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                                                1
ο
 ΜΕΡΟΣ 

   Σκοπός της εισήγησής μας, είναι αρχικά η διερεύνηση εν συντομία της 

Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα και στη συνέχεια του Ειδικού Σχολείου Ν. 

Προποντίδας του σήμερα όπου υπηρετούμε.  

   Στον Ελλαδικό χώρο ο ορισμός της ειδικής αγωγής της Ρόζας 

Ιμβριώτη του 1939, θέτει το κοινωνικό στοιχείο και τα εμπόδια που 

παρεμβάλλει η κοινωνία στο ανάπηρο άτομο το οποίο μάλιστα θεωρεί 

πως εμποδίζεται αδιάκοπα. Στο δικό μας χώρο και μέχρι σήμερα παρ’όλο 

που έχουν υπάρξει νεότερες νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και η 

τροποποίηση του συντάγματος, ισχύει ο ορισμός της ειδικής αγωγής 

όπως αναφέρεται στο νόμο 3699/2008 που αναφέρει πως «Ειδική Αγωγή 
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και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες».  

 

   Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους 

ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας 

αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, 

ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες,                                                                                                                        

σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία 

της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.  

 

   Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, 

αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή 

όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές 

αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας λόγου, 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή 

χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα 

αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.  

 

   Στην κατηγορία μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική επίδοση που 

συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

 

  Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 

δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής 

παραμέλησης και εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν 

στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

   Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

μπορούν να φοιτούν:                                                                                                            

α) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για 

μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες, υποστηριζόμενοι από τον 

εκπαιδευτικό της τάξης.  

β) Σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη 

(συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από 

το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών). 

γ) Σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα 

Ένταξης (ΤΕ) (που λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης 

με δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: 
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αα) Κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα.  

ββ) Εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου 

ωραρίου. 

 

   Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία 

του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, 

λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των 

μαθητών αυτών παρέχεται: Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ.  

   1. Ως ΣΜΕΑΕ ορίζονται: 

α) Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 

αα) τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ για μαθητές από το 4
ο
 μέχρι το 7ο έτος της 

ηλικίας 

τους, δηλ με 3 έτη φοίτησης σ’ αυτά και 

ββ) τα δημοτικά σχολεία ΕΑΕ για μαθητές μέχρι το 14ο  ή 15ο έτος της 

ηλικίας τους, τα οποία λειτουργούν με μία προκαταρκτική τάξη και με τις 

τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ,΄ Ε΄ και ΣΤ΄. Στα σχολεία ΕΑΕ εφαρμόζονται 

ειδικά προσαρμοσμένα αναλυτικά και διδακτικά προγράμματα. 

 

   Τα ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια είναι 

ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης. 

 

 

   Ανάμεσα στα ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ περιλαμβάνονται τα εξής: 

α) Γενικά 

Ο Ειδικός παιδαγωγός, είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ σχολείου-

οικογένειας-και κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι βιολογικές ανάγκες των μαθητών που είναι ΑμΕΕΑ. 

Αναφέρει στους προϊσταμένους του περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών 

και αποτελεί το συνδετικός κρίκο γενικής και ειδικής αγωγής. 

  

Όσο αφορά την:    β) Υλικοτεχνική υποδομή. 

Φροντίζει για τη δημιουργία καλού κλίματος, αλλά και χώρου ώστε να 

πηγαίνουν τα παιδιά χαρούμενα στο σχολείο, 

Χρησιμοποιεί πρωτότυπο – ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό για την 

επίτευξη των σκοπών του και όσο αφορά τα βιβλία του σχολείου ή το 

υπόλοιπο παιδαγωγικό υλικό ο εκπαιδευτικός λαμβάνει υπόψη του 

πάντα, το επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τα αξιοποιεί 

αναλόγως. 
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 Όσο αφορά τη: Στήριξη των ΑμΕΕΑ.    

Μέσα στις τάξεις 

Προβαίνει στην εκπαιδευτική αξιολόγηση του κάθε ΑμΕα. 

Φροντίζει για την επίτευξη των στόχων του ΕΕΠ. 

Ομαδοποιεί τους μαθητές λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τις 

γνωστικές ελλείψεις, τα ενδιαφέροντα, το μαθησιακό στυλ του παιδιού 

και τις προσδοκίες του γονέα.  

Δημιουργεί προσωπικό φάκελο για κάθε παιδί και όπου υπάρχει, 

φροντίζει να τον εμπλουτίζει έτσι ώστε να φαίνεται η εξέλιξη του 

παιδιού. 

Προβαίνει στην τροποποίηση (διαφοροποίηση) του διδακτικού 

αντικειμένου, των στόχων και της αξιολόγησης της τυπικής τάξης, με 

σκοπό να γίνει προσιτό για το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Εκτός τάξης (διαλείμματα – εκδρομές) Δημιουργεί προϋποθέσεις 

κοινωνικοποίησης του παιδιού, οργανώνοντας δραστηριότητες τέτοιες 

ώστε να μπορεί να συμμετέχει το ΑμΕΕΑ. 

Αξιοποιεί τις ευκαιρίες για κοινωνική προσαρμογή.  

  

   Όσο αφορά το κομμάτι της Συμβουλευτικής, ο εκπαιδευτικός ειδικής 

αγωγής αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης του κοινωνικού 

συνόλου για θέματα ειδικής αγωγής, με κύριο  στόχο την αποδοχή της 

διαφορετικότητας. Πιο συγκεκριμένα ενημερώνει τους συμμαθητές, τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε θέματα ειδικής αγωγής. 

Τέλος ανάμεσα στα καθήκοντα των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής είναι 

και η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών.  

   Το δε ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να στοχεύει: 

α) στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των 

μαθητών.  

β) τη βελτίωση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και δεξιοτήτων τους, 

ώστε να καταστεί δυνατή η ένταξη ή η επανένταξή τους στο γενικό 

σχολείο, όπου και όταν αυτό είναι δυνατόν, 

γ) την αντίστοιχη προς τις δυνατότητές τους ένταξη στο εκπαιδευτικό 

σύστημα και στην κοινωνική ζωή και 

δ) την αλληλοαποδοχή, την αρμονική συμβίωσή τους με το κοινωνικό 

σύνολο και την ισότιμη κοινωνική τους εξέλιξη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως τυπικά τουλάχιστον, το 
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σχολειό γίνεται χώρος υποδοχής αλλά και αποδοχής παιδιών με 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρίες.  

 

   Η αλήθεια είναι πως καθώς προσεγγίσαμε το χώρο της Ειδικής 

Εκπαίδευσης και βιώσαμε στη πράξη, όλες τις δυσλειτουργίες του 

δυσκίνητου συστήματος που στιγματίζει όσους δε μπορούν να είναι 

άριστοι, καταλάβαμε πως η κατάρτιση από τη μια και η εμπειρία από την 

άλλη, μας έκανε να επαναπροσδιορίσουμε, να προβληματιστούμε, να 

αποκτήσουμε έναν άλλο τρόπο ματιάς και σκέψης, -λιγότερο θολό- και 

να πάρουμε δύναμη και χαρά από εκεί που ποτέ δεν περιμέναμε. Να γίνει 

για εμάς το μικρό μεγάλο και το ασήμαντο σημαντικό. Λένε πως στο 

χώρο της Ειδικής Αγωγής, ελάχιστα δίνεις και κερδίζεις πολλά.  

   Δε χρειάζεται να μπούμε στη θέση των γονέων, για να βιώσουμε τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά, αλλά να ανοίξουμε νου 

και καρδιά και να διεκδικήσουμε όσα οι μαθητές μας δικαιούνται. 

   Λένε πως η γνώση αποτελεί δύναμη κι ο μεγαλύτερος εχθρός της είναι 

η άγνοια που θρέφει τις προκαταλήψεις. 

   Απαιτείται να ξεπεράσουμε το φόβο του στιγματισμού κι όλα τα 

ταμπού που συντηρεί η μικρή κοινωνία μας. Να αντιμετωπίσουμε με 

ωριμότητα και θάρρος τη πραγματικότητα, που αποδεικνύει καθημερινά 

πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι, παρ’ όλο που έχουμε τις ίδιες βιολογικές και 

συναισθηματικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ποικίλουν κι ο κάθε 

γονέας οφείλει να σκεφτεί, πού και πώς το παιδί του θα ενταχθεί και θα 

εκπαιδευτεί κατάλληλα, για να αισθανθεί ευτυχισμένο. 

   Στη κοινωνία του Ειδ. Σχολείου όπου εργαζόμαστε -μαζί με πολύτιμους 

συνεργάτες-, πιστεύουμε πως οι μαθητές μας αισθάνονται όπως στο σπίτι 

τους. Απόλυτη αποδοχή! -Κι εμείς εξάλλου το ίδιο αισθανόμαστε μαζί 

τους-. Δεν αναρωτιέται κανένας μαθητής μας, γιατί κάποιος άλλος δε 

περπατά, ή με μιλά, ή δεν ακούει, μόνο ρωτά και αγωνιά για το τι 

χρειάζεται.  

   Βοηθούν ο ένας τον άλλον με αληθινή αλληλεγγύη κι ο «χειρότερος» ή 

«δυσκολότερος» μαθητής του Γενικού σχολείου, κοντά μας, μεγαλώνει 

νιώθοντας ασφάλεια και αυτοπεποίθηση! Γίνεται ο πρωταγωνιστής στις 

γιορτές μας κι ο αριστούχος μας! Τι πιο σπουδαίο εξάλλου για να 
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επιβιώσει κανείς στη κοινωνία μας, από την ανάπτυξη της 

αυτοεκτίμησής του;… 

 

                                                  2
Ο

 ΜΕΡΟΣ 

   Όσο αφορά τώρα το Ειδικό σχολείο, νηπιαγωγείο και Δημοτικό 

Ν.Προποντίδας που εδρεύει στην Πορταριά, στελεχώνεται από πέντε 

Δασκάλους ειδικής αγωγής, μία Νηπιαγωγό  Ειδικής Αγωγής, από Ε.Β.Π. 

για τα παιδιά που δεν αυτοεξυπηρετούνται, από μία Γυμνάστρια με 

εξειδίκευση στην Ειδική Εκπαίδευση, Μουσικό Ειδικής Αγωγής από 

Κοινωνική Λειτουργό Ψυχολόγο και έναν Εργοθεραπευτή. 

   Οι μαθητές μας  αυξάνονται συνεχώς. Από τον Οκτώβρη του 2006, 

έτος έναρξης του Ειδικού σχολείου, που γράφτηκαν και φοίτησαν 3 

μαθητές, μέχρι τη περσινή χρονιά που φοιτούσαν 17, σε Νηπιαγωγείο και 

Δημοτικό μαζί, φτάσαμε φέτος να φοιτούν 24 στον αριθμό μαθητές, που 

πηγαινοέρχονται καθημερινά με 3 μισθωμένα από τη Περιφέρεια μέσα 

μεταφοράς, από το Λάκκωμα, μέχρι και το Παλιούρι. Παραλαμβάνονται 

παρουσία συνοδού από τη πόρτα τους και επιστρέφουν με τον ίδιο τρόπο.  

   Οι ηλικίες τους κυμαίνονται από 4 μέχρι και 15 ετών και οι ειδικές 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες ποικίλουν. Ο μέγιστος αριθμός τους ανά 

τάξη είναι 5. Έχουμε μαθητές με ψυχοκοινωνικά και ψυχοκινητικά 

προβλήματα και ήπια Ν.Κ., ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με εγκεφαλική 

παράλυση, μαθητές που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού με ή χωρίς 

διάσπαση ελλειμματικής προσοχής- υπερκινητικότητα, έως και συνδυασμό 

κάποιων παθήσεων με Βαριά Ν.Κ. 

   Για να εγγραφεί κάποιος μαθητής στο Ειδικό Σχολείο, απαιτείται μια 

διαδικασία στην οποία εμπλέκονται γονείς, εκπαιδευτικοί τάξης, 

Διευθυντής σχολείου, Σύμβουλος Γενικής και Ειδικής Αγωγής, καθώς και 

τα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Ακολουθεί αξιολόγηση του μαθητή και πρόταση για 

φοίτηση στο καλύτερο γι’ αυτόν εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

   Από τη Διεύθυνση του σχολείου μας επιδιώκεται και έχει επιτευχθεί, 

η συνεργασία με:  το Δήμο και με τις κοινωνικές υπηρεσίες που 

διαθέτει, με όλους τους τοπικούς φορείς του αναπηρικού κινήματος, στη 

περίπτωσή μας με το νομαρχιακό σύλλογο γονέων και κηδεμόνων των 

αναπήρων «Αγάπη» που μας στηρίζει με κάθε τρόπο, με τη Διεύθυνση 
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Α/θμιας εκπαίδευσης καθώς και τη Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας, με τα 

ΚΕΔΔΥ και τα ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ του νομού, με συλλόγους γονέων, 

πολιτιστικούς, γυναικών, ή κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως τους 

γιατρούς του κόσμου, με την εκκλησία που μας παρέχει το δεύτερο 

κτήριο στο οποίο στεγάζονται δύο αίθουσες του σχολείου μας, με το 

Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με μέσα ενημέρωσης του τόπου μας, με 

άλλα σχολεία Γενικής Εκπαίδευσης της περιοχής μας, κυρίως αυτό του 

Δημοτικού σχολείου Πορταριάς, που μας αγκαλιάζει πάντα σε κοινές 

μαθησιακές ή πολιτιστικές εκδηλώσεις, με το Σύλλογο εκπαιδευτικών, 

αλλά και με ιδιώτες που ενδιαφέρονται και στηρίζουν το σχολείο μας με 

κάθε δυνατό τρόπο. 

  Εδώ πρέπει να σταθούμε στην ευτυχή συγκυρία να βρίσκεται στη 

θέση του Αντιδημάρχου και υπεύθυνου Παιδείας ο Κύριος Καρράς 

που είναι συνάδελφος από την Πορταριά όπου εδρεύει το σχολείο μας, ο 

οποίος στέκεται αρωγός μας σε κάθε δυσκολία και μας ενισχύει με κάθε 

τρόπο.  

   Αξίζει να αναφερθώ στο ότι έχει δοθεί οικόπεδο στην Πορταριά και 

έχει ολοκληρωθεί μελέτη για κατασκευή 2.500 τ.μ. σχολικού 

συγκροτήματος για το Ειδ. Δημ. και ειδ. Νηπ/γείο -που ίσως όταν 

υλοποιηθεί, θα είναι και το πιο σύγχρονο στην Ελλάδα-. Ευχή και ελπίδα 

όλων μας είναι να ενταχθεί άμεσα στο ΕΣΠΑ και να λειτουργήσει- παρ’ 

όλα τα προβλήματα του τόπου μας-, για να έχουν οι μαθητές μας τις 

υποδομές που δικαιούνται από τη πολιτεία. 

   Στο σχολείο μας εφαρμόζουμε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

και προγράμματα αποκατάστασης, προσαρμόζοντας εκπαιδευτικό και 

διδακτικό  υλικού, που αγοράζουμε ή κατασκευάζουμε, χρησιμοποιώντας  

ειδικό εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού και του 

λογισμικού και την παρέχοντας κάθε είδους διευκολύνσεις.  

   Επίσης υλοποιούμε με τους μαθητές μας καινοτόμα προγράμματα 

Αγωγής Υγείας και πολιτιστικού περιεχομένου, που μας ωθούν να 

«βγάλουμε το σχολείο προς τα έξω».  

   Θεωρούμε πως η ευρύτερη κοινωνία αν γνωρίσει τους μαθητές μας, θα 

τους εντάξει πιο εύκολα, αποδεχόμενη τη διαφορετικότητά τους.  

   Με αυτό το σκεπτικό συμμετέχουμε σε κοινές δραστηριότητες, όπως 
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η συμμετοχή του σχολείου μας στην έναρξη του φεστιβάλ 

παραδοσιακών χορών που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Πολιτιστικός 

σύλλογος Ν. Καλλικράτειας στο κλειστό γυμναστήριο του Αγ. Παύλου.  

   Βγαίνουμε με τους μαθητές μας, όταν τα οικονομικά μας το 

επιτρέπουν και οι χορηγοί μας στηρίζουν, σε δημόσιους χώρους, 

μουσεία, εμπορικά κέντρα, θέατρα, κινηματογράφους και χώρους 

ψυχαγωγίας, τόσο στην περιοχή της Ν. Προποντίδας, όσο και στη 

Θεσσαλονίκη. Είμαστε θετικοί σε προσκλήσεις για κοινές 

δραστηριότητες και εκδηλώσεις με άλλα σχολειά γενικής 

εκπαίδευσης όπως το δημοτικό σχολείο Πορταριάς, ή Σιλάτων -που 

πρόσφατα μας επισκέφθηκε την ημέρα της γιορτής μας, στις 3 του 

Δεκέμβρη και περάσαμε υπέροχα όλοι -.  

   Προσπαθούμε να προσφέρουμε στους μαθητές μας απλά βιώματα που 

στερούνται ίσως μέσα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω 

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων και να απαλείψουμε τον 

προβληματισμό για το «στιγματισμό» των οικογενειών τους μέσα 

στις κλειστές κοινωνίες που ζούμε. 

   Οι σχέσεις μας με το Σύλλογο Γονέων του σχολείου μας είναι άριστες 

και φέρνουν αποτέλεσμα πάντα θετικό για τους μαθητές μας. Είμαστε 

ειλικρινείς απέναντί στο κάθε γονέα και  αποσαφηνίζουμε ότι το παιδί 

του θα μάθει όλα όσα η κατάστασή του του επιτρέπει να μάθει και πως 

θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε αυτά που θα μάθει να είναι 

σχετικά με τις απαιτήσεις της ζωής, όσο μικρά, ασήμαντα και 

δεδομένα κι αν φαίνονται στους ίδιους ή στους άλλους.  

   Αυτό που δε θέλει ο χώρος μας είναι ο οίκτος. Ούτε φτάνει από μόνη 

της η αγάπη. Χρειάζεται στοχευμένη και επαγγελματική δουλεία που 

προσφέρεται στο σχολείο μας, στηριζόμενη στην εξειδικευμένη γνώση 

αλλά και στην εμπειρία των εκπαιδευτικών. Ουσιαστικά απαιτείται να 

αλλάξει η γενικότερη κουλτούρα και να υπάρξει ένα συντονισμένος 

προγραμματισμός με προσανατολισμό τον άνθρωπο όπως η φύση τον 

πλάθει και η κοινωνία με τους θεσμούς της τον διαπαιδαγωγεί.  

   Για να επιτευχθεί ο σπουδαιότερος στόχος της εκπαίδευσης σε κάθε 

κοινωνία που είναι: η μέγιστη δυνατή αυτονομία στην κοινωνική 

ζωή. 
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   Θα θέλαμε να πούμε στους γονείς, αλλά και στους συναδέλφους της 

Γενικής Εκπαίδευσης που προβληματίζονται για την εγγραφή των 

μαθητών σ’ ένα ειδικό σχολείο, με το φόβο του στιγματισμού, πως είναι 

αναφαίρετο δικαίωμα κάθε μαθητή να δέχεται την αντιμετώπιση και 

να λαμβάνει την εκπαίδευση που αρμόζει στις δεξιότητες και τις 

δυνατότητές του. 

  Η αποτελεσματικότερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε στα 

παιδιά, είναι η αναγνώριση και η αποδοχή της ιδιαιτερότητάς τους. 

   Συμβουλεύουμε και συνιστούμε τους γονείς των παιδιών που τους έχει 

γίνει σύσταση από τη Διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ., να 

φοιτήσουν στο Ειδικό σχολείο, αλλά ακόμα και σ’ αυτούς που έχουν 

απορίες ή προβληματισμούς, να έρθουν στο σχολείο μας, να δουν το 

περιβάλλον και το «κλίμα» που επικρατεί και να συζητήσουμε για ότι 

τους απασχολεί.  

   Τέλος, ας μη ξεχνάμε ότι στους γονείς έχει δοθεί τόσο από τη πολιτεία, 

όσο κι από το Θεό, η τελική μεγάλη ευθύνη για τη διαπαιδαγώγηση και 

ανατροφή των παιδιών. Ας αξιοποιήσουμε όλοι ως γονείς, αυτή την 

υποχρέωση-δικαίωμα, με το καλύτερο τρόπο. 

 

« Περαστικοί είμαστε όλοι μας 

Σαν άνθρωποι για τα λίγα είμαστε. 

Ας προσπαθήσουμε αυτά τα λίγα να κάνουμε 

με επίγνωση και ευθύνη ως πρόσωπα 

βλέποντας τον άλλο στα μάτια 

Ο καθένας με το δικό του μερτικό». 

 

                                              Σας  ευχαριστούμε. 

        Αθανασία Εμμανουηλίδου                                     Ανδρέας Κασκανιώτης 

Προϊσταμένη του Ειδικού Νηπ/γείου                Διευθυντής του Ειδικού Δημ. Σχολείου  

              Ν.Προποντίδας                                                      Ν.Προποντίδας 
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