Στάςθ και ςυμπεριφορά δαςκάλων - Συνεκπαίδευςθ

Αυτό που επικρατεί διεκνϊσ, ωσ προσ τθν εκπαιδευτικι αντιμετϊπιςθ των μακθτϊν
με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, είναι θ ανάπτυξθ τθσ ςυνεκπαίδευςισ τουσ
(inclusion) ςτα γενικά ςχολεία.
Η «ςυνεκπαίδευςθ» αφορά ςτθν προςπάκεια που καταβάλλεται για τθν
ςυνφπαρξθ

και

ςυνδιδαςκαλία

των

περιςςότερων

μακθτϊν

με

Ειδικζσ

Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ (ΕΕΑ) με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ που δεν ζχουν, ςε κοινά
ςχολεία όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ.
Ο ρόλοσ των εμπλεκομζνων εκπαιδευτικών ςτθ ςυνεκπαίδευςθ είναι ο πιο
ςθμαντικόσ διότι είναι κι εκείνοι που κα εξαςφαλίςουν τθν επιτυχία ι τθν αποτυχία
ενόσ τζτοιου εγχειριματοσ. Ιδιαίτερα ςτο χϊρο τθσ Ειδικισ Αγωγισ, θ
αποτελεςματικότθτα του Ειδικοφ Παιδαγωγοφ διαδραματίηει κακοριςτικό ρόλο ωσ
προσ τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του ςχολείου, κακϊσ θ κατάρτιςθ που διακζτει, οι
εκπαιδευτικοί χειριςμοί του και θ επαγγελματικι του ςυμπεριφορά οδθγοφν ςτθ
δθμιουργία ενόσ μακθςιακοφ περιβάλλοντοσ που μπορεί να προάγει ι να
περιορίηει αντίςτοιχα τθν ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ των μακθτϊν με
αναπθρία. Η ςυνεκπαίδευςθ και θ ςτάςθ των εκπαιδευτικϊν είναι εκείνθ που κα
προετοιμάςει τουσ μακθτζσ να ηιςουν, να εργαςτοφν και να αναπτυχκοφν ςε μια
πλουραλιςτικι κοινωνία.

Άλλωςτε μζςα από ζρευνεσ, είναι φανερό ότι τα φυςιολογικά αναπτυςςόμενα
παιδιά ενδζχεται να αποτελζςουν πρότυπο και να χρθςιμοποιθκοφν ωσ δείγματα
ςυμπεριφοράσ από το δάςκαλο. Επίςθσ, υποςτθρίηεται ότι εάν θ ςυνεκπαίδευςθ
αποτελζςει τθν βαςικι αρχι του οποιουδιποτε εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ, τότε θ
μελλοντικι του επιτυχία κα βαςιςτεί αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.
Εντοφτοισ, οι εκπαιδευτικοί διατυπϊνουν τισ ανθςυχίεσ τουσ οι οποίεσ ζχουν να
κάνουν με τον χρόνο που διατίκεται ςτουσ μακθτζσ, τθ χριςθ των υπθρεςιϊν
ςτιριξθσ, το υπόλοιπο προςωπικό αλλά και τουσ πόρουσ για τθν υλοποίθςθ τζτοιων
προγραμμάτων.
Κατά τθν προςωπικι μου πάντοτε γνώμθ, τθν επιτυχία τζτοιων προγραμμάτων
κρατοφν ςτα χζρια τουσ μόνο οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι οφείλουν να μελετοφν, να
ενθμερϊνονται και να γνωρίηουν τα πάντα γφρω από τθ ψυχοςφνκεςθ και
ανάπτυξθ των παιδιϊν τα οποία διδάςκουν και διαμορφϊνουν το μζλλον ΑΛΛΑ και
να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ αδιάκοπα και με ηιλο με μοναδικό ςτόχο τθν
αποτελεςματικι εκπαίδευςθ όλων των παιδιϊν ςε γενικζσ τάξεισ τυπικισ
ανάπτυξθσ.

Η περικωριοποίθςθ δεν αρμόηει ςε κανζναν και ειδικά ςε παιδιά που
δεν επζλεξαν τθ δυςκολία τουσ αλλά και που δεν επζλεξαν να
εκπαιδευτοφν ςε ζνα ςακρό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.

