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Συγγνώμη που σασ αδικούμε
Στο πλαίσιο τησ ειδικήσ
αγωγήσ υπάρχουν πολλά
προβλήµατα, όπωσ όλοι
γνωρίζουµε.
Υπάρχουν
όµωσ και λύσεισ που πολλοί
δεν γνωρίζουν. ∆εν είναι
ανάγκη να αναφερθούµε
σε όλο το πεδίο για να αποδείξουµε τα λεγόµενά µασ.
Αρκεί να επικεντρωθούµε
στισ εξετάσεισ των παιδιών
µε ειδικέσ ανάγκεσ στην Ελλάδα. Ο καθένασ µπορεί να
γίνει εξεταστήσ µετά από
µία απλή αίτηση. Όµωσ ποιοσ από εµάσ είναι ειδικόσ να
τα εξετάσει πραγµατικά επί
τησ ουσίασ; Ποιοσ από εµάσ
γνωρίζει αυτά τα παιδιά
ακόµα και µόνο θεωρητικά;
Ποιοσ από εµάσ έχει πονέσει
µαζί τουσ; Είναι δυνατόν να
έχει ο καθένασ µασ µια άποψη για µία µερίδα του πληθυσµού που αποτελεί µόνο
το 2% ; Η στατιστική δεν
βοηθάει διότι το πεδίο δράσησ τησ είναι η µάζα. Εκτόσ
µάζασ τα φαινόµενα είναι
τόσο σπάνια που µόνο η βιωµατική εµπειρία επιτρέπει
την παραγωγή γνώσεων. Το
πεδίο είναι λεπτό εκ φύσησ
και δεν αρκεί η απλή εξειδίκευση για να µελετηθεί.
Χρειάζεται ακόµα περισσότερο µια σταυρική εικόνα
των παιδιών µε ειδικέσ ανάγκεσ για να διαµορφωθεί
σωστά η µεθοδολογία µασ.
Το σύνολο αυτών των παιδιών αποτελείται από πολλαπλέσ ιδιοµορφίεσ όπου η
κλασική ανάλυση καταρρέει
ωσ σύστηµα εξέτασησ. Αυτά
τα παιδιά δεν είναι µόνο
ένασ τρόποσ για να βγάλουµε περισσότερα λεφτά στην
εκπαίδευση. Η δυσκολία
είναι τόσο µεγάλη που δεν
την υπολογίζουµε, που δεν
µπορούµε να την φανταστούµε. Η δυσκολία είναι
όσο µεγάλοσ είναι ο πόνοσ
του παιδιού µε ειδικέσ ανάγκεσ. ∆εν περιµένουµε ωσ
εκπαιδευτικοί να µασ πουν
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Το ∆ασαρχείο ∆ράµας ανακοινώνει ότι :
Με ταυτάριθµη πράξη του
∆ασάρχη που στάλθηκε και
εκτίθεται για ένα µήνα στο
∆ήµο Προσοτσάνης, χαρακτηρίσθηκε η έκταση µε στοιχεία
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Το σκίτσο είναι του κ. Νίκου Λυγερού και έχει τον τίτλο «Etude pour gravure»
τον πόνο τουσ, τα παιδιά.
Θέλουµε µόνο τισ γνώσεισ
τουσ. ∆εν εκτιµούµε τον
κόπο τουσ. Θεωρούµε ότι
οι γνώσεισ τουσ ανήκουν
στην καλύτερη περίπτωση
στον µέσο όρο. Ενώ ξέρουµε από ζωντανά παραδείγµατα ότι υπάρχουν παιδιά
µε ειδικέσ ανάγκεσ που όχι
µόνο έχουν καλέσ επιδόσεισ
µα και καλύτερεσ από κανονικά παιδιά. Το µοντέλο µασ
όµωσ παραµένει το ίδιο.
Αυτά τα παιδιά δεν είναι
για µασ παρά µόνο κανονικά
παιδιά σε µειονεκτική θέση.
Η πραγµατικότητα διαφέρει
ριζικά διότι δεν υπάρχει
πλαίσιο σύγκρισησ. Ωσ κανονικοί εκπαιδευτέσ δεν
προσφέρουµε τίποτα σε
αυτά τα παιδιά. ∆εν ζητούν
ελεηµοσύνη, µόνο κατανόηση. Όµωσ αυτή η κατανόηση
γίνεται µονάχα µε την επινόηση ενόσ µοντέλου του
µαθητή που δεν βασίζεται
πάνω σε κοινωνικά δεδοµένα. Η βάση πρέπει να είναι
µόνο και µόνο ανθρώπινη,
δίχωσ κανένα άλλο συµβιβασµό. Η µεθοδολογία είναι
γνωστική και όχι διδακτική
µε την απλοϊκή έννοια. Το
παιδί µε ειδικέσ ανάγκεσ τα
περιµένει όλα από τον εξεταστή του. ∆εν ζητά τίποτα
αποτελεί τµήµα του υπ’ αριθ.
1141δ τεµαχίου χαρακτηρισµένο ως «χέρσο κοινό» του
αγροκτήµατος Καλλιθέας αρχικής διανοµής 1930 και ζητείται
να παραχωρηθεί στην εταιρεία
«ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
µε έδρα την Καλλιθέα ∆ράµας
για τη δηµιουργία ξενοδοχειακής µονάδας, ως δασική της
παρ. 1 εδάφιο 4 του άρθρου 1
του Ν. 3208/03.
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Ο ∆ασαρχης ∆ράµας
Τσίγγης Ανδρέας
∆ασολόγος µε βαθµό Α’

όµωσ. ∆υστυχώσ για εκείνο,

η εξέταση µετατρέπεται σε

ιερά εξέταση. Και η καταδίκη είναι σίγουρη. ∆ιότι δεν
υπάρχει σωστή απάντηση.
Κάθε απάντηση είναι και µία
νέα κριτική που ασκείται
πάνω στο παιδί µε ειδικέσ
ανάγκεσ που µε αυτόν τον
τρόπο καταλαβαίνει την έννοια τησ ασκητικήσ. Περνάει
από µία εξέταση που θα καθορίσει την πορεία τησ ζωήσ
του µέσα στην κοινωνία.
Έτσι καταλαβαίνει και τη σηµασία τησ εκπαίδευσησ. Του
λείπει, βέβαια, η αξία τησ.
∆ιότι δεν ξέρει το ποσό που
παίρνει κάθε εξεταστήσ για
να τον καταδικάσει. Το παιδί δεν µαθαίνει από µόνο
του τι είναι ο Χριστόσ, κα-
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ταλαβαίνει όµωσ από εµάσ τι
σηµαίνει σταύρωση.

