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ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Της Πωλίνας Λιασή
Λογοπαθολόγος - Λογοθεραπεύτρια

• ◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Ó· ‰ÔıÂ› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ
ÚfiÏË„Ë
• ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÌÂÈˆıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
∏ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙË˜ §ÔÁÔıÂÚ·Â›·˜
Η επιστήµη της Λογοθεραπείας ασχολείται µε την πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία διαταραχών
λογού, οµιλίας, φωνής και επικοινωνίας για παιδιά και
ενήλικες. Στο δηµόσιο εκπαιδευτικό τοµέα, όµως, κάτι
τέτοιο ∆ΕΝ συµβαίνει. Οι παρεχόµενες λογοθεραπευτικές υπηρεσίες αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε δυσµενή
θέση. Είναι δε τέτοιες ώστε να µην µπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά στην πρόληψη των λογοθεραπευτικών
προβληµάτων. Αυτό είναι ίσως ένα τεράστιο µειονέκτηµα που διογκώνει µετέπειτα όλα τα άλλα: πρέπει να
δώσουµε έµφαση στην πρόληψη, για να µειωθούν οι
συνέπειες στη συνέχεια!

°ÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi˜ ·ÈÙ›· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ
Η αναγκαιότητα να δοθεί έµφαση στην πρόληψη πρέπει να γίνεται πάνω στις σωστές διαστάσεις. Είναι, µε
άλλα λόγια, θέµα σωστής οργάνωσης και διαχείρισης
προβληµάτων πριν αυτά να εκδηλώσουν πιο ακραία
συµπτώµατα. Η λογοθεραπεία στο δηµόσιο εκπαιδευτικό
σύστηµα υποφέρει για λογούς που παραπέµπουν στην
γραφειοκρατία, στην έλλειψη προσωπικού και συντονισµού. Γενεσιουργός αιτία είναι ασφαλώς ο οικονοµικός
παράγοντας: η πρόσληψη προσωπικού προϋποθέτει
οικονοµική επένδυση… και η έλλειψη προσωπικού διογκώνει και χρονίζει τα προβλήµατα! Είναι γεγονός ότι,
στις υπόστελεχωµένες λογοθεραπευτικές υπηρεσίεςµας, υπάρχει έντονο το ζήτηµα καθυστερηµένων
διαγνώσεων, ενώ παράλληλα γίνεται έναρξη των θεραπειών σε όχι κατάλληλες συνθήκες διεξαγωγής θεραπειών (τόσο για τον θεραπευτή, όσο και για το παιδί).

∏ ¤ÌÊ·ÛË Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë!
Η έγκαιρη πρόληψη προϋποθέτει αξιολογήσεις παιδιών
από την προσχολική ηλικία, ώστε να προληφθούν τυχόν
µελλοντικές µαθησιακές δυσκολίες του παιδιού. Κάτι
τέτοιο δεν συµβαίνει όµως. Η πρόληψη δεν υφίσταται.
Όλες οι παρεµβάσεις γίνονται εφόσον εντοπιστεί σχολική αποτυχία ενός παιδιού. Τότε ξεκινούν οι διαγνωστικές αξιολογήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από χρονοβόρες διαδικασίες και ένα πολύπλοκο εν πολλοίς γραφειοκρατικό µηχανισµό που λειτουργεί εις βάρος των
παιδιών. Άλλα, βεβαίως, ακόµα κι εάν υπήρχε το αναγκαίο προσωπικό, από την στιγµή που υπάρχει αδυναµία
στο να δοθεί έµφαση και προτεραιότητα στην πρόληψη,

τα προβλήµατα διογκώνονται. Έτσι, καταντά αναπόφευκτο το γεγονός ότι το κάθε παιδί που χρειάζεται στήριξη
από την αρχή της εκπαίδευσής του, τελικά του παρέχεται στήριξη και βοήθεια µήνες ή χρονιά µετά! Το αποτέλεσµα είναι να χρειάζεται να σπαταληθεί πολύ περισσότερος χρόνος για θεραπεία του παιδιού, ενώ αν υπήρχε
πρόληψη τα δεδοµένα θα ήταν διαφορετικά! Να σηµειωθεί επίσης ότι, όλες οι έρευνες καταδεικνύουν πως, η µη
έγκαιρες παρεµβάσεις λειτουργούν εις βάρος των παιδιών.

¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ù¿…
Τα προβλήµατα δεν σταµατούν εδώ. Στο δηµόσιο
εκπαιδευτικό µας σύστηµα, παρουσιάζονται πληθώρα
πρακτικών που µετατρέπουν την παροχή λογοθεραπείας
σε ελλειπή λειτουργική δραστηριότητα. Συγκεκριµένα ο
χρόνος παροχής θεραπείας κυµαίνεται στην καλύτερη
των περιπτώσεων από 15-30 λεπτά ανά µαθητή, 2 φορές
εβδοµαδιαίως. Οι θεραπείες είναι βασισµένες σε οµαδικές προσεγγίσεις και όχι ατοµικές, αφού η ατοµική προσέγγιση έχει σχεδόν καταργηθεί για λογούς υπόστελέχωσης προσωπικού. Τι γίνεται δηλαδή;;; Βασικά, ο κάθε
λογοθεραπευτής προσπαθεί να παρέχει θεραπευτικές
προσεγγίσεις ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ σε 3-4 µαθητές διαφορετικών ηλικιών, διαταραχών και ιδιαιτεροτήτων. Επίσης, οι
λογοθεραπευτές εργάζονται είτε σε αποθήκες, είτε σε
σαλόνια γραφείων, είτε σε διάδροµους. Ελάχιστες
φορές τα µαθήµατα γίνονται σε αίθουσες σχολείων ή
νηπιαγωγείων. Ο γραφειακός εξοπλισµός πολλές φορές
δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των
παιδιών (δεν είναι προσαρµοσµένες στα ηλικιακά τους
επίπεδα). Σε ακραίες περιπτώσεις (όπως περιστατικά µε
υπέρ-κινητικότητας) µπαίνουν παιδιά σε περιβάλλοντα
ακατάλληλα για την υγεία τους, π.χ. σε αποθήκες.

χρόνος που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί προς όφελος των παιδιών. Αν ληφθούν υπόψη και οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν κάποτε, ειδικά το χειµώνα…

√È ÁÔÓÂ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ
Όπως είναι φυσικό οι γονείς των παιδιών αναµένουν να
δουν επαρκή πρόοδο. Μπορεί, όµως, αυτό να επιτευχθεί
µέσα στα πλαίσια που λειτουργεί σήµερα η παρεχόµενη
λογοθεραπευτική αγωγή;;; Το ευκολότερο από όλα είναι
να αφήσουµε τους εαυτό µας στην ψυχολογία "Μην
µιλάς να περάσουµε και βλέπουµε παρακάτω". Όταν δεν
µιλάς και δεν αναφέρεις δυσκολίες, δεν θα γίνει οτιδήποτε, δεν θα ταραχθούν τα λιµνάζοντα νερά και θα περνάς απαρατήρητος.

∏ ¤ÓÙÔÓË ÁÚ·ÊÂÈ·Î‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿!

∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ…

Συνεχίζοντας, οι λογοθεραπευτικές πρακτικές που
ισχύουν στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα, περιλαµβάνουν
έντονη γραφειακή δουλεία. Γνωστά σε όλους είναι τα
προγράµµατα ατοµικών στόχων, πολλών εκθέσεων και
δεκαπενθήµερους στόχους για όλα τα παιδιά ξεχωριστά.
Η γραφειοκρατία δεν σταµατά εδώ. ∆ιαρκώς προσθέτονται καινούργιες (επαν)αξιολογήσεις ανά συχνά πυκνά
διαστήµατα και σύνταξη σοβαρών εκθέσεων σε περιορισµένα χρονικά πλαίσια.

Στην Κύπρο, το ευρύ κοινό θεωρεί ότι καλυτέρα είναι
µην ανακατεύουµε την σούπα, γιατί µπορούµε να βρούµε το µπελά µας. Προσωπική µου άποψη είναι ότι κάθε
σύστηµα σηκώνει βελτιώσεις. Αναµφισβήτητα το δικό
µας σύστηµα έχει αρκετά θετικά στοιχειά, όµως, χρειάζεται διαρκώς να βελτιώνεται για να επιλύει τα προβλήµατα που είναι τόσο έντονα όπως στο δικό µας τοµέα.
Φανταστείτε ένα λογοθεραπευτή που έχει την ευχέρεια
χρόνου και χώρου, αδιαµφισβήτητα θα έχει πολύ καλύτερα, θετικότερα και ποιοτικότερα αποτελέσµατα.
Κλείνοντας, πιστεύω απλά πως οι βελτιώσεις αυτές θα
εξυπηρετούσαν καλυτέρα όλους µας: τους λογοθεραπευτές που µέσα σε αντίξοες συνθήκες προσπαθούν να
πετύχουν το καλύτερο δυνατό, τη βελτίωση της συνεργασίας µε τις επιµέρους ειδικότητες της Ειδικής Εκπαίδευσης και µε τους δασκάλους των κανονικών τάξεων
στο σύνολο! Έτσι, όλοι µαζί θα µπορούµε να έχουµε τα
καλυτέρα αποτελέσµατα για τα παιδιά µας!!!

√È ¿ÌÔÏÏÂ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÈ˜ – Î·ıËÌÂÚÈÓfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ
Ένα άλλο θέµα που επηρεάζει την παρεχόµενη λογοθεραπευτική αγωγή είναι και το θέµα των πολλών µετακινήσεων του θεραπευτή από σχολείο σε σχολείο. Παρατηρείται το φαινόµενο λογοθεραπευτής να είναι αναγκασµένος να εργάζεται σε 8 διαφορετικά σχολεία! Άρα,
χρειάζεται να µετακινείται διαρκώς (και στο ενδιάµεσο
της µέρας), µε αποτέλεσµα να σπαταλείται πολύτιµος

∞Î›‰· Î·È ¢‹ÎÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ÙÒÓ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙË˜ ¶√∂¢
MΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕ∆ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ
• ∏ ¶∞¢∂¢ ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘Ó‰ÈÎ·ÏÈÛÙÈÎ‹˜ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎ·Ù·Ù·ÛÙ·ÙÒÓ

ΤΩΡΑ είναι η ώρα που πρέπει επιτέλους η ΠΟΕ∆ να
αγκαλιάσει αυτή τη µεγάλη οµάδα των συναδέλφων. Η
θέση της ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ξεκάθαρη, από την
στιγµή που η ΕΕΥ καλεί συνάδελφο να υπηρετήσει τη
δηµόσια δηµοτική εκπαίδευση αυτός πρέπει να έχει
δικαίωµα να ενταχθεί στην ΠΟΕ∆ ώστε να βρει στήριξη και καθοδήγηση όπως ορίζει το καταστατικό της.
∆ΕΝ υπάρχουν δικαιολογίες παρά µόνο σκοπιµότητες
από "Ακίδα και ∆ήκι" που επικαλούνται προσκόµµατα
και παρεµποδίζουν συνάδελφους να συνδικαλιστούν
τώρα που έχουν µεγαλύτερη ανάγκη την ΠΟΕ∆.
Ξεχνούν ότι αρκετοί από αυτούς τους συναδέλφους
αιµοδοτούν µε τις συνδροµές τους την ΠΟΕ∆ ή µήπως
δεν τους θεωρούν συνάδελφους;
Φαίνεται ότι αγνοούν πως µε την µείωση του αριθµού

των συµβασιούχων µετά τις µαζικές µονιµοποιήσεις
του 2009 (319 που ήταν αποτέλεσµα των προσπαθειών και της ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ) τα επόµενα χρόνια
θα δούµε και το φαινόµενο συνάδελφοι να εργάζονται
ως αντικαταστάτες για πάνω από 6 χρόνια.
Φαίνεται όµως ότι κάποιοι αµφισβητούν τις πραγµατικότητες και βλέπουν το θέµα µόνο µέσα από τα στενά µικροπολιτικά και κινησιακά τους συµφέροντα ,
όπως έκαναν παλαιότερα µε τους δασκάλους που προέρχονταν από τα ξένα πανεπιστήµια ή µε τους µουσικούς που εργάζονται στα δηµοτικά σχολεία.
Η ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στήριξε µε την καθοδήγηση
και τη συµπαράστασή της τους αντικαταστάτες, αυτό
κάνει και τώρα, που πρέπει να έχουν φωνή, τώρα που
επιχειρείται η µείωση των κλιµάκων εισδοχής, η µείωση των ωφεληµάτων και οι περικοπές στις ευκαιρίες
για εργοδότηση.
ΕΡΩΤΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ως µέλη
της ΠΟΕ∆ τους 600, ίσως και περισσότερους, συναδέλφους που εργάζονται µε το καθεστώς του αντικα-

ταστάτη, για ποιο λόγο τους θέλουν ανυπεράσπιστους
ΤΩΡΑ, που µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση η
κυβέρνηση επιχειρεί να περικόψει και τις θέσεις εργασίας και τους µισθούς των νεοεισερχοµένων; Γιατί δεν
θέλουν να ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ;
Η ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ είναι δίπλα στο µέλλον του
κλάδου, που είναι οι νέοι συνάδελφοι!

