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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
Είναι παλιά συνήθεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος οι νέοι θεσµοί να υλο-

ποιούνται σε λάθος χρόνο, χωρίς προσεκτική επιλογή των προσώπων που θα τους υλοποιήσουν, 
χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση για τα θετικά και τα αρνητικά του κάθε νέου θεσµού, χωρίς ι-
διαίτερη ενηµέρωση για τους τρόπους και τις ιδιαίτερες τεχνικές που θα βοηθήσουν να αποφευ-
χθούν τα αρνητικά και να ενισχυθούν τα θετικά και χωρίς σύστηµα διαµορφωτικής αξιολόγη-
σής τους.  Επιπρόσθετα, ζητήµατα τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή είναι τόσο η διαχεί-
ριση του χρόνου εµπλοκής των θεσµών, στις υποστηρικτικές ενέργειες που θα αναλάβουν, και 
τα φυσικά όρια της σωµατικής και ψυχικής τους αντοχής όσο και οι αρµοδιότητες και οι δρα-
στηριότητες στις οποίες µπορεί και πρέπει να εµπλέκονται.  

Με την ψήφιση του Νόµου 1143/1981 και του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 603/1982, έγινε 
προσπάθεια να προσδιοριστεί το πλαίσιο συµµετοχής της Ελληνικής ειδικής αγωγής και εκπαί-
δευσης στη γενική εκπαίδευση, να δοθούν λύσεις στα διαπιστωµένα προβλήµατά της και να αρ-
θρωθεί σύγχρονος και επιστηµονικός λόγος. Η έλλειψη επιστηµονικής παράδοσης και των απα-
ραιτήτων ερευνητικών δεδοµένων στον τοµέα και η ύπαρξη αρνητικών συγκυριών -µε την ‘α-
παραίτητη’ συµπαράσταση προσώπων- οδήγησαν σε αναποτελεσµατικές προσεγγίσεις και σε 
ένα ατελέσφορο ενδιαφέρον για την ποσοτική επέκταση του θεσµού της ειδικής αγωγής και εκ-
παίδευσης, χωρίς παράλληλη εξασφάλιση των απαραιτήτων υποδοµών και προγραµµάτων και 
χωρίς ουσιαστική επιµόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού. Οι θεσµοί, χειραγωγούµενοι 
από τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες, δεν µπόρεσαν να προτείνουν και να εφαρµόσουν ένα νέο 
ελληνικό παράδειγµα. Τις αδυναµίες του υπαρκτού σχολείου προσπάθησε να θεραπεύσει ένα 
νοµοθέτηµα σύγχρονο -µε τα δεδοµένα της εποχής- το οποίο φιλοδοξούσε να περιγράψει και να 
υλοποιήσει τις νέες υπηρεσίες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης της χώρας. Ολιγωρία των θε-
σµικών οργάνων, προσωπικά συµφέροντα ή συµφέροντα συντεχνιών ακύρωσαν τις προθέσεις 
του Νόµου 1566/85, αφού η πολιτική ηγεσία και η κρατική γραφειοκρατία δεν ενδιαφέρθηκαν 
να προωθήσουν την ψήφιση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων υλοποίησης του νόµου, ούτε 
συγκρότησαν το Συµβούλιο Ειδικής Αγωγής,  το οποίο ως καθοδηγητικό όργανο θα 
διαχειριζόταν τα πάγια και διαρκώς αυξανόµενα ανακύπτοντα προβλήµατα της γνωστικής 
περιοχής. Με το Νόµο 2817/2000, ένα νόµο µε ευρωπαϊκό προσανατολισµό, στην πλειοψηφία 
των διατυπώσεων και των επιλογών του, αλλά και µε σηµαντικά µειονεκτήµατα, αντιφάσεις και 
ασυνεπείς δεσµεύσεις, γίνεται µια νέα προσπάθεια για την αναβάθµιση των θεσµών και των 
υπηρεσιών. Ο νέος νόµος προτείνει και νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε 
υπάρχοντες θεσµούς, όπως η υπηρεσία του περιπατητικού ή επισκέπτη παιδαγωγού και αφήνει 
περιθώρια για νέες προτάσεις που να ανταποκρίνονται στη νέα ευρωπαϊκή πραγµατικότητα, η 
οποία επηρεάζει και τα εκπαιδευτικά δρώµενα της χώρας µας. Προς την κατεύθυνση αυτή 
κινείται και η πρόταση της πειραµατικής λειτουργίας της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε. Η πολιτική 
εξουσία -µέσα από τις επιλογές της σε πρόσωπα που θα ηγηθούν της εξειδίκευσης της 
νοµοθεσίας και θα µεριµνήσουν ώστε να στελεχωθούν οι νέες υπηρεσίες, τα συγκροτηµένα 
όργανα των γονέων, του προσωπικού, η επιστηµονική κοινότητα, οι επαγγελµατίες, αλλά και τα 
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κού, η επιστηµονική κοινότητα, οι επαγγελµατίες, αλλά και τα ίδια τα πρόσωπα µε ιδιαίτερες 
ανάγκες- θα έχει σηµαντικές ευθύνες στην επιτυχία ή στην αποτυχία του εγχειρήµατος εκσυγ-
χρονισµού του συστήµατος. Η γενική παιδεία της χώρας θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να µπορεί 
να εντάσσει ειρηνικά και ισότιµα στις λειτουργίες της όλους τους µαθητές, χωρίς εξαιρέσεις και 
αποκλεισµούς. Θεωρούµε ότι η ειδίκευση  του Σ.Π.Ε. µπορεί να αποτελέσει ένα ‘δείγµα γρα-
φής’, µια ευκαιρία αξιολόγησης της διάθεσης για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης και 
ένα σηµαντικό βήµα ώστε να αντιµετωπιστεί το απαράδεκτο φαινόµενο η πλειοψηφία των σχο-
λικών µονάδων γενικής παιδείας στη χώρα µας να έχουν µηδενικές (!) υπηρεσίες ειδικής αγω-
γής και εκπαίδευσης και οι άλλες να εξασφαλίζουν διαχωριστικές υπηρεσίες µέσα από τα κατ’ 
όνοµα µόνον Τµήµατα Ένταξης.          

1. Η διαχείριση του χρόνου και η κατανοµή των δραστηριοτήτων του Σ.Π.Ε. 
Στην περίπτωση της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε., προκειµένου να αναδείξουµε τρόπους δια-

µόρφωσης ενός ‘νέου τοπίου’ που θα βελτιώνουν τις συνθήκες στην παιδεία του τόπου, θα στα-
θούµε σε εµπειρίες και διαπιστώσεις από τη θητεία µας στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση γενι-
κότερα, στην ενηµέρωσή µας και στις προσωπικές εµπειρίες µας από το εξωτερικό -όπου µελε-
τήσαµε την εφαρµογή του αντίστοιχου θεσµού του SENCO- αλλά και τα πρώτα συµπεράσµατα 
από την πιλοτική εφαρµογή του θεσµού σε σχολεία της Αττικής (Χαρούπιας, 2000 & 2002˙ 
Χαρούπιας & Περβανάς, 2001˙ Ηµέλλου, 2002). Με βάση τα ανωτέρω προσδιορίσαµε ένα σύ-
νολο ενεργειών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό του ρόλου της νέας ειδί-
κευσης και την επιτυχία της προς όφελος της ελληνικής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και 
των προσώπων που επωφελούνται από τις υπηρεσίες της. Οι ενέργειες αυτές είναι συνοπτικά οι 
εξής: 

(i) Σχεδιασµός του καθηµερινού χρόνου και των δραστηριοτήτων, έτσι ώστε οι αρµο-
διότητές του να µην εµπλέκονται µε εκείνες του άλλου προσωπικού, αλλά και να µην 
επιβαρύνουν υπερβολικά το πρόγραµµα εργασίας του Σ.Π.Ε. 

(ii) Πρόβλεψη του τρόπου συνεργασίας µε το προσωπικό του σχολείου, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η ενηµέρωσή του σε θέµατα ειδικής εκπαιδευτικής παρέµβασης και προ-
κειµένου να εξασφαλιστεί υποστήριξη σε θέµατα εκπαιδευτικής µεθοδολογίας και 
στρατηγικών συµβατών µε τα πρόσωπα µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η εµπει-
ρία των παιδαγωγών των Τµηµάτων Ένταξης, στους οποίους έχει επιβληθεί ωράριο 25 
διδακτικών ωρών και παράλληλα τους ανατίθενται καθήκοντα εφηµερίας και άλλες 
αρµοδιότητες -ακυρώνοντας τη δυνατότητα συνεργασίας και συµβουλευτικής µε το 
προσωπικό του σχολείου, τους γονείς, τους θεσµούς της εκπαιδευτικής κοινότητας και 
την τοπική κοινωνία- αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη πρόβλεψης πλαισίου συνερ-
γασίας µε τη σχολική κοινότητα, τους γονείς και την τοπική κοινωνία.   

(iii) Ερευνητική διερεύνηση των προσφεροµένων υπηρεσιών για την επίτευξη ισορροπί-
ας ανάµεσα στο χρόνο συνεργασίας στην τάξη, το χρόνο αποµάκρυνσης των παιδιών 
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από την τάξη και το χρόνο της συνεργασίας µε το προσωπικό της σχολικής κοινότητας, 
τους θεσµούς και την τοπική κοινωνία. 

(iv) ∆ιασφάλιση χρόνου για ενέργειες και καθήκοντα του Σ.Π.Ε. που δεν έχουν άµεση 
σχέση µε την υποστηρικτική διδασκαλία, αλλά τη στηρίζουν και την εµπλουτίζουν. 

(v) Υποστήριξη των προσώπων που θα στελεχώσουν το θεσµό µε ένα εκτενές πρό-
γραµµα ενδοσχολικής επιµόρφωσης για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτή-
των διαχείρισης των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών, ανάλογα µε τις ανάγκες και 
τις ιδιαιτερότητές τους. 

(vi) Αναβάθµιση του ρόλου, της επιστηµονικής και επαγγελµατικής επάρκειας του 
Σ.Π.Ε., ώστε να είναι σε θέση  να συνεργάζεται διεπιστηµονικά µε άλλους ειδικούς και 
να υποστηρίζει αποτελεσµατικά τους γονείς του παιδιού. 

(vii) ∆ιασφάλιση µε ερευνητικές διαδικασίες της µελέτης του θεσµού (αναζήτηση των 
ελλείψεων και των  ανεπαρκειών του και άµεση αποκατάστασή τους). 

(viii) Μελέτη ενός πλαισίου εσωτερικού κανονισµού της σχολικής κοινότητας που να επι-
τρέπει τη διασφάλιση της δηµοκρατίας, της ισοπολιτείας, της ισονοµίας, παράλληλα µε 
το δικαίωµα στη διαφορά και την εξασφάλιση του δικαιώµατος στην ισότιµη και αντι-
σταθµιστική συνεκπαίδευση στο ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον για όλα τα παιδιά. 

(ix) Εξασφάλιση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη συµβουλευτική και την επιστηµο-
νική στήριξη του Σ.Π.Ε. από εξωτερικούς φορείς ενηµέρωσης και επιµόρφωσης (Παι-
δαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήµια, εξωτερικοί ιδιώτες ειδικοί κ.λπ.). Στο σηµείο αυ-
τό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στη διαµόρφωση του νέου θεσµού θα ήταν χρήσιµο 
να εξασφαλιστεί συνεργασία µε έµπειρους ειδικούς από Ευρωπαϊκές χώρες. Η εµπειρία 
και η γνώση από την πολύχρονη εφαρµογή και την έρευνα σε θεσµούς ανάλογους µε 
την προτεινόµενη ειδίκευση του Σ.Π.Ε. (Special Educational Needs Co-ordinator-
SENCO, Support Teacher κ.τ.ό.), θεωρούµε ότι θα είναι καθοριστική για την αποφυγή 
σφαλµάτων και την απρόσκοπτη πορεία της υλοποίησης της νέας ειδίκευσης, Θα πρέ-
πει, ωστόσο, παράλληλα να λειτουργήσουν πιλοτικά προγράµµατα για τη διαµόρφωση 
ενός Ελληνικού µοντέλου Σ.Π.Ε., πριν τη γενίκευση της εφαρµογής του. Η αυτόµατη 
υιοθέτηση του θεσµού, πιθανότατα, θα λειτουργήσει ακυρωτικά, όπως συνέβη µε την 
περίπτωση της αυτόµατης µετονοµασίας των Ειδικών Τάξεων σε Τµήµατα Ένταξης, η 
οποία πραγµατοποιήθηκε σε εφαρµογή των αναφεροµένων στο Νόµο 2817/2000.       

(x) Εξασφάλιση αποτελεσµατικών, µη γραφειοκρατικών, διαδικασιών αυτοαξιο-
λόγησης του έργου του Σ.Π.Ε. και εγκαθίδρυση µιας κουλτούρας που να σέβεται τις 
θυσίες του φορολογούµενου πολίτη, στον οποίο και θα πρέπει να λογοδοτεί. Η λογο-
δοσία αυτή µπορεί να γίνει µε την παρουσίαση στο τέλος του σχολικού έτους τεκµη-
ριωµένων αναφορών για τα αποτελέσµατα στο Σχολικό Συµβούλιο της σχολικής µονά-
δας (Χαρούπιας & Περβανάς, 2001). 
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(xi) Ενίσχυση των συναισθηµάτων ευθύνης και δέσµευσης απέναντι στο µαθητή µε ι-
διαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και την οικογένειά του.  

(xii) Υποστήριξη για τη βελτίωση της διαθεσιµότητας παιδαγωγικού/διδακτικού υλικού 
και καινοτοµιών και των επιµορφωτικών διαδικασιών αναβάθµισης των δεξιοτήτων 
χρήσεώς τους. 

(xiii) Ευχέρεια αποκεντρωµένου στρατηγικού σχεδιασµού σε επίπεδο περιφέρειας περισ-
σότερων σχολικών µονάδων, ώστε να γίνει δυνατή η επιµόρφωση του Σ.Π.Ε. (ή ορι-
σµένων εξ αυτών) για ειδικές περιπτώσεις όπου αναδεικνύεται η ανάγκη ιδιαίτερης ε-
ξειδίκευσης (ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, βαρηκοΐα, αυτιστικό σύνδροµο, διπλή διά-
γνωση, πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.) 

(xiv) Αποφυγή της φαλκίδευσης του προορισµού και των ορίων ευθύνης του Σ.Π.Ε. µε 
ανάθεση καθηκόντων που δεν σχετίζονται άµεσα µε την επιστηµονική του εξειδίκευση 
και ταυτότητα (ανάθεση αρµοδιοτήτων αγωγής τουαλέτας, κ.λπ.) και εξασφάλιση των 
αντίστοιχων ειδικεύσεων για τη σχολική κοινότητα.  

Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο Σ.Π.Ε., επειδή θα πρέπει να αναλαµ-
βάνει ρόλους γενικών και ειδικών καθηκόντων στα πλαίσια της σχολικής µονάδας, θεωρούµε 
ότι είναι απαραίτητο να επωφελείται από συχνές ενδιάµεσες επιµορφώσεις σε εξειδικευµένα 
κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η διαβίου επιµόρφωση δίνει τη δυνατότητα συνεχούς 
επιστηµονικής αναβάθµισης της νέας ειδίκευσης, βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
των µελών της, έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στα ιδιαίτερα απαιτητικά καθήκοντά της, 
όπως για παράδειγµα στην υποστήριξη των παιδιών µε σοβαρές και σύνθετες δυσκολίες στη 
µάθηση.   

Ένα µοντέλο πρώτης εφαρµογής του θεσµού θα µπορούσε να ακολουθήσει τη ροή που 
καταγράφεται στο Σχήµα 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1 
Μοντέλο υλοποίησης της καινοτοµίας  

Επέκταση του θεσµού 

∆ιορθωτικές ενέργειες 

∆ιαµορφωτική Αξιολόγηση ΕφαρµογήΈρευνα 
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του Συντονιστή Παιδαγωγού Ένταξης/Ενσωµάτωσης 

Στην πρώτη υλοποίηση της καινοτοµίας θεωρούµε ότι θα ήταν απαραίτητο να υπάρξει 
συνεργασία µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η καινοτοµία γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση, όπως το 
Ηνωµένο Βασίλειο.  

∆ραστηριότητα 1 
Η κεντρική γραφειοκρατία παρεµβαίνει συχνά και νοµοθετεί λύσεις για προβλήµατα που 

απασχολούν τη σχολική κοινότητα, χωρίς ουσιαστική γνώση των προβληµάτων της και χωρίς 
επαρκή επιτόπια διερεύνηση των ζητηµάτων ή συνεργασία µε τα θεσµικά όργανα (σχολικοί 
σύµβουλοι, διευθυντές των σχολείων κ.λπ.). Με βάση την εµπειρία από τη θητεία σας στο γενι-
κό σχολείο, αναφερθείτε επιγραµµατικά στις επιπτώσεις που, κατά τη  γνώµη σας, µπορεί να 
υπάρξουν από την έλλειψη επαρκών υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευ-
σης στο γενικό σχολείο. Αναφέρατε επίσης, συνοπτικά, αν κατά τη γνώµη σας εξαιτίας της έλ-
λειψης: (α) προκύπτουν δυσλειτουργίες για τη σχολική κοινότητα, (β) µπορεί να επηρεαστεί η 
πρόοδος και η συναισθηµατική ισορροπία των µαθητών (όλων των µαθητών) και των οικογέ-
νειών τους και (γ) επηρεάζεται η απόδοση των εκπαιδευτικών από τη διαθεσιµότητα ή µη των 
υπηρεσιών αυτών (περιοριστείτε στις 200 λέξεις). 

2. Ρόλος και αρµοδιότητες του Σ.Π.Ε. 
Τίτλος θεσµού: Συντονιστής Παιδαγωγός Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) 
Αναφέρεται στους: Σχολικό σύµβουλο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, προϊστάµενο του γρα-

φείου εκπαίδευσης και διευθυντή της σχολικής µονάδας (σε 6θέσια και ολιγοθέσια 
σχολεία τα καθήκοντα µπορεί να αναλαµβάνει και ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής 
της σχολικής µονάδας). 

Συνεργάζεται µε τους: διευθυντή του σχολείου, προσωπικό του σχολείου, εξωτερικούς ειδικούς 
συνεργάτες, διοικητικές υπηρεσίες, γονείς κ.λπ. 

Απαραίτητες Σπουδές:  
(α) Βασικές σπουδές Παιδαγωγικής ή Ειδικής Παιδαγωγικής και µεταπτυχιακές σπουδές Ειδι-

κής Παιδαγωγικής ή Σχολικής Ψυχολογίας. 
(β) Ειδική µεταπτυχιακή επιµόρφωση στη διαχείριση των ειδικών αναγκών και στην Ειδική 

Παιδαγωγική µε προσανατολισµό στις απαιτήσεις του θεσµού του Σ.Π.Ε. 
Αρµοδιότητες: 

(α) Η υποστήριξη των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο.  
(β) Ο συντονισµός των αρµοδίων προσώπων µε σκοπό τη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 
(γ) Η συνεργασία και η υποστήριξη του προσωπικού του σχολείου, έτσι ώστε να είναι σε θέ-

ση να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στις αυξηµένες απαιτήσεις της εκπαίδευσης των παι-
διών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη. 
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Εξειδικευµένες αρµοδιότητες:  
(α) Σε σχέση µε το παιδί:  
 Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει και να αξιολογεί εκπαιδευτικά τους µαθητές µε ιδιαίτε-

ρες εκπαιδευτικές ανάγκες στο κοινό σχολείο.  
 Να γνωρίζει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, όπως προσδιορίζονται από 

το Νόµο 2817/2000 και τη λοιπή εκπαιδευτική νοµοθεσία, να είναι σε θέση να παρέχει δι-
ευκρινήσεις, διδακτικές υποδείξεις και να προτείνει µεθοδολογικές προσεγγίσεις και ε-
ναλλακτικές στρατηγικές υποστήριξης των παιδιών αυτών στην κοινή τάξη ή σε προσω-
ρινές ατοµικές και µικροοµαδικές συνεδρίες. 
 Να αξιολογεί τη δυνατότητα των παιδιών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες να χρησι-

µοποιούν ειδικό εξοπλισµό και καινοτοµίες που να υποστηρίζουν την ένταξή τους και την 
αντισταθµιστική συνεκπαίδευσή τους στην κοινή τάξη. 
 Να καταγράφει συστηµατικά δραστηριότητες, ενέργειες, υλικά, αντικείµενα και συµπερι-

φορές που θα ήταν δυνατό να βοηθήσουν στην παρακίνηση του παιδιού στη µάθηση και 
την ενεργητική του συµµετοχή στη σχολική ζωή.  
 Να γνωρίζει τις σωµατικές ιδιαιτερότητες του µαθητή και τις ανάγκες του σε θέµατα υ-

γείας, ώστε να είναι σε θέση να πληροφορεί αποτελεσµατικά το προσωπικό του σχολείου 
για να διευκολύνεται η φοίτηση του παιδιού στην κοινή τάξη και η µέγιστη δυνατή ωφέ-
λειά του από την καθηµερινή σχολική ρουτίνα.  
 Να γνωρίζει εναλλακτικές τεχνικές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί να 

συγκεντρώνεται και να ολοκληρώνει τις εργασίες του. 

.Ε. 

 Να συνεργάζεται µε βοηθούς παιδαγωγούς, άλλους ειδικούς και τους γονείς του παιδιού 
για τη δηµιουργία Ατοµικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.) και να µεριµνά ώστε 
να εξασφαλίζονται οι ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες που εξασφαλίζουν την τήρησή του. 
 Να εξασφαλίζει τα απαραίτητα διδακτικά και παιδαγωγικά υλικά και καινοτοµίες πριν την 

έναρξη του προγράµµατος και να φροντίζει στη συνέχεια  να τα συµπληρώνει µε περισ-
σότερο εξειδικευµένα, ώστε να είναι δυνατή η άριστη και περισσότερο λειτουργική 
υλοποίηση του Α.Π
 Να διαµεσολαβεί για την εξοµάλυνση τυχόν προβληµάτων του παιδιού µε το προσωπικό 

ή µε τους άλλους µαθητές του σχολείου. 
 Να ενηµερώνει κάθε εξωτερικό ειδικό συνεργάτη σχετικά µε το προφίλ και τις ιδιαιτερό-

τητες του µαθητή, ώστε να εξοικονοµείται χρόνος και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνα-
τή υποστήριξη του παιδιού. 

(β) Σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης 
  Να συνεργάζεται µε τον εκπαιδευτικό της τάξης (και άλλους ειδικούς) στο σχεδιασµό ε-

ναλλακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση του παιδιού µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές α-
νάγκες και να υποστηρίζει την υλοποίησή τους µε κάθε δυνατό τρόπο. 
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 Να εξασφαλίζει το σχεδιασµό και την από κοινού εφαρµογή ενός συστήµατος αναφοράς 
στους εκπαιδευτικούς στόχους και ένα πλαίσιο καταγραφής της επίδοσης και των επι-
τευγµάτων του παιδιού. 
 Να µεριµνά για τη συνέπεια στην τήρηση των καταγραφών από τους ειδικούς στο ‘∆ελτίο 

Στόχων και Προόδου’ του παιδιού. 
 Να φροντίζει για την ενηµέρωση του δάσκαλου της τάξης ως προς τις διαπιστώσεις του 

ίδιου και των άλλων ειδικών, καθώς και σχετικά µε άλλες πληροφορίες και συµβουλές 
που αφορούν το παιδί. 

(γ) Σε σχέση µε τη σχολική κοινότητα και τη συνεργασία µε την οικογένεια του παιδιού 

  Να διαµεσολαβεί για την εγκαθίδρυση καλών σχέσεων ανάµεσα στη σχολική κοινότητα 
και την οικογένεια του παιδιού. 

  Να συνεργάζεται, να συµβουλεύει, να ενηµερώνει, να υποστηρίζει και να διευκολύνει το 
άλλο προσωπικό του σχολείου στις διαδικασίες υποστήριξης του παιδιού, όταν του ζητείται 
σχετική βοήθεια. 

 Να συγκαλεί συγκεντρώσεις του προσωπικού του σχολείου και των εξωτερικών συνεργα-
τών για: (α) την ανασκόπηση της προόδου του παιδιού και τη συνεργασία στην απόφαση για 
συνέχιση, την αναµόρφωση ή τη διακοπή του Α.Π.Ε. και την αντικατάστασή του µε άλλο, 
(β) την ενηµέρωση του προσωπικού για θέµατα που σχετίζονται µε τη δεοντολογία, τις ορθές 
πρακτικές και το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών που συνδέονται µε 
το παιδί και την οικογένειά του. 

Θεωρούµε ότι δεν θα πρέπει ή µάλλον είναι απαραίτητο να µην επιδιωχθεί η άµεση κά-
λυψη όλων των θέσεων Σ.Π.Ε., ώστε η Πολιτεία στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στις α-
νάγκες του υπαρκτού σχολείου να µην καταλήξει –όπως συχνά συµβαίνει-  να επιστρατεύει 
πρόσωπα που λίγη σχέση έχουν µε την επιστήµη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Θα ήταν 
περισσότερο συνετό και αποδοτικό αν προχωρούσαµε µε ρυθµούς αργούς, αλλά σταθερούς, που 
να επιτρέψουν τη διαµορφωτική αξιολόγηση του νέου προτεινόµενου θεσµού και την οµαλή 
προσαρµογή του στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. 

ΣΥΝΟΨΗ 

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε µια πρόταση εµπλουτισµού των διαθέσιµων υπηρεσιών ει-
δικής αγωγής και εκπαίδευσης µέσα από µια προσπάθεια διερευνητικής εφαρµογής της καινο-
τοµίας του Συντονιστή Παιδαγωγού Ένταξης/Ενσωµάτωσης (Σ.Π.Ε.) (Χαρούπιας, 2000) στο 
‘Σχολείο για Όλους µε Όλους’ (Χαρούπιας 1997, 2000). Η καινοτοµία στοχεύει στην εκπαιδευ-
τική υποστήριξη  των µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, στην ενηµέρωση και υπο-
στήριξη των γονέων τους και του προσωπικού της σχολικής µονάδας, µε σκοπό τη βελτίωση 
των στάσεων, των γνώσεων και των δεξιοτήτων. Ο Σ.Π.Ε. θα διαµεσολαβεί για τη διασύνδεση 
του σχολείου µε την τοπική κοινωνία και τις υπηρεσίες ειδικής διαγνωστικής αξιολόγησης και 
υποστήριξης που προτείνονται από το νέο νόµο. Περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαι-
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τερότητες της προτεινόµενης καινοτοµίας και προσδιορίζονται τα ‘εν δυνάµει’ πλεονεκτήµατα 
και µειονεκτήµατα του προτεινόµενου θεσµού, όπως διαπιστώθηκαν σε µια µελέτη περίπτωσης 
σε σχολείο των Αθηνών.  

 
Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής, παρακαλούµε επιστρέψτε στα “Προσδοκώµενα 

αποτελέσµατα” και ελέγξτε αν και κατά πόσο είστε σε θέση να:  (α) περιγράφετε ένα σύνολο 
ενεργειών που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισµό του ρόλου και την επιτυχία της 
νέας ειδίκευσης του Σ.Π.Ε., (β) αναφέρετε τις αρµοδιότητες της ειδίκευσης του Σ.Π.Ε. σε σχέση 
µε το παιδί και την οικογένεια του παιδιού, σε σχέση µε τον εκπαιδευτικό της τάξης και σε σχέ-
ση µε τη σχολική κοινότητα. 
Άσκηση αυτοαξιολόγησης 1 

Ποιες είναι οι εξειδικευµένες αρµοδιότητες του Σ.Π.Ε. σε  σχέση µε το µαθητή µε ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες που φοιτά στις τάξεις του γενικού σχολείου; (Επιλέξτε µε το σηµείο τις 
σωστές απαντήσεις) 

 1. Αναγνωρίζει και αξιολογεί εκπαιδευτικά τους µαθητές µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανά-
γκες στο κοινό σχολείο.  
 2. Παρατηρεί τους µαθητές των τάξεων του σχολείου (ή των συστεγαζόµενων σχολείων) 

στα διαλείµµατα και συντάσσει κοινωνιογράµµατα.  
 3. Αξιολογεί αν τα παιδιά µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιµοποιούν ειδικό εξο-

πλισµό και καινοτοµίες που υποστηρίζουν την ένταξη και την αντισταθµιστική συνεκπαίδευσή 
τους στην κοινή  τάξη. 
 4. Καταγράφει συστηµατικά δραστηριότητες, ενέργειες, υλικά, αντικείµενα και συµπεριφο-

ρές που µπορεί να στηρίξουν την παρακίνηση του παιδιού στη µάθηση και την ενεργητική του 
συµµετοχή στη σχολική ζωή.  
 5. Αναλαµβάνει να ολοκληρώσει ό,τι αναθέτει ο εκπαιδευτικός της τάξης στο µαθητή µε 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες ως κατ’ οίκον εργασίες.    
 6. Γνωρίζει εναλλακτικές τεχνικές που θα µπορούσαν να βοηθήσουν το παιδί να 

συγκεντρώνεται και να ολοκληρώνει τις εργασίες του. 
 7. Εκπροσωπεί τον εκπαιδευτικό της τάξης στις συγκεντρώσεις των γονέων και τους ενη-

µερώνει για την πρόοδο και τη συµπεριφορά των µαθητών της τάξης. 
 8. Αναλαµβάνει την οργάνωση της σχολικής γιορτής που γίνεται µε τη λήξη το σχολικού 

έτους.  
 9. Γνωρίζει τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών, όπως προσδιορίζονται από το 

Νόµο 2817/2000 και τη λοιπή εκπαιδευτική νοµοθεσία, να είναι σε θέση να παρέχει διευκρινή-
σεις, διδακτικές υποδείξεις και να προτείνει µεθοδολογικές προσεγγίσεις και εναλλακτικές 
στρατηγικές υποστήριξης των παιδιών αυτών στην κοινή τάξη ή σε προσωρινές ατοµικές και 
µικροοµαδικές συνεδρίες. 
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 10. ∆ιαµεσολαβεί για την εξοµάλυνση τυχόν προβληµάτων του παιδιού µε το προσωπικό ή 
µε τους άλλους µαθητές του σχολείου. 
 11. Φροντίζει να ενηµερώνει τακτικά το βιβλίο δανεισµού της σχολικής βιβλιοθήκης του 

συγκροτήµατος των συστεγαζόµενων σχολείων. 
 12. Γνωρίζει τις σωµατικές ιδιαιτερότητες του µαθητή και τις ανάγκες του σε θέµατα υγεί-

ας, ώστε να είναι σε θέση να πληροφορεί αποτελεσµατικά το προσωπικό του σχολείου για να 
διευκολύνεται η φοίτηση του παιδιού στην κοινή τάξη και η µέγιστη δυνατή ωφέλειά του από 
την καθηµερινή σχολική ρουτίνα. 
 13. ∆ιορθώνει τις γραπτές εργασίες όλων των µαθητών της τάξης εκείνης, η οποία διαπι-

στώνεται ότι έχει τον µεγαλύτερο αριθµό µαθητών µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 14. Ενηµερώνει κάθε εξωτερικό ειδικό συνεργάτη σχετικά µε το προφίλ και τις ιδιαιτερό-

τητες του µαθητή, ώστε να εξοικονοµείται χρόνος και να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή υ-
ποστήριξη του παιδιού. 
 15. Εξασφαλίζει τα απαραίτητα διδακτικά και παιδαγωγικά υλικά και καινοτοµίες πριν την 

έναρξη του προγράµµατος και φροντίζει, στη συνέχεια, να τα συµπληρώνει µε περισσότερο ε-
ξειδικευµένα, ώστε να είναι δυνατή η άριστη και περισσότερο λειτουργική υλοποίηση του 
Α.Π.Ε. 
 16. Αναλαµβάνει την επίβλεψη των µαθητών του σχολείου που παρουσιάζουν προβλήµατα 

συµπεριφοράς σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες εκτός σχολείου. 
 17. Συνεργάζεται µε βοηθούς παιδαγωγούς, άλλους ειδικούς και τους γονείς του παιδιού για 

τη δηµιουργία Ατοµικού Προγράµµατος Εκπαίδευσης (Α.Π.Ε.) και µεριµνά ώστε να εξασφαλί-
ζονται οι ασφαλιστικές εκείνες δικλείδες που εξασφαλίζουν την τήρησή του. 
 
Άσκηση αυτοαξιολόγησης 2 

Ποιες είναι οι εξειδικευµένες αρµοδιότητες  του Σ.Π.Ε. στη συνεργασία του µε τον εκπαιδευτι-
κό της τάξης του γενικού σχολείου; (Επιλέξτε µε το σηµείο τις σωστές απαντήσεις) 

 1. Συνεργάζεται στο σχεδιασµό εναλλακτικών προσεγγίσεων στην εκπαίδευση του παιδιού 
µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και υποστηρίζει την υλοποίησή τους µε κάθε δυνατό τρό-
πο. 

 2. Αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό της τάξης σε περίπτωση απουσίας του. 
 3. Εξασφαλίζει το σχεδιασµό και την από κοινού εφαρµογή ενός συστήµατος αναφοράς 

στους εκπαιδευτικούς στόχους και ενός πλαισίου καταγραφής της επίδοσης και των επιτευγµά-
των του παιδιού. 

 4. Μεριµνά για τη συνέπεια στην τήρηση των καταγραφών από τους ειδικούς στο ‘∆ελτίο 
Στόχων και Προόδου’ του παιδιού. 

 5. Ενηµερώνει τους γονείς για την πρόοδο και τις τυχόν ελλείψεις των µαθητών των µαθητών 
της τάξης. 

 6. ∆ιορθώνει τις κατ’ οίκον εργασίες των µαθητών και συντάσσει ειδικές ενηµερωτικές ανα-
φορές για την πρόοδο των µαθητών σ’ αυτές κάθε τρίµηνο. 
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 7. Φροντίζει για την ενηµέρωση του εκπαιδευτικού της τάξης ως προς τις διαπιστώσεις του 
ίδιου και των άλλων ειδικών, καθώς και σχετικά µε άλλες πληροφορίες και συµβουλές που α-
φορούν το παιδί. 
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