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Επικαιρότητα

Το ΚΕΣΥ, η νέα δομή υποστήριξης του σχολείου
•Νέες οργανικές θέσεις στη Λάρισα εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, ειδικού προσωπικού

και εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Τ
ησυγκρότηση «Ομάδων Υποστήριξης Μαθη-
τών από εκπαιδευτικούς, μέσα στα σχολεία»,
προβλέπει η προτεινόμενη αναδιάρθρωση
στο εκπαιδευτικό έργο από το Υπουργείο

Παιδείας, η οποία θα τεθεί σε διαβούλευση, αναφέρει
με συνέντευξή του στην «Ε» ο διευθυντής Ειδικής Αγω-
γής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, κ. Παν.
Κασσιανός.

Ο κ. Κασσιανός υποστήριξε ότι πρόκειται για μια με-
γάλη μεταρρύθμιση, η οποία μεταξύ άλλων στοχεύει
«να καταστήσει το σχολείο υπεύθυνο για το εκπαιδευ-
τικό έργο του», ενώ τόνισε ότι «αλλάζει συνολικά το το-
πίο, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο βλέπαμε μέχρι
τώρα την υποστήριξη του σχολείου».

Επίσης, μας παρουσιάζει στοιχεία της δημιουργίας
του νέου φορέα, του ΚΕΣΥ, που θα προκύψει από την
ενσωμάτωση του ΚΕΔΔΥ, του Συμβουλευτικού Σταθμού
Νέων και του Κέντρου Συμβουλευτικής Επαγγελματικού
Προσανατολισμού, δηλώνοντας ότι: «Δημιουργούμε
περισσότερες οργανικές θέσεις από αυτές που προ-
βλέπουν τώρα τα ΚΕΔΔΥ, με σκοπό αυτή η νέα δομή
να είναι σε θέση να υποστηρίξει τα σχολεία και όχι
απλά να μείνει ένα γράμμα το «Υ».

«Η πρόληψη δεν έχει ηλικία», υποστή-
ριξε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Οδον-
τιατρικής Προληπτικής και Περιοδοντο-
λογίας του ΑΠΘ Βασιλική Τοπίτσογλου
σε δηλώσεις της, στο πλαίσιο εκδήλω-
σης του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρι-
σας με αφορμή το πρόγραμμα Προλη-
πτικής Οδοντιατρικής που διοργάνωσε
χθες το απόγευμα. Απευθυνόμενη σε εκ-
παιδευτικούς, γονείς και εθελοντές οδον-
τιάτρους κατά την ομιλία της η κ. Τοπί-
τσογλου αναφέρθηκε στην πρόληψη και
την αγωγή στοματικής υγείας στα σχο-
λεία, και έθεσε στους παρευρισκόμενους
το εξής ερώτημα: «Τα πρακτικά πράγμα-
τα διδάσκονται με πρακτικό τρόπο. Το
βούρτσισμα των δοντιών πώς διδάσκε-
ται;».

Σε ό,τι αφορά στην πρόληψη σημεί-
ωσε ότι «η οικονομική κρίση μας αναγ-
κάζει να σκεφτούμε τα δεδομένα από
την αρχή και μας κάνει να εκτιμήσουμε
περισσότερο την αξία της πρόληψης».

Πότε όμως ξεκινά η πρόληψη; Αρκετά
νωρίς σύμφωνα με την ίδια, «η πρόληψη
δεν αρχίζει από τους νέους, δεν αρχίζει
από την παιδική ηλικία, είναι αργά ακόμα
και από τη βρεφική ηλικία. Η πρόληψη
αρχίζει από τους νέους πριν γίνουν γο-
νείς. Δεν έχει ηλικία. Από τη στιγμή που
θα ανατείλει ένα δόντι μέχρι τα βαθιά γε-
ράματα που ίσως φύγουν τα δόντια πάν-
τα χρειάζεται η πρόληψη».

Πρόληψη σημαίνει συχνός έλεγχος
και σωστή διατροφή. «Πρέπει να ελέγ-
χουμε τα μικρόβια που προσκολλούν,
αναπτύσσονται πάνω στις σκληρές επι-
φάνειες δηλαδή στα δόντια. Πρέπει να
μάθουμε να διώχνουμε τα μικρόβια πριν
γίνουν οι πλάκες παχιές. Πρέπει να μά-
θουμε πώς να μην ταΐζουμε τα μικρόβια
αυτά που τα ξετρελαίνουν. Όπως είναι
τα ζαχαρούχα. Δεν θα κόψουμε τα ζαχα-
ρούχα αλλά δεν θα ταΐζουμε συχνά τα
μικρόβια με αυτά. Πρέπει να μην κατα-
ναλώνουμε συχνά όξινα προϊόντα, όπως

είναι οι χυμοί, ακόμα και αν είναι υγιεινοί
για όλους τους άλλους λόγους, για τα
δόντια μπορεί να είναι βλαπτικά. Πρέπει
να μάθουμε να διαλέγουμε τα μέσα πρό-
ληψης, δηλαδή ποια είναι η σωστή οδον-
τόβουρτσα και οδοντόκρεμα, πώς να τα
χρησιμοποιούμε σωστά χωρίς να κάνου-
με βλάβες στα δόντια και στα ούλα. Πρέ-
πει να μάθουμε τι να τρώμε για να έχου-
με γενική υγεία καλή, ώστε να εξασφα-
λίσουμε και τη στοματική υγεία. Πρέπει
να αξιοποιήσουμε ένα όπλο που λέγεται
φθόριο και που είναι πολύ βοηθητικό στο
να επουλωθούν βλάβες, είναι σύμμαχος
το φθόριο καθώς ενισχύει την ενασβε-
στίωση του σάλιου. Σάλιο πρέπει να
έχουμε στο στόμα γιατί είναι φάρμακο
τοπικό», αναφέρει η κ. Τοπίτσογλου πε-
ριγράφοντας όλα όσα μεταφέρουν εκ-
παιδευτικοί και εθελοντές οδοντίατροι
στα μικρά παιδιά.

Για τις δράσεις του συλλόγου μίλησε
ο πρόεδρος Στάθης Κουτσογιάννης υπο-

στηρίζοντας ότι «ο Οδοντιατρικός Σύλ-
λογος συνεχίζει τις δράσεις του γύρω
από το θέμα της προληπτικής, μιας και
η πρόληψη είναι ένα σοβαρό κομμάτι της
οδοντιατρικής επιστήμης. Τα προγράμ-
ματα πρόληψης δεν σταματούν μόνο στα
παιδιά, συνεχίζουμε το πρόγραμμα στο
Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του κατα-
στήματος κράτησης Λάρισας, στα ΚΑΠΗ
της πόλης, αλλά και πρόσφατα υπογρά-
ψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας ανάμε-
σα στον Σύλλογο και τον Δήμο Λαρισαί-
ων για την πρόληψη και την καταγραφή
της στοματικής υγείας στους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς της πόλης μας. Συγ-
κεκριμένα σε 22 παιδικούς σταθμούς και
σε ένα σύνολο 2.000 μικρών παιδιών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με βιω-
ματικό εργαστήριο για τον τρόπο οργά-
νωσης του μαθήματος Αγωγής Στοματι-
κής Υγείας με τη βιωματική μέθοδο δι-
δασκαλίας.

Ζωή Παρμάκη

Με ερώτηση προς τους υπουρ-
γούς Εργασίας και Υγείας κ. Έφη
Αχτσιόγλου και Ανδρέα Ξανθό, πα-
ρεμβαίνει ο αν. τομεάρχης Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων της ΝΔ,
βουλευτής Ν. Λάρισας κ. Χρήστος
Κέλλας, στο υπόμνημα της Εθνικής
Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του
Αυτιστικού Φάσματος “για ανάκληση
και αναθεώρηση της υποβάθμισης
των Επιδομάτων Αναπηρίας των Παιδιών με Αυ-
τισμό”.

Στην ερώτηση του Λαρισαίου πολιτικού επιση-
μαίνεται πως “με το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο
που ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση, στο
Ν.4512/2018 έχουν συμπεριληφθεί δύο Υπουργι-
κές Αποφάσεις (Φ.80000/45219/1864-ΦΕΚ Β’
4591/27-12-2017 και Φ.80000/οικ.2/ 1 – ΦΕΚ Β’7),
με τις οποίες ουσιαστικά υποβαθμίστηκε το πο-
σοστό αναπηρίας του αυτισμού -που είχε καθιε-
ρωθεί το 2012 - κάτω από 67%”.

Σημειώνεται ακόμη ότι “ορίζονται πλέον ως πα-
ράγοντες προσδιορισμού του ποσοστού αναπη-
ρίας, η νοημοσύνη, η λειτουργικότητα και ο ανα-
προσδιορισμός με την ενηλικίωση”, τη στιγμή,
που όπως αναφέρεται και στο σχετικό υπόμνημα

της ΕΟΔΑΦ “οι Υπουργικές Απο-
φάσεις βασίζονται σε αυθαίρετες
μελέτες και εκτιμήσεις”.

Στο ίδιο υπόμνημα τονίζεται
πως “η νοημοσύνη, η λειτουργι-
κότητα και ο αναπροσδιορισμός
με την ενηλικίωση δεν έχουν κα-
μία σχέση με το ποσοστό αναπη-
ρίας του αυτισμού, αφού ο αυτι-
σμός λόγω της ιδιαιτερότητάς

του, δεν μπορεί να μετρηθεί με βεβαιότητα, παρά
μόνο να εκτιμηθεί στο τέλος της επαγγελματικής
και κοινωνικής ζωής από τα αποτελέσματα”.

Ο αν. τομεάρχης Παιδείας της ΝΔ, υποβάλλει
στους αρμόδιους υπουργούς τα παρακάτω ερω-
τήματα:

1. Είναι στις προθέσεις σας να αναθεωρήσετε
τις Υπουργικές αποφάσεις, με επαναφορά του
προηγούμενου ελάχιστου ποσοστού αναπηρίας
για όλα τα άτομα του αυτιστικού φάσματος στο
67% και άνω και εφ’ όρου ζωής;

2. Είναι στις προθέσεις σας, στο ποσοστό ανα-
πηρίας κάθε παιδιού να προστίθεnται τυχόν συν-
νοσηρότητες νοητικής υστέρησης, κινητικών δυ-
σκολιών κλπ, προσαυξάνοντας ανάλογα το συ-
νολικό ποσοστό αναπηρίας;

Νέα εργαλεία που υποστηρίζουν τους επαγγελ-
ματίες για τους εφήβους με αυτισμό, με στόχο μια
ανεξάρτητη διαβίωση, παρουσιάστηκαν χθες στο
πλαίσιο ημερίδας, που πραγματοποιήθηκε στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου
Λάρισας, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσ-
σαλίας.

Παράλληλα παρουσιάστηκε η ελληνική εκπαι-
δευτική πολιτική για τους μαθητές με αυτισμό, κα-
θώς και τα αποτελέσματα του διακρατικού ερευ-
νητικού ευρωπαϊκού έργου «Erasmus+ TRAIL» με
θέμα «Έφηβοι με Αυτισμό: Ο δρόμος προς την ανε-
ξάρτητη διαβίωση», όπου εταίρος είναι και η Περι-
φερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Κατά την έναρξη της ημερίδας σε χαιρετισμό
της η περιφερειακή διευθύντρια ΕκπαίδευσηςΘεσ-
σαλίας κ. Ελένη Αναστασοπούλου, ανέφερε ότι
πρότεινε «στην 5η ΥΠΕΘεσσαλίας και στην τοπική
αυτοδιοίκηση, τη σύσταση διεπιστημονικής ομά-
δας, που θα στηρίζει στο σπίτι τις οικογένειες που
έχουν άτομα με αυτισμό», τονίζοντας:

«Για την επιτυχία της μετάβασης των ατόμων με
αυτισμό στην ενήλικη ζωή και την ομαλή ένταξή
τους στην κοινότητα είναι αναγκαία και απαραίτητη
η παροχή κατάλληλης υποστήριξης στα άτομα αυ-
τά αλλά και στις οικογένειές τους, ώστε να προ-
ετοιμαστούν για την ανάληψη ρόλων που αφορούν
την αυτόνομη διαβίωση, την εργασία, την εκπαί-
δευση, την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων κ.ά.».

Σε αναφορά της για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
επισήμανε: «Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευ-
σης Θεσσαλίας πήρε μέρος στο ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα TRAIL με στόχευση στους εφήβους με αυ-
τισμό, στην προσπάθεια αλλά και την υποχρέωση
να βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα, τις οικο-
γένειες αλλά και άλλους θεσμούς στην καλύτερη
αντιμετώπιση αυτών των ατόμων, με τη χρήση και
διάχυση των παραγόμενων αποτελεσμάτων και των
ανταλλαγών εμπειριών και καλών πρακτικών με
τους Ευρωπαίους εταίρους του προγράμματος».

Ακολούθησε χαιρετισμός του διευθυντή Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδεί-
ας, κ. Παναγιώτη Κασσιανού, όπου επισημάνθηκε
η προτεραιότητα που δίνει το υπουργείο στην ει-
δική αγωγή και στα νέα σχέδια που προωθεί για
την αναβάθμισή της.

Για το Θεατρικό Παιχνίδι ως μέσο διερεύνησης
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών, μί-
λησε ακολούθως ο κ. Λάκης Κουρετζής, παιδαγω-
γός – σκηνοθέτης – συγγραφέας, επίτιμος διδά-

κτωρ του Παιδαγωγικού Τμήμα-
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, ενώ στην
«ελληνική εκπαιδευτική πολιτική
για τους μαθητές με αυτισμό και
στις διαπιστώσεις και προβλημα-
τισμούς στο πλαίσιο της τελικής
διακρατικής συνάντησης του προ-
γράμματος TRAIL», αναφέρθηκε
σε εισήγησή της η κ. Αθηνά Χα-
τζηγεωργίου, εκπαιδευτικός Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δι-
εύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης, του Υπουργείου Παι-
δείας. Μεταξύ άλλων η κ. Χατζη-
γεωργίου, επισήμανε ότι: «Οι νέ-
ες υποστηρικτικές δομές του
Υπουργείου Παιδείας και κυρίως
τα ΚΕΣΥ (Κέντρα Εκπαιδευτικής

και Συμβουλευτικής Υποστήριξης), αναμένεται να
ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το σύνολο της εκ-
παιδευτικής κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα προ-
ωθούνται πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης των μαθητών με αναπη-
ρία, τη μετάβαση στην αγορά εργασίας και την
αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών και των
οικογενειών τους σε επίπεδο τοπικής κοινότητας».

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ευρω-
παϊκής και εθνικής συγκριτικής έρευνας για την
Κοινωνική Πολιτική και τις μεθόδους υποστήριξης
των εφήβων με αυτισμό, έγινε από τη Βασιλική Τσε-
λά, εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
Π.Δ.Ε.Θ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Ισπανία, Γαλλία,
Ελλάδα, Σουηδία και η κ. Τσελά σχετικά με τα απο-
τελέσματά της ανάφερε μεταξύ άλλων:

«-Ο αυτισμός αναγνωρίζεται ως μια νευροανα-
πτυξιακή διαταραχή σε όλες τις χώρες.

-Ορισμένες χώρες διαθέτουν συγκεκριμένη πο-
λιτική για τους νέους με αυτισμό στην εκπαίδευση,
την υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

-Υπάρχει διαφορά μεταξύ των χωρών ως προς
την ηλικία μετάβασης των εφήβων στις υπηρεσίες
ενηλίκων και ως προς τον τρόπο υποστήριξης: Έως
21 ετών Ισπανία – έως 25 ετών Ελλάδα, Αγγλία,
Γαλλία.

-Η Σουηδία είναι η πιο συνεπής χώρα στην κοι-
νωνική μέριμνα σε όλη την ηλικιακή κλίμακα.

-Παρά την ύπαρξη κάποιας υποστήριξης για εκ-
παίδευση και κοινωνική μέριμνα, η εστίαση στις
ανάγκες των νέων 18 ετών τείνει να είναι γύρω από
την εργασία και την υγεία.

-Η πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής μέρι-
μνας μετά την ηλικία των 18 ετών είναι πολύ πιο
περιορισμένη.

-Το μεγαλύτερο κενό για τους ενήλικες αφορά
στις κοινωνικές και τις δεξιότητες καθημερινής δια-
βίωσης αλλά και την προάσπιση της αυτονομίας».

Ακολούθως παρουσιάστηκαν «Καλές πρακτικές
υποστήριξης των εφήβων με αυτισμό: Πλατφόρμα
ηλεκτρονικών μαθημάτων και Καινοτόμος Οδηγός»
από τον Ζήση Ζίκο, Διοικητικό, Π.Δ.Ε.Θ. ,

«Καινοτόμοι μέθοδοι υποστήριξης των εφήβων
με αυτισμό: Κινητή μονάδα επιστημόνων και δια-
δραστικό εκπαιδευτικό θέατρο», από τη Δήμητρα
Ξεσφιγκούλη, εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης και η ημερίδα έκλεισε με διαδραστικό εκ-
παιδευτικό θέατρο από τη Θεατρική Ομάδα «Έκ-
φραση».

Λένα Κισσάβου

ΧΡ. ΚΕΛΛΑΣ: ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ…

Μειώνουν τα ποσοστά αναπηρίας για τα παιδιά με αυτισμό

ΕΚΔΗΛΩΣΗΤΟΥΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ηπρόληψη αρχίζει από τους νέους πριν γίνουν γονείς

Συνέντευξη στη Λένα Κισσάβου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΑΝ. ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ, ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ «Ε»ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣΕΡΕΥΝΑΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝΧΘΕΣ ΣΤΗΛΑΡΙΣΑ

Στο …μικροσκόπιο ο έφηβος με αυτισμό
•Πρόταση δημιουργίας διεπιστημονικής ομάδας που θα στηρίζει

στο σπίτι τις οικογένειες που έχουν άτομα με αυτισμό

Ο διευθυντής Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας,
κ. Παναγιώτης Κασσιανός

Η περιφερειακή
διευθύντρια Εκπαίδευσης

Θεσσαλίας κ. Ελένη
Αναστασοπούλου

* Κύριε Κασσιανέ, στο προσεχές
διάστημα αναμένεται να τεθεί για
διαβούλευση το σχέδιο νόμου που
προβλέπει την αναδιάρθρωση των
δομών υποστήριξης του εκπαιδευτι-
κού έργου του σχολείου.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηρι-
στικά του;

-«Είναι μια σημαντική αλλαγή, μια
μεγάλη μεταρρύθμιση, γιατί αλλάζει
συνολικά το τοπίο στον τρόπο με τον
οποίο βλέπαμε μέχρι τώρα την υπο-
στήριξη του σχολείου.

Από τη μονοπρόσωπη δομή υπο-
στήριξης, από ένα άτομο, είτε αυτό
ήταν ο σχολικός σύμβουλος, είτε ο
υπεύθυνος σχολικών δραστηριοτήτων,
δημιουργούμε την υποστήριξη του
σχολείου μέσω μιας διεπιστημονικής
ομάδας.

Αυτό είναι από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά αυτής της αλλαγής.

Το δεύτερο, είναι ότι εισάγεται η
λογική του προγραμματισμού του εκ-
παιδευτικού έργου από την ίδια τη
σχολική μονάδα, δηλαδή στην αρχή
της σχολικής χρονιάς ο σύλλογος δι-
δασκόντων προγραμματίζει, βάζει
στόχους και ορίζει δραστηριότητες,
για να αντιμετωπίσει τα θέματα που
θεωρεί αυτός προβληματικά για τη
σχολική κοινότητα. Υποβάλλει αυτόν
τον προγραμματισμό στα στελέχη της
εκπαίδευσης, που θα έχουν τον τίτλο
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου,
σε ένα κέντρο στην Περιφέρεια -για
τη Θεσσαλία θα είναι στη Λάρισα-
όπου μελετούν αυτούς τους προ-
γραμματισμούς και μέσα από αυτή
την έκφραση αναγκών που παρουσιά-
ζουν οι εκπαιδευτικοί, καθορίζεται ο
τρόπος, ο χρόνος και οι μέθοδοι υλο-

ποίησης ενός επιμορφωτικού προ-
γράμματος».

***
* Τι προβλέπεται για την Ειδική

Αγωγή;
-«Γίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Δηλα-

δή η δομή που μέχρι τώρα, θεωρητικά,
υποστήριζε αλλά στην πραγματικότη-
τα ασκούσε μόνο διάγνωση, το ΚΕΔ-
ΔΥ, είτε γιατί για χρόνια λειτουργούσε
υποστελεχωμένα -εκτός των δύο τε-
λευταίων χρόνων- είτε γιατί η ίδια του
η φύση κατεύθυνε τους εργαζόμενους
να εξαντλήσουν την ενέργειά τους μό-
νο στη διαπίστωση των αναγκών και
στην έκδοση μιας γνωμάτευσης, κάτι
το οποίο δεν βοηθούσε τον εκπαιδευ-
τικό στο σχολείο, αλλάζει.

Αλλάζουμε αυτή τη δομή, για να
επιτελέσει τον ρόλο της και να καλύ-
ψει τις βασικές ανάγκες στο σχολείο
και την μετατρέπουμε σε Κέντρο Συμ-
βουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

Δίνουμε μια εξωστρέφεια, με προ-
σανατολισμό προς το σχολείο, όπου
θα υπάρχει ένας εκπαιδευτικός υπεύ-
θυνος, που θα είναι ο σύνδεσμος επι-
κοινωνίας.

Είναι ένα όργανο που διευρύνει τις
δυνατότητές του και δεν θα περιορί-
ζεται αυστηρά στο πλαίσιο να διαγι-
γνώσκει και μόνο την αναπηρία ή τις
μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Στον νέο φορέα συγχωνεύονται το
ΚΕΔΔΥ, ο Συμβουλευτικός Σταθμός
Νέων και το Κέντρο Συμβουλευτικής
Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

***
* Υστερούμε στη συμβουλευτική

των εκπαιδευτικών, σχετικά με το εκ-
παιδευτικό έργο στην ειδική αγωγή;

-«Δεν υστερούμε μόνο στην ειδική

αγωγή σε αυτό, αλλά στη συμβουλευ-
τική των εκπαιδευτικών συνολικότερα
στα σχολεία.

Υπήρχαν πάρα πολλά θέματα τα τε-
λευταία χρόνια όπου οι εκπαιδευτικοί
εξέφραζαν τη αγωνία τους για τον
τρόπο που θα τα χειριστούν.

Για παράδειγμα ένα θέμα σχολικού
εκφοβισμού, ή για ένα θέμα σχολικής
διαρροής, που ξεφεύγουν των αναγ-
κών ένταξης των μαθητών με αναπη-
ρία».

***
* Ποια είναι η πρωτοτυπία του νέ-

ου θεσμού, του ΚΕΣΥ;
-«Το ότι ανοίγεται στο σχολείο. Θα

δέχεται τα αιτήματα με έναν τρόπο
φιλτραρίσματος. Δηλαδή δημιουργού-
με στα σχολεία μια δομή που την ονο-
μάζουμε Ομάδα Υποστήριξης Μαθη-
τών, όπου θα ηγείται ο διευθυντής του
σχολείου αλλά ο βασικός υπεύθυνος
για την επικοινωνία με το ΚΕΣΥ θα εί-
ναι κάποιος που έχει σχέση με την ει-
δική αγωγή (π.χ. ο δάσκαλος του τμή-
ματος ένταξης), οπότε επικοινωνεί με
το ΚΕΣΥ και η οποιαδήποτε διαπιστω-
θείσα ανάγκη μαθητή δεν σημαίνει
αναγκαστικά ότι πρέπει να παραπεμ-
φθεί για διάγνωση, πρέπει πρώτα να
του παραχθεί ένα πλαίσιο υποστήρι-
ξης μέσα από ένα εξατομικευμένο
βραχυχρόνιο πρόγραμμα και μετά να
αξιολογηθεί η προσπάθεια. Με λίγα
λόγια καθίσταται το σχολείο υπεύθυ-
νο!

Κι αυτή η λειτουργία δεν γίνεται με
αβοήθητους τους εκπαιδευτικούς.

Θα τους υποστηρίζει η διεπιστημο-
νική ομάδα του ΚΕΣΥ».

***
* Πώς θα γίνει η μετάβαση στη

νέα δομή; Θα επιμορφωθούν οι εκ-
παιδευτικοί που καλούνται να έχουν
νέο ρόλο στα σχολεία;

Πώς θα στελεχωθεί;
-«Το νέο εγχείρημα οπωσδήποτε

θα πρέπει να πλαισιωθεί αφενός με
επιμόρφωση και αφετέρου με υπο-
στήριξη αυτών των δομών με προσω-
πικό.

Δημιουργούμε περισσότερες ορ-
γανικές θέσεις από αυτές που προ-
βλέπουν τώρα τα ΚΕΔΔΥ, με σκοπό
αυτή η νέα δομή να είναι σε θέση να
υποστηρίξει τα σχολεία και όχι απλά
να μείνει ένα γράμμα το «Υ», που ήταν
στο τέλος και του ΚΔΑΥ και του ΚΕΔ-
ΔΥ, που στην πραγματικότητα δεν
ενεργοποιήθηκαν και δεν λειτούργη-
σαν ποτέ.

Για παράδειγμα η μετεξέλιξη του
ΚΕΔΔΥ σε ΚΕΣΥ στη Λάρισα προβλέ-
πει ένα αριθμό θέσεων, και εκπαιδευ-
τικών ειδικής αγωγής και ειδικού εκ-
παιδευτικού προσωπικού (ψυχολόγων,
κοινωνικών λειτουργών, λογοθεραπευ-
τών κ.α.) και εκπαιδευτικών με εξειδί-
κευση στην συμβουλευτική επαγγελ-
ματικού προσανατολισμού.

Έχει ήδη προηγηθεί για όλα αυτά,
ένας πολύ μεγάλος κύκλος διαβού-
λευσης, όχι ως σχέδιο νόμου αλλά ως
πρόταση.

Έχουμε κάνει εξαντλητικές συναν-
τήσεις με φορείς της εκπαίδευσης, με
εκπροσώπους σχολικών συμβούλων,
σχολικών δραστηριοτήτων κ.α.

Εκ μέρους της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας διαπιστώνουμε μια θετική αν-
τίδραση, αλλά υπάρχουν και κάποιες
επιφυλάξεις από τις υπάρχουσες δο-
μές, π.χ. από τους σχολικούς συμβού-
λους».


