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ΟΡΗΜΟΗ
Οπιζμόρ ηος ςμβοςλίος ηυν ςποςπγών ηηρ Δ.Δ. (1993)
Ο φξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλεη άηνκα κε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο, αληθαλφηεηεο ή
κεηνλεμίεο πνπ νθείινληαη ζε ζσκαηηθέο βιάβεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βιαβψλ ησλ αηζζήζεσλ ή ζε
δηαλνεηηθέο ή ςπρηθέο βιάβεο, νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο
ιεηηνπξγίαο ε νπνία ζεσξείηαη θαλνληθή γηα έλαλ άλζξσπν.
Ππόηαζη οπιζμού Γημηηπόποςλορ κ.α (1999)
Άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ην άηνκν ην νπνίν δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο θαη λα απνιακβάλεη φισλ ησλ αγαζψλ πνπ πξνζθέξεη ζηα ππφινηπα κέιε ηεο ε θνηλσλία
ζηελ νπνία δεη, εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο θάπνηνπ ή θάπνησλ απφ ηα ςπρνζσκαηηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά.
Ζ απνδνρή ηνπ δεχηεξνπ νξηζκνχ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο, αθνχ δελ ηνλίδεη ηηο κεηνλεμίεο ή αληθαλφηεηέο ηνπο, αιιά ηηο δπζθνιίεο λα ζπκκεηέρνπλ
επί ίζνηο φξνηο ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν.
Έλαο ηέηνηνο νξηζκφο, κε δεδνκέλε ηελ απμεκέλε πεξηπινθφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο, δίλεη ηε βάζε
γηα ζπδήηεζε θαη αιιαγή ησλ ζηάζεσλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηα άηνκα απηά, έηζη ψζηε ε επαθή καδί ηνπο
λα είλαη πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή θαη ε παξέκβαζή ηνπο πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεηηθή.
Ζ ΥΔΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ
Ζ αξρή ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζην ηαηξηθφ
κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν κηινχκε γηα κηα αζζέλεηα ή δηαηαξαρή πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλα δηαγλσζηηθά
θξηηήξηα θαη ζεξαπεία. ηε ζπλέρεηα πξνζηέζεθαλ πξνβιήκαηα κε ακηγψο ηαηξηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα νη
καζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Έλα πξφβιεκα κε ηφζν απμεκέλε πεξηπινθφηεηα είλαη ινγηθφ λα δεκηνπξγεί δπζθνιίεο
θαηεγνξηνπνίεζεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξνπζηαζηνχλ κε δχν θπξίσο κνξθέο:
α) ην λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα θαηεγνξία παηδηά κε ηεξάζηηεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο πνπ ρξεηάδνληαη
δηαθνξεηηθή ηαηξηθή αιιά θαη εθπαηδεπηηθή αληηκεηψπηζε θαη
β) ην λα δίλεηαη κηα "εηηθέηα" ζε θάπνηα παηδηά ρσξίο λα δηεπθνιχλεηαη ε εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ
παηδηψλ απηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο.
Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε πνπ πξνηείλνπκε δελ αγλνεί ηηο θξηηηθέο θαη ηηο αληηξξήζεηο,
απιψο

παξνπζηάδεη

ην

πξφβιεκα

ρσξίο

αμηνινγηθέο

θαηεγνξηνπνηήζεηο ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Ζ.Π.Α.

θξίζεηο,

αθνινπζψληαο

ηηο

αληίζηνηρεο

1Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΟΠΟΗΖΖ
1. Άηομα με κινηηικέρ αναπηπίερ
Α. Αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ
παξάιπζε

Β. Αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθεθαιηθή
δηάθνξα αίηηα- νξζνπεδηθέο αλαπεξίεο

Α. Αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε
Ζ εγθεθαιηθή παξάιπζε απνηειεί εθδήισζε κφληκεο βιάβεο πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ. Ζ βιάβε
απηή γίλεηαη αηηία γηα κηα ζεηξά απφ αλαπεξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε βξεθηθή θαη λεπηαθή ειηθία ηνπ
παηδηνχ θαη έρνπλ σο θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηελ αλσκαιία ηεο θηλεηηθφηεηαο. Γελ ππάξρεη βιάβε ζηνπο
κχεο αιιά δηαηαξαρή ζην ζπληνληζηηθφ έιεγρν ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα νξηζκέλνη κχεο λα
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν ιαλζαζκέλν. Παξαηεξνχληαη ρξφληεο δηαηαξαρέο ηεο θηλεηηθφηεηαο, αδπλακία,
αζπλεξγία, αθνχζηεο θηλήζεηο, απνθιίζεηο απφ ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ θηλήζεσλ, ησλ ζέζεσλ θαη ηεο
ηζνξξνπίαο.
Παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
Δλδέρεηαη λα παξνπζηάδνπλ θαη επηιεπηηθέο θξίζεηο, δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε (ζηξαβηζκφο, κπσπία),
δηαηαξαρέο ηεο αθνήο (θψθσζε, βαξεθνΐα), δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ (δπζαξζξία, θαζπζηέξεζε νκηιίαο).
Άιιεο δηαηαξαρέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ εγθεθαιηθή παξάιπζε είλαη θαη νη δηαηαξαρέο ηεο
αηζζεηηθφηεηαο, νη αλσκαιίεο ησλ δνληηψλ, νη δπζθνιίεο ζηε ζίηηζε, νη ζπρλέο ινηκψμεηο, ε αλαηκία, ε
ζηειφξξνηα, ε ελνχξεζε, ε δπζθνηιηφηεηα θιπ.
Αίηηα
1. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, φπσο είλαη
ε ινηκψδεο αζζέλεηα εξπζξά.
2. Παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ (δχζθνινο ή αλψκαινο ηνθεηφο
πνπ πξνθαιεί έιιεηςε νμπγφλνπ, ππξεληθφο ίθηεξνο θιπ).
3. Παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνληαη θαη πξνθαινχλ ηε βιάβε κεηά ηε γέλλεζε: π.ρ. έλα βίαην ρηχπεκα ζην
θεθάιη, έλα πέζηκν ηνπ παηδηνχ, κηα εγθεθαιίηηδα ή κεληγγίηηδα.
Β. Οξζνπεδηθέο αλαπεξίεο
α. Δθ γελεηήο αλαπεξίεο
β. Αλαπεξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηνλ ηνθεηφ (π.ρ. ζιάζεηο νζηψλ)

γ. Αλαπεξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξαπκαηηζκφ (π.ρ. αθξσηεξηαζκνί, εγθαχκαηα)
δ. Αλαπεξίεο πνπ νθείινληαη ζε ίσζε ή κηθξφβην (π.ρ. πνιηνκπειίηηδα, νζηενκπειίηηδα)
ε. Αλαπεξίεο πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξεο άγλσζηεο αηηίεο.

2. Άηομα με νοηηική καθςζηέπηζη (Γ.Ν. κάηυ από 70)
Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα
Α. Γεληθή δηαλνεηηθή ιεηηνπξγία ζεκαληηθά θάησ ηνπ θπζηνινγηθνχ φξνπ Γ.Ν. 70 ή ιηγφηεξν ζε
αηνκηθά ρνξεγεκέλν ηεζη λνεκνζχλεο. Γηα βξέθε θαη λήπηα θιηληθή εθηίκεζε.
Β. Πξνβιήκαηα ζνβαξά ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε ηνκείο φπσο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο
θαη ππεπζπλφηεηα, επηθνηλσλία, δεμηφηεηεο θαζεκεξηλήο δηαβίσζεο, αηνκηθή αλεμαξηεζία θαη
απηάξθεηα.
Γ. Έλαξμε πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ.
Βαζκνί Βαξχηεηαο
1. Διαθξά (Ήπηα) Ννεηηθή Καζπζηέξεζε
Απνηεινχλ ην 85% ηνπ ζπλφινπ ησλ λ.θ. Μπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ζρνιηθέο γλψζεηο κέρξη ην
επίπεδν ηεο Σ' Γεκνηηθνχ, πξάγκα πνπ ζπλήζσο γίλεηαη φηαλ θηάζνπλ ζην ηέινο ηεο εθεβηθήο
ειηθίαο. Μπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα απηνζπληεξεζνχλ κε
θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα.
2. Μέηξηα Ννεηηθή Καζπζηέξεζε
Απνηεινχλ ην 10% ηνπ ζπλφινπ ησλ λ.θ. Μπνξνχλ κε επνπηεία λα απηνζπληεξεζνχλ ζε
πξνζηαηεπκέλν πεξηβάιινλ, ελψ νη ζρνιηθέο γλψζεηο θηάλνπλ ζηελ Γ' Γεκνηηθνχ.
3. Βαξηά (νβαξή) Ννεηηθή Καζπζηέξεζε.
Απνηεινχλ ην 3%--4% ηνπ ζπλφινπ ησλ λ.θ. Έρνπλ θησρή θηλεηηθή αλάπηπμε θαη νκηιία,
ειάρηζηεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη κε ζπζηεκαηηθή άζθεζε κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ
δεμηφηεηεο ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δίλαη εληειψο
εμαξηψκελα θαη κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κφλν ζε ειεγρφκελν πεξηβάιινλ.
Β. Βαζηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε
Απνηεινχλ ην 1-2% ηνπ ζπλφινπ ησλ λ.θ. Έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε θηλεηηθή θαη
γισζζηθή αλάπηπμε. Υξεηάδνληαη ζπλερή θνηλσληθή θαη ηαηξηθή θξνληίδα.
Αίηηα
1. Κιεξνλνκηθνί παξάγνληεο (πεξίπνπ 5% ησλ πεξηπηψζεσλ)
2. Πξνγελλεηηθνί παξάγνληεο (πεξίπνπ 30% ησλ πεξηπηψζεσλ)
3. Πεξηγελλεηηθνί θαη λενγληθνί παξάγνληεο (πεξίπνπ 10% ησλ πεξηπηψζεσλ)

4. Παξάγνληεο κεηά ηε γέλλεζε πνπ νθείινληαη ζε βιάβε ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ λενγλνχ
(πεξίπνπ 5% ησλ πεξηπηψζεσλ)
5. Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο (πεξίπνπ 15-20% ησλ πεξηπηψζεσλ)
6. Άγλσζηεο αηηηνινγίαο (30-40% ησλ πεξηπηψζεσλ)
3. Κυθά άηομα
ην παξειζφλ νη θσθνί ήηαλ θαη κνπγθνί θαη νλνκάδνληαλ "θσθάιαινη", δειαδή άηνκα πνπ
έρνπλ ράζεη ηελ ηθαλφηεηα λα κηινχλ, είηε γηαηί γελλήζεθαλ θσθά είηε γηαηί πξνζβιήζεθαλ απφ
θψθσζε ζηα πξψηα παηδηθά ηνπο ρξφληα.
Σν "θσθάιαιν" άηνκν έρεη βιάβε κφλν ζηελ αθνή, ελψ θαηά θαλφλα έρεη πιήξε αλάπηπμε ησλ
εγθεθαιηθψλ θέληξσλ ηνπ ιφγνπ θαη εληειψο γεξά ηα θσλεηηθά ηνπ φξγαλα (ιάξπγγα, γιψζζα
θιπ.) θαη πιήξε λνεκνζχλε.
Αίηηα
1. Ζ θαηά ηελ επνρή ηεο εγθπκνζχλεο
α) κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ απφ ινηκψδεηο αζζέλεηεο, φπσο ηιαξά, εξπζξά,
β) ιήςε θαξκάθσλ κε κεγάιε ηνμηθφηεηα, φπσο είλαη ε θηλίλε θαη ε ζηξεπηνκπθίλε,
γ) ζχθηιε.
2. Ζ κεηά ηε γέλλεζε πξνζβνιή ηνπ αηζζεηεξίνπ ηεο αθνήο απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο, ιήςε
ηνμηθψλ θαξκάθσλ, δπζηπρήκαηα θιπ.
ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο έρνπκε ζπλχπαξμε θσθαιαιίαο θαη λνεηηθήο θαζπζηέξεζεο, θαζψο θαη
άιισλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ.
3. Σςθλά άηομα
Τπάξρνπλ δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο ηπθιψλ:
α) Οη εθ γελεηήο ηπθινί
β) Οη επηθηήησο ηπθινί
Αίηηα
1. Οη εθ γελεηήο ηπθινί

-Κιεξνλνκηθφηεηα ή καηεπηηθφ γιαχθσκα

2. Οη επηθηήησο ηπθινί

- ε κηθξή ειηθία απφ αβηηακίλσζε, αηξνθία ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ
-

ε κεγαιχηεξε ειηθία απφ ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηεο

4. Άηομα με ζοβαπέρ τςσικέρ διαηαπασέρ
Α. ρηδνθξεληθέο δηαηαξαρέο
Οη δηαηαξαρέο απηέο πξνζβάιινπλ πνιιέο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο (ηε ζθέςε, ηελ αληίιεςε, ην
ζπλαίζζεκα, ηελ αίζζεζε ηνπ εαπηνχ, ηε βνχιεζε, ηε δηαπξνζσπηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ζρέζε
κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα θ.α.).
Β. Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο
Οη δηαηαξαρέο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαηαξαρή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο κε
θαηαζιηπηηθή ή επθνξηθή κνξθή.
Γ. Γηαηαξαρέο πξνζσπηθφηεηαο
Οη δηαηαξαρέο απηέο ζπλδένληαη κε δπζπξνζαξκνζηηθά θαη δχζθακπηα ραξαθηεξηζηηθά
πξνζσπηθφηεηαο, ψζηε λα πξνθαινχλ είηε ζεκαληηθή έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο είηε
ππνθεηκεληθή έληνλε ελφριεζε.
Γ. Απηηζηηθή δηαηαξαρή
Ζ δηαηαξαρή απηή ζπλδέεηαη κε δηαηαξαρέο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, δηαηαξαγκέλε
επηθνηλσλία θαη πεξηνξηζκέλα ελδηαθέξνληα. Υαξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε δηαζπαζηηθή θαη
ζηεξεφηππε ζπκπεξηθνξά, νη δηαηαξαρέο ζην ιφγν, ε επίηαζε ηεο πξνζνρήο ζην παηρλίδη θαη νη κε
νκαιέο αληηδξάζεηο ζε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα παηδηά απηά εκθαλίδνπλ νξηζκέλεο
θνξέο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο (απνκλεκφλεπζε θαη παπαγαιία, πςειή αξηζκεηηθή ηθαλφηεηα,
ππεξιεμία, επηδεμηφηεηα ζε παδι ή πνιχπινθα παηρλίδηα).
Αηηία
Γελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηελ αηηηνιφγεζε. Άιινη εξεπλεηέο κηινχλ γηα ςπρνγελή θαη
άιινη γηα νξγαληθά αίηηα. Μεξηθνί ππνζηεξίδνπλ ην ζπλδπαζκφ ησλ αηηίσλ απηψλ.
5. Άηομα με διαηαπασέρ ηυν ζσολικών δεξιοηήηυν

-

Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο αξηζκεηηθήο

-

Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο γξαπηήο έθθξαζεο

-

Αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή ηεο αλάγλσζεο

6. Άηομα πος πάζσοςν από ζοβαπέρ αζθένειερ

- Δπηιεπηηθνί
- Αζζελείο πνπ απαηηνχλ καθξφρξνλε ζεξαπεία θαη παξακνλή ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, θιηληθέο ή
πξεβαληφξηα
- Υαλζεληθνί

Ο ΘΔΜΟ ΣΗ ΔΙΓΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΤΝΣΟΜΖ ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
ηνλ ειιαδηθφ ρψξν νη πξψηεο ελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη
απνθαηάζηαζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο.
Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ν "Οίθνο Σπθιψλ" (1906), ην "ρνιείν Κσθαιάισλ" (1923), ε Διιεληθή
Δηαηξεία Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ Παίδσλ (1937) θιπ.
Σν επίζεκν ειιεληθφ θξάηνο αξρίδεη λα ελεξγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ζην ηέινο ηνπ
πξψηνπ κηζνχ ηνπ 20νπ αηψλα. Ζ παξέκβαζή ηνπ ζπλίζηαηαη ζε κηα ζεηξά κέηξσλ, θπξίσο
νξγαλσηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ δξνκνιφγεζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζεζκνζέηεζεο ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο ζηε ρψξα καο. Δμάιινπ σο ρξνλνινγία έλαξμεο ηεο λεφηεξεο πεξηφδνπ ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη ε ίδξπζε ηνπ "Ππόηςπος Διδικού σολείος Αθηνών", πνπ
ιεηηνχξγεζε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΤΠΔΠΘ θαη απεπζπλφηαλ ζε λνεηηθψο θαζπζηεξεκέλα παηδηά.
Χζηφζν, ε αληίιεςε πνπ επηθξάηεζε απηή ηελ πεξίνδν ήηαλ φηη ν ζεζκφο ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο ζα έπξεπε λα αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε παηδηά, ηα νπνία
εμαηηίαο νξηζκέλσλ παξαγφλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζσκαηηθή ηνπο αλάπηπμε ή ηε λνεηηθή ηνπ
εμέιημε δε κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο. Ζ Δηδηθή Αγσγή, ζην μεθίλεκα ηνπιάρηζηνλ ηεο ζεζκνζέηεζήο ηεο, αληηκεησπίδεηαη
σο μερσξηζηφ θνκκάηη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο θαη γηα ηελ νξγάλσζή ηεο, ην θξάηνο
πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δεκηνπξγία εηδηθψλ δνκψλ. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο γηα
ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ΤΠΔΠΘ ζηξέθεηαη θπξίσο πξνο ηελ θαηεγνξία
ησλ λνεηηθψο θαζπζηεξεκέλσλ.
Γηα ζπζηεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ πνιχπηπρνπ θαη επαίζζεηνπ ηνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο
αξρίδνπκε λα κηιάκε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ '70. πγθεθξηκέλα, ην 1969 ζπγθξνηείηαη ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο ην "Γπαθείο Διδικήρ Δκπαιδεύζευρ". Μεηά απφ εηζεγήζεηο ηνπ Γξαθείνπ
δεκηνπξγείηαη ην εκηλάξην Θεξαπεπηηθήο Παηδαγσγηθήο ζην Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο
Δθπαίδεπζεο, ην νπνίν απνηέιεζε ηελ πξψηε επίζεκε θαη ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα επηκφξθσζεο
εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Σνλ επφκελν ρξφλν ην ζεκηλάξην εμειίζζεηαη ζε
κνλνεηή ζρνιή εθπαίδεπζεο.
Απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ Γξαθείνπ ήηαλ θαη ε ίδξπζε ησλ πξψησλ δεκφζησλ εηδηθψλ
ζρνιείσλ ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα, ην 1972 ηδξχζεθαλ ζηηο έδξεο ησλ Παηδαγσγηθψλ
Αθαδεκηψλ θαη ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα ηα πξψηα 45 δεκφζηα εηδηθά ζρνιεία.
Σν 1975 ζπγθξνηείηαη ζην ΤΠΔΠΘ ε πξψηε "Δπιηποπή Μελέηηρ και Ππογπαμμαηιζμού ηηρ
Διδικήρ Αγυγήρ" θαη βάζεη ησλ πξνηάζεψλ ηεο ην "Γπαθείο Διδικήρ Δκπαιδεύζευρ" πξνάγεηαη

αξρηθά ζε "Σμήμα Διδικήρ Αγυγήρ" θαη αξγφηεξα ζε "Γιεύθςνζη Διδικήρ Αγυγήρ", ε νπνία
εμαθνινπζεί λα ππάξρεη κέρξη ζήκεξα θαη λα ζπληνλίδεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο ζηε ρψξα καο. Δπηπιένλ, ε κνλνεηήο εηδηθήο κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ επεθηείλεηαη
ζε δηεηή, δηαηεξψληαο κέρξη ζήκεξα απηή ηε κνξθή, ελψ απφ ην 1995 εληάζζεηαη ζηε δνκή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ. ήκεξα ζε απηή κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ κεηά απφ εμεηάζεηο δάζθαινη θαη
λεπηαγσγνί πνπ έρνπλ πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ ππεξεζία ζε δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία, νη
νπνίνη ζηε ζπλέρεηα πξννξίδνληαη λα ζηειερψζνπλ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο.
Παξ' φια απηά, σο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ην θξάηνο εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη
ηελ Δηδηθή Αγσγή σο απηνηειέο ηκήκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηε δηθή ηνπ λνκηθή
ππφζηαζε θαη ην δηθφ ηνπ εθπαηδεπηηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ θηινζνθία απηή εθθξάδεηαη ζηηο
δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 1143/81, πνπ απνηειεί ην πξψην ηζηνξηθφ βήκα γηα ηε λνκνζεηηθή θαζηέξσζε
ηνπ ζεζκνχ ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζην εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα.
Σα πξάγκαηα θαίλεηαη λα αιιάδνπλ κεηά ην 1981. εκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ε
θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ Δηδηθήο Αγσγήο (Ν. 1304/82). Ο ρνιηθφο
χκβνπινο Δηδηθήο Αγσγήο αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ θαη ηελ επνπηεία ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ
Δηδηθήο Αγσγήο ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ζπλεξγαζία κε ην
δηεπζπληηθφ θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη κε ην πξνζσπηθφ εηδηθψλ θιάδσλ φπσο νη
ςπρνιφγνη, νη ινγνζεξαπεπηέο, νη θπζηθνζεξαπεπηέο θιπ, πνπ ζηειέρσζαλ αξγφηεξα ηηο εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο, γηα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ ηνπο, ηε ζηήξημε θαη ηελ
ελζάξξπλζε ησλ δαζθάισλ γηα ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε επηκέξνπο ζρνιηθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη επηκνξθσηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο δαζθάινπο θιπ. ήκεξα ππάξρνπλ 16 ρνιηθνί χκβνπινη Δηδηθήο
Αγσγήο ζε ηζάξηζκεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο. Παξ' φια απηά, πξνβιεκαηηζκνί έρνπλ δηαηππσζεί
γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ, θαζψο θάζε ζχκβνπινο έρεη ζηελ επζχλε ηνπ κηα πνιχ
κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα, κε ζπλέπεηα λα είλαη δχζθνιν θαη πνιιέο θνξέο αδχλαην λα
ζπληνλίζεη ηηο πξνζπάζεηεο φισλ απηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ
πεξηθέξεηά ηνπ. Δπηπιένλ, ε επαξρία βξίζθεηαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, θαζψο απφ ηνπο 16 ρνιηθνχο
πκβνχινπο Δηδηθήο Αγσγήο νη 5 έρνπλ έδξα ηελ Αζήλα θαη ηνλ Πεηξαηά, νη 2 ηε Θεζζαινλίθε θαη
κφλν 9 ηελ ππφινηπε Διιάδα. Σα αηηήκαηα γηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκβνχισλ, ινηπφλ, είλαη
έληνλα.
Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, πνπ ζπκβαίλεη ηελ πεξίνδν απηή είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ ΤΠΔΠΘ ζρεηηθά κε ηελ Δηδηθή Αγσγή, πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ έκθαζε πνπ
δίλεηαη ζηελ νξγαληθή ηεο έληαμε ζηνλ θνξκφ ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ
θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε θαη ζηε δηαζχλδεζήο ηεο κε ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Με άιια ιφγηα
πηνζεηείηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο "ελζσκάησζεο".

ην ζεκείν απηφ ζθφπηκν ζα ήηαλ λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ φξνπ ελζσκάησζε, ε
νπνία απνηειεί ηε βαζηθή θξαηηθή πνιηηηθή γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έσο ζήκεξα.
Λέγνληαο, ινηπφλ, ελζσκάησζε ελλννχκε ηελ αιιειναπνδνρή απφ έλα ζχλνιν ή κηα νκάδα ελφο
αηφκνπ ή κηαο νκάδαο. Απηφ ζεκαίλεη ηελ αλάπηπμε θνηλσληνδπλακηθψλ ζρέζεσλ, κε απνηέιεζκα
ηελ πιήξε απνξξφθεζε ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο ζηηο δηακνξθνχκελεο ζρέζεηο, αιιά θαη ηε
δηαηήξεζε ηαπηφρξνλα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ακθίπιεπξα. Δίλαη πξνθαλέο
φηη ε ελζσκάησζε εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηεο εμέιημεο, ε νπνία αθνινπζεί κηα νξηζκέλε πνξεία ή
νδεγεί ζηελ πξνζέγγηζε ελφο επηζπκεηνχ ζηφρνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο εμειηθηηθήο
δηαδηθαζίαο, ην άηνκν είλαη δπλαηφ λα ρξεηαζηεί θάπνηνπ είδνπο βνήζεηα (ηερληθά βνεζήκαηα,
ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θ.α.) Γηαθξίλνπκε ηξεηο κνξθέο ελζσκάησζεο:
α) ηε ρσξηθή ελζσκάησζε, θαηά ηελ νπνία εηδηθέο κνλάδεο ή ηάμεηο ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ίδην ρψξν κε
ηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
β) ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά πνπ παξαθνινπζνχλ κηα εηδηθή ηάμε ή
κνλάδα έρνπλ θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο κε ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηηο ηάμεηο ηνπ θνηλνχ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην θαγεηφ, ην παηρλίδη θιπ.,
γ) ηε ιεηηνπξγηθή ελζσκάησζε, πνπ απνηειεί θαη ηελ ηδαληθή κνξθή ελζσκάησζεο, θαηά ηελ
νπνία ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ηάμεσλ ηνπ
θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πιήξσο (full-time) ή κεξηθψο (part-time).
Ζ θηινζνθία ηεο ελζσκάησζεο αξρίδεη λα πινπνηείηαη ζηε ρψξα καο κε ηελ ςήθηζε ηνπ
λφκνπ 1566 ην 1985, ν νπνίνο αθνξά ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, αιιά ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη κε ηδηαίηεξν θεθάιαην θαη ηε
λνκνζεζία ηεο Δηδηθήο Αγσγήο. Παξάιιεια, ηνλίδεηαη ε ζπλεπζχλε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ θνηλσληθψλ θνξέσλ γηα ηε ζσζηή αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα
απηνχ, κε ζηφρν ηελ θαηάξγεζε ησλ ππνηηκεηηθψλ δηαθξίζεσλ ζε βάξνο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο, ηε ζρνιηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη αιιειναπνδνρή ηνπο, ηελ θαιιηέξγεηα θαη
αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο σο θαη ην επηηπρέο πέξαζκα απφ ην
ζρνιείν ζηελ ελεξγφ δσή κε ζεβαζκφ ζηελ αμία θαη αμηνπξέπεηα θάζε αηφκνπ. Ζ σο ηφηε
αθνινπζνχκελε πξαθηηθή ηεο ίδξπζεο εηδηθψλ ζρνιείσλ εγθαηαιείπεηαη θαη αξρίδνπλ λα
δεκηνπξγνχληαη νη εηδηθέο ηάμεηο. ηηο εηδηθέο ηάμεηο γίλεηαη δεθηφο έλαο κηθξφο αξηζκφο καζεηψλ
πνπ θνηηνχλ ζε άιιεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Σα παηδηά απηά ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ
καζεζηαθψλ ηνπο δπζθνιηψλ έρνπλ αλάγθε απφ εηδηθή θξνληίδα θαη ελίζρπζε, έηζη ψζηε λα
μεπεξάζνπλ ην πξφβιεκά ηνπο ρσξίο λα απνθνπνχλ απφ ηε καζεηηθή θνηλφηεηα ζηελ νπνία θπζηθά
αλήθνπλ. Ζ θνίηεζε ησλ καζεηψλ ζηηο εηδηθέο ηάμεηο είλαη θαηά θαλφλα κεξηθή θαη εμαξηάηαη απφ
ην είδνο θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδεη ν θαζέλαο ηνπο. Έλα

παηδί, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ εηδηθή ηάμε ζ' έλα κάζεκα (π.ρ. γιψζζα) ή ζε
δέζκε καζεκάησλ κεξηθέο ψξεο ηελ εκέξα ή ηελ εβδνκάδα γηα έλα δηάζηεκα (κηθξφ ή κεγάινκπνξεί λα είλαη θαη νιφθιεξν ην ζρνιηθφ έηνο) έσο φηνπ μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ, νπφηε θαη
επηζηξέθεη ζηελ θαλνληθή ηνπ ηάμε. Γηα ηελ ίδξπζε κηαο εηδηθήο ηάμεο (γίλεηαη κε Π.Γ., χζηεξα
απφ πξφηαζε ηεο αξκφδηαο δηεχζπλζεο θαη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ εηδηθήο
αγσγήο) πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: α) χπαξμε αξηζκνχ παηδηψλ ζ' έλα ή
πεξηζζφηεξα (γεηηνληθά) ζρνιεία πνπ παξνπζηάδνπλ "ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο" β) χπαξμε
"θαηάιιειεο ζρνιηθήο αίζνπζαο" γηα ηε ζηέγαζε ηεο εηδηθήο ηάμεο θαη γ) χπαξμε δαζθάινπ πνπ
λα είλαη, θαηά θαλφλα, κεηεθπαηδεπκέλνο ζηελ Δηδηθή Αγσγή.
Χζηφζν, νη εηδηθέο ηάμεηο, ζε πξψηε θάζε ηνπιάρηζηνλ, θηινμέλεζαλ παηδηά πνπ
παξνπζίαδαλ "ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο δπζθνιίεο". Με άιια ιφγηα, ηηο εηδηθέο ηάμεηο επηζθέπηνληαλ
ζπλήζσο παηδηά κε ειαθξά λνεηηθή θαζπζηέξεζε θαζπζηέξεζε ή παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο,
ρσξίο λα εμαζθαιίδεηαη ε εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Παηδηά κε κέηξηεο ή θαη πην ζνβαξέο
αλαπεξίεο απνθιείνληαλ θαη κ' απηφ ηνλ ηξφπν απνθιείνληαλ εθ ησλ πξνηέξσλ θαη θάζε
πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο πνπ ήζειε ν παξαπάλσ λφκνο.
Δπηπιένλ, ζπλαθήο είλαη θαη ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ έρεη δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ην θαηά
πφζν ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηηο εηδηθέο ηάμεηο έρνπλ φλησο πξφβιεκα λνεηηθφ-ιεηηνπξγηθφ ή
έρνπλ πξφβιεκα πνπ πξνέξρεηαη γεληθφηεξα απφ ηε ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Με άιια
ιφγηα, ν πξνβιεκαηηζκφο ζπλίζηαηαη ζην εξψηεκα: κήπσο ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηηο εηδηθέο
ηάμεηο είλαη παηδηά πνπ έρνπλ σο κνλαδηθή "αλαπεξία" ην φηη θαηάγνληαη απφ δηαθνξεηηθά
πνιηηηζκηθά πεξηβάιινληα ή αθφκα απφ ρακειέο θνηλσληθέο ηάμεηο ή αθφκα είλαη παηδηά πνπ
"δπζθνιεχνπλ" ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζην έξγν ηνπο:
Αθφκα, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε έληαμε ησλ παηδηψλ ζε θάπνηα εηδηθή ηάμε ζπκίδεη πνιιέο
θνξέο ηαμίδη ρσξίο γπξηζκφ, ελψ είλαη απαξαίηεην ν δξφκνο ηεο επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθή ηάμε λα
παξακέλεη αλνηθηφο. Δίλαη αηζζεηή ε έιιεηςε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ησλ
παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζε εηδηθέο ηάμεηο, ψζηε λα εμαθξηβψλεηαη ε πξφνδφο ηνπο θαη λα είλαη δπλαηή
ε επαλέληαμή ηνπο ζηελ ηάμε ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππνινγίδεηαη φηη απφ ην ζπλνιηθφ πιεζπζκφ ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θνηηά πεξίπνπ ην 7%, ελψ ην ππφινηπν 93% πνπ
παξνπζηάδεη ειαθξέο κεηνλεμίεο θαη αηζζεηεξηαθά πξνβιήκαηα παξαθνινπζεί ηάμεηο ηνπ γεληθνχ
ζρνιείνπ. Απηφ, φκσο, δε ζπλεπάγεηαη απαξαίηεηα θαη ζρνιηθή ελζσκάησζε, γηαηί απηή
πξνυπνζέηεη ηε ζηήξημε ησλ παηδηψλ κε ηνλ θαηαιιειφηεξν θαηά πεξίπησζε ηξφπν, ψζηε λα
επσθειεζνχλ απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έηζη, κεηά απφ 2-3 ρξφληα ηα παηδηά απηά,
αλάινγα κε ην πξφβιεκά ηνπο, εγθαηαιείπνπλ ηελ ηάμε ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ, ρσξίο θακηά
κέξηκλα γηα θνηλσληθή ηνπο έληαμε. Αληίζεηα, κε ηε ζσζηή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εηδηθψλ
ηάμεσλ ζα κπνξνχζακε λα εμαζθαιίζνπκε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κηα πιήξε ελζσκάησζε,

δίλνληαο ζηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ην πξφγξακκα ηεο ηάμεο
ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη παξάιιεια πξνζθέξνληάο ηνπο ηε ζηήξημε πνπ
ρξεηάδεηαη κέζα ζηελ εηδηθή ηάμε.
Βέβαηα ε εηδηθή ηάμε δελ είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ελζσκάησζεο,
αιιά επηδηψθεηαη θαη κε πνιινχο άιινπο ηξφπνπο, φπσο ε ζπζηέγαζε γεληθψλ θαη εηδηθψλ
ζρνιείσλ, νη θνηλέο πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, θαιιηηερληθέο θ.α. εθδειψζεηο θαη ε εμαηνκηθεπκέλε
αληηκεηψπηζε θαη βνήζεηα απφ ην δάζθαιν ηεο ηάμεο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ.
Απφ ηελ άιιε, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε ελζσκάησζε δελ είλαη παλάθεηα. Γελ είλαη
θαηάιιειε θαη εθαξκφζηκε γηα φια ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. Οχηε θαη είλαη απιή δηαδηθαζία
θαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο. Σα ρσξηζηά εηδηθά ζρνιεία, δπζηπρψο, είλαη αλαπφθεπθηα θαη
αλαγθαία γηα ηα παηδηά εθείλα πνπ παξνπζηάδνπλ πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα (ζσκαηηθά,
αηζζεηεξηαθά, ςπρνπλεπκαηηθά) θαη πνπ απαηηνχλ εθηφο απφ εηδηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα
θαη άιιε πνιιαπιή ππνζηήξημε εηδηθψλ ππεξεζηψλ. Δμάιινπ πξνβιεκαηηζκνί έρνπλ δηαηππσζεί
γηα ην θαηά πφζν είλαη ηθαλνί θαη πνηα ζπγθεθξηκέλα πξνζφληα είλαη απαξαίηεηα γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα ζπληειέζνπλ ζηε δηαδηθαζία
ελζσκάησζεο.
Πξέπεη λα αλαθεξζεί, επίζεο, ν ζεζκφο ηεο εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο, πνπ θαζηεξψλεηαη κε
ην λφκν 824/30-12-1988, κε ζηφρν λα δψζεη ιχζεηο ζην ζνβαξφ εθπαηδεπηηθφ θαη θνηλσληθφ
πξφβιεκα ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ θαη ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο.
Καηαιεθηηθά, ζα ιέγακε φηη ν λφκνο 1566/85, ν νπνίνο ξχζκηδε κέρξη ζήκεξα ηα ζέκαηα
ηεο Δηδηθήο Αγσγήο, ζην ζχλνιφ ηνπ αληαπνθξίζεθε ζηηο απαηηήζεηο ελφο απνηειεζκαηηθνχ
ζπζηήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο. Παξ' φια απηά, ε ζπλερήο έξεπλα θαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ, αιιά
θαη νη γξήγνξεο αιιαγέο θαη εμειίμεηο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηελ επνρή καο, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο
εθπαίδεπζεο, νδήγεζαλ ζηελ ςήθηζε ελφο θαηλνχξγηνπ λφκνπ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, κε ζηφρν ηνλ
εθζπγρξνληζκφ ηνπ παιηνχ θαη ηελ αλαπιήξσζε ησλ ειιείςεψλ ηνπ.
Αλαιπηηθφηεξα, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ θαηλνχξγηνπ λφκνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθφηεξε
πξνψζεζε ηεο ζρνιηθήο ελζσκάησζεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, αθνχ απηά θνηηνχλ θαηά
θχξην ιφγν ζηηο ηάμεηο ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε παξάιιειε ζηήξημε απφ
εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο ζε ηκήκαηα έληαμεο, φπσο κεηνλνκάδνληαη νη εηδηθέο ηάμεηο, θαη κφλν
νη πεξηπηψζεηο κε πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαηεπζχλνληαη ζηα εηδηθά ζρνιεία. Σαπηφρξνλα,
πξνθεηκέλνπ ε θνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία ηνπ θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο λα είλαη επσθειήο, εμαζθαιίδεηαη θάζε κνξθήο ππνζηήξημε, φπσο:
- ηα λέα πξνζαξκνζκέλα θαη εμαηνκηθεπκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα,
- ε δπλαηφηεηα επηκφξθσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά θαη ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ
πνπ αζρνιείηαη κε ηα άηνκα απηά,

- ε εμαζθάιηζε πξνυπνζέζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξνζβαζηκφηεηα ζηα ζρνιεία θαη
γεληθφηεξα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ρψξνπο,
- ε θαζηέξσζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο σο κέζν δηδαζθαιίαο ησλ θσθψλ θαη ησλ βαξήθνσλ θαη
παξάιιεια ην γεγνλφο φηη ε γλψζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο απνηειεί πιένλ απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε εθπαηδεπηηθνχ θαη εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηηο
ΜΔΑ θσθψλ θαη βαξήθνσλ.
εκαληηθφ ξφιν γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ παξαπάλσ πξνυπνζέζεσλ παίδνπλ νη λέεο
ππνζηεξηθηηθέο δνκέο πνπ δεκηνπξγνχληαη, φπσο ηα Κέληξα Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο θαη
Τπνζηήξημεο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Κ.Γ.ΑΤ.), ην Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο ζην
Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαη ην Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ
(Τ..Δ.Δ.Π.), ην νπνίν απνηειεί θάηη αληίζηνηρν κε ην Τπεξεζηαθφ θαη Πεηζαξρηθφ πκβνχιην
Δηδηθνχ Πξνζσπηθνχ Δηδηθήο Αγσγήο (Τ.Π..Δ.Π.Δ.Α.), ε ζχζηαζε ηνπ νπνίνπ πξνβιεπφηαλ
βάζεη ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 149- ΦΔΚ 60/30.4.1991.
Δμάιινπ γηα πξψηε θνξά αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο εκπεηξίαο ησλ γνλέσλ ησλ αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο θαη πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηελ επηινγή θαη δηακφξθσζε κέηξσλ
θαη ππεξεζηψλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ηνπο.
Σέινο, απφ ηηο βαζηθφηεξεο θαηλνηνκίεο ηνπ θαηλνχξγηνπ λφκνπ είλαη ε επηκήθπλζε ηεο θνίηεζεο
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο έσο ηελ ειηθία ησλ 22 εηψλ. Απηφ
επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο,
κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ απηψλ
θαη ησλ πηζαλνηήησλ λα θαηαζηνχλ νηθνλνκηθά αλεμάξηεηα θαη θνηλσληθά απηφλνκα.
Έηζη, ην παξαηεξνχκελν κέρξη ζήκεξα θαηλφκελν ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο κεηά ην 17ν έηνο
ηεο ειηθίαο ηνπο λα εγθαηαιείπνπλ ην εηδηθφ ζρνιείν θαη λα επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη ηνπο, δειαδή
εθεί απφ φπνπ μεθίλεζαλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηθαλνχ αξηζκνχ ζρνιψλ θαη εξγαζηεξίσλ
επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο, ρσξίο θακηά κέξηκλα γηα ηελ θνηλσληθή θαη
επαγγεικαηηθήο ηνπο έληαμε, αλαηξέπεηαη. Με ηνλ θαηλνχξγην λφκν δίλεηαη έκθαζε ζηελ
επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ αηφκσλ απηψλ, κε πξνγξάκκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη φρη ζηελ εξγαζηνζεξαπεία, φπσο ζπλέβαηλε παιηφηεξα.
ίγνπξα, ν θαηλνχξγηνο λφκνο απνηειεί κηα αηζηφδνμε πξννπηηθή γηα ην ρψξν ηεο εηδηθήο
εθπαίδεπζεο, αθνχ κέζσ απηνχ ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηελ νπζηαζηηθή αλαδηάξζξσζή ηεο. Βέβαηα,
ν ζρεδηαζκφο απέρεη πνιχ απφ ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία, ινηπφλ, φισλ
φζσλ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαηλνχξγην λφκν απαηηείηαη ρξφλνο, θαιή δηάζεζε θαη ζπλεξγαζία
κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ.
Δμάιινπ ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο δεκηνπξγήζεθαλ θαηλνχξγηεο δνκέο,
φπσο ηα Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, ηα Γξαθεία ρνιηθνχ

Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, νη πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ
παξέρεηαη πνιιαπιή ππνζηήξημε ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ
πεξηπηψζεσλ.
ην ζεκείν απηφ, ζθφπηκν ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οξγαληζκνχ
Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ) ζρεηηθά κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ
θαηάξηηζε θαη απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά
κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ ζηήξημεο, φπσο πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ πνπ
απαζρνινχλ

άηνκα κε εηδηθέο

αλάγθεο,

πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο

λέσλ ειεχζεξσλ

επαγγεικαηηψλ πνπ είλαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πξνγξάκκαηα επηρνξήγεζεο λέσλ ειεχζεξσλ
επαγγεικαηηψλ γηα εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο
θαη πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα ηα άηνκα απηά. Αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηάξηηζε θαη ην
ζπληνληζκφ ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ ζηήξημεο είλαη ε Τπεξεζία Δηδηθψλ
Κνηλσληθψλ Οκάδσλ, ε νπνία εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πινπνίεζή
ηνπο εθαξκφδεηαη θαη πξνσζείηαη απφ ηηο Τπεξεζίεο Απαζρφιεζεο Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ,
νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε έμη πφιεηο ηεο Διιάδαο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Λάξηζα, Βφιν,
Ζξάθιεην), θαζψο θαη απφ ηηο ηξεηο Δθπαηδεπηηθέο Μνλάδεο Καηάξηηζεο γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηεο δνκήο ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ Αζήλα, ζηε Θεζζαινλίθε
θαη ζηε Λάξηζα. Δμάιινπ, γηα ηελ πξνψζεζε νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ θνηλσληθήο παξέκβαζεο
πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ν ΟΑΔΓ αλαπηχζζεη εηαηξηθέο ζρέζεηο κε θνξείο
ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, πνπ πινπνηνχλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα.
Σέινο, αλαπηχζζνληαη απφ 1999 θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζνχλ έσο ην 2004 ηα Γξαθεία
πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ
αηφκσλ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ.
Απφ ηε ζχληνκε απηή αλαδξνκή δε ζα ήηαλ δπλαηφ λα παξαιεηθζεί ε δξάζε ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ππέξ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Πνιχ ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα ππήξμαλ ην HELIOS
θαη ην HELIOS II (Handicapped people in the European Community Living Independently in an
Open Society).
πγθεθξηκέλα, ην πκβνχιην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ εθηηκψληαο φηη νη κεηνλεθηνχληεο
(φια ηα άηνκα κε νπνηαζδήπνηε

ζνβαξφηεηαο κεηνλεμίεο πνπ νθείινληαη ζε ζσκαηηθέο,

δηαλνεηηθέο ή ςπρηθέο βιάβεο) έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη
ηελ επαγγεικαηηθή επαλαπξνζαξκνγή, θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή έληαμε, πξνρψξεζε ην 1998 ζηε
ζέζπηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο HELIOS, κε δηάξθεηα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1988 έσο ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 1991. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα αλαπηπρζεί ζηνπο ηνκείο ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαλαπξνζαξκνγήο, ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο θαη
απηφλνκεο δηαβίσζεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ θνηλνηηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα βαζηδφηαλ ζηηο
επηηπρέζηεξεο θαηλνηφκεο εκπεηξίεο ησλ θξαηψλ κειψλ. Απηφ επηηεχρζεθε κέζσ εθαξκνγήο

νξηζκέλσλ εηδηθψλ δξάζεσλ θνηλνηηθφ δίθηπν θέληξσλ θαη εκπεηξηψλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο
ή επαλαπξνζαξκνγήο, εηδηθή δξάζε ζρεηηθά κε ηελ απηφλνκε δηαβίσζε, δίθηπα πξφηππσλ ηνπηθψλ
ζρεδίσλ, ζχζηεκα Handynet ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο θαη ηεθκεξίσζεο ησλ Δπξσπατθψλ
Κνηλνηήησλ ζρεηηθά κε ηα κεηνλεθηνχληα άηνκα-, επηδνηήζεηο εμσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο θιπ.), πνπ απέβιεπαλ ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο
απηφλνκεο δηαβίσζεο ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ. Λεηηνχξγεζε ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο εζληθέο
δξάζεηο πνπ εθαξκφδνληαλ ζε εζληθφ επίπεδν, θπξίσο εμαζθαιίδνληαο ην ζπληνληζκφ ηνπο θαη ηελ
αληαιιαγή ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηψλ. Δπίζεο, δφζεθε έκθαζε ζηε ζπκβνιή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ
γηα ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ κεηνλεθηνχλησλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο
δπλαηφηεηεο.
ηε ζπλέρεηα, ην 1993 έρνπκε ηε ζέζπηζε ηνπ ηξίηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ππέξ ησλ
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο HELIOS II, κε δηάξθεηα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993 έσο ηελ 31ε
Γεθεκβξίνπ 1996. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ HELIOS II, ν φξνο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πεξηιάκβαλε
ηα άηνκα κε ζνβαξέο αλεπάξθεηεο, αληθαλφηεηεο ή κεηνλεμίεο πνπ νθείινληαη ζε ζσκαηηθέο
βιάβεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βιαβψλ ησλ αηζζήζεσλ ή ζε δηαλνεηηθέο ή ςπρηθέο βιάβεο, νη
νπνίεο πεξηνξίδνπλ ή απνθιείνπλ ηελ εθηέιεζε δξαζηεξηφηεηαο ή ιεηηνπξγίαο ε νπνία ζεσξείηαη
θαλνληθή γηα έλαλ άλζξσπν. Πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε ζθαηξηθή, ζπλεθηηθή θαη ζπληνληζκέλε
πνιηηηθή γηα ηελ πιήξε έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ην HELIOS II είρε ζηφρν ηελ
επεμεξγαζία θνηλψλ πξνζεγγίζεσλ ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ε πξφιεςε θαη ε έγθαηξε
βνήζεηα, ε ιεηηνπξγηθή απνθαηάζηαζε, ε έληαμε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ε δηαξθήο θαηάξηηζε,
ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε απαζρφιεζε, νη λέεο
ηερλνινγίεο, ηα κέζα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη νη βάζεηο δεδνκέλσλ, ε απηφλνκε δηαβίσζε, ε
πξφζβαζε ζε πνιηηηζηηθέο, δεκηνπξγηθέο, αζιεηηθέο, ςπραγσγηθέο θαη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,
νη νηθνγέλεηεο, νη ειηθησκέλνη θαη ε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη λνκηθή πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο. ην πιαίζην ηνπ HELIOS II ζπλερίζηεθαλ, εληάζεθαλ θαη αλαδηνξζψζεθαλ ηξία
αιιειέλδεηα ζθέιε: ε ηερληθή ζπλεξγαζία, ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν, ην ζχζηεκα Handynet θαη
ε δηαβνχιεπζε- νξγάλσζε δηαβνπιεχζεσλ-.
Δπίζεο, ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο HORIZON (1990-1994).
πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ε πξσηνβνπιία απέβιεπε ζηε βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ, θαζψο θαη ησλ φξσλ πξφζβαζήο ηνπο ζηελ αγνξά
εξγαζίαο, ηδηαίηεξα κέζσ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηεο πξνψζεζεο
πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο απφ απφζηαζε θαη ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ππνδνκψλ, ψζηε λα
ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ ελ ιφγσ αηφκσλ. ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ ηεο
πξσηνβνπιίαο πξνβιεπφηαλ ε δηεζλήο ζπλεξγαζία γηα ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ θέληξσλ
πνπ βξίζθνληαλ ζε αλαπηπγκέλεο σο πξνο ηηο ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο πεξηνρέο θαη θέληξσλ πνπ
βξίζθνληαλ ζε ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ δεθάδεο

θνξείο πνπ πινπνίεζαλ πξνγξάκκαηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ελεξγνπνηήζεθαλ αξθεηνί
θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.
ηε ζπλέρεηα, ην HORIZON εληάρζεθε σο άμνλαο ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ, κε δχν θάζεηο πινπνίεζεο:
- Α' θάζε 1995-1997
- Β' θάζε 1997-1999
ηφρνο ήηαλ ε βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο
θαη ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο. Απηφ επηδηψρζεθε κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηεο
πξνζσπνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ
ππεξεζηψλ γηα ηα άηνκα απηά, δίλνληαο δειαδή βάζε ζηελ αηνκηθφηεηα, θαζψο θαη ζηελ ηδηαίηεξε
αληηκεηψπηζε πνπ απαηηεί ε θάζε αλαπεξία. Σν ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν απνηέιεζε θαη ηελ
πξσηνηππία ησλ δξάζεσλ ηνπ φινπ άμνλα. Δμάιινπ έκθαζε δφζεθε ζηε ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ησλ
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε θάζε
δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθήο κε ην ζηφρν ηνπ άμνλα αιιά θαη γεληθφηεξα κε ηελ θνηλσληθήο
ελζσκάησζή ηνπο. Δπηδηψρζεθε, αθφκε, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεκέξσζε ηεο θνηλήο γλψκεο
θαη ηδηαίηεξα ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ γηα ηα άηνκα απηά θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο,
πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο απφ φ,ηη θαληάδνληαη. Σέινο, αλαγλσξίζηεθε ε
ζεκαληηθφηεηα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ, π.ρ. ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο,
παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ή πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη λέσλ
δνκψλ εξγαζίαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα. Δμίζνπ ζεκαληηθή θξίζεθε θαη ε ζπκβνιή ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
(ηειε- εξγαζία, ηειε- εθπαίδεπζε, πξνζβαζηκφηεηα ρψξσλ θιπ.)
Δπηπιένλ, ζηα πξνγξάκκαηα ΧΚΡΑΣΖ (1995-1999) θαη LEONARDO (1995-1999)
ππήξραλ εηδηθέο αλαθνξέο ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ππφ ηελ έλλνηα ηεο πξνψζεζεο ηεο
ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,
θαζψο ηεο ελζάξξπλζεο ηεο ζπκκεηνρήο απηψλ ησλ αηφκσλ ζηηο δξάζεηο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
πξνγξακκάησλ.
ήκεξα βξίζθεηαη ζε εμέιημε έλα επξχηαην πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ΔΠΔΑΔΚ (Δπηρεηξεζηαθφ
Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Β'
Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Υαξηνγξάθεζε ηνπ ρψξνπ ηεο Δηδηθήο
Αγσγήο, Δπηκφξθσζε ηειερψλ ηεο Δθπαίδεπζεο, Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή,
Τπνδνκέο- Δμνπιηζκνί γηα εμππεξέηεζε Αηφκσλ Δηδηθψλ Καηεγνξηψλ, Δθπαίδεπζε Αηφκσλ κε
Δηδηθέο Αλάγθεο θιπ.

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΗΜΔΡΙΝΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ
ΔΙΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
(Ν. 2817, ΦΔΚ 78 14/3/00)
1. ηόσοι
ηα άηνκα πνπ έρνπλ εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο παξέρεηαη εηδηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία ζην
πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηεο πξσηνβάζκηαο, δεπηεξνβάζκηαο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο
επηδηψθεη ηδηαίηεξα:


ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο,



ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε έληαμε ή
επαλέληαμή ηνπο ζην θνηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ε ζπκβίσζε κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν,



ηελ επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηηζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή ηνπο εμέιημε.

2. Υώποι εθαπμογήρ
Ζ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, γεληθή, ηερληθή- επαγγεικαηηθή
παξέρεηαη ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηα νπνία, θαηά
πεξίπησζε, νξγαλψλνληαη, ζηειερψλνληαη, εμνπιίδνληαη θαη ππνζηεξίδνληαη θαηάιιεια, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία δηδαθηηθή θαη ςπρνπαηδαγσγηθή ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ απηψλ.
Δηδηθφηεξα, νη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα θνηηνχλ:


ζηε ζπλήζε ζρνιηθή ηάμε κε παξάιιειε ζηήξημε απφ εθπαηδεπηηθφ εηδηθήο αγσγήο, ν νπνίνο
ππεξεηεί ζηα Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) ή ζηηο ζρνιηθέο
κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη νξίδεηαη απφ ην Κέληξν Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη
Τπνζηήξημεο,



ζε εηδηθά νξγαλσκέλα θαη θαηάιιεια ζηειερσκέλα ηκήκαηα έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα
ζηα ζρνιεία ηεο γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο,



ζε ζρνιεία, ή ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ είηε σο απηνηειή είηε σο παξαξηήκαηα άιισλ
ζρνιείσλ ζε λνζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο, ηδξχκαηα αγσγήο αλειίθσλ ή ηδξχκαηα
ρξνλίσο παζρφλησλ αηφκσλ, εθφζνλ νη δηαβηνχληεο ή λνζειεπφκελνη ζε απηά είλαη παηδηά κε
εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο,



ζην ζπίηη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην
ζχζηεκα ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο. Σα άηνκα απηά εθπαηδεχνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ
Κ.Γ.Α.Τ. ή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο εηδηθήο αγσγήο, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ θαηά πεξίπησζε
αλαγθαία εμεηδίθεπζε.

Ζ θνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο κπνξεί λα
παξαηαζεί αλάινγα κε ηηο καζεζηαθέο δπζθνιίεο ησλ θνηηψλησλ θαη κεηά ην 22 ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπο ή λα αξρίζεη απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο ζρνιηθήο ειηθίαο πνπ νξίδεηαη γηα θνίηεζε ζηα
θαλνληθά ζρνιεία. ηαλ ε θνίηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα ζρνιεία ηνπ
θνηλνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ή ζηα ηκήκαηα έληαμεο θαζίζηαηαη ηδηαηηέξσο δχζθνιε ιφγσ
ηνπ είδνπο θαη ηνπ βαζκνχ ηνπ πξνβιήκαηφο ηνπο, ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ παξέρεηαη
ζε απηνηειή ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, ηα νπνία είλαη:


Νεπηαγσγεία θαη εηδηθά δεκνηηθά ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο γηα λήπηα θαη παηδηά κε εηδηθέο
αλάγθεο απφ ην 4ν κέρξη ην 14ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εληαίεο ζρνιηθέο
κνλάδεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηξηεηέο ηκήκα αληίζηνηρν ηνπ λεπηαγσγείνπ θαη επηαεηέο ηκήκα
αληίζηνηρν ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ.



Γπκλάζηα εηδηθήο αγσγήο απφ ην 14ν κέρξη ην 18ν έηνο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ
πξνθαηαξθηηθή ηάμε θαη ηξεηο επφκελεο ηάμεηο Α', Β' θαη Γ'. Μαζεηέο απφθνηηνη δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ κε ειαθξέο δπζθνιίεο κάζεζεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Α' ηάμε ηνπ
γπκλαζίνπ εηδηθήο αγσγήο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ νηθείν Κ.Γ.Α.Τ.



Δληαία Λχθεηα εηδηθήο αγσγήο απφ ην 18ν κέρξη ην 22ν έηνο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηάμε θαη
ηξεηο επφκελεο ηάμεηο Α', Β' θαη Γ'. Μαζεηέο απφθνηηνη γπκλαζίνπ κε ειαθξέο δπζθνιίεο
κάζεζεο κπνξεί λα εγγξάθνληαη απεπζείαο ζηελ Α' ηάμε ηνπ ιπθείνπ εηδηθήο αγσγήο, χζηεξα
απφ αμηνιφγεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην νηθείν Κ.Γ.Α.Τ.



Σερληθά επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα (ΣΔΔ) εηδηθήο αγσγήο Α' βαζκίδαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ
πξφγξακκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελληάρξνλεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη γηα
ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο γλψζεο. ε απηά εγγξάθνληαη
απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ θνίηεζε δηαξθεί πέληε ηνπιάρηζηνλ ζρνιηθά έηε, απφ ην
14ν κέρξη θαη ην 19ν έηνο ηεο ειηθίαο ησλ θνηηψλησλ. Ζ θνίηεζε δηαξθεί δχν ηνπιάρηζηνλ
ζρνιηθά έηε ζε θάζε θχθιν ζπνπδψλ.



Σερληθά επαγγεικαηηθά εθπαηδεπηήξηα (ΣΔΔ) εηδηθήο αγσγήο Β' βαζκίδαο πνπ πεξηιακβάλνπλ
δχν θχθινπο ζπνπδψλ. ηελ Α' ηάμε ηνπ Α' θχθινπ εγγξάθνληαη απφθνηηνη γπκλαζίνπ. ην Β'
θχθιν ζπνπδψλ εθηφο απφ ηνπο απνθνίηνπο ηνπ Α' θχθινπ κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη θαη
απφθνηηνη ηνπ ΣΔΔ Α' βαζκίδαο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, απφ ην 19ν κέρξη θαη ην 22ν
έηνο ηεο ειηθίαο ησλ θνηηψλησλ.



Δξγαζηήξηα εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απφ ην 14ν κέρξη θαη ην 22ν
έηνο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε πέληε κέρξη θαη νθηψ ηάμεηο, αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεχζεηο θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ θνηηψλησλ. ηελ Α' ηάμε εγγξάθνληαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ.

Δμάιινπ, ηα ζρνιεία ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ είλαη ηζφηηκα πξνο ηα αληίζηνηρα ζρνιεία ηεο
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελψ γηα ηνπο κελ απνθνίηνπο ησλ ΣΔΔ Δηδηθήο
Αγσγήο θαη ησλ δχν βαζκίδσλ θαζνξίδνληαη επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα (Ν. 2009/1992, ΦΔΚ 18 ')
θαη γηα ηνπο απνθνίηνπο ησλ εξγαζηεξίσλ εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο
ρνξεγείηαη απνιπηήξηνο ηίηινο, ν νπνίνο επέρεη ζέζε πηζηνπνηεηηθνχ 1 (Ν. 2009/1992) κε ηα
αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.
3. Νέερ ςποζηηπικηικέρ δομέρ για ηην οπγάνυζη και λειηοςπγία ηηρ ειδικήρ εκπαίδεςζηρ
ηηο έδξεο ησλ λνκψλ θαη λνκαξρηψλ ηδξχνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ Κέληξα Γηάγλσζεο,
Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.), κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ
ζην ζχλνιν ησλ παηδηψλ ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, αιιά
θαη ηελ ππνζηήξημε, πιεξνθφξεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ γνλέσλ θαη ηεο
θνηλσλίαο. Με ην ζεζκφ απηφ επηδηψθεηαη ε έγθαηξε θαη νινθιεξσκέλε δηάγλσζε ησλ εηδηθψλ
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηηο
ζρνιηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο απηά θαηεπζχλνληαη, δίλνληαο έηζη ζεκαληηθή ψζεζε
εθζπγρξνληζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο κε αλακελφκελε πνηνηηθή βειηίσζή ηεο ζε νιφθιεξν ην θάζκα
ηεο.
Αθφκε, ζηελ Κεληξηθή Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ
ζπλίζηαηαη Τπεξεζηαθφ πκβνχιην Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Τ..Δ.Δ.Π.), ην νπνίν
είλαη αξκφδην γηα ζέκαηα επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ, ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο θαη
πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ ηνπ εηδηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζηα
Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο θαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο.
ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ηδξχεηαη Σκήκα Δηδηθήο Αγσγήο, κε ζηφρν θπξίσο ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζηελ εηδηθή αγσγή, ην
ζρεδηαζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ εηδηθήο
αγσγήο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ σξνιφγησλ θαη αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ
εθπφλεζε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ινηπνχ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ηελ επηζηεκνληθή ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ζπκβνχισλ εηδηθήο αγσγήο.
4. Πποϋποθέζειρ για ηην εγγπαθή ηυν παιδιών με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ ζε ζσολικέρ
μονάδερ
Σα Κέληξα Γηάγλσζεο, Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο (Κ.Γ.Α.Τ.) εηζεγνχληαη ηελ εγγξαθή,
θαηάηαμε θαη θνίηεζε ζηελ θαηάιιειε ζρνιηθή κνλάδα, θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη

αμηνιφγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνξείαο ησλ καζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζρνιηθνχο
ζπκβνχινπο εηδηθήο αγσγήο θαη ηνπο αξκφδηνπο θαηά πεξίπησζε ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο
πξνζρνιηθήο αγσγήο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηνπο δηεπζπληέο ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο
εηδηθήο αγσγήο.
5. Δκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα για μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ ανάγκερ
ηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο εθαξκφδνληαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλα αλαιπηηθά θαη δηδαθηηθά
πξνγξάκκαηα. πγθεθξηκέλα, ζην πξφγξακκα ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ εηδηθήο αγσγήο
πεξηιακβάλνληαη θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνεπαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Σν
πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη ηα γπκλάζηα θαη ηα ιχθεηα εηδηθήο αγσγήο
ζηα νπνία δηδάζθνληαη θαη καζήκαηα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο,
θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ πνπ εθδίδνληαη
χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ. Δμάιινπ ζηα
ζρνιεία απηά εθηφο απφ ην εκεξήζην πξφγξακκα δηδαζθαιίαο κπνξεί λα εθαξκφδεηαη θαη
πξφγξακκα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο.
Γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζηα άιια
ζρνιεία γεληθήο θαη ηερληθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο εθαξκφδνληαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλα
θαη εμαηνκηθεπκέλα ππνζηεξηθηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ
Ηλζηηηνχηνπ.
6. Μέζα εθαπμογήρ ηυν εκπαιδεςηικών ππογπαμμάηυν
Σα απαηηνχκελα γηα ηε δηδαζθαιία βηβιία, αηνκηθά καγλεηφθσλα, αηνκηθά αθνπζηηθά
βαξεθνΐαο, καγλεηνηαηλίεο θαη άιια απαξαίηεηα κέζα παξέρνληαη δσξεάλ απφ ην θξάηνο.
Δηδηθφηεξα, γηα ηε δηδαζθαιία ησλ ηπθιψλ παηδηψλ ρξεζηκνπνηείηαη εηδηθφ επνπηηθφ πιηθφ θαη
κέζα δηδαζθαιίαο, φπσο ην πιηθφ Braille θαη ε γξαθνκεραλή Braille (κία ζεηξά πιηθνχ
ηνπιάρηζηνλ θαη κία γξαθνκεραλή γηα ηνλ θάζε καζεηή), ηα "νκηινχληα βηβιία", νη δίζθνη, ην
καγλεηφθσλν, νη αλάγιπθνη ράξηεο θ.ι.π.
Χο γιψζζα ησλ θσθψλ θαη ησλ βαξήθνσλ καζεηψλ θαζηεξψλεηαη ε λνεκαηηθή γιψζζα, ε
νπνία αμηνπνηεί κε απζφξκεην ηξφπν ηε θπζηθή νπηηθή επαθή ησλ θσθψλ παηδηψλ κε ην
πεξηβάιινλ ηνπο. Καηά ηε δηδαζθαιία, φκσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη' εμαίξεζε θαη θάζε
άιιν εθηθηφ κέζν επηθνηλσλίαο πνπ είλαη επηζηεκνληθά παξαδεθηφ θαη θαζνξίδεηαη κε απφθαζε

ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Δηδηθήο
Αγσγήο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ.

7. Πποζυπικό ζσολικών μονάδυν και ηάξευν ένηαξηρ ειδικήρ αγυγήρ
Οη ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηα ηκήκαηα έληαμεο ζηειερψλνληαη απφ
εθπαηδεπηηθνχο πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ εηδηθή αγσγή ή ζηε
ζρνιηθή ςπρνινγία ή έρνπλ κεηεθπαηδεπηεί ζηελ εηδηθή αγσγήο ή, ζε πεξίπησζε έιιεηςεο,
εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πεληαεηή εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο.
Δπηπιένλ, ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο ππάξρνπλ εηδηθνί θαη άιισλ θαηεγνξηψλ, φπσο νη
ζεξαπεπηέο ηνπ ιφγνπ, νη επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη, νη ςπρνιφγνη, νη επηκειεηέο πγείαο, νη
θπζηνζεξαπεπηέο, νη εξγαζηνζεξαπεπηέο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θαζψο θαη δηνηθεηηθφ
πξνζσπηθφ.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ζηα ζρνιεία εηδηθήο αγσγήο, αιιά θαη ζηα ηκήκαηα έληαμεο,
θαζψο θαη ην εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ
επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα.

Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΉ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΣΩΝ
ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
ΣΟΥΟΗ
Ζ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γεληθά νξίδεηαη σο ε επηζηεκνληθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη
ζην άηνκν, κε ζηφρν λα απνθηήζεη γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ αθνξνχλ ηε δηεξεχλεζε ηνπ εαπηνχ
ηνπ, ηελ θαηαλφεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ηε γλψζε ηνπ
ξφινπ πνπ παίδεη ν ειεχζεξνο ρξφλνο ζηε δσή ηνπ αηφκνπ, ηελ απφθηεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη ηελ
πξφζθηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή, ηε
ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ θαη ηηο ηερληθέο εμεχξεζεο εξγαζίαο θαη κεηάβαζεο απφ ην ρψξν ηεο
εθπαίδεπζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Με απηή ηελ έλλνηα ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο
απνηειεί κηα εμειηθηηθή δηαδηθαζία θαη ιεηηνπξγεί πξνιεπηηθά, θαζψο καζαίλεη ζην άηνκν
ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνιακβάλνπλ ιαλζαζκέλεο επηινγέο θαη νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή
σξίκαζε.
Ζ γεληθή απηή ζηνρνζέηεζε πνπ

εκπεξηέρεηαη

ζηνλ νξηζκφ ηεο

επαγγεικαηηθήο

ζπκβνπιεπηηθήο πξνθαλψο αθνξά θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Δθείλν, φκσο, πνπ πξέπεη λα
πξνζερηεί ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο, θαζψο θαη ε πζηέξεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο φζνλ αθνξά ηελ αιιαγή ζηάζεσλ ζην
ζέκα απηφ. Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκπεξηιάβεη θαλείο ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη θάπνηνπο
επηκέξνπο ζηφρνπο πνπ λα απαληνχλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο
κεηαβιεηέο.
Έλα κνληέιν επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο γεληθνχο
ζηφρνπο:


αμηνιφγεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο,



επαγγεικαηηθή εμεξεχλεζε θαη επηινγή,



επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηνπνζέηεζε θαη παξαθνινχζεζε

(Thomas, Benen, K. 1984).
Δίλαη θαλεξφ φηη σο πξνο ηνπο ζηφρνπο ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο
γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δε δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα γηα αλζξψπνπο
ρσξίο αλαπεξίεο. Βέβαηα, νη κέζνδνη, νη δηαδηθαζίεο θαη νη ζηξαηεγηθέο αμηνιφγεζεο ζπρλά πξέπεη
λα ηξνπνπνηνχληαη, γηα λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηα άηνκα απηά, αλάινγα κε ην είδνο ηεο
αλαπεξίαο.
ΓΤΚΟΛΗΔ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ- ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ
Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ

Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο μεθηλνχλ
απφ πεξηνξηζκνχο ζε ηξία επίπεδα:
1. Πεξηνξηζκέλεο πξψηκεο εκπεηξίεο, φπσο ιηγφηεξεο επθαηξίεο γηα εμεξεχλεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, πεξηνξηζκέλε αληίιεςε ησλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ.
2. Αδπλακία ζην επίπεδν ιήςεο απφθαζεο: ηα παηδηά κε αλαπεξίεο έρνπλ ιηγφηεξεο επθαηξίεο
λα αζθεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο άιινη παίξλνπλ ζπλήζσο απνθάζεηο γη'απηά
(π.ρ. γνλείο, γηαηξνί, δάζθαινη).
3. Υακειφ απηνζπλαίζζεκα, ζην νπνίν ζπληεινχλ νη αξλεηηθέο ζηάζεηο θαη ηα πξφηππα ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Οη πεξηνξηζκνί απηνί νδεγνχλ ζε ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ δελ είλαη απνηέιεζκα κφλν ηεο ίδηαο
ηεο αλαπεξίαο, αιιά θαη εκπνδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνηλσληθφ πιαίζην.
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο:


δελ έρνπλ επαξθή εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή πιεξνθφξεζε, κε απνηέιεζκα λα κε
γλσξίδνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα είδε επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο νχηε θαη ηηο επθαηξίεο ηεο
αγνξάο εξγαζίαο γηα άηνκα κε ηδηαηηεξφηεηεο ζαλ ηηο δηθέο ηνπο,



δελ έρνπλ γλψζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (ηθαλφηεηεο, ελδηαθέξνληα,
δεμηφηεηεο, αμίεο θ.ι.π.), γεγνλφο πνπ έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο
επηινγέο,



ζηεξνχληαη δεμηνηήησλ ιήςεο απφθαζεο θαη κεηάβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο,



πζηεξνχλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ κεραληζκνχ,



ζπρλά έρνπλ ρακειή απηνπεπνίζεζε θαη ηνπο ιείπεη ε δηεθδηθεηηθφηεηα,



αληηκεησπίδνπλ πξνθαηαιήςεηο εθ κέξνπο ησλ πηζαλψλ εξγνδνηψλ,



δελ είλαη ελεκεξσκέλα γχξσ απφ ην εξγαηηθφ δίθαην,



ππνθέξνπλ απφ αλεξγία.
Οη πεξηνξηζκνί θαη ηα πξνβιήκαηα απηά επηβάιινπλ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ

κε εηδηθέο αλάγθεο ηφζν απφ ηνλ ζχκβνπιν, φζν θαη απφ ην γεληθφηεξν ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην. Ο
θχξηνο ζηφρνο είλαη λα βνεζεζνχλ ηα άηνκα απηά λα εληαρζνχλ ή λα επαλεληαρζνχλ ζηελ
θνηλσλία, φρη κφλν ζηεξίδνληαο ηα ίδηα, αιιά θαη επαηζζεηνπνηψληαο ή εθπαηδεχνληαο θαη ην
άκεζν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ (νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θίινπο), ψζηε λα ηα απνδερζεί θαη λα ηα
εληάμεη ζηνπο θφιπνπο ηνπ. Δπφκελν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ην έκκεζν πεξηβάιινλ κε
θχξηα έκθαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΤΠΟΟΜΑΓΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ
ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

1. Άηομα με κινηηικέρ αναπηπίερ
Δθηφο απφ ηε γλψζε ηεο θχζεο ησλ θηλεηηθψλ αλαπεξηψλ, ν ζχκβνπινο πνπ εξγάδεηαη κε
άηνκα απηήο ηεο ππννκάδαο πξέπεη λα δνπιέςεη ηδηαίηεξα σο πξνο ηελ ηφλσζε ηνπ
απηνζπλαηζζήκαηνο, ηελ εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή επηινγή θαη ηελ επαγγεικαηηθήο
ηνπνζέηεζε. Ζ ζηήξημε, ηνπιάρηζηνλ ηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπνζέηεζεο, ζεσξείηαη
δεδνκέλε γηα ηελ επηηπρία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.
Ζ πζηέξεζε ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζε δνκέο ππνβνεζεηηθέο ηεο θαζεκεξηλήο θαη ηεο
επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ αηφκσλ απηψλ επηβάιιεη ζην ζχκβνπιν δηαρείξηζε ή φπνπ είλαη δπλαηφ
επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πζηέξεζε απηή.
2. Άηομα με νοηηική ςζηέπηζη
ηε ζπγθεθξηκέλε ππννκάδα ν ζχκβνπινο, αθνχ έρεη νξηνζεηεζεί ην εχξνο ηεο πζηέξεζεο, ζα
θαζνξίζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αηφκνπ γηα απηφλνκε, εκηαπηφλνκε ή πξνζηαηεπφκελε
επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε θαη ζπλερή θαηάξηηζε. Δθηφο απηνχ, ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ηα άηνκα
απηά δνπιεχνληαο θαη κε ην άκεζν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ, ψζηε λα κελ πεξηζσξηνπνηεζνχλ.
Σα άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε έρνπλ αλάγθε απφ ηε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. Γη' απηφ θαη απηνί
πξέπεη λα δείρλνπλ θαηαλφεζε γηα κνξθέο ζπκπεξηθνξψλ αζπλήζηζηεο θαη γηα εθδειψζεηο πνπ
πνιιέο θνξέο κπνξεί λα εθπιήζζνπλ.
3. Άηομα με πποβλήμαηα ακοήρ
Ο ζχκβνπινο πνπ εξγάδεηαη κε άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηελ ππννκάδα απηή ζα πξέπεη λα
δηαρεηξηζηεί ηελ πηζαλφηεηα πεξηζσξηνπνίεζεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ
πξνθαηαιήςεσλ, ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ρακειά
επηηεχγκαηα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο θαη ζε έιιεηςε πξνζσπηθήο
ηθαλνπνίεζεο. Ζ γλψζε ηεο λνεκαηηθήο γιψζζαο βνεζά θαζνξηζηηθά ηελ επηθνηλσλία ζπκβνχινπζπκβνπιεπφκελνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο ρεηιεαλάγλσζεο ν ζχκβνπινο θαιείηαη λα δηεπθνιχλεη ην
ζπκβνπιεπφκελν κηιψληαο θαζαξά, ρσξίο λα θαιχπηεη ην ζηφκα ηνπ θαη απνθεχγνληαο ηηο καθξηέο
ή πνιχπινθεο παξεθβάζεηο.
Παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή εμαηηίαο ηεο θχζεο
ηεο αλαπεξίαο ηνπο, είλαη δχζθνιν λα ηνπο μερσξίζεη θαλείο απφ εθείλνπο πνπ αθνχλε. πκκεηέρνπλ,
εμαζθνχλ πνηθίια επαγγέικαηα θαη είλαη, θπξίσο κεηαμχ ηνπο, άηνκα ραξνχκελα θαη θνηλσληθά.
Άιισζηε, ε θσθφηεηα είλαη αληθαλφηεηα αφξαηε.
4. Άηομα με πποβλήμαηα όπαζηρ

Ο ζχκβνπινο ζηελ πεξίπησζε απηή θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ηφζν εο δπζθνιίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη επηδξνχλ ζηελ ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ,
φζν θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ ζην δξφκν πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπνζέηεζε. Οη
εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο ηερλνινγίαο θαη ε δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ
δηεπθνιχλνπλ ελ κέξεη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο. Καζήθνλ
ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ε πιεξνθφξεζε γηα ηηο λέεο εμειίμεηο θαη επθαηξίεο θαη ε ζηήξημε ηνπ αηφκνπ
απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαιακβάλεη επαγγεικαηηθέο επζχλεο.
5. Άηομα με ζοβαπέρ τςσικέρ διαηαπασέρ
Α. ρηδνθξεληθέο δηαηαξαρέο
Ο ζχκβνπινο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ςπρίαηξν ζα πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο θηλεηνπνίεζεο ηνπ
αηφκνπ δηαπξνζσπηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν ζηεξίδνληαο ην κε θάζε ηξφπν. Οη
δπζθνιίεο θαη ν καηαηψζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλνδεχνπλ ηε ζηήξημε απηή είλαη αλακελφκελεο.
Β. Γηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο
Ο θιηληθφο θαη θαξκαθεπηηθφο έιεγρνο ησλ δηαηαξαρψλ απηψλ κπνξεί θαζνξηζηηθά λα
δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ.
Ρφινο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη ε ζηήξημε θαη ε πιεξνθφξεζε ηνπ αηφκνπ.
|
Γ. Γηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο
Παξά ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζ' απηή ηελ ππννκάδα ιεηηνπξγνχλ πην
απνηειεζκαηηθά απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο φηαλ δέρνληαη θιηληθή βνήζεηα, ν ξφινο ηνπ
ζπκβνχινπ είλαη ν έιεγρνο ησλ παξνξκήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζρεδηαζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ
πξννπηηθψλ ζε ξεαιηζηηθφ πιαίζην.
Γ. Απηηζηηθή δηαηαξαρή
Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε θχζε ηεο δηαηαξαρήο ζπλήζσο καηαηψλνπλ ηνλ
ζχκβνπιν. Σα άηνκα απηά ρξεηάδνληαη έλα ζπλερψο ειεγρφκελν πεξηβάιινλ κε ζηαζεξά φξηα θαη
έλα θαζεκεξηλφ ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. Ζ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε θαηάξηηζε πξέπεη λα
γίλεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν ή ζε επίπεδν κηθξήο νκάδαο. Ζ δπζθνιία έληαμεο ζε
εξγαζηαθφ πιαίζην είλαη θαλεξή, ελψ ε ινγηθή ησλ "πξνζηαηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ", ζηα νπνία
θνηλσληθνί θνξείο ζηεξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ αηφκσλ απηψλ κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά.

6. Παιδιά με διαηαπασέρ ηυν ζσολικών δεξιοηήηυν
Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ηεο Αξηζκεηηθήο
Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ηεο Γξαπηήο Έθθξαζεο
Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ηεο Αλάγλσζεο

ήκεξα ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν πηνζεηείηαη ην κνληέιν ηεο ελζσκάησζεο, ε νπνία
ζπλεπάγεηαη ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ δπζθνιηψλ ζε επίπεδν κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο κέζα
ζην θαλνληθφ ζρνιείν. Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ ζπλίζηαηαη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ
παηδαγσγψλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηελ θαιχηεξε
πξνζαξκνγή ησλ παηδηψλ ζ' απηφ.

7. Άηομα πος πάζσοςν από ζοβαπέρ αζθένειερ



Δπηιεπηηθνί



Υαλζεληθνί



Αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ Μεζνγεηαθή Αλαηκία



Αζζελείο πνπ απαηηνχλ καθξφρξνλε ζεξαπεία θαη παξακνλή ζε λνζειεπηηθά ηδξχκαηα,
θιηληθέο ή πξεβαληφξηα.
Γεληθφηεξα ν ζχκβνπινο θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπ κε φια απηά ηα άηνκα ζα πξέπεη λα

ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηα αθφινπζα:
- ε αζζέλεηα απνηειεί κηα δηαξθή απεηιή γηα ηε δσή ηνπ πάζρνληνο θαη ε ζεξαπεπηηθή αγσγή
είλαη θνπξαζηηθή θαη επίπνλε,
- ε ίδηα αζζέλεηα θαη νη ζεξαπεηαθέο αλάγθεο επηβάιινπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ εθπαίδεπζε,
ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσληθή δσή ησλ παζρφλησλ.
Δπνκέλσο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη έηζη ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία, ψζηε λα θαιχπηνληαη
αλάγθεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο θαη θνηλσληθέο θαη λα θαζνξίδνληαη επαγγεικαηηθέο επηινγέο πνπ
ζπλάδνπλ κε ηε θχζε ηεο αζζέλεηαο.
ΔΡΓΟΓΟΣΗΚΟΗ ΦΟΡΔΗ
Οη ζχκβνπινη πνπ αζρνινχληαη κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εθηφο απφ ηηο
δπζθνιίεο πνπ πξναλαθέξακε θαη νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ θάζε
ππννκάδαο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη κία αθφκε πξφζζεηε δπζθνιία. Ζ πξνθαηάιεςε ηνπ
εξγνδνηηθνχ θφζκνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε αξλεηηθέο ζηάζεηο πνπ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο έρεη

ζρεκαηίζεη κηα ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη απνθεχγεη
νπνηαδήπνηε κεηαθίλεζε ζε ζρέζε κε απηή ηελ αξρηθή αληίιεςε. Έηζη, ηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο γεληθά ζεσξνχληαη αλίθαλα γηα εξγαζία, κε κε ειθπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα
επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ "εηθφλα" ηεο επηρείξεζεο θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηηο
ζρέζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηεο
επηρείξεζεο. Ζ αληίιεςε απηή έρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αξλεηηθνχ ζηεξενηχπνπ.
Τπάξρεη κία εζθαικέλε εηθφλα, ε νπνία παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζε εκάο θαη ηελ
πξαγκαηηθφηεηα θαη καο εκπνδίδεη λα θαηαλνήζνπκε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο απηήο.
Καζήθνλ ηνπ ζπκβνχινπ είλαη:
- λα επαηζζεηνπνηήζεη ηελ θνηλή γλψκε γηα ην ζέκα έηζη, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ
πξνυπνζέζεηο αιιαγψλ αθφκα θαη ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν,
-λα ζηεξίδεη πνιιαπιψο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζε εξγαζηαθνχο ρψξνπο,
- λα πιεξνθνξήζεη θαη λα ζηεξίμεη ηνπο εξγνδφηεο πνπ παξά ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο
πξνθαηαιήςεηο επηιέγνπλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ ζηελ επηρείξεζε
ηνπο.

ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΣΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ [Μανηαδάκη, Δ. (1999): Ένα
μονηέλο Τποζηηπικηικήρ Δπγαζίαρ]

1. Πποζδιοπιζμόρ ηος επαγγελμαηικού πποθίλ

Ο ζχκβνπινο πξνζδηνξίδεη ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε ηνπ κεηά απφ
ζπλεξγαζία κε ηνλ ίδην, κε ην νηθνγελεηαθφ, ζπγγεληθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ, κε ηελ
αμηνιφγεζε θαη αμηνπνίεζε πξνεγνχκελσλ εθζέζεσλ θιπ. θαη κε ηελ παξαηήξεζε ηεο
νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ.

2. Καηάζηπυζη καηαλόγος πιθανών επγοδοηών

Κξηηήξηα επηινγήο
- ε ζπκβαηηθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ κε ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε, - ε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζε ζρέζε κε ηελ θαηνηθία ηνπ πειάηε θαη ην
επίπεδν θπθινθνξηαθήο αγσγήο ηνπ,

- νη δπλαηφηεηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο (πξνζθνξά εξγαζίαο).

3. Δπικοινυνία με ηοςρ επγοδόηερ

Ο ζχκβνπινο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο εξγνδφηεο ηνπ θαηαιφγνπ θαη δηεξεπλά
ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ πειαηψλ ηνπ.
πγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία απηά
κπνξεί λα είλαη:
- ηα ζηνηρεία ππεχζπλνπ πξνζιήςεσλ,
-

ν αξηζκφο θαη νη εηδηθφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ,

-

ην είδνο ηεο επηρείξεζεο,

-

νη πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο,

-

νη πξννπηηθέο εμέιημεο κέζα ζηελ επηρείξεζε,

-

ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη

-

νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο εξγαδνκέλσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.

4. Γιαππαγμάηεςζη επγαζίαρ με ηοςρ επγοδόηερ:

Σα δηεπθξηλή ηππηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, φπσο ην σξάξην
απαζρφιεζεο, ε ακνηβή θαη ην είδνο αζθάιηζεο.
5. Ακολοςθία μονηέλος ςποζηηπικηικήρ επγαζίαρ 7 θάζευν:

1ε θάζε: παξαηήξεζε ηεο κεζφδνπ εξγαζίαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.

2ε θάζε: πεξηερφκελν εξγαζηαθνχ αληηθεηκέλνπ - αλάιπζε έξγνπ.

3ε θάζε: ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο ηνπ πειάηε ηνπ.
4ε θάζε: εθπαίδεπζε γηα ηελ πιήξε έληαμε ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ ζην εξγαζηαθφ πιαίζην.
5ε-6ε~7ε θάζε: Αμηνιφγεζε  Δπαλαηξνθνδφηεζε  Δθπαίδεπζε  Αμηνιφγεζε

Αμηνινγείηαη ε πνξεία ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηαδηθαζίαο. Αλ δηαπηζησζνχλ παξεθθιίζεηο,
ειέγρνληαη θαη ηξνπνπνηνχληαη νη ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο.
Ζ επαγγεικαηηθή ηνπνζέηεζε νινθιεξψλεηαη κε ηε ζηαδηαθή απνρψξεζε ηνπ
ππνζηεξηθηή -ζπκβνχινπ θαη ηελ πιήξε έληαμε ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν.

ΠΗΛΟΣΗΚΔ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΔ ΓΟΜΔ ΠΑ ΣΖΝ ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
- Πξφγξακκα Πξνζσξηλήο Απαζρφιεζεο - Workable
Σελ επζχλε γηα ην Πξφγξακκα έρεη ην πκβνπιεπηηθφ Κέληξν ηνπ Σνκέα Φπρνινγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci.
θνπφο ηνπ Γηθηχνπ είλαη λα δψζεη ζηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο πηπρηνχρνπο κε αλαπεξίεο ηε
δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, λα ηνπο βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ
αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη ζηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. Σν Γίθηπν απηφ ιεηηνπξγεί
ζηελ Απζηξία, ζηε Γεξκαλία, ζηελ Διιάδα, ζηελ Ηηαιία, ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ζηελ Οιιαλδία.
- Iζηνζειίδα Ακθίδξνκεο Δπίθνηλσλίαο - Employ@bility
Απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ΑΔΗ - ΣΔΗ κε ζηφρν ηε
ζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζηελ Αλνηρηή Αγνξά Δξγαζίαο. πκκεηέρνπλ: Παλεπηζηήκην
Coventry (Μ- Βξεηαλία), Παλεπηζηήκην Karlstad (νπεδία), Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ - Παηδαγσγηθά
Σκήκαηα Ρφδνπ, Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Εσγξάθνπ, Warwickslure Ruval

Enterprise

Network, SKILL- National Bureau for Students with Disabilities (Μ. Βξεηαλία), Γσδεθαλεζηαθφο
χιινγνο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ιεηηνπξγεί
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Leonardo da Vinci. Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο
είλαη λα απνθηήζνπλ νη ελδηαθεξφκελνη δεμηφηεηεο δηεθδηθεηηθφηεηαο θαη επηθνηλσλίαο θαη λα
γλσξίζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. Αθφκε, κέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο κειεηάηαη ε πιεξνθφξεζε
πνπ έρνπλ νη εξγνδφηεο γηα επηρνξεγήζεηο θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ ηνπο παξέρνληαη απφ ην θξάηνο,
ψζηε λα πξνζιάβνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο., θαζψο θαη ην πφζν εχθνιν
είλαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζ' απηέο πξαθηηθά. Σέινο, εξεπλάηαη ε ζεηηθή ή αξλεηηθή ζηάζε ησλ
εξγνδνηψλ απέλαληη ζηελ ηδέα λα πξνζιάβνπλ ζηελ επηρείξεζε ηνπο έλα άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο.
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ:
www.rhodes.argean.gr/Progra/Employability

- Γξαθείν ΔΠ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη Άηνκα Κνηλσληθψο Απν θιεηζκέλα

ην πιαίζην ηεο Δλέξγεηαο 1. 1.ε. "ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ" ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ηνπ 2νπ
ΚΠ, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην Μάξηην ηνπ 1999 ζηνλ ηνκέα ΔΠ ηνπ Παηδαγσγηθνχ ην Γξαθείν
ΔΠ γηα "Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη Κνηλσληθψο Απνθιεηζκέλα Άηνκα". Ζ δεκηνπξγία ηνπ
Γξαθείνπ εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο ηνπ Έξγνπ "Μειέηε ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Πξνγξακκάησλ
ΔΠ ζε επίπεδν ρνιηθήο Μνλάδαο θαη Κέληξνπ ΔΠ γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο θαη
Κνηλσληθψο Απνθιεηζκέλα Άηνκα" θαη γεληθφηεξα πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνηφκν δξάζε ην
Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχην.
ηφρνο ηνπ Γξαθείνπ, ην νπνίν έρεη ζηειερσζεί απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο, είλαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα άηνκα ηνπ ελδηαθέξνληνο
ηνπ Έξγνπ, ε ζπλεξγαζία θαη ε ζηήξημε ησλ ζηειερψλ ΔΠ (Τπεπζχλσλ ΔΠ πνπ ζηειερψλνπλ
ηα ΚΔΤΠ θαη θαζεγεηψλ πνπ ζηειερψλνπλ ηα ΓΡΑΔΠ) γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα, ε
ζπλεξγαζία κε εθπξνζψπνπο ηεο παξαγσγήο θαη εξγνδφηεο αλαπήξσλ θαζψο θαη κε θνξείο θαη
ππεξεζίεο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ζε ζέκαηα παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο θαη
επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη άηνκα πνπ θηλδπλεχνπλ απφ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.

Δμάιινπ, ηα ζηειέρε ηνπ Γξαθείνπ ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Σνκέα
ΔΠ γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηα θνηλσληθψο απνθιεηζκέλα άηνκα θαη ηελ πξνψζεζε,
παξαθνινχζεζε εξγαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ησλ ππφινηπσλ δξάζεσλ ηνπ Έξγνπ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην Γξαθείν έρεη ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή (ξάκπεο, αλπςσηηθφ κεράλεκα),
ψζηε λα κπνξεί λα δέρεηαη επηζθέςεηο απφ άηνκα κε θηλεηηθέο αλαπεξίεο.
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ:
ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ
ΣΟΜΔΑ ΔΠ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΠ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
& ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΑΠΟΚΛΔΗΜΔΝΑ
Αηγαίνπ Πειάγνπο 1-3 5 15342
ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ
ηει 6395730
fαx 6017422
Δ-mail: ameasep@pi-schools.gr

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
ΟΣΑΝ ΔΡΓΑΕΔΣΑΗ ΜΔ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

ΓΔΝΗΚΑ

Ο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ εξγάδεηαη κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζε
ζέκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη λα
ηα βνεζήζεη λα ελεξγήζνπλ πξνο ηελ
θαηαιιειφηεξε εθπαηδεπηηθή θαη κειινληηθά
επαγγεικαηηθή επηινγή. Πξφθεηηαη γηα κηα
εμειηθηηθή, καθξφρξνλε δηαδηθαζία, ε νπνία
εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ αηφκσλ
απηψλ (πεξηνξηζκέλεο πξψηκεο εκπεηξίεο,
αδπλακία ζην επίπεδν ιήςεο απφθαζεο,
ρακειφ απηνζπλαίζζεκα θ.ιπ.) είλαη θαιφ
λα αξρίδεη απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο
ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο κπνξεί λα
πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ζηάδηα:

πξνζδηνξηζκφ θαη αμηνπνίεζε ησλ
ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αηφκσλ απηψλ, πξνζπάζεηα γηα
ελζσκάησζε θαη αιιειναπνδνρή ηνπο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν, ηα νπνία
πξνυπνζέηνπλ ηελ εξγαζία κε ην ίδην ην άηνκν γηα απφθηεζε γλψζεο ηνπ εαπηνχ,
γηα ελίζρπζε ηεο απηνζπλαηζζήκαηνο θαη γηα απηναπνδνρή,
έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθήο θαη
επαγγεικαηηθήο πιεξνθφξεζεο, ηελ εθκάζεζε δεμηνηήησλ ιήςεο απφθαζεο θαη
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ αλαδήηεζεο
εξγαζίαο, επαγγεικαηηθήο πξνζαξκνγήο θαη δηαηήξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο
ζέζεο.
Ο ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ ζηα παξαπάλσ ζηάδηα κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθφο θαη
εμειηθηηθφο, ζεξαπεπηηθφο ή απνθαηάζηαζεο θαη πξνιεπηηθφο.
Ο ζχκβνπινο γηα λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη ην άηνκν πξέπεη λα αθνινπζήζεη έλα
κνληέιν ζπζηεκηθήο παξέκβαζεο. Πξέπεη δειαδή λα εξγαζηεί φρη κφλν κε ην ίδην ην
άηνκν κεκνλσκέλα, αιιά θαη κε ηα άηνκα ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο ηνπ
(νηθνγέλεηα, ζρνιείν, θίινη), ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ην απνδερηνχλ θαη λα ην
βνεζήζνπλ φηαλ ρξεηαζηεί. Ο ζχκβνπινο βξίζθεηαη ζε ζέζε θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε
απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ν ξφινο ηεο
νηθνγέλεηαο, ε νπνία πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη θαη εθείλε θάπνηαο κνξθήο
ζπκβνπιεπηηθή, θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ ηνπ παηδηνχ θαη
ηδηαίηεξα ηελ πξψηε πεξίνδν κεηά ηε γέλλεζε ηνπ ή κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο
ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ. Αο κελ μερλάκε φηη αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθψλ πνπ ζα
εξγαζηνχλ κε ην παηδί, ν παξάγνληαο πνπ ζα έρεη πην έληνλε, δηαξθή θαη ζεκαληηθή
επίδξαζε πάλσ ηνπ είλαη ε νηθνγέλεηα. Αλ θαηαθέξεη λα μεπεξάζεη ην πξψην ζνθ απφ
ηελ απνθάιπςε θαη λα αλαπηχμεη ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ην παηδί θαη ηελ
ηδηαηηεξφηεηα ηνπ, ζα αλαδεηρηεί ζε ζεκαληηθφηαην βνεζφ ηνπ ζπκβνχινπ, αιιά θαη ηνπ
ίδηνπ ηνπ παηδηνχ ζηελ εμειηθηηθή ηνπ πνξεία.

4Ο ΚΔΦΑΛΑ ΗΟ
Ο ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΗ ΟΗ ΑΛΛΟΗ ΔΗΓΗΚΟΗ
Ζ δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ αλαπηπμηαθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο απαηηνχλ φρη κφλν ηνλ αληηθεηκεληθφ έιεγρν
ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζε θάζε ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηνπο, αιιά θαη ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή πνιιψλ επηζηεκφλσλ, φπσο γηαηξνί, λνζειεπηέο, θπζηνζεξαπεπηέο,
εθπαηδεπηηθνί, ινγνζεξαπεπηέο, εθπαηδεπηηθνί, ςπρνιφγνη, ζχκβνπινη επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θ.α., νη νπνίνη κεηά απφ πξνζεθηηθή εμέηαζε
ζα ζρεδηάζνπλ θαη ζα θαζνξίζνπλ απφ θνηλνχ εμαηνκηθεπκέλν πξφγξακκα παξέκβαζεο
θαη ζα παξαθνινπζνχλ ην απνηέιεζκα ηεο, ηξνπνπνηψληαο ηελ, εθφζνλ θαη φπνηε
ρξεηαζηεί.
ην πιαίζην απηφ ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα εξγαζηεί νκαδηθά κε ηνπο άιινπο εηδηθνχο
γηα ηε ζεηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη αλεπηπγκέλεο
δεμηφηεηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ, αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ
ππνινίπσλ. Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο ηφζν ζηελήο ζπλεξγαζίαο είλαη ζπρλά πνιχ
δχζθνιε. Ο ρξφλνο θαη ε πξνηεξαηφηεηα πνπ ζα δνζεί ζηνλ θάζε εηδηθφ νδεγνχλ πνιιέο
θνξέο ζε ζπγθξνχζεηο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ ελεξγεηψλ κνηάδεη αλεπίηεπθηνο. κσο,
νδεγφ ησλ ελεξγεηψλ φισλ απηψλ ησλ εηδηθψλ ζα πξέπεη λα απνηειεί ε ζεηηθή εμέιημε
ηνπ αηφκνπ θαη (φλν.
Δμάιινπ, ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο,
ψζηε λα αλαγλσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξαπεκθζνχλ ζε άιιεο
ππεξεζίεο, ηδξχκαηα ή εηδηθνχο γηα λα βνεζεζνχλ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα βνεζήζεη
ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη απέλαληη ηνπ θαη ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ
απηψλ, δελ πξέπεη λα παξαζχξεηαη ζε γλσκαηεχζεηο θαη πνξίζκαηα πνπ δελ είλαη ηεο
αξκνδηφηεηαο ηνπ, αιιά πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ.

ΔΠΗΠΔΓΑ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

Με βάζη ηα παπαπάνυ ζςνάγεηαι ηο ζςμπέπαζμα όηι ο ζύμβοςλορ ενεπγεί ζε ηπία
επίπεδα:



ε επίπεδν θνηλσληθήο δξάζεο, ελεκεξψλνληαο, επαηζζεηνπνηψληαο θαη
κνξθψλνληαο ην θνηλσληθφ ζχλνιν ψζηε λα ελζσκαηψζεη ζηνπο θφιπνπο
ηνπ ην άηνκν πνπ έρεη θάπνηεο ηδηαηηεξφηεηεο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηθαλφηεηεο
πνπ βξίζθνληαη πέξα απφ ην ηαιέλην ελφο αλζξψπνπ λα δεκηνπξγεί θαη λα βνεζά
ζηε δεκηνπξγία αξκνληθψλ ζρέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα απαηηεί ηθαλφηεηα γηα
ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ζπλαλζξψπσλ καο εθείλσλ
πνπ δελ είλαη επλνεκέλνη απφ ηελ πνιηηεία θαη απφ ηελ αλζξσπφηεηα γεληθφηεξα.



ε επίπεδν ππνζηεξηθηηθφ, ελδπλακψλνληαο θαη ελζαξξχλνληαο ην άηνκν, ψζηε
λα αληεπεμέιζεη ζηελ θαηαπίεζε, ζηελ απφξξηςε ή αθφκε θαη ζηηο επηζέζεηο πνπ

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο άθξηηα δέρεηαη θαη λα αλαιάβεη καρεηηθφ ξφιν, κε
ζεσξψληαο ηνλ· εαπηφ ηνπ κφληκν ζχκα κηαο θαηάζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα
δηαησλίδεηαη. Μέζα απφ απηή ηελ ππνζηεξηθηηθή δηαδηθαζία ην άηνκν κε εηδηθέο
αλάγθεο καζαίλεη λα ρεηξίδεηαη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ηνπ θαη λα ηηο κεηαηξέπεη
ζε δχλακε πξνο φθεινο ηνπ. Απηφ πξνυπνζέηεη φηη ν ζχκβνπινο ζα έρεη εξγαζηεί κε
ην άηνκν ζην επίπεδν ηεο ελίζρπζεο ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, αιιά θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ, ζηηο
πξαγκαηηθέο ηνπο φκσο δηαζηάζεηο.


ε επίπεδν πιεξνθφξεζεο, ελεκεξψλνληαο ην άηνκν γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο επηινγέο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην
ηεο δσήο ηνπ, θαζψο θαη γηα ηηο ξπζκίζεηο θαη ηηο παξνρέο ηνπ θξάηνπο γηα
άηνκα ζαλ θη απηφλ.

κσο, έλα αθφκε ζεκαληηθφ επίπεδν δξάζεο είλαη ην πξνζσπηθφ, ζε ζρέζε δειαδή κε
ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. ε απηφ ην επίπεδν ν ζχκβνπινο:
Πξνζπαζεί λα θαηαιχζεη πξνζσπηθά ζηεξεφηππα θαη λα ζπκθηιησζεί κε ηελ έλλνηα
ηνπ δηαθνξεηηθνχ, νδεγνχ κέλνο έηζη ζε εζσηεξηθή αλέιημε. Ζ ζπκθηιίσζε απηή φκσο ζα
πξέπεη λα νδεγήζεη ην ζχκβνπιν λα αληηιεθζεί ην ζπκβνπιεπφκελν ηνπ σο άηνκν
ηζφηηκν πνπ ρξεηάδεηαη εθηίκεζε, αλαγλψξηζε θαη απνδνρή θαη φρη ζπκπάζεηα θαη νίθην.

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΚΑΗ ΣΑΔΗ ΣΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

Ο ζχκβνπινο πνπ ζα εξγαζηεί κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη πξψηα απ' φια λα
εξγαζηεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ, δηεξεπλψληαο ηε δηθή ηνπ ζηάζε απέλαληη ζε έλα ηέηνην
άηνκν. Πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ληψζεη απφιπηα εμνηθεησκέλνο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν κε
ηα άηνκα απηά. κσο, ζηελ πξάμε ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη.
Σν πην ζεκαληηθφ είλαη ε παγίδα ηνπ νίθηνπ θαη ηεο δηάζεζεο πξνζηαζίαο . Σα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο πξέπεη λα ζεσξνχληαη ηθαλά θαη φρη ην αληίζεην, άλζξσπνη κε
δπλαηφηεηεο αιιά θαη πεξηνξηζκνχο θαη φρη "εχζξαπζηα" φληα πνπ ρξεηάδνληαη
πξνζηαζία. σζηή ζηάζε απέλαληη ηνπο ζεκαίλεη λα ηνπο ζπκπεξηθέξεζαη κε εθηίκεζε,
σο ηζφηηκα, θαη λα αλαγλσξίδεηο φηη νη δπζθνιίεο πνπ μεθηλνχλ απφ ηελ αλαπεξία
απνηεινχλ κηθξφηεξν θξαγκφ γηα
απηά απφ φηη ν ηξφπνο πνπ ηνπο
ζπκπεξηθέξνληαη νη κε αλάπεξνη
(Γέζπνηλα
ηδεξνπνχινπΓεκαθάθνπ, 1998). Απφ ηελ άιιε, ν
ζχκβνπινο πξέπεη λα έρεη ζπλερψο
ζην κπαιφ ηνπ φηη θάζε άλζξσπνο κε
εηδηθέο αλάγθεο είλαη δηαθνξεηηθφο
θαη
αλεμάξηεηα
απφ
ην
ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ηνπ πξνζάπηεηαη
γηα ηελ επθνιία ησλ άιισλ,
παξακέλεη έλαο "εληειψο κνλαδηθφο"
άλζξσπνο (Buscaglia, 1993). Σα άηνκα

κε εηδηθέο αλάγθεο, σο πειάηεο ζπκβνπιεπηηθήο αιιά θαη γεληθφηεξα, δελ πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη κε παλνκνηφηππν ηξφπν σο κηα νκνηφκνξθε κάδα, σο έλα ζχλνιν
αλζξψπσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη θακηά αηνκηθή ηδηαηηεξφηεηα. Σα
παξαδείγκαηα γχξσ καο κάο δείρλνπλ φηη δελ ππάξρνπλ δχν φκνηα ηπθιά ή θσθά παηδηά
πνπ λα ζπκπεξηθέξνληαη θαη λα αληηδξνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο δελ ππάξρνπλ δχν
εληειψο φκνηνη άλζξσπνη ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Γη' απηφλ αθξηβψο ην ιφγν ζπλίζηαηαη
λα εθαξκφδεηαη θπξίσο αηνκηθή θαη φρη νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Δπίζεο, ν ζχκβνπινο δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα αγλνεί ηα πξνεξρφκελα απφ
ηελ αλαπεξία πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ απηψλ, πηζηεχνληαο ίζσο αζπλείδεηα φηη κε απηφ
ηνλ ηξφπν ζα εμαθαληζηνχλ. Σα πξνβιήκαηα ηνπο είλαη ππαξθηά θαη ηνπο δεκηνπξγνχλ
ζπγθεθξηκέλεο δπζθνιίεο. Ο ζηφρνο είλαη λα βνεζεζνχλ, ψζηε λα εθηηκήζνπλ θαη λα απνδερηνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο. Αλ ν ζχκβνπινο θιείζεη ηα κάηηα κπξνζηά ζηελ αλαπεξία θαη
πξνζπνηεζεί φηη δελ ηε βιέπεη, ην κφλν πνπ ζα θαηαθέξεη είλαη λα ηνπο κάζεη λα ηελ
θξχβνπλ θαη λα ηε κεηακθηέδνπλ, πξνζπαζψληαο λα είλαη: "θπζηνινγηθνί". Να ηνπο
δηδάμεη κε άιια ιφγηα ηελ απηνυπνηίκεζε.
Δμάιινπ, νη ζχκβνπινη, ηδηαίηεξα φηαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
πνπ έρνπλ ρακειφ απηνζπλαίζζεκα θαη δείρλνπλ αδχλακα θαη επάισηα, δελ πξέπεη λα
μερλνχλ φηη δνπιεηά ηνπο είλαη λα απνηεινχλ νδεγνχο θαη φρη ζενχο. Γελ πξέπεη λα
ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο παληνδχλακν παξάγνληα ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο,
άλζξσπν πνπ γλσξίδεη ηη είλαη θπζηθφ θαη ηη αθχζηθν, θαζψο θαη ηηο απαληήζεηο θαη ηηο
ιχζεηο γηα φια ηα. πξνβιήκαηα. Με άιια ιφγηα δελ πξέπεη λα μερλνχλ φηη είλαη θαη
απηνί αλζξψπηλα φληα, πνπ πνιιέο θνξέο ληψζνπλ κνλαμηά, θφβν ή θαη απφγλσζε θαη λα
δείρλνπλ απξφζηηνη, γηαηί ην άηνκν πνπ έρνπλ απέλαληη ηνπο ζα δπζθνιεπηεί λα
ηαπηηζηεί καδί ηνπο θαη α απνθαιχςεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο κχρηεο ζθέςεηο ηνπ
(Buscaglia, 1993). Ο ζσζηφο ζχκβνπινο ζα ξέπεη λα δηαζέηεη γλεζηφηεηα, λα έρεη δειαδή
επίγλσζε ησλ πξνζσπηθψλ εζσηεξηθψλ ηνπ εκπεηξηψλ, θαζψο παξαθνινπζεί θαη
πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη εο εκπεηξίεο ηνπ πειάηε ηνπ, θαη λα ηνπο επηηξέπεη λα
θαίλνληαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996).
Καηά παξφκνην ηξφπν, ν ζχκβνπινο πνπ εξγάδεηαη κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ
πξέπεη λα ηα αληηκεησπίδεη σο αζζελείο. Πξέπεη λα πεξηκέλεη απφ απηά ελεξγφ
ζπκκεηνρή θαη φρη παζεηηθή ζπγθαηάζεζε. Σν έξγν ηνπ είλαη λα ηνπο πξνηείλεη
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη δπλαηφηεηεο θαη λα ηα αθήλεη λα απνθαζίδνπλ θαη λα ελεξγνχλ
κφλα ηνπο θαη φρη λα ηνπο ππνδεηθλχεη ηελ θαηάιιειε ζηάζε ή ζπκπεξηθνξά. Ζ αιιαγή
θαη ε εμέιημε κπνξεί λα επέιζεη κφλν κέζα απφ ηε ελεξγνπνίεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ
θαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ν ζχκβνπινο πξέπεη λα ζπκπαξαζηέθεηαη ζζελαξά, λα
εληζρχεη θαη λα ελζαξξχλεη.
Αθφκε, ν ζχκβνπινο δελ πξέπεη λα πξνζπαζεί λα επηβάιιεη ζηα άηνκα απηά ην δηθφ ηνπ
ηξφπν ζθέςεο θαη δξάζεο. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ αλάγθε λα βξνπλ ηα δηθά
ηνπο κνλνπάηηα θαη ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο έθθξαζεο θαη απηφ πξέπεη λα ην γλσξίδεη
εθ ησλ πξνηέξσλ ν ζχκβνπινο. Η Γεληθφηεξα, ν ζχκβνπινο πξέπεη λα δηαζέηεη
ελζπλαίζζεηε θαηαλφεζε, ηθαλφηεηα δειαδή λα αληηιακβάλεηαη ην πξφβιεκα ηνπ
πειάηε ηνπ κέζα απφ ην δηθφ ηνπ πιαίζην θαη λα ηνλ παξαηεξεί φρη φξθνο θαίλεηαη
ζηνπο απ' έμσ, αιιά φπσο θαίλεηαη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Σν λα αληηιακβάλεζαη φκσο
ην θαηλνκελνινγηθφ θφζκν θάζε αλζξψπνπ είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν, πνιχ
πεξηζζφηεξν φηαλ πξφθεηηαη γηα έλαλ άλζξσπν πνπ εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ
έρεη λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο "δηαθνξεηηθέο". ηελ πξνζπάζεηα
ηνπ απηή ν ζχκβνπινο είλαη πνιχ εχθνιν λα μεθχγεη α-1φ ην επηζηεκνληθφ πιαίζην ηεο
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ πειάηε θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αληηθεηκεληθή ζηάζε πνπ πξέπεη
λα δηαηεξεί πξνο απηφλ κε ηε ζπκπάζεηα, ε νπνία είλαη έλα πνιχ επγεληθφ αλζξψπηλν

ζπλαίζζεκα, αιιά εληειψο αηαίξηαζην κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία. ηελ πεξίπησζε απηή αξρίδεη λα ζπκπάζρεη κε ηνλ πειάηε, κε θίλδπλν λα παγηδεπηεί ζηε ινγηθή
ηνπ. Σν πξφβιεκα ηνπ πειάηε γίλεηαη θαη δηθφ ηνπ πξφβιεκα Γηα λα απνθεπρζεί ν
θίλδπλνο απηφο θαη γηα λα κπνξέζεη ηειηθά λα βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο, ν ζχκβνπινο πξέπεη λα δηαηεξεί ηε ζηάζε ελφο ηξίηνπ παξαηεξεηή
(Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, 1998). Σέινο, ηδηαίηεξε επηβνεζεηηθή γηα ηε
δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία κε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο είλαη ε χπαξμε απεξηφξηζηνπ ζεηηθνχ ζεβαζκνχ πξνο απηά εθ κέξνπο ηνπ
ζπκβνχινπ. Σα άηνκα απηά έρνπλ αλάγθε λα αηζζάλνληαη απφιπηα απνδεθηά φπνηα θαη
αλ είλαη ε :ηδηαηηεξφηεηα ηνπο, ηα ζπλαηζζήκαηα ή νη αλαδξάζεηο ηνπο. Δπηζπκνχλ λα
δνθηκάζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα επηηχρνπλ ή θαη λα απνηχρνπλ θαη ηαπηφρξνλα λα
γλσξίδνπλ φηη θάπνηνο ελδηαθέξεηαη γη' απηά θαη βξίζθεηαη δίπια ηνπο αθφκα θη αλ
απνηχρνπλ θη αλ θιάςνπλ θη αλ θνβεζνχλ.
Γεληθφηεξα, ην δεζηφ, κε απνξξηπηηθφ πεξηβάιινλ είλαη απαξαίηεην, ψζηε ηα άηνκα
απηά λα αλαγλσξίζνπλ ηηο πξνζσπηθέο κνλαδηθέο ηνπο επηζπκίεο, εο πξνζδνθίεο θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα αλαθαιχςνπλ επθαηξίεο κέζα απφ εο νπνίεο φινο απηφο ν
εζσηεξηθφο πινχηνο ζα κπνξέζεη λα εθθξαζηεί επνηθνδνκεηηθά. Σα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο δελ πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη απεπζείαο κε άιια άηνκα ηεο ειηθίαο ηνπο. Ο
ζχκβνπινο πξέπεη λα ηνλίδεη θπξίσο ηα πξνηεξήκαηα θαη εο επηηπρίεο ηνπο θαη φρη ηα
κεηνλεθηήκαηα θαη εο απνηπρίεο ηνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ηνπο δίλεη
ςεχηηθεο ειπίδεο ή λα ππνβηβάδεη ηα ιάζε ηνπο. Απινχζηαηα, ηα άηνκα απηά έρνπλ
αλάγθε λα ληψζνπλ φκνξθα γηα ηα θαηνξζψκαηα ηνπο, λα αηζζαλζνχλ δπλαηφηεξα κέζα
απφ απηά θαη λα εηνηκαζηνχλ γηα θαηλνχξγηα επηηεχγκαηα.
Δπηπιένλ, ην γεγνλφο φηη γηα ηελ επηηπρεκέλε ζπκβνπιεπηηθή ζρέζε απαηηείηαη ε
δεκηνπξγία ελφο δεζηνχ, κε απνξξηπηηθνχ θιίκαηνο δε ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα απφ ην
ζχκβνπιν λα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε ην ζπκβνπιεπφκελν γηα δηάθνξα ζέκαηα, φπσο
γηα παξάδεηγκα γηα ηελ αξλεηηθή αληίιεςε πνπ έρεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ή γηα θάπνηα
αθαηάιιειε ζπκπεξηθνξά ή ζηάζε πνπ έρεη αλαπηχμεη. Αληίζεηα, άηη ηέηνην αξθεηέο
θνξέο θξίλεηαη απαξαίηεην θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ην ζπκβνπιεπφκελν ζε πιήξε
ελεξγνπνίεζε, φηαλ ν ζχκβνπινο είλαη αξθεηά ηθαλφο γηα λα ρεηξηζηεί απηέο ηηο ιεπηέο
ηζνξξνπίεο.
Απφ ηελ άιιε, ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ηδηαίηεξα, γηαηί πνιιέο θνξέο ηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κέζα ζ' απηφ ην θιίκα θαη εμαηηίαο ηεο δηθήο ηνπ αλεπάξθεηαο
λα ρεηξηζηεί ηθαλνπνηεηηθά ηελ θαηάζηαζε νδεγνχληαη ηειηθά ζηελ εμάξηεζε θαη φρη
ζηελ αλεμαξηεηνπνίεζε. Σαπηίδνληαη ηφζν πνιχ καδί ηνπ, ψζηε ληψζνπλ αζθαιείο κφλν
κέζα απφ απηή ηελ επαθή. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ν ζχκβνπινο έρεη απνηχρεη πιήξσο
ζηελ απνζηνιή ηνπ.

ΓΝΧΔΗ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ ΠΟΤ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΔ ΓΗΑ
ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
Δηδηθφηεξα ν ζχκβνπινο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ζέκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζα πξέπεη:
 Να γλσξίδεη ηηο ζεσξίεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πκβνπιεπηηθή
Φπρνινγία, ηηο ζεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη ηα κνληέια Λήςεο

Απφθαζεο ζηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή ζπκβνπιεπηηθή παξέκβαζε θαη λα
θξίλεη πνηα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαιχηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ
αληηκεησπίδεη θάζε θνξά.



Να γλσξίδεη ηα κνληέια επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα ηα άηνκα κε
εθ γελεηήο ή απφ αηχρεκα ή απφ αζζέλεηα αλαπεξίεο



Να γλσξίδεη ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο ςπρνκεηξίαο θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα
ρξεζηκνπνίεζεο, αμηνιφγεζεο θαη εξκελείαο ηνπο.



Να έρεη απνθηήζεη έλα πξνζσπηθφ κνληέιν ζπκβνπιεπηηθήο, ην νπνίν λα
εκπινπηίδεη κε ηελ απφθηεζε πεξαηηέξσ εκπεηξηψλ. Σαπηφρξνλα, ην κνληέιν
απηφ ζα πξέπεη λα είλαη επέιηθην, ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ
ηδηαηηεξφηεηα θάζε πεξίπησζεο.



Να γλσξίδεη πψο λα αθνχεη ελεξγά, λα πξνζιακβάλεη δειαδή ην αθξηβέο
κήλπκα πνπ ζέιεη λα ηνπ δψζεη ν πειάηεο ηνπ κέζσ ησλ δεμηνηήησλ ηεο
αληαλάθιαζεο θαη ηεο δηεπθξίλεζεο.



Να ρξεζηκνπνηεί ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο θαη λα δηακνξθψλεη ηηο θαηάιιειεο
πξνηάζεηο αλάινγα κε ην κήλπκα πνπ ζέιεη λα δψζεη. Γεληθφηεξα, λα γλσξίδεη
λα ρξεζηκνπνηεί ηε γιψζζα ζαλ γεθχξσκα ηεο λφεζεο θαη φρη ζαλ ράζκα
δηαρσξηζκνχ ή κηα κάζθα πίζσ απφ ηελ νπνία κπνξεί λα θξχςεη ηελ
αλεπάξθεηα ηνπ.





Να αλαγλσξίδεη ηα φξηα δξάζεο ηνπ θαη λα παξαπέκπεη ην άηνκν ζηνλ
αληίζηνηρν εηδηθφ, φηαλ θξίλεη φηη δελ κπνξεί λα ην βνεζήζεη ζην
ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη.
Να γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ αλαπεξίαο θαη ηηο
ζπλέπεηεο ηνπο ζηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ θαη
αθφκα ζηελ εξγαζηαθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ επηινγέο.



Να γλσξίδεη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη πνιηηηθή θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά,
θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα άηνκα.



Να παξεκβαίλεη φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο
εηδηθνχο, ψζηε ην παηδί λα κπνξέζεη λα απνθηήζεη πξν επαγγεικαηηθά εθφδηα,
δειαδή λα απμεζνχλ ηα θίλεηξα θαη πξνζπκία ηνπ λα εξγαζηεί, λα απνθηήζεη
ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη δεμηφηεηεο αλαδήηεζεο
εξγαζίαο θαη θνηλσληθέο, λα κάζεη λα αθνινπζεί εληνιέο θαη νδεγίεο θαη λα
επηδεηθλχεη θαιή εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά- Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο ηξφπνπο γηα

λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ είλαη ε κέζνδνο ηεο δνθηκαζηηθήο επαγγεικαηηθήο
ηνπνζέηεζεο. Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γνλείο θαη ηελ
νηθνγέλεηα γεληθφηεξα ηνπ αηφκνπ, θαζψο θαη κε ηνπο επίζεκνπο θνξείο
εθπξνζψπεζεο ησλ αλαπήξσλ, θαη λα αμηνπνηεί ηε δχλακε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο.

ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΟΤ
 Να έρεη ηθαλφηεηα γηα δεκηνπξγία επνηθνδνκεηηθήο ζρέζεο θαη γεληθφηεξα λα ηνπ
αξέζεη λα εξγάδεηαη κε αλζξψπνπο.
 Να έρεη θαζαξή εηθφλα γηα ηελ ελδνπξνζσπηθή θαη δηαπξνζσπηθή ηνπ
αλάπηπμε θαη λα απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ.


Να έρεη έλα πξνζσπηθφ ζχζηεκα αμηψλ κε ην νπνίν λα δεζκεχεηαη αιιά θαη λα
θαηαλνεί θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ σο
ζχκβνπινο αιιά θαη γεληθφηεξα. Δπίζεο, λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εμεξεπλά θαη
λα αμηνινγεί απηφ ην ζχζηεκα ζε κηα πνξεία απηνγλσζίαο.



Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα θαη ην ζάξξνο λα αλαγλσξίδεη θαη λα θαηαξξίπηεη θαηά ην
δπλαηφλ πξνζσπηθά ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο. Να κελ είλαη δειαδή
άθακπηνο θαη δνγκαηηθφο.

 Να κπνξεί λα αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ρσξίο λα απνδηνξγαλψλεηαη ε εξγαζία
θαη ε δσή ηνπ.
 Να αληηιακβάλεηαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπο κε ζεηηθή
δηάζεζε. Να έρεη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ.

ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ω
ΤΜΒΟΤΛΔΤΟΜΔΝΟ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΔ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ
ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Αθφκα θαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζπλερίδνπλ λα θαιχπηνληαη απφ έλα πέπιν κπζηεξίνπ. Οηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ καο αλαζηαηψλεη θαη
νπνηαδήπνηε παξέθθιηζε κνηάδεη λα καο απεηιεί.
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο αλαθαιχπηνπλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο θαη παξάιιεια ηε ζηάζε
ηεο θνηλσλίαο πξνο ηνπο δηαθνξεηηθνχο ζηαδηαθά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ηνπο.
ηγά, ζηγά θαηαιαβαίλνπλ φηη δε δηαζέηνπλ θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ ζην νπνίν ε θνηλσλία δίλεη
ηδηαίηεξε ζεκαζία. Σαπηφρξνλα, ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε θνηλσλία ηα ππνηηκά γηα ηελ έιιεηςε απηή,
κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ λα ππνηηκνχλ θαη ηα ίδηα ηνλ εαπηφ ηνπο (Buscaglia, 1993). Έηζη, ηα
άηνκα απηά ζπλήζσο έρνπλ ρακειφ απηνζπλαίζζεκα θαη παξνπζηάδνπλ κεησκέλε απηεπάξθεηα πξνο
θάζε δξαζηεξηφηεηα ή ξφιν πνπ θαινχληαη λα αλαιάβνπλ.
ην απνηέιεζκα απηφ δελ νδήγα κφλν ε ζηάζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, αιιά θαη ε
ζηάζε ησλ κειψλ ηνπ ζηελφηεξνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ηνπ αηφκσλ απηψλ. Πνιχ ζπρλά ηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο γίλνληαη ζχκαηα ππεξπξνζηαζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ γνληψλ ηνπο, νη
νπνίνη δεκηνπξγνχλ ζπκπεξηθεξφκελνη θαη1 απηφ ηνλ ηξφπν έλα εληειψο αθαηάιιειν ςπρνινγηθφ
ππφβαζξν
γηα
ηελ
νηθνδφκεζε κηαο ψξηκεο εηθφλαο εαπηνχ- Φνβνχκελνη
γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο, ππνηηκνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο θαη δελ ηνπο
δίλνπλ ηελ ειεπζεξία πνπ
ζα έπξεπε, ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα εξεζίζκαηα
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα έρνπλ παξάιιειε αλάπηπμε.,
ζην βαζκφ πνπ είλαη δπλαηφ,
κε ηα ππφινηπα παηδηά ηεο
ειηθίαο ηνπο. Παίξλνπλ νη
ίδηνη απνθάζεηο γη' απηά ή
ηνπο δίλνπλ ηελ ςεπδαίζζεζε φηη απνθαζίδνπλ ηα ίδηα
γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πξνζθέξνληαο ηνπο έηνηκεο ιχζεηο. Έηζη, ηα παηδηά απηά λα θαηαιήγνπλ λα
έρνπλ πεξηνξηζκέλεο πξψηκεο εκπεηξίεο, αδπλακία ζην επίπεδν ιήςεο απφθαζεο θαη πξσηνβνπιηψλ
θαη κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ηνπο άιινπο. Απφ ηνπο γνλείο, ηνπο γηαηξνχο, ηνπο δαζθάινπο, ηνπο
ζπκβνχινπο, απφ νπνηνλδήπνηε κπνξεί λα ηα βνεζήζεη.
Δμάιινπ, εμαηηίαο ηνπ αξλεηηθνχ, απνκνλσηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ηείλνπλ λα ηα σζνχλ,
πείζνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν γηα ηελ αλαπεξία ηνπο θαη θαηαιήγνπλ λα εζσηεξηθεχνπλ η νπο
πεξηνξηζκνχο ηνπο, κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε εμνπζελσηηθνχο θαη αλππφθνξνπο. Με άιια ιφγηα
αθήλνπλ απηφ πνπ γηα ην κέζν άλζξσπν είλαη έλα ζπλεζηζκέλν ή δεπηεξεχνλ πξφβιεκα λα εμειηρζεί
ζε θαηαζηξεπηηθή θαηάζηαζε, κε κπνξψληαο λα αληηκεησπίζνπλ ζεηηθά ηε δσή θαη λα ζέζνπλ
ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο.
Σα άηνκα απηά θζάλνπλ ζπρλά λα εμηδαληθεχνπλ εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πξφβιεκα θαη λα
πξνβάιινπλ ηε θπζηνινγηθή ηνπο επίδνζε σο ζηφρν ηνπ δηθνχ ηνπο εμηδαληθεπκέλνπ εαπηνχ. Γελ θαηαθέξλνπλ λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο κε κηα ζπλνιηθή έλλνηα, αλαγλσξίδνληαο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηα
δπλαηά ηνπο ζεκεία θαη απνδερφκελνη ηα πξαγκαηηθά ηνπο φξηα θαη ην κφλν πνπ θαηαθέξλνπλ θαη '
απηφ ηνλ ηξφπν είλαη λα πξνθαινχλ ζηνλ εαπηφ ηνπο αδηθαηνιφγεηε ζιίςε θαη δπζηπρία. Τπάξρνπλ
πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ πξνζαξκφζηεθαλ εθπιεθηηθά ζε ζνβαξά κεηνλεθηηθέο
θαηαζηάζεηο, πνπ ζπλήζσο ζεσξνχληαη ζξίακβνη απφ ηνπο ζεξαπεπηέο, ηνπο δαζθάινπο, ηελ
νηθνγέλεηα. Κη φκσο απηνί εμαθνινχζεζαλ λα ζεσξνχλ πσο δελ θαιχπηνπλ ηα θπζηνινγηθά πξφηππα.
Έηζη, αθφκα θαη ζξίακβνη κεηαηξάπεθαλ ζε ήηηα θαη ηα άηνκα θπξηαξρήζεθαλ απφ ζπλαηζζήκαηα
απαμίαο. Γεληθφηεξα, ηα άηνκα απηά γίλνληαη ππεξεπαίζζεηα θαη επάισηα ζε θάζε είδνπο
πεξηζηαηηθφ πνπ κπνξεί λα ηνπο ζπκβεί. Κάπνηνο ζπκκαζεηήο ηνπο δε ζα ηνπο θαιεκεξίζεη θαη ζα ην
εξκελεχζνπλ σο πξνζσπηθή απφξξηςε. Έλαο δάζθαινο ζα ηνπο βάιεη λα θαζίζνπλ ζε νξηζκέλν
ζξαλίν ζηελ ηάμε θαη ην εθιάβνπλ σο αληηπάζεηα πξνο ην πξφζσπν ηνπο. Γηα ηνλ άλζξσπν κε
εηδηθέο αλάγθεο είλαη πνιχ απιφ λα εξκελεχεη αθφκα θαη ηηο πην πεξηζηαζηαθέο ελέξγεηεο σο
αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ηνπ.

Απφ ηελ άιιε, πνιιέο θνξέο γηα ηελ απνκφλσζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αηφκσλ απηψλ δε
θηαίεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζθέθηνληαη ηα ίδηα, αιιά ε ζηάζε ησλ ππνινίπσλ απέλαληη ηνπο, φπσο
ηνλίζηεθε θαη παξαπάλσ. Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εηζπξάηηνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ηελ
απφξξηςε ζηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο, ε νπνία ζπρλά είλαη έκκεζε. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί ν
δάζθαινο έρνληαο θαιή πξφζεζε θαη ζέινληαο λα πξνζηαηεχζεη ηα άηνκα απηά λα ηα εμαηξέζεη απφ
θάπνηεο ππνρξεψζεηο ηεο ηάμεο. Μηα ηέηνηα ρεηξνλνκία κπνξεί λα είλαη θαινπξναίξεηε, αιιά δελ
παχεη λα είλαη κηα κνξθή απφξξηςεο, πνπ ηα νδεγεί ζε κεγαιχηεξε απνκφλσζε.
Πνιιέο θνξέο πξνζπαζνχλ λα βξνπλ έλαλ ηξφπν λα εμεγήζνπλ ζηνπο άιινπο, ζπρλά πιαγίσο θαη
δηαθξηηηθά, φηη κνινλφηη έρνπλ έλα κεηνλέθηεκα δε ζέινπλ δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε, γηαηί
απινχζηαηα, δε ληψζνπλ ππνηηκεηηθά γη' απηφ. κσο, ηα ζηεξεφηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο ησλ
άιισλ είλαη ηφζν ηζρπξά πνπ ε θσλή ηνπο γηα ίζε κεηαρείξηζε θαη δηθαίσκα ζηελ αμηνπξέπεηα νχηε
θαλ θαηαθέξλεη λα αθνπζηεί
Άιιεο πάιη θνξέο, γηα λα απνθχγνπλ ηηο αξλεηηθέο δηαπξνζσπηθέο εκπεηξίεο πξνζπαζνχλ
λα θξχβνπλ ην κεηνλέθηεκα ηνπο. Παιηφηεξεο επαθέο ηνπο έρνπλ δηδάμεη πσο ε ζέα ηνπ πξνβιήκαηνο
ηξαβά-ηελ πξνζνρή θαη θαηαιήγεη λα επηζχξεη ηελ απφξξηςε. Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία γη' απηνχο,
ηδηαίηεξα ελ αξρή κηαο ζρέζεο λα θξχςνπλ ή λα κεηψζνπλ ηε ζέα ηνπ κεηνλεθηήκαηνο ηνπο,
ζεσξψληαο φηη έηζη ε επαθή ηνπο κε ηνπο άιινπο ζα γίλεη ζε πην ηζφηηκε βάζε. Σν πξφβιεκα
βέβαηα πάληνηε παξακέλεη θαη ε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζε απηφ εμαθνινπζεί λα κελ είλαη ε
ελδεδεηγκέλε ηηο πεξηζηεξέο θνξέο, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα λα απνγνεηεχεηαη θαη λα κελ έρνπλ
θακία δηάζεζε γηα κειινληηθέο γλσξηκίεο θαη επαθέο θαη λα ηηο απνθεχγνπλ ηειείσο.
Έηζη, είλαη ζπρλφ ην θαηλφκελν λα θάλνπλ παξέα κφλν κε αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ηα ίδηα ή
παξφκνηα πξνβιήκαηα κε απηνχο. Μφλν εθεί δελ έρνπλ θακία θνηλσληθή ζχγθξνπζε, δελ ληψζνπλ
θαλέλα άγρνο καηαίσζε. Γελ είλαη αλαγθαζκέλνη λα δψζνπλ ζηνπο άιινπο λα θαηαιάβνπλ, γηαηί
έρνπλ ηνλ θνηλφ πεξηνξηζκφ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο θαη ηεο εκπεηξίαο.
κσο, ηα πξνβιήκαηα ησλ αλζξψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο δελ παχνπλ λα είλαη θαη πξαγκαηηθά θαη
πξνεξρφκελα απφ ηελ αλαπεξία ηνπο, ε νπνία ηνπο πεξηνξίδεη ηε δξάζε ζε δηάθνξα επίπεδα. Έηζη,
βηψλνπλ πνιιέο θνξέο ηε καηαίσζε ζηηο επηδηψμεηο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη παξαηηνχληαη ηειείσο
απφ ηηο θηινδνμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Σέινο ηα ζσκαηηθά θαη δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξνθαινχλ δπζηπρία ςπρνινγηθήο θαη ζσκαηηθήο πθήο.
Σα άηνκα απηά ζα βξεζνχλ πνιιέο θνξέο αληηκέησπα κε ελνριεηηθά ζηεξίγκαηα, κπτθνχο πφλνπο,
βαζαληζηηθνχο πνλνθεθάινπο. Ο πφλνο είλαη πξαγκαηηθφο. Θα ρξεηαζηεί, επίζεο, λα
κπαηλνβγαίλνπλ απφ πνιχ κηθξή ειηθία ζε λνζνθνκεία, κε φιε ηελ ςπρνινγηθή ηαιαηπσξία πνπ
ζπλεπάγεηαη απηφ.

Ηδιαίηεπερ δεξιόηηηερ ηυν αηόμυν με ειδικέρ ανάγκερ

Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπεξία ηνπο, αλαπηχζζνπλ πνιιέο θνξέο ζεκαληηθφηαηεο
δεμηφηεηεο, ηελ αμία ησλ νπνίσλ ζπλήζσο ηείλνπλ λα παξαβιέπνπλ. Μεξηθέο απφ
απηέο είλαη νη αθφινπζεο:

Γεξιόηηηα διαππαγμάηεςζηρ
Απφ φζα αλαθέξζεθαλ θαη πξνεγνπκέλσο γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο βξίζθνληαη πνιιέο θνξέο ζηε ζέζε λα ρξεηάδεηαη λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ άιισλ απέλαληη ηνπο θαη γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ππνζηεξίδνπλ
απνηειεζκαηηθά ηηο απφςεηο ηνπο, λα αθνχλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ην αθξηβέο
κήλπκα πνπ ζέινπλ λα ηνπο δψζνπλ νη άιινη θαη λα κπνξνχλ λα θζάλνπλ ζε
ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο.

Γεξιόηηηα επιμονήρ

Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ έλα ζεκαληηθφ ή κε
ζηφρν ηνπο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθά έλα πξφβιεκα φηαλ
κηα ιχζε δελ απνδίδεη, λα ζπλερίδνπλ λα πξνζπαζνχλ παξά ηηο φπνηεο δπζθνιίεο θαη
λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα ηνπο πξνζθέξεη
ην πεξηβάιινλ ηνπο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν.

Γεξιόηηηα εςελιξίαρ
Σα άηνκα απηά ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ απαηηήζεσλ ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο απφ
ηε κηθξή ηνπο ειηθία ( π.ρ. κπαηλνβγαίλνπλ ζηα λνζνθνκεία θαη παξάιιεια πξέπεη
λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιείνπ) κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίδνπλ
απνηειεζκαηηθά πφζν ρξφλν θαη πφηε ζα αθηεξψζνπλ ζηελ θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη
λα ρξεζηκνπνηνχλ εκεξνιφγηα θαη ρξνλνδηαγξάκκαηα κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.
Αθφκε, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνγξακκαηίδνπλ θαη λα βάδνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα
ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ.

Γεξιόηηηα εςελιξίαρ
Σα άηνκα απηά είλαη ζε ζέζε λα βξίζθνπλ ιχζεηο θαη λα πξνζαξκφδνληαη εχθνια
ζε πνιιά πξνβιήκαηα θαη θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο γηα
παξάδεηγκα λα ην πξφβιεκα ηεο κεηαθίλεζεο ζε ρψξνπο δε δηαζέηνπλ εξγνλνκηθή
δηεπζέηεζε, ηεο εχξεζεο ελφο αηφκνπ γηα πξφζζεηε βνήζεηα, φηαλ ην άηνκν πνπ
ηα βνεζά ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή ιείπεη γηα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θ.ι.π.

Γεληθφηεξα, έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληεπεμέξρνληαη ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ
θαηλά αιιάδνπλ ηα ζρέδηα ηνπο γξήγνξα.

Γεξιόηηηα ανάλητηρ ππυηοβοςλιών
Πνιιέο θνξέο νη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο αλαγθάδνληαη λα ιάβνπλ κφλνη ηνπο
πξσηνβνπιία, είηε ζε επίπεδν πξνζσπηθψλ επαθψλ είηε ζε επίπεδν επαγγεικαηηθφ, αθνχ
ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη άιινη δηζηάδνπλ λα ηνπο πιεζηάζνπλ ή δε γλσξίδνπλ ηηο
πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο. Έηζη, αλαπηχζζνπλ κφλνη ηνπο δίθηπα πξνζσπηθψλ επαθψλ
θαη ππνζηήξημεο, εθκεηαιιεχνληαη ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη θαη
πξνθαινχλ ή πξνεηνηκάδνπλ αιιαγέο αληί λα πεξηκέλνπλ λα ηνπο ηχρνπλ.

5Ο Κ Δ Φ Α Λ Α ! Ο

ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΠΑΡΟΤΗΑΣΟΤΝ
ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
ΔΞΑΗΣΗΑ ΣΧΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΟΣΖΣΧΝ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ
ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εμαηηίαο ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπο, νη νπνίεο
αλαιχζεθαλ πην πάλσ, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ δπζθνιίεο ζην ζχκβνπιν θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Σν έξγν ηνπ ζπκβνχινπ επηβαξχλεηαη, αθνχ ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά ηα άηνκα δελ ηνλ πξνζεγγίδνπλ κε ηε ζέιεζε ηνπο.
πγθεθξηκέλα, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ν ζχκβνπινο ζα αληηθξίζεη έλα θνβηζκέλν
άηνκν, ρσξίο θακία εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη θακία ζπλαίζζεζε η σλ
ηθαλνηήησλ ηνπ, έηνηκν λα πεξάζεη ζηε δηθή ηνπ εμάξηεζε απφ ηελ εμάξηεζε ησλ
γηαηξψλ, ησλ γνλέσλ, ησλ δαζθάισλ. Ο ζχκβνπινο πξέπεη λα εξγαζηεί πξνζεθηηθά
κε ην άηνκν απηφ θαη λα ρεηξηζηεί ιεπηέο ηζνξξνπίεο, ψζηε λα ην νδεγήζεη λα
γλσξίζεη ηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ θαη
παξάιιεια λα πηζηέςεη φηη είλαη ηθαλφ λα ζηεξηρηεί ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηηο
δπλάκεηο ηνπ.
Δμάιινπ, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ηα άηνκα απηά εμαηηίαο ηεο απφξξηςεο,
ησλ πξνθαηαιήςεσλ θαη ησλ απνγνεηεχζεσλ γεληθφηεξα πνπ έρνπλ δερηεί απφ ηνπο
γχξσ ηνπο ζπζζσξεχνπλ πηθξία θαη κίζνο πξνο απηνχο θαη νδεγνχληαη ζηελ
απνκφλσζε. Έηζη, έρνληαο ηελ εκπεηξία ηνπ
παξειζφληνο
κε
ηηο
αλζξψπηλεο
ζρέζεηο,
πξνζδηνξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ έθβαζε ηεο
ζρέζεο ηνπο κε ην ζχκβνπιν θαη ηελ απνξξίπηνπλ.
Πξνθεηκέλνπ λα κε βηψζνπλ μαλά ηηο απνγνεηεχζεηο
θαη ηνλ πφλν ησλ πξνεγνχκελσλ ζρέζεσλ αξλνχληαη
λα δηεπθνιχλνπλ ην ζχκβνπιν ζην έξγν ηνπ, δε
ζπλεξγάδνληαη
θαη
πξνβάιινπλ
δηάθνξεο
αληηζηάζεηο.
Αθφκε, είλαη πηζαλφ ν ζχκβνπινο λα βξεη ην άηνκν
ζε θαηάζηαζε πιήξνπο παξαίηεζεο, θαηάζιηςεο,
ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα θαηαβάιεη θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα θαη λα εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε
ζην άηνκν, ψζηε λα κηιήζεη ειεχζεξα
θαη έηζη λα βνεζήζεη λα κεηψζεη ην
άγρνο ηνπ θαη. ζε έλα δεχηεξν ζηάδην
λα μεπεξάζεη βαζκηαία ηελ θξίζε πνπ
αληηκεησπίδεη θαη λα μεθχγεη απφ ηνλ
καξαζκφ πνπ έρεη πεξηπέζεη.
πλαθήο αιιά ιηγφηεξν νδπλεξή είλαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν
εκθαλίδεηαη παζεηηθφ, ρσξίο λα έρεη ηε δηάζεζε λα αλαιάβεη ελεξγφ ξφιν γηα ηα
ζέκαηα πνπ ην αθνξνχλ Σν άηνκν έρνληαο ζπλεζίζεη λα δεη ππφ ηελ πξνζηαζία ησλ
γνλέσλ ηνπ, ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ δε ρξεηαδφηαλ λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα πάξεη
πξσηνβνπιία πνηέ θαη γηα ηίπνηε, πεξηκέλεη ηα πξνβιήκαηά ηνπ λα ιπζνχλ απηφκαηα
απφ ην ζχκβνπιν, ρσξίο ηελ παξακηθξή δηθή ηνπ ζπκκεηνρή. Ο ζχκβνπινο πξέπεη λα

εξγαζηεί πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε θαη λα νδεγήζεη ην άηνκν ζηελ θαηάζηαζε
ηνπ "πιήξσο ελεξγνπνηεκέλνπ πξνζψπνπ".
Δπηπιένλ, ν ζχκβνπινο πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε απηά ηα παηδηά πξέπεη λα πεξηκέλεη
πνιιά πξνβιήκαηα πξνζαξκνγήο ηφζν ζην ζπίηη, φζν θαη ζην ζρνιείν ή ζηελ
επξχηεξε θνηλφηεηα. Καζψο ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο δελ είλαη θαιά
πξνεηνηκαζκέλα, δελ είλαη ζπλεζηζκέλα ζηνλ αληαγσληζκφ θαη δελ έρνπλ εκπεηξία
απφ θνηλσληθέο επαθέο, ν ζχκβνπινο πξέπεη λα πξνζθέξεη δηαξθή βνήζεηα, γηα λα
θαηνξζψζνπλ λα θζάζνπλ ζην ίδην επίπεδν εκπεηξίαο κε άιια παηδηά ηεο ειηθίαο
ηνπο. πλέπεηα ηνπ απνκνλσκέλνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ ηα άηνκα απηά, κε
έρνληαο πνιιέο θνξέο ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο δεκηνπξγεί ε αλαπεξία ηνπο, είλαη θαη ην γεγνλφο φηη
θαληάδνληαη φηη ζην κέιινλ ζα αζθήζνπλ θάπνην επάγγεικα ην νπνίν αθξηβψο ηεο
αλαπεξίαο ηνπο δελ κπνξνχλ λα ην αζθήζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, επεηδή έρνπλ ζρέζε κε
ηα λνζνθνκεία απφ πνιχ κηθξή ειηθία, νλεηξεχνληαη φηη ζα γίλνπλ γηαηξνί, ελψ ην
λνεηηθφ πειίθην ηνπο είλαη πεξηνξηζηηθφ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Με άιια ιφγηα
ηα παηδηά απηά νλεηξεχνληαη ην κέιινλ, αιιά δχζθνια κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα
αλαγθαία πξαθηηθά βήκαηα, επεηδή δελ έρνπλ γλψζε ηνπ ηη είλαη δηαζέζηκν, ηη
πξνζηηφ ή ηη κπνξνχλ λα θάλνπλ. Ο ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα εξγαζηεί πνιχ ζην
επίπεδν ηεο γλψζεο, θαηαλφεζεο, εθαξκνγήο, αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
γηα ηα επαγγέικαηα, ψζηε ηα άηνκα απηά λα κπνξέζνπλ λα ζέζνπλ ξεαιηζηηθνχο
ζηφρνπο γηα ην κέιινλ (Γέζπνηλα ηδεξνπνχινπ-Γεκαθάθνπ, 1998).
Σέινο, ηα άηνκα απηά, θαζψο δελ έρνπλ αζθεζεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ, αθνχ
ζπλήζσο νη άιινη απνθαζίδνπλ γη' απηά, αληηδξνχλ φηαλ θζάλνπλ ζε απηφ ην ζηάδην
θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία θαη αδπλαηνχλ λα εμεηάζνπλ ζε βάζνο γεγνλφηα,
ζρέζεηο θαη επζχλεο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα βηψλνπλ έληνλν άγρνο θαη λα κε
κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζηελ θαηαιιειφηεξε γη' απηά επηινγή ή λα κε κπνξνχλ λα
απνθαζίζνπλ θαζφινπ. Ο ζχκβνπινο κε ηελ εκπεηξία ηνπ κπνξεί λα αζθήζεη
απνθαζηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θαηάζηαζεο απηήο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΗΚΑ
Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπεξία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο είλαη ζίγνπξα πεξηνξηζηηθά. ηελ πξαγκαηηθά φκσο, έλα κεηνλέθηεκα είλαη
ζεκαληηθφ κφλν ζηελ έθηαζε πνπ πεξηνξίδεη θάπνηνλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο
ζηφρνπο πνπ επηζπκεί. Σν λα δεη θαλείο νινθιεξσκέλα ζεκαίλεη θπξίσο κηα
δηαδηθαζία παξακεξηζκνχ ησλ πεξηνξηζηηθψλ εκπνδίσλ. Ο αγψλαο απηφο αξρίδεη απφ
ηε λεπηαθή ειηθία θαη ηειεηψλεη κφλν κε ην ζάλαην.
Οη άλζξσπνη κε εηδηθέο αλάγθεο ζα έρνπλ πνιιέο αλεζπρίεο θαη ζπγθξνχζεηο,
θαζψο δεκηνπξγνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο. Θα αληηκεησπίδνπλ πεξηζζφηεξα
πξνβιήκαηα ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Θα έξζνπλ πηζαλφλ αληηκέησπνη κε
πεξηζζφηεξεο δηαςεχζεηο, αβεβαηφηεηεο, απνξξίςεηο θαη δπζηπρία. Θα βξνπλ
ηζνπεδσηηθά ζπλαηζζήκαηα αηαμίαο, αλαζθάιεηαο θαη πξαγκαηηθψλ νξίσλ ζηελ
εκπεηξία ηνπο. Ο πεηξαζκφο λα ππνθχςνπλ ζ' απηά θαη λα πέζνπλ ζηελ
απηνυπνηίκεζε θαη ζε αλίαηε απφγλσζε ζα ηνπο παξνπζηαζηεί ζπρλά. Ζ κάρε ζα
είλαη δχζθνιε θαη δηαξθήο, αλαγθαία φκσο γηα λα αλαγλσξίζνπλ πσο είλαη
νινθιεξσκέλνη άλζξσπνη.
Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα φζνπο ζα κείλνπλ ζσκαηηθά ή λνεηηθά
πεξηνξηζκέλνη ζε φιε ηνπο ηε δσή, λα ηνπο δνζεί θάζε δπλαηή επθαηξία, ψζηε λα
βηψζνπλ ηνλ θφζκν, ηα αληηθείκελα πνπ ηνλ απνηεινχλ, ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ

θαηνηθνχλ, ηελ νκνξθηά πνπ ηνπο εμπςψλεη, ην ζαπκαζκφ πνπ ηνπ δίλεη ρξψκα θαη
πξνθαιεί ηηο αιιαγέο, ηα θαζεκεξηλά γεγνλφηα πνπ πξνζθέξνπλ αζθάιεηα θαη ηα
αλαπάληερα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ην ζηνηρείν έθπιεμεο.
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα είλαη αθειή κε ηε
δσή, πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο πξνθαηάιεςεο, ησλ
εζσηεξηθψλ ζπγθξνχζεσλ, ηεο ζχγρπζεο, αθφκα θαη ηεο απειπηζίαο (Buscaglia,
1993). Με άιια ιφγηα πξέπεη λα είλαη καρεηέο.

ΣΟ ΤΣΖΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ
ΑΝΑΓΚΔ
χκθσλα κε ηε ζπζηεκηθή ζεψξεζε, ε δπλαηφήηα θαηαλφεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ
πξνσζείηαη ζεκαληηθά, εάλ νη ελδηαθεξφκελνη
πξνζεγγίζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά σο έλα νξγαληθφ
κέξνο ελφο ζπγθξνηεκέλνπ ζπλφινπ. Ζ
παξέκβαζε πξέπεη λα γίλεηαη ζην φιν πιέγκα
ζπλαιιαγψλ ην νηθνγελεηαθφ επίπεδν ή ζην
επίπεδν ησλ ζρέζεσλ ηεο νηθνγέλεηαο κε ην
πεξηβάιινλ ηεο. Ζ αλαγλψξηζε φηη ην άηνκν
απνηειεί έλα δπλακηθφ έινο πιαηχηεξσλ
ςπρνθνηλσληθψλ
δηεξγαζηψλ
κέζα
ζην
νηθνζχζηεκα ζην νπνίν δεη, είλαη ζεσξεηηθά θαη
πξαθηηθά ζεκειησκέλε ζην πιαίζην ησλ
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Δπνκέλσο ε αηνκηθηζηηθή πξνζέγγηζε πνπ αμηνινγεί ην άηνκν
μέρσξα απφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ηνπ δελ κπνξεί λα είλαη επηηπρεκέλε. Δίλαη θαλεξφ φηη
ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε απηή κεξηθέο θνξέο απαηηείηαη αιιαγή φρη κφλν ηνπ αηφκνπ,
αιιά θαη ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν ην άηνκν απηφ είλαη εληαγκέλν.
Σν πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο εμεηάδεηαη σο ππνζχλνιν ελφο
επξχηεξνπ ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο, ηα νπνία πεξηθιείνπλ ην έλα
ην άιιν. Έρνπκε ην κηθξνζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ε νηθνγέλεηα, ην κεζνζχζηεκα., ην
νπνίν είλαη ην ζρνιείν θαη νη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο,
ην καθξνζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ην ζχζηεκα παηδείαο θαη ην ζχζηεκα πγείαο θαη ην
εμσζχζηεκα, ην νπνίν είλαη ην ζχζηεκα αμηψλ. Οπνηαδήπνηε θαηάζηαζε ζ' έλα
ζχζηεκα ζεσξείηαη φηη πξνθχπηεη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
κεηαμχ ηνπο. Γη' απηφ ε θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ζ' έλα ζχζηεκα πξνθχπηεη απφ ηε
κειέηε ησλ επηκέξνπο ζρέζεσλ ησλ κειψλ.

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, ε νηθνγέλεηα πξνζδηνξίδεηαη σο
θνηλσληθφο ζεζκφο κε ηε κνξθή κηθξνχ, αιιειέλδεηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο. Μέζα
ζ' απηφ κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη κηθξφ-α ππνζπζηήκαηα, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηνπο θαζνξηζκέλνπο θίινπο. Δίλαη ζσζηφ πσο νη πεξίπινθεο
δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, νη ππννκάδεο πνπ
ζρεκαηίδνληαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ηεο ζα επεξεάζνπλ
θάζε κέινο ηεο αηνκηθά, αιιά θαη ηελ νκάδα ζπλνιηθά.
Οη πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο έρνπλ αξθεηά ζηαζεξή ζπλνρή, θαζαξά
πξνζδηνξηζκέλνπο νηθνγελεηαθνχο ξφινπο, δηθά ηνπο πεξηγξάκκαηα, ζπκθσλεκέλα ζηε
βάζε πξνηχπσλ θαη αμηψλ. ια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο μέξνπλ ην ξφιν ηνπο θαη πψο
αλακέλεηαη απφ απηά λα ηνλ εθπιεξψζνπλ. Ζ νηθνγέλεηα, φκσο, δε δεη ζε θνηλσληθφ
θελφ. Απνηειεί κέξνο κηαο κεγαιχηεξεο θνηλσληθήο κνλάδαο, ηεο θνληηλήο θνηλφηεηαο
θαη ηεο ζπλνιηθήο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία ππάξρεη. Κάζε θνηλσληθή ία κε

νπνηαδήπνηε θφξηηζε, ζεηηθή ή αξλεηηθή, ζα επεξεάζεη ηελ νηθνγελεηαθή κνλάδα θαη
φια ηεο ηα. κέιε. Ζ θνηλσληθή πξνθαηάιεςε, γηα παξάδεηγκα, απφ ηελ πιεπξά ηεο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο απέλαληη ζε φια ή ζε έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ζα έρεη
αληίθηππν πάλσ ζην θαζέλα. ια φζα αθνξνχλ ην ξφιν νπνηαζδήπνηε νηθνγέλεηαο,
ηζρχνπλ γηα ηελ νηθνγέλεηα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. κσο, ηα πξνβιήκαηα
ζπλήζσο είλαη πεξηζζφηεξα θαη πην έληνλα ζε κηα νηθνγέλεηα, έλα κέινο ηεο νπνίαο
είλαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο.
Απφ ηνπο παξάγνληεο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο πνπ κειεηήζεθαλ θπξηφηεξνη
ζεσξνχληαη νη εμήο:
α) Σν εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα πνπ νπζηαζηηθά αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή
ζηάζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο απέλαληη ζην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο θαη
γεληθφηεξα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ελδν-νηθνγελεηαθή αηκφζθαηξα. Κσδηθνπνηνχκελν, ην
εθθξαδφκελν ζπλαίζζεκα κπνξεί λα έρεη 5 δηαζηάζεηο (ζξήλνο, ζπλαηζζεκαηηθή
ππεξεκπινθή, ερζξηθφηεηα, εγθαξδηφηεηα, ζεηηθά ζρφιηα).
Οη γνλείο είλαη θπζηθφ λα ζέινπλ λα απνθηήζνπλ έλα
θπζηνινγηθφ παηδί. Ζ γέλλεζε ελφο παηδηνχ κε πξνβιήκαηα είλαη ινγηθφ λα πξνθαιέζεη αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί
λα θηάζνπλ κέρξη ηελ απφξξηςε θαη ηελ επηζεηηθφηεηα ελεξγεηηθή ή παζεηηθή- απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ην
παηδί. Ζ νδπλεξή πξαγκαηηθφηεηα ηεο αδπλακίαο λα αληηκεησπηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, άγρνπο θαη πφλνπ. Οη γνλείο ληψζνπλ|
αβνήζεηνη, κπεξδεκέλνη θαη κφλνη.
Ο ζξήλνο είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηεο εζσηεξηθεπκέλεο εηθφλαο πνπ δεκηνπξγεί ην πξφβιεκα. Ζ εηθφλα απηή
κε πνιιά ζηνηρεία δηαζηξέβισζεο εκπεξηέρεη θαη ηε καηαίσζε ησλ νλείξσλ ησλ γνλέσλ πνπ έβιεπαλ ην παηδί ζαλ ζπλέρεηα ηνπ εαπηνχ ηνπο. Ζ
απηνεπίθξηζε είλαη ε ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε ζην γεγνλφο απηφ, παξ' φιν πνπ δελ
αληαπνθξίλεηαη ζπλήζσο ζηελ πξαγκαηηθφηεηαβ) Ζ επηβάξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηε θξνληίδα ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο
πνπ εθθξάδεηαη κε ηε κνξθή άγρνπο, έληαζεο, ελνρήο θαη θαηάζιηςεο.
Οη γνλείο ζα αλαθαιχςνπλ πσο ζα ππάξμνπλ ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο απφ ην ρξφλν
ηνπο. ηελ ππνκνλή θαη ηε ζσκαηηθή αληνρή ηνπο. Οη απαηηήζεηο απηέο ζα ηνπο
πξνθαιέζνπλ κεγάιε απνγνήηεπζε θαη πηθξία. Ζ θχζε ηεο αδπλακίαο ηνπ παηδηνχ θαη
νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ πξνθαινχληαη απφ απηή ζα ηνπο θάλνπλ λα ληψζνπλ πσο
θαηαθιχδνληαη απφ επζχλεο.
Πνιιέο θνξέο ζα αηζζαλζνχλ παγηδεπκέλνη, αλίζρπξνη θαη κπεξδεκέλνη ζηελ
αληηκεηψπηζε ελφο ηέηνηνπ πξνβιήκαηνο, φπσο είλαη θπζηθφ λα αηζζάλεηαη θαλείο, φηαλ
έρεη κπξνζηά ηνπ κηα θαηλνχξγηα εκπεηξία.
Οη πεξηζζφηεξνη γνλείο ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα λα μεθαζαξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπο, λα νξηνζεηήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη λα δξάζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη γηα
ηνπο ίδηνπο θαη γηα ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ είλαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο.
ηφρνη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ είλαη νη εμήο:
- θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο λα γλσξίδεη ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ άιινπ
κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη θάπνηα αλαπεξία,
- λα ηεζνχλ ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη δσήο γηα θάζε κέινο ηεο νηθνγέλεηαο,
- λα πξνζδηνξηζηνχλ εηδηθά πξνβιήκαηα θαη λα επηρεηξεζεί ε ιχζε ηνπο,
- λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη νη αδπλακίεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ ζηελ
επίιπζε πξνβιεκάησλ,

-

λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ νη αδπλακίεο θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο,
λα ελζαξξπλζεί ε έθθξαζε ζπλαηζζήκαηνο απ' φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.,
λα βνεζεζνχλ νη γνλείο θαη ην παηδί λα απνδερζνχλ ηε κεηνλεμία ρσξίο ππνηίκεζε,
- λα βνεζεζνχλ νη γνλείο θαη ην παηδί, ψζηε λα αλαπηχζζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο καδί
θαη αλεμάξηεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απηνπξαγκάησζεο ηνπο.
Σα απνηειέζκαηα πνιιψλ εξεπλψλ απνθαιχπηνπλ πσο ε ζπκβνπιεπηηθή ησλ γνλέσλ
ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ίζσο πην σθέιηκε απφ ηελ άκεζε ζεξαπεία.
ίγνπξα πάλησο δηεπθνιχλεη ηελ πνξεία δσήο πνπ αθνινπζεί ην άηνκν.
ΣΟ ΑΣΟΜΟ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ, Ζ
ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟΣΔΡΟ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Β ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΣΖΜΗΚΟΤ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
Βαζηθφο ζηφρνο ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είλαη ε δπλαηφηεηα
πξφζβαζεο θαη ελζσκάησζεο φισλ ησλ παηδηψλ ζην εληαίν ζρνιείν. ην πιαίζην απηνχ
ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ επηδηψθεηαη θαη ε ζρνιηθή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη εηδηθνί ζπγθιίλνπλ ζηε ινγηθή απηή θαη νη επηθπιάμεηο πνπ
αθνχγνληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ έθηαζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζρνιηθή ελζσκάησζε
θαη ΜΔ ηελ επηινγή κνληέισλ εθαξκνγήο.
Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ πξνυπνζέηεη αλαδηάξζξσζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κπνξεί λα ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο φισλ ησλ παηδηψλ.
Σαθηηθέο ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ πνπ πξνζπαζνχζαλ λα ηαηξηάμνπλ ην παηδί ζην
πξνυπάξρνλ ζχζηεκα αιιάδνληαο έλα κέξνο ηνπ γηα λα εμππεξεηεζεί έλα άηνκν ή κηα
νκάδα αηφκσλ είλαη μεπεξαζκέλεο. Ζ πινπνίεζε απηήο ηεο πνιηηηθήο πξνυπνζέηεη
δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο ζε ηξία ζπγθεθξηκέλα επίπεδα. Πξψηα ζην
επίπεδν ηεο νξγάλσζεο, ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο θαη δνκήο, θαζψο θαη ηεο λνκνζεζίαο
ηεο εθπαίδεπζεο. Γεχηεξνλ ζην επίπεδν ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σξίηνλ ζηελ
ελζάξξπλζε - εθπαίδεπζε - ζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
Οη πξνεγνχκελεο παξεκβάζεηο βέβαηα είλαη κφλν ην ζεκείν εθθίλεζεο. Αλ δε γίλεη
πξνζεθηηθή παξέκβαζε ζηελ θνηλφηεηα, αλ δελ επαηζζεηνπνηεζεί ην θνηλσληθφ ζχλνιν
έηζη ψζηε ζηαδηαθά λα ακβιπλζνχλ θαη ή δπλαηφλ λα ηείλνπλ πξνο εμάιεηςε νη
θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, ε θνηλσληθή ελζσκάησζε, θαη επνκέλσο θαη ε ζρνιηθή, δε
ζα είλαη δπλαηή. ην επίπεδν ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε
ζρνιηθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη ε δξάζε θαη νη πξσηνβνπιίεο
ησλ δαζθάισλ. Απηφ βέβαηα είλαη ηεξάζηηα απαίηεζε απφ ηνπο δαζθάινπο θαη δελ
κπνξεί λα γίλεη ρσξίο νξηζκέλεο αξρηθέο πξνυπνζέζεηο, φπσο:



ππνζηήξημε φζνλ αθνξά ηνπο πφξνπο πνπ δηαηίζεληαη,



εηδηθεπκέλνπο δαζθάινπο θαη εηδηθνχο ππνζηεξηθηέο,



αξρηθή θαηάξηηζε θαη ζπλερήο επηκφξθσζε,



αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ απφ άιιεο ρψξεο πνπ
εθαξκφδνπλ αλάινγεο ζηξαηεγηθέο.

Γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ ζην επίπεδν ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,
εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ, επηδηψθεηαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα θξηηήξηα επηηπρίαο
ζην ζρνιηθφ ρψξν. Ζ ηαχηηζε ηεο επηηπρίαο κφλν κέζσ ηεο επίηεπμεο αθαδεκατθψλ
ζηφρσλ αγλνεί άιιεο παξακέηξνπο εμίζνπ ζεκαληηθέο, φπσο:



ε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε,



νη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο,



ε ιήςε απνθάζεσλ,



ζπκκεηνρή ζε νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ κνλνκεξήο έκθαζε ζε εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο δαζθαινθεληξηθήο κάζεζεο θαη φρη
νκαδνζπλεξγαηηθήο ή βησκαηηθήο καο απνκαθξχλεη απφ ηε ζρνιηθή ελζσκάησζε.
ηνπο θαζεγεηέο ηνπ θνηλνχ ζρνιείνπ, ζε γεληθέο γξακκέο, παξαηεξείηαη έιιεηςε
επαηζζεζίαο θαη απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο. Ζ αιιαγή ηεο ζηάζεο απηήο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο πιεξνθφξεζεο,
ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο επηκφξθσζεο.
Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, ε
επειημία ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξνχλ νπζηαζηηθά λα βνεζήζνπλ ζηελ
ελζσκάησζε.
Οη λέεο εθπαηδεπηηθέο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο γλσζηηθψλ θαη κεηαγλσζηηθψλ
ζηξαηεγηθψλ, αλ ζπλδπαζηνχλ κε ςπρνινγηθή ελίζρπζε θαη ζηήξημε, κπνξνχλ λα
νδεγήζνπλ ζε απηνθαζνδεγνχκελε κάζεζε.
Οη θαηλνχξγηεο δνκέο ζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο:
ηα Κέληξα πκβνπιεπηηθήο θαη Πξνζαλαηνιηζκνχ, ζηειερσκέλα κε πκβνχινπο
Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ κε γλψζεηο πκβνπιεπηηθήο Φπρνινγίαο, θαη
νη πκβνπιεπηηθνί ηαζκνί Νέσλ, ζηειερσκέλνη κε γηαηξνχο θαη ςπρνιφγνπο, ζα
δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε
εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ. Ζ έγθαηξε δηάγλσζε, ε ζηνρνζέηεζε θαη ε ζπκβνπιεπηηθή
ζηήξημε

ζα

δηεπθνιχλνπλ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεξε

αληηκεηψπηζε

ησλ

πξνβιεκάησλ πνπ ζα αληρλεπζνχλ.
Έκθαζε δίλεηαη επίζεο θαη ζηελ ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ
γεληθφηεξα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Οη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ:
 ζηε ιήςε απνθάζεσλ,



ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο θαη

 ζηελ αμηνιφγεζε.
Ζ ζπκβνιή ηνπο κπνξεί λα είλαη νπζηαζηηθή φρη κφλν γηα ην θάζε παηδί αιιά γηα ην
ζχλνιν ησλ δξάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν- Οη γνλείο θαζψο νη επίζεκεο νξγαλψζεηο,
έρνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηελ επαηζζεζία, κπνξνχλ λα δηαπεξάζνπλ ην ζχζηεκα θαη λα
σζήζνπλ ηε λνκνζεζία ζε έλα δηεπξπκέλν πιαίζην ελζσκάησζεο.

Ζ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο λα πεξηνξηζηνχλ νη θνηλσληθέο πξνθαηαιήςεηο, λα επηηχρεη ε
δχκσζε ηεο αιιειναπνδνρήο ησλ αηφκσλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη λα
ελζσκαησζνχλ ηζφηηκα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά είλαη ε ζπλχπαξμε θαη ν
ζπγρξσηηζκφο φισλ ησλ αηφκσλ απφ ηηο κηθξέο παηδηθέο ειηθίεο (Κ. Υξεζηάθεο, "Ζ
ελζσκάησζε ζηελ εθπαίδεπζε"),
Γξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
ελζσκάησζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη νη εμήο:
α) Σν λέν ζρέδην λφκνπ γηα ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε έρεη θεληξηθφ άμνλ α πξνζαλαηνιηζκφ θαη θηινζνθία ηε ζρνιηθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
αλάγθεο,
β) Σα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα εθπαίδεπζε δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ, ην
ηκήκα Δηδηθήο Αγσγήο θαη ε ζρνιή κεηεθπαίδεπζεο δαζθάισλ θαη λεπηαγσγψλ κε
ζηφρν ηελ θαηάξηηζε γηα εθπαίδεπζε φισλ ησλ παηδηψλ ζηα θνηλά ζρνιεία.
γ) Οη εηδηθέο / παξάιιειεο ηάμεηο,
απνηειεζκαηηθφηεξε ζρνιηθή ελζσκάησζε.

ε

εληζρπηηθή

δηδαζθαιία

γηα

δ) Σα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί ην θιίκα θαη νη ζπλζήθεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα
δηεπθνιπλζεί ε πξνψζεζε ηεο ελζσκάησζεο ζηε ζρνιηθή πξάμε,
ε) Ζ κειέηε ηνπ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε δηακφξθσζε πξφηαζεο απφ ην Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην γηα δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο, ψζηε λα πξνθχςεη έλα θαιχηεξν νξγαλσηηθφ
θαη ιεηηνπξγηθφ ζρήκα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
(Κ. Υξεζηάθεο, "Ζ ελζσκάησζε ζηελ εθπαίδεπζε", η. Πνιπρξνλνπνχινπ,
"Ννκνζεηηθέο ηάζεηο ζηνλ Σνκέα ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηελ Διιάδα").

ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ, Η ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΣΟΤ
ΚΑΙ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ
Σν κέξνο απηφ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη αθελφο κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ
έρεη ζρέζε κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αθεηέξνπ κε ηα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ
ζηνπο ρψξνπο απηνχο θαη θέξλνπλ καδί ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ,
ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε θαη δηαθνξεηηθά θίλεηξα.
Δίλαη αλαγθαίν παξάιιεια κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην λα ππάξμνπλ αιιαγέο
ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο, φζν θαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ θηλήηξνπ ελαζρφιεζήο ηνπο. Μηα ζεηξά δξάζεσλ
ζπλδέεηαη κε ηα δεδνκέλα απηά, θαζψο θαη κε ηε δηάρπζε ζην θνηλσληθφ πιαίζην ηδεψλ,
ζρεδίσλ θαη απφςεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αξλεηηθήο πξνθαηάιεςεο.

Ζ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ

Ο θφζκνο ηεο εξγαζίαο απνηειεί έλα άιιν κέξνο ηνπ ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ. Ζ
εξγαζία σο θνηλσληθφ αγαζφ δίλεη δπλαηφηεηεο γηα εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ γηα
ηε δηαβίσζε, αιιά θαη ζπκβάιιεη ελ πξνζσπηθή θαηαμίσζε θαη αλάπηπμε.
Σν επαγγεικαηηθψο ελεξγφ άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξεί λα εληαρζεί κε
ηξφπν θπζηθφ ζην θνηλσληθφ ζψκα, γη' απηφ θαη δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηνλ
επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηελ επηινγή, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ζην
ρψξν εξγαζίαο.
Μεξηθέο θνξέο ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο δελ επηηξέπεη ηηο πην
ζσζηέο επηινγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπνζέηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ
ζσζηή επηινγή ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηηο αλάγθεο, εο ηθαλφηεηεο θαη ηα
ελδηαθέξνληα ηνπ αηφκνπ, φζν θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηαθνχ
ρψξνπ.
Τπάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο πσο ε έληαμε ελφο αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ
ειεχζεξε αγνξά εξγαζίαο ζηεξεί απφ ην άηνκν απηφ ηε δπλαηφηεηα λα απνιακβάλεη κηα
ζεηξά ππεξεζηψλ πνπ ζα απνιάκβαλε ζε πξνζηαηεπηηθφ πεξηβάιινλ.
Οη θαιχηεξεο πξνζσπηθέο πξνυπνζέζεηο, άξηζηα ζρεδηαζκέλα θαη εθηειεζκέλα
πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο / θαηάξηηζεο θαη επαξθή ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο, κπνξνχλ
αλ απνδεηρηνχλ αλαπνηειεζκαηηθά αλ ην εξγαζηαθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ
πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν επηρεηξείηαη ε έληαμε - ελζσκάησζε δελ έρεη αλαπηχμεη
ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηε δπλαηφηεηα ηνπ λα
εξγαζηεί.
Ζ ΔΝΧΜΑΣΧΖ ΣΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ

Σν ζχζηεκα ζηάζεσλ θαη αμηψλ κηαο θνηλσλίαο επηδξά θαζνξηζηηθά ζε φιεο ηηο
άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ ζπζηεκηθνχ πιαηζίνπ. Σα ζηεξεφηππα θαζνξίδνπλ ηε δνκή ηνπ
νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, ηελ πξφζβαζε ελ εθπαίδεπζε, ζηελ πγεία, ζηελ εξγαζία. Ζ
ελζσκάησζε, ε απνδνρή, ε αθνκνίσζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο εμαξηάηαη θαηά
πνιχ απφ ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο απηέο ηεο θνηλσλίαο. Μηα θνηλσλία αλνηθηή, αλεθηηθή,
πνπ απνδέρεηαη ην δηαθνξεηηθφ, είλαη κηα θνηλσλία πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πιαίζην
δηεπθνιπληηθφ αιιαγψλ ζην ζχλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο.

ΓΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΔΥΤΙΚΩΝ ΘΔΩΡΙΩΝ

χκθσλα κε ηνλ FREY νη ζεσξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαηαηάζζνληαη ζηηο αθφινπζεο
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο:
α) Λνγηθέο - Δλνξαηηθέο Θεσξίεο: Τπνζηεξίδνπλ φηη ν άλζξσπνο κπνξεί λα
απνθηήζεη ελφξαζε, ε νπνία ζα ηνλ νδεγήζεη ζηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ,
ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή ηνπ ζθέςε,
β) Δλνξαηηθέο - πλαηζζεκαηηθέο Θεσξίεο: Τπνζηεξίδνπλ φηη ν άλζξσπνο κπνξεί
λα απνθηήζεη ελφξαζε, κφλν εθφζνλ θαηαλνήζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη ηα
εζσηεξηθά ηνπ θίλεηξα,
γ) πλαηζζεκαηηθέο - Γξαζηηθέο Θεσξίεο: Σνλίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηφκνπ
γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ κέζα απφ ηελ θαηαλφεζε ησλ
ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ θηλήηξσλ.
δ) Γξαζηηθέο - Λνγηθέο Θεσξίεο: Γίλνπλ έκθαζε ζε ινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνχλ ζε
ζπγθεθξηκέλεο αιιαγέο ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη πξψηα λα επέιζεη
ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ θαη θαηφπηλ λα αιιάμνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ. ε θαζεκηά απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο πεξηιακβάλεηαη έλαο
ζεκαληηθφο αξηζκφο ζεσξηψλ, νη νπνίεο κπνξεί λα κνηάδνπλ
ζηελ
ΤΗΔΟΒΙΔ3

πξνζέγγηζε, δελ παχνπλ φκσο λα είλαη κνλαδηθέο θαη λα
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη ηελ
αλεπάξθεηα θαζεκηάο μερσξηζηά λα πξνβιέςεη θαηλά
εξκελεχζεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο
(Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996).
Γηα ην ιφγν απηφ ν ζχκβνπινο ζα πξέπεη λα αθνινπζεί
κηα ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεσξηψλ ζπκβνπιεπηηθήο
θαηά ηε ζπκβνπιεπηηθή πξάμε θαη λα εθαξκφδεη νιφθιεξεο ή ζηνηρεία ησλ ζεσξηψλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
πνπ αληηκεησπίδεη θαη ζχκθσλα κε ην πξνζσπηθφ κνληέ-|
ιν ζπκβνπιεπηηθήο πνπ έρεη αλαπηχμεη.
Γηα ηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζίγνπξα απαηηνχληαη θάπνηεο
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ηηο νπνίεο είλαη εμίζνπ πηζαλφ λα έιαβε ή λα κελ έιαβε ν
ζχκβνπινο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ. Απφ ηελ άιιε φκσο, δελ ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθέο ζεσξίεο ζπκβνπιεπηηθήο γηα ηα άηνκα απηά απφ εθείλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην γεληθφ πιεζπζκφ. Ο έκπεηξνο θαη ηθαλφο ζχκβνπινο δελ πξέπεη
λα αηζζάλεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ πεξηπηψζεσλ.

Ζ λογικο-θςμική πποζέγγιζη
Δίλαη κηα ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη κηα κέζνδνο ςπρνζεξαπείαο πνπ
αλαπηχρζεθε ζηε δεθαεηία ηνπ '50 απφ ηνλ Albert Ellis. ηεξίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε πσο
νη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο θαη παξάινγεο δνμαζίεο, νη
νπνίεο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ κε ηνλ έιεγρν ησλ ινγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηεο ινγηθήο
ζθέςεο ηνπ αηφκνπ (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996).
Ζ πξνζέγγηζε απηή ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγεηηθή θαη θαζνδεγεηηθή κάζεζε. Μέζα
απφ ην δηάινγν θαη ηε ινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ, ν ζχκβνπινο πξνζπαζεί λα
νδεγήζεη ηνλ πειάηε λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο παξάινγεο ζθέςεηο πνπ θάλεη θαη νη νπνίεο
είλαη ε ξίδα ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ, ψζηε ζηγά ζηγά λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν
ζθέπηεηαη θαη καθξνπξφζεζκα λα απαιιαγεί απφ ηα πξνβιήκαηά ηνπ.
Ζ ινγηθν-ζπκηθή ζεσξία κπνξεί λα έρεη ζπνπδαία εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ησλ
αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα νπνία είδακε πξνεγνπκέλσο φηη εμαηηίαο ηεο ζηάζεο ησλ
γνλέσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ απέλαληί ηνπο, αιιά θαη ηνπ
απνκνλσκέλνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ηείλνπλ λα σζνχληαη, αξρίδνπλ λα
εζσηεξηθεχνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο θαη λα κεγαινπνηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπο, λα
εμηδαληθεχνπλ ηνπο άιινπο θαη λα κεηψλνπλ ηαπηφρξνλα ηνλ εαπηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα
λα απνκαθξχλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη λα ράλνπλ
θάζε δηάζεζε γηα δσή. Βέβαηα, επεηδή ε ζεσξία ρξεζηκνπνηεί σο βαζηθφ κεζνδνινγηθφ
εξγαιείν ηε ινγηθή ζθέςε, δελ ελδείθλπηαη γηα πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε ζνβαξέο ςπρηθέο
αζζέλεηεο πνπ δελ έρνπλ επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αηφκσλ κε ζνβαξέο εγθεθαιηθέο
βιάβεο, λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ θαη απηηζηηθψλ αηφκσλ.
Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο είλαη θαη ε επηζπκία
ηνπ ίδηνπ ηνπ πειάηε λα βνεζεζεί θαη ε δηάζεζε ηνπ γηα ζπλεξγαζία κε ην ζχκβνπιν ζε
φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο.

Ζ ζςνδιαλεκηική ανάλςζη

Δίλαη κηα κνξθή ςπρνζεξαπείαο πνπ δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε αλζξψπηλε
επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε θαη ζηα "παηρλίδηα πνπ παίδνπλ νη άλζξσπνη" ζηηο
θνηλσληθέο πεξηζηάζεηο. Κχξηνο εθπξφζσπνο απηήο ηεο ζεσξεηηθήο θαη ζεξαπεπηηθήο
πξνζέγγηζεο ζεσξείηαη ν Eric Berne. Με ηνλ φξν "ζπλδηάιεμε" ν Eric Berne ελλννχζε κηα
κνλάδα θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Ζ ζπλδηαιεθηηθή αλάιπζε είλαη κέζνδνο πνπ εμεηάδεη
απηή ηε κία ζπλδηάιεμε φπνπ έλα άηνκν θάλεη θάηη ζε έλα άιιν θαη ην άιιν ηνπ ην
αληαπνδίδεη.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ζπλδηαιεθηηθήο αλάιπζεο είλαη λα απνθηήζεη ην άηνκν έλα
ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν απηνγλσζίαο, πνπ ζα ην βνεζήζεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά
κε ηε κειινληηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά θαη ην κειινληηθφ ηνπ ηξφπν δσήο. Σελ απηνγλσζία
απηή ζα ηελ απνθηήζεη αλαγλσξίδνληαο ηηο ηξεηο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πνπ ην νδεγνχλ ζε
ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο:

Σν Γνλέα, πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ
ζα απέδηδε θαλείο ζε κηα γνλετθή κνξθή.
Σνλ Δλήιηθα, πνπ είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ εγψ πνπ ιεηηνπξγεί γηα λα ζπγθεληξψλεη, λα
αθνκνηψλεη θαη λα αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηεο ησξηλήο πξαγκαηηθφηεηαο.
Σν Παηδί, πνπ αηζζάλεηαη, ζθέθηεηαη, κηιάεη, ελεξγεί θαη αληηδξά, φπσο φηαλ ήηαλ
κηθξφ παηδί.
Απνηειείηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο:
α) ην Φπζηθφ Παηδί πνπ είλαη παξνξκεηηθφ, απζφξκεην θαη επηπρηζκέλν θαη
κπνξεί λα επαλαζηαηήζεη ελαληίνλ ηνπ Γνλέα
β) ην Πξνζαξκνζκέλν Παηδί πνπ έρεη ζπκκνξθσζεί θαη είλαη πξνζαξκνζκέλν
ζηε γνλετθή επίδξαζε θαη
γ) ην Μηθξφ Καζεγεηή πνπ είλαη ην παηδί πνπ πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε
ινγηθή ζθέςε σο ελήιηθαο
ε θάζε δηαπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε ή ζπλδηάιεμε ν άλζξσπνο ελεξγεί κε βάζε κία απφ
ηηο ηξεηο πξνζσπηθφηεηέο ηνπ (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996). Έηζη, είλαη πνιχ πηζαλφ δπν
άλζξσπνη πνπ ζπλδηαιέγνληαη λα κελ ελεξγνχλ κε βάζε ηελ ίδηα πξνζσπηθφηεηα. ηελ
πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηελ επηθνηλσλία ηνπο. Δμάιινπ, ε πξνζέγγηζε
απηή ππνζηεξίδεη φηη ν άλζξσπνο απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ πηνζεηεί κηα ζέζε
απέλαληη ζηε δσή, ε νπνία επεξεάδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Οη
βαζηθέο ζέζεηο απέλαληη ζηε δσή είλαη ηέζζεξηο:
α) είκαη εληάμεη - είζαη εληάμεη
β) είκαη εληάμεη - δελ είζαη εληάμεη
γ) δελ είκαη· εληάμεη - είζαη εληάμεη
δ) δελ είκαη εληάμεη - δελ είζαη εληάμεη.
Ζ απφθηεζε κηαο πγηνχο ζέζεο απέλαληη ζηε δσή είλαη κέζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο
πξνζέγγηζεο.
Ζ ζπλδηαιεθηηθή αλάιπζε εμαηηίαο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ραξαθηήξα, αιιά θαη ηεο
έκθαζεο πνπ δίλεη ζηελ επηθνηλσλία θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ, ζεσξείηαη ηδηαίηεξα
θαηάιιειε γηα νηθνγελεηαθή ζεξαπεία. Ζ εθαξκνγή ηεο, ινηπφλ, ζε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο είλαη ελδεδεηγκέλε, αθνχ, φπσο είδακε, ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ αηφκσλ απηψλ ν ξφινο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο. Δπίζεο, ε ζεσξία
απηή έρεη ηδηαίηεξε επηηπρία κε ηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα άηνκα (Cheney, 1970) θαη
έρεη βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο.
Γεληθφηεξα, ε εθαξκνγή ηεο ζεσξίαο απηήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο λα απνθηήζνπλ κηα πγηή ζέζε απέλαληη ζηε δσή, αθνχ ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ
ηνπο είλαη πνιχ πηζαλφ λα ζεσξνχλ φηη ηα ίδηα δελ είλαη εληάμεη, ελψ φινη νη ππφινηπνη
είλαη, ππνηηκψληαο θαη ' απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ζεσξψληαο ηνπο άιινπο
θαιχηεξνπο.

Ζ αηομική τςσολογία
Σνλίδεη ηε κνλαδηθφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάζε αλζξψπνπ θαη ηε κειέηε ηεο σο
κηαο ελφηεηαο. Δκπλεπζηήο ηεο ππήξμε ν Alfred Adler, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη
άλζξσπνη θηλνχληαη απφ αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο, ηα νπνία νθείινληαη ζε
ππνθεηκεληθέο εθηηκήζεηο ηνπο γηα θάπνηεο ςπρνινγηθέο., θνηλσληθέο ή θαη ζσκαηηθέο
ηνπο κεηνλεμίεο, θαη νδεγνχληαη ζε αλψηεξα επίπεδα. Ζ δσή ηνπο είλαη έλαο αηέιεησηνο

αγψλαο γηα αλσηεξφηεηα. Ζ αλσηεξφηεηα απηή φκσο δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηειεηφηεηα.
Κάζε άλζξσπνο πξνζπαζεί λα γίλεη αλψηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη φρη
απαξαίηεηα αληαγσληδφκελνο θάπνηνπο άιινπο.
Δμάιινπ, ε πξνζέγγηζε απηή ππνζηεξίδεη φηη νη πγηείο άλζξσπνη έρνπλ αλεπηπγκέλν
θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ θαη αγσλίδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ηξηψλ βαζηθψλ θαζεθφλησλ:
ηεο εξγαζίαο, ηεο αγάπεο θαη ηεο θηιίαο. Ζ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ εθπιήξσζε
ησλ θαζεθφλησλ απηψλ είλαη ζεκάδη δπζπξνζάξκνζηνπ αλζξψπνπ.
Γεληθφηεξα, ζχκθσλα κε ηνλ Adler, ν άλζξσπνο πνπ είλαη δπζπξνζάξκνζηνο
ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλα αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο, ππναλεπηπγκέλν θνηλσληθφ
ελδηαθέξνλ θαη απφ έλα ππεξβνιηθά κε ζπλεξγάζηκν ζηφρν πξνζσπηθήο αλσηεξφηεηαο.
Δπνκέλσο, ηα πξνβιήκαηα ηνπο ιχλνληαη θαηά ηξφπν ηδησηηθφ θαη εγσθεληξηθφ θαη φρη
θνηλφ θαη εξγνθεληξηθφ (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996).
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εμαηηίαο ηνπ απνκνλσκέλνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν
θαηαιήγνπλ λα δνπλ, θαζψο θαη εμαηηίαο απηψλ θαζαπηψλ ησλ αλαπεξηψλ ηνπο θαη ησλ
πεξηνξηζκψλ πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ, αλαπηχζζνπλ αηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο ζε βαζκφ
πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα θηλεζνχλ πξνο ηελ εμέιημε θαη λα εθπιεξψζνπλ ηα ηξία
βαζηθά θαζήθνληα ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ.
Ζ εθαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ ηεο αηνκηθήο ςπρνινγίαο, ινηπφλ, κπνξεί λα έρεη
πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ηα άηνκα απηά, θαζψο κπνξεί λα ηα βνεζήζεη λα
μεπεξάζνπλ ηα βαζαληζηηθά απηά αηζζήκαηα κε ηξφπν επνηθνδνκεηηθφ θαη λα θηλεζνχλ
πξνο ηελ αλσηεξφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πξνζέγγηζε
απηή είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή κε αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα απνθηήζνπλ κεγαιχηεξε
απηνγλσζία.
Πποζυπο-κενηπική θευπία
Δκπλεπζηήο ηεο ππήξμε ν Carl Rogers. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζεσξίαο είλαη
άηη ν ζχκβνπινο ηελ αθνινπζεί πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηελ αλζξψπηλε
ζπκπεξηθνξά απφ ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ αηφκνπ. Πξνζπαζεί δειαδή λα
παξαηεξήζεη ηνπο αλζξψπνπο φρη φπσο θαίλνληαη ζηνπο απ' έμσ, άιια φπσο
θαίλνληαη ζηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ (Combs θαη Snygg, 1959).
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο πξνζσπν-θεληξηθήο ζεσξίαο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ πειάηε λα γίλεη
έλα άηνκν κε πιήξε ιεηηνπξγηθφηεηα, πιήξσο ελεξγνπνηεκέλν. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ,
ν πειάηεο ζα πξέπεη πξψηα λα βνεζεζεί λα απνθηήζεη κηα ζεηηθή γλψκε γηα ηνλ εαπηφ
ηνπ, λα αλαγλσξίζεη θαη λα αληηκεησπίδεη ηηο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ εκπεηξηψλ ηνπ θαη
ηεο απηναληίιεςήο ηνπ θαη λα απνδεζκεπηεί απφ ηνπο κεραληζκνχο άκπλαο πνπ
ρξεζηκνπνηεί (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996).
Καηαιαβαίλνπκε, ινηπφλ, ηελ ηδηαίηεξε εθαξκνγή πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζεσξία
απηή ζηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο ηα "ρηππήκαηα" πνπ
δέρεηαη ε απηναληίιεςε ησλ αηφκσλ ησλ, είηε απφ ην πεξηβάιινλ είηε απφ ηνπο
πεξηνξηζκνχο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ αλαπεξία, είλαη απαλσηά.
Ηδηαίηεξα επηβνεζεηηθφ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ απηψλ ζεσξείηαη ην
γεληθφηεξν πιαίζην δξαάζεο ησλ ζπκβνχισλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ πξνζσπνθεληξηθή
ζεσξία- πγθεθξηκέλα, ζεσξείηαη φηη γηα βνεζεζεί ν πειάηεο λα μεπεξάζεη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κηαο ζεηηθήο η ζεξκήο ζρέζεο αλάκεζα
ζε απηφλ θαη ην ζχκβνπιν. Απηφ επηηπγράλεηαη, φηαλ ν ζχκβνπινο δηαζέηεη
ελζπλαίζζεηε θαηαλφεζε, γλεζηφηεηα θαη απεξηφξηζην ζεηηθφ ζεβαζκφ.
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, κε ην ζπζζσξεπκέλν ζπκφ ή αθφκα θαη ην κίζνο πξνο
ηνπο άιινπο ή αθφκα θαη ην θφβν πνπ θνπβαινχλ κέζα ηνπο, κφλν κέζα ζε έλα ηέηνην

θιίκα, θαζ' φια κε απεηιεηηθφ, κπνξνχλ λα απνθαιπθζνχλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην
ζχκβνπιν γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή αιιαγή ηεο δσήο ηνπο. Ζ πξνζσπνθεληξηθή ζεσξία
ίζσο είλαη ε ηδαληθή γηα ηελ πεξίπησζή ηνπο.

Ζ ςπαπξιακή θευπία ζςμβοςλεςηικήρ
Βξίζθεηαη αξθεηά θνληά ζηελ πξνεγνχκελε ζεσξία, αθνχ πξνζπαζεί λα
ζπγθεξάζεη ηηο αξρέο ηεο ππαξμηαθήο θηινζνθίαο, φζνλ αθνξά ηελ αλζξψπηλε θχζε, κε
ηε θαηλνκελνινγηθή κέζνδν, γηα λα επηηχρεη κηα απνηειεζκαηηθή θαηαλφεζε θαη
ςπρνζεξαπεία ηνπ ζπκβνπιεπφκελνπ (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 96).
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο ππαξμηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο είλαη λα βνεζήζεη ηνλ άλζξσπν λα βξεη
λφεκα ζηε δσή ηνπ θαη λα απνθηήζεη γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπ κέζα απφ ηελ επαθή ηνπ
κε ηνπο άιινπο.
Οη ζχγρξνλνη άλζξσπνη θαη πνιχ ζπρλά ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο εμαηηίαο ησλ
πνηθίισλ πηέζεσλ πνπ δέρνληαη νδεγνχληαη ζηελ απνμέλσζε απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ζηε
κνλαμηά θαη ηελ απνκφλσζε. Έηζη, πεξηέξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο κε χπαξμεο, πνπ
αλαθέξεηαη ζε φ,ηη παχεη λα ηζρχεη γηα ηνλ άλζξσπν, ζηελ εξγαζία ηνπ, ζηηο θηιίεο ηνπ,
ζην γάκν ηνπ, ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ζηελ ίδηα ηνπ ηε δσή. ηαλ ηα ζηακαηήζνπλ,
ηειεηψζνπλ, πάςνπλ λα ππάξρνπλ, ηφηε ν άλζξσπνο θζάλεη ζε κηα θαηάζηαζε κε
χπαξμεο σο πξνο απηά. Ζ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο κε χπαξμεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
εμέιημε, δσληάληα θαη ζεηηθή εκπεηξία ηεο χπαξμεο (Κνηεξ, 1971). Απηφο είλαη θαη
ζηφρνο ηεο ππαξμηαθήο ζπκβνπιεπηηθήο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο νπνίαο γηα ηελ
πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη εκθαλήο.

Ζ λογοθεπαπεία

Λνγνζεξαπεία είλαη κηα ππαξμηαθή πξνζέγγηζε πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Victor
Frankl θαη πνπ ηνλίδεη ηδηαίηεξα ην λφεκα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, θαζψο θαη ηελ
αλαδήηεζε απηνχ ηνπ λνήκαηνο απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν (Frankl, 1969). Δηδηθφηεξα, ε
ινγνζεξαπεία εθπξνζσπεί ηελ ππαξμηαθή ςπρνζεξαπεία κε ηε κνξθή πνπ αλαπηχρζεθε
ζηελ Δπξψπε.
πσο θαη ζηελ ππαξμηαθή ζεσξία γεληθφηεξα, ν ζχκβνπινο πνπ αθνινπζεί ηελ
πξνζέγγηζε ηεο ινγνζεξαπείαο ζηνρεχεη ζην λα βνεζήζεη ην ζπκβνπιεπφκελν λα βξεη
λφεκα ζηε δσή ηνπ, ην νπνίν βέβαηα γηα θάζε άλζξσπν είλαη δηαθνξεηηθφ. Πην
ζπγθεθξηκέλα., ν ζχκβνπινο βνεζά ην ζπκβνπιεπφκελν λα εμεηάζεη ηξεηο νκάδεο αμηψλ:
ηηο δεκηνπξγηθέο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξαγσγηθή εξγαζία θαη ηα επηηεχγκαηα, ηηο
ππαξμηαθέο, πνπ αλαθαιχπηνληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θαινχ, ηνπ αιεζηλνχ θαη
ηνπ σξαίνπ (π.ρ, ζηελ επηζηήκε, ζηηο ηέρλεο, ζηε θηινζνθία, θαζψο θαη ζηελ αγάπε γηα
έλαλ άιιν άλζξσπν), θαη ηηο αμίεο ησλ ζηάζεσλ ή ησλ δηαζέζεσλ, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ
απαηηνχλ θνπξάγην (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996). Μέζα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε απηψλ ησλ
αμηψλ κπνξεί ν άλζξσπνο λα βξεη ην λφεκα ζηε δσή ηνπ.
Ηδηαίηεξα νη ηειεπηαίεο αμίεο, δειαδή νη αμίεο ησλ ζηάζεσλ ή ησλ δηαζέζεσλ, έρνπλ
κεγάιε ζεκαζία γηα ηε βνήζεηα ησλ αλζξψπσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Οη άλζξσπνη απηνί
απφ ηα πξψηα βήκαηα ηεο δσήο ηνπο αληηκεησπίδνπλ δχζθνιεο θαη πνιιέο θνξέο
επίπνλεο θαηαζηάζεηο θαη απφ ςπρνινγηθή θαη απφ ζσκαηηθή άπνςε. Ο ζχκβνπινο κέζα

απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο ινγνζεξαπείαο κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη λα αληηκεησπίζεη απηέο
ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα βξεη λφεκα ζηε δσή ηνπ αθφκα θαη κέζα απφ απηέο.
Ζ θεπαπεία ηηρ ππαγμαηικόηηηαρ
Δκπλεπζηήο ηεο ζεξαπείαο ππήξμε ν William Glasser θαη βαζηθή ππφζεζε γηα ηελ φιε
πξνζέγγηζε είλαη ε αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα απφθηεζε επηηπρεκέλεο ηαπηφηεηαο.
χκθσλα κε ηνλ Glasser, θάζε θαιά πξνζαξκνζκέλνο άλζξσπνο έρεη ηθαλνπνηήζεη ηε
βαζηθφηεξε αλζξψπηλε αλάγθε, πνπ είλαη ε απφθηεζε επηηπρεκέλεο ηαπηφηεηαο. Ζ
επηηπρεκέλε ηαπηφηεηα ζπλίζηαηαη ζην λα ελεξγεί επνηθνδνκεηηθά ην άηνκν, ζην λα
αηζζάλεηαη, ζεηηθά, λα ζθέπηεηαη ινγηθά θαη λα επηθεληξψλεηαη ζε πγηείο δξαζηεξηφηεηεο
θαη αλαπηχζζεηαη, αθνχ ηθαλνπνηεζνχλ δχν επηκέξνπο βαζηθέο αλάγθεο, πνπ είλαη: "Ζ
αλάγθε πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα αγαπάεη θαη λα αγαπηέηαη θαη ε αλάγθε λα αηζζάλεηαη
φηη αμίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνπο άιινπο" (Glasser, 1965). ηφρνο ηεο ζεξαπείαο είλαη
λα βνεζήζεη ην ζπκβνπιεπφκελν λα ηθαλνπνηήζεη απηέο ηηο δχν βαζηθέο αλάγθεο, ψζηε
λα απνθηήζεη ηειηθά επηηπρεκέλε ηαπηφηεηα.
ηνλ αληίπνδα ηεο επηηπρεκέλεο ηαπηφηεηαο βξίζθεηαη ε απνηπρεκέλε ηαπηφηεηα,
ηελ νπνία πνιχ ζπρλά ζπλαληνχκε ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζε έλα πξφζσπν ζε πιήξε παξαίηεζε. Μέζα απφ ηε ζεξαπεία ηεο
πξαγκαηηθφηεηαο, ηα άηνκα απηά κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη λα ελεξγήζνπλ πξνο
ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε γηα ηελ απφθηεζε ηεο επηηπρεκέλεο ηαπηφηεηαο.
Βέβαηα, επεηδή ε ζεξαπεία ζηεξίδεηαη ζην δηάινγν - ηνλ πξνθνξηθφ γεληθά ιφγν- δελ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζηαηηθά κεγάιεο πλεπκαηηθήο θαζπζηέξεζεο, ζε
απηηζηηθέο θαη άιιεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο (Μαιηθηψζε - Λνΐδνπ, 1996).

Ζ ζςμπεπιθοπιζηική πποζέγγιζη ζηη ζςμβοςλεςηική
ηυν αηόμυν με ειδικέρ ανάγκερ

Παξά ηηο έθδειεο κεζνδνινγηθέο δηαθνξέο πνπ δηαθξίλνπλ ηηο πνηθίιεο
ζπκβνπιεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φινη νη ζπκβνπιεπηηθνί ρεηξηζκνί έρνπλ έλα θνηλφ
ραξαθηεξηζηηθφ - κηα νπζηαζηηθή επηθέληξσζε ζηε ζπκπεξηθνξά απφ ηελ αξρή σο ην
ηέινο (Buscaglia, 1993).
Σν γεγνλφο απηφ απνδεηθλχεη θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ζεσξηψλ,
νη νπνίεο κπνξεί λα κελ πηνζεηνχληαη ηειηθά απφ ην ζχκβνπιν, νη αξρέο θαη νη ηερληθέο
ηνπο φκσο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ζπκπιήξσκα, ζηελ νπζία θάζε ζπκβνπιεπηηθήο
πξνζέγγηζεο ή κεζφδνπ.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζεσξείηαη ε
ζεσξία ηεο ζπληειεζηηθήο κάζεζεο ηνπ Β. Ρ. Skinner. χκθσλα κε απηή, γηα λα
εληζρπζεί κηα ζπκπεξηθνξά ρξεζηκνπνηνχληαη ακνηβέο. Μηα ζπκπεξηθνξά (ζπληειεζηήο εξέζηζκα) ζπκβαίλεη ηπραία ε απζφξκεηα. ηαλ αθνινπζείηαη απφ έλα γεγνλφο πνπ
πξνθαιεί επραξίζηεζε (ελίζρπζε), απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο επαλεκθάληζήο ηεο ζην
κέιινλ. Ζ ελίζρπζε δηαθξίλεηαη ζε ζεηηθή θαη αξλεηηθή. Ζ ζεηηθή αλαθέξεηαη ηηο
ακνηβέο πνπ δίλνληαη ακέζσο κεηά ηελ εκθάληζε ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο
πξνθεηκέλνπ λα επαλεκθαληζηεί ζην κέιινλ θαη ε αξλεηηθή ζηηο ηηκσξίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεησζεί ε ζπρλφηεηα ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα

επαλεκθαληζηεί ε επηζπκεηή. Ζ ηηκσξία δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα ηελ επηβνιή κηαο
δπζάξεζηεο ζπλέπεηαο, αιιά κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ αθαίξεζε κηαο ζετθήο ή ηελ
ελίζρπζε κηαο δηαθνξεηηθήο ή αληίζεηεο ζηάζεο ή ηελ αγλφεζε ηεο αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. Γεληθφηεξα, φκσο πξέπεη λα είκαζηε πξνζεθηηθνί κε ηε ρξήζε ηεο, θαζψο ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο νδεγεί ζε αληίζεηα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Χζηφζν,
πξνζεθηηθνί πξέπεη λα είκαζηε θαη κε ηε ρξήζε ησλ ακνηβψλ, θαζψο ε δηαξθήο ρξήζε
ηνπο ζε κηα ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά, κπνξεί λα ηελ θάλεη λα ράζεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.
πσο έρνπκε ηνλίζεη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ
αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ε ζπληειεζηηθή
κάζεζε δίλεη έκθαζε ζηηο πξνζπάζεηεο θαη ζηηο επηηπρίεο θάπνηνπ, αληί ζηηο απνηπρίεο
θαη ηηο δπζθνιίεο ηνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ηηο ακνηβέο θαη ηηο ηηκσξίεο, ν ζχκβνπινο
κπνξεί λα βνεζήζεη ηα άηνκα απηά λα αλαπηχμνπλ επηζπκεηέο ηθαλφηεηεο θαη λα
απνβάινπλ αξλεηηθέο ζπλήζεηεο, ρσξίο ηνπο ππνηηκεηηθνχο θαη αξλεηηθνχο ππαηληγκνχο
πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ρξήζε ραξαθηεξηζκψλ.
Δμάιινπ, πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζεσξία ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο πνπ
αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Albert Bandura, χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή δίλεηαη έκθαζε ζηε
έκκεζε κάζεζε, ηε κάζεζε δειαδή πνπ επηηειείηαη κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ άιισλ
(Κάληαο, 1991). Καη' απηφ ηνλ ηξφπν ν ζπκβνπιεπφκελνο κπνξεί λα νδεγεζεί λα
απνθηήζεη ή λα απνβάιεη αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξέο θαινχκελνο λα κηκεζεί πξφζσπα
απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ ή ζπκβνιηθά πξφηππα θαη κέζσ ηεο ρξήζεο δηαθφξσλ
εληζρχζεσλ. Δμαηηίαο ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ θαη ζηε
δχλακε πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ , ε ζεσξία ηεο
θνηλσληθήο κάζεζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ζηε
ζπκβνπιεπηηθή ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Γεληθφηεξα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ζηηο ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο ην
πεξηβάιινλ ξπζκίδεηαη κε ηξφπν ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο,
ρξεζηκνπνηείηαη ζπζηεκαηηθή ηαθηηθή γηα λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε ζεηηθή
ζπκπεξηθνξάο, ελψ αληακείβεηαη ε ζπλεπαθφινπζε επηηπρεκέλε πξνζέγγηζε ή
θαηάθηεζε επηζπκεηψλ ζπκπεξηθνξψλ. Με ηελ έλλνηα απηή, ε ζπκπεξηθνξηζηηθή
πξνζέγγηζε ζηε ζπκβνπιεπηηθή πξέπεη νπσζδήπνηε λα ραξαθηεξηζηεί αλζξσπηζηηθή
(Buscaglia, 1993).

Η ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ
OI ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Ζ

ζπκβνπιεπηηθή

επαθή

ζηνρεχεη

λα

δψζεη

γλσζηηθνχο

θαη

ζπλαηζζεκαηηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη λα ηνλ δηδάμεη πψο κπνξεί ζπλερψο λα απνθηά
πξφζβαζε ζε νπνηνδήπνηε πφξν ηνλ ελδηαθέξεη. Δθφζνλ κηιάκε γηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο ζεσξνχκε φηη θαη νη δχν απηνί παξάγνληεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθνί.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ην
ζπκβνπιεπφκελν λα θαηαλνήζεη ηη επηζπκεί σο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη
επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ βξίζθνληαη θάζε θνξά ζηνλ νξίδνληά ηνπ.
ην πιαίζην απηφ ν ζπκβνπιεπφκελνο ππνζηεξίδεηαη λα αληρλεχεη ηελ δηαζεζηκφηεηα
πφξσλ (resources). Οη πφξνη λα είλαη πιεξνθφξεζε σο πξνο ηηο δπλαηφηεηεο
εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο, αιιαγή ζηαδηνδξνκίαο θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.
Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαη εηδηθά γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ
δεηνχλ

ζπκβνπιεπηηθή

ζηήξημε

είλαη

θαη

ε

πξφζβαζε

ζε

εζσηεξηθνχο

ζπλαηζζεκαηηθνχο πφξνπο φπσο ην θνπξάγην λα ζπλερίζνπλ λα πξνζπαζνχλ, ε
δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπκπαξάζηαζεο θαη ε αλάπηπμε ηθαλφηεηαο αληνρήο ζηελ
απνηπρία –απφξξηςε.
ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΖ
Σα

άηνκα

κε

εηδηθέο

αλάγθεο,

θαζψο

αλαπηχζζνληαη

ειηθηαθά,

ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά, βξίζθνληαη αληηκέησπα κε αλάγθεο ηηο νπνίεο είλαη
δχζθνιν λα εθπιεξψζνπλ εμαηηίαο ησλ ειιείςεψλ ηνπο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπο ζην
νηθνγελεηαθφ θαη άιια πεξηβάιινληα.
χκθσλα κε ηνλ Κξνπζηαιιάθε κεξηθέο απφ ηηο αλάγθεο απηέο είλαη:
-

Αλάγθεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ,

-

Αλάγθεο γηα γνληθή ζηνξγή, εζηθή θαη πιηθή θάιπςε, πξνζηαζία,
ζπλαηζζεκαηηθή εξεκία θαη αλαδήηεζε γνληθψλ πξνηχπσλ,

-

Αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ θφζκν πνπ ην
πεξηβάιιεη,

-

Αλάγθεο γηα επαθή κε ηδηαίηεξεο νκάδεο, θαζψο θαη κεηαθπζηθέο αλάγθεο.

ε

γεληθέο

γξακκέο,

φιεο

νη

παξαπάλσ

αλάγθεο

κπνξνχλ

λα

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο άμνλεο: ην ζπλαηζζεκαηηθφ, ην γλσζηηθφ θαη ηνλ
ςπρνθνηλσληθφ.
Αλεμάξηεηα κε ην αλ θαη θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο νη αλάγθεο απηέο
έρνπλ εθπιεξσζεί ή φρη, ν ζχκβνπινο δξα ζηνπο ηξεηο άμνλεο παξάιιεια, ψζηε λα
εμαζθαιίζεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηελ ζπλεξγεία ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνυπνηίζεληαη
γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απηψλ.
Σν πιαίζην ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλεηαη είλαη ην ζπζηεκηθφ, δηφηη ε
αληθαλφηεηα δξα πάλσ ζην άηνκν κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ ην πεξηβάιινπλ (David
R. Mitchell. 1986). Ο ζχκβνπινο θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ αληίθηππν ηεο
αλαπεξίαο ζην άηνκν ζε ζρέζε κε ηα πεξηβάιινληά ηνπ (κηθξνζχζηεκα,
καθξνζχζηεκα θ.ι.π. ), θαζψο θαη παξάγνληεο φπσο ε επηινγή επαγγέικαηνο, ε
πξνζήισζε

ζηελ

επηινγή,

ε

απηνπεπνίζεζε,

ε

επειημία,

ε

αηνκηθή

επηρεηξεκαηηθφηεηα θ.ι.π.
Α. πλαηζζεκαηηθφο άμνλαο
ην πιαίζην απηνχ ηνπ άμνλα ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο ππνζηεξίδεηαη λα
δνκήζεη ή /θαη λα επαλνξζψζεη ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ (ην ειιηπέο Δγψ ηνπ,
φπσο ζα ιέγακε απφ ςπραλαιπηηθή ζθνπηά).
Οη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ άμνλα είλαη:
1. έληαμε,
2. νξηνζέηεζε,
3. πξνζθνξά,
4. απνδνρή θαη αλαπιήξσζε ηνπ “ρακέλνπ θνκκαηηνχ” ηνπ εαπηνχ κέζσ ηεο
απνδνρήο,
5. ελδπλάκσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο,
6. δεκηνπξγία νξηνζεηεκέλνπ εαπηνχ φζνλ αθνξά ην δνχλαη θαη ιαβείλ,
7. απηναπνδνρή, απηνγλσζία.
Ζ παηδαγσγηθή έληαμε θαη ε έληαμε ζε νκάδα

ην πιαίζην ηεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο ππάξρνπλ αξθεηέο ζέζεηο νη νπνίεο
πξαγκαηεχνληαη ηελ ηάμε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ε θαζεκία.
ην παξφλ εγρεηξίδην κε ηνλ φξν έληαμε αλαθεξφκαζηε ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε
απφ ηα άηνκα (φρη κφλν ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο) ηεο χπαξμεο ηεο άηππεο
νκάδνο εληφο ηνπ ζπλφινπ θαη ζηελ ππνθίλεζε ησλ αηφκσλ (εηδηθά ησλ
ΑΜΔΑ) ζην λα ζειήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ.
Ο πην θνληηλφο σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθφηεηα νξηζκφο ηεο έληαμεο είλαη απηφο
ηνπ Σζηλαξέιε, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη θαη ηα παξαπάλσ ζηάδηα.
“...ηελ απνδνρή κέζα ζε κία ήδε ιεηηνπξγνχζα – κε ηηο δηθέο ηεο θπζηθέο θαη
θνηλσληθέο δπλάκεηο – νκάδα κηαο ζέζεο απφ έλα άηνκν ή κηα θαηεγνξία πνπ
έρνπλ

δηαθνξεηηθά

θνηλσληθά

βηνινγηθά

ςπρνινγηθά

ή

νηθνλνκηθά

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ παξνρή θάζε είδνπο βνήζεηαο κέζα θαη έμσ απφ ηελ
νκάδα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζέζεο απηήο, θαζψο θαη ηελ απφθηεζε ξφινπ ή
ξφισλ ζηα πιαίζηα απηήο ηεο νκάδαο”
Σζηλαξέιεο, 1993
Ζ ηνπνζέηεζε απηή κνηξάδεηαη θνηλφ έδαθνο κε ηα πνξίζκαηα ηεο επηηξνπήο
Warnock (1982) γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη κάιηζηα φζνλ αθνξά ην
πλεχκα θαη ησλ ηξηψλ ηχπσλ έληαμεο πνπ αλαθέξεη ε έθζεζε (θνηλσληθή, ρσξηθή
θαη ιεηηνπξγηθή).
ηφρνη ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ άμνλα
ηφρνο ηνπ άμνλα είλαη ε ελδνβνιή ησλ βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ νκάδαο, κεηαμχ ηνπ
αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ κειψλ ησλ ππννκάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ηάμε,
απφ ηελ πιεπξά ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Οη δηαδηθαζίεο απηέο κπνξεί λα έρνπλ αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ άιισλ αηφκσλ,
αιιά είλαη πηζαλφ ε αλαπεξία ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο λα έρεη ζπκβάιιεη ζηε
κε αλάπηπμε ησλ δηαδηθαζηψλ. Μέζσ ησλ δξάζεσλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ άμνλα
απνθεχγεηαη ε απηνπεξηζσξηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο ή ε

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ σο ζπκβνιηθφ “εμηιαζηήξην ζχκα” απφ άιια κέιε ηεο νκάδνο ηεο
ηάμεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη ησλ δξάζεσλ ζην ζπλαηζζεκαηηθφ άμνλα έρνπλ
σο εμήο:
Έληαμε
Ζ θαηαλφεζε ηεο χπαξμεο ησλ δνκψλ ησλ άηππσλ νκάδσλ. Έηζη θαη αιιηψο φια
ηα άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ηε δηάξθεηα ηεο
ζηαδηνδξνκίαο ηνπο ζα αλήθνπλ ζε θάπνην είδνο νκάδαο.
Οξηνζέηεζε
Δπηδηψθεηαη λα θαηαλνήζεη ην άηνκν ηη πξέπεη λα δψζεη θαη ηη κπνξεί λα
πάξεη απφ ηελ νκάδα.
Πξνζθνξά
Ζ ζπλεηζθνξά θάζε αηφκνπ, θαζψο θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηνπο
θνηλνχο ζηφρνπο ηεο νκάδαο.
Απνδνρή θαη αλαπιήξσζε ηνπ "ρακέλνπ θνκκαηηνχ" ηνπ εαπηνχ κέζσ ηεο
απνδνρήο/ Δλδπλάκσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Σα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπο έρνπλ ρακειφ
απηνζπλαίζζεκα. Ζ απνδνρή/ επηβξάβεπζε απφ ηελ νκάδα κε βάζε ηε ζπκκεηνρή θαη
ηελ πξνζθνξά ζπκβάινπλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηφκνπ.
Γεκηνπξγία νξηνζεηεκέλνπ εαπηνχ φζνλ αθνξά ην δνχλαη θαη ιαβείλ.
Σν άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο φια ηα άηνκα, δξα πιένλ νξηνζεηεκέλα θαη
φρη δηαζπαζηηθά ζηελ νκάδα. Οη άκπλεο ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο
κπνξεί λα είλαη θπξίσο πζηεξηθέο, απνξξηπηηθέο ή θαηαζιηπηηθέο έρνπλ κεηνπζησζεί
ζε απηνπεπνίζεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλεηζθέξεη ζηελ απηναπνδνρή θαη
απηνγλσζία. Ο ζχκβνπινο κέζα απφ ην θαηάιιειν πιαίζην επαθήο, απνδνρήο, αιιά
θαη απφξξηςεο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη γηα λα νξηνζεηεζεί ην άηνκν, ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηερληθή ηνπ θαζξεπηηζκνχ (mirroring), ηεο ινγηθνζπκηθήο αλάιπζεο θαη άιιεο
ηερληθέο πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην άηνκν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ
επίπεδν.
Γεκηνπξγία νξηνζεηεκέλνπ εαπηνχ φζνλ αθνξά ην δνχλαη θαη ιαβείλ.
Σν άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, φπσο φια ηα άηνκα, δξα πιένλ νξηνζεηεκέλα θαη
φρη δηαζπαζηηθά ζηελ νκάδα. Οη άκπλεο ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο
κπνξεί λα είλαη θπξίσο πζηεξηθέο, απνξξηπηηθέο ή θαηαζιηπηηθέο έρνπλ κεηνπζησζεί

ζε απηνπεπνίζεζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζπλεηζθέξεη ζηελ απηναπνδνρή θαη
απηνγλσζία. Ο ζχκβνπινο κέζα απφ ην θαηάιιειν πιαίζην επαθήο, απνδνρήο, αιιά
θαη απφξξηςεο, εθφζνλ ρξεηάδεηαη γηα λα νξηνζεηεζεί ην άηνκν, ρξεζηκνπνηεί ηελ
ηερληθή ηνπ θαζξεπηηζκνχ (mirroring), ηεο ινγηθνζπκηθήο αλάιπζεο θαη άιιεο
ηερληθέο πξνζεγγίζεηο, ψζηε λα επηθνηλσλήζεη κε ην άηνκν ζε ζπλαηζζεκαηηθφ
επίπεδν.
Β. Γλσζηηθφο Άμνλαο
Ο ζχκβνπινο δηεξεπλά θαη θαζνδεγεί ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, ψζηε "λα
κάζεη λα καζαίλεη". Δηδηθφηεξα, νη ζηφρνη ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη έληαμεο ησλ αηφκσλ
κε εηδηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ άμνλα πξνζνκνηάδνπλ κε ηνπο ζηφρνπο φισλ ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Μπνξνχκε λα ηνπο θαηαηάμνπκε ζχκθσλα κε ηα ζηάδηα
κάζεζεο ηνπ Bloom, ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξνχκε λα πνχκε φηη θάζε
ζπκβνπιεπφκελνο επηδηψθεηαη λα θαηαθέξεη λα αλαξξηρεζεί ζηελ πςειφηεξε
βαζκίδα γλψζεο, δειαδή ηελ θξίζε & αμηνιφγεζε ζε δχν μερσξηζηά επίπεδα: ηε
γλψζε ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα, θαζψο θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη
ηα επαγγέικαηα.
ηφρνη ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζην γλσζηηθφ άμνλα
Οη βαζκίδεο πνπ ηεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη εμήο:
Γλψζε
Καηαλφεζε
Δθαξκνγή
Αλάιπζε
χλζεζε
Αμηνιφγεζε
Γηα ηελ αλαξξίρεζε ζε θαζεκία απφ απηέο είλαη απαξαίηεηα ηα θαηάιιεια
εξεζίζκαηα, ηα νπνία ν ζχκβνπινο πξέπεη λα παξέρεη ζην άηνκν κε πεηξακαηηθέο θαη
δηαιεθηηθέο κεζφδνπο. Ζ θαηάθηεζε ηεο πςειφηεξεο γλσζηηθήο βαζκίδαο ζην ζέκα
ηεο επαγγεικαηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαη έληαμεο ζπλίζηαηαη ζην λα κάζεη ην ίδην ην
άηνκν λα απνθηά πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο ζα ην νδεγήζνπλ ζηε γλψζε

γηα ην ζπγθεθξηκέλν, αιιά θαη γηα ην εθάζηνηε ζέκα. Αλαιπηηθφηεξα νη ζηφρνη ησλ
δξάζεσλ ζην γλσζηηθφ άμνλα θαη αλά βαζκίδα γλψζεο έρνπλ σο εμήο:

Γλψζε
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην πξψην ζηάδην "Γλψζε", ν ζπκβνπιεπφκελνο θαη
πνιχ πεξηζζφηεξν ν ζπκβνπιεπφκελνο κε αλαπεξίεο ρξεηάδεηαη λα ζπκάηαη θαη λα
αλαγλσξίδεη ζηνηρεία- πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα θαη ζρεηηθά κε ηνλ
εαπηφ ηνπ ζε ζρέζε κε ηα επαγγέικαηα.
Ο ζπκβνπιεπφκελνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη θαη λα κπνξεί εχθνια λα αλαθαιεί
ηηο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα φπσο απηέο πνπ αθνινπζνχλ θαη νη νπνίεο αθνξνχλ:
Σα επαγγέικαηα
-

Ση θαηεγνξίεο επαγγεικάησλ ππάξρνπλ;

-

Πνηεο είλαη νη γεληθέο έλλνηεο πνπ πεξηγξάθνπλ θάζε θαηεγνξία;

-

Ση ηδηαηηεξφηεηεο έρεη θάζε θαηεγνξία επαγγεικάησλ;

Δαπηφο ζε ζρέζε κε ηα επαγγέικαηα
-

Πνηνο είκαη θαη ζε πνην ζηάδην ηεο δσήο κνπ βξίζθνκαη ηψξα;

-

Πνην είλαη ην πεξηβάιινλ κνπ;

-

Πνηεο είλαη νη δπλαηφηεηέο κνπ;

-

Πνηεο είλαη νη αδπλακίεο κνπ;

Καηαλφεζε
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην δεχηεξν ζηάδην "Καηαλφεζε", ν ζπκβνπιεπφκελνο
θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν ζπκβνπιεπφκελνο κε αλαπεξίεο επηδηψθεηαη λα κπνξεί λα
θαηαλνεί ζπλερψο (φρη λα έρεη θαηαλνήζεη, γηαηί ε θαηαλφεζε, φπσο θαη νη άιιεο
γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ζπλερήο) ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
ρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα
-

Πνηα επαγγέικαηα ζα κνπ δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζσ ηηο
δπλαηφηεηεο κνπ θαη ηηο ηδηαίηεξεο θιίζεηο κνπ;

-

Πψο νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο κνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξνχλ κε ηηο αλάγθεο ηνπ
επαγγέικαηνο πνπ επηζπκψ λα αθνινπζήζσ;

-

Πψο κπνξψ λα κάζσ πεξηζζφηεξα γηα θάπνην επάγγεικα;

ρεηηθά κε ηνλ εαπηφ θαη ηα επαγγέικαηα
-

Πνηα είλαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά κνπ;

-

ε ηη κε εκπνδίδνπλ;

-

Πψο κπνξψ λα βειηηψζσ κεξηθά απφ απηά;

-

Γηαηί ε Υ ηθαλφηεηα είλαη δπλαηφ κνπ ζεκείν;

-

Πψο κπνξψ λα ην θαιιηεξγήζσ;

Δθαξκνγή
Γηα ην ηξίην γλσζηηθφ ζηάδην "Δθαξκνγή", ν ζπκβνπιεπφκελνο επηδηψθεηαη
λα κπνξεί λα κεηαθέξεη θαη ηε γλψζε σο πξνο ηα επαγγέικαηα, αιιά θαη σο πξνο ηνλ
εαπηφ ζε ζρέζε κε ηα επαγγέικαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα.
Δθαξκνγή φζνλ αθνξά ηε γλψζε γηα ηα επαγγέικαηα
-

Ση δεμηφηεηεο απαηηνχλ ηα επαγγέικαηα πνπ κε ελδηαθέξνπλ;

-

Πνηα επαγγέικαηα είλαη πεξηνξηζηηθά ιφγσ ηνπ φηη απαηηνχλ δεμηφηεηεο θαη
θιίζεηο ηηο νπνίεο εμαηηίαο ηεο εηδηθήο θαηάζηαζήο ηνπο ηα άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο δελ έρνπλ;

-

Πφζν κεγάιεο είλαη απηέο νη δπζθνιίεο;

-

Πψο ζα κάζσ αλ κπνξνχλ λα ππεξβιεζνχλ;

-

Ση ζπκβαίλεη κε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα;

Δθαξκνγή φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ θαη ηα επαγγέικαηα
-

Πψο κπνξψ λα κάζσ πνπ έρσ θιίζε;

-

Πνηα επαγγέικαηα απαηηνχλ θιίζεηο ζαλ ηηο δηθέο κνπ;

-

Πνηεο είλαη νη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ζηελ αγνξά;

-

Πφζεο είλαη νη ζέζεηο εξγαζίαο γηα θάζε επάγγεικα;

Αλάιπζε
Γηα ην ηέηαξην γλσζηηθφ ζηάδην "Αλάιπζε", ν ζπκβνπιεπφκελνο επηδηψθεηαη λα
κπνξεί λα αλαθαιχπηεη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ζχλνιν ηεο γλψζεο
γηα ηα επαγγέικαηα θαη ηνλ εαπηφ ζε ζρέζε κε ηα επαγγέικαηα θαη ηελ
θαζεκεξηλφηεηα. Δπηδηψθεηαη, επίζεο, λα κπνξεί λα θξίλεη γεγνλφηα θαη απφςεηο,
θαζψο θαη λα γλσξίδεη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη γηα λα θηηάμεη κηα
"ππφζεζε εξγαζίαο" είηε γηα γλψζε πνπ αθνξά ηα επαγγέικαηα είηε γηα γλψζε πνπ
αθνξά ηα επαγγέικαηα θαη ηνλ εαπηφ ηνπ. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα γλσξίδεη:
Αλάιπζε φζνλ αθνξά ηε γλψζε γηα ηα επαγγέικαηα

-

Πνηα ζηνηρεία ηνπ επαγγέικαηνο Υ ζα δψζνπλ ζην άηνκν ηε δπλαηφηεηα λα
αλαπηχμεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ;

Αλάιπζε φζνλ αθνξά ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ ζε ζρέζε κε ηα επαγγέικαηα
-

Πνηα ζηνηρεία ζα κε βνεζήζνπλ λα αλαπηχμσ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ ρξεηάδεηαη
ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα;

-

Πψο κπνξψ λα αμηνπνηήζσ θαιχηεξα ηηο θιίζεηο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηέο
κνπ;

χλζεζε
Ζ ζχλζεζε εδψ αθνξά ηνλ εθ λένπ ζπλδπαζκφ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο
βαζκίδαο "Γλψζεο" πνπ αθνξνχλ είηε ηα επαγγέικαηα είηε ηνλ εαπηφ θαη ηα
επαγγέικαηα ζε θαηλνχξγηα γλσζηηθά ζρήκαηα.
χλζεζε ζε φ,ηη αθνξά ηε γλψζε γηα ηα επαγγέικαηα
Δχξεζε επαγγεικάησλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηά πνπ ππνζηεξίδνληαλ ζηελ
ππφζεζε εξγαζίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη απφξξηςε ησλ
επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ δελ ηζρχνπλ θαη ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ

πνπ

ηζρχνπλ, θαζψο θαη ελζσκάησζε λέσλ επξεκάησλ, π.ρ. αλ δε κπνξψ λα είκαη
δεκνζηνγξάθνο ζε εθεκεξίδα, ηη άιιν κπνξψ λα θάλσ πνπ λα έρεη ζρέζε κε ζχληαμε
θεηκέλσλ θαη εηδήζεηο;
χλζεζε ζε φ,ηη αθνξά ηε γλψζε γηα ηνλ εαπηφ θαη ηα επαγγέικαηα
Δχξεζε λέσλ ηξφπσλ ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ππαξρφλησλ "πξνζσπηθψλ" πφξσλ
ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο π.ρ. πψο ζα αμηνπνηήζσ θαιχηεξα ηελ ηθαλφηεηα πνπ
έρσ σο πξνο ηελ έθθξαζε θαη ην γξαπηφ ιφγν;
Αμηνιφγεζε
Ζ αμηνιφγεζε αθνξά ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί θάπνηνο λα θξίλεη ηε
ζεκαληηθφηεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη επηζεκαίλεη, ψζηε λα
απνθαζίζεη ηη ζα πξάμεη ή πψο ζα ιχζεη έλα πξφβιεκα.
Αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηα επαγγέικαηα
-

Πνηα κπνξεί λα είλαη ε εμέιημή κνπ ζε φ,ηη αθνξά ην α ή ην β επάγγεικα;

Αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ηνλ εαπηφ θαη ηα επαγγέικαηα
-

Πφζν ζα κε ηθαλνπνηνχζε ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα;

Γ. Φπρνθνηλσληθφο Άμνλαο
Οη ζηφρνη ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ άμνλα αλαθέξνληαη ζην απνηέιεζκα ησλ
θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ αθνξνχλ ηε
δηακφξθσζε ηνπ εαπηνχ. Ο ζχκβνπινο θαιχπηεη λα βνεζήζεη ην άηνκν κε εηδηθέο
αλάγθεο λα "δηαρχζεη" ηα θηεζέληα απφ ηε δνπιεηά ηνπ ζηνπο δχν πξνεγνχκελνπο
άμνλεο ζην πεξηβάιινλ θαη λα ηα εδξαηψζεη σο κνληέια ζπκπεξηθνξάο θαη κνληέια
αιιειεπίδξαζεο. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ εξγάδεηαη ζε ζπζηεκηθφ πιαίζην
κε ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο (D. Golldman).
ηφρνη ησλ δξάζεσλ πνπ πξνηείλνληαη ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ άμνλα
Οη ζηφρνη ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ άμνλα δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη πξνεηνηκαζία ηνπ αηφκνπ,
αιιά κε ηελ δηαπξνζσπηθή ηνπ επηθνηλσλία γεληθφηεξα. Θεσξνχκε, φκσο, φηη ε
επηθνηλσληαθή ηθαλφηεηα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή άζθεζε θάζε
επαγγέικαηνο.
Δηδηθφηεξα,

ε

ελδπλάκσζε

ηεο

ελδνπξνζσπηθήο

ζπλαηζζεκαηηθήο

λνεκνζχλεο πεξηιακβάλεη:
-

ηε βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο,

-

ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο νξζήο κεηάθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ
πεξηβάιινληνο,

-

ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη απφδνζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ φζνλ αθνξά
ηελ επηθνηλσλία,

-

ηελ αχμεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζεηηθήο παξέκβαζεο απφ ην άηνκν κε εηδηθέο
αλάγθεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ηνπ άιινπ.

Ζ ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε πεξηιακβάλεη:
-

αληίιεςε ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνχ,

-

ηε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ εαπηνχ,

-

ηε δπλαηφηεηα απφδνζεο αηηίνπ- αηηηαηνχ φζνλ αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα,

-

ηε δπλαηφηεηα απηνπαξέκβαζεο θαη ελαξκνληζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ην
πεξηβάιινλ.

Ο ζπλδπαζκφο ελδνπξνζσπηθήο- δηαπξνζσπηθήο λνεκνζχλεο εμαζθαιίδεη ηε
δπλαηφηεηα ζεηηθνχ επεξεαζκνχ νπνηνπδήπνηε επηθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο.
χκθσλα κε ηνλ Goleman θαη κε βάζε ηελ έξεπλα Head Start ηα ζηνηρεία ηα
νπνία θαζνξίδνπλ ηελ εηνηκφηεηα ελφο αηφκνπ γηα ην ζρνιείν (θαη θαηά ζπλέπεηα γηα
εξγαζία) άπηνληαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαπξνζσπηθή θαη
ελδνπξνζσπηθή λνεκνζχλε.
Σα ζηνηρεία απηά είλαη:
Δκπηζηνζχλε: Ηζνδπλακεί κε κηα αίζζεζε ειέγρνπ θαη θπξηαξρίαο πάλσ ζην ζψκα,
ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηηο θνηλσληθέο ζπλαιιαγέο. Δίλαη ε αίζζεζε θάπνηνπ φηη έρεη
πνιιέο πηζαλφηεηεο λα πεηχρεη ζε φ,ηη αλαιακβάλεη, θαζψο θαη φηη ππάξρνπλ άηνκα
θνληά ηνπ έηνηκα λα ηνλ βνεζήζνπλ.
Πεξηέξγεηα: Δίλαη ε αίζζεζε θάπνηνπ φηη ε αλαθάιπςε είλαη ζεηηθή δξάζε θαη φηη
πξνζθέξεη ηθαλνπνίεζε.
Πξφζεζε: Δίλαη ε επηζπκία θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα επεξεάδεη θαη λα δξα
πξνο θάπνηα θαηεχζπλζε κε ζηαζεξφηεηα. Απηφ ζπλδέεηαη κε κηα αίζζεζε
επηδεμηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Απηνέιεγρνο:

Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπληνλίδεη θαη λα ειέγρεη ηηο

θηλήζεηο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ κε ηξφπνπο θαηάιιεινπο πξνο ηελ ειηθία ηνπ. Δίλαη κε
άιια ιφγηα κηα αίζζεζε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Αξκνληθφηεηα: Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπληνλίδεηαη κε ηνπο άιινπο κε
βάζε ηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη ηε ζπλεξγαζία.
Ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο: Δίλαη ε επηζπκία θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα
αληαιιάζζεη κε ηξφπν ιεθηηθφ θπξίσο ηδέεο θαη ζπλαηζζήκαηα κε ηνπο άιινπο. Απηφ
ζπλδέεηαη κε ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηνπο άιινπο θαη ηελ άληιεζε ηθαλνπνίεζεο απφ
ηε ζπλαλαζηξνθή καδί ηνπο.
πλεξγαζηκφηεηα: Δίλαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ηζνξξνπεί ηηο αλάγθεο ηνπ ζε
ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα.
Σα ηάδηα ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπαθήο
Α. Γηεξεχλεζε
Ζ δηεξεχλεζε ζε απηφλ ηνλ άμνλα ζπλεπάγεηαη ηε δηεξεχλεζε ησλ γλσζηηθψλ
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ή ζα επεξεάζνπλ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο επηινγήο

επαγγέικαηνο. Πξηλ απφ νπνηαδήπνηε παξέκβαζε, ν ζχκβνπινο πξέπεη λα εξεπλήζεη
πξνζεθηηθά θαη λα θαηαλνήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ή ζα παίμνπλ ξφιν ζηε
δηακφξθσζε επηινγήο επαγγέικαηνο.
Δθφζνλ ε ζπκβνιή θάζε παξάγνληα γίλεη θαηαλνεηή ζην ζχκβνπιν, ηφηε ην
άηνκν θαζνδεγείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο, ψζηε λα κάζεη λα
θαηαλνεί κε ηε ζεηξά ηνπ ηε ζπκβνιή ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ζηε ιήςε ησλ
απνθάζεσλ ηνπ.
Δηδηθφηεξα, παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη είλαη:
Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο, φπσο:
-

Γλψζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηε θχζε θαη ην αληηθείκελν ησλ επαγγεικάησλ,

-

Γλψζεηο γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θάπνησλ επαγγεικάησλ,

-

Δπηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ επηινγή
επαγγέικαηνο.

Παξάγνληεο ηδηνζπγθξαζίαο, φπσο:
-

Δμσζηξέθεηα, εζσζηξέθεηα, αλάγθε γηα επηθνηλσλία, αλάγθε γηα έθθξαζε,
ηθαλφηεηεο, αλάγθε γηα εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή επηβξάβεπζε θ.ά.

Παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ δηάθνξεο επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη
νηθνλνκηθέο επηδηψμεηο.
Πξνζδνθίεο έθβαζεο, ην θαηά πφζν δειαδή ην άηνκν λνκίδεη φηη είλαη ηθαλφ λα
αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θάπνηνπ επαγγέικαηνο.
ηάζεηο σο πξνο δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη
θαζνξηζηηθέο γηα ηελ άζθεζε θάπνηνπ επαγγέικαηνο. Καζνξηζηηθή ζηάζε γηα ηελ
επηινγή ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ αζηπλνκηθνχ π.ρ., είλαη ε ζηάζε πνπ ππαγνξεχεη ην φηη
κφλν νη δηθαζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα επηβάιινπλ πνηλέο θαη φρη ηα φξγαλα ηήξεζεο
ηνπ λφκνπ κε ίδηνπο ηξφπνπο.
Δπηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ θαη ην κέιινλ ηνπ.
Δξσηήζεηο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε γλσζηηθή δηεξεχλεζε είλαη νη εμήο:

Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα απηέο
πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηε θχζε θαη ην έξγν ησλ επαγγεικάησλ.
πγθεθξηκέλα, ζρεηηθέο εξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη νη
αθφινπζεο:
-Πψο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ηα επαγγέικαηα;
-Πνηεο δηαθνξέο κπνξείο λα δηαθξίλεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ
επαγγεικάησλ;
- Πφζν ζεκαληηθή είλαη θάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ;
-Πνηεο νκνηφηεηεο κπνξείο λα δηαθξίλεηο κεηαμχ Πνηεο δηαθνξέο κπνξείο λα
δηαθξίλεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ
επαγγεικάησλ;
-Πφζν ζεκαληηθή είλαη θάζε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ;
-Πνηεο ππνθαηεγνξίεο γλσξίδεηο γηα θάζε θαηεγνξία επαγγεικάησλ;
-Πνηεο δηαθνξέο κπνξείο λα δηαθξίλεηο κεηαμχ ησλ ππνθαηεγνξηψλ ησλ
επαγγεικάησλ;
-Πφζν ζεκαληηθή είλαη θάζε νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ ππνθαηεγνξηψλ;
-Πνηεο ππνθαηεγνξίεο γλσξίδεηο ζε θάζε θαηεγνξία επαγγεικάησλ;
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο γλψζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηε δηαζεζηκφηεηα θάπνησλ
επαγγεικάησλ.

Παξαδείγκαηα

ζρεηηθψλ

εξσηήζεσλ

πνπ

κπνξνχλ

λα

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε γλψζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα
θαη ηελ πξφζβαζε ζε θάπνηα επαγγέικαηα, είλαη ηα αθφινπζα:
-Πψο κπνξεί θάπνηνο λα εηζέιζεη ζε θάζε θαηεγνξία επαγγεικάησλ;
-Πφζν δηαζέζηκε είλαη θάζε θαηεγνξία επαγγεικάησλ γεληθά;
-Πφζν δηαζέζηκε είλαη θάζε θαηεγνξία επαγγεικάησλ σο πξνο εκέλα;
-Πφζν δηαζέζηκε είλαη θάζε ππνθαηεγνξία επαγγεικάησλ γεληθά;
-Πφζν δηαζέζηκε είλαη θάζε ππνθαηεγνξία επαγγεικάησλ σο πξνο εκέλα;
-Πφζν εχθνιε είλαη ε κεηαπήδεζε απφ κηα γεληθή θαηεγνξία επαγγεικάησλ ζε κηα
άιιε;
-Πφζν εχθνιε είλαη ε κεηαπήδεζε απφ κηα γεληθή θαηεγνξία επαγγεικάησλ ζε κηα
άιιε γηα εκέλα;
- Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ αξλεηηθά ζην λα κεηαπεδήζεη θάπνηνο απφ κηα γεληθή
θαηεγνξία επαγγεικάησλ ζε κηα άιιε;

-Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ ζεηηθά ζην λα κεηαπεδήζεη θάπνηνο απφ κηα γεληθή
θαηεγνξία επαγγεικάησλ ζε κηα άιιε;
-Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ αξλεηηθά ζην λα κεηαπεδήζεη θάπνηνο απφ κηα
ππνθαηεγνξία επαγγεικάησλ ζε κηα άιιε;
-Πνηνη παξάγνληεο ζπληεινχλ ζεηηθά ζην λα κεηαπεδήζεη θάπνηνο απφ κηα γεληθή
θαηεγνξία επαγγεικάησλ ζε κηα άιιε;
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ηεο
απφθαζεο γηα ηελ επηινγή επαγγέικαηνο, φπσο:
-Πνηνη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο βνεζνχλ ζην λα εηζέιζεη θαλείο ζηηο
επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ελδηαθέξνπλ ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν;
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο παξάγνληεο ηδηνζπγθξαζίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ
επαγγεικαηηθή επηινγή. Σέηνηεο εξσηήζεηο είλαη:
-Θα ραξαθηήξηδεο ηνλ εαπηφ ζνπ εμσζηξεθή ή εζσζηξεθή;
-Αλάθεξε κεξηθά παξαδείγκαηα ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο λα αηηηνινγνχλ ηελ
απάληεζή ζνπ;
-Πφζν ζεκαληηθή είλαη γηα ζέλα ε αλάγθε γηα επηθνηλσλία;
-Ση ξφιν παίδεη γηα ζέλα ην κέζν επηθνηλσλίαο;
-Πνηα κέζα επηθνηλσλίαο γλσξίδεηο λα ρξεζηκνπνηείο;
-Πνηα κέζα επηθνηλσλίαο κπνξείο λα ρξεζηκνπνηείο;
-Πνηεο είλαη νη ελδερφκελεο αλάγθεο ζνπ γηα έθθξαζε;
-Πνηα είλαη ηα κέζα έθθξαζεο πνπ γλσξίδεηο λα ρξεζηκνπνηείο;
-Πνηεο ηθαλφηεηεο λνκίδεηο φηη έρεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηηο αλάγθεο
ζνπ γηα επηθνηλσλία;
-Πνηεο ηθαλφηεηεο δελ έρεηο θαη λνκίδεηο φηη ζνπ ιείπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεηο
ηηο αλάγθεο ζνπ γηα επηθνηλσλία;
-Πνηεο ηθαλφηεηεο λνκίδεηο φηη έρεηο νη νπνίεο λα κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηηο
αλάγθεο ζνπ γηα έθθξαζε;
-Πνηεο ηθαλφηεηεο δελ έρεηο θαη λνκίδεηο φηη ζνπ ιείπνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζήζεηο
ηηο αλάγθεο ζνπ γηα έθθξαζε;
-Δίλαη ζεκαληηθή ε επηβξάβεπζε γηα ζέλα;

-πλήζσο ηη ζε ραξνπνηεί πεξηζζφηεξν: φηαλ νη άιινη ζνπ ιέλε κπξάβν ή φηαλ εζχ
μέξεηο φηη έθαλεο θάηη θαιά;
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ παξάγνληεο ζρεηηθνχο κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ. Σέηνηεο
είλαη:
-Ση είλαη πην ζεκαληηθφ ζε κηα εξγαζία γηα ζέλα;
-Πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν νηθνλνκηθφο παξάγνληαο γηα ζέλα;
-Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα κπνξείο λα αζθείο εμνπζία;
-Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα κπνξείο λα απνδίδεηο ην δίθαην ζε θάζε
πεξίπησζε;
-Πφζν ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη γηα ζέλα ε ζξεζθεία;
-Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα έρεηο κεηξήζηκα απνηειέζκαηα;
-Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα παξέρεηο βνήζεηα ζε απηνχο πνπ ηελ έρνπλ
αλάγθε;
-Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα παξέρεηο ππνζηήξημε ζε απηνχο πνπ ηε
ρξεηάδνληαη;
-Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα είζαη αλεμάξηεηνο;
-Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζέλα λα αλήθεηο θάπνπ;
-ε ηη πηζηεχεηο φηη κπνξεί ε αλαπεξία ζνπ λα επεξεάζεη ηηο επηδηψμεηο ζνπ;
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο, δειαδή ην θαηά πφζν ην άηνκν
λνκίδεη φηη ζα πεηχρεη απηφ πνπ ελδερνκέλσο ζέιεη. ρεηηθέο εξσηήζεηο είλαη νη
αθφινπζεο:
-Πφζεο πηζαλφηεηεο λνκίδεηο φηη έρεηο γηα λα πεηχρεηο απηφ πνπ ελδερνκέλσο ζέιεηο;
-Μήπσο ππάξρεη θάηη άιιν πνπ επηζπκείο θαη θνβάζαη φηη δελ ζα ην επηηχρεηο;
-Πνηνη παξάγνληεο λνκίδεηο φηη ζα ζε βνεζνχζαλ λα πεηχρεηο απηφ πνπ πξαγκαηηθά
ζέιεηο;
-Πνηνη παξάγνληεο λνκίδεηο φηη ζπληεινχλ αξλεηηθά ζην λα πεηχρεηο απηφ πνπ
πξαγκαηηθά ζέιεηο;
-Τπάξρεη θάηη πνπ κπνξείο λα θάλεηο γηα λα ηνπο εμαιείςεηο;
-Ση κπνξεί λα είλαη απηφ;

-Πνηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο έρεηο ζε πεξίπησζε πνπ δελ κπνξέζεηο λα ηνπο
εμαιείςεηο;
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνζδνθίεο πξνζσπηθήο επάξθεηαο, δειαδή ην θαηά
πφζν ην άηνκν λνκίδεη φηη είλαη ηθαλφ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο θάπνηνπ
επαγγέικαηνο. ρεηηθέο εξσηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
-Πφζν επηηπρεκέλνο λνκίδεηο φηη ζα είζαη ζην επάγγεικα πνπ επηζπκείο λα
αθνινπζήζεηο;
-Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζνπ λνκίδεηο ζα ζε βνεζήζνπλ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε;
-Πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζνπ λνκίδεηο φηη ελδερνκέλσο ζα δξάζνπλ αξλεηηθά;
Δηδηθά ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ρξεηάδνληαη ελίζρπζε θαη ελζάξξπλζε ζρεηηθά κε
ηηο πξνζδνθίεο έθβαζεο θαη γη' απηφ απαηηείηαη ηδηαίηεξε δηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ
πνπ ζπληεινχλ ζηελ χπαξμε πξνζσπηθήο επάξθεηαο θαζψο θαη απηψλ πνπ ηελ
επεξεάδνπλ αξλεηηθά.
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ζηάζεηο σο πξνο δηάθνξα θνηλσληθά ζέκαηα θαη νη νπνίεο
κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ άζθεζε θάπνηνπ επαγγέικαηνο. ρεηηθέο
εξσηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο:
-Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ζνπ ζε ζέκαηα φπσο απηά ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ;
-Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ζνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ηζφηεηα;
-Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ζνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ;
-Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ζνπ ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο (αηφκσλ, νκάδσλ θ.ιπ.) ζε
δηάθνξα ζέκαηα;
-Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ζνπ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θνηλσληθέο νκάδεο πνπ
δηαθέξνπλ απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ;
-Πνηεο είλαη νη ζηάζεηο ζνπ ζε ζέκαηα θαηαπνιέκεζεο αξλεηηθψλ θνηλσληθψλ
θαηλνκέλσλ, φπσο ε ρξήζε λαξθσηηθψλ, ν αιθννιηζκφο θ.ι.π.;
Δξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο επηδηψμεηο ηνπ αηφκνπ ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ, θαη ην πψο
θαληάδεηαη ην κέιινλ ηνπ. Σέηνηεο εξσηήζεηο κπνξεί λα είλαη:
-Πσο θαληάδεζαη ηνλ εαπηφ ζνπ ζην κέιινλ;

-Γχξσ απφ πνηα θέληξα θαληάδεζαη φηη ζα πεξηζηξέθεηαη ε θαζεκεξηλή ζνπ δσή ζε 5
ρξφληα;
-Γχξσ απφ πνηα θέληξα θαληάδεζαη φηη ζα πεξηζηξέθεηαη ε θαζεκεξηλή ζνπ δσή ζε
10 ρξφληα;
-ε πνηεο αμίεο θαληάδεζαη φηη ζα βαζίδεηαη ν γεληθφο ηξφπνο ζθέςεο ζνπ ζε 10
ρξφληα;
-ε πνηεο αμίεο θαληάδεζαη φηη ζα βαζίδεηαη ε θαζεκεξηλή ζνπ δσή ζε 10 ρξφληα;
-Πνηεο απφ ηηο παξαπάλσ αμίεο ζεσξείο ζεκαληηθέο ηψξα;

2. Γηεξεχλεζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ άμνλα θαη ζηνλ ςπρνθνηλσληθφ άμνλα
Ο θχξηνο ζηφρνο ζηνπο άμνλεο απηνχο είλαη λα βνεζεζεί ην άηνκν κε εηδηθέο
αλάγθεο λα δνκήζεη ή/ θαη λα επαλνξζψζεη ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ην
πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζεί είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ζηξέθεηαη γχξσ
απφ ηε δηαδνρή θαη αλάπηπμε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο
θαη νη νπνίνη παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα κε ζπληνκία.
πγθεθξηκέλα, νη δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ζηνλ
ςπρνθνηλσληθφ άμνλα έρνπλ σο εμήο:
α. έληαμε,
β. νξηνζέηεζε,
γ. πξνζθνξά,
δ. απνδνρή θαη αλαπιήξσζε ηνπ "ρακέλνπ θνκκαηηνχ" ηνπ εαπηνχ κέζσ ηεο
απνδνρήο,
ε. ελδπλάκσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο,
ζη. δεκηνπξγία νξηνζεηεκέλνπ εαπηνχ φζνλ αθνξά ην δνχλαη θαη ιαβείλ,
δ. απηναπνδνρή, απηνγλσζία.
Γηα λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ πξέπεη ν ζχκβνπινο λα κπνξεί λα θαηαιάβεη
πνπ ππνιείπεηαη ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο κε ηνλ εαπηφ ηνπ. Δδψ
θαίλνληαη δχν πηπρέο, ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κνπ κε α) ην θπζηθφ εαπηφ ηνπ θαη β) ην
εγψ ηνπ.

Δξσηήζεηο θαη κέζνδνη πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ ζχκβνπιν λα θαηαλνήζεη ηελ
επάξθεηα ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ είλαη απηέο
πνπ αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα.
Πξνζεγγίζεηο:

εξσηεκαηνιφγηα θαη

ιίζηεο

ειέγρνπ

ιεηηνπξγηψλ θαη

ηθαλνηήησλ.
Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη:
-

σκαηηθέο ιεηηνπξγίεο: ηθαλφηεηα λα ζηέθεηαη ην άηνκν φξζην θαη θαζηζηφ,
βάδηζκα, πνζνζηφ ιεηηνπξγηθφηεηαο άθξσλ, ηθαλφηεηα απηνεμππεξέηεζεο,
φξαζε, αθνή, νκηιία.

-

Γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο: ζχληνκε θαη καθξάο δηαξθείαο, κλήκε, βαζηθή
ηθαλφηεηα ζχλζεζεο ελλνηψλ, βαζηθή αλαιπηηθή ηθαλφηεηα, ηθαλφηεηα
επηθνηλσλίαο απιψλ ελλνηψλ.

Χο πξνο ηηο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, ε δηεξεχλεζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε
παξαηεξήζεηο απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ είηε κε ηεζη κέηξεζεο ηεο γλψκεο ηνπ
αηφκνπ γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.
Παξαδείγκαηα ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ νη νπνίεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ηε κνξθή
θηιηθψλ νδεγηψλ θαη θαζφινπ δηαζπαζηηθά έσο θαη κε ηε κνξθή παηρληδηψλ.
πγθεθξηκέλα, εξσηήζεηο- νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχληνκε κλήκα είλαη:
-

δεηάκε απφ ην άηνκν λα επαλαιάβεη έλαλ επηαςήθην αξηζκφ,

-

δεηάκε απφ ην άηνκν λα επαλαιάβεη έλαλ επηαςήθην αξηζκφ, ηνπ νπνίνπ ηα
ςεθία αλά δχν λα είλαη ίδηα, π.ρ. 22 33 55 1,

-

δεηάκε απφ ην άηνκν λα επαλαιάβεη έλαλ επηαςήθην αξηζκφ, ηνπ νπνίνπ ηα
ςεθία αλά ηξία λα είλαη ηα ίδηα, π.ρ. 444 555 9.

Δξσηήζεηο- νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ηε κλήκε καθξάο δηαξθείαο κπνξεί λα είλαη:
-

Αθνχ δηεγεζνχκε κηα ηζηνξία, ξσηάκε ην άηνκν γηα ιεπηνκέξεηεο,

-

αλαθέξνπκε θάπνην γεγνλφο θαη δεηάκε απφ ην άηνκν λα ην πεξηγξάςεη ζε
επφκελε ζπγθέληξσζε,

-

εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ βαζηθέο αλαιπηηθέο θαη ζπλζεηηθέο ηθαλφηεηεο, φπσο:

Πνην λνχκεξν είλαη πην κεγάιν ην 0,2 ή ην 1/3 ή
Ο Γηάλλεο θαη ν Πέηξνο έρνπλ παληξεπηεί δχν αδειθέο. Ση ζπγγέλεηα έρνπλ;
Δμάιινπ, ππάξρνπλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ην εγψ ηνπ αηφκνπ θαη
εξσηεκαηνιφγηα κέηξεζεο ηνπ άγρνπο σο πξνο ηελ απφδνζε.
Πξνθεηκέλνπ έλα άηνκν λα επηηχρεη νπνηνλδήπνηε ζθνπφ είλαη απαξαίηεην λα
αμηνινγνχκε ην άγρνο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο

ζεσξνχκε πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ παξάγνληα άγρνο σο πξνο ηελ απφδνζε θαη
παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα εξσηεκαηνιφγην απφ ην νπνίν ν ζχκβνπινο ζα
κπνξέζεη λα αληιήζεη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ην ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα. Δπίζεο
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ δηεξεχλεζεο, απφ ην νπνίν ν ζχκβνπινο ζα
κπνξεί λα αληιεί ηδέεο θαη εξσηήζεηο σο πξνο ην πψο ζα δηεξεπλήζεη πξνθνξηθά
ηνλ παξάγνληα απηφ.
πγγξαθείο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη νη R. Apen θαη R. Haber.
Δηδηθφηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη ε κέηξεζε ηνπ άγρνπο ζρεηηθά κε ηηο επηδφζεηο ζην
ζρνιείν.
Σν εξγαιείν απνηειείηαη απφ 19 εξσηήζεηο θαη κεηξά δχν ππνηνκείο ηνπ άγρνπο
γηα απφδνζε:
-

Σν άγρνο πνπ δηεπθνιχλεη ηελ απφδνζε ή αιιηψο "δεκηνπξγηθφ άγρνο"
(εξσηήζεηο 2, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18).

-

Σν άγρνο πνπ εκπνδίδεη ηελ απφδνζε ή αιιηψο "θαηαζηξνθηθφ άγρνο"
(εξσηήζεηο 1, 3, 4, 5, 7, 11, 14, 17, 19).

Οη λφξκεο ηνπ νξγάλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί κε βάζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα
ζπνπδαζηψλ Φπρνινγίαο, θπξίσο αλδξψλ.
Σν κέζν ζθνξ γηα ηελ θιίκαθα δεκηνπξγηθνχ άγρνπο είλαη 27.3, ελψ γηα ηελ
θιίκαθα θαηαζηξνθηθνχ άγρνπο είλαη 26.3.
Χο πξνο ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, νη δχν ππνθιίκαθεο αμηνινγνχληαη μερσξηζηά
θαη ηα ζθνξ πξνζηίζεληαη γηα λα εμαρζεί ην ηειηθφ ζπνξ. Οη εξσηήζεηο ηεο
ππνθιίκαθαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ άγρνπο 8, 10, 12 βαζκνινγνχληαη αλάπνδα. ηελ
ππνθιίκαθα ηνπ θαηαζηξνθηθνχ άγρνπο βαζκνινγνχληαη αλάπνδα νη εξσηήζεηο 3,
4, 13, 17 θαη 19.
Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ζε δηάζηεκα test-retest δέθα εβδνκάδσλ γηα ηελ θιίκαθα
ηνπ δεκηνπξγηθνχ άγρνπο έρεη βξεζεί φηη είλαη 0.83, ελψ γηα ηελ ππνθιίκαθα ηνπ
θαηαζηξνθηθνχ άγρνπο έρεη βξεζεί φηη είλαη 0.87.

ΟΓΖΓΗΔ
Παξαθαιψ βάιηε ζε έλαλ θχθιν ην λνχκεξν πνπ αληεπεμέξρεηαη ζηελ άπνςή
ζαο φζνλ αθνξά ηελ θάζε πξφηαζε:
1 = ζπκθσλψ απφιπηα
2 = ζπκθσλψ κέηξηα
3 = ζπκθσλψ ειαθξά
4 = δηαθσλψ ειαθξά
5 = δηαθσλψ κέηξηα
6= δηαθσλψ απφιπηα

ΔΡΧΣΖΔΗ
1. Ζ λεπξηθφηεηά κνπ κε εκπνδίδεη ζηελ απφδνζή κνπ ζε εμεηάζεηο.
1

2

3

4

5

2. Γνπιεχσ πην απνηειεζκαηηθά θάησ απφ πίεζε ή φηαλ απηφ πνπ θάλσ είλαη
πνιχ ζεκαληηθφ.
1

2

3

4

5

3. ε θάπνην κάζεκα πνπ δελ ηα θαηάθεξα πνιχ θαιά ν θφβνο γηα θαθφ βαζκφ
ειαηηψλεη ηελ απφδνζή κνπ.
1

2

3

4

5

4. ηαλ είκαη αλεπαξθψο πξνεηνηκαζκέλνο λεπξηάδσ θαη ηα θαηαθέξλσ ιηγφηεξν
θαιά απφ φ,ηη ζα κπνξνχζα, έζησ θαη αλ δελ είκαη αλεπαξθψο πξνεηνηκαζκέλνο.
1

2

3

4

5

5. ζν πην ζεκαληηθή είλαη κηα εμέηαζε ηφζν πην άζρεκα θαίλεηαη λα ηα
θαηαθέξλσ.
1

2

3

4

5

6. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ "θνιιάσ" ζε εξσηήζεηο ηηο νπνίεο ζπκάκαη,
φηαλ ε εμέηαζε ηειεηψλεη.
1

2

3

4

5

7. Κάπνηα λεπξηθφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ κε βνεζάεη λα ηα
θαηαθέξσ θαιχηεξα.
1

2

3

4

5

8. ηαλ αξρίδεη ε εμέηαζε ηίπνηα δε κπνξεί λα κε δηαθφςεη.
1

2

3

4

5

9. Φαίλεηαη φηη ηα θαηαθέξλσ θαιχηεξα ζε εμεηάζεηο φπνπ ν βαζκφο ηνπ
καζήκαηνο εμαξηάηαη κφλν απφ απηέο.
1

2

3

4

5

10. Γηαπηζηψλσ φηη ην κπαιφ κνπ αδεηάδεη ζηελ αξρή θάζε εμέηαζεο θαη κνπ
παίξλεη κεξηθά ιεπηά λα επαλέιζσ.
1

2

3

4

5

4

5

11. Πεξηκέλσ κε αλππνκνλεζία ηηο εμεηάζεηο.
1

2

3

12. Κνπξάδνκαη ηφζν απφ ηελ αλεζπρία γηα ηηο εμεηάζεηο πνπ ζην ηέινο δε κε
ελδηαθέξεη πσο ζα ηα θαηαθέξσ.
1

2

3

4

5

13. Ζ πίεζε ηνπ ρξφλνπ κε θάλεη λα ηα θαηαθέξλσ ρεηξφηεξα απφ φ,ηη νη
ππφινηπνη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.
1

2

3

4

5

14. Μπνξψ λα κάζσ ηθαλνπνηεηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηήζσ χιε πνπ αθνξά ην
κάζεκα ιίγν πξηλ ηηο εμεηάζεηο.
1

2

3

4

5

15. Γηαζθεδάδσ κε κηα δχζθνιε εμέηαζε παξά κε κηα εχθνιε.
1

2

3

4

5

16. ε θάπνηα εμέηαζε βξίζθσ ηνλ εαπηφ κνπ λα δηαβάδεη ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη
ηηο εξσηήζεηο θαη κεηά λα αλαηξέρεη πίζσ γηα λα θαηαιάβεη ην λφεκά ηνπο.
1

2

3

4

5

17. ζν πην ζεκαληηθή είλαη ε εμέηαζε, ηφζν πην θαιά ηα πεγαίλσ.
1

2

3

4

5

18. ηαλ δελ ηα θαηαθέξλσ ζε έλα δχζθνιν αληηθείκελν, ζηελ αξρή ηεο
εμέηαζεο, κε εθλεπξίδεη ηφζν πνπ "θνιιάσ" ζε θάζε εξψηεζε πνπ αθνινπζεί,
αθφκε θαη αλ είλαη εχθνιε.
1

2

3

4

5

Αθνινπζεί παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
θαηά ηε θάζε ηεο δηεξεχλεζεο, γηα λα απνηππσζεί ε ηδέα ηνπ αηφκνπ γηα ην πψο
πξνζεγγίδεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα.
Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ δηεξεχλεζεο απφ φπνπ ν ζχκβνπινο ζα
κπνξεί λα αληιεί ηδέεο θαη εξσηήζεηο γηα ην πσο ζα δηεξεπλήζεη πξνθνξηθά ηνλ
παξάγνληα ζε αλνηρηή ζπδήηεζε.
πγγξαθέαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ν P. Heppner.
θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα αμηνινγεζεί ν ηξφπνο πνπ ην άηνκν
αληηιακβάλεηαη πξνβιήκαηα θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηα ιχζεη.
Σν εξγαιείν απνηειείηαη απφ 35 εξσηήζεηο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα
κεηξά

πσο

ην

άηνκν

αληηδξά

γεληθά

ζε

πξνζσπηθά

πξνβιήκαηα

ζηελ

θαζεκεξηλφηεηα. Ο φξνο πξνζσπηθά πξνβιήκαηα αλαθέξεηαη ζε ζρέζεηο κε θίινπο,
ζηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνο αληηδξά ζηε ζιίςε, ζηνλ ηξφπν πνπ ζα δηαιέμεη θαξηέξα, ή
ζα απνθαζίζεη αλ ζα ρσξίζεη κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπ.
Παξφιν πνπ ην εξγαιείν δε κεηξάεη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, κεηξάεη
ηελ ηθαλφηεηα ηεθκεξίσζεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνο πξνζεγγίδεη έλα πξνζσπηθφ
πξφβιεκα, ηνκείο νη νπνίνη έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο
παξαγφλησλ.

Σν εξγαιείν κεηξάεη ηξεηο ππνηνκείο ζρεηηθνχο κε ηνλ ηξφπν επίιπζεο πξνζσπηθψλ
πξνβιεκάησλ. πγθεθξηκέλα νη ππνηνκείο πνπ κεηξάεη ην φξγαλν είλαη νη εμήο:
1) ηελ απηνπεπνίζεζε σο πξνο ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (εξσηήζεηο #5, #10, #11,
12, 19, 23, 24, 27, 33, 34*).
2) ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν απνθεχγεη ή απνδέρεηαη ην πξφβιεκα (#1*, #2*, #4*, #6,
#7, #8, #13*, #15*, #16, #17*).
3) ηνλ πξνζσπηθφ έιεγρν ζην πξφβιεκα (εξσηήζεηο #3*, #14*, #25*, #26*, #32*).
Σν ηειηθφ ζθνξ είλαη ελδεηθηηθφ ηεο αληίιεςεο πάλσλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη
αληηιήςεηο πνπ δηέπνπλ ην άηνκν, φηαλ ρξεηάδεηαη λα ιχζεη πξνζσπηθά πξνβιήκαηα.
Σν εξγαιείν είλαη έλα απφ ηα ιίγα ζηαζκηζκέλα εξγαιεία πνπ κπνξεί θαη λα βνεζήζεη
θαη ζπκβνχινπο ςπρηθήο πγηεηλήο λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ην άηνκν
πξνζεγγίδεη θάπνην πξφβιεκα.
Χο πξνο ηηο λφξκεο, ην φξγαλν έρεη αλαπηπρζεί πάλσ ζε δηαθνξεηηθά δείγκαηα
ζπνπδαζηψλ Φπρνινγίαο. πγθεθξηκέλα, ην ζπλνιηθφ δείγκα απνηεινχληαλ απφ 402
άξξελεο θαη 498 ζήιεηο.) Απφ απηνχο νη 25 άξξελεο θαη 59 ζήιεηο αλήθαλ ζηε καχξε
θπιή. Δπίζεο, έρεη δνθηκαζηεί ζε 26 άξξελεο θαη 42 ζήιεηο πνπ ήηαλ πειάηεο
γξαθείνπ ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζε ηέζζεξηο
δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ελειίθσλ: 101 άηνκα ρσξίο αληηθνηλσληθή δηάζηαζε
ζπκπεξηθνξάο, 77 αιθννιηθνί εζψθιεηζηνη, 29 ειηθησκέλνη θαη 90 ζήιεηο πνπ αλήθαλ
ζην πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ θάπνηνπ παλεπηζηεκίνπ θ.α.
Σν κέζν ζθνξ πνπ παξνπζηάδεηαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πιεζπζκηαθή
θαηεγνξία θαη θπκάλζεθε απφ 74.0 γηα ηηο γπλαίθεο πνπ αλήθαλ ζην έθηαθην
πξνζσπηθφ ηνπ παλεπηζηεκίνπ κέρξη 98.0 γηα ηνπο άλδξεο πειάηεο ηνπ γξαθείνπ
ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ.
Χο πξνο ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο, νη δχν ππνθιίκαθεο

αμηνινγνχληαη

μερσξηζηά θαη ηα ζθνξ πξνζηίζεληαη, γηα λα εμαρζεί ην ηειηθφ ζθνξ. Οη εξσηήζεηο κε
αζηεξάθη βαζκνινγνχληαη αλάπνδα. Οη απαληήζεηο ζε θάζε ππνθιίκαθα πξνζηίζεληαη
θαη νη εξσηήζεηο 9, 22 θαη 29 εμππεξεηνχλ ζηαηηζηηθή ζθνπηκφηεηα θαη δε
βαζκνινγνχληαη. Οη ρακειέο βαζκνινγίεο θαλεξψλνπλ αλψηεξεο πξνζεγγίζεηο ζηελ
επίιπζε ησλ πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ.
Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο ζε δηάζηεκα test-retest δέθα εβδνκάδσλ ήηαλ 0.72
κέρξη 0.85 αλάινγα κε ηηο πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηελ ππνθιίκαθα ηνπ
δεκηνπξγηθνχ άγρνπο θαη 0.87 γηα ηελ ππνθιίκαθα ηνπ θαηαζηξνθηθνχ άγρνπο.

Herpner & Petersen (1982). The developments and implication of personal problem
solving inventory. Journal of Counseling psychology 29, 66-75.

ΟΓΖΓΗΔ
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά θάζε πξφηαζε θαη ζεκεηψζηε αλ ζπκθσλείηε ή δηαθσλείηε
κε θάζε δήισζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξαθάησ θιίκαθεο:
1 = ζπκθσλψ απφιπηα
2 = ζπκθσλψ κέηξηα
3 = ζπκθσλψ ειαθξά
4 = δηαθσλψ ειαθξά
5 = δηαθσλψ κέηξηα
6= δηαθσλψ απφιπηα

ΔΡΧΣΖΔΗ
1. ηαλ ε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα δελ πεηπραίλεηαη δελ εμεηάδσ γηαηί δελ
πεηπραίλεη.
1

2

3

4

5

2. ηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξφβιεκα δε ζπιιέγσ πιεξνθνξίεο πνπ ζα κε
βνεζήζνπλ λα νξίζσ ην πξφβιεκα θαιχηεξα.
1

2

3

4

5

3. ηαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα λα ιχζσ έλα πξφβιεκα απνηπραίλνπλ, αξρίδσ
λα ακθηβάισ γηα ηελ ηθαλφηεηά κνπ λα ρεηξηζηψ ηελ θαηάζηαζε.
1

2

3

4

5

4. Αθνχ ιχζσ έλα πξφβιεκα, δελ εμεηάδσ ηη πήγε θαιά θαη ηη φρη.
1

2

3

4

5

5. πλήζσο είκαη ηθαλφο λα ζθεθηψ δεκηνπξγηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο.
1

2

3

4

5

6.Έρνληαο πξνζπαζήζεη λα ιχζσ θάπνην πξφβιεκα κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν,
πξνβάιισ ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
1

2

3

4

5

7. ηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξφβιεκα, ζθέθηνκαη φζεο πην πνιιέο ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο κπνξψ θαη βεβαηψλνκαη φηη δελ ππάξρνπλ άιιεο.
1

2

3

4

5

8. Κάζε θνξά πνπ αληηκεησπίδσ έλα πξφβιεκα, εμεηάδσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ
γηα λα μέξσ πσο αληηδξψ.
1

2

3

4

5

9. ηαλ αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα, δελ πξνζπαζψ λα νξίζσ ηδέεο ή
ζπλαηζζήκαηα κε ζηαζεξνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο.
1

2

3

4

5

10. Έρσ ηελ ηθαλφηεηα λα ιχλσ ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα, αθφκε θαη αλ δελ
είλαη νξαηή θάπνηα ιχζε απφ ηελ αξρή.
1

2

3

4

5

11. Πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδσ είλαη πνιχ ζχλζεηα γηα λα ηα
ιχζσ.
1

2

3

4

5

12. Δίκαη επηπρηζκέλνο κε ηηο απνθάζεηο πνπ παίξλσ.
1

2

3

4

5

13. Μφιηο αληηκεησπίδσ θάπνην πξφβιεκα, εθαξκφδσ ηελ πξψηε ιχζε πνπ ζα
ζθεθηψ.
1

2

3

4

5

14. Μεξηθέο θνξέο δε δίλσ ρξφλν λα ζθεθηψ θάπνην πξφβιεκα.
1

2

3

4

5

15. Γε ζθέθηνκαη ην πνζνζηφ επηηπρίαο γηα ιχζεηο πνπ έρσ λα εθαξκφζσ ζε
θάπνην πξφβιεκα.
1

2

3

4

5

16. ηαλ ζπλαληψ θάπνην πξφβιεκα δίλσ ρξφλν λα ζθεθηψ πξηλ θάλσ ηελ
επφκελε θίλεζε.
1

2

3

4

5

17. πλήζσο ηάζζνκαη ππέξ ηεο πξψηεο θαιήο ηδέαο πνπ κνπ πεξλάεη απφ ην
κπαιφ.
1

2

3

4

5

18. ηαλ παίξλσ θάπνηα απφθαζε δπγίδσ ηηο ζπλέπεηεο θάζε ιχζεο θαη ηηο
ζπγθξίλσ κεηαμχ ηνπο.
1

2

3

4

5

19. ηαλ θάλσ ζρέδηα γηα ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο, είκαη ζρεδφλ ζίγνπξνο φηη
ζα απνδψζνπλ.
1

2

3

4

5

20. Πξνζπαζψ λα πξνβιέςσ ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα γηα θάπνηεο αιιεινπρίεο
πξάμεσλ.
1

2

3

4

5

21. ηαλ πξνζπαζψ λα ζθεθηψ φζν πην πνιιέο ιχζεηο κπνξψ γηα θάπνην
πξφβιεκα δελ ηα θαηαθέξλσ θαη πνιχ θαιά.
1

2

3

4

5

22. Μηα ζπλεζηζκέλε ηαθηηθή ζηε ιχζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα ην
ζπγθξίλσ κε παξφκνηα πνπ έρσ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ.
1

2

3

4

5

23. Γεδνκέλνπ ρξφλνπ θαη πξνζπαζεηψλ κπνξψ λα ιχζσ ηα πεξηζζφηεξα
πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψ.
1

2

3

4

5

24. ηαλ αληηκεησπίδσ κηα θαηάζηαζε έρσ απηνπεπνίζεζε θαη πηζηεχσ φηη
κπνξψ λα ιχζσ πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ.
1

2

3

4

5

25. Αθφκα θαη φηαλ αζρνινχκαη κε θάπνην πξφβιεκα, νλεηξνβαηψ θαη δε θζάλσ
ζε πξαγκαηηθέο ιχζεηο.
1

2

3

4

5

26. Παίξλσ γξήγνξεο απνθάζεηο θαη αξγφηεξα κεηαληψλσ.
1

2

3

4

5

27. Δκπηζηεχνκαη ηελ ηθαλφηεηά κνπ λα επηιχσ λέα θαη δχζθνια πξνβιήκαηα.
1

2

3

4

5

28. Έρσ έλα ζπζηεκαηηθφ ηξφπν γηα λα ζπγθξίλσ πξάγκαηα θαη λα παίξλσ
απνθάζεηο.
1

2

3

4

5

29. φηαλ πξνζπαζψ λα ζπγθξίλσ ιχζεηο γηα έλα πξφβιεκα, δελ πξνζπαζψ λα
ζπλδπάζσ ηηο ιχζεηο.
1

2

3

4

5

30. ηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξφβιεκα ζπλήζσο δελ εμεηάδσ πνηνη εμσηεξηθνί
παξάγνληεο κπνξεί λα επηδξνχλ.
1

2

3

4

5

31. ηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξφβιεκα, έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ θάλσ
είλαη λα δηεξεπλήζσ ηελ θαηάζηαζε θαη λα εμεηάζσ πνχ κπνξψ λα βξσ ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο.
1

2

3

4

5

32. Μεξηθέο θνξέο θνξηίδνκαη κε ζπλαηζζήκαηα πνπ κε εκπνδίδνπλ λα βξσ
πεξηζζφηεξεο απφ κία ιχζεηο.
1

2

3

4

5

33. πλήζσο ηα απνηειέζκαηα κηαο απφθαζεο είλαη απηά πνπ πεξηκέλσ.
1

2

3

4

5

34. Γελ είκαη πάληα ζίγνπξνο φηη κπνξψ λα αληηκεησπίδσ ηελ θαηάζηαζε φηαλ
ζπλαληψ έλα πξφβιεκα.
1

2

3

4

5

35. Έλα απφ ηα πξψηα πξάγκαηα πνπ θάλσ φηαλ αληηκεησπίδσ έλα πξφβιεκα
είλαη λα βξσ αθξηβψο πνην είλαη ην πξφβιεκα.
1

2

3

4

5

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί παξάδεηγκα εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε θάζε ηεο δηεξεχλεζεο, γηα λα απνηππσζεί ε ηδέα ηνπ αηφκνπ
γηα ην πσο πξνζεγγίδεη ηα δηάθνξα πξνβιήκαηα. Δπίζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
σο πιηθφ δηεξεχλεζεο, απφ φπνπ ν ζχκβνπινο ζα κπνξεί λα αληιεί ηδέεο θαη
εξσηήζεηο γηα ην πσο ζα δηεξεπλήζεη πξνθνξηθά ηνλ παξάγνληα ζε αλνηρηή
ζπδήηεζε.
πγθεθξηκέλα, ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη πηζαλφ ιφγσ ηεο αλαπεξίαο
ηνπ λα ππνθέξεη απφ θάπνηνπ είδνπο θαη βαζκνχ ζιίςε. Ζ ζιίςε ζε γεληθέο γξακκέο
ζπληειεί αξλεηηθά ζηηο πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο (εθηφο ίζσο απφ ηελ ηέρλε). Ο
ξφινο ηνπ ζπκβνχινπ είλαη λα δηεξεπλήζεη θαη εάλ δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη
ππφζηξσκα θαηάζιηςεο λα ζπκβνπιεπηεί εηδηθφ ζεξαπεπηή θαη ελδερνκέλσο λα
παξαπέκςεη ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο.
Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα παξνπζηαζηεί νλνκάδεηαη βξαρχ εξσηεκαηνιφγην
ζιίςεο θαη ζπγγξαθείο ηνπ είλαη νη P. Hakistian θαη P. McLean. ηφρνο ηνπ είλαη,
φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ, ε δηεξεχλεζε ζιίςεο θαη ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο αζηάζεηαο.

Σν εξγαιείν απνηειείηαη απφ πέληε εξσηήζεηο θαη είλαη ζρεδηαζκέλν λα
πξναληρλεχεη πηζαλά ππνζηξψκαηα ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, ελδερνκέλσο ιφγσ
ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Χο πξνο ηηο λφξκεο, ην φξγαλν έρεη αλαπηπρζεί ζε 196 άηνκα κε θαηαζιηπηηθή
ηδενιεςία, ζχκθσλα κε ην ΜΜΡΗ, θαζψο θαη κε ηε ιίζηα ζπκπεξηθνξψλ πνπ
ππνδειψλνπλ θαηάζιηςε. Δπίζεο, έλαο αξηζκφο 161 αηφκσλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο
νκάδα ειέγρνπ, θαζψο θαη άιια 107 άηνκα κε δηάθνξεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο εθηφο
απφ θαηάζιηςε.
Σν κέζν ζθνξ πνπ παξνπζηάδεηαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ πιεζπζκηαθή
θαηεγνξία θαη θπκαίλεηαη απφ 33.88 γηα ηα άηνκα κε θαηάζιηςε έσο 13.8 γηα ηα
άηνκα ρσξίο θαηαζιηπηηθφ ππφζηξσκα. Χο πξνο ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο,
πξνζζέηνπκε ηηο εξσηήζεηο 2-5 θαη ζην απνηέιεζκα πξνζζέηνπκε ηέζζεξηο θνξέο ηε
βαζκνινγία ηεο εξψηεζεο 1.
Ο δείθηεο αμηνπηζηίαο θπκαίλεηαη απφ 0.63 κέρξη 0.65 θαη 0.87. Χο πξνο ηε
ζηαζεξφηεηα έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε φηη ν δείθηεο θπκαίλεηαη απφ 0.73 ζε
δηάζηεκα test-retest κηαο εβδνκάδαο έσο 0.54 ζε δηάζηεκα test-retest ηξηψλ κελψλ.

Hakistian A. R & McLean P.D, (1989)
χληνκν εξσηεκαηνιφγην θαηάζιηςεο.
Psychological Assessment 1, 139-141.
ΟΓΖΓΗΔ
Γηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο εξσηήζεηο θαη επηιέμηε ηνλ αξηζκφ πνπ αληηζηνηρεί
ζηελ απάληεζε πνπ ζαο εθθξάδεη πεξηζζφηεξν.

ΔΡΧΣΖΔΗ
1. Πφζεο θνξέο ηηο ηειεπηαίεο δχν εκέξεο έρεηε θαηαιεθζεί απφ ζθέςεηο, φπσο
φηη είζηε αβνήζεηνη, απαηζηνδνμίαο, ηζρπξέο αλεζπρίαο, δπζηπρίαο θ.ι.π.
1
Καζφινπ

2

3

4

5
πλέρεηα

2. Πφζν ήξεκνο ήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο δχν εκέξεο ζε ζχγθξηζε κε ην πψο είζαη
ζπλήζσο;
1

2

3

4

Καζφινπ

5
πλέρεηα

3. ε πνην βαζκφ δπζθνιεχεζαη λα αξρίζεηο θαη λα θέξεηο ζε πέξαο κηα απιή
εξγαζηαθή απνζηνιή;
1

2

3

4

Καζφινπ

5
πλέρεηα

4. Πφζν επραξηζηεκέλνο είζαη κε ηελ ηθαλφηεηά ζνπ λα πξαγκαηνπνηείο απιέο
νηθηαθέο εξγαζίεο π.ρ. ςψληα, θαγεηφ, πιχζηκν, κηθξνεπηζθεπέο θ.ι.π.
1

2

3

4

Καζφινπ

5
πλέρεηα

5. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο ήζνπλ ηηο ηειεπηαίεο δχν εκέξεο ζε ζχγθξηζε κε ην πσο
είζαη ζπλήζσο;
1

2

3

Καζφινπ

4

5
πλέρεηα

Β. Παξέκβαζε
Μεηά ηε Γηεξεχλεζε, αθνινπζεί ε παξέκβαζε ηνπ ζπκβνχινπ ζην γλσζηηθφ,
ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ άμνλα.
1. Ζ παξέκβαζε ζην γλσζηηθφ άμνλα
Με ηελ παξέκβαζε ζηνλ άμνλα απηφ, ν ζχκβνπινο απνζθνπεί λα δψζεη ζην
άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα
επαγγέικαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ. Αθφκε θαιχηεξα θαη φηαλ ππάξρνπλ πεξηζψξηα,
φηαλ δειαδή ν ζχκβνπινο έρεη ηε δπλαηφηεηα πνιιψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνλ
ζπκβνπιεπφκελν, σζεί ην άηνκν λα αλαπηχμεη πξνζσπηθέο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο θαη
ειέγρνπ πιεξνθνξηψλ.

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηη ν ζχκβνπινο πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε
ζπλδπαζηηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηα επαγγέικαηα.
Ζ πιεξνθφξεζε πνπ πξέπεη λα κπνξεί λα παξέρεη άκεζα ν ζχκβνπινο είλαη
απαξαίηεην λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή πιεξνθνξίεο γηα ην πσο είλαη νξγαλσκέλεο θαη
πνηεο είλαη νη πηζαλέο ζέζεηο εξγαζίαο γηα θάζε εηδηθφηεηα ζηελ θαζεκηά απφ απηέο.
Δμάιινπ, ε πιεξνθφξεζε είλαη θαιφ λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε
πεξηγξαθέο επαγγεικάησλ θαη ρψξσλ εξγαζίαο. Δηδηθφηεξα, νη πιεξνθνξίεο πνπ
δίλνληαη κπνξεί λα αθνξνχλ:
-

ηα επαγγέικαηα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηε ρσξνηαμία θαη ην δνκηθφ ρψξν,

-

ηα ζεηηθά επαγγέικαηα,

-

ηα ηαηξηθά-παξαταηξηθά επαγγέικαηα,

-

ηα αλζξσπηζηηθά-εθπαηδεπηηθά επαγγέικαηα,

-

ηα επαγγέικαηα ηνπ θαιιηηερληθνχ ρψξνπ,

-

ηα επαγγέικαηα ηνπ αζιεηηθνχ ρψξνπ,

-

ηα επαγγέικαηα ηνπ ρψξνπ ηνπ ΜΜΔ,

-

ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ηξαπεδηθά επαγγέικαηα,

-

ηα επαγγέικαηα ηνπ ρψξνπ ησλ κεηαθνξψλ,

-

ηα εκπνξηθά επαγγέικαηα,

-

ηα επαγγέικαηα ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.

Γίλεηαη εκθαλήο ζην ζεκείν απηφ ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ
πξνζπαζεηψλ ζρεηηθά κε ηα επαγγέικαηα, ηηο επαγγεικαηηθέο επηινγέο θαη ηελ αγνξά
εξγαζίαο, θαζψο θαη γηα δεκηνπξγία δνκψλ ζπλερνχο πιεξνθφξεζεο απφ ηελ πιεπξά
ηεο πνιηηείαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ ζπκβνχισλ.
ην ζεκείν απηφ παξαηίζεηαη απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθά Παλειιελίνπ
πλεδξίνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ, φπνπ ηνλίδεηαη ε
αλάγθε γηα έξεπλα ησλ εξγαζηαθψλ δνκψλ γηα ρξήζε ζε ζέκαηα επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ:
"Έρνληαο ζρεδηάζεη θαη εθπνλήζεη δηάθνξα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ γηα δηαθνξεηηθνχο απνδέθηεο ην θαζέλα, έρσ εηζπξάμεη ηηο θνηλέο
αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ φισλ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ γηα νπζηαζηηθή πιεξνθφξεζε.
Ζ πιεξνθφξεζε απηή πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λα

αληαλαθιά ηηο παξνχζεο ρξνηέο απηήο ζε θάζε ηνκέα, είηε πξνζσπηθφ είηε νηθνλνκηθφ
είηε δηαπξνζσπηθφ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε θάζε αηνκηθή ή νκαδηθή ζπλεδξία, είηε κεκνλσκέλεο είηε
σο ζχλνιν θάπνηνπ επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο, νη ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηφο κνπ
επηθνηλσλνχλ ηηο αθφινπζεο αλάγθεο ηνπο:
αλάγθε Πιεξνθφξεζεο γηα ηηο δπλαηφηεηεο δηείζδπζεο θάζε ππνζπλφινπ ζηελ
αγνξά εξγαζίαο,
αλάγθε Πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο νδνχο γηα δηείζδπζε, ζπλήζσο
γηα επαγγέικαηα πνπ δελ αληηπξνζσπεχνληαη απφ αλαγλσξηζκέλα ζσκαηεία ή
ζπιιφγνπο,
αλάγθε Πιεξνθφξεζεο γηα ην ξφιν ησλ πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
ππνςεθίνπ (εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ) ζηελ επαγγεικαηηθή επηινγή,
αλάγθε Πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αξρηθή απνδνρή ζε θάζε ηνκέα,
αλάγθε Πιεξνθφξεζεο γηα ηε δηαπξνζσπηθή δηάζηαζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ,
αλάγθε Πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ηξέρνπζεο ακνηβέο θαη ινηπέο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο,
αλάγθε Πιεξνθφξεζεο γηα ην δηαπξνζσπηθφ αληίθηππν ηεο εξγαζίαο,
αλάγθε γηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ απνηεινχλ έλαλ
εξγαζηαθφ ηνκέα,
αλάγθε γηα ζθηαγξάθεζε νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ
εξγαζίαο ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο,
αλάγθε

γηα

ηηο

δπλαηφηεηεο

πιεξνθφξεζεο

σο

πξνο

ηηο

νδνχο

γηα

απηναπαζρφιεζε ζε θάζε εξγαζηαθφ ηνκέα.
Ζ απαίηεζε γηα γλψζε απηνχ ηνπ είδνπο δε κπνξεί λα θαιπθζεί απφ θακία
κεκνλσκέλε πεγή πιεξνθφξεζε. Απηφ πνπ ίζσο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί απηή ηε
ζηηγκή ζηα παξαπάλσ είλαη θάπνηα μελφγισζζα εγρεηξίδηα κε ζέκα πεξηγξαθή
ζέζεσλ εξγαζίαο, ηα νπνία αλαθέξνληαη κφλν ζε ζέζεηο νξγαλσκέλεο εξγαζίαο θαη
εμεηάδνπλ κφλν ηα θαζήθνληα θάζε ζέζεο, παξνπζηάδνληαο ελδηαθέξνλ κφλν απφ
νξγαλσηηθήο πιεπξάο.
Ζ αλάγθε γηα ζπλερή πνηνηηθή, πνζνηηθή, αιιά θαη δηεπηρεηξεζηαθή έξεπλα, ε
νπνία ζα θαιχπηεη ηα παξαπάλσ θελά ζηε δηάζηαζε ηεο πιεξνθφξεζεο είλαη
εκθαλήο θαη εηζπξάηηεηαη απφ νπνηνλδήπνηε αζρνιεζεί κε ην ζέκα θαη κέζσ
νπνηνπδήπνηε θνηλνχ. (Αλδξηαλφο, 1998).
Δθηφο απφ ηελ πιεξνθφξεζε θαη ηελ ππνζηεξηθηηθή δξάζε γηα ηελ απφθηεζε
απηνγλσζίαο, είλαη απαξαίηεηε θαη ε αλάγθε δξάζεο ηνπ αηφκνπ σο ελεξγνχ

πιεξνθνξηαθήο κνλάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην άηνκν γηα λα δξάζεη απνηειεζκαηηθά
ζα πξέπεη λα κάζεη λα απνθηά πξφζβαζε ζε φιεο ηηο πεγέο πνπ πξνζθέξνπλ
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επαγγεικαηηθέο θαηεπζχλζεηο πνπ ην ελδηαθέξνπλ, αιιά
θαη λα κεηαθέξεη απνθηεζείζεο ή πξνζσπηθέο πιεξνθνξίεο επηιεθηηθά ζε άιια άηνκα
ή δνκέο. Με άιια ιφγηα απαηηείηαη ελεξγνπνίεζε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ πξφζβαζε θαη
ηελ απνθσδηθνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ φιεο ηηο ππάξρνπζεο πεγέο.
Ο

ζχκβνπινο

επαγγεικαηηθνχ

πξνζαλαηνιηζκνχ,

γηα

λα

βνεζήζεη

απνηειεζκαηηθά ην άηνκν, νθείιεη λα θαιιηεξγήζεη θαη λα ελζαξξχλεη ην πξνζσπηθφ
έδαθνο πνπ ζα επηηξέςεη ζην άηνκν λα δξάζεη σο πφινο πνιπεπίπεδεο επεμεξγαζίαο
θαη αλακεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. Παξαηίζεληαη κεξηθά απφ ηα επίπεδα ζηα νπνία
θαιείηαη λα δξάζεη ην άηνκν:
Χο πξνο ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ην άηνκν ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη θαη λα
απνθσδηθνπνηεί πιεξνθνξίεο απφ άκεζεο θαη έκκεζεο πεγέο. Παξάδεηγκα άκεζεο
πεγήο είλαη ε θαηεπζείαλ δήηεζε πξνζσπηθνχ απφ νξγαλσκέλεο δνκέο κέζσ
αγγειηψλ θαη δηαδηθηχνπ. Έκκεζεο πεγέο είλαη ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ απφ
δεπηεξνγελείο πεγέο, π.ρ. αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ γηα δηαθήκηζε ελφο πξντφληνο
ζπλεπάγεηαη θαη πξνζπάζεηα γηα θαιχηεξε ηνπνζέηεζε θαη πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο,
πξάγκα πνπ ζα ελδηέθεξε απηνχο πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε ηηο
πσιήζεηο.
Χο πξνο ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε γλψζε ησλ θσδηθψλ
κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο αλάινγα κε ην πιαίζην επηθνηλσλίαο. Πξέπεη λα
ιακβάλνληαη
επηθνηλσλίαο,

ππφςε

θψδηθεο

επαγγεικαηηθνί

θαη

παξάκεηξνη,

θψδηθεο

φπσο:

επηθνηλσλίαο,

θνηλσληθνί

θψδηθεο

επηθνηλσλία

ζέζεσλ,

επηθνηλσλία ζπλαηζζεκάησλ.
2. Ζ παξέκβαζε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ άμνλα
Ο ζχκβνπινο ζε θάζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
ηεξεί ηα παξαθάησ:
α) Πξνζπαζεί λα παξαθηλεί ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο
απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά θαη εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηελ εθπαηδεπηηθή ή επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε πνπ ζθνπεχεη
λα αθνινπζήζεη. Οη πξφζθαηεο ηάζεηο ζηελ εηδηθή αγσγή πξνηείλνπλ φηη απηή ε
ζπκκεηνρή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζπκβνπιέο απφ ηνπο γνλείο, ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο, αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο ζπλεξγαζίαο γνλέα-επαγγεικαηία, θαζψο
θαη γνλέα εθπαηδεπηηθνχ.
β) Δλψ ηα πεξηζζφηεξα παηδηά αλαπηχζζνληαη γξήγνξα ζσκαηηθά, λνεηηθά θαη
ζπλαηζζεκαηηθά θαη απνθηνχλ δηάθνξεο δεμηφηεηεο, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
πνιιέο θνξέο δελ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εμέιημε. Γηα ην ιφγν απηφ ν εθπαηδεπηηθφο
ζε θάζε επαθή πξέπεη λα επηδεηθλχεη ππνκνλή αιιά θαη λα απνδέρεηαη ην άηνκν
άζρεηα κε ην πσο απνδίδεη, επηβξαβεχνληαο ηελ πξνζπάζεηα φηαλ δελ ππάξρεη
απνηέιεζκα. Ζ πξνζπάζεηα άιισζηε είλαη απηή πνπ ζα θέξεη ην απνηέιεζκα.
Καζψο απηέο νη δηαθνξέο κε ηηο θιίκαθεο ηνπ κέζνπ φξνπ αλάπηπμεο γίλνληαη
φιν θαη πην έληνλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο κπνξεί νη γνλείο λα έρνπλ ηελ
ηάζε λα αληηζηέθνληαη ζηελ έλλνηα ηεο νκαινπνίεζεο, δειαδή λα σζνχλ ην άηνκν κε
εηδηθέο αλάγθεο πξνο απηφ πνπ απηνί απνδέρνληαη σο θαλνληθφηεηα παξαβιέπνληαο
ηηο ηδηαίηεξεο αλαπηπμηαθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. ε απηφ ην επίπεδν ν ζχκβνπινο
πξέπεη λα παξέκβεη ψζηε λα νδεγήζεη ηνπο γνλείο λα δνπλ ην παηδί ηνπο σο
μερσξηζηή, κνλαδηθή νληφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηα άιια παηδηά.
γ) Να βνεζά ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηελ ζρνιηθή νκάδα λα πξνζαξκνζηεί ν
έλαο ζηνλ άιιν. ε έλα επίπεδν απηφ ην έξγν πεξηιακβάλεη ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο
λα εθπαηδεχζεη ην θνηλφ γηα ηε θχζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηα
δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο, ελψ ζε έλα άιιν επίπεδν πεξηιακβάλεη ηε
βνήζεηα πξνο ην παηδί κε αλαπεξίεο ψζηε λα θαηαλνήζεη ηελ αλαπεξία ηνπ θαη λα
αλαπηχμεη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θαζψο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο αληηδξάζεηο άιισλ
αλζξψπσλ.
δ) Να δίλεη ινγηθέο επζχλεο ζηα παηδηά πνπ δελ έρνπλ αλαπεξίεο γηα ηε θξνληίδα/
ππνζηήξημε ηνπ ζπκκαζεηή ηνπο κε αλαπεξίεο ελαιιάμ. ηε δηάξθεηα απηνχ ηνπ
ζηαδίνπ, ε ζρνιηθή νκάδα "εθπαηδεχεηαη" ζηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη είλαη φιν θαη πην
πηζαλφ λα ζηξαηεπζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ππνζηήξημε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξίεο. Αλ
δελ ην ρεηξηζηεί θαλείο πνιχ πξνζεθηηθά, απηφ κπνξεί λα είλαη πεγή κλεζηθαθίαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξεί λα είλαη κηα εκπινπηηζηηθή εκπεηξία γηα ηα παηδηά ηεο
ζρνιηθήο νκάδαο, πνπ ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα σξηκφηεηα θαη κηα ππεχζπλε
ζηάζε πνπ ππεξβαίλεη ηελ ειηθία ηνπο.
ε) Να βνεζήζεη ηνλ/ ηελ αδειθφ/ ή πνπ δελ έρεη αλαπεξίεο (εθφζνλ ππάξρεη ηέηνηνο)
λα αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο γηα λα εμεγήζεη ηελ αλαπεξία ηνπ/ ηεο αδειθνχ/ εο ζηνπο
θίινπο ηνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ηάζε γηα ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ κε
αλαπεξίεο ζε ζπλήζε ζρνιηθά πεξηβάιινληα, είλαη φιν θαη πην πηζαλφ φηη απηά ζα

πεγαίλνπλ ζην γεηηνληθφ ζρνιείν κε ηα αδέιθηα ηνπο πνπ δελ έρνπλ αλαπεξίεο. Σν λα
βνεζήζεη θαλείο ηα δεχηεξα λα εμεγήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ησλ
άιισλ παηδηψλ θαη ησλ δαζθάισλ θαη πξνο ηνπο ίδηνπο θαη πξνο ηα αδέιθηα ηνπο κε
αλαπεξίεο επνκέλσο, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο ζπζηεκηθήο παξέκβαζεο.

ΥΡΖΗΜΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑ ΣΖ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ
Α. Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο
Ζ γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπκε ή λα
αλαθεξζνχκε ζε θάπνηνλ άλζξσπν κε αλαπεξία απεηθνλίδεη ηηο αληηιήςεηο καο γηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο αλάγθεο πνπ ελδερνκέλσο έρεη απηφο ν
άλζξσπνο.
Απηφ ζπκβαίλεη αλεμαξηήησο αλ ρξεζηκνπνηνχκε ηε γιψζζα ζπλεηδεηά ή
αζπλείδεηα. πγθεθξηκέλα, γηα ηηο πεξηπηψζεηο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξίεο, νη
πεξηγξαθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δεκηνπξγία ησλ
πξψησλ εληππψζεσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ησλ πξνζδνθηψλ πνπ ε
θνηλσλία κπνξεί λα έρεη απφ απηνχο.
Ζ γιψζζα δίλεη πιηθή ππφζηαζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε
ηνπο αλζξψπνπο, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο κεηαρεηξηδφκαζηε θαη ζηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν πξνζθέξνπκε ππεξεζίεο.
Ζ γιψζζα είλαη θνξέαο εζηθψλ αμηψλ. Έρεη δχλακε, ε νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ραξαθηεξίζεη θάπνηνλ άλζξσπν είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά. Ζ
γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζήκεξα θαη ηελ νπνία ζα κπνξνχζακε λα νλνκάζνπκε
"δηαγλσζηηθή γιψζζα" (language of diagnosis) αλάγεη ηελ αλζξψπηλε αλαπεξία ζε
θπξηφηεξν

ραξαθηεξηζηηθφ,

πξνθεηκέλνπ

λα

πεξηγξάςεη

θάπνηνλ

άλζξσπν.

Παξαδείγκαηνο ράξε ρξεζηκνπνηνχκε ηηο ιέμεηο ηπθιφο, επηιεπηηθφο, αλάπεξνο θ.ι.π.
Έηζη ην δηαγλσζηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ γίλεηαη ην ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
αλζξψπνπ θαη επαλαπξνζδηνξίδεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ. Μεηά είλαη δχζθνιν λα
αληηιεθζνχκε ηη βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ εηηθέηα, ψζηε λα γλσξίζνπκε ηελ
πξαγκαηηθή ηαπηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.

Πποηάζειρ καλήρ ζςμπεπιθοπάρ:
Να ρξεζηκνπνηείηε ηα νλφκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη λα απνθεχγεηε ραξαθηεξηζκνχ
πνπ ζηηγκαηίδνπλ, κεηψλνπλ ή θειηδψλνπλ.
Να δηνξζψλεηε άκεζα θαη κε ζπλέπεηα άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην είδνο ηεο
αλαπεξίαο σο νλνκαηηθφ ραξαθηεξηζκφ.
Πεξηγξάθεηε ηνπο αλζξψπνπο θαη αθήλεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο λα πξνθχπηνπλ
θπζηνινγηθά απφ ηα ζπκθξαδφκελα.
Απνθεχγεηε αθφκα ηνπο γεληθνχο φξνπο, ι.ρ. αλάπεξνο, θαζπζηεξεκέλνο, άηνκν κε
εηδηθέο αλάγθεο θ.ι.π.
ηαλ δελ κπνξείηε λα απνθχγεηε ηνπο ραξαθηεξηζκνχο, βάδεηε ηε ιέμε άλζξσπνο
εκπξφο απφ ην είδνο ηεο αλαπεξίαο πνπ έρεη απηφο ν άλζξσπνο, ι.ρ. άλζξσπνο κε
αλαπεξία, καζεηήο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θ.ι.π.
Υξεζηκνπνηείηε ηνπο φξνπο άλζξσπνη κε αλαπεξίεο, παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο, άλζξσπνη πνπ εκπνδίδνληαη λα..., φηαλ πξαγκαηεχεζηε γεληθά ζεσξεηηθά
θνηλσληθά δεηήκαηα.
ηαλ

αλαθέξεζηε

ζε

θάπνηνλ

άλζξσπν

πνπ

ζπκκεηέρεη

ζε

πξφγξακκα

απνθαηάζηαζεο ή ζε αλάινγε δξαζηεξηφηεηα, ρξεζηκνπνηείηε ηνλ φξν ζπκκεηέρσλ
πνπ απνηειεί ηνλ αμηνπξεπέζηεξν ραξαθηεξηζκφ.
Δπηπξνζζέησο, βάιηε ην ζπκβνπιεπφκελν λα "αλαθαιχςεη" νλνκαζίεο ζην πιαίζην
αζθήζεσλ γηα ηε ζσζηφηεξε ρξήζε ηεο γιψζζαο.
Δπηκείλαηε ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νλνκαζηψλ πνπ βξέζεθαλ.
Β. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκβνχινπ σο απζεληία
Ζ ηερληθή απηή πξνέξρεηαη απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε θαη
ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνζεγγίζεηο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ζπκβνπιεπφκελνο ζα δερζεί ην ζχκβνπιν σο απζεληία.
Πξνεγνπκέλσο φκσο, απαηηείηαη ν ζχκβνπινο λα έρεη θεξδίζεη ηελ απνδνρή ηνπ
αηφκνπ. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα απηφ είλαη ε ιεπηνκεξήο απηνπαξνπζίαζε ηνπ
ζπκβνχινπ, ψζηε λα βνεζήζεη ην άηνκν λα εθηηκήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ σο
ζπκβνχινπ, ψζηε λα βνεζήζεη ην άηνκν λα εθηηκήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ σο
ζπκβνχινπ, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα δξα απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο
ηνπ αηφκνπ.

Δπίζεο πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή, ψζηε ε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία λα κε
γίλεηαη δηαζπαζηηθά θαη ην άηνκν λα κε ιακβάλεη ην κήλπκα φηη θάηη είλαη ζσζηφ,
επεηδή ην είπε ν ζχκβνπινο.
Γ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκβνχινπ σο αξσγνχ
Ο ζχκβνπινο πεξλάεη ην κήλπκα "είκαη εδψ γηα εζέλα, ζην πιεπξφ ζνπ φηη
θαη αλ απνθαζίζεηο". Ζ ηερληθή απηή είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή γηα ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο, δηφηη έρνπλ αλάγθε απφ ζηήξημε. Ζ ηερληθή απηή ηνπο δίλεη δπλάκεηο
θαη ηνπο βνεζά λα πξνρσξήζνπλ κε ηα ζρέδηα ηνπο ρσξίο λα θνβνχληαη ην άγλσζην
κέιινλ.
Γ. Διεχζεξνη ζπλεηξκνί
Δίλαη κηα ηερληθή κε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζπκβνπιεπηηθή επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, φηαλ ζέινπκε λα
δηεξεπλήζνπκε ηνπο θφβνπο ηνπ αηφκνπ θαη αζπλείδεηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα
ηνπο πξνθαινχλ. Γηα παξάδεηγκα:
Ο ζπκβνπιεπφκελνο εθκπζηεξεχεηαη ζην ζχκβνπιν φηη θνβάηαη λα ιάβεη κέξνο ζηηο
εμεηάζεηο. Παξ'φιν πνπ ν ζχκβνπινο ξσηά επαλεηιεκκέλα ηη είλαη απηφ πνπ ηνλ
θνβίδεη, δελ παίξλεη απάληεζε. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν ζχκβνπινο ξσηά: "Πεο
κνπ ην πξψην πξάγκα πνπ ζνπ έξρεηαη ζην κπαιφ ζνπ ζην άθνπζκα ηεο ιέμεο
εμεηάζεηο." Μέζσ απηήο ηεο εξψηεζεο ζπιιέγεηαη πιηθφ, ην νπνίν αθνχ
επεμεξγαζηεί θαη δηεξεπλεζεί θαηάιιεια ζα απνθαιχςεη ηα βαζχηεξα αίηηα ηνπ
θφβνπ.
Δ. Μεηαβίβαζε
Δίλαη κηα ηερληθή πνπ απνηειεί ηε βάζε ησλ ςπρνδπλακηθψλ πξνζεγγίζεσλ
θαη ζηξέθεηαη γχξσ απφ ηελ αλαβίσζε απφ κέξνπο ηνπ αηφκνπ θάπνηνπ γεγνλφηνο ή
ζπλαηζζήκαηνο, εθφζνλ ην δηεγεζεί. πλδπάδνληαο θαηάιιεια εξσηήζεηο θαη κέζσ
καηεπηηθψλ θαη δηαιεθηηθψλ κεζφδσλ, ν ζχκβνπινο νδεγεί ην άηνκν ζην λα
θαηαλνήζεη ηα βαζχηεξα αίηηα ηνπ ζπκβάληνο ή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ είρε βηψζεη
ζην παξειζφλ θαη πνπ αλαβίσζε.

η. Αληηκεηψπηζε θαηά πξφζσπν
Δίλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, εθφζνλ ν ζπκβνπιεπφκελνο
ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί. Ο ζχκβνπινο ηνπ εμεγεί ηη κπνξεί θαη ηη δε
κπνξεί λα θάλεη. Δπίζεο, ε ηερληθή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην άηνκν
ράλεη ηα φξηα ηνπ ζε ζρέζε κε άιια άηνκα ηνπ ζπζηεκηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα
παξάδεηγκα:
χκβνπινο: Ση επάγγεικα ζθέθηεζαη λα αθνινπζήζεηο;
πκβνπιεπφκελνο: Σίπνηα.
χκβνπινο: Καη πσο ζα δεηο;
πκβνπιεπφκελνο: Θα κε θξνληίδνπλ νη γνλείο κνπ.
ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, ην άηνκν έρεη ράζεη ηα φξηα ηνπ ζπζηεκηθνχ
πεξηβάιινληφο ηνπ θαη απαηηεί ρσξίο λα δίλεη. Ο ζχκβνπινο κπνξεί λα βνεζήζεη ην
άηνκν λα αληηκεησπίζεη ηελ θαηάζηαζε ππεχζπλα παξαζέηνληαο θαηεπζείαλ, αιιά κε
πξνζνρή, ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ σο πξνο απηφ.
Ε. Παηρλίδηα κε ηε θαληαζία- Πξνζσπνπνηήζεηο- Πξνβνιέο θ.ι.π.
Ο ζχκβνπινο κπνξεί λα δηεξεπλήζεη ππνζπλείδεηεο ηδέεο θαη ζηεξεφηππεο
αληηιήςεηο δεηψληαο απφ ην άηνκν λα πξνζσπνπνηήζεη ην αληηθείκελν ηεο
ζπδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ζέζεη ζην άηνκν ηελ αθφινπζε εξψηεζε: "Αλ
ζνπ δεηνχζα λα πεξηγξάςεηο έλαλ ηερληθφ ππνινγηζηψλ ηη είδνπο άηνκα ζα ζνπ
εξρφηαλ ζην κπαιφ"; (ειηθία- εκθάληζε- ζπλήζεηεο)
Πεξαηηέξσ, ν ζχκβνπινο κπνξεί κε ηα θαληαζηαθά παηρλίδηα λα δηεξεπλήζεη
θαη λα παξέκβεη ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηαχηηζε ηνπ αηφκνπ κε ην θαληαζηαθφ
αληηθείκελν.
Ζ. Δξγαζία ζην ζπίηη
Βαζηθφ εξγαιείν ηεο κνληέξλαο ζπκβνπιεπηηθήο πνπ ζπλήζσο έρεη ζηφρν λα
κάζεη ην άηνκν λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο, αιιά θαη λα δηεξεπλά ηα ελδηαθέξνληά ηνπ
θαη άιινπο παξάγνληεο πνπ ρξήδνπλ δηεξεχλεζεο. εκαληηθφ είλαη λα θαηαγξάθεη
θαη λα νξηνζεηεζεί ε εξγαζία θαη λα ζπκθσλεζεί θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο.

Θ. Παηρλίδη ξφισλ
Πνιχ ρξήζηκε ηερληθή εθφζνλ ν ζπκβνπιεπφκελνο πξφθεηηαη λα πεξάζεη απφ
ζπλέληεπμε γηα θάπνηα ζέζε πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. Με ην παηρλίδη ησλ ξφισλ, ην άγρνο
πνπ ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη ζηα άηνκα πνπ πξφθεηηαη λα πεξάζνπλ απφ ζπλέληεπμε
ειαηηψλεηαη, αθνχ πηα ε θαηάζηαζε ηεο ζπλέληεπμεο έρεη μαλαβηψζεη θαη δελ είλαη
πηα θαηλνχξγηα.
Η. Υηνχκνξ
Ζ ρξήζε ηνπ πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ζπκβνχινπ θαη ηνπ
ζπκβνπιεπκέλνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο ηδαληθνχο ηξφπνπο κεηνπζίσζεο θαη
απαιιαγήο απφ δπζάξεζηα ζπλαηζζήκαηα.
Κ. Λνγηθνζπκηθή αλάιπζε
Ο ζηφρνο είλαη λα θαηαλνήζεη ην άηνκν ηα αίηηα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θαη
θαηά ζπλέπεηα ησλ πξάμεψλ ηνπ. Δίλαη κηα πξνζέγγηζε πεξηζζφηεξν παξά ηερληθή θαη
ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε ζεξαπεπηηθή ζπκβνπιεπηηθή.
Ζ βαζηθή ππφζεζε είλαη φηη ην άηνκν κπνξεί λα απνδερζεί ηνλ εαπηφ ηνπ
αλεμάξηεηα κε ην αλ γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηνπο άιινπο θαη αλεμάξηεηα κε ην αλ
απνδίδεη ηθαλνπνηεηηθά. Γηδάζθεη ην άηνκν λα κελ απηναμηνινγείηαη ζπλερψο θαη
κάιηζηα κε εμσηεξηθά κέηξα θαη ζηαζκά, αιιά λα δξα σο επηζηήκνλαο ρεηξηδφκελνο
ηε ινγηθή ηνπ θαη λα πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ην ινγηθφ ππφβαζξν ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ηνπ.
Ζ ρξήζε ηεο ινγηθνζπκηθήο αλάιπζεο απαηηεί πείξα, δελ έρεη ζπγθεθξηκέλε
δνκή θαη ν ζχκβνπινο πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί πεηξακαηίδεηαη ζπλερψο.
Δίλαη αξθεηά ρξήζηκε πξνζέγγηζε ζηελ επαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή, εηδηθά
ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζχκβνπινο πξνζπαζεί λα απνδψζεη, αιιά θαη λα εθπαηδεχζεη
πάλσ ζε θάπνηεο ζθέςεηο, επηζπκίεο θαη ζπλαηζζήκαηα ηνπ ζπκβνπιεπνκέλνπ, ρσξίο
ν ζπκβνπιεπφκελνο λα κπνξεί λα βνεζήζεη ζπλεηδεηά.
Λ. Δκβνιηαζκφο γλψκεο

Γλσζηηθή ηερληθή πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηε ζπκβνπιεπηηθή, αιιά
ζηα ΜΜΔ θαη επηθνηλσλία. κσο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ζπκβνπιεπηηθή
σο ηερληθή θαηάξξηςε ζηεξενηχπσλ.
ε φ,ηη αθνξά ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ κε εηδηθέο αλάγθεο, εθφζνλ
δηαπηζησζεί φηη δηαθαηέρεηαη απφ ζηεξεφηππα ελδείθλπηαη ε απφ θνηλνχ πξνζέγγηζε
κε θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ θαη ςπρνιφγν. Δίλαη αξθεηά πηζαλφ ε ζηάζε ηνπ αηφκνπ κε
εηδηθέο αλάγθεο ζε ζέκαηα πξνζαλαηνιηζκνχ, απηνπεπνίζεζεο, επαθήο κε άιια
άηνκα λα αληαλαθιά ζηάζεηο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.
Ζ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ απηνχ ζπλεπάγεηαη φηη ν ζχκβνπινο πξέπεη λα
εθζέζεη ην πεξηβάιινλ ηνπ αηφκνπ (π.ρ. ηα άηνκα ηεο ηάμεο, ηεο νκάδαο θαη θπζηθά
ην ίδην ην άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο, αιιά θαη φζνπο απφ ην ζπζηεκηθφ πεξηβάιινλ
ηνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε καδί ηνπ) ζηα αξλεηηθά ζηεξεφηππα, λα πεξηγξάςεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ζθέςεο ησλ αηφκσλ ηνπ πεξηβάιινληνο κε βάζε απηά ηα
ζηεξεφηππα θαη θαηφπηλ λα σζήζεη ην πεξηβάιινλ ηεο ηάμεο θαη ην άηνκν κε εηδηθέο
αλάγθεο λα ηα απνξξίςεη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεχηεξε ζηήιε
ηνπ πίλαθα πνπ αθνινπζεί.
Ζ εθ ησλ πξσηέξσ γλψζε ησλ ζηεξενηχπσλ απφ ην ζχκβνπιν αλακθίβνια
βνεζά θαη απηφλ αθξηβψο ην ζθνπφ εμππεξεηεί θαη ν παξαθάησ πίλαθαο.

ΣΔΡΔΟΣΤΠΟ

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ

ηεπεόηςπερ ανηιλήτειρ ηος εςπύηεπος πληθςζμού για ηα άηομα με ειδικέρ ανάγκερ
Σν άηνκν κε αλαπεξία είλαη ή
άξξσζην
ή
έρεη
θάπνην
πξφβιεκα.

Ζ αλαπεξία απνηειεί θπζηθφ
κέξνο ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξίαο
θαη δελ είλαη ζπλψλπκν ηεο
αζζέλεηαο. Οη άλζξσπνη κε
αλαπεξίεο έρνπλ δηαθνξεηηθνχο
βαζκνχο αλάγθεο. Μεξηθέο
θνξέο αζζελνχλ, αιιά απηέο νη
θνξέο είλαη φζεο θαη νη θνξέο
πνπ αζζελνχλ θαη νη ηθαλνί
ζσκαηηθά.

Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο
έρνπλ ρακειή πνηφηεηα δσήο.

Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο
έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε ηνπο
ηθαλνχο ζσκαηηθά. Παζρίδνπλ
γηα εμίζνπ πςειφ επίπεδν δσήο,
φπσο θαη νη άιινη νη άλζξσπνη.
Ζ αλαπεξνγέλεζε νθείιεηαη
ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία κε ηελ
νηθνδφκεζε
απξνζπέιαζησλ
ζρνιείσλ, θηεξίσλ, ζεάηξσλ,
θαηνηθηψλ, κέζσλ καδηθψλ
κεηαθνξψλ,
θνηλσθειψλ
νξγαληζκψλ θ.ι.π.
Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο
έρνπλ
αθξηβψο
ηηο
ίδηεο
ππνρξεψζεηο θαη ηα ίδηα
θαζήθνληα κε ηνπο ηθαλνχο
ζσκαηηθά θαη κπνξνχλ λα
αληεπεμέιζνπλ εμίζνπ θαιά
ζηελ εξγαζία, ζηηο εκπνξηθέο
ηνπο
ζπλαιιαγέο,
ζηηο
αζιεηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο
θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνπο
ζπλαλαζηξνθέο.

Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο είλαη
πεθσηηζκέλνη, εξσηθνί θαη
ζαξξαιένη επεηδή κπνξνχλ λα
δνπλ κε ηελ αλαπεξία ηνπο.

Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο
πάληα ρξεζηκνπνηνχλ αθξηβά
θαη
πςειήο
ηερλνινγίαο
βνεζήκαηα απνθαηάζηαζεο.

Οη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο
πξέπεη λα κέλνπλ ζε ηδξχκαηα ή
ζε άζπια επεηδή κπνξεί λα
βιάςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα άθξσο
απαξαίηεηα βνεζήκαηα είλαη
θζελά, απιά ζηελ θαηαζθεπή
θαη
ρακειήο
ηερλνινγίαο.
Πνιιά απφ απηά κπνξνχλ λα
θαηαζθεπαζηνχλ απφ απιά
πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζε θάζε
ζπίηη.
Ζ αιήζεηα είλαη πσο αθφκε θαη
άλζξσπνη κε πνιχ ζνβαξέο θαη
πνιιαπιέο αλαπεξίεο κπνξνχλ
λα δνπλ αλεμάξηεηνη ζηελ
θνηλφηεηα θαη λα αλαπηχζζνπλ
νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
δξαζηεξηφηεηεο αληίζηνηρεο κε
απηψλ ησλ ηθαλψλ ζσκαηηθά.

Ζ ιαλζαζκέλε αληίιεςε ηεο
αλαπεξίαο
σο
αζζέλεηαο
απνηειεί ε ίδηα αζζέλεηα. Σν
κφλν πνπ εμππεξεηεί είλαη ε
άξλεζε
ησλ
αλζξψπηλσλ
αλαγθψλ θαη δεκηνπξγεί έλα
αξλεηηθφ ζηεξεφηππν ζχκθσλα
κε ην νπνίν νη άλζξσπνη κε
αλαπεξίεο
πξέπεη
λα
απνζπξζνχλ
απφ
ηελ
θπθινθνξία
κέρξη
λα
ζεξαπεπζνχλ ζε θάπνην ίδξπκα.
Απηφ είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν
θαη
βιαβεξφ
ζηεξεφηππν.
Δπεηδή
απνζαξξχλεη
ηηο
θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο θαη
ηελ αλάπηπμε ησλ ψξηκσλ
αλζξψπηλσλ
ζρέζεσλ.
Ζ
λννηξνπία φηη ε αλαπεξία είλαη
θαθφ πξάγκα θαη φηη ε
αλαπεξία ζεκαίλεη ρακειή
πνηφηεηα δσήο είλαη κεγαιχηεξε
αλαπεξία απφ απηή ηελ ίδηα ηελ
αλαπεξία.
Ζ πξνζπέιαζε ζηα θηήξηα, ε
δηαζεζηκφηεηα επαγγεικαηηψλ
βνεζψλ, ε πξνζπειαζηκφηεηα
ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξψλ
θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ε
ίζε κεηαρείξηζε
απφ
ην
ζχζηεκα
πγείαο
θαη
ηα
αζθαιηζηηθά
ηακεία
ηνπο
θαζηζηά
ηθαλνχο
λα
αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο
αλάινγεο κε απηέο ησλ ηθαλψλ
ζσκαηηθά.
Παξαίηεζε ηνπ ΑΜΔΑ θαη ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ απφ ηελ
"πξνζπαιαζηκφηεηα", κε ηελ
επξεία έλλνηα.

Σν κφλν πνπ ρξεηάδνληαη είλαη
πξνζπειαζηκφηεηα
ησλ
κεηαθνξψλ, ησλ θνηλφρξεζησλ
ρψξσλ, ππεξεζίεο βνήζεηαο ζην
ζπίηη
απφ
επαγγεικαηίεο
βνεζνχο θαη λνκνζεζία πνπ
δηέπεηαη απφ ηηο αξρέο ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο.

ηεπεόηςπερ ανηιλήτειρ ηυν αηόμυν με ειδικέρ ανάγκερ

ινη κνπ θέξνληαη θαιά γηαηί
είκαη αλήκπνξνο.

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ
μέξνπλ πσο λα αληηκεησπίζνπλ
έλα άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο.

Δγψ δε κπνξψ λα θάλσ φηη
θάλνπλ φινη νη άιινη.

Έλα ΑΜΔΑ κπνξεί λα θάλεη φηη
θάλνπλ φινη νη άιινη αξθεί λα
κελ εκπιέθνληαη ζέκαηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε
αλαπεξία.

Σα ΑΜΔΑ δε ρξεηάδνληαη
πξνλνκηαθή αληηκεηψπηζε ζε
ηνκείο άιινπο απφ απηνχο πνπ
επεξεάδνληαη
απφ
ηελ
αλαπεξία.
Σα ΑΜΔΑ δε κπνξνχλ λα
εθηειέζνπλ κφλν εθείλεο ηηο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαξηψληαη
άκεζα απφ ηελ αλαπεξία ηνπο.

ΠΔΡΗΠΣΧΖ Α
Ο Νίθνο είλαη ζήκεξα 28 εηψλ. ηα δεθανρηψ ηνπ ρξφληα είρε έλα αηχρεκα κε
κεραλή, κε απνηέιεζκα λα ρηππήζεη ζην θεθάιη θαη λα έρεη πνιιέο επηπινθέο ζηε
ζπλέρεηα απφ απηφ ην ρηχπεκα ζηελ νκηιία, ζην βάδηζκα, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δεμηνχ
ηνπ ρεξηνχ.
Πξηλ απφ ην αηχρεκα, ν Νίθνο είρε δνθηκάζεη θαη έθαλε ζπρλά ρξήζε
ειαθξψλ λαξθσηηθψλ, θαζψο θαη αιθνφι. Δπίζεο, είρε αλαπηχμεη ελεξγφ δξάζε κε
νκάδεο αλαξρναπηφλνκσλ, πξάγκα πνπ ηνλ είρε νδεγήζεη ζηε ζχιιεςε γηα θζνξά
μέλεο πεξηνπζίαο.
Αλέθηεζε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ γλσζηηθψλ θαη θηλεζηναηζζεηηθψλ

ηνπ

ηθαλνηήησλ ηέζζεξα ή πέληε ρξφληα πεξίπνπ κεηά ην αηχρεκα. κσο, ηφηε βξηζθφηαλ
πηα ζε κηα ειηθία, ζηελ νπνία έπξεπε ήδε λα έρεη επηιέμεη ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθή
αλ φρη επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε.
Έηζη, ν Νίθνο άξρηζε λα επηζθέπηεηαη έλα ζχκβνπιν επαγγεικαηηθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ. ηηο ζπλεδξίεο πνπ αθνινχζεζαλ, ν Νίθνο δελ έδεηρλε θαλέλα
ελδηαθέξνλ ζε φ,ηη αθνξνχζε ην επάγγεικα πνπ ζα αθνινπζνχζε παξ'φιν πνπ νη
πεξηζζφηεξεο ιεηηνπξγίεο ηνπ είραλ απνθαηαζηαζεί.
Ζ δηθαηνινγία πνπ πξνέβαιε ήηαλ φηη δε κπνξνχζε λα δνπιέςεη γηαηί ήηαλ
άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο.
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζπκβνχινπ ήηαλ αξρηθά δηεξεπλεηηθή. Έπξεπε λα εληνπίζεη
πνηνη ήηαλ νη πξαγκαηηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ήζειε ν Νίθνο λα αζρνιεζεί κε
ην εξγαζηαθφ ηνπ κέιινλ.
Αθνινχζεζε ηελ ηερληθή ησλ ειεχζεξσλ ζπλεηξκψλ, ε νπνία έδεημε φηη ν
Νίθνο είρε ζπλδέζεη ηελ εξγαζία κε ηελ επηβνιή εμνπζίαο. Πξνθαλψο είρε παίμεη θαη
θάπνην ξφιν ην αλαξρηθφ παξειζφλ ηνπ.

Ο ζχκβνπινο θαηφπηλ δηεξεχλεζε ην απηνζπλαίζζεκα ηνπ Νίθνπ, θαζψο θαη
ηα ελδηαθέξνληά ηνπ. Βξέζεθε φηη ην απηνζπλαίζζεκα ήηαλ αξθεηά πςειφ, ελψ ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ ζηξέθνληαλ γχξσ απφ θαιιηηερληθά ζέκαηα.
Ο ζχκβνπινο θαηαηφπηζε ζε επφκελεο ζπλαληήζεηο ην Νίθν γηα επαγγέικαηα
ηα νπνία ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο (θαιιηηερληθά) δελ παξέπεκπαλ ζε επηβνιή εξγαζίαο
θαη ζπλαπνθάζηζαλ λα δηεξεπλήζεη κφλνο ηνπ πιένλ ζηνηρεία γχξσ απφ ην επάγγεικα
ηνπ θσηνγξάθνπ.
Ο Νίθνο εξγάδεηαη ζήκεξα σο βνεζφο θσηνγξάθνπ θαη ππεχζπλνο ζηνχληην.
ΠΔΡΗΠΣΧΖ Β
Ο Πέηξνο είλαη ζήκεξα 25 εηψλ. Γελλήζεθε κε παξαπιεγία ε νπνία ηνπ
δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηελ νκηιία θαη ηελ θίλεζε. Χζηφζν, νη επηδφζεηο ηνπ ζην
ζρνιείν ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο.
Ο ίδηνο εμαηηίαο ησλ αδπλακηψλ ηνπ πξνβιεκαηηδφηαλ σο πξνο ηελ
επαγγεικαηηθή θαηεχζπλζε πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη, θαζψο θαη σο πξνο ηελ
επάξθεηά ηνπ γηα νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή επηινγή.
ηηο ζπλεδξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ
αθνινχζεζαλ, ν Πέηξνο θαλέξσζε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο
ππνινγηζηέο. Ο ζχκβνπινο ηνπ έδσζε βαζηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζρεηηθέο ζπνπδέο θαη
ηα επαγγέικαηα θαη καδί ζπκθψλεζαλ λα ζπγθεληξψζεη ν ίδηνο πεξαηηέξσ
πιεξνθνξίεο. ηηο επφκελεο εβδνκάδεο ν Πέηξνο θάζε θνξά πνπ ζπλαληνχζε ην
ζχκβνπιν είρε φιν πεξηζζφηεξεο απνξίεο, θαζψο κάζαηλε θαηλνχξγηα ζηνηρεία πνπ
ηνλ πξνβιεκάηηδαλ.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα απνγνεηεπζεί. Μεηά απφ πξνζεθηηθή έξεπλα, ν
ζχκβνπινο ζπκπέξαλε φηη πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε
ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηειηθά λα θάλεη κηα ζπλεηδεηή επηινγή, ν Πέηξνο έπξεπε λα
επηζθεθζεί έλαλ εηδηθφ.
Ο ζχκβνπινο ζπλέζηεζε ζηνλ Πέηξν λα ζπγθεληξψζεη ηηο απνξίεο ηνπ θαη
θαλφληζε έλα ξαληεβνχ κε έλαλ εηδηθφ.
Ο εηδηθφο ηνπ εμήγεζε φια απηά πνπ ηνλ πξνβιεκάηηδαλ θαη ηνπ έδσζε
πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά ησλ ζρεηηθψλ κε ηνπο ππνινγηζηέο
επαγγεικάησλ.

Καηφπηλ ν ζχκβνπινο κε ηε ζεηξά ηνπ έδσζε ζηνλ Πέηξν ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηηο δεκφζηεο θαη
ηδησηηθέο ζρνιέο Ζ/Τ.
Ο Πέηξνο ζήκεξα εξγάδεηαη ζε κεγάιε εηαηξεία ππνινγηζηψλ σο
πξνγξακκαηηζηήο ηζηνζειίδσλ κε πνιχ πςειφ κηζζφ.
Ζ ΠΡΟΧΠΗΚΖ ΜΑΡΣΤΡΗΑ ΣΟΤ ΝΗΚΟΤ ΒΟΤΛΓΑΡΟΠΟΤΛΟΤ
Γελλήζεθα ην 1959, 14 Φεβξνπαξίνπ. Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1983, ζε
ηξνραίν αηχρεκα απέθηεζα ηεηξαπιεγία χζηεξα απφ θάθσζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ.
Απφ ηφηε δσ θάησ απφ ζπλζήθεο ζνβαξήο ηεηξαπιεγίαο πνπ ζπλεπάγεηαη ε
θάθσζε λσηηαίνπ κπεινχ ζηνλ 5ν απρεληθφ ζπφλδπιν.
Τπήξμα ηπρεξφο. Πξνέξρνκαη απφ κηα ζρεηηθά εχπνξε νηθνγέλεηα θαη γη'απηφ
νη γνλείο κνπ είραλ θάπνηα ρξήκαηα, αιιά θαη ηε δηάζεζε λα ηα μνδέςνπλ ή λα ηα
επελδχζνπλ γηα ηε δηθή κνπ απνθαηάζηαζε.
Απφ ηελ αξρή λνζειεχηεθα ζην Stoke Mandeville Hospital ηεο Αγγιίαο, ην
νπνίν ζεσξείηαη θαη είλαη έλα απφ ηα θαιχηεξα θέληξα απνθαηάζηαζεο γηα θαθψζεηο
λσηηαίνπ κπεινχ ζηνλ θφζκν.
Ζ απνθαηάζηαζε φζν θαιή θη αλ ήηαλ, δελ ήηαλ αξθεηή. Δδψ είλαη Διιάδα,
"Μπαιθάληα". Οηηδήπνηε σξαίν θαηαζηξέθεηαη, θαηαηξνπψλεηαη, ζπλζιίβεηαη θαη
εμνπδεηεξψλεηαη.
ηελ Διιάδα δελ ππάξρεη ρψξνο γηα αλάπεξνπο. Καλείο δε ζέιεη ηνπο
αλάπεξνπο. Δάλ ηνπο ζέιαλε, ζα είραλ θηηάμεη θέληξα απνθαηάζηαζεο θαη δε ζα
εμαλάγθαδαλ ηνπ Έιιελεο λα κεηαλαζηεχνπλ ακέζσο κεηά ηελ απφθηεζε ηεο
παξάιπζήο ηνπο.
Τπήξμα ηπρεξφο θαη είρα ηελ αλνρή ηνπ νηθνγελεηαθνχ θαη θνηλσληθνχ
θχθινπ. Τπήξμα αθφκε πην ηπρεξφο, επεηδή είρα θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ θχθινπ κνπ.
Γη'απηφ κπφξεζα λα πξνεηνηκαζηψ θαη λα αληηκεησπίζσ ηελ απεηιεηηθή εηζβνιή ηεο
δηθήο κνπ πξνζσπηθήο αλαπεξίαο.
Οξγαλψζεθα, έκαζα ηελ αλαπεξία κνπ, πξνζπάζεζα λα βξσ ηξφπνπο γηα λα
ππεξβψ ηηο αληθαλφηεηέο κνπ, πξνζπάζεζα λα αλαζπγθξνηήζσ ηε δσή κνπ, ηνλ
εαπηφ κνπ θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά κνπ. Πξνζπάζεζα, αιιά δελ έγηλαλ πνιιά
πξάγκαηα.

Σν κφλν πνπ θαηάθεξα είλαη λα κελ κε αληηκεησπίδνπλ (πάληα) σο άηνκν κε
εηδηθέο αλάγθεο. Σίπνηα άιιν, φκσο, δε κπφξεζα λα θάλσ ηε δσή κνπ.
Ίζσο θάπνηνη ζεσξνχλ πσο έρσ θάλεη πνιιά. Πξαγκαηηθά έρσ ζπλδέζεη ην
φλνκά κνπ κε θάπνηεο απφ ηηο θαηλνηνκίεο ζηνλ ηνκέα ηεο απνθαηάζηαζεο θαη ηεο
αλαπεξίαο. κσο, πνηέ δελ θαηφξζσζα λα θάλσ απηφ ην ηφζν απιφ πνπ ην θάλεη
νπνηνζδήπνηε Έιιελαο: δελ θαηφξζσζα λα εξγαζζψ θαη απηή ε εξγαζία λα κνπ
απνδίδεη ρξήκαηα. Γελ θαηφξζσζα λα επηηχρσ επαγγεικαηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά, κε
ηελ νηθνλνκηθή έλλνηα ηνπ φξνπ "επηηπρία", ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα ρξήκαηα είλαη
έλδεημε επηηπρίαο.
Ίζσο λα έρσ επηηχρεη ζε θάπνηεο θαηλνηνκίεο, αιιά ζηελ νπζία έρσ απνηχρεη
ζην λα δεκηνπξγήζσ ηηο ζπλζήθεο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηθή κνπ πξνζσπηθήο
επηβίσζεο.
Έρσ δνθηκάζεη ηα πάληα: έρσ δνθηκάζεη ηελ ηερλνινγία, ηελ ππνζηήξημε απφ
εθπαηδεπκέλνπο λνζειεπηέο, ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ
απνθαηάζηαζεο, ηε ξεηνξηθή ηεο αλαπεξίαο, ηελ παξέκβαζε ζηα ΜΜΔ θαη ζηνπο
θνξείο, ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα απνθαηάζηαζεο, ηε ζπλαλαζηξνθή κε ηνπο
θνξπθαίνπο επαγγεικαηίεο ζηελ απνθαηάζηαζε θαη γη'απηφ κε βεβαηφηεηα κπνξψ λα
ηζρπξηζηψ νξηζκέλεο αιήζεηεο πνπ αθνξνχλ ηε δσή θάησ απφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο
θαη απηά πνπ ηελ ππνλνκεχνπλ.
Απηφ πνπ κε βεβαηφηεηα κπνξψ λα ηζρπξηζηψ είλαη φηη πνπζελά ζηνλ θφζκν
δελ ππάξρεη ε ζπληαγή γηα κηα επηηπρεκέλε αλαπεξία. Παληνχ ζε φιν ηνλ θφζκν
πξψηα δεκηνπξγείηαη ε λνκνζεζία θαη χζηεξα δεκηνπξγνχληαη νη θνξείο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία. Με απιά ιφγηα: δελ μέξσ ηη πξέπεη λα θάλεη έλαο
άλζξσπνο πνπ δεη θάησ απφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο, γηα λα επηηχρεη ζηε δσή ηνπ.
Γλσξίδσ, φκσο, ηη πξέπεη λα απνθχγεη λα θάλεη, γηαηί, εάλ ηα θάλεη, ηφηε ζα απνηχρεη
ζηε δσή ηνπ.
Με πην απιά ιφγηα, ζα θξνληίζσ λα ζαο δψζσ νξηζκέλεο ζπκβνπιέο.
Δάλ δείηε θάησ απφ ζπλζήθεο ζνβαξήο αλαπεξίαο θαη εάλ νη επηπινθέο ηεο
αλαπεξίαο ζαο είλαη πεξηνξηζηηθέο θαη ζαο αηθληδηάδνπλ, ηφηε αλεπηθχιαθηα ζαο
ζπκβνπιεχσ ΜΖΝ ΔΡΓΑΣΔΗΣΔ. Γηα φινπο εκάο πνπ δνχκε θάησ απφ ζπλζήθεο
ζνβαξήο αλαπεξίαο Ζ ΔΡΓΑΗΑ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε ΣΡΑΓΧΓΗΑ. Αξθεί κηα
κηθξή νπξνινίκσμε ή κηα δηαηαξαρή ησλ κεραληζκψλ ηεο ζεξκνξχζκηζεο ή κηα γξίπε
ή έλα θάηαγκα, γηα λα απνζπξζείηε απφ ηελ εξγαζία. ηαλ εζείο απνζχξεζηε, ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα ηξέρνπλ θαη εχθνια κπνξείηε λα θαηαιήμεηε ζηελ νηθνλνκηθή

θαηαζηξνθή. Γη'απηφ κελ εξγαζηείηε. Αθφκε θαη αλ ζθέθηεζηε λα γίλεηε δεκφζηνο
ππάιιεινο, ζθεθηείηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο εξγαζίαο, θάησ απφ ζπλζήθεο θαχζσλα ή
παγεηνχ. Δίλαη δχζθνια.
Δάλ δείηε θάησ απφ ζπλζήθεο κηαο ιηγφηεξν ζνβαξήο αλαπεξίαο, ηφηε, πξηλ
απνθαζίζεηε λα εξγαζηείηε, εμεηάζηε ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο εξγαζίαο ζαο. Δάλ δελ
πξφθεηηαη λα ππεξβείηε θαηά πνιχ ηηο πιηθέο αληνρέο ηνπ παξάιπηνπ κέξνπο ηνπ
ζψκαηφο ζαο, ηφηε εξγαζηείηε. Δάλ, φκσο, ε θφπσζε εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο πξφθεηηαη
λα ππεξβεί ηα φξηα ηεο αλνρήο ζαο, ηφηε κελ εξγαζηείηε.
Δάλ δείηε θάησ απφ ζπλζήθεο κηαο αλεθηήο αλαπεξίαο, ι.ρ. ρακειήο
παξαπιεγίαο ή εγθεθαιηθήο παξαπιεγίαο, ηφηε εξγαζηείηε θαη θξνληίζηε λα
επηθξαηήζεηε κε εγεηηθνχο φξνπο ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ζαο. Μελ μερλάηε πσο
θαζέλαο απφ εκάο πνπ ρξεζηκνπνηεί αλαπεξηθφ θάζηζκα είλαη πξεζβεπηήο ηεο
αλαπεξίαο φισλ ησλ Διιήλσλ κε αλαπεξίεο. Κάζε ιάζνο πνπ ζα θάλεη επηβαξχλεη
φινπο ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο, επεηδή ν θφζκνο πνηέ δε ιέεη "έθαλε ιάζνο ν
αλάπεξνο". Ο θφζκνο γεληθεχεη ην ζθάικα θάζε κεκνλσκέλνπ αλαπήξνπ θαη ιέεη
"έηζη είλαη νη αλάπεξνη".
Γη'απηφ, πξηλ εξγαζηείηε, ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΘΔΗΣΔ. Αλαζπγθξνηήζηε ηνλ
εαπηφ ζαο. Γίλεηε σξαίεο θαη σξαίνη. Υξεζηκνπνηείηε εχρξεζηα, ιεηηνπξγηθά,
εξγνλνκηθά θαη θπξίσο θνκςά βνεζήκαηα απνθαηάζηαζεο. Σα βνεζήκαηα
απνθαηάζηαζεο θαη ηα αλαπεξηθά θαζίζκαηα λα ηα κεηαρεηξίδεζηε σο ηελ πξνέθηαζε
ηνπ ζψκαηφο ζαο. Να κελ παξαιείπεηε ηε θξνληίδα ηνπ παξάιπηνπ κέξνπο ηνπ
ζψκαηφο ζαο. Να ληχλεζηε κε θνκςά ξνχρα. Να ζπλαλαζηξέθεζηε θνκςνχο
αλζξψπνπο. Να απνθηήζεηε απηνεθηίκεζε. Να ιαηξεχεηε ηελ εξγαζία ζαο. Να γίλεηε
εξγαζηνκαλείο. Να απνθηήζεηε αμηφινγα ελδηαθέξνληα, πνπ λα κε ζπγθξνχνληαη
νχηε κε ηελ εξγαζία ζαο, αιιά νχηε θαη κε ηελ θαλνληθφηεηά ζαο.
ινη εκείο πνπ δνχκε θάησ απφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο δελ έρνπκε παξά κφλν
κία επηινγή: λα εληππσζηάζνπκε κε ην παξνπζηαζηηθφ καο θαη κε ηελ αξηηφηεηά καο.
Έρνπκε θαη κηα δεχηεξε επηινγή: λα θάλνπκε απηφ πνπ θάλνπλ θαη ηα άιια άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο θαη λα απνηχρνπκε.
Υξεζηκνπνηήζηε ηελ ηερλνινγία ζηηο πην αθξαίεο εθδνρέο ηεο. Γελ έρεη
ζεκαζία ηα εάλ είζηε έηνηκνη. Δάλ δελ είζαζηε αθφκε έηνηκνη λα ρξεζηκνπνηήζεηε
ηελ ηερλνινγία απνθαηάζηαζεο, γίλεηε έηνηκνη. Έρεηε ιίγν θαηξφ λα πξνεηνηκαζηείηε,
ΑΛΛΑ ΚΑΝΣΔ ΣΟ. Να κελ μερλάηε πσο θάζε κέξα πνπ πεξλά κε αλελέξγεηα, είλαη
κηα κέξα ρακέλε απφ ηε δσή ζαο.

Με ράλεηε ην θνπξάγην ζαο. Αλαζπγθξνηεζείηε, κάζεηε ην παξάιπην κέξνο
ηνπ ζψκαηφο ζαο, κάζεηε ηελ αλαπεξία ζαο θαη νξγαλψζηε ηελ επηβίσζήο ζαο. Κάληε
ηελ επηβίσζε ρφκπη. Σν δήηεκα δελ είλαη κφλν λα επηβηψζεηε. Σν δήηεκα είλαη λα
επηβηψλεηε κε ζηπι. Σν δήηεκα είλαη λα επηβηψλεηε ρσξίο λα απσζείηε ηνπο
αλζξψπνπο πνπ ζπλαληάηε.
Γηα λα ην θάλεηε, ρξεηάδεηαη λα γίλεηε σξαίνη θαη σξαίεο καδί κε ηελ
αλαπεξία ζαο θαη φρη ρσξίο απηή. ζν θαη λα πξνζπαζήζεηε λα θξχςεηε ηελ
αλαπεξία ζαο, φζν θαη πξνζπαζήζεηε λα θάλεηε πσο δε ζπκβαίλεη ηίπνηα, θαλείο δελ
πξφθεηηαη λα ζαο πηζηέςεη.
Ζ αλαπεξία δελ είλαη θάηη πνπ θξχβεηαη. Ζ αλαπεξία θξαπγάδεη. Μελ ηελ
αθήζεηε αλεμέιεγθηε λα θξαπγάδεη. Διέγμηε ηελ, γηα λα ζαο δηαθεκίζεη ζεηηθά. Καη
κελ μερλάηε πσο φζν πεξηζζφηεξνη σξαίνη άλζξσπνη κε αλαπεξίεο ζπγθεληξψλνληαη,
ηφζν πεξηζζφηεξν ζα απνελνρνπνηείηαη απηή θαζαπηή ή αλαπεξία. Γελ είζαζηε
ππεχζπλνη απέλαληη κφλν ζηνλ εαπηφ ζαο. Δίζαζηε ππεχζπλνη απέλαληη ζε φινπο ηνπο
Έιιελεο πνπ δνπλ θάησ απφ ζπλζήθεο αλαπεξίαο. Καζέλαο απφ εκάο είλαη
πξεζβεπηήο ηεο αλαπεξίαο. Εήζηε ζαλ πξεζβεπηέο.
ημείυζη: Σν Βηνγξαθηθφ ηνπ θ. Βνπιγαξφπνπινπ παξαηίζεηαη κεηά απφ πξνζσπηθή
επηθνηλσλία θαη έγθξηζε ηνπ ίδηνπ απφ ηελ ηζηνζειίδα, γηα ηελ νπνία έρεη ηελ επζχλε,
http://www.disabled.gr

ΥΡΖΗΜΟ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟ ΤΛΗΚΟ
ΑΡΜΟΓΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΧΝ ΑΜΔΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Δξκνχ 15- Αζήλα- ηει. 32 31 770, 32 31 811
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΖΡΧΝ
Αζήλα- ηει. 52 95 209, 10, 13 & 52 95 149

ΘΔΜΑΣΑ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΠΑΥΟΛΖΖ
Πληποθοπίερ για επγαζία ζηο δημόζιο ηομέα
ΑΝΧΣΑΣΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ (Α..Δ.Π.)
Παλεπηζηεκίνπ 15- Αζήλα- ηει. 32 48 841-2
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΛΖΦΔΧΝ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Βαζ. ιγαο 15- Αζήλα - ηει. 33 93 210
ΟΑΔΓ- ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ
ΑΘΖΝΑ
ΚΔΝΣΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΟΑΔΓ
ΣΜΖΜΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ
Δζληθήο Αληηζηάζεσο 8- Άιηκνο- ηει. 99 89 000, 99 89 185
ΠΡΟΣΤΠΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
Πεηξαηψο 52- Αζήλα- ηει. 52 47 479

ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ
Πεηξαηψο 52- Αζήλα- ηει. 52 45 605
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΑΘΖΝΧΝ
Πεηξαηψο 52- Αζήλα- ηει. 52 43 982
ΠΔΗΡΑΗΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Δζληθήο Αληίζηαζεο & Γ. Γνχλαξε, Πιαηεία Ηππνδακίαο- Πεηξαηάο- ηει. 41 23 114
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ
Γσδεθαλήζνπ 10Α- Θεζζαινλίθε- Σει. 542 551
ΓΡΑΦΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
Λαγθαδά 117-119- ηει. 746 000
ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ
Παπέσει πληποθόπηζη για επγαηικά θέμαηα και εκδίδει κάπηα απαζσόληζηρ ανηλίκος.
Δπιθευπήζειρ επγαζίαρ ςπάπσοςν ζε κάθε ζςνοικία ζε όλη ηην Δλλάδα.
ΑΘΖΝΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ
ΓΔΝΗΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ ΔΡΓΑΗΑ
Πεηξαηψο 52- ηει. 52 28 840
ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ ΑΘΖΝΧΝ
Βνχιγαξε 2- ηει. 52 29 264

ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ
νπξκειή 2- ηει. 88 18 672
ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΑΘΖΝΧΝ
Ακεξηθήο 17- ηει. 36 00 161
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
Αρηιιέσο 3- ηει. 63 95 581
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
Θεβψλ 357- ηει. 56 13 170
ΠΔΗΡΑΗΑ
Καζνιηθήο Δθθιεζίαο 1- ηει. 41 19 971-2
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
ΚΔΝΣΡΗΚΟ
Φξάγθσλ 14- ηει. 523 935
ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
25εο Μαξηίνπ 21- ηει. 823 568
ΓΤΣΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
Δλσηηθψλ 9- ηει. 533 104
ΘΔΡΜΖ
ηελεκάρνπ 1- ηει. 462 177
ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ
Πξ. Κνξνκειά 51- ηει. 226 181
ΚΔΝΣΡΟΤ
Μνλαζηεξίνπ 248- ηει. 512 027

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
ΑΘΖΝΑ
νισκνχ 63- ηει. 52 28 610, 52 32 183
ΠΔΗΡΑΗΑ
Οκεξίδνπ θπιίηζε 19- ηει. 42 26 620
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
αιακίλνο 5- ηει. 516 219
ΒΟΛΟ
Ησιθνχ 18 & Δξκνχ- ηει. 35 157

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΡΓΑΣΗΚΖ ΔΣΗΑ
ΑΘΖΝΑ
Παηεζίσλ 5- ηει. 52 30 620, 52 49 823
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Μεηξνπφιεσο 110- ηει. 286 082
ΒΟΛΟ
Δγγιεδνλεζίνπ 1- Ν. Ησλία- ηει. 61 207
ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑ ΣΑ
ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ


Ζ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο ηεο θάζε πεξηνρήο



Σν Δξγαηηθφ Κέληξν ηεο θάζε πεξηνρήο



ΑΘΖΝΑ, Γ' επηεκβξίνπ 48Β- ηει. 88 36 917, 88 19 662
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Αξηζηνηέινπο 32- ηει. 270 328, 270 805



Γεληθή πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδαο (ΓΔΔ)
Αζήλα- Δκ. Μπελάθε 71Α- ηει. 36 24 401, 36 24 538, 33 04 469-74

ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΠΡΟΦΔΡΟΤΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ
ΣΟ ΞΔΚΗΝΖΜΑ ΑΣΟΜΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ


Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο/ Μνλάδα Πξνψζεζεο ηεο
Απαζρφιεζεο
Αζήλα - Αραξλψλ 417- ηει. 25 84 803-4



Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο/ Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Νέσλ
Αζήλα- Αθαδεκίαο 6- ηει. 36 44 168, 36 44 044



Κέληξν Αλάπηπμεο Αζελψλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ
Αζήλα- Φαβηέξνπ 5 θαη Μάγηεξ- ηει. 52 21 047, 52 22 742



ηέθη Νέσλ Γήκνπ Νέαο Ησλίαο Βφινπ
Βφινο- Πιαηεία Σζηγάληε- ηει. 82 158



Άξζηο, Δηαηξεία Κνηλσληθήο Τπνζηήξημεο Νέσλ- Κέληξα Τπνζηήξημεο Νέσλ
Αζήλα- Ηζαχξσλ 48- Δμάξρεηα- ηει. 33 03 369
Θεζζαινλίθε- Βεληδέινπ 56- ηει. 256 237
Βφινο- Αλζίκνπ Γαδή θαη Ρνδνχ- ηει 23 110



Κέληξν Έξεπλαο γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο (Κ.Δ.Θ.Η.)
Αζήλα- Μνπζαίνπ 2- Πιάθα- ηει. 32 18 044, 33 11 856
(πκβνπιεπηηθή γηα ζέκαηα εξγαζίαο ζε λένπο πάλσ απφ 16 εηψλ)



ΔΟΜΜΔΥ (Πιεξνθνξίεο γηα επηδνηήζεηο γηα ην μεθίλεκα κηθξνκεζαίαο
επηρείξεζεο)
Αζήλα- Ξελίαο 16- ηει.77 94 229
Θεζζαινλίθε- Θ. νθνχιε 62Α- ηει. 421 721, 421 701



χλδεζκνο Βηνκεραληψλ Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο Διιάδνο
Βφινο- Δι. Βεληδέινπ 4- ηει. 28 111



Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο Πνιηηηζηηθήο Αλάπηπμεο (Κ.ΔΠ.Α)
Θεζζαινλίθε- Αλδξηαλνππφιεσο 22- Καιακαξηά- ηει. 480 000

ΠΗΣΟΠΟΗΖΜΔΝΑ
ΤΠΖΡΔΗΧΝ

ΚΔΝΣΡΑ

ΤΜΦΧΝΑ

ΜΔ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΧΝ
ΣΟΗΥΔΗΑ

ΣΟΤ

ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΧΝ
ΔΘΝΗΚΟΤ

ΚΔΝΣΡΟΤ

ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ
Δζληθφ Ίδξπκα Πξνζηαζίαο Κσθάισισλ
Εαράξσθ 1- 11521- Αζήλα- ηει. 64 34 629
Διιεληθφ Κέληξν Γηαπνιηηηζκηθήο Φπρηαηξηθήο θαη Πεξίζαιςεο
Πινπηάξρνπ 10- 10676- Αζήλα- ηει. 72 21 707
Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Αηηηθήο
Λ. Βνπιηαγκέλεο & Δι. Βεληδέινπ- 16677- Διιεληθφ- ηει. 96 44 166
Κέληξν Βξεθψλ Ζ ΜΖΣΔΡΑ
Λ. Γεκνθξαηίαο 65- 13122- Ίιηνλ- ηει. 26 11 181, 26 26 874
Κέληξν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο Γ. Κεθηζηάο
Γηνλχζνπ 73 & Γνξηπλίαο- 14563- Κεθηζηά- ηει. 80 19 633, 62 31 638
Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνχ
θνπθά 75- 10680- Αζήλα- ηει. 52 45 001- 52 45 455
πκβνπιεπηηθφο ηαζκφο "ΑΛΚΤΧΝΗΓΑ" Γήκνπ πθέσλ
Δι. Βεληδέινπ 84-86- 56625- πθηέο- ηει. (231) 623 970- 627 200
Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο εξξψλ Ν.Γ.Ν. εξξψλ
Αγ. Ησάλλνπ 9- 62100- Ζιηνχπνιε έξξεο- ηει. (2321) 51 230
Πνιχθεληξν πκβνπιεπηηθφ Κέληξν- Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Καηαξξαθηψλ
Έδεζζαο
Φισξίλεο 8- 58200- Έδεζζα- ηει. (2381) 23 898
Θεξαπεπηήξην Υξφλησλ Παζήζεσλ Γξάκαο
Γηνγέλνπο 1- 66100- Γξάκα- ηει. (2521) 37 227- 37 511

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ζιείαο
Μαλσινπνχινπ 32- Πχξγνο- ηει. (2621) 34 026
ΚΔΜΟΠ Ο ΠΛΑΣΧΝ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ
Παιαηνπαλαγηά Ναππάθηνπ- 30 300- Ναχπαθηνο- ηει. (2634) 23 431- 29 486
Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Πξφλνηαο Γήκνπ Ρνδίσλ
Πιαηεία Διεπζεξίαο 1- 85100- Ρφδνο- ηει. (2241) 26 846- 25 790
Οξγαληζκφο Γεκφζηαο Αληίιεςεο Εαθχλζνπ
Η. Μηραιίηζε 1- 29100- Εάθπλζνο (Αγ. Υαξάιακπνο)- ηει. (2695) 22 296- 42 540
ΑΝΑΓΝΧΡΗΜΔΝΟΗ ΤΛΛΟΓΟΗ, ΤΝΓΔΜΟΗ ΚΑΗ ΟΜΟΠΟΝΓΗΔ ΑΜΔΑ
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΣΤΦΛΧΝ
Βεξαλδέξνπ 31- 10432- Αζήλα- ηει. 52 28 333, 52 28 365, 52 45 445, 52 45 001,
52 45 578, θαμ 52 22 112
ΔΘΝΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΑΡΑΠΛΖΓΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ
(ΔΟΠΚΑ)
Γηάλλαξε 30 & Παξαζθεπνπνχινπ- 10445- Αζήλα- ηει. 83 12 740, 83 27 011,
θαμ 83 10 344
ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΧΦΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΜΚΔ)
Μπιιέξνπ 1- 10436- Αζήλα- ηει. 52 33 950, θαμ 52 33 968
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ

ΠΑΥΟΝΣΧΝ

ΑΠΟ

ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ

ΑΝΑΗΜΗΑ (ΠΟΜΑ)
Μαθεδνλίαο 11- 10433- Αζήλα, ηει. & θαμ 82 14 140
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΦΡΟΠΑΘΧΝ ΤΠΟ ΑΗΜΟΚΑΘΑΡΖ Ή
ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΖ
Καιιηζπέξε 32 & Πξνππιαίσλ- 11742- Αζήλα- ηει. 92 32 313, 92 32 090,
θαμ 92 38 167

ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΔΛΛΖΝΧΝ ΑΗΜΟΡΡΟΦΗΛΗΚΧΝ (ΠΔΑ)
ηνπξλάξε 51- 10432- Αζήλα- ηει. & θαμ 52 32 667
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΔΣΑΜΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΑΠ ΝΔΦΡΟ "ΟΗ
ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ"
Ναπάξρνπ Βφηζε 21- 10445- Αζήλα- ηει. & θαμ 85 41 600
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΤΛΛΟΓΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΚΑΗ ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ
ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ (ΠΟΓΚΑΜΔΑ)
Μπιιέξνπ 1- 10436- Αζήλα- ηει. 52 36 501, 52 30 423, θαμ 52 36 501
ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Μπιιέξνπ 1- 10436- Αζήλα- ηει. 52 38 961, θαμ 52 38 967
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΑΝΑΠΖΡΧΝ (ΠΟΚΑ)
Γεκεηζάλε 3-5, 18346- Μνζράην- ηει. 48 32 564, θαμ 48 33 555
ΤΛΛΟΓΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ (ΟΦΤ)
ΚΔΝΣΡΟ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΒΤΡΧΝΑ
Γήινπ 14, 16121, Αζήλα, ηει. 76 40 111, 76 44 705, θαμ 76 43 997, 76 62 829
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΧΜΑΣΔΗΧΝ ΤΛΛΟΓΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ
ΑΚΥΑΡΧΓΖ ΓΗΑΒΖΣΖ
Γαιήλεο 7Α- 14654- Κεθηζηά- ηει. & θαμ 61 43 985
ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΓΔΜΟ ΥΑΝΔΝΗΚΧΝ
Γσδεθαλήζνπ 1- Αγ. Βαξβάξα- 12351- ηει. & θαμ 56 13 472
ΓΧΓΔΚΑΝΖΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α
Γακαζθελνχ 102- 85100- Ρφδνο- ηει. (2241) 33 278
ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α Ν. ΜΔΖΝΗΑ
Μεγ. Αιεμάλδξνπ 6- 24100- Καιακάηα- ηει. (2721) 26 098, 21 265

ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΦΡΟΠΑΘΧΝ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΑ
Βαζ. Ζξαθιείνπ 37- 54624- Θεζζαινλίθε- ηει. (231) 222 821, θαμ (231) 240 095
ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α. Ν. ΑΡΚΑΓΗΑ
Λαγνπάηε 4- 22100- Σξίπνιε- ηει. (271) 25 450
ΤΛΛΟΓΟ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ Ν. ΚΟΕΑΝΖ
ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΟΤ Γ. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΠΔΡΓΑΜΟΤ ΣΔΡΜΑ
ηει. (2463) 26 611, θαμ (2463) 20 835, 53 176
ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α. Ν. ΖΛΔΗΑ
Φηιηθήο Δηαηξίαο 8- 27200- Γεκαξρείν Ακαιηάδαο- ηει. (2622) 23 923, 26 030
ΠΑΓΥΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α.
Γεκνθξαηίαο 8- 82100- Υίνο- ηει. (2271) 24 194, 44 250, 22 556
ΤΛΛΟΓΟ "ΑΓΑΠΖ" ΑΣΟΜΧΝ- ΓΟΝΔΧΝ- ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ & ΦΗΛΧΝ
ΣΧΝ Α.Μ.Δ.Α.
Πνιχγπξνο Υαιθηδηθήο- 63100- ηει. (2371) 22 339
ΠΑΝΘΔΑΛΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΝΑΠΖΡΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
Βφινπ 80- Λάξηζα
ΧΜΑΣΔΗΟ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΚΗΝΖΣΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ Ν. ΚΑΡΓΗΣΑ
Αβέξσθ 17- 43100- Καξδίηζα- ηει. (2441) 71 761, 22 403, 28 524
ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α ΑΡΣΑ
Έλαληη 7νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Άξηαο (πεξηνρή Σξηγψλνπ)- 47100- Άξηαηει. (2681) 78 565
ΧΜΑΣΔΗΟ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ "ΟΗ ΠΟΠΟΛΑΡΟΗ" Ν.
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
Γηνηθεηήξην Εαθχλζνπ- 29100- Εάθπλζνο- ηει. (2695) 48 435

ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α Ν. ΑΡΓΟΛΗΓΑ
Κνθηληψηνπ 20- 21200- Άξγνο- ηει (2751) 22 869, 52 317
ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α. Ν. ΦΛΧΡΗΝΑ
Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Φιψξηλαο- 53100- Φιψξηλα- ηει. (2385) 46 385
ΤΛΛΟΓΟ

ΑΣΟΜΧΝ

ΜΔ

ΔΗΓΗΚΔ

ΑΝΑΓΚΔ

ΞΑΝΘΖ

"Ζ

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ"
Πιάησλνο & Σζηκηζθή 39- 67100- Ξάλζε- ηει. (2541) 22 390
ΧΜΑΣΔΗΟ Α.Μ.Δ.Α. ΡΔΘΤΜΝΖ
ήθε Βιαζηνχ 16- 74100- Ρέζπκλν Κξήηεο- ηει. & θαμ (2831) 56 678
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΜ.Δ.Α.
Αγίνπ Αζαλαζίνπ 2- Πιαηεία Γαβάθε- Καζηνξηά- ηει. & θαμ (2467) 22 234
ΤΛΛΟΓΟ

ΑΣΟΜΧΝ

ΜΔ

ΔΗΓΗΚΔ

ΑΝΑΓΚΔ

"Ζ

ΚΤΦΔΛΖ"

ΜΤΣΗΛΖΝΖ
Παπαδηακάληε 2- 81100- Μπηηιήλε- ηει. (2251) 20 022
ΧΜΑΣΔΗΟ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ν. ΛΔΤΚΑΓΑ "Ζ
ΔΛΠΗΓΑ"
Μαξίλνπ 10- 31100- Λεπθάδα- ηει. (2645) 22 637
ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Α.Μ.Δ.Α. ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ
Πάλνπ νχινπ 20, Αγξίλην, ηει. (2641) 46 463
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
ΔΗΓΗΚΑ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΑ
Α' ΑΘΖΝΑ
2/Θ γηα ζσκαηηθά αλάπεξα παηδηά ζηελ ΔΛΔΠΑΑΠ
Κφλσλνο 16- 11634- Παγθξάηη- ηει. 72 25 178

2/Θ Κσθψλ- βαξεθφσλ ζην Δζληθφ Ίδξπκα πξνζηαζίαο θσθ. Δ.Η.Π.Κ
Εαράξσθ 1- 11521- Ακπειφθεπνη- ηει. 64 28 082
Β' ΑΘΖΝΑ
1/Θ Κσθψλ- βαξεθφσλ Αζελψλ
Δπλάξδνπ 16- Πιαηεία Γξνζνπνχινπ- 15237- Φηινζέε- ηει. 68 10 579, 68 91 720
2/Θ λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα ζην ηθηαξίδεην
Πεληέιεο 58- 15126- Μαξνχζη- ηει. 80 21 600
Δηδηθφ Σκήκα ζην 7ν 1/Θ Μεηακφξθσζεο
Ηεξνχ Λφρνπ- 14452- Μεηακφξθσζε- ηει. 28 43 147
Δηδηθφ Σκήκα ζην 4ν Πεχθεο
Γ' ΑΘΖΝΑ
Δηδηθφ Σκήκα ζην 25ν Νεπηαγσγείν Πεξηζηεξίνπ
Καξπάηηδαο & Αιθίκνπ- 12135- Πεξηζηέξη- ηει. 57 15 659
Δηδηθφ Σκήκα ζην 16ν Νεπηαγσγείν Πεξηζηεξίνπ
Υξπζάλζνπ & Παιαηάο Καβάιαο- 12136- Πεξηζηέξη- ηει. 57 15 121
Δηδηθφ Σκήκα ζην 17ν Νεπηαγσγείν Ηιίνπ
Λ. Παιαηηαλνχ 24- 13121- Ν. Ληφζηα- ηει. 50 18 647
Γ' ΑΘΖΝΑ
1/Θ ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηπθιψλ ΚΔΑΣ
Δι. Βεληδέινπ 210- 17657- Καιιηζέα- ηει. 95 88 066
2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν θσθψλ- βαξεθφσλ Αξγπξνχπνιεο
Ζιεθηξνππφιεσο 44- 16452- Αξγπξνχπνιε- ηει. 99 32 648
Α' ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
Δηδηθφ Σκήκα ζην 4ν Παιιήλεο, ηει. 24 07 388

Δηδηθφ Αραξλψλ Αζήλαο θαη Τγείαο (Δξγαηηθέο θαηνηθίεο), 13671
Β' ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
Δηδηθφ Σκήκα ζην 7ν Αραξλψλ
Δηδηθφ Σκήκα ζην 15ν Αραξλψλ
Γ' ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν γηα ζσκαηηθά αλάπεξα λήπηα ΠΗΚΠΑ Βνχιαο
Αιθπνλίδσλ 1- 16673- ηει. 89 55 615
Α' ΠΔΗΡΑΗΑ
2/Θ ζην "Μηραιεληφ" γηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα ηνπ ΠΗΚΠΑ Πεηξαηά
Αθηή Κνπληνπξηψηε 3- 18534- Πεηξαηά- ηει. 41 72 400, 41 10 508
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Πεηξαηά γηα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα
Βαιεξίνπ ηάη 11- 18542- Πεηξαηά- ηει. 42 22 068
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Κεξαηζηλίνπ (Ν.Κ.)
εζηνχ 4- 18758- Κεξαηζίλη- ηει. 43 24 747
ΑΥΑΨΑ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Παηξψλ (Ν.Κ.)
Πέληε Πεγαδηψλ 75- 26441- Πάηξα- ηει. (261) 652 633
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Κσθψλ- βαξεθφσλ
Κ. Κσλζηαληηλνπνχινπ 91- 26331- Αξάε Παηξψλ- ηει. (261) 226 844
ΒΟΗΧΣΗΑ
Δηδηθφ λεπηαγσγείν Θεβψλ (Ν.Κ.)
σθξάηνπο 11- 32200- Θήβα- ηει (2262) 24 739
ΓΡΑΜΑ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Γξάκαο (Ν.Κ.)
Σέξκα Παξκελίσλνο 66- 66100- Γξάκα, ηει. 36 336

ΔΤΒΟΗΑ
Δηδηθφ λεπηαγσγείν Υαιθίδαο (Ν.Κ.)
Νενθχηνπ 30- 34100- Υαιθίδα Δχβνηαο- ηει. (2221) 83 296
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Ζξαθιείνπ (Ν.Κ.)
Αθαδεκίαο 8- 71305- Ζξάθιεην- ηει. (281) 284 267
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Κσθψλ- βαξεθφσλ
Λ. Κλσζζνχ 126Α- 71306- Ζξάθιεην- ηει. (281) 230 139
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
1ν 2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Κσθψλ- βαξεθφσλ ζην Δ.Η.Π.Κ. Θεζ/λίθεο
Σέξκα Παλνξάκαηνο Θεζ/λίθε- 54655- ηει. (231) 343 093
1ν 2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν ζσκαηηθά αλαπήξσλ ζηελ ΔΛΔΠΑΑΠ
Διαηψλαο Ππιαίαο- 55535- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 318 455
2ν 2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν (Ν.Κ.)
Καξατζθάθε 1- 54641- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 817 185
3ν Δηδηθφ λεπηαγσγείν Φ.Κ.Β.Δ.
4ν Δηδηθφ λεπηαγσγείν (Ν.Κ.) ζην ίδξπκα "Άγηνο Γεκήηξηνο Ππιαία"
Σδσλ Κέλλεληπ 62- 55535- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 856 655
5ν 2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν (Ν.Κ.)
Κσλζηαληηλνππφιεσο 49- 54642- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 856 655
6ν 1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν ηπθιψλ, ζηε ζρνιή ηπθιψλ "Ο ΖΛΗΟ"
Β. ιγαο 32- 54641- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 830 095 εζση. 39
7ν 1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν (Ν.Κ.)
Κσλζηαληηλνππφιεσο 29- 54642- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 318 644

ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν γηα ζσκαηηθά αλάπεξα ΔΛΔΠΑΑΠ
Κνκλελψλ & Κηάθαο- 45445- Ησάλληλα- ηει. (2651) 34 493
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν (Ν.Κ.)
Αγ. αξάληα 3- 45332- Ησάλληλα- ηει. (2651) 73 579
ΚΑΒΑΛΑ
2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Καβάιαο (Ν.Κ.)
Σέξκα Ηνθάζηεο Παηδφπνιε- 65404- ηει. (251) 243 003
Δηδηθφ λεπηαγσγείν ζην Ίδξπκα "Αγ. Μαξίλα"
Πεξηγηάιη- Αγ. Μαξίλα- 65000- Καβάια- ηει. (251) 833 941, 837 756
ΚΑΡΓΗΣΑ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Καξδίηζαο (Ν.Κ.)
αξαληαπφξνπ 89, 43100- Καξδίηζα- ηει. (2441) 41 534
ΚΟΕΑΝΖ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Κνδάλεο (Ν.Κ.)
Βαζ. νθίαο 25, 50100, Κνδάλε, ηει. (2461) 25 183
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
Δηδηθφ Σκήκα (Ν.Κ.) ζην 5ν 2/Θ Κνξίλζνπ
ΜΑΓΝΖΗΑ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Κσθψλ- βαξεθφσλ Βφινπ
Κχπξνπ- Γ. Γήκνπ- 38221- Βφινο- ηει. (2421) 43 731
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Βφινπ (Ν.Κ.)
Δζλ. Αληηζηάζεο θαη Ογι.- 38221- Βφινο- ηει. (2421) 41 591
ΠΔΛΛΑ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Γηαλληηζψλ (Ν.Κ.)

Μεηξνπφιεσο 30- 58100- Γηαλληηζά- ηει. (2382) 22 171
ΠΗΔΡΗΑ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν Καηεξίλεο (εθπαηδεχζηκα)
Πεξηθεξεηαθή- 60100- Καηεξίλε- ηει. (2351) 35 222
Δηδηθφ Σκήκα Κσθψλ- βαξεθφσλ ζην 16ν λεπηαγσγείν Καηεξίλεο
Υαηδφγινπ 13- 60100- Καηεξίλε- ηει. (2351) 73 846
ΔΡΡΧΝ
1/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν εξξψλ (Ν.Κ.)
Γ. Μαξνχιε 43- 62122- έξξεο- ηει. (2321) 22 273
ΥΑΝΗΧΝ
2ν Δηδηθφ λεπηαγσγείν Υαλίσλ- ΔΛΔΠΑΑΠ ζσκαηηθά αλάπεξα
Ξαλζνπδίδνπ 26- 73134- Υαληά- ηει. (2821) 43 249
2/Θ Δηδηθφ λεπηαγσγείν (Ν.Π.Η.Γ.) "Δζληθνχ Ηδξχκαηνο απξνζάξκνζησλ
παίδσλ"
Δκκ. Πηκπιή Σέξκα- 73100- Υαληά- ηει. (2821) 51 597
ΔΗΓΗΚΑ ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΥΟΛΔΗΑ
Α' ΑΘΖΝΑ
Πεηξακαηηθφ 10/ζ Μαξαζιείνπ Γηδαζθαιείνπ Γ.Δ. (Ν.Κ.)
νινκσλίδνπ 68- 16121- Καηζαξηαλή- ηει. 72 11 289
9ν 4/Θ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Εσγξάθνπ (Ν.Κ.)
Πφληνπ & Αγ. Θσκά- 11527- Εσγξάθνπ- ηει. 77 98 704
3ν

Πεηξακαηηθφ

Δηδηθφ

Γεκνηηθφ

Αθαδεκίαο (Ν.Κ.)
Μαξαζιή 4- 10676- Αζήλα- ηει. 72 40 687

ζρνιείν

Μαξαζιείνπ

Παηδαγσγηθήο

4ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Αζελψλ Παηήζηα (Ν.Κ.)
Νηθνπφιεσο 29-35- 11235- Αζήλα- ηει. 86 10 410, 86 76 570
6ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Αζελψλ (Ν.Κ.)
Αξηζηάξρνπ 24κ- 11634- Παγθξάηη- ηει. 72 44 493
8ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Αζελψλ (Ν.Κ.)
Σέσ 56- 11142- Λακπξηλή- ηει. 29 21 577
10/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ζηελ ΔΛΔΠΑΑΠ (ζσκαηηθά αλάπεξα παηδηά)
Κφλσλνο 16- 11634- Παγθξάηη- ηει. 72 25 178
(Ν.Π.Γ.Γ.) 16/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο Κσθψλ
ΔΠΗΚ
Εαράξσθ 1- 16231- Ακπειφθεπνη Αζήλα- ηει. 64 11 940
Β' ΑΘΖΝΑ
1ν 7/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ζην ηθηαξίδεην Ίδξπκα (Ν.Κ.)
Πεληέιεο 58- 15126- Μαξνχζη- ηει. 80 21 600 (εζση. 64)
1ν 7/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ζην ηθηαξίδεην Ίδξπκα (Ν.Κ.)
Πεληέιεο 58- 15126- Μαξνχζη- ηει. 80 21 600 (εζση. 64)
3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Πεξηζζνχ- Ν. Ησλίαο (Ν.Κ.)
Φεξηεθίνπ 1- 14233- Πεξηζζφο- ηει. 27 54 570
3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ζην Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζ. Αηηηθήο (Νηανχ Πεληέιεο) (Ν.Κ.)
Ραθήλα - 19009- ηει. (2294) 777 77 (εζση. 246)
4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Ν. Ζξαθιείνπ (εθπαηδεχζηκα Ν.Κ.)
Ν. Καδαληδάθε 21 - 14121- Ν. Ζξαθιείνπ- ηει. 28 71 590
5/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ΠΗΚΠΑ Πεληέιεο (ζσκαηηθά αλάπεξα)
Πεληέιε Αηηηθήο- 15236- ηει. 80 41 433

6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Κσθψλ- βαξεθφσλ Αζελψλ
Δυλάξδνπ 16 Πιαηεία Γξνζνπνχινπ- 15237- Φηινζέε- ηει. 68 10 579
(ηει. Κσθψλ 68 91 720)
Ηδησηηθφ 1/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Αηκ. Θαλαζνχια "Ζ ΥΛΟΖ" (Ν.Κ.)
Λ. Κεθηζηάο 307- 14561- Κεθηζηά- ηει. 80 81 190
Γ' ΑΘΖΝΑ
1ν 6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Πεξηζηεξίνπ (Ν.Κ.)
Γακαζθελνχ & Γεξβελαθίσλ- 12132- Πεξηζηέξη- ηει. 57 62 333
1ν 8/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Ν. Ληνζίσλ (Ν.Κ.)
Πνιπηέθλσλ 20- 13121- Νέα Ληφζηα- ηει. 26 19 117
6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Αηγάιεσ (Ν.Κ.)
Οιπκπίαο & Κνξίλζνπ - 12243- Αηγάιεσ- ηει. 26 19 117
(Ν.Π.Η.Γ)

5/ζ Δηδηθφ ζρνιείν "Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο & Απνθαηαζηάζεσο

Απξνζάξκνζησλ Παηδηψλ"- ΠΗΑΑΠ- Ζ Θενηφθνο
Κνηκ. Θενηφθνπ 2- 13122- Ν. Ληφζηα- ηει. 23 14 222, 23 11 070
Γ' ΑΘΖΝΑ
1ν 7/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Αγ. Γεκεηξίνπ (Ν.Κ.)
νπιίνπ 47- 17342- Αγ. Γεκεηξίνπ- Μπξαράκη- ηει. 99 20 604
1ν 2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Καιιηζέαο (Ν.Κ.)
απθνχο & Καιπςνχο- 17676- Καιιηζέα- ηει. 93 76 855
6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ζην Κέληξν Δθπαίδεπζεο & Απνθαηάζηαζεο Σπθιψλ
(Κ.Δ.Α.Σ.)
Δι. Βεληδέινπ 210- 17675- Καιιηζέα- ηει. 95 88 066, 95 95 880
12/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Κσθψλ- βαξεθφσλ Αξγπξνχπνιεο
Ζιεθηξνππφιεσο 44- 16452- Αξγπξνχπνιε- ηει. 99 32 814

Δηδηθφ Σκήκα ηπθιψλ καζεηψλ ζην 2ν Μνζράηνπ
Α' ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
12/Θ Δηδηθφ ζρνιείν "Πακκαθάξηζηνο" γηα θνηλσληθά δπζπξνζάξκνζηα παηδηά
(Ν.Κ.)
Μαξαζψλνο 1- 19005- Νέα Μάθξε- ηει. (2294) 91 206
3/ζ Δηδηθφ δεκνηηθφ ζρνιείν Αραξλψλ (Ν.Κ.)
Νεαπφιεσο & Γηνλχζνπ- 13671- Δξγ. Καηνηθίεο- ηει. 24 40 709
Γ' ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Π.Η.Κ.Π.Α. Βνχιαο (ζσκαηηθά αλάπεξα)
Αιθπνλίδσλ 1- 16673- Βνχια- ηει. 89 55 615
Α' ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Εεθπξίνπ (Ν.Κ.)
Αιακάλαο & Μπνπκπνπιίλαο- 13400- Εεθχξη- ηει. 26 86 990
Β' ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
5/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Διεπζίλαο (Ν.Κ.)
Ηάθρνπ & Παγθάινπ- 19200- Διεπζίλα- ηει. 55 46 276
Α' ΠΔΗΡΑΗΑ
1ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Πεηξαηά- Παιαηά Κνθθηληά (Ν.Κ.)
Αγ. Παχινπ 12- 18542- Πεηξαηάο- ηει. 49 16 302
1ν 4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Γξαπεηζψλαο (Ν.Κ.)
Μάξθνπ Μπφηζαξε 48 & Αγ. Παληειεήκνλα- 18648- Γξαπεηζψλα- ηει. 46 16 494
2ν 2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Πεηξαηά (Ν.Κ.)
Μ. Υαηδεθπξηάθνπ 27- 18758- Κεξαηζίλη- ηει. 43 11 939
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κεξαηζηλίνπ (Ν.Κ.)
Μπαιή & Μπέηζνπ- 18758- Κεξαηζίλη- ηει. 43 11 939

6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν ΠΗΚΠΑ Πεηξαηά (Ν.Κ.)
Καξανιή & Γεκεηξίνπ 25- 18863- Πέξακα- ηει. 44 15 600
1ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κνξπδαιινχ (Ν.Κ.)
Μαθεδνλίαο 33 18122- Κνξπδαιιφο
Δηδηθφ Σκήκα ηπθιψλ ζην 35ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεηξαηά
Β' ΠΔΗΡΑΗΑ
2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν αιακίλαο (Ν.Κ.)
Ρ. Φεξαίνπ 9- 18900- ηει. 46 58 666
ΑΗΣΧΛΟΑΚΑΡΝΑΝΗΑ
1ν 6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Αγξηλίνπ (Ν.Κ.)
Σέξκα Φεινβξάρνπ- 30100- Αγξίλην- ηει. (2641) 25 666
3 /ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ρνιείν Μεζνινγγίνπ (Ν.Κ.)
Κχπξνπ 80- 30 200- Μεζνιφγγη- ηει. (2631) 22 787
ΑΡΓΟΛΗΓΟ
1ν 6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Αξγνχο (Ν.Κ.)
Γνχλαξε 276- 21200- Άξγνο- ηει. (2751) 211 44
ΑΡΚΑΓΗΑ
Πεηξακαηηθφ 3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Σξίπνιεο (Ν.Κ.)
Αθαδεκίαο 12- 22100- Άξγνο- ηει. (271) 229 522
ΑΡΣΑ
1ν 3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Άξηαο (Ν.Κ.)
340 πλη. Δπδψλσλ 32- 47100- ηει. (2681) 20 245
ΑΥΑΨΑ
1ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Παηξψλ (Ν.Κ.)
Παξάξηεκα- Αμηνχ 12- 26442- ηει. (261) 433 512, 279 512

2ν 6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηξψλ - ζην ίδξπκα "ΜΔΡΗΜΝΑ"(Ν.Κ.)
Άιζνο Γεξνθνκείνπ- ηει. (261) 272 055
2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηξψλ- ΠΗΚΠΑ (ζσκ. Αλάπεξα)
Ηγλαηίνπ 3- 26331- ηει. (261) 620 342
2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηξψλ γηα ηπθιά παηδηά
Ρσκαλνχ 40-26442- Πάηξα- ηει. (261) 653 982
2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηξψλ (Ν.Κ.)
Μαξαγθνπνχινπ 30- 26325- Πάηξα- ηει. (261) 279 512
2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Αηγαίνπ (Ν.Κ.)
Πάξνδνο Κνξίλζνπ - 21500- Αίγην- ηει. (2691) 21 346
8/ζ Δηδηθφ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο Κσθαιάισλ Δ.Η.Π.Κ.
Παξάξηεκα Παηξψλ
Πάξνδνο Ναππάθηνπ 4- Αξφε Πάηξα- ηει. (261) 223 10
ΒΟΗΧΣΗΑ
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Θεβψλ (Ν.Κ.)
σθξάηνπο 11- 32200- Θήβα- ηει. (2262) 24 739
4/ζ Δηδηθφ 4 ζρνιείν Ληβαδεηάο (Ν.Κ.)
Καξαγηαλλνπνχινπ 42- 32100- Ληβαδεηά- ηει. (2261) 27 003
ΓΡΔΒΔΝΧΝ
2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Γξεβελψλ (Ν.Κ.)
Πιαηεία Διεπζεξίαο 22- 51100- Γξεβελά- ηει. (2462) 22 969
ΓΡΑΜΑ
6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Γξάκαο (Ν.Κ.)
Σέξκα Παξκελίσλνο -66100- Γξάκα- ηει. (2521) 36 336

ΓΧΓΔΚΑΝΖΟΤ
Πεηξακαηηθφ 2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ρφδνπ (Ν.Κ.)
Πιαηεία Αθαδεκίαο- 85100- Ρφδνο- ηει. (2241) 25 866
1ν 7/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Ρφδνπ (Ν.Κ.)
Βαζ. Ζξαθιείνπ 77- 85100- Ρφδνο- ηει. (2241) 31 520
4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Καιχκλνπ (Ν.Κ.)
Αλάζηαζεο- 85200- Κάιπκλνο- ηει. (2243) 29 952
ΔΒΡΟΤ
Πεηξακαηηθφ 3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Αιεμαλδξνχπνιεο
(Ν.Κ.)
Εαξίθε 5- 68100- Αιεμαλδξνχπνιε- ηει. (2551) 31 214
1/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Γηδπκφηεηρνπ (Ν.Κ.)
Β. Γεσξγίνπ 23- 68 300- Γηδπκφηεηρν- ηει. (2553) 23 209
2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Οξεζηηάδαο (Ν.Κ.)
Αγ. Θενδψξνπ 17- 68200- Οξεζηηάδα- ηει. (2552) 22 345
ΔΤΒΟΗΑ
1ν 5/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Υαιθίδαο (Ν.Κ.)
Νενθχηνπ 30- 34100- Υαιθίδα- ηει. (2221) 83 296
1/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Κσθψλ- βαξεθφσλ Υαιθίδαο
Νενθχηνπ 30- 34100- Υαιθίδα- ηει. (2221) 83 296
ΕΑΚΤΝΘΟΤ
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Εαθχλζνπ (Ν.Κ.)
Μπφραιεο- 29100- Εάθπλζνο
ΖΛΔΗΑ
3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Πχξγνπ (Ν.Κ.)

Πάξνδνο Λακπεηίνπ- 27100- Πχξγνο- ηει. (2621) 22 932
ΖΜΑΘΗΑ
6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Βέξνηαο (εθπαηδεχζηκα Ν.Κ.)
Ζκαζίσλνο 2- 59100- Βέξνηα- ηει. (2331) 21 551, 67 780
4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Νάνπζαο ζην ΣΔΛ Νάνπζαο (Ν.Κ.)
Αγ. Νηθνιάνπ 19- 59200- Νάνπζα- ηει. (2332) 23 014
3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Αιεμάλδξεηαο (Ν.Κ.)
Ν. Δπαγγέινπ 13- 59300- Αιεμάλδξεηα- ηει. (2333) 25 672
ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ
Πεηξακαηηθφ 4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ζξαθιείνπ
Κξήηεο (Ν.Κ.)
Λεσθ. Αθαδεκίαο 8- 71305- Ζξάθιεην Κξήηεο- ηει. (281) 284 267
1ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Ν.Κ.)
Κλσζνχ 1- 71305- Ζξάθιεην Κξήηεο- ηει. (281) 281 754
2ν 4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ζξαθιείνπ Κξήηεο (Ν.Κ.)
Λ. Καινθαηξηλνχ 197- 71201- Ζξάθιεην Κξήηεο- ηει. (281) 341 790
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κσθψλ- βαξεθφσλ Ζξαθιείνπ Κξήηεο
Κλσζνχ 126Α- 71306- Ζξάθιεην Κξήηεο- ηει. (281) 230 139
ΘΔΠΡΧΣΗΑ
2/ζ Δηδηθφο Γεκνηηθφ ζρνιείν Ζγνπκελίηζαο (Ν.Κ.)
Αγ. Απνζηφισλ 25- 46100- Ζγνπκελίηζα- ηει. (2665) 23 834
1/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Φηιηαηψλ 1ν (Ν.Κ.)
Κηίξην 1νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Φηιηαηψλ- 46300- Φηιηάηεο- ηει. (2664) 22 348
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

1ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο (Ν.Κ.)
Κέλλεληπ & Καξατζθάθε 1Α - 54641- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 817 185
2ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο (ζσκαηηθά αλάπεξα) ΔΛΔΠΑΠ
Διαηψλεο Ππιαίαο- Θεζ/λίθε- 55535- ηει. (231) 318 455
3ν 4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο (Ν.Κ.)
αξαληαπφξνπ & Γαβάθε 40- Αλ. Ζιηνχπνιε- 56431- ηει. (231) 656 235
4ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο (Ν.Κ.)
Μαδαξάθε 1- 54627- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 534 654
5ν 4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο (αζθήζηκα παηδηά) ζην ίδξπκα
"Άγηνο Παληειεήκσλ"
7ν ρικ. Θεζ/λίθεο Λαγθαδά- 54500- ηει. (231) 681 221, 681 223
6ν 2/ζ

Δηδηθφ Γεκνηηθφ Ππιαίαο Θεζζαινλίθεο (αζθ/κα Ν.Κ.) ζην ίδξπκα

"Άγηνο Γεκήηξηνο"
Σδσλ Κέλλεληπ 62- 55535- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 318 644
7/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην Φπρνινγηθφ Κέληξν Β. Διιάδαο (Φ.Κ.Β.Δ.)
(Ν.Κ.)
Πεχθα Θεζ/λίθεο- 56728- ηει. (231) 673 666
8ν 2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο (Ν.Κ.)
Αξραηνηήησλ 3- 54632- (Καιιηζέα) Θεζ/λίθε- ηει. (231) 628 828
9ν 3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ζην Ηππνθξάηεην
Κσλ/πφιεσο 49- 54642- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 856 655
10ν 4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Κσθψλ- βαξεθφσλ Θεζζαινλίθεο
Κξήηεο 88- 54655- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 426 805
11ν 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ Θεζζαινλίθεο Κεληξηθφ Ννζνθνκείν (Ν.Κ.)

Δζληθήο Ακχλεο 41- 54635- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 211 221 (εζση. 209)
12ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ Θεζζαινλίθεο- ζην Ννζνθνκείν ΑΥΔΠΑ
ηηιπ Κπξηαθίδε 1- 54636- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 993 472
13ν 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Θεζζαινλίθεο (Ν.Κ.)
ρνιείσλ 4- 56334- Διεπζέξην Κνξδειηφ- ηει. (231) 766 086
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν ηπθιψλ Βνξείνπ Διιάδαο
Βαζ. ιγαο 32- 54641- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 857 722
(Ν.Π.Η.Γ.) 9ν Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο
Κσθψλ (Δ.Η.Π.Κ) Παξάξηεκα Θεζζαινλίθεο
Σέξκα Παλνξάκαηνο- 55236- ηει. (231) 343 093 (εζση. 65)
ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ
Πεηξακαηηθφ 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Ησαλλίλσλ (Ν.Κ.)
Γσδψλεο 6- 45221- Ησάλληλα- ηει. (2651) 31 547
1ν 4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ησαλλίλσλ (Ν.Κ.)
Αγ. αξάληα 3- 45332- Ησάλληλα- ηει. (2651) 26 587
2ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ησαλλίλσλ (Ν.Κ.)
Καηίλαο Παμηλνχ 28- 45221- Ησάλληλα- ηει. (2651) 26 587
2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ησαλλίλσλ (Κσθά- βαξήθνα)
Β. Ζπείξνπ 22 (Γαιαθηνθνπηθή)- 45333- Ησάλληλα- ηει. (2651) 29 329
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ησαλλίλσλ (ζσκαηηθά αλάπεξα) ΔΛΔΠΑΑΠ
Κηάθαο & Κνκλελψλ- 45445- Ησάλληλα- ηει. (2651) 34 493
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν ηπθιψλ Ησαλλίλσλ
Γιπθηδψλ 1- 45221- Ησάλληλα- ηει. (2651) 78 608

3ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ησαλλίλσλ (απηηζηηθά παηδηά)
Παηδφπνιε Αγία Διέλε- 45500- Ησάλληλα- ηει (2651) 70 421
ΚΑΒΑΛΑ
1ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Καβάιαο (Ν.Κ.)
Σέξκα Ηνθάζηεο- Παηδφπνιε- Σ.Θ. 1043- Καβάια- ηει. (251) 837 003, 243 003
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν ζην ίδξπκα Αγ. Μαξίλαο (Ν.Κ.)
Πεξηγηάιη, Αγ. Μαξίλα- 65000- Καβάια- ηει. (251) 833 941, 837 756
ΚΑΡΓΗΣΑ
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Καξδίηζαο (εθπαηδεχζηκα Ν.Κ.)
αξαληαπφξνπ 89- 43100- Καξδίηζα- ηει. (2441) 41 534
ΚΑΣΟΡΗΑ
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Καζηνξηάο (Ν.Κ.)
Γέξπθειδ 13- 49100- Καζηνξηά- ηει. (2661) 31 755
ΚΗΛΚΗ
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κηιθίο (Ν.Κ.)
Σέξκα αιακίλνο- 61100- Κηιθίο- ηει. (2341) 25 848
ΚΟΕΑΝΖ
5/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κνδάλεο (Ν.Κ.)
2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Πηνιεκαΐδαο (Ν.Κ.)
Αξρή Γεκνθξαηίαο 1- 50200- ηει. (2463) 81 144
ΚΟΡΗΝΘΗΑ
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κνξίλζνπ (εθπαηδεχζηκα Ν.Κ.)
Κνινθνηξψλε 27- 20100- Κφξηλζνο- ηει. (2741) 20 778
ΚΤΚΛΑΓΧΝ
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Δξκνχπνιεο χξνπ (εθπαηδεχζηκα Ν.Κ.)

Βξνλάδσλ 2-84100- Δξκνχπνιε- ηει. (2281) 28332
ΛΑΡΗΑ
Πεηξακαηηθφ εηδηθφ 4/ζ Γεκνηηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Λάξηζαο
(Ν.Κ.)
Μνπζψλ- Νεάπνιε- 41334- Λάξηζα
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Γηάλλνπιεο (Ν.Κ.)
Γηάλλνπιε Λάξηζαο- 41500- ηει. (241) 591 258
ΛΑΗΘΗΟΤ
5/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Αγ. Νηθνιάνπ Κξήηεο (Ν.Κ.)
Παιαηνιφγνπ 78- 72100- Αγ. Νηθφιανο Κξήηεο- ηει. (2841) 26 803
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ηεξάπεηξαο (Ν.Κ.)
Κφξαθα 43- 72200- Ηεξάπεηξα- ηει. (2842) 36 374
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν εηείαο (Ν.Κ.)
Θεξίζζνπ 11- εηεία- 72300- ηει. (2843) 23 003
ΛΔΒΟΤ
Πεηξακαηηθφ 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Μπηηιήλεο
(Ν.Κ.)
Γ. Μνχξα 10- 81100- Μπηηιήλε- ηει. (2251) 22 871
ΜΑΓΝΖΗΑ
1ν 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείνπ Βφινπ (Ν.Κ.)
Υξ. κχξλεο 25- 38446- Βφινο- ηει. (2421) 82 413
2ν 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Βφινπ (Ν.Κ.)
Οξθαλνηξνθείνπ 4- 38333- Βφινο- ηει. (2421) 21 728
2/ζ

Δηδηθφ

Γεκνηηθφ

δπζπξνζάξκνζηα)

ζρνιείν

αγσγήο

αλειίθσλ

Βφινπ

(θνηλσληθά

Σέξκα Αλαπαχζεσο 2 & Σαμηαξρψλ - 38446- Ν. Ησλία Βφινπ- ηει. (2421) 61 206
1/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κσθψλ- βαξεθφσλ Βφινπ
Κχπξνπ- 38221- Βφινο- ηει. (2421) 43 731
2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Αικπξνχ (Ν.Κ.)
37100- Αικπξφο
ΜΔΖΝΗΑ
1ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Καιακάηαο (Ν.Κ.)
1ν Γεκνηηθφ ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα Φαξέο- 24100- Καιακάηα- ηει. (2721) 24 290
ΞΑΝΘΖ
1ν 6/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Ξάλζεο (Ν.Κ.)
Μαξαζψλνο 2- 67100- Ξάλζε- ηει. (2541) 29 373
ΠΔΛΛΑ
6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Γηαλληηζψλ (Ν.Κ.)
Μ. Αιεμάλδξνπ 112- 58100- Γηαλληηζά- ηει. (2382) 21 834
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Έδεζζαο (Ν.Κ.)
Καξάλνπ 18- 58200- Έδεζζα- ηει. (2381) 25 228
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Αξηδαίαο (Ν.Κ.)
58400- Αξηδαία- ηει. (2384) 24 780
ΠΗΔΡΗΑ
1ν 6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Καηεξίλεο (Ν.Κ.)
Πεξηθεξεηαθή- 60100- Καηεξίλε- ηει. (2351) 35 222
ΠΡΔΒΔΕΑ
1ν 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Πξέβεδαο (Ν.Κ.)
Αξθαδίνπ 6- 48100- Πξέβεδα- ηει. (2682) 28 300

ΡΔΘΤΜΝΖ
1ν 5/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ρεζχκλνπ (Ν.Κ.)
Καληαλνιένληνο 10- 74100- Κακαξάθη- ηει. (2831) 26 710
ΡΟΓΟΠΖ
1ν 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κνκνηελήο (Ν.Κ.)
Μεξαξρίαο εξξψλ 1- 69100- Κνκνηελή- ηει. (2531) 26 536
ΑΜΟΤ
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν άκνπ (Ν.Κ.)
Θεκηζηνθιή νθνχιε- 83100- άκνο- ηει. (2273) 28 338
ΔΡΡΧΝ
6/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν εξξψλ (Ν.Κ.)
Γ. Μαξνχιε 43- 62100- έξξεο- ηει. (2321) 29 349
(Ν.Π.Η.Γ.) 3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο Κσθψλ
(Δ.Η.Π.Κ.)
Παξάξηεκα εξξψλ- Κνπξέσο ηεξγίνπ 1- 62100- έξξεο- ηει. (2321) 21 989
ΣΡΗΚΑΛΧΝ
1ν 4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Σξηθάισλ (Ν.Κ.)
Νέα Εσαγνξά- 42100- Σξίθαια- ηει. (2431) 72 950
1ν 2/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Καιακπάθαο (Ν.Κ.)
Αγ. ηεθάλνπ 4- 42200- Καιακπάθα- ηει. (2432) 22936
ΦΘΗΧΣΗΓΑ
Πεηξακαηηθφ 4/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Λακίαο (Ν.Κ.)
Η. Παπαζηνπνχινπ 2- 35100- Λακία- ηει. (2231) 25 574
4/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Λακίαο (Ν.Κ.)
Πξεβέδεο 22- 35100- Λακία- ηει. (2231) 26 334

ΦΛΧΡΗΝΑ
Πεηξακαηηθφ 2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο Φιψξηλαο (Ν.Κ.)
Αξηζηνηέινπο 1- 53100- Φιψξηλα- ηει. (2385) 22 480
1/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Ακπληαίνπ
Νφηηνο Πεξηθεξεηαθή νδφο- 53200- Ακχληαην- ηει. (2386) 22 959
ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Υαιθηδηθήο (Ν.Κ.)
Πνιχγπξνο- 63100- Υαιθηδηθή- ηει. (2371) 24 868
ΥΑΝΗΧΝ
1ν 3/ζ Δηδηθφ ζρνιείν Υαλίσλ (αζθήζηκα Ν.Κ.)
Δι. Βεληδέινπ 107Α- 73100- Υαληά- ηει. (2821) 59 386
2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ζηελ ΔΛΔΠΑΑΠ Υαλίσλ (ζσκαηηθά αλάπεξα)
Ξαλζνπδίδνπ 26- 73 134- Υαληά- ηει. (2821) 43 249, 56 604
(Ν.Π.Γ.Γ.) 2/ζ Δηδηθφ ζρνιείν ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Πξνζηαζίαο Κσθψλ
(Δ.Η.Π.Κ.)
Παξάξηεκα Καζηειίνπ Κηζάκνπ Κξήηεο- Καζηέιη, Κηζάκνπ- 73400- Υαληά- ηει.
(2822) 23 455
(Ν.Π.Γ.Γ.) 8/ζ Δηδηθφ ζρνιείν "Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Απξνζάξκνζησλ Παίδσλ
Κξήηεο"
Δκκ. Πηκπιή (ηέξκα)- 73100- Υαληά- ηει. (2821) 51597
ΥΗΟΤ
3/ζ Δηδηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Υίνπ (Ν.Κ.)
Ληβαλνχ 45- 82100- Υίνο- ηει. (2271) 22 130

ΔΗΓΗΚΑ ΓΤΜΝΑΗΑ
Δηδηθφ Γπκλάζην ζσκαηηθά αλαπήξσλ Αζήλαο
Όδξαο 2- 16345- Ζιηνχπνιε- ηει. 99 35 714
Δηδηθφ Γπκλάζην Αζελψλ γηα θσθά- βαξήθνα παηδηά
Κνξπηζάο 19- Κνληφπεπθν- 15343- Αγ. Παξαζθεχε- ηει. 60 12 946
Δηδηθφ Γπκλάζην ζσκαηηθά αλαπήξσλ ζην Δζληθφ Ίδξπκα απνθαηαζηάζεσο
αλαπήξσλ
Λεσθφξνο Υαζηάο (9ε ζηάζε Δ.Η.Α.Α)- 13122- Ν. Ληφζηα- ηει. 23 13 777, 23 10 733
Δηδηθφ Γπκλάζην γηα θσθά- βαξήθνα παηδηά Αξγπξνχπνιεο
Φεηδίνπ 27 & Τκεηηνχ 4- 16452- Αξγπξνχπνιε- ηει. 99 32 732
Δηδηθφ Σκήκα βαξεθφσλ ζην 18ν Γπκλάζην Παηξψλ
Ναππάθηνπ 29- 26331- Αξφε Πάηξαο- ηει. (261) 266 779
Δηδηθφ Γπκλάζην ζσκαηηθά αλαπήξσλ ζηελ ΔΛΔΠΑΑΠ Θεζ/λίθεο
Διαηψλεο Ππιαίαο- 55563- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 318 544
Δηδηθφ Γπκλάζην θσθψλ- βαξεθφσλ ζην παξάξηεκα Δζληθνχ Ηδξχκαηνο
Πξνζηαζίαο Κσθψλ Θεζ/λίθεο
Σέξκα Παλνξάκαηνο- 55200- Θεζ/λίθε -ηει. (231) 343 620
Δηδηθά Σκήκαηα θσθψλ ζην Γπκλάζην Μαιαθφπεο
Γξ. Λακπξάθε 204- 54352- Άλσ Σνχκπα Θεζ/λίθε -ηει. (231) 906 600
ΔΗΓΗΚΑ ΛΤΚΔΗΑ
Δηδηθφ Λχθεην ζσκαηηθά αλαπήξσλ Αζήλαο
Όδξαο 2- 16345- Ζιηνχπνιε- ηει. 99 35 714
Δηδηθφ Λχθεην Αζελψλ γηα θσθά- βαξήθνα παηδηά
Κνξπηζάο 19- Κνληφπεπθν- 15343- Αγ. Παξαζθεπή- ηει. 60 12 922

Δηδηθφ Λχθεην ζσκαηηθά αλαπήξσλ ζην Δζληθφ Ίδξπκα απνθαηαζηάζεσο
αλαπήξσλ
Λεσθ. Υαζηάο (9ε ζηάζε Δ.Η.Α.Α)- 13122- Ν. Ληφζηα- ηει. 23 13 777, 23 10 733
Λπθεηαθέο ηάμεηο θσθψλ- βαξεθφσλ Αξγπξνχπνιεο
Φεηδίνπ 27 & Τκεηηνχ 4- 16452- Αξγπξνχπνιε- ηει. 99 32 732
Δηδηθφ Λχθεην θσθψλ- βαξεθφσλ ζην παξάξηεκα Δζληθνχ Ηδξχκαηνο
Πξνζηαζίαο Κσθψλ Θεζ/λίθεο
Σέξκα Παλνξάκαηνο- 55200- Θεζ/λίθε- ηει. (231) 343 620
Δηδηθά ηκήκαηα θσθψλ ζην Λχθεην Μαιαθνπήο
Γξεγ. Λακπξάθε 204- 54352- 'Αλσ Σνχκπα Θεο/λίθε- ηει. (231) 906 600- 930 314
Δηδηθή ηάμε θσθψλ- βαξεθφσλ ζην Γπκλάζην Παξαιίαο Καιακάηαο
Δηδηθή ηάμε ζην Γ' Γπκλάζην Ζξαθιείνπ Κξήηεο (γηα παηδηά θσθά- βαξήθνα)
Δηδηθή ηάμε γηα παηδηά κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ζην Βειεζάξη Ησαλλίλσλ
ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΖΡΗΑ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ

ΔΗΓΗΚΖ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΚΑΣΑΡΣΗΖ
Σ.Δ.Δ. Κσθψλ- βαξεθφσλ, Αγ. Παξαζθεπή
Κνξπηζάο 19- 15343- Αγ. Παξαζθεπή- ηει. 60 11 299
Σ.Δ.Δ. ζην Δζληθφ Ίδξπκα Απνθαηαζηάζεσο Αλαπήξσλ (Δ.Η.Α.Α.)
Λεσθ. Υαζηάο (9ε ζηάζε Δ.Η.Α.Α.)- 13122- Ίιηνλ- ηει. 23 14 108
Δ.Δ.Δ.Κ. (γηα εθήβνπο κε Ν.Κ.) Καιιηζέα
Αλδξνκάρεο 274- 17674- Σδηηδηθηέο Καιιηζέα- ηει. 94 22 555

ΚΑΗ

Σ.Δ.Δ. Κσθψλ- βαξεθφσλ Θεο/λίθεο
Γεσξγηθήο ρνιήο 95- 54500- ηει. (231) 471 212
ΥΟΛΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΧΓΖ
Γηεχζπλζε Κσθψλ- βαξεθφσλ, Αγ. Παξαζθεπή
Κνξπηζάο 19- 15343- Αγ. Παξαζθεπή- ηει. 60 11 299
1ε Πεξηθέξεηα Αζήλαο, Ννκαξρία Α' Αζελψλ
Πεηξαηψο & Βνχιγαξε 2- 10437- Αζήλα- ηει. 52 26 766, θαμ 52 43 480- Υαξνππηάο
Αξηζηείδεο
2ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Αηηηθήο (Β' Αζελψλ)
Γήκεηξνο 8- 15124- Μαξνχζη- ηει. 80 68 533- πεηζηψηεο Ησάλλεο
3ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Αηηηθήο (Γ' Αζελψλ)
Θεβψλ 357- 12244- Αηγάιεσ- ηει. 54 48 440- Παπαθσλζηαληίλνπ Κψζηαο
4ε Πεξηθέξεηα (κέξνο ΜΔΑ) Ν. Πεηξαηά
θνπδέ 1- 18535- Πεηξαηάο- ηει. 42 92 641- Ληνδάθεο Γεκήηξηνο
Πεξηθέξεηα Αραΐαο- Αηησι/λίαο- 5ε Ζιείαο- Κεθαιιελίαο- Εαθχλζνπ (Ν. Αραΐαο)
Αγ. Αλδξένπ 130- 132-26244- Πάηξα- ηει. (261) 312 856, θαμ (261) 312 856Θαλφπνπινο Θεφδσξνο
Πεξηθέξεηα Κέξθπξαο- Λεπθάδαο- 6ε Θεζπξσηίαο- Άξηαο- Πξέβεδαο- Ησαλλίλσλ
(Ν. Ησαλλίλσλ)
Σ.Θ. 1137- 45110- Ησάλληλα- ηει. (2651) 28 090- Παπαληθνιάνπ Υξήζηνο
Πεξηθέξεηα Θεζζαινληθήο, 7ε Κηιθίο, Υαιθηδηθήο (Ν. Θεζζαινληθήο)
Μνλαζηεξίνπ 107- 109- 54627- Θεζζαινληθή- ηει. (231) 544 655, θαμ (231) 542
525- Διεπζεξίνπ Αζαλάζηνο

Πεξηθέξεηα Καβάιαο- εξξψλ- 8ε Γξάκαο- Ξάλζεο- Ρνδφπεο- Έβξνπ (Ν.
Καβάιαο)
Δζληθήο Αληίζηαζεο 20 Γηνηθεηήξην- 65110- Καβάια- ηει. (251) 291 432, θαμ (251)
291 504- Παπαζεκειήο Ησάλλεο
Πεξηθέξεηα Μέξνο Ν. Πεηξαηά- 9ε Κπθιάδσλ- Ννκαξρία Πεηξαηά
θνπδέ 1- 18535- Πεηξαηάο- ηει. 42 92 641, θαμ 42 92 908- Μπάζηνο Ησάλλεο
Πεξηθέξεηα Θεζζαινλίθεο, 10ε Πηεξίαο, Πέιιαο, Ζκαζίαο (Ν. Θεζζαινλίθεο)
Μνλαζηεξίνπ 107- 109- 54627- Θεζζαινλίθε- ηει. (231) 544 655, θαμ (231) 542
525- Απνζηνιίδεο Αλαζηάζηνο
Πεξηθέξεηα 11ε Θεζζαιίαο (Ν. Λάξηζαο)
Παπαλαζηαζίνπ 63- 41100- Λάξηζα- ηει. (241) 253 731- Μπάηδηαο Γξεγφξηνο
Πεξηθέξεηα Αξθαδίαο- Αξγνιίδαο- 12ε Κνξηλζίαο- Λαθσλίαο- Μεζζελίαο (Ν.
Αξθαδίαο)
Πι. Αγ. Γεκεηξίνπ 4- 22100- Σξίπνιε- ηει. (2231) 21 385- Παληαδφπνπινο
Γεψξγηνο
Πεξηθέξεηα Βνησηίαο- Δχβνηαο- 13ε Φζηψηηδαο- Φσθίδαο- Δπξπηαλίαο (Ν.
Φζηψηηδαο)
Τςειάληνπ 16- 35100- Λακία- ηει. (2231) 21 385- Κνχηθηαο Βαζίιεηνο
Πεξηθέξεηα Γξεβελψλ- Κνδάλεο- 14ε Καζηνξηάο- Φιψξηλαο (Ν. Κνδάλεο)
Υαξηζίνπ Μνχθα 3- 50100- Κνδάλε- ηει. (2461) 41 446- Μπνχζηνο Κσλζηαληίλνο
Πεξηθέξεηα Λέζβνπ- Υίνπ- 15ε άκνπ- Γσδεθαλήζνπ (Ν. Λέζβνπ)
Βνπξλάδσλ 10- 81100- Μπηηιήλε- ηει. (2251) 43 900, θαμ (2251) 43 900Μαληάηνγινπ Γεκήηξηνο
16ε Πεξηθέξεηα Κξήηεο Ζξαθιείνπ
Μπηδαλίνπ 1- 71201- Ζξάθιεην- ηει. (281) 286 157, θαμ (281) 288 805- Βεξλάδνο
Μηραήι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΑΔΓ- ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΝΗΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ
Μέηξν

Σίηινο:

Πξνγξάκκαηα

Δπηδφηεζεο

ηεο

Απαζρφιεζεο

Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ
Πιεζπζκφο- ζηφρνο

Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ειηθία 16-65 εηψλ

Πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ Α) Σξηεηέο πξφγξακκα επηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ
1νο ρξφλνο: επηδνηείηαη ν εξγνδφηεο κε 7.000 δξρ. ηελ θάζε
εκέξα απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ.
2νο ρξφλνο: επηδνηείηαη ν εξγνδφηεο κε 7.500 δξρ.
εκεξεζίσο.
3νο ρξφλνο: επηδνηείηαη ν εξγνδφηεο κε 8.500 δξρ.
εκεξεζίσο.
Ο εξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα απαζρνιήζεη ην άηνκν άιινπο
12 κήλεο ρσξίο επηρνξήγεζε.
Β) Σξηεηέο πξφγξακκα επηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ, κεξηθήο
απαζρφιεζεο, γηα άηνκα πνπ δε κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ
ζηηο απαηηήζεηο πιήξνπο σξαξίνπ.
Πνζφ επηδφηεζεο: 5.500 δξρ. εκεξεζίσο θαη γηα 36 κήλεο
κε ηελ ππνρξέσζε λα ην απαζρνιήζεη άιινπο 12 κήλεο
ρσξίο επηρνξήγεζε.
Γ) Πξφγξακκα νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο, γηα ηελ
επηρνξήγεζε Δπηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επνρηαθή
βάζε (ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, θιπ.) θαη Αλαπηπμηαθψλ
Δπηρεηξήζεσλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, κε ειάρηζην ρξνληθφ
δηάζηεκα απαζρφιεζεο 5 κήλεο.
Δπηδνηείηαη ν εξγνδφηεο κε 7.000 δξρ. ηελ θάζε εκέξα
απαζρφιεζεο ηνπ αηφκνπ.
Σν πξψην ηξίκελν απφ ηελ πξφζιεςε ηνπ αηφκνπ ζεσξείηαη
πεξίνδνο πξνθαηάξηηζεο θαη πξνζαξκνγήο. Ο εξγνδφηεο
ζην δηάζηεκα απηφ ππνρξενχηαη λα εθπαηδεχζεη ην άηνκν
ζην αληηθείκελν απαζρφιεζήο ηνπ θαη λα ην βνεζήζεη λα
εληαρζεί νκαιά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γη' απηέο
ηηο ελέξγεηεο επηρνξεγείηαη κε ην επηπιένλ πνζφ ησλ

300.000 δξρ.
Πνζνζηηθνπνηεκέλνο

800 Νέεο Θέζεηο Δξγαζίαο

ζηφρνο
Γείθηεο

Ζ θάιπςε ηεο αλεξγίαο ηνπ 50% ησλ εγγεγξακκέλσλ
ΑΜΔΑ ζηα κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ πνπ δεηνχλ
απαζρφιεζε, ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηά ηε
ιήμε

ηνπ

πξνγξάκκαηνο,

ε

θνηλσληθννηθνλνκηθή

απηνλφκεζε ησλ ΑΜΔΑ.
Υξεκαηνδφηεζε

ΟΑΔΓ

Δκπιεθφκελνη θνξείο

Τπ. Δξγαζίαο, Τπ. Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Φνξείο θαηάξηηζεο
ΑΜΔΑ,

πλδηθαιηζηηθνί

θνξείο

ΑΜΔΑ.

Κνηλσληθνί

εηαίξνη.
Μέηξν

Σίηινο: Πξνγξάκκαηα Νέσλ Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ
Δηδηθψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ

Πιεζπζκφο- ζηφρνο

Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ειηθία 18-65 εηψλ

Πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ Γηεηέο πξφγξακκα επηρνξήγεζεο ΝΔΔ
1νο ρξφλνο: επηδνηείηαη ν ΝΔΔ κε 2.500.000 δξρ. θαη κέρξη
ηνπ πνζνχ ησλ 3.500.000 δξρ., εάλ
Δίλαη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ ηνπ 60%, κε ην πνζφ ησλ
500.000 δξρ.
Σν άηνκν είλαη γπλαίθα, κε ην πνζφ ησλ 500.000 δξρ.
Ο ΝΔΔ θαηνηθεί ζε απνκαθξπζκέλε νξεηλή θαη λεζησηηθή
πεξηνρή, κε ην πνζφ ησλ 500.000 δξρ
Ο ΝΔΔ είλαη άλσ ησλ 45 εηψλ, κε ην πνζφ ησλ 500.000 δξρ
Ο ΝΔΔ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε κέρξη δχν ησλ παξαπάλσ
πεξηπηψζεσλ πξνζαχμεζεο.
2νο ρξφλνο: επηδνηείηαη ν ΝΔΔ κε 1.800.000 δξρ.
Πνζνζηηθνπνηεκέλνο

120 Θέζεηο

ζηφρνο
Γείθηεο

Ζ θάιπςε ηεο αλεξγίαο ησλ εγγεγξακκέλσλ ΑΜΔΑ ζηα
κεηξψα αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ πνπ δπζθνιεχνληαη λα
εηεξναπαζρνιεζνχλ θαη πξνηηκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ

αηνκηθή ηνπο επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο
δεμηφηεηεο θαη πξνηηκήζεηο ηνπο.
Ζ θνηλσληθννηθνλνκηθή απηνλφκεζε ησλ ΑΜΔΑ.
Υξεκαηνδφηεζε

ΟΑΔΓ

Δκπιεθφκελνη θνξείο

Τπ. Δξγαζίαο, Τπ. Παηδείαο θαη Πξφλνηαο, Φνξείο
θαηάξηηζεο

ΑΜΔΑ,

πλδηθαιηζηηθνί

θνξείο

ΑΜΔΑ,

Κνηλσληθνί εηαίξνη.
Μέηξν

Σίηινο: Πξνγξάκκαηα Δπηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ θαη Νέσλ
Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ γηα Δξγνλνκηθή Γηεπζέηεζε ηνπ
ρψξνπ εξγαζίαο αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο.

Πιεζπζκφο- ζηφρνο

Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο, ειηθία 18-65 εηψλ

Πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή θαη δηεπθφιπλζε ησλ ΑΜΔΑ
πνπ πξνζιακβάλνληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΝΘΔ ή
εληάζζνληαη

ζην

πξφγξακκα

ΝΔΔ,

επηδνηείηαη

ε

εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ ζχκθσλα κε
ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο θάζε εξγαδφκελνπ, π.ρ. δεκηνπξγία
ξάκπαο,

εηδηθήο

ηνπαιέηαο,

πάγθνπ

εξγαζίαο

θιπ.,

ρξεκαηνδνηψληαο ηε δαπάλε έσο 90% ηνπ ζπλνιηθνχ
θφζηνπο θαη κέρξη ηνπ χςνπο ησλ 800.000 δξρ. γηα θάζε
εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε ρψξνπ εξγαζίαο πνπ θξίλεηαη
αλαγθαία.
Πνζνζηηθνπνηεκέλνο

100 Θέζεηο

ζηφρνο
Γείθηεο

Ζ δηεπθφιπλζε θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ησλ
εξγαδνκέλσλ ΑΜΔΑ.

Υξεκαηνδφηεζε

ΟΑΔΓ

Δκπιεθφκελνη θνξείο

Τπ. Δξγαζίαο, Δξγνδνηηθνί θνξείο, πλδηθαιηζηηθνί θνξείο
ΑΜΔΑ.

Μέηξν

Σίηινο: Πξνγξάκκαηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΑΜΔΑ

Πιεζπζκφο- ζηφρνο

Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (κε θηλεηηθέο, αηζζεηεξηαθέο θαη
άιιεο αλαπεξίεο)

Πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ Ο ΟΑΔΓ ελζαξξχλεη θαη πξνσζεί ηελ ελζσκάησζε ησλ
ΑΜΔΑ ζηα θνηλά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα Μαζεηείαο
θαη ΔΚ, φηαλ ε αλαπεξία ηνπο ην επηηξέπεη θαη γη' απηφ
ππάξρεη πξφβιεςε ψζηε ην 10% ησλ εθπαηδεπνκέλσλ λα
θαιχπηεηαη απφ ΑΜΔΑ. ηαλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ,
πινπνηεί εηδηθά πξνγξάκκαηα ζηα ηξία εμεηδηθεπκέλα ΚΔΚ
ΑΜΔΑ ηνπ Οξγαληζκνχ κε πξνγξάκκαηα πξνζαξκνζκέλα
ζηηο εμειίμεηο θαη ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, θαζψο
θαη ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαξηηδνκέλσλ.
Καηαξηίδεη εηεζίσο πεξίπνπ 260 ΑΜΔΑ ζηηο παξαθάησ
ζρνιέο θαη εηδηθφηεηεο.
1. ΚΔΚ ΑΜΔΑ ΓΑΛΑΣΗΟΤ, 130 άηνκα
Δηδηθφηεηεο: Τπάιιεινη Γξαθείνπ κε ρξήζε Ζ/Τ
Τπάιιεινη Γξαθείνπ κε ρξήζε Ζ/Τ εμ απνζηάζεσο
Ξπινγιππηηθή- Ξπινπξγηθή
Αγγεηνπιαζηηθή
Γεξκαηνηερλία
2. ΚΔΚ ΑΜΔΑ ΛΑΚΚΗΑ ΘΔ/ΝΗΚΖ, 100 άηνκα κε
Ννεηηθή ηέξεζε, εθπαηδεχζηκα- αζθήζηκα
Δηδηθφηεηεο: Ξπινπξγηθή
Γεσηερληθή
Κνπηηθή- Ραπηηθή- Τθαληηθή- Σαπεηνπξγία
3. ΚΔΚ ΑΜΔΑ ΛΑΡΗΑ, 40 άηνκα
Δηδηθφηεηεο: Τπάιιεινη Γξαθείνπ κε ρξήζε Ζ/Τ
Κνπηηθή- Ραπηηθή
Πνζνζηηθνπνηεκέλνο

260 Θέζεηο

ζηφρνο
Γείθηεο

Δπίηεπμε δηδαθηηθψλ ζηφρσλ- απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ
δεμηνηήησλ, έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά ηε ιήμε ηεο
θαηάξηηζεο, ςπρνινγηθή ελδπλάκσζε ησλ ΑΜΔΑ.

Υξεκαηνδφηεζε

Μέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαιχπηεηαη θαηά
80%

απφ

ην

ΔΚΣ

Δπηρεηξεζηαθφ

Πξφβιεκα.

"Καηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο"
θαη θαηά 20% απφ ηνλ ΟΑΔΓ.
Δκπιεθφκελνη Φνξείο

Τπ. Δξγαζίαο, πλδηθαιηζηηθνί θνξείο ΑΜΔΑ.

Μέηξν

Σίηινο: Πξνγξάκκαηα Δπηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ θαη Νέσλ
Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλνηηθήο
Πξσηνβνπιίαο "ΑΠΑΥΟΛΖΖ"

Πιεζπζκφο- ζηφρνο

Άηνκα Δπάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί
ζηα

πιαίζηα

ηεο

πξσηνβνπιίαο

"ΑΠΑΥΟΛΖΖ",

πεξηφδνπ 1997- 1999.
Πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ Σν Πξφγξακκα αθνξά ηελ επηδφηεζε ηεο απαζρφιεζεο
αλέξγσλ αηφκσλ, ειηθίαο 16-64 εηψλ πνπ σθειήζεθαλθαηαξηίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο
"ΑΠΑΥΟΛΖΖ", HORIZON, νκάδα ζηφρνο: ΑΜΔΑ
NOW, νκάδα ζηφρνο: Γπλαίθεο
YOUTSTART, νκάδα ζηφρνο: ειηθίαο 16-24 εηψλ πνπ Γε
δηαζέηνπλ βαζηθά επαγγεικαηηθά πξνζφληα.
INTEGRA, νκάδα ζηφρνο: παιηλλνζηνχληεο, πξφζθπγεο,
κεηαλάζηεο, απνθπιαθηζκέλα άηνκα, αλήιηθνη παξαβάηεο,
απνζεξαπεπκέλνη

πξψελ

ρξήζηεο

κνλνγνλετθψλ

νηθνγελεηψλ, καθξνρξφληα άλεξγνη, άηνκα ειηθίαο 55-64
εηψλ.
Α) Πξφγξακκα επηδφηεζεο Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο
Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 18 κήλεο
Ο εξγνδφηεο επηδνηείηαη κε ην πνζφ ησλ 6.500 δξρ.
εκεξεζίσο.
Β)Πξφγξακκα

επηδφηεζεο

Δπαγγεικαηηψλ, πλεηαηξηζκψλ θιπ.
Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 12 κήλεο
Πνζφ επηρνξήγεζεο: 2.800.000 δξρ.

Νέσλ

Διεχζεξσλ

Πνζνζηηθνπνηεκέλνο

1.180 Θέζεηο Δξγαζίαο

ζηφρνο
Γείθηεο

Ζ θάιπςε αλεξγίαο ηνπ 90% ησλ θαηαξηηζζέλησλ ζηα
πιαίζηα ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο "ΑΠΑΥΟΛΖΖ",
ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο κεηά ηε ιήμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή απηνλφκεζε ησλ
ρξεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Υξεκαηνδφηεζε

Ζ δαπάλε θαιχπηεηαη θαηά 75% απφ ην ΔΚΣ θαη θαηά 25%
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ.

Δκπιεθφκελνη θνξείο

Τπ. Δξγαζίαο, Φνξείο πινπνίεζεο ησλ άιισλ ελεξγεηψλ ηεο
Κνηλνηηθήο

Πξσηνβνπιίαο

πλδηθαιηζηηθνί

θνξείο

νκάδσλ

"ΑΠΑΥΟΛΖΖ",
ζηφρνπ,

Κνηλσληθνί

εηαίξνη.

Μέηξν

Σίηινο: Πξνγξάκκαηα Δπηρνξήγεζεο εξγνδνηψλ θαη Νέσλ
Διεχζεξσλ

Δπαγγεικαηηψλ

"Καηαπνιέκεζε

ηνπ

ζηα

Απνθιεηζκνχ

πιαίζηα
απφ

ηνπ
ηελ

Δ.Π.
αγνξά

εξγαζίαο".
Πιεζπζκφο- ζηφρνο

Άηνκα Δπάισησλ θνηλσληθά νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ή
θηλδπλεχνπλ απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηελ αγνξά
εξγαζίαο.

Πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ Σν Πξφγξακκα αθνξά ηελ επηδφηεζε ηεο απαζρφιεζεο
αλέξγσλ αηφκσλ, ειηθίαο 16-65 εηψλ πνπ σθειήζεθαλθαηαξηίζηεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Δ.Π. "Καηαπνιέκεζε ηνπ
Απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο". πεξηφδνπ 19961998 θαη ζηα ππνπξνγξάκκαηα:
Τπ. 1, νκάδα ζηφρνο: ΑΜΔΑ
Τπ.

2,

νκάδα

ζηφρνο:

Μεηαλάζηεο,

Πξφζθπγεο,

Παιηλλνζηνχληεο
Τπ.

3,

νκάδα

ζηφρνο:

Απνθπιαθηζκέλνη,

Αλήιηθνη

παξαβάηεο, αξρεγνί κνλνγελετθψλ νηθνγελεηψλ, άηνκα
απνκαθξπζκέλσλ νξεηλψλ θαη λεζησηηθψλ πεξηνρψλ, άηνκα

κε

πνιηηηζηηθέο

θαη

ζξεζθεπηηθέο

ηδηαηηεξφηεηεο,

απεμαξηεκέλα άηνκα, άλεξγα άηνκα ειηθίαο 45-65 εηψλ.
Τπ. 4, νκάδα ζηφρνο: άηνκα κε δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα θαη
ςπρηθέο αζζέλεηεο.
Α)

Πξφγξακκα

επηδφηεζεο

Νέσλ

Διεχζεξσλ

Δπαγγεικαηηψλ, πλεηαηξηζκψλ θιπ.
Γηάξθεηα Πξνγξάκκαηνο: 13 κήλεο
Πνζφ επηρνξήγεζεο: 3.000.000 δξρ. έσο 3.700.000 δξρ.
αλάινγα κε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά (ΑΜΔΑ, Γπλαίθα,
άλσ ησλ 45 εηψλ θιπ.)
Πνζνζηηθνπνηεκέλνο

3.000.000 Θέζεηο Δξγαζίαο

ζηφρνο
Γείθηεο

Ζ θάιπςε ηεο αλεξγίαο ηνπ 80% ησλ θαηαξηηζζέλησλ ζηα
πιαίζηα ηνπ Δ.Π. "Καηαπνιέκεζε ηνπ Απνθιεηζκνχ απφ
ηελ αγνξά εξγαζίαο", ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε θνηλσληθννηθνλνκηθή
απηνλφκεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Υξεκαηνδφηεζε

Ζ δαπάλε θαιχπηεηαη θαηά 80% απφ ην ΔΚΣ θαη θαηά 20%
απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΟΑΔΓ.

Δκπιεθφκελνη θνξείο

Τπ.

Δξγαζίαο,

Τπ.

Τγείαο

θαη

Πξφλνηαο,

Φνξείο

πινπνίεζεο ησλ άιισλ ελεξγεηψλ ηνπ Δ.Π. "Καηαπνιέκεζε
ηνπ

Απνθιεηζκνχ

πλδηθαιηζηηθνί
εηαίξνη.

απφ

θνξείο

ηελ

αγνξά

εξγαζίαο",

νκάδσλ

ζηφρνπ,

Κνηλσληθνί

Μέηξν

Σίηινο: "Αλάπηπμε Γνκψλ ΤΤ ΟΑΔΓ"

Πιεζπζκφο- ζηφρνο

Σα άηνκα πνπ θαηαξηίζηεθαλ- σθειήζεθαλ
ηα πιαίζηα ηνπ Λ.Π. "Καηαπνιέκεζε ηνπ Απνθιεηζκνχ
απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο" θαηά ηα έηε 1996-1999 θαη ζα
ππαρζνχλ ζηα πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηνπ ΟΑΔΓ
(ΝΘΔ/ΝΔΔ)
ηα

πιαίζηα

ηεο

Κνηλνηηθήο

Πξσηνβνπιίαο

"ΑΠΑΥΟΛΖΖ"
Δππαζείο θνηλσληθά νκάδεο πνπ εληάζζνληαη ζηα εηδηθά
πξνγξάκκαηα απαζρφιεζεο- θαηάξηηζεο ηνπ ΟΑΔΓ. Κνηλνί
άλεξγνη κε έληνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα.
Πεξηγξαθή ηνπ κέηξνπ Ζ αλάπηπμε Γξαθείσλ πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ
Τπεξεζηψλ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ ζε φιεο ηηο ππεξεζίεο
απαζρφιεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ζα ζηειερσζνχλ απφ 115
εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο.
Σν έξγν ησλ πκβνχισλ Παξνρήο .Τ.Τ. θαζνξίδεηαη σο
εμήο:
Δλεκέξσζε, ςπρνινγηθή ζηήξημε θαη ελδπλάκσζε ησλ
αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ή θηλδπλεχνπλ απφ θνηλσληθφ
απνθιεηζκφ.
Δλεκέξσζε- επαηζζεηνπνίεζε εξγνδνηψλ γηα έληαμε ζηα
εηδηθά πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο εππαζψλ
θνηλσληθά νκάδσλ.
Πξνψζεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο εππαζείο
θνηλσληθά νκάδεο.
Πξνψζεζε θαη έληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.
πλερήο παξαθνινχζεζε θαη ζηήξημε ησλ αηφκσλ πνπ
εληάζζνληαη

ζηα

εηδηθά

πξνγξάκκαηα

απαζρφιεζεο

πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζζνχλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη
λα

δεκηνπξγεζνχλ

ζπλζήθεο

δηαηήξεζεο

ηεο

ζέζεο

εξγαζίαο κεηά ηε ιήμε ησλ πξνγξακκάησλ.
πκβνπιεπηηθή θαη ζηήξημε ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ

γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ
θνηλσληθφ απνθιεηζκφ ησλ αηφκσλ.
πλεξγαζία κε φινπο ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο θαη
Φνξείο ηεο Πεξηθέξεηαο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε
πξνγξάκκαηα πνπ απεπζχλνληαη ζε εππαζείο θνηλσληθά
νκάδεο.
Πνζνζηηθνπνηεκέλνο

Με ην κέηξν απηφ αλακέλεηαη λα σθειεζνχλ πεξί ηα 6.000

ζηφρνο

άηνκα

πνπ

πξνβιέπεηαη

λα

εληαρζνχλ

ζηα

εηδηθά

πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο πνπ αθνξνχλ
ηηο εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο.
Γείθηεο

Ζ θάιπςε ησλ ζέζεσλ επηδφηεζεο ηεο απαζρφιεζεο πνπ
πξνθεξχζζνληαη γηα ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο νκάδεο
θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ε ζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ αηφκσλ
ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη ε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο
κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε άξζε άιισλ
παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ
ησλ ρξεζηψλ θαη ε θνηλσληθννηθνλνκηθή απηνλφκεζή ηνπο.

Δκπιεθφκελνη Φνξείο

Τπ. Δξγαζίαο θαη Κνηλ. Αζθαιίζεσλ, Φνξείο πινπνίεζεο
ησλ άιισλ ελεξγεηψλ ηνπ Δ.Π. "Καηαπνιέκεζε ηνπ
Απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο", πλδηθαιηζηηθνί
θνξείο νκάδσλ -ζηφρνπ, Κνηλσληθνί εηαίξνη, θιπ.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΣΧΝ

ΜΑΘΖΣΧΝ

ΜΔ

ΔΗΓΗΚΔ

ΑΝΑΓΚΔ

ΣΖ

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
Π.Γ. 246/98, άξζξν 30, παξάγξ. 1 θαη 5 (ΦΔΚ 183/η. Α'/31.7.1998)
θαη Π.Γ. 153/200 (ΦΔΚ 131 θ. Α'/29.5.2000)
Οη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ θνηηνχλ ζηηο ζπλήζεηο ζρνιηθέο ηάμεηο
εμεηάδνληαη καδί κε ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ζηελ νπνία αλήθνπλ θαη ζηα
ίδηα ζέκαηα.
Μαζεηέο ηπθινί, κε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, κε κφληκε ή παξνδηθή
ζσκαηηθή βιάβε, θαζψο θαη κε εηδηθέο δηαηαξαρέο ιφγνπ (ιεγαζζέλεηα, δπζιεμία)
εμεηάδνληαη κφλν πξνθνξηθά. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε απαηηνχληαη: βεβαίσζε
γλσκάηεπζεο απφ ηελ νηθεία Πξσηνβάζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή θαη εηδηθή
δηαγλσζηηθή έθζεζε αλαγλσξηζκέλνπ δεκφζηνπ Ηαηξνπαηδαγσγηθνχ Κέληξνπ ή
ηαζκνχ. Οη βεβαηψζεηο απηέο πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηε Γ/λζε ηνπ ρνιείνπ ην
αξγφηεξν κέρξη ηηο 15 Μαΐνπ θάζε έηνπο.
Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο νη καζεηέο ηεο Β' θαη Γ' ηάμεο εμεηάδνληαη ζην
νηθείν βαζκνινγηθφ θέληξν πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ζηελ νπνία αλήθεη ην ζρνιείν θνίηεζήο ηνπο, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θπζηθψλ
αδπλάησλ. Αλ νη καζεηέο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 50, νξίδεηαη εηδηθφ εμεηαζηηθφ
θέληξν. Μαζεηέο θσθνί, βαξήθννη ζε

πνζνζηφ 67% θαη πάλσ θαη φζνη

παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα δηαηαξαρήο ζην ιφγν (δπζαξζξία, θεθεδηζκφ θιπ.)
εμεηάδνληαη κφλν γξαπηά. Απαηηνχληαη βέβαηα, νη βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, νη καζεηέο ηεο Β' θαη Γ' ηάμεο εμεηάδνληαη ζην
Λχθεην ζην νπνίν θνηηνχλ, ζε ρσξηζηή αίζνπζα, ελψ ν ρξφλνο ηεο εμέηαζεο κπνξεί
λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Λπθεηαθήο Δπηηξνπήο.
Οη "θαη' ηδίαλ δηδαρζέληεο καζεηέο" εμεηάδνληαη κφλν γξαπηά θαηά ηελ
εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ ηαπηφρξνλα κε ηνπο θαλνληθνχο καζεηέο ηεο
αληίζηνηρεο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ, ζηελ νπνία δεηνχλ ηελ εμέηαζε, ζηελ ίδηα εμεηαζηέα
χιε θαη ζηα ίδηα ζέκαηα.

2. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΣΡΗΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ
ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Τπνπξγηθή Απφθαζε ΦΔΚ 151/Β6/270/14-4-2000
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ Φ152/Β6/198/4-4-2000 Τπνπξγηθήο
Απφθαζεο,

νη

ηπθινί,

νη

θσθάιαινη,

νη

πάζρνληεο

απφ

κεζνγεηαθή

δξεπαλνθπηηαξηθή ή κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, νη πάζρνληεο απφ ζπγγελή
πδξνθεθαιία κε κφληκε ηερλεηή παξνρέηεπζε ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ (shunt)
ζπλνδεπκέλε θαη απφ άιιεο δηακαξηίεο, φπσο αξαρλνεηδήο θχζηε κε θαηλφκελα
επηιεπηηθήο θξίζεο, θαζψο επίζεο νη πάζρνληεο απφ κπτθή δπζηξνθία Dunhenne απφ
βαξηά αγγεηαθή δπζπιαζία ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο απφ θαθνήζεηο λενπιαζηίεο
(ιεπραηκίεο, ιεκθψκαηα, ζπκπαγείο φγθνπο), απφ ην ζχλδξνκν ηνπ Bund Charl, απφ
ηε λφζν ηνπ Fabry, απφ βαξηά κπαζζέληα, ζεξαπεπηηθψο αληηκεησπηδφκελε κε
θαξκαθεπηηθή αγσγή, νη λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε αηκνθάζαξζε, νη
πάζρνληεο απφ ζπγγεληθή αηκνξξαγηθή δηάζεζε- αηκνξξνθηιίεο θαη νη ππνβαιιφκελνη
ζε ζεξαπεία κε παξάγνληεο πήμεσο, νη ππνβιεζέληεο ζε κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ
νζηψλ ή κεηακφζρεπζε θεξαηνεηδνχο ρηηψλνο, θαξδηάο, ήπαηνο, πλεπκφλσλ, λεθξνχ,
παγθξέαηνο, νη πάζρνληεο απφ ηλζνπιηλνεμαξηψκελν λεαληθφ δηαβήηε ηχπνπ 1, νη
πάζρνληεο απφ ζχλδξνκν Evans, νη πνιπκεηαγγηδφκελνη πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή
αλαηκία, νη έρνληεο θηλεηηθά πξνβιήκαηα, νθεηιφκελα ζε αλαπεξία άλσ ηνπ 67%,
πνπ είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ, εγγξάθνληαη ζηε ζρνιή ή ζην ηκήκα ηεο επηινγήο ηνπο
ζε πνζνζηφ ζέζεσλ 3% επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ εηζαθηέσλ θαζ' ππέξβαζε, εθηφο
απφ ηηο ζρνιέο ή ηα ηκήκαηα εθείλα γηα ηα νπνία, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο
ίδηαο ηεο ζρνιήο ή ηνπ ηκήκαηνο, πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ηε χγθιεην ηνπ Ηδξχκαηνο,
ε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο επηζηήκεο θαζηζηά δπζρεξή γη' απηνχο
ηελ παξαθνινχζεζε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππνςήθηνη πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
απηή ζα πξέπεη, πξηλ δεηήζνπλ λα εγγξαθνχλ, λα δηαπηζηψζνπλ απφ ηε γξακκαηεία
ηνπ ηκήκαηνο αλ έρεη εθδνζεί ή φρη ζρεηηθή απφθαζε.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ ζε
ζρνιή ή ηκήκα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ πνπ αληηζηνηρεί ζην
αλσηέξσ πνζνζηφ, ε επηινγή ησλ εγγξαθφκελσλ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηε ζρνιή κε
βάζε ην βαζκφ ηνπ απνιπηεξίνπ ησλ ππνςεθίσλ κε θζίλνπζα ζεηξά θαη κέρξη λα
ζπκπιεξσζνχλ νη ζέζεηο ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνχ. ε ηζνςεθία κε ηνλ ηειεπηαίν
εξγαδφκελν, εγγξάθνληεο είλαη επηπιένλ νη ηζνβαζκνχληεο.

Γελ απνθιείεηαη ζε φζνπο εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε απηή ε ππνβνιή
αίηεζεο θαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ζρνιέο ή ηκήκαηα.
3. ΣΟ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ
ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ
Νφκνο 2643/24.9.98
"Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο"
Ο λφκνο κεξηκλά γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. Χο πξνο
ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ή
πξφζιεςε ησλ αηφκσλ απηψλ ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο, λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ
δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) θάζε βαζκίδαο.
Δηδηθφηεξα, νη παξαπάλσ θνξείο ππνρξενχληαη λα δηνξίδνπλ ή λα πξνζιακβάλνπλ ηα
άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν λφκν ρσξίο
δηαγσληζκφ ή επηινγή, κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζε ζέζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην
5% ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη θάζε θνξά.
Δπηπιένλ, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ηα Ν.Π.Γ.Γ. θαη νη Ο.Σ.Α. θάζε βαζκίδαο
ππνρξενχληαη λα δηνξίδνπλ θαη λα πξνζιακβάλνπλ:
Α) ην 80% ησλ θελψλ ζέζεσλ ηειεθσλεηψλ νηθηαθψλ ηειεθσληθψλ θέληξσλ,
ηπθινχο, πηπρηνχρνπο ησλ ζρνιψλ εθπαίδεπζεο ηπθιψλ ηειεθσλεηψλ πνπ ππάγνληαη
ζηελ επνπηεία ησλ Τπνπξγείσλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ
Αζθαιίζεσλ θαη Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ.
Β) ην έλα πέκπην (1/5) ησλ θελψλ ζέζεσλ θιεηήξσλ, λπρηνθπιάθσλ, θαζαξηζηψλ θαζαξηζηξηψλ, ζπξσξψλ, θεπνπξψλ θαη ηξαπεδνθφκσλ, ζχκαηα πνιέκνπ, αλαπήξνπο
πνιεκηθήο ή εηξεληθήο πεξηφδνπ θαη ηέθλα αλαπήξσλ θαη ζπκάησλ πνιέκνπ.
Πεξηιακβάλνληαη, αθφκε, ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα
πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ πάλσ απφ 50 άηνκα, θαζψο θαη ζρεηηθά κε θνξείο ηνπ
επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη ππνρξενχληαη λα πξνζιακβάλνπλ ηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν λφκν ζε πνζνζηφ 2% θαη
3% αληίζηνηρα.
Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη νη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επηρνξήγεζε εξγνδνηψλ
γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη γηα ηελ εξγνλνκηθή δηεπζέηεζε
ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ηνπο, θαζψο θαη ξπζκίζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαχμεζε ηνπ ρξφλνπ

αδείαο ησλ αηφκσλ θαη ζρεηηθά κε ηηο εζηθέο ακνηβέο πνπ κπνξνχλ λα απνιάβνπλ
θνξείο ηνπ ηδησηηθνχ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή θαη πξφζσπα πνπ δείρλνπλ
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ απαζρφιεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.
Νφκνο 2716/17.5.99
"Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο"
Άξζξν 9: "Μνλάδεο θαη πξνγξάκκαηα ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο"
Οη κνλάδεο ή ηα πξνγξάκκαηα φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο
απνθαηάζηαζεο γηα ελήιηθεο, παηδηά ή εθήβνπο είλαη ηα Οηθνηξνθεία, νη Ξελψλεο, ηα
Πξνζηαηεπφκελα Γηακεξίζκαηα θαη νη Φηινμελνχζεο Οηθνγέλεηεο. Απηά έρνπλ ζηφζν
ηελ ηνπνζέηεζε θαη ςπρηαηξηθή παξαθνινχζεζε, ζε ρψξνπο δηαβίσζεο, ζεξαπείαο
θαη ππνζηήξημεο, γηα καθξφρξνλε ή βξαρεία παξακνλή ησλ αηφκσλ κε ςπρηθέο
δηαηαξαρέο θαη ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα, φηαλ δελ έρνπλ ζηέγε ή
θαηάιιειν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, κεηά απφ αίηεζή ηνπο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
ζεξάπνληνο ςπρηάηξνπ ή ηεο ζεξαπεπηηθήο ςπρηαηξηθήο νκάδαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο
πνπ αλαπηχζζνληαη είλαη πνιηηηζηηθέο, εθπαηδεπηηθέο, θαζψο θαη θνηλσληθήο θαη
επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο.
Άξζξν

10:

"Δηδηθά

Κέληξα

Κνηλσληθήο

Δπαλέληαμεο,

Δηδηθέο

Μνλάδεο

Απνθαηάζηαζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δπαλέληαμεο"
Α. Τπεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαη θνηλσληθήο- επαγγεικαηηθήο επαλέληαμεο
παξέρνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ή κνλάδεο ησλ Φπρηαηξηθψλ
Ννζνθνκείσλ θαη ησλ λνζνθνκείσλ ηνπ λ.δ. 2592/1953 θαη ηνπ λ. 1397/1983. Σα
ηκήκαηα απηά νξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο, κεηά απφ
πξφηαζε ησλ αληίζηνηρσλ Σνκεαθψλ Δπηηξνπψλ Φπρηθήο Τγείαο Δλειίθσλ, σο
Δηδηθά Κέληξα Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο.
Σα Δηδηθά Κέληξα Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο κπνξεί λα είλαη Θεξαπεπηηθέο
Μνλάδεο Απνθαηάζηαζεο θαη Κέληξα Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο γηα ελήιηθεο, παηδηά
ή εθήβνπο θαη Κέληξα Πξνεπαγγεικαηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο γηα
ελήιηθεο θαη εθήβνπο.

Β. Οη Δηδηθέο Μνλάδεο Απνθαηάζηαζεο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δπαλέληαμεο είλαη ηα
Πξνζηαηεπκέλα Δξγαζηήξηα θαη ηα Δξγαζηήξηα Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο.
Απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο ή εθήβνπο ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ κε ρξφληεο ςπρηθέο
δηαηαξαρέο θαη ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο
ηελ ςπρηθή πγεία. πγθεθξηκέλα, παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηελ απφθηεζε
ιεηηνπξγηθψλ, καζεζηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ, απφ θαηάιιειν
πξνζσπηθφ κε ζθνπφ ηε ζεξαπεία, ηελ θνηλσληθή επαλέληαμε θαη ηελ ηνπνζέηεζή
ηνπο ζηελ ειεχζεξε ή πξνζηαηεπφκελε αγνξά εξγαζίαο ή ζε Κνηλσληθνχο
πλεηαηξηζκνχο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή άιιεο κνξθέο θνηλσληθψλ ή δεκνηηθψλ
επηρεηξήζεσλ.
Άξζξν 12: Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη. .Π.Δ.)
Οη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Κνη. .Π.Δ.)
απνβιέπνπλ ζηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ελζσκάησζε θαη επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ
αηφκσλ κε ζνβαξά ςπρνθνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ζπκβάιινπλ ζηε ζεξαπεία ηνπο
θαη ζηελ θαηά ην δπλαηφλ νηθνλνκηθήο ηνπο απηάξθεηα. Οη Κνη. .Π.Δ. κπνξνχλ λα
είλαη

ηαπηφρξνλα

παξαγσγηθέο,

θαηαλαισηηθέο,

εκπνξηθέο,

πξνκεζεπηηθέο,

κεηαθνξηθέο, ηνπξηζηηθέο, νηθνδνκηθέο, πηζησηηθέο, αλαπηπμηαθέο, θνηλσληθέο,
εθπαηδεπηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο κνλάδεο θαη λα αλαπηχζζνπλ νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα (αγξνηηθή, θηελνηξνθηθή, κειηζζνθνκηθή, αιηεπηηθή, δαζηθή,
βηνκεραληθή, βηνηερληθή, μελνδνρεηαθή, εκπνξηθή, παξνρήο ππεξεζηψλ, θνηλσληθήο
αλάπηπμεο). Δηδηθφηεξα, κπνξνχλ:


Να ηδξχνπλ θαη λα δηαηεξνχλ θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαη ππνθαηαζηήκαηα
νπνπδήπνηε.



Να ζπκκεηέρνπλ ζε επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, εθφζνλ ε ζπκκεηνρή απηή
επηηξέπεηαη απφ ηηο εηδηθέο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο. Δηδηθφηεξα, κπνξεί λα
ζπκκεηέρνπλ ζε Δπξσπατθνχο Οκίινπο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ, Κνηλνπξαμίεο,
Δηαηξείεο

Πεξηνξηζκέλεο

Δπζχλεο,

Αλψλπκεο

Δηαηξείεο

θαη

Γεκνηηθέο

Δπηρεηξήζεηο.


Να ζπκκεηέρνπλ ζε αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα ή λα ζπκκεηέρνπλ κε άιιεο
επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο θαη λα ζπλεξγάδνληαη κέζσ
θνηλνπξαμηψλ ή πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ κε άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εηαηξείεο ή άιιεο ελψζεηο θάζε ηχπνπ, νη νπνίεο
έρνπλ αληηθείκελν ηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη
ζηνλ παξφληα λφκν.
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Άηνκα

κε

εηδηθέο αλάγθεο θαη Αλνηρηή Απαζρφιεζε. Ηζηνζειίδα ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο πνπ
απεπζχλεηαη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θνηηεηέο θαη απνθνίηνπο ΑΔΗ-ΣΔΗ. 25/5/00.
ΝΟΜΟΗ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ
Ν. 1566/85, ΦΔΚ 167 η. Α' 30/9/85: "Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο πξσηνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο".
Ν. 1946/91, άξζξν 46, ΦΔΚ 69 η. Α' 14/5/91: "Δηζαγσγή αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
ζε ΑΔΗ θαη ΣΔΗ άλεπ εμεηάζεσλ".
Ν. 2643/98, ΦΔΚ 220 η. Α' 28/9/98: "Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ
εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο".
Π.Γ. 246/98, ΦΔΚ 183 η. Α' 31/7/98: "Δμέηαζε καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο".
Ν. 2716/99, ΦΔΚ 96 η, Α' 17/5/99: "Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ππεξεζηψλ
ςπρηθήο πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο."
Ν. 2817/00, ΦΔΚ 78 η. Α' 19/3/00: "Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο."
Δηζεγεηηθή Έθζεζε ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ "Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο δηαηάμεηο."
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