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• Σχολική επίδοση (επιτυχία ή αποτυχία)
«τα στατιστικά δεδοµένα αποκαλύπτουν µια µεταβολή του µεγέθους της σχολικής αποτυχίας ανάλογα
µε το κοινωνικό περιβάλλον ...το φαινόµενο αγγίζει
περισσότερο τις κατηγορίες που είναι πιο υποβαθµισµένες»
(Νικολάου, Γ.- 2000)
• Κοινωνικές σχέσεις (αποδοχή ή αποµόνωση)- «Οι
µαθητές λαµβάνουν τα ρητά και άρρητα µηνύµατα που
εκπέµπονται από το δάσκαλο και γενικότερα από το
σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον ...και τότε- σε περίπτωση που το παιδί νιώθει την αδιαφορία- το πρώτο άµεσα ορατό αποτέλεσµα είναι πραγµατικά η σχολική αποτυχία και περιθωριοποίηση των παιδιών αυτών»
(Ανδρούσου,Α και Ασκούνη, Ν. – 2004

4. ∂È‰Ú¿ÛÂÈ˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÂ Â›Â‰Ô Ù¿ÍË˜
Ο πληθυσµός µιας τάξης σίγουρα επηρεάζει και τη
γενικότερη λειτουργία της τάξης καθώς και την όλη
διδακτική διαδικασία και τον προγραµµατισµό του
δασκάλου. Μια τάξη µε µαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων, πολιτισµών, γλωσσών, θρησκειών, κουλτούρας,
νοοτροπίας κλπ, απαιτεί από το δάσκαλο πολύ περισσότερη δουλειά, καλύτερη και αποτελεσµατικότερη προετοιµασία και διδασκαλία, περισσότερη και ποιοτικότερη
επαγγελµατική κατάρτιση από µέρους του εκπαιδευτικού, πάντοτε σε σχέση µε την παραδοσιακή τάξη που
γνωρίζαµε µέχρι πριν από µερικά χρόνια. Ακόµη, όπως
αναφέρει και ο Τσαούσης (2005), ο κάθε µαθητής έχει
την προσωπικότητά του και θα συµβάλει µε το δικό του

τρόπο στη διαδικασία του µαθήµατος, αρκεί να σηµειωθεί από το διδάσκοντα η ιδιαιτερότητα ενός εκάστου και
να χρησιµοποιεί τον κάθε ηθοποιό στην κατάλληλη σκηνή. Όλοι οι ηθοποιοί έχουν ρόλο και κανείς δεν περισσεύει.

5. ∂ÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ‰¿ÛÎ·ÏÔ Î·Ù¿ ÙÔ
¯ÂÈÚÈÛÌfi Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÊÂ›ÏÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·ÓÔÌÔÈÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ
Ù¿ÍË
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να παραθέσω κάποια ερωτήµατα για τον εκπαιδευτικό, τα οποία θα µπορούσαν να
τον βοηθήσουν στο χειρισµό κάποιων καταστάσεων
που µπορεί να προκύψουν ως αποτέλεσµα της ανοµοιογένειας του µαθητικού πληθυσµού:
• Ποια θεωρείς ως τη µεγαλύτερη πρόκληση στη διαχείριση της ανοµοιογένειας του πληθυσµού της τάξης;
Πού µπορείς να βρεις βοήθεια για την αντιµετώπιση
αυτού του προβλήµατος;

• Ποιοι µαθητές έχουν κίνδυνο αποτυχίας στην τάξη;
Ποια πρέπει να είναι η δική σου στάση απέναντί τους; Τι
µπορείς να κάνεις εσύ και το σχολείο για να µπορέσεις
να τους κρατήσεις στο σχολείο;
• Ποιοι διαφορετικοί πληθυσµοί συνυπάρχουν στην
τάξη; Πώς µπορείς να προωθήσεις το σεβασµό και την
αλληλοκατανόηση µεταξύ παιδιών από διαφορετικό
πολιτιστικό υπόβαθρο;
• Ποιοι από τους µαθητές σου έχουν διαταραχές της
προσοχής; Τι µπορείς να κάνεις για να τους βοηθήσεις
να έχουν ακαδηµαϊκή επιτυχία;
• Ποιες είναι οι δικές σου δυνατότητες για να κατανοήσεις τις διαφορετικές ανάγκες των µαθητών;
• Τι µπορείς να κάνεις για να διαβεβαιώσεις ότι συνεργάζεσαι αποτελεσµατικά µε τους δασκάλους ειδικής
εκπαίδευσης στο σχολείο σου;
• Πώς µπορείς να βοηθήσεις τους µαθητές σου να
ξεπεράσουν τις διαφορές που έχουν ;
Συνέχεια στην επόµενη έκδοση- Σχεδιασµός και
οργάνωση µαθησιακού περιβάλλοντος
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ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ :
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
1. Αντικαταστάτες ∆άσκαλοι: Θεωρούµε πως πρέπει να προχωρήσει τάχιστα ο θεσµός της δεξαµενής αντικαταστατών, για να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα άµεσης ανταπόκρισης στις
ανάγκες των σχολείων.
Θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέµα
των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε
ό,τι αφορά τις άδειες ασθενείας εκπαιδευτικών. ∆ηλαδή, να µη µετρούν αυτές
οι µέρες στις άδειες ασθενείας αφού
αυτό προκαλεί σοβαρά προβλήµατα στη
λειτουργία των σχολείων, όταν συνάδελφοι αναγκάζονται να επιστρέφουν
µετά το γιορταστικό δεκαπενθήµερο
προκειµένου να µη µετρά η σχετική
περίοδος ως άδεια απουσίας και στη
συνέχεια υποχρεώνονται εκ των πραγµάτων να επαναλαµβάνουν νέα άδεια
ασθενείας µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τα σχολεία και τους ίδιους. (Κόστος
µηδενικό).
2. Υπηρεσία σε προαιρετικό ολοήµερο σχολείο:
Το προαιρετικό ολοήµερο σχολείο
είναι «δηµόσιο σχολείο», όπως αυτό
ορίζεται από τους κανονισµούς και ως
τέτοιο θα πρέπει να αντιµετωπίζεται σε
σχέση µε την αναγνώριση προϋπηρεσίας σε αυτό.
3. Μητρότητα: Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι περσινές υποσχέσεις για παραχώρηση επιπρόσθετης ώρας για θηλασµό συναδελφισσών, ενώ θα πρέπει οι
εγκυµονούσες συναδέλφισσες να προστατεύονται επαρκώς στο χώρο εργασίας τους µε:
1. Απαλλαγή από παιδονοµία
2. Απαλλαγή από την ευθύνη συνοδείας παιδιών σε εκδροµές µε λεωφορεία.
3. Eπιπρόσθετα δικαιώµατα στις

µητέρες διδύµων και άνω. Τόσο στη
διάρκεια άδειας µητρότητας όσο και στο
χρόνο που δίνεται για θηλασµό.
4. Αναγνώριση υπηρεσίας στο στρατό
για σκοπούς προαγωγής. Ήδη, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής κ. Τορναρίτης έθεσε ένα τέτοιο
ζήτηµα, έτσι ώστε οι άρρενες εκπαιδευτικοί να πιστώνονται µια µονάδα για
σκοπούς προαγωγής για κάθε έτος
θητεία στην Εθνική Φρουρά. Πρόκειται
για µέτρο άνευ οικονοµικού κόστους
που αίρει σε ένα βαθµό την αδικία που
υφίστανται οι άρρενες συνάδελφοι.
5. Άδεια απουσίας από το σχολείο µε
έγκριση µόνο του διευθυντή του σχολείου. Να αυξηθεί το δικαίωµα του διευθυντή να δίνει τέτοιες άδειες από δύο
σε τέσσερις µέρες το χρόνο.
6. Ειδική Εκπαίδευση:
1. Να γίνει εντατικός διάλογος µε το
Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης σχετικά
µε την παροχή λογοθεραπείας στα παιδιά. Αυτή τη στιγµή οι λογοθεραπευτές
έχουν ουσιαστικά ανεξέλεγκτο αριθµό
περιπτώσεων, η παροχή θεραπευτικής
εκπαίδευσης πάσχει εξαιτίας του φαινοµένου αυτού, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι
κατακερµατισµένοι σε πολλά σχολεία,
πέρα από κάθε λογική.
2. Ο χρόνος συµµετοχής των εκπαιδευτικών ειδικής εκπαίδευσης σε πολυθεµατικές επιτροπές πέραν του προβλεπόµενου ωραρίου να αναγνωριστεί ως
υποχρέωση του ΥΠΠ να δοθεί αντιστάθµισµα µείωση διδακτικού χρόνου.
3. Να γίνει καθορισµός για το µίνιµουµ απαιτήσεων σε ό,τι αφορά τους
χώρους παροχής ειδικής εκπαίδευσης.
Σε αρκετές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται κατάλληλη αίθουσα για παροχή
ειδικής εκπαίδευσης.

4. Να γίνει επανεξέταση του τρόπου
λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης
υπό το φως των νέων προοπτικών που
δηµιουργεί η έγκριση ξεχωριστής πυραµίδας στο χώρο. Η συµπλεγµατοποίηση
µονάδων ειδικής εκπαίδευσης για παράδειγµα για σκοπούς διεύθυνσης είναι
κάτι που πρέπει να µελετηθεί. Επίσης,
πρέπει να µελετηθεί η θεσµοθέτηση της
θέσης συντονιστών ειδικής εκπαίδευσης
έτσι ώστε να είναι θέσεις διευθυντικές.
7. Προδηµοτική εκπαίδευση:
1. Να επιµείνει η Οργάνωση στο διορισµό δεξαµενής αντικαταστατριών για
το χώρο της Προδηµοτικής Εκπαίδευσης.
2. Να γίνει σχετική συζήτηση µε το
ΥΠΠ για λήψη οριστικής απόφασης σχετικά µε την επέκταση της δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης ακόµη ένα χρόνο προς τα κάτω.
3. Να τεθεί ξανά και επισήµως το
θέµα της απασχόλησης γραµµατειακού
προσωπικού στα νηπιαγωγεία κατά τα
πρότυπα που λειτουργεί σήµερα και στα
δηµοτικά.
4. Να συνεχιστούν οι ενέργειες για
θεσµοθέτηση συντονιστή Η/Υ στα
νηπιαγωγεία.
8. Πολιτικά δικαιώµατα εκπαιδευτικών: Η ΠΟΕ∆ να αναλάβει πρωτοβουλίες εκ νέου για το µείζον αυτό ζήτηµα
δηµοκρατίας και εµπέδωσης αισθήµατος
ισονοµίας. Στόχος να αρθούν τα κατάλοιπα αποικιοκρατικών νοµοθεσιών
γύρω από το ζήτηµα αυτό.
9. Προβλήµατα ΚΕΑ: Η ΠΟΕ∆ να αναδείξει και πάλι το πρόβληµα επιβίωσης
των συναδέλφων στην παροικιακή
εκπαίδευση λόγω του τρόπου αντιµετώπισής τους από την Πολιτεία. Να ζητήσει επίσης να προχωρήσει το Υπουργείο

στις αναγκαίες, άνευ κόστους, αλλαγές
για αναγνώριση στους συναδέλφους
της υπηρεσίας τους στην ΚΕΑ ως υπηρεσία σε δηµόσιο σχολείο και κατ’ επέκταση να τους πιστώνονται µονάδες για
σκοπούς µεταθέσεων.
10. Μέντορες: Η διευθέτηση που
συζητήθηκε ανάµεσα στην ΠΟΕ∆ και το
Τµήµα και που αυξάνει το χρόνο που
διατίθεται στους µέντορες, ενώ µειώνει
το χρόνο επιµόρφωσης, ο µισός από
τον οποίο γίνεται σε πρωινή βάση, να
προωθηθεί άµεσα προς υλοποίηση από
τον προσεχή Σεπτέµβριο.
11. Κατ’ οίκον εργασία δασκάλων σε
µαθητές: Το φαινόµενο της παρουσίας
δασκάλων για διδασκαλία µαθητών που
οικουρούν κατ’ οίκον, δηµιουργεί διάφορά προβλήµατα ασφάλειας που πρέπει να αντιµετωπιστούν. Η Οργάνωση
να επανέλθει στο θέµα επιµένοντας
στις θέσεις της, έτσι ώστε να µην αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβληµα οι
συνάδελφοι που υποχρεώνονται να
προσφέρουν µια τέτοια υπηρεσία.
12. Χώροι στάθµευσης: Ένα οξύ πρόβληµα σε αρκετά σχολεία είναι ο χώρος
στάθµευσης των συναδέλφων. Η ΠΟΕ∆
οφείλει να συζητήσει το θέµα µε το
ΥΠΠ και να επιµείνει στη χάραξη µιας
νέας πολιτικής από πλευράς Τεχνικών
Υπηρεσιών που να περιλαµβάνει το
σχεδιασµό και κατασκευή υπόγειων
χώρων στάθµευσης στα σχολεία που
αντιµετωπίζουν σχετικό πρόβληµα. Επίσης, η κατασκευή τέτοιων χώρων στάθµευσης πρέπει να αποτελέσει επίσηµη
πολιτική για οποιοδήποτε νεοαναγειρόµενο σχολικό κτίριο, αφού πέρα από
την οικονοµία χώρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως καταφύγιο σε ώρα
ανάγκης.

