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1. ΣΥΝΟΨΗ
ɇϊο φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω «Οχɶβνωψɼ ϊων φαχοχών ɶια ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ϊɼω
ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω¬ (Organisation of Provision to Support Inclusive Education,
OoP), ϊο οφοκο ɷιɹξɽχθɼ αφπ ϊον ȵʑχωφαλκπ Ɍοχɺα ɶια ϊɼν ȵιɷικɽ Αɶωɶɽ και ϊɼν
ȵνϊαξιακɽ ȵκφακɷɹʑψɼ (Ɍοχɺαω) καϊβ ϊο ɷιβψϊɼμα 2011–2013, ɹξɹϊβψϊɼκɹ ϊο
ακπλοʑθο γαψικπ ɹχώϊɼμα. φώω ɹκναι οχɶανωμɺνα ϊα ψʑψϊɽμαϊα φαχοχών ɶια ϊɼν
κβλʑψɼ ϊων αναɶκών ϊων μαθɼϊών φοʑ ɺχοʑν χαχακϊɼχιψϊɹκ ωω ɺχονϊɹω αναφɼχκɹω
γβψɹι ϊɼω ɇʒμγαψɼω ϊων Ηνωμɺνων ȵθνών ɶια ϊα ɷικαιώμαϊα ϊων Αϊπμων μɹ
αναφɼχκα (ɇΗȵȴΑΑ – Ηνωμɺνα Έθνɼ, 2006) ψɹ ɹνϊαξιακβ φλακψια ψϊον ϊομɺα ϊɼω
ʑφοχχɹωϊικɽω ψχολικɽω φοκϊɼψɼωΗ φαχοʒψα ɺκθɹψɼ ψʑνθɺϊɹι ϊα γαψικβ θɺμαϊα φοʑ ɹξɹϊβψϊɼκαν καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια
ϊων ɷχαψϊɼχιοϊɽϊων ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω και φαχοʑψιβɻɹι μια ψɹιχβ ψʑψϊβψɹων ɶια
ϊɼν οχɶβνωψɼ ϊων φαχοχών και ϊων φχακϊικών μɹ ψκοφπ ϊɼ γɹλϊκωψɼ ϊɼω
ʑφοψϊɽχιξɼω ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω ψɹ ψχολɹκα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω και, ιɷκωω,
ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκɹω/
ɇϊο φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω ɷιɹχɹʑνɽθɼκɹ μια ψɹιχβ αφπ ψɼμανϊικβ θɺμαϊα, ϊα
οφοκα θɹωχɽθɼκαν φχωϊɹʒονϊα αφπ ϊα φχώϊα κιπλαω ψϊβɷια ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω,
ɷɼλαɷɽ ϊɼν ɹφιψκπφɼψɼ ϊɼω ɹχɹʑνɼϊικɽω γιγλιοɶχαφκαω και ϊɼ ψʑλλοɶɽ
φλɼχοφοχιών ɶια κβθɹ χώχα/ Ɉα θɺμαϊα αʑϊβ ɹκναι ϊα ɹξɽω.
 Η ɺρϑαʉɼ ωτ ɻɽϑɼπα πʋιόϑɼϑατ. Η φαχοʑψκα και ɼ ψʑμμɹϊοχɽ πλων ϊων
μαθɼϊών ψϊɼ ψχολικɽ κοινπϊɼϊα/ϊβξɼ γɹλϊιώνɹι ϊɼν φοιπϊɼϊα ϊɼω
ɹκφαιɷɹʑϊικɽω ɹμφɹιχκαω/
 Η ɹρκσχϒσɼ ϑɼτ ιξαρόϑɼϑατ ϑωρ ɶɹριξώρ σχʋοɹκωρ ρα αρϑαπʋξριθʋύρ σϑιτ
ɷιβφʋρɹτ αρβɶξɹτ. Ȳαψικπ ψϊοιχɹκο ɹɷώ ɹκναι ɼ ανβφϊʑξɼ ϊοʑ χπλοʑ ϊɼω
φαχοχɽω ʑφɼχɹψιών αφπ ɹιɷικοʒω ωω φπχων ʑφοψϊɽχιξɼω ϊοʑ κλβɷοʑ ϊɼω
ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω/
 Η σϒρɹρɶασκα ξαι ɼ ɷιξϑύωσɼ. Η ψʑνɹχɶαψκα ɹνιψχʒɹι ϊɼν
αφοϊɹλɹψμαϊικπϊɼϊα ϊɼω ɹκφαιɷɹʑϊικɽω και ɷιʑφɼχɹψιακɽω ʑφοψϊɽχιξɼω ψϊον
κλβɷο ϊɼω ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω/
 Χρɼπαϑʋɷόϑɼσɼ ξαι ɷιβθɹσɼ πόρωρ. Η ʑφοψϊɽχιξɼ θα φχɺφɹι να ɹκναι
ψϊοχɹʑμɺνɼ ψɹ ɹʑɺλικϊοʑω ϊχπφοʑω κβλʑψɼω ϊων αναɶκών πλων ϊων
μαθɼϊών, ψʑμφɹχιλαμγανομɺνων ϊων μαθɼϊών μɹ αναφɼχκɹω/
ȵφιλɺχθɼκαν φɺνϊɹ φɹχιοχɺω πφοʑ φχαɶμαϊοφοιɽθɼκαν ɹφιψκɺψɹιω
φαχακολοʒθɼψɼω. Essunga (ɇοʑɼɷκα), Ȳιɺννɼ (Αʑψϊχκα), Flensburg (ȳɹχμανκα),
Λιοʑμφλιβνα (ɇλογɹνκα) και Ȳαλɺϊα (Μβλϊα)/ Ɉο φθινπφωχο ϊοʑ 2013, ψϊιω
φɹχιοχɺω αʑϊɺω ɷιοχɶανώθɼκɹ, ɹφκψɼω, μια ψɹιχβ αφπ θɹμαϊικβ ψɹμινβχια
φχοκɹιμɺνοʑ να ɹξɹϊαψϊοʒν λɹφϊομɹχɺψϊɹχα οι φαχβɶονϊɹω, πφωω φχοɺκʑψαν αφπ
ɇʑνοφϊικɽ Έκθɹψɼ
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ϊιω ɹφιψκɺψɹιω, οι οφοκοι ɹφɼχɹβɻοʑν ϊɼν οχɶβνωψɼ ϊων φαχοχών ψϊον ϊομɺα ϊɼω
ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω, λαμγβνονϊαω ʑφπψɼ ϊα ɷιαφοχɹϊικβ ɹθνικβ φλακψια/
1.1. Κύρια πʋρκσπαϑα
Αφπ ϊιω ɹφιψκɺψɹιω και ϊα ψɹμινβχια φοʑ ɷιɹξɽχθɼψαν ψϊο φλακψιο ϊοʑ
φχοɶχβμμαϊοω, ɹφιψɼμβνθɼκαν ϊα ακπλοʑθα ψɼμɹκα ωω αναɶκακα ɶια ϊɼν
ανβφϊʑξɼ φχακϊικών ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω και ϊɼν οχɶβνωψɼ ϊɼω
αφοϊɹλɹψμαϊικɽω ʑφοψϊɽχιξɼω ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω ψϊο φλακψιο ϊɼω ɶɹνικɽω
ɹκφακɷɹʑψɼω.
 ȵννοιολοɶικɽ ψαφɽνɹια ψχɹϊικβ μɹ ϊɼν ɹνϊαξιακɽ ɹκφακɷɹʑψɼ/
 Νομοθɹψκα και φολιϊικɽ φοʑ αναɶνωχκɻɹι ϊɼ ψʑνɺχɶɹια μɹϊαξʒ ϊɼω ɇΗȵȴΑΑ
και ϊɼω ɇʒμγαψɼω ϊων Ηνωμɺνων ȵθνών ɶια ϊα ȴικαιώμαϊα ϊοʑ Ʌαιɷιοʒ (ɇȴɅ
– Ηνωμɺνα Έθνɼ, 1989) μɹ ψκοφπ ϊɼν ιɹχβχχɼψɼ ϊων ɷικαιωμβϊων ϊων
φαιɷιών μɹ αναφɼχκɹω και ϊɼν ɹξαψφβλιψɼ ɹνιακων φολιϊικών και φχακϊικών
ψɹ πλα ϊα ɹφκφɹɷα ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω/
 ɇʑψϊɼμικɽ φχοψɺɶɶιψɼ φοʑ ɹψϊιβɻɹι ψϊɼν ανβφϊʑξɼ ϊων «ικανοϊɽϊων
ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω¬ ψϊο ψʒνολο ϊοʑ ɹκφαιɷɹʑϊικοʒ ψʑψϊɽμαϊοω και
ɹνθαχχʒνɹι ϊοʑω ιψχʑχοʒω ɷɹψμοʒω, ϊɼ ψʑνɹχɶαψκα και ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ɹνϊπω
και μɹϊαξʒ πλων ϊων ɹφιφɺɷων (ɷɼλαɷɽ μɹϊαξʒ ϊων ɹθνικών και ϊοφικών
φοχɺων χβχαξɼω φολιϊικɽω, ϊων ιθʑνπνϊων ψɹ θɺμαϊα ɹκφακɷɹʑψɼω και ϊων
ɷιɹʑθʑνϊών ψχολɹκων, ϊων ɹκφαιɷɹʑϊικών, βλλων ɹφαɶɶɹλμαϊιών, ϊων
μαθɼϊών και ϊων οικοɶɹνɹιών)/
 Λοɶοɷοψκα ψɹ θɺμαϊα ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω φοʑ αφοχβ πλοʑω ϊοʑω
ɹνɷιαφɹχομɺνοʑω, ψʑμφɹχιλαμγανομɺνων ϊων μαθɼϊών, καθώω και λɽψɼ
αφοφβψɹων φολιϊικɽω φοʑ ɷιαψφαλκɻοʑν ϊɼν φλɽχɼ ψʑμμɹϊοχɽ και ϊɼν
ɹφκϊɹʑξɼ ʑψɼλών μαθɼψιακών ɹφιɷπψɹων αφπ πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω, αλλβ
ιɷκωω ɹκɹκνοʑω φοʑ ɹκναι ɹʑβλωϊοι ψɹ χαμɼλɺω ɹφιɷπψɹιω/
 Ιψχʑχɽ, κοινɽ ɼɶɹψκα ɶια ϊɼν αφοϊɹλɹψμαϊικɽ ɷιαχɹκχιψɼ ϊɼω αλλαɶɽω/
 ȵκφακɷɹʑψɼ και ψʑνɹχɽ ɹφαɶɶɹλμαϊικɽ ανβφϊʑξɼ ϊων ɹκφαιɷɹʑϊικών ψɹ
θɺμαϊα ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω, ώψϊɹ οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ να αναφϊʒξοʑν
θɹϊικɺω ψϊβψɹιω και να αναλβγοʑν ϊɼν ɹʑθʒνɼ ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω/
 ɇαφɽω χπλοω ɶια ϊɼν ɹξɺλιξɼ ϊων ɹξɹιɷικɹʑμɺνων φλαιψκων ψɹ κɺνϊχα φπχων
φχοκɹιμɺνοʑ να ɹνιψχʑθοʒν οι ικανπϊɼϊɹω ϊων ɶɹνικών ψχολɹκων και να
ɹξαψφαλιψϊοʒν φαχοχɺω ʑψɼλɽω φοιπϊɼϊαω και ʑφοψϊɽχιξɼ αφπ βχϊια
ɹκφαιɷɹʑμɺνοʑω ɹφαɶɶɹλμαϊκɹω ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκɹω/
 ɇχολικɽ οχɶβνωψɼ, φχοψɹɶɶκψɹιω ɷιɷαψκαλκαω, φχοɶχβμμαϊα και
αξιολοɶɽψɹιω φοʑ ʑφοψϊɼχκɻοʑν ιψοɷʒναμɹω ɹʑκαιχκɹω μβθɼψɼω ɶια πλοʑω/
6
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 Αφοϊɹλɹψμαϊικɽ χχɽψɼ ϊων φπχων μɺψω ϊɼω ψʑλλοɶικπϊɼϊαω και ϊɼω
ψʑνɹχɶαψκαω, αναφϊʒψψονϊαω ɺνα ɹʑɺλικϊο ψʑνɹχɺω και πχι
χχɼμαϊοɷοϊώνϊαω ψʑɶκɹκχιμɺνɹω ομβɷɹω/
Οι ϊομɹκω αʑϊοκ αφοϊɹλοʒν ανϊικɹκμɹνο ɹʑχɹκαω ψʑμφωνκαω ψϊɼν ɹχɹʑνɼϊικɽ
γιγλιοɶχαφκα και ψɹ φχπψφαϊɹω ɹχɶαψκɹω ϊοʑ Ɍοχɺα, πφωω ɼ ɺκθɹψɼ μɹ ϊκϊλο
Βʛʎηαας Αʍχας ήηʛ τγδ Ρʍηʛήωήδ τγς Ρηηθτγτʛς ʎτγ ɇυδΰαιʛθίΰυʎγ (ȵʑχωφαλκπω
Ɍοχɺαω, 2011), καθώω και ψϊιω ɷχβψɹιω ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω Οχɶβνωψɼ ϊων
Ʌαχοχών/
Ʌɹχιψψπϊɹχɹω φλɼχοφοχκɹω ɷιαϊκθɹνϊαι ψϊα αφοϊɹλɺψμαϊα ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω
(αναψκπφɼψɼ γιγλιοɶχαφκαω, ɹκθɺψɹιω ɹφιψκɺψɹων ψϊο φλακψιο ϊοʑ
φχοɶχβμμαϊοω, ʑλικπ ψɹμιναχκων), ϊα οφοκα ɹκναι ɷɼμοψιɹʑμɺνα ψϊον ιψϊπϊοφο
ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω.
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2. Η ΕΝΤΑΞΗ ΩΣ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ɉο ɹννοιολοɶικπ φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω OoP ʑφοψϊɼχκɻɹι ϊɼν ανβɶκɼ αλλαɶɽω
ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω ɶια ϊɼ μɹϊβγαψɼ αφπ ɺνα μονϊɺλο γβψɹι ɹλλɹιμμβϊων (αναɶκών)
ψɹ θɺμαϊα αναφɼχιών, ϊο οφοκο ɹνϊοφκɻɹι ϊο φχπγλɼμα ψϊον μαθɼϊɽ, ψɹ ɺνα
μονϊɺλο φοʑ λαμγβνɹι ʑφπψɼ ϊα ɷικαιώμαϊα ϊων μαθɼϊών ψϊο φλακψιο ϊɼω
ɹκφακɷɹʑψɼω, ɹξαψφαλκɻονϊαω πϊι πλοι ψʑμμɹϊɺχοʑν ɹνɹχɶβ ψϊɼ ɷιαɷικαψκα ϊɼω
μβθɼψɼω/ Αʑϊπ ɹφιψɼμακνɹι ϊɼν ανβɶκɼ μɹϊβγαψɼω αφπ ϊιω ανϊιψϊαθμιψϊικɺω
φχοψɹɶɶκψɹιω και ϊɼν οχɶβνωψɼ ϊων φαχοχών ψɹ ɹφκφɹɷο αϊομικɽω ʑφοψϊɽχιξɼω,
ψϊο φώω μφοχοʒν να οχɶανωθοʒν ϊα ψʑψϊɽμαϊα ʑφοψϊɽχιξɼω ώψϊɹ ϊα ɶɹνικβ
ψχολɹκα να ɶκνοʑν φɹχιψψπϊɹχο ικανβ να ανϊαφοκχκνονϊαι ψϊιω αφαιϊɽψɹιω πλων
ϊων μαθɼϊών ɶια ʑψɼλɽω φοιπϊɼϊαω ɹκφακɷɹʑψɼ, φχολαμγβνονϊαω ϊɼν αφοϊʑχκα
και πχι λαμγβνονϊαω «ɷιοχθωϊικβ¬ μɺϊχα/
Η ɹνπϊɼϊα αʑϊɽ ɹξɹϊβɻɹι ϊɼν ɺνϊαξɼ ωω ɻɽϊɼμα φοιπϊɼϊαω, ϊο οφοκο φχοϋφοθɺϊɹι
ϊɼν κβλʑψɼ ϊων φοικκλων αναɶκών πλων ϊων μαθɼϊών/
2.1. Ορʋοʋɶκα ξαι ξʋιρɽ ξαϑαρόɼσɼ ϑɼτ ɺρϑαʉɼτ
Η χχɽψɼ ϊων πχων «ɺνϊαξɼ¬ και «ɹνϊαξιακɽ ɹκφακɷɹʑψɼ¬ και οι ψʑναφɹκω ɺννοιɺω
ϊοʑω φοικκλλοʑν ψɹ μɹɶβλο γαθμπ μɹϊαξʒ ϊων ɷιαφπχων χωχών αλλβ και μɹϊαξʒ
ϊων ɷιαφπχων φɹχιφɹχɹιών ψϊο ɹψωϊɹχικπ ϊɼω κɷιαω χώχαω/
ɇϊο φλακψιο ϊων θɹμαϊικών ψɹμιναχκων, οι ɹμφɹιχοɶνώμονɹω ɹφɹψɽμαναν ϊɼν
ανβɶκɼ κοινοʒ οχιψμοʒ ϊɼω ɺννοιαω ϊɼω ɺνϊαξɼω, ɷκνονϊαω ɺμφαψɼ ψϊɼν ανθχώφινɼ
και πχι ψϊɼν ϊɹχνικɽ φλɹʑχβ και ψϊɼν ιɷɺα πϊι ɼ ɹνϊαξιακɽ ɹκφακɷɹʑψɼ ɹκναι
καλʒϊɹχɼ ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω αφπ ϊɼν βφοψɼ ϊɼω φχοɹϊοιμαψκαω ɶια ϊɼ ɻωɽ
ϊοʑω ψϊο μɺλλον/ Οι μακχπχχονɹω φαχαɷπψɹιω φχɺφɹι να ξɹφɹχαψϊοʒν, φɹχνώνϊαω
αφπ ϊɼν καθαχβ ιαϊχικɽ βφοψɼ ψɹ ψχολɹκα πφοʑ ɺχοʑν θɺψɼ πλοι/ Η ɺνϊαξɼ αφοχβ
ΟΛΟɉɇ ϊοʑω μαθɼϊɺω/
ɇϊα ɹνϊαξιακβ ψχολɹκα ψϊα οφοκα φχαɶμαϊοφοιɽθɼκɹ ɹφκψκɹψɼ, οι μαθɼϊɺω μɹ
ɹιɷικɺω ɹκφαιɷɹʑϊικɺω ανβɶκɹω (ȵȵΑ) ɽ/και αναφɼχκɹω ɷɹν γχκψκονϊαν αφλβ ψϊιω
ϊβξɹιω, αλλβ, ɹφκψɼω, ψʑμμɹϊɹκχαν και ψʑνɹχɶβɻονϊαν μɹ ϊοʑω ψʑμμαθɼϊɺω ϊοʑω,
ανβλοɶα μɹ ϊο ɷικπ ϊοʑω ɹφκφɹɷο ɹφιɷπψɹων/ Πφωω ɹφɹψɽμαναν οι rawford και
Porter, ɼ ɹνϊαξιακɽ ɹκφακɷɹʑψɼ μφοχɹκ να οχιψϊɹκ ωω ɺνα ɹκφαιɷɹʑϊικπ φɹχιγβλλον
ψϊο οφοκο οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ [ψχολɹκα\ ɷιαθɺϊοʑν ϊα ɹκφαιɷɹʑϊικβ και βλλα μɺψα
ɶια.
 τγδ υιηίηχδ αʛη τγδ αδτʛεγ θβωδ τωδ γʛεγτϊδ, γΰ θβΰς της ηίηʛητΰʍθτγτΰς
αʛη ίηʛφηʍας τηυς, ʎτγδ αʛδηδηαδ τʜεγ, ʎτη ʎχηβΰθη τγς ήΰητηδηʜς γΰ τηυς
ʎυδηγδβηαηύς τηυς·
 τγδ ΰδεʜʍʍυδʎγ τγς ʎυγγΰτηχδς αʛη τγδ ιβγʍαʎτΰʍγ ίυδʛτδ ʛδʜιτυεγ τηυ
ίυδʛγηαηύ θβωδ τωδ γʛεγτϊδ αʛη
8

Οχɶβνωψɼ ϊων Ʌαχοχών ɶια ϊɼν ɉφοψϊɽχιξɼ ϊɼω ȵνϊαξιακɽω ȵκφακɷɹʑψɼω

 τγδ ΰδεʜʍʍυδʎγ τγς ʎυγγΰτηχδς θβωδ τωδ γʛεγτϊδ ʎΰ ʎχαʎΰης αηηδωδηαδς
ʛεθʛς γΰ ίηʛφθʍηυς ʎυδηγγβθαηυς αʛη ΰδδβηαΰς (2004, ψ/ 8).
Αʑϊπω ο οχιψμπω αφαιϊɹκ νɺο ϊχπφο ψκɺψɼω και ϊɼν αναɶνώχιψɼ πϊι ɼ
φοικιλομοχφκα, και ιɷκωω ɼ αναφɼχκα, ɷɹν αφοϊɹλɹκ φχπγλɼμα ɽ «ανɼψʑχɼϊικπ¬
φαχβɶονϊα/
Η ɺνϊαξɼ φχɺφɹι να ξɹκινβ αφπ ϊα φχώϊα χχπνια – αν ϊα φαιɷιβ μɹɶαλώνοʑν μαɻκ,
θα μβθοʑν να αφοɷɺχονϊαι ϊɼ ɷιαφοχɹϊικπϊɼϊα/ Πϊαν ψϊɺλνοʑν ϊα φαιɷιβ ψɹ
χωχιψϊɺω, «ɹιɷικɺω¬ ϊβξɹιω, ψɹ μια φχοψφβθɹια ɷιαϊɽχɼψɼω ϊɼω ομοιοɶɺνɹιαω ϊων
ɶɹνικών ψχολɹκων, ɼ ɷιαχɹκχιψɼ ϊων φαχοχών αʑϊών μφοχɹκ να ɶκνɹι πλο και φιο
φɹχκφλοκɼ, μɹ ɹφιφϊώψɹιω ψϊɼν φοιπϊɼϊα ϊɼω ʑφοψϊɽχιξɼω φοʑ φαχɺχɹϊαι ψϊοʑω
μαθɼϊɺω/
Ɉɺλοω, ψɹ μια φɹχκοɷο οικονομικɽω ʒφɹψɼω, ɼ καϊανομɽ ϊων φπχων φοʑ θα
ɷιαψφαλκψɹι κψα ɷικαιώμαϊα ψϊɼν φοιοϊικɽ ɹκφακɷɹʑψɼ ɶια κβθɹ μαθɼϊɽ ψϊα
ψχολɹκα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω καθκψϊαϊαι αφοφαψιψϊικɽω ψɼμαψκαω/ Η ɺρϑαʉɼ ɷɹρ
απʋϑɹοɹκ πɺσʋ πɹκωσɼτ ϑɼτ χρɼπαϑʋɷόϑɼσɼτ, αοοβ πια πʋρɹκα ɶια ϑɼρ
ɹʉασφβοισɼ ξαούϑɹρɼτ πʋιόϑɼϑατ ξαι ισόϑɼϑατ ɶια όοʋϒτ ϑʋϒτ παθɼϑɺτ.
2.2. Νʋπʋθɹσκα ξαι πʋοιϑιξɽ
ɇϊο ɹφκφɹɷο ϊɼω ȵʑχωφαλκɽω Ένωψɼω (ȵȵ), ϊο βχθχο 26 ϊοʑ ɍβχϊɼ ϊων Θɹμɹλιωɷών
ȴικαιωμβϊων ϊɼω ȵʑχωφαλκɽω Ένωψɼω (ɉφɼχɹψκα ȵφκψɼμων ȵκɷπψɹων ϊων
ȵʑχωφαλκών Κοινοϊɽϊων, 2000) φχογλɺφɹι μια καϊɹʑθʑνϊɽχια αχχɽ ɶια ϊɼ ψϊɽχιξɼ
ϊɼω φλɽχοʑω ɺνϊαξɼω ϊων φαιɷιών μɹ αναφɼχκɹω αφπ ϊα νομοθɹϊικβ και φολιϊικβ
μɺϊχα ϊɼω ȵȵ/ Η κɷια αχχɽ φχογλɺφɹϊαι και ψϊɼν ɹʑχωφαλκɽ ψϊχαϊɼɶικɽ ɶια ϊα
βϊομα μɹ αναφɼχκα 2010–2020 (ȵʑχωφαλκɽ ȵφιϊχοφɽ, 2010), ɼ οφοκα ʑφοψϊɼχκɻɹι
ψαφώω ϊɼν ɺνϊαξɼ ϊων φαιɷιών μɹ αναφɼχκɹω ψϊɼ ɶɹνικɽ ɹκφακɷɹʑψɼ/ ȵφιφλɺον,
ɷɹψμɹʒɹι ϊɼν ȵȵ να ψϊɼχκξɹι, μɺψω ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω «ȵκφακɷɹʑψɼ και καϊβχϊιψɼ
2020¬ (ɇʑμγοʒλιο ϊɼω ȵʑχωφαλκɽω Ένωψɼω, 2009), ϊιω φχοψφβθɹιɹω ϊων κχαϊών
μɹλών ɶια ϊɼν βχψɼ ϊων νομικών και οχɶανωϊικών ɹμφοɷκων ɶια ϊα βϊομα μɹ
αναφɼχκɹω φοʑ ɹιψɺχχονϊαι ψϊα ψʑψϊɽμαϊα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω και ɷια γκοʑ
μβθɼψɼω, ɹξαψφαλκɻονϊβω ϊοʑω ɹνϊαξιακɽ ɹκφακɷɹʑψɼ και ɹξαϊομικɹʑμɺνɼ
καϊβχϊιψɼ ψɹ πλɹω ϊιω γαθμκɷɹω ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɼω/
Ʌɹχιψψπϊɹχɹω αφπ ϊιω μιψɺω αφπ ϊιω χώχɹω μɺλɼ ϊοʑ Ɍοχɺα φοʑ ψʑμμɹϊɺχοʑν ψϊο
φχπɶχαμμα OoP ɺχοʑν αλλβξɹι ψɼμανϊικβ ϊα ϊɹλɹʑϊακα χχπνια/ Οι φɹχιψψπϊɹχɹω
χώχɹω ɷκνοʑν ολοɺνα και μɹɶαλʒϊɹχɼ ɺμφαψɼ ψϊο νπμιμο ɷικακωμα πλων ϊων
μαθɼϊών να φοιϊɽψοʑν ψɹ ɶɹνικπ ψχολɹκο, ɹνώ ɺναω μικχπϊɹχοω αχιθμπω φαχɺχɹι
ψϊοʑω ɶονɹκω ϊο ɷικακωμα να ɹφιλɺξοʑν ϊο ψχολɹκο ψϊο οφοκο θα φοιϊɽψοʑν ϊα
φαιɷιβ ϊοʑω μɹ ɹιɷικɺω ɹκφαιɷɹʑϊικɺω ανβɶκɹω/αναφɼχκɹω/ ɇʒμφωνα μɹ ɺναν βλλο
μικχπ αχιθμπ χωχών, ɼ ɹκφακɷɹʑψɼ φχɺφɹι να φαχɺχɹϊαι ψϊο «καϊαλλɼλπϊɹχο
φλακψιο¬ ɽ οι μαθɼϊɺω φχɺφɹι να λαμγβνοʑν ϊɼν ɹκφακɷɹʑψɼ φοʑ ɹκναι «καϊβλλɼλɼ
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ɶια ϊιω ανβɶκɹω και ϊιω ɷʑναϊπϊɼϊɺω ϊοʑω¬/ Ωψϊπψο, αναɶνωχκɻɹϊαι ɹʑχɺωω πϊι ɼ
καϊοχʒχωψɼ ϊοʑ ɷικαιώμαϊοω ψϊɼν φαχοχɽ ʑφɼχɹψιών ʑφοψϊɽχιξɼω ψɹ
οφοιοɷɽφοϊɹ νομικπ φλακψιο ɹξακολοʑθɹκ να αφοϊɹλɹκ φχπκλɼψɼ/
ɇϊιω ɹφιψκɺψɹιω φοʑ ɷιɹξɽχθɼψαν ψϊο φλακψιο ϊɼω μɹλɺϊɼω και ϊα θɹμαϊικβ
ψɹμινβχια, οι ɹιɷικοκ ʑφοɶχβμμιψαν ϊɼν ανβɶκɼ ɹψϊκαψɼω ψϊɼν φοιπϊɼϊα ϊɼω
ʑφοψϊɽχιξɼω και πχι ψϊɼν φοψπϊɼϊα/ Οχιψμɺνα θɹϊικβ γɽμαϊα ψϊα οφοκα
φχογακνοʑν οι χώχɹω ɶια να ɷιɹʑκολʒνοʑν μια ϊɺϊοια φχοψɺɶɶιψɼ ɹκναι ϊα ɹξɽω.
 ȴιαϊɽχɼψɼ ɹξɹιɷικɹʑμɺνων ɶνώψɹων και ɷɹξιοϊɽϊων και φαχοχɽ ʑφοψϊɽχιξɼω
ψϊα ɶɹνικβ ψχολɹκα μɺψω κɺνϊχων φπχων (ψʑχνβ φχώɼν ɹιɷικών ψχολɹκων)
και κɺνϊχων ɹμφɹιχοɶνωμοψʒνɼω/
 Αναɶνώχιψɼ ϊων αναɶκών ʑφοψϊɽχιξɼω φολλών μαθɼϊών ψϊɼ ɶɹνικɽ
ɹκφακɷɹʑψɼ (χωχκω να ɷκɷɹϊαι ɺμφαψɼ ψϊιω ɷιαϊαχαχɺω/ȵȵΑ) ώψϊɹ να
ɹξαψφαλκɻɹϊαι ɼ ɺɶκαιχɼ φαχɺμγαψɼ και ɼ ανϊιμɹϊώφιψɼ ϊʑχπν φχοψωχινών
ɹμφοɷκων ψϊɼ μβθɼψɼ/ Αʑϊπ ɹφιϊχɺφɹι ϊɼν αφοϊɹλɹψμαϊικπϊɹχɼ αξιοφοκɼψɼ
ϊων φπχων ɶια ϊɼν φαχοχɽ ψʑνɹχοʒω ʑφοψϊɽχιξɼω ψϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ φιο
φολʒφλοκɹω ανβɶκɹω ʑφοψϊɽχιξɼω/
 ȵκφακɷɹʑψɼ πλων ϊων μαθɼϊών ψϊον κɷιο χώχο μɹ ψϊπχο ϊɼ ɷɼμιοʑχɶκα
ɹʑɺλικϊων μαθɼψιακών κοινοϊɽϊων ικανών να ανϊαφοκχιθοʒν ψɹ μια ψɹιχβ
αφπ ανβɶκɹω ʑφοψϊɽχιξɼω (και μɹ ɷʑναϊπϊɼϊα ɷιαψʒνɷɹψɼω μɹ μια ψɹιχβ αφπ
ϊοφικɺω ʑφɼχɹψκɹω)/
 ȵκφακɷɹʑψɼ ϊων ɹκφαιɷɹʑϊικών και ϊων ɷιɹʑθʑνϊών ψχολɹκων ώψϊɹ να
αναφϊʒξοʑν ϊιω ικανπϊɼϊɺω ϊοʑω να ɹχɶβɻονϊαι ψɹ ɹνϊαξιακβ φλακψια/
 ɇʑνɹχɶαψκα μɹ ϊοʑω ɶονɹκω ɶια να καθɼψʑχαψϊοʒν πψον αφοχβ ϊɼν φοιπϊɼϊα
ϊɼω ʑφοψϊɽχιξɼω φοʑ φαχɺχɹϊαι ψϊα ɶɹνικβ (ψɹ ανϊκθɹψɼ μɹ ϊα ɹιɷικβ)
ψχολɹκα και ϊα οφɺλɼ ϊɼω ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω/
 ȴιαψφβλιψɼ πϊι ɼ ʑφοψϊɽχιξɼ ψʑνɹχκɻɹϊαι καϊβ ϊɼ μɹϊβγαψɼ αφπ ϊο ψχολɹκο
ψϊɼν φɹχαιϊɺχω/ανώϊαϊɼ ɹκφακɷɹʑψɼ, ϊɼν ɹφαɶɶɹλμαϊικɽ καϊβχϊιψɼ και ϊɼν
αφαψχπλɼψɼ/
Ɉɺλοω, ϊπψο ɼ ɇȴɅ (βχθχα 23 φαχβɶχαφοω 3, 28 και 29 φαχβɶχαφοω 1α) πψο και ɼ
ɇΗȵȴΑΑ (βχθχο 24) θα φχɺφɹι να θɹωχɹκϊαι πϊι ɹξαψφαλκɻοʑν πϊι ϊπψο ɼ
φαχβμɹϊχοω ϊɼω ɼλικκαω πψο και ϊɼω αναφɼχκαω λαμγβνονϊαι ʑφπψɼ αφπ ϊɼ
νομοθɹψκα και ϊɼν φολιϊικɽ, καθώω ψϊιω χώχɹω φαχαϊɼχɹκϊαι μɹϊαψϊχοφɽ αφπ ϊɼ
ψʑɻɽϊɼψɼ ϊɼω ɺννοιαω ϊɼω ɺνϊαξɼω ψϊɼν ɹσϑκασɼ σɹ ʋοόξοɼρʋ ϑʋ ɹξπαιɷɹϒϑιξό
σύσϑɼπα πʋϒ ʋɷɼɶɹκ σɹ πια πιʋ ɷκξαιɼ ξαι ισόϑιπɼ ξʋιρωρκα.
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2.3. Παραξʋοʋύθɼσɼ ξαι αʉιʋοόɶɼσɼ
Η ɹθνικɽ ɹκφαιɷɹʑϊικɽ φολιϊικɽ καθοχκɻɹι ɶɹνικβ ϊοʑω ψϊπχοʑω ϊοʑ ɹκφαιɷɹʑϊικοʒ
ψʑψϊɽμαϊοω ϊɼω χώχαω, ψʑμφɹχιλαμγανομɺνων ϊων φαχοχών ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ
αναφɼχκɹω/ Οι φɹχιφɺχɹιɹω, οι ɷɽμοι και ϊα ψχολɹκα ɹκναι ʑφɹʒθʑνα ɶια ϊɼν
ɹξɹιɷκκɹʑψɼ ϊων ψϊπχων και ϊɼ ɷɼμιοʑχɶκα ϊων ɷικών ϊοʑω φχοɶχαμμβϊων ɶια
ɷχαψϊɼχιπϊɼϊɹω φοʑ αφοψκοφοʒν ψϊɼν ɹφκϊɹʑξɼ ϊων ɹθνικών ψϊπχων/ Οι ɷɹκκϊɹω
φοιπϊɼϊαω φοʑ χχɼψιμοφοιοʒνϊαι ɶια ψκοφοʒω φαχακολοʒθɼψɼω μφοχɹκ να
φχοɺχχονϊαι αφπ ϊα ɹκφαιɷɹʑϊικβ φχοɶχβμμαϊα ɽ/και φοχκψμαϊα ɹχɹʑνών ψɹ
ɷιβφοχα ɹφκφɹɷα ϊοʑ ɹκφαιɷɹʑϊικοʒ ψʑψϊɽμαϊοω/ ɇɹ οχιψμɺνɹω χώχɹω, ϊο ψʒψϊɼμα
φαχακολοʒθɼψɼω (ɹλɺɶχοʑ) αξιολοɶɹκ ϊɼν φχοψφβθɹια φοʑ καϊαγβλλοʑν ϊα
ɹκφαιɷɹʑϊικβ ιɷχʒμαϊα ɶια να ɷιαψφαλκψοʑν πϊι οι μαθɼϊɺω ϊοʑω ɹφιϊʑɶχβνοʑν
ϊοʑω ψϊπχοʑω ɹφκɷοψɼω και ανβφϊʑξɼω, καθώω και ɶɹνικπϊɹχα αφοϊɹλɺψμαϊα,
ψʑμφɹχιλαμγανομɺνɼω ϊɼω ɺκϊαψɼω ψϊɼν οφοκα οι φαχοχɺω ɹκναι «ɹνϊαξιακɺω¬/
ɇϊο φλακψιο ϊων θɹμαϊικών ψɹμιναχκων ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω, οι ɹμφɹιχοɶνώμονɹω
ɹφɹψɽμαναν πϊι οχιψμɺνα ψʑψϊɽμαϊα λοɶοɷοψκαω αξιολοɶοʒν ɷιβφοχɹω φϊʑχɺω ϊων
ɹκφαιɷɹʑϊικών φαχοχών φοʑ ɷɹν ψʑνβɷοʑν αφαχαιϊɽϊωω μɹ ϊɼν ɺνϊαξɼ/ ȳια
φαχβɷɹιɶμα, ɼ ɹψϊκαψɼ ψɹ φχοψɹɶɶκψɹιω φχοψαναϊολιψμɺνɹω ψϊιω ɹξɹϊβψɹιω ɽ ψϊα
αφοϊɹλɺψμαϊα μφοχɹκ να μɼν ʑφοψϊɼχκɻɹι ϊɼν φχακϊικɽ ϊɼω ɹνϊαξιακɽω
ɹκφακɷɹʑψɼω/ Καϊβ ψʑνɺφɹια, ʑφβχχɹι ανβɶκɼ ανβφϊʑξɼω αφοϊɹλɹψμαϊικών και
ɹνϊαξιακών ϊχπφων φαχακολοʒθɼψɼω και αξιολπɶɼψɼω ϊων φαχοχών και
ɹξαψφβλιψɼω ϊɼω ψʑμφωνκαω μɹϊαξʒ φοχɺων χβχαξɼω φολιϊικɽω, ɹφιθɹωχɼϊών,
ɷιɹʑθʑνϊών ψχολɹκων, κ/λφ/, ψχɹϊικβ μɹ ϊον οχιψμπ ϊɼω ɹφιϊʑχκαω και ϊι ψɼμακνɹι
φοιπϊɼϊα (λαμγβνονϊαω ʑφπψɼ ϊιω φιλοɷοξκɹω ϊων μαθɼϊών)/ Πλɹω οι ομβɷɹω
ɹνɷιαφɹχομɺνων θα φχɺφɹι να ɷώψοʑν φχοψοχɽ ψϊιω ɹχωϊɽψɹιω φοʑ θα ϊοʑω
ϊɹθοʒν καϊβ ϊɼν φαχακολοʒθɼψɼ και ϊɼν αξιολπɶɼψɼ ϊɼω φοιπϊɼϊαω ϊων
φαχɹχπμɹνων ʑφɼχɹψιών ɶια να ɹξαψφαλιψϊɹκ πϊι ϊα ψʑψϊɽμαϊα ανϊαμɹκγοʑν ϊɼν
ɺɶκαιχɼ ʑφοψϊɽχιξɼ και ϊɼν φχπλɼψɼ/
Οι χώχɹω ψʑμμɹϊɺχοʑν πλο και φɹχιψψπϊɹχο ψϊɼ ψʑλλοɶɽ ɷɹɷομɺνων και ɹνώ οι
φλɼχοφοχκɹω αʑϊɺω μφοχοʒν να αξιοφοιɼθοʒν ψϊον ψχɹɷιαψμπ και ϊɼν ανβφϊʑξɼ
(ιɷκωω ɶια ϊɼν ɹξαψφβλιψɼ ϊɼω ιψοϊιμκαω και ϊɼν κβλʑψɼ ϊων «κɹνών¬ ψɹ θɺμαϊα
ɹφκɷοψɼω), ɷɹν θα φχɺφɹι να αφοϊɹλɺψοʑν ϊɼ γαψικɽ κινɼϊɽχια ɷʒναμɼ/
Ɉɺλοω, ɼ ɹφιθɹώχɼψɼ και ο ɺλɹɶχοω θα φχɺφɹι να ɹφικɹνϊχώνονϊαι ψϊɼν ɺɶκαιχɼ
φαχɺμγαψɼ – πχι ψϊɼν αφοϊʑχκα ɽ ϊɼν φαχαγαϊικπϊɼϊα – και να φαχɺχοʑν
ʑφοψϊɽχιξɼ ψϊα ψχολɹκα ώψϊɹ να αʑξɽψοʑν ϊɼν ικανπϊɼϊβ ϊοʑω να ανϊαφοκχκνονϊαι
ψϊιω ανβɶκɹω πλων ϊων μαθɼϊών/

ɇʑνοφϊικɽ Έκθɹψɼ
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3. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Αʑϊɽ ɼ ɹνπϊɼϊα ɹξɹϊβɻɹι αφοϊɹλɹψμαϊικοʒω ϊχπφοʑω ɶια ϊɼν ɹνκψχʑψɼ ϊɼω
ικανπϊɼϊαω ϊοʑ ϊομɺα ϊων ɶɹνικών ψχολɹκων να ʑφοψϊɼχκɻοʑν ϊɼν ɹνϊαξιακɽ
ɹκφακɷɹʑψɼ και να αξιοφοιοʒν ωω φπχο ϊο ɷʑναμικπ ϊων ɹιɷικών/
3.1. Ηɶɹσκα ξαι ɷιαχɹκρισɼ ϑɼτ αοοαɶɽτ
Η αλλαɶɽ φχɺφɹι να αχχκɻɹι αφπ ɹμβω ϊοʑω κɷιοʑω, αφπ ϊοʑω θɹψμοʒω μαω/ Πφωω
ɹφɹψɽμανɹ ϊο φχοψωφικπ ϊοʑ ψχολɹκοʑ ϊɼω Essunga, «ϊο μπνο φχβɶμα φοʑ
μφοχοʒμɹ να αλλβξοʑμɹ ɹκναι ο ϊχπφοω φοʑ ɷοʑλɹʒοʑμɹ¬/
Η ɹκφακɷɹʑψɼ ɹκναι ɺναω αφπ ϊοʑω γαψικοʒω φαχβɶονϊɹω ɹφιϊʑχκαω ϊɼω ɹθνικɽω
οικονομκαω και ɼ φοιπϊɼϊα ϊɼω ɼɶɹψκαω φακνɹϊαι να ɹκναι ɺναω αφπ ϊοʑω
ακχοɶωνιακοʑω λκθοʑω ϊɼω/ ɇʒμφωνα μɹ ϊον Taipale. «/// ϊο ɺχɶο ϊων ɷιɹʑθʑνϊών
ψχολɹκων θα ɶκνɹι ακπμɼ φιο ɷʒψκολο, ɶɹɶονπω φοʑ ɷɼμιοʑχɶɹκ φκɹψɼ ɶια ϊɼν
ανβφϊʑξɼ ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω ɼɶɹψκαω και ϊɼω καϊβχϊιψɼω ϊɼω ɼɶɹψκαω ϊοʑ ψχολɹκοʑ
ψϊο ψʒνολπ ϊɼω¬ (2012, ψ/ 42)/ Αφπ ϊιω ɹφιϊπφιɹω ɹφιψκɺψɹιω και ϊα ψɹμινβχια
φχοɺκʑψɹ ιɷιακϊɹχα ɼ ανβɶκɼ ʑφοψϊɽχιξɼω ϊων «μοναχικών ɷιɹʑθʑνϊών¬/
Η ɼɶɹσκα απʋϑɹοɹκ ξρκσιπʋ παρβɶʋρϑα ɶια ϑɼρ παρʋχɽ πʋιʋϑιξɽτ ϒπʋσϑɽριʉɼτ
σϑʋϒτ παθɼϑɺτ. Πλɹω οι ɹφιψκɺψɹιω φοʑ φχαɶμαϊοφοιɽθɼκαν ψϊο φλακψιο ϊοʑ
φχοɶχβμμαϊοω καϊɺɷɹιξαν ϊɼ ψɼμαψκα ϊɼω ɼɶɹψκαω ɶια ϊɼν ανβφϊʑξɼ μιαω θɹϊικɽω
ψχολικɽω φαιɷɹκαω, ϊοʑ ψɹγαψμοʒ ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω και ɹʑɺλικϊων ϊχπφων
ανϊιμɹϊώφιψɼω ϊɼω φοικιλομοχφκαω/ ɇɹ πλɹω ϊιω ɹφιψκɺψɹιω, ɼ ομαɷικɽ ɹχɶαψκα, ɼ
ɹφιμɹχιψμɺνɼ ɽ «αφπ κοινοʒ¬ ɼɶɹψκα και οι ιψχʑχɺω ψχɺψɹιω αφοϊɹλοʒψαν ɹφκψɼω
φαχβɶονϊɹω ɹφιϊʑχκαω, φαχβλλɼλα μɹ ϊɼ ψϊɹνɽ ψʑνɹχɶαψκα μɹ ϊοʑω ɶονɹκω/
Ɉα ɹφιϊʑχɽ ψχολɹκα ɺχοʑν ɹφκψɼω ɼɶɺϊɹω φοʑ ψϊɼχκɻοʑν ϊɼν ɹφαɶɶɹλμαϊικɽ
ανβφϊʑξɼ, ɶια φαχβɷɹιɶμα μɺψω ϊɼω χχɽψɼω ɹχɹʑνɼϊικών φɹχιλɽψɹων ɶια ϊɼν
ανβφϊʑξɼ ϊɼω ψκɺψɼω και φχακϊικɽω/ ȵκναι ψɼμανϊικπ οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ να νιώθοʑν
πϊι ɺχοʑν ʑφοψϊɽχιξɼ/ Πφωω φαχαϊɽχɼψɹ ɺναω αʑψϊχιακπω καθɼɶɼϊɽω. «ȵκναι φολʒ
ψɼμανϊικπ να ɶνωχκɻω πϊι ʑφβχχɹι φβνϊα ɺνα βϊομο ψϊο οφοκο μφοχώ να κβνω
ɹχωϊɽψɹιω/ Νιώθω αψφαλɽω¬/ Η ʑφοψϊɽχιξɼ φχοω ϊο φχοψωφικπ θα φχɺφɹι να
φαχɺχɹϊαι μɺψω μιαω «ομβɷαω ɶʒχω αφπ ϊο ɹκφαιɷɹʑϊικπ¬ ώψϊɹ να μοιχβɻονϊαι οι
ɶνώψɹιω και να καλλιɹχɶοʒνϊαι οι ικανπϊɼϊɹω, φαχɺχονϊαω ϊα ɹχɶαλɹκα ɶια
ɷιαφοχɹϊικɺω ανβɶκɹω και καϊαψϊβψɹιω/
Ɉα αφοϊɹλɹψμαϊικβ ψʑψϊɽμαϊα φαχοχών ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω αφαιϊοʒν ψαφɽ
ɹψϊκαψɼ ψϊɼ μβθɼψɼ, ϊɼν αναɶνώχιψɼ πλων ϊων ɹφιɷπψɹων (πχι μπνο ϊɼω
ακαɷɼμαλκɽω ɹφιϊʑχκαω) και, ιɷκωω, ψʑψϊɽμαϊα φοʑ ɹφιϊχɺφοʑν ψϊοʑω μαθɼϊɺω να
ɹκφχβψοʑν ϊιω αφπψɹιω ϊοʑω και να ɹφɼχɹβψοʑν ϊιω αφοφβψɹιω ϊπψο ψϊο ψχολɹκο
πψο και ψϊɼ ɷικɽ ϊοʑω μβθɼψɼ/ Η ɷɼμιοʑχɶικɽ αξιοφοκɼψɼ ϊων φπχων, πφωω μɺψω
ϊɼω ανβφϊʑξɼω ɷικϊʒων, αφοϊɹλɹκ ɺνα ɹφιφλɺον χαχακϊɼχιψϊικπ ϊɼω ɹνϊαξιακɽω
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ɼɶɹψκαω, πφωω ɹφιψɼμβνθɼκɹ καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια ϊων ɹφιψκɺψɹων ψϊο φλακψιο ϊοʑ
φχοɶχβμμαϊοω/
Βλλɹω φχοψɹɶɶκψɹιω ɶια ϊɼν οχɶβνωψɼ/ɷιαχɹκχιψɼ ϊων φαχοχών φɹχιλαμγβνοʑν ϊιω
ɹξɽω. ɷɼμιοʑχɶκα ɹʑɺλικϊων και ɷιαφοχοφοιɼμɺνων ομβɷων μαθɼϊών, φαχβϊαψɼ
ϊοʑ ψχολικοʒ ωχαχκοʑ ɽ ϊο ɷιβψϊɼμα ψχολικɽω φοκϊɼψɼω, φαχɺχονϊαω ɹʑɹλιξκα ωω
φχοω ϊον χχπνο φοʑ ɷαφανβϊαι ψϊɼν κανονικɽ ϊβξɼ και φχοψαχμοɶɽ ϊοʑ
φɹχιγβλλονϊοω ϊɼω ϊβξɼω/
Ɉɺλοω, ɹκναι αναɶκακο ɼ ɼɶɹψκα ϊων ψχολɹκων να ʑφογβλλɹϊαι ψɹ αʑϊο-αξιολπɶɼψɼ
φχοκɹιμɺνοʑ να λοɶοɷοϊɹκ ψϊοʑω ɶονɹκω, ϊοʑω μαθɼϊɺω και ϊɼν ϊοφικɽ κοινπϊɼϊα/
3.2. Εξπακɷɹϒσɼ ϑωρ ɷασξβοωρ ξαι αρβπϑϒʉɼ ϑʋϒ πρʋσωπιξʋύ
Η ɹκφακɷɹʑψɼ ϊων ɷαψκβλων ɷιαɷχαμαϊκɻɹι κακχιο χπλο ψϊɼν ανβφϊʑξɼ ψϊβψɹων,
καθώω και ɶνώψɹων και ɷɹξιοϊɽϊων/ Οι ɹξπαιɷɹϒϑιξʋκ πρɺπɹι ρα ɹκραι σɹ θɺσɼ ρα
αραοβγʋϒρ ϑɼρ ɹϒθύρɼ ɶια όοʋϒτ ϑʋϒτ παθɼϑɺτ ξαι όχι ρα ϑɼρ πɹϑαγιγβɻʋϒρ σɹ
γʋɼθʋύτ ɽ βοοα πɺοɼ ϑʋϒ πρʋσωπιξʋύ. Θα φχɺφɹι να κοιϊβɻοʑν ϊα φαιɷιβ
αχχκɻονϊαω μɹ ϊιω γαψικɺω ανβɶκɹω φοʑ ɺχοʑν πλα, ανϊκ να ψκɺφϊονϊαι μπνο ϊοʑω
φχπψθɹϊοʑω φπχοʑω φοʑ μφοχɹκ να χχɹιβɻονϊαι/ Οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ θα φχɺφɹι να
φχοψλαμγβνονϊαι μɹ ϊɼν φχοϋφπθɹψɼ πϊι θα αψχολοʒνϊαι μɹ ϊοʑω μαθɼϊɺω και
μπνο/
Η αχχικɽ ɹκφακɷɹʑψɼ και ɼ ψʑνɹχɽω ɹφαɶɶɹλμαϊικɽ ανβφϊʑξɼ ϊων ɹκφαιɷɹʑϊικών
φχɺφɹι να ɶκνɹϊαι ψɹ ψʑνɹχɶαψκα μɹϊαξʒ ψχολɹκων και ɹξωϊɹχικών ιɷχʑμβϊων,
φχοκɹιμɺνοʑ να ɹξαψφαλιψϊɹκ ϊπψο ɼ ανβφϊʑξɼ ϊοʑ ψχολɹκοʑ πψο και κβθɹ
ɷαψκβλοʑ ξɹχωχιψϊβ/ Οι ɹκφαιɷɹʑϊɺω ϊων ɷαψκβλων καθώω και ϊο λοιφπ
φχοψωφικπ φοʑ ɹχɶβɻɹϊαι ψϊον ϊομɺα αʑϊπν ɹφκψɼω χχɹιβɻονϊαι ɹκφακɷɹʑψɼ και
ψʑνɹχɽ ʑφοψϊɽχιξɼ/
ɍχɹιβɻɹϊαι φɹχαιϊɺχω ɹχɶαψκα ɶια να ɷιɹχɹʑνɼθɹκ φώω ɼ ɹκφακɷɹʑψɼ και ɼ
καϊβχϊιψɼ μφοχοʒν να αναφϊʒξοʑν ϊɼν αʑϊοφɹφοκθɼψɼ, να αʑξɽψοʑν ϊɼν
ικανπϊɼϊα κβλʑψɼω ɷιαφοχɹϊικών αναɶκών και να αναφϊʒξοʑν αχɹϊɺω πφωω ɼ
ɷɺψμɹʑψɼ, ɼ ɹμφιψϊοψʒνɼ, ɼ αφοɷοχɽ και ο ψɹγαψμπω/ ɇϊα ψɹμινβχια φοʑ
ɷιɹξɽχθɼψαν ψϊο φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω, οι ɹκφχπψωφοι χώϊɼψαν ϊα ɹξɽω. φώω
μφοχοʒμɹ να ɹνθαχχʒνοʑμɹ ϊα βϊομα φοʑ ɺχοʑν ɽɷɼ ʑψɼλβ φχοψπνϊα, να
«μβθοʑν¬, να ψκɺφϊονϊαι και να αφοɷɺχονϊαι ϊɼν αγɹγαιπϊɼϊα- Καϊɺλɼξαν ψϊο
ψʑμφɺχαψμα πϊι χχɹιβɻɹϊαι ϊπψο ɼ ɹκ ϊων κβϊω φχοω ϊα βνω και ɹκ ϊων βνω φχοω
ϊα κβϊω ʑφοψϊɽχιξɼ μɹ ϊɼ γοɽθɹια «ανϊικɹιμɹνικών ϊχκϊων¬ (ɶια φαχβɷɹιɶμα, ψɹ
κοινπϊɼϊɹω φχακϊικɽω)/
Οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ χχɹιβɻονϊαι ɷɹξιπϊɼϊɹω πψον αφοχβ ϊɼν αξιολπɶɼψɼ και ϊɼ χχɽψɼ
ϊων ɹχɶαλɹκων, φ/χ/ ɶια ϊɼν ɹφοικοɷομɼϊικɽ αξιολπɶɼψɼ και ϊɼν αʑϊο-αξιολπɶɼψɼ
ɶια ϊɼ μβθɼψɼ/ Ʌχɺφɹι να ɶνωχκɻοʑν ϊι αξιολοɶοʒν και ɶιαϊκ και να ɹκναι ɹνɽμɹχοι
ɇʑνοφϊικɽ Έκθɹψɼ
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ɶια ϊιω ɷιαφοχɹϊικɺω ανβɶκɹω και ϊɼν ɹξαϊομκκɹʑψɼ ϊɼω μβθɼψɼω/ Η «μɺψɼ οɷπω ψϊɼ
ɷιɷαψκαλκα¬ ɷɹν ɹκναι ɼ καϊβλλɼλɼ λʒψɼ/ Οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ χχɹιβɻονϊαι ɹφκψɼω
ɷɹξιπϊɼϊɹω ψϊɼ χχɽψɼ ϊων νɺων ϊɹχνολοɶιών ɶια ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ϊɼω ɺνϊαξɼω και ϊɼω
ɹʑχʒϊɹχɼω ɹφκɷοψɼω/
Η ψʑνɹχɶαψκα, ϊα ɹφαɶɶɹλμαϊικβ ɷκκϊʑα και ο ɷιβλοɶοω μɹϊαξʒ ϊων ομβɷων ϊοʑ
φχοψωφικοʒ ɹκναι αφαχακϊɼϊα ɶια ϊɼν ανβφϊʑξɼ ϊɼω αϊομικɽω και ψʑλλοɶικɽω
ικανπϊɼϊαω/
Ɉɺλοω, οι νɺοι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ χχɹιβɻονϊαι φχπϊʑφα/μɺνϊοχɹω και θα φχɺφɹι να
ʑφβχχɹι ψʑνɹχɽω ʑφοψϊɽχιξɼ και ɹφαɶɶɹλμαϊικɽ ανβφϊʑξɼ ώψϊɹ να ψʑμμɹϊɺχɹι πλο
ϊο φχοψωφικπ ϊοʑ ψχολɹκοʑ ψϊον φχογλɼμαϊιψμπ και ϊɼ γɹλϊκωψɼ/
3.3. Αρβπϑϒʉɼ ξɺρϑρωρ πόρωρ
ɇɹ φολλɺω αφπ ϊιω ψʑμμɹϊɺχοʑψɹω χώχɹω, ʑφɽχξαν φχωϊογοʑλκɹω ɶια ϊɼν
οικοɷπμɼψɼ ψϊɹνπϊɹχων ɷɹψμών μɹϊαξʒ ɶɹνικών και ɹιɷικών ψχολɹκων ɽ ϊɼν
ɹξɺλιξɼ ϊων ɹιɷικών ψχολɹκων ψɹ κɺνϊχα φπχων/
ɇϊο φλακψιο ϊων θɹμαϊικών ψɹμιναχκων, οι ɹμφɹιχοɶνώμονɹω χώϊɼψαν «ϊι
ɷιαφοχɹϊικπ θα κβνοʑν ϊα κɺνϊχα φπχων-¬ Αν ϊα κɺνϊχα αʑϊβ φαχɺχοʑν θɹψμικɽ
και αϊομικɽ ʑφοψϊɽχιξɼ, φχɺφɹι να ɷιαϊɼχɼθοʒν οι ɹξɹιɷικɹʑμɺνɹω ɷɹξιπϊɼϊɹω και
ɶνώψɹιω/ Ɉο φχοψωφικπ ϊων κɺνϊχων φπχων χχɹιβɻɹϊαι ιψχʑχɽ και ψʑνɹχɽ
καθοɷɽɶɼψɼ και ʑφοψϊɽχιξɼ ώψϊɹ να ɹκναι ψɹ θɺψɼ να ɹκφλɼχώψɹι ϊα νɺα
καθɽκονϊα και ϊιω ɹʑθʒνɹω ϊοʑ/ Θα φχɺφɹι να φαχαψχɹθɹκ φɹχαιϊɺχω καϊβχϊιψɼ ɶια
να ɹξαψφαλιψϊɹκ πϊι ϊα κɺνϊχα φπχων και οι ʑφɼχɹψκɹω ʑφοψϊɽχιξɼω ɷιαθɺϊοʑν ϊɼν
αφαχακϊɼϊɼ ʑφοɷοχɽ ώψϊɹ να ɷɹχθοʒν ψʑναɷɺλφοʑω, καθώω και μαθɼϊɺω αφπ
ɶɹνικβ ψχολɹκα/ ȵνώ ɼ αʒξɼψɼ ϊɼω χωχɼϊικπϊɼϊαω ϊων ɶɹνικών ψχολɹκων θα φχɺφɹι
να αφοϊɹλɹκ γαψικπ μɺχοω ϊοʑ νɺοʑ χπλοʑ ϊοʑω, θα φχɺφɹι να καϊαψϊɹκ ψαφɺω πϊι
θα ɹκναι φβνϊα αφαχακϊɼϊɼ ɼ ɹμφɹιχοɶνωμοψʒνɼ και ɼ ψʑμγολɽ ɹξɹιɷικɹʑμɺνοʑ
φχοψωφικοʒ ɶια οχιψμɺνοʑω μαθɼϊɺω (ιɷκωω, ɶια φαχβɷɹιɶμα, πψοʑω ɺχοʑν
αιψθɼϊɼχιακɺω ɷιαϊαχαχɺω και φολʒφλοκɹω ανβɶκɹω)/
ɇʑνολικβ, ο αχιθμπω ϊων ɹιɷικών ψχολɹκων φακνɹϊαι να μɹιώνɹϊαι ψϊιω
φɹχιψψπϊɹχɹω χώχɹω, αν και ψɹ οχιψμɺνɹω, ο αχιθμπω ϊων μαθɼϊών φοʑ φοιϊοʒν ψϊα
ɹιɷικβ ψχολɹκα αʑξβνɹϊαι (ψʑχνβ ɶια ψʑɶκɹκχιμɺνɹω ομβɷɹω μαθɼϊών, πφωω αʑϊɺω
μɹ κοινωνικɺω, ψʑναιψθɼμαϊικɺω και ψʑμφɹχιφοχικɺω ανβɶκɹω και ιɷιακϊɹχα
φɹχκφλοκɹω αναφɼχκɹω)/ ɉφβχχοʑν, ωψϊπψο, φολλβ φαχαɷɹκɶμαϊα ɹιɷικών ψχολɹκων
φοʑ ɹνϊβψψονϊαι ψɹ μια ϊοφικɽ «ɷιαɷικαψκα¬ ɺνϊαξɼω, ψϊο φλακψιο ϊɼω οφοκαω
ɹξɹιɷικɹʑμɺνο φχοψωφικπ αψχολɹκϊαι μɹ ϊɼν αναɻɽϊɼψɼ ɹʑɺλικϊων ϊχπφων
ɷɼμιοʑχɶκαω καλʒϊɹχων ɹʑκαιχιών ψϊον ϊομɺα ϊɼω ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω/
Ʌχɺφɹι, ωψϊπψο, να ɹφιψɼμανθɹκ πϊι ɼ ανβφϊʑξɼ κɺνϊχων φπχων και ʑφɼχɹψιών
ʑφοψϊɽχιξɼω ʑψɼλɽω φοιπϊɼϊαω ɹξαχϊβϊαι αφπ μια γιώψιμɼ φχομɽθɹια καϊβλλɼλα
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καϊαχϊιψμɺνοʑ ανθχώφινοʑ ɷʑναμικοʒ/ ȵνώ ɼ μɹɶαλʒϊɹχɼ ψʑνɹχɶαψκα μɹ ϊιω
ɹθɹλονϊικɺω οχɶανώψɹιω και ϊοʑω ɹνɷιαφɹχομɺνοʑω ϊɼω ϊοφικɽω κοινπϊɼϊαω
ɷιαɷχαμαϊκɻɹι ψɼμανϊικπ χπλο ψϊɼν φαχοχɽ ψʑνɹκϊικών ʑφɼχɹψιών
φχοψαναϊολιψμɺνων αφπ ϊοʑω μαθɼϊɺω και ϊιω οικοɶɺνɹιɺω ϊοʑω, αʑϊπ ɷɹν μφοχɹκ
να αφοϊɹλɺψɹι ʑφοκαϊβψϊαϊο ϊɼω ɹμφɹιχκαω και ϊɼω ϊɹχνοɶνωψκαω/
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4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ɹνπϊɼϊα αʑϊɽ ɹξɹϊβɻɹι ϊιω «φαχοχɺω¬ πψον αφοχβ ϊιω ɷιɷακϊικɺω φχοψɹɶɶκψɹιω, ϊο
φχπɶχαμμα και ϊɼν αξιολπɶɼψɼ και ϊɼν φαχοχɽ ʑφοψϊɽχιξɼω ψϊα ψχολɹκα ɶɹνικɽω
ɹκφακɷɹʑψɼω/
4.1. Διɷαξϑιξɺτ πρʋσɹɶɶκσɹιτ
Οι ɷιɷακϊικɺω φχοψɹɶɶκψɹιω φοʑ ɹφαχμπɻονϊαι ψϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκɹω ψϊα
ψχολɹκα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω ɹκναι φαχπμοιɹω ψϊɼν φλɹιονπϊɼϊα ϊων χωχών μɹλών/
Οι φχοψɹɶɶκψɹιω αʑϊɺω φɹχιλαμγβνοʑν ɹφιφλɺον χχπνο ɷιɷαψκαλκαω, καθοɷɽɶɼψɼ
και ομαɷικɽ ɷιɷαψκαλκα ɽ ψʑν-ɷιɷαψκαλκα ψɹ μικχɺω ομβɷɹω/αϊομικπ ɹφκφɹɷο
(ψʑνɷʑαψμπω ɹνπω ɹκφαιɷɹʑϊικοʒ ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω μɹ ɺναν ɹκφαιɷɹʑϊικπ ο
οφοκοω ɺχɹι ɹιɷικπϊɼϊα ψϊιω ȵȵΑ)/ ɇϊɼν Essunga, οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ φοʑ ɹχωϊɽθɼκαν
καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια ϊɼω ɹφκψκɹψɼω ψϊο φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω ɷɽλωψαν πϊι αʑϊɽ
ɼ φχοψɺɶɶιψɼ ɹκναι ανɹκϊκμɼϊɼ ωω μοχφɽ ɹφαɶɶɹλμαϊικɽω ανβφϊʑξɼω και
αναɶνώχιψαν πϊι «ϊο να ʑφβχχοʑν ɷʒο ɹκφαιɷɹʑϊικοκ ψϊɼν ϊβξɼ ψɹ ʑφοχχɹώνɹι να
γɹλϊιωθɹκω και να ψκɹφϊɹκω αʑϊβ φοʑ κβνɹιω¬/ ɇɼμανϊικπ μɺχοω αʑϊɽω ϊɼω
φχοψɺɶɶιψɼω ɹκναι πϊι πλοι οι μαθɼϊɺω ɺχοʑν φχπψγαψɼ ψɹ ɹξɹιɷικɹʑμɺνοʑω
ɹκφαιɷɹʑϊικοʒω και πϊι οι ɹξɹιɷικɹʑμɺνοι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ λαμγβνοʑν ʑφοψϊɽχιξɼ,
ώψϊɹ να ɹφɹκϊɹκνοʑν ϊɼ ɶκβμα φχοψɹɶɶκψɹών ϊοʑω, καλʒφϊονϊαω ɺϊψι πλο και φιο
φοικιλπμοχφɹω ανβɶκɹω μɺψα ψϊɼν ϊβξɼ/
Ομοκωω, ψϊο Flensburg, ɹφαχμπɻονϊαι ϊμɽμαϊα ομαɷικɽω ɷιɷαψκαλκαω μɹ καλβ
αφοϊɹλɺψμαϊα, ψϊα οφοκα ɷκɷɹϊαι ɺμφαψɼ ψϊον φχογλɼμαϊιψμπ, ϊɼν ομαɷικɽ
ɹχɶαψκα και ϊɼν ɹφικοινωνκα/ Ɉα μɺλɼ ϊοʑ φχοψωφικοʒ αναɶνωχκɻοʑν πϊι ɹκναι
ʑφɹʒθʑνα ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω μɺψα ψϊɼν ϊβξɼ/
ɇɹ μɹχικβ αφπ ϊα ψχολɹκα ψϊα οφοκα φχαɶμαϊοφοιɽθɼκɹ ɹφκψκɹψɼ καϊβ ϊɼ
ɷιβχκɹια ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω, χχɼψιμοφοιɹκϊαι ɼ ɷομɽ ɶια να αξιοφοιɼθɹκ καλʒϊɹχα
ο χχπνοω και να ɹξαψφαλιψϊɹκ πϊι πλοι οι μαθɼϊɺω καϊανοοʒν ϊι αναμɺνɹϊαι αφπ
αʑϊοʒω/ Ʌαχɺχɹϊαι καθοɷɽɶɼψɼ ωω φχοω ϊιω μɹθπɷοʑω μɹλɺϊɼω και οι μαθɼϊɺω
ʑφοψϊɼχκɻονϊαι ώψϊɹ να ɹφιɷιώκοʑν ϊɼν φιο ɹνɹχɶɼϊικɽ μβθɼψɼ/ Ɉɺϊοιɹω
φχοψɹɶɶκψɹιω, ψɹ ψʑνɷʑαψμπ μɹ ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ αφπ ψʑμμαθɼϊɺω, ɺχɹι ɷιαφιψϊωθɹκ
πϊι ωφɹλοʒν πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω/
ȳια ϊοʑω μαθɼϊɺω οι οφοκοι αφαιϊοʒν ʑψɼλπϊɹχο ɹφκφɹɷο ʑφοψϊɽχιξɼω και
ɷιαφοχοφοιɼμɺνοʑω φπχοʑω και καθɽκονϊα, φχɺφɹι να λαμγβνɹϊαι ʑφπψɼ πϊι ɼ
ɷιαφοχοφοκɼψɼ μφοχɹκ ψʑχνβ να ɹκναι ɹφικɹνϊχωμɺνɼ ψϊον ɹκφαιɷɹʑϊικπ και πχι
καθοɷɼɶοʒμɹνɼ αφπ ϊον μαθɼϊɽ, ψɹ μια φχοψφβθɹια φχοψαχμοɶɽω ϊων μαθɼϊών
ψɹ ɺνα ʑφβχχον ψʒψϊɼμα και πχι αναθɹώχɼψɼω ϊων φχακϊικών και χοʑϊινών/
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4.2. Εξπαιɷɹϒϑιξό πρόɶραππα
Μια φχοψαχμοɶɽ φοʑ ɺɶινɹ ψɹ οχιψμɺνɹω χώχɹω ɹκναι ϑʋ ɹξπαιɷɹϒϑιξό πρόɶραππα
ρα ɶκρɹι πιʋ ɹϒɺοιξϑʋ ɽ ρα πɹιωθʋύρ ʋι απαιϑɽσɹιτ/ ɇʒμφωνα μɹ ϊα ψϊοιχɹκα ɶια
κβθɹ χώχα, καθώω και αφπ ϊιω ɹφιψκɺψɹιω και ϊα ψɹμινβχια, φχοɺκʑψɹ πϊι ɼ
ɹφικɺνϊχωψɼ κʑχκωω ψϊɼν ακαɷɼμαλκɽ ɹφκɷοψɼ/ ϊα ɹθνικβ φχπϊʑφα μφοχɹκ να
αφοϊɹλɺψɹι φχαɶμπ ψϊɼν ɺνϊαξɼ/ ɇɹ χώχɹω πφοʑ ϊο ɹκφαιɷɹʑϊικπ φχπɶχαμμα ϊɹλɹκ
ʑφπ μɹϊαχχʒθμιψɼ, ɷκɷɹϊαι ɺμφαψɼ ψϊɼν φχπψγαψɼ ψϊο φλακψιο ϊοʑ
ɹκφαιɷɹʑϊικοʒ φχοɶχβμμαϊοω, αλλβ ɹφκψɼω αναɶνωχκɻɹϊαι πϊι, ɶια οχιψμɺνοʑω
μαθɼϊɺω, ιɷκωω πψοʑω ɺχοʑν νοɼϊικɽ αναφɼχκα, ʑφβχχɹι ανβɶκɼ να φχοψαχμοψϊɹκ
ϊο φɹχιɹχπμɹνο ɽ ακπμɼ και να χχɼψιμοφοιɼθοʒν οι ϊομɹκω ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω ωω
φλακψια ɹκμβθɼψɼω ψɹ φɹχιφϊώψɹιω πφοʑ ɼ ɶνώψɼ ɷɹν θɹωχɹκϊαι
ψʑναφɽω/καϊβλλɼλɼ/
ɇɹ οχιψμɺνɹω φɹχιφϊώψɹιω, ɼ χχονικɽ φκɹψɼ φοʑ ɷɼμιοʑχɶɹκϊαι αφπ ɺνα
ɹφιγαχʑμɺνο ɹκφαιɷɹʑϊικπ φχπɶχαμμα μφοχɹκ να ɷɼμιοʑχɶɽψɹι φχπψθɹϊɹω
ɷʑψκολκɹω ɶια ϊα ψχολɹκα, καθώω οι ɷβψκαλοι μφοχɹκ να αιψθβνονϊαι ϊɼν ανβɶκɼ
να ɹφαχμπψοʑν ϊιω «φαχαɷοψιακɺω¬ μɹθπɷοʑω ɷιɷαψκαλκαω και αξιολπɶɼψɼω, οι
οφοκɹω μφοχɹκ να μɼν ɹκναι ɹφικɹνϊχωμɺνɹω ψϊον μαθɼϊɽ/
4.3. Αʉιʋοόɶɼσɼ
ȵνώ οχιψμɺνɹω χώχɹω ɺχοʑν αχχκψɹι να καϊαχɶοʒν ϊον ɷιαχωχιψμπ ψɹ καϊɼɶοχκɹω
ανβɶκɼω φοʑ ψχɹϊκɻονϊαι μɹ ɷιαφοχɹϊικɺω αναφɼχκɹω, αʑϊɽ ɼ φχακϊικɽ ɹξακολοʑθɹκ
να ɹκναι ɷιαɷɹɷομɺνɼ/ ɇʒμφωνα μɹ ϊον Florian και ϊοʑω ψʑνɹχɶβϊɹω ϊοʑ (2006), ɹνώ
ϊα ψʑψϊɽμαϊα ϊαξινπμɼψɼω μφοχɹκ να φοικκλοʑν ψɹ μɹɶβλο γαθμπ μɹϊαξʒ ϊων
ɷιαφπχων χωχών, ψʑνɽθωω ψϊɼχκɻονϊαι ψɹ ɺνα ιαϊχικπ μονϊɺλο αναφɼχκαω και, φιο
φχπψφαϊα, ϊο ȴκκϊʑο ȵμφɹιχοɶνωμπνων ψɹ θɺμαϊα Κοινωνικών ȵφιψϊɼμών ϊɼω
ȵκφακɷɹʑψɼω και Καϊβχϊιψɼω (NESSE) ɹφιψɼμακνɹι ψɹ ɺκθɹψɽ ϊοʑ πϊι ϊα ψʑψϊɽμαϊα
ϊαξινπμɼψɼω ϊων χωχών ψϊɼχκɻονϊαι ψɹ ɷιαφοχɹϊικɺω ανϊιλɽψɹιω πψον αφοχβ ϊɼ
ɷιαφοχɹϊικπϊɼϊα και ϊɼν κανονικπϊɼϊα/ Αφπ ϊɼ μκα φλɹʑχβ, ɼ ɷιαɷικαψκα
ɹφιψɽμανψɼω ɷικαιολοɶɹκ ϊɼν καϊανομɽ ɹφιφλɺον φπχων και ɷιαψφαλκɻɹι πϊι
ɶκνονϊαι λοɶικɺω φχοψαχμοɶɺω/ Αφπ ϊɼν βλλɼ, πμωω, ɼ ɹφιψɽμανψɼ μφοχɹκ να
οɷɼɶɽψɹι ψɹ «κοινωνικπ ɷιαχωχιψμπ και ψϊɼν ανβφϊʑξɼ μιαω αλλοιωμɺνɼω
ϊαʑϊπϊɼϊαω¬ (NESSE, 2012, ψ. 20).
ɇɹ αναɶνώχιψɼ αʑϊοʒ ϊοʑ ɷιλɽμμαϊοω, μια ψɹιχβ αφπ φολιϊικɺω αχχκɻɹι να
αναɷʒɹϊαι/ Οχιψμɺνɹω χώχɹω χχɼψιμοφοιοʒν ϊιω ɷιακχαϊικɺω καϊɼɶοχκɹω ϊοʑ ΟΟɇΑ
– Α. Αναφɼχκɹω, Ȳ. ȴʑψκολκɹω και ȳ. Μɹιονɹκϊɽμαϊα (Οχɶανιψμπω Οικονομικɽω
ɇʑνɹχɶαψκαω και Ανβφϊʑξɼω, 2005) – ɹνώ βλλɹω χχɼψιμοφοιοʒν ϊο ȴιɹθνɺω ɇʒψϊɼμα
Ɉαξινπμɼψɼω ϊɼω Λɹιϊοʑχɶικπϊɼϊαω, ϊɼν Αναφɼχκαω και ϊɼω ɉɶɹκαω/
Βλλɹω χώχɹω ɹφικɹνϊχώνονϊαι ψϊιω αϊομικɺω ανβɶκɹω ψϊɼχιɻπμɹνɹω ψɹ ɺνα ψʒψϊɼμα
ψʑνɹχοʒω ʑφοψϊɽχιξɼω/ ɇɹ μια φχοψφβθɹια να μɹιωθɹκ ɼ ɶχαφɹιοκχαϊκα φοʑ ɹνɺχɹι
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μια μακχπχχονɼ, ɷιʑφɼχɹψιακɽ ɷιαɷικαψκα αξιολπɶɼψɼω, οχιψμɺνɹω χώχɹω ɺχοʑν
φχογɹκ ψϊɼ θɺψφιψɼ μιαω ολοκλɼχωμɺνɼω ɷιαɷικαψκαω αξιολπɶɼψɼω και ψχɹɷιαψμοʒ
ψϊɼν οφοκα πλɹω οι ʑφɼχɹψκɹω ψʑμμɹϊɺχοʑν ψϊɼ ɷɼμιοʑχɶκα ɹνπω ψʑνϊονιψμɺνοʑ
ψχɹɷκοʑ ʑφοψϊɽχιξɼω, ιɷκωω ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ φιο ψʒνθɹϊɹω ανβɶκɹω/
Η αξιολπɶɼψɼ ψʑνɽθωω ɷιɹνɹχɶɹκϊαι αφπ μια ɷιɹφιψϊɼμονικɽ ομβɷα/ɹξɹιɷικɹʑμɺνο
κɺνϊχο, ψʑχνβ μɹ ϊα ψχολɹκα (και ϊοʑω ɶονɹκω) να ψʑμμɹϊɺχοʑν ψϊɼ ɷιαɷικαψκα ϊɼω
αξιολπɶɼψɼω/ Ɉɺϊοια κɺνϊχα/ομβɷɹω (ϊα οφοκα ψʑχνβ λɹιϊοʑχɶοʒν ψɹ φɹχιφɹχɹιακɽ
γβψɼ) φαχɺχοʑν ʑφοψϊɽχιξɼ ψɹ ɹφκφɹɷο φαιɷαɶωɶικών ψʑμγοʑλών και φπχων και,
ψɹ οχιψμɺνɹω χώχɹω, ɹφκψɼω, λαμγβνοʑν αφοφβψɹιω ψɹ θɺμαϊα ϊοφοθɺϊɼψɼω/
Η αξιολπɶɼψɼ μφοχɹκ ψʑχνβ να ɻɼϊɼθɹκ αφπ ϊα ψχολɹκα ɽ αφπ ϊοʑω ɶονɹκω, οι οφοκοι
ɹμφλɺκονϊαι πλο και φɹχιψψπϊɹχο ψϊɼ ɷιαɷικαψκα λɽψɼω αφοφβψɹων/
ɇɹ ɹφκφɹɷο ψχολɹκοʑ, ɺνα φλακψιο αξιολπɶɼψɼω ϊο οφοκο ϊɹκμɼχιώνɹι ϊɼ
ɷιɷαψκαλκα και ϊɼ μβθɼψɼ και ɹξαψφαλκɻɹι ϊɼ ψʑμμɹϊοχɽ ϊων κɷιων ϊων μαθɼϊών –
πφωω ψʑνιψϊβϊαι ψϊɼν ɺκθɹψɼ ϊοʑ Ɍοχɺα ɶια ϊɼν αξιολπɶɼψɼ ψϊο φλακψιο ϊɼω
ψʑνɹκφακɷɹʑψɼω (ȵʑχωφαλκπω Ɍοχɺαω, 2009) – ɹκναι φιο φιθανπ να ʑφοψϊɼχκɻɹι ϊɼν
φχακϊικɽ ϊɼω ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω/ ɇϊɼ Ȳιɺννɼ, ɼ ɺκθɹψɼ ɶια ϊɼν ɹφκψκɹψɼ φοʑ
φχαɶμαϊοφοιɽθɼκɹ ψɹ ψχολɹκο ɹφιψɼμακνɹι πϊι ɷκɷɹϊαι ɺμφαψɼ ψϊο ϊι μφοχοʒν να
κβνοʑν οι μαθɼϊɺω, ψϊο να ακοʒɶɹϊαι ɼ βφοψɼ ϊων μαθɼϊών και ψϊο να φαχɺχονϊαι
φαχαϊɼχɽψɹιω ɶια ϊɼν ɹχɶαψκα/ ϊɼν αφπɷοψɽ ϊοʑω, και πχι ψϊɼ γαθμολπɶɼψɽ ϊοʑω/
Εκραι απαρακϑɼϑɼ ɼ παρʋχɽ σϑʋϒτ παθɼϑɺτ πρόσγασɼτ σɹ ɺρα ɹϒɺοιξϑʋ ποακσιʋ
αʉιʋοόɶɼσɼτ πɹ ξʋιρɽ ɷʋπɽ ξαι αρχɺτ, παρβ ɺρα οɹπϑʋπɹρɺτ ɽ ξαρʋρισϑιξό
ποακσιʋ πʋϒ σϑɼρκɻɹϑαι σϑɼρ αρχɽ όϑι ϑʋ κɷιʋ πɺɶɹθʋτ ϑαιριβɻɹι σɹ όοʋϒτ.
4.4. Ορɶβρωσɼ ϑɼτ ϒπʋσϑɽριʉɼτ
ɇϊɼν φλɹιονπϊɼϊα ϊων χωχών ʑφβχχɹι κβφοιο φχπɶχαμμα ɹξαϊομικɹʑμɺνɼω
ɹκφακɷɹʑψɼω/ ʑφοψϊɽχιξɼω/ ɹκμβθɼψɼω και φαχπλο φοʑ ϊα ονπμαϊα φοʑ ɺχοʑν
ɷοθɹκ ψϊα φχοɶχβμμαϊα αʑϊβ φοικκλλοʑν, ɼ λɹιϊοʑχɶκα ϊοʑω ɹκναι ψɹ ɶɹνικɺω
ɶχαμμɺω ɼ κɷια/ Οι χώχɹω μφοχɹκ να κβνοʑν λπɶο ɶια φαιɷαɶωɶικɽ ʑφοψϊɽχιξɼ,
ɹξαϊομκκɹʑψɼ και φχοψοχɽ ψϊο μαθɼψιακπ φɹχιγβλλον και ɶια ψʑνϊονιψμπ πλων
ϊων ʑφɼχɹψιών φοʑ αψχολοʒνϊαι μɹ ϊον μαθɼϊɽ/ Ɉα φχοɶχβμμαϊα αʑϊβ
θɹωχοʒνϊαι πϊι ɹκναι ιɷιακϊɹχɼω ψɼμαψκαω ψɹ φɹχιπɷοʑω μɹϊβγαψɼω αφπ ϊɼ μκα
φβψɼ ɹκφακɷɹʑψɼω ψϊɼν βλλɼ/
Καθώω ϊα ψχολɹκα φχοψφαθοʒν να γɹλϊιώψοʑν ϊɼ γαψικɽ ɹκφακɷɹʑψɼ φοʑ
φχοψφɺχοʑν, ɺνα οχιψμɺνο ɹφκφɹɷο ʑφοψϊɽχιξɼω θɹωχɹκϊαι ο κανπναω ɶια πλοʑω
ϊοʑω μαθɼϊɺω ψɹ ɷιαφοχɹϊικɺω φβψɹιω καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɽω ϊοʑω και,
πλο και φɹχιψψπϊɹχο, ɶκνɹϊαι αναφοχβ ψɹ μια «ψʑνɹχɽ φαχοχɽ ʑφοψϊɽχιξɼω¬ φοʑ
ɹξαψφαλκɻɹι μɹɶαλʒϊɹχɼ ɹʑɹλιξκα ɶια ϊɼν κβλʑψɼ ϊων αναɶκών ϊων μαθɼϊών/
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Οχɶβνωψɼ ϊων Ʌαχοχών ɶια ϊɼν ɉφοψϊɽχιξɼ ϊɼω ȵνϊαξιακɽω ȵκφακɷɹʑψɼω

Οι ψʑνɹχɶαϊικɺω φχοψɹɶɶκψɹιω αφοɷɹκχθɼκαν αφοϊɹλɹψμαϊικɺω ψϊα ψχολɹκα ψϊα
οφοκα φχαɶμαϊοφοιɽθɼκɹ ɹφκψκɹψɼ, χβχɼ ψϊɼ ψʑνɹχɶαψκα μɹϊαξʒ ϊοʑ ɷιɷακϊικοʒ
φχοψωφικοʒ και ɹφαɶɶɹλμαϊιών αφπ ɺνα ɹʑχʒ φβψμα ɹφιψϊɼμονικών κλβɷων/ ȳια
φαχβɷɹιɶμα, ɷβψκαλοι ɹιɷικɽω αɶωɶɽω, ψʒμγοʑλοι, ɹκφαιɷɹʑϊɺω, ɹφαɶɶɹλμαϊκɹω
ʑɶɹκαω και κοινωνικοκ λɹιϊοʑχɶοκ μφοχοʒν να ψχɼμαϊκψοʑν ɺνα «ɷκκϊʑο¬ ɶʒχω αφπ
ϊοʑω μαθɼϊɺω φοʑ ɺχοʑν ανβɶκɼ αφπ ʑφοψϊɽχιξɼ/ Η απʋϑɹοɹσπαϑιξɽ ʋπαɷιξɽ
ɹρɶασκα αϒʉβρɹι ϑɼρ πιθαρόϑɼϑα ρα ɹρϑʋπισϑɹκ πια ɹρɷɹχόπɹρɼ αρβɶξɼ ɶια
ϒπʋσϑɽριʉɼ – ξαι ρα ξαοϒφθɹκ – όσʋ ϑʋ ɷϒραϑόρ ρωρκϑɹρα.
Βλλɹω μοχφɺω ʑφοψϊɽχιξɼω ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω φɹχιλαμγβνοʑν ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ψϊɼν
ɹφικοινωνκα (ɶια φαχβɷɹιɶμα, νοɼμαϊικɽ ɶλώψψα, Μφχβιɶ, ψʒμγολα), ɼ οφοκα
φαχɺχɹϊαι ψʑχνβ μɹ ɹξɹιɷικɹʑμɺνα γοɼθɽμαϊα/μɺψα και μɹ ϊɼ ψʑμγολɽ
ɹιɷικών/μɹϊακινοʒμɹνων ɷαψκβλων/ ɇɹ φολλɺω χώχɹω χχɼψιμοφοιοʒνϊαι ɹφκψɼω
γοɼθοκ ʑφοψϊɽχιξɼω ϊɼω ɹκμβθɼψɼω (learning support assistants, LS!s)/ Η ɹφκψκɹψɼ
ψϊɼ Μβλϊα ɺɷɹιξɹ πϊι ɼ χχɽψɼ γοɼθών αφαιϊɹκ φχοψɹκϊικɽ ɷιαχɹκχιψɼ ɶια να
αφοφɹʑχθɹκ ɼ ɹξβχϊɼψɼ αφπ ϊοʑω μαθɼϊɺω/ Οι LS! γλɺφοʑν πλο και φɹχιψψπϊɹχο
ϊον χπλο ϊοʑω ωω μɺχοω μιαω ομβɷαω, ɺχονϊαω ωω ψϊπχο να ʑφοψϊɼχκξοʑν πλοʑω
ϊοʑω μαθɼϊɺω ψϊɼν ϊβξɼ, και πχι αφοκλɹιψϊικβ ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκɹω/
ȵιɷικπϊɹχα ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ φιο ψʒνθɹϊɹω ανβɶκɹω, ɹκναι αφαχακϊɼϊο να
ɷιαϊɼχɼθɹκ ɼ ϊɹχνοɶνωψκα ψϊο ɹψωϊɹχικπ ϊων ομβɷων ϊοʑ φχοψωφικοʒ ɶια να
ɹξαψφαλιψϊɹκ πϊι οι μαθɼϊɺω ɺχοʑν φχπψγαψɼ ψɹ καϊβλλɼλοʑω φπχοʑω και
ɹξɹιɷικɹʑμɺνο ɹξοφλιψμπ, καθώω και ψɹ ʑψɼλɽω φοιπϊɼϊαω ɷιɷαψκαλκα φοʑ
γαψκɻɹϊαι ψϊɼ ɶνώψɼ και ϊɼν ɹμφɹιχκα ψɹ ιɷιακϊɹχɹω ανβɶκɹω ʑφοψϊɽχιξɼω/
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5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗ
Αʑϊɽ ɼ ɹνπϊɼϊα ɹξɹϊβɻɹι ϊα ψʑψϊɽμαϊα ψʑνɹχɶαψκαω και ɷικϊʒωψɼω φοʑ φαχɺχοʑν
ɷιʑφɼχɹψιακɽ ʑφοψϊɽχιξɼ ψϊοʑω μαθɼϊɺω ωω αναφπψφαψϊο μɺχοω ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɽω
ϊοʑω/
5.1. Υπʋσϑɽριʉɼ σϑʋ ɹπκπɹɷʋ ϑɼτ ξʋιρόϑɼϑατ
Οι ɹφιψκɺψɹιω ψϊο φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω «Οχɶβνωψɼ ϊων φαχοχών¬
καϊɺɷɹιξαν ϊɼ ψɼμαψκα ϊɼω φαχοχɽω ʑφοψϊɽχιξɼω ψϊα ψχολɹκα αφπ ϊοʑω ϊοφικοʒω
φολιϊικοʒω και ɹκφαιɷɹʑϊικοʒω φοχɹκω/ ɇɹ πλɹω ϊιω ɹφιψκɺψɹιω ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω,
ϊο γαψικπ φχοψωφικπ ψϊɼν ϊοφικɽ κοινπϊɼϊα ɺɷɹιξɹ φχαɶμαϊικɽ ɷɺψμɹʑψɼ ɶια ϊɼν
ɹʑɼμɹχκα ϊων μαθɼϊών/ Ο χπλοω ϊων ανθχώφων αʑϊών φɹχιλαμγβνɹι ϊɼν
αμφιψγɽϊɼψɼ οχιψμɺνων φαχαɷοχών ψχɹϊικβ μɹ ϊον ϊχπφο φοʑ ɺɶιναν ϊα
φχβɶμαϊα ψϊο φαχɹλθπν και ϊɼν ɹμφιψϊοψʒνɼ ψϊοʑω ɷιɹʑθʑνϊɺω ψχολɹκων ωω φχοω
ϊɼ λɽψɼ αφοφβψɹων, ακπμɼ και αν ɹλλπχɹʑɹ κβφοιοω κκνɷʑνοω/ Οι ψϊαθɹχɺω
ψχɺψɹιω μɹϊαξʒ ϊων ɷιαφπχων ɹνɷιαφɹχομɺνων ψϊɼν κοινπϊɼϊα ɺχοʑν ɷɼμιοʑχɶɹκ
ψɼμανϊικβ ɷκκϊʑα ʑφοψϊɽχιξɼω ɶʒχω αφπ ϊο ψχολɹκο φοʑ ɷιαɷχαμαϊκɻοʑν κακχιο
χπλο ψϊɼν ɹφκϊɹʑξɼ ϊɼω αλλαɶɽω.
Οι ɷιʑφɼχɹψιακɺω ʑφɼχɹψκɹω ψɹ μια κοινπϊɼϊα φχɺφɹι να ψʑνɹχɶβɻονϊαι ψϊɹνβ μɹ
ϊα ψχολɹκα – και μɹ ϊοʑω ɶονɹκω – ɺϊψι ώψϊɹ να φαχɺχɹϊαι ιψπϊιμɼ ʑφοψϊɽχιξɼ
μɹϊαξʒ ϊων ɷιαφπχων φλαιψκων/ Ɉο φχοψωφικπ φοʑ ɶνωχκɻɹι ϊο φαιɷκ και ϊɼν
οικοɶɺνɹια μφοχɹκ να φαχɺχɹι ʑφοψϊɽχιξɼ ψϊο φλακψιο ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɼω και ϊɼω
κοινπϊɼϊαω/ ȳια ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ϊɼω μɹϊαψϊχοφɽω αφπ ϊο «ιαϊχικπ¬ μονϊɺλο, οι
ʑφɼχɹψκɹω φοʑ φαχɺχονϊαι φαχαɷοψιακβ αφπ ϊον κλβɷο ϊɼω ʑɶɹκαω μφοχοʒν να
γαψκɻονϊαι ψϊα ψχολɹκα ɽ ψɹ ϊοφικβ κοινοϊικβ κɺνϊχα, ϊπψο ɶια ɹʑκολκα φχπψγαψɼω
πψο και ɶια ϊɼ γɹλϊκωψɼ ϊɼω ɹφικοινωνκαω μɹϊαξʒ ϊων ɹφαɶɶɹλμαϊιών αφπ
ɷιβφοχοʑω κλβɷοʑω/ ɇɹ κβθɹ μονϊɺλο, ϊο φαιɷκ φχɺφɹι να ɹκναι «ψϊο ɹφκκɹνϊχο¬
ψʑνϊονιψμɺνων ʑφɼχɹψιών φοʑ θα φχɺφɹι να ψʑμγβλλοʑν ψϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ϊπψο
ϊων ψχολɹκων πψο και ϊων οικοɶɹνɹιών/ Η βφοψɼ αʑϊɽ ɹκφχβɻɹϊαι ψɹ ɷɽλωψɼ ɹνπω
ɷɼμοϊικοʒ ɹφιθɹωχɼϊɽ καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια ϊɼω ɹφκψκɹψɼω ψϊο Flensburg.
< τη ιʛηίθ γΰ ʛδʛιγʍθʛ ήθδΰτʛη τη ααδτʍη τγς ηʍήʜδωʎγς τγς υιηʎτδʍηεγς αʛη
ηη υιγʍΰʎθΰς ΰθδʛη ηη ίηʍυφθʍηη ιηυ ιΰʍηʎτʍαφηδτʛη ήύʍω ʛιθ τηδ γʛεγτδ;
Πβηη ηη φηʍΰθς ʎτγδ αηηδθτγτʛ ʎυδΰʍήʜβηδτʛη ʎΰ αδʛ ʎυδΰχας ιβʛθʎηη αʛη
ʎυδΰίʍηʜβηυδ ʎΰ τʛατηαδ άʜʎγ ήηʛ τγδ αʛβύτΰʍγ υιηʎτδʍηεγ τωδ ιʛηίηϊδ γΰ
ʛδʛιγʍθΰς;
ɇϊα ψɹμινβχια, οι ψʑμμɹϊɺχονϊɹω ɹφɹψɽμαναν πϊι ο ψʑνϊονιψμπω μɹϊαξʒ ʑφɼχɹψιών
και βλλων – ɶια φαχβɷɹιɶμα, ɹθɹλονϊικών ομβɷων – αφοϊɹλɹκ γαψικπ φαχβɶονϊα
και μφοχɹκ να γοɼθɽψɹι ϊα ψχολɹκα/ϊοʑω ɷαψκβλοʑω να ψʑμγβλλοʑν ψϊɼν
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ολοκλɼχωμɺνɼ ανβφϊʑξɼ ϊων φαιɷιών/ Οι ʑφɼχɹψκɹω θα φχɺφɹι να ʑφοψϊɼχκɻοʑν
ϊɼν αλλαɶɽ ϊοʑ φɹχιγβλλονϊοω, πχι μπνο ϊοʑ αϊπμοʑ/
Ɉɺλοω, ψϊɼν φχοψφβθɹια ψʑνϊονιψμοʒ ϊων ʑφɼχɹψιών, χχɹιβɻɹϊαι μια φɹχκοɷοω
ψϊαθɹχοφοκɼψɼω, φχοκɹιμɺνοʑ να οικοɷομɼθοʒν κοινβ φλακψια (φ/χ/ κοινɺω
ɹκϊιμɽψɹιω, κοινɺω φχοϊɹχαιπϊɼϊɹω χχɼμαϊοɷπϊɼψɼω, κοινɽ ɹφαɶɶɹλμαϊικɽ
ανβφϊʑξɼ), καθώω και κοινɽ αξιολπɶɼψɼ/ Η ξʋϒοϑʋύρα, ʋι ɹπαɶɶɹοπαϑιξɺτ ɷʋπɺτ
ξαι ʋι πρʋσɷʋξκɹτ πρɺπɹι ρα αρϑαοοβσσʋρϑαι πɹϑαʉύ ϑωρ ϒπɼρɹσιώρ ξαι ʋι
ɷιϒπɼρɹσιαξɺτ ξαι παιɷαɶωɶιξɺτ πρʋσɹɶɶκσɹιτ ρα σϒρɷϒβɻʋρϑαι ɶια ϑɼρ
ξαούϑɹρɼ ɷϒραϑɽ αʉιʋπʋκɼσɼ ϑωρ πόρωρ.
5.2. Σϒππɹϑʋχɽ ϑωρ ɶʋρɺωρ
Η σϒππɹϑʋχɽ ϑωρ ɶʋρɺωρ σϑɼρ πβθɼσɼ ϑωρ παιɷιώρ ϑʋϒτ απʋϑɹοɹκ γασιξό
παρβɶʋρϑα ɶια ϑɼρ αρβπϑϒʉɼ ϑωρ σχɺσɹωρ ɹππισϑʋσύρɼτ πɹϑαʉύ σχʋοɹκʋϒ ξαι
ʋιξʋɶɺρɹιατ. Καϊβ ϊιω ɹφιψκɺψɹιω φοʑ φχαɶμαϊοφοιɽθɼκαν ψϊο φλακψιο ϊοʑ
φχοɶχβμμαϊοω, ɷιαφιψϊώθɼκɹ πϊι ɼ ψʑνɹχɶαψκα μɹ ϊοʑω ɶονɹκω ɹκναι γαψικɽ φϊʑχɽ
ϊɼω ʑφοψϊɽχιξɼω φχοω ϊοʑω μαθɼϊɺω, ɷιπϊι οι ɶονɹκω ɹκναι οι φιο ψɼμανϊικοκ
ʑφοψϊɼχικϊɺω ϊων φαιɷιών ϊοʑω/
ɇɹ ψʑνɹνϊɹʒξɹιω φοʑ φχαɶμαϊοφοιɽθɼκαν καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια ɹφιψκɺψɹων ψϊο
φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω, οι ɶονɹκω ϊπνιψαν πϊι θɺλοʑν να ψʑμμɹϊɺχοʑν ψϊιω
ɹξɹλκξɹιω ϊοʑ ψχολɹκοʑ, να ɹνɼμɹχώνονϊαι ɶια ϊɼν φχποɷο ϊοʑ φαιɷιοʒ ϊοʑω και να
ψʑμμɹϊɺχοʑν ψϊɼ ɷιαɷικαψκα ϊɼω μβθɼψɼω/ Ɉο ɹκϊιμοʒν πϊαν οι ɹκφαιɷɹʑϊικοκ
ɹφικɹνϊχώνονϊαι ψϊο ϊι μφοχοʒν να κβνοʑν οι μαθɼϊɺω, και πχι ψɹ οφοιɹψɷɽφοϊɹ
φχοκλɽψɹιω/
ɇϊα ψɹμινβχια, οι ψʑμμɹϊɺχονϊɹω ɹφɹψɽμαναν πϊι οι ɶονɹκω ɺχοʑν ɷικαιώμαϊα, αλλβ
χχɹιβɻονϊαι ɹιλικχινɽ καθοɷɽɶɼψɼ – πχι ανϊιφαϊικɺω ɹφαɶɶɹλμαϊικɺω ψʑμγοʑλɺω –
ώψϊɹ να μφοχοʒν να κβνοʑν ψʑνɹιɷɼϊɺω ɹφιλοɶɺω/ Οι οικοɶɺνɹιɹω θα φχɺφɹι να
ψʑμμɹϊɺχοʑν ψɹ κβθɹ αξιολπɶɼψɼ ώψϊɹ να ɺχοʑν ϊɼ ɷʑναϊπϊɼϊα να
φαχακολοʑθοʒν ϊɼν φχποɷο ϊων φαιɷιών ϊοʑω/ Οι ɶονɹκω ɹκναι οι καλʒϊɹχοι
ψʑνɽɶοχοι ϊων φαιɷιών ϊοʑω, αλλβ μφοχοʒν ɹφκψɼω να ɹφɼχɹβψοʑν ϊιω φολιϊικɺω,
καθώω και ϊɼν ϊοφοθɺϊɼψɼ ϊοʑ φαιɷιοʒ ϊοʑω/
Ɉɺλοω, αν και ɹνϊɹκνονϊαι οι φιɺψɹιω ɶια αφοϊɹλɺψμαϊα ψϊα ψχολɹκα ψɹ πλɼ ϊɼν
ȵʑχώφɼ, ϊα ψϊοιχɹκα ɷɹκχνοʑν πϊι ɼ ɺνϊαξɼ ɷɹν θα οɷɼɶɽψɹι ψɹ χɹιχπϊɹχα
αφοϊɹλɺψμαϊα και ϊα οφɺλɼ ϊɼω θα φχɺφɹι να ɹφιψɼμανθοʒν/
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6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
Η ɹνπϊɼϊα αʑϊɽ ɹξɹϊβɻɹι ϊɼν αφοϊɹλɹψμαϊικɽ και αφοɷοϊικɽ χχɽψɼ ϊων φπχων ɶια
ϊον ɹνϊοφιψμπ ϊων αναɶκών και ϊɼ ψϊοχɹʑμɺνɼ φαχοχɽ ʑφοψϊɽχιξɼω/
ɇʒμφωνα μɹ ϊοʑω ooth και !inscow, οι φπχοι θα φχɺφɹι να ɹξɹϊβɻονϊαι ψɹ
ɹʑχʒϊɹχο φλακψιο αφπ π,ϊι ϊα χχɽμαϊα, ο ɹξοφλιψμπω ɽ ϊο φχοψωφικπ/ ɉιοθɹϊώνϊαω
μια ɹʑχɹκα θɹώχɼψɼ, οι ψχολικɺω κοινπϊɼϊɹω φχɺφɹι να μβθοʑν να αναɶνωχκɻοʑν
ϊοʑω φπχοʑω φοʑ ɹκναι ɷιαθɺψιμοι ψɹ κβθɹ ψχολɹκο, αλλβ ɷɹν ɺχοʑν ακπμɼ
χχɼψιμοφοιɼθɹκ/ Οι ooth και !inscow αναφɺχοʑν πϊι ϊɺϊοιοι φπχοι ʑφβχχοʑν «ψɹ
κβθɹ φϊʑχɽ ϊοʑ ψχολɹκοʑ, ψϊοʑω μαθɼϊɺω, ϊοʑω ɶονɹκω/κɼɷɹμπνɹω, ϊιω κοινπϊɼϊɹω
και ϊοʑω ɷαψκβλοʑω, ψϊιω αλλαɶɺω ϊɼω κοʑλϊοʒχαω, ϊων φολιϊικών και ϊων
φχακϊικών¬ (2002, ψ/ 5)/ Πφωω ɹφιψɼμακνοʑν οι Kesälahti και Väyrynen.
ɇτʛ ΰδτʛεηʛαʜ ʎχηβΰθʛ, εʛ ιʍαιΰη δʛ αʛτʛάʜβηυγΰ ιʍηʎιʜεΰηΰς ήηʛ τηδ
ΰδτηιηʎγθ ιθʍωδ ʎτηυς θίηηυς τηυς γʛεγτας ίΰθχδηδτʛς ΰγιηʎτηʎύδγ ʎτγδ
ηαʛδθτγτʜ τηυς δʛ αʛτΰυεύδηυδ ηη θίηηη τγ γʜεγʎδ τηυς αʛη ʎτγδ ηαʛδθτγτʛ δʛ
υιηʎτγʍθβηυδ η αδʛς τηδ ʜββη; Ɉη θίηη ηʎχύΰη αʛη ήηʛ τη ιʍηʎωιηαθ τηυ
ʎχηβΰθηυ; Μιηʍΰθ δʛ αχηυδ ηίαΰς, ίΰεηθτγτΰς, ιʍωτηάηυβθΰς δ ήδϊʎγ τηυ τη
ίγγηηυʍήΰθ φʍʛήγηύς ʎτγ γʜεγʎγ αʛη τγ ʎυγγΰτηχδ (2013, ψ/ 81).
Οι φɹχιψψπϊɹχɹω χώχɹω λαμγβνοʑν χχɼμαϊοɷπϊɼψɼ ɶια ϊɼν ɹκφακɷɹʑψɼ ϊων
μαθɼϊών μɹ ɹιɷικɺω ανβɶκɹω αφπ ϊɼν κɹνϊχικɽ κʑγɺχνɼψɼ/ ɇɹ οχιψμɺνɹω χώχɹω, ɼ
χχɼμαϊοɷπϊɼψɼ ɹμφκφϊɹι ψϊɼν αχμοɷιπϊɼϊα ϊων ϊοφικών αχχών ɽ ϊων ɷɽμων/ ɇɹ
βλλɹω, ʑφβχχɹι ɺνα μκɶμα κɹνϊχικɽω και ϊοφικɽω χχɼμαϊοɷπϊɼψɼω/ Πψον αφοχβ ϊɼν
ɹιɷικɽ αɶωɶɽ, οι φɹχιψψπϊɹχɹω χώχɹω φαχɺχοʑν κɹνϊχικɽ χχɼμαϊοɷπϊɼψɼ ɶια
ɹφιφλɺον φχοψωφικπ, ɹξɹιɷικɹʑμɺνο ɹξοφλιψμπ και ϊιω μɹϊαφοχɺω/
ȳια ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκα, ɼ χχɼμαϊοɷπϊɼψɼ ψʑνɷɺɹϊαι ψʑνɽθωω μɹ ϊɼν
αξιολπɶɼψɼ ϊων μαθɼϊών/ ɇϊιω φɹχιψψπϊɹχɹω χώχɹω, ψʑνϊβψψɹϊαι μια ɷɽλωψɼ ɽ
ɹφκψɼμɼ αφπφαψɼ αφπ μια ɹιɷικɽ/ɷιʑφɼχɹψιακɽ ομβɷα ɽ κɺνϊχο φπχων,
φχοκɹιμɺνοʑ να ɹξαψφαλιψϊοʒν φχπψθɹϊα κονɷʒλια/
Αφοʒ αξιολοɶɼθɹκ, οι φɹχιψψπϊɹχɹω χώχɹω χοχɼɶοʒν ɺναν αχιθμπ ɹφιφλɺον «ωχών
ȵȵΑ¬ ɽ χχπνο LS!/
ɇɹ οχιψμɺνɹω χώχɹω, ο αχιθμπω ϊων ωχών ɹφιφλɺον ʑφοψϊɽχιξɼω φɹχιλαμγβνɹϊαι
φλɺον ψϊο κανονικπ ψʒψϊɼμα φαχοχών/ Ʌχογλɺφɹϊαι φαιɷαɶωɶικɽ αξιολπɶɼψɼ και
ʑφοψϊɽχιξɼ ψϊο φλακψιο ϊοʑ κανονικοʒ ψʑψϊɽμαϊοω/ ɇɹ φολλɺω χώχɹω, ο ɷɽμοω
μφοχɹκ να φαχβψχɹι φχπψθɹϊɼ χχɼμαϊοɷπϊɼψɼ ɶια γοɼθɽμαϊα, ɹξοφλιψμπ ɽ
φχπψθɹϊο φχοψωφικπ (LS!)/ ȳια λπɶοʑω ʑφοψϊɽχιξɼω ϊɼω ɺνϊαξɼω, ψɹ ɺναν μικχπ
αχιθμπ χωχών ο αχιθμπω ϊων μαθɼϊών μɹιώνɹϊαι ψϊιω ϊβξɹιω πφοʑ ʑφβχχοʑν
μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκɹω/
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Οχιψμɺνɹω χώχɹω ɹφαχμπɻοʑν ɺνα ψʒψϊɼμα αϊομικɽω χχɼμαϊοɷπϊɼψɼω ϊων
μαθɼϊών, ϊο οφοκο αφοκαλɹκϊαι «καλβθι¬ ɽ «ψακκɷιο¬ ϊοʑ μαθɼϊɽ, μɺψω ϊων
ɷɽμων/ ɇɹ αʑϊɽ ϊɼν φɹχκφϊωψɼ, ɼ χχɼμαϊοɷπϊɼψɼ ɹκναι μαθɼϊοκɹνϊχικɽ/ Ωψϊπψο,
αʑϊπω ο ϊʒφοω «μαθɼϊοκɹνϊχικοʒ¬ ψʑψϊɽμαϊοω φαχɺχɹι φχπψθɹϊοʑω φπχοʑω μπνο
ψɹ βϊομα μɹ ɹνϊοφιψθɹκψɹω ɷʑψκολκɹω φοʑ φλɼχοʒν ϊα κχιϊɽχια ȵȵΑ, ɹνώ βλλα φοʑ
μφοχɹκ να ɺχοʑν ανβɶκɼ ɷɹν μφοχοʒν να ɺχοʑν φχπψγαψɼ ψɹ ʑφοψϊɽχιξɼ/
Μια φχπψφαϊɼ μɹλɺϊɼ φοʑ ɷιɹξɽχθɼ ψϊɼν Αʑψϊχκα ɹφιψɼμακνɹι πϊι ɼ
φχοψαναϊολιψμɺνɼ ψϊα ψϊοιχɹκα ʑφοψϊɽχιξɼ – ɼ οφοκα ανϊιψϊοιχɹκ ψɹ ɺνα καϊ’
αφοκοφɽν φοψοψϊπ ψϊα ψχολɹκα μɹ γβψɼ ϊον αχιθμπ ϊων μαθɼϊών φοʑ ɺχοʑν
αναɶνωχιψθɹκ ωω βϊομα μɹ ȵȵΑ – ɷɹν ɹκναι αχκɹϊβ ɹʑɺλικϊɼ, καθώω οι ανβɶκɹω
ɷιαφɺχοʑν μɹϊαξʒ ϊων μαθɼϊών και ϊɼν φβχοɷο ϊοʑ χχπνοʑ/ Ɉα μονϊɺλα αφπɷοψɼω
θɹωχοʒνϊαι ɹφκψɼω φχογλɼμαϊικβ, καθώω οι φπχοι ανακαλοʒνϊαι αν ɺνα
φχπɶχαμμα ɹκναι ɹφιϊʑχɺω/ Υπβρχɹι αρβɶξɼ πɹϑβγασɼτ από ɺρα σύσϑɼπα πʋϒ
αρϑαπɹκγɹι πια ϑɺϑʋια ɺοοɹιψɼ ɹπιϑϒχκατ σɹ ɺρα πʋρϑɺοʋ ɺɶξαιρɼτ ϒπʋσϑɽριʉɼτ
ξαι πρόοɼψɼτ.
Ένα ɹφιφλɺον ɻɽϊɼμα ɹκναι πϊι ɼ ϒπʋσϑɽριʉɼ πʋϒ παρɺχɹϑαι σϑʋϒτ παθɼϑɺτ ɷɹρ
γɹοϑιώρɹι απαρακϑɼϑα ϑɼρ ιξαρόϑɼϑα ϑʋϒ σχʋοιξʋύ σϒσϑɽπαϑʋτ. Αν ϊα ψχολɹκα
ɹφικɹνϊχώνονϊαι ψϊɼν φοψπϊɼϊα και πχι ϊɼν φοιπϊɼϊα ϊων φπχων, ɹκναι μβλλον
αφκθανο να κβνοʑν ϊιω αφαχακϊɼϊɹω αλλαɶɺω ψϊον ϊχπφο μɹ ϊον οφοκο ϊα
ψʑψϊɽμαϊα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω και ϊο φχοψωφικπ ϊων ψχολɹκων ανϊαφοκχκνονϊαι
ψϊοʑω μαθɼϊɺω (Frattura και apper, 2007)/
Ɉα ψχολɹκα, ανϊκ να αɶωνκɻονϊαι μɹ ϊα φɹχιοχιψμɺνα «ɹφιφλɺον¬ κονɷʒλια φοʑ
λαμγβνοʑν, θα μφοχοʒψαν να αναφϊʒξοʑν οικονομικβ αφοɷοϊικβ ɷκκϊʑα
ʑφοψϊɽχιξɼω και ɹφαɶɶɹλμαϊικɽω ανβφϊʑξɼω φοʑ ψϊɼχκɻονϊαι ψϊɼ ψʑνɹχɶαψκα
μɹϊαξʒ ϊων ϊοφικών φοχɺων και ϊων ϊοφικών ψχολɹκων/κɺνϊχων ʑφοψϊɽχιξɼω
(!inscow κ/β/, 2006, enoit, 2012, Ebersold, 2012)/ Ʌαχαɷɹκɶμαϊα ϊɺϊοιων
φχακϊικών φαχαϊɼχɽθɼκαν καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια ϊων ɹφιψκɺψɹων ψϊο φλακψιο ϊοʑ
φχοɶχβμμαϊοω, πφωω καϊαɷɹικνʒɹϊαι ψϊα ακπλοʑθα αφοψφβψμαϊα.
«Ένα ψχολɹκο μφοχɹκ να αλλβξɹι μɹ ϊοʑω ɷιαθɺψιμοʑω φπχοʑω¬ (ȴιɹʑθʒνων
ɇʒμγοʑλοω, ɉφɹʒθʑνοω Ʌαιɷɹκαω και Κοινωνικών ɉφɼχɹψιών, Essunga)/
«0 ɷɹν ɽϊαν ɻɽϊɼμα φαχοχɽω φɹχιψψπϊɹχων φπχων ψϊο ψχολɹκο, αλλβ αξιοφοκɼψɼω
ɹκɹκνων φοʑ ɹκχαν ɽɷɼ ɷιαϊɹθɹκ μɹ ɷιαφοχɹϊικπ ϊχπφο¬ (ȴιɹʑθʑνϊɽω ɇχολɹκοʑ,
Flensburg).
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
7.1. Σϒππɹρβσπαϑα
Ɉο ɹννοιολοɶικπ φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω «Οχɶβνωψɼ ϊων Ʌαχοχών¬ (OoP)
αναɶνωχκɻɹι πϊι, φχοκɹιμɺνοʑ να ψɼμɹιωθɹκ φχποɷοω ψϊɼν ʑιοθɺϊɼψɼ μιαω
φχοψɺɶɶιψɼω γαψιψμɺνɼω ψϊα ɷικαιώμαϊα ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκɹω, οι χώχɹω
φχɺφɹι να ψϊαμαϊɽψοʑν να ανϊιλαμγβνονϊαι ϊɼν οχɶβνωψɼ ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω
φαχοχών αφπ ϊɼν βφοψɼ ϊɼω ɹξαϊομικɹʑμɺνɼω ʑφοψϊɽχιξɼω (ɼ οφοκα ψʑχνβ
γαψκɻɹϊαι ψϊιω ιαϊχικɺω ɶνωμαϊɹʒψɹιω), αλλβ να αναλʒψοʑν ϊον ϊχπφο μɹ ϊον οφοκο
ϊα ψʑψϊɽμαϊα οχɶανώνονϊαι ɶια ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ϊων ψχολɹκων ɶɹνικɽω
ɹκφακɷɹʑψɼω ώψϊɹ να ανϊαφοκχιθοʒν ψϊιω ανβɶκɹω – και να ɹκφλɼχώψοʑν ϊα
ɷικαιώμαϊα – πλων ϊων μαθɼϊών/ Ωω ɹκ ϊοʒϊοʑ, ɼ ɷιαɷικαψκα ɺνϊαξɼω θα φχɺφɹι να
ɹφικɹνϊχωθɹκ ψϊɼν ανβφϊʑξɼ ϊɼω ικανπϊɼϊαω ϊων ψχολɹκων ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω να
φχοψαχμπɻονϊαι ψϊɼ ɷιαφοχɹϊικπϊɼϊα ϊων μαθɼϊών, ανϊκ να ɷιανɺμοʑν
φχπψθɹϊοʑω φπχοʑω ɶια να καλʒψοʑν ϊιω ανβɶκɹω ɹφιλɹɶμɺνων ομβɷων/
ȳια να ʑφοψϊɼχιχθɹκ ɼ αλλαɶɽ ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω, φχɺφɹι να αναφϊʑχθɹκ μια κοινɽ
θɹώχɼψɼ ϊɼω κοινωνικɽω ɺνϊαξɼω και ϊων ψχɹϊικών οχαμβϊων και αξιών μɹϊαξʒ ϊων
ɹνɷιαφɹχομɺνων ψɹ πλα ϊα ɹφκφɹɷα, γβψɹι μιαω κοινɽω ανϊκλɼψɼω ɶια ϊɼν φοιπϊɼϊα
και ϊιω μɹθπɷοʑω αξιολπɶɼψɼω φοʑ ʑφοψϊɼχκɻοʑν ϊɼν φχακϊικɽ ϊɼω ɹνϊαξιακɽω
ɹκφακɷɹʑψɼω/
Οι ψʑμμɹϊɺχονϊɹω ψϊο φχπɶχαμμα ɹφɹψɽμαναν πϊι χώχɹω φχɺφɹι να αναφϊʒξοʑν
νομοθɹψκα φοʑ αναɶνωχκɻɹι ϊα ɷικαιώμαϊα πλων ϊων φαιɷιών –
ψʑμφɹχιλαμγανομɺνων και ϊων φαιɷιών μɹ αναφɼχκɹω – ψϊɼν ɺɶκαιχɼ ʑφοψϊɽχιξɼ,
ϊɼν φοιοϊικɽ ɹκφακɷɹʑψɼ (χωχκω ɷιακχκψɹιω) και ϊɼν φλɽχɼ ψʑμμɹϊοχɽ ψɹ πλɹω ϊιω
ɹκφαιɷɹʑϊικɺω ɷχαψϊɼχιπϊɼϊɹω/ Αν και ɹκναι ψɼμανϊικɽ ɼ ɹξιψοχχπφɼψɼ ϊων
ɷικαιωμβϊων πλων ϊων ɹνɷιαφɹχομɺνων, οι μαθɼϊɺω θα φχɺφɹι να φαχαμɺνοʑν
ψϊο ɹφκκɹνϊχο/ Ɉπψο ɼ ɇȴɅ πψο και ɼ ɇΗȵȴΑΑ θα φχɺφɹι να λαμγβνονϊαι ʑφπψɼ
καϊβ ϊɼν ανβφϊʑξɼ ϊɼω ɹθνικɽω νομοθɹψκαω και ɹκφαιɷɹʑϊικɽω φολιϊικɽω, καθώω και
να ɷκνɹϊαι φχοψοχɽ ψϊɼ μɹϊαξʒ ϊοʑω ανϊιψϊοιχκα/
Ʌχɺφɹι να αναφϊʑχθοʒν ɷκκϊʑα ɶια ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ ϊων ɷιɹʑθʑνϊών ψχολɹκων ωω
φαχαɶπνϊων αλλαɶɽω και να ɹξαψφαλιψϊɹκ πϊι θα ʑιοθɹϊɽψοʑν μια φχοψɺɶɶιψɼ
«ομβɷαω¬ και θα αναφϊʒξοʑν ɺνα θɹϊικπ ɽθοω και μια κοʑλϊοʒχα φοʑ ψɺγɹϊαι πλο
ϊο φχοψωφικπ και ϊοʑω μαθɼϊɺω/ Θα φχɺφɹι να ψʑνɹχɶαψϊοʒν μɹ ϊοʑω ϊοφικοʒω
ɼɶɺϊɹω και ϊα μɺλɼ ϊɼω κοινπϊɼϊαω ɶια να αναλʒψοʑν ϊο φλακψιο και ϊον
φχοɶχαμμαϊιψμπ ϊοʑ ψχολɹκοʑ ɶια ϊɼν ανβφϊʑξɼ «ψϊχαϊɼɶικών ɷʑναϊοϊɽϊων¬,
ψʑμφɹχιλαμγανομɺνɼω ϊɼω ψαφοʒω ɹψϊκαψɼω ψϊɼ μβθɼψɼ, ιψχʑχών ψχɺψɹων, ϊɼω
ανοιχϊɽω ɹφικοινωνκαω, ϊɼω ψʑλλοɶικπϊɼϊαω, ϊɼω αναψϊοχαψϊικɽω φχακϊικɽω και ϊɼω
ɷɼμιοʑχɶικɽω φχοψɺɶɶιψɼω ɶια ϊɼν ɹφκλʑψɼ ϊων φχογλɼμβϊων/
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Οχɶβνωψɼ ϊων Ʌαχοχών ɶια ϊɼν ɉφοψϊɽχιξɼ ϊɼω ȵνϊαξιακɽω ȵκφακɷɹʑψɼω

Πφωω ɹφιψɼμακνɹι ο Peters, ɼ ɹξαϊομικɹʑμɺνɼ ɹκφακɷɹʑψɼ ɹκναι «ɺνα οικοʑμɹνικπ
ɷικακωμα, πχι μια ɹιɷικɽ ɹκφακɷɹʑψɼ ανβɶκɼ¬ (2004, ψ/ 42)/ Πλοι οι
ɹκφαιɷɹʑπμɹνοι ɷικαιοʒνϊαι ɺνα ɹνιακο και ψʑμμɹϊοχικπ ɹκφαιɷɹʑϊικπ φχπɶχαμμα
(ψʑμφɹχιλαμγανομɺνων ϊων ɹξωψχολικών ɷχαψϊɼχιοϊɽϊων), καϊβλλɼλɼ
αξιολπɶɼψɼ, «ιψοɷʒναμɹω¬ ɹʑκαιχκɹω μβθɼψɼω και φαιɷαɶωɶικɽ φοʑ αναɶνωχκɻɹι
και ικανοφοιɹκ φοικκλɹω ɷʑναϊπϊɼϊɹω «αφπ ϊɼν αχχɽ¬ (καθολικπω ψχɹɷιαψμπω)/
ȵφομɺνωω, ɼ φοιπϊɼϊα ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɼω θα φχɺφɹι να φχοψαχμπɻɹϊαι ψϊοʑω
μαθɼϊɺω και πχι ψϊιω ɷιοικɼϊικɺω ɷομɺω ϊων ψχολɹκων/
ɉφβχχɹι ɹφκψɼω ανβɶκɼ να ανϊιμɹϊωφιψϊοʒν ϊα φαχακβϊω φαινπμɹνα, ϊα οφοκα
μφοχɹκ να αφοϊɹλοʒν φχαɶμοʒω ψϊɼν ɹνκψχʑψɼ ϊɼω ιψοϊιμκαω. ɺλλɹιμμα ψκɺψɼω,
αɷʑναμκα ψɹγαψμοʒ ϊɼω ɷιαφοχɹϊικπϊɼϊαω, ɹξοχθολοɶιψμπω κακɽω ψʑμφɹχιφοχβω
(να καϊɼɶοχοʒμɹ ϊοʑω βλλοʑω), ɷιαϊɽχɼψɼ αφοϊʑχɼμɺνων φχακϊικών και αφοɷοχɽ
ϊων αχνɼϊικών ψϊβψɹων ψɹ πλɼ ϊɼ ψχολικɽ κοινπϊɼϊα/ ɇϊιω φɹχιφϊώψɹιω αʑϊɺω, ɼ
αχχικɽ καϊβχϊιψɼ ϊων ɹκφαιɷɹʑϊικών και ɼ ψʑνɹχɽω ɹφαɶɶɹλμαϊικɽ ανβφϊʑξɼ
ɷιαɷχαμαϊκɻοʑν κακχιο χπλο/
Ʌχοκɹιμɺνοʑ να οχɶανωθɹκ ɼ αφοϊɹλɹψμαϊικɽ ʑφοψϊɽχιξɼ ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω,
ιɷκωω ɹκɹκνοʑω μɹ αναφɼχκɹω, οι ɹιɷικοκ ɹφɹψɽμαναν ɹφκψɼω ϊɼν ανβɶκɼ ɶια μια
ψʑψϊɼμικɽ θɹώχɼψɼ φοʑ ɹφικɹνϊχώνɹϊαι ψϊɼν ανβφϊʑξɼ ϊων ɷʑναϊοϊɽϊων ψɹ πλα
ϊα ɹφκφɹɷα ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω/ Αφαιϊοʒνϊαι ιψχʑχοκ ɷɹψμοκ μɹϊαξʒ πλων ϊων
ɹφιφɺɷων ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω (ɷɼλαɷɽ μɹϊαξʒ ϊων ɹθνικών και ϊοφικών φοχɺων
χβχαξɼω φολιϊικɽω και ϊων ɼɶɹϊών ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɼω, ϊων ɷιɹʑθʑνϊών ψχολɹκων, ϊων
ɹκφαιɷɹʑϊικών, βλλων ɹφαɶɶɹλμαϊιών, ϊων μαθɼϊών και ϊων οικοɶɹνɹιών) ɶια να
ɹξαψφαλιψϊɹκ μια ψʑνɹκϊικɽ φχοψɺɶɶιψɼ/
Ένα ɹφιφλɺον ɻɽϊɼμα φοʑ ɹφιψɼμακνɹϊαι αφπ ϊοʑω ɹμφɹιχοɶνώμονɹω ɹκναι ɼ ανβɶκɼ
να αφοψαφɼνιψϊɹκ ο νɺοω χπλοω ϊων ɹιɷικών ψχολɹκων και ϊοʑ φχοψωφικοʒ
ʑφοψϊɽχιξɼω (φ/χ/ LS!) ωω φπχων ɶια ϊɼ γɹλϊκωψɼ ϊων φαχοχών ɶια πλοʑω ϊοʑω
μαθɼϊɺω ψϊα ψχολɹκα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω/ Ɉπνιψαν ϊɼν ανβɶκɼ να ɷιαϊɼχɼθɹκ ϊο
ɹξɹιɷικɹʑμɺνο φχοψωφικπ, αλλβ να αξιοφοιɼθɹκ ɷɼμιοʑχɶικβ ɶια να ʑφοψϊɼχιχθɹκ ɼ
φχακϊικɽ ψϊο ɹφκφɹɷο ολπκλɼχοʑ ϊοʑ ψχολɹκοʑ, καθώω και ψϊο ɹφκφɹɷο
μɹμονωμɺνων μαθɼϊών, καθιɹχώνονϊαω ϊιω ɹʑɺλικϊɹω μοχφɺω ʑφοψϊɽχιξɼω ψϊα
ψχολɹκα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω ωω «κανπνα¬/ Θα φχɺφɹι να αναɶνωχιψϊɹκ πϊι θα
ʑφβχξοʑν φοχɺω πφοʑ πλοι οι μαθɼϊɺω θα χχɹιβɻονϊαι «κβϊι φαχαφβνω¬ και θα
ɹξακολοʑθɹκ να αφαιϊɹκϊαι ɹξɹιɷικɹʑμɺνο φχοψωφικπ, ιɷκωω ɶια ψφβνιαω μοχφɽω
αναφɼχκɹω.
Ɉɺλοω, πψον αφοχβ ϊα ɻɼϊɽμαϊα ϊɼω χχɼμαϊοɷπϊɼψɼω και ϊɼω ανɹʒχɹψɼω φπχων,
ανϊκ να αɶωνκɻονϊαι μɹ ϊα φɹχιοχιψμɺνα «ɹφιφλɺον¬ κονɷʒλια φοʑ λαμγβνοʑν, ϊα
ψχολɹκα θα μφοχοʒψαν να αναφϊʒξοʑν οικονομικβ αφοɷοϊικβ ɷκκϊʑα ʑφοψϊɽχιξɼω
και ɹφαɶɶɹλμαϊικɽω ανβφϊʑξɼω φοʑ ψϊɼχκɻονϊαι ψϊɼ ψʑνɹχɶαψκα μɹϊαξʒ ϊων
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ϊοφικών φοχɺων και ϊων ϊοφικών ψχολɹκων/κɺνϊχων ʑφοψϊɽχιξɼω (!inscow κ/β/,
2006, Benoit, 2012, Ebersold, 2012).
7.2. Σϒσϑβσɹιτ
Οι ακπλοʑθɹω ψʑψϊβψɹιω, μɹ γβψɼ ϊα κʒχια αφοϊɹλɺψμαϊα ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω,
αφɹʑθʒνονϊαι ψϊοʑω φοχɹκω χβχαξɼω φολιϊικɽω και ψϊοχɹʒοʑν ψϊɼ γɹλϊκωψɼ ϊων
ψʑψϊɼμβϊων ʑφοψϊɽχιξɼω ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω μɹ αναφɼχκɹω ψϊα ψχολɹκα ɶɹνικɽω
ɹκφακɷɹʑψɼω/
7.2.1. Δικαιϊμαʏα ʏων παιδιϊν και σʐμμεʏοχθ
Οι ʑφɹʒθʑνοι χβχαξɼω φολιϊικɽω θα φχɺφɹι.
 να αναθɹωχοʒν ϊɼν ɹθνικɽ νομοθɹψκα και ϊɼν ɹκφαιɷɹʑϊικɽ φολιϊικɽ ɶια να
ɹξαψφαλιψϊɹκ πϊι ɹκναι ψʑνɹκϊικɺω και ʑφοψϊɼχκɻοʑν ɹνɹχɶβ ϊιω αχχɺω ϊπψο
ϊɼω ɇȴɅ πψο και ϊɼω ɇΗȵȴΑΑ και ψɺγονϊαι ϊο ɷικακωμα πλων ϊων μαθɼϊών
ɶια φλɽχɼ ψʑμμɹϊοχɽ ψϊο ψχολɹκο μɹ ϊɼ ɷικɽ ϊοʑω ϊοφικɽ ομβɷα
ψʑνομɼλκκων/ Αʑϊπ φɹχιλαμγβνɹι ιɷκωω.
 ϊο ɷικακωμα ψϊɼν ɹκφακɷɹʑψɼ και ψϊɼν ɺνϊαξɼ·
 ϊɼν αφαɶπχɹʑψɼ ϊων ɷιακχκψɹων λπɶω αναφɼχκαω·
 ϊο ɷικακωμα ϊων φαιɷιών να ɹκφχβɻοʑν ϊɼν βφοψɽ ϊοʑω και
 φχπψγαψɼ ψɹ γοɽθɹια/
7.2.2. Εννοιολογικθ σαφθνεια και σʐνοχθ
Οι ʑφɹʒθʑνοι χβχαξɼω φολιϊικɽω θα φχɺφɹι.
 να αφοψαφɼνκψοʑν ϊɼν ɺννοια ϊɼω ɺνϊαξɼω ɹνϊπω και μɹϊαξʒ ϊων ɹφιφɺɷων
ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω ωω ɺνα ɻɽϊɼμα φοʑ γɹλϊιώνɹι ϊɼν φοιπϊɼϊα και ϊɼν ιψοϊιμκα
ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω, φɹχιοχκɻονϊαω ϊιω χαμɼλɺω ɹφιɷπψɹιω αφπ πλɹω ϊιω
ɹʑβλωϊɹω ομβɷɹω, ψʑμφɹχιλαμγανομɺνων ϊων φαιɷιών μɹ αναφɼχκɹω/ Πλοι
οι ʑφɹʒθʑνοι χβχαξɼω φολιϊικɽω ψϊον ɹκφαιɷɹʑϊικπ ϊομɺα φχɺφɹι να
αναλβγοʑν ϊɼν ɹʑθʒνɼ ɶια όοʋϒτ ϊοʑω μαθɼϊɺω/
 να ɹφανɹξɹϊβψοʑν ϊοʑω ɷɹψμοʒω μɹϊαξʒ ϊων ɹφιφɺɷων ϊοʑ ψʑψϊɽμαϊοω
(ɷɼλαɷɽ μɹϊαξʒ ϊων ɹθνικών/ϊοφικών φοχɺων χβχαξɼω φολιϊικɽω, ϊων
ϊοφικών ɼɶɹϊών ψϊον ϊομɺα ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɼω/ɷιɹʑθʑνϊών ψχολɹκων, ϊων
ɷαψκβλων, βλλων ɹφαɶɶɹλμαϊιών και ϊων μαθɼϊών και ϊων οικοɶɹνɹιών
ϊοʑω) και να ɹνιψχʑθοʒν μɺψω ϊɼω ψʑνɹχɶαψκαω και ψʑνɹκϊικών ψʑμφχβξɹων
μɹϊαξʒ ϊων ʑφοʑχɶɹκων και ϊων ϊοφικών ʑφɼχɹψιών/ Η ɷχβψɼ αʑϊɽ θα
φχɺφɹι να ɷιɹʑχʒνɹι ϊιω φχοοφϊικɺω, να αʑξɽψɹι ϊɼν αμοιγακα ψʑνɹννπɼψɼ
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και να καλλιɹχɶɽψɹι «χωχκω αφοκλɹιψμοʒω ικανπϊɼϊɹω¬ ψϊο ψʒνολο ϊοʑ
ɹκφαιɷɹʑϊικοʒ ψʑψϊɽμαϊοω/
 να φαχɺχοʑν κκνɼϊχα ώψϊɹ ϊα ψχολɹκα να ɷɺχονϊαι πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω αφπ
ϊɼν ϊοφικɽ κοινπϊɼϊα και να ɹξαψφαλκψοʑν πϊι οι μɺθοɷοι αξιολπɶɼψɼω, οι
ɹφιθɹωχɽψɹιω και βλλα μɺϊχα λοɶοɷοψκαω ʑφοψϊɼχκɻοʑν ϊɼν φχακϊικɽ ϊɼω
ɹνϊαξιακɽω ɹκφακɷɹʑψɼω και ψʑμγβλλοʑν ψϊɼν φɹχαιϊɺχω γɹλϊκωψɼ ϊων
φαχοχών ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω/
7.2.3. Σʐνεχθτ ʐποσʏθριξη
Οι ʑφɹʒθʑνοι χβχαξɼω φολιϊικɽω θα φχɺφɹι.
 να αναφϊʒξοʑν ɺνα ψʒψϊɼμα «ψʑνɹχοʒω ʑφοψϊɽχιξɼω¬ ɶια ϊοʑω καθɼɶɼϊɺω,
ϊο φχοψωφικπ ʑφοψϊɽχιξɼω και, ɹιɷικπϊɹχα, ϊοʑω ɹφικɹφαλɽω ϊων ψχολɹκων
μɺψω ϊɼω χχɽψɼω ϊɼω ɺχɹʑναω, ϊɼω ɷικϊʒωψɼω και ϊων ψʑνɷɺψɹων μɹ ϊα
φανɹφιψϊɽμια και ϊα ιɷχʒμαϊα αχχικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω ϊων ɹκφαιɷɹʑϊικών,
φχοκɹιμɺνοʑ να φχοψφɺχοʑν ɹʑκαιχκɹω ɷια γκοʑ μβθɼψɼω ψɹ πλɹω ϊιω
ομβɷɹω/
 να αναφϊʒξοʑν ϊον χπλο ϊων ɹιɷικών ψχολɹκων ωω μɺψο ɶια ϊɼν αʒξɼψɼ ϊɼω
ικανπϊɼϊαω ϊων ψχολɹκων ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω να γɹλϊιώψοʑν ϊɼν
ʑφοψϊɽχιξɼ φχοω ϊοʑω μαθɼϊɺω/ ɉφβχχɹι ανβɶκɼ να ɷιαϊɼχɼθοʒν και να
αναφϊʑχθοʒν φɹχαιϊɺχω οι ɹιɷικɺω ɶνώψɹιω και ɷɹξιπϊɼϊɹω ϊοʑ φχοψωφικοʒ
ϊων κɺνϊχων φπχων μɹ ϊχπφοʑω φοʑ ϊοʑω ɹφιϊχɺφοʑν να ʑφοψϊɼχκɻοʑν ϊο
φχοψωφικπ ϊοʑ ψχολɹκοʑ (ɶια φαχβɷɹιɶμα, μɺψω ϊɼω φαχοχɽω ψʑμγοʑλών
και ϊɼω ψʑνɹχɶαψκαω), καθώω ɹφκψɼω και να φαχɺχοʑν ɺνα ɹιɷικπ ɷκκϊʑο φοʑ
θα ɹνιψχʒψɹι ϊɼν ʑφοψϊɽχιξɼ φχοω ϊοʑω μαθɼϊɺω, πφωω αʑϊοʒω μɹ ψφβνιɹω
μοχφɺω αναφɼχκαω/
 να αναφϊʒξοʑν φɹχιψψπϊɹχο φχοψγβψιμα ɹκφαιɷɹʑϊικβ φχοɶχβμμαϊα και
φλακψια αξιολπɶɼψɼω και να ɹνιψχʒψοʑν ϊɼν ɹʑɹλιξκαω ψϊɼν φαιɷαɶωɶικɽ, ϊɼ
ψχολικɽ οχɶβνωψɼ και ϊɼν καϊανομɽ ϊων φπχων, ɺϊψι ώψϊɹ ϊα ψχολɹκα να
μφοχοʒν να αναφϊʒξοʑν καινοϊπμοʑω ϊχπφοʑω ɷɼμιοʑχɶκαω ɹνπω
ψʑψϊɽμαϊοω ψʑνɹχοʒω ʑφοψϊɽχιξɼω ɶια ϊοʑω μαθɼϊɺω, ανϊκ να φχοψφαθοʒν
να ϊοʑω ɹνϊβξοʑν πλοʑω ψϊο ʑφβχχον ψʒψϊɼμα/
7.3. Τɹοιξɺτ παραϑɼρɽσɹιτ
Οι ɷχαψϊɼχιπϊɼϊɹω ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω «Οχɶβνωψɼ ϊων Ʌαχοχών¬ ʑφοψϊɼχκɻοʑν
ϊɼν ανβɶκɼ μɹϊβγαψɼω αφπ ɺνα μονϊɺλο γβψɹι ɹλλɹιμμβϊων (αναɶκών) ψɹ θɺμαϊα
αναφɼχιών, ϊο οφοκο ɹνϊοφκɻɹι ϊο φχπγλɼμα ψϊο μαθɼϊɽ, ψɹ ɺνα μονϊɺλο φοʑ
λαμγβνɹι ʑφπψɼ ϊα ɷικαιώμαϊα ϊων μαθɼϊών ψϊο φλακψιο ϊɼω ɹκφακɷɹʑψɼω,
ɹξαψφαλκɻονϊαω πϊι πλοι ψʑμμɹϊɺχοʑν ɹνɹχɶβ ψϊɼ ɷιαɷικαψκα ϊɼω μβθɼψɼω/ Αʑϊπ
ɹφιψɼμακνɹι ϊɼν ανβɶκɼ μɹϊβγαψɼω αφπ ϊɼν οχɶβνωψɼ ϊων φαχοχών ψɹ ɹφκφɹɷο
ɇʑνοφϊικɽ Έκθɹψɼ
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αϊομικɽω ʑφοψϊɽχιξɼω, ψϊο φώω μφοχοʒν να οχɶανωθοʒν ϊα ψʑψϊɽμαϊα
ʑφοψϊɽχιξɼω ώψϊɹ ϊα ɶɹνικβ ψχολɹκα να ɶκνοʑν φɹχιψψπϊɹχο ικανβ να
ανϊαφοκχκνονϊαι ψϊιω αφαιϊɽψɹιω πλων ϊων μαθɼϊών ɶια ʑψɼλɽω φοιπϊɼϊαω
ɹκφακɷɹʑψɼ/
ɇʒμφωνα μɹ ϊοʑω Ebersold κ/β.. «Οι φχοψφβθɹιɹω ɶια ϊɼν ɺνϊαξɼ ψϊα ψχολɹκα
ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω ɶκνονϊαι κʑχκωω ɶια πψοʑω «ϊαιχιβɻοʑν¬ ψϊο ψʒψϊɼμα ωω
ɺχɹι¬ (2011, ψ/ 10)/ Η ομβɷα-ψϊπχοω ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω αʑϊοʒ – οι μαθɼϊɺω μɹ
αναφɼχκɹω – μφοχɹκ να χχɹιαψϊɹκ ψɼμανϊικɽ ψϊɽχιξɼ ɶια να μφοχɹκ να «ϊαιχιβξɹι¬
ψϊα ʑφιψϊβμɹνα ψʑψϊɽμαϊα/ Ωψϊπψο, πφωω ɷɹκχνοʑν ϊα φαχαɷɹκɶμαϊα φοʑ
μɹλɹϊɽθɼκαν ψϊο φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω αʑϊοʒ, ϊα ɹκφαιɷɹʑϊικβ ψʑψϊɽμαϊα
και ϊα ψχολɹκα ɶɹνικɽω ɹκφακɷɹʑψɼω μφοχοʒν να «μɹϊαμοχφωθοʒν¬ ώψϊɹ να
καλʒψοʑν ϊιω ανβɶκɹω ʑφοψϊɽχιξɼω ϊɼω ομβɷαω αʑϊɽω – και να ωφɹλɽψοʑν πλοʑω
ϊοʑω μαθɼϊɺω/
Ʌχοκɹιμɺνοʑ να οχɶανωθɹκ ɼ αφοϊɹλɹψμαϊικɽ ʑφοψϊɽχιξɼ ɶια πλοʑω ϊοʑω μαθɼϊɺω,
ιɷκωω ɹκɹκνοʑω μɹ αναφɼχκɹω, οι ɹιɷικοκ ψϊο φλακψιο ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω
ɹφɹψɽμαναν ϊɼν ανβɶκɼ ɶια μια ɹνιακα, ψʑψϊɼμικɽ φχοψɺɶɶιψɼ φοʑ ɹφικɹνϊχώνɹϊαι
ψϊɼν ανβφϊʑξɼ ιψχʑχών θɹψμών και αμοιγακαω ʑφοψϊɽχιξɼω ψɹ πλα ϊα ɹφκφɹɷα ϊοʑ
ψʑψϊɽμαϊοω/
Καϊβ ϊɼ ɷιβχκɹια ϊων ɷχαψϊɼχιοϊɽϊων ϊοʑ φχοɶχβμμαϊοω, αφπ ϊα φαχαɷɹκɶμαϊα
ϊων ψʑψϊɼμβϊων φαχοχών ɷιαφιψϊώθɼκɹ πϊι ɷκɷɹϊαι ɺμφαψɼ ψϊɼ μβθɼψɼ – ɶια
πλοʑω – και καϊαɷɹκχθɼκɹ πϊι, ψϊα ψχολɹκα φοʑ φαχɺχοʑν ɹʑκαιχκɹω ψɹ πλοʑω ϊοʑω
μαθɼϊɺω να ψʑμμɹϊɺχοʑν ψɹ ιψπϊιμɼ γβψɼ, πψοι ɺχοʑν αναφɼχκɹω μφοχοʒν να
«μβθοʑν χωχκω πχια¬ (Hart κ/β/, 2004)/ Πφωω ɹξɽɶɼψɹ ɺναω ɹιɷικπω ɷβψκαλοω ψϊɼ
ɇλογɹνκα. «ȵχɶαɻπμαψϊɹ ɶια ϊɼ ɻωɽ – πχι ɶια ɺνα μβθɼμα¬/
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