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 Θεμαηική Δνόηηηα 

Πποηάζειρ για ηιρ διαδικαζίερ ανάπηςξηρ κπιηικήρ ζκέτηρ και ζςγγπαθήρ 

ηυν ζσολικών βιβλίυν 
 

Νηίνα Κούκοσ* 

Διζαγυγή 
 

«Ζ αγσγή αζθείηαη αλάινγα κε ηελ Κνηλσλία πνπ εμππεξεηεί….ζαλ θνηλσληθή ιεηηνπξγία, 

(είλαη) έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα επηβνιήο ζηα ρέξηα ηεο άξρνπζαο ηάμεο», ηνλίδεη ν Μηρ. 

Παπακαχξνο
1
, ηελ ηδενινγία ηεο νπνίαο εθθξάδεη, αλαπαξάγεη, ζηεξίδεη θαη ππεξεηεί. Ση γίλεηαη, 

ινηπφλ, φηαλ ε θπξίαξρε ηδενινγία θαη, θαη’ επέθηαζε, ε παξερφκελε επίζεκε Αγσγή είλαη 

αληηιατθή; Καη ηα πην πξννδεπηηθά κέηξα κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα 

επηθέξνπλ ηα αληίζεηα απφ ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα. Άιινηε, πάιη, θαηαξγνχληαη κέηξα θαη 

ζεζκνί νη νπνίνη ζεκείσζαλ αλακθηζβήηεηα επηηπρία, φπσο ζπλέβε ζηελ πεξίπησζε ησλ 

Πνιπθιαδηθψλ Λπθείσλ, ελψ άιινηε πηνζεηνχληαη κέηξα θαη πξαθηηθέο ησλ νπνίσλ ε εθαξκνγή ζε 

άιιεο ρψξεο ήηαλ αλεπηηπρήο. Ζ ΟΛΜΔ θαη ην ΚΔΜΔΣΔ θαη ζηα πξνεγνχκελα ζπλέδξηα έζεζαλ 

εξσηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο, δηαηχπσζαλ πξνηάζεηο θαη απφςεηο. Δηζαθνχζηεθαλ; Πψο θαη ζε 

πνην βαζκφ; Όκσο εκείο ζπλερίδνπκε καδί κε ην ζπλδηθαιηζηηθφ (ΟΛΜΔ) θαη ην επηζηεκνληθφ 

(ΚΔΜΔΣΔ) φξγαλφ καο ηελ πξνζπάζεηα θαη ηνλ αγψλα γηα κηα θαιχηεξε Παηδεία. 

 

Κπιηική ζκέτη, δημιοςπγικόηηηα και η ιζόηηηα εςκαιπιών ζηην εκπαίδεςζη 
  

 Αο πξνηάμνπκε κηα ζχληνκε πξνζέγγηζε ησλ παξαπάλσ φξσλ. «Ωο θξηηηθή ζθέςε ζπλήζσο 

νξίδεηαη ν ηξφπνο ζθέςεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ζθεπηφκελν άηνκν πξνβαίλεη ζε ζπλερή έιεγρν 

θαη δνθηκάδεη πνιιέο ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζεί ζε έλα ζπκπέξαζκα. Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε 

δηαθέξεη απφ ηελ θξηηηθή, παξά ηε κεηαμχ ηνπο ζπγγέλεηα, θαζψο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη φηη 

νδεγεί ζε λέεο ηδέεο θαη ιχζεηο»
2
 

Ζ αξρή «φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη» απνηειεί ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα πνπ 

θαζηεξψζεθε κε ηε Γαιιηθή Δπαλάζηαζε θαη είλαη απνδεθηή απφ φινπο ζε κηα αζηηθή θνηλσλία. ην 

πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο ε αξρή απηή ζεκαίλεη φηη: (1) φινη έρνπλ ηηο ίδηεο επθαηξίεο γηα κφξθσζε, 

(2) ε αγσγή πνπ ηνπο παξέρεηαη είλαη αλζξσπηζηηθή, (3) ζέβεηαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπο, (4) είλαη 

εμειηθηηθή θη φρη ζηαηηθή, αθνινπζψληαο ηηο αιιαγέο θαη ηε δπλακηθή ηεο θνηλσλίαο ζε θάζε επνρή, 

θαη (5) δελ θάλεη δηαθξίζεηο θπιεηηθέο, ηαμηθέο, πνιηηηθν-ηδενινγηθέο θ.ιπ. Απφ απηή ηελ νπηηθή 

γσλία αλ εμεηάζνπκε ηα εθπαηδεπηηθά  ζέκαηα, δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή θαη επαξθήο κέξηκλα γηα ηνπο 

αιινδαπνχο, γηα ηνπο παιηλλνζηήζαληεο, γηα ηηο πεξηζσξηνπνηεκέλεο νκάδεο, γηα ηα άηνκα κε  

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε εηδηθέο αλάγθεο, πνπ θνηηνχλ ζε ζπλεζηζκέλα ζρνιεία. Πψο ιεηηνπξγεί ε 

ηζφηεηα γη’ απηέο ηηο θαηεγνξίεο; Μηιάκε γηα θαλνληθά ζρνιεία θαη φρη γηα εηδηθά ή δηαπνιηηηζκηθά ή 

κεηνλνηηθά. Γηα λα μαλαζπκεζνχκε ηνλ Μ. Παπακαχξν, «ζ΄ φιεο ηηο ηαμηθέο θνηλσλίεο, βιέπνπκε λα 

βαίλνπλ παξάιιεια δχν ζπζηήκαηα αγσγήο θαη κφξθσζεο, έλα γηα ηα παηδηά ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη 

έλα γηα ηα παηδηά ησλ  αξρνκέλσλ…Έηζη θαη κέζα ζηελ αζηηθή ηάμε δεκηνπξγήζεθαλ δχν ζπζηήκαηα 

κφξθσζεο θαη αγσγήο, έλα γηα ηα παηδηά ησλ αζηψλ θαη έλα γηα ηα παηδηά ηεο εξγαηηθήο ηάμεο»
3
. 

Όιεο νη πξναλαθεξφκελεο «εππαζείο» νκάδεο απνηεινχλ θαηά βάζε κέξνο ηεο ζχγρξνλεο εξγαηηθήο 

ηάμεο, ζηελ νπνία παξέρεηαη κηα ππνβαζκηζκέλε εθπαίδεπζε-κφξθσζε. 

Αο μεθηλήζνπκε απφ απηφ ην ζεκείν ηνλ πξνβιεκαηηζκφ καο: πνηνο  ζεσξείηαη κνξθσκέλνο; 

Καηά ηνλ Ρψζν παηδαγσγφ Σζεξληζέβζθη έλαο πιέξηα κνξθσκέλνο άλζξσπνο έρεη ηηο εμήο ηξεηο 

ηδηφηεηεο: α) θαηέρεη πνιιέο γλψζεηο, 2) είλαη ζε ζέζε λα θξίλεη αλ θάηη είλαη θαιφ ή θαθφ, δίθαην ή 

άδηθν, ζσζηφ ή ιάζνο, θαη 3) έρεη επγεληθά ζπλαηζζήκαηα. Ο κεγάινο νβηεηηθφο παηδαγσγφο Α. 

.Μακαρένκο δεηάεη κηα νιφπιεπξε θαη εληαία κφξθσζε, κφξθσζε επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, εζηθή, 
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πνιηηηθή θαη καξμηζηηθή. Ο δηθφο καο παηδαγσγφο Θεόθραζηος Γέροσ ππνζηεξίδεη φηη κνξθσκέλνο 

είλαη ν άλζξσπνο πνπ κπνξεί λα ζθέθηεηαη θαη λα απνθαζίδεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ο ΄Διιελαο, 

επίζεο, παηδαγσγφο Μηρ. Παπακαχξνο ζηελ έλλνηα ηεο κφξθσζεο πξνζζέηεη θαη ηνλ παξάγνληα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αλζξψπνπ-αληηθεηκέλνπ θαη ηεο δενληνινγίαο (κνξθσηηθέο αμίεο ησλ αγαζψλ ηνπ 

πνιηηηζκνχ πνπ κεηαδίδνληαη θαη δεκηνπξγία λέσλ πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ). Καηά ηνλ Παπακαχξν, «ν 

ηέιεηα κνξθσκέλνο άλζξσπνο παξνπζηάδεη ηνλ ηχπν ηεο Πξνζσπηθφηεηαο».
4
 Δπηζεκαίλεη, 

παξάιιεια, πσο δελ πξέπεη λα ρσξίδνληαη νη έλλνηεο ηεο αγσγήο, ηεο κφξθσζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ζην πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο. 

Έλαο πξαγκαηηθά θαη νιφπιεπξα κνξθσκέλνο άλζξσπνο, ινηπφλ, πξέπεη πέξα απφ ηηο 

γλψζεηο λα είλαη θαη ηθαλφο λα ζθέθηεηαη νξζνινγηθά, εζηθά, επηζηεκνληθά, ρσξίο πξνθαηαιήςεηο, 

λα είλαη ηθαλφο λα παξαηεξεί, λα εξεπλά, λα θξίλεη πξηλ απνδερηεί ή απνξξίςεη θάηη, ηθαλφο, 

επνκέλσο, λα ακθηζβεηεί. Καη εδψ βξίζθεηαη ην ιεπηφ, επαίζζεην ζεκείν. Ζ εξεπλεηηθή θξηηηθή 

ζθέςε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ζξεζθεπηηθφ δφγκα «πίζηεπε θαη κε εξεχλα», ελψ ζπλάδεη κε ην 

επηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ πλεχκα ηεο δηαξθνχο αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο. Ζ ακθηζβήηεζε έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ηελ απζεληία θαη ηελ εμνπζία. Γη’ απηφ ε θάζε κνξθήο εμνπζία πξνζπαζεί λα 

πνδεγεηήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα κελ πξνάγεη ηελ θξηηηθή δεκηνπξγηθή ζθέςε.  

Αο επηζεκάλνπκε θαη ζην δηθφ καο εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δελ 

πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Απηά, θαηά ηε γλψκε καο θαη φρη κφλν 

ηε δηθή καο, είλαη ηα εμήο:  

1) ην ζπγθεληξσηηθφ, απηαξρηθφ, ειεγρφκελν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, 

2) ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε κε ηηο Παλειιήληεο Δμεηάζεηο, 

3) ην έλα θαη κνλαδηθφ ζρνιηθφ βηβιίν, 

4) ν δάζθαινο-απζεληία, ζηνλ νπνίν, κάιηζηα, δελ παξέρεηαη θακηά επηκφξθσζε ζε πνιιά εηδηθά 

ζέκαηα, 

5) ε κε παξνπζίαζε δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ, ζεσξηψλ, ζρνιψλ, ηδενινγηψλ, απφςεσλ θαη 

επηρεηξεκάησλ, ε έιιεηςε, δειαδή, αληηπαξάζεζεο, ε νπνία πξνσζεί ηε ζθέςε θαη ηελ θξίζε κέζα 

απφ ηε ζχγθξηζε, 

6) ε απνκλεκφλεπζε, επίζεο, αλαραηηίδεη ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη κεηαβάιιεη ηνλ δηδαζθφκελν 

ζε απνζήθε γλψζεσλ∙ ζπκίδνπκε πσο ηφζν νη Παλειιήληεο φζν θαη ην «θξνληηζηεξηαθφ πλεχκα» 

ηεο εθπαίδεπζεο ζηεξίδνληαη ζηελ απνκλεκφλεπζε, 

7) ε κε ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, 

8) ην φηη ην ζρνιείν δελ ιακβάλεη κέξηκλα γηα ηα παηδηά κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ηα νπνία θνηηνχλ 

ζηα θνηλά ζρνιεία, 

9) ν απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, 

10) ε παξαπνίεζε ή ε απφθξπςε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ θπξηαξρία 

αιιφηξησλ ζπκθεξφλησλ, απνλεθξψλεη ηειηθά ηελ θξηηηθή ζθέςε, 

11) ε κεησπηθή, δαζθαινθεληξηθή δηαδηθαζία, πνπ εθθξάδεηαη κε ηε «γεσγξαθηθή» κεησπηθή 

δηάηαμε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο, πνπ ζέηεη σο θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνλ πίλαθα θαη ηνλ 

δάζθαιν. 

Απφ ηελ παξαπάλσ παξάζεζε πξνθχπηνπλ αληίζηνηρα θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο επνηθνδνκεηηθήο-δεκηνπξγηθήο ζθέςεο. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ηα 

εμήο: 

1. Σν εληαίν, δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, ην νπνίν νηθνδνκεί ηηο έλλνηεο ηεο ελφηεηαο, ηνπ φινπ, ηεο 

ινγηθήο αθνινπζίαο θαη ηεο ζπλέρεηαο. 

2. Έλα καζεηνθεληξηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα βνεζνχζε λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο 

πξσηνβνπιία θαη απηελέξγεηα, λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, ζα ηνπο 

σζνχζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλαθάιπςε θαη κέζα απφ απηή ζηε γλψζε. Έλα ζχζηεκα πνπ 

ζα άθελε ηέηνηα πεξηζψξηα ζηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ζπκκεηέρνπλ αθφκα θαη 

ζηελ επηινγή ηνχ πξνο κειέηε αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ πξνζέγγηζεο. 

Γειαδή, ην θάζε κάζεκα λα γίλεηαη θάηη ζαλ κηθξφ project. 

3. Ζ νκαδηθή εξγαζία θαη δξάζε. Μηα ηέηνηα κνξθή εξγαζίαο απαηηεί ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ, ζπληείλεη ζηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ θαη ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμή 
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ηνπο, θαιιηεξγεί ην αίζζεκα ηεο αιιειεγγχεο, ην πλεχκα ηνπ αιιεινθαζνξηζκνχ θαη ηεο 

νκάδαο. πλάκα πξνζθέξεη ραξά θαη ηθαλνπνίεζε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ ελεξγή γλψζε, 

ηε ζπληξνθηθφηεηα θαη ηελ ηζφηεηα, γηαηί θαλέλαο δελ κπαίλεη ζην πεξηζψξην, γηαηί δελ 

ππάξρνπλ «θξνζζνί» θαη «αζηέξεο»
5
, αιιά κφλν κηα καζεηηθή θνηλφηεηα ελσκέλε. Καη νη 

καζεηέο κέζα ζ’ απηή ηελ παιιφκελε νκάδα φρη κφλν δηαβάδνπλ θαη καζαίλνπλ, αιιά θαη 

δξνπλ θαη βηψλνπλ ηε κάζεζε. 

4. Γηα κηα ηέηνηαο κνξθήο καζεζηαθή δηαδηθαζία απαηηείηαη θαη κηα δηαθνξεηηθή «γεσγξαθία» 

ηεο ηάμεο. Ζ δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ ζα είλαη θπθιηθή θαη ν δάζθαινο ζα βξίζθεηαη θάπνπ 

ζηνλ θχθιν ή ζηνπο θχθινπο ησλ καζεηψλ, αλάκεζα ζηνπο «μέλνπο» θαη ηνπο Έιιελεο, ζηα 

αγφξηα θαη ηα θνξίηζηα, ζηα κνπζνπικαλφπαηδα θ.ιπ. 

5. Οη ζθφξπηεο, αλάθαηεο γλψζεηο, νη απνζπαζκαηηθέο γλψζεηο, νη γλψζεηο δηάθνξνπ 

ραξαθηήξα θαη δηάθνξεο θχζεο πξνθαινχλ ζχγρπζε θαη αηαμία, θαη δελ ζπληεινχλ νχηε 

ζηελ νξγάλσζε ηεο γλψζεο νχηε ζηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο. Δπνκέλσο, νη γλψζεηο πξέπεη 

λα είλαη νκνεηδείο, λα δίλνληαη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο θαη κε ηξφπν αηηηψδε, ζχκθσλα κε ηνπο 

θπζηθνχο λφκνπο. 

6. Να ρξεζηκνπνηνχληαη πνηθίιεο θαη πνιιαπιέο πεγέο κάζεζεο, πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο βηβιία, 

ζην πιαίζην κηαο θαιά νξγαλσκέλεο ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο. Δπίζεο, λα αμηνπνηνχληαη φιεο 

νη πεγέο θαη φια ηα είδε ησλ επνπηηθψλ κέζσλ ζε φια ηα καζήκαηα θαη ζε φιεο ηηο ελφηεηεο. 

7. Ο δάζθαινο δελ είλαη απζεληία. Θα θξηζεί θαη ζα δηδαρζεί θαη απηφο απφ ηελ φιε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Ο ίδηνο ν δάζθαινο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ζηνπο καζεηέο λα θξίλνπλ θάζε γλψζε πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη πνπ ζα πξέπεη φρη 

κφλν λα ζηεξίδεηαη ζηα δεδνκέλα ηεο επηζηήκεο, αιιά θαη λα ελψλεη ηε ζεσξία κε ηελ 

πξάμε, ηε δσή κε ηε κάζεζε. Εεηνχλ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κα ν δάζθαινο 

αμηνινγείηαη θάζε κέξα κέζα ζηελ ηάμε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπ. 

8. Σν θπξηφηεξν κέζν γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο είλαη ε 

παξάζεζε δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη επηρεηξεκάησλ, αληηζεηηθψλ ζέζεσλ θαη ζεσξηψλ. 

Πξέπεη, ινηπφλ, λα θαιείηαη ν καζεηήο λα παξαηεξήζεη, λα αλαιχζεη, λα θξίλεη, λα 

ζπγθξίλεη θαη ηέινο λα ζπλζέζεη θαη λα ζπκπεξάλεη. Υσξίο αληηπαξάζεζε θαη ζχγθξηζε δελ 

γελληέηαη ε θξίζε. 

9. Να ελεκεξψλνληαη νη καζεηέο γηα ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά δεηήκαηα, εζληθά θαη δηεζλή, θαη 

λα πξνβιεκαηίδνληαη γχξσ απφ απηά, πάληα, βέβαηα, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, ρσξίο, 

φκσο, λα απνθξχπηνπκε ή λα παξαπνηνχκε ηελ αιήζεηα, αιιά λα ηελ πξνζαξκφδνπκε απιά 

ζην επίπεδν ηεο γισζζηθήο θαη δηαλνεηηθήο ηνπο αλάπηπμεο. 

10. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα έπξεπε, αθφκα, λα επηθεληξψλνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην «ηη κπνξεί λα 

θάλεη έλα παηδί» θαη φρη ζην «ηη δελ κπνξεί λα θάλεη» θαη λα αλαδεηθλχνπλ ηα πξνηεξήκαηα 

ηνπ θάζε παηδηνχ, λα αμηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ. Θα έπξεπε λα αζθεζνχλ λα αλαδεηνχλ 

ην «δηακαληάθη» πνπ θξχβεη ν θαζέλαο κέζα ηνπ θαη λα εζηηάδνπλ ζ’ απηφ, (φπσο πξνηξέπεη 

ν Έιιελαο παηδαγσγφο θαη ςπρνιφγνο Κ. Σζηκπνχθεο). 

11. Σέινο, λα πάςεη ην ζρνιείν λα επλνπρίδεη, ιεηηνπξγψληαο ζαλ «Πξνθξνχζηεο» απέλαληη ζε 

θάζε «αηξεηηθή» ζθέςε θαη ζε θάζε «απνθιίλνπζα» άπνςε. Σα κεγάια επηηεχγκαηα ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο κε άικαηα θαη απνθιίζεηο επηηεχρζεθαλ. 
 

Σσολικά βιβλία 
 

Δπεηδή ε δηδαζθαιία παξεκβάιιεη αλάκεζα ζην δάζθαιν θαη ην καζεηή ην δηδαθηηθφ βηβιίν, 

πνπ είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηε κάζεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο, ζα εθζέζνπκε θάπνηεο 

ζθέςεηο-πξνηάζεηο καο θαη γηα ηα δηδαθηηθά βηβιία εζηηάδνληαο ην ελδηαθέξνλ καο ζε δχν 

θπξίσο θαηεγνξίεο καζεηψλ: αθελφο ζηνπο αιινδαπνχο θαη αθεηέξνπ ζηνπο καζεηέο κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή εηδηθέο αλάγθεο. Ηδνχ νη πξνηάζεηο καο, πνπ αθνξνχλ ζηα θνηλά 

ζρνιεία: 

1. Να εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα λα εθδνζνχλ δίγισζζα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, φπνπ ζηε κία 

ζειίδα ζα είλαη ηππσκέλν ην κάζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζηελ απέλαληη ζειίδα ζα 

                                                 
5
 Όξνη ηεο θνηλσληνκεηξίαο πνπ εθθξάδνπλ ηε ζέζε ησλ αηφκσλ κέζα ζηελ νκάδα. 
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είλαη ηππσκέλν ζηελ αιβαληθή ή ζηε ξσζηθή ή ζηε βνπιγαξηθή ή ζηελ ηνπξθηθή ή ζηελ 

ηξαθηλή, δειαδή ζηηο γιψζζεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ πνπ θνηηνχλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία. 

Απηά ηα βηβιία ζα εθδνζνχλ ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αληηηχπσλ. Σν φιν εγρείξεκα 

πξνυπνζέηεη ζρεηηθή απνγξαθηθή έξεπλα. Κάζε ρξφλν φια ηα ζρνιεία ζηέιλνπλ ζην 

ΤΠ.Δ.Π.Θ. ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ θαηά ηάμε, 

θχιν θαη εζληθφηεηα. Δπνκέλσο, κπνξεί λα ππνινγίζεη ν Ο.Δ.Γ.Β. ηνλ απαηηνχκελν γηα θάζε 

γιψζζα αξηζκφ δίγισζζσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθδψζεη γηα ηα θνηλά 

ζρνιεία. Σα δίγισζζα απηά βηβιία ζα βνεζήζνπλ θαη ηνπο γνλείο ησλ αιιφγισζζσλ 

καζεηψλ, αθνχ ζπρλά ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είλαη ηα κφλα βηβιία πνπ κπαίλνπλ ζην ζπίηη ηνπο 

θαη δελ ζα ππάξρεη ην εκπφδην ηεο γιψζζαο. 

2. Όιεο νη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο λα εθνδηαζηνχλ κε δχν δίγισζζα ιεμηθά ησλ αληίζηνηρσλ 

κε ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο ηνπο γισζζψλ, π.ρ. έλα ειιελναιβαληθφ θαη έλα 

αιβαλνειιεληθφ θ.ν.θ. Δπίζεο, λα εθνδηαζηνχλ κε βηβιία πνπ ζα πξνβάιινπλ ηελ θνπιηνχξα 

ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ. 

3. Ζ εθπαίδεπζε ελφο βαξήθννπ ή θσθνχ παηδηνχ κέζα ζε κηα ζπλεζηζκέλε κε εηδηθή ηάμε 

είλαη πνιχ δχζθνιή, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο δελ γλσξίδεη ηε λνεκαηηθή γιψζζα -θαη ζπλήζσο 

δελ ηε γλσξίδεη. Θα απνηεινχζε ζεκαληηθή βνήζεηα θαη γηα ηνλ δηδάζθνληα θαη γηα ηνλ 

δηδαζθφκελν λα ππάξρνπλ γξαπηέο πεξηιεπηηθέο δηδαζθαιίεο ησλ καζεκάησλ ή ζεκεηψζεηο ζε 

έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή. 

4. Κάηη αλάινγν κπνξεί λα γίλεη θαη γηα ηα ηπθιά παηδηά. Να εθνδηαζηνχλ θαη απηά κε ηα 

εηδηθά γηα ηπθινχο βνεζήκαηα: νκηινχληα βηβιία, βηβιία ζε γξαθή Braille, εηδηθέο 

γξαθνκεραλέο Braille, Ζ/Τ (ινγηζκηθφ) θ.ιπ. Φπζηθά, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο νπσζδήπνηε πάληνηε θαη καγλεηφθσλν.
6
 Απηνλφεην είλαη πσο πξέπεη θαη νη 

ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ην παξαπάλσ βνεζεηηθφ θαη επνπηηθφ πιηθφ. 

Βέβαηα, φηαλ ππάξρεη δεχηεξνο εηδηθεπκέλνο εθπαηδεπηηθφο δίπια ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο 

θαλνληθήο ηάμεο (κνληέιν ζπλδηδαζθαιίαο δχν εθπαηδεπηηθψλ), κε πιήξε ή κεξηθή ή 

πεξηνδηθή απαζρφιεζε ηνπ εηδηθνχ, θαζψο θαη φιεο νη άιιεο κνξθέο  βνήζεηαο πνπ 

παξέρνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε πξφηαζή καο, ίζσο, πεξηηηεχεη.  

5. Σα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηδηαίηεξα κε δπζιεμία είλαη ηα πην αδηθεκέλα θαη 

παξεμεγεκέλα. Σν κέηξν ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο δελ είλαη ιχζε, είλαη «βφιεκα». Βέβαηα, 

είλαη αδχλαηε ε απνθαηάζηαζή ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, φρη κφλν ιφγσ ηεο άγλνηαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αιιά θπξίσο επεηδή απαηηείηαη δηαθνξνπνηεκέλε θαη εμαηνκηθεπκέλε 

δηδαζθαιία/κάζεζε θαηά πεξίπησζε. Σνπιάρηζηνλ, φκσο, λα γξαθνχλ εηδηθά βηβιία κε 

δηαθνξεηηθή δηάηαμε θαη δηαηχπσζε ηεο χιεο γη’ απηά ηα παηδηά, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ 

Κ.Γ.Α.Τ. θαη εηδηθψλ παηδαγσγψλ, ηα νπνία ζα πξνκεζεπηνχλ φια ηα ζρνιεία, γηαηί 

δπζιεθηηθά παηδηά ππάξρνπλ ζε φια ηα ζρνιεία. Αθφκα, λα παξαρζεί βνεζεηηθφ ειεθηξνληθφ 

πιηθφ, γηαηί ηα παηδηά απηά εξγάδνληαη επθνιφηεξα κε Ζ/Τ. 
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