν" σε μια ή
περισσότερες άλλες δραστηριότητες.
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7.4.4 Εμψύχωση για την αναπηρία

Έχει ως σκοπό να κάνει τον ασφαλισμένο να συνειδητοποιήσει
τις δυνατότητες που υπάρχουν για να εξασκήσει ένα επάγγελμα, ενώ
είναι ένα πρόσωπο με ειδικές ανάγκες.

7.4.5 Εμψύχωση για τον πόνο

Έχει ως σκοπό να κάνει τον ασφαλισμένο να συνειδητοποιήσει
ποια είναι η έννοια του πόνου και πώς να τον ελέγχει ή να τον
"χειραγωγεί" για να ολοκληρώνει τις διάφορες υποχρεώσεις. Επίσης,
μια τέτοια ενέργεια οφείλει να του επιτρέπει να σχετικοποιεί την
κατάστασή του αντιπαραβάλλοντάς την μ' εκείνη των άλλων.

7.4.6 Εμψύχωση για το δίκτυο των σχέσεων

Η ενέργεια αυτή θα οφείλει να επιτρέπει στον ασφαλισμένο,
αφ’ενός μεν να τοποθετείται μέσα στο πλέγμα των σχέσεων που έχει
και αφ’ετέρου να γνωρίζει εάν είναι επαρκώς εφοδιασμένος για ν'
αντιμετωπίσει το μέλλον του.

7.4.7 Σχέδιο ζωής

Αυτή η εμψύχωση έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στον
ασφαλισμένο να προετοιμάσει το μέλλον του, αμέσως μετά την έξοδο
από το ΚΕΠΑΑ, στηριζόμενος στην απόφαση που έχει ληφθεί όσον
αφορά στην επαγγελματική του αξιολόγηση. Του επιτρέπει επίσης να
λάβει πληροφορίες σχετικά με την έξοδό του.

Σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι οι οποίοι ασχολούνται με το
πρόγραμμα ΕΣΑ (TSΕ) εργάζονται μαζί με τους υπεύθυνους του ΝΣΚ
(CAM) και προβαίνουν επίσης σε παρατηρήσεις που επιτρέπουν τη
συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης.

Το ίδιο ισχύει και για τους αρμόδιους του ΝΣΚ στο εργαστήρι.
Κάθε ασφαλισμένος, περνά στο τέλος κάθε ημέρας εμψύχωσης, από
μια ατομική συνέντευξη απολογισμού.
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7.5 ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕ), αποβλέποντας
στην όλο και καλύτερη εκπλήρωση της αποστολής του σε συνεργασία
με την Ασφάλιση Αναπηρίας (ΑΑ), ξεκινάει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
για τα προσεχή πέντε χρόνια.

Σχετικά με τη σημερινή κατάσταση, οι νέες προτεινόμενες
κατευθύνσεις είναι οι εξής:

− η επαγγελματική επανεκπαίδευση με προσπάθεια που θα
πραγματοποιείται μέσα σε βιομηχανικό χώρο,

− η προετοιμασία για μια κατάρτιση με πιστοποίηση (Préparation à
une formation certifiée = PREFOCE), η οποία θα συνοδεύεται
από μια κατάρτιση στον κανονικό χώρο εργασίας,

− η προετοιμασία για την απ’ευθείας τοποθέτηση σε θέση
εργασίας,

− η αναγκαία παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της μαθητείας στη
βιομηχανία,

− η υποστηριζόμενη εργασία ("supported employement"), που
συνοδεύεται από ασφαλή τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας για τα
πρόσωπα που βρίσκονται σε προστατευόμενα εργαστήρια.

Είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα σχέδια, η πλειοψηφία των οποίων
βρίσκεται ήδη σε δρόμο πραγματοποίησης, συμβαδίζουν με το
προσδιορισμένο πνεύμα του νόμου για την Ασφάλιση Αναπηρίας, το
οποίο εκφράζεται με την εξής επιγραμματική διατύπωση:

"η επαναπροσαρμογή υπερέχει του επιδόματος"
ή αλλιώς

"η κοινωνική ένταξη υπερέχει της απομόνωσης".
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ΜΕΡΟΣ Β΄

ΣΕΠ ΑΜΕΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
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8. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ "ΕΙΔΙΚΩΝ"

Brigitte BELMONT  και Aliette VERILLON ∗

8.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

Όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, η γαλλική πολιτική υπέρ της σχολικής ένταξης των παιδιών με
ειδικές ανάγκες στο "κοινό" σχολείο συνδέεται με την ανάπτυξη μιας
συνεργασίας ανάμεσα στους διάφορους πρωταγωνιστές, που
εμπλέκονται σε ενέργειες  ένταξης, και κυρίως ανάμεσα στο σχολείο,
τους γονείς και τις ειδικές δομές.

Οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στην υλοποίησή της,
προβλέπουν τη συντονισμένη επεξεργασία των "ατομικών σχεδίων
ένταξης"  προκειμένου να υπάρξει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στις
διαφορετικές ενέργειες, εκπαιδευτικές και θεραπευτικές (εγκύκλιοι της
29ης Ιανουαρίου 1982 και της 29ης Ιανουαρίου 1983). Οι αποφάσεις
αυτές στοχεύουν επίσης στο να καταστήσουν εφικτή τη συνεργασία,
εμπιστευόμενες την ευθύνη της παρακολούθησης αυτών των σχεδίων
στις Επιτροπές Ειδικής Εκπαίδευσης (εγκύκλιος της 18ης Νοεμβρίου
1991) και αναθέτοντας στις Ειδικευμένες Υπηρεσίες την αποστολή
υποστήριξης της ένταξης (αναθεώρηση των παραρτημάτων ΧΧΙV του
1989 και 1990).

Αυτός ο προσανατολισμός προϋποθέτει την εξέλιξη των σχέσεων
μεταξύ των θεσμών της ειδικής εκπαίδευσης και της "κοινής"
εκπαίδευσης, τις οποίες  μέχρι τώρα χαρακτήριζε ένα σημαντικός
διαχωρισμός, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και τις αντιλήψεις περί
διαφορετικών εργασιών.

                                                          
∗  Η κ. B. BELMONT είναι διευθύντρια του CRESAS (Centre de Recherche d’
Éducation Specialisée et d’ Adaptation Scolaire = Κέντρο Έρευνας για την Ειδική
Αγωγή και τη Σχολική Ένταξη), Παρίσι, και η κ. A. VERILLON είναι επιστημονική
συνεργάτης του ιδίου Κέντρου.
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Σήμερα αναγνωρίζεται το ενδιαφέρον της συνεργασίας μεταξύ
ενηλίκων με σκοπό τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Αυτή η
συνεργασία ευνοεί την κοινή σκέψη και τη λύση των προβλημάτων
(Gather-Thurler, 1994, Perrenoud, 1995). 'Ερευνες, που διεξήχθησαν σε
συνεργασία με ομάδες διδασκόντων, δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο
αναπτύσσονται παιδαγωγικές καινοτομίες, χάρις σε μια συλλογική
εργασία επικεντρωμένη στην ανάλυση των πρακτικών και των
αποτελεσμάτων τους στα παιδιά (CRESAS, 1991).

Παρ' όλα αυτά, μία συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και τους
εξωτερικούς συνεργάτες δεν πραγματοποιείται πάντοτε χωρίς
δυσκολίες. Οι δυσκολίες αυτές συνδέονται, κυρίως, με τις διαφορές
στην επαγγελματική μόρφωση και στην αποστολή των διαφορετικών
πρωταγωνιστών, με τον  φόβο της καταπάτησης εδαφών και της
αμφισβήτησης  εξ αιτίας των επαγγελματικών ταυτοτήτων (Henriot
Van Zanten, 1990, Glasman, 1992). Όμως, κάποιες ικανοποιητικές
εμπειρίες συνεργασίας επιτρέπουν να βρούμε συνθήκες που την
ευνοούν, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στη ρύθμιση των στόχων και των
ρόλων μεταξύ συνεργατών (Zay, 1994).

Σε ό,τι αφορά στην σχολική ένταξη των παιδιών με ειδικές
ανάγκες, τίθενται τα εξής ερωτήματα: ποιες σχέσεις μπορούν να
καθιερωθούν μεταξύ διδασκόντων υποδοχής και ειδικευμένων
επαγγελματιών και ποια οφέλη μπορούμε να περιμένουμε απ’
αυτές;

Σύμφωνα με μαρτυρία διδασκόντων, που έχουν επωμιστεί
δραστηριότητες ένταξης, φαίνεται ότι η υποδοχή παιδιών με ειδικές
ανάγκες στο κοινό σχολείο επιφέρει, πολύ συχνά, τροποποιήσεις στις
πρακτικές, για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες των παιδιών αυτών. Γι'
αυτό τον λόγο, εύχονται να έχουν σ' αυτή την προσπάθεια βοήθεια από
τους ειδικευμένους επαγγελματίες, οι οποίοι παρακολουθούν αυτά τα
παιδιά (Lantier et al. 1994).

Όμως οι προσδοκίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στις
υφιστάμενες σήμερα συνήθειες εργασίας. Μία έρευνα δείχνει ότι,
ασφαλώς, υπάρχουν επαφές μεταξύ διδασκόντων υποδοχής και
ειδικευμένων επαγγελματιών. Όμως οι συναντήσεις είναι γενικά
αποσπασματικές, συνήθως τριμηνιαίες, και καταλήγουν σε ελάχιστες
ανταλλαγές, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Αντίθετα, η
συχνότητα των συναντήσεων εμφανίζεται ως ένας παράγοντας που
ευνοεί ανταλλαγές αυτού του τύπου. Πράγματι, μερικές συναντήσεις
κατά τη διάρκεια  του έτους μπορούν να διασφαλίσουν την
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παρακολούθηση και την αναπροσαρμογή του σχεδίου, δεν  προσφέρουν
όμως  τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός
προβληματισμού σε ό,τι αφορά, αφ’ ενός μεν τις δυσκολίες τις οποίες
είναι δυνατόν να συναντήσουν οι διδάσκοντες με το υπό ένταξη παιδί
στην καθημερινή σχολική ζωή, αφ’ ετέρου δε στη χρησιμοποίηση των
παιδαγωγικών μέσων (Belmont et Verillon, 1997).

Το προσωπικό που συναντούν οι διδάσκοντες θα μπορούσε να
ανήκει σε πολύ διαφορετικές κατηγορίες: ψυχολόγοι, γιατροί,
εκπαιδευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικευμένοι δάσκαλοι, νοσηλευτές,
κοινωνικοί λειτουργοί. Παρόλα αυτά αναπτύσσονται καλύτερα
κανονικές σχέσεις, είτε με πρόσωπα-"πηγές" στο σχολείο, στα οποία οι
διδάσκοντες μπορούν ν’ απευθυνθούν σε περιπτώσεις εμφάνισης
προβλημάτων (σχολικοί ψυχολόγοι, γραμματείς της Επιτροπής της
Ειδικής Εκπαίδευσης), είτε, κυρίως, με επαγγελματίες των
ειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίοι αναπτύσσουν άμεση εκπαιδευτική
δραστηριότητα κοντά στα παιδιά (εκπαιδευτές και δάσκαλοι
ειδικευμένοι).

Το ανά χείρας άρθρο παρουσιάζει την ανάλυση των πρακτικών
συνεργασίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν  μεταξύ των διδασκόντων
υποδοχής και των ειδικευμένων επαγγελματιών σε ευνοϊκές συνθήκες,
οπότε κατέστη εφικτή και η δυνατότητα ανάπτυξης  κανονικών
σχέσεων μεταξύ των υπόψη συνεργατών. Παράλληλα, αναδεικνύει τα
οφέλη, τα οποία αποκομίζουν  αυτοί οι εταίροι από το έργο της
ένταξης.

Βασίζεται σε μία έρευνα που αφορά σε 16 περιπτώσεις ένταξης,
στο πλαίσιο των οποίων οι συνεργάτες συναντώνται συχνά
(τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα). Σε κάθε περίπτωση,
πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη, στην οποία μετείχαν ένας
διδάσκων υποδοχής και ένας ή δύο ειδικευμένοι επαγγελματίες. Τα
ερωτηθέντα πρόσωπα ήσαν, συνολικά, 37. Οι εμπλεκόμενοι
επαγγελματίες σ' αυτές τις περιπτώσεις ένταξης είναι: οκτώ
ειδικευμένοι δάσκαλοι, τέσσερις ειδικευμένοι εκπαιδευτές, τρεις
θεραπευτές λόγου, τρεις εργοθεραπευτές, ένας κινησιοθεραπευτής, ένας
ψυχοκινητικός και μια βοηθός νηπιαγωγός ειδικευμένη στη νοηματική
γλώσσα. Από τα ενταγμένα παιδιά που αναφέραμε, τα 8 είναι στο
νηπιαγωγείο και τα 8 στην Α/βάθμια Εκπαίδευση40 και παρουσιάζουν

                                                          
40 Το νηπιαγωγείο δέχεται παιδιά από δύο έως έξι ετών και το δημοτικό σχολείο
από έξι έως δώδεκα ετών.
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διάφορους τύπους ειδικών αναγκών: επτά εξ αυτών παρουσιάζουν
κινητικά προβλήματα, ένα πρόβλημα όρασης, τρία προβλήματα ακοής
και πέντε ψυχολογικές διαταραχές 41.

8.2 ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις βασικούς στόχους στους
οποίους αναφέρονται οι πρακτικές συνεργασίας: (i) την ανάληψη
ευθύνης για το ενταγμένο παιδί από τον ειδικό, (ii) τη διαχείριση της
τάξης που υποδέχεται αυτό το παιδί, (iii) τις σχέσεις με τους γονείς και
(iv)τις σχετικές αποφάσεις όσον αφορά το σχέδιο ένταξης. Για κάθε ένα
από αυτά τα αντικείμενα συνεργασίας, υπάρχουν τρόποι λειτουργίας
που εμπλέκουν, περισσότερο ή λιγότερο, τους συνεργάτες σε μια κοινή
εργασία. Οι συνεργάτες μπορούν να προσφεύγουν οι ίδιοι σε
διαφορετικούς τρόπους συνεργασίας, ανάλογα με τα προβλήματα τα
οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι αναφερόμενοι στη συνέχεια
τρόποι δεν είναι αποκλειστικοί αποτελούν όμως συνήθεις μορφές
συνεργασίας.

8.2.1 Συνεργασία για την ανάληψη του ΑΜΕΑ απο τον ειδικό

Οι μορφές ανάληψης ευθύνης εκ μέρους των ειδικευμένων
επαγγελματιών έχουν μερικές φορές στόχο κατ’ εξοχήν
φυσικοθεραπευτικό ή "ιατρο-παιδαγωγικό", όμως τις περισσότερες
φορές αποβλέπουν στο να διευκολύνουν ή να ενισχύσουν τις σχολικές
γνώσεις του ενταγμένου παιδιού. Σ' αυτή την περίπτωση, πρόκειται για
μία ειδική υποστήριξη σε σχέση με την εργασία της τάξης ή για μια

                                                                                                                                                                  

41 Για κάθε παιδί, στο οποίο γίνεται αναφορά και του οποίου το όνομα έχει αλλαχτεί
σημειώνουμε: α)την αναπηρία του εν συντομία: α.α. (ακουστική αναπηρία), τ.
(τυφλός), μυο (μυοπαθητικός), ά.κ. (άλλη κινητική αναπηρία), αυτ. (αυτισμός),
α.ψ.δ. (άλλες ψυχολογικές διαταραχές) και β)την τάξη υποδοχής [ PS=1ο επίπεδο
(2-3 ετών), MS= 2ο επίπεδο (3-4 ετών), GS= 3ο επίπεδο (4-5 ετών) για τα τρία
επίπεδα του νηπιαγωγείου και CP (=1η Τάξη), CE1 (=2η Τάξη), CE2 (3η Τάξη),
CM1 (4η Τάξη), CM2 (=5η Τάξη) για τα πέντε επίπεδα του δημοτικού σχολείου
(Α/βάθμια Εκπαίδευση 5ετούς διάρκειας)].
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βοήθεια που προσφέρεται στην τάξη κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται σ’ αυτή.

8.2.2 Παρέμβαση με φυσικοθεραπευτικό η "ιατρο-παιδαγωγικό"
στόχο

Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις διασφαλίζονται από ειδικούς
αποκατάστασης (εργοθεραπευτές, κινησιοθεραπευτές, θεραπευτές
λόγου, ψυχοκινητικούς) ή εκπαιδευτές, γενικά εκτός τάξης, χωρίς
διάρθρωση με τις δραστηριότητες του παιδιού στο σχολείο. Παρ' όλα
αυτά, μερικοί απ' αυτούς εκτιμούν ότι οι συστηματικές ανταλλαγές με
τον διδάσκοντα τους επιτρέπει να σταθμίζουν καλύτερα τα επιτεύγματα
του παιδιού σε σχέση με την εργασία της τάξης και να τα λαμβάνουν
υπόψη τους  στη δική τους εργασία μαζί του.

8.2.3 Ειδική σχολική ενίσχυση

Αποτελεί κυρίως έργο των ειδικευμένων δασκάλων και, σε
ορισμένες περιπτώσεις, των εκπαιδευτών και των θεραπευτών λόγου,
συνήθως εκτός τάξης. Μέσω αυτής της διαδικασίας οικοδομείται μία
συνεργασία με τον διδάσκοντα υποδοχής προκειμένου να συνδεθεί
αυτή η ενίσχυση με τις δυσκολίες που συναντά το παιδί στην τάξη. Για
παράδειγμα, ο διδάσκων ενημερώνει τον ειδικό σχετικά με τα
συγκεκριμένα σημεία, στα οποία το ενταγμένο παιδί συναντά δυσκολία
και για τα οποία θα πρέπει να το υποστηρίξει. Η συμβολή του
διδάσκοντος στην κατανόηση του τρόπου υποστήριξης μπορεί να είναι
πιο σημαντική, όταν, για παράδειγμα,  ο ειδικός βασίζεται σε στοιχεία
της εργασίας μέσα στην τάξη. Έτσι, ο θεραπευτής λόγου της Ελίζας
(α.α CM2, βλ. σχετ. υποσημ. 2) χρησιμοποιεί  δελτία ασκήσεων που
έχουν ετοιμαστεί από τον δάσκαλο.

Αυτή η ειδική σχολική υποστήριξη οργανώνεται, μερικές φορές,
όχι μόνο για ένα ενταγμένο παιδί αλλά και για μία μικρή ομάδα
μαθητών με δυσκολίες, με σκοπό να αποφευχθεί η απομόνωση του
παιδιού από τους συμμαθητές του και κατ’ αυτόν τον τρόπο να
ωφεληθεί από τους άλλους μαθητές.

8.2.4 Υποστήριξη κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων στην
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τάξη

Όπως και προηγούμενα, αυτοί οι οποίοι κυρίως παρεμβαίνουν
στην τάξη κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των δραστηριοτήτων, είναι οι
ειδικευμένοι δάσκαλοι, χωρίς να εξαιρούνται και κάποιοι εκπαιδευτές
καθώς επίσης και η β. νηπιαγωγός.  Η βοήθεια, η οποία πρέπει να
δίδεται  στο ενταγμένο παιδί που εγγράφεται για να ακολουθήσει το
γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της τάξης, αφορά σ’ ένα σχέδιο, το
οποίο εκπονείται από κοινού με τον διδάσκοντα. Οι συνεργάτες
οφείλουν, πράγματι, να συμφωνήσουν σχετικά με την οργάνωση των
δραστηριοτήτων και τους αντίστοιχους ρόλους τους δίπλα στους
μαθητές.

Πέραν απ' αυτή την συμφωνία, η επινόηση των δραστηριοτήτων
προκύπτει, λίγο-πολύ, από μια κοινή διεργασία. Συχνά, η παρέμβαση
του ειδικού ενσωματώνεται στην υπάρχουσα κατάσταση εργασίας, έτσι
όπως την έχει σχεδιάσει ο διδάσκων. Για παράδειγμα, ένας
ειδικευμένος δάσκαλος συμμετέχει στην οργάνωση δραστηριοτήτων
αυτόνομης εργασίας των μαθητών, σε εργαστήρια που οργανώνονται
από τον διδάσκοντα. Οι δύο ενήλικες αποφασίζουν, να επιβλέπουν από
κοινού τη δραστηριότητα, δίνοντας ο καθένας ιδιαίτερη προσοχή στο
ενταγμένο παιδί: "Φτάνουμε να μεταθέτουμε, πολύ φυσικά, ευθύνες σε
άλλο συνάδελφο. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πάντα κάποιος δίπλα
στον Μαρκ" (ά.ψ.δ., GS), αναφέρει ο διδάσκων.

Ορισμένες φορές, διδάσκων και ειδικός επενδύουν μαζί
προκειμένου να επινοηθούν οι ρυθμίσεις  που πρέπει να γίνουν σ΄ αυτές
τις στιγμές της κοινής εργασίας. Για παράδειγμα, η διδάσκουσα και η β.
νηπιαγωγός του Πιέρ ( α.α., PS.), που έχουν μια καθημερινή παρουσία
στην τάξη, αναζητούν μαζί τα μέσα να βοηθήσουν το παιδί να
ξεπεράσει τις δυσκολίες: "Προσπαθούμε να κάνουμε τον απολογισμό, να
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν τα πράγματα «στριμώχνονται»,
προσπαθούμε να βρούμε πολλές λύσεις", (διδάσκουσα).

8.2.5 Συνεργασία που αφορά στη διαχείριση της τάξης

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ένταξης, οι διδάσκοντες
ζητούν τη βοήθεια των ειδικών, εξ αιτίας των προβλημάτων που
συναντούν με ένα ενταγμένο παιδί ή των ερωτημάτων που έχουν
σχετικά με την περίπτωσή του.



181

8.2.6 Ρυθμίσεις που γίνονται απο τον ειδικό

Οι ειδικοί αναγκάζονται μερικές φορές να παρεμβαίνουν στην
τάξη για να προσαρμόσουν τις εργασίες ή το υλικό σύμφωνα με τις
δυσκολίες των ενταγμένων παιδιών. Άλλωστε, αυτή η συμβολή, που
έχει αποφασιστεί μαζί με τους εκπαιδευτικούς, άπτεται της
πρωτοβουλίας των ειδικών. Για παράδειγμα, η ειδική δασκάλα του
Νταμιέν (τ., MS) διευθετεί τις εργασίες που έχουν προβλεφθεί από τη
διδάσκουσα, για να μπορέσει ο Νταμιέν να εργαστεί με αυτόνομο
τρόπο, όπως οι άλλοι μαθητές.

Ομοίως, έχουν προταθεί από τους ειδικούς πρωτοβουλίες, που
αφορούν σε όλους τους μαθητές προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν
στη διαφορετικότητα του παιδιού με ειδικές ανάγκες. Π.χ., ο
θεραπευτής λόγου του Κριστιάν (τ., MS), προβλέπει μ’ αυτόν τον
τρόπο, "να τους αποκαλύψει τον κόσμο της βαρηκοϊας μέσα από
παιχνίδια".

8.2.7 Η προσφορά πληροφοριών,  συμβουλών, ιδεών

Συχνά οι ειδικοί μοιράζονται με τον διδάσκοντα τις γνώσεις τους
ως προς το μειονέκτημα που παρουσιάζει το παιδί και τις γνώσεις που
απορρέουν από τη σχετική εμπειρία τους. Μπορούν να δώσουν ιδέες ή
συμβουλές, όμως η απόφαση σχετικά με τα  μέτρα που πρέπει να
ληφθούν ανήκει στον εκπαιδευτικό. Για παράδειγμα, η δασκάλα του Ιβ
(μυο., MS) αναρωτιέται εάν πρέπει να αποφεύγει να τον κουράζει. Ο
ειδικευμένος εκπαιδευτικός εξηγεί ότι η ασθένεια εξελίσσεται έτσι και
αλλιώς  και συμβουλεύει ν’ αφήνουν το παιδί να καθορίζει μόνο του το
μέγεθος των προσπαθειών του. Μία δασκάλα, βασιζόμενη στις
επιτυχημένες δραστηριότητες του Βενσάν (ά.κ., PS) σε συνδυασμό με
την ψυχοκινητική αποκατάσταση, επινοεί και οργανώνει στην τάξη της
κινητικά παιχνίδια που να του είναι προσιτά.

8.2.8 Κοινές αποφάσεις για εκπαιδευτικές πρακτικές

Οι συνεργάτες (ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός της τάξης και ο
βοηθός -"παράλληλος" ειδικευμένος δάσκαλος) μπορούν να
επενδύσουν σ’ έναν κοινό προβληματισμό και να αποφασίσουν μαζί,
στο χώρο του σχολείου, τις προσαρμογές που είναι αναγκαίες, ώστε να
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λαμβάνονται υπόψη, σε κάθε περίπτωση, οι δυσκολίες του ενταγμένου
παιδιού. Συχνά οδηγούνται στο να συμφωνούν σχετικά με την
ορθότητα μιας πορείας ή μιας παιδαγωγικής στάσης: για παράδειγμα,
ευνοούν τις γραπτές προσπάθειες ενός παιδιού με ειδικές κινητικές
ανάγκες και ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες του. Ή ακόμα, αναζητούν
από κοινού την εισαγωγή υλικών, τα οποία θα διευκολύνουν την
συμμετοχή του Βενσάν, καθώς επίσης και δραστηριότητες ικανές να
προκαλούν το ενδιαφέρον του: παιχνίδια με εικόνες, πάζλ,
ζωγραφική…

8.2.9 Εμπλοκή σε κοινές πράξεις

Οι συνεργάτες δεν περιορίζονται σε κοινές αποφάσεις, αλλά
προχωρούν και σε κοινές ενέργειες που αφορούν γενικά, το ενταγμένο
παιδί σε ατομικό επίπεδο. Για να βοηθηθεί ο Πιέρ ν' αποκτήσει
λεξιλόγιο, η δασκάλα του και η β. νηπιαγωγός συνθέτουν μία "οικεία
εικόνα", ξεκινώντας από φωτογραφίες προσωπικών αντικειμένων του
παιδιού.

Αυτές οι κοινές πράξεις μπορούν επίσης να απευθυνθούν στους
άλλους μαθητές. Μ' αυτόν τον τρόπο, μία διδάσκουσα και ένας
ειδικευμένος εκπαιδευτής επέτυχαν να οργανώσουν μία ομαδική
εργασία κατά επίπεδα για το σύνολο των μαθητών που παρουσιάζουν
δυσκολίες. Έτσι, το ενταγμένο παιδί, η Όντρεϊ (ά.κ., CM2), "θα
ωφεληθεί απ’ αυτή την ίδια ενέργεια, όπως και οι άλλοι" (λόγια μιας
διδάσκουσας).

8.2.10 Συνεργασία για τις σχέσεις με τις οικογένειες

Υπάρχει σύμφωνη γνώμη μεταξύ των συνεργατών για τη
σημασία των καλών σχέσεων με τους γονείς, προκειμένου να
αποκτήσουν τη συγκατάθεσή τους, σε ό,τι αφορά στη διαδικασία
ένταξης. Γι' αυτό, υπάρχει αμοιβαία ενημέρωση σχετικά με τις
ανταλλαγές τους με τους γονείς και τις σχέσεις που αναπτύσσουν μαζί
τους. Για παράδειγμα, η διδάσκουσα του Ιβ επικαλείται τις τακτικές
συζητήσεις με τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια των οποίων μιλάει για
τις προόδους του παιδιού, γεγονός που μειώνει το άγχος της.

Οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί, θεωρώντας απολύτως
απαραίτητη την ύπαρξη μια συναφούς στάσης ως προς τους γονείς,
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επιχειρούν να κατανοήσουν μαζί τις αντιδράσεις τους και συμφωνούν
ως προς τα βήματα που υιοθετούν, όπως για παράδειγμα, να έχουν
συχνές (η συχνότητα κρίνεται κατά περίπτωση και με πρωτοβουλία της
εκπαιδευτικής πλευράς) επαφές με μία ανήσυχη μητέρα για να την
καθησυχάσουν.

Επίσης στρατολογούνται συνεργάτες στα κοινά διαβήματα που
κατευθύνονται προς τους γονείς, κυρίως για να προσπαθήσουν να τους
εμπλέξουν στην υλοποίηση των σχετικών ενεργειών. Η διδάσκουσα την
Πατρίτσια (αυτ., GS) και οι συνεργάτες της ενημερώνουν στις
συνεδρίες τους τους γονείς της για τις προσπάθειες που γίνονται με
σκοπό να καταλήξουν σε κάποιες δράσεις, όπως, π.χ., το να βρουν μία
συμπληρωματική βοήθεια εν όψει παραμονής σε «τρυκιμισμένη τάξη»:
"είδαν ότι είχαμε πραγματικά διάθεση να βοηθήσουμε το παιδί, να
βοηθήσουμε τους ίδιους" (η διδάσκουσα).

8.2.11 Συνεργασία για το σχέδιο ένταξης

Το σχέδιο ένταξης περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων που
λαμβάνονται για να διευκολύνουν την υποδοχή του παιδιού στο "κοινό"
σχολείο. Η συνεργασία σ' αυτό το ζήτημα μπορεί να περιλαμβάνει τη
μετάδοση πληροφοριών για το ενταγμένο παιδί, τη σχολική του
φοίτηση, τα μέτρα που λαμβάνονται για να το βοηθήσουν, κυρίως όταν
ο διδάσκων  υποδοχής εντάσσεται σ' ένα πρόγραμμα που ήδη βρίσκεται
σε εξέλιξη. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο ειδικός διασφαλίζει τη σύνδεση,
οργανώνοντας, για παράδειγμα, μία συνάντηση για να θέσει σε επαφή
τα διάφορα πρόσωπα, στα οποία αφορά η ενέργεια (διδάσκων της τάξης
υποδοχής, αυτός της επόμενης τάξης, ομάδα φροντίδων. Η ομάδα
φροντίδων αποτελείται από ιατρό ψυχολόγο, ψυχίατρο και παιδαγωγό
που έχουν ως έδρα εξωτερικές μονάδες στήριξης του παιδιού, στις
οποίες δεν φοιτούν μαθητές.

Επίσης οι συνεργάτες προσπαθούν  από κοινού να επινοήσουν τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν, είτε πρόκειται για τη στιγμή της
επεξεργασίας του σχεδίου ένταξης είτε για να αποφασίσουν
ανακατατάξεις ή για να εκτιμήσουν την πιθανή εξέλιξη της ένταξης.
Π.χ., για να ληφθεί υπόψη η επιθυμία του Ζιλ (α.κ., ΜS), για
επιμήκυνση της παρουσίας του στο σχολείο, έπρεπε τελικά ν
αναθεωρηθεί το σχέδιο ένταξης. Αυτή η μεταβολή κατέστη δυνατή,
χάρις στη συμπληρωματική βοήθεια του εργοθεραπευτή.
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Οι συνεργάτες εμπλέκονται μερικές φορές σε κοινές πράξεις για
να πραγματοποιήσουν την απόφασή τους. Π.χ., δεδομένου ότι ο Ιβ είναι
έτοιμος να περάσει στην επόμενη τάξη, η διδάσκουσα και οι ειδικοί
έρχονται σε επαφή με την εκπαιδευτικό της επόμενης τάξης και
επιτυγχάνουν την εγγραφή του στην τάξη αυτή χάρις στη συνάφεια των
εκτιμήσεών τους για το παιδί.

8.3 ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στη δυναμική των ανταλλαγών των γνώσεων, των εμπειριών,
των απόψεων και των προτάσεων, η οποία δημιουργείται κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων των συνεργατών, μπορούμε να εντοπίσουμε
κάποιες διαδραστικές ενέργειες που οδηγούν στην πραγματοποίηση
των πρακτικών συνεργασίας. Οι ενέργειες αυτές αφορούν στα εξής
(8.3.1 – 8.3.5):

8.3.1 Ανταλλαγή απόψεων για την αξιολόγηση των δυσκολιών και
την  πρόοδο του ενταγμένου παιδιού

Ένα σημαντικό μέρος των ανταλλαγών μεταξύ διδασκόντων και
ειδικών αφιερώνεται στον εντοπισμό της προόδου και των δυσκολιών,
ώστε να καταλήξουν μαζί στην καλύτερη εκτίμηση της εξέλιξής του
παιδιού. Για να τεκμηριώσουν την άποψή τους, μοιράζονται τις
αντίστοιχες παρατηρήσεις που κάνουν για το παιδί και τις
επιβεβαιώνουν ή τις συμπληρώνουν. Η δασκάλα της Όντρεϊ και ο
ειδικευμένος εκπαιδευτικός αναφέρουν μ' αυτόν τον τρόπο διαφορετικά
γεγονότα, τα οποία ωστόσο συγκλίνουν και μαρτυρούν την
«κοινωνική» της ένταξη στους κόλπους της τάξης: οι συμμαθητές της
τής προσέφεραν ένα δώρο για τα γενέθλιά της και εκείνη, επίσης,
ζήτησε να μείνει στο σχολείο για να γευματίσει στην καντίνα. Μπορούν
επίσης ν' αποφασίσουν να την παρατηρούν μαζί και, ξεκινώντας  από
την κοινή ανάλυσή τους, να συμφωνήσουν για τα επιτεύγματα της ή τα
προβλήματά της, με την ασφάλεια μιας μεγαλύτερης αξιοπιστίας της
εκτίμησής τους.

Όταν εμφανίζεται μία διαφωνία στην εκτίμησή τους για το παιδί,
ο κοινός τους χειρισμός τούς οδηγεί στο ν' αναρωτηθούν για τους
λόγους αυτής της διαφοράς απόψεων. H κατανόηση των διαφορετικών
συνθηκών παρατήρησης τούς οδηγεί να διευκρινίσουν ή να
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διαφοροποιήσουν την αξιολόγησή τους. Για παράδειγμα, ο δάσκαλος
και ο θεραπευτής λόγου της Ελίζας δεν έχουν την ίδια άποψη για τη
στάση της ως προς την σχολική εργασία. Μετά από ανταλλαγές
απόψεων, συμφωνούν ότι, εάν η συμμετοχή της είναι ενεργή στο
πλαίσιο μιας εξατομικευμένης φροντίδας, οι ανεπαρκείς προσπάθειές
της στην τάξη εξηγούνται από τις δυσκολίες στο να εργαστεί με τρόπο
αυτόνομο, κάτι που ήταν αναμενόμενο σ' αυτό το πλαίσιο.

Διαφωνίες εκτίμησης μπορούν ακόμη να ενθαρρύνουν τους
συνεργάτες να ανατρέξουν σε άλλες παρατηρήσεις για να καταλήξουν
στην αξιολόγησή τους. Η δασκάλα του Βενσάν δηλώνει ευχαριστημένη
από τις προόδους του στη γλώσσα, ενώ η ειδικευμένη δασκάλα
ανησυχεί για τον στερεότυπο χαρακτήρα της ομιλίας του.

Η διδάσκουσα, μετά από προσεκτική παρακολούθηση,
διαπιστώνει ότι επαναλαμβάνει κυρίως τα λόγια των συμμαθητών του.
Παρατηρεί ότι, παρ' όλες τις προόδους στην προφορά του λόγου,
"υπολείπεται ως προς ένα σημείο για να είναι πραγματική γλώσσα".

8.3.2 Προσδιορισμός των αναγκών

Πριν να πραγματοποιήσουν ένα παιδαγωγικό βήμα που να ευνοεί
την πρόοδο του παιδιού, διδάσκων και ειδικός προσπαθούν να
κατανοήσουν αυτό που εμποδίζει την πρόοδο του παιδιού και να
προσδιορίσουν τις ανάγκες του. Οι γνώσεις των ειδικών για την
αναπηρία μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των δυσκολιών και
των δυνατοτήτων του παιδιού και στον προσδιορισμό των προσδοκιών
που έχουν απέναντί του. Όμως δεν είναι πάντα εύκολο να διακρίνουμε
τις λειτουργικές επιπτώσεις μιας ανεπάρκειας, όπως αναφέρει η ειδική
δασκάλα του Τιερί, σε ό,τι αφορά στις δυσκολίες στη γραφή: "Είναι
δύσκολο να γνωρίζουμε αυτό που δεν μπορεί να κάνει ή δεν θέλει να
κάνει".

Διδάσκων και ειδικός επιχειρούν τότε να παρατηρούν το παιδί
στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά
των καταστάσεων, κατά τις οποίες βρίσκεται σε δυσκολία, και αυτών,
κατά τις οποίες επενδύει με θετικό τρόπο. Η ανάλυση αυτών των
παρατηρήσεων τους επιτρέπει να καθορίζουν τις ανάγκες του παιδιού
για να ξεπερνούν τις δυσκολίες και να σχεδιάζουν τις αναγκαίες
ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, η διδάσκουσα και η ειδική εκπαιδεύτρια
του Ζέρεμι (ά.ψ.δ., CE1), ερμηνεύουν τις δυσκολίες του στα
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μαθηματικά, ως ένα είδος "μπλοκαρίσματος" μπροστά σε κάθε νέα
έννοια ή παρουσίαση εργασίας. Συμπεραίνουν ότι έχει ανάγκη να
νοιώθει ασφαλής, να ενθαρρύνεται, να "περνάει" μέσα από τον
χειρισμό, "να βλέπει συγκεκριμένα ότι πραγματικά όλα πάνε καλά, να
βλέπει ξεκάθαρα αυτό που είναι ικανός να κάνει" (διδάσκουσα).

8.3.3 Η αποσαφήνιση των στόχων

Η διευκρίνιση  των στόχων, που έχουν προβλεφθεί για το παιδί,
αποδεικνύεται αναγκαία για να συμφωνήσουν οι συνεργάτες ως προς
τον προσανατολισμό της εργασίας μαζί του. Μετά από παρατήρηση
στην τάξη, ο ειδικευμένος δάσκαλος του Μαρκ συμφωνεί με τον
διδάσκοντα να παρεμβαίνει στην τάξη για να οδηγήσει το παιδί να
"γραφτεί σε μια συλλογική δραστηριότητα, κάνοντας μια εργασία όμοια
μ’ αυτή των άλλων".

Αυτή η πρώτη συμφωνία ως προς τους στόχους επιτρέπει στους
συνεργάτες να διακρίνουν την εξέλιξη του παιδιού με την ίδια
προοπτική. Για παράδειγμα, η διδάσκουσα τού Πιερ και η β.
νηπιαγωγός προσχολικής ηλικίας αξιολογούν, σε συνάρτηση με ένα
στόχο ένταξης σε μια ομάδα παιδιών, την  ανάπτυξη των σχέσεών του
με τους συμμαθητές του: "Η πρώτη εργασία, ήταν η επικοινωνία,…
κερδήθηκε…, παίζει με τους άλλους".

Σε συνάρτηση με την αξιολόγηση της προόδου του παιδιού,
καταλήγουν, επίσης στη διευκρίνηση ή τον επαναπροσδιορισμό των
αρχικών στόχων τους. Π.χ., για την Πασκάλ (αυτ., GS), η οποία φοιτά
μεν με πρωταρχικό στόχο την «εκμάθηση» των κανόνων της
συλλογικής ζωής, αλλά παράλληλα εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αποφασίζουν να "ξεκινήσουν τη
σχολική μάθηση, κάτι που δεν το είχαν προβλέψει από την αρχή".

8.3.4 Η αιτιολόγηση των πρακτικών

Οι συνεργάτες, στην κοινή πορεία των παρατηρήσεών τους πάνω
στο ενταγμένο παιδί, οδηγούνται συχνά στο να μιλούν για τον δικό τους
τρόπο, με τον οποίο δουλεύουν μαζί του. Φαίνεται ότι διδάσκοντες και
ειδικοί εμπνέονται και αμοιβαία εμπλουτίζονται με τις πρακτικές του
άλλου, από τις οποίες μπορούν να αποκομίσουν τα θετικά στοιχεία. Για
παράδειγμα, η ειδικευμένη δασκάλα του Τιερί (ά.κ., CP) εξηγεί πως
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ενεργεί, μέσα από τη δική της ομάδα στήριξης στην τάξη, για να δώσει
ερεθίσματα στους μαθητές και να τους κάνει ενεργούς στην διαδικασία
της μάθησης, την οποία, ωστόσο, προσαρμόζει στον ρυθμό τους. Μιλά
για όλες τις δυνατότητες που εκδηλώνουν τα παιδιά υπ' αυτές τις
συνθήκες. Η διδάσκουσα εφαρμόζει  αυτό τον τύπο εργασίας σε μικρές
ομάδες μέσα στην τάξη.

8.3.5 Η αποσαφήνιση των ρόλων  και των δεξιοτήτων

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων ανταλλαγής απόψεων,
διδάσκοντες και ειδικοί οδηγούνται, μέσω της αλληλεπίδρασης, στο να
καταστήσουν σαφείς ακόμη και τις ανεπαίσθητες διαφορές, ως προς τον
τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τους αντίστοιχους ρόλους τους
απέναντι στο ενταγμένο παιδί. Για παράδειγμα, η διδάσκουσα τον
Ζερεμί, ζητά τη βοήθεια της ειδικής δασκάλας, όταν το παιδί δείχνει να
εμποδίζεται, θεωρώντας ότι το παιδί έχει ανάγκη μιας "προνομιακής
σχέσης". Εκείνη, με τη σειρά της, επισημαίνει τότε ότι, κατά την άποψή
της, το ενδιαφέρον σημείο μιας εξατομικευμένης προσπάθειας είναι
κυρίως η αποφυγή της μείωσης του παιδιού μπροστά στους άλλους και
η δοκιμή διάφορων παιδαγωγικών προσεγγίσεων.

Αυτή η δυναμική ανταλλαγών επιτρέπει ομοίως στους
συνεργάτες να προσδιορίζουν και να διευκρινίζουν τις ικανότητές τους
και τους σχετικούς ρόλους τους. Ειδικευμένοι διδάσκοντες εξηγούν
έτσι ότι, εάν έχουν  γνώσεις σχετικές με το μειονέκτημα, είναι εξίσου
διδάσκοντες και παράλληλα έχουν τις ικανότητες να συζητήσουν τις
δυσκολίες μάθησης. Από την πλευρά τους, διδάσκοντες αναγνωρίζουν
στους ειδικευμένους συναδέλφους τους μία εμπειρία στο να
προσαρμόζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές στις δυσκολίες των παιδιών.
Γενικά, οι ειδικοί επαγγελματίες φροντίζουν να μην παραβιάζεται ό,τι
ανήκει στην αρμοδιότητα των εκπαιδευτικών, δηλαδή, η παιδαγωγική
διαχείριση της τάξης. Ο καθένας μπορεί έτσι να αναδείξει, όχι μόνο τις
δικές του ικανότητες στο έργο της ένταξης, αλλά επίσης και αυτές των
συνεργατών του, στις οποίες μπορεί να βασίζεται.

8.4 ΟΙ "ΟΛΙΚΕΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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Οι εφαρμοζόμενες δράσεις, στο πλαίσιο της συνεργασίας που
περιγράψαμε, για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ενταγμένων
παιδιών, φαίνεται ότι αποτελούν, πολύ συχνά, εξειδικευμένα μέτρα που
αφορούν στα εξής: βοήθεια που αφορά στη σωματική υπόσταση,
εξατομικευμένη σχολική υποστήριξη, προσαρμογή των
δραστηριοτήτων ή των εκπαιδευτικών στάσεων (π.χ. συμβουλές από
τον ειδικό συνεργάτη προς τον εκπαιδευτικό της τάξης για το πώς
μπορεί να προσαρμόσει μία δραστηριότητά του ώστε να διευκολύνει τη
συμμετοχή ενός τυφλού μαθητή στη συλλογική δραστηριότητα της
τάξης), βοήθεια για μετακίνηση κλπ.

Όμως, κάποιες δυσκολίες, παρά το γεγονός ότι είναι
συνυφασμένες με το πρόβλημα, είναι ανάλογες μ’ αυτές που μπορούν
να συναντήσουν άλλοι μαθητές. Η διδάσκουσα τον Κριστιάν και οι
ειδικοί συνεργάτες της, για παράδειγμα, θεωρούν ότι ο Κριστιάν δεν
είναι ο μοναδικός στην τάξη που μπερδεύει ήχους ή έχει δυσκολίες στο
λεξιλόγιο. Άλλοι επισημαίνουν ότι η Όντρεϊ, που παρουσιάζει ένα
κινητικό πρόβλημα, και ο Ζερεμί, με ψυχολογικές διαταραχές,
αντιμετωπίζουν και οι δύο δυσκολίες στα μαθηματικά, όπως και πολλοί
άλλοι μαθητές.

Κάποιες ανάγκες των ενταγμένων παιδιών φαίνονται βέβαια
ειδικές. Πράγματι είναι απαραίτητο να προβλεφθεί: μια υποδομή ή ένας
ιδιαίτερος εξοπλισμός για ένα παιδί με κινητικά προβλήματα, ανάγλυφα
κείμενα για ένα παιδί τυφλό, μια μετάφραση σε νοηματική γλώσσα για
ένα παιδί κωφό. Αλλά η πλειοψηφία των εξειδικευμένων αναγκών, οι
οποίες έχουν εντοπιστεί από τους συνεργάτες δεν παρουσιάζει μεγάλη
ιδιαιτερότητα. Σε μία τάξη συμβαίνει συχνά να υπάρχουν, τη μια ή την
άλλη στιγμή, μαθητές που θα πρέπει να καθησυχάσουμε και να
ενισχύσουμε, που τους λείπει ο χρόνος και οι επιπλέον εξηγήσεις για να
πραγματοποιήσουν μια δραστηριότητα, όπως έχει επισημανθεί για
διάφορα ενταγμένα παιδιά. Η αναγκαιότητα των ανταλλαγών με τους
άλλους μαθητές και της συμμετοχής στις ίδιες δραστηριότητες ή η
ανάγκη μάθησης των κανόνων της κοινωνικής ζωής, στοιχεία στα
οποία ήδη έχομε αναφερθεί, εμφανίζονται ομοίως να ισχύουν για όλους
τους μαθητές.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη αυτή η
ομοιότητα στην παιδαγωγική οργάνωση της τάξης. Κατά τη διάρκεια
της ανάλυσης των δυσκολιών των παιδιών, ο εντοπισμός των κοινών
αναγκών, των ενταγμένων παιδιών και των άλλων μαθητών, οδηγεί
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μερικές φορές τους συνεργάτες στην εφαρμογή εκπαιδευτικών
δράσεων, οι οποίες απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών.

Ορισμένες απ' αυτές τις ενέργειες λαμβάνουν υπόψη τις όμοιες
δυσκολίες μάθησης. Μ' αυτό τον τρόπο μια διδάσκουσα και μια
ειδικευμένη δασκάλα προετοιμάζουν και συντονίζουν μαζί στην τάξη
δραστηριότητες επαγρύπνισης για να μπορούν να συμμετέχουν τα
παιδιά που δεν έχουν καλή ακοή. Θεωρούν ότι οι συμπληρωματικές
προσεγγίσεις τους, περισσότερο λεκτικές από την πλευρά της μιας και
περισσότερο μη-λεκτικές από την πλευρά της άλλης, τους επιτρέπουν
μία εργασία, στο επίπεδο της γλώσσας και του λεξιλογίου, χρήσιμη και
γι' άλλους μαθητές της τάξης που έχουν επίσης δυσκολίες σ' αυτόν τον
τομέα.

Κάποιες άλλες δράσεις ανταποκρίνονται σε στόχους
κοινωνικοποίησης για το σύνολο της τάξης. Στοχεύουν στο να
ευνοήσουν την αναγνώριση και την αποδοχή του ενταγμένου παιδιού
από τους συμμαθητές του, ευαισθητοποιώντας τους με την εμπειρία της
αναπηρίας. Μ' αυτή την προοπτική, η διδάσκουσα και ο ειδικευμένος
δάσκαλος της Όντρεϊ οργανώνουν κοινές δραστηριότητες
(συνεστιάσεις, κινητικά παιχνίδια) μεταξύ των μαθητών της τάξης
υποδοχής και αυτών του ειδικού ιδρύματος, στο οποίο υπάγεται το
ενταγμένο παιδί: "αυτό επιτρέπει στα παιδιά του Κέντρου να
συναντήσουν παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες και στα παιδιά χωρίς ειδικές
ανάγκες να βλέπουν τον τρόπο ζωής των παιδιών με ειδικές ανάγκες"
(ειδικευμένοςδάσκαλος).

Έπειτα απ’ αυτά, γίνεται φανερό ότι η ένταξη ενός παιδιού με
ειδικές ανάγκες δεν εξαρτάται μόνο από ειδικά μέτρα, αλλά περνάει
επίσης μέσα από την διευθέτηση των γενικών εκπαιδευτικών συνθηκών
της τάξης.

8.5 ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

8.5.1 Η ένταξη του Ζερεμί

Ο Ζερεμί βρίσκεται στη δεύτερη χρονιά του δημοτικού σχολείου,
αφού επανέλαβε την πρώτη τάξη. Έχει τοποθετηθεί σε μια ανάδοχη
οικογένεια, εξαιτίας οικογενειακών και κοινωνικών προβλημάτων, και
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παρουσιάζει δυσκολίες ψυχολογικής φύσεως. Παρακολουθείται από
την Ειδική Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Φροντίδας στο Σπίτι (ΕΕΦΣ). 42

Η σημερινή διδάσκουσα, η οποία έχει ήδη δεχτεί στην τάξη ένα
παιδί με κινητικά προβλήματα, δηλώνει ότι είναι έτοιμη να "εργαστεί μ'
αυτό το παιδί", αλλά ζητάει να βοηθηθεί στην προσπάθειά της. Κατά τη
διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, η ειδική εκπαιδεύτρια της ΕΕΦΣ,
που παρείχε στον Ζερεμί στήριξη στη σχολική μάθηση, είχε αναλάβει
την ευθύνη αυτή δύο φορές την εβδομάδα, στο σχολείο, εκτός τάξης.

(α) Σύνδεση της στήριξης  με τις δραστηριότητες της τάξης

Η υποστήριξη πού δόθηκε από την ειδική εκπαιδεύτρια κατά την
προηγούμενη χρονιά επικεντρώθηκε στην ανάγνωση και ο Ζερεμί
έκανε σημαντικές προόδους σ' αυτόν τον τομέα. Η σημερινή δασκάλα
του τον θεωρεί ως ένα καλό αναγνώστη και συμφωνεί με την ειδική
εκπαιδεύτρια σχετικά με την ευχαρίστηση που εκδηλώνει όταν
διαβάζει. Αυτή τη χρονιά, ζητάει ο ίδιος βοήθεια στα μαθηματικά.

Οι δύο συνεργάτες συναντώνται κανονικά, κατά τη διάρκεια του
διαλείμματος, κάθε φορά που η ειδική εκπαιδεύτρια έρχεται στο
σχολείο για τις συνεδρίες υποστήριξης. Η διδάσκουσα, έχοντας
προβληματιστεί από την συμπεριφορά του Ζερεμί στην αρχή της
χρονιάς, ζήτησε την άποψη της ειδικής εκπαιδεύτριας που τον ήξερε
καλά, προκειμένου να  κατανοήσει καλύτερα τις αντιδράσεις του.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεών τους, αλληλοενημερώνονται
για την εργασία τους, όσον αφορά τον Ζερεμί. Επίσης, συμφωνούν στο
να του αφήνουν ένα ενεργό ρόλο, σε ό,τι αφορά το ζήτημα στήριξής
του.

Η διδάσκουσα κάνει μαζί του τον απολογισμό της εργασίας του,
για να μπορέσει ο ίδιος να μεταφέρει στην ειδική εκπαιδεύτρια τα
σημεία που θα επιθυμούσε να επαναλάβει. Μπορεί, επίσης, να
επισημάνει η ίδια στην ειδική εκπαιδεύτρια τις δυσκολίες του Ζερεμί, η
οποία ζητά τότε τη γνώμη του παιδιού πριν να ξεκινήσει την εργασία
στήριξης. Η τελευταία εκτιμά ότι αυτές οι ανταλλαγές τής επιτρέπουν
να προσαρμόζει τη δράση της ανάλογα με τις δυσκολίες που συναντά ο
Ζερεμί στην τάξη.

                                                          
42 Υπηρεσία που διασφαλίζει τη φροντίδα και την παρακολούθηση των παιδιών με
ειδικές ανάγκες και των γονιών τους στο περιβάλλον που ζουν, αλλά και μία
υποστήριξη για την ένταξή τους στο κανονικό σχολείο.
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Από την πλευρά της, η διδάσκουσα προτείνει στον Ζερεμί να
επαναλάβει στην τάξη τα μαθηματικά παιχνίδια, που χρησιμοποιούνται
στο πλαίσιο της στήριξης και τα οποία η ειδική εκπαιδεύτρια του έδωσε
τη δυνατότητα να τα φέρει μαζί του. Και η μία και η άλλη κρίνουν ότι
αυτά τα παιχνίδια μπορούν να είναι χρήσιμα στους άλλους μαθητές και
ότι ευνοούν την ένταξή του στην ομάδα, δίνοντάς του  έναν ρόλο
"μυσταγωγού" ("πρωτοπόρου") ανάμεσα στους συμμαθητές του.

(β) Αναζήτηση μιας εκπαιδευτικής στάσης προσαρμοσμένης στο παιδί

Η δασκάλα και η ειδική εκπαιδεύτρια επικεντρώνονται στην
πρόοδο και τις δυσκολίες του Ζερεμί, κοινοποιώντας αμοιβαία τις
παρατηρήσεις που έχουν εντοπίσει από τη μια και την άλλη πλευρά,
τόσο στο πλαίσιο της τάξης όσο και της στήριξης. Ενώ από την αρχή
της χρονιάς, σύμφωνα με τη δασκάλα του, "ήταν άγριος και δεν
επικοινωνούσε" στην τάξη, τώρα υπάρχει αλλαγή και συμφωνούν σ’
αυτό και οι δύο, δηλαδή ως προς τη θετική εξέλιξη της συμπεριφοράς
του και των σχέσεών του με τους άλλους μαθητές. Υφίστανται, βέβαια,
ακόμη προβλήματα, κατά τις "περιόδους παλινδρόμησης που κλείνεται
στον εαυτό του", τα οποία εμφανίζονται ταυτόχρονα, τόσο στην τάξη
όσο και στο πλαίσιο στήριξης, αλλά, προοδευτικά, σπανίζουν όλο και
περισσότερο.

Αντιλαμβανόμενες ότι "δεν ολοκληρώνει αυτό που επιθυμεί να
κάνει και ότι υπάρχει κάτι που τον σταματά", αναγνωρίζουν ότι έχει
ανάγκη να ενθαρρυνθεί και να νοιώσει ασφαλής. Εν τούτοις, η
ειδικευμένη εκπαιδευτικός, ξεκινώντας από την εμπειρία της περσινής
χρονιάς, κρίνει ότι αυτό δεν την εμποδίζει να επιμένει σε απαιτήσεις,
έτσι ώστε να τον ενισχύει. Αυτή η άποψη πείθει τη δασκάλα για τη
στάση που δεν τολμούσε να εφαρμόσει, "γιατί είναι ένα παιδί που έχει
υποφέρει πολύ και φοβόμουν να κάνω ανοησίες". Συμφωνούν, λοιπόν,
για την κοινή πορεία προς όφελός του, δηλαδή στο να τον
εμπιστευθούν, δείχνοντάς του ταυτόχρονα ότι είναι απαιτητικές, και
στη σημασία που έχει το να είναι ορατή σ’ εκείνον αυτή η συνάφεια
απόψεων: "Όταν υιοθετούμε μία στάση, την υιοθετούμε από κοινού.
Πιστεύω ότι αυτό τον κάνει να νοιώθει ασφαλής", εξηγεί η διδάσκουσα.
Επίσης,  η ίδια εξηγεί ότι στη συνέχεια  οδηγήθηκε στο να εφαρμόσει
και σε άλλους μαθητές την εκπαιδευτική στάση,  την οποία  είχαν
κρίνει  κατάλληλη για τον Ζερεμί.
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Θεωρούν ότι οι ανταλλαγές τους τις παρακινούν να παρατηρούν
περισσότερο και τους επιτρέπουν να καταλάβουν καλύτερα τον Ζερεμί:
"Τον περικυκλώσαμε καλά, δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που μας
ξεφεύγουν", κρίνει η ειδική εκπαιδεύτρια.

(γ) Η από κοινού εφαρμογή πρακτικών προς όφελος όλων των μαθητών

Οι δύο συνεργάτιδες προβληματίζονται σχετικά με τις δυσκολίες
που συναντά ο Ζερεμί στα μαθηματικά. Η δασκάλα παρατηρεί: "Ό,τι
είναι καινούργιο του προκαλεί πρόβλημα", γεγονός που θεωρούν και οι
δύο ως μία εκδήλωση "μπλοκαρίσματος". Συμφωνούν ως προς την
ανάγκη του για "χειρισμό" και κατά συνέπεια, στην ανάγκη να
προσεγγίσει τις μαθηματικές έννοιες μετά από συγκεκριμένη εμπειρία.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών στήριξης, η ειδική εκπαιδεύτρια
εξηγεί στη δασκάλα τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται μ’ αυτή την
προοπτική. Φέρνει ποικίλο υλικό και αφήνει τον Ζερεμί να διαλέξει
κάτι απ’ αυτά που του παρουσιάζει. Σημειώνεται ότι το υλικό αυτό
χρησιμεύει ως βοήθημα σε κάθε είδους πειραματισμό. Οι
πειραματισμοί τους επικεντρώνονται επίσης στο να εκφράζει ο Ζερεμί
προφορικά, με διαφορετικούς τρόπους, τις μαθηματικές λειτουργίες
που πραγματοποιούνται μέσα απ’ αυτά τα παιγνίδια.

Παρατηρώντας ότι και άλλοι μαθητές της τάξης αντιμετωπίζουν
τις ίδιες δυσκολίες, η διδάσκουσα προσπαθεί να τροποποιήσει τον
τρόπο της να προσεγγίσει τις μαθηματικές έννοιες. "Πριν, έκανα γι’
αυτές ένα μάθημα", αναφέρει, ενώ έκτοτε επικεντρώνει, όπως εξηγεί, τις
προσπάθειές της στο να τις παρουσιάσει με βάση  "χειρισμούς" που
αναφέρονται σε καταστάσεις πραγματικής ζωής.

(δ) Παράθεση των απόψεων για τις σχέσεις με την οικογένεια

Η ειδική εκπαιδεύτρια και η διδάσκουσα βλέπουν με θετικό μάτι
το ρόλο της ανάδοχης οικογένειας, η οποία, όπως πιστεύουν, φαίνεται
να υποστηρίζει επαρκώς τον Ζερεμί στην πρόοδό του.

Όμως, η δασκάλα εκπλήσσεται με τη στάση της Υπηρεσίας
Φροντίδας (ΕΕΦΣ), η οποία κατ’ αρχήν δεν έχει άμεση επαφή με την
ανάδοχο οικογένεια. Η ειδική εκπαιδεύτρια αναγνωρίζει ότι η ανάδοχος
οικογένεια, όπως όλοι οι γονείς, θα πρέπει να αισθάνεται την ανάγκη
πληροφόρησής της εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με την εκ μέρους
της ανάληψη της ευθύνης του Ζερεμί και την εξέλιξή του σ' αυτό το
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πλαίσιο. Η διδάσκουσα κάνει προτάσεις για την εξέλιξη της
κατάστασης, εκτιμώντας τις ανάγκες αυτής της οικογένειας.
Υποδεικνύει ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί ο ρόλος της Υπηρεσίας
Φροντίδας (ΕΕΦΣ) και να ζητηθεί η άποψη του Ζερεμί για την
πιθανότητα επικοινωνίας της ειδικής εκπαιδεύτριας και των γονιών του.

Όμως, οι αποφάσεις σ' αυτό τον τομέα ξεπερνούν τις δύο
συνεργάτιδες. Δεν εξαρτώνται πια μόνο από την Υπηρεσία Φροντίδας,
αλλά εμπλέκουν και την Κοινωνική Υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για
την εξεύρεση ανάδοχης οικογένειας. Κατά συνέπεια, δεν φαίνεται να
είναι δυνατή μία λύση χωρίς την εμπλοκή του συνόλου των
συνεργατών.

(ε) Θεσμικά εμπόδια για την ένταξη

Η διδάσκουσα και η ειδική εκπαιδεύτρια θα επιθυμούσαν να
εμπλακούν περισσότερο σε μια εις βάθος συνεργασία. Συμφωνούν έτσι
στην ιδέα ότι η συμμετοχή της διδάσκουσας στις συνεδρίες της
Υπηρεσίας Φροντίδας (ΕΕΦΣ) θα ήταν εποικοδομητική: "Θα ήταν πιο
ολοκληρωμένες οι παρατηρήσεις, θα προχωρούσαμε περισσότερο το
θέμα", εκτιμά η διδάσκουσα. Όμως, την ίδια στιγμή, αυτό της φαίνεται
ασύμβατο με τη λειτουργία του σχολείου της: "Θα μείωνε τον χρόνο
των συναντήσεών μας" με τους επαγγελματίες της Υπηρεσίας,
προσθέτει. Και οι δύο φαίνονται επίσης διατεθειμένες, προσωπικά, να
συζητήσουν για τους τρόπους επαφής με την ανάδοχη οικογένεια.
Όμως, σ' αυτά τα δύο σημεία, συγκρούονται με τις αρχές δράσης και
τους κανόνες θεσμικής λειτουργίας που εμφανίζονται ως κυρίαρχοι. Ο
σεβασμός αυτής της λειτουργίας, που δυσχεραίνει την ανάπτυξη των
σχέσεων μεταξύ των συναρμόδιων εταίρων, το σχολείο, την οικογένεια,
την ΕΕΦΣ, υπάρχει κίνδυνος να αποβεί επιζήμιος για το παιδί.

8.5.2 Η ένταξη του Τιερί

Η ένταξη του Τιερί στην πρώτη χρονιά του δημοτικού σχολείου,
παρέχει την ευκαιρία για  συνεργασία μεταξύ της διδάσκουσας της
τάξης του και μιας ειδικευμένης δασκάλας, η οποία ανήκει στην Ειδική
Υπηρεσία Εκπαίδευσης και Φροντίδας στο Σπίτι (ΕΕΦΣ) για παιδιά που
παρουσιάζουν ένα κινητικό πρόβλημα. Αυτή η ένταξη δεν
πραγματοποιήθηκε στη βάση μιας εθελοντικής προσφοράς υπηρεσιών,
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δεδομένου ότι, η διδάσκουσα ήταν καινούργια στο σχολείο κατά την
έναρξη της σχολικής χρονιάς και η απόφαση, να γίνει δεκτό το παιδί σ'
αυτή την τάξη, είχε ληφθεί πριν από την άφιξή της.

Τα προβλήματα αυτού του παιδιού στον κινητικό τομέα
θεωρήθηκαν από τη διδάσκουσα ως ελάχιστες δυσχέρειες στη σχολική
του φοίτηση. Έχει ανάγκη μιας πρόσθετης στήριξης για να παραμείνει
καθιστός. Έχει επίσης κάποιες δυσκολίες στη μετακίνηση, και γραφή,
"αλλ’ αυτό βελτιώνεται, δεν είναι πραγματικά άτομο με ειδικές ανάγκες".
Αντίθετα, αποτυγχάνει στη σχολική του μάθηση και η συμπεριφορά του
δεν είναι άψογη: "Δεν ακούει ότι του λέμε, κάνει ανοησίες στην αυλή του
σχολείου". Έχει ένα χρόνο καθυστέρηση στη σχολική του φοίτηση.

(α) Προοδευτική προσαρμογή του τρόπου συνεργασίας

Στην αρχή, η ειδικευμένη δασκάλα πηγαίνει στο σχολείο περίπου
μία φορά το μήνα για να συναντήσει τη διδάσκουσα. Κατά τη διάρκεια
αυτών των συναντήσεών της παρέχει πληροφορίες για τη φύση των
κινητικών προβλημάτων του παιδιού και το σχολικό του παρελθόν και
της μιλάει για τα οικογενειακά του προβλήματα. Η διδάσκουσα εκτιμά
ότι χάρις σ' αυτή την ενημέρωση κατανοεί καλύτερα την έλλειψη
διάθεσης του Τιερί για μάθηση. Αυτή ακριβώς η διαδικασία την
οδήγησε στο να είναι πιο ανεκτική απέναντί του.

Η ειδικευμένη δασκάλα προτείνει μία σχολική στήριξη για τον
Τιερί, όμως η διδάσκουσα δεν διακρίνει, κατ' αρχάς, το πόσο συμφέρον
είναι να επωφεληθεί από αυτή την προσφορά. Θεωρεί ότι το έργο της
είναι ν' ασχολείται  μόνη μ' αυτό το παιδί και να επιχειρεί να το
βοηθήσει όσον αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του, όπως κάνει
με όλα τα άλλα παιδιά της τάξης. Της προτείνεται ωστόσο να
τηλεφωνεί στην ΕΕΦΣ σε περίπτωση προβλήματος…

Λίγο καιρό μετά την επιστροφή στο σχολείο, η απόκλιση μεταξύ
των σχολικών αποτελεσμάτων του ενταγμένου παιδιού και αυτών των
άλλων παιδιών, μεγαλώνει. Τα προβλήματα συμπεριφοράς αυξάνουν. Η
διδάσκουσα ζητάει λοιπόν την βοήθεια της ειδικευμένης δασκάλας.

Η απόφαση να εφαρμοστεί για τον Τιερί σχολική στήριξη
λήφθηκε στη συγκέντρωση της εκπαιδευτικής ομάδας, δηλαδή ενός
συνόλου ατόμων που συνδέονται μ' αυτήν την ένταξη: κυρίως του
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διευθυντού του σχολείου, της διδάσκουσας, της δασκάλας της ΕΕΦΣ,
της γραμματέως της Επιτροπής Ειδικής Εκπαίδευσης43 και των γονέων.

 Αποφασίστηκε ότι η ειδικευμένη δασκάλα θα ασχολείται με το
παιδί, στην τάξη, ταυτόχρονα με δύο άλλα παιδιά με δυσκολίες
μάθησης στην ανάγνωση. Αυτή η τελευταία επιχειρηματολογεί υπέρ
αυτής της απόφασης εξετάζοντας τις διάφορες υπηρεσίες  που δέχεται ο
Τιερί από άλλους επαγγελματίες της ΕΕΦΣ (εργοθεραπευτής,
κινησιοθεραπευτής, εκπαιδευτής), οι οποίοι υπερφορτώνουν ήδη το
πρόγραμμά του. Εκφράζει επίσης την ανησυχία της και συνιστά να
αποφεύγεται ο χωρισμός του παιδιού από τους συμμαθητές της τάξης
του. Αυτή η ρύθμιση της σχολικής φοίτησης του ενταγμένου παιδιού
αποτελεί το αντικείμενο ενός "ατομικού σχεδίου ένταξης" η υπογραφή
του οποίου "επισημοποιεί λίγο περισσότερο τα πράγματα και εμπλέκει
τους γονείς", αναφέρει η ειδικευμένη δασκάλα.

(β) Συμφωνία για την επιλογή μιας εκπαιδευτικής στάσης

Εξαιτίας των κινητικών του διαταραχών, ο Τιερί είναι αδέξιος
στο να γράφει. Στην αρχή της χρονιάς, η διδάσκουσα δεν τολμάει να
παρέμβει ως προς αυτό το πρόβλημα. Η ειδικευμένη δασκάλα
βασιζόμενη στις παρατηρήσεις της για το παιδί στην προηγούμενη
τάξη, αποκαλύπτει δυνατότητες βελτίωσης για να προτείνει την αύξηση
των απαιτήσεων προς τον Τιερί, έτσι ώστε αυτός να αναγκαστεί να
κάνει προσπάθειες και να προοδεύσει στη γραφή. Όταν η εκπαιδευτικός
έλεγε: "δεν είναι καλό, επανάλαβέ το", "αυτό ήταν γραμμένο δέκα φορές
καλύτερα", εξηγεί.

Οι συνεργάτες συμφωνούν ως προς την ανάγκη ύπαρξης συνοχής
μεταξύ των στάσεων των ενηλίκων απέναντι στο παιδί για να
διευκολυνθεί η εκ μέρους του κατανόηση των προσδοκιών τους προς
όφελός του. "Είναι σημαντικό να καταλάβει ότι όλοι,
συμπεριλαμβανομένων και των γονιών, είναι ενήμεροι και απαιτούν το
ίδιο πράγμα και απ’ αυτόν," αναφέρει η ειδικευμένη δασκάλα.

(γ) Σχολική στήριξη για τους μαθητές που παρουσιάζουν τις ίδιες δυσκολίες

                                                          
43 Αυτή η επιτροπή αποφασίζει την ένταξη ενός παιδιού. Ρόλος της είναι το να
φροντίζει για την επεξεργασία ενός σχεδίου εργασίας, "το ατομικό σχέδιο ένταξης",
με μορφή συμβολαίου μεταξύ των συνεργατών, και να παρακολουθεί την
υλοποίησή του.
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Η διδάσκουσα προετοιμάζει τις ασκήσεις που πρέπει να κάνει η
μικρή ομάδα των υποστηριζόμενων μαθητών. Πρόκειται για
δραστηριότητες αναφορικά με τις δυσκολίες που συναντούν τα παιδιά
στην τάξη: "ασκήσεις που δεν έχουν κατανοηθεί καλά, επαναλήψεις
ήχων, ασκήσεις ανάγνωσης για εξάσκηση".

Οι συνεδρίες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα μία φορά την
εβδομάδα, διαρκούν περίπου μισή ώρα. Κάθε φορά, η διδάσκουσα και
η ειδικευμένη δασκάλα συναντώνται στο τέλος του πρωινού για να
ανταλλάξουν απόψεις, ξεκινώντας απ’ ό,τι συνέβη κατά τη διάρκεια της
στήριξης. Συγκρίνουν, λοιπόν, τις παρατηρήσεις τους για τα παιδιά, όχι
μόνο για τον Τιερί αλλά επίσης και για άλλους δύο, και κυρίως τη
στάση τους απέναντι στις προτεινόμενες σχολικές εργασίες, από τη μια
πλευρά στην τάξη και από την άλλη σε μικρές ομάδες. Προσπαθούν,
ξεκινώντας απ' αυτό το σημείο, να κατανοήσουν τη φύση των
δυσκολιών που έχουν τα παιδιά στο να μαθαίνουν να διαβάζουν.
Επιχειρούν, ομοίως, να εστιάσουν την προσοχή τους στις επιδεξιότητές
τους και στις γνώσεις τους. Έτσι, συμφωνούν, κυρίως, στην άποψη ότι
ο "Τιερί έχει πολύ καλή μνήμη, καταλαβαίνει καλά όταν θέλει" αλλά η
στάση του απέναντι στις δραστηριότητες μάθησης είναι εκείνη, η οποία
εμποδίζει την πρόοδό του: "Η Σελίν παρεμβαίνει ασταμάτητα στην τάξη,
όπως και  ο Τιερί. Δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να μιλάνε σιγά, να
περιμένουν τη σειρά τους και κυρίως να ακούν τους άλλους". Τα παιδιά
αυτά έχουν ανάγκη παρακολούθησης και υποστήριξης στην πορεία της
μάθησής τους, δεδομένου ότι η προσπάθειά τους για ανάγνωση είναι
πιο αργή και πιο επίπονη από την αντίστοιχη του μέσου όρου της τάξης.

(δ) Γνωστοποίηση μιας εκπαιδευτικής πρακτικής

Η ειδικευμένη δασκάλα εξηγεί στη διδάσκουσα, τον τρόπο με
τον οποίο ενεργεί κατά τη διαδικασία στήριξης, με στόχο να
καταστήσει τους μαθητές, ταυτόχρονα, ενεργούς στη διαδικασία
μάθησης και με μικρότερη διασπορά ως προς τον τρόπο συμμετοχής
τους. Συγκεκριμένα, επιμένει να τους παρακινεί συχνά και εναλλάξ με
την υπόδειξη να είναι προσεκτικοί σ' αυτά που λένε οι άλλοι και στις
παρατηρήσεις που γίνονται. "Ανά τρεις, έρχεται γρήγορα η σειρά τους
για να διαβάσουν την πρόταση. Δραστηριοποιούνται περισσότερο [στην
τριάδα] απ' ό,τι μέσα στη μεγάλη ομάδα [της τάξης]". Επίσης,
αναφέρεται στη στάση της απέναντι σ’ αυτή τη μικρή ομάδα.
Προσπαθεί να τους ενθαρρύνει, να τους κάνει να αντιληφθούν την
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επιτυχία τους για να μεταφέρουν τις αποκτηθείσες ικανότητές τους στις
δραστηριότητες της τάξης, και πέραν των περιόδων στήριξης. Δεν τους
πιέζει, σεβόμενη τον ρυθμό του καθενός.

Η διδάσκουσα δείχνει ενδιαφέρον γι' αυτόν τον τρόπο εργασίας
σε μικρές ομάδες, τον οποίο και μεταφέρει στην εκπαιδευτική
πρακτική της τάξης: "Τώρα, τους παίρνω λίγους-λίγους, έτσι κατορθώνω
να τους κάνω να εργαστούν με πιο μεγάλη υπομονή από ό,τι στη μεγάλη
ομάδα".

(ε) Προβληματισμοί από τις σχέσεις που διαμορφώνονται με τους γονείς

Η διδάσκουσα και η ειδικευμένη δασκάλα ανταλλάσσουν
απόψεις σχετικά με την εργασία του παιδιού στο σπίτι, η οποία δεν
είναι ικανοποιητική. Υποθέτουν ότι η μητέρα δεν εμπλέκεται επαρκώς,
όσον αφορά την παροχή  βοήθειας στα μαθήματα. Η ειδικευμένη
δασκάλα προτείνει στη μητέρα, σε συνεδρία της εκπαιδευτικής
ομάδας, να πάει στο σπίτι να της δείξει πώς να εργάζεται με το παιδί
της. Όμως η μητέρα του Τιερί αρνείται αυτή την προσφορά.

Οι συνεργάτες αναρωτιούνται λοιπόν για την ορθότητα του
τρόπου συνεργασίας που υποδείχθηκε, ο οποίος ενδεχομένως να έγινε
αντιληπτός ως ιδιαίτερα παρεμβατικός. "Καταλαβαίνω ότι αρνείται να
εισερχόμαστε στο σπίτι της. Θεωρεί, ίσως, ότι μπορεί μόνη να αναθρέψει
τα παιδιά της", δηλώνει η διδάσκουσα. Αναρωτιούνται, εάν, πράγματι,
αυτή η πρόταση "ειδικής" βοήθειας για τη μητέρα ενός ενταγμένου
παιδιού είναι δικαιολογημένη, ενώ η ίδια η διδάσκουσα υπογραμμίζει,
ότι και άλλοι γονείς συναντούν τις ίδιες δυσκολίες στο να
υποστηρίξουν την εργασία του παιδιού τους: "Δεν είναι κάτι προφανές,
κυρίως στην πρώτη τάξη δημοτικού (CP, βλ. υποσ. 41), και έχω γονείς
που έρχονται να με ρωτήσουν τι πρέπει να κάνουν".

(ς) Σχέδια για την ανάπτυξη κοινής εργασίας

Η ειδικευμένη δασκάλα επικαλείται το ενδεχόμενο μιας εξέλιξης
του τρόπου συνεργασίας τους (ειδικευμένης και διδάσκουσας),
μακροπρόθεσμα (όταν θα γνωριστούν καλύτερα). Προτείνει να κάνει
υποδείξεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στήριξης με την
προοπτική της παιδαγωγικής της ενέργειας, που της φαίνεται
προσαρμοσμένη  στην εργασία ανά μικρές ομάδες, όπως, για
παράδειγμα, η "εκ μέρους των παιδιών αναζήτηση πληροφοριών για
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θέματα προσιτά στα ίδια". Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπολογίζει ότι υπάρχει
η δυνατότητα να μετέχει, από κοινού με τη διδάσκουσα, στην
προετοιμασία των συνεδριών.

Σ' αυτό το στάδιο συνεργασίας, η διδάσκουσα εκφράζει ακόμα
επιφυλάξεις στο να εμπλακεί νωρίτερα στην κοινή εργασία,
αποδίδοντας την επιφύλαξή της στην έλλειψη διαθεσιμότητας. Εν
τούτοις, οι ανταλλαγές μεταξύ των συνεργατών υπήρξαν η ευκαιρία
ενός κοινού προβληματισμού, ο οποίος οδηγεί στο άνοιγμα νέων
δυνατοτήτων δράσης για την παροχή βοήθειας στα παιδιά με
δυσκολίες. Επίσης, οι ανταλλαγές αυτές αφορούν και στην οργάνωση
της τάξης, όπως, π.χ., η εργασία σε μικρές ομάδες και τα σχήματα
παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στο να υποστηρίξουν
τόσο τη σχολική μάθηση, όσο και τους τρόπους συνεργασίας με τους
γονείς.

8.5.3 Η ένταξη του Πιερ

Ο Πιερ είναι ένα παιδί πέντε ετών που παρουσιάζει  βαριά
κώφωση που συνοδεύεται από κινητικές δυσκολίες και νοητική
υστέρηση. Παρακολουθείται από ένα ειδικό κέντρο για παιδιά με
προβλήματα ακοής. Την πρώτη χρονιά παρακολούθησε με μερική
φοίτηση το πρώτο επίπεδο του νηπιαγωγείου, που δέχεται παιδιά 2-3
ετών (βλ. υποσ. 41 του άρθρου).

Αυτό το σχολείο υπάγεται στην αρμοδιότητα του Επιθεωρητή
Εθνικής Παιδείας, ο οποίος ζήτησε τη συνεργασία της διδάσκουσας.
Αυτή είχε ήδη δεχτεί παιδιά με ειδικές ανάγκες στην τάξη της και ως εκ
τούτου εξεδήλωσε ενδιαφέρον γι’ αυτή την εμπειρία. Η Επιτροπή
Ειδικής Εκπαίδευσης44 , που αποφασίζει γι΄ αυτήν την ένταξη, απαιτεί -
για να πραγματοποιηθεί η ένταξη υπό καλές συνθήκες- βοήθεια, η
οποία θα προσφέρεται από ένα άτομο που θα εξασφαλίζει μια
καθημερινή παρουσία δίπλα στον Πιέρ. Η β. νηπιαγωγός, που προσέχει
το παιδί κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οποία παρακολουθεί μία
κατάρτιση στη  νοηματική γλώσσα, προτείνει να αναλάβει αυτό το
έργο. Έτσι, αυτό το πρόγραμμα ένταξης μπαίνει σε εφαρμογή πάνω σε
βάση εθελοντικής προσφοράς.

                                                          
44  Βλ. υποσημείωση 43.
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(α) Αρχική συμφωνία για τους αντίστοιχους ρόλους

Από τη στιγμή που έχει γίνει δεκτό ότι, γενικά, η παρέμβαση της
β. νηπιαγωγού έχει ως σκοπό την επικοινωνία με τον Πιερ μέσω της
νοηματικής γλώσσας, ώστε να του επιτραπεί να συμμετέχει στις
δραστηριότητες της τάξης, οι δύο συνεργάτιδες αισθάνονται την
ανάγκη να συμφωνήσουν στην αρχή για τους αντίστοιχους ρόλους
μέσα στην τάξη. Η δασκάλα έχει την παιδαγωγική ευθύνη της τάξης.
Είναι αυτή που καταρτίζει ένα πρώτο σχέδιο εργασίας για το παιδί, σε
συνεργασία με τη σχολική ψυχολόγο και τη γραμματέα της Επιτροπής
Ειδικής Εκπαίδευσης και ενημερώνει στη συνέχεια τη β. νηπιαγωγό. Η
τελευταία, λόγω των τεχνικών δεξιοτήτων της, έχει την ευθύνη της
επικοινωνίας με το παιδί. Είναι λοιπόν αυτή η οποία πρέπει να ενταχθεί
στις προβλεπόμενες από τη διδάσκουσα δραστηριότητες: "δεν κάνουμε
τίποτε άλλο παρά να ακολουθούμε ό,τι προτείνεται. Είμαστε αυτοί που
πρέπει να προσαρμοστούν". Η δασκάλα αφιερώνεται στο να της
εξηγήσει την παιδαγωγική της πρακτική και να της δώσει την
δυνατότητα να εξοικειωθεί με την τάξη και τον τρόπο εργασίας, στο
πλαίσιο μιας περιόδου παρατήρησης, προκειμένου να της δοθεί η
δυνατότητα να ενημερωθεί εύκολα.

Οι δύο συνεργάτιδες συμφωνούν επίσης ως προς τον τρόπο που
θα παρεμβαίνουν στο παιδί. Αποφασίζουν ότι κατά τη διάρκεια της
εργασίας σε ομάδες, η β. νηπιαγωγός δεν θα απασχολείται
αποκλειστικά με τον Πιερ, αλλά με το σύνολο των παιδιών με τα οποία
βρίσκεται μαζί για μια δεδομένη δραστηριότητα. Η εργασία της β.
νηπιαγωγού συνίσταται κυρίως στο να του εξηγήσει στη νοηματική
γλώσσα τις δραστηριότητες που διεξάγονται και να του μεταφράσει τις
αλλαγές. Παράλληλα, όμως, η  παρουσία της οφείλει να αποδεικνύεται
χρήσιμη και στο να κεντρίζει κεντρίζει τον Πιέρ.  Από την άλλη
πλευρά, συμφωνούν στο ότι αυτή δεν θα πρέπει είναι πάντα δίπλα στον
Πιερ, ώστε αυτός να μάθει να τα καταφέρνει μόνος του, αλλά και για να
παρατηρούν τι μπορεί να κάνει κάτω απ' αυτές τις συνθήκες.

Συνήθως,  η β. νηπιαγωγός είναι αυτή που αναλαμβάνει τον
Πιέρ, όμως μερικές φορές συμβαίνει να διαχειρίζεται η διδάσκουσα το
εργαστήριο στο οποίο συμμετέχει ο Πιερ, οπότε τα ηνία για την
υπόλοιπη τάξη τα παίρνει η συνεργάτης της. Η διδάσκουσα εκτιμά
τότε, κατά πόσον η β. νηπιαγωγός έχει οικειοποιηθεί τους στόχους και
την εργασία του πρώτου επιπέδου του νηπιαγωγείου, γεγονός το οποίο
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καθιστά δυνατή μια τροποποίηση των ρόλων τους, χωρίς, ωστόσο, να
αμφισβητούνται οι ικανότητές τους και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες.

(β) Η κοινοποίηση των παρατηρήσεων για το παιδί

Κάθε μέρα ,οι συνεργάτιδες αφιερώνουν μια στιγμή για να
κάνουν τον απολογισμό του πρωινού. Αντιπαραβάλλουν τις
παρατηρήσεις τους, σχετικά με τις αντιδράσεις του Πιερ κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων, προσπαθούν να επισημάνουν τις
επιτυχίες του, ν' αναλύσουν τις δυσκολίες του και να αναζητήσουν μαζί
τα μέσα που θα του επιτρέψουν να τις ξεπεράσει: "Συζητάμε γι' αυτό
που πήγε καλά, γι΄ αυτό που δεν πήγε και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε
για να πάει καλά". Η προσφυγή στην παρατήρηση συνιστά ένα
αποφασισμένο από πλευράς τους διάβημα: "Προσπαθούμε να
καταγράψουμε όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, γιατί κάθε
λεπτομέρεια έχει τη σημασία της, και αυτό είναι που μας οδηγεί στο να
υιοθετήσουμε κάποιες στάσεις", εξηγεί η διδάσκουσα.

Λόγω της υιοθέτησης αυτών των στόχων, οδηγούνται στο να
προσδιορίσουν οι ίδιες, τι σημαίνει για την κάθε μια αυτή η κοινή
εργασία. Έτσι, καταρχάς, καθόρισαν ως στόχο, αυτόν της
κοινωνικοποίησης του Πιερ. Αποβλέπουν ιδιαίτερα στην εδραίωση της
επικοινωνίας, την ανάπτυξη της αυτονομίας και την απόκτηση των
κοινωνικών γνώσεων, "όλων των συνηθειών των άλλων παιδιών". Σ’
αυτό ακριβώς το σχέδιο οφείλεται το γεγονός ότι συμφωνούν για την
πρόοδο του παιδιού, τόσο στο επίπεδο των σχέσεών του με τους άλλους
μαθητές, όσο και στο επίπεδο της αυτονομίας. Βασιζόμενες στην
παρατηρούμενη συμπεριφορά του, σε διάφορες συγκεκριμένες
καταστάσεις, διαπιστώνουν, πράγματι, ότι μετά από μια περίοδο
απόσυρσης και απλής παρατήρησης της λειτουργίας της τάξης ,ο Πιέρ
εμπλέκεται αυθόρμητα στις δραστηριότητές της. Δηλαδή, παίζει μαζί
με τους άλλους και αναζητά να διευθετήσει ο ίδιος τα προβλήματα της
σχέσης του με τους συμμαθητές του, πριν να ανατρέξει σε  έναν
ενήλικα για βοήθεια.

Η δασκάλα παρατηρεί ότι οι γενικοί στόχοι που έχουν καθοριστεί
για τον Πιέρ είναι οι ίδιοι μ’ αυτούς των άλλων μαθητών του πρώτου
επιπέδου του Νηπιαγωγείου. Όμως έχουν τροποποιηθεί σε συνάρτηση
με τις δυνατότητες του παιδιού. Οι κινητικές δυσκολίες του Πιερ, που
τον κάνουν λιγότερο ταχύ και επιδέξιο σε σχέση με τους άλλους, τον
εμποδίζουν, ίσως, να επιτυγχάνει τις ίδιες επιδόσεις. Όμως, οι
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συνεργάτιδες θεωρούν ότι το πιο σημαντικό είναι να συμμετέχει στις
κοινές δραστηριότητες: για παράδειγμα, να συνεργεί σε μια συλλογική
κατασκευή, ακόμα και αν δεν κατορθώνει να τοποθετήσει ο ίδιος το
κομμάτι που θα ήθελε να εντάξει σ’ αυτή.

(γ) Ειδικές παιδαγωγικές εφαρμογές

Οι συνεργάτιδες διαπιστώνουν, ότι ο Πιερ έχει προβλήματα στην
εκμάθηση της γλώσσας. Παρατηρούν ιδιαίτερες δυσκολίες στο να
χαρακτηρίσει ένα αντικείμενο με τη λέξη ή το σημείο που το
περιγράφουν. Κρίνοντας ότι, σ' αυτή τη μάθηση, έχει ανάγκη από
ενδιάμεσα στάδια, επινοούν γι' αυτόν, από κοινού, ειδικούς
παιδαγωγικούς χειρισμούς. Κατασκευάζουν έτσι ένα ατομικό βιβλίο με
εικόνες («ένα λευκωμα»), ξεκινώντας με φωτογραφίες από οικεία
πρόσωπα ή αντικείμενα του περιβάλλοντός του, βασιζόμενες σ' ό,τι
γνωρίζει καλά για να αναπτύξει το λεξιλόγιό του. Για να τον οδηγήσουν
στην αναγνώριση εικόνων, προσπαθούν, ομοίως, να κατατμήσουν την
εργασία, παρουσιάζοντάς του κατ' αρχάς ένα πραγματικό αντικείμενο,
έπειτα το ίδιο αντικείμενο σε παιχνίδι και ύστερα τη φωτογραφία του,
πριν να φτάσουν στην εικόνα που το αντιπροσωπεύει.

(δ) Ενέργειες γενικής εφαρμογής

Παρ' όλα αυτά, οι συνεργάτιδες επισημαίνουν ότι, πέραν από τα
ιδιαίτερα προβλήματα που προαναφέραμε, ορισμένες δυσκολίες του
Πιερ παρατηρούνται και σε άλλους μαθητές της τάξης, όπως επίσης και
ορισμένες ασκήσεις, ειδικά προσαρμοσμένες γι' αυτόν, φαίνεται ότι
μπορούν να ωφελήσουν και άλλους. Στο πρώτο επίπεδο του
Νηπιαγωγείου, για παράδειγμα, υπάρχουν πάντα παιδιά που μιλάνε
λίγο ή δεν έχουν ακόμα αρχίσει να μιλάνε. Η πρακτική της νηπιαγωγού,
η οποία βασίζεται πολύ στην εικόνα που έχει σχηματίσει για τον Πιερ,
αναδεικνύει, στα μάτια της διδάσκουσας, τη χρησιμότητα της μη
λεκτικής επικοινωνίας κατά την εκμάθηση της γλώσσας, για το σύνολο
των παιδιών. Έτσι, η διδάσκουσα οδηγείται στο να αναπτύξει αυτό το
επίπεδο επικοινωνίας στην τάξη, κυρίως με τη μεγαλύτερη
χρησιμοποίηση της εικόνας, ως υποστηρικτικού υλικού της εργασίας.

Παρ’ όλο ότι ο Πιερ έχει δυσκολίες στο να κατανοήσει κάποιες
ασκήσεις και παρόλο ότι φαίνεται αναγκαίο, μερικές φορές, να τις
επαναλαμβάνουμε μαζί του, προσπαθώντας να τις παρουσιάσουμε με
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ποικίλες μορφές, εν τούτοις δεν είναι ο μόνος σ' αυτή την περίπτωση.
Από την άλλη πλευρά, ο Πιερ, πέραν από την εξατομικευμένη εργασία
που γίνεται μαζί του, μπορεί επίσης να ωφεληθεί από μια συνηθισμένη
πρακτική της δασκάλας. Αυτή, οργανώνοντας τακτικά την εργασία της
τάξης σε μικρές ομάδες, για παιδιά που βρίσκουν δυσκολίες σε μια
προσπάθεια, εισάγει φυσιολογικά τον Πιερ σ' αυτό το πλαίσιο.

Η διδάσκουσα και η β. νηπιαγωγός, εκτιμώντας ότι ανήκει επίσης
στη δικαιοδοσία τους η δράση σε επίπεδο συνόλου μαθητών,
πραγματοποιούν διάφορες ενέργειες μ’ αυτή την προοπτική για να
διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη του Πιέρ στην ομάδα των
συνομηλίκων του. Στο πλαίσιο αυτό, η β. νηπιαγωγός έμαθε σε όλα τα
παιδιά της τάξης να "απαγγέλουν με νεύματα" ένα μικρό στίχο και η
διδάσκουσα προφέρει συχνά στην τάξη με τη νοηματική γλώσσα
κάποιες λέξεις όπως: "καλημέρα", "ευχαριστώ", "μπράβο", όταν
απευθύνεται σ' όλους τους μαθητές. Η διδάσκουσα, αναφερόμενη στη
χαρά που εξωτερικεύει ο Πιέρ βλέποντας τη δασκάλα του και τους
συμμαθητές του να μιλούν με "νοήματα" και το ενδιαφέρον που τα
παιδιά δείχνουν σε ό,τι τον αφορά, εκτιμά ότι αυτή η εμπειρία
συμβάλλει στην αποδοχή του παιδιού από τους άλλους και αποτελεί για
όλους μία "πολιτική αγωγή " με πράξεις.

(ε) Υιοθέτηση των ίδιων παιδαγωγικών αρχών

Οι δύο συνεργάτιδες παρατηρούν τη δυσκολία του Πιέρ στο να
συμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Η διδάσκουσα
παρατηρεί επίσης ότι ένας από τους στόχους της πρώτης βαθμίδας του
Νηπιαγωγείου είναι ακριβώς το να καταστήσει τα παιδιά ικανά να
παρακολουθήσουν μία δράση. Εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο,
συνήθως, ενεργεί μ' αυτή την προοπτική: κεντρίζει και ενθαρρύνει τους
μαθητές, δίνει αξία στην παραγωγή τους για να τους παρακινήσει να
την αναπτύξουν. Θεωρεί ότι αυτή η παιδαγωγική διαδικασία είναι
κατάλληλη για τον Πιέρ, όπως και για τους άλλους. Η β. νηπιαγωγός
εκδηλώνει τη συμφωνία της μ’ αυτήν την πρακτική, τα αποτελέσματα
της οποίας μπόρεσε να τα διαπιστώσει πάνω στα παιδιά, και την
εφαρμόζει για λογαριασμό της: "Δεν υπάρχει παρά μόνο το ερέθισμα και
η ενθάρρυνση για να τους κάνεις να προχωρήσουν πιο πέρα".

Με την ίδια έννοια, η διδάσκουσα διευκρινίζει τις παιδαγωγικές
της αντιλήψεις. Γενικά, αποφεύγει να προσφέρει στα παιδιά μία έτοιμη
λύση ή να τους υποδεικνύει μία συγκεκριμένη πορεία. Αντιθέτως, τα
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αφήνει, όσο το δυνατόν περισσότερο, να «ανακαλύψουν» τα ίδια,
δοκιμάζοντας και παρατηρώντας. Κρίνει ότι η νηπιαγωγός
συμμερίζεται αυτή την αντίληψη σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εργάζονται
προς την ίδια κατεύθυνση, χωρίς να έχουν ανάγκη να συσκέπτονται
διαρκώς.

(ς) Κοινό σχέδιο για την παράταση της ένταξης

Ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί να έρχεται το παιδί στο σχολείο
(από το ειδικό Κέντρο για παιδιά με προβλήματα ακοής) μόνο δύο
«μισές’’ μέρες την εβδομάδα, συμφώνησαν, πολύ ενωρίς, στην
αναγκαιότητα της παράτασης του χρόνου παρουσίας του στο
Νηπιαγωγείο, "ώστε η προσπάθεια αυτήνα αξίζει τον κόπο".
Αποφασίστηκε λοιπόν, καθημερινή φοίτηση κατά το ήμισυ του
ημερήσιου σχολικού χρόνου.

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δασκάλα και βοηθός νηπιαγωγός
σκέφτονται μαζί τις ενδεχόμενες  λύσεις για το μέλλον του Πιερ.
Εμπλέκονται σε κοινές ενέργειες για να μελετήσουν τις διαφορετικές
πιθανότητες, λαμβάνοντας πληροφόρηση για τις υπάρχουσες
εκπαιδευτικές δομές και συμβουλευόμενες όλα τα πρόσωπα που
ασχολούνται με το παιδί. Τέλικά, συμφωνούν στο να ακολουθήσουν
μία κοινή δράση για την παράταση της σχολικής φοίτησης του Πιερ σε
κανονικό περιβάλλον: "Ξεκινήσαμε μία εργασία, δεν θέλουμε να
σταματήσει εδώ και να απομονώσουμε το παιδί". Η δασκάλα, όντας
υποχρεωμένη να αναλάβει την επόμενη χρονιά ένα τμήμα μαθητών
ηλικίας 3-4 ετών, προβλέπει να κρατήσει τον Πιερ σ' αυτή την τάξη, με
τις ίδιες προϋποθέσεις, δηλαδή με τη βοήθεια της βοηθού νηπιαγωγού.
Αυτή είναι η λύση που θα προτείνουν στην Επιτροπή Ειδικής
Εκπαίδευσης, ελπίζοντας να λάβουν την σύμφωνη γνώμη της.

(ζ) Αμοιβαίος επαγγελματικός εμπλουτισμός
Η δασκάλα και η βοηθός νηπιαγωγός κρίνουν τον τρόπο

συνεργασίας τους ως αποτελεσματικό, κατ' αρχάς όσον αφορά την
εργασία τους με τον Πιερ. Η αντιπαράθεση των παρατηρήσεών τους τις
οδηγεί, πράγματι, σε πιο ακριβή αξιολόγηση της προόδου και των
δυσκολιών του και τους επιτρέπει να επεξεργαστούν μαζί παιδαγωγικές
απαντήσεις, προσαρμοσμένες καλύτερα στις ανάγκες του. Είναι επίσης
χρήσιμο για όλη την τάξη να μπορεί η διδάσκουσα να επωφελείται από
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τις παρατηρήσεις της βοηθού νηπιαγωγού σχετικά με τους άλλους
μαθητές: "Είναι ενδιαφέρον να έχεις έναν επιπλέον μάρτυρα στην τάξη".

Δασκάλα και βοηθός νηπιαγωγός κρίνουν, επιπλέον, ότι η κοινή
εργασία τους είναι πηγή αμοιβαίου εμπλουτισμού. Η καθεμιά
προσφέρει στην άλλη, με τις συμπληρωματικές τους παρατηρήσεις,
καθώς επίσης με ανταλλαγές πληροφοριών και κοινή πορεία, η οποία
τους επιτρέπει να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους πάνω στη μειονεξία,
π.χ., λαμβάνοντας μέρος μαζί σε συνέδρια. Η βοηθός νηπιαγωγός
τρέφεται από την πρακτική της εκπαιδευτικού. Από την εργασία της
στους κόλπους της τάξης, ανακαλύπτει, επιπλέον, τη συλλογική
συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και τις αντιδράσεις τους απέναντι στο
πρόβλημα της ένταξης ενός διαφορετικού παιδιού.

Οι εκπαιδευτικές πρακτικές, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο
αυτής της συνεργασίας, προκύπτουν από ένα κοινό οικοδόμημα
θεμελιωμένο στην από κοινού διάθεση των ικανοτήτων της καθεμιάς
από τις συνεργάτιδες. Η δασκάλα το συνοψίζει ως εξής: "Προσπαθούμε
να βρούμε λύσεις". Λέει αυτή: "θα έπρεπε, ίσως, να κάνουμε αυτό". Λέω
εγώ: "Θα έπρεπε, ίσως, να κάνουμε εκείνο". Και μετά λέει αυτή: "Θα
μπορούσαμε να δοκιμάσουμε αυτό". Αυτή η αλληλοενημέρωση και η
ανταλλαγή απόψεων τους επιτρέπει να προσαρμόζουν τους ρόλους τους
απέναντι στα παιδιά, ξεπερνώντας την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Παρ' όλα αυτά, αυτός ο τρόπος συνεργασίας μεταξύ συνεργατών
στηρίζεται, σύμφωνα με τις ίδιες, σε μία εθελούσια πορεία
προσαρμογής στην εργασία ανά δύο. Επίσης, τις εμπλέκει σε μια
προσπάθεια υπερπήδησης των δισταγμών και των αρχικών φόβων.
Κατά τη διατύπωση της δασκάλας, αυτός ο τρόπος αποτελεί έναν
πλούτο, "από τη στιγμή που θα ξεπεράσουμε το πρόβλημα της μικρής μας
άνεσης μέσα στην τάξη και του καλά κλεισμένου μικροκόσμου μας".

8.6 ΩΦΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι διάφοροι τρόποι εργασίας, που εφαρμόζονται στο πλαίσιο
μιας στενής συνεργασίας και αναδεικνύουν τον αμοιβαίο εμπλουτισμό
από τον οποίο οι συνεργάτες εκτιμούν ότι μπορούν να ωφεληθούν για
το έργο της ένταξης, είναι οι εξής: η κοινοποίηση πληροφοριών και
ιδεών, η συνάφεια των εκπαιδευτικών ενεργειών, η κοινή αντίδραση
όσον αφορά τις πρακτικές. Οι διδάσκοντες αντλούν απ’ αυτές τις
ενέργειες μία βοήθεια, ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθούν
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με το ενταγμένο παιδί. Η βοήθεια αυτή τους προσφέρει μια
αυτασφάλιση σε σχέση με τα ερωτήματα που δημιουργεί η παρουσία
ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες και μια πιθανή προσφυγή σε περίπτωση
προβλήματος. Οι ειδικοί αποκτούν μια καλύτερη γνώση του παιδιού
που βρίσκεται σε κανονικό περιβάλλον και τα μέσα για να
προσαρμόσουν τις πρωτοβουλίες τους στις δυσκολίες και στις
ικανότητες που εμφανίζει το παιδί στο πλαίσιο του σχολείου. Μια
τέτοια συνεργασία, που βασίζεται στις σχέσεις αμοιβαιότητας,
καθιερώνει μία κατανομή αρμοδιοτήτων.

Η συνεργασία επιτρέπει την εις βάθος ανάπτυξη των
επαγγελματικών ικανοτήτων και οι συνεργάτες αναπτύσσουν
καινούργιες γνώσεις, σχετικά με τα μέσα που συμβάλλουν στην πρόοδο
ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες. Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία, η οποία
τους επιτρέπει να σκεφτούν μαζί τις δυσκολίες που συναντάνε άλλοι
μαθητές και η οποία τους παρακινεί στην επεξεργασία παιδαγωγικών
θέσεων, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες του
συνόλου της τάξης.

Αυτές οι πρακτικές συνεργασίας βασίζονται σε μία δυναμική
ανταλλαγών, μέσα από την οποία μπορούμε να αποσπάσουμε κάποιες
σημαντικές διαδικασίες που  διευκολύνουν την πραγματοποίηση ενός
κοινού σχεδίου. Πρωτίστως, η αντιπαραβολή των παρατηρήσεων για το
παιδί φαίνεται ως μία ενέργεια απαράκαμπτη, στο μέτρο που η πορεία
αυτή τελεί σε συνάρτηση με τις δυνατότητες και τις διακριβωμένες
ανάγκες, οι οποίες καθορίζουν την από κοινού εργασία. Η
αποσαφήνιση των προβλεπόμενων στόχων για το παιδί επιτρέπει τη
συμφωνία στους προσανατολισμούς της εργασίας και των κριτηρίων
αξιολόγησης της προόδου του. Η επεξήγηση των πρακτικών οδηγεί σε
μια αναθεώρηση σχετικά με τον δικό της τρόπο εργασίας και η
προοπτική των διαφορετικών πρακτικών προκαλεί έναν προβληματισμό
που κάνει δυνατές κάποιες αναπροσαρμογές. Τέλος, η διευκρίνηση των
ρόλων των συνεργατών, που είναι κοντά στο παιδί, επιτρέπει την
προσαρμογή των αμοιβαίων προσδοκιών τους. Με το ξεκαθάρισμα
αυτό, αποφεύγοντας τις παρανοήσεις, οδηγούνται μέσα από την
αλληλεπίδραση σε μια καλύτερη αποδοχή της επαγγελματικής τους
ιδιότητας.

Ωστόσο οι διαφορετικοί ρόλοι, που προβλέπονται για τους
συνεργάτες που είναι κοντά στο παιδί, δεν καλύπτονται αυστηρά από
την επαγγελματική τους ιδιότητα. Εκπαιδευτές, όπως και ειδικευμένοι
δάσκαλοι, μπορούν να έχουν τον έλεγχο μιας σχολικής βοήθειας για το
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ενταγμένο παιδί. Μπορούν, επίσης, να παρεμβληθούν στη λειτουργία
της τάξης, εξασφαλίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, κοντά στα παιδιά,
και υπό την ευθύνη του διδάσκοντος, έναν ρόλο συγκρίσιμο με τον δικό
του, όπως, π.χ., η ανάληψη ευθύνης για μια ομάδα μαθητών. Έτσι, μια
στενή συνεργασία επιτρέπει να μπορούν να προσβλέπουν στη
διαμόρφωση πρακτικών εργασίας, με σκοπό να διευκολυνθεί καλύτερα
η συμμετοχή του παιδιού στην τάξη. Αυτό το αποτέλεσμα συνάδει με
τις αντιλήψεις που έχει αναπτύξει ο Canevaro (1986), σύμφωνα με τις
οποίες μια πολυεπιστημονική ομάδα θα πρέπει να βασίζεται σε μια
πολυσθενία δρώντων προσώπων, διαμορφωμένη έτσι ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού περισσότερο, παρά σε μια
συμπληρωματικότητα ενεργειών που έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις
διαθέσιμες επαγγελματικές ικανότητες.

Η συνεργασία δεν θεσπίζεται. Προϋποθέτει την εμπλοκή των
δρώντων προσώπων σ' ένα κοινό σχέδιο. Εκπονείται και αναπτύσσεται
στον χρόνο, σταδιακά, και προϋποθέτει μια συνεχή διαδικασία
ρυθμίσεων μεταξύ των συνεργατών, για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες
και τους αρχικούς φόβους. Απαιτεί λοιπόν, για να αναπτυχθεί,
συχνότητα και κανονικότητα των συναντήσεων. Μία θεσμική
αναγνώριση της χρησιμότητας της κοινής εργασίας φαίνεται
απαραίτητη για να εξασφαλιστούν ικανοποιητικές συνθήκες των
συναντήσεων.

Επομένως, η ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών συνεργασίας θα
έπρεπε να επιτρέπει στα σχολεία να δέχονται πιο εύκολα μαθητές προς
ένταξη και να παρακινούν περισσότερο τις ειδικές δομές στο να ωθούν
τα παιδιά τους να φοιτούν σε κανονικό περιβάλλον. Οι πρακτικές αυτές
μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση των ορίων ένταξης, ευνοώντας
την προσαρμογή των παιδαγωγικών πρακτικών στις δυσκολίες των
ενταγμένων παιδιών.

Παρ' όλα αυτά, η εφαρμογή ιδιαίτερων μέτρων, που συνεχίζουν
να ξεχωρίζουν αυτά τα παιδιά στους κόλπους της τάξης, εμφανίζουν
ακόμα διαχωριστικές τάσεις. Η συνεργασία οδηγεί μερικές φορές τους
συνεργάτες στο να αναπτύξουν πρακτικές απευθυνόμενοι σε όλους
τους μαθητές. Η από κοινού ενεργοποίηση των διαφόρων ικανοτήτων
όλων των μαθητών, πρέπει να στοχεύει στη βελτίωση των γενικών
εκπαιδευτικών συνθηκών των τάξεων, χωρίς, όμως, να παραμελούμε να
ανταποκριθούμε στις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων μαθητών. Μ' αυτή
την προϋπόθεση μπορούμε να προχωρήσουμε στο δρόμο μιας
"ενταξιακής εκπαίδευσης" (Armstrong, Armstrong and Barton, 1999),
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που βασίζεται στην ικανότητα του σχολείου να μεταβάλλεται και να
προσαρμόζει τον τρόπο λειτουργίας του, λαμβάνοντας υπ' όψη του
όλους τους μαθητές, όποια και αν είναι τα χαρακτηριστικά τους.
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9. ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ("ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ")45

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Jocelyne FOUQUET ∗
          [Σημείωση των επιμελητών της απόδοσης των άρθρων στην Ελληνική: Για τη
διευκόλυνση του αναγνώστη, παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας των
χρησιμοποιούμενων στο κείμενο αρκτικόλεξων.]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ
− ΓΕΜ = Γαλλική Ένωση κατά των Μυοπαθειών
             (Αssociation Franηaise contre les Myopathies: AFM)
− ΔΕΒ = Δίκτυο Ειδικής Βοήθειας για παιδιά με δυσκολίες
             (Rιseau d’ Aide Spιcialisι pour Enfants en Difficultιs: RASED)
− ΕΤΕΚ = Ειδική Τάξη Ένταξης για μαθητές με Κινητικά προβλήματα
              (Classe d’ Intιgration spιcialisιe pour handicapιs Moteurs: CLIS 4)
− ΕΚΑ = Εγκεφαλική Κινητική Αναπηρία
             (Infirmitι Motrice Cιrιbrale: IMC)
− ΚΙΚΒ = Κέντρα Ιατρο-Κοινωνικής Βοήθειας Πρώιμης Ηλικίας
               (Centre d’ Action Mιdico-Sociale Prιcoce: CAMSP)
− ΚΙΨ = Κέντρο Ιατρο-Ψυχολογικό
            (Centre Mιdico-Psychologique: CMP)
− ΚΙΨΠ = Κέντρο Ιατρο-Ψυχο-Παιδαγωγικό
            (Centre Mιdico-Psycho-Pιdagogique: CMPP)
− ΚΠ = Κινητικά Προβλήματα
           (Handicapιs Moteurs: HΜ)
− ΚΨΠΠ = Κέντρο Ψυχο-Παιδαγωγικής Προσαρμογής
                (Centre d’ Adaptation Psycho-Pιdagogique: CAPP)
− ΠΕΕΕ = Περιφερειακή Επιτροπή Ειδικής Εκπαίδευσης
               (Comission Dιpartementale de l’Education Spιciale: CDES)
− ΠΜΝ = Προστασία Μητέρας και Νηπίου
               (Protection Maternelle et Ιnfantile: PMI)
− ΣΒΝ = Σχολική Βοηθός Νηπιαγωγός
             (Assistante Scolaire d’ ΄Ecole Maternelle: ASEM)
− ΥΦΣ = Υπηρεσία Φροντίδας και Ειδικής Εκπαίδευσης στο Σπίτι

             (Service de Soins et d’ Éducation Spécialisée à Domicile: SESSΑD)

                                                          
45 Σημείωση επιμελητού απόδοσης του γαλλικού κειμένου στην ελληνική: Για την
απόδοση του όρου «itinérante» (=μετακινούμενος, ή «περιπατητικός») προτιμούμε
τον όρο "επισκέπτης"
∗  Η κ. J. FOUQUET είναι επιθεωρητής Εθνικής Παιδείας της 34ης Εκπαιδευτικής
περιφέρειας στο Παρίσι.
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9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο άρθρο αυτό γίνεται παρουσίαση: (i) του έργου των
"επισκεπτριών" ειδικευμένων διδασκαλισσών, που είναι επιφορτισμένες
με το έργο της βοήθειας για την ατομική ένταξη των παιδιών με
κινητικές αναπηρίες στο Παρίσι και (ii) των προβλημάτων των παιδιών
αυτών.

9.1.1 Ο πληθυσμός των παιδιών με κινητικά προβλήματα και ο
ρόλος των "επισκεπτών" δασκάλων

Η βοήθεια για την ένταξη των παιδιών με προβλήματα κινητικά,
και παράλληλα όρασης και ακοής, εφαρμόστηκε προοδευτικά στο
Παρίσι από το 1987/1988 με τη συμβολή επισκεπτών ειδικευμένων
διδασκαλισσών (=επισκέπτρια δασκάλα ή απλώς επισκέπτρια στο εξής)
που παρακολουθούν παιδιά με αναπηρίες ενταγμένα σε κοινές τάξεις.

Από το 1990/91, στην περιοχή του Παρισιού, ο αριθμός των
παιδιών με κινητικά προβλήματα (ΚΠ), για τα οποία κρίνεται (από
Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο κάθε χρονιάς) ότι έχουν ανάγκη στήριξης,
υπολογίζεται μεταξύ 82 και 90 παιδιών (σ’ όλες τις τάξεις
νηπιαγωγείου και δημοτικού της περιφέρειας), στα οποία προστίθενται
περίπου 30 κατά τη διάρκεια της χρονιάς.  Για το σύνολο των παιδιών
της περιοχής του Παρισιού (με 2 θέσεις εργασίας επισκεπτών
δασκάλων πλήρους απασχόλησης), οι επισκέπτριες δασκάλες
παρεμβαίνουν με σκοπό:

− α) Να προετοιμάζουν την ένταξη σε συνεργασία με τις ομάδες
των βρεφονηπιακών σταθμών, των κέντρων ιατρο-κοινωνικής
βοήθειας πρώιμης ηλικίας (ΚΙΚΒ) - Centre d` Action Mιdico-
Sociale Prιcoce (CAMSP), της Υπηρεσίας Προστασίας Μητέρας
και Νηπίου (ΠΜΝ) - Protection Maternelle et Infantile (PMI) και
των ειδικευμένων οργανισμών.

− β) Να πραγματοποιούν, μετά από αιτήματα των διδασκόντων και
των σχολικών ψυχολόγων:
•  παρατηρήσεις στην τάξη
•  παιδαγωγικούς απολογισμούς
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γ) με σκοπό:
•  Να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση μεταξύ αυτού που αφορά
στην αναπηρία και αυτού που αφορά στο παιδί.

•  Να οργανώσουν μεθόδους παρακολούθησης εντός ή εκτός
σχολείου.

•  Να βοηθήσουν στη συγκρότηση φακέλων προσανατολισμού,
κυρίως για την Ειδική Τάξη Ένταξης για άτομα με κινητικές
αναπηρίες (ΕΤΕΚ).

Το 1998/99, εντοπίστηκαν 89 παιδιά με κινητικές αναπηρίες, τα
οποία ήσαν σε διαδικασία ατομικής σχολικής ένταξης σε νηπιαγωγεία
και δημοτικά σχολεία στο Παρίσι. Από αυτά:

− 52 με νευρολογικά προβλήματα, λιγότερο ή περισσότερο
σημαντικά, τα αίτια των οποίων ήσαν:
•  Εγκεφαλική κινητική αναπηρία
•  Νευροπάθεια προ ή μετά-γεννητική
•  Κρανιακοί τραυματισμοί
•  Εγκεφαλικοί όγκοι
Τα αίτια αυτά επηρεάζουν, κατά περίπτωση, την κίνηση των

κάτω ή άνω άκρων και αποτελούν αιτίες ειδικών ανεπαρκειών στο
επίπεδο των λειτουργιών που προαναφέρθηκαν, εμποδίζοντας τη
σχολική μάθηση.

− 15 με εξελικτικές νευρομυϊκές παθήσεις περισσότερο ή λιγότερο      
σοβαρές. Για τα παιδιά αυτά υπάρχει στενή συνεργασία με τους
σχολικούς ψυχολόγους και τη Γαλλική Ένωση κατά των
Μυοπαθειών (ΓΕΜ)-Association Franηaise contre les
Myopathies      (AFM) που παρεμβαίνουν λιγότερο στο
παιδαγωγικό επίπεδο.

− 22 με αναπηρίες οφειλόμενες σε ορθοπεδικά προβλήματα λόγω
ασθένειας, ατυχημάτων, ιών κτλ.

9.1.2 Ο ρόλος των επισκεπτών δασκάλων

Στην πλειονοφηφία αυτών των παιδιών παρέχονται, εκτός ή
εντός του σχολείου, λειτουργική αποκατάσταση (κινησιοθεραπεία,
εργοθερα-πεία) ή φροντίδες ορθοφωνίας, ψυχοκινητικής και
ψυχοθεραπείας για τα προβλήματα δυσπραξίας ή δυσαρθρίας που
συνδέονται άμεσα με την αναπηρία.
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Οι επισκέπτριες δασκάλες παρεμβαίνουν, από παιδαγωγική
άποψη, υποστηρικτικά για τα προβλήματα μάθησης, είτε με βοηθητικές
ενέργειες επανένταξης είτε προληπτικά μέσα στην τάξη του
νηπιαγωγείου, τόσο προς την κατεύθυνση του παιδιού όσο και του
διδάσκοντα υποδοχής.

Παράλληλα, συνοδεύουν τους διδάσκοντες στο παιδαγωγικό
τους έργο, πάντα ύστερα από αίτημά τους και σε συνεργασία με άλλους
σημαντικούς για το παιδί παράγοντες. Αυτός ο τρόπος δράσης
αποτελεί, τις περισσότερες φορές, πηγή εποικοδομητικών ανταλλαγών.

Με την πάροδο του χρόνου, οι παρεμβάσεις αυτών των
ειδικευμένων δασκάλων εξελίχθηκαν και καθιερώθηκαν, αλλά λόγω
έλλειψης χρόνου και διαθεσιμότητας λειτουργούν βάσει αιτημάτων και
προτεραιοτήτων, όπως είναι:

•  Η παροχή μιας πληροφορίας που αντιστοιχεί σε όλα τα επίπεδα της
ειδίκευσής τους και που οδηγεί σε πολλές επισημάνσεις.

•  Η εφαρμογή συλλογικής εργασίας, η οποία οικοδομείται
προοδευτικά στο πλαίσιο του σχολείου σε συνεργασία με τους
διδάσκοντες, το Δίκτυο Ειδικής Βοήθειας για τα Παιδιά με
Δυσκολίες (ΔΕΒ) και κυρίως τους σχολικούς ψυχολόγους, καθώς
επίσης και τους σχολιάτρους και τις υπηρεσίες εξωτερικής
φροντίδας. Ανάλογα με την περίπτωση, πραγματοποιούνται μία έως
τρεις συνεδρίες τον χρόνο για τη σύνθεση των αποτελεσμάτων που
προκύπτουν από τη συλλογική εργασία.

•  Η βοήθεια στους συντονιστές των σχεδίων ένταξης, η οποία είναι
συχνά απαραίτητη για να βοηθηθούν οι διευθυντές συντονισμού
στην οργάνωση των εξατομικευμένων εκπαιδευτικών
προγραμμάτων.

•  Η απ’ ευθείας συνεργασία με τις 2 ομάδες, μία από την Υπηρεσία
Φροντίδας και Ειδικής Εκπαίδευσης στο Σπίτι (ΥΦΣ) και μία από το
ΚΙΚΒ, στις οποίες μετέχουν και κάποια κέντρα Ψυχο-Παιδαγωγικής
Προσαρμογής (ΚΨΠΠ), Ιατρο-Ψυχο-Παιδαγωγικά (ΚΙΨΠ) και
Ιατρο- Ψυχολογικά (ΚΙΨ), τα οποία ευαισθητοποιούν τις δύο ομάδες.

•  Συναντήσεις υπό μορφή συνεντεύξεων (1 ή 3 κάθε χρόνο ανάλογα με
τις ανάγκες), με τους γονείς των παιδιών με κινητικές αναπηρίες, για
να τους στηρίζουν.

•  Πολλές καθημερινές μετακινήσεις (σε 3 έως 5 σχολεία), που
ισοδυναμούν συχνά με 2 έως 4 ώρες διαδρομής λόγω της απόστασης
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των περιοχών, αλλά και λόγω της επιθυμίας τους να σεβαστούν στο
μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τον σχολικό χρόνο του παιδιού.

•  Η παρουσία της μιάς από τις δύο «επισκέπτριες» για 2 απογεύματα ή
πρωινά στην Τεχνική Ομάδα Κινητικών Αναπήρων της
Περιφερειακής Επιτροπής Ειδικής Εκπαίδευσης (ΠΕΕΕ), για να
συμβάλει στο έργο της προετοιμασίας και της παρακολούθησης της
οικογένειας στην εφαρμογή της διαδικασίας ένταξης.

•  Προσκλήσεις για να μιλήσουν, εκτός σχολείου, για την ένταξη.

9.1.3 Τα μαθησιακά προβλήματα

Τα παιδιά που παρουσιάζουν νευρο-κινητικά προβλήματα,
παρακολουθούνται, για λίγο καιρό επί του παρόντος,  από τα ΔΕΒ,
ΚΙΨΠ, ΚΨΠΠ, ΚΙΨ, λόγω ελλιπούς γνώσης των ιδιαίτερα
εξειδικευμένων σχολικών δυσκολιών αυτών των παιδιών, τις οποίες τα
κέντρα αυτά δεν μπορούν να προσδιορίσουν καλά. Όμως, θα ήταν
ορθότερο να πούμε ότι αυτό οφείλεται στην άποψη σύμφωνα με την
οποία τα κέντρα αυτά κρίνουν ότι οι σχολικές δυσκολίες δεν αποτελούν
δική τους αρμοδιότητα ή, στο πλαίσιο μιας άλλης θεώρησης, στο ότι
προτείνουν πιο γενικές βοήθειες (ψυχοθεραπεία, ψυχοκινητική,
ορθοφωνία) που, σίγουρα, είναι απαραίτητες, αλλά μερικές φορές
ανεπαρκείς. Η ανεπάρκεια αφορά στο ότι δεν ανταποκρίνονται πάντα
στις πραγματικές ανάγκες της κινητικής αναπηρίας και των γνωστικών
προβλημάτων που τη συνοδεύουν, καθόσον μάλιστα τα παιδιά, λόγω
της επιθυμίας τους να ενταχθούν, επιζητούν πολύ συχνά αυτού του
είδους την παιδαγωγική βοήθεια.

Πράγματι, πολλά απ’ αυτά έχουν δυσπραξία ή υποφέρουν από
προβλήματα εστίασης της όρασης (κατεύθυνσης του βλέμματος) που
οφείλονται σε καταστροφή των νευρώνων.  Αυτό συνεπάγεται:

•  Δυσκολίες στην επαρκή κίνηση και στον συντονισμό
•  Προβλήματα οπτικο-κινητικού συντονισμού
•  Δυσκολίες νοητικών αναπαραστάσεων και αναπαραστάσεων
του χώρου, καθώς και προσανατολισμού με βάση ένα σχέδιο
οργάνωσης του λογικού συλλογισμού.

Απ’ αυτές τις δυσκολίες προκύπτουν κάποιες συγκεκριμένες
μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο:

•  Γραφής
•  Χειρισμού (παιγνίδια κατασκευών κτλ.)
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•  Υπολογισμού (απαρίθμηση αντικειμένων, ποσοτήτων και
αντίληψη ποσοτήτων)

•  Θέσεων και εντοπισμού στοιχείων σε πίνακες διπλής εισόδου,
ιδιαιτέρως στη γεωμετρία

•  Παρακολούθησης (να ξαναβρίσκουν τις γραμμές, να ενώνουν
2 σημεία), τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατά τη γραφή

•  Τακτοποίησης - επίτευξης ενεργειών, διότι χάνουν γρήγορα
την πορεία των διαδικασιών, παρόλο που κατανοούν την
τεχνική του τρόπου ενέργειας.

•  Οργάνωσης της γραπτής απάντησης κατά τη λύση των
προβλημάτων.

          Ωστόσο, πρόκειται για παιδιά που έχουν μια φυσιολογική
νοητική ικανότητα και μάλιστα υψηλή, με μια μεγάλη απόκλιση
επιδόσεων μεταξύ των προφορικών και των γραπτών εξετάσεων, οπότε,
τελικά, η γνωστική ανάπτυξη παρεμποδίζεται.

9.1.4 Είδη υποστηρικτικής παρέμβασης στην τάξη

Η ατομική επανεκπαίδευση, ή η παιδαγωγική στήριξη στην τάξη,
έγκειται στο να τους βοηθήσει να βρουν τρόπους αντιστάθμισης των
δυσκολιών. Στους τρόπους αυτούς περιλαμβάνονται:

•  Η έκφραση με προφορικό λόγο των καταστάσεων και των
ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν.

•  Η καθιέρωση διαδικασιών αντιστάθμισης.
•  Η εφαρμογή προσαρμογών (κεκλιμένα επίπεδα, μεγέθυνση,
υπογράμμιση, οπτικά σημεία με περισσότερη αντίθεση,
ατομικές ασκήσεις κτλ.).

•  Τεχνικές εκμάθησης περισσότερο προσαρμοσμένες σε
ορισμένους τομείς. Η προσαρμογή εφαρμόζεται μαζί με τον
διδάσκοντα υποδοχής που πολύ συχνά μετέχει ισότιμα. Διότι
το αίτημά του εν τω μεταξύ εξελίσσεται, γίνεται πιο
συγκεκριμένο, ως προς το είδος παιδαγωγικής βοήθειας που
επιθυμεί, ενώ, παράλληλα, η συμμετοχή του αυτή αποτελεί
ένα σημείο αναγνώρισης της δουλειάς του, κυρίως σε
περιπτώσεις παιδιών με εγκεφαλικές βλάβες, τα οποία τον
αποπροσανατολίζουν στην πρακτική του.

Οι δάσκαλοι, επομένως, δυσκολεύονται να κάνουν τη
διαφοροποίηση ανάμεσα σ’ αυτό που αφορά στην αναπηρία και σ’ αυτό
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που αφορά στο ίδιο το παιδί. Όμως, η στήριξη και η συνεργασία που
τους παρέχουμε με τον ειδικό δάσκαλο (τον επισκέπτη), είναι εγγυήσεις
για την ατομική ένταξη του παιδιού, κυρίως, εάν είναι έγκαιρη και
γίνεται μ’ έναν τρόπο τακτικό βάσει των αναγκών και της εξέλιξης του
παιδιού.

9.2 ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ κκ. ΒAPT
ΚΑΙ CHERON, ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΜΕ
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στη συνέχεια παραθέτουμε τη μελέτη δύο περιπτώσεων (case
study), η οποία μας επιτρέπει να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά
παραδείγματα του τρόπου εργασίας των επισκεπτών εκπαιδευτικών, με
ειδίκευση στην κινητική αναπηρία:

1. Εμπειρία μιας δίμηνης παιδαγωγικής συνεργασίας της επισκέπτριας
δασκάλας με μια δασκάλα της Α΄ τάξης Δημοτικού, σχετικά με τις
δυσκολίες στη γραφή και στα μαθηματικά του Νικολά, 6 ετών:
περίπτωση ΕΚΑ -παρουσιάζει δεξιά ημιπληγία με ελάχιστες προσ-
δοκίες βελτίωσης ως προς το κινητικό επίπεδο. Εμπειρία της κ. D.
BAPT.

2. Επανεκμάθηση, στο σπίτι, τεχνικών γραφής σ’ ένα παιδί της Β΄
τάξης Δημοτικού. Παιδί ΕΚΑ με σοβαρές δυσκολίες στην οργάνωση
του χώρου. Εμπειρία της κ. S. CHERON.

9.2.1 Η περίπτωση του Νικολά

Ο Νικολά, 6 ετών, Α΄Δημοτικού, με δεξιά ημιπληγία.
Εμπειρία της επισκέπτριας δασκάλας από μια συνεργασία

παιδαγωγικών ανταλλαγών με την καινούργια δασκάλα του.
Ιστορικό: 4 χρόνια σε παιδικό σταθμό.
Παρέχεται Ψυχοκινητική στήριξη στο ΚΙΨΠ. Κινησιοθεραπεία

μια φορά την εβδομάδα.
Στα δύο προηγούμενα επίπεδα (2ο και 3ο επίπεδο του νηπια-

γωγείου), εργαζόμουν μαζί του ένα πρωινό κάθε μήνα στην τάξη για τις
δυσκολίες γραφής και τις αντίληπτικο-κινητικές δυσκολίες.

Νοητικό επίπεδο φυσιολογικό.
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Σχολική χρονιά 1992-1993: Α΄τάξη Δημοτικού
Κλήθηκα τέλος Σεπτέμβρη από τη διευθύντρια του Σχολείου, η

οποία μου ζήτησε να προσανατολίσω τον Νικολά στην ειδική τάξη
διότι "παίρνει τη θέση ενός άλλου παιδιού"!

i) 1η επίσκεψη: αρχές Οκτώβρη 1992

(3.00 μ.μ. στην αίθουσα διδασκόντων μαζί με την ψυχολόγο
κατά τη διάρκεια του διαλείμματος)

Αξιολόγηση της κατάστασης από τη δασκάλα της τάξης

Ολική αποτυχία σε:

− γραφή
− ανάγνωση,
− μαθηματικά.

Αντιμετωπίζει δυσκολίες ως προς τα θέματα που συνδέονται με:

− εντοπισμό,
− ταχύτητα εκτέλεσης,
− οργάνωση.

Η δασκάλα της τάξης είναι απογοητευμένη μπροστά στην έκταση του
προβλήματος.

Πολύ επιφυλακτική συμπεριφορά απέναντί μου που εξελίχθηκε
αργότερα σε αίτημα για συνάντηση δύο φορές το τρίμηνο.

Προτεινόμενες λύσεις από πλευράς μου (από την επισκέπτρια δασκάλα)

Ερμηνεία των συγκεκριμένων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα άτομα
με εγκεφαλοπάθεια (ανώτερες λειτουργίες).

Προγράμματα για:
− προσανατολισμό στο τετράδιο:

•  σημεία,
•  υπογράμμιση,
•  πιο μεγάλες αποστάσεις.

− προσανατολισμό στην ανάγνωση.
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 Υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς
− ενθάρρυνσης
− επιβεβαίωσης
− ρύθμισης της ποσότητας ασκήσεων.

Εξέλιξη του Νικολά

•  Πολύ έντονο αίσθημα  αποτυχίας.
     Απογοητευμένος-αποθαρρυμένος.

•  Καθησυχασμένος που με ξαναείδε.
•  Μαζί με την ψυχολόγο θα ανακεφαλαιώσουμε μαζί του τις
επιτυχίες του και τις δυσκολίες του και θα του κάνουμε
γνωστά τα σχέδια που θα εφαρμοστούν για να τον
βοηθήσουμε.

•  Αργότερα η ψυχολόγος επικοινωνεί με το ΚΙΨΠ, το οποίο
έχει σταματήσει να τον παρακολουθεί εδώ και ένα χρόνο.

•  Στη συνέχεια ξαναβλέπω την οικογένεια.

ii) 2η επίσκεψη: αρχές Νοέμβρη 1992

(3.00 μ.μ. στην τάξη μαζί με την ψυχολόγο και τον Νικολά κατά
το διάλειμμα).

Αξιολόγηση της κατάστασης από τη δασκάλα της τάξης

− Απροσδόκητη πρόοδος στη γραφή,
− ανάγνωση σε εξέλιξη,
− ακολουθεί τον ρυθμό της τάξης.

Ακολούθως επίκληση εκ μέρους της:
− των σημαντικών δυσκολιών στα μαθηματικά που συνδέονται
με:
•  «τεχνικά προβλήματα»,
•  «κάνει λάθη»,
•  «χάνεται».
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Η δασκάλα  της τάξης είναι πολύ ευχαριστημένη για την πρόοδο
στην ανάγνωση – γραφή.

Μου δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη.
Μου ζητάει βοήθεια για τα μαθηματικά.
Πολύ οργανωμένη και ικανή.

Προτεινόμενες λύσεις από πλευράς μου (από την επισκέπτρια δασκάλα)

Στα μαθηματικά:
− επιλογή,
− εντοπισμός ασκήσεων,
− μεγέθυνση της καρτέλας με την άσκηση.

Ασκήσεις επανάληψης για συγκεκριμένες δυσκολίες.

Προφορική έκφραση των καταστάσεων κατά το δυνατόν.

Στη συνέχεια κάνω με τον Νικολά μια δοκιμή υπολογισμού, παρουσία
των άλλων, με προσαρμογή μιας στρατηγικής για την αρίθμηση και την
προφορική έκφραση της κατάστασης.

Εξέλιξη του Νικολά

•  Δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη, χαρούμενος για τις πρώτες
του επιτυχίες στην ανάγνωση και τη γραφή.

•  Εκτιμά το γεγονός ότι τον αναλάβαμε εμείς οι τρεις.
•  Ενθαρρυμένος από τη συνεννόηση μεταξύ μας.
•  Αισθάνεται έτοιμος για:

− να προσεγγίσει στο παρόν ορισμένες από τις δυσκολίες του στα
μαθηματικά,

− να μη βιάζεται.

Προβλέπεται ένας γνωστικός απολογισμός στο ΚΙΨΠ.
Υποβάλλεται αίτημα ατομικής βοήθειας στα μαθηματικά που

εκφράζεται από το σχολείο.
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iii) 3η επίσκεψη: αρχές Φεβρουαρίου 1993

(3.00 μ.μ. στην τάξη με τον Νικολά και την ψυχολόγο)

Αξιολόγηση της κατάστασης από τη δασκάλα της τάξης

− Ακολουθεί τον ρυθμό της τάξης σε:
•  ανάγνωση,
•  γραφή,
•  ορθογραφία.

− Μικρή βραδύτητα, αλλά εξασκείται.
− Κάποια πρόοδος στην αρίθμηση:

•  μπορεί να απαριθμεί/ταξινομεί
•  η έννοια της δεκάδας δεν έχει κατακτηθεί.

− Επομένως υπάρχει διαφορά σε σχέση με την τάξη.
− Η δασκάλα τον κάνει να εργάζεται σύμφωνα με τον ρυθμό της

(μαζί με  άλλα τρία  παιδιά).
•  Αυτό δεν του δημιουργεί πια πρόβλημα.
•  Φαίνεται να ενδιαφέρεται, να αισθάνεται αναγνωρισμένος.

Προτεινόμενες λύσεις από πλευράς μου (από την επισκέπτρια δασκάλα)

Αυτή τη φορά η δασκάλα δεν μου ζητάει πια να τη βοηθήσω.

Μεταξύ δύο συναντήσεων, αυτή εφευρίσκει, αναζητά, βρίσκει
λύσεις προσαρμογής, καθώς αυτή η προβληματική τής φαίνεται
λιγότερο ασαφής.

Ωστόσο, όπως και η ψυχολόγος κι εγώ, πιστεύει ότι μια
επανεκπαίδευση στα μαθηματικά θα ήταν αναγκαία.  Δεν μπορούν όλα
να λυθούν στην τάξη.

Εξέλιξη του Νικολά

•  Ο Νικολά είναι πολύ υπερήφανος που μας έδειξε, στην
ψυχολόγο και σε μένα, το τετράδιό του.
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•  Ξαναβλέπουμε κάποιες ασκήσεις επιτυχείς ή όχι (στην
αίθουσα της ψυχολόγου).

•  Πιο χαμογελαστός λιγότερο ενοχλημένος.
•  Μιλάει ευχαρίστως.
•  Βρήκε τη θέση του μέσα στην τάξη:
− τολμά να πηγαίνει στον πίνακα,
− μιλάει δυνατά.

iv) 4η επίσκεψη: Απρίλιος 1993

(3.00 μ.μ. στην αίθουσα διδασκόντων με την ψυχολόγο και τη
δασκάλα του 2ου επιπέδου, αυτή της Β΄ τάξης Δημοτικού)

Αξιολόγηση της κατάστασης από τη δασκάλα της τάξης

Μέσος όρος: 7/10 στην ανάγνωση, 4/10 στα μαθηματικά:
− Μεγάλη πρόοδος στην αρίθμηση.
− Ακριβής κατανόηση της έννοιας της μονάδας/δεκάδας.
− Κάποιες δυσκολίες στη λογική.

Προβληματιζόμαστε σχετικά με τη μετάβασή του στην επόμενη
τάξη.

Η δεύτερη δασκάλα (της Β΄ τάξης) προτείνει να τον αναλάβει
στα μαθηματικά, με πιθανότητες να παρακολουθήσει τα άλλα
μαθήματα της Β΄τάξης, στο πλαίσιο των κύκλων εκπαίδευσης.

Θα το σκεφτούμε μέχρι τη επόμενη επίσκεψη μου τον Ιούνιο.

Προτεινόμενες λύσεις από πλευράς μου (από την επισκέπτρια δασκάλα)

Ο Νικολά εργάζεται με άλλους τρεις συμμαθητές τους στα
μαθηματικά πάνω σε συγκεκριμένες ασκήσεις.

Η υπόλοιπη εργασία κυλά ομαλά.

Είναι πολύ ενθαρρυμένος από τους συμμαθητές του που
αντιλαμβάνονται την πρόοδό του.
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Εξέλιξη του Νικολά

•  Αισθάνεται αναγνωρισμένος.
•  Εξελίσσεται καλά.
•  Ξέρει να διαβάζει, να γράφει.
•  Πολύ θαρραλέος, κάνει μεγάλες προσπάθειες.
•  Αγαπά πολύ το σχολείο.

v) Συμπέρασμα

Αυτή η εμπειρία προσφοράς βοήθειας σ’ ένα παιδί, μέσω των
παιδαγωγικών ανταλλαγών με μια δασκάλα πολύ ευαισθητοποιημένη
στα ιδιαίτερα προβλήματα του μαθητή της, αποδείχθηκε ωφέλιμη γι’
αυτόν.

Αυτή η διδάσκουσα προσάρμοσε γρήγορα την παιδαγωγική της
με πολύ ενδιαφέρον και δυναμισμό και μάλιστα επέκτεινε τη βοήθειά
της και σε άλλους μαθητές με αποτυχίες.

Αυτό ήταν για μένα εξαιρετικά εποικοδομητικό και καινούργιο,
καθώς δύο άλλες δασκάλες και η ψυχολόγος συμμετείχαν σ’ αυτές τις
συναντήσεις.

9.2.2 Η περίπτωση του Κάρλου

Αιτιολογία: Περίπτωση ΕΚΑ − σπαστική τετραπληγία:
μετακινείται με αμαξίδιο κατασκευασμένο από την οικογένεια, η οποία
αρνείται την έννοια της αναπηρίας.

Παρακολούθηση: Υπηρεσία γενικής νευρολογίας,
κινησιοθεραπεία σε ιδιώτη ειδικό τρεις φορές την εβδομάδα,
ψυχοκινητική στο ΚΙΨ μια φορά την εβδομάδα.

Σχολικό ιστορικό όχι συνεχές:
− 1ο επίπεδο νηπιαγωγείου: έναρξη σχολικής εκπαίδευσης σε
ειδική νηπιακή τάξη.  Η οικογένεια δεν ανέχεται αυτόν τον
"αποκλεισμό".

− 2ο επίπεδο νηπιαγωγείου: εγγραφή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο της
γειτονιάς του.
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− Α΄ τάξη Δημοτικού: δημοτικό σχολείο της περιοχής του ειδικά
προσαρμοσμένο στον τομέα του για παιδιά με ΚΠ
(ανελκυστήρας, κεκλιμένα επίπεδα).

− Τέλος Οκτώβρη ειδοποίηση στις επισκέπτριες δασκάλες.

i) Α΄ τάξη Δημοτικού: σχολικό 1992-1993

Στο σχολείο, μετακινείται με το αμαξίδιο. Μια ΣΒΝ (Σχολική
Βοηθός Νηπιαγωγός) παίζει εξ ολοκλήρου βοηθητικό ρόλο στη ζωή
του, σ’ όλες τις σχολικές δραστηριότητες (έξοδος, μετακίνηση όλης της
τάξης). Οι δραστηριότητες φυσικής αγωγής καταργούνται εκτός απ’
αυτές στην πισίνα.

Στην τάξη, ο Κάρλος μαθαίνει να διαβάζει πολύ γρήγορα και μ’
αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνει την πλήρη ένταξή του στο σχολείο.  Ο
δάσκαλος έχει ενθουσιαστεί μ’αυτή την πρόοδο και ελαχιστοποιεί τις
δυσκολίες που του επισημαίνω.  Η γραφή δεν διδάσκεται συστηματικά,
υπάρχει μεγάλη ανεκτικότητα για τα όσα πραγματοποιεί.

Χάνει τα πράγματά του, δεν ξέρει να οργανώνεται. Είναι συχνά
πολύ κουρασμένος. Το απόγευμα φαίνεται να είναι πολύ λίγο
αποδοτικός.

Παρεμβάσεις μέσα στην τάξη:

− κατά το διάλειμμα,
− δραστηριότητες προτεινόμενες από τον δάσκαλο σχετικά με μια
άσκηση αντιγραφής.
Γρήγορα, αντιλαμβάνομαι ξεκάθαρα την ανάγκη μιας τεχνικής

εκμάθησης της γραφής.  Ο Κάρλος έχει τις δυνατότητες, αλλά πρέπει
να γίνεται προσεκτική οργάνωση στην τοποθέτηση των γραμμάτων.  Ο
διδάσκων δεν συμφωνεί με την πρόταση. Αυτό δεν έχει σημασία, γιατί
ο Κάρλος ακολουθεί, τα καταφέρνει.

Πεπεισμένοι για τη χρησιμότητα να αρχίσει η εργοθεραπεία με
τη βοήθεια της ψυχολόγου του ΚΙΨ προσπαθήσαμε να
ευαισθητοποιήσουμε τους γονείς για την ένταξή του σε μια τάξη πιο
προσαρμοσμένη (κάθισμα κατάλληλο κτλ.).  Χωρίς επιτυχία.

Ο καιρός περνάει, οι φράσεις καθίστανται πιο μεγάλες, οι
δυσκολίες πιο εμφανείς.
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Γύρω στο Πάσχα το σχολείο και η οικογένεια πιστεύουν ότι η
γραφομηχανή είναι η λύση στα προβλήματα.  Αλλά ποιος θα κάνει την
εκμάθηση;

Στο τέλος της χρονιάς, το σχολείο ζητά από όλα τα ενταγμένα
παιδιά μια σύμβαση ένταξης.

ii) Β΄τάξη Δημοτικού: σχολικό έτος 1993-1994

Στο σχολείο

Το αμαξίδιο έχει αντικατασταθεί από ειδικές βακτηρίες.  Ο
Κάρλος δεν αισθάνεται ιδιαίτερη άνεση μ’ αυτά, όπως την
προηγούμενη χρονιά που είχε τη βοήθεια της ΣΒΝ.

Στην τάξη

Θέση όχι ιδιαίτερα ασφαλής. Κρατάει ισορροπία στην άκρη της
καρέκλας.  Καμιά σταθερότητα στον κορμό.  Τα πόδια δεν στηρίζονται.

Ο νέος δάσκαλος εκπλήσσεται με την πρόοδο του Κάρλου. Από
την πρώτη επαφή επιμένει στη ανάγκη βοήθειας στο γράψιμο. Η
οικογένεια δανείζει εθελοντικά μια γραφομηχανή για την τάξη: άρνηση
του δασκάλου.
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Παρεμβάσεις μέσα στην τάξη

Απολογισμός (Σεπτέμβριος 1993)

Όλοι οι χαρακτήρες είναι ανακατεμένοι μέσα στο ίδιο κείμενο.
Οι λέξεις δεν χωρίζονται.  Ο Κάρλος χρησιμοποιεί αυθόρμητα τη
γραφή την πιο εύκολη γι` αυτόν. Του είναι πολύ δύσκολο να
ξαναδιαβάσει το κείμενό του.  Το γράψιμο είναι αργό.

Πρόταση να έρχεται 2 φορές την εβδομάδα τον πρώτο καιρό για
να ξαναμάθει να γράφει.  Το πρόβλημα εξελίσσεται και η λύση του
καθίσταται επείγουσα.  Η πρόταση γίνεται δεκτή.

Πρόγραμμα

Η γραφή δεν είναι ιχνογραφημένη, υπακούει σε νόμους που
οδηγούν στην ταχύτητα. Ο Κάρλος ανακαλύπτει και μαθαίνει τους
κανόνες:

− χρήση του ίδιου γραφικού χαρακτήρα μέσα σ’ ένα κείμενο,
− εργασία με οικογένειες γραμμάτων χρησιμοποιώντας:

•   την κατεύθυνση (όχι επιστροφές),
•   την προφορική έκφραση του δασκάλου,
•  την προφορική έκφραση του μαθητή,
•   την απομνημόνευση,

− διάστημα μεταξύ λέξεων,
− διάστημα μεταξύ φράσης και κεφαλαίου γράμματος,
− χρήση ενός πίνακα αναφοράς με τις διαφορετικές γραφές.

Σε μια εβδομάδα:
1η φάση: συστηματική εργασία στην ώρα της γυμναστικής.
2η φάση: επανεισαγωγή της μάθησης με αντιγραφή του κειμένου

του γραπτού λόγου που έχει προγραμματίσει και προτείνει ο δάσκαλος.
Σιγά σιγά ο Κάρλος χρησιμοποιεί αυθόρμητα τις γνώσεις του.  Οι

φίλοι τον συγχαίρουν. Παράλληλα οι γονείς συμβουλεύουν για ένα
αίτημα εργοθεραπείας σε μια ειδικευμένη υπηρεσία παιδικής
νευρολογίας για να μάθει να χειρίζεται τη μηχανή.
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Εκτίμηση της εργοθεραπείας

Ο Κάρλος έχει όλες τις ικανότητες για να μάθει να γράφει.
Πρέπει να γίνει ιδιαίτερη δουλειά για να μπορεί να κάθεται στη θέση
του και αργότερα βλέπουμε τα σχετικά με τη μηχανή. Στο τέλος του
1ου τριμήνου της σχολικής χρονιάς, ο εργοθεραπευτής συνεργάζεται
στο σπίτι με την επισκέπτρια δασκάλα και τον διδάσκοντα.

iii) Συμπέρασμα

Η στάση του δασκάλου και των γονέων έναντι των δυσκολιών
του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας.  Είναι δύσκολο να επιβάλεις
μια πιο ειδική εργασία εάν δεν δεσμευτούν όλοι ενεργά.  Στην
περίπτωση ενός έξυπνου παιδιού, «ομιλητικού», το περιβάλλον του
πιστεύει ότι θα αντισταθμίσει τα πράγματα με τη νοημοσύνη του και
ελαχιστοποιεί εκ των πραγμάτων τις δυσκολίες στον τομέα των
επιδόσεων, οι οποίες δεν μοιάζουν να είναι πρωταρχικής σημασίας.

9.2.3 Γενικό Συμπέρασμα

Προφανώς, οι διδάσκοντες και τα δίκτυα φροντίδας είναι
αντιμέτωποι με τα ιδιαίτερα προβλήματα του παιδιού με ΕΚΑ.

− Όταν το παιδί παρακολουθείται από μια ειδική υπηρεσία, η οποία
λαμβάνει υπόψη το σύνολο  αυτών των προβλημάτων, είναι πολύ
πιο εύκολο να βρεθούν λύσεις και μια αποτελεσματική βοήθεια
με τα μέλη της ομάδας (γιατροί,  εργοθεραπευτές...).

− Όταν το παιδί παρακολουθείται από μια γενική νευρολογική
υπηρεσία ή από έναν παιδίατρο, οι ομάδες αισθάνονται ακόμη
περισσότερο αβοήθητες.  Τα μέτρα που προτείνονται δεν είναι
αναγκαστικά  οι καλύτερες απαντήσεις.
Τα προβλήματα γραφής και των μαθηματικών αναθέτονται και

τα δύο σε ειδικούς δασκάλους ψυχοκινητικής του στο ΚΙΨ ή σε
φυσιοθεραπευτές του στο ΚΙΨΠ.

Aντιμετωπίζουμε λοιπόν δυσκολίες για να εξασφαλίσουμε την
κατάλληλη βοήθεια στα μαθηματικά από τους εργοθεραπευτές ή τους
φυσιοθεραπευτές με ευαισθησία στα προβλήματα των ΕΚΑ.
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Μόλις το παιδί φθάσει στο προχωρημένο επίπεδο, η εκτενής
σειρά των ασκήσεων και ο ρυθμός της δουλειάς προδίδουν τις ήδη
υπάρχουσες δυσκολίες και, εάν δεν υπάρξει ιδιαίτερη στρατηγική που
να βοηθάει το παιδί και το δάσκαλο, μπορεί να τους καταλάβει όλους
ένα αίσθημα αδυναμίας, ακόμα και μια διάθεση παραίτησης, και να
μπλοκάρει τα μελλοντικά σχέδια.

Παράλληλα, στα πλαίσια των συνεντεύξεων με τους γονείς
παρατηρούμε έναν φόβο περιθωριοποίησης, ιδίως στους πιο νέους.  Η
παρέμβασή μας επισημαίνει την αναπηρία και τους είναι απαραίτητο
κάποιο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να κατανοήσουν το ρόλο
μας στη διαδικασία ένταξης του παιδιού, χάρη σε μια πληροφόρηση,
μια σύμπραξη και μια παιδαγωγική βοήθεια στους κόλπους της τάξης.
Αργότερα, καταλαβαίνουν και εκτιμούν τον ρόλο μας καθ` όλη τη
διάρκεια της σχολικής φοίτησης.  Πρέπει αδιάκοπα να εξελισσόμαστε
μαζί, αυτό σημαίνει για μας μια διαθεσιμότητα και μια ευελιξία σε κάθε
νέα περίσταση.

Εξάλλου, νιώθουμε μια απομόνωση τόσο σε προσωπικό επίπεδο,
όσο και λόγω της γεωγραφικής διασποράς των σχολείων, προφανώς μια
έλλειψη χρόνου και προπάντων έχουμε ανάγκη να μοιραζόμαστε με
άλλους τη δουλειά μας. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που μας
κάνει να συμμετέχουμε σ’ αυτή την ομάδα εργασίας και σ’ αυτές τις
μέρες μελέτης.
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10. ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΠΠ) ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ (Παρίσι)

[Σημείωση των επιμελητών της απόδοσης των άρθρων στην Ελληνική: Για τη
διευκόλυνση του αναγνώστη, παρατίθεται στη συνέχεια πίνακας των
χρησιμοποιούμενων στο κείμενο αρκτικόλεξων.]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ

− ΔΕΒ = Δίκτυο Ειδικής Βοήθειας για παιδιά με δυσκολίες
             (Réseau d’ Aide Spécialisé pour Enfants en Difficultés: RASED)
− ΚΕΠ = Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού
              (Centre d’ Orientation Professionnelle)
− ΚΙΨΠ = Κέντρο Ιατρο-Ψυχο-Παιδαγωγικό
               (Centre Médico-Psycho-Pédagogique: CMPP)
− ΚΠΠ = Κέντρο Πληροφόρησης και Προσανατολισμού
              (Centre d’ Information et d’ Orientation: CIO)
− ΚΨΠΠ = Κέντρο Ψυχο-Παιδαγωγικής Προσαρμογής
                (Centre d’ Adaptation Psycho-Pédagogique: CAPP)
− ΛΕΠ = Λύκεια Προσαρμοσμένης Εκπαίδευσης
             (Lycées D’ Enseignement Adapté: LEA)
− ΠΙΠΕ = Περιφερειακά Ιδρύματα Προσαρμοσμένης Εκπαίδευσης
               (Etablissements Régionaux d’ Enseignement Adapté: EREA)
− ΠΣΕ = Προσαρμογή και Σχολική Ένταξη
             (Αdaptation et Intégration Scolaire: AIS)
− ΥΦΣ = Υπηρεσία Φροντίδας και Ειδικής Εκπαίδευσης στο Σπίτι

             (Service de Soins et d’ Éducation Spécialisée à Domicile: SESSΑD)
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10.1 Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

E. PICHOT ∗

Μόλις τον 20ο αιώνα, δηλαδή 25 χρόνια από τότε που
θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση (νόμος της 28ης Μαρτίου
1882 από τον Jules Ferry), ξεκινά ένας μηχανισμός εκπαίδευσης και
φροντίδων προσώπων με "ανεπάρκειες", και έτσι οι σύγχρονοι τότε
άνθρωποι έμαθαν να διαχωρίζουν τους εγκληματίες, τους
περιθωριακούς, τους τρελούς, τους καθυστερημένους, τους σωματικά
ανάπηρους.

Μπορούμε να αναφέρουμε ιδιαιτέρως τη δράση ενός γιατρού του
νοσοκομείου του Bicètre, του Desiré Magloire BOURNEVILLE, ο
οποίος μελέτησε και εφήρμοσε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα
αφιερωμένο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων παιδιών, των οποίων του
είχε ανατεθεί η φροντίδα. Ο Bourneville επιζητούσε, από εκείνη την
εποχή, τη δημιουργία τάξεων προσαρτημένων σε κανονικά δημοτικά
σχολεία. Ο ένθερμος ζήλος του για το θέμα αυτό υπήρξε η αιτία που
οδήγησε τις δημόσιες αρχές να ενδιαφερθούν για τα καθυστερημένα
παιδιά, που ήσαν εκπαιδεύσιμα.

Στις 4 Οκτωβρίου του 1904, δημιουργήθηκε μια διυπουργική
επιτροπή, η ονομαζόμενη Επιτροπή Bourgeois, η οποία κατέγραψε
πολλές κατηγορίες "μη φυσιολογικών" ατόμων: τους κωφάλαλους, τους
τυφλούς, τους ιατρικά μη φυσιολογικούς, τους σπαστικούς, τους
καθυστερημένους. Η Επιτροπή αυτή πρότεινε τη δημιουργία, κατά
προτεραιότητα, ειδικών τάξεων προς όφελος των σπαστικών  και των
καθυστερημένων, και το 1907 υπήρξαν οι πρώτες τάξεις τελειοποίησης
[βελτίωσης].

Ο νόμος της 15ης Απριλίου του 1909, με το οποίο ιδρύθηκαν
επισήμως σχολεία και τάξεις «βελτίωσης» για παιδιά καθυστερημένα
είναι το ιδρυτικό κείμενο αυτού που ονομάζουμε σήμερα Προσαρμογή
και Σχολική Ένταξη (ΠΣΕ - AIS) ή ειδική εκπαίδευση.

                                                          
∗  Η κ. E. PICHOT είναι διευθύντρια του ειδικού Κέντρου Πληροφόρησης και
Προσανατολισμού (ΚΠΠ - CIO στο Παρίσι) για νέους με σωματικές αναπηρίες.



228

Ωστόσο η ανάληψη φροντίδας αυτών των παιδιών
παρεμποδίστηκε από την αδράνεια των δημόσιων αρχών και από τις
οικονομικές δυσκολίες της εποχής (υπήρχαν 40 ειδικές τάξεις το 1936,
274 το 1944 και 1145 το 1951). Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας (αυτή
η ονομασία υιοθετήθηκε το 1936) δεν έδειξε ιδιαίτερα μαχητική στάση
στον τομέα της φροντίδας παιδιών με σοβαρές σωματικές και νοητικές
δυσκολίες. Επέτρεψε να παραδοθεί εύκολα η ευθύνη σε ειδικά
ιδρύματα  που διευθύνονταν από γιατρούς και τα οποία έπαιρναν
επιδόματα ασθενείας (το Υπουργείο Υγείας, Αρωγής και Πρόνοιας
ήταν αυτό που έδωσε τη συγκατάθεσή του από το 1937).

Έκτοτε ενεργοποιείται ο ιατρο-εκπαιδευτικός τομέας που
οργανώθηκε και αναπτύχθηκε γύρω από συλλόγους γονέων παιδιών με
ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικών κλπ.

Από το 1950 μέχρι το 1970, σ΄ ένα ευνοϊκό κοινωνικο-
οικονομικό πλαίσιο, δημιουργήθηκαν πολλές ιατρο-εκπαιδευτικές
δομές τις οποίες  διαχειρίζονταν σύλλογοι και οι οποίες
υποστηρίζονταν από τα Υπουργεία Υγείας και Εθνικής Παιδείας (το
1963, υπήρχαν 3603 τάξεις ειδικευμένες για όλες τις κατηγορίες
αναπηριών).

Παραδόξως, σ΄ αυτό το πλαίσιο διαχωρισμού των ατόμων με
ειδικές ανάγκες, αναπτύχθηκαν ιδέες που υποστήριζαν την ένταξη. Για
παράδειγμα, το 1963 δημιουργήθηκαν ιατρο-ψυχο-παιδαγωγικά κέντρα
(ΚΙΨΠ) έργο των οποίων, ακόμα και σήμερα, είναι η διάγνωση των
διαταραχών και η ιατρο-ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική
αποκατάσταση  υπό ιατρική παρακολούθηση. Μπορούν να
υποστηρίξουν παιδιά με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε κανονικό
σχολικό περιβάλλον.

Το 1975, ψηφίστηκε ο βασικός νόμος για τη φροντίδα των
ατόμων με ειδικές ανάγκες στη Γαλλία. Είναι ο περίφημος νόμος
πλαίσιο της 30ης Ιουνίου 1975 υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
που προσδιορίζει και ρυθμίζει τα δικαιώματά τους: "η πρόληψη και η
διάγνωση των αναπηριών, οι φροντίδες, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ο
επαγγελματικός προσανατολισμός, η απασχόληση, η διασφάλιση των
οικονομικών πόρων, η κοινωνική ένταξη και η πρόσβαση στα αθλήματα
και στην ψυχαγωγία του ανήλικου και του έφηβου με ειδικές σωματικές,
αισθητηριακές ή νοητικές ανάγκες, συνιστούν μία εθνική υποχρέωση". Η
βασική αρχή, που προσδιορίστηκε από τον νόμο, είναι η πρόσβαση των
ατόμων με ειδικές ανάγκες, στα ανοιχτά, για το σύνολο του πληθυσμού,
ιδρύματα και η παραμονή τους σ' ένα κανονικό πλαίσιο εργασίας και
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ζωής, όταν οι ικανότητές τους το επιτρέπουν. (άρθρο 1 του νόμου 75-
534).

Από την άποψη του σχολείου, πρόκειται για την ένταξη σε
συνδυασμό με την εφαρμογή συστημάτων βοήθειας, όπως για
παράδειγμα στα ειδικά δίκτυα για παιδιά με δυσκολίες (ΔΕΒ - RASED)
στο δημοτικό σχολείο.

Ο νόμος της 19ης Ιουλίου του 1989, που δεν είναι εξειδικευμένος
στην αναπηρία, επανεπιβεβαιώνει το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τον
καθένα και την προτεραιότητα στη σχολική ένταξη των ατόμων με
ειδικές ανάγκες, όταν αυτό είναι δυνατό.

Έκτοτε, πολλές εγκύκλιοι σημειώνουν την πολιτική θέληση
ένταξης: στις 17 Μαϊου, επιβεβαιώνεται η αρχή του δικαιώματος στην
ένταξη των εφήβων με κινητικά, αισθητηριακά ή νοητικά προβλήματα
στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ένταξη οργανώνεται
γύρω από τη σύμβαση ένταξης και το ατομικό σχέδιο κατάρτισης.

Πρόσφατα, στις 3 Δεκεμβρίου του 1998, η κ. Ségolène ROYAL,
υπουργός σχολικής εκπαίδευσης, κατά την επίσκεψή της σ΄ ένα
σχολικό συγκρότημα στη Μarseille, ανήγγειλε νέα μέτρα με στόχο τον
διπλασιασμό, μέσα σε πέντε χρόνια, του αριθμού των παιδιών με
ειδικές ανάγκες στο σχολείο:

− Ενίσχυση των ενεργειών ειδικής κατάρτισης που απευθύνονται
στους εκπαιδευτικούς των δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων,
αλλά επίσης και στους διευθυντές των σχολείων και στους
επιθεωρητές εκπαίδευσης.

− Ανάπτυξη των συνοδευτικών μέσων φοίτησης σε κανονικό
σχολικό περιβάλλον, μέσω συμβάσεων με τους διάφορους
τοπικούς εταίρους.

− Ανάπτυξη της προσφυγής σε επαγγελματίες νέων ειδικοτήτων,
ως βοηθητικών παραγόντων στην εργασία της ένταξης.

− Σε θεσμικό επίπεδο, δημιουργία ενός περιφερειακού συμβουλίου
σχολικής ένταξης (συμβουλευτικό όργανο παρατήρησης και
αξιολόγησης), μιας τοπικής επιτροπής παρακολούθησης της
πολιτικής ένταξης και ενός κοινού τομέα των Υπουργείων
Εθνικής Παιδείας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που θα
καθοδηγεί σε εθνικό επίπεδο και θα γνωμοδοτεί σε θέματα
αναπηρίας. (Actualités Sociales Hebdomadaires, αρ. 2097 της
11/12/1998).
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10.2 ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ

Σήμερα, συνυπάρχουν στη Γαλλία δύο συστήματα σχολικής
φοίτησης: (i) σε ειδικά ιδρύματα και (ii) στα πλαίσια του ενταξιακού
μοντέλου, με δυνατότητες περάσματος από το ένα στο άλλο, ανάλογα
με τις ικανότητες του νέου και την προσφορά που υπάρχει για
κατάρτιση σε τοπικό επίπεδο.

Α. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Οι υφιστάμενες σήμερα δομές που καλύπτουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες
είναι τρεις :

1. ΔΗΜΟΣΙΕΣ
− Μονάδες που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, όπως
για παράδειγμα τα Περιφερειακά Ιδρύματα Προσαρμοσμένης
Εκπαίδευσης (EREA), τα Λύκεια Προσαρμοσμένης Εκπαίδευσης
(LEA).

− Μονάδες που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, όπως για
παράδειγμα τα Εθνικά Ινστιτούτα των Κωφών και Τυφλών
Νέων.

2. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
− Μονάδες υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, κατόπιν
σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.

3. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ
− Νοσοκομεία ημερήσιας περίθαλψης, ενταγμένες τάξεις σε
νοσοκομεία, κέντρα επανεκπαίδευσης και λειτουργικής
αποκατάστασης κλπ.

Β. Η ΕΝΤΑΞΗ

Η διαδικασία ένταξης υποστηρίζεται συχνά από συνοδευτικές
υπηρεσίες {Υπηρεσίες Ειδικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στο Σπίτι
(ΥΦΣ- SESSAD), ειδικά ιδρύματα κλπ.}και έχει πολλές μορφές:

− τάξεις ένταξης σε μια σχολική μονάδα,
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− ομάδες ολικής ή μερικής ένταξης μέσα σε κανονικές τάξεις,
− ατομική ένταξη.

10.3 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΑ ΚΠΠ

Υπάρχουν 518 Κέντρα Ενημέρωσης και Προσανατολισμού
(ΚΠΠ) που υπάγονται, για τη διαχείρισή τους, είτε στη Διεύθυνση
Εκπαίδευσης (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας), είτε στα Γενικά
Συμβούλια (διοικητικές περιφερειακές αρχές). Τα ΚΠΠ είναι υπηρεσίες
των Επιθεωρήσεων Εκπαίδευσης (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας), των
οποίων οι αποστολές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του
εκπαιδευτικού συστήματος. Έχουν αποστολή κοινωφελούς υπηρεσίας
και είναι υπεύθυνα για την ενημέρωση, την παρατήρηση, τη
διαμεσολάβηση και την εμψύχωση στο πλαίσιο των σχολικών
περιφερειών. Πραγματικά παρατηρητήρια σε θέματα κατάρτισης και
κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης, καθώς και σε θέματα
κατάρτισης-εξειδίκευσης-απασχόλησης, μπορούν να προωθήσουν τον
προβληματισμό των εκπαιδευτικών ομάδων. Ξεκινώντας από την
ανάλυση της πορείας του προσανατολισμού και τη μελέτη των
επαγγελματικών ικανοτήτων καθώς και την ένταξη των διπλωματούχων
νέων, προσπαθούν να επηρεάσουν τις πολιτικές προσανατολισμού των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σε επίπεδο ατόμων, η συμβολή του ΚΠΠ αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στη βοήθεια για την εκπόνηση και την πραγματοποίηση
σχολικών πανεπιστημιακών και επαγγελματικών προγραμμάτων. Στο
ΚΠΠ, το κοινό βρίσκει δωρεάν και ανεξάρτητη πληροφόρηση για τα
προγράμματα κατάρτισης, τα ιδρύματα κατάρτισης (σχολικά,
πανεπιστημιακά ή οργανισμούς κατάρτισης που απευθύνονται σε
ενήλικες…) και τα επαγγέλματα. Αυτή η ενημέρωση παρέχεται υπό
μορφή γραπτών εγγράφων (φυλλάδια, οδηγοί, περιοδικά), τα οποία
συντάσσονται και προσφέρονται μέσα από ένα σύστημα
αυτοδιαχειριζόμενης τεκμηρίωσης, καθώς επίσης και υπό μορφή
ηλεκτρονικών εγγράφων (λογισμικό-CD ROM).

Το ΚΠΠ προσφέρει σε κάθε συμβουλευόμενο τη δυνατότητα να
κάνει, σε μία δεδομένη στιγμή, αποτίμηση, με έναν Σύμβουλο
Προασανατολισμού-Ψυχολόγο, για την πορεία, τις στάσεις, τα σχέδια
του. Μπορεί να τον οδηγήσει, αν υπάρχει ανάγκη, προς άλλους
οργανισμούς κατάλληλους να του επιτρέψουν να καταλήξει στην
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πορεία που πρέπει να ακολουθήσει. Τα ΚΠΠ. είναι ένας χώρος
κατανόησης και συζήτησης για τις οικογένειες και τους μαθητές, οι
οποίοι αποτελούν το κοινό που έχει προτεραιότητα. Οι ενήλικες επίσης
μπορούν να βρουν υποστήριξη εκεί.

Οι Σύμβουλοι Προσανατολισμού-Ψυχολόγοι που συνδέονται με
το ΚΠΠ εργάζονται επίσης σε σχολεία, όπου οργανώνουν: (i) ώρες
υποδοχής  για να δέχονται ατομικά τους μαθητές και τις οικογένειές
τους, (ii) συνεδρίες ενημέρωσης καθώς και συντονισμού, σε
συνεργασία ορισμένες φορές με τους εκπαιδευτικούς,
ευαισθητοποιώντας τούς μαθητές σε ζητήματα προσανατολισμού.
Αυτές οι ενέργειες έχουν ως στόχο ν΄ αναπτύξουν στους νέους μια
δυναμική στάση για την προετοιμασία του μέλλοντός τους, να τους
παρακινήσουν να εκφράσουν σαφώς υπεύθυνες επιλογές, λαμβάνοντας
υπ' όψη τις φιλοδοξίες τους, αλλά και την πραγματικότητα της
κατάρτισης και του οικονομικού και κοινωνικού πλαισίου. Εν ολίγοις,
στόχος τους είναι το να ευνοήσουν την εμφάνιση ενός προσωπικού
σχεδίου κατάρτισης.

10.4 ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΚΠΠ) ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΓΙΑ
ΝΕΟΥΣ ΜΕ  ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Όπως πολλές ιατρο-εκπαιδευτικές δομές, το ΚΠΠ (C.I.O.)
δημιουργήθηκε στη δεκαετία του 50, από ένα μέλος της Ένωσης
Παραλύτων Γαλλίας (APF), τον Marc SAUTELET. Ενώθηκε με τις
υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού το 1955, και έγινε
κρατικό ΚΠΠ το 1974. Μετακόμισε από τους προηγούμενους χώρους
του τον Απρίλιο του 1990 για να εγκατασταθεί στην οδό Dieudonné
Costes 8, Παρίσι, με πρόσβαση σε αυλή και πάρκινγκ.

Το ΚΠΠ ξεκίνησε και εργάζεται στην ίδια οπτική με άλλες
υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού "εξοπλισμένο" με μεθό-
δους, κριτήρια (tests), «φύλλα αξιολόγησης» κλπ., ανταποκρινόμενο
έτσι σε συγκεκριμένα αιτήματα τόσο των ειδικών ιδρυμάτων όσο και
των προσώπων που προσέρχονται στους χώρους του.

Οι σύμβουλοι εργάζονται ως ειδικοί με στόχο να προσδιορίσουν,
με τη βοήθεια επιστημονικά επεξεργασμένων εργαλείων, μία λογική
αντιστοιχία μεταξύ των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των θέσεων
εργασίας που τους ταιριάζουν. Αυτό πρέπει να συσχετιστεί, χωρίς
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καμιά αμφιβολία, τόσο με την αρχική αντίληψη του προσανατολισμού,
ως συνδυασμού ατόμου-επαγγέλματος, όσο και με το ιδιαίτερο
περιβάλλον της αναπηρίας καθώς και με τις πιέσεις των θεσμών και
ολόκληρης της κοινωνίας για αναζήτηση λύσεων κατάρτισης και
επαγγελματικής αποκατάστασης. Λύσεων που θα μπορούν να
διασφαλίσουν τους νέους και τον περίγυρό τους,
συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού.

Εδώ και λίγο καιρό, το ΚΠΠ επέλεξε να συμπεριλάβει στην
εφαρμογή της πρακτικής του τους συναδέλφους από την ευρύτερη
διοικητική περιοχή, δίνοντας προτεραιότητα σε ενέργειες που βοηθούν
τον νέο και την οικογένειά του στην επεξεργασία ενός σχεδίου
κατάρτισης, δηλαδή ζωής.

Αυτή η εξέλιξη δεν είναι πάντα κατανοητή από τους διάφορους
συνεργάτες μας που περιμένουν ακόμα από εμάς τη "λύση". Πολλά
ιδρύματα, με τα οποία έχουμε δημιουργήσει ιδιαίτερους δεσμούς στο
παρελθόν, έχουν δυσκολία στο να παραδεχτούν αυτή την καινούργια
αντίληψη της λειτουργίας μας που επιβάλλει διαφορετικούς τρόπους
παρέμβασης. Αυτό μας κάνει να διερωτώμεθα μη τυχόν θα πρέπει να
δεχτούμε αυτή την έντονη απαίτηση ως τη νόμιμη έκφραση της
αγωνίας τους απέναντι στο μέλλον αυτών των νέων.

Σήμερα, οι σύμβουλοι, καθώς και οι συμβουλευτικές
παρεμβάσεις που γίνονται στο ειδικό ΚΠΠ του Παρισιού, που αφορούν
τους νέους ολόκληρης της περιοχής του Ile de France και μερικές φορές
της επαρχίας, καλύπτουν δέκα ιδρύματα του Παρισιού και των
περιχώρων (με διάφορο νομικό καθεστώς: δημόσιο, ιδιωτικό,
συλλογικό κλπ.) και τρία παρισινά νοσοκομεία (Robert Debré -
Trousseau - Necker). Διάφοροι οργανισμοί με τους οποίους δεν έχουμε
σχέσεις ζητούν επίσης τη βοήθειά μας. Ο τομέας της σημερινής μας
παρέμβασης, όπως έχει καθιερωθεί απ΄ αρχής, δεν είναι επομένως
παγιωμένος, οπότε το βασικό μέλημά μας είναι το να βελτιώνουμε τις
ενέργειές μας.

10.5 ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ

Οι νέοι που ζητούν τη βοήθειά μας, παρουσιάζουν κινητικά και
αισθητηριακά προβλήματα ή υποφέρουν από ασθένειες που τους
καθιστούν άτομα με ειδικές ανάγκες και διαταράσσουν τη σχολική τους
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φοίτηση, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νεφρική ανεπάρκεια, ο
καρκίνος κ.ά. Απευθύνονται σ' εμάς μερικές φορές με δική τους
πρωτοβουλία, αλλά πιο συχνά με τη συμβουλή των ιατρικών και
κοινωνικών υπηρεσιών, των θεσμικών επιτροπών (CDES, COTOREP),
και των ενώσεων.

Eδώ και κάποια χρόνια, οι νέοι που έρχονται στο κέντρο μας
εμφανίζουν μια επιδείνωση των διαταραχών. Αυτό σχετίζεται ίσως:  με
τις προόδους της επιστήμης, που σώζει νέους που παλαιότερα ήταν
καταδικασμένοι, με την ισχυρή θέληση των νέων με ειδικές ανάγκες
και των οικογενειών τους να εισχωρήσουν και σε ανώτερα επίπεδα
σπουδών και με τη γενικότερη προσπάθεια ένταξης που κατευθύνει
τους νέους με μικρότερου βαθμού αναπηρία προς ΚΠΠ με τη δική μας
ειδίκευση.

Παραδόξως, εάν το διάβημα του νέου να συμβουλευτεί το
εξειδικευμένο ΚΠΠ θέτει σε πρώτη μοίρα την ενέργεια αυτή έναντι της
αναπηρίας, η δική μας προσέγγιση είναι να  θεωρήσουμε αυτόν τον νέο
ως ένα άτομο στην ολότητά του, η αναπηρία του οποίου δεν είναι παρά
ένα στοιχείο ανάμεσα σε άλλα.

Η θέλησή μας να εργαστούμε δίπλα σ΄ ένα κοινό με ειδικές
ανάγκες και η εμπειρία μας μάς επιτρέπουν να προσεγγίζουμε την
αναπηρία με λιγότερο, ίσως, άγχος και να τηρούμε αποστάσεις από
καταστάσεις των οποίων η πολυπλοκότητα θα μπορούσε να μας
καταποντίσει. Πράγματι, για τους νέους που δεχόμαστε, σπάνια έχουμε
ολοκληρωμένες και οριστικές απαντήσεις να προτείνουμε, ακόμα και
αν περιμένουν πάντα από εμάς  λίστες με επαγγέλματα που να είναι
προσαρμοσμένα στην κάθε αναπηρία.

Κάθε νέος είναι ένα μοναδικό άτομο λόγω της ιστορίας του, των
ικανοτήτων του, των κινήτρων του, του κοινωνικο-πολιτιστικού
περιβάλλοντός  του. Η προσωπικότητά του, ο δυναμισμός του, αλλά
επίσης το οικογενειακό και θεσμικό πλαίσιο στα οποία βρίσκεται,
επηρεάζουν τον τρόπο, με τον οποίο ο έφηβος ζει τη σχολική του
φοίτηση και τη δυνατότητά του ή την έλλειψή της για να δει τον εαυτό
του στη μελλοντική εξέλιξή του.

Είναι κάτι το παρηγορητικό για μας να βλέπουμε τους εφήβους,
των οποίων η σοβαρότητα της αναπηρίας θα μπορούσε να μειώσει
σημαντικά την έκταση του πεδίου των δυνατοτήτων, να παίζουν οι ίδιοι
μ' αυτά τα όρια και να επιτυγχάνουν πορείες, τις οποίες δεν θα
μπορούσαμε να φανταστούμε, λόγω των εμποδίων που έχουν να
υπερπηδήσουν. Άραγε πριν τους συναντήσουμε, θα ήταν δυνατόν να
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φαντασθούμε ότι ένας δικηγόρος θα μπορούσε να είναι κωφός, μία
κοινωνική λειτουργός τυφλή, ένας μηχανικός αυτοκινήτων
παραπληγικός;

Από την άλλη πλευρά,, αναλαμβάνουμε περιπτώσεις εφήβων που
μοιάζουν να έχουν περισσότερα προτερήματα, αλλ΄ αντιμετωπίζουν
μεγαλύτερες δυσκολίες: είτε γιατί δεν κατορθώνουν να αντιμετωπίσουν
τους κινδύνους που υπάρχουν σε κάθε απόφαση επαγγελματικού
προσανατολισμού είτε γιατί δεν επιτυγχάνουν να κάνουν
αναπόφευκτους συμβιβασμούς - ο χειρισμός των οποίων είναι ιδιαίτερα
δύσκολος στην εφηβεία - μεταξύ των επιθυμιών τους και της
πραγματικότητας.

Σ΄ αυτή τη φάση, ο χρόνος παίζει ρόλο, παρ' όλο που ο σχολικός
θεσμός το αρνείται, κατά κάποιο τρόπο. Ιδιαίτερα στο κέντρο μας, η
συνεκτίμηση του  χρόνου είναι αναπόφευκτη για διαφορετικούς
λόγους: (i) Η ανάληψη συνολικής ευθύνης για τον νέο επιβάλλει
συνεντεύξεις σε βάθος. (ii) Η συνοδευτική εργασία προϋποθέτει
παρακολούθηση με τακτές συναντήσεις και έναν συντονισμό με όλα τα
άτομα που είτε υποστηρίζουν τον νέο στο δικό τους χώρο είτε τον
παραπέμπουν ή τον συνοδεύουν στο κέντρο (εκπαιδευτές, κοινωνικοί
λειτουργοί, δάσκαλοι, γιατροί, ψυχολόγοι…).

Αυτή η διαπροσωπική συνεργασία πρέπει να ακολουθείται από
μία δράση διυπηρεσιακή μεταξύ των οργάνων που λαμβάνουν
αποφάσεις (CCSD, CDES, COTOREP), των ιατρικών υπηρεσιών
(σχολίατροι της διεύθυνσης εκπαίδευσης, γιατροί που ακολουθούν τους
νέους σε ιδρύματα, νοσοκομεία κλπ.), των κοινωνικών και ψυχο-
παιδαγωγικών υπηρεσιών (CAPP – CMPP…) και των ενώσεων (ARF,
ADAPT, AFM…) που έχουν έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στο χώρο
της αναπηρίας.

Η καθημερινή μας πρακτική στον τομέα της αναπηρίας και η
θέση μας μάς οδήγησαν να εφαρμόσουμε μια πολιτική
ευαισθητοποίησης έναντι της αναπηρίας (ερωτηματολόγια που
απευθύνονται στους υπεύθυνους ιδρυμάτων, ομάδες εργασίας για την
ένταξη, σε περιφερειακό - διοικητικό επίπεδο ή από κοινού με τις
εκπαιδευτικές επιθεωρήσεις και τις επιχειρήσεις, το ανά χείρας
άρθρο…).

Σ' αυτό το πλαίσιο το ζήτημα της ένταξης είναι κεντρικό.
Αποτελεί βούληση, η οποία έχει ξεκάθαρα εκφραστεί στη Γαλλία και
στην Ευρώπη και η οποία θέτει το ζήτημα των συνθηκών εφαρμογής
της.
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Γενικά, οι νέοι μάς έχουν ανάγκη τις στιγμές της μετάβασης
μέσα από ειδικά σε γενικά ιδρύματα. Και είναι σίγουρο ότι επ΄ αυτού
του θέματος οι ανταλλαγές με τους συναδέλφους μας που εργάζονται
στον τομέα αυτό είναι οι πλέον απαραίτητες.

10.6 ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΠΠ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Το ΚΠΠ του Παρισιού με μία μικρή ομάδα (4 σύμβουλοι
προσανατολισμού-ψυχολόγοι, 2 άτομα διοικητικό προσωπικό, μία
διευθύντρια) είναι ένα από τα ειδικά κέντρα στη Γαλλία για
περιπτώσεις σχετικές με τη φυσική αναπηρία.

Ο βασικός του στόχος είναι η στήριξη των νέων με ειδικές
σωματικές ιδιαιτερότητες ή νέων που υποφέρουν από σοβαρές
ασθένειες (βλ. παράγρ. 10.5), η σύνθεση προγραμμάτων κατάρτισης, τα
οποία, μακροπρόθεσμα, διευκολύνουν λίγο έως πολύ την
επαγγελματική ή τουλάχιστον την κοινωνική ένταξη, των μαθητών με
τις πιο βαριές παθήσεις.

Είναι δύσκολο να δώσουμε μια λεπτομερή περιγραφή του
προσφερόμενου έργου λόγω της ποικιλίας των καταστάσεων. Κάθε
«πελάτης» αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση.

Στο ΚΠΠ του Παρισιού ασχολούμεθα με ατομικά αιτήματα, που
διατυπώνονται ύστερα από την προτροπή μιας κοινωνικής ή ιατρικής
υπηρεσίας, εκπαιδευτικών κλπ. Αρκετά συχνά, πραγματοποιούνται σε
στιγμές όπου οι νέοι και οι οικογένειές τους πρέπει, επιτακτικά, να
κάνουν κάποιες επιλογές προσανατολισμού. Όμως μερικές φορές, κατά
ιδανικό θα λέγαμε τρόπο, είναι εκτός κάθε πλαισίου ανάγκης. Τα
αιτήματα αυτά εκφράζουν τις ανησυχίες των νέων για το μέλλον τους,
αλλά επίσης και τη θέλησή τους να ακολουθήσουν μια σχολική
φοίτηση που θα τους επιτρέπει την καλύτερη δυνατή πρόοδο.

Ένα ζήτημα που συχνά αντιμετωπίζουμε είναι ο τύπος της
σχολικής φοίτησης: συνηθισμένο ίδρυμα ή ειδικό; Στη Γαλλία,
υπάρχουν πράγματι δύο συστήματα κατάρτισης με δυνατότητα να
περνάς από το ένα στο άλλο, ανάλογα με την εξέλιξη της υγείας του
νέου, και τα μαθήματα που παρακολουθεί (βλ. παράγρ. 10.2).

Όταν ένα νέο άτομο με ειδικές ανάγκες απευθύνεται σε ένα ΚΠΠ
του ευρύτερου τομέα, που δεν είναι ειδικευμένο, χωρίς αμφιβολία
επιθυμεί να εισακουστεί και να αναγνωριστεί ως ένα πρόσωπο, που δεν
θέτει, καταρχάς, ως πρόβλημα την αναπηρία. Μας φαίνεται σημαντικό
το να γίνει σεβαστή η πορεία του. Σε πολλές περιπτώσεις, ο νέος και η
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οικογένειά του βρίσκουν στο ΚΠΠ όλη την βοήθεια που χρειάζονται.
Ωστόσο, φανταζόμαστε πόσο δύσκολο και αγχωτικό μπορεί να είναι το
να υποδέχεσαι άτομα με ειδικές ανάγκες. Συχνά αυτά τα άτομα δεν μας
αφήνουν αδιάφορους, επειδή έχουν είτε αντιδράσεις απόρριψης είτε
συναισθήματα ανεπάρκειας ή ενθουσιασμού κλπ.

Άλλες φορές, το ζήτημα της αναπηρίας τίθεται ως πρωτεύον και
το ειδικευμένο ΚΠΠ προσφέρει μια αναγνώριση, ωστόσο τίθεται το
ζήτημα μιας ενιαίας γραμμής. Επομένως θα πρέπει, από δω και στο
εξής, να υπάρχει ένα μόνο ειδικευμένο και ανεξάρτητο ΚΠΠ για όλη
την Γαλλία; Βέβαια, οι συνάδελφοι του ΚΠΠ της Lille διατηρούν την
ειδικότητά τους στον τομέα του επαγγελματικού και σχολικού
προσανατολισμού των νέων με ειδικές ανάγκες και σε κάποια άλλα
ΚΠΠ, υπάρχουν ειδικοί σύμβουλοι που ασχολούνται με την αναπηρία.

- Άραγε μπορούμε να μένουμε ικανοποιημένοι από μια τέτοια
διαχείριση του προβλήματος;

Για μας η απάντηση είναι προφανής. Έχουμε την επιθυμία να
ακούσουμε όλες τις εμπειρίες του καθενός για να καθοδηγηθούμε σ΄
έναν κοινό προβληματισμό.

- Ποια είναι η γνώμη σας;
. . .

[Σημείωση υπευθύνου απόδοσης του άρθρου: Η απάντηση που
μπορεί να δοθεί από πλευράς μας στο ερώτημα αυτό περιλαμβάνεται στις
σημειώσεις των παραδόσεών μου στους φοιτητές του Φ.Π.Ψ. και στο υπό
έκδοση βιβλίο του Μ. Κασσωτάκη για τον ΣΕΠ γενικώς και
συγκεκριμένα στο κεφάλαιο του οποίου φέρω την ευθύνη συγγραφής και
έχει τίτλο: «Προβλήματα ΣΕΠ ΑΜΕΑ»].

Σ΄ αυτή την πορεία το ειδικευμένο ΚΠΠ μπορεί να κληθεί, σε
μια δεδομένη στιγμή, για βοήθεια. Ενεργούμε  ως κέντρο πόρων,
προφανώς παρέχοντας πρακτικές πληροφορίες σε συναδέλφους,
κυρίως, όμως, προσφέροντας αυτό τον χώρο υποστήριξης και
κατανόησης, όπου ο συνάδελφος θα μπορεί να προσδιορίσει τη φύση
των δυσκολιών που αισθάνεται στην προσπάθεια να βοηθήσει ένα νέο
άτομο με ειδικές ανάγκες.

Επίσης στο ειδικό ΚΠΠ του Παρισιού οι Σύμβουλοι δίνουν
αντικειμενικές πληροφορίες για τους κλάδους κατάρτισης, τα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα επαγγέλματα και, ακόμα, είναι εκεί για να
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βοηθούν τους νέους να εισέλθουν σε συστήματα, τα οποία έχουν τις
δικές τους απαιτήσεις, τους δικούς τους κανόνες λειτουργίας, και τα
οποία παρουσιάζουν ορισμένες φορές κάποια αυστηρότητα, στοιχεία
που οι νέοι πρέπει να γνωρίζουν. Όλα αυτά σχετίζονται με τις επιθυμίες
των νέων, τις ικανότητές τους, τις σχολικές τους γνώσεις, αλλά επίσης
και με τις δυσκολίες τους και κυρίως με την αναπηρία, που αποκτά
συχνά στην εφηβεία μια σημαντική θέση.

Οι συνεντεύξεις διαρκούν συχνά πολλές ώρες. Καταλήγουν
μερικές φορές σε ένα προσχέδιο λύσης για την κατάρτιση, δηλαδή για
την πορεία που θα πραγματοποιηθεί αργότερα από την οικογένεια με
την υποστήριξη, αν υπάρξει ανάγκη, της Συμβούλου.

Είμαστε, πράγματι, πολύ προσεκτικοί, ώστε να μην αντιδρούμε
στη θέση των προσώπων, τα οποία πρέπει να παραμένουν οι
πρωταγωνιστές στο θέμα της επαγγελματικής τους κατάρτισης.

Τις περισσότερες φορές χρειάζονται πολλές συζητήσεις  για να
μπορέσει ο έφηβος να ανακαλύψει, να διαρθρώσει, να χειριστεί και
τέλος να πραγματοποιήσει τις επιλογές του.

Ο καθένας γνωρίζει ότι η δόμηση ενός σχολικού προγράμματος
είναι μια διαδικασία πολύπλοκη που θέτει σε αμφισβήτηση πολλά
στοιχεία (την ιστορία του εφήβου, τα όνειρά του, τις γονεϊκές στάσεις
-συνειδητοποιημένες ή όχι-, το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον
κ.ά.). Το σχολικό πρόγραμμα αποκτά υπόσταση μέσα στη διάρκεια.

Στο Κέντρο μας οδηγούμαστε από τα πράγματα σε πολλές
συναντήσεις με τους νέους που ζητούν τη βοήθειά μας. Όμως οι
Σύμβουλοι δέχονται τους νέους και στα σχολεία, όσες φορές εκείνοι το
επιθυμούν. Πέραν όλως αυτών οι Σύμβουλοι συμμετέχουν τακτικά σε
συμβούλια και συγκεντρώσεις απολογισμού που αφορούν στους
μαθητές.

10.7 ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Οι σύμβουλοι χρησιμοποιούν ορισμένες φορές εργαλεία (βλ.
σχετ. και παράγρ. 10.4), όπως ερωτηματολόγια ενδιαφερόντων και
λογισμικά (προγράμματα) προσανατολισμού, τα οποία χρησιμο-
ποιούνται κατά τις συνεντεύξεις με τους νέους (βλ. παραγρ. 10.8 και
10.10). Οδηγούνται επίσης, ορισμένες φορές, στο να πραγματοποιούν
ψυχομετρικές αξιολογήσεις, κυρίως στην περίπτωση προσανατολισμού,
ο οποίος οδηγεί σε ειδικά ιδρύματα για νέους με νοητική υστέρηση και
ο οποίος υπόκειται στη γνωμοδότηση των ειδικών επιτροπών.
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Αρκετά συχνά, η νοητική αξιολόγηση πραγματοποιείται με την
Κλίμακα Νοημοσύνης του Wechsler για παιδιά (Wisc III). Όμως η
χρήση, από τις υπηρεσίες προσανατολισμού, κριτηρίων (tests)
νοημοσύνης  (ατομικών ή ομαδικών), τα οποία  κατά τη δεκαετία του
'70-'80 εφαρμόζονταν στις τάξεις προσανατολισμού σχεδόν με τρόπο
συστηματικό, εγκαταλείφθηκε σταδιακά, για να αντικατασταθεί με μια
περισσότερο παιδαγωγική προσέγγιση του προσανατολισμού. Δηλαδή
με τη διαρκή παρακολούθηση του μαθητή, τις συμβάσεις ένταξης, τα
ατομικά σχέδια κατάρτισης κλπ.

10.8 ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι συνεντεύξεις που διεξάγουμε στο ΚΠΠ του Παρισιού
αφορούν, όπως και στα άλλα ΚΠΠ, στην πλειονοψηφία εφήβους, οι
οποίοι βρίσκονται σε φάση δόμησης της προσωπικότητάς τους,
ανάπτυξης και μεγάλων αλλαγών με μια συναισθηματική μεταλλαγή
και μια αποστασιοποίηση από τα μοντέλα της παιδικής ηλικίας. Οι νέοι
αυτοί έχουν μεγάλα ερωτηματικά ως προς το μέλλον τους.

Όπως και στα άλλα ΚΠΠ, αυτοί οι έφηβοι ζητούν βοήθεια για
έναν σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό, έχουν ανάγκες που
είναι πιο οξυμένες και βρίσκονται σε αποφασιστικές στιγμές
υποχρεωτικών επιλογών όπως για παράδειγμα, όταν βρίσκονται σε
τάξεις προσανατολισμού.

Όπως και στα άλλα ΚΠΠ, οι σύμβουλοι προσανατολισμού-
ψυχολόγοι προσπαθούν να στηρίζουν αυτούς τους νέους για τη
δημιουργία σχεδίων κατάρτισης, τα οποία να έχουν συνοχή.

Ένα βασικό ερώτημα για το οποίο πρέπει να υπάρξει "απάντηση"
μέσα από τις συναντήσεις και τις συνεντεύξεις (βλ. σχετ. και παράγρ.
10.6) είναι και το εξής:

- Τι είναι αυτό που επιφέρει η πλευρά της αναπηρίας σ΄ αυτή τη
δυαδική σχέση μεταξύ ενός ατόμου και ενός συμβούλου-ψυχολόγου
προσανατολισμού;

Η συνειδητοποίηση της αναπηρίας έχει έντονο χαρακτήρα στην
εφηβεία, αλλά είναι αναγκαίο να αναγνωρίσουμε ότι η αναπηρία αυτή
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θα καταλάβει διαφορετική θέση σε κάθε έφηβο και για ορισμένους απ΄
αυτούς θα παραμείνει μια παράμετρος, μεταξύ άλλων, για να
αποφασίσουν για το μέλλον τους.

Παρ΄ όλα αυτά, η πορεία της συνέντευξης, βασικά δεν
διαταράσσεται και μοιάζει με όλες όσες συναντάμε σε κάθε ΚΠΠ ή
άλλη ανάλογη υπηρεσία. Όμως, σε μερικές περιπτώσεις η αναπηρία
παίρνει μια τέτοια διάσταση που όλα οξύνονται: τα συναισθήματα, ο
έλεγχός τους, οι απαντήσεις που το ΚΕΠ (Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού) μπορεί να προσφέρει. Η αναπηρία θα καταλάβει τα
πάντα. Αυτό συμβαίνει ιδιαιτέρως σε περιπτώσεις αναπηρίας πολύ
βαριές, σε εξελικτικές ανίατες ασθένειες που οδηγούν αναπόφευκτα τον
νέο σε θάνατο. Επίσης, είναι αληθές ότι το ίδιο συμβαίνει και για πολύ
λιγότερο σοβαρές αναπηρίες, οι οποίες αντιμετωπίζονται άσχημα από
τον νέο και την οικογένεια του.

Η προβολή στο μέλλον έχει διαφορετικές μορφές ανάλογα με την
προσωπικότητα του εφήβου, αλλά επίσης και με την ιστορία του, το
περιβάλλον του, την υποστήριξη που μπορεί να έχει.

Συναντάμε εφήβους που έχουν παραιτηθεί από την προσπάθεια,
που δεν έχουν καταφέρει να εκφράσουν τις επιθυμίες τους ή που είναι
έτοιμοι να δεχτούν κάθε λύση κατάρτισης, βέβαια με την προϋπόθεση,
να μην τους θέσει σε κίνδυνο. Άλλοι, αντιθέτως, προχωρούν σε
προγράμματα τα οποία είναι εντελώς αδύνατον να πραγματοποιηθούν
και τα οποία δύσκολα μπορούν ν΄ απαρνηθούν.

Βλέπουμε επίσης νέους με σοβαρές αναπηρίες να έχουν
φιλόδοξα προγράμματα, οι προσωπικές ικανότητές τους, όμως, είναι
τόσο έκδηλες που η έκθεσή τους σε αναπόφευκτους κινδύνους μας
φαίνεται ότι είναι κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί. Έχουν πρότυπα:
έχομε συναντήσει μια κοινωνική λειτουργό τυφλή, έναν δικηγόρο
τυφλό, έναν υπεύθυνο ανθρωπίνων πόρων αμβλύοπα, καθηγητές σε
αναπηρικά καροτσάκια (βλ. σχετ. και παράγρ.10.5).

Η αναπηρία έχει επίσης μεγάλη επίδραση στην οικογένεια, στην
λειτουργία της και στη συμπεριφορά της απέναντι στον νέο.

Συναντάμε οικογένειες τελείως εγκλωβισμένες, που, μπροστά
στις δυσκολίες, έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες, αναζητώντας,
φανερά, λύσεις εύρεσης εργασίας, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να
απαλλαγούν από το βαρύ φορτίο που φέρουν.
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Πιο συχνά, οι οικογένειες αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και
εμπλέκονται στη ζωή των παιδιών τους, εστιάζουν όλη την ενέργειά
τους πάνω του, σε βάρος μερικές φορές των αδελφών του ή/και των
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους (δεν είναι σπάνιο η μητέρα να
έχει εγκαταλείψει το επάγγελμά της για να ασχοληθεί με το παιδί της).

Έχουν μεγάλες προσδοκίες ως προς τη σχολική φοίτηση, η οποία
θεωρείται ότι θα οδηγήσει σε μία πνευματική ανάπτυξη, αλλά επίσης,
μακροπρόθεσμα, και στην κοινωνική και την επαγγελματική ένταξη.
Πιστεύουν, απόλυτα, ότι η ένταξη θα επιτρέψει στον νέο, όταν θα έχει
γίνει πλέον ενήλικας, να είναι οικονομικά ανεξάρτητος, αλλά
προπάντων να υπάρχει.

Αυτές οι νόμιμες προσδοκίες μπορεί ορισμένες φορές να έχουν
αρνητικές συνέπειες. Οι απαιτήσεις των γονιών, όσον αφορά τα
σχολικά αποτελέσματα του παιδιού τους, μπορεί να είναι δυσανάλογες,
διότι φαίνεται να πιστεύουν ότι η σωματική μειονεξία θα μπορούσε ν'
αντισταθμιστεί από μια νοητική υπεροχή. Αυτό προστίθεται στη
σύγχυση του νέου, ο οποίος, μη μπορώντας να ικανοποιήσει τους
γονείς του, αισθάνεται διπλά ένοχος, αφού δεν ανταποκρίνεται στην
ιδανική εικόνα του παιδιού που θα ήθελαν και θα ήθελε να είναι.

Οι οικογένειες που δεχόμαστε στο κέντρο μας, για τις
περιπτώσεις που, λόγω ηλικίας,  συνοδεύουν οι ίδιοι οι γονείς τα παιδιά
τους, συνάπτουν με μας εύκολα σχέσεις εμπιστοσύνης. Εύθραυστες,
λόγω της κατάστασης αναπηρίας, έχουν την ανάγκη να εκφράσουν τις
δυσκολίες τους, τον πόνο τους, και "ανοίγονται" οικειοθελώς. Έχοντας
αντιμετωπίσει ήδη πολύ συχνά επικίνδυνες καταστάσεις, εναποθέτουν
τις ελπίδες τους στους ειδικούς μας.

Σπανιότατα δεχόμαστε επιθετικές οικογένειες. Αυτή η
επιθετικότητα σχετίζεται σίγουρα με την απόρριψη, με ένα παρελθόν
που προκάλεσε τον πόνο, με άσχημες εμπειρίες στο σχολείο, αλλά
επίσης με τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες υγείας. Αυτή η
επιθετικότητα εκφράζει συχνά επίσης μια βαθιά αγωνία απέναντι σ' ένα
απειλητικό μέλλον. Η εξέγερση είναι το μέσο να ξεφεύγεις από την
κατάθλιψη.

Όποιες και αν είναι οι καταστάσεις, τα αιτήματα για συζήτηση
μεταφράζουν την ανάγκη βοήθειας, την οποία έχουν σε μεγάλο βαθμό
μεγεθύνει οι επαγγελματίες που μας παραπέμπουν αυτά τα πρόσωπα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ειδικό ΚΠΠ του Παρισιού θεωρείται ως η
τελευταία λύση βοήθειας.
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- Πώς λοιπόν εμείς οι σύμβουλοι προσανατολισμού-ψυχολόγοι
μπορούμε να τοποθετηθούμε σε σχέση μ΄ αυτές τις συνεντεύξεις;

Δεν υπάρχει γενικά απάντηση, γιατί η συνέντευξη είναι η
συνάντηση δύο ατομικοτήτων. Όμως στο κέντρο μας (ΚΠΠ Παρισιού),
βρισκόμαστε συχνά αντιμέτωποι με δύσκολες περιπτώσεις που
προκαλούν άγχος και που μας κάνουν να δοκιμάζουμε τα δικά μας
όρια. Οι στάσεις του καθενός είναι προσωπικές και έχουν χαρακτήρα
ιδιωτικό.

Μία πρακτική που χρησιμοποιείται λιγότερο ή περισσότερο στο
έργο των συμβούλων είναι η προετοιμασία της συνέντευξης.

Πρέπει να ξέρουμε τα πάντα από τη στιγμή του καθορισμού της
συνάντησης. Η γραμματέας ζητάει από τον ενδιαφερόμενο ή από το
οικογενειακό του περιβάλλον πληροφορίες για την αναπηρία, το
σχολικό επίπεδο, το ακριβές αντικείμενο των αιτημάτων.

Σε περίπλοκες περιπτώσεις, απέναντι σε μια μεγάλη απαίτηση
από την πλευρά των ατόμων που έρχονται ορισμένες φορές από την
επαρχία, πώς να μην απαλύνουμε αυτό το συναίσθημα αδυναμίας
κάνοντας το καλύτερο δυνατό για να βρούμε λύσεις;

Προφανώς, η στάση μας ερμηνεύεται από την επιθυμία να
ανταποκριθούμε σε όλες τις προσδοκίες ως ειδικοί σχολικού και
επαγγελματικού προσανατολισμού. Δεν θέλουμε να εμφανίζουμε
αδυναμία, αλλά κυρίως θεωρούμε ότι μας βλάπτει το να δεχτούμε ότι
δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Βεβαίως, σ΄ αυτή την περίπτωση
κλονίζεται η επαγγελματική ταυτότητα τού ΚΕΠ, αλλά περισσότερο η
ίδια η εικόνα για τον εαυτό μας.

Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, η ομάδα του Κέντρου μας αισθάνθηκε
την ανάγκη να οργανώσει μία ομάδα μελέτης για να ανταλλάξει
απόψεις πάνω σ' αυτές τις δυσκολίες και να προσπαθήσει να αναλύσει
όλες τις καταστάσεις, κάτι το οποίο παραπέμπει, προφανώς, στο έργο
μας ως ψυχολόγων.

Σ΄ ένα ΚΠΠ όπως το δικό μας, δεν είναι δυνατόν να φεισθείς
κόπων για να μην εργαστείς και πάνω στον ίδιο σου τον εαυτό, να
αναγνωρίσεις τα όριά σου, τις αντιδράσεις και τα συναισθήματά σου.
Πρέπει, στην εργασία μας ως συμβούλων προσανατολισμού-
ψυχολόγων, να μπορούμε να διαφυλάξουμε ψυχική διαθεσιμότητα, την
οποία δεν θα αφήνουμε να την καταπνίξουν τα συναισθήματά μας,
ακόμα και αν ο σχετικός πόνος σε κάθε κατάσταση αναπηρίας δεν
απαλείφεται τελείως.
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Για να προσδιορίσουμε την σχέση μας με τον άλλο, αντί να
συμπάσχουμε, προτιμάμε να μιλάμε για συμπάθεια, η οποία βρίσκεται
στη βάση της ψυχολογικής κατανόησης του άλλου, χωρίς να προκύπτει
το συναίσθημα του οίκτου, της ελεημοσύνης. Βέβαια, πρέπει να
αναγνωρίσουμε σαφώς ότι η αναπηρία δεν μας αφήνει απαθείς. Όλοι οι
επαγγελματίες αυτού του τομέα (γιατροί, κοινωνικοί λειτουργοί,
εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, σύμβουλοι προσανατολισμού-ψυχολόγοι κ.ά.)
υφίστανται σοβαρά τραύματα και, συχνά, βιώνουν κατά τρόπο επώδυνο
τη βαριά διάψευση του ιδανικού εαυτού, την οποία τους επιβάλλει το
ανεπανόρθωτο της αναπηρίας.

Από την άλλη πλευρά, η σχέση με το άτομο με ειδικές ανάγκες
και την οικογένειά του επιτρέπει επίσης έναν εμπλουτισμό, ως
αντιστάθμισμα. Η αντιπαράθεση με την αδικία της αναπηρίας αυξάνει
ίσως την ανοχή στα προβλήματα της καθημερινής ζωής, αναπτύσσει
σίγουρα κάποια "φιλοσοφία ζωής" (μεταξύ άλλων τη γνώση της
αμφιβολίας, την αποδοχή της αδυναμίας…), αλλά, κυρίως, επιτρέπει
μια καλύτερη γνώση του ίδιου του εαυτού σου.

Γενικότερα στην όλη προσπάθεια επιδιώκεται η ατομική στήριξη
για επεξεργασία ενός σχεδίου κατάρτισης. Το έργο αυτό αποτελεί
πρωταρχική μας αποστολή. Το βασικό εργαλείο είναι η εις βάθος
συνέντευξη, που μερικές φορές επαναλαμβάνεται και που συχνά
ακολουθείται από πολυάριθμες ενέργειες. Ο χρόνος είναι τότε μια
βασική παράμετρος. Είναι αναγκαίος για την έκφραση των δυσκολιών,
των επιθυμιών, ώστε να γίνουν έπειτα οι απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Οργανώνουμε την υπηρεσία μας για να δώσουμε στις συνεντεύξεις τη
διάρκεια που τους ταιριάζει (συχνά περισσότερο από 2 ώρες).
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Έπειτα απ΄ αυτά καθίσταται σαφές ότι:
Δεν υπάρχει ειδική τεχνική για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης μ'
ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.

10.9 ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΠΠ ΤΟΥ
ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Εκτός απ΄ αυτή την εργασία δίπλα σ' αυτά τα άτομα, το Κέντρο
μας έχει δραστηριοποιηθεί σε ενέργειες ευαισθητοποίησης απέναντι
στην αναπηρία σε συνδυασμό με την πολιτική ένταξης που έχει με
σαφή τρόπο εξαγγελθεί στη  Γαλλία και την Ευρώπη.

Η καθημερινή μας πρακτική και η θέση μας μας υποχρεώνουν να
διαπιστώνουμε τη μεγάλη απόσταση που υπάρχει ακόμα μεταξύ των
νόμων και της πραγματικότητας.

Το ’97/98 συνεργαστήκαμε με τη διεύθυνση του εθνικού φορέα
για τον σχολικό και επαγγελματικό προσανατολισμό (DRONISEP) για
την επεξεργασία στοιχείων μιας έρευνας που παρουσιάζει  τις συνθήκες
υποδοχής των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα λύκεια γενικής,
τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στο Παρίσι. Ο στόχος
αυτής της μελέτης ήταν να γίνει καταγραφή της κατάστασης, αλλά
επίσης να παρακινήσει τις εκπαιδευτικές ομάδες να σκεφτούν.

Αυτή τη σχολική χρονιά (99/2000), σχεδιάζουμε να κάνουμε μια
έρευνα, στις πανεπιστημιακές μονάδες που φιλοξενούν άτομα με
ειδικές ανάγκες, σχετικά με τα μέσα που χρησιμοποιούν για να
βοηθήσουν τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες. Τα αποτελέσματα αυτής
της έρευνας θα είναι διαθέσιμα, όχι μόνο σ΄ εμάς αλλά και στους
συνεργάτες μας, κυρίως των ΚΠΠ του σχετικού τομέα.

Παρ΄ όλο ότι υπάρχουν ακόμα ισχυρές αντιστάσεις, καταλήγουμε
αργά προς μια κοινωνία πιο «δεκτική» απέναντι στα άτομα με ειδικές
ανάγκες, τα οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που
προσφέρονται στους υγιείς.

Τα ΚΠΠ θα τα συμβουλεύονται όλο και περισσότερο. Όμως ένα
ΚΕΠ πεδίου είναι ικανό να βοηθήσει ένα νέο με ειδικές ανάγκες, από
τη στιγμή που είναι έτοιμο να αποδεχτεί τον άλλο ως προς τη
διαφορετικότητά του.
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Εμείς που επιλέξαμε να εργαστούμε στο ειδικό ΚΠΠ του
Παρισιού, που αποκτήσαμε μια κάποια εμπειρία, ξέρουμε καλά πόσο
μπορεί η ασθένεια, η αναπηρία να επηρεάσει το ψυχολογικό τομέα και
να δώσει ένα συναίσθημα ανικανότητας, κυρίως όταν το πεδίο
δυνατοτήτων είναι περιορισμένο.

Λειτουργούμε επίσης ως Κέντρο Ειδικών Πόρων παρέχοντας,
προφανώς, την πρακτική πληροφόρηση, αλλά ακόμα περισσότερο
προσφέροντας έναν χώρο κατανόησης και υποστήριξης, όπου ο
συνάδελφος θα μπορεί να προσδιορίσει τη φύση των δυσκολιών του.

Ένα μέτρο που προτείνουμε για να ευνοήσουμε την ένταξη, είναι
η ενημέρωση των εκπαιδευτικών ομάδων σχετικά με την αναπηρία. Δεν
μπορούμε να επινοήσουμε για τους συμβούλους-ψυχολόγους την
εφαρμογή μορφών κατάρτισης που θα μπορούσαν να τους
προετοιμάσουν για τις συναντήσεις με το άτομο με ειδικές ανάγκες.

10.10 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΚΡΙΣΤΟΦ

Για να έχομε μια εικόνα του έργου του Κέντρου μας (ειδικό
ΚΠΠ του Παρισιού) παραθέτω στη συνέχεια το ιστορικό
παρακολούθησης (από το ’97 μέχρι το ’99) ενός νέου αγοριού, το οποίο
συναντήσαμε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο Α. Trousseau, με
αφορμή τα επακόλουθα ενός καρκίνου στο πεπτικό σύστημα, που
υπήρχε από την παιδική ηλικία.

Ύστερα από μεγάλα διαστήματα παραμονής και φροντίδας στο
Σχολικό Κέντρο του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια της σχολικής του
φοίτησης στο δημοτικό, φοίτησε σ' ένα ειδικό γυμνάσιο για αμβλύοπες
που ανταποκρινόταν στις ανάγκες του.

Παρά το προστατευτικό περιβάλλον, ο Κριστόφ είχε μέτριες
σχολικές επιδόσεις. Η απόκλιση, ανάμεσα στο σχολικό επίπεδο του
Κριστόφ και στις φιλοδοξίες του, ανησυχεί την υπεύθυνη δασκάλα του
νοσοκομείου Trousseau, με την οποία ο Κριστόφ έχει κανονική
επικοινωνία, παρ' όλο που σήμερα νοσηλεύεται πλέον μόνο για
συγκεκριμένους λόγους και όχι τακτικά.

Με τη συμβουλή της δασκάλας, ο Κριστόφ κλείνει, με τη θέλησή
του, πάντα ραντεβού μαζί μου κατά την εφημερία μου για να
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συζητήσουμε το σχέδιό του: "θέλει να γίνει γιατρός όπως αυτοί που
τον φρόντισαν και τον έσωσαν".

Νοέμβριος 97: Μια πρώτη συνέντευξη (2 ώρες περίπου)
επικεντρώθηκε στις επιθυμίες του νέου, την εμπειρία
του από τη ζωή, την  ασθένειά του, τη σχολική του
φοίτηση και ιδιαίτερα τις σημερινές σχολικές του
δυσκολίες και τις δυσκολίες στις σχέσεις του με τους
συμμαθητές του…
Του παρουσιάσαμε το επάγγελμα του γιατρού με τις
απαιτήσεις του, στο επίπεδο της άσκησης του επαγγέλ-
ματος και αυτό των σπουδών, αλλά επίσης και άλλα πιο
προσιτά  επαγγέλματα του κλάδου υγείας.

Μάρτιος 98:     Πραγματοποιούνται συνεντεύξεις με τον Κριστόφ και
τους γονείς του στο Κέντρο μας.
Ξαναπροσεγγίζονται τα θέματα του Νοεμβρίου 97. Ο
Κριστόφ εξετάζεται με βάση ένα ειδικό πρόγραμμα
(λογισμικό) προσανατολισμού, από το οποίο
προκύπτουν ως σημαντικά τα αλτρουιστικά
ενδιαφέροντα, αλλά επίσης και ενδιαφέροντα για τις
δραστηριότητες γραφείου. Τα αποτελέσματα της
εξέτασης αναλύθηκαν μαζί με τον ίδιο.
Οι γονείς του Κριστόφ, συνειδητοποιώντας τις
δυσκολίες του γιού τους, εκφράζουν τη δυσαρέσκειά
τους για την καθοδήγηση που παρέχουμε στον
Κριστόφ, στον οποίο δεν τολμούν να προβάλουν
αντίρρηση για τα σχέδιά του μήπως πάθει κατάθλιψη.

                         Ωστόσο, στο τέλος της συνάντησης, αναγνωρίζουν την
                        αναγκαιότητα μιας συγκροτημένης άποψης από την

πλευρά τους, σε σχέση με αυτή που έχουν οι
εκπαιδευτές και η Σύμβουλος Προσανατολισμού, για
να μπορέσει ο Κριστόφ να φύγει από την πλάνη μέσα
στην οποία είναι κλεισμένος.

Φεβρ/ριος 99:  Ο Κριστόφ φοιτά στην τρίτη τάξη του ειδικού
Γυμνασίου, και εξακολουθεί να έχει πάντα ένα χαμηλό
επίπεδο.
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                        Εγκατέλειψε την ιδέα να γίνει γιατρός, αλλά θέλει
πάντα να εργαστεί σε ιατρικό περιβάλλον.
Εύχεται να διαθέτει σε 2 χρόνια ένα Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στον τομέα των
κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας, το οποίο θα του
έχει δοθεί από το κανονικό επαγγελματικό λύκειο.
Στο γεωγραφικό διαμέρισμα όπου κατοικεί ο Κριστόφ
ισχύει μια ειδική διαδικασία εγγραφής για τα άτομα με
ειδικές ανάγκες. Έπειτα από ιατρική γνωμάτευση,
πρέπει να πραγματοποιήσουν μία άσκηση μερικών
ημερών στο σχολείο  υποδοχής για να μπορούν,
ταυτόχρονα, ο νέος και η εκπαιδευτική ομάδα, να
εκτιμήσουν το πραγματο-ποιήσιμο της ένταξης. Για να
γίνει αυτό, ζητάω τη συμβολή της Συμβούλου
Προσανατολισμού του Γυμνασίου του Κριστόφ με την
οποία είχα παλιότερα έρθει σε επαφή.

Απρίλιος 99:  Οργανώθηκε η πρακτική άσκηση.

Ιούνιος 99: Μία τελευταία συνέντευξη επιτρέπει την εκτίμηση της
κατάστασης. Ο Κριστόφ αφού αντιμετώπισε δυσκολίες,
που δεν είχε φανταστεί (απαιτητική κατάρτιση σε ένα
μη προσαρμοσμένο σχολείο), αποφασίζει να συνεχίσει
τη φοίτησή του στο δικό του σχολείο για την απόκτηση
πιστοποιητικού λογιστικής.

Σεπ/βριος 99: Ο Κριστόφ προσεγγίζει με θετικό τρόπο μια κατάρτιση
που δεν μπορούσε να δεχτεί, πριν να παραιτηθεί από το
σχέδιό του για ιατρικές σπουδές . . .
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11. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

Aliette VÉRILLON, Brigitte BELMONT
INRP-CRESAS ∗

11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά τον "νόμο πλαίσιο υπέρ των ατόμων με ειδικές ανάγκες"
του 1975, είδαμε, στη Γαλλία, να διαγράφεται σταδιακά στην
εκπαιδευτική πολιτική μία αλλαγή προοπτικής. Αυτή η εξέλιξη
ερμηνεύεται μέσα από διάφορες διατάξεις, οι οποίες στοχεύουν στο να
ευνοήσουν την διαδικασία ένταξης. Η ένταξη ενός νέου με ειδικές
ανάγκες σε κοινό σχολείο φαίνεται τώρα ως κάτι λιγότερο εξαρτώμενο
από τις δικές του πνευματικές ικανότητες και τις δυνατότητες
κοινωνικής του προσαρμογής. Προϋποθέτει, ομοίως, την εφαρμογή των
συνθηκών που διευκολύνουν την υποδοχή.

Στο νόμο του 1975, προβλέπεται η εκπαίδευση ενός παιδιού με
ειδικές ανάγκες, κατά κύριο λόγο, σε κανονικό-κοινό περιβάλλον, αλλά
στο μέτρο που οι ικανότητές του το επιτρέπουν. Στη συνέχεια, το 1989,
ο «νόμος πλαίσιο για το σχολείο», που προσδιορίζει ως αποστολή του
σχολείου την υποδοχή και εκπαίδευση όλων των παιδιών, στοχεύει σε
μία εξέλιξη των πρακτικών εκπαίδευσης για να προσαρμοστούν στη
διαφορετικότητα των μαθητών. Τα διαφορετικά μέτρα που συνιστούν
αυτό το πλαίσιο, κυρίως προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσης της
σχολικής λειτουργίας που έχει προγραμματιστεί σε 3ετείς κύκλους
σπουδών, θεωρούνται ότι αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες για τη σχολική
ένταξη των νέων με ειδικές ανάγκες. Το 1991, μία υπουργική εγκύκλιος
(της 18 Νοεμβρίου) συγκεκριμενοποιεί αυτή τη θεσμική βούληση για
μια προσαρμογή, σε ό,τι αφορά στην υποδοχή των παιδιών με ειδικές
ανάγκες, αναθέτοντας την ευθύνη μέριμνας της επεξεργασίας των

                                                          
∗  Η κ. A. VÉRILLON είναι επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου ΄Ερευνας
Ειδικής Εκπαίδευσης και Σχολικής Προσαρμογής (Centre de Recherche d’
Éducation Specialisée et d’ Adaptation Scolaire: CRESAS) του Εθνικού
Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών (INRP) και η κ. B. BELMONT είναι
διευθύντρια του ιδίου Κέντρου.
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"ατομικών σχεδίων ένταξης", καθώς και την παρακολούθηση της
υλοποίησή τους στις Επιτροπές Ειδικής Εκπαίδευσης.

Αυτή η εξέλιξη των υπουργικών οδηγιών θα όφειλε να
εκδηλωθεί στο πεδίο από μια αλλαγή στάσης. Πρόκειται για την
αποφυγή εστίασης στην αναπηρία του παιδιού και στην προέλευση των
δυσκολιών του και, αντιθέτως, την είσοδο στην καρδιά του
προβλήματος των ιδιαιτέρων αναγκών, ώστε να επικεντρωθούμε στην
αναζήτηση των διατάξεων ή των  μέτρων ειδικής βοήθειας, που
στοχεύουν στο να κάνουν δυνατή τη διατήρηση ή την ένταξη σε
σχολικό χώρο.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, τίθενται τα ερωτήματα :
− Κάτω από ποιες συνθήκες το σχολείο μπορεί να ολοκληρώσει την
αποστολή της σχολικής ένταξης;

− Ποιες μεταβολές επιβάλλει η ένταξη, ιδιαίτερα σε επίπεδο
εκπαιδευτικών πρακτικών στο πλαίσιο της τάξης;
Αυτές οι ερωτήσεις είναι τόσο πολύ σημαντικές, ώστε, παρά την

ύπαρξη και την εφαρμογή μιας νομοθετικής ρύθμισης, δεν μπορούμε να
μη συμφωνούμε ως προς τη διαπίστωση μιας μικρής ανάπτυξης της
σχολικής ένταξης. Μόνο το 7% των παιδιών με ειδικές ανάγκες έγιναν
δεκτά ατομικά, σε κανονικές τάξεις46, κάτι που απέχει πολύ από το να
ανταποκρίνεται στα σημερινά αιτήματα των οικογενειών47.

Σ’ αυτό το άρθρο αναλύονται οι μαρτυρίες σαράντα και πλέον
νηπιαγωγών48 και δασκάλων, που είχαν την εμπειρία υποδοχής ενός
παιδιού με ειδικές ανάγκες ανάμεσα στους μαθητές τους και που σε
γενικές γραμμές δηλώνουν ικανοποιημένοι. Παρουσιάζει πρακτικές,
που εφαρμόστηκαν σ΄ αυτές τις θετικές καταστάσεις, ώστε να επιτραπεί
στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να βρεθούν ανάμεσα στα άλλα παιδιά και
να προοδεύσουν μαζί τους στις κανονικές τάξεις. Δείχνει, επίσης, τις
επιδράσεις αυτής της υποδοχής τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στα
άλλα παιδιά και, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν οι
συνθήκες οι οποίες ευνοούν την ένταξη.
                                                          
46 J-F Ravaud. Η σχολική φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο A. Triomph
(1995), Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, Κοινωνικά δεδομένα, Παρίσι, CTNERHI -
INSERM.
47 Η σχολική φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, (1999). Έκθεση IGEN-IGAS,
La documentation Française, Παρίσι, Hachette - CNDP.
48 Το νηπιαγωγείο που δέχεται παιδιά από δύο μέχρι έξι ετών περιλαμβάνει τρία
τμήματα και το δημοτικό σχολείο που δέχεται παιδιά από έξι έως δώδεκα ετών
περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά επίπεδα.
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Σε όλες τις περιπτώσεις, επρόκειτο για παιδιά που παρουσίαζαν,
εμφανώς ειδικά προβλήματα49 [ακουστικά (16), όρασης  (6, εκ των
οποίων 1 τυφλός), κινητικά (9), νοητικά (12, εκ των οποίων 5
τρισωμία, 2 αυτισμό και 5 άλλες σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές)] και
ετύγχαναν ειδικής υποστήριξης, κάτι, που σήμερα, πλέον αφορά στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων ένταξης. Από το σύνολο των παιδιών
αυτών, τα οκτώ είχαν ενταχθεί στο νηπιαγωγείο και τα υπόλοιπα στο
δημοτικό.

Τα λόγια των εκπαιδευτικών δείχνουν ότι η σχολική ένταξη δεν
είναι μια ουδέτερη εμπειρία. Εάν η ένταξη απαιτεί από τους νέους, με
κινητικά, αισθητηριακά και νοητικά  προβλήματα, μία προσπάθεια
προσαρμογής στις συνθήκες ζωής και σχολικής μάθησης, εμπλέκει
αμοιβαία την εφαρμογή, και από την πλευρά των εκπαιδευτικών,
ορισμένων ρυθμίσεων στις πρακτικές της τάξης για να διευκολυνθεί η
πορεία ένταξης. Από αυτή την άποψη, μπορούμε να μιλάμε για ένταξη,
ως μια διαδικασία αμοιβαίας προσαρμογής.

11.2  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν, τουλάχιστον, ότι προσέχουν
περισσότερο το υπό ένταξη παιδί στην τάξη τους από ό,τι τους άλλους
μαθητές. Τα παρατηρούν περισσότερο και μεριμνούν, ώστε να μπορούν
να συμμετέχουν υπό καλές συνθήκες, στις δραστηριότητες της τάξης.

11.2.1 Πρακτικές ρυθμίσεις

Αυτό το πρόσθετο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, μπορεί να
τους οδηγήσει στην εφαρμογή ιδιαίτερων πρακτικών ρυθμίσεων που
αφορούν σε πρακτικά θέματα. Μεριμνούν στο να  τοποθετήσουν ένα
παιδί με προβλήματα ακοής στο πρώτο θρανίο, απέναντι στον ενήλικα,
να εγκαταστήσουν έναν καλό φωτισμό και να προβλέψουν τη
μεγέθυνση των κειμένων για κάποιον που δεν βλέπει καλά.

Οι ρυθμίσεις φαίνεται ότι έχουν πιο σημαντικές απαιτήσεις για
την κατηγορία παιδιών με κινητικές δυσκολίες. Σ΄ αυτή την περίπτωση,
οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στη βοήθεια που τους παρέχουν οι
γονείς,  η τοπική αυτοδιοίκηση ή το υπηρεσιακό προσωπικό του
                                                          
49 Τα ονόματα των παιδιών που αναφέρονται στο άρθρο είναι αλλαγμένα.
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σχολείου. Για τη Σιμπίλ (παιδί με μυοπάθεια, το οποίο εντάχθηκε στην
πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου) που κυκλοφορεί με κυλιόμενο
κάθισμα, ανέλαβε η δημοτική αρχή την εγκατάσταση κεκλιμένων
επιπέδων στο σχολείο και τη διευθέτηση ενός κεκλιμένου τραπεζιού με
στηρίγματα στους αγκώνες, "για να μπορεί να γράφει χωρίς να
κουράζεται και να ξεκουράζει το χέρια της", (όπως εξηγεί ο
εκπαιδευτικός της). Αντιθέτως, οι γονείς του Ζαν (έχει κινητική
αναπηρία λόγω εγκεφαλοπάθειας και βρίσκεται στην τέταρτη χρονιά
του δημοτικού σχολείου) συνέβαλαν και οι ίδιοι στις σχετικές
διευθετήσεις.  Τον εφοδίασαν με μία γραφομηχανή, και, όταν
αποδείχτηκε ότι αυτή δεν επαρκεί, έναν υπολογιστή. Το υπηρεσιακό
προσωπικό του σχολείου έχει προσαρμόσει ένα τραπέζι για να μπορεί
να τοποθετεί τους αγκώνες του. Η ασθένεια της Eζενί (αποκαλούμενη
"γυάλινα κόκαλα") την κάνει εύθραυστη και θα πρέπει να αποφεύγει
κάθε τράνταγμα. Για να μπορεί να βγαίνει στο διάλειμμα μαζί με τους
άλλους, η εκπαιδευτικός της δημιούργησε σε μια γωνία της αυλής ένα
χώρο προστατευμένο από θρανία, όπου μπορεί να παίζει με τους
συμμαθητές της. Για τις εξωσχολικές μετακινήσεις (μουσείο,
βιβλιοθήκη), οι γονείς της είναι διαθέσιμοι να την συνοδεύουν και να
τη μεταφέρουν όταν είναι αναγκαίο, οπότε οι άλλοι μαθητές
ασχολούνται με το αμαξίδιό της.

Είναι φανερό ότι όλες αυτές οι πρακτικές ρυθμίσεις, είναι
απαραίτητες, προκειμένου κάθε παιδί με ειδικές ανάγκες να μπορεί να
απολαμβάνει το δικαίωμα μιας ένταξης κάτω από καλές συνθήκες και η
συμβολή από  την πλευρά των γονιών να μην είναι καθοριστική ούτε να
αποτελεί αναγκαίο όρο για την είσοδο του παιδιού τους στο σχολείο.

11.2.2 Εξατομικευμένη βοήθεια

Οι εκπαιδευτικοί, οδηγήθηκαν, κυρίως στο επίπεδο της παιδα-
γωγικής τους πράξης, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, στην απόφαση
να βοηθήσουν τα υπό ένταξη παιδιά να παρακολουθήσουν την τάξη.

Πρόκειται για επί μέρους μέτρα βοήθειας αυστηρώς
εξατομικευμένα. Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν προσεκτικοί σε κάθε
ανάγκη ενδεχόμενης βοήθειας, ώστε να ανταποκριθούν σ' αυτήν. Αυτή
η βοήθεια μπορεί να είναι πρακτική : να βοηθήσουν ένα κινητικά
ανάπηρο παιδί να χαράξει ένα σημάδι με τον χάρακα, ένα παιδί
βαρύκοο για ένα κείμενο που διαβάζει ένα συμμαθητής του να μπορεί
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να παρακολουθήσει την ανάγνωση, να δείχνει με το δάκτυλο. Μπορεί
επίσης να αφορά σε επιπλέον εξηγήσεις ή εξατομικευμένη προσαρμογή
της εργασίας. Ο διδάσκων ένα παιδί που δεν βλέπει καλά, αναφέρει:
"εάν βλέπω ότι ένα μήνυμα δεν έχει κατανοηθεί, βρίσκω τον χρόνο να
του το ξαναπώ ή να του το δείξω". για ένα παιδί τρισωμικό, παρατηρεί :
"τώρα, στα μαθηματικά, του δίνω ασκήσεις πιο απλές από τους άλλους".

11.2.3 Μέτρα επωφελή και για τους άλλους μαθητές

Συχνά, η πορεία ή η στάση που ο εκπαιδευτικός υιοθετεί για να
διευκολύνει τη σχολική εργασία ενός νέου με ειδικές ανάγκες
αποδεικνύεται επωφελής και για άλλα παιδιά που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες, αλλά και για το σύνολο της τάξης. Πολλοί εκπαιδευτικοί,
που δέχονται νέους βαρύκοους, μνημονεύουν : την προσπάθεια
άρθρωσης και έκφρασης που παρακινούνται να κάνουν και οι ίδιοι, τη
συνήθεια που αποκτούν να μιλάνε και να τοποθετούνται απέναντι
στους μαθητές, την επαγρύπνηση, η οποία τους οδηγεί να επαληθεύουν
εάν οι εξηγήσεις τους έχουν καλώς κατανοηθεί. Ένας απ’αυτούς, που
έχει τρεις νέους με ακουστικές ανεπάρκειες στην τάξη του, παρατηρεί:
"όταν βλέπω ότι δεν έχουν καταλάβει, είναι σημαντικό να εξηγώ μ' έναν
τρόπο διαφορετικό, να εκφράζομαι διαφορετικά. Είναι ωφέλιμο για όλη
την τάξη".

Μερικές φορές το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ή ο τρόπος της
παρουσίασής τους, που έχουν διευθετηθεί ανάλογα με το δυναμικό των
ενταγμένων νέων, φαίνονται  να αρμόζουν και σε άλλους μαθητές, οι
οποίοι συναντούν παρόμοιες δυσκολίες για άλλους λόγους. Σε μία τάξη
δημοτικού σχολείου, οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην απόκτηση
λεξιλογίου, έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ωφελείται
όχι μόνο ένας νέος βαρύκοος αλλά και άλλοι μαθητές, μη γαλλόφωνοι.
Επίσης ένας εκπαιδευτικός, για να βοηθήσει ένα παιδί (με κινητική
αναπηρία λόγω εγκεφαλοπάθειας), το οποίο έχει δυσκολίες να
προσανατολίζεται στο χώρο, διαφοροποιεί, προς χρήση εκ μέρους όλων
των μαθητών, τη μορφή των πινάκων πολλαπλασιασμού. Ένας άλλος
προτείνει ασκήσεις λιγότερο εκτενείς σε μερικούς από τους πολύ
αργούς μαθητές του, μεταξύ των οποίων ένα παιδί που, για
ψυχολογικούς λόγους, δείχνει ανίκανο στις προσπάθειες γραφής.



253

11.2.4 Συνήθεις παιδαγωγικές πορείες, προσαρμοσμένες στα υπό
ένταξη παιδιά

Μια τρίτη περίπτωση (προσαρμοσμένων εφαρμογών) είναι,
επίσης, συχνή. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί εισήγαγαν στη λειτουργία τής
τάξης, ρυθμίσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη των μαθητών που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Θεωρούν ότι αυτά τα μέτρα είναι
προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάποιων νέων με ειδικές ανάγκες για να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες απέναντι στη σχολική εργασία. Μπορεί για
παράδειγμα, να πρόκειται για  ξεχωριστές στιγμές, οι οποίες
δημιουργούνται για να εργαστούν, κατά μέρος, κάποια παιδιά με
δυσκολίες. Είναι ένας τρόπος να προσεγγίσει η εκπαιδευτικός ένα παιδί
βαρύκοο του νηπιαγωγείου. Η ίδια εξηγεί: "συχνά, κάνω ασκήσεις, κατ'
αρχάς,  σε ένα μεγάλο σύνολο, έπειτα βεβαιώνομαι ότι τα παιδιά έχουν
κατανοήσει, παίρνοντάς τους ανά δύο ή τρεις, και στη συνέχεια
ασχολούμαι συστηματικά με τη Μαρία". Σε μια άλλη περίπτωση, έχει
επίσης προβλεφθεί η οργάνωση της τάξης σε μικρές ομάδες, η οποία
βασίζεται στη συνεργασία ή στην αλληλοϋποστήριξη των παιδιών,
όπως το υπογραμμίζει ένας άλλος εκπαιδευτικός που έχει δεχτεί και
αυτός ένα παιδί βαρύκοο: "τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες. Είμαι
διαθέσιμος για μια ομάδα τη στιγμή που οι άλλοι είναι αυτόνομοι.
Προτείνω στη μικρή ομάδα, την πραγματοποίηση διαφόρων χειρισμών
και έτσι μπορώ να ξέρω αν έχουν καταλάβει ή όχι".

Τα υπό ένταξη παιδιά θεωρούνται, λοιπόν, ως μαθητές που έχουν
δυσκολίες στον ίδιο βαθμό με άλλους και τα οποία πρέπει να
προσαρμοστούν το ίδιο με τα άλλα. Όπως αναφέρει ο εκπαιδευτικός
ενός παιδιού με κινητική αναπηρία: "σε μία τάξη,  δεν υπάρχει καμιά
ομοιογενής ομάδα. Ομοίως δεν υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες,
υπάρχουν πάντα παιδιά που δεν είναι  στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα και
για τα οποία θα πρέπει να εξειδικεύεται η εργασία ".

Στην πλειονοψηφία αυτών των περιπτώσεων, φαίνεται ότι : ή οι
παιδαγωγικές ρυθμίσεις, που έχουν σκοπό να βοηθήσουν  παιδιά με
ειδικές ανάγκες, ωφελούν ομοίως  και άλλους μαθητές, ή οι συνήθεις
πρακτικές, που λαμβάνουμε υπ' όψη για την αντιμετώπιση των
δυσκολιών των μαθητών, ταιριάζουν στα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Δύο παραδείγματα απεικονίζουν, χαρακτηριστικά,
διαφορετικούς τύπους ρυθμίσεων, οι οποίες εφαρμόζονται στο πλαίσιο
του σχολείου για να επιτραπεί η ένταξη παιδιών με ειδικές ανάγκες :
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H Ζοζιάν είναι ένα παιδί τυφλό, ηλικίας πέντε ετών, το οποίο
εντάχθηκε στην τελευταία τάξη του νηπιαγωγείου. Παρακολουθείται
από πολλούς ειδικούς, εκ των οποίων μια ειδικευμένη δασκάλα και μία
ψυχοθεραπεύτρια.

Με βάση τις συμβουλές της ειδικευμένης δασκάλας, η
διδάσκουσα επινόησε μία καινούργια διάταξη της τάξης της που
επιτρέπει στη Ζοζιάν να προσανατολίζεται και να μετακινείται εύκολα.
Κυρίως, αφήρεσε κάποια έπιπλα, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφήσει
περισσότερο χώρο, και προέβλεψε ντουλάπια φύλαξης των
προσωπικών αντικειμένων, εύκολα στην πρόσβαση, για να μπορεί να
βρίσκει τα πράγματά της.

Η διδάσκουσα προσέχει, ώστε να ευνοεί τη συμμετοχή της στις
δραστηριότητες της τάξης, παρέχοντάς της, εάν είναι απαραίτητο , μία
ατομική βοήθεια. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της προβολής μιας
ταινίας, κάθεται κοντά της για να της εξηγεί την ιστορία. Επίσης
προετοιμάζει κάποιες στιγμές εργασίας ειδικές για εκείνη. Κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων γραφής, της δίνει ασκήσεις γραφής στο
σύστημα γραφής braille, οι οποίες  επαναλαμβάνουν ό,τι  μαθαίνει με
την ειδικευμένη δασκάλα.

Πέραν απ’ αυτά τα ειδικά μέτρα, η διδάσκουσα καλείται να
αναπτύξει για τη Ζοζιάν, δραστηριότητες που κρίνει χρήσιμες για τους
άλλους μαθητές. Εφαρμόζει λοιπόν μια αισθητηριακή αγωγή, με
παιχνίδια που διεγείρουν τις διάφορες αισθήσεις: την ακοή, την αφή, τη
γεύση και την όσφρηση. Δίνει επίσης έμφαση στην απόκτηση
γλωσσικής δεξιότητας, παρακινώντας τα παιδιά να εκφραστούν με
τρόπο ευκρινή και ακριβή. Θεωρεί ότι αυτή η προσπάθεια προσφέρει
παιδαγωγικό εμπλουτισμό για όλους τους μαθητές: "όταν δείχνουμε ένα
αντικείμενο, καθώς η Josiane δεν βλέπει, ζητάω από τα παιδιά να
εξηγήσουν πώς είναι, σε τι χρησιμεύει. Είναι μια καλή γλωσσική άσκηση
για όλους".

O Ραούλ παρακολουθεί την τετάρτη τάξη του δημοτικού.
Παρουσιάζει μία κινητική αναπηρία (spina bifida= υδρορραχίτις).
Μπορεί να μετακινηθεί μόνος στο σχολείο, αλλά για τις εξόδους του
εκτός σχολείου είναι αναγκαίο να χρησιμοποιεί ένα "αμαξίδιο μικρού
παιδιού" που παραμένει διαρκώς στο σχολείο. Ένα άτομο από το
προσωπικό του σχολείου ασχολείται ιδιαιτέρως μαζί του για τις
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πρακτικές φροντίδες: τον πηγαίνει στην τουαλέτα ή του αλλάζει τα
εσώρουχα και τον συνοδεύει στις εξόδους του.

Στην τάξη, ο διδάσκων εφαρμόζει ιδιαίτερες ρυθμίσεις: εξ' αιτίας
των δυσκολιών του στα μαθηματικά, του επιτρέπεται να χρησιμοποιεί
έναν υπολογιστή και προβλέπονται γι’ αυτόν ασκήσεις πιο σύντομες ή
διαφορετικές, όταν το ζητάει μόνος του.

Η παρουσία του Ραούλ τον παρακίνησε να μεταβάλει, γενικά,
τον ρυθμό της τάξης προς όφελος όλων: "Προχωρώ πιο αργά, πιέζω
λιγότερο τα παιδιά, επαναλαμβάνω συχνότερα. Αυτό είναι καλό και για
τους άλλους. Τώρα δεν υπάρχει το πρόβλημα των παιδιών που δεν έχουν
προλάβει να τελειώσουν την εργασία τους".

Γενικά, ο διδάσκων έχει την συνήθεια να αφιερώνει ορισμένες
στιγμές για την ατομική εργασία με παιδιά που έχουν δυσκολίες. Έτσι ο
Ραούλ επωφελείται από αυτή την πρακτική, όπως και οι άλλοι μαθητές:
"μερικές φορές, τον παίρνω ιδιαιτέρως, όπως παίρνω ένα παιδί που έχει
προβλήματα, την ώρα που οι άλλοι εργάζονται. Είναι ό,τι κάνουμε σε
οποιαδήποτε τάξη".

11.3 ΜΙΑ ΕΥΝΟΪΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ:
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Οι προσπάθειες προσαρμογής, στις οποίες οδηγούνται οι
εκπαιδευτικοί, δεν είναι πάντα εύκολο να τεθούν σε εφαρμογή. Πρέπει
να βρεθεί μια λειτουργία τέτοια, ώστε να μη μεταβάλλεται ο ρυθμός
της τάξης και να μην υποφέρουν οι άλλοι μαθητές από την ιδιαίτερη
προσοχή που δίνεται στο υπό ένταξη παιδί. Οι διδάσκοντες πρέπει να
επινοούν και να επιχειρούν νέους τρόπους  οργάνωσης. Παράλληλα,
όμως, εκτιμούν τη βοήθεια, η οποία τους προσφέρεται στην πορεία
τους αυτή.

11.3.1 Βοήθεια προς τους άλλους διδάσκοντες

Όταν στο εσωτερικό ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος υπάρχουν
συνήθειες ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων, είναι
φυσικό ο εκπαιδευτικός υποδοχής να βασίζεται σ' αυτούς τους όρους
εργασίας, πριν την άφιξη ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες στην τάξη.
Μοιράζεται με τους άλλους ενήλικες τις παρατηρήσεις του για τον υπό
ένταξη νέο και μπορεί να βοηθηθεί για την αναζήτηση των πιο
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κατάλληλων μέτρων βοήθειας για το παιδί. Έτσι, η ένταξη της Ζοζιάν,
της νεαρής τυφλής, αφορά όλο το σχολείο. Συζητήθηκε και
προετοιμάστηκε στο σύνολο της ομάδας του σχολείου  και ο καθένας
"αισθάνεται αναμεμειγμένος". Τα διαφορετικά άτομα του προσωπικού
(υπηρεσιακοί  υπάλληλοι, διευθυντής, διδάσκοντες) υιοθέτησαν μία
κοινή εκπαιδευτική στάση "που από κοινού αποφασίστηκε" και η
εκπαιδευτικός αναφέρει ότι μπορεί να βασίζεται στους συναδέλφους
της: "όταν δεν έχω πλέον ιδέες για χειρωνακτικές δραστηριότητες για τη
Ζοζιάν, ψάχνουμε μαζί και δεν απομονώνομαι με αυτό το πρόβλημα".

Σε μια άλλη περίπτωση, ο διδάσκων του Κασέμ (που
παρουσιάζει ψυχολογικές διαταραχές και έχει ενταχθεί στην τελευταία
τάξη του δημοτικού σχολείου) εργάζεται κανονικά σε συνεργασία με
τον συνάδελφό του της τάξης του ίδιου επιπέδου.  Έχουν τη συνήθεια
να αναμειγνύουν τους μαθητές τους σε διάφορες δραστηριότητες και να
αναλαμβάνει ο καθένας ένα μέρος της συνολικής ομάδας. Έτσι λοιπόν
συμβαίνει να ασχολούνται, διαδοχικά, και οι δύο με τον Κασέμ. Αυτό
τους επιτρέπει να ανταλλάσσουν  παρατηρήσεις για το παιδί και να
συζητούν για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προσφέρουν
βοήθεια, ώστε ο Κασέμ να συμμετέχει στις δραστηριότητες:
"παρατηρούμε, είμαστε προσεκτικοί, προβληματιζόμαστε για τον τρόπο
που ενεργούμε".

Αντιθέτως, όταν, κατά έναν γενικό τρόπο, οι εκπαιδευτικοί
εργάζονται μεμονωμένα, η ένταξη ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες δεν
αλλάζει ιδιαίτερα αυτή την κατάσταση. Παρόλα αυτά κατά τη στιγμή
της μετάβασης από τάξη σε τάξη, επιθυμούν την ανάπτυξη
ανταλλαγών, με τον διδάσκοντα της προηγούμενης τάξης ή μ’ αυτόν
της επόμενης. Μία διδάσκουσα, η οποία ασχολείται με την ένταξη ενός
παιδιού βαρύκοου, αναζητά πληροφορίες από τη συνάδελφό της που το
είχε στο παρελθόν; "συζητήσαμε ήδη για πρακτικά πράγματα, τη ρώτησα
πως γινότανε αυτό, πως ήταν τα πράγματα, πως ενεργούσε αυτή". Η
Κατρίν που παρουσιάζει προβλήματα στην όραση, τελειώνει το
δημοτικό σχολείο και έχει προβλεφθεί ότι θα πάει του χρόνου στο
γυμνάσιο. Ο διδάσκων συναντά πολλές φορές τον διευθυντή και τους
καθηγητές αυτού του ιδρύματος για να τους εξηγήσει τις απαραίτητες
ρυθμίσεις που πρέπει να έχουν προ οφθαλμών: "τους είπα τι έκανα και
είναι έτοιμοι να κάνουν το ίδιο πράγμα".
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11.3.2 Τρόποι παρέμβασης των ειδικών

Οι διδάσκοντες, που εντάσσουν παιδιά με ειδικές ανάγκες,
αναπτύσσουν καινούργιες σχέσεις κυρίως με τους επαγγελματίες
ειδικούς. Πρόκειται για επαγγελματίες, που ανήκουν είτε στο
Υπουργείο Παιδείας είτε σε ειδικούς θεσμούς (Υπηρεσίες Πρόνοιας και
Παροχής Βοήθειας στο Σπίτι, Ημερήσια Νοσοκομεία, Ειδικά Κέντρα
κλπ.) ή που ασκούν το επάγγελμά τους κατά τρόπο ανεξάρτητο (ειδικοί
ορθοφωνίας και ψυχοκινητικής, κινησιοθεραπευτές, ψυχολόγοι,
ειδικευμένοι εκπαιδευτές και δάσκαλοι). Αυτοί αναλαμβάνουν να
παρέχουν φροντίδες ή μία ιδιαίτερη υποστήριξη στο υπό ένταξη παιδί.

Κάποιοι απ’ αυτούς τους επαγγελματίες παρεμβαίνουν στην
τάξη, άλλοι στο σχολείο, αλλά εκτός τάξης , και άλλοι ακόμα και εκτός
σχολείου. Μπορούν να αναλάβουν σε ατομικό επίπεδο τη φροντίδα
ενός παιδιού ή να ασχοληθούν με το νεαρό άτομο με ειδικές ανάγκες
στο εσωτερικό μιας μικρής ομάδας παιδιών. Ακόμα και αν αυτό δεν
είναι σύνηθες, μπορεί να συμβεί να συνεργαστούν διδάσκων και ειδικός
για την εμψύχωση μιας κοινής δραστηριότητας, που οργανώνεται στο
πλαίσιο της τάξης για όλους τους μαθητές.

Το έργο τους αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων και
αναπροσαρμογών, και απαιτεί επίσης, τις περισσότερες φορές, μια
προσαρμογή μεταξύ των συνεργατών. Η παρέμβαση των ειδικών στην
αίθουσα της τάξης, με την παρουσία του εκπαιδευτικού, είναι ιδιαίτερα
ευνοϊκή για διερευνητικές ανταλλαγές μεταξύ τους. Μία ειδικευμένη
δασκάλα, επιφορτισμένη με την ένταξη ενός παιδιού αυτιστικού στο
νηπιαγωγείο, συντονίζει στην τάξη μία δραστηριότητα γραφής σε μία
ομάδα παιδιών στην οποία βρίσκεται και το παιδί αυτό. Η διδάσκουσα,
στην αρχή ήταν διστακτική για μια παρέμβαση τέτοιου τύπου, γιατί
φοβόταν ότι αυτό θα  διατάραζε την εργασία των παιδιών. Αναγνώρισε
ότι τα παιδιά, πράγματι, ότι αντέδρασαν πολύ καλά σ’ αυτή την
παρουσία και θεωρούν ότι η ειδικευμένη δασκάλα αποτελεί μέρος της
τάξης.

Όταν το ενταγμένο παιδί παρακολουθείται στο σχολείο, αλλά
εκτός τάξης, γίνονται πολλές και συχνές επαφές μεταξύ διδασκόντων
και ειδικών, κατά τη στιγμή που οι δεύτεροι έρχονται να αναζητήσουν
το παιδί στην τάξη.
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11.3.3 Ανταλλαγές με επίκεντρο τα παιδιά και τις πρακτικές που
πρέπει να εφαρμοστούν

  Οι ανταλλαγές απόψεων που πραγματοποιούνται μεταξύ
διδασκόντων και ειδικών  αφιερώνονται στην αντιπαραβολή των
παρατηρήσεων για το ενταγμένο παιδί και στην ανάλυση των
συμπεριφορών του. Οι ανταλλαγές αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μία
αναπροσαρμογή της παιδαγωγικής πρακτικής του διδάσκοντος, σε μία
διάρθρωση ανάμεσα στην εργασία της τάξης και αυτή της
επανεκπαίδευσης. Ο διδάσκων, για παράδειγμα, προσδιορίζει τις
δυσκολίες που συναντά το παιδί στην τάξη για να μπορέσει ο ειδικός να
εργαστεί μαζί του πάνω σε ό,τι δεν κατάλαβε. Ο ειδικός μπορεί επίσης
να δώσει πληροφορίες για την αναπηρία του παιδιού, δηλαδή σχετική
τεκμηρίωση, ή ακόμα να δώσει τεχνικές συμβουλές.

Όταν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες παρακολουθούνται εκτός
σχολείου, οι επαφές μεταξύ διδασκόντων και ειδικών επαγγελματιών
δεν είναι το ίδιο συστηματικές. Μερικές φορές, μάλιστα, οι
εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολύ λίγα πράγματα για το ενταγμένο παιδί,
για την εξωτερική φροντίδα του.

Λυπούνται για την έλλειψη πρακτικών πληροφοριών που θα
μπορούσαν να τους καθοδηγήσουν στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής
τους πορείας. Η διδάσκουσα της Εζενί θα ευχόταν να "είχε απλές
πληροφορίες για την ασθένειά της ("γυάλινα κόκαλα"), τους
συγκεκριμένους κινδύνους που διατρέχει, γι αυτό που μπορεί ή δεν
μπορεί να κάνει".

11.3.4 Μια αντασφάλιση για τους εκπαιδευτικούς

Οι ειδικοί δεν διασφαλίζουν μόνο μία λειτουργία στήριξης,
απέναντι στα παιδιά αλλά επίσης παρέχουν αντασφάλιση και απέναντι
στους εκπαιδευτικούς. Οι διδάσκοντες, λίγο ή καθόλου
προετοιμασμένοι για την ένταξη, μη γνωρίζοντας το παραμικρό για την
αναπηρία του παιδιού, καθίστανται αμήχανοι, συχνά, από την παρουσία
αυτού του διαφορετικού παιδιού. Φοβούνται ότι δεν γνωρίζουν τον
τρόπο να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, ότι θα διαπράξουν λάθη, ότι
δεν θα προσφέρουν στο ενταγμένο παιδί αυτό που έχει ανάγκη.
Αναρωτιούνται για τον τρόπο, με τον οποίο θα το κάνουν να
προσεγγίσει τη μάθηση και θα του αξιολογήσουν τις γνώσεις. Ένας
διδάσκων, που δέχεται ένα παιδί με μειωμένη όραση, μας εμπιστεύεται
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ότι: "στην αρχή, αισθάνεσαι απογυμνωμένος, δύσκολα φαντάζεσαι πώς
αυτά τα παιδιά αντιλαμβάνονται και δομούν τον κόσμο". Διευκρινίζει ότι
η ειδικευμένη δασκάλα του παρείχε πολλές πληροφορίες σ' αυτό το
θέμα.

Οι συζητήσεις με τους ειδικούς του δίνουν πραγματικά τη
δυνατότητα να τους εμπιστευτεί τις ανησυχίες του, να ζητήσει
πληροφορίες. Η προοπτική ενός μοιράσματος ευθυνών βοηθά να
ανακτήσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του και να αποδραματοποιήσει
την κατάσταση. Οι ειδικοί είναι ικανοί να βοηθήσουν τους διδάσκοντες
να συλλάβουν την έννοια των ιδιαίτερων συμπεριφορών, τις οποίες τα
παιδιά με ειδικές ανάγκες εκδηλώνουν σε ορισμένες περιστάσεις.
Μπορούν να τους βοηθήσουν να εκτιμήσουν καλύτερα την πρόοδο των
παιδιών στις σχολικές τους επιδώσεις και να αντιληφθούν εάν κάποιες
δυσκολίες ξεπερνιούνται χάρις σε μια ρύθμιση των πρακτικών της
τάξης ή εάν αυτές άπτονται μιας ιδιαίτερης ευθύνης.

Παρακάτω αναφέρονται δύο παραδείγματα που δείχνουν τι
μπορούν να προσφέρουν οι ανταλλαγές με τους ειδικούς.

Η διδάσκουσα της Ζοζιάν, της μικρής τυφλής, έχει κανονικές
επαφές με τους ειδικούς που παρακολουθούν το παιδί και, κυρίως, με
την ειδικευμένη δασκάλα που την βοηθά στην τάξη. Είναι αυτή που της
κάνει υποδείξεις για την εγκατάσταση του υλικού της τάξης της. Την
συμβουλεύει, ομοίως, για τη στάση που πρέπει να υιοθετήσει,
συστήνοντάς της να παρακινεί την Ζοζιάν να εργάζεται περισσότερο
μόνη της, για να ευνοήσει την ανάπτυξη της αυτονομίας της.

Από την άλλη πλευρά, η διδάσκουσα ανησυχεί για τη
συμπεριφορά του παιδιού,  η οποία μερικές φορές απομονώνεται σε μία
γωνία και περιορίζεται σε επαναληπτικές χειρονομίες. Μιλάει γι' αυτό
στην ψυχοθεραπεύτρια του παιδιού, η οποία την καθησυχάζει
εξηγώντάς της ότι αυτό αποτελεί για την Ζοζιάν έναν τρόπο για να
χαλαρώνει και ν' ανακτά τις δυνάμεις της.

Η  Μαρί είναι ένα παιδί βαρύκοο που έχει ενταχθεί στην
τελευταία τάξη του νηπιαγωγείου. Παρακολουθείται από μία
ειδικευμένη δασκάλα, η οποία έρχεται στο σχολείο και την
αναλαμβάνει εκτός τάξης με κάποια άλλα παιδιά που " έχουν και εκείνα
επίσης προβλήματα, που δεν μιλάνε πολύ ή που είναι ντροπαλά".
Δουλεύει μαζί τους πάνω σε ό,τι μαθαίνουν στην τάξη, για παράδειγμα
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εξηγώντας τους ή προκαλώντας την επανάληψη κάποιου ρεφραίν,
κάνοντας παράλληλα μιμητικές κινήσεις. Συμβαίνει επίσης να έρχεται
στην τάξη για να διδάξει ποίηση στο σύνολο των μαθητών.

Η διδάσκουσα, όμως, δηλώνει ανήσυχη. Μιλάει για τη δυσκολία
της να γνωρίζει αυτό που η Μαρί καταλαβαίνει πραγματικά, για το
φόβο της να της μεταφέρει ό,τι θα της ήταν αναγκαίο για να
προοδεύσει. Οι συζητήσεις της με την ειδικευμένη δασκάλα της
επιτρέπουν να αισθάνεται λιγότερο μόνη: "βρίσκεται εκεί για να μας
βοηθήσει, γιατί δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα και ξέρω ότι τουλάχιστον
μία φορά την εβδομάδα, ασχολείται ειδικά με τη Μαρί στο σχολείο. Αυτό
με ηρεμεί λίγο, με απενοχοποιεί".

Παρόλα αυτά, θα επιθυμούσε να παρεμβαίνει περισσότερο  η
ειδικευμένη δασκάλα στην τάξη. Της φαίνεται ότι με την παρουσία της,
κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, θα μπορούσε να τη βοηθήσει
περισσότερο στην πρακτική της και να της δώσει ερεθίσματα για
προβληματισμό: "το γεγονός ότι έχεις μια εξωτερική ματιά, σε
υποχρεώνει να κινείσαι. Θεωρώ ότι σου δίνει δύναμη, κυρίως όταν
συνδέεσαι με σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης ή όταν δεν έχεις την
εντύπωση ότι κρίνεσαι".

Γενικά, οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για
επαφή με τους ειδικούς. Φαίνεται ότι οι συνεργασίες με τις ειδικευμένες
δασκάλες γίνονται συχνά αντιληπτές με τρόπο πολύ θετικό από τους
διδάσκοντες. Η ιδιότητά τους, η υπαγωγή τους στο ίδιο επαγγελματικό
σώμα τις κάνει ιδιαίτερα οικείες και προσιτες. Φαίνεται ότι οι
συζητήσεις μεταξύ συνεργατών διευκολύνθηκαν, όταν δημιουργήθηκαν
ισότιμες σχέσεις, όπου ο καθένας συμβάλλει με τις ικανότητές του,
χωρίς η μία επαγγελματική ιδιότητα να είναι πιο προνομιούχα από την
άλλη.

Παρόλο που οι σχέσεις με τους ειδικούς δεν ανταποκρίνονται
πάντα στις επιθυμίες των διδασκόντων, κανείς δεν αμφισβητεί την αρχή
μιας συνεργασίας. Αντιθέτως, είναι επιθυμητό από όλους, να είναι πιο
συνεχής και πιο επικεντρωμένη στα συγκεκριμένα παιδαγωγικά
προβλήματα που μπορούν να τεθούν στην καθημερινή τους πρακτική.
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11.4 ΜΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

11.4.1 Ο φόβος της αρχής

Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών, που
συμβουλεύονται τους ειδικούς, "απολογείται" ότι μετά την απόκτηση
εμπειρίας, αντιλαμβάνεται την εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο
θεωρούν το ενταγμένο παιδί στην τάξη τους. Συχνά, η υποδοχή ενός
νέου με ειδικές ανάγκες ήταν, a priori, μια πηγή φόβου γι’ αυτούς,
συνδεδεμένη με την άγνοια ή τις συγκεκριμένες αναπαραστάσεις που
είχαν για την αναπηρία. Πολλοί εκπαιδευτικοί εκφράζουν έτσι τον
φόβο του αγνώστου: "ήμουν πολύ αγχωμένη στην ιδέα ότι είχα ένα παιδί
με ειδικές ανάγκες, γιατί δεν είχα ποτέ ξανά ένα τέτοιο παιδί",
(αναφορικά μ' ένα παιδί βαρύκοο). Υπάρχει όμως και ο φόβος από την
έλλειψη αυτονομίας ενός παιδιού που δεν βλέπει καλά: "είσαι
υποχρεωμένος να κάνεις τα πάντα γι' αυτό". Φοβούνται, ομοίως, ότι δεν
έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ασχοληθούν μ’ αυτό: "το να
μην ξέρεις τι είδους σχέσεις να έχεις μ’ αυτό το παιδί", όταν πρόκειται
για ένα παιδί με ημιπληγία. "Να έχεις να κάνεις μια εργασία ψυχολόγου
για την οποία δεν είσαι καταρτισμένος" (μ’ ένα παιδί που παρουσιάζει
ψυχολογικές διαταραχές).

Ανακάλυψαν παιδιά  εξ ίσου ενδιαφέροντα με τα άλλα, τα οποία
προκαλούν συχνά το θαυμασμό τους με τη θέλησή τους για αυτονομία
και το πείσμα που η πλειοψηφία αυτών δείχνει για να ξεπεράσει τις
δυσκολίες.

11.4.2 Η εξέλιξη των αναπαραστάσεων

Αυτοί οι εκπαιδευτικοί, που ξεκίνησαν με ενδοιασμούς, τελικά
οδηγήθηκαν στο να κατανοήσουν καλύτερα την πραγματικότητα των
αναπηριών αυτών των παιδιών. Ένας ορισμένος αριθμός
προκαταλήψεων εγκαταλείφθηκε, όπως π.χ. : ότι ένα παιδί κωφό δεν
μπορεί να επικοινωνήσει, ότι ένα κινητικά μειονεκτικό παιδί είναι το
ίδιο μειονεκτικό στο ψυχολογικό επίπεδο, ένα τρισωμικό παιδί είναι
ανίκανο να έχει νοητικές διεργασίες: "σκεφτόμουν ότι ήταν παιδιά μη
φυσιολογικά και ότι δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα μαζί τους .
Πράγματι, φοβόμουν", εξομολογείται ένας εκπαιδευτικός.
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Μπόρεσαν να εκτιμήσουν τις δυνατότητες προόδου αυτών των
παιδιών, αλλά επίσης να προσδιορίσουν καλλίτερα τη φύση των
δυσκολιών που επιφέρει η αναπηρία τους και να την κατανοήσουν, όσο
το δυνατόν με πιο κριτική προσέγγιση, τροποποιώντας τις παιδαγωγικές
τους πρακτικές. Εκπαιδευτικοί που δέχονται παιδιά βαρύκοα
αναφέρουν ότι "είναι εντυπωσιασμένοι από την ικανότητά τους να
εκφράζονται" ή "έκπληκτοι για τις κατακτήσεις τους, παρόλο που είναι
αποκομμένοι από τον κόσμο". Ομοίως ο εκπαιδευτικός ενός τρισωμικού
παιδιού παρατηρεί: "είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτά τα παιδιά
μπορούν να προοδεύσουν, ότι μία κανονική ομάδα μπορεί να τους
αποφέρει κάτι".

11.4.3 Μεγαλύτερη προσοχή στις δυσκολίες όλων των μαθητών

Κάποιοι έρχονται να αντιπαραθέσουν την αναπηρία ορισμένων
νέων απέναντι σε προβλήματα καθαρά πιο βαριά που έχουν άλλοι
μαθητές της τάξης. Αυτό τούς κάνει να αναθεωρούν, γενικά, την άποψη
και τη στάση τους απέναντι σε παιδιά με δυσκολίες. Νοιάζονται για μια
πιο εξατομικευμένη προσοχή και δείχνουν, ταυτόχρονα, πιο ανεκτικοί,
πιο ελαστικοί και πιο προσεκτικοί. Ο εκπαιδευτικός ενός παιδιού με
μυοπάθεια δηλώνει : "αφιερώνω περισσότερο χρόνο να
προβληματίζομαι για παιδιά που αντιδρούν διαφορετικά", και ο
εκπαιδευτικός του Ραούλ (spina bifida) επισημαίνει: "αυτό με παρακινεί
να παρατηρώ περισσότερο τους άλλους μαθητές, να προσπαθώ να τους
κατανοήσω, να κάνω λιγότερο βιαστικές κρίσεις, να δίνω περισσότερες
ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά".

11.4.4 Ερέθισμα σε παιδαγωγικό επίπεδο

Η παρουσία ενός νέου με ειδικές ανάγκες στην τάξη μοιάζει να
λειτουργεί ως ερέθισμα για τους διδάσκοντες. Παρακινεί ορισμένες
φορές προς μια αμφισβήτηση των συνηθειών εργασίας και, τελικά,
οδηγεί σε αναδιοργανώσεις και σε κατάλληλες ρυθμίσεις που ευνοούν
όχι μόνο την πρόοδο του παιδιού με ειδικές ανάγκες, αλλά επίσης αυτή
των άλλων παιδιών. Τους οδηγεί στο να σκεφτούν τη διαδικασία
απόκτησης της γνώσης, για παράδειγμα στο "να αναρωτιούνται για την
μάθηση της ανάγνωσης", αναφορικά μ' ένα παιδί που παρουσιάζει
ψυχολογικές διαταραχές, ή " την οικοδόμηση της αντίληψης",
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προκειμένου για ένα παιδί που έχει προβλήματα όρασης. "Αυτό βοηθά
στο να επινοούμε κάποιες δραστηριότητες, γιατί κατανοούμε καλύτερα
τους μηχανισμούς που παρεμβαίνουν. Τελικά, το πρόβλημα της
διδασκαλίας έγκειται στο να είσαι προσιτός στα παιδιά", προσθέτει ένας
απ’ αυτούς.

11.4.5 Μια αγωγή του πολίτη για όλους

Πολλοί εκπαιδευτικοί ανακάλυψαν ότι μπορούν να βασίζονται
στην αλληλοβοήθεια μεταξύ των παιδιών. "Ρωτάω τους καλούς μαθητές
που τελειώνουν γρήγορα την εργασία τους : - Ποιος θέλει να βοηθήσει
την Solange (νεαρή βαρύκοη);Λειτουργώ πολύ με την βοήθεια των
παιδιών", εξηγεί η εκπαιδευτικός της. Πράγματι, διαπιστώνουν ότι
αναπτύσσονται σχέσεις αλληλεγγύης και συντροφικότητας, από τότε
που εμπιστεύονται τα παιδιά σε μια εργασία ενημέρωσης, συζήτησης
για την αποδοχή των διαφορών και την αναγνώριση των ομοιοτήτων.
Εκτός απ’ αυτά τα θετικά αποτελέσματα, που αναφέρονται στη
δυναμική των σχέσεων της τάξης, αυτή η εκπαιδευτική προσέγγιση
θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για να επιτευχθεί ο στόχος
κοινωνικοποίησης και αγωγής του πολίτη. Η εκπαιδευτικός της Ζοζιάν
θεωρεί ότι η παρουσία αυτής της μικρής τυφλής μέσα στην τάξη "μας
μαθαίνει πολλά πράγματα, να γνωρίζουμε έναν άλλο τύπο σχέσης που δεν
περνάει μέσα από την όραση, να επικοινωνούμε διαφορετικά".

Παρατηρεί ότι χρειάστηκε "να εμπλακεί πολύ για να δεχτούν τα
παιδιά αυτή την διαφορά", αλλά διαπιστώνει ότι τώρα τα παιδιά
"βλέπουν με άλλο μάτι την αναπηρία, η οποία δεν τους φοβίζει πια" και
επιπλέον "αυτό έχει αλλάξει το περιβάλλον της τάξης όπου βασιλεύει ένα
καλό κλίμα αλληλοβοήθειας, σεβασμού και συνεργασίας".

11.5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών δηλώνουν
έτοιμοι να ανανεώσουν μία παρόμοια εμπειρία, δηλαδή, όπως
διευκρινίζουν συχνά, να βρεθούν μ’ ένα παιδί που παρουσιάζει την ίδια
αναπηρία μ’ αυτή που μόλις αντιμετώπισαν. Φαίνεται, έτσι, ότι η
αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες μειώνει σημαντικά τον
φόβο που συνδεόταν με το άγνωστο.
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Παρόλα αυτά, δεν είναι έτοιμοι να τα δεχτούν κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες και ζητούν να μπορούν να έχουν στη διάθεσή
τους όλες τις απαραίτητες βοήθειες. Μερικοί απ’ αυτούς απαιτούν
μείωση του δυναμικού της τάξης και θεωρούν συχνά απαραίτητη μια
ειδική υποστήριξη για το ενταγμένο παιδί. Πολλοί είναι επίσης αυτοί
που επιθυμούν για τους ίδιους τους εαυτούς τους μία κατάρτιση
προσαρμοσμένη στην υποδοχή ενός παιδιού με ειδικές ανάγκες και μία
συνεργασία πιο παραγωγική με τους ειδικούς.

Γενικά, αυτή η εμπειρία που ζουν οι εκπαιδευτικοί ενισχύει την
πεποίθησή τους για τη σημασία που έχει η ένταξη, τόσο για τους νέους
με ειδικές ανάγκες όσο και για τους άλλους μαθητές και αυτούς τους
ίδιους. Μπορούμε να πούμε ότι, παρ' όλες τις απαιτήσεις αυτής της
κατάστασης και τις δυσκολίες που συναντάμε, η σχολική ένταξη
θεωρείται ως μία πλούσια επαγγελματική εμπειρία.
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