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Πρόλογος

Εάν σταθούµε στις σηµαντικές αρχές που διατυπώνονται γενικά στις αναπτυγµένες δυτικές
κοινωνίες, το ρητό της γαλλικής επανάστασης «ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη» φαίνεται
πως βρίσκει µεγάλη απήχηση στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πολλές
χώρες του ΟΟΣΑ, τουλάχιστον ως σύµβολο.

Στην πραγµατικότητα όµως τα πράγµατα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα. Οι τρεις αυτές αρχές δεν
είναι αυτονόητες: η ελευθερία να διάγει κανείς τον ιδιωτικό και επαγγελµατικό του βίο κατά
βούληση, και η επιχειρηµατική ελευθερία, έχουν ως αποτέλεσµα την ευελιξία της εργασίας.
Ως προς αυτό οι γάλλοι εργάτες στα τέλη του 18ου και του 19ου αιώνα απέκτησαν πικρή πείρα,
όταν είδαν να τους απαγορεύεται το δικαίωµα να οργανώνονται σε συνδικάτα από το νόµο Λε
Σαπελιέ (Le Chapelier) του 1791 � νόµος ο οποίος κατήργησε τις συντεχνίες στο όνοµα της
ελευθερίας της εργασίας. Όµως η ευελιξία της εργασίας είναι πραγµατικό πλεονέκτηµα µόνο
όταν είναι αποτέλεσµα ελεύθερης απόφασης και επιλογής, όταν προέρχεται από τη διάθεση
για αλλαγή. Υπό αυτή την έννοια, πραγµατική ελευθερία κινήσεων έχουµε µόνον όταν
βρισκόµαστε σε θέση ισχύος. Η ελευθερία παίρνει υπερβολικά συχνά τη µορφή της ελευθερίας
κινήσεως των πιο ισχυρών και των πλέον ευνοηµένων. Η ελευθερία χωρίς ισότητα περιορίζεται
απλώς στην ικανότητα των ισχυρότερων και πλουσιότερων να σφετερίζονται τις πιο επικερδείς
και πλεονεκτικές δραστηριότητες εις βάρος των λιγότερο ευνοηµένων, των αδυνάτων, των
λιγότερο χαρισµατικών, ή απλούστατα των λιγότερο επιθετικών.

∆εν νοείται λοιπόν αρχή της ελευθερίας αποκοµµένη από την αρχή της ισότητας.

Ωστόσο, και η ίδια η αρχή της ισότητας υπερβολικά συχνά νοείται ως η ανάγκη να έχουν όλοι
την ίδια µεταχείριση, τις ίδιες τυπικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους και
τις ίδιες δυνατότητες να χτίσουν το µέλλον τους υπό βέλτιστες συνθήκες. Θεωρούµε, δηλαδή,
ότι είµαστε όλοι όµοιοι, και συνετώς δεν υπάρχει κανένας λόγος ευνοϊκής µεταχείρισης
οποιουδήποτε. Κι όµως, µολονότι είναι αναµφίβολο ότι όλοι µοιάζουµε µεταξύ µας, εξίσου
αδιαµφισβήτητο είναι και το γεγονός ότι είµαστε όλοι διαφορετικοί � άρα όχι ίδιοι. ∆εν έχουν
την ίδια αφετηρία όλοι οι πολίτες που συνυπάρχουν στην ίδια γεωγραφική και πολιτισµική
οντότητα (γειτονιά, δήµος, περιφέρεια, κράτος, κλπ.). ∆εν διαθέτουν όλοι οι πολίτες τα ίδια
αρχικά εφόδια όσον αφορά την οικονοµική ευχέρεια, το πολιτιστικό υπόβαθρο, τη σωµατική
δύναµη ή την ευστροφία. Η τυπικά ίση µεταχείριση µεταξύ προσώπων διαφορετικών, που
συνίσταται στη παροχή των ίδιων ευκαιριών και των ίδιων µέσων σε όλους τους πολίτες,
στην πραγµατικότητα δεν οδηγεί παρά στη διατήρηση ή ακόµα και στην όξυνση των αρχικών
διαφορών. Η αρχή της ισότητας πρέπει, για το λόγο αυτό, να νοείται όχι ως αρχή της ίσης
µεταχείρισης βάσει των αρχικών εφοδίων, αυτό που θα αποκαλέσουµε στατική ή τυπική
ισότητα, αλλά ως αρχή δυναµικής ισότητας, ισότητας εν εξελίξει � ως µια ιδανική
κατάσταση, προς την οποία θα έπρεπε να συγκλίνουν οι προσπάθειές µας, µια κατάσταση που
τείνει προς την εξίσωση των αρχικών εφοδίων.

Έτσι λοιπόν είναι απολύτως αναγκαίο να λάβουµε υπόψη την τρίτη αρχή, εκείνη της
αδελφοσύνης, η βασική ιδέα της οποίας είναι η αλληλεγγύη µεταξύ των µελών του
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κοινωνικού σώµατος. Αυτή είναι η αρχή που µας επιτρέπει να ξεπεράσουµε τη στατική
θεώρηση της ισότητας και της ελευθερίας:

(α) Ποιο κοµµάτι της δικής µας ελευθερίας δράσης, της επιχειρηµατικής ελευθερίας κλπ.
δεχόµαστε να θυσιάσουµε ή να περιορίσουµε, προκειµένου να συµβάλλουµε στη µείωση
των διαφορών;

(β) Σε ποιο βαθµό είµαστε αποφασισµένοι να εφαρµόσουµε µέτρα θετικής διάκρισης στο
όνοµα της αρχής της αδελφοσύνης, προκειµένου να αποκαταστήσουµε την πραγµατική,
και όχι µόνο τυπική, ισορροπία µεταξύ πολιτών, οι οποίοι ενίοτε είναι πολύ διαφορετικοί
µεταξύ τους;

Αυτή την προφανώς πολύ ιδεαλιστική, φιλοσοφική θεώρηση, την οποία ορισµένοι θα
θεωρήσουν σίγουρα πολύ αφελή, επιθυµούµε να εφαρµόσουµε σε αυτή την «Αγορά», µε
θέµα την κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και των εκπαιδευτών αυτών των ατόµων.

Τι είναι στην πραγµατικότητα ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες (person with disabilities,
personne handicapée, Mensch mit Behinderungen);

Κατά τη γνώµη µας, είναι το άτοµο που στο συνεχή µετ� εµποδίων αγώνα της αναζήτησης
καλύτερων συνθηκών ζωής ξεκινά µε καθυστέρηση ή ξεκινά µε µεγαλύτερο φορτίο από
εκείνο του µέσου αγωνιζόµενου.

Για να εξαλειφθούν οι διακρίσεις και να επιτευχθεί η κοινωνική ένταξη δεν αρκεί να είναι η
εκπαίδευση ανοικτή σε όλους, ούτε να είναι υποχρεωτική και δωρεάν, ούτε να απαγορεύονται
οι διακρίσεις στις προσλήψεις, ούτε να προβλέπονται ειδικές θέσεις στάθµευσης και θέσεις
σε λεωφορεία ή ακόµη και θέσεις εργασίας για την τάδε ή τη δείνα µερίδα του πληθυσµού.

Ανάµεσα στις µειονεκτήµατα που δυσχεραίνουν τον αγώνα µας για µια θέση στον ήλιο, ορισµένα
είναι πιο βαριά, λιγότερο θεραπεύσιµα. Σίγουρα, όλοι µας έχουµε κάποιο µειονέκτηµα:

(α) το φύλο: ας σκεφτούµε µια γυναίκα σε ένα ανδροκρατούµενο περιβάλλον, µια µητέρα µε
πολλά παιδιά που συναγωνίζεται µε άτεκνους, σε έναν κόσµο όπου η διαθεσιµότητα προς
εργασία γίνεται απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση στην απασχόληση και την
επαγγελµατική πρόοδοú

(β) το χρώµα του δέρµατος, ένα εξωτικό όνοµα ή επώνυµο, µια έντονη προφορά κλπ.: δεν
χρειάζεται να επιµείνουµε στις επιπτώσεις που έχει ο ρατσισµός στην ατοµική και
προσωπική εξέλιξη του ανθρώπου ακόµα και στις πλούσιες και φιλελεύθερες κοινωνίες
µας, που όµως αναπτύσσουν µε ευκολία ξενοφοβικές τάσειςú

(γ) τα πολιτισµικά στίγµατα: έλλειψη καλλιέργειας (ο «άξεστος»), προέλευση από
υποβαθµισµένα προάστια (ο «µετανάστης»), επαρχιωτισµός (ο «χωριάτης»), σχολική
αποτυχία (ο «αστοιχείωτος»), αδυναµία µάθησης (ο «χαζός»)· τα στίγµατα αυτά οδηγούν
σε καθηµερινούς µπελάδες και προσβολές, που δε βοηθούν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της
αυτονοµίας και υπευθυνότητας, στα χαρακτηριστικά δηλαδή εκείνα που αποτελούν το
πιστεύω της µεταβιοµηχανικής κοινωνίαςú
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(δ) η ασχήµια, ή απλώς εµφάνιση που δεν ακολουθεί τα προβαλλόµενα πρότυπα: ζούµε σε
έναν κόσµο όπου λίγα κιλά παραπάνω ή παρακάτω όχι µόνο µας αποκλείουν από τα
πρότυπα οµορφιάς που προβάλλουν τα περιοδικά µεγάλης κυκλοφορίας, αλλά µας
κάνουν να χάνουµε και ευκαιρίες απασχόλησης, επαγγελµατικές επιλογές κλπ.

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα µειονεκτήµατα το ίδιο. Για ορισµένους από εµάς, ο αγώνας είναι
πραγµατικά πιο δύσκολος. Ακόµη και για την εκκίνηση απαιτείται τέτοια προσπάθεια που δεν
είναι δυνατόν να γίνει χωρίς εξωτερική βοήθεια. Πρόκειται για όλους τους ανθρώπους που
έχουν κινητικές αναπηρίες (παραπληγικοί, τετραπληγικοί, άτοµα µε µυοπάθεια...),
αισθητηριακές αναπηρίες (κωφοί, τυφλοί και αµβλύωπες), πνευµατικές αναπηρίες (άτοµα µε
σύνδροµο Ντάουν, αυτιστικοί....) και πολλαπλές
αναπηρίες. Σκοπός µας είναι να υποστηρίξουµε
και να αναπτύξουµε µια θεµελιώδη, κατά τη
γνώµη µας, αρχή, ότι, δηλαδή, η αναπηρία µπορεί
αντικειµενικά να εµποδίζει και να επιβραδύνει τις
κινήσεις, τη µάθηση, τη συγκέντρωση, τις
συναισθηµατικές σχέσεις, τις σχέσεις µε το
συνάνθρωπο κλπ. αλλά δεν εµποδίζει σε καµία
περίπτωση τη δράση. Σε κάθε είδος αναπηρίας
υπάρχουν περιθώρια για αυτόνοµη ανάληψη
δράσης και αποφάσεων, χαρακτηριστικό ίδιον του
ανθρώπου, όπως επισηµαίνει και ο Μπερνάρ Σαπύ στο µικρό σκίτσο του (�Ένας άνθρωπος µε
πολλαπλή αναπηρία είναι εντελώς ανάπηρος �Ένας άνθρωπος µε πολλαπλή αναπηρία είναι
εντελώς άνθρωπος�)

Το άτοµο µε ειδικές ανάγκες έχει λοιπόν, όπως κάθε πολίτης, δυνατά και αδύνατα σηµεία.
Είναι καιρός να σταµατήσουµε να βλέπουµε µόνο τις αδυναµίες και να αρχίσουµε να
ενδιαφερόµαστε για τις ικανότητες και δυνατότητες. Θεωρούµε αυτονόητο ότι τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες έχουν θέση στην κοινωνία µας, κι αυτό όχι µόνο για ηθικούς λόγους � οι
οποίοι µας οδηγούν στην πραγµατοποίηση κάθε δυνατής ενέργειας για την ένταξη κάθε
συµπολίτη µας, όποιες και εάν είναι οι σωµατικές και πνευµατικές του ικανότητες, σε µια
κοινωνία που τη θέλουµε πιο δίκαιη και πιο αλληλέγγυα � αλλά και για οικονοµικούς και
κοινωνικούς λόγους. Σε έναν κόσµο όπου τα τεχνικά, τεχνολογικά και ηλεκτρονικά
επιτεύγµατα µας απαλλάσσουν από κοπιαστικές εργασίες που απαιτούν την άσκηση
σωµατικής δύναµης, η σωµατική αναπηρία αποτελεί πλέον µόνο πρόσχηµα για την άρνηση
κατάρτισης ή απασχόλησης ατόµου µε ειδικές ανάγκες. Είτε το θέλουµε είτε όχι, στη
σηµερινή µεταµοντέρνα κοινωνία (επειδή ακόµη και αυτά τα τεχνικά, τεχνολογικά και
ηλεκτρονικά επιτεύγµατα έχουν τα όριά τους) εξακολουθούν να υπάρχουν � και ενδεχοµένως
θα υπάρχουν για πολύ καιρό ακόµα � εργασίες που απαιτούν πιο περιορισµένες πνευµατικές
ικανότητες, οι οποίες ωστόσο δεν µπορούν ακόµα να αυτοµατοποιηθούν. Υπάρχει, λοιπόν,
περιθώριο για την αποτελεσµατική και αποδοτική απασχόληση ατόµων µε νοητική αναπηρία.
Επειδή, λοιπόν, τους έχουµε και εµείς ανάγκη τουλάχιστον όσο µας έχουν και εκείνοι, πρέπει
να κάνουµε ό,τι είναι δυνατόν για να προσανατολίζουµε επαγγελµατικά και να καταρτίζουµε
τους ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.
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Κάθε µορφή αναπηρίας έχει τα δικά της ιδιαίτερα προβλήµατα. Οι τρεις ολιγόωρες συνεδρίες
που έχουµε στη διάθεσή µας σε µια «Αγορά» δεν επαρκούν προφανώς για την εξέταση όλων
των περιπτώσεων. Στην «Αγορά» αυτή θα πρέπει αναγκαστικά να περιοριστούµε στην ανάλυση
µιας µόνο κατηγορίας αναπηρίας και επιλέξαµε την νοητική αναπηρία. Θα εξετάσουµε πώς,
µέσω της κατάρτισης των ατόµων µε νοητική αναπηρία και των εκπαιδευτών τους, θα
µπορέσουν τα άτοµα αυτά να ασκήσουν ουσιαστικά, και µε κατάλληλα προσαρµοσµένο τρόπο,
τα δικαιώµατα τους. Επιλέξαµε να επικεντρωθούµε στη νοητική αναπηρία, η οποία από µόνη
της είναι ιδιαίτερα σύνθετη και καλύπτει πολύ διαφορετικές καταστάσεις, επειδή το κοινωνικό
περιβάλλον είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, για να µην πούµε καχύποπτο, απέναντι στο θέµα της
αυτονοµίας και των δικαιωµάτων των ατόµων µε νοητική υστέρηση. Συνεπώς, το ζήτηµα της
επαγγελµατικής κατάρτισης των ατόµων µε νοητική υστέρηση και της αυτονόµησής τους
είναι θέµα αµφιλεγόµενο αλλά και σύνθετο. Υπό αυτή την έννοια, εντάσσεται πλήρως στους
γενικούς στόχους που θέλει να επιτύχει ο θεσµός της «Αγοράς Θεσσαλονίκης», δηλαδή την
προσέγγιση πολύ διαφορετικών απόψεων, διαφόρων κοινωνικών φορέων, σχετικά µε
δύσκολα, αλλά θεµελιώδη ζητήµατα, τα οποία απασχολούν την κοινωνία µας ως προς την
αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση (ΑΣΕΚ) και την κοινωνική ένταξη. Η
πρώτη συνεδρία της «Αγοράς» αυτής θα είναι ταυτοχρόνως µια ευκαιρία να εντοπίσουµε
κατά πόσο αποκλίνουν οι απόψεις µας, αλλά και να αναζητήσουµε µια κοινή συνισταµένη.

Το θέµα της πρώτης συνεδρίας είναι «Κοινωνική Αλληλεγγύη και Νοητική Υστέρηση».

(α) Θα εξετάσουµε την ίδια την αναπηρία:

(i) Ποιος οµιλεί για αναπηρία;

(ii) Από ποια στιγµή οµιλούµε για αναπηρία;

(iii) Η νοητική υστέρηση είναι ιατρικό ή κοινωνικό γεγονός;

(β) Θα αναρωτηθούµε επίσης για τη σκοπιµότητα της επαγγελµατικής κατάρτισης των
ατόµων µε νοητική υστέρηση:

(i) Είναι τo Cedefop αρµόδιο να ασχοληθεί µε την επαγγελµατική κατάρτιση των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, ή µήπως πρόκειται για έναν τοµέα που πρέπει να
παραµείνει στην αρµοδιότητα εξουσιοδοτηµένων ειδικών;

(ii) Εάν είναι αρµόδιο, µήπως το Cedefop πρέπει να ασχοληθεί µόνο µε την
επαγγελµατική κατάρτιση του πληθυσµού που είναι ικανός να εργαστεί, του
απασχολήσιµου («αποδοτικού») πληθυσµού;

(iii) Η επαγγελµατική κατάρτιση περιορίζεται στην τεχνική κατάρτιση (γνώσεις και
τεχνικές δεξιότητες) ή µήπως συνδέεται άµεσα µε το θέµα της αυτονοµίας και της
βελτίωσης των γενικών ικανοτήτων (αντίληψη της µάθησης, κοινωνικές δεξιότητες);

(γ) Έτσι θα οδηγηθούµε στην εξέταση του ρόλου και της σηµασίας της προστατευµένης
εργασίας (CAT � κέντρα παροχής βοήθειας µέσω της εργασίας):

(i) Η δηµιουργία θέσεων προστατευµένης εργασίας αποτελεί αναπόφευκτη ανάγκη;
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(ii) Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση είναι πραγµατικά ανίκανα, αναποτελεσµατικά και
µη παραγωγικά; Πώς µπορούν να χρησιµοποιήσουν καλύτερα τις ικανότητές τους;
Ποιος ο ρόλος της ΑΣΕΚ στη διαδικασία εξειδίκευσης;

(iii) Οι επιχειρήσεις που απασχολούν άτοµα µε νοητική υστέρηση είναι αποδοτικές, και
υπό ποιες προϋποθέσεις;

(iv) Ποιο καθεστώς πρέπει να ισχύει για τους εργαζοµένους µε νοητική υστέρηση;

Το Cedefop, ως δηµόσιος ευρωπαϊκός οργανισµός που ειδικεύεται στη µελέτη της αρχικής και
της συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (ΑΣΕΚ), των στόχων της, του κοινωνικού της
ρόλου και της εφαρµογής της, και που αποβλέπει στην ανάπτυξη της ΑΣΕΚ στις διάφορες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνδεδεµένες χώρες, είναι φυσικό να τείνει να θεωρεί
την αναπηρία ως κοινωνικό παρά ως ιατρικό πρόβληµα. Τα εµπόδια στην επαγγελµατική
κατάρτιση, την ένταξη και την αυτονόµηση των ατόµων µε αναπηρία προέρχονται τόσο από
εξωτερικούς παράγοντες � τις αντιστάσεις του κοινωνικού περίγυρου � όσο και από
εσωτερικούς, δηλαδή την ίδια την κατάσταση της αναπηρίας. Ουδείς αρνείται τη δυσκολία και
την ιδιαιτερότητα των πολλών και διαφόρων καταστάσεων που βιώνουν τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση. Η παροχή επαγγελµατικού προσανατολισµού και κατάρτισης στα άτοµα αυτά
αποκτά συνεπώς µια εντελώς ιδιαίτερη διάσταση. Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται ο
σχολικός και επαγγελµατικός προσανατολισµός των ατόµων µε νοητική υστέρηση δεν
διαφέρουν πολύ ως προς τους σκοπούς και τους περιορισµούς τους από τις αρχές που
εφαρµόζονται γενικά. Προϋποθέτουν βεβαίως ιδιαίτερες γνώσεις για τις ειδικές συνθήκες
απασχόλησης σε σχέση µε τα διάφορα είδη αναπηρίας, της νοµοθεσίας που λειτουργεί ευνοϊκά
ή, αντίθετα, δυσµενώς για τα άτοµα µε αναπηρία, καθώς και τις επιδοτήσεις, που επιτρέπουν
την αντιστάθµιση πιθανών αποκλίσεων παραγωγικότητας και απόδοσης. ∆εν θέλουµε να
οδηγούµε τα άτοµα σε τραυµατικά επαγγελµατικά αδιέξοδα. Σε ό,τι αφορά την κατάρτιση,
δεδοµένου ότι στόχος είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη ένταξη των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στην επονοµαζόµενη φυσιολογική κοινωνία, θα ασχοληθούµε µε εκείνες τις µεθόδους
κατάρτισης που µπορούν να οδηγήσουν αποτελεσµατικότερα τα άτοµα αυτά στην αυτονοµία
και την ανεξαρτησία, κυρίως µε ολοκληρωµένες µορφές γενικής και επαγγελµατικής κατάρτισης.
Έτσι, θα ήταν προτιµότερο η κατάρτιση αυτή να παρέχεται σε ένα κανονικό σχολικό
περιβάλλον, προκειµένου να διευκολύνεται η ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο ανοικτό
περιβάλλον και να εξοικειώνονται οι µαθητές, οι µαθητευόµενοι και οι φοιτητές µε την επαφή
µε εκείνους που αύριο θα είναι συνάδελφοί τους (βλέπε «Αγορά 9» για τις εναλλακτικές
εφαρµογές κατάρτισης). Πέρα από την ίδια την αναπηρία, και τα τραύµατα και τις δυσκολίες
που προκαλεί η ίδια σους πάσχοντες, το στοιχείο εκείνο που καθορίζει την ποιότητα ζωής των
ατόµων αυτών είναι η στάση των άλλων. Εάν έλθουν σε επαφή µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες
από πολύ νεαρή ηλικία τα λεγόµενα φυσιολογικά άτοµα µπορούν να διαµορφώσουν τη στάση
τους, να συνειδητοποιήσουν µέσα από τις διαφορές και τις οµοιότητες όλα όσα τους φέρνουν πιο
κοντά (και όχι µόνο όλα όσα τους διαφοροποιούν από τους «άλλους»), µέσα από µια διαδικασία
ταύτισης µε τον άλλον, και αναγνώρισής του. Έτσι, η κατάρτιση ατόµων µε ειδικές ανάγκες
σηµαίνει (ενδεχοµένως µάλιστα κυρίως σηµαίνει) και κατάρτιση των θεωρούµενων
φυσιολογικών ατόµων που τους περιβάλλουν. Σηµαίνει κατάρτιση του κοινωνικού σώµατος,
κάτι που µας παραπέµπει στην πρώτη συνεδρία σχετικά µε την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά
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και στην τρίτη, η οποία θα ασχοληθεί µε την κατάρτιση των εκπαιδευτών και των ειδικών που
περιβάλλουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες κατά την κατάρτιση και στο χώρο εργασίας.

Έτσι, η δεύτερη συνεδρία της Αγοράς µας ασχολείται µε την καρδιά του προβλήµατος,
το ζήτηµα «της κατάρτισης των ατόµων µε νοητική και ψυχική αναπηρία και της
µετάβασης από το κέντρο κατάρτισης στην κοινωνική ένταξη».

(α) Κατά τη συνεδρία αυτή, θα εξετάσουµε, µεταξύ άλλων, ορισµένα ζητήµατα που αφορούν
τις µεθόδους κατάρτισης των ατόµων µε νοητική υστέρηση:

(i) Η επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων µε αναπηρία πρέπει άραγε να
πραγµατοποιείται εντός ειδικών ιδρυµάτων ή µπορεί να παρέχεται και σε
συνηθισµένα κέντρα κατάρτισης; Και αν ναι, σε ποιο βαθµό και υπό ποιες
προϋποθέσεις;

(ii) Τι σηµαίνει ποιοτική επαγγελµατική κατάρτιση;

(iii) Ποια κριτήρια, ποια πρότυπα ποιότητας πρέπει να εφαρµόζονται στην
επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες;

(iv) Ποια είναι, από παιδαγωγική άποψη, τα πλεονεκτήµατα και τα όρια των εµπειριών
σε ανοικτό περιβάλλον και ποιες επιπτώσεις έχουν στην επαγγελµατική
αποτελεσµατικότητα οι δεξιότητες, που αποκτούνται άτυπα µε τον τρόπο αυτό;

(v) Πόσο πρέπει να τονιστεί η αρχική και πόσο η συνεχιζόµενη κατάρτιση και η διά
βίου µάθηση;

(β) Θα έχουµε την ευκαιρία να αναρωτηθούµε για τα όρια της επαγγελµατικής κατάρτισης
και της κατάρτισης για την απόκτηση κοινωνικών και γενικών δεξιοτήτων, οι οποίες,
όπως συµφωνούµε σήµερα, έχουν καταστεί οι πιο σηµαντικές δεξιότητες για κάθε
εργαζόµενο:

(i) Στην κατάρτιση ατόµων µε νοητική υστέρηση, η κατάρτιση πρέπει να είναι
περισσότερο τεχνική ή κοινωνική;

(ii) Μήπως η επαγγελµατική κατάρτιση είναι ο καλύτερος τρόπος ανάπτυξης αυτών
των κοινωνικών και γενικών δεξιοτήτων;

Είτε σε κλασικό κέντρο κατάρτισης που είναι ανοικτό σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, είτε σε
ειδικό κέντρο, οι εκπαιδευτές διαδραµατίζουν καταλυτικό ρόλο σε ό,τι αφορά την επιτυχία
της κατάρτισης και της κοινωνικής και επαγγελµατικής ένταξης των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Η απαραίτητη τεχνογνωσία και οι ιδιαίτερες δεξιότητες, µε άλλα λόγια ο
επαγγελµατισµός που πρέπει να αναπτύξουν τα καταρτιζόµενα άτοµα, δεν αποκτάται τυχαία.
Οικοδοµείται εντός, και διά µέσου, ενός ειδικού προγράµµατος κατάρτισης.

Εξάλλου, εκτός από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευτικούς, ειδική κατάρτιση,
προσαρµοσµένη στον ιδιαίτερο ρόλο τους µέσα στον εκπαιδευτικό κύκλο, χρειάζονται όλοι
όσοι συµµετέχουν στην αρχική και συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση � γονείς, κοινωνικοί
λειτουργοί, υπεύθυνοι επιµόρφωσης σε εταιρίες, διοικητικοί υπάλληλοι, στελέχη � αφού
πρέπει να παρεµβαίνουν σε καταστάσεις για τις οποίες δεν είναι πάντα προετοιµασµένοι.
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Για το λόγο αυτό, κατά την τρίτη συνεδρία της «Αγοράς» ασχολούµεθα εις βάθος µε το
θέµα των εκπαιδευτών, υπό την ευρεία έννοια του όρου: των εκπαιδευτικών, των
ειδικών παροχής στήριξης και προετοιµασίας για την οικονοµική ένταξη, οι οποίοι
καλούνται να εργαστούν µε άτοµα που έχουν νοητική υστέρηση. Ασχολούµεθα µε τα
προφίλ των εκπαιδευτών, τις δυσκολίες τους, τις προσδοκίες τους και την κατάρτισή
τους.

(α) Κατά τη συνεδρία αυτή, εξετάζεται κυρίως το προφίλ των εκπαιδευτών και των ειδικών
για την παροχή στήριξης σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες:

(i) Σε τι διαφέρει ένας εκπαιδευτής ατόµων µε νοητική υστέρηση από έναν άλλο
εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτή;

(ii) Ποια προσωπική στράτευση συνεπάγεται αυτού του είδους η δραστηριότητα;

(iii) Ποιες ιδιαίτερες ικανότητες απαιτούνται;

(iv) Σε τι είδους εκπαιδευτικό ίδρυµα, ή/και µε τι είδους µάθηση αποκτούν τις ειδικές
αυτές ικανότητες; Υπάρχουν προγράµµατα κατάρτισης για το σκοπό αυτό;

(v) Οι ειδικοί, που βρίσκονται σήµερα σε αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τοµέα της
κατάρτισης και στήριξης ατόµων µε νοητική υστέρηση, είχαν προετοιµαστεί για
αυτά τα καθήκοντα; και ποιος ήταν ο βαθµός προετοιµασίας τους; Έχουν πρόσβαση
σε συνεχιζόµενη κατάρτιση;

(vi) Ποιο είναι το καθεστώς που διέπει αυτούς τους ειδικούς και τι πιθανότητες έχουν
να σταδιοδροµήσουν;

(β) Κατά τη συνεδρία αυτή, εξάλλου, έχουµε την ευκαιρία να προσεγγίσουµε κάποια πιο
τεχνικά σηµεία της κατάρτισης των εκπαιδευτών και των ειδικών στην παροχή στήριξης:

(i) κατά πόσον η κατάρτισή τους αφορά την προετοιµασία τους για το ειδικό
επάγγελµα του εκπαιδευτή ΑΣΕΚ, και κατά πόσον έχει στόχο να τους προετοιµάσει
για την πολιτική και κοινωνική πλευρά της εργασίας του εκπαιδευτή ατόµων µε
ειδικές ανάγκες; Ακόµα σπουδαιότερο, πόση προσοχή δίνεται στο εργατικό δίκαιο
που αφορά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στην ειδική παιδαγωγική, στην κοινωνική
στήριξη (δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης, δικαίωµα στέγασης κλπ.);

(ii) Ποια η σηµασία της σύστασης δικτύων εκπαιδευτών, και εκπαιδευτών των
εκπαιδευτών, στην προετοιµασία αυτών των πολύ ιδιαίτερων επαγγελµατιών;

(γ) Τέλος, θα ασχοληθούµε και µε την ευρωπαϊκή διάσταση της κατάρτισης, που
προορίζεται για εκπαιδευτές ατόµων µε νοητική υστέρηση:

(i) ∆ιαφέρουν άραγε πολύ µεταξύ χωρών της ΕΕ οι τρόποι κατάρτισης των
εκπαιδευτών για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και οι τρόποι κατάρτισης των
ίδιων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες; Πόσο διαφορετικά προσεγγίζει η κάθε χώρα
το θέµα αυτό;

(ii) Ποιες θα µπορούσαν να θεωρηθούν ορθές πρακτικές εφαρµογές στον τοµέα αυτό;
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Πρόγραµµα

Πέµπτη 5 Ιουλίου 2001

9.00 Εναρκτήρια παρουσίαση: θέµατα προς συζήτηση στην παρούσα «Αγορά», κ. Johan
van Rens, ∆ιευθυντής του Cedefop

9.20 Ηλεκτρονική δηµοσκόπηση του Cedefop σχετικά µε τις προοπτικές των νέων
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για άτοµα µε νοητική υστέρηση, κ.
Colin Mc Cullough, Cedefop

Πρώτη συνεδρία: Αλληλεγγύη και νοητική υστέρηση

9.30 Νοητική αναπηρία: ιατρική πραγµατικότητα ή κοινωνικό κατασκεύασµα;
κ. Gaye Hutchison, Self Direction Community Project (Κοινοτικό πρόγραµµα
αυτοδιεύθυνσης), Πένρυν, Κορνουάλη (ΗΒ)

9.45 Αναπηρία και αυτονοµία: βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων µε νοητική
υστέρηση, Carmen Duarte, Centro de Educação para o Cidadão Deficiente � CECD
(Εκπαιδευτικό Κέντρο για πολίτες µε ειδικές ανάγκες), Μίρα Σίντρα (Πορτογαλία).

10.00 Η επαγγελµατική εξειδίκευση των ατόµων µε νοητική αναπηρία σε επιχειρήσεις
στης ευρύτερης αγοράς εργασίας, κ. Helmut Heinen, Dienststelle für Personen mit
Behinderung (Υπηρεσία αρωγής ατόµων µε ειδικές ανάγκες), Γερµανόφωνη
Κοινότητα του Βελγίου, Σαίν-Βίτ.

10.15 Συζήτηση

11.00 ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας για άτοµα µε νοητική υστέρηση: νέες προσεγγίσεις στη
Γερµανία από επιχειρήσεις και µονάδες απασχόλησης, κ. Rainer Dolle, Arbeit und
Bildung, Μαρβούργο (Γερµανία)

11.15 Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, κ. Alberto
Alberani, Legacoop, Μπολόνια (Ιταλία)

11.30 Άτοµα µε ειδικές ανάγκες και απασχόληση: µια δύσκολη σύγκριση των πολιτικών
των κρατών µελών της Ευρώπης. κ. Juan Carlos Collado, ∆ιευθυντής του Κέντρου
Οικονοµικών Σπουδών του Ιδρύµατος Τοµίλιο, Μαδρίτη. (Ισπανία)

11.45 Συζήτηση

∆εύτερη συνεδρία: Κατάρτιση των νοητικά και ψυχικά αναπήρων και
µετάβαση από το ίδρυµα στην κοινωνική ένταξη.

14.00 Ενιαία, προσαρµοσµένη, εξατοµικευµένη: ποια µορφή κατάρτισης είναι η πλέον
ενδεδειγµένη για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση; κ. Annet De Vroey, Katholieke
Hogeschool Leuven, VOBO (Ανώτατη Καθολική Σχολή της Λουβαίνης - Κατάρτιση
εκπαιδευτών ειδικής αγωγής) � Gezin & Handicap, Οργάνωση Γονέων, Αµβέρσα
(Βέλγιο)
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14.15 Αρχική και συνεχιζόµενη κατάρτιση ατόµων µε νοητική υστέρηση στη διά βίου
µάθηση, κ. Christian Robert, Centre de formation continuée spécialisée (Κέντρο
ειδικής συνεχιζόµενης κατάρτισης), Μονς-Μπορινάζ (Βέλγιο)

14.30 Από το ίδρυµα στην ανοιχτή απασχόληση, κ. Geoff Warner, SPAC-ES (Ελλάδα)

14.45 Συζήτηση

16.00 Τι είδους εκπαίδευση και κατάρτιση προσφέρεται στα άτοµα µε νοητική υστέρηση
στις διάφορες χώρες της Ευρώπης; κ. Victoria Soriano, Ευρωπαϊκός Οργανισµός για
την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής (Ευρωπαϊκή Ένωση)

16.15 Επαγγελµατική ή προσωπική αυτονοµία, ή και τα δύο; Ρόλος και σηµασία της
προστατευµένης εργασίας στην πορεία προς τη χειραφέτηση, κ. Gérard Zribi,
(AFASER, Ένωση γονέων και φίλων για τη στήριξη, εκπαίδευση και έρευνα υπέρ
ατόµων µε νοητική υστέρηση). (Γαλλία), Πρόεδρος της Association Nationale des
Directeurs et Cadres de CAT (ANDICAT).

16.30 Ηρακλής: ένα κοινοτικό σχέδιο για την κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη
αναπήρων εργαζοµένων, κ. Yvonne Schaeffer, ADAPEI (Τοπική ένωση γονέων και
φίλων ατόµων µε νοητική υστέρηση) της περιφέρειας του Κάτω Ρήνου, Γαλλία.

16.45 Συζήτηση

18.00 Τέλος πρώτης ηµέρας. Εκτός προγράµµατος και χωρίς διερµηνεία: Προβολή του
πρώτου µέρους της ταινίας «Που θα πήγαινα εάν µπορούσα να γίνω....».
Γαλλοϊταλική παραγωγή. Σκηνοθεσία Αlain Casanova and Monique Saladin,
παραγωγή Star-film-International.

Η ταινία παρουσιάζει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει οµάδα ενηλίκων µε σοβαρή
νοητική υστέρηση να ενταχθεί σε ένα κανονικό εργασιακό περιβάλλον στη Γένοβα.
Το πρώτο µέρος, που θα προβληθεί εδώ, παρουσιάζει µε παραδείγµατα τις ιδέες στις
οποίες βασίζεται η δεκαετής προσπάθεια ένταξης περισσότερων από 350 ατόµων µε
νοητική υστέρηση.

Παρασκευή 6 Ιουλίου 2001

Τρίτη συνεδρία : Κατάρτιση εκπαιδευτών και άλλων επαγγελµατιών που
στηρίζουν τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και την ένταξή τους
στον οικονοµικό βίο.

9.00 Σε τι διαφέρει ένας εκπαιδευτής ατόµων µε νοητικές αναπηρίες από άλλους
εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές; κ. Hans-Jürgen Pitsch, Institut d�Études Éducatives et
Sociales - I.E.E.S., Φεντάνζ-Λιβάνζ (Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργου)

9.15 Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε υπηρεσίες στήριξης ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες-
ποιο είναι το βασικό πρόβληµα, η µάθηση ή η αναπηρία; κ. Paul Twynam,
Υπεύθυνος κατάρτισης, Τhe Home Farm Trust, Μπρίστολ (ΗΒ)
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9.30 Κατάρτιση εκπαιδευτών ατόµων µε νοητική αναπηρία στην Ευρώπη, κ. Angelika
Bühler, Forschungsstelle für Berufsbildung, Arbeitsmarkt und Evaluation an der
Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege (Ερευνητικό κέντρο για την
κατάρτιση, την αγορά εργασίας, και την αξιολόγηση των πανεπιστηµίων), Βερολίνο
(Γερµανία)

9.45 Η σηµασία της σύστασης δικτύων για τους εκπαιδευτές, και για τους εκπαιδευτές
των εκπαιδευτών, στην προετοιµασία αυτών των πολύ ιδιαίτερων ανθρώπων, κ.
Raymond Ceccotto, Πρόεδρος της Association de Recherche et de Formation sur
l'Insertion en Europe � ARFIE (ένωσης για την έρευνα και την εκπαίδευση σχετικά
µε την κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη), ∆ιευθυντής της APEHM, Αssociation de
Parents d�Enfants Handicapés Mentaux (Ένωση Γονέων Παιδιών µε νοητική
αναπηρία) Μπετάνζ-συρ-Μες (Μεγάλο ∆ουκάτο του Λουξεµβούργο)

10.00 Συζήτηση

11.00 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: οι εµπλεκόµενοι στην αρχική και συνεχιζόµενη
κατάρτιση (ICVET) � Θέµα: Ένταξη ατόµων µε νοητική υστέρηση σε επιχειρήσεις
και παρακολούθηση

•  κ. Stefan Trömel, Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (Ευρωπαϊκή
Ένωση)

•  κ Martin Hubers, Ontwikkelings Maatschappij IJsselmonde � OMIJ (Κάτω Χώρες)
•  κ. Josette Dixneuf, Confédération Française Démocratique du Travail � CFDT

(Γαλλία)
•  κ. Katharine Davenport, European Association of Craft, Small and Medium-Sized

Enterprises (UEAPME)
•  κ. Henry Lourdelle, Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (ETUC)
•  κ. Ιωάννης Κουκιάδης, Μέλος της Οµάδας Αναπηρίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ελλάδα)

12.00 Συζήτηση

13.00 Λήξη της Αγοράς
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1. Νοητική αναπηρία: ιατρική πραγµατικότητα ή
κοινωνικό κατασκεύασµα;

Gaye Hutchison (1)

Σας ευχαριστώ για τη µεγάλη τιµή που µου κάνατε, καλώντας µε να µιλήσω σε ετούτη την
«Αγορά Θεσσαλονίκης». Ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Ελπίζω επίσης ότι
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα µπορέσουµε να εντοπίσουµε σε ποιους τοµείς µπορεί να
γίνουν αλλαγές, και πώς θα εντάξουµε τις αλλαγές αυτές στις µεθόδους εργασίας µας.

Μέχρι πριν από 15 χρόνια δεν είχα ποτέ αναλογιστεί ιδιαίτερα τι σηµαίνει να είσαι ανάπηρος,
ούτε είχα ιδιαίτερες σχέσεις µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Το 1986, ενώ παρακολουθούσα µια αγροτική εκδήλωση, ένιωσα κάτι να µπαίνει στο µάτι
µου. Θεωρώντας ότι επρόκειτο για σπόρο πήγα αµέσως στο χώρο παροχής πρώτων βοηθειών
της εκδήλωσης. Τρεις µέρες αργότερα αποκολλήθηκε ο αµφιβληστροειδής µου και, στη
συνέχεια, ο καθηγητής Μπέρντ του Οφθαλµολογικού Νοσοκοµείου Μόρφιλντ στο Λονδίνο
µε ενηµέρωσε ότι ήµουν θύµα ενός χηµικού όπλου, που χρησιµοποιούνταν εκείνη την εποχή
στην περιοχή του Περσικού Κόλπου. Η κατάστασή µου χαρακτηρίστηκε οφθαλµική
ιστοπλάσµωση.

Από ό,τι έµαθα, οι επιστήµονες είχαν δηµιουργήσει µια µεταφερόµενη από τον αέρα χηµική
ουσία, που ταξιδεύει όπως τα σπόρια των µανιταριών· ένα ελάχιστο µόριο αυτής της ουσίας
ταξίδεψε µε τη βοήθεια του ανέµου από τον Περσικό Κόλπο, διέσχισε την Ευρώπη και,
δυστυχώς για µένα, προσγειώθηκε στο µάτι µου.

Ο αµφιβληστροειδής µου επανασυγκολλήθηκε µε τη βοήθεια ακτινών λέιζερ, αλλά έξι µήνες
αργότερα ένας ειδικός µου είπε ότι σταδιακά θα έχανα ολοκληρωτικά την όρασή µου και ότι
δεν είχα παρά πέντε χρόνια ζωής. Αυτό πριν 15 χρόνια!

Αν και πλέον θεωρούµαι τυφλή, όπως βλέπετε, µπορώ ακόµη να διαβάζω όταν οι χαρακτήρες
στο χαρτί είναι αρκετά µεγάλοι.

Θα µπορούσα να προσπαθήσω να αποζηµιωθώ γι� αυτό που µου συνέβη, όµως αυτή η
προσπάθεια θα απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο και µπορεί τελικά να µη στεφόταν µε επιτυχία.
Γι� αυτό αποφάσισα να κάνω κάτι πιο θετικό, κάτι που θα µοιραστώ µαζί σας στη συνέχεια.

Φυσικά, τα νέα µε καταρράκωσαν. Για πέντε χρόνια περίµενα κυριολεκτικά να πεθάνω.
Χώρισα µε τον από ετών σύντροφό µου, οποίος δεν µπόρεσε να συµφιλιωθεί µε την ιδέα

                                                
(1) Συντονίστρια έργων του κοινοτικού Προγράµµατος Αυτοδιαχείρισης. (Self-Direction Community Project),

Πένρυν, Κορνουάλη (Ηνωµένο Βασίλειο).
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αυτής της φρικτής πρόγνωσης, και αποφάσισε να µη µείνει µαζί µου και να βλέπει κατάστασή
µου να χειροτερεύει.

Ο εργοδότης µου, εξαιτίας της κατάστασης αυτής, δεν ανανέωσε τη σύµβαση εργασίας µου
και σύντοµα αντιµετώπισα σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα. Η αβεβαιότητα σχετικά µε το
µέλλον µου και την ικανότητά µου να συνεχίσω να φροντίζω τον εαυτό µου, όταν και εάν
επιδεινωνόταν η κατάστασή µου, σίγουρα επηρέασαν αρνητικά την ψυχική µου διάθεση και
την αυτοπεποίθησή µου.

Κάποια στιγµή αποφάσισα να επισκεφθώ έναν οµοιοπαθητικό γιατρό· χάρη στη θεραπεία που
ακολούθησα η κατάστασή µου σταθεροποιήθηκε. Άρχισα να νιώθω καλύτερα, έκανα συχνά
διαλογισµό και ήδη το 1992 άρχισα να αντιµετωπίζω την κατάσταση θετικότερα. Τέτοια ήταν
η αλλαγή στη διάθεσή µου, που άρχισα να επισκέπτοµαι καθηµερινά το γραφείο εύρεσης
εργασίας, αναζητώντας απασχόληση και ζητώντας επίµονα να µε στείλουν σε συνεντεύξεις.

Μια µέρα, µία υπάλληλος του γραφείου εύρεσης απασχόλησης µε πήρε παράµερα και µου
είπε: «Γιατί επιµένεις να ψάχνεις; Πάρε τα επιδόµατα που δικαιούσαι και µείνε καλύτερα στο
σπίτι σου. Υπάρχουν τόσοι αρτιµελείς άνεργοι, που ειλικρινά δεν έχεις καµία πιθανότητα να
βρεις δουλειά.»

Με εξόργισε τόσο το συµπέρασµά της ότι λόγω της αναπηρίας µου είχα χάσει πια την αξία
µου στην αγορά εργασίας, που έγραψα στην Υπηρεσία Απασχόλησης, προσδιορίζοντας ως
προς τι θεωρούσα πως οι υπηρεσίες τους έχρηζαν βελτίωσης. Προσφέρθηκα να παρέχω
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους σαν εµένα, που προσαρµόζονται στην ιδέα της
αναπηρίας τους και νιώθουν ότι µπορούν ακόµη να αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους για να
κερδίσουν τα προς το ζην, χωρίς να εξαρτώνται από τα κρατικά επιδόµατα.

Η Υπηρεσία Απασχόλησης συµφώνησε να χρηµατοδοτήσει ένα πειραµατικό πρόγραµµα,
διάρκειας ενός έτους, µε το ποσό των 13.000 λιρών Αγγλίας, µε την προϋπόθεση να
διατηρήσει την πνευµατική κυριότητα του προγράµµατος. Προφανώς αυτό που περίµεναν
ήταν µία έκθεση που θα τους υποδείκνυε πώς να παρέχουν πιο αποτελεσµατικά υπηρεσίες σε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Πράγµατι υπέβαλα µια έκθεση, όπου περιέγραψα ότι το πρόγραµµα ήταν επιτυχές και όφειλε
την επιτυχία του στο γεγονός ότι ακούγονταν οι γνώµες όλων, ότι σε όλους αναγνωριζόταν η
ίδια αξία και ότι όλοι αντιµετωπίζονταν ξεχωριστά.

Εννέα χρόνια αργότερα, οι ίδιοι άνθρωποι στην Υπηρεσία Απασχόλησης που τότε θεώρησαν
την προσέγγισή µας µη ρεαλιστική συνειδητοποίησαν την αξία της. Πρόσφατα ήρθαν σε
επαφή µαζί µου για να µάθουν περισσότερα για το κοινοτικό πρόγραµµα αυτοδιαχείρισης και
για το πώς πετυχαίνει την επανένταξη στην αγορά εργασίας. Προσπαθούν τώρα να
υιοθετήσουν µια παρόµοια προσέγγιση.

Το Πρόγραµµα Αυτοδιαχείρισης (Self-Direction Community Project), του οποίου είµαι
ιδρύτρια, απασχολεί σήµερα επτά άτοµα µε διάφορες αναπηρίες, ενώ όταν ξεκίνησα
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εργαζόµουν µόνη, και µάλιστα χωρίς να αµείβοµαι. Αρχίσαµε παρέχοντας απλώς
συµβουλευτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια προσθέσαµε ένα πρόγραµµα κατάρτισης στην
πληροφορική και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Είµαστε πια κέντρο εκπαίδευσης εγκεκριµένο
από τον οργανισµό City & Guilds µέχρι και το επίπεδο 3, που παρέχει κρατικά
αναγνωρισµένο τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης.

Το 1995 διαπιστώσαµε ότι, παρά τα επαγγελµατικά προσόντα που αποκτούσαν όσοι
παρακολουθούσαν το πρόγραµµα, εξακολουθούσαν να µη βρίσκουν δουλειά. Αρχίσαµε να
εξετάζουµε σοβαρά τι ήταν αυτό που στεκόταν εµπόδιο.

Συχνά, άτοµα µε ειδικές ανάγκες µας διηγούνταν άσχηµες εµπειρίες τους από άλλους
οργανισµούς κατάρτισης και αναφέρονταν στις ελλείψεις τους σε εξειδικευµένο προσωπικό
και υποστήριξη. Πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς έρχονταν σε µας πιστεύοντας ότι είχαν
αποκτήσει κρατικά αναγνωρισµένους επαγγελµατικούς τίτλους, όµως ανακαλύπταµε ότι δεν
είχαν ολοκληρώσει παρά τµήµα µόνο της απαιτούµενης κατάρτισης. Αποτέλεσµα ήταν το
πρόγραµµα που είχαν παρακολουθήσει να µην έχει αυξήσει ουσιαστικά την
απασχολησιµότητά τους.

Η ανάγκη να επιτευχθούν µετρήσιµα αποτελέσµατα δηµιούργησε µεγάλες οικονοµικές
απαιτήσεις, στις οποίες οι οργανισµοί κατάρτισης δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν.
Αποτέλεσµα ήταν να προσπαθούν σε πολλές περιπτώσεις να εντάξουν άτοµα µε ειδικές
ανάγκες σε ακατάλληλα για αυτούς προγράµµατα κατάρτισης, χωρίς να λάβουν επαρκώς
υπόψη τις ενδεχόµενες επιπτώσεις για τον ενδιαφερόµενο και τις µελλοντικές προοπτικές
απασχόλησής του.

Με την επιπλέον χρηµατοδότηση που δόθηκε στους φορείς κατάρτισης για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, αίφνης κάθε οργανισµός κατάρτισης επιδίωκε να προσελκύσει «τους ανάπηρους»,
είτε διέθετε εκπαιδευµένο προσωπικό µε γνώσεις και πείρα στον τοµέα αυτό είτε όχι.

Πολύ συχνά, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στερούνταν κατ� αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα
ουσιαστικής συµµετοχής και έµεναν µε µία αίσθηση αποτυχίας, γεγονός που είχε ως
αποτέλεσµα µία γενικότερα αρνητική στάση έναντι των προγραµµάτων κατάρτισης.

Αποδείχθηκε ότι πολλές πηγές χρηµατοδότησης, περιλαµβανοµένου και του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταµείου (σε εκείνο το προγενέστερο στάδιο) δεν άφηναν περιθώρια ευελιξίας για
παροχή κατάρτισης σε άτοµα που δεν είχαν ολοκληρώσει µία ή όλες τις µονάδες για την
απόκτηση επαγγελµατικού τίτλου (NVQ). ∆εν αναγνωρίζονταν ως σηµαντικοί παράγοντες ο
βαθµός της προσωπικής επιτυχίας και η αύξηση της αυτοεκτίµησης και ποιότητας ζωής.

Οι εργοδότες σύντοµα ανακάλυψαν ότι ο κρατικά αναγνωρισµένος τίτλος δεν σήµαινε πάντα
ότι ο κάτοχός του µπορούσε όντως να κάνει τη δουλειά, στην οποία ανταποκρινόταν ο τίτλος
του, µε αποτέλεσµα να αµφισβητηθεί έντονα η αξία αυτού του συστήµατος αξιολόγησης
προσόντων.
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Πολλοί φορείς παροχής κατάρτισης, διαπιστώνοντας το πρόβληµα αυτό, διασφαλίζουν πλέον
ότι οι καταρτιζόµενοι άνεργοι αποκτούν ταυτόχρονα και εργασιακή πείρα.

Εντοπίστηκαν και άλλα εµπόδια. Οι εργοδότες έδιναν την εντύπωση ότι φοβούνταν να
προσλάβουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Πολλοί είπαν πως πίστευαν ότι ένας εργαζόµενος µε
αναπηρίες θα χρειαζόταν να απουσιάζει συχνότερα από την εργασία του από ό,τι οι
αρτιµελείς συνάδελφοί του, ότι θα τους στοίχιζε ακριβά η προσαρµογή του χώρου εργασίας
και ότι θα έπρεπε ενδεχοµένως να αγοράσουν επιπλέον εξοπλισµό.

Επιπλέον, οι εργοδότες είπαν ότι φοβούνταν και την ίδια την επικοινωνία µε άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, θεωρώντας ότι θα αποτελούσε πρόβληµα. Η ευκολότερη λύση που βρήκαν στο
πρόβληµά τους αυτό ήταν να µην απασχολούν άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ανεξάρτητα από τις
ικανότητες ή τα προσόντα τους.

Σύµφωνα µε τη Βασιλική Ένωση για την Αναπηρία και την Αποκατάσταση (The Royal
Association for Disability and Rehabilitation - RADAR), τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
απουσιάζουν κατά µέσο όρο από την εργασία µόνο κατά 8 %, σε σύγκριση µε τις απουσίες
λόγω ασθένειας των αρτιµελών ατόµων, που εκτιµάται ότι κυµαίνονται µεταξύ 19-35 %.

Η RADAR ανέφερε επίσης ότι οι εργαζόµενοι µε αναπηρίες αφιερώνουν το 95 % της
προσοχής τους στην εργασία τους, στην προσπάθειά τους να αποδώσουν όσα και οι
συνάδελφοί τους, οι οποίοι συνήθως δεν δίνουν παρά το 40 % των δυνατοτήτων τους και της
αφοσίωσής τους.

Ο νόµος περί διακρίσεων λόγω αναπηρίας (Disability Discrimination Act) του Ηνωµένου
Βασιλείου θεσπίστηκε το 1995 και επρόκειτο να εφαρµοστεί σταδιακά. Αρχικά, τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες χαιρέτισαν τον νόµο αυτό ως θετική εξέλιξη. Στην ουσία, όµως, λειτούργησε
εις βάρος µας, καθώς απέτρεψε ακόµη περισσότερους εργοδότες από το να δώσουν µια
ευκαιρία σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ακριβώς διότι φοβούνται ότι θα είναι πια
υποχρεωµένοι να αγοράσουν ακριβό εξοπλισµό, να προβούν σε δαπανηρές µετατροπές στο
χώρο εργασίας ή ότι δεν θα µπορούν να απολύσουν τον εργαζόµενο µε ειδικές ανάγκες γιατί
θα διατρέχουν τον κίνδυνο να διωχθούν λόγω διακρίσεων.

Πριν τρία χρόνια λάβαµε τη χρηµατοδότηση που επέτρεψε στο πρόγραµµά µας να παρέχει
κατάρτιση σε άτοµα µε διάφορες αναπηρίες, τα οποία επιθυµούσαν να αναλάβουν την
«ενηµέρωση του κοινού για θέµατα αναπηρίας». Στόχος τους είναι να προσπαθήσουν να
αλλάξουν τις κρατούσες αντιλήψεις, να διαλύσουν τις προλήψεις και να άρουν κάποιες από
τις διοικητικές και κοινωνικές προκαταλήψεις, που ακόµα υπάρχουν γύρω από την αναπηρία.

Ήταν δύσκολο να πεισθούν οι εργοδότες της περιοχής ότι η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του προσωπικού τους για θέµατα αναπηρίας θα ήταν επωφελής, για τους λόγους που ήδη
αναφέραµε. Επιπλέον, συναντήσαµε πολλούς εργοδότες που είχαν κακή εµπειρία από την
τότε αποκαλούµενη «κατάρτιση σχετικά µε την ισότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες». Την
κατάρτιση είχαν αναλάβει άτοµα µε αναπηρίες που, λόγω των αισθηµάτων απογοήτευσης και
αγανάκτησης που τους προκαλούσε η έλλειψη ευκαιριών, απαιτούσαν αυτά που θεωρούσαν
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δικαιώµατά τους και χρησιµοποιούσαν τακτικές εκφοβισµού στην προσπάθειά τους να
αλλάξουν την αντιµετώπιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στους τοµείς της απασχόλησης
και της κατάρτισης.

Η δική µας προσέγγιση είναι πολύ θετικότερη. Γενικά, φαίνεται ότι η ισότητα µπορεί να
επιτευχθεί µόνο µέσω της επαρκούς ευαισθητοποίησης επί όλων των συναφών θεµάτων. Γι�
αυτό ακόµη επικεντρώνουµε τις προσπάθειές µας στην ευαισθητοποίηση σε όλους τους
τοµείς ελπίζοντας ότι τελικά θα επιτευχθεί η πραγµατική ισότητα.

Η κατάρτιση που παρέχουµε δίνει τα απαραίτητα προσόντα στα άτοµα, που επιλέγουν να
γίνουν φορείς ευαισθητοποίησης, βοηθώντας τα να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση µέσω της
αυτοαξιολόγησης, και της αξιολόγησής τους από τους άλλους, καθώς και µέσω της στήριξης
που τους παρέχουµε. Η χρήση της τεχνολογίας µάς βοηθά να αποδείξουµε ότι είµαστε
επαγγελµατίες στον κλάδο των ειδικών αναγκών � άλλωστε, είµαστε ειδικοί στα θέµατα αυτά.
Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούµε µια θετική εικόνα στην κοινωνία για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες. Η κατάρτισης στην «ευαισθητοποίηση για θέµατα αναπηρίας» είναι µια εξαιρετική
ευκαιρία που εντοπίσαµε ως µέσο δηµιουργίας «πραγµατικής απασχόλησης» για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας.

Χρησιµοποιώ τη λέξη «αναπηρία» υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, θα ήθελα όµως τώρα να
θίξω το θέµα της νοητικής αναπηρίας, που κι αυτός είναι ευρύς όρος. Για να διευκρινίσω τι
εννοώ µε τον όρο αυτό, ήρθα σε επαφή µε την οµάδα καθοδήγησης χρηστών του
προγράµµατος αυτοδιαχείρισης για να εξετάσουµε πώς θα συµµετάσχω στο παρόν συνέδριο.

Το πρώτο θέµα που προέκυψε ήταν ο ορισµός της νοητικής και ψυχικής αναπηρίας.
Καταλήξαµε σε δύο ορισµούς:

Ο πρώτος ορισµός αφορά τις ψυχικές ασθένειες. Αφορά καταστάσεις όπως η κατάθλιψη, η
σχιζοφρένεια, η παράνοια, η καταναγκαστική διαταραχή συµπεριφοράς, η αγοραφοβία - είναι
ατελείωτοι οι ψυχιατρικοί χαρακτηρισµοί. Συχνά οι καταστάσεις αυτές οφείλονται σε ψυχικά
τραύµατα, στο άγχος ή σε χηµικές διαταραχές µε παθολογικά αίτια. Οι επιπτώσεις της
ψυχικής ασθένειας εκδηλώνονται στη συµπεριφορά του ατόµου, συνήθως όµως δεν υπάρχει
βλάβη στον εγκέφαλο. Στις περισσότερες περιπτώσεις το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την
κατάλληλη θεραπευτική αγωγή, η οποία, όµως, ενδέχεται να δηµιουργήσει µία σειρά άλλων
προβληµάτων στον ασθενή.

Ο δεύτερος ορισµός αφορά τις νοητικές διαταραχές. Έχει πολλές παραλλαγές και µπορεί να
προκληθεί από παθολογική βλάβη στον εγκέφαλο. Χτυπήµατα στο κεφάλι, έλλειψη οξυγόνου
κατά τον τοκετό, χηµική ρύπανση ή συγγενείς ανωµαλίες µπορεί να προκαλέσουν νοητική
διαταραχή.

Και οι δύο καταστάσεις επηρεάζουν το άτοµο σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό µε παρόµοιο
τρόπο. Συχνά υπάρχουν ενδείξεις:

(α) διαταραγµένης κρίσης
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(β) περιορισµένης ικανότητας οργάνωσης της σκέψης

(γ) ασαφών διαδικασιών αξιολόγησης

(δ) ελλειµµατικής προσοχής και µνήµης

(ε) απώλειας του σωµατικού και συναισθηµατικού ελέγχου

(στ) έλλειψης κοινωνικών δεξιοτήτων ή δεξιοτήτων αυτοσυντήρησης

Συχνά γίνεται η λανθασµένη υπόθεση ότι άτοµα που γεννήθηκαν µε εγκεφαλική παράλυση,
σύνδροµο Ντάουν και αυτισµό (για να αναφέρουµε µόνο µερικές παθήσεις) έχουν και
νοητική διαταραχή, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να γίνει κατανοητό
ότι ένα άτοµο µε συγκεκριµένα εξωτερικά χαρακτηριστικά δεν εµφανίζει απαραίτητα όλα τα
προβλήµατα που σχετίζονται µε αυτές ή άλλες παθήσεις.

Η συντονιστική οµάδα κατέληξε οµόφωνα στο συµπέρασµα ότι οι διάφορες παθήσεις που
εµπίπτουν στον ορισµό της νοητικής αναπηρίας πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά, καθώς
κάθε µία από αυτές δηµιουργεί διαφορετικές ανάγκες για φροντίδα και στήριξη, ενώ
ποικίλλει και ο βαθµός εξειδικευµένης φροντίδας που µπορεί να απαιτεί κάθε άτοµο.

Η εµπειρία που αποκόµισα από το Πρόγραµµα Αυτοδιαχείρισης δείχνει ότι πολλά άτοµα στα
οποία είχε διαγνωσθεί µια συγκεκριµένη ψυχική ή νοητική πάθηση είχαν οδηγηθεί να
πιστέψουν ότι ήταν ανίκανα προς εργασία και ότι ποτέ δεν θα µπορούσαν να ενταχθούν στην
ευρύτερη κοινότητα, εφόσον «οι ειδικοί» τους είχαν χαρακτηρίσει ψυχικά ή νοητικά ασθενείς.

Πολλές κοινωνίες αντιµετωπίζουν την αναπηρία βάσει του «ιατρικού µοντέλου», εστιάζοντας
στις αρνητικές όψεις της: το άτοµο µε αναπηρία βρίσκεται στο επίκεντρο του προβλήµατος,
δεν µπορεί να είναι ανεξάρτητο και αυτόνοµο και πάντα έχει ανάγκη από ιατρική
παρακολούθηση. Αυτή η πατριαρχική και καταπιεστική στάση οδηγεί στην απώλεια της
αυτοπεποίθησης, στην αποµόνωση και τον αποκλεισµό.

Από την άλλη, βάσει του «κοινωνικού µοντέλου» το πρόβληµα εντοπίζεται όχι στο ίδιο το
άτοµο µε αναπηρία, αλλά στο περιβάλλον του, που αποτρέπει την ένταξη.

Για παράδειγµα, ακόµη και µακροχρόνια ψυχοθεραπεία δεν πρόκειται να βελτιώσει την
κατάσταση ατόµου που το καταθλίβει σταδιακά η αυξανόµενη ρύπανση και παρακµή του
περιβάλλοντος, στο οποίο ζει. Εφόσον του προσφερθεί βοήθεια για να εντοπίσει και να
αναγνωρίσει τα αίτια της κατάθλιψης, µέσω προσωπικής παροχής συµβουλών, µπορεί να
ενηµερωθεί το άτοµο αυτό για τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες
αντιµετωπίζουν τα βαθύτερα αίτια της κατάστασής του. ∆ραστηριοποιούµενος στο πλαίσιο
τέτοιων οργανώσεων, ο ασθενής αρχίζει µόνος του να θεραπεύεται. .

Η εξατοµικευµένη παροχή συµβουλών και η µη καθοδηγητική προσέγγιση αποτελούν µέσα,
των οποίων η αξία σε µεγάλο βαθµό δεν έχει αναγνωριστεί, και που µπορούν να βοηθούν
τους ανθρώπους να εντοπίζουν τις αποτυπωµένες και αφοµοιωµένες αρνητικές εικόνων, που
επιβάλλονται από τα µέσα ενηµέρωσης και τους «ειδικούς».
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Κάποιες φορές αρκεί να εντοπιστεί η αιτία της κατάθλιψης και να αναζητηθεί ο τρόπος µε τον
οποίο ο ίδιος ο πάσχων επιθυµεί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα.

Υιοθετώντας µια «προσέγγιση µη καθοδηγητική και επικεντρωµένη στον άνθρωπο», το
πρόγραµµά µας επιχειρεί να άρει τέτοια εµπόδια και να συµβάλει στην κοινωνική ένταξη. Οι
µέθοδοι αυτές είναι πνευµατικό τέκνο του αµερικανού συµβούλου και ψυχολόγου ∆ρ. Κάρλ
Ρότζερς, ο οποίος τις ανέπτυξε και τις εφάρµοσε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ως
εργαλεία, που χρησιµοποιεί το προσωπικό του Προγράµµατος Αυτοδιαχείρισης επιτρέπουν
σε κάθε άτοµο, το οποίο επιζητεί τη βοήθεια του προγράµµατος, να αναγνωρίσει τις
δυνατότητές του.

Για την προώθηση αυτής της µεθόδου στον χώρο της κατάρτισης, οι εκπαιδευτές χρειάζεται
ίσως να αφήσουν στην άκρη τις µεθόδους κατάρτισης που συνήθως χρησιµοποιούν και να
τους δοθεί η ευκαιρία να προσεγγίσουν µε νέο τρόπο τα άτοµα µε τα οποία εργάζονται:
πρέπει να αντιµετωπίζουν τον καθένα σε ατοµική βάση, να αποφεύγουν την κατηγοριοποίηση
και τις ετικέτες. Πρέπει να παραµεριστεί η µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενη � λειτουργική και
βολική, αλλά απαξιωτική � προσέγγιση, η οποία δεν είναι καν σίγουρο ότι θα επιτρέψει στο
εν λόγω άτοµο να αποκτήσει τα συγκεκριµένα επαγγελµατικά προσόντα.

Αντίθετα, η δηµιουργικότερη σκέψη ενσωµατώνεται στις µεθόδους εργασίας, συµβάλλοντας
στον εντοπισµό των ικανοτήτων του κάθε ατόµου, και δίνοντας του παράλληλα την ευκαιρία
να κατανοήσει και να αξιολογήσει αυτές τις ικανότητες, και να εντοπίσει τις ευκαιρίες που
του ανοίγονται, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο της ποιότητας και των επιτυχιών της ζωής του.

Συχνά µε ρωτούν τι είναι αυτό που κάνει το πρόγραµµά µας τόσο επιτυχηµένο. Η απάντησή
µου είναι πάντοτε η ίδια: φερόµαστε σε όλους µε σεβασµό, και µάλιστα µε τον ίδιο σεβασµό
µε τον οποίο θα θέλαµε να µας φέρονται. Γιατί να πρέπει να διδάσκεται αυτό όταν πρόκειται
για τη βάση της συµπεριφοράς του κάθε ατόµου που θέλει να είναι καλός πολίτης;

Προσωπική µου άποψη και πεποίθηση είναι ότι αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα κάθε ατόµου,
ανεξάρτητα από τις µειονεξίες του, να έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες και να αξιοποιεί τη
διαδικασία της µάθησης για να κάνει τις επιλογές του. Αν αυτό απλώς σηµαίνει βελτίωση των
ευκαιριών ένταξης και συµµετοχής για τα άτοµα αυτά, τότε είναι ζωτικής σηµασίας να
συνεχίσουν να υπάρχουν πόροι και οργανισµοί που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Αν εµείς, ως κοινωνία, καταφέρουµε να άρουµε τα φυσικά εµπόδια που υφίστανται σήµερα,
για παράδειγµα στον σχεδιασµό κτιρίων και µέσων µεταφοράς, αν αναπτύξουµε νέους
τρόπους για την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες και συµβάλλουµε στην άρση των
προκαταλήψεων που εµποδίζουν την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, αν
καταφέρουµε να επηρεάσουµε ή να επιτύχουµε την υιοθέτηση του κοινωνικού µοντέλου αντί
του ιατρικού, τότε πραγµατικά θα δηµιουργήσουµε έναν υγιέστερο και θετικότερο κόσµο για
όλους.
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2. Αναπηρία και αυτονοµία: βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Carmen Duarte (2)

Έχουν δηµοσιευτεί διάφορα έγγραφα σχετικά µε την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.

Σύµφωνα µε τους πρότυπους κανόνες του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την εξίσωση
των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που δηµοσιεύτηκαν το 1994, τα κράτη µέλη
οφείλουν να περιλαµβάνουν στις πολιτικές τους τούς προσανατολισµούς που περιέχονται
στους εν λόγω κανόνες, και να παρέχουν τα αναγκαία οικονοµικά µέσα για την προώθηση
των εν λόγω κανόνων, ώστε να εφαρµόζονται στην κοινωνική ζωή των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, βελτιώνοντας τις πιθανότητες ένταξή τους στην κοινωνία στην οποία ανήκουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδήλωσε επίσης το ενδιαφέρον της για τα ζητήµατα αυτά, καθώς το
άρθρο 26 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων που υπεγράφη στη Νίκαια στις 7
∆εκεµβρίου 2000 ορίζει:

«Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να
επωφελούνται µέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την κοινωνική και
επαγγελµατική ένταξη και τη συµµετοχή στον κοινοτικό βίο».

Ήδη από το 1996, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε
την εφαρµογή των αρχών της εξίσωσης των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Σε αυτές περιλαµβάνονται τα ζητήµατα που αφορούν το σεβασµό της αυτονοµίας και της
ανεξαρτησίας καθώς και την αναπροσαρµογή των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
ώστε να διευκολύνεται η συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Οι κατευθυντήριες γραµµές προσθέτουν ότι απαιτείται η αναπροσαρµογή των κοινωνικών
παροχών και η προώθηση άλλων µέτρων στήριξης, ώστε να διευκολύνεται η συµµετοχή στην
κοινωνία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Επίσης, υιοθετούν µια ανθρωποκεντρική προοπτική σχεδιασµού και λειτουργίας των
υπηρεσιών στήριξης.

Ενστερνίζονται ως κατευθυντήρια αρχή την κοινωνική ένταξη και την ανάγκη διασφάλισης
συνέχειας στην παροχή υπηρεσιών, ώστε η στήριξη που παρέχεται στα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές συνθήκες της ζωής τους.

                                                
(2) Fenacerci (Εθνική οµοσπονδία συνεταιριστικών οργανώσεων εκπαίδευσης και αποκατάστασης

απροσάρµοστων παιδιών), C.E.C.D. (Κέντρο εκπαίδευσης πολιτών µε µειονεξίες), Mira Sintra
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Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραµµές διασφαλίζουν την αρχή της συµµετοχής, είτε των ίδιων
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες είτε µέσω των εκπροσώπων ΜΚΟ.

Επιπλέον, συνιστάται η ανάλυση των προβληµάτων που συνδέονται µε τις δυνατότητες
πρόσβασης, µε γνώµονα την αρχή της ισότητας των ευκαιριών και το δικαίωµα συµµετοχής.

Το ζήτηµα αυτό είναι σηµαντικό να διαδοθεί στα διάφορα επίπεδα της κοινωνίας, ώστε να
διασφαλίζεται η ισότητα των πολιτικών δικαιωµάτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η
προώθηση της απασχόλησής τους, ως ουσιαστικό στοιχείο της ένταξής τους.

Προβλέπονται, εξάλλου, κατευθυντήριες γραµµές που αφορούν την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώµης σχετικά µε την ισότητα των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Επιπλέον πολλά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέλαβαν ήδη στη νοµοθεσία τους
ορισµένες από τις αρχές αυτές, καθώς και τους κανόνες που πρέπει να καθοδηγούν τη δράση
υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Συγκρίνοντας ωστόσο την ισχύουσα νοµοθεσία και την εφαρµογή της στην πράξη,
συνειδητοποιούµε ότι αποµένουν ακόµη να γίνουν πολλά...

Πιστεύουµε ότι ορισµένες καταστάσεις έχουν αλλάξει και ότι, χάρη σε πολλά από τα σχέδια
που υλοποιήθηκαν, αναπτύχθηκαν ορισµένα παραδείγµατα ορθής πρακτικής � παρατηρείται
δηλαδή κάποια θετική εξέλιξη. Ωστόσο, είναι ακόµα µεγάλο το χάσµα µεταξύ του στόχου
που υπερασπιζόµαστε και θέλουµε να επιτύχουµε, και της ανισότητας και των διακρίσεων
που ακόµη βλέπουµε παντού.

Για να επιστρέψω στο θέµα που µου προτάθηκε, «αναπηρία και αυτονοµία � βελτίωση της
ποιότητας ζωής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες», πιστεύω ότι, στον τοµέα αυτό, είναι
σηµαντικό να βασίζουµε τις σκέψεις µας σε µια ευρεία και σφαιρική προοπτική, λαµβάνοντας
ως πλαίσιο αναφοράς το σχεδιασµό της ζωής του ατόµου.

Όπως όλοι γνωρίζουµε, η αυτονοµία αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα επιβεβαίωσης κάθε
ανθρώπου. Η αρχή αυτή δεν παύει να ισχύει και για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και ιδίως
όσους έχουν νοητική υστέρηση. Ένας από τους σηµαντικότερους στόχους των αρµοδίων
φορέων της εκπαίδευσης πρέπει λοιπόν να είναι η χάραξη στρατηγικών που θα προωθούν, το
συντοµότερο δυνατό, την αυτονοµία των παιδιών, των νέων και των ενηλίκων µε ειδικές
ανάγκες, µε βάση τα διάφορα στάδια που ενδεχοµένως θα περιλαµβάνει αυτή η πορεία προς
την αυτονοµία.

Εξάλλου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αυτονοµία χωρίς συστηµατική και αποτελεσµατική
ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Με την εκπαίδευση
αυτή τα εν λόγω άτοµα θα αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους και, ως εκ τούτου, για την καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία στην
οποία ανήκουν.
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Όσον αφορά άµεσα το περιβάλλον εργασίας, είναι θεµελιώδους σηµασίας να παρέχονται οι
βασικές γνώσεις που θα εξασφαλίσουν στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες ευκαιρίες
διαρκούς πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Οι ικανότητες προσαρµογής των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες στις συνεχώς
µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς εργασίας είναι περιορισµένες.

Συνεπώς, είναι ανάγκη να παρέχουµε ειδική κατάρτιση, ώστε τα άτοµα αυτά να µπορέσουν
να αποκτήσουν κατάλληλη κοινωνική συµπεριφορά και ικανότητα ευελιξίας, προκειµένου να
αποδέχονται τις επισυµβαίνουσες αλλαγές.

Σύµφωνα µε την αρχή που διέπει την κατάρτιση των ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες, κάθε
άτοµο έχει το δικαίωµα να ορίζει και να ζει τη ζωή του µε τρόπο που του προσφέρει
προσωπική ολοκλήρωση.

Στην περίπτωση αυτή, η εργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κάλυψη των
οικονοµικών αναγκών, την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και την καλλιέργεια µιας
υγιέστερης και θετικότερης εικόνας για τον εαυτό µας.

Όπως προαναφέρθηκε, οι στόχοι της κατάρτισης πρέπει να στρέφονται προς αυτήν την
κατεύθυνση, ώστε να µεγιστοποιείται η ενεργός συµµετοχή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στο κοινωνικό σύνολο, και να αναγνωρίζεται έτσι ότι τα άτοµα αυτά έχουν τη δυνατότητα να
λαµβάνουν αποφάσεις σε θέµατα ψυχαγωγίας, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και
απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να προβαίνουν σε ικανοποιητικές επιλογές στη ζωή,
οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούν σε µεγαλύτερη ανεξαρτησία και αυτονοµία.

Εκτός αυτού, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι κοινωνικές ικανότητες συνιστούν καθοριστικό
παράγοντα διάκρισης µεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας στην επαγγελµατική ζωή, ακόµη και για
τα άτοµα χωρίς ειδικές ανάγκες· 75 % των απωλειών θέσεων απασχόλησης οφείλεται σε
ανεπαρκή ικανότητα ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων στο χώρο εργασίας.

Έρευνα που διενεργήθηκε σε εργαζόµενους µε µαθησιακές δυσκολίες έδειξε σαφώς ότι τα
άτοµα αυτά επιθυµούν να διαθέτουν τα εξής προσωπικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά:

(α) συνέπεια,

(β) ικανότητα κατάκτησης της εµπιστοσύνης των άλλων,

(γ) ικανότητα παρακολούθησης οδηγιών,

(δ) ικανότητα ανάπτυξης σχέσεων µε τους συναδέλφους τους.

Μέχρι πρόσφατα τονιζόταν ιδιαίτερα η πρακτική εκµάθηση (τεχνική κατάρτιση) που
µπορούσε να διευκολύνει την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας � επρόκειτο για τη
θεωρία της «τεχνογνωσίας». Σήµερα, όπως προαναφέρθηκε, γνωρίζουµε ότι είναι εξαιρετικά
σηµαντική η ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών ικανοτήτων, δηλαδή η γνώση του εαυτού
µας και του ρόλου µας.
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Ορισµένα σχέδια που υλοποιούνται µε τη στήριξη του ΕΚΤ περιλαµβάνουν παραδείγµατα
ορθής πρακτικής ιδιαίτερα όσον αφορά την ανάπτυξη των προσωπικών και κοινωνικών
ικανοτήτων, καθώς αυτές επιτρέπουν στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να βελτιώνουν την επαφή
και τη συµµετοχή τους στην κοινότητα στην οποία ανήκουν, ιδίως σε ό,τι αφορά την
ικανότητα ανεύρεσης και διατήρησης µίας θέσης απασχόλησης.

Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης των ικανοτήτων αυτών είναι να µπορέσουν τα άτοµα µε
µαθησιακές δυσκολίες:

(α) να συµµετέχουν σε ή/και επωφελούνται από υπηρεσίες, όπως κάθε άλλος πολίτης που
απολαύει όλων των δικαιωµάτων του, σε συγκεκριµένη κοινότητα ή χώρα·

(β) να αναπτύξουν µια συµπεριφορά προσαρµοσµένη στους υφιστάµενους κανόνες και
αξίες, την οποία θα µπορούν να προσαρµόζουν ανάλογα µε τα καθήκοντα που τους
ανατίθενται·

(γ) να αναπτύξουν ικανότητες επικοινωνίας και να µπορούν να λειτουργούν µαζί µε άλλα
άτοµα·

(δ) να αναπτύξουν προσωπική και κοινωνική αυτονοµία.

Έχοντας λοιπόν ως πλαίσιο αναφοράς το συνολικό σχεδιασµό της ζωής του ατόµου, όπως
προαναφέρθηκε, είναι σηµαντικό να συνδυάζονται οι κοινωνικές ικανότητες µε το επίπεδο
προσωπικής αυτονοµίας.

Όσον αφορά την προσωπική ζωή, θα αναφέρουµε το ρόλο της κοινωνικής ανεξαρτησίας:
µεταφορές, χρήση του χρήµατος, ικανότητα αγορών, χρήση του τηλεφώνου, κανόνες
ασφαλείας στο σπίτι, εκτέλεση οικιακών εργασιών, ικανότητα χρήσης συγκεκριµένων
οικιακών συσκευών, ικανότητα διαχείρισης του χρόνου κλπ....

Στην επικοινωνία είναι σηµαντικό να αναφέρουµε την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και
έκφρασης, κάνοντας χρήση εναλλακτικών συστηµάτων επικοινωνίας όταν αυτά καθίστανται
απαραίτητα.

Οι προσωπικές ικανότητες είναι επίσης πολύ σηµαντικές στην εργασία, ιδίως όσον αφορά
θέµατα σχετικά µε τις κινητικές λειτουργίες, το ρυθµό εργασίας, τις σωµατικές ικανότητες
κλπ.

Οι πτυχές που αφορούν τις γνωστικές ικανότητες, και ειδικότερα τη συγκέντρωση, την
προσοχή, τη µνήµη και την παρατηρητικότητα, πρέπει επίσης να αναπτύσσονται.

Η κατάλληλη συµπεριφορά στο χώρο εργασίας, η οποία σχετίζεται, επί παραδείγµατι, µε την
ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, πρέπει επίσης να αναπτύσσεται σε µεγάλο βαθµό
σύµφωνα µε τη µαθησιακή ικανότητα κάθε ατόµου.

Επιπλέον είναι σηµαντικό τα άτοµα να γνωρίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους ως
εργαζόµενοι, ιδίως δε όσον αφορά τις συµβάσεις εργασίας, τις αµοιβές, τα ωράρια εργασίας,
την ιεραρχία, τις απουσίες, τις άδειες κλπ...
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Ένας τοµέας που δεν πρέπει επ� ουδενί να αγνοηθεί είναι η κοινωνική συµπεριφορά, η οποία
πρέπει να αναπτύσσεται σε πολύ νεαρή ηλικία.

Αναφέροµαι στην εκπαίδευση, το σεβασµό, την ειλικρίνεια, τη συµπάθεια, τη φιλία, τον
αυθορµητισµό, τη µετριοφροσύνη, την ευθύνη, την ανοχή, την ευγένεια, την εµπιστοσύνη,
την αυτοπεποίθηση, τη συναισθηµατική ισορροπία, την ευελιξία...

Τα άτοµα αυτά πρέπει να µάθουν να ακούν, να ζητούν συγγνώµη, βοήθεια, άδεια, να µπορούν
να ακολουθούν κανόνες, να συνεργάζονται, να δηµιουργούν επαφές, να αποδέχονται και να
αντιδρούν στην κριτική, να λαµβάνουν και να δίνουν οδηγίες...

Επίσης, όσον αφορά τις κοινωνικές ικανότητες, πρέπει να δοθεί προσοχή στη σεξουαλική
συµπεριφορά.

Ζητήµατα που αφορούν την προσωπική ζωή, τον αυτοέλεγχο, τον οικογενειακό
προγραµµατισµό, τα συναισθήµατα, τις σχέσεις φιλίας και τις ερωτικές σχέσεις καθώς και
την ικανότητα κατάλληλης συµπεριφοράς στην ιδιωτική ζωή, είναι µείζονος σηµασίας.

Όλα τα παραπάνω πρέπει να αναπτύσσονται µε γνώµονα το κοινωνικό και φυσικό
περιβάλλον, δηλαδή το κοινωνικό σύνολο στο οποίο εντάσσονται τα άτοµα, και σε
καταστάσεις απόλυτα κατανοητές και ενταγµένες στην καθηµερινή ζωή τους.

Επιπλέον, όσον αφορά την αυτονοµία είναι σκόπιµο να τονιστεί η σηµασία της πρωτοβουλίας
self-advocacy (αυτοεκπροσώπηση) η οποία έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται σηµαντικά.
Σίγουρα θα µας υποχρεώσει να αναθεωρήσουµε τη στάση µας, και να εµβαθύνουµε σε πολλά
θέµατα που προκύπτουν από τέτοιες πρωτοβουλίες.

Υπάρχουν οργανωµένες τέτοιες οµάδες από self-advocates που µε τρόπο αυτόνοµο και
σχετικά οργανωµένο µιλούν για τον εαυτό τους, εκφράζουν τις επιθυµίες και τα
συναισθήµατά τους, τις φιλοδοξίες και τα σχέδιά τους για τη ζωή. Μιλούν για το παρελθόν
τους και για τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, για την επιθυµία τους να
γίνονται σεβαστοί και να έχουν το δικαίωµα να συµµετέχουν ενεργά στη διαµόρφωση του
µέλλοντός τους.

Έχω συµµετάσχει σε διάφορες συναντήσεις οµάδων αυτο-υποστήριξης και έµαθα πολλά από
αυτές. Πολλά από τα µέλη τους διακατέχονται από το συναίσθηµα ότι υπήρξαν θύµατα
διακρίσεων στη ζωής τους... Άλλα είναι πιο ανεκτικά ή ίσως έτυχαν περισσότερης
υποστήριξης στην κοινωνική ανάπτυξή τους, έµαθαν να µην φοβούνται να εκφράζουν αυτό
που επιθυµούν για τον εαυτό τους...

Πρέπει να σεβόµαστε, να ακούµε και να στηρίζουµε τέτοιους είδους πρωτοβουλίες.

Ως εργαζόµενοι σε αυτόν τον τοµέα, πρέπει πάντα να είµαστε ανοιχτοί και να ακούµε τις
απόψεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες... Πρέπει να µπορούµε να ακούµε και να είµαστε
διατεθειµένοι να αλλάξουµε ορισµένες από τις συµπεριφορές που εφαρµόζουµε εδώ και
πολλά χρόνια µε τις καλύτερες προθέσεις, αλλά που τελικά δεν είναι απόλυτα κατάλληλες.
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Πόσες αποφάσεις δεν έχουµε λάβει για τα άτοµα αυτά που δεν ήταν οι ορθότερες;

Πόσες φορές προσπαθήσαµε να τους δώσουµε χρόνο ώστε να γίνουν αυτόνοµοι σε αυτό το
επίπεδο; Πόσες φορές ήµασταν διατεθειµένοι να βρούµε τις καλύτερες λύσεις, ανάλογα µε τα
όνειρα του καθενός;

Η χαρά της ζωής που νιώθουν τα άτοµα αυτά, το αίσθηµα ολοκλήρωσης, η ευηµερία, η
πλήρης ένταξή τους στην κοινωνία είναι τα κριτήρια µε τα οποία θα µπορέσουµε να
αξιολογήσουµε την ποιότητα των υπηρεσιών που θέλουµε να τους παρέχουµε.

Κλείνοντας, θα αναφέρω τη φράση ενός µέλους της οργάνωσης στην οποία εργάζοµαι, η
οποία ίσως µας βοηθήσει να σκεφτούµε τις απαντήσεις που πρέπει να βρούµε από κοινού,
ώστε να βελτιώσουµε την ποιότητα ζωής των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στον τοµέα της
κατάρτισης και της απασχόλησης:

«Εάν ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες έχει το κουράγιο να εργαστεί, τότε και ο εργοδότης πρέπει
να έχει το θάρρος να τον προσλάβει. ∆εν θέλω να ζήσω στο περιθώριο, γιατί τότε το µέλλον
µου θα είναι ζοφερό. Πρέπει να εργαστώ».



31

3. Η επαγγελµατική εξειδίκευση των ατόµων µε
νοητική υστέρηση σε επιχειρήσεις της
ευρύτερης αγοράς εργασίας

Helmut Heinen (3)

3.1. Εισαγωγή

Μέσα από µια διαδικασία µεταρρύθµισης του κράτους που πέρασε από πολλές φάσεις τα
τελευταία 30 χρόνια, το Βέλγιο εξελίχθηκε σε οµοσπονδιακό κράτος.

Στη διάρκεια της εξέλιξης αυτής η αυτονοµία των περιφερειών και των γλωσσικών
κοινοτήτων διευρύνθηκε.

Αυτό ισχύει και για τη γερµανόφωνη κοινότητα (µε 70 000 περίπου γερµανόφωνους
κατοίκους σε έκταση 860 km²), η οποία σύµφωνα µε το σύνταγµα ασκεί τις ίδιες
αρµοδιότητες όπως η φλαµανδική (µε 5,5 εκατ. κατοίκους περίπου) και η γαλλική κοινότητα
(µε 4,5 εκατ. κατοίκους περίπου).

Σ� αυτές τις αρµοδιότητες περιλαµβάνονται πλέον η εκπαίδευση, ο πολιτισµός, οι κοινωνικές
υποθέσεις και η πολιτική της απασχόλησης.

Η Υπηρεσία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, της οποίας προΐσταµαι, είναι νοµικό πρόσωπο
δηµοσίου δικαίου στο οποίο ανατέθηκε δια νόµου η εντολή να προωθεί τις υποθέσεις των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Προωθεί, υποστηρίζει και εποπτεύει ένα ευρύ φάσµα προγραµµάτων που εκτείνονται από την
αρχική υποστήριξη κατά την πρώιµη παιδική ηλικία, την πληροφόρηση και τις
συµβουλευτικές υπηρεσίες, τις δυνατότητες στέγασης και αναψυχής, την κινητικότητα και
προσβασιµότητα, µέχρι την επιδότηση προγραµµάτων προσαρµογής και τεχνικής βοήθειας.

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες είναι στα χέρια ιδιωτικών φορέων.

Το πρόγραµµα «Start-Service» εκπονήθηκε στην Υπηρεσία Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και
διεξάγεται από αυτή.

                                                
(3) ∆ιευθυντής της Υπηρεσίας Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες στο St. Vith του Βελγίου
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3.2. Το πρόγραµµα «Start-Service»

Το Start-Service είναι µια υπηρεσία για την εκπαίδευση ή και την επαγγελµατική ειδίκευση
και απασχόληση ατόµων µε διάφορες µορφές αναπηρίας.

Οι δραστηριότητές της εκτείνονται από την πληροφόρηση και συµβουλευτική µέχρι την
επαγγελµατική ένταξη.

3.2.1. Χρήστες της υπηρεσίας
(α) Την οµάδα-στόχο του Start-Service αποτελούν κυρίως άτοµα µε νοητική, σωµατική,

αισθητική ή ψυχική αναπηρία.

(β) Η ανεύρεση θέσεων επαγγελµατικής κατάρτισης και απασχόλησης συνιστά µια άλλη
δραστηριότητα του Start-Service µε συνεργάτες τις επιχειρήσεις της ευρύτερης αγοράς
εργασίας, τις κοινότητες, τα κοινωνικά ιδρύµατα, τις δηµόσιες υπηρεσίες ή εργαστήρια
για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (WfB).

3.2.2. Στόχοι
(α) Η αναζήτηση ή και η δηµιουργία θέσεων επαγγελµατικής κατάρτισης ή εξειδίκευσης για

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ανάλογα µε τις ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις
τους.

(β) Η επιδίωξη µια µόνιµης σχέσης απασχόλησης, και ειδικότερα σύµφωνα µε την αρχή:
«Πρέπει να υπάρχουν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικές συνθήκες, και ειδικές µόνο όταν
είναι αναγκαίο.»

Αυτοί οι στόχοι βασίζονται στην ιδέα της «κοινωνικής συµµετοχής» (social participation), η
οποία τονίζεται στην τελευταία έκδοση του ICDIH, καθώς επίσης και στην ιδέα της
εξοµάλυνσης.

Οι επιπτώσεις της εξοµάλυνσης έχουν µεγάλη σηµασία για την επαγγελµατική ειδίκευση σε
επιχειρήσεις της ευρύτερης αγοράς εργασίας.

Εδώ πρέπει να υπερβεί κανείς τους συνήθεις περιορισµούς. Εξακολουθεί πολύ συχνά
αµφισβητείται το γεγονός, ότι και τα άτοµα µε νοητική αναπηρία µπορούν να βρουν µια θέση
στην ελεύθερη αγορά εργασίας.

Αυτό εξαρτάται βέβαια από τις διαδικασίες και τις µεθόδους.

Σηµαντικά είναι 3 στοιχεία:

(α) Η διαδικασία ένταξης

(β) Η εργασιακή αρωγή

(γ) Το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο
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3.3. Η διαδικασία ένταξης

Η διαδικασία ένταξης πρέπει να εννοηθεί ως µια µακροπρόθεσµη διαδικασία που συνδέει
µεταξύ τους τον προσανατολισµό, τη συµβουλευτική, τη φροντίδα, την επαγγελµατική
εκπαίδευση, την εξειδίκευση, την επιµόρφωση, την ενεργό αναζήτηση εργασίας και τη
διαµεσολάβηση για τη σύναψη µονίµων συµβάσεων εργασίας.

Προσεγγίσεις της διαδικασίας ένταξης θεµελιώθηκαν στο προηγούµενο επιχειρησιακό
πρόγραµµα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ) και αποτέλεσαν την κατευθυντήρια
γραµµή του νέου προγράµµατος του ΕΚΤ, ακριβώς όπως ο συνοδός θέσεως εργασίας ή η
εργασιακή αρωγή.

3.3.1. ∆ιαχείριση περιπτώσεων (Case Management)

Κατά τη διαδικασία ένταξης, ο σύµβουλος εργασίας του Start-Service εκτελεί ένα είδος
διαχείρισης περιπτώσεων, στην οποία

(α) εκτιµά,

(β) σχεδιάζει,

(γ) εφαρµόζει,

(δ) συντονίζει,

(ε) και εποπτεύει,

δηλ., υπάρχει συνεχής συνεργασία και συντονισµός.

3.3.2. Παρακολούθηση από το σχολείο (Σύνδεση εκπαίδευσης�επαγγελµατικού κόσµου)

Η πρώιµη φάση έχει εξαιρετική σηµασία για τη διαδικασία ένταξης.

Ο σύµβουλος εργασίας (Case Manager) παρεµβαίνει ήδη στο τρίτο έτος πριν το τέλος ή το
αργότερο στο προτελευταίο έτος της κατάρτισης, µε στόχο την προετοιµασία για την επιλογή
επαγγέλµατος.

Στο συνεταιριστικό µοντέλο αυτής της διαδικασίας εκτός από τους καθηγητές και
επαγγελµατικούς συµβούλους συνεργάζονται και οι γονείς και εργοδότες. Όλοι οι
συµµετέχοντες συµβάλλουν µε τις ειδικές γνώσεις και εµπειρίες τους και γίνεται
συνδυασµένη χρήση πόρων.

3.3.3. Κατάρτιση σχεδίου ζωής

Η διαδικασία αυτή αποτελεί επίσης σηµαντικό βήµα.
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Ως αφετηρία θεωρείται το εκάστοτε άτοµο µέσα από την κατάστασή του, δηλαδή τις
ικανότητες, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του. Εξάλλου ο καθένας έχει το δικό του
βιογραφικό...

Μαζί µε τους καταρτιζόµενους διαπιστώνονται τα ισχυρά σηµεία (4) (ο εκπαιδευόµενος
αξιολογεί τον εαυτό του) και η περαιτέρω ανάγκη κατάρτισης (συµπλήρωση ικανοτήτων).

Ο επαγγελµατικός προσανατολισµός διεξάγεται συνήθως από ξεχωριστή υπηρεσία, σε κάθε
περίπτωση όµως περιλαµβάνει προγράµµατα προσανατολισµού µε πρακτική άσκηση των
καταρτιζόµενων, υπό συνθήκες της πραγµατικής αγοράς εργασίας.

Το σχέδιο ζωής καταρτίζεται ακολουθώντας µια ολοκληρωµένη προσέγγιση. Από τη µια
πλευρά διερευνώνται και γίνονται σεβαστά τα ενδιαφέροντα και οι αντιλήψεις του ατόµου µε
ειδικές ανάγκες, ενώ από την άλλη, αυτό το άτοµο συµµετέχει ενεργά στη διαδικασία ένταξης
µε επιµερισµό καθηκόντων (συνυπευθυνότητα).

Σηµαντικός παράγοντας είναι η κοινωνική κατάσταση του καταρτιζόµενου ή και του
µελλοντικά απασχολούµενου υπό την ευρύτερη έννοια (partner), η οποία περιλαµβάνει τη
στέγαση, τη διαµόρφωση του ελεύθερου χρόνου, την κοινωνική ένταξη κ.ά.

Σ� αυτό το στάδιο, µπορούν πιθανώς να παρασχεθούν σχετικές υπηρεσίες: π.χ. συνοδευτική
στέγαση, διαµεσολάβηση για ελεύθερο χρόνο, παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης σε
θέµατα σχέσεων, συναισθηµατικότητας, σεξουαλικότητας.

3.3.4. «Καταλληλότητα» και διαµεσολάβηση για την εξεύρεση εργασίας

Αρχίζει η αναζήτηση των κατάλληλων δυνατοτήτων επαγγελµατικής ειδίκευσης και
εργασίας,�

Είναι σηµαντικό να βρεθεί ο κατάλληλος δρόµος για το κάθε άτοµο. ∆ιαφορετικές
καταστάσεις απαιτούν διαφορετικές απαντήσεις.

(α) Στόχος της ανάλυσης των επαγγελµατικών ικανοτήτων του ατόµου και της ανάλυσης των
απαιτήσεων της θέσης εργασίας είναι να ληφθούν κατά τέτοιον τρόπο υπόψη οι
λειτουργικοί περιορισµοί, ώστε οι τελευταίοι να µην αποτελούν καθόλου ή να αποτελούν
όσο το δυνατόν µικρότερη παρεµπόδιση της λειτουργίας στο χώρο εργασίας.

(β) Η ανάλυση των ικανοτήτων του ατόµου µε ειδικές ανάγκες πραγµατοποιείται µέσα από
διεπιστηµονική συνεργασία. Συνυπολογίζονται και αναλύονται από κοινού οι
παρατηρήσεις και πληροφορίες των εργοδοτών, επαγγελµατικών συµβούλων, των
διαχειριστών περιπτώσεων, καθώς και η εκτίµηση του αιτούντα.

                                                
(4) «Με αφετηρία τα ισχυρά σηµεία...» (D. Eggert, 1997): Προσέγγιση του παιδιού ως φορέα ικανοτήτων και

δυνατοτήτων και όχι ως φορέα ιδιοτήτων που επηρεάζουν αρνητικά την εξέλιξή του.
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(γ) Κατά τη διαµεσολάβηση για την εξεύρεση θέσεων εργασίας σπάνια υπάρχει εξ αρχής
απόλυτο συνταίριασµα όλων των παραγόντων (ακριβής αντιστοιχία µεταξύ του προφίλ
ικανοτήτων ενός ατόµου µε ειδικές ανάγκες και του προφίλ απαιτήσεων µιας θέσης
εργασίας). Συνήθως υπάρχουν κενά και ατέλειες, έτσι ώστε τα δύο προφίλ να µην είναι
απόλυτα συµβατά. Το συνταίριασµα πρέπει να είναι σωστό.

Πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριµένες συµπληρωµατικές επαγγελµατικές εξειδικεύσεις ή
µονάδες κατάρτισης εντός και εκτός της επιχείρησης.

Παράδειγµα 1: Άσκηση της σωµατικής αντοχής, εκπαίδευση στη χρήση µιας συσκευής,
ενισχυµένοι παράγοντες ασφάλειας, µε τους οποίους απαιτείται λιγότερη
προσοχή εκ µέρους του ατόµου κλπ.

Παράδειγµα 2: Είχαµε έναν νεαρό καταρτιζόµενο σε επιχείρηση καλλιέργειας
τριαντάφυλλων. Ο νεαρός δεν διέθετε επαρκείς γνώσεις ανάγνωσης για να
εκτελεί τα καθήκοντά του. Καταρτίστηκε λοιπόν ένας κατάλογος συµβόλων
και αριθµών δίπλα στις περιγραφές, µε τη βοήθεια του οποίου µπορούσε να
αναγνωρίζει τα διαφορετικά είδη τριαντάφυλλων.

Έπρεπε, λοιπόν, να βρεθεί ένας εργοδότης που να είναι ικανός να του
µεταβιβάσει αυτές τις συµπληρωµατικές ικανότητες ή που να είναι σε θέση
να καλύψει αυτήν την ανάγκη.

Επίσης, µπορούν να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

Το παράδειγµα αυτό δείχνει πόσο σηµαντικό είναι να καταρτίζονται προγράµµατα και να
αναζητούνται λύσεις α λα καρτ, ανάλογα µε το άτοµο.

Η διαµεσολάβηση για την εξεύρεση µιας θέσης επαγγελµατικής κατάρτισης ή απασχόλησης
στη γερµανόφωνη κοινότητα του Βελγίου µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή προγραµµάτων
εξειδίκευσης στο χώρο εργασίας (ΑΙΒ) και, µετά µια πρώτη περίοδο προσαρµογής,
προγραµµάτων απασχόλησης του ενδιαφερόµενου στην επιχείρηση (ΒΙΒ). Αυτό θα πρέπει
στη συνέχεια να οδηγήσει σε ένα «πρόγραµµα απασχόλησης» στην κανονική αγορά εργασίας,
κατά προτίµηση στην επιχείρηση όπου λαµβάνει χώρα η κατάρτιση.

Λόγω του ότι η µάθηση στο χώρο εργασίας επιτυγχάνεται µε πρακτική εργασία, τα µέτρα
κατάρτισης είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για άτοµα, τα οποία µαθαίνουν κυρίως µέσα από την
πράξη και από συγκεκριµένες εµπειρίες.

3.4. Προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης (ΑΙΒ) και
απασχόλησης (ΒΙΒ)

Παρακάτω παρουσιάζονται εν συντοµία και τα δύο προγράµµατα.
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3.4.1. Η εξειδίκευση στην επιχείρηση (ΑΙΒ)

Οµάδα-στόχος:
(α) Άτοµα άνω των 18 ετών

(β) Άτοµα µε ειδικές ανάγκες µεταξύ 16 και 18 ετών µέσω µερικής διδασκαλίας

(γ) Επιχειρήσεις, κοινότητες, κοινωνικές υπηρεσίες, δηµόσιες υπηρεσίες

(δ) Κοινωνική κατάσταση: απουσία εισοδήµατος, διακοπή σχολικής εκπαίδευσης, επίδοµα
ανεργίας, σύνταξη αναπηρίας, επίδοµα αναπηρίας.

Στόχος των µέτρων:
(α) Επαγγελµατική κατάρτιση στο χώρο εργασίας � πρώτο βήµα προς µια αποτελεσµατική

απασχόληση

(β) Συγκεκριµένη προετοιµασία για ένα επάγγελµα ή για την άσκηση συγκεκριµένων
καθηκόντων (µερική ειδίκευση) στη συγκεκριµένη επιχείρηση (π.χ. αρτοποιός)

Βάσεις:
(α) Επαγγελµατική εξειδίκευση µε σηµεία αναφοράς προς την πραγµατική απασχόληση στην

αγορά εργασίας (σε περιβάλλον που προάγει την οµαλοποίηση)

(β) Σύµφωνα µε την αρχή «Μάθηση µέσα από την πράξη» (Learning by doing) ή «Κατάρτιση
µέσω εργασίας» (Τraining on the job)

(γ) Περιεχόµενο εκπαίδευσης προσαρµοσµένο στην κάθε επιµέρους περίπτωση

Παρακολούθηση µέσω του Start-Service:
(α) Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς εργοδότες, συναδέλφους και καταρτιζόµενους

(β) Προσδιορισµός περιεχοµένου προγραµµάτων κατάρτισης, παιδαγωγική υποστήριξη και
παρακολούθηση (εργασιακή αρωγή)

(γ) Παροχή υποστήριξης σε ενδεχόµενη ανάγκη τεχνικής ή/και οργανωτικής προσαρµογής
στη θέση εργασίας

(δ) Άτυπος απολογισµός µε όλους τους µετέχοντες τουλάχιστον κάθε 3 µήνες.

Οικονοµικά µεγέθη για τον εργοδότη:
(α) 135 EUR/µήνα, 215 EUR/µήνα ή 315 EUR/µήνα

(β) Η υπηρεσία καλύπτει τη διαφορά προς τον ελάχιστο µισθό (1 150 EUR µικτά/µήνα).

(γ) Ο καταρτιζόµενος διαθέτει κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης.
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Χρονική διάρκεια του µέτρου:
12 µήνες (µε δυνατότητα παράτασης)

3.4.2. Η απασχόληση στην επιχείρηση (ΒΙΒ)

Η απασχόληση στην επιχείρηση αποτελεί πρόγραµµα παρακολούθησης, µε το οποίο τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες απασχολούνται µε σύµβαση εργασίας.

Στόχος του µέτρου είναι να διευκολύνει τον εργοδότη να προσλάβει µε µόνιµη σύµβαση
εργασίας ένα άτοµο µε ελαττωµένη απόδοση λόγω αναπηρίας, εξασφαλίζοντάς του
οικονοµική συµµετοχή στο µισθό και τις κοινωνικές εισφορές του για το άτοµο αυτό.

Για τη µειωµένη απόδοση χορηγείται ένα επίδοµα επί του µισθού, το οποίο καθορίζεται από
την εκάστοτε επιτροπή συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Το ύψος της επιδότησης µπορεί να
ανέρχεται έως και σε 40 % .

Ένας περαιτέρω στόχος του Start-Service ως προς τα µέτρα αυτά είναι να συµβάλει στην
ενίσχυση της ανάπτυξης.

3.5. Εκπαιδευτική και εργασιακή παρακολούθηση και µετέπειτα
επιµέλεια

Η εκπαιδευτική και εργασιακή παρακολούθηση, καθώς και η µετέπειτα επιµέλεια
περιλαµβάνονται στη διαδικασία ένταξης.

Η παρακολούθηση του µέτρου επαγγελµατικής ένταξης είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Η
παρακολούθηση περιλαµβάνει εκτός από την παρακολούθηση του ενδιαφερόµενου, κατά
κύριο λόγο την παρακολούθηση του διευθυντή της επιχείρησης και των άµεσων
συναδέλφων/προϊσταµένων του ατόµου µε ειδικές ανάγκες.

Στο χώρο εργασίας, ο εκπαιδευόµενος υποστηρίζεται από ειδικό εκτός επιχείρησης (π.χ. τον
βοηθό θέσεως εργασίας).

Το µέτρο αυτό αποτελεί συνεπώς διευκόλυνση για τους συναδέλφους ή και τον εργοδότη, µε
την έννοια ότι ο καθοδηγητής ή συνοδός αναλαµβάνει ένα τµήµα των καθηκόντων τους ως
εκπαιδευτές, ενώ µπορεί να διευκολύνει τον συνάδελφο-εκπαιδευτή (υπεύθυνο για την
παρακολούθηση του καταρτιζόµενου ατόµου µε ειδικές ανάγκες) µε σχετικές πληροφορίες,
ώστε να αναλάβει σταδιακά την παρακολούθηση του καταρτιζόµενου.

Ο Job coach (καθοδηγητής για τη θέση εργασίας) παρακολουθεί και συνοδεύει τις διάφορες
φάσεις της εργασίας και κατ� αυτόν τον τρόπο βοηθά τον καταρτιζόµενο να βελτιστοποιήσει
τις ικανότητές του. Με συγκεκριµένες παρατηρήσεις ή προσαρµογές µπορεί να οδηγήσει τον
καταρτιζόµενο στην εκµάθηση ενός ποιοτικού και αποτελεσµατικού τρόπου εργασίας.
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Εναλλασσόµενη εκπαίδευση: στο πλαίσιο της κατάρτισης, ανά τακτά διαστήµατα
προσφέρεται η δυνατότητα στους καταρτιζόµενους του µέτρου κατάρτισης στην επιχείρηση
να συναντηθούν εκτός επιχείρησης.

Σκοπός των συναντήσεων:

(α) Αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών

(β) Βελτίωση της κύριας επαγγελµατικής εξειδίκευσης και των απαιτούµενων κοινωνικο-
επικοινωνιακών ικανοτήτων

(γ) Μετάδοση ή ανανέωση των αναγκαίων ικανοτήτων στην αρίθµηση, µέτρηση, ανάγνωση
και γραφή.

Η µέτρηση µπορεί να αντισταθµιστεί µε ζύγιση, η ανάγνωση µε σύµβολα, η γραφή µε
σχήµατα κλπ.

Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να γίνει από τους βοηθούς θέσεως εργασίας, οι οποίοι
διαθέτουν γνώσεις διδακτικής και µεθόδου στο χώρο της ειδικής παιδαγωγικής επιστήµης.

Μετέπειτα επιµέλεια: Το Start-Service παραµένει σηµείο επαφής για εργοδότες,
εργαζόµενους και συναδέλφους, ακόµα και µετά την ένταξη στην αγορά εργασίας.

Αυτή η διαθεσιµότητα υφίσταται τόσο για προληπτικούς λόγους � π.χ. στην περίπτωση
παρανοήσεων ή επικοινωνιακών ελλειµµάτων � (µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ανά τακτά
διαστήµατα), όσο και για διορθωτικούς (µέσω διαχείρισης κρίσεων).

Επιπρόσθετα, λαµβάνει χώρα τακτική αξιολόγηση των µέτρων, και ειδικότερα σε τριµηνιαία
βάση στην περίπτωση µέτρου εκπαίδευσης σε επιχείρηση και σε εξαµηνιαία στην περίπτωση
µέτρου απασχόλησης σε επιχείρηση.

3.6. Προϋποθέσεις και συµπεράσµατα

Η εµπειρία µας δείχνει ότι πολλά στοιχεία πρέπει να ταιριάζουν για µια καλή µετάβαση από
το σχολείο στην επαγγελµατική ζωή και για µια επιτυχή ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον:

(α) Η ετοιµότητα όλων των µελών για µια συνολική συνεργασία

(β) Η ατοµική ανάγκη ως αφετηρία και η εκπόνηση προγραµµάτων ανάλογα µε την
περίπτωση (εξατοµικευµένη δηµιουργικότητα /φαντασία)

(γ) Συνέχεια στην παρακολούθηση και τακτική αξιολόγηση ή και προσαρµογή των
προγραµµάτων (ευέλικτος χειρισµός)

Ουσιαστικά οι απαιτούµενες δοµές υπάρχουν. Αποµένει να συντονιστούν, να συµπληρωθούν
ή να προσαρµοστούν καταλλήλως.
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4. ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας για άτοµα µε
νοητική υστέρηση: νέες προσεγγίσεις στη
Γερµανία από επιχειρήσεις και µονάδες
απασχόλησης

Rainer Dolle (5)

Η Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας διαθέτει ένα άριστο δίκτυο εργαστηρίων
προστασίας: σε κάθε κοινότητα, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, και ιδιαίτερα µε νοητική
υστέρηση, µπορούν να βρουν µια προστατευµένη θέση εργασίας.

Ωστόσο, εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια αυξάνεται η δυσαρέσκεια απέναντι σ' αυτές τις
θέσεις εργασίας και απασχόλησης: ∆εν είναι µόνο το γεγονός ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
µπορούν έτσι να κερδίζουν κατά µέσο όρο µόνο 150 ευρώ, αλλά και ότι πολλοί θεωρούν ότι
τα εργαστήρια αυτά είναι ένα είδος γκέτο, που εµποδίζει τη διέξοδο προς τον «φυσιολογικό»
κόσµο της εργασίας και το επαγγελµατικό περιβάλλον. Στην πράξη, πολλές από αυτές τις
εγκαταστάσεις «προστασίας» (αλήθεια, ποιος προστατεύεται από ποιον;) βρίσκονται σε
αποµονωµένα βιοµηχανικά πάρκα, όπου τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν «χτυπούν και τόσο
στο µάτι».

Λόγω της µακροχρόνιας αυτής δυσαρέσκειας, ήδη πριν 20 χρόνια τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και οι γονείς τους, αλλά ακόµη περισσότερο οι δυσαρεστηµένοι κοινωνικοί
λειτουργοί και παιδαγωγοί, στράφηκαν προς την εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά
τις θέσεις εργασίας και την απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

Αν και αρχικά προορίζονταν για άτοµα µε µαθησιακά προβλήµατα και άτοµα µε νοητική
υστέρηση ή για ψυχικά ασθενείς, οι κοινωνικές αυτές µονάδες, οι επιχειρήσεις απασχόλησης,
οι εταιρίες ένταξης και άλλες παρόµοιες προσεγγίσεις αναπτύχθηκαν στη Γερµανία σε τέτοιο
βαθµό, ώστε σήµερα στις νέες αυτές επιχειρήσεις να συναντά κανείς και άτοµα µε σωµατικά
και αισθητηριακά προβλήµατα, καθώς και µε άλλες µορφές αναπηρίας.

Ταυτόχρονα δηµιουργήθηκαν ειδικές υπηρεσίες επαγγελµατικής ένταξης, οι οποίες µέσω της
παροχής συµβουλών, της καταγραφής των επαγγελµατικών βιογραφικών και των
επαγγελµατικών προσόντων των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, της επαγγελµατικής άσκησης,
της δοκιµαστικής απασχόλησης κ.ά. κατέβαλαν επίσης αυξηµένες προσπάθειες ώστε να
εξασφαλίσουν για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες θέσεις απασχόλησης στην «κανονική» αγορά
εργασίας.

                                                
(5) Arbeit und Bildung e.V., Μαρβούργο (Γερµανία)



40

Χρησιµοποιούνται ολοένα και περισσότερο για το σκοπό αυτό οι καθοδηγητές (job coach), οι
οποίοι σε συνεργασία µε τους ενδιαφεροµένους παρείχαν επιτόπια εξειδικευµένη υποστήριξη
και δηµιούργησαν θέσεις εργασίας προσαρµοσµένες στις ειδικές ανάγκες των ατόµων αυτών,
όντας παράλληλα υπεύθυνοι για την παροχή πληροφοριών.

Όταν η Γερµανική Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση προχώρησε στις 29 Σεπτεµβρίου του 2000
στην τροποποίηση του νόµου που αφορά τα άτοµα µε σοβαρές αναπηρίες, («Νόµος για τη
διασφάλιση της ένταξης των ατόµων µε βαριές αναπηρίες στην εργασία, το επάγγελµα και
την κοινωνία»), οι νέες αυτές προσεγγίσεις στην απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
εντάχθηκαν ευτυχώς, για πρώτη φορά στη νοµοθεσία.

Έτσι, για πρώτη φορά στα Γερµανικά χρονικά, ρυθµίστηκαν νοµικά όχι µόνο τα εργαστήρια
προστασίας, αλλά και οι επιχειρήσεις, µονάδες και τµήµατα ένταξης ατόµων µε βαριές
αναπηρίες στη γενικότερη αγορά εργασίας, και θεσπίστηκαν οικονοµικές ενισχύσεις, όπου
τουλάχιστον 25% των απασχολουµένων, και έως και 50%, πρέπει να είναι άτοµα µε σοβαρές
αναπηρίες. Ρυθµίστηκαν ακόµη νοµικά τα θέµατα που αφορούν τις ειδικές υπηρεσίες ένταξης
και τη χρηµατοδότησή τους σε ευρεία γεωγραφική περιοχή. Ακόµη, κάθε άτοµο µε ειδικές
ανάγκες, το οποίο αναζητά εργασία, έχει το δικαίωµα υποστήριξης από έναν καθοδηγητή (job
coach).

Με το νόµο αυτό δηµιουργήθηκαν, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, οι προϋποθέσεις για το
εξής όραµα:

Το άτοµο µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει το ίδιο αν
επιθυµεί και µπορεί να εργαστεί µέσω της υπηρεσίας απασχόλησης στην τοπική αγορά
εργασίας ή αν θα ενταχθεί σε ένα εργαστήριο για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αν θα εργαστεί
σε µονάδα ένταξης µαζί µε άτοµα χωρίς ειδικές ανάγκες ή αν θα επιχειρήσει, µε τη βοήθεια
των συµβουλευτικών υπηρεσιών και τη µεσολάβηση της ειδικής υπηρεσίας ένταξης, να
αναζητήσει την κατάλληλη απασχόληση στην κανονική αγορά εργασίας µε την υποστήριξη
του καθοδηγητή.

Ακόµη βέβαια απέχουµε πολύ από την πραγµατοποίηση του οράµατος αυτού, αλλά
τουλάχιστον στην πόλη µου, το Μαρβούργο της Γερµανίας, υπάρχει η δυνατότητα αυτή για
τα άνεργα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Στο δεύτερο µέρος της οµιλίας µου θα ήθελα τώρα να εξετάσω αναλυτικότερα τις νέες
επιχειρήσεις ένταξης. Για το σκοπό αυτό, παίρνω ως παράδειγµα µια από τις δικές µας
µονάδες ένταξης.

Ο µεγαλύτερός µας εργοδότης (µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης, GmbH) διατηρεί
εµπορικό κατάστηµα µεταχειρισµένων ειδών, ιδιαίτερα για µεταχειρισµένα έπιπλα, παιδικά
ρούχα, παιχνίδια και συναφή είδη.
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Στο πλαίσιο αυτό διαθέτουµε υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης, η οποία παραλαµβάνει
από τους πελάτες ή τους παραδίδει τις συσκευές και τα έπιπλα, µια σειρά εργαστηρίων
επισκευής, καθώς και διάφορα καταστήµατα πώλησης των µεταχειρισµένων ειδών.

Παράλληλα ασχολούµαστε µε το εµπόριο µεταχειρισµένων δοµικών υλικών και εκτελούµε
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, και ειδικότερα για µεµονωµένους δήµους και κοινότητες,
στον τοµέα της οικοδοµής και της διαµόρφωσης κήπων και τοπίου.

Στην επιχείρησή µας απασχολούνταν πάντοτε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε ποσοστό 10%,
και όταν στη Γερµανία θεσπίστηκε µια πρότυπη χρηµατοδότηση για να δοκιµαστεί στην
πράξη αν τα ιδιαίτερα τµήµατα ή µονάδες ένταξης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν
πραγµατικές εναλλακτικές λύσεις, υποβάλαµε αίτηση και στη συνέχεια επιλεγήκαµε ως µια
από τις 16 πρότυπες γερµανικές επιχειρήσεις ένταξης.

Στο νέο τµήµα ένταξης επιθυµούµε να δηµιουργήσουµε µέχρι και 16 µόνιµες θέσεις
απασχόλησης, κυρίως για άνεργες γυναίκες µε σοβαρές αναπηρίες. Ως τόπος εγκατάστασης
για το νέο κατάστηµα µεταχειρισµένων ηλεκτρικών συσκευών, µαζί µε το συνεργείο
επισκευής και την υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης, επελέγη το µεγαλύτερο εµπορικό
κέντρο της περιοχής.

Με άλλα λόγια, προσαρτούµαστε στη µεγαλύτερη αγορά πολυµέσων της περιοχής, και µε
αυτόν τον τρόπο παρέχουµε στους ενδιαφερόµενους πελάτες καινούργιες και µεταχειρισµένες
συσκευές, καθώς και τις σχετικές υπηρεσίες.

Η µονάδα συνδέεται πολύ στενά µε την αγορά και υπόκειται σε όλες τις συνήθεις
επιχειρηµατικές αποφάσεις που σχετίζονται µε την αγορά, τις διακυµάνσεις και την
αντίστοιχη αυστηρή ανάγκη επίτευξης κέρδους.

Ένδεκα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και επτά χωρίς ειδικές ανάγκες απασχολούνται στην
εταιρία Relectro, µε αποδοχές κατά µέσο όρο 1.500 ευρώ. Πρόκειται για απασχόληση
υποκείµενη στην κοινωνική ασφάλιση και αµειβόµενη σύµφωνα µε τις συλλογικές
συµβάσεις.

Οι ειδικές ανάγκες των εργαζοµένων προκαλούνται από τις παρακάτω ασθένειες:

Επιληψία, κώφωση, ψυχική αναπηρία/σχιζοφρένεια, καρκίνος µε συνακόλουθους
περιορισµούς της σωµατικής δραστηριότητας, προβλήµατα όρασης, εγκεφαλικό ανεύρυσµα,
πνευµατική υστέρηση/µαθησιακές δυσκολίες.

Το περασµένο έτος, ο κύκλος εργασιών ήταν 600.000 ευρώ, εκ των οποίων τα έσοδα από
πωλήσεις ανήλθαν σε 130.000 ευρώ.

Για να αποσπαστούν αυτές οι επιχειρήσεις ένταξης ακόµη περισσότερο από την κρατική
χρηµατοδότηση και να ενταθεί ο προσανατολισµός τους προς την αγορά, περικόπηκε
περαιτέρω η επιδότηση των αποδοχών των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και η ανάληψη των
παιδαγωγικών και διαχειριστικών δαπανών για τα επόµενα χρόνια.
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Συνεπώς, ο σχεδιασµός µας θα πρέπει να προβλέπει τον διπλασιασµό των εσόδων από τις
πωλήσεις και από την παροχή υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να ανέρχονται σε περισσότερο
από το ήµισυ του κύκλου εργασιών. Αυτό, κατά κύριο λόγο, σκοπεύουµε να το επιτύχουµε µε
βάση τρεις άξονες:

(α) Επέκταση του κεντρικού καταστήµατος που συνίσταται σε επέκταση της επιφάνειας του
χώρου πωλήσεων και των αναγκαίων αποθηκευτικών χώρων.

(β) Εµπλουτισµός της ποικιλίας των µεταχειρισµένων ηλεκτρικών συσκευών, ιδιαίτερα µε
προσωπικούς υπολογιστές, φωτιστικά και µια νέα αγορά ανταλλακτικών.

(γ) ∆ραστηριοποίηση στο ∆ιαδίκτυο µε απώτερο στόχο τις πωλήσεις µέσω ∆ιαδικτύου (e-
commerce).

Η µέση εργασιακή παραγωγικότητα των εργαζοµένων και των δύο φύλων ανέρχεται σε 40%.
Ο βαθµός ασθένειας ανέρχεται εν µέρει σε πάνω από 50%. Υπάρχουν µεγάλα διαστήµατα
απουσίας λόγω επαγγελµατικής και γλωσσικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, µειωµένες
επιδόσεις λόγω έλλειψης ειδικών ικανοτήτων και λόγω αδυναµίας ανάληψης φόρτου
εργασίας, και µεγάλο ποσοστό προσβολής από άγχος.

Συνεργαζόµαστε, κατά τα άλλα, µε όλες τις εργαζόµενες και τους εργαζόµενους στο πλαίσιο
των φυσιολογικών δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωπικού και της παροχής κινήτρων
δραστηριοποίησης και απόδοσης, τα οποία καθορίζονται στη συλλογική σύµβαση εργασίας
της εταιρίας µας και στο σχέδιο ανάπτυξης της κοινωνικής παιδαγωγικής µέριµνας.

Επιπλέον, υπάρχει συνεχής παροχή εξατοµικευµένων συµβουλευτικών υπηρεσιών στο
πλαίσιο της κοινωνικής παιδαγωγικής, καθώς και εκπαίδευση προς απόκτηση εξειδικευµένων
γνώσεων στο χώρο εργασίας και µεσολάβηση για την εξεύρεση θέσεων πρακτικής
εξάσκησης, µε στόχο να διοχετεύεται κάθε χρόνο τουλάχιστον το 20% του προσωπικού στην
κανονική αγορά εργασίας.

Το περασµένο έτος χρόνο, ο στόχος µας αυτός επιτεύχθηκε για 4 από τα 13 άτοµα.

Σηµαντικό για τη δυνατότητα ορθής κατανόησης της προσέγγισης αυτής όσον αφορά τη
µονάδα µας είναι το επιχειρησιακό µας προφίλ:

Από τη δική µας οπτική γωνία, δεν έχει σηµασία ποιο συγκεκριµένο πρόβληµα αντιµετωπίζει
ένας άνεργος � αν θεωρείται πολύ µεγάλος σε ηλικία (πάνω από 50 ετών), υπερβολικά νέος
(κάτω από 20 ετών), αν δεν είναι ειδικευµένος, αν είναι εξαρτηµένος από ουσίες, αν είναι
αλλοδαπός και δεν µιλά τη γερµανική γλώσσα ή αν είναι άτοµο µε οποιαδήποτε ειδικής
ανάγκη.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, µε βάση το ατοµικό βιογραφικό, αναζητούµε αυτό που
ταιριάζει για την κάθε περίπτωση. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει ότι πρωταρχική µας
ενασχόληση δεν είναι οι ειδικές ανάγκες του εκάστοτε ατόµου, αλλά κυρίως οι παραγωγικές
του δυνατότητες, η επανενεργοποίηση των εργασιακών του δυνατοτήτων και η σωστή
εκτίµηση της αποδοτικότητάς του.
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Μεγάλο πλεονέκτηµα σε σχέση µε το θέµα που αναλύεται εδώ είναι η καταβολή ενός
κανονικού και υποκείµενου στην κοινωνική ασφάλιση µισθού. Πολλά από τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες που απασχολούµε, τα οποία προέρχονται από ιδρύµατα, µόνο µε το εισόδηµα
αυτό αποκτούν τη δυνατότητα να έχουν µια κανονική κατοικία και µια κανονική ζωή στο δικό
τους σπίτι.

Συνεπώς, και στο σηµείο αυτό η κανονική επαγγελµατική δραστηριότητα οδηγεί ευκολότερα
σε µια φυσιολογική κοινωνική ζωή.

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα για το µέλλον προβλέπεται να είναι τα εξής:

(α) Κατά πόσον µπορεί µια προσανατολισµένη στην αγορά µονάδα που απασχολεί άτοµα µε
ειδικές ανάγκες να είναι οικονοµικά βιώσιµη; Έχουµε έντονα την εντύπωση ότι οι φορείς
χρηµατοδότησης του κόστους τεντώνουν υπερβολικά το σχοινί όσον αφορά τις
δυνατότητες µας και το περιθώριο οικονοµικής αποδοτικότητάς µας.

(β) Η απαίτηση σε µονάδες του είδους µας να λειτουργούµε «κανονικά» οδήγησε τους
φορείς χρηµατοδότησης να µην είναι πρόθυµοι να χρηµατοδοτήσουν παιδαγωγική
εργασία. Παραβλέπουν το γεγονός ότι και οι λεγόµενες «κανονικές» εταιρίες διαθέτουν
κοινωνικές υπηρεσίες και προσωπικό κατάρτισης.

(γ) Από την άποψη της επιχειρηµατικής πολιτικής, όπως και στα εργαστήρια προστασίας,
αρνητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι εργαζόµενοι που γίνονται αποδοτικότεροι
ύστερα από ένα χρονικό διάστηµα, και οι οποίοι κυρίως επιτυγχάνουν τους υψηλούς
στόχους µας όσον αφορά την παραγωγικότητα, διοχετεύονται ευκολότερα σε
επιχειρήσεις της «κανονικής» αγοράς εργασίας, πράγµα που συνεπάγεται διακινδύνευση
των εσόδων της µονάδας µας.

Συνολικά, µε βάση τις πρότυπες εταιρίες και τα τµήµατα ένταξης στη Γερµανία, θα φανεί
κατά πόσο µπορούν να αποδώσουν τέτοιες µονάδες εφόσον λαµβάνουν πλέον µικρές µόνον
επιχορηγήσεις.

Σε κάθε περίπτωση πάντως θα αποτελέσουν ένα σηµαντικό νέο δοµικό λίθο για την
επαγγελµατική και κοινωνική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη γερµανική
κοινωνία.
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5. Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στα άτοµα
µε νοητική υστέρηση

Alberto Alberani (6)

Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στην «Αγορά 12», που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό
Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Cedefop), και είναι προϊόν
προβληµατισµού που απασχόλησε πολλούς εργαζοµένους στον τοµέα της επαγγελµατικής
κατάρτισης και των κοινωνικών υπηρεσιών στη Μπολόνια. Πρόθεσή µου είναι η παρέµβασή
αυτή να αποτελέσει µια πρώτη προσπάθεια ανάλυσης και διατύπωσης προτάσεων. Ελπίζω ότι
χάρη στη «µόδα» της παγκοσµιοποίησης θα µπορέσουµε να ξαναρχίσουµε να µιλάµε για τις
νέες ανάγκες των ατόµων µε νοητική υστέρηση.

Ευχαριστώ ειλικρινά όλους όσοι µε βοήθησαν µε διορθώσεις και υποδείξεις.

5.1. Πρόλογος

Προκειµένου να κρίνουµε ποιες µπορεί να είναι οι καλύτερες προτάσεις επαγγελµατικής
κατάρτισης για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και τους εκπαιδευτές τους, πιστεύω ότι είναι
αναγκαίο να επικεντρώσουµε το ενδιαφέρον µας στις συνθήκες από τις οποίες εξαρτάται η
πραγµατοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων.

Πράγµατι, οι συνθήκες ποικίλουν, και ο καθένας από µας, ανάλογα µε το ρόλο του, την
ταυτότητά του, την ένταξή του σε ένα συγκεκριµένο χώρο, εντοπίζει ορισµένες από αυτές και
τις αξιολογεί ως λιγότερο ή περισσότερο σηµαντικές.

Ως ευρωπαίος πολίτης που ζει και δραστηριοποιείται στην πόλη της Μπολόνιας και
ασχολείται µε την κοινωνική συνεργασία, θεωρώ ότι η επαγγελµατική κατάρτιση που αφορά
τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και τους εκπαιδευτές τους εξαρτάται σήµερα σε µεγάλο
βαθµό από διαδικασίες οι οποίες συνδέονται µε το φαινόµενο που προσδιορίζουµε µε τον όρο
παγκοσµιοποίηση � φαινόµενο που ως ευρωπαίους πολίτες, µε ή χωρίς νοητική υστέρηση,
µας αφορά και µας επηρεάζει είτε το θέλουµε είτε όχι.

5.2. Το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης στην Ευρώπη

Εµάς, τους ευρωπαίους πολίτες, το φαινόµενο της παγκοσµιοποίησης µας αφορά άµεσα,
αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προσδιορίστηκε στο Μάαστριχτ (µε παραµέτρους ένταξης

                                                
(6) Υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής της Legacoop, Μπολόνια
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και ταυτότητας αποκλειστικά οικονοµικές και όχι κοινωνικές και πολιτισµικές) θεωρείται,
µαζί µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ως µια από τις δυνάµεις εκείνες που
καθορίζουν τις τύχες του κόσµου µέσω συγκεκριµένων οργάνων, όπως η διάσκεψη των
ηγετών των οκτώ πλουσιοτέρων χωρών του κόσµου (G8), ο Οργανισµός Οικονοµικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου (ΠΟΕ), η
Παγκόσµια Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο κλπ.

Ζούµε σε µια Ευρωπαϊκή «Νοµισµατική» Ένωση, η οποία, µαζί µε τις χώρες που
προαναφέραµε, χαράσσει οικονοµικές πολιτικές που υπηρετούν ολοένα και περισσότερο τα
συµφέροντα των ισχυρών πολυεθνικών, µε στόχο τη µεγιστοποίηση του κέρδους � έστω και
αν το τίµηµα είναι η κατάργηση των κοινωνικών και πολιτικών δικαιωµάτων ή σοβαρότατες
περιβαλλοντικές καταστροφές (η πρόσφατη αµφισβήτηση των συµφωνιών του Κιότο είναι
πολύ χαρακτηριστική).

Πρόκειται για µία αναµφισβήτητη πραγµατικότητα. ∆εν µπορούµε βέβαια στη συνάντηση
αυτή να εµβαθύνουµε σε αυτά τα θέµατα και να εκφράσουµε κρίσεις για το φαινόµενο που µε
περιοριστικό τρόπο αποκαλούµε «παγκοσµιοποίηση»· φαινόµενο που οπωσδήποτε έχει
θετικές και αρνητικές συνέπειες, και που κατέστη πραγµατικά επίκαιρο µετά τις
εντυπωσιακές διαδηλώσεις διαµαρτυρίας που οργανώθηκαν επ� ευκαιρία των διασκέψεων
του Σιάτλ, της Πράγας, της Νίκαιας και της Γένοβας. Ωστόσο, χωρίς να µπούµε στην ουσία
του ζητήµατος, µπορούµε τουλάχιστον να υπενθυµίσουµε ορισµένα επίσηµα στοιχεία
αποδεκτά από όλους (πηγή: ΠΟΕ).

(α) Ποσοστό 23 %, δηλαδή 2.800.000.000 άτοµα, του παγκόσµιου πληθυσµού ζει µε
λιγότερο από ένα ευρώ την ηµέρα.

(β) Το εισόδηµα των τριών πλουσιοτέρων ανθρώπων του κόσµου (Μπιλ Γκέιτς, Λώρενς
Έλισον και Γουώρεν Μπάφετ) ισοδυναµεί µε το ΑΕγχΠ των 48 φτωχότερων χωρών.

(γ) Προσδόκιµο ζωής: Ευρώπη 72 έτη, Σιέρα Λεόνε 26, Αφγανιστάν 43, Μπανγκλαντές 59.

(δ) Βρεφική θνησιµότητα: Ευρώπη 5 στα 1000, Σιέρα Λεόνε 316 στα 1000, Αφγανιστάν 257
στα 1000, Μπανγκλαντές 107 στα 1000.

(ε) Ποσοστό 16 % του πληθυσµού της γης καταναλώνει 84 % του χαρτιού, 58 % της
ενέργειας, 97 % των οχηµάτων, 74 % των τηλεφωνικών συνδέσεων, 98 % των πόρων για
την επιστηµονική έρευνα

Πιστεύω ότι οι αριθµοί αυτοί µιλούν από µόνοι τους. Αυτό που µπορεί να ενδιαφέρει τους
εδώ παρόντες είναι να κατανοήσουµε µε ποιο τρόπο ο προβληµατισµός µας για την
επαγγελµατική κατάρτιση µπορεί να επηρεάζεται από τα δεδοµένα αυτά.
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5.3. Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στα άτοµα µε νοητική
υστέρηση που ζουν στις φτωχές χώρες

Ο πρώτος προβληµατισµός, που είναι βέβαια προφανής, µας δείχνει την ανισότητα µεταξύ
των ατόµων µε νοητική υστέρηση που ζουν στις βιοµηχανικές χώρες και των ατόµων µε
νοητική υστέρηση που ζουν στις φτωχές χώρες. Αναµφίβολα οι φτωχοί των φτωχών χωρών
ζουν σε άσχηµες συνθήκες, αλλά τα άτοµα µε νοητική υστέρηση ζουν ακόµη χειρότερα.
Αρκεί να ρωτήσουµε τους συναδέλφους που εργάζονται σε µη κυβερνητικές οργανώσεις και
σε οργανισµούς διεθνούς συνεργασίας για να το επιβεβαιώσουµε.

Πιστεύω πως για να προσεγγίσουµε το θέµα µας είναι καλό να έχουµε επίγνωση ότι στις
χώρες µας η ικανοποίηση των βασικών αναγκών των ατόµων µε νοητική υστέρηση
(διατροφή, υγεία και φάρµακα, ανάλογα µε τις διαφορές τους κλπ.) διασφαλίζεται σχεδόν
πάντοτε (χάρη και σε ορισµένες συνέπειες της παγκοσµιοποίησης), ενώ ορισµένες φορές
ικανοποιούνται και άλλες ανάγκες, όπως η εκπαίδευση ή η εργασία. Για καλή µας τύχη,
σήµερα, εµείς οι Ευρωπαίοι είµαστε εδώ για να συζητήσουµε περί επαγγελµατικής
κατάρτισης και όχι για το πώς θα εξασφαλίσουµε την τροφή µας.

Καλό είναι επίσης να έχουµε επίγνωση ότι, ενώ εργαζόµαστε για να ικανοποιήσουµε αυτές
τις ανάγκες, υπάρχουν εκατοµµύρια φτωχοί µε νοητική υστέρηση που δεν έχουν πρόσβαση
σε φάρµακα, είτε επειδή τα συµφέροντα των πολυεθνικών τους το απαγορεύουν, είτε επειδή
έχουν πολύ µικρό προσδόκιµο ζωής, είτε επειδή ζουν σε περιβάλλον που ευνοεί την εµφάνιση
των µειονεξιών και των ασθενειών. Επιπλέον, πολύ συχνά αποτελούν και τα πρώτα θύµατα
αρχαϊκών και µη ανεκτικών, σε σχέση µε οποιαδήποτε διαφορετικότητα, πολιτισµών.

Πιστεύω ότι πρέπει να έχουµε επίγνωση αυτών των ανισοτήτων, όχι για να τρέφουµε
αόριστες ενοχές θρησκευτικού ή κοσµικού χαρακτήρα, αλλά επειδή µπορούν να µας
βοηθήσουν πολύ στην καθηµερινή εργασία µας: να καταλάβουµε δηλαδή ότι πολλές φορές
χάνουµε άπειρο χρόνο και πόρους συζητώντας για ασήµαντα ζητήµατα, ενώ παραµένουν
ταυτόχρονα ορισµένα τεράστια προβλήµατα που δεν µπορούµε ή δεν θέλουµε καν να
αναγνωρίσουµε.

5.4. Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στα άτοµα µε νοητική
υστέρηση που ζουν στις πλούσιες χώρες

Η συνειδητοποίηση αυτών των ζητηµάτων (που τις περισσότερες φορές είµαστε
υποχρεωµένοι να παρακάµψουµε για να µπορέσουµε να προχωρήσουµε) µπορεί να µας
βοηθήσει να κατανοήσουµε τις συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στη ζωή των ατόµων µε
νοητική αναπηρία που ζουν σε πλούσιες χώρες, και ειδικότερα όσον αφορά την
επαγγελµατική κατάρτιση. Πράγµατι, η παγκοσµιοποίηση δεν επιδρά µόνο στη ζωή των
ατόµων µε νοητική υστέρηση που ζουν στις χώρες του νοτίου ηµισφαιρίου, αλλά και στη ζωή
εκείνων που ζουν στις πλούσιες χώρες.
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Η παρούσα «Αγορά» είναι µια σηµαντική ευκαιρία για να προβληµατιστούµε σχετικά µε την
επαγγελµατική κατάρτιση που αφορά τους εκπαιδευτές και τα άτοµα µε νοητική υστέρηση.
Θα συγκρίνουµε τεχνικές, µεθοδολογίες και περιεχόµενα στην προσπάθεια να
διαµορφώσουµε χρήσιµους και ανανεωµένους τρόπους κατάρτισης που να ανταποκρίνονται
στις νέες ανάγκες.

Πιστεύω όµως ότι, εκτός από την ενασχόληση µε τεχνικές και µεθόδους, πρέπει να
ξεκινήσουµε από τη διαπίστωση ότι ασχέτως της κατάρτισής τους, οι κοινωνικοί λειτουργοί
(θα χρησιµοποιώ στο εξής τον όρο κοινωνικοί λειτουργοί εννοώντας τους εκπαιδευτικούς,
τους εκπαιδευτές, αλλά και τους εθελοντές και τους συγγενείς) και τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση που συµβιώνουν καθηµερινά, λειτουργούν ως φυσικοί εκπαιδευτές, είτε το
γνωρίζουν είτε όχι. Είναι µεν αναγκασµένοι να υφίστανται καταστάσεις που επιβάλλονται
από άλλους, αλλά µπορούν να προτείνουν και δραστηριότητες που ενδέχεται να αλλάξουν την
κατάσταση αυτή.

Το ερώτηµα που έθεσα στον εαυτό µου αναλογιζόµενος αυτή τη συνάντηση, και που θέτω
στους συµµετέχοντες σήµερα, είναι το ακόλουθο: υπάρχει πιθανότητα η εκπαιδευτική
δραστηριότητα (µε την προϋπόθεση της κατάλληλης κατάρτισης και συνειδητοποίησης), η
οποία ασκείται από τα άτοµα µε νοητική αναπηρία και τους εκπαιδευτές τους, να µεταβάλλει
τα αρνητικά φαινόµενα που συνδέονται µε την παγκοσµιοποίηση;

Στην Ευρώπη, η παγκοσµιοποίηση επηρεάζει σήµερα εντονότατα ορισµένους τοµείς της ζωής
και της δράσης των κοινωνικών λειτουργών και των ατόµων µε νοητική υστέρηση, που
υφίστανται πλέον παθητικά τις συνέπειες (στην Ιταλία, τουλάχιστον), δίχως να
αντιλαµβάνονται ότι είναι αναγκαίο να επαναδραστηριοποιηθεί η επαγγελµατική κατάρτιση
που προωθούν οι οργανώσεις ατόµων µε νοητική αναπηρία ή οι οργανισµοί επαγγελµατικής
κατάρτισης κοινωνικών λειτουργών, ώστε τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και οι κοινωνικοί
λειτουργοί να ανακτήσουν τον κοινωνικό ρόλο που ασκούν σήµερα.

Οι αξίες και οι αρχές που ευνοούν τη µαγική συνάντηση κοινωνικού λειτουργού και ατόµου
µε νοητική υστέρηση, τα στοιχεία που προσδιορίζουν τη σχέση τους και η αίσθηση αποδοχής
και ανταπόκρισης στη διαφορετικότητα µπορούν να µετουσιωθούν σε διαδικασίες κατάρτισης
για όσους δεν ανήκουν στις δύο αυτές κατηγορίες, και να επιβραδύνουν τις αρνητικές
συνέπειες της παγκοσµιοποίησης.

Είναι εποµένως αναγκαίο, τα άτοµα µε νοητική υστέρηση και οι κοινωνικοί λειτουργοί να
συνειδητοποιήσουν ότι, στους χώρους όπου ζουν, οι ίδιοι, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι οι
πραγµατικοί εκπαιδευτές .

Θα εξετάσω δύο τοµείς, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την εργασία, στους οποίους ζουν άτοµα
µε νοητική υστέρηση και κοινωνικοί λειτουργοί, προσπαθώντας να καταλάβω πώς οι τοµείς
αυτοί επηρεάζονται από ορισµένες αρνητικές συνέπειες της παγκοσµιοποίησης και πώς οι
αρνητικές αυτές συνέπειες µπορούν να αρθούν χάρη στην κατάρτιση που προτείνουν τα
άτοµα µε νοητική αναπηρία και οι κοινωνικοί λειτουργοί.
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5.5. Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στις κοινωνικές
υπηρεσίες

Στις πλούσιες χώρες οι κοινωνικές υπηρεσίες αµφισβητούνται σήµερα ολοένα και
περισσότερο. Οι πολιτικοί µάς λένε όλο και πιο συχνά ότι είναι αναγκασµένοι να προβαίνουν
σε περικοπές πόρων από το κοινωνικό κράτος για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους: για να
µπούµε στην Ευρώπη, για να είµαστε ανταγωνιστικοί, για λόγους δηµοσιονοµικής τάξης κλπ.

Τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µάς έµαθαν να πιστεύουµε ότι αυτό είναι αναπόφευκτο.
Ωστόσο η αλήθεια είναι ότι εµείς οι Ευρωπαίοι δηµιουργήσαµε το κοινωνικό κράτος σε
εποχές που τα χρήµατα ήταν λιγότερα, και όµως καταφέραµε να το συντηρούµε. Κατά
συνέπεια µπορούµε και σήµερα να συνεχίσουµε να το χρηµατοδοτούµε.

Όµως σήµερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το κοινωνικό κράτος αποτελεί τροχοπέδη
για τα συµφέροντα και τα κέρδη των πολυεθνικών, που επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο
µια πολιτική τάξη υπόδουλη και όµηρο των επιχειρηµατιών (αρκεί να αναλογιστούµε τον
αµερικανό πρόεδρο Μπους ή την απίστευτη σύγκρουση συµφερόντων στην περίπτωση του
ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι). Αυτοί βλέπουν το κοινωνικό κράτος ως µη
παραγωγική δαπάνη και πιστεύουν ότι µερικά ειδικά ιδρύµατα, µερικά ψυχιατρεία ή η
ελεηµοσύνη ορισµένων είναι υπεραρκετά για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση.

Όµως οι κοινωνικοί λειτουργοί και τα άτοµα µε νοητική αναπηρία γνωρίζουν ποια είναι η
πραγµατική αξία του κοινωνικού κράτους και ποιες είναι οι υπηρεσίες που πρέπει να εγγυάται
ένα κράτος που διέπεται από τις αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης. Πρέπει οι ίδιοι να
προτείνουν προγράµµατα κατάρτισης για πολιτικούς, ώστε αυτοί να κατανοήσουν πόσο
σηµαντική είναι η χρηµατοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών και να αναγκαστούν να τις
ενισχύουν αντί να τις καταργούν, αντιλαµβανόµενοι ότι µόνο οι υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
µπορούν να διασφαλίσουν την κοινωνική ειρήνη και γαλήνη.

Οπωσδήποτε είναι παράδοξο και δύσκολο για έναν πολιτικό να συµµετέχει σε ένα
παραδοσιακό πρόγραµµα κατάρτισης που προωθείται από έναν άνθρωπο µε νοητική
υστέρηση. Πρέπει να αναζητήσουµε άλλες τεχνικές κατάρτισης. Επειδή το µάθηµα µε τη
µορφή διάλεξης είναι δύσκολο, η εκπαιδευτική τεχνική πρέπει να βασίζεται σε άλλες
δραστηριότητες.

Πιστεύω ότι ο αποτελεσµατικότερος τρόπος είναι να «καταλάβουµε» τους χώρους όπου
συχνάζουν οι πολιτικοί: να πάµε στα δηµοτικά συµβούλια, στις συνεδριάσεις των κοµµάτων,
στις τράπεζες, στα πολυτελή εστιατόρια και να διδάξουµε στους χώρους αυτούς τη
σπουδαιότητα του κοινωνικού κράτους.

5.6. Οι συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στην εργασία

Άλλος πολύ σηµαντικός τοµέας πιστεύω πως είναι η εργασία.
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Την τελευταία δεκαετία η εργασία επηρεάστηκε από σηµαντικές τεχνολογικές καινοτοµίες. Η
παγκοσµιοποίηση ενίσχυσε, εκτός των άλλων, το φαινόµενο της µετεγκατάστασης της
παραγωγής, µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις να µπορούν να παράγουν φτηνότερα και
ευκολότερα τα προϊόντα τους χρησιµοποιώντας παιδιά της Ασίας ή γυναίκες της Ανατολικής
Ευρώπης, που αποτελούν φτηνότερη εργατική δύναµη και υποκύπτουν ευκολότερα στους
εκβιασµούς από ό,τι οι εργαζόµενοι µιας ευρωπαϊκής χώρας.

Η µετεγκατάσταση της παραγωγής και οι τεχνολογικές καινοτοµίες περιόρισαν τις ευκαιρίες
εργασίας για πολλά άτοµα µε νοητική υστέρηση, ιδιαίτερα για εκείνα που δυσκολεύονται να
µάθουν τις εργασίες που συνδέονται µε τη νέα οικονοµία του ∆ιαδικτύου καθώς για εκείνα
που δεν µπορούν πλέον να απασχοληθούν στις κλασικές χειρωνακτικές/χειροτεχνικές, και
κατά κύριο λόγο απλές και επαναλαµβανόµενες, θέσεις � εργασίες που τώρα πλέον
εκτελούνται σε άλλες χώρες.

Αυτές οι διαδικασίες (και πολλές άλλες) µετέβαλαν και απαξίωσαν την αίσθηση της
εργασίας, η οποία έγινε απλώς ένα µέσο για την απόκτηση κέρδους/ χρηµάτων (λίγα για τους
εργαζοµένους, πολλά για τους επιχειρηµατίες).

Οι κοινωνικοί λειτουργοί και τα άτοµα µε νοητική υστέρηση γνωρίζουν αντιθέτως ότι η
εργασία δεν είναι µόνο χρήµα. Αποτελεί επίσης συνάντηση µε άλλους ανθρώπους, σχέση
προσώπων, ανταλλαγή γνώσεων, και ικανοποίηση από τη σύµπραξη µε άλλους σε κάτι, που
δεν έχει µόνο χρηµατική αξία.

Θα ήταν λοιπόν χρήσιµο να διδάξουν στους επιχειρηµατίες, που είναι υπόδουλοι της
αποδοτικότητας και του κέρδους, ότι η εργασία έχει και άλλες σηµασίες, και άλλη
χρησιµότητα. Θα ήταν χρήσιµο, κοινωνικοί λειτουργοί και άτοµα µε νοητική υστέρηση να
προβούν σε δραστηριότητες ευρείας προβολής για να γίνει κατανοητό ότι είναι σε θέση να
παράγουν ακόµα και καινοτόµους υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Θα έπρεπε συνεπώς να βγουν από τα προστατευµένα εργαστήρια και να εγκαταλείψουν τις
ταπεινές και επαναλαµβανόµενες εργασίες τους, και να αποδείξουν ότι είναι ικανοί να
εργαστούν σε µπαρ, ξενοδοχεία, εστιατόρια, χώρους στάθµευσης, θέατρα, κινηµατογράφους,
τουριστικά χωριά και γήπεδα ποδοσφαίρου, αποδεικνύοντας ότι η παραγωγή αγαθών και η
παροχή υπηρεσιών ποιότητας µπορούν να συνυπάρξουν µε το σεβασµό και την εκτίµηση των
ατόµων µε βάση τις ικανότητές τους. (Το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ιταλία από τους
κοινωνικούς συνεταιρισµούς τύπου Β αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό.)

5.7. Συµπεράσµατα

Αυτοί είναι ορισµένοι µόνο από τους τοµείς που µας δίνουν την ευκαιρία να
προβληµατιστούµε σχετικά µε τις συνέπειες της παγκοσµιοποίησης στη ζωή και κατάρτιση
των ατόµων µε νοητικές αναπηρίες. Σίγουρα η παρουσίαση του θέµατος ήταν περιληπτική
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και συνοπτική. Είναι αναγκαίο να διευρύνουµε και να εµβαθύνουµε αυτόν τον
προβληµατισµό, πράγµα που εύχοµαι να γίνει στη συνέχεια.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να υπενθυµίσω ότι η παρούσα εισήγηση επηρεάζεται φυσικά από
ορισµένους παράγοντες, όπως το αποτέλεσµα των εκλογών στην Ιταλία ή των διαδηλώσεων
που προγραµµατίζονται στη Γένοβα εναντίον της διάσκεψης της Οµάδας των Οκτώ (G8). Θα
ήθελα όµως επίσης να υπογραµµίσω ότι γράφτηκε υπό την έντονη επίδραση ενός βιβλίου που
κυκλοφόρησε πρόσφατα στην Ιταλία, το οποίο θα ήθελα να προτείνω σε όσους ασχολούνται
µε την επαγγελµατική κατάρτιση ή τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Πρόκειται για το τελευταίο βιβλίο του Εντγκάρ Μορέν (Edgar Morin) µε ιταλικό τίτλο I sette
saperi necessari all'educazione del futuro. Ορισµένες από αυτές τις βασικές γνώσεις µε
εντυπωσίασαν έντονα, και ιδίως οι συµβουλές του Μορέν σχετικά µε τη διδασκαλία της
γήινης ταυτότητας και της κατανόησης, και σχετικά µε την αντιµετώπιση των αβεβαιοτήτων.
Οι συµβουλές αυτές µε βοήθησαν να καταλάβω ότι, αντί να υφιστάµεθα καταστάσεις που
επιβάλλονται από άλλους, εµείς, οι άνθρωποι µε νοητικές αναπηρίες και οι εκπαιδευτές τους,
µπορούµε να πιστέψουµε ξανά ότι είµαστε σε θέση να αναδειχτούµε σε σηµαντικούς
πρωταγωνιστές στην από κοινού οικοδόµηση ενός καλύτερου και δικαιότερου µέλλοντος.





53

6. Οικονοµικό κόστος και οφέλη από την ένταξη
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά
εργασίας. Μια ευρωπαϊκή οπτική (7)

Juan Carlos Collado (8)

6.1. Εισαγωγή

Το 1996, οι δαπάνες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούσαν
το τρίτο σηµαντικότερο κονδύλιο κοινωνικών επιδοµάτων. Αντιπροσώπευαν το 8,5% των
συνολικών κοινωνικών δαπανών, ανέρχονταν δε σε 2,3 % του ΑΕγχΠ (ΕΕ-15), (Eurostat,
1999). Το ακόλουθο διάγραµµα παρουσιάζει πώς διαµορφώθηκαν οι δαπάνες από το 1980
έως το 1996 για τις χώρες που εξετάζονται στο παρόν έγγραφο: Γερµανία, Ισπανία,
Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Ηνωµένο Βασίλειο.

Σχήµα 1: Η αναπηρία ως ποσοστό των συνολικών κοινωνικών δαπανών

Πηγή: Esspros, Eurostat, 1999

                                                
(7) Το παρόν έγγραφο αντλεί τα κυριότερα συµπεράσµατά του από το ευρύτερο έργο «Ενεργητικές πολιτικές

απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες: εκτίµηση του καθαρού
κέρδους», το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ισπανικό Ίδρυµα ONCE.
Πρόκειται για µία προσπάθεια θετικής παρουσίασης των ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας υπέρ
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες από καθαρά οικονοµική σκοπιά. Είναι προφανές ότι η ένταξη των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµίας, συνιστά
θεµελιώδες δικαίωµα και, εποµένως, πρέπει να επιδιώκεται µε ουσιαστικό τρόπο.

(8) Κέντρο Οικονοµικών Μελετών, Ίδρυµα Τοµίλιο (Fundación Tomillo)
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Σε γενικές γραµµές, το σχετικό βάρος της δαπάνης αυτής παρέµεινε σταθερό, µε εξαίρεση το
Ηνωµένο Βασίλειο όπου αυξήθηκε µεταξύ 1990 και 1995. Στο δείγµα χωρών που εξετάζουµε
φαίνεται ότι υπάρχουν δύο οµάδες, η µία µε υψηλές και η άλλη µε χαµηλές δαπάνες όσον
αφορά το εν λόγω κονδύλιο, και επίσης ότι το Ηνωµένο Βασίλειο πέρασε τα τελευταία χρόνια
στην οµάδα µε τις υψηλές δαπάνες. Οι δύο αυτές οµάδες µπορούν επίσης να καταταχθούν σε
άνω και κάτω του κοινοτικού µέσου όρου.

Έχει ενδιαφέρον να επισηµάνουµε ότι σε δύο από τις χώρες µε υψηλές τιµές, στο Ηνωµένο
Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες, οι σχετικές µελέτες έδειξαν ότι υπάρχει σχέση µεταξύ των
επιχειρηµατικών κύκλων και της µεγαλύτερης συχνότητας εµφάνισης αναπηριών. Αυτό ήταν
ιδιαίτερα εµφανές στις Κάτω Χώρες. Ωστόσο, πρέπει να προστεθεί ότι σε χώρες µε
χαµηλότερα ποσοστά δαπανών στο εν λόγω κονδύλιο, όπως η Ισπανία, παρατηρήθηκε κατά
τη διάρκεια της παρούσας µελέτης ότι η δράση των επιδοµάτων ασθένειας και επιδοµάτων
αναπηρίας ήταν αντίθετη προς τους κύκλους της οικονοµίας (υψηλότερος αριθµός
δικαιούχων στην αρχή µιας κάµψης και το αντίθετο).

Το γεγονός αυτό εκφράζεται και ως ποσοστό του ΑΕγχΠ, το οποίο παρέµεινε σταθερό σε
όλες τις χώρες, εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο (όπου αυξήθηκε κατά µια ποσοστιαία
µονάδα κατά την περίοδο αυτή). Στο ακόλουθο διάγραµµα απεικονίζεται η εξέλιξη των
κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕγχΠ.

Σχήµα 2: Η αναπηρία ως ποσοστό του ΑΕγχΠ

Πηγή: Esspros, Eurostat, 1999

Η χρήση ατόµων µε ειδικές ανάγκες ως υποκατάστατο των απολύσεων ή στο πλαίσιο άλλων
τρόπων διατήρησης του προσωπικού από τους εργοδότες, µαζί µε τις πιθανές συνέπειες
εξάρτησης που δηµιουργεί το επίδοµα αναπηρίας, αποτελούν ζητήµατα (στους τοµείς της
ζήτησης και της προσφοράς εργασίας αντίστοιχα) στα οποία πρέπει να επικεντρωθούν οι
ενεργητικές πολιτικές για τα επιδοτούµενα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
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Ωστόσο, η προσέγγισή µας στην παρούσα µελέτη εξετάζει απλώς το καθαρά δηµοσιονοµικό
κόστος και τα καθαρά δηµοσιονοµικά οφέλη της υποθετικής ένταξης όλων αυτών των
ατόµων σε κάθε υπό εξέταση χώρα. Από πλευράς οικονοµικής θεωρίας, η παρούσα άσκηση
αποτελεί στατική σύγκριση δύο καταστάσεων. Η κατανοµή ανά επάγγελµα και τα αντίστοιχα
έσοδα που προκύπτουν από την άσκηση αυτή καθιστούν την ανάλυση πολύ ρεαλιστική και
αναδεικνύουν τους άµεσους και έµµεσους φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που θα προέκυπταν από την εξεταζόµενη αλλαγή.

Παρόµοιες µελέτες για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες εκπόνησαν οι καναδικές οργανώσεις
Canadian Association for Community Living (1991) και το National Institute of Disability
Management and Research (1997). Και στις δύο περιπτώσεις, τα έσοδα από διαφυγόντες
φόρους καταλογίζονται στις δαπάνες της αναπηρίας. Εντούτοις, σε καµία από τις µελέτες δεν
καταλογίζεται το πραγµατικό κόστος της ένταξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην
απασχόληση, δηλαδή το κόστος των πολιτικών που απαιτούνται για να επιτευχθεί η ένταξή
τους. (9)

Η παρούσα µελέτη προχωρά ένα βήµα παραπέρα και προβλέπει τα κέρδη σε δηµοσιονοµικά
έσοδα καθώς και το κόστος των ενεργητικών πολιτικών που θα επέτρεπαν επιτέλους στα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες να βρουν απασχόληση. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι
επί του παρόντος στην Ευρώπη υπάρχει µια τάση µετάβασης από τις παθητικές πολιτικές
απασχόλησης σε ενεργητικές πολιτικές, µε στόχο την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Εν συντοµία, δύο είναι οι στόχοι του παρόντος εγγράφου: πρώτον, να υπολογιστεί το καθαρό
όφελος από την ένταξη στην αγορά εργασίας άεργων και άνεργων ατόµων µε ειδικές ανάγκες
που είναι σε ηλικία εργασίας. Ως καθαρό όφελος θεωρούνται ως κονδύλια που
εξοικονοµούνται από τις παθητικές πολιτικές (συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων
αναπηρίας και σχετικών επιδοµάτων ανεργίας) συν τα έσοδα από τους άµεσους και έµµεσους
φόρους και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των νέων εργαζοµένων, µείον το κόστος των
ενεργητικών πολιτικών που αποσκοπούν στην ένταξη των ατόµων αυτών στην εργασία.
∆εύτερος στόχος µας είναι να υπολογίσουµε τον αντίκτυπο από την αύξηση της απασχόλησης
στο σύνολο της οικονοµίας. Το εγχείρηµα αυτό δεν είναι στατικού χαρακτήρα, δεδοµένου ότι
λαµβάνει υπόψη τους συσχετισµούς της οικονοµίας σε διάρκεια χρόνου. Με άλλα λόγια
θέλαµε να εξετάσουµε τον αντίκτυπο σε µεταβλητές όπως το ΑΕγχΠ, ο πληθωρισµός και το
εισόδηµα, και να δούµε πόσος καιρός θα χρειαστεί προκειµένου να ενταχθεί συγκεκριµένος
αριθµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας υπό ορισµένες προϋποθέσεις. Για
το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε ένα δυναµικό και αναλυτικό οικονοµετρικό µοντέλο. Στο
παρόν έγγραφο παρουσιάζουµε τα βασικά αποτελέσµατα της ίδιας της προσοµοίωσης,
αφήνοντας τις λεπτοµέρειες στο κύριο έργο που αναφέρθηκε ανωτέρω.

                                                
(9) Μια άλλη σηµαντική διαφορά σε σχέση µε την παρούσα µελέτη είναι ότι στην µελέτη του 1991 η κατανοµή

ανά ηλικιακή οµάδα λαµβάνεται ως βάση για τον υπολογισµό των διαφυγόντων εσόδων, προκειµένου να
περιληφθούν µόνο τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες (µε νοητική υστέρηση) βάσει των καναδικών µέσων
ποσοστών συµµετοχής ανά ηλικιακή οµάδα. Έτσι, ο µέσος καναδικός µισθός εφαρµόζεται σε όλους
ανεξαρτήτως ηλικίας. Στη δεύτερη µελέτη, του 1997, το κόστος υπολογίζεται βάσει των πληροφοριών για
ατυχήµατα ανά οικονοµική δραστηριότητα, και άλλων δαπανών, όπως η µείωση της παραγωγικότητας.
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6.2. Λίγα λόγια για το θεσµικό πλαίσιο της αναπηρίας

Μολονότι οι ορισµοί διαφέρουν ανά την Ευρώπη, σε όλες τις χώρες η επιλεξιµότητα για τα
επιδόµατα αναπηρίας συνδέεται στενά µε τη µείωση της δυνατότητας ή της ικανότητας
εργασίας ή απόκτησης εσόδων από την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας. Οι χώρες που
κατανέµουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε διαφορετικά συστήµατα ανάλογα µε τη σχέση
τους µε την απασχόληση είναι πιθανό να εισάγουν µια διάκριση όσον αφορά τη δυνατότητα
αυτών των ατόµων να ενταχθούν ισότιµα στην αγορά εργασίας.

Σε ορισµένες χώρες υπάρχει µεγάλος αριθµός επίσηµων ιδρυµάτων αρµόδιων για την
πιστοποίηση, αποκατάσταση, κατάρτιση και διαχείριση της οικονοµικής και µη οικονοµικής
ενίσχυσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Αυτά θα πρέπει να συγκεντρωθούν ή να
συνεργάζονται στενά µεταξύ τους, προκειµένου τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να
επωφεληθούν από τις πολιτικές για την ένταξη στην εργασία. Επίσης, η νοµοθεσία κατά των
διακρίσεων καθώς και τα συστήµατα ποσοστώσεων πρέπει να συµπληρώνονται από άλλα
µέτρα, ώστε να αυξηθεί η απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Παρά τις αντιρρήσεις
των εργοδοτών, το υψηλό ποσοστό ανεργίας µεταξύ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες φαίνεται
να συνηγορεί υπέρ της εφαρµογής ποσοστώσεων.

Η προστασία της απασχόλησης τείνει να αφορά τους εργαζόµενους που απέκτησαν αναπηρία,
ενώ η προστατευµένη εργασία εγείρει ορισµένα προβλήµατα που σχετίζονται µε την
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Επίσης, πιστεύουµε ότι
τα ιδρύµατα που εκπροσωπούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει να αναλάβουν πιο ενεργό
ρόλο, διαµεσολαβώντας µεταξύ εταιριών και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες που επιθυµούν
να εργαστούν, και παρακινώντας τα άτοµα αυτά να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

6.3. Χαρακτηριστικά του πληθυσµού των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες και της αγοράς εργασίας

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της επισκόπησης των εθνικών
στατιστικών δεδοµένων για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και της χρήσης της έρευνας για τα
νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Μολονότι το θεσµικό πλαίσιο εµφανίζει µεγάλες
διαφορές µεταξύ των χωρών, και µολονότι οι ορισµοί και οι κανόνες επιλεξιµότητας για
επιδόµατα αναπηρίας ποικίλλουν, το προφίλ του ατόµου µε ειδικές ανάγκες που
σκιαγραφείται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι το εξής: άνδρας ηλικίας άνω των 40 ετών,
µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Ακόµη και εκείνοι που απασχολούνται έχουν χαµηλό
µορφωτικό επίπεδο. Οι πληροφορίες αυτές ήδη δίνουν µια ιδέα για τις δυσκολίες που
απαντώνται κατά τις προσπάθειες ένταξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας,
όσον αφορά τόσο τις προσπάθειες κατάρτισης, όσο και την κατάλληλη οικονοµική
υποστήριξη, δεδοµένου ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε το είδος των αναπηριών από τις οποίες πάσχουν εκείνοι
που εργάζονται και εκείνοι που δεν εργάζονται θα µας επέτρεπαν να σχηµατίσουµε
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ακριβέστερη ιδέα σχετικά µε το πού πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες. Ωστόσο,
ορισµένα από τα γενικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας κάθε χώρας είναι επίσης
δυνατό να επηρεάζουν περισσότερο τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Αυτό ισχύει ιδίως για τις
γυναίκες.

6.3.1. Σύγκριση εθνικών πηγών δεδοµένων και της έρευνας για τα νοικοκυριά στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ECHP)

Η σύγκριση των δεδοµένων της έρευνας για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µε τα
δεδοµένα των εθνικών πηγών αποτελεί ένα από τα στοιχεία που προσδίδουν ευρωπαϊκή
διάσταση στην παρούσα µελέτη.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι οι όροι που χρησιµοποιούνται στο ερωτηµατολόγιο της έρευνας
για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όσον αφορά την καταβολή των επιδοµάτων
αναπηρίας, και η ύπαρξη ορισµένων µεταβλητών στο σύνολο των δεδοµένων (όπως ο
αριθµός των ατόµων που λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας), περιορίζουν τις γνώσεις µας
σχετικά µε τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε ορισµένες χώρες. Ως εκ τούτου, τα πλεονεκτήµατα
που θα µπορούσε να προσφέρει ένα οµοιογενές ευρωπαϊκό σύνολο δεδοµένων αναιρούνται.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται µια σύγκριση µεταξύ των δεδοµένων των εθνικών
πηγών αφενός, και της έρευνας για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αφετέρου.
∆εδοµένων των προβληµάτων της χρησιµοποιούµενης ορολογίας και της διαθεσιµότητας των
πληροφοριών, δεν µας εκπλήσσει το γεγονός ότι τα διοικητικά δεδοµένα δίνουν διαφορετική
εικόνα του εύρους της αναπηρίας σε κάθε χώρα από αυτή που δίνουν τα δεδοµένα της
έρευνας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της Φινλανδίας (6 % βάσει των διοικητικών
δεδοµένων έναντι 29 % βάσει της έρευνας για τα νοικοκυριά), και σε µικρότερο βαθµό της
Γερµανίας και της Ισπανίας. (10)

Πίνακας 1: Πηγές δεδοµένων και ποσοτικοποίηση του αριθµού των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες (για τα έτη µεταξύ 1991 και 1998, για λεπτοµέρειες βλέπε Εθνικές
Εκθέσεις)

Αριθµός ή/και
ποσοστό

Σε σχέση µε τα
δεδοµένα περί
επιδοµάτων των
διοικητικών
υπηρεσιών

Σηµειώσεις για τις πηγές δεδοµένων

Γερµανία
Οµοσπονδιακή υπηρεσία
απασχόλησης

156.459 (6 % των
ανέργων) ∆ιοικητικά Σχεδόν 6 % του συνόλου των ανέργων

Οµοσπονδιακή στατιστική
υπηρεσία

6,6 εκατοµµύρια
 (∆. Γερµανία) ∆ιοικητικά Επίσηµα καταγεγραµµένα άτοµα µε σοβαρή

αναπηρία
Έρευνα για τα νοικοκυριά 20 % του πληθυσµού έρευνα υψηλότερα

                                                
(10) Από τη σύγκριση της χορήγησης επιδοµάτων αναπηρίας ή ασθένειας και της γενικής κατάστασης της

καθηµερινής δραστηριότητας (κατά πόσο τα άτοµα είναι ανάπηρα ή όχι) προκύπτει ότι στην Ισπανία ο
συνολικός αριθµός των δικαιούχων προσεγγίζει κατά πολύ τα πραγµατικά διοικητικά δεδοµένα. ∆υστυχώς
η ΕUROSTAT δεν διακρίνει µεταξύ των δύο τύπων επιδοµάτων.
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σε ηλικία εργασίας
Ισπανία
Κοινωνική ασφάλιση 1.173.747 (2,9 % του

συνολικού πληθυσµού) ∆ιοικητικά Αυτοί που λαµβάνουν επιδόµατα αναπηρίας

INEM (Υπηρεσία
απασχόλησης) 42.374 ∆ιοικητικά Μόνο τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που

έχουν καταχωρηθεί οικειοθελώς

IMSERSO (ζητήµατα
αναπηρίας) 636.428 ∆ιοικητικά

Πληροφορίες από εκτιµήσεις και
επισκοπήσεις για την αναπηρία που έχουν
καταχωρηθεί µέχρι στιγµής στην
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων (αναµένεται
να ανέλθουν σε 1.350.000)

EPA (LFS)
848.091 (3 % του
πληθυσµού σε ηλικία

εργασίας)
έρευνα χαµηλότερα Χρήση συγκεκριµένου τύπου επιδόµατος

στην ερώτηση της έρευνας

Έρευνα για τα νοικοκυριά 2.453.126 (6 % του
συνολικού πληθυσµού) έρευνα υψηλότερα Ευρωπαϊκό δείγµα, 1994

Έρευνα για τα νοικοκυριά
(επίδοµα) 912.527 έρευνα χαµηλότερα Χρήση συγκεκριµένου τύπου επιδόµατος

στην έρευνα, µεγαλύτερο του EPA
Γαλλία
Κοινωνική ασφάλιση 3.300.000 ∆ιοικητικά

INSEE-CREDOC 5.500.000 (9 % του
συνολικού πληθυσµού) έρευνα υψηλότερα έρευνες νοικοκυριών

ANPE (υπηρεσία
απασχόλησης) 152.000 ∆ιοικητικά

Έρευνα για τα νοικοκυριά
(καταχώρηση στην ANPE) 476.000 έρευνα υψηλότερα από τις

επίσηµες στατιστικές Ευρωπαϊκό δείγµα

Έρευνα για τα νοικοκυριά 2.253.000 (4 % του
συνολικού πληθυσµού έρευνα υψηλότερα

Ιταλία
∆ιοικητικά

ISTAT 2.700.000 (5 % του
συνολικού πληθυσµού) έρευνα υψηλότερα

Τα στοιχεία για το 1994 είναι χαµηλότερα
από αυτά για το 1990 (στα 3.3 εκατοµµύρια)
µετά τη θέσπιση αυστηρότερου συστήµατος
ελέγχου των αναπηριών

Έρευνα για τα νοικοκυριά
6.682.620 (14 % του
πληθυσµού άνω των 16

ετών)
έρευνα υψηλότερα

Κάτω Χώρες
Εθνικό Ινστιτούτο
Κοινωνικής Ασφάλισης
(Lisv)

Το Lisv αναθέτει σε διάφορα διοικητικά
όργανα τη χορήγηση των επιδοµάτων
αναπηρίας.

Εθνικό ταµείο συντάξεων
δηµοσίων υπαλλήλων

897.000 (7 % του
πληθυσµού >16 ετών ) ∆ιοικητικά

∆ηµοσιεύει στοιχεία για αναπηρίες µεταξύ
των δηµοσίων υπαλλήλων

Έρευνα για τα νοικοκυριά 2.590.980 (21 % του
πληθυσµού > 16 ετών) έρευνα υψηλότερα

Φινλανδία
Κοινωνική Ασφάλιση 309.505 (6 % του

συνολικού πληθυσµού) ∆ιοικητικά

Υπηρεσία απασχόλησης
74.730 (8 % όλων των
ατόµων που αναζητούν

εργασία)
∆ιοικητικά µη συγκρίσιµα

δεδοµένα

Φινλανδική έρευνα για την
υγειονοµική περίθαλψη

49 % του συνολικού
πληθυσµού έρευνα υψηλότερα

Περιγράφεται κατάσταση παρόµοια µε αυτή
που αναφέρεται στην έρευνα για τα
νοικοκυριά

Έρευνα για τα νοικοκυριά 29 % του συνολικού
πληθυσµού έρευνα υψηλότερα Άτοµα µε σοβαρή αναπηρία µόνο 10 %

Ηνωµένο Βασίλειο

Έρευνα για το εργατικό
δυναµικό

3,9 εκατοµµύρια σε
ηλικία εργασίας (6,6 %

του συνολικού
πληθυσµού σε ηλικία

εργασίας)

έρευνα

τα δεδοµένα της
έρευνας και τα

διοικητικά δεδοµένα
συµπίπτουν

Έρευνα για τα νοικοκυριά
12 εκατοµµύρια (26 %
του πληθυσµού > 16

ετών)
έρευνα υψηλότερα Άτοµα µε σοβαρή αναπηρία µόνο 18 % του

πληθυσµού > 16 ετών

Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται τα ποσοστά των ατόµων µε προβλήµατα
αναπηρίας, τα οποία µπορεί σε κάθε χώρα να είναι «επισήµως» καταγεγραµµένα ως άτοµα µε
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ειδικές ανάγκες, ή όχι. Ενώ οι διαφορές στην κατηγορία των ατόµων µε σοβαρή αναπηρία δεν
είναι πολύ µεγάλες, στην κατηγορία της «αναπηρίας σε κάποιο βαθµό» εµφανίζεται
µεγαλύτερη διαφοροποίηση. Πράγµατι, ο αριθµός των ατόµων που δηλώνουν ότι πάσχουν
από σοβαρή αναπηρία προσεγγίζει στις περισσότερες περιπτώσεις τον αριθµό των ατόµων
που λαµβάνουν επιδόµατα, σύµφωνα µε τα διοικητικά δεδοµένα.

Σχήµα 3: Ποσοστό ατόµων µε αναπηρία

Πηγή: ECHP, Eurostat, 1995

Όσον αφορά τα άτοµα µε σοβαρή αναπηρία, οι περισσότερες χώρες, εκτός της Γαλλίας και
της Φινλανδίας, κυµαίνονται περίπου στον κοινοτικό µέσο όρο, δηλαδή περίπου 7,5 %. Από
την άλλη πλευρά, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Γερµανία
παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά από τον κοινοτικό µέσο όρο όσον αφορά τα άτοµα µε
«µερική αναπηρία».

Ο Γραµµένος (1993) αναφέρει ότι υπάρχει στενή σχέση µεταξύ ηλικίας και συχνότητας
αναπηρίας, εποµένως οι µικρές διαφορές µεταξύ χωρών για τα άτοµα µε σοβαρή αναπηρία να
µπορούν να εξηγηθούν από την ηλικιακή δοµή κάθε χώρας. Η ηλικιακή δοµή παρουσιάζει
βέβαια ορισµένες διαφορές, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη παρατηρείται µεγαλύτερη
συγκέντρωση ατόµων µε σοβαρή αναπηρία στα άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας.

Εξάλλου, οι διαφορές στην κατηγορία της «αναπηρίας σε κάποιο βαθµό» µπορεί να
συνδέονται περισσότερο µε παράγοντες όπως πολιτισµικές, κλιµατικές ή άλλες
κοινωνιολογικές διαφορές. Λόγω της παρουσίασης των δεδοµένων από τους ίδιους τους
ενδιαφερόµενους, οι παράγοντες αυτοί πρέπει να λαµβάνονται υπόψη (η περίπτωση της
Φινλανδίας είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική, βλ. την εθνική έκθεση της Φινλανδίας).
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6.3.2. Χαρακτηριστικά των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Το σύνηθες προφίλ του ατόµου µε ειδικές ανάγκες σε ηλικία εργασίας, όπως προκύπτει από
τις διάφορες πηγές δεδοµένων στις χώρες που εξετάστηκαν στη µελέτη, είναι αυτό ενός
άνδρα µεγαλύτερης ηλικίας µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και υψηλό βαθµό αεργίας. Η
κατάσταση στην αγοράς εργασίας είναι χειρότερη για τις γυναίκες µε ειδικές ανάγκες: τα
ποσοστά απασχόλησης είναι χαµηλότερα και τα ποσοστά ανεργίας υψηλότερα από εκείνα
των ανδρών µε ειδικές ανάγκες.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζουµε συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της ηλικίας, του
φύλου και του µορφωτικού επιπέδου για κάθε χώρα.

Πίνακας 2: Ηλικία, φύλο και µορφωτικό επίπεδο των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (σε ηλικία
εργασίας)

Χώρα Ηλικία
(% άνω των 45)

Φύλο
(% των
γυναικών)

Εκπαίδευση
(% µε πτυχίο
πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης ή
καθόλου πτυχίο)

Γερµανία 71 47 64
Ισπανία 57 44 70
Γαλλία 58 52 28*
Ιταλία 70 52 68
Κάτω Χώρες 71 38 60
Φινλανδία 82 47 68
Ηνωµένο Βασίλειο 75 46 42

* µόνο τα άτοµα χωρίς επαγγελµατικά προσόντα

Η ηλικία αποτελεί συνεπώς σηµαντικό παράγοντα στις αποφάσεις που ενδέχεται να λάβουν
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες όσον αφορά την αγορά εργασίας. Ωστόσο, λόγω της γενικότερης
γήρανσης της ευρωπαϊκής κοινωνίας οι µεγαλύτερης ηλικίας εργαζόµενοι εντάσσονται
υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε ενεργό πολιτικής.. Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει κατ�
αρχήν να έχουν ίση µεταχείριση· αλλά για την αποτελεσµατική εφαρµογή των ενεργών
πολιτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο µεγάλο ποσοστό ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στις µεγάλες ηλικίες.

Μολονότι οι γυναίκες αποτελούν µικρότερο ποσοστό του συνόλου των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες σε ηλικία εργασίας, από τις µελέτες των χωρών που διαθέτουν στοιχεία ανά φύλο,
προκύπτει ότι οι γυναίκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας.
Χαµηλότερα ποσοστά απασχόλησης και δραστηριότητας και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
(ακόµη και για όσες έχουν υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο) είναι τα γενικά χαρακτηριστικά
που διαπιστώνονται στις υπό εξέταση ευρωπαϊκές χώρες.

∆ιαπιστώνουµε επιπλέον ότι στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες παρατηρούνται χαµηλότερα
επίπεδα µόρφωσης από ό,τι στον υπόλοιπο πληθυσµό. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω για την
ηλικία, οι προσπάθειες ένταξης ή επανένταξης ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην εργασία
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πρέπει να λαµβάνουν υπόψη και τον παράγοντα της µόρφωσης. Η µειονεκτική θέση του
ατόµου µε ειδικές ανάγκες συνδυάζεται συνεπώς µε δύο άλλους παράγοντες, που
αντιµετωπίζονται αρνητικά από την αγοράς εργασίας: την ηλικία και το χαµηλό µορφωτικό
επίπεδο. Για τις γυναίκες το πρόβληµα τριπλασιάζεται. Επιπλέον, το χαµηλό µέσο µορφωτικό
επίπεδο σχετίζεται πιθανότατα µε το υψηλό ποσοστό ατυχηµάτων στα επαγγέλµατα χαµηλής
εξειδίκευσης, καθώς και µε το ηλικιακό προφίλ.

Στον παρακάτω πίνακα παρέχονται τα βασικά αριθµητικά στοιχεία για την αγορά εργασίας.
Μολονότι σε ορισµένες περιπτώσεις είναι δύσκολο να συνάγουµε αριθµητικά στοιχεία, η
γενική ιδέα που διατυπώθηκε προηγουµένως παρουσιάζεται σαφέστερα µέσω τέτοιων
αριθµητικών στοιχείων.

Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
(σε παρένθεση τα ποσοστά για τις γυναίκες, όπου υπάρχουν)

Χαρακτηριστικά αγοράς εργασίας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
(εντός παρένθεσης ποσοστά για γυναίκες, όπου υπάρχουν)

Χώρα Ποσοστό
απασχόλησης

Ποσοστό
δραστηριότητας

Ποσοστό
ανεργίας

Γερµανία 43 51 10
Ισπανία 2 (1) 3 (2) 28 (57)
Γαλλία 20-37 24-43 13 (16)
Ιταλία 14 * 44 * 55
Κάτω Χώρες 20 75 72
Φινλανδία 31 38 11
Ηνωµένο Βασίλειο 37 42 6
*  από αριθµητικά στοιχεία της έρευνας: Condizioni di salute e ricorso ai servizi
sanitari

6.4. Παθητικές πολιτικές

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα κύρια χαρακτηριστικά των επιδοµάτων και της
συµβατότητας µε την έµµισθη εργασία. Το πρώτο πράγµα που παρατηρούµε είναι ότι
υπάρχουν διαφορές µεταξύ των επιδοµάτων σε κάθε χώρα και ότι τα µη ανταποδοτικά
επιδόµατα είναι πάντα χαµηλότερα. Επίσης, µολονότι ορισµένα επιδόµατα ανακαλούνται, εάν
ο δικαιούχος αποφασίσει να εργαστεί, σε ορισµένες χώρες εξακολουθούν να χορηγούνται
άλλα επιδόµατα είτε χρηµατικά είτε σε είδος.

Πίνακας 4: Κανόνες επιδοµάτων: συµβατότητα µε την εργασία και άλλα επιδόµατα

Χώρα Συµβατότητα

Γερµανία Το επίδοµα ανακαλείται, αλλά ενδέχεται να χορηγείται άλλου είδους
ενίσχυση του εισοδήµατος

Ισπανία
Εξαρτάται από τον τύπο επιδόµατος και το είδος της απασχόλησης,
ισχύει το επίδοµα σε είδος, αλλά το καθεστώς αναπηρίας µπορεί να
ανακληθεί
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Γαλλία Το επίδοµα ανακαλείται, αλλά προβλέπονται διάφορες
ενισχύσεις ανάλογα µε τον τύπο της σύµβασης

Φινλανδία Εξαρτάται από το είδος της ενεργητικής πολιτικής που εφαρµόζεται

Ιταλία Το επίδοµα ανακαλείται, χορηγείται κάποια υποστήριξη σε
ορισµένες µορφές συµβάσεων

Κάτω Χώρες Εκπίπτει το επίδοµα, ισχύουν τα επιδόµατα επανένταξης, τα
συµπληρώµατα µισθού και εισοδήµατος και άλλα προγράµµατα.

Ηνωµένο Βασίλειο Εκπίπτει το επίδοµα, συνεχίζεται η χορήγηση άλλων επιδοµάτων
ενίσχυσης του εισοδήµατος

Η δυνατότητα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες να συνεχίσουν να λαµβάνουν µέρος των
επιδοµάτων τους αφότου επιστρέψουν στην εργασία µπορεί να αποτελεί συνετή επιλογή σε
χώρες όπου δεν υπάρχουν επιπλέον µέτρα ενίσχυσης εισοδήµατος (όπως στην Ισπανία ή την
Ιταλία). Σε µια τέτοια ιδέα βασίζεται το πρόγραµµα «επιδοµάτων εργασίας» στη Μεγάλη
Βρετανία. Εκεί, οι εργαζόµενοι µεγαλύτερης ηλικίας συνεχίζουν να λαµβάνουν µέρος των
συντάξεών τους, ενώ έχουν εισόδηµα από εργασία που συνεπάγεται τις αντίστοιχες
φορολογικές υποχρεώσεις.

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται ο συνολικός αριθµός δικαιούχων (ηλικίας 16-64 ετών)
και τα ποσά που δαπανώνται σε κάθε χώρα για επιδόµατα αναπηρίας. Βάσει του µέσου όρου,
οι Κάτω Χώρες είναι η χώρα µε τα υψηλότερα επιδόµατα και ακολουθεί το Ηνωµένο
Βασίλειο. Άλλες χώρες που υπερβαίνουν το µέσο όρο αλλά χορηγούν χαµηλότερες συντάξεις
είναι η Φινλανδία, η Ισπανία και η Γερµανία. Οι δύο χώρες µε το χαµηλότερο µέσο όρο είναι
η Γαλλία και η Ιταλία, η δε Γαλλία έχει και το χαµηλότερο µέσο όρο από όλες τις χώρες.

Πίνακας 5: Αριθµός δικαιούχων επιδοµάτων αναπηρίας και συνολικές δαπάνες

Αριθµός δικαιούχων
επιδοµάτων
αναπηρίας

Εκατοµµύρια ευρώ

Γερµανία 3.313.820 28.593
Ισπανία 985.314 6.133
Φινλανδία 279.660 2.718
Γαλλία 610.000 2.954
Ιταλία 1.447.280 8.105
Κάτω Χώρες 676.700 7.708
Ηνωµένο Βασίλειο 3.200.000 33.941

Παρατηρούµε επίσης ότι σε όλες τις περιπτώσεις τα υψηλότερα επιδόµατα και οι υψηλότερες
συντάξεις καταβάλλονται σε άτοµα που εργάζονταν στο παρελθόν. Υπάρχουν φυσικά
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των διαφόρων επαγγελµάτων. Το ακόλουθο διάγραµµα
παρουσιάζει το µέσο επίπεδο επιδοµάτων αναπηρίας ανά άτοµο.
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Σχήµα 4: Μέση τιµή ΜΑ∆ των επιδοµάτων αναπηρίας σε κάθε χώρα (σε ευρώ)

Οι κανόνες που διέπουν την καταβολή επιδοµάτων καθώς και την ανάκλησή τους πρέπει να
συντονίζονται µε τις προσπάθειες επαγγελµατικής αποκατάστασης, ώστε να προωθείται η
επιστροφή στην απασχόληση ή η πρώτη θέση εργασίας ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Η
οικονοµική ενίσχυση είναι σηµαντική στο διάστηµα κατά το οποίο το άτοµο αποκτά νέες
δεξιότητες και βρίσκει εργασία, ώστε να συνεχίσει να επιθυµεί να διατηρηθεί ενεργό, είτε
αναζητώντας εργασία είτε εργαζόµενο.

Ο όρος «παθητικές πολιτικές» στην περίπτωση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες µπορεί να µην
είναι ορθός, λόγω του ανταποδοτικού καθεστώτος των επιδοµάτων που προκύπτουν από την
απώλεια της ικανότητας για εργασία, µε αυστηρούς νοµικούς όρους. Εξάλλου, οι
προσπάθειες που στοχεύουν στην αποφυγή της αποµάκρυνσης από την αγορά εργασίας, όπως
τα προγράµµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης σε συνδυασµό µε την ιατρική
αποκατάσταση, µπορεί να αποβούν αναποτελεσµατικές, εάν η αντικατάσταση του επιδόµατος
µε το εισόδηµα από εργασία σηµαίνει, σε οικονοµικούς όρους, µείωση της αποζηµίωσης για
τις επιπλέον δαπάνες που οφείλονται στην αναπηρία.

6.5. Ενεργητικές πολιτικές

Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης αφορούν την άµεση παρέµβαση των κυβερνήσεων
στην αγορά εργασίας, για την πρόληψη ή τη µείωση της ανεργίας ή για τη βελτίωση της
γενικότερης λειτουργίας της αγοράς εργασίας. Κατά µια αυστηρή έννοια, οι ενεργητικές
πολιτικές περιλαµβάνουν µέτρα όπως η επαγγελµατική ένταξη, η κατάρτιση, και πολιτικές
άµεσης δηµιουργίας απασχόλησης. Στην περίπτωση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η
προσαρµογή του αρχικού χώρου εργασίας ή η σωµατική και επαγγελµατική αποκατάσταση
για άλλη δραστηριότητα µπορεί περιλαµβάνονται στις ενεργητικές πολιτικές.

Μολονότι στην περίπτωση της ανεργίας κυριαρχεί η άποψη ότι τα επιδόµατα που
αντικαθιστούν το εισόδηµα µειώνουν τις προσπάθειες του δικαιούχου να αναζητήσει
απασχόληση, τα επιδόµατα που καταβάλλονται λόγω αναπηρία; εξαιρούνται καταρχήν από
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την άποψη αυτή. Αυτό συµβαίνει επειδή � το επαναλαµβάνουµε � τα επιδόµατα στην
περίπτωση αυτή συνιστούν αποζηµίωση για την απώλεια των ικανοτήτων εργασίας του
ατόµου τη στιγµή εµφάνισης της αναπηρίας ή εν πάση περιπτώσει σχετίζονται µε τη µείωση
της ικανότητας προς εργασία. Στις περισσότερες χώρες αναγνωρίζεται ότι τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες δυσκολεύονται περισσότερο στην αναζήτηση και την εξεύρεση εργασίας, και δεν
ασκείται καµία πίεση στους δικαιούχους επιδοµάτων να βρουν εργασία για να µην ανακληθεί
ή να µειωθεί το επίδοµα. (11)

Υπό στενότερους οικονοµικούς όρους, η παραγωγικότητα του εργαζόµενου µειώνεται και
κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλλεται χαµηλότερος µισθός ή να γίνεται επένδυση σε
κεφάλαιο ή τεχνολογία για να ανακτηθεί η παραγωγικότητα του εργαζόµενου. Για τον
εργαζόµενο, όµως, η απώλεια εξακολουθεί να χρήζει αποζηµίωσης, καθώς ο ίδιος δεν µπορεί
να επενδύσει για να ανακτήσει την παραγωγικότητα που απώλεσε.

Οι υπάρχουσες ενεργητικές πολιτικές για την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην
εργασία κυµαίνονται από την αποκατάσταση και την επαγγελµατική κατάρτιση έως τις
ενισχύσεις και επιδοτήσεις σε εργοδότες που προσλαµβάνουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Από
την σύγκριση των διαφόρων πολιτικών προκύπτουν όντως καλύτερα αποτελέσµατα σε
ορισµένες χώρες από ό,τι σε άλλες. Επίσης, ορισµένες προσπάθειες του κλάδου των
ιδιωτικών ασφαλίσεων για την επιστροφή ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην εργασία δεν
αξιοποιούνται επαρκώς σε µερικές από τις χώρες της παρούσας µελέτης. Τα διάφορα στοιχεία
των πολιτικών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 6: Ενεργητικές πολιτικές ανά χώρα

Χώρα Μέτρα και προγράµµατα

Γερµανία

Αποκατάσταση
•  Επαγγελµατική (κατάρτιση/ εκ νέου κατάρτιση)
•  Παροχή συµβουλών
•  Ιατρική περίθαλψη
•  Συνδροµή
Προστατευµένη εργασία
Επιδοτήσεις σε εργαζόµενους και εργοδότες

Ισπανία

Αποκατάσταση
•  Επαγγελµατική (κατάρτιση/ εκ νέου κατάρτιση)
•  Παροχή συµβουλών
•  Ιατρική περίθαλψη
Προστατευµένη εργασία
Επιδοτήσεις σε εργαζόµενους και εργοδότες

                                                
(11) Η πρόσφατη διαφωνία στο Ηνωµένο Βασίλειο µεταξύ κυβέρνησης και οργανώσεων ατόµων µε ειδικές

ανάγκες σχετικά µε τη µεταρρύθµιση των υφιστάµενων προγραµµάτων χορήγησης επιδοµάτων αποτελεί
µία εξαίρεση, στην οποία τα επιδόµατα αναπηρίας αντιµετωπίζονται σε µεγάλο βαθµό όπως τα επιδόµατα
ανεργίας.
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Φινλανδία

Αποκατάσταση
•  Επαγγελµατική (κατάρτιση/ εκ νέου κατάρτιση)
•  Παροχή συµβουλών
•  Ιατρική περίθαλψη
Κέντρα εργασίας για άτοµα µε νοητική υστέρηση
Επιδοτήσεις σε εργαζόµενους και εργοδότες
Κοινωνικές εταιρίες

Γαλλία

Αποκατάσταση
•  Επαγγελµατική (κατάρτιση/ εκ νέου κατάρτιση)
•  Παροχή συµβουλών
•  Ιατρική περίθαλψη
•  Συνδροµή
Προστατευµένη εργασία
•  Προστατευόµενα εργαστήρια
•  Κέντρα για την προώθηση της εργασίας ως ενίσχυσης
Επιδοτήσεις σε εργαζόµενους και εργοδότες
Υποχρεωτική συµπλήρωση ποσόστωσης

Ιταλία
Κοινωνικές εταιρίες (συνεταιρισµοί)
Πρωτοβουλίες τοπικών (περιφερειακών) αρχών
•  Επιδοτήσεις για οικονοµική ενίσχυση σε εργοδότες και κοινωνικές εταιρίες

Κάτω Χώρες

Αποκατάσταση
•  Επαγγελµατική (κατάρτιση/ εκ νέου κατάρτιση)
•  Παροχή συµβουλών
•  Ιατρική περίθαλψη
•  Συνδροµή
Επιδοτήσεις σε εργαζόµενους και εργοδότες
Προστατευµένη εργασία

Ηνωµένο
Βασίλειο

Νέα Συµφωνία (New Deal) για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
•  υπηρεσία προσωπικών συµβούλων που βοηθά τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
και όσους πάσχουν από χρόνιες ασθένειες να υπερβούν τα εµπόδια στην
εργασία (αποκατάσταση)

•  καινοτόµα προγράµµατα που διερευνούν τους τρόπους εξεύρεσης εργασίας
και παραµονής στην εργασία των ατόµων αυτών (αποκατάσταση)

•  εκστρατεία ενηµέρωσης σχετικά µε τη διαθέσιµη βοήθεια για την ένταξη των
ατόµων στην εργασία και για την αλλαγή της στάσης των δικαιούχων, των
εργοδοτών και του ευρύτερου κοινού (ευαισθητοποίηση) και

•  πρόγραµµα έρευνας και αξιολόγησης (πρόληψη και παρακολούθηση)
Επιδοτήσεις στους εργοδότες και ενίσχυση των εργαζοµένων
Υποστηριζόµενη εργασία (τοπικές αρχές)

Θα ήταν ενδιαφέρον να συσχετιστεί ο τύπος και το εύρος αυτών των ενεργητικών πολιτικών,
µε τις επιδόσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, σε κάθε χώρα της
µελέτης µας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τις πιθανότητες των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες να βρουν και να διατηρήσουν µια θέση εργασίας. Σε αυτούς
συγκαταλέγονται η στάση των εργοδοτών και των οικογενειών, και ο βαθµός ενηµέρωσης
των ενδιαφεροµένων ως προς τα διάφορα µέτρα και προγράµµατα που στοχεύουν στην
ένταξή τους στο εργατικό δυναµικό.

Μολονότι θα µπορούσε να πει κανείς ότι τα µέτρα και τα προγράµµατα είναι σε γενικές
γραµµές ίδια, έχουν και ορισµένες διαφορές.

Η αποκατάσταση περιλαµβάνει την κατάρτιση ή επανακατάρτιση, την παροχή συµβουλών,
την ιατρική αποκατάσταση και άλλες µορφές συνδροµής στο άτοµο µε ειδικές ανάγκες, ώστε
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να βρει εργασία. Απαντάται σε όλες τις χώρες. Οι επιδοτήσεις των εργοδοτών είναι επίσης
σύνηθες φαινόµενο, µολονότι ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και καλύπτουν διαφορετικές
όψεις της ένταξης του ατόµου µε ειδικές ανάγκες στην εταιρία.

Η Ιταλία έχει τη µεγαλύτερη πείρα στη χρήση κοινωνικών εταιριών (ή εταιριών του τριτογενή
τοµέα). Πρόσφατα αυτές εισήχθησαν και στη Φινλανδία. Παρότι στην Ισπανία και τη Γαλλία
υπάρχουν πολλές τέτοιες εταιρίες, δεν θεωρούνται ακόµη µέρος των ενεργητικών πολιτικών.
Στην Ισπανία η προστατευµένη εργασία είναι όµως πιο διαδεδοµένη και θα µπορούσε να
θεωρηθεί ως κοινωνική εταιρία. Της λείπουν όµως ορισµένοι από τους κοινούς στόχους,
όπως η προετοιµασία των εργαζοµένων για την αναζήτηση εργασίας στην ανοιχτή αγορά.

∆εν πρέπει να παραβλέπουµε το γεγονός ότι το έργο των διαφόρων υπηρεσιών απασχόλησης
που παρεµβαίνουν και δρουν ως διαµεσολαβητές µεταξύ εταιριών και των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες έχει διαφορετικό βάρος σε κάθε χώρα. Η µεταρρύθµιση και ο εκσυγχρονισµός των
υπηρεσιών απασχόλησης, που βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλη την ΕΕ, δεν προβλέπει ρητά τη
µέριµνα για οµάδες που αντιµετωπίζουν ειδικές δυσκολίες, όπως είναι τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, αν και υπάρχουν προτάσεις για παροχή πιο προσωπικών υπηρεσιών και για
συνεργασία µε οργανώσεις, οι οποίες µπορούν να αυξήσουν την απασχόληση των οµάδων
που αντιµετωπίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες ένταξης.

Ο εκσυγχρονισµός αποτελεί µέρος των κατευθυντήριων γραµµών που πρέπει να
ακολουθούνται κατά την κατάρτιση των εθνικών σχεδίων δράσης για την απασχόληση σε όλα
τα κράτη µέλη. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραµµές αναφέρουν ρητά τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες ως οµάδα µε ειδικές δυσκολίες στην αγορά εργασίας, και προβλέπουν ότι πρέπει να
υπάρξει σαφής πολιτική για την εν λόγω οµάδα (κατευθυντήρια γραµµή 9). Οι
δραστηριότητες και τα µέτρα που προκύπτουν από τα εθνικά σχέδια δράσης πρέπει να
παρακολουθούνται προκειµένου να υπολογίζεται η πραγµατική επίδρασή τους στα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες. Μέχρι τώρα, στα δύο χρόνια των εθνικών σχεδίων δράσης, δεν έχουν
παρατηρηθεί ιδιαίτερες αλλαγές.

Υπό τις συνθήκες αυτές, οι οργανισµοί του τριτογενούς τοµέα, και ιδίως εκείνοι που
εκπροσωπούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικούς
παράγοντες για την ένταξη των ατόµων αυτών, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι στην Ιταλία οι θέσεις εργασίας στο πλαίσιο των «νέων πηγών απασχόλησης»
κρίθηκαν κατάλληλες για τις οµάδες που δυσκολεύονται να ενταχθούν, µεταξύ άλλων και για
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

6.6. Ποσοτική άσκηση

Η άσκηση αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι ένα άτοµο µε ειδικές ανάγκες ηλικίας 16-64
ετών µπορεί να ενταχθεί στην εργασία σε κάθε µια από τις χώρες. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω
ενεργητικών πολιτικών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το κόστος ένταξης.
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Μολονότι το σύνολο της οµάδας θεωρείται οµοιογενές όσον αφορά το ζήτηµα της ένταξης,
µπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι στην πραγµατικότητα δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν όλα τα
άτοµα που λαµβάνουν επιδόµατα να επιστρέψουν στην εργασία και να απαρνηθούν τα
επιδόµατα αναπηρίας. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή µας επιτρέπει να υπολογιστεί το µέγιστο
δυνατό κέρδος για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σε ηλικία εργασίας. Το καθαρό κέρδος
υπολογίζεται ως εξής:

Οι διαφορές στα διαθέσιµα δεδοµένα, την επαγγελµατική κατάταξη ή άλλες χρήσιµες
πληροφορίες δεν ακυρώνει τη συνολική παρουσίαση για όλες τις χώρες, εφόσον ακολουθείται
η ίδια µέθοδος. Τα αποτελέσµατα για το σύνολο των 7 χωρών που εξετάστηκαν στη µελέτη
είναι τα ακόλουθα:

Πίνακας 7: Άµεσος αντίκτυπος της πλήρους απασχόλησης των µη απασχολούµενων ατόµων
µε ειδικές ανάγκες που λαµβάνουν επιδόµατα

Εκ των προτέρων µεταβολή εξωγενών και ενδογενών µεταβλητών Ποσά σε εκατ. ευρώ

Αύξηση της απασχόλησης (αριθµός ατόµων) 10.512.774

Αύξηση του καθαρού διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών 102.583

Αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών (ιδιωτική κατανάλωση) 87.877

Μείωση των δηµοσίων δαπανών 90.153

Αύξηση των δηµοσιονοµικών εσόδων 85.005

Ενεργητικές πολιτικές 71.127

Συνολικό δηµοσιονοµικό κέρδος 104.030

+ Μείωση των δηµοσίων δαπανών (τα κονδύλια που θα
εξοικονοµούσε η κυβέρνηση από τη µείωση των
καταβαλλόµενων επιδοµάτων)

+ Αύξηση των φορολογικών εσόδων (τα κονδύλια που θα
εισέπραττε η κυβέρνηση ή που δεν εισπράττει αυτή τη στιγµή σε
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, φόρους εισοδήµατος, ΦΠΑ και
άλλους ειδικούς φόρους)

- κόστος ενεργητικών πολιτικών (το κόστος της ένταξης των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες χρησιµοποιώντας τις υπάρχουσες
ενεργητικές πολιτικές, συµπεριλαµβανοµένων της κατάρτισης,
των επιδοτήσεων και της ενίσχυσης των ειδικών κέντρων
απασχόλησης)

= καθαρό κέρδος (ή, εάν η τιµή είναι αρνητική, καθαρό κόστος)
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Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι θα προκύψει όφελος, εάν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ηλικίας
16-64 ετών που λαµβάνουν επιδόµατα ενταχθούν στην αγορά εργασίας στις επτά υπό εξέταση
χώρες. Σε σχετικούς όρους, το όφελος αντιστοιχεί σε µικρό ποσοστό του ΑΕγχΠ το 1999 για
τις επτά αυτές χώρες (0,02 %) (12), αλλά αποτελεί σηµαντικό ποσοστό των συνολικών
κυβερνητικών δαπανών στις επτά χώρες της µελέτης (περίπου 10 %). (13)

Ένας άλλος τρόπος θεώρησης των αποτελεσµάτων είναι να ληφθεί υπόψη η θετική επιστροφή
των κονδυλίων που θα δαπανηθούν σε ενεργητικές πολιτικές. Η υπόθεση ότι τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες σε ηλικία εργασίας θα ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας είναι φυσικά
ιδιαίτερα αµφισβητήσιµη, και τα ποσοστά ένταξης σε όλες τις εθνικές εκθέσεις δεν
υποδεικνύουν υψηλό ποσοστό επιτυχίας. Τα ποσοστά ένταξης (ή αποτελεσµατικότητας) δεν
διαφέρουν ιδιαίτερα από εκείνα των προγραµµάτων κατάρτισης για ανέργους χωρίς ειδικές
ανάγκες. Ωστόσο, η γενικότερη συζήτηση σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των
ενεργητικών πολιτικών υπερβαίνει το αντικείµενο της παρούσας µελέτης.

Για να συµπεριλάβουµε το κόστος των ενεργητικών πολιτικών, που αποτελούν µέσο για την
ένταξη περισσότερων από 10 εκατοµµυρίων ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πρέπει να
θεωρήσουµε ως δεδοµένο ότι οι πολιτικές αυτές θα είναι αποτελεσµατικές. Κατά µέσο όρο,
το κόστος ανά άτοµο υπολογίζεται σε σχεδόν 7 000 ευρώ. Βεβαίως, αυτό διαφέρει ανάλογα
µε τον τύπο της πολιτικής και την χώρα.(14)

Κατά µέσο όρο, οι πιο δαπανηρές ενεργητικές πολιτικές υπολογίζεται ότι είναι αυτές των
Κάτω Χωρών και του Ηνωµένου Βασιλείου, από την έναρξη του New Deal και της
υποστηριζόµενης απασχόλησης (16 000 ευρώ έκαστη), µε την προϋπόθεση ότι η
υποστηριζόµενη απασχόληση παρέχεται σε όλα τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που πρέπει να
ενταχθούν στην εργασία. Ακολουθεί η πολιτική της Φινλανδίας µε 14 000 ευρώ. Η λιγότερο
δαπανηρή είναι αυτή της Γερµανίας µε περίπου 7 500 ευρώ, αλλά και του Ηνωµένου
Βασιλείου µε 1 000 ευρώ, εάν υποθέσουµε ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες προετοιµάζονται
για εργασία (κατάρτιση ή αποκατάσταση), χωρίς καµία άλλη ενίσχυση προς τον εργοδότη.

Επιπλέον, εάν δεχθούµε την οικονοµική άποψη σύµφωνα µε την οποία οι ενεργητικές
πολιτικές πρέπει να χρηµατοδοτούνται από τα επιδόµατα, ο υπολογισµός βάσει του ανωτέρω
πίνακα υποδεικνύει ότι για τις επτά χώρες αυτό είναι εφικτό, και παράγει θετική διαφορά
ύψους 19 025 000 ευρώ. Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό οφείλεται κυρίως στο Ηνωµένο
Βασίλειο (µε 21 755 000 ευρώ διαφορά), καθώς οι περισσότερες χώρες (εκτός της Γερµανίας
και της Ιταλίας) θα πρέπει να βρουν ένα µεγαλύτερο ποσό για να καλύψουν το κόστος των
ενεργητικών πολιτικών.

                                                
(12) Το ποσοστό αυτό του ΑΕγχΠ αντιστοιχεί περίπου στο ήµισυ της βιοµηχανίας κοκ και άνθρακα στις επτά

χώρες ή 13 % του τοµέα της υδροδότησης στις ίδιες χώρες.
(13) Εάν συνεχίζονταν να καταβάλλονται όλα τα επιδόµατα, µε άλλα λόγια, οι δηµόσιες δαπάνες να ισούνται µε

µηδέν και οι φόροι να προσαρµοστούν σε αυτά τα υψηλότερα εισοδήµατα, µπορούµε να υπολογίσουµε τον
ελάχιστο αριθµό ατόµων µε ειδικές ανάγκες που θα έπρεπε να ενταχθούν, ώστε το κόστος να ισούται µε το
κέρδος («νεκρό σηµείο εκµετάλλευσης»).

(14) Για λεπτοµέρειες, βλέπε την κύρια µελέτη που αναφέρεται ανωτέρω.
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Η παρούσα µελέτη δεν κρίνει ούτε ερευνά σε βάθος ποια είναι τα πιο αποδοτικά µέτρα για
την ένταξη στην απασχόληση. Ωστόσο, είναι σαφές ότι χωρίς τις ενεργητικές πολιτικές,
σηµαντικό ποσοστό των ατόµων µε ειδικές ανάγκες δεν θα µπορούσε καν να σκεφτεί το
ενδεχόµενο επιστροφής στην αγορά εργασίας.

∆ιάφοροι παράγοντες, όπως ο βαθµός και το είδος της αναπηρίας, ο βαθµός ενδιαφέροντος, η
ποιότητα και συνοχή των µέτρων ένταξης, η παρακολούθηση, η συνέχεια κλπ.,
διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ενδεχόµενη επιτυχία των ενεργητικών πολιτικών για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Στην παρούσα µελέτη παρουσιάζονται µόνο ορισµένα ενδεικτικά
στοιχεία σχετικά µε το κόστος που συνεπάγονται οι τρέχουσες ενεργητικές πολιτικές, και
σχετικά µε τη σηµερινή κατανοµή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε διάφορα είδη
ενεργητικών πολιτικών σε κάθε χώρα της µελέτης µας.

6.7. Προσοµοίωση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες στην ΕΕ (15)

∆εύτερος στόχος µας είναι να δώσουµε µια εκτίµηση του αντίκτυπου από την ένταξη στην
αγορά εργασίας 10,5 εκατοµµυρίων ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις οικονοµίες των χωρών της
µελέτης και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόκειται για άσκηση προσοµοίωσης βάσει µοντέλου.
Η παρούσα µελέτη χρησιµοποιεί το µοντέλο E3ME για την προσοµοίωση των µακροοικονοµικών
συνεπειών ενός προγράµµατος ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, που θα παρείχε τη
δυνατότητα σε 10,5 εκατοµµύρια άτοµα µε ειδικές ανάγκες στην ΕΕ να επιστρέψουν στην
εργασία. Η προσοµοίωση υλοποιήθηκε προσαρµόζοντας την αντιµετώπιση του ποσοστού
ανεργίας και συµµετοχής στην εργασία από το µοντέλο E3ME, κατά τρόπο που να αντικατοπτρίζει
την αλλαγή στην προσφορά εργασίας. Το µοντέλο υπολόγισε τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα
όσον αφορά το εισόδηµα που απορρέουν από την πρόσθετη απασχόληση, καθώς και άλλες
συνέπειες, όπως αυτές που αφορούν τις τιµές, τους µισθούς, το εµπόριο και τα δηµόσια οικονοµικά.

Είναι σηµαντικό να µην συγχέεται η παρούσα άσκηση µε µια συγκεκριµένη άσκηση
προσοµοίωσης πολιτικής. Εδώ δεν εξετάζουµε «πώς» θα ενταχθούν πραγµατικά τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Αυτό θα απαιτούσε τον προσδιορισµό πολιτικών για α)
την αύξηση της απασχολησιµότητας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και κυρίως β) την
δηµιουργία επαρκών νέων θέσεων απασχόλησης. Η άσκησή µας προϋποθέτει ότι οι θέσεις
εργασίας υπάρχουν ήδη και ποσοτικοποιεί το δυναµικό οικονοµικό αντίκτυπο της ένταξης των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις θέσεις αυτές, σε αντιδιαστολή µε την παραµονή τους στο σπίτι.

Η προσοµοίωση δεν ασχολείται µε λεπτοµερή µέτρα πολιτικής που περιλαµβάνουν την
κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και την ενθάρρυνσή τους, ώστε να ενταχθούν στην

                                                
(15) Η ενότητα βασίζεται στο οικονοµετρικό µοντέλο E3ME. Η προσοµοίωση υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε

το Cambridge Econometrics, που παρείχε τα αποτελέσµατα του σεναρίου ένταξης των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες στην εργασία.
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αγορά εργασίας. Ξεκινά µε την προϋπόθεση ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης έχουν
εδώ και καιρό υποκινήσει την ένταξη στην αγορά εργασίας 10 εκατοµµυρίων επιπλέον
εργαζοµένων, οι οποίοι ήταν προηγουµένως οικονοµικά αδρανείς. Η θεωρητική κατανοµή
αυτών των 10 εκατοµµυρίων στα κράτη µέλη της ΕΕ διευκρινίστηκε ανωτέρω και
παρουσιάζεται εκ νέου στον ακόλουθο πίνακα:

Πίνακας 8: Αριθµός ατόµων µε ειδικές ανάγκες ηλικίας µεταξύ 16-65 ετών που πρέπει να
ενταχθούν στην αγορά εργασίας

Γερµανία Ισπανία Γαλλία Φινλανδία Ιταλία Κάτω Χώρες Ηνωµένο
Βασίλειο Σύνολο

3 313 820 985 314 610 000 279 660 1 447 280 676 700 3 200 000 10 512 774

Μολονότι, όπως είναι προφανές, δεν γίνεται προσοµοίωση συγκεκριµένων µέτρων πολιτικής,
χρειάζεται να δηµιουργηθεί η επιπλέον ζήτηση που θα απορροφήσει την νέα προσφορά
εργασίας στην άσκησή µας. Εποµένως, η άσκηση περιλαµβάνει τη χρήση επεκτατικών
δηµοσιονοµικών πολιτικών για τη δηµιουργία της επιπλέον ζήτησης που απαιτείται για την
απορρόφηση της επιπλέον προσφοράς εργασίας.

Η περίοδος προσοµοίωσης ορίζεται µεταξύ 2001-2010. Τα κίνητρα πολιτικής που
χρησιµοποιούνται για την προώθηση της οικονοµίας (και αυτό είναι απαραίτητο για να
λειτουργήσει το µοντέλο, αλλά δεν είναι αυτό το σηµαντικό στοιχείο) είναι οι αυξήσεις των
κρατικών δαπανών και οι µειώσεις στα ποσοστά συµµετοχής στην κοινωνική ασφάλιση των
εργοδοτών. Σταδιακά δηµιουργούνται πρόσθετες θέσεις απασχόλησης και, έως το τέλος του
2010, η ΕΕ στο σύνολό της θα έχει πετύχει το στόχο της απασχόλησης 10,5 πρόσθετων
εκατοµµυρίων ατόµων σε σύγκριση µε τη βασική τιµή. Αυτή η αύξηση της απασχόλησης
αντιπροσωπεύει την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στις αγορές εργασίας, ενώ τα
επίπεδα ανεργίας παραµένουν σε µεγάλο βαθµό αναλλοίωτα.

Τα κυριότερα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες. Πρώτον, όσον
αφορά τα επίπεδα απασχόλησης στις 19 περιφέρειες της Ευρώπης για το διάστηµα 2001-
2010, τόσο στην προσοµοίωση όσο και στις βασικές τιµές, µαζί µε την αύξηση που εµφανίζει
η προσοµοίωση σε σχέση µε τις βασικές τιµές.

Πίνακας 9: Αποτελέσµατα προσοµοίωσης για την απασχόληση στην Ευρώπη, σε χιλιάδες
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Βασική τιµή 157 539 157 736 158 145 158 876 159 344 159 966 160 622 161 202 161 636 162 041 162 471

Προσοµοίωση 157 539 158 774 160 235 162 031 163 539 165 220 167 014 168 563 170 089 171 535 173 010

Π - Β 0 1 038 2 090 3 155 4 195 5 254 6 392 7 361 8 453 9 494 10 539

Σηµείωση: Οι πίνακες παρουσιάζουν το σύνολο των 19 περιφερειών που περιλαµβάνονται στο E3ME. Οι
αριθµοί πολλαπλασιάζονται επί χίλια.
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Η ερµηνεία των αποτελεσµάτων αυτών είναι η ακόλουθη. Κάθε χρόνο θα παράγεται επιπλέον
απασχόληση σε σχέση µε τη βασική τιµή. Οι αριθµοί στην τρίτη γραµµή (Π-Β) εκφράζουν τις
συσσωρευµένες αλλαγές σε διάστηµα δέκα ετών. Έτσι, η οικονοµία της ΕΕ θα παραγάγει
1038 000 επιπλέον θέσεις απασχόλησης σε σχέση µε τις βασικές τιµές έως το τέλος του 2001,
2 090 000 επιπλέον θέσεις το 2002, 3 155 000 επιπλέον το 2003 και ούτω καθ� εξής. Έως το
τέλος του 2010 θα υπάρχουν 10 539 000 επιπλέον θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν
στην απορρόφηση περίπου 10 εκατοµµυρίων ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά
εργασίας σε µια περίοδο δέκα ετών. (Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιπλέον 10 539 000 θέσεις
απασχόλησης που παράγονται βάσει του µοντέλου βρίσκονται πολύ κοντά, αλλά δεν είναι
ισούνται, µε τον αριθµό 10 512 774 που αναφέρθηκε προηγουµένως).

Εναλλακτικά, µπορεί κανείς να εξετάσει την ετήσια αύξηση της απασχόλησης. Η εξέταση
αυτή καταλήγει στο ίδιο τελικό αποτέλεσµα. Ο επόµενος πίνακας παρουσιάζει τις ετήσιες
µεταβολές στην απασχόληση στις βασικές τιµές και στις τιµές πολιτικής. Η τελευταία σειρά
παρουσιάζει την επιπλέον ετήσια αύξηση στις τιµές πολιτικής σε σύγκριση µε τις βασικές
τιµές κάθε έτους.

Πίνακας 10: Αύξηση της απασχόλησης σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος στις βασικές τιµές
και στις τιµές πολιτικής

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Σύνολο ετών
2001-10

Βασικές
τιµές 197 409 731 468 622 656 580 434 405 430 4 932

Προσοµο
ίωση 1 235 1 461 1 796 1 508 1 681 1 794 1 549 1 526 1 446 1 475 15 471

Π � Β 1 038 1 052 1 065 1 040 1 059 1 138 969 1 092 1 041 1 045 10 539
Σηµείωση: Οι πίνακες παρουσιάζουν το σύνολο των 19 περιφερειών που περιλαµβάνονται στο E3ME.

Οι αριθµοί εκφράζουν χιλιάδες. Η προσοµοίωση αναφέρεται σε τιµές πολιτικής.

Για παράδειγµα, το 2001 οι βασικές τιµές περιλαµβάνουν 197 000 περισσότερες θέσεις
απασχόλησης σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Παροµοίως, η ετήσια αύξηση στην
απασχόληση είναι 409 000 το 2002 και 731 000 το 2003 και ούτω καθεξής. Σωρευτικά σε
δέκα έτη, οι βασικές τιµές της απασχόλησης θα αυξηθούν κατά 4 932 000: αυτό δεν έχει
καµία σχέση µε το πρόγραµµα για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αλλά αντικατοπτρίζει άλλες
δυνάµεις που επιδρούν στην οικονοµία. Στις τιµές πολιτικής, κάθε έτος πρόσθετη
δηµιουργείται απασχόληση (1 235 000 το 2001, 1 461 000 το 2002 κλπ.) σε σύγκριση µε το
περασµένο έτος. Οι ετήσιες αυξήσεις στην απασχόληση είναι επίσης µεγαλύτερες στις τιµές
προσοµοίωσης από ό,τι στις βασικές τιµές. Σε δέκα έτη η απασχόληση θα αυξηθεί συνολικά
κατά 15 471 000 θέσεις. Από την αύξηση αυτή 4 932 000 θέσεις αποδίδονται σε άλλες
δυνάµεις παρούσες τόσο στις βασικές τιµές όσο και στις τιµές προσοµοίωσης. Η συνέπεια
των πολιτικών στην περίπτωση της προσοµοίωσης είναι η διαφορά µεταξύ των δύο
αυξήσεων, δηλαδή 10.539.000 θέσεις.
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∆εύτερον, οι συνέπειες στο ΑΕγχΠ, το διαθέσιµο εισόδηµα και τα επίπεδα των τιµών για το
σύνολο της ΕΕ παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πίνακας 11: Μεταβολές του ΑΕγχΠ, του ατοµικού εισοδήµατος και των επιπέδων των τιµών
στην ΕΕ

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ΑΕγχΠ 1,16 1,72 2,31 2,81 3,58 3,96 5,05 5,58 6,46 7,00
ΠΑ∆Ε 2,62 2,91 3,75 4,02 5,34 5,50 7,40 7,22 8,95 8,76

Αποπληθωρι
στής -1,26 -1,89 -2,71 -2,99 -3,46 -3,56 -3,53 -4,40 -4,94 -5,03

Σηµείωση: Ο πίνακας παρουσιάζει τις ποσοστιαίες διαφορές από τη βάση των τιµών της
προσοµοίωσης. Το ΑΕγχΠ είναι µέτρηση των δαπανών του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος σε σταθερές τιµές αγοράς (1990). Το ΠΑ∆Ε είναι το πραγµατικό ατοµικό
διαθέσιµο εισόδηµα σε σταθερές τιµές (1990) και ο αποπληθωριστής είναι ο
αποπληθωριστής του ΑΕγχΠ 1990=1.

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι υπάρχουν σηµαντικά οφέλη όσον αφορά τόσο το ΑΕγχΠ όσο
και το πραγµατικό ατοµικό διαθέσιµο εισόδηµα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως αποτέλεσµα της
νέας προσφοράς εργασίας που εντάσσεται στην αγορά.

Επιπλέον, η οικονοµία δεν υφίσταται αυξανόµενες πληθωριστικές πιέσεις. Στην
πραγµατικότητα οι τιµές είναι χαµηλότερες από ό,τι στο σενάριο των βασικών τιµών. Το
αποτέλεσµα αυτό είναι λογικό, καθώς το δυναµικό της οικονοµίας αυξάνει µε την επιπλέον
προσφορά εργασίας, ενώ µειώνεται το συνολικό κόστος απασχόλησης. Στην προσοµοίωσή
µας, αυτό επιτυγχάνεται µε τη µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών.
Θα µπορούσε επίσης να λάβει τη µορφή αποζηµίωσης για τη χαµηλότερη παραγωγικότητα
των νεοεισαχθέντων στην αγορά, µε αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους. Θα µπορούσε
επίσης να λειτουργήσει ως αποζηµίωση προς τις εταιρίες από τις νέες κρατικές δαπάνες για
τη χαµηλότερη παραγωγικότητα ή προς το άτοµο για τις ιδιαίτερες δυσκολίες που
αντιµετωπίζει για την ένταξή του.

Όλα αυτά αποτελούν ειδικές πολιτικές, που θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο
αναλυτικότερων µελετών. Η ουσία είναι ότι µε την εφαρµογή των κατάλληλων πολιτικών, το
κόστος της νέας προσφοράς εργασίας µπορεί να µειωθεί για τις εταιρίες.

Οι χαµηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης οδηγούν άµεσα σε χαµηλότερες τιµές,
µειώνοντας το µη µισθολογικό κόστος της εργασίας. Οι χαµηλότερες τιµές οδηγούν µε τη
σειρά τους σε χαµηλότερες αµοιβές, µέσω των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Οι µισθοί,
οι τιµές και οι προβλέψεις για τις τιµές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και οδηγούν στα
αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν.

Η πίεση της ζήτησης δεν είναι πληθωριστική, εν µέρει επειδή η ανεργία διατηρείται στο
επίπεδο των βασικών τιµών (καθώς οι πρόσθετοι εργαζόµενοι, δηλαδή τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες που εντάσσονται στην αγορά εργασίας, ανταποκρίνονται στην αυξανόµενη ζήτηση
που τους αφορά), και εν µέρει επειδή η µείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
συµβάλλει στη µείωση του συνολικού κόστους της εργασίας.
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6.8. Τελικά συµπεράσµατα

Τα τελικά συµπεράσµατα αφορούν τρεις τοµείς: στοιχεία για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
στοιχεία για τις τρέχουσες πολιτικές και, τέλος, συµπεράσµατα από την άσκηση και τις
προσοµοιώσεις. Ας δούµε κάθε τοµέα µε τη σειρά.

6.8.1. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες:
(α) Το προφίλ του ατόµου µε ειδικές ανάγκες στις υπό εξέταση χώρες είναι το εξής: άνδρας,

ηλικίας άνω των 40 ετών, µε χαµηλό µορφωτικό επίπεδο. Με όρους αγοράς εργασίας,
διαπιστώθηκε χαµηλή απασχόληση και υψηλή ανεργία, καθώς και µεγάλη συγκέντρωση
σε επαγγέλµατα χαµηλής εξειδίκευσης.

(β) Τα προβλήµατα απασχόλησης που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες και οι νέοι εντείνονται
από το πρόσθετο πρόβληµα της αναπηρίας.

(γ) Ο τύπος της αναπηρίας φαίνεται να έχει σηµασία για τον καθορισµό της οικονοµικής
δραστηριότητας του ατόµου µε ειδικές ανάγκες. Περαιτέρω µελέτη του ζητήµατος αυτού
θα µπορούσε να αναδείξει τις βέλτιστες στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουµε για
την ένταξη στην εργασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.

(δ) Η σύγκριση των δεδοµένων της έρευνας για τα νοικοκυριά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
και των δεδοµένων των εθνικών διοικητικών πηγών σχετικά µε τον αριθµό των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες παρουσιάζει πολύ σηµαντικές διαφορές στις περισσότερες χώρες. Ο
αριθµός που κατέγραψε η έρευνα είναι υψηλότερος. Η δυνατότητα χρήσης
µικροδεδοµένων περιορίζεται λόγω των παρεµβάσεων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής
Υπηρεσίας στις ατοµικές απαντήσεις σχετικά µε τα επιδόµατα ασθενείας και αναπηρίας.

6.8.2. Τρέχουσες πολιτικές για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
(α) Μολονότι υπάρχουν εµφανείς διαφορές στο θεσµικό πλαίσιο για τα άτοµα µε ειδικές

ανάγκες στις επτά χώρες της µελέτης, οι ορισµοί της αναπηρίας που χρησιµοποιούνται
για την επιλεξιµότητα για τα επιδόµατα συνδέονται πάντα µε την ανικανότητα
προσπορισµού εισοδήµατος από την εργασία.

(β) Μολονότι οι προσεγγίσεις πολιτικής, τα µέτρα και τα προγράµµατα διαφέρουν από χώρα
σε χώρα, υπάρχουν βασικές οµοιότητες στις δοµές που χρησιµοποιούνται. Ορισµένες
χώρες κάνουν µεγαλύτερη χρήση των κοινωνικών εταιριών (απασχόληση στον τριτογενή
τοµέα) για την επίλυση των προβληµάτων απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
και άλλων οµάδων που παρουσιάζουν µειονεξία.

(γ) ∆εν συνεχίζεται σε όλες τις χώρες η ενίσχυση του εισοδήµατος των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, εάν αυτά επιστρέψουν ή επανενταχτούν στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, σε όλες
τις χώρες παρέχονται κίνητρα στους εργοδότες.

(δ) Υπάρχουν µεγάλες διαφορές στη µέση αξία της µονάδας αγοραστικής δύναµης του
επιδόµατος αναπηρίας στις επτά χώρες που εξετάζονται στη µελέτη, ανάλογα µε τον
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ανταποδοτικό ή µη ανταποδοτικό χαρακτήρα των επιδοµάτων και µε το επίπεδο
απασχόλησης τη στιγµή εµφάνισης της αναπηρίας.

6.8.3. Τα αποτελέσµατα της άσκησης και οι προσοµοιώσεις
(α) Τα αποτελέσµατα της άσκησης δείχνουν ότι µπορεί να προκύψουν σηµαντικά οφέλη και

στις επτά χώρες από την ένταξη στην εργασία των επιδοτούµενων ατόµων µε ειδικές
ανάγκες που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας. Το σύνολο των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και των άµεσων και έµµεσων φόρων από τα εισοδήµατα των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, συν την εξοικονόµηση των πόρων από τη µείωση των επιδοµάτων, είναι
υψηλότερο από το κόστος προετοιµασίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες για ένταξη
στην εργασία (ενεργητικές πολιτικές).

(β) Η χρήση ενός µακροοικονοµικού µοντέλου για την προσοµοίωση της εισαγωγής 10,5
εκατοµµυρίων ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας δείχνει ότι µπορεί να
προκύψουν ουσιαστικά οφέλη όσον αφορά την προστιθέµενη αξία και την κατανάλωση.
Σύµφωνα µε τις υποθέσεις εργασίας, οι ενδεχόµενες επιπτώσεις στον πληθωρισµό και
την ανεργία είναι µικρές.

(γ) Σε διάστηµα δέκα ετών (2001-2010) µε ρυθµό κατά προσέγγιση ένα εκατοµµύριο άτοµα
µε ειδικές ανάγκες ανά έτος, το ευρωπαϊκό ΑΕγχΠ θα µπορούσε να αυξηθεί κατά 7 %
περισσότερο σε σχέση µε την πρόβλεψη της βασικής τιµής, και η κατανάλωση κατά
7,75 %, ενώ ο πληθωρισµός θα µπορούσε να µειωθεί κατά 3 %.

Τα θετικά αποτελέσµατα σε όλες τις χώρες που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη αποτελούν
ισχυρό δηµοσιονοµικό επιχείρηµα για τη µετάβαση από τις παθητικές στις ενεργητικές
πολιτικές υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, πρώτα θα πρέπει να εξεταστεί το
νοµικό και δεοντολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου χορηγούνται τα επιδόµατα ανεργίας.
Επιπλέον θα πρέπει να γίνει περαιτέρω ανάλυση τριών βασικών ζητηµάτων:

(α) Η αποδοτικότητα των τρεχουσών ενεργητικών πολιτικών σε κάθε χώρα.

(β) Η ανάλυση κόστους/ οφέλους ειδικών ενεργητικών πολιτικών (επιδοτήσεις σε εργοδότες
για τη µείωση της παραγωγικότητας, κατάρτιση, προσαρµογή ή διευθέτηση θέσεων
εργασίας, προστατευµένη εργασία κλπ.).

(γ) Η ανάλυση κόστους/ οφέλους της ένταξης συγκεκριµένων οµάδων ατόµων µε ειδικές
ανάγκες (ανάλογα µε το φύλο, την ηλικία, το είδος αναπηρίας κλπ.).

Με βάση τα παραπάνω, οι οικονοµικές όψεις της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στην εργασία υποδεικνύουν τη χρήση µεθόδων και µοντέλων ανάλογων µε αυτά που
χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη για την επεξεργασία σεναρίων και την ανάλυση του
πιθανού αντικτύπου τους.
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7. Πώς θα µπορέσουν τα άτοµα µε νοητική
αναπηρία να ασκήσουν µε ορθό και ουσιαστικό
τρόπο τα δικαιώµατά τους

Annet De Vroey (16)

Γιατί µια εικόνα ισοδυναµεί µε χιλιάδες λέξεις; Γιατί σχεδόν πάντα οι εικόνες έχουν
µεγαλύτερο αντίκτυπο στις απόψεις και τις ιδέες των ανθρώπων; Ακόµα και όταν ακούµε
προσεκτικά τις εµπειρίες άλλων και συζητούµε τα βασικά ζητήµατα και τις αρχές που
εµπλέκονται, τις εφαρµόζουµε συχνά µόνο στις δικές µας περιορισµένες εµπειρίες και
αντιλήψεις, αδυνατώντας να τις συνδέσουµε µε µια ευρύτερη ερµηνεία. Οι έννοιες πρέπει να
είναι πολύ σαφείς για να δηµιουργήσουν µια γενικότερη ιδέα και για να υπάρξει ανταλλαγή
ιδεών � πράγµα συχνά πολύ δύσκολο σε µια «διαπολιτισµική» συζήτηση.

Αντίθετα, µια ηµίωρη ταινία που δείχνει ενηλίκους µε νοητική υστέρηση ενταγµένους σε
χώρο εργασίας (17), µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε µια γενική ιδέα σε λιγότερο από ένα
λεπτό. Η ταινία δίνει σε όλους την ίδια εικόνα, η οποία µπορεί να αποτελέσει σηµείο
εκκίνησης ή βάση για να συζητήσουµε τις αρχές και παραλλαγές ενός συγκεκριµένου
παραδείγµατος. Ακόµα και µια ιστορία, όπως αυτή του αστερία (18), που µεταδίδει πολύ
ισχυρές και καθολικής αποδοχής εικόνες, µπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσµα. Η επιστηµονική
εκπαιδευτική και ψυχολογική προσέγγιση που αφορά τα άτοµα µε νοητική υστέρηση έχει
αναπτύξει µια πολύ σύνθετη και εξειδικευµένη γλώσσα, η οποία δεν καταφέρνει να
αποκτήσει καθολικό χαρακτήρα. Εάν θέλουµε τα άτοµα µε νοητική υστέρηση να ενταχθούν
και εάν θέλουµε το άµεσο περιβάλλον τους να καταστεί αρκούντως �ανοικτό� για να τους
συµπεριλάβει στις δραστηριότητές του, θα πρέπει να προσέξουµε τη γλώσσα µας και τις
εικόνες που διαµορφώνει.

Θα ξεκινήσω λοιπόν αναφερόµενη στην ακαταλληλότητα των εννοιών και της γλώσσας και
στη συνέχεια θα ασχοληθώ µε το δικαίωµα των ατόµων µε νοητική υστέρηση να
εκπληρώνουν έναν κοινωνικό ρόλο, να εργάζονται και να κερδίζουν τα απαραίτητα για το
βιοπορισµό τους, µολονότι οι επιχειρήσεις δεν ξέρουν ακόµη µε βεβαιότητα πώς να τους
αντιµετωπίσουν. ∆ύο άλλα ζητήµατα που θα εξετάσω στη συνέχεια είναι η προετοιµασία της
αγοράς και η προετοιµασία των ίδιων των ατόµων µε νοητική υστέρηση. Τέλος, θα δούµε τα

                                                
(16) VOBO � Παιδαγωγική ακαδηµία για ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Λουβαίνη:, KHLeuven
(17) Casanova, Alain και Saladin, Monique. Documents pour l�Intégration et le Développement. Παρίσι: Did,

1985-.∆ιατίθεται στο ∆ιαδίκτυο: http://www.did.asso.fr [παράθεση 28.1.2002]
(18) Disability awareness training: Online course: self direction community project 2000-2001. Penryn:

κοινοτικό πρόγραµµα αυτόνοµης λειτουργίας, 2002. ∆ιατίθεται στο ∆ιαδίκτυο: http://www.selfdirection.org
[παράθεση 28.1.2002]
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κριτήρια κατάρτισης για τα άτοµα που συνοδεύουν ή στηρίζουν τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση στο εργασιακό περιβάλλον.

7.1. Χαρακτηρισµοί και ορισµοί

Ως επαγγελµατίας εργαζόµενη σε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, που εκπαιδεύουν τους
εκπαιδευτικούς των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται πολύ ακριβής
και προσεκτική χρήση των χαρακτηρισµών και των λέξεων που χρησιµοποιούνται για τα
άτοµα στα οποία αναφερόµαστε. Συχνά, οι χαρακτηρισµοί αυτοί δεν τα σέβονται ή επιφέρουν
αρνητικά αποτελέσµατα. Σε άλλες περιπτώσεις, µερικοί που δεν είναι εξοικειωµένα µε τον
τοµέα αυτό � ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες απέκτησε επιστηµονικό ενδιαφέρον για την
ψυχολογία και την εκπαίδευση � οδηγούνται σε ένα λαβύρινθο διάσπαρτων και συχνά
παρόµοιων λέξεων, χωρίς να έχουν ιδέα πώς θα βρουν τις σωστές. Αυτό µπορεί να
συνεπάγεται υπερβολικές γενικεύσεις ή περιορισµό της έννοιας της νοητικής υστέρησης.

Κάθε ορισµός της αναπηρίας αντικατοπτρίζει τον τρόπο µε τον οποίο η κοινωνία
αντιµετωπίζει το πρόβληµα και ταυτόχρονα τον τρόπο µε τον οποίο καλείται να το
αντιµετωπίσει. Κατά µια έννοια, λοιπόν, ο ορισµός περιλαµβάνει ένα στοιχείο καινοτοµίας,
καθώς διαφορετικά δεν θα υπήρχε ανάγκη νέας περιγραφής, ανανέωσης και διασάφησης των
ιδεών που τον περικλείουν. Αυτή τη στιγµή χρησιµοποιούνται πολλοί ορισµοί της νοητικής
υστέρησης, «παλαιότεροι» και «νεότεροι», οι οποίοι καθιστούν πιο περίπλοκη τη συζήτηση
για το πώς πρέπει να αντιµετωπίζονται τα άτοµα µε νοητική υστέρηση. Τις τελευταίες
δεκαετίες επήλθαν πολλές αλλαγές στον τρόπο που βλέπουµε τη ζωή των ατόµων αυτών, οι
δε παλαιότερες ιατρικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις βάλλονται ολοένα και περισσότερο.
Στην αµερικανική κοινωνία και στις χώρες της βόρειας Ευρώπης � και µην ξεχνάµε και την
Ιταλία � η µέριµνα της κοινότητας και η ένταξη των ατόµων µε νοητική υστέρηση δεν είναι
απλώς θέµατα προς συζήτηση: εφαρµόζεται και πρακτικά, σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα από
ό,τι στις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, οι παραδοσιακές αντιλήψεις, που
βασίζονται στην ιατρική διάγνωση και στη µέτρηση του δείκτη νοηµοσύνης για να
προσανατολίσουν τα άτοµα αυτά προς τις ειδικές υπηρεσίες, εξακολουθούν να ισχύουν και να
συντηρούν τους παλαιότερους χαρακτηρισµούς. Οι ειδικοί που εργάζονται στις υπηρεσίες
αυτές ακόµη λειτουργούν βάσει των παλαιότερων ορισµών. Όµως αυτοί σταδιακά
αντικαθίστανται από τους νεότερους ορισµούς, οι οποίοι θα αποτελούν σε λίγα χρόνια και
ένδειξη ορθής εφαρµογής.

Για να είµαι σαφέστερη, θα επιλέξω δύο «νέους» ορισµούς που φανερώνουν τη ριζική αλλαγή
στην επικρατούσα αντίληψη, απέναντι στην αναπηρία γενικά και την νοητική υστέρηση
ειδικότερα, η οποία που σηµειώθηκε κατά τη δεκαετία του 1990.

Οι αλλαγές αυτές δεν οφείλονται απλώς σε νέες επαγγελµατικές αντιλήψεις. Σε µεγάλο βαθµό
οφείλονται στο γεγονός ότι οι γονείς, αλλά και οι ίδιοι οι ανάπηροι, εκφράζουν πλέον καθαρά
την άποψή τους για τους επικρατούντες χαρακτηρισµούς και για το πώς πρέπει να ζητείται η
κοινωνική υποστήριξη.
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Ας δούµε πρώτα τον ορισµό της γαλλικής ένωσης γονέων και φίλων απροσάρµοστων παιδιών
(UNAPEI):

Ο ορισµός της UNAPEI είναι νέος και έρχεται σε αντίθεση µε τη µακρά, καθαρά ιατρική ή
ψυχολογική, παράδοση, που αιτιολογεί την ιατρική ή/και ψυχολογική προσέγγιση. Πριν
επισηµάνει τα συγκεκριµένα προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπίσει το άτοµο µε νοητική
υστέρηση, τονίζει τις οµοιότητές του µε όλους τους ανθρώπους και του αποδίδει όλα τα
ανθρώπινα χαρακτηριστικά � όλες τις ανάγκες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις. Στη
συνέχεια, αναφέρεται στις διαφορές και τις ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες οφείλονται στις
ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε νοητική υστέρηση. Αντί αυτές να
χρησιµοποιούνται ως λόγος για την παροχή ειδικών υπηρεσιών και µόνο, και για µια αυστηρά
επαγγελµατική προσέγγιση, ο ορισµός αναφέρεται στο δικαίωµα αντισταθµιστικών παροχών
λόγω µειωµένων δυνατοτήτων συµµετοχής και στο δικαίωµα για µια υποστήριξη ανθρώπινη
και προσαρµοσµένη στις προσωπικές ανάγκες κάθε ατόµου.

Ευρείας αποδοχής είναι ο ορισµός της Λούκασον (1992) της Αµερικανικής Ένωσης για τη
Νοητική Υστέρηση (American Association on Mental Retardation - AAMR), ο οποίος
συνοδεύεται από µια πολύ σαφή εισαγωγή και ακολουθείται από έναν «κώδικα» ορθής
εφαρµογής (19):

                                                
(19) Luckasson, Ruth κ.ά. Mental Retardation: definition, classification and systems of support. 9η έκδοση,

Ουάσιγκτον, American Association on Mental Retardation, 1992.

UNAPEI: το άτοµο µε ειδικές ανάγκες είναι ένα ολοκληρωµένο άτοµο, ταυτόχρονα
συνηθισµένο και µοναδικό.

Συνηθισµένο, γιατί έχει τις ίδιες ανάγκες µε όλους, τα ίδια δικαιώµατα µε όλους και τις
ίδιες υποχρεώσεις µε όλους.

Μοναδικό, γιατί αντιµετωπίζει περισσότερες δυσκολίες από τους άλλους πολίτες, λόγω
µίας ή περισσότερων αναπηριών.

Πράγµατι, νοητική αναπηρία σηµαίνει µικρότερες ή µεγαλύτερες δυσκολίες στη νόηση,
την αντίληψη, την επικοινωνία και τη λήψη αποφάσεων. Οι δυσκολίες αυτές πρέπει να
αντισταθµίζονται µε την παροχή µόνιµης και εξελικτικής συνοδείας, προσαρµοσµένης
στη θέση και την κατάσταση του ενδιαφερόµενου.

Πηγή: Dossiers sur les handicaps. Revue Déclic.
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Ο ορισµός αυτός ξεκινά από τις προκαταλήψεις, δηλώνοντας έτσι την αναγκαιότητα
αποστασιοποίησης και αλλαγής σε σχέση µε την προηγούµενη ιατρική ή/και ψυχιατρική
προσέγγιση. Η σχέση µεταξύ των ικανοτήτων του ατόµου και των προσδοκιών του
περιβάλλοντος αντανακλά αµέσως την αυξανόµενη συνειδητοποίηση ότι η αναπηρία
οφείλεται στη σχέση ικανοτήτων (ή αναπηριών) του ατόµου και στήριξης (ή έλλειψης
στήριξης) προς αυτό από το περιβάλλον του, όπως βλέπουµε γενικά στους ορισµούς της
αναπηρίας (20). Οι καίριες προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ορισµού είναι στην

                                                
(20) Fougeyrollas P., κ. ά. The Quebec classification: disability creation process. Κεµπέκ: International Network

on the Handicap Creation Process, 1998.

Αµερικανική Ένωση για τη νοητική υστέρηση (AAMR):

Η νοητική υστέρηση δεν είναι µία ιδιότητα, όπως τα γαλανά µάτια ή η καρδιοπάθεια. ∆εν είναι
ένα χαρακτηριστικό, όπως το ύψος ή το πάχος.

∆εν είναι ψυχιατρική ή πνευµατική διαταραχή.

Η νοητική υστέρηση είναι µια ιδιαίτερη κατάσταση λειτουργίας που ξεκινά στην παιδική
ηλικία και χαρακτηρίζεται από περιορισµό τόσο της ευφυΐας όσο και των δεξιοτήτων
προσαρµογής.

Η νοητική υστέρηση εκφράζει τη συνάρτηση µεταξύ των ικανοτήτων του ατόµου και της
δοµής και των προσδοκιών του περιβάλλοντός του.

Ο ορισµός της νοητικής υστέρησης

Η νοητική υστέρηση συνεπάγεται σηµαντικούς περιορισµούς στην λειτουργία.
Χαρακτηρίζεται από:

(α) νοητικές λειτουργίες πολύ κάτω του µέσου όρου, που εµφανίζονται παράλληλα µε

(β) σχετικούς περιορισµούς σε δύο ή περισσότερους από τους ακόλουθους τοµείς δεξιοτήτων
προσαρµογής:

Επικοινωνία � αυτοφροντίδα � ζωή στο σπίτι � κοινωνικές δεξιότητες � χρήση της κοινότητας
� αυτόνοµη λειτουργία � υγεία και ασφάλεια � βασικές λειτουργικές γνώσεις � ελεύθερος
χρόνος � εργασία

Τέσσερις καίριες προϋποθέσεις για την εφαρµογή του ορισµού

•  Η έγκυρη αξιολόγηση λαµβάνει υπόψη την πολιτισµική και γλωσσική πολυµορφία καθώς
και τις διαφορές σε παράγοντες επικοινωνίας και συµπεριφοράς.

•  Η ύπαρξη περιορισµών στις δεξιότητες προσαρµογής παρατηρείται σε ένα κοινοτικό
περιβάλλον χαρακτηριστικό για τους συνοµήλικους του ατόµου και διαβαθµίζεται
σύµφωνα µε τις εξατοµικευµένες ανάγκες του ατόµου για υποστήριξη.

•  Ειδικοί περιορισµοί προσαρµογής συχνά συνυπάρχουν µε ιδιαίτερες δυνατότητες σε άλλες
δεξιότητες προσαρµογής ή άλλες προσωπικές ικανότητες.

•  Με την κατάλληλη στήριξη για µακρά χρονική περίοδο, η ζωή του ατόµου µε νοητική
υστέρηση συνήθως βελτιώνεται.

http://www.aamr.org/index.shtml (2001)

http://www.aamr.org/index.shtml


81

πραγµατικότητα µια προειδοποίηση για την προσεκτική χρήση του χαρακτηρισµού και µια
έκκληση για ολοκληρωµένη αξιολόγηση, η οποία συµπεριλαµβάνει τις δυνατότητες και τις
προσωπικές ικανότητες. Κυρίως, όµως, ο ορισµός αυτός µεταδίδει µια αισιόδοξη άποψη,
θεωρώντας ότι παρέχεται η απαραίτητη στήριξη. Αποτελεί µια ισχυρή επιβεβαίωση ότι τα
άτοµα µε νοητική υστέρηση δεν πρέπει να υποτιµούνται.

Επιπλέον, ο ορισµός της Λούκασον όχι µόνο λαµβάνει υπόψη διαφορετικούς τοµείς
προσαρµοστικής συµπεριφοράς, αλλά και διαφορετικές διαστάσεις λειτουργίας: αντί να
χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι βάσει του επιπέδου διανοητικής και προσαρµοστικής
συµπεριφοράς, η διάγνωση τείνει πλέον στην κατάρτιση ατοµικού σχεδίου, βασισµένου σε
διεξοδική µελέτη του περιβάλλοντος καθώς και σε ανάλυση των δυνατοτήτων και των
αδυναµιών του ενδιαφερόµενου. Το σχέδιο αυτό δεν µπορεί εύκολα να περιοριστεί σε
οµαδική θεραπεία ή οµαδικές εγκαταστάσεις, γιατί περιγράφει τις προσωπικές ανάγκες του
ατόµου στις διάφορες διαστάσεις λειτουργίας (συναισθηµατική, νοητική, κοινωνική,
σωµατική και περιβαλλοντική). Για να βρεθούν οι λύσεις για το µέλλον ενός ατόµου
απαιτείται εµβριθέστερη θεώρηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων, και ιδίως των ιδεών τους
σχετικά µε το λεγόµενο �βέλτιστο περιβάλλον�, το οποίο οδηγεί σε µια θέση στην κοινωνία,
έναν κοινωνικό ρόλο και όσο το δυνατόν µεγαλύτερη συµµετοχή (21).

Εξετάζοντας όλες αυτές τις διαστάσεις, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε ένα τεράστιο πρόβληµα
όσον αφορά την κατάταξη σε κατηγορίες: µπορεί να αντιµετωπίσουµε µια αλληλεπικάλυψη
διαφορετικών προβληµάτων ή πολλαπλών προβληµάτων ή µια πολύ απλή µορφή της
λεγόµενης �καθαρής� κατηγορίας, εάν συµπεριλάβουµε στην εικόνα του ατόµου όλες του τις
δυνατότητες. ∆εν πρέπει λοιπόν να υποτιµούµε τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, στα οποία δεν
αναγνωρίζαµε σχεδόν καµία ικανότητα εκπαίδευσης στο παρελθόν. Ωστόσο πρέπει
ταυτόχρονα να είµαστε προσεκτικοί, και στις θεωρητικές µας συζητήσεις και στην πράξη, και
να µην έχουµε υπερβολικές απαιτήσεις από αυτά τα άτοµα. Η κατάταξη των ατόµων δεν
χρησιµεύει απλώς για την υποδιαίρεση της νοητικής υστέρησης σε περαιτέρω κατηγορίες.
Όλα τα άτοµα µε νοητική υστέρηση διαφέρουν µεταξύ τους: παρουσιάζουν προφίλ τόσο
διαφορετικό, όσο σχεδόν τα δακτυλικά αποτυπώµατα. Πολλά είναι ισχυροί χαρακτήρες, ενώ
άλλα είναι ευάλωτα � αποµακρύνονται ή αντιδρούν επιθετικά σε νέες ή αγχογόνους
καταστάσεις. Πολλά άτοµα έχουν και σωµατικές αναπηρίες, κάτι που συχνά καθιστά πολύ
δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της νοητικής λειτουργίας. Πολλά είναι επίσης αυτιστικά,
στοιχείο που µας δηµιουργεί αµφιβολίες σχετικά µε την προέλευση της νοητικής υστέρησης.
Άλλα γεννήθηκαν σε µειονεκτικό περιβάλλον, όπου η νοητική υστέρηση είναι το θλιβερό
αποτέλεσµα της ένδειας, των άσχηµων υγειονοµικών συνθηκών και της έλλειψης παιδείας.
Όλα αυτά µπορεί να συνοδεύουν τη νοητική υστέρηση. Όσο συνειδητοποιούµε πόσο
πολυποίκιλη είναι αυτή η οµάδα, τόσο πιο σηµαντικό είναι να αναζητούµε τις ιδιαίτερες
δυνατότητες κάθε ατόµου και να γνωρίζουµε τους περιορισµούς του. Σε κάθε ξεχωριστή
περίπτωση πρέπει να σκεφτούµε πώς µπορούµε να δώσουµε την υποστήριξη και το

                                                
(21) Van Hove, Geert. Definitie en classificatie van verstandelijke handicap volgens de American Assocation on

Mental Retardation: inhoud, plaatsbepaling en mogelijk effect op de Vlaamse en Nederlandse zorg en
begeleiding. Γάνδη, RUG, 1998.
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περιβάλλον που θα βελτιώσει τη ζωή του ατόµου. Στο τέλος ο χαρακτηρισµός δεν θα έχει πια
σηµασία. Εάν ένα άτοµο µε νοητική υστέρηση έχει µάθει µια εργασία, νιώθει ικανοποιηµένο
µε τη δουλειά του, δέχεται βοήθεια και γίνεται αποδεκτό από τους συναδέλφους του και το
περιβάλλον του, τότε το γεγονός ότι έχει «διαγνωσθεί» ως πάσχον από κάποιο νοητικό
πρόβληµα δεν έχει καµία σηµασία για την καθηµερινή ζωή του. Πιθανότατα θα έχει
αναπτύξει επίσης δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και θα γνωρίζει από ποιον να ζητήσει
βοήθεια σε περίπτωση νέων ή δύσκολων καταστάσεων, οπότε θα έχει αναπτύξει έναν πιο
ώριµο τρόπο ζωής και µια στάση αυτόνοµης λειτουργίας.

Οι δύο ορισµοί, ο γαλλικός και ο αµερικανικός, µολονότι θίγουν τα ίδια προβλήµατα µε τους
παλαιότερους ορισµούς, δίνουν νέο περιεχόµενο στην έννοια της νοητικής υστέρησης.
Τονίζουν την ανάγκη και το δικαίωµα υποστήριξης από το κοινωνικό περιβάλλον για τη
βελτίωση της λειτουργίας τους, της ποιότητας ζωής και της συµµετοχής τους. Χρησιµοποιούν
το χαρακτηρισµό της νοητικής υστέρησης µόνο ως µέσο για την παροχή της κατάλληλης
υποστήριξης και όχι ως δικαιολογία για κοινωνικό αποκλεισµό. Έτσι, εγκαταλείφθηκε η ιδέα
της κατάταξης σε κατηγορίες, στην οποία βασίζονταν οι παλαιότεροι ορισµοί, και οι οποίοι
αναφέρονταν σε ειδική «οµάδα» ατόµων ή σε ειδική ιατρική κατηγορία που έπρεπε να
προστατευθεί απέναντι σε µία υπερβολικά πολύπλοκη ή επικίνδυνη κοινωνία. Αντ� αυτής
επικράτησε ένα µοντέλο «κοινωνικής ποικιλοµορφίας», η οποία οφείλει να υποστηρίζει και
να συνοδεύει όλα τα µέλη της κοινωνίας για την αναβάθµιση της ποιότητα ζωής τους, για την
πραγµάτωση του κοινωνικού ρόλου τους και τη συµµετοχή τους όλων στις δραστηριότητες
της ζωής.

7.2. Η σηµασία απόκτησης κοινωνικού ρόλου

Το νέο πρότυπο οφείλεται και στην αλλαγή στην ίδια την αντίληψη περί αναπηρίας: το
περιβάλλον έχει πλέον αποκτήσει πολύ πιο σηµαντικό ρόλο από ό,τι στο παρελθόν. Το
περιβάλλον παρέχει (ή δεν παρέχει) σε ένα άτοµο τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες
συµµετοχής στην κανονική εκπαίδευση, ζωής στην κοινότητα, εξεύρεσης εργασίας. Εάν το
περιβάλλον δεν παρέχει αυτές τις συνθήκες, το άτοµο µε ειδικές ανάγκες αναλαµβάνει τον
κατώτερο �κοινωνικό ρόλο� του ασθενούς, του θύµατος, αυτού που δεν µπορεί να συµβάλλει
στην κοινωνική και οικονοµική ζωή της κοινότητάς του. Τα παλαιότερα µοντέλα των ειδικών
σχολείων και της µέριµνας σε ιδρύµατα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν αρκετή
δηµιουργικότητα ώστε να ανταποκρίνονται µε τρόπο που να διευκολύνει τις επιλογές των
ίδιων των ατόµων µε νοητική υστέρηση, και την αυτόνοµη λειτουργία και συµµετοχή τους.
Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση ενθαρρύνονται πλέον να κάνουν επιλογές, να αποκτήσουν τον
έλεγχο της ζωής τους, και να σχεδιάζουν, µαζί µε έναν «καθοδηγητή», το µέλλον τους. Αυτή
η �εκπροσώπηση του εαυτού τους�, αυτή η χειραφέτηση, αυξάνει την αυτοεκτίµησή τους,
τους κάνει να νιώθουν ότι οι άλλοι τους σέβονται και τους κάνει να συλλογίζονται τους
στόχους, τις επιλογές και τις αξίες τους. Καθώς δίνει την αρµόζουσα σηµασία σε



83

υποκειµενικούς παράγοντες όπως τα συναισθήµατα, οι εµπειρίες, οι αξίες και οι στόχοι,
βελτιώνει σε µεγάλο βαθµό την ποιότητα ζωής τους (22).

Η κυβέρνηση της Φλάνδρας � και ειδικότερα το Υπουργείο Πρόνοιας � επέλεξε µια πολιτική
µη αποκλεισµού (23). Αυτό σηµαίνει ότι θα δώσει προτεραιότητα σε νέες πρωτοβουλίες που
ενθαρρύνουν παιδιά και ενηλίκους µε νοητική υστέρηση να συµµετέχουν στα συνήθη
περιβάλλοντα, όπως κανονική εργασία, κανονικές δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου κλπ. Θα
επιµείνουν επίσης να εφαρµόσουν και τα άλλα υπουργεία, π.χ. το Υπουργείο Παιδείας, µια
πολιτική συµµετοχής. Στην πράξη βλέπουµε ότι γίνεται λιγότερη χρήση της κατ� οίκον
περίθαλψης για παιδιά· ότι η κατ� οίκον περίθαλψη για ενηλίκους είναι βραχυπρόθεσµη· τα
ιδρύµατα ενθαρρύνονται να αναλαµβάνουν νέες πρωτοβουλίες, όπως η ενοικίαση µικρών
σπιτιών στην πόλη, η καθοδήγηση των ατόµων για ανεξάρτητη ζωή κλπ. Τα µέτρα για ένταξη
στην απασχόληση έχουν βελτιωθεί, και τα άτοµα µε αναπηρία � συµπεριλαµβανοµένων
αυτών µε νοητική υστέρηση � έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν έναν «προσωπικό βοηθό»
αντί να λαµβάνουν βοήθεια ολόκληρη την ηµέρα σε ένα ίδρυµα ή σε προστατευµένο χώρο
εργασίας. Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση όλων των �ειδικών� µέτρων σε ειδικές υπηρεσίες ή
ειδικούς χώρους, ώστε όλες οι υπηρεσίες και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής να
συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα να ενταχθούν ορισµένες οµάδες στην κοινωνία. Στόχος
είναι επίσης να προλαµβάνεται αλλά και να εκτιµάται ο κίνδυνος δηµιουργίας διακρίσεων εις
βάρος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες κάθε φορά που λαµβάνονται νέα µέτρα.

Όλες αυτές οι νέες διεργασίες, που εν µέρει δροµολογήθηκαν από οµάδες αυτόνοµης
εκπροσώπησης, εν µέρει προωθήθηκαν από επαγγελµατίες που νιώθουν την ανάγκη να
αλλάξει η στάση απέναντι στα άτοµα µε νοητική υστέρηση, βοηθούν σταδιακά τα άτοµα µε
ειδικές ανάγκες να καταλάβουν µια αξιοσέβαστη θέση στην κοινωνία, να γίνουν πραγµατικοί
πολίτες και να εκπληρώσουν υποχρεώσεις και καθήκοντα ενηλίκων. Η σηµασία του
κοινωνικού ρόλου περιγράφηκε και υποστηρίχθηκε από τον Τζων Ο� Μπράιεν (24) και
αποτελούσε ήδη καίριο ζήτηµα στις συζητήσεις για την κοινωνική ένταξη των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες πριν από 30 χρόνια. Η ιδέα αυτή όµως αρχίζει να κερδίζει έδαφος µόλις
τώρα.

Κάθε άτοµο αποκτά κοινωνικό ρόλο όταν µπορεί να συµβάλει στην κοινότητά του, όταν έχει
αποκτήσει µια θέση στην κοινωνία µε ίδιο ή συγκρίσιµο καθεστώς µε αυτό των συνοµηλίκων
του. Είναι πολύ δύσκολο, εντούτοις, για τους άνεργους, όπως και για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες � που σε µεγάλο βαθµό εξαρτώνται από άλλους και κατά συνέπεια ζουν σε ίδρυµα �
να διατηρήσουν τον κοινωνικό ρόλο τους. Η εργασία είναι συχνά από τα πιο σηµαντικά
στοιχεία για την απόκτηση κοινωνικού ρόλου. Οι γυναίκες που µένουν στο σπίτι συχνά
στιγµατίζονται µε τον ίδιο τρόπο και πρέπει να αιτιολογήσουν την επιλογή τους σε φίλους και

                                                
(22) Schallock, Robert L. Quality of life: Conceptualization and measurement: Τόµος 1. Ουάσιγκτον, American

Association on Mental Retardation, 1996.
(23) Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap. Jaarverslag (Ετήσιος απολογισµός

του Φλαµανδικού Ταµείου για την κοινωνική ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες) 1999.
(24) O�Brien, John. Het normalisatieprincipe. Λουβαίνη, Vibeg, 1984.
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συγγενείς, καθώς αυτή τους στερεί το «φυσιολογικό» κοινωνικό ρόλο των οµοίων τους. Πέρα
από την εργασία, η ανατροφή των παιδιών και οι οικιακές εργασίες αποτελούσαν πάντα πολύ
σηµαντικό κοινωνικό καθήκον, το οποίο ακόµη αποτελεί για πολλούς ανθρώπους ευκαιρία να
αναλάβουν ένα χρήσιµο ρόλο στην κοινωνία. Η άποψη αυτή µπορεί να συµβάλει επίσης στον
κοινωνικό ρόλο των ατόµων µε νοητική υστέρηση, εάν αποκτήσουν το σεβασµό και τη
βοήθεια της κοινότητάς τους, είτε ζουν µόνοι τους είτε ως ζεύγος.

Ως οµάδα, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων µε νοητική
υστέρηση, έχουν συνεπώς δικαίωµα ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα τους
προετοιµάσει να συµµετάσχουν στην κοινωνία της εργασίας, να επιλέξουν και να
ανταποκριθούν σε µια εργασία που τους ταιριάζει και που µπορεί να προσαρµοστεί στις
δυνατότητές τους και στο µαθησιακό τους προφίλ. Ειδικότερα, πολλά από τα άτοµα µε
νοητική υστέρηση θα χρειαστούν συνεχή υποστήριξη, και ευέλικτο ωράριο ή πρόγραµµα
εργασίας. Εάν εξετάσουµε το ατοµικό πρόγραµµα κάθε ατόµου µε νοητική υστέρηση, θα
χρειαστεί να αντιµετωπίσουµε πολλές διαφορετικές απαιτήσεις για βοήθεια και υποστήριξη.
Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να διαφοροποιούνται και να είναι ευέλικτες. Ακόµα και αν οι
χαρακτηρισµοί χάσουν τη σηµασία τους, για πολλά από τα άτοµα µε νοητική υστέρηση η
εργασία θα εξακολουθήσει να αποτελεί µάλλον δύσκολη υπόθεση και κατά συνέπεια οι
εργοδότες δύσκολα θα πείθονται να τους προσφέρουν κατάλληλη εργασία.

7.3. Οι επιχειρήσεις πρέπει να πεισθούν να αναλάβουν τον
κοινωνικό τους ρόλο και να απασχολούν εργαζόµενους µε
ειδικές ανάγκες

Το ζήτηµα αυτό είναι ταυτόχρονα κοινωνικό και οικονοµικό. Συνεπώς, µου φαίνεται αδύνατο
να χωριστούν οι πιθανές απαντήσεις σε οικονοµικό και κοινωνικό µέρος. Πολλές επιχειρήσεις
έχουν σαφή επίγνωση του κοινωνικού ρόλου τους, πέρα από τους οικονοµικούς τους
στόχους. Πολλές άλλες εφαρµόζουν κοινωνική πολιτική χωρίς να τη σχεδιάζουν ή να την
εντάσσουν ρητώς στους στόχους τους. Βεβαίως, πολλές επιχειρήσεις αγνοούν ό,τι δεν
αποτελεί οικονοµικό επιχείρηµα. Ορισµένες, όπως συµβαίνει συνήθως στις καινοτοµίες,
πρωτοπορούν. Οι επιχειρηµατίες που θέλουν να θεωρούνται µοντέρνοι και καινοτόµοι
ακολουθούν αµέσως. Στη συνέχεια, ένα µεγάλο µέρος επιχειρήσεων εντάσσεται σχεδόν
απαρατήρητο στα νέα προγράµµατα � γιατί αυτό είναι το στάδιο της διαδικασίας που προτιµά
� και στο τέλος αναγκάζονται να ακολουθήσουν και οι πιο συντηρητικοί, εν ανάγκη και µε
την επιβολή ειδικών µέτρων� Είναι δυνατό να εφαρµόσουµε τα στάδια αυτά σε ένα δύσκολο
κοινωνικό έργο, όπως είναι η απασχόληση εργαζοµένων µε νοητική υστέρηση; Νοµίζω ότι
κατά κάποιον τρόπο µπορούµε. Εάν η απασχόληση και η υποστήριξη ατόµων µε (νοητική)
αναπηρία θεωρηθεί αντιπροσωπευτική της σηµασίας που δίνει η εταιρία στις κοινωνικές
αξίες και θεωρηθεί η προώθηση των κοινωνικών αξιών θεωρείται ότι έχει οικονοµική
σηµασία, ότι αποτελεί καλή στρατηγική µάρκετινγκ, τότε αυτό µπορεί να είναι το πρώτο
επιχείρηµα για να ακολουθήσει κανείς το παράδειγµα των πρωτοπόρων εταιριών, χωρίς να
αποδεικνύεται ότι θα προκύψουν καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Αυτό µπορεί να γίνει
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µόνο εάν ταυτόχρονα λάβουµε υπόψη το θέµα της ευαισθητοποίησης για την ένταξη και
δοθούν παραδείγµατα προς µίµηση σε όλη την κοινωνία. Το να περάσουµε το µήνυµα ότι τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες ζουν και εργάζονται µεταξύ µας και εκπαιδεύονται µαζί µε όλους
εµάς θα αναδείξει το γεγονός ότι η αναπηρία δεν αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία αλλά τρόπο
λειτουργίας, που µπορεί να αφορά τον οποιονδήποτε σε κάποια στιγµή της ζωής του.

Για να πεισθούν οι επιχειρήσεις, πρέπει να καταλάβουµε ποιες είναι οι αξίες τους και
ταυτόχρονα να προσφέρουµε ευέλικτα και ποικιλόµορφα µέτρα στήριξης. Σε µια κοινωνία
που βρίσκεται σε φάση µετάβασης, από την περίθαλψη σε ιδρύµατα προς την κοινωνική
ένταξη και τα ολοκληρωµένα προγράµµατα κατάρτισης και εργασίας, πρέπει να
προσφέρονται πολλές λύσεις. Έτσι, τα άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε την εργασία ή µε
το ρυθµό και την αντίληψη της εργασίας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν µια πιο
προστατευµένη εργασία ή ακόµα και τη µέριµνα. Μόνο σταδιακά, όταν όλα τα άτοµα µε
νοητική υστέρηση θα είναι καλύτερα προετοιµασµένα για τη ζωή σε µια κοινότητα
εργαζοµένων, θα εξαφανιστεί (σχεδόν) αυτό το είδος υποστήριξης ως µόνιµος τρόπος ζωής.
Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τις ατοµικές διαφορές, πάντα θα χρειάζονται κάποιες
προσωπικές λύσεις, που επιπλέον θα µεταβάλλονται συν τω χρόνω.

Η απασχόληση εργαζοµένων µε νοητική υστέρηση δεν σχετίζεται απαραίτητα µε το µέγεθος
της επιχείρησης ή µε το είδος των προϊόντων που παράγει. Σχετίζεται µάλλον την
αποµάκρυνση από τους προστατευµένους χώρους εργασίας, το ιστορικό συνεργασίας µε
ειδικές υπηρεσίες κατάρτισης ή, συχνά, µε τις οικογενειακές σχέσεις. Όποιο κι αν είναι το
πρώτο βήµα, µια σωστή παρακολούθηση από το κέντρο κατάρτισης ή τον προστατευµένο
χώρο εργασίας ή άλλες υπηρεσίες αρωγής διασφαλίζει µια καλύτερη συνέχιση και
αξιοποίηση της απασχόλησης των ατόµων µε νοητική υστέρηση.

Για να πειστούν οι επιχειρήσεις ότι η απασχόληση ενός εργαζοµένου µε νοητική υστέρηση
δεν θα είναι επιζήµια, εκτός από το κοινωνικό επιχείρηµα υπάρχει και οικονοµικό. Οι
πρωτοβουλίες αυτές µπορούν φυσικά να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη συµµετοχή επιχειρήσεων,
οι ίδιοι όµως οι εργαζόµενοι δεν τις θεωρούν πάντα ορθές. Πολλοί από αυτούς που
καταρτίζονται και προετοιµάζονται για την εργασία επί πολλά χρόνια, νιώθουν ότι δεν
τυγχάνουν επαρκούς σεβασµού και ίσης µεταχείρισης µε τους άλλους εργαζόµενους εάν
ξέρουν ότι διορίστηκαν µόνον λόγω της οικονοµικής ενίσχυσης που παρέχεται στην ε
επιχείρηση σε αντιστάθµισµα για την πιθανή µείωση του κέρδους. Έτσι διατηρείται ζωντανός
ακριβώς ο χαρακτηρισµός από τον οποίο θέλουν να απαλλαγούν έχοντας µια κανονική
δουλειά. Από την άλλη πλευρά, η γνώση των οικονοµικών κινήτρων µπορεί να βοηθήσει τους
εργαζόµενους µε νοητική υστέρηση όταν αναζητούν εργασία, καθώς έτσι αίρονται και οι
(τελευταίες) αµφιβολίες του εργοδότη. Όσο όµως ο χαρακτηρισµός και οι (υπο)κατηγορίες
του έχουν σηµασία, πολλά άτοµα µε νοητική υστέρηση θα συνεχίσουν να κρίνονται ως
περισσότερο οικονοµική κατηγορία και λιγότερο ως άτοµα που χρειάζονται εξατοµικευµένη
στήριξη.

Ωστόσο, παρότι ορισµένες επιχειρήσεις προσλαµβάνουν εργαζόµενους µε ειδικές ανάγκες
απλώς επειδή αυτό υπαγορεύει το συναίσθηµα δικαίου, πιο σηµαντικό επιχείρηµα για τις



86

επιχειρήσεις θα αποτελούσε πιθανότατα η ολοκληρωµένη βασική κατάρτιση των ατόµων µε
νοητική υστέρηση και η συνεχής υποστήριξή τους από τις υπηρεσίες κατάρτισης, ή η
συνεργασία µε αυτές.

7.4. Η κατάρτιση των ατόµων µε νοητική υστέρηση

Όπως είπαµε, παρατηρείται τελευταία µια στροφή στην αντίληψη περί νοητικής υστέρησης.
Οι υπηρεσίες καλούνται να δώσουν εξατοµικευµένες απαντήσεις στις ειδικές ανάγκες αντί
για λύσεις ανά οµάδα ή ανά κατηγορία: η κατάρτιση για ξεχωριστές οµάδες ελαφριάς,
µέτριας ή βαριάς αναπηρίας δεν ευσταθεί πλέον. Μέχρι τώρα αυτή η µάλλον απλή
διαφοροποίηση των προγραµµάτων κατάρτισης προετοίµαζε κάθε οµάδα για ένα διαφορετικό
µέλλον: η πρώτη οµάδα ενθαρρύνεται ήδη να εργαστεί σε ένα ενσωµατωµένο περιβάλλον
(συχνά όµως καταρτίζεται ακόµα σε χωριστές τάξεις / σχολεία). Η δεύτερη οµάδα
καταρτίζεται κυρίως για προστατευµένη εργασία και προστατευµένη ζωή. Η τελευταία οµάδα
συνήθως συµµετέχει σε προγράµµατα ανάπτυξης που τονίζουν την ανάπτυξη της
επικοινωνίας και της αυτοφροντίδας. Το µέλλον τους ακόµα θεωρείται συνδεδεµένο µε την
παραµονή σε ιδρύµατα, παρά τις νέες πολιτικές που αποσκοπούν στην κοινωνική ένταξη. Τα
άτοµα µε αναπηρία � είτε αυτή βασίζεται σε «ορθή» διάγνωση είτε όχι � που εκπαιδεύονται
για µια προστατευµένη ζωή, δεν προετοιµάζονται για να αλλάξουν τρόπο ζωής και συνεπώς
θα συνεχίσουν να αναζητούν ένα προστατευµένο περιβάλλον. Συχνά, µόνο αφού
ενηλικιωθούν προτείνεται στα άτοµα µε νοητική υστέρηση µια νέα µορφή επαγγελµατικής
κατάρτισης, προσαρµοσµένη στις ατοµικές ανάγκες τους και στα προσωπικά σχέδιά τους για
το µέλλον.

Στην εκπαίδευση, όµως, βλέπουµε ότι η ειδική αγωγή δεν είναι ακόµα έτοιµη να
αντιµετωπίσει διαφορετικά τους µαθητές µε νοητική υστέρηση. Τα παιδιά ακόµα
παραπέµπονται σε ειδικά σχολεία, όταν γίνεται διάγνωση ελαφριάς / µέτριας ή βαριάς
αναπηρίας. Τα αυτιστικά παιδιά παραπέµπονται σε «τάξεις για άτοµα µε αυτισµό» σε ειδικά
σχολεία. Η πρώτη παραποµπή καθορίζει σχεδόν πάντα την περαιτέρω επαγγελµατική ή άλλου
είδους κατάρτιση του παιδιού. Συνήθως δεν γίνεται προσπάθεια να βρεθεί το «βέλτιστο
περιβάλλον» για κάθε παιδί. Μόνο τα παιδιά µε ελαφριά νοητική υστέρηση έχουν την
ευκαιρία να καταρτιστούν για ενσωµατωµένη εργασία και ζωή.

Στη Φλάνδρα, θεωρείται ακόµη παρακινδυνευµένο να πραγµατοποιηθεί στροφή 180 µοιρών
προς την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισµούς για τους περισσότερους µαθητές, µολονότι πολλοί
γονείς ενηµερώνουν σχετικά µε τις (πρωτοπόρους) εµπειρίες τους όσο το δυνατόν
περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, η συζήτηση γίνεται δηµόσια και µάλιστα ενθαρρύνεται
από την κυβέρνηση. Οι εκπαιδευτικοί διαµορφώνουν άποψη που ενίοτε στηρίζεται σε
παραδείγµατα ορθής εφαρµογής, αλλά συχνά σε προκαταλήψεις και σε ελλιπή πληροφόρηση.
Στα περισσότερα κανονικά σχολεία, τονίζεται το πρόγραµµα διδασκαλίας, µε αποτέλεσµα
πολλοί εκπαιδευτικοί να φοβούνται ότι δεν θα επιτύχουν όλους τους διδακτικούς στόχους έως
το τέλος τους έτους. Ωστόσο στην κανονική εκπαίδευση έχει ξεκινήσει µια καινοτοµία που
προωθείται από πειραµατικά προγράµµατα και από το δηµιουργικό σχεδιασµό ειδικά



87

προσαρµοσµένων προγραµµάτων. Τα τελευταία δύο χρόνια υπάρχει επίσηµο πρόγραµµα για
παιδιά µε νοητική υστέρηση ηλικίας 6 � 12 ετών, το οποίο στηρίζεται από εκπαιδευτικούς
ειδικής αγωγής στο πλαίσιο της κανονικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, ορισµένοι γονείς ήδη έχουν
επιλέξει να συνεχίσουν µε την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισµούς και στη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση, και επέλεξαν για τα παιδιά τους την κανονική επαγγελµατική εκπαίδευση που
ξεκινά από την ηλικία των 12 ετών. Τα παιδιά τους χρειάζονται ένα καλά οργανωµένο και
εξατοµικευµένο πρόγραµµα, που θα υλοποιείται από τους γονείς ή από οµάδα βοηθών.

Επί του παρόντος, η κανονική δευτεροβάθµια εκπαίδευση στη Φλάνδρα δεν είναι καθόλου
έτοιµη να συµπεριλάβει παιδιά µε νοητική υστέρηση. ∆εν είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί
διατεθειµένοι να προσαρµόσουν το πρόγραµµά τους στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των
µαθητών. Ως προς αυτό, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται συµβουλές και υποστήριξη, πράγµα
που σηµαίνει ότι η καλή επικοινωνία µεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων, βοηθών και υπηρεσιών
υποστήριξης είναι ζωτικής σηµασίας. Η πείρα από την ένταξη ατόµων µε νοητική υστέρηση
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση είναι προς το παρόν περιορισµένη. Στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, οι πρώτες έρευνες δείχνουν θετικά αποτελέσµατα για τους µαθητές, αλλά
µαρτυρούν επίσης επείγουσα ανάγκη για καλύτερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέµατα
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισµούς. Πρόσφατη βρετανική έρευνα (25) παρουσιάζει επίσης
θετικά αποτελέσµατα όσον αφορά εµπειρίες µε την ένταξη µαθητών µε σύνδροµο Ντάουν
στην κανονική δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Οι µαθητές αυτοί ήταν πιο προχωρηµένοι, τόσο
στο ακαδηµαϊκό πρόγραµµα όσο και στις κοινωνικές δεξιότητες και δεν παρουσίαζαν µεγάλη
διαφορά στις δεξιότητες αυτοφροντίδας σε σχέση µε µαθητές της ειδικής αγωγής. Αυτά τα
στοιχεία οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι τα σχολεία ειδικής αγωγής δεν ωφελούν πραγµατικά.
Ωστόσο, αυτό που έλειπε στα παιδιά µε σύνδροµο Ντάουν ήταν οι βαθιές φιλίες, που θα τα
στήριζαν στην ηλικία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μόνο αν όλοι οι µαθητές µε σοβαρά
µαθησιακές δυσκολίες ή µε νοητική υστέρηση συµµετέχουν στην κανονική εκπαίδευση θα
µπορούν να βρίσκουν φίλους µεταξύ τους.

Σηµαντικό πλεονέκτηµα της µικτής εκπαίδευσης, ακόµη και στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση
και στην επαγγελµατική κατάρτιση, είναι ότι οι µαθητές µαθαίνουν να σέβονται τους
διάφορους τρόπους απόκτησης γνώσεων. Εάν µάθουν να αντιµετωπίζουν το «διαφορετικό»
µέσα στην τάξη θα είναι σε θέση να κάνουν το ίδιο και στη µελλοντική εργασία τους. Το
καλύτερο περιβάλλον επικοινωνίας και το υψηλότερο επίπεδο κοινωνικών και ακαδηµαϊκών
δεξιοτήτων ενθαρρύνουν τα άτοµα µε νοητική υστέρηση να συµµετέχουν και να µαθαίνουν ο
ένας από τον άλλο. Εποµένως, το πρόγραµµα πρέπει να προβλέπει πολλές οµαδικές
δραστηριότητες, συµµετοχή στα περισσότερα µαθήµατα και συναντήσεις κατάρτισης, και να
σε κάθε µάθηµα να µεταβαίνει σταδιακά προς µια εργασία ή άσκηση προσαρµοσµένη στον
κάθε µαθητή. Είναι απαραίτητο άλλωστε να προσεγγίζουµε ρεαλιστικά τον πιο αργό ρυθµό
των µαθητών µε νοητική υστέρηση. Ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι όλοι οι µαθητές
συνειδητοποιούν τις δυνατότητες και τις αδυναµίες τους και συνεπώς την ανάγκη στήριξης

                                                
(25) Buckley, S,, Bird, G., Sacks, B. In Down+UpDate, 2000. Down Syndrome Educational Trust. ∆ιατίθεται

στο ∆ιαδίκτυο: http://www.downsed.org [παράθεση 28.1.2002]
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για τη µελλοντική τους ζωή � την οποία θα επιλέξουν ανεξάρτητα, χωρίς να παραχωρήσουν
τον έλεγχο της ζωής τους σε κανέναν.

Πάντως η παράδοση της παροχής σοβαρής επαγγελµατικής κατάρτισης σε µαθητές µε
νοητική υστέρηση πριν από την ηλικία των 18 ετών, σε ειδικά σχολεία, αποτελεί την
πραγµατική βάση για την περαιτέρω διερεύνηση νέων µοντέλων και εφαρµογών. Η ρήξη µε
το παραδοσιακό σύστηµα κατάταξης σε κατηγορίες δηµιουργεί ορισµένες εναλλακτικές
λύσεις για µαθητές άνω των 12 ετών, όπως για παράδειγµα το να κατευθύνονται τα παιδιά
που διαγιγνώσκονται µε «µέτρια» νοητική υστέρηση ή αυτισµό σε σχολεία για µαθητές µε
«ήπιας» µορφής νοητική υστέρηση (πράγµα που τα προετοιµάζει για ένταξη στην κανονική
αγορά εργασίας). Οι γονείς αναζητούν το εκπαιδευτικό περιβάλλον που θα παρέχει στο παιδί
τους τις καλύτερες ευκαιρίες για κανονική δουλειά. Αυτά τα δευτεροβάθµια ειδικά σχολεία �
ειδικοί χώροι επαγγελµατικής κατάρτισης � συνήθως διαθέτουν ιδιαίτερα εξατοµικευµένο
πρόγραµµα και παρέχουν καλή καθοδήγηση των µαθητών στην εργασία στην πράξη. Επί του
παρόντος προσφέρουν ένα «όχι και τόσο άσχηµο περιβάλλον» για πολλούς µαθητές µε
νοητική υστέρηση, αν και τα παιδιά που ήταν συνηθισµένα σε εντελώς µικτή πρωτοβάθµια
εκπαίδευση νοσταλγούν τους συντρόφους και τους φίλους τους από το παλαιό σχολείο.

Για να δοθεί η ανάλογη συνέχεια στα ειδικά σχολεία, καταρτίστηκε ένα �εναλλασσόµενο
πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης�. Στόχος του είναι να βοηθήσει τους µαθητές να
βρουν την πρώτη εργασία τους και να υπογράψουν σχετική σύµβαση εντός ενός έτους. Κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους εργάζονται τρεις ηµέρες την εβδοµάδα , ενώ τις άλλες δύο
ηµέρες πηγαίνουν στο σχολείο. Στο χώρο εργασίας καταρτίζονται και υποστηρίζονται αρχικά
από τους συναδέλφους τους ή από έναν από τους αρµόδιους υπαλλήλους, που επίσης
συνεργάζονται µε το σχολείο, και δέχονται τουλάχιστον µια φορά την εβδοµάδα επίσκεψη και
συµβουλές από το περιβάλλον κατάρτισης ή το σχολείο.

Για τα παιδιά µε αυτισµό βαριάς µορφής και για τους µαθητές µε πολλαπλές αναπηρίες, η
ανάγκη υποστήριξης και βοήθειας είναι συνήθως πιο εκτεταµένη. Η δυνατότητα µικτής
εκπαίδευσης θα εξαρτηθεί από τα µέσα του σχολείου, τις επαγγελµατικές επιλογές και κυρίως
από τη διάθεση συνεργασίας µε πολλούς βοηθούς και άλλους. Το µεγάλο ενδιαφέρον της
ιατρικής και της ψυχολογίας για τον αυτισµό τα τελευταία χρόνια χαρακτηρίζει και
κατηγοριοποιεί τα άτοµα αυτά ως πολύ ειδική �οµάδα�, µολονότι για τη νοητική υστέρηση
γενικότερα � ο αυτισµός βαριάς µορφής οδηγεί επίσης σε προσαρµοστική συµπεριφορά κάτω
του µέσου όρου � οι ανάγκες διαφέρουν σηµαντικά από άτοµο σε άτοµο. Πρέπει να εξεταστεί
το ενδεχόµενο ενός ακόµη πιο εξατοµικευµένου προγράµµατος � εντός της κανονικής
εκπαίδευσης � πριν κατευθυνθεί ο µαθητής προς ειδικά σχολεία. Ορισµένοι µαθητές που
πάσχουν από διαταραχές αυτιστικού φάσµατος εγκαταλείπουν το σχολείο νωρίτερα και
εργάζονται ανεξάρτητα, αλλά υποστηρίζονται από το ίδρυµα για να µπορέσουν να πάρουν το
απολυτήριο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Παντού στην Ευρώπη αρχίζουν να προφέρονται πολλές εναλλακτικές λύσεις προς χρήση των
ενηλίκων. Πρώην κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης, συµπεριλαµβανοµένων των
προστατευµένων υπηρεσιών, µετατρέπονται σταδιακά σε νέους οργανισµούς κατάρτισης και
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παροχής συµβουλών. Αυτό ανταποκρίνεται σαφώς στις νέες ιδέες για αυτόνοµη
εκπροσώπηση και προσωπικό σχεδιασµό του µέλλοντος των ατόµων µε νοητική υστέρηση.
Ως παράδειγµα µπορούµε να αναφέρουµε ένα πρόγραµµα κατάρτισης που εφαρµόζεται στις
Βρυξέλλες (26): πρόκειται για ένα (ειδικό) περιβάλλον, που θεωρείται συνεχιζόµενη
εκπαίδευση για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες και νοητικές αναπηρίες, στα οποία παρέχει
την ευκαιρία να αλλάξουν τις αρχικές επαγγελµατικές προοπτικές τους. Εδώ οι άνθρωποι
αναπτύσσουν ακαδηµαϊκές και κοινωνικές δεξιότητες, βελτιώνουν τη στάση τους έναντι της
εργασίας, βελτιώνουν τις νοητικές ικανότητές τους, εξετάζουν τις επιλογές τους, την εργασία
τους κλπ., και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν κατεύθυνση στην επαγγελµατική τους
κατάρτιση. Αυτό το µοντέλο κατάρτισης, που λειτουργεί εκτός παραδοσιακού σχολικού
συστήµατος, και ιδίως εκτός του στιγµατισµένου συστήµατος του ειδικού σχολείου,
αποδείχθηκε πολύ αποτελεσµατικό.

Με βάση τις νέες αντιλήψεις για τη νοητική υστέρηση και ως αποτέλεσµα της σύγκρισης
πολλών πρωτοβουλιών κατάρτισης στις διάφορες χώρες, που παρουσιάστηκαν στην «Αγορά»,
µπορούµε να προτείνουµε για την κατάρτιση τα ακόλουθα κριτήρια:

•  Το ζήτηµα δεν είναι η αναπηρία, αλλά η µάθηση.

•  Κανονική εκπαίδευση ως προετοιµασία για την «κανονική» κατάρτιση και για την εργασία
στην ανοικτή αγορά

•  Κατά προτίµηση µικτά περιβάλλοντα κατάρτισης ή µοντέλα κατάρτισης που στοχεύουν
ρητώς στην ένταξη: η προσωπική διεργασία µάθησης κάθε µέλους της οµάδας είναι
σηµαντική.

•  Στόχος δεν είναι µόνο η επαγγελµατική κατάρτιση. Μέσω αυτής τα άτοµα αποκτούν
κοινωνικές δεξιότητες και αναπτύσσουν κοινωνική και προσωπική αυτονοµία. Ενισχύεται
έτσι ο προσωπικός σχεδιασµός του µέλλοντος και υποστηρίζεται η δηµιουργία ενός
σχεδίου ζωής.

•  Οι συµβουλευτικές δραστηριότητες µπορεί να περιλαµβάνουν συνεντεύξεις και
αξιολόγηση των εκπαιδευόµενων για να εντοπιστούν οι δεξιότητες, οι ανάγκες και
προτιµήσεις κάθε ατόµου. Επίσης, πρέπει να γίνονται γνωστά τα όνειρα και οι
περιβαλλοντικές δυνατότητες του ατόµου.

•  Με τον τρόπο αυτό µπορεί να καταρτιστεί ένα ατοµικό σχέδιο που θα περιέχει τις
δυνατότητες και τους περιορισµούς καθώς και το προσωπικό προφίλ του ενδιαφεροµένου,
το οποίο θα αξιολογείται τακτικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο µαζί µε το αρµόδιο
άτοµο για την παρακολούθησή του.

•  Στόχοι της κατάρτισης είναι επίσης η βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων, της προσοχής,
των επαγγελµατικών δεξιοτήτων, η γνώση σε θέµατα ασφάλειας, τα δικαιώµατα και οι
υποχρεώσεις των εργαζοµένων και η κατάρτιση ατοµικού προϋπολογισµού.

                                                
(26) NIVO, Βρυξέλλες
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•  Η κατάλληλη συµπεριφορά και οι κοινωνικές δεξιότητες, όσον αφορά την ιδιωτική ζωή,
τις φιλικές και άλλες σχέσεις και τον οικογενειακό προγραµµατισµό είναι επίσης
σηµαντικά ζητήµατα.

•  Γενικός στόχος είναι η εξεύρεση κατάλληλης εργασίας, η επιδίωξη κατάλληλης
κατάρτισης και εργασίας για κάθε άτοµο, ανάλογα µε το προφίλ του και την εκπαιδευτική
του πορεία.

•  Ευέλικτα προγράµµατα διδασκαλίας, προσαρµοσµένα στη µαθησιακή πορεία του καθενός.

•  Σαφείς διαδικασίες για εργασίες και δραστηριότητες εργασίας.

•  Προσαρµοσµένα µοντέλα καθοδήγησης.

•  Μετάδοση περιεχοµένου σε συνδυασµό µε την παροχή συναισθηµατικής στήριξης.

•  Τρόποι αντιµετώπισης της αποτυχίας, ώστε να γνωρίζει ο καθένας τα όριά του και να
µαθαίνει από τα λάθη του.

•  Αξιοποίηση του κοινωνικού δικτύου και ανάπτυξη ενός φυσικού δικτύου.

•  Ευέλικτη οργάνωση µε πολλούς φορείς, που θα καθιστά δυνατή τη σταδιακή µεταφορά
των εκπαιδευοµένων από το κέντρο κατάρτισης στο χώρο εργασίας, επαναλαµβάνοντας
προγράµµατα κατάρτισης, εφόσον χρειάζεται.

•  Καταρτισµένοι βοηθοί, που θα ενηµερώνουν τα άτοµα για τις επιδόσεις τους.

•  Καλή οµαδική εργασία µεταξύ εκπαιδευτών και εργοδοτών, µε καθοδηγητή στο χώρο
εργασίας, εφόσον χρειάζεται και για όσο διάστηµα χρειάζεται.

•  Συνεχιζόµενη υποστήριξη µετά το πέρας της κατάρτισης, όποτε απαιτείται είτε από το ίδιο
το άτοµο είτε από τον εργοδότη, ή παροχή βοήθειας για εκ νέου απασχόληση.

•  ∆ιαρθρωτικά οικονοµικά και νοµοθετικά µέτρα για την υλοποίηση της ένταξης,
προκειµένου να αντιµετωπίζεται µε επαγγελµατικό τρόπο και σε µόνιµη βάση η ένταξη
κάθε ατόµου µε νοητική υστέρηση.

7.5. Η κατάρτιση των ατόµων που αναλαµβάνουν την κατάρτιση
και υποστήριξη των ατόµων µε νοητική υστέρηση

Σε ένα νέο πλαίσιο ενταγµένης εργασίας για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση µπορεί να
ζητηθεί κάποια στιγµή από πολλά άτοµα µε διαφορετικά επαγγελµατικά προσόντα ή χωρίς
ιδιαίτερα προσόντα να συνοδεύσουν, ή ακόµη και να καθοδηγήσουν, ένα άτοµο µε νοητική
υστέρηση στη (νέα) εργασία του. Αυτό δεν είναι αξιοπερίεργο εάν θεωρήσουµε την εξέλιξη
προς φυσικά κοινωνικά δίκτυα, αντί των εξειδικευµένων υπηρεσιών, ως την καταλληλότερη
µορφή καθηµερινής υποστήριξης, ή ως ανθρώπινη υποστήριξη σε «πρώτο βαθµό». Ωστόσο,
στα κέντρα που παρέχουν επαγγελµατική κατάρτιση σε άτοµα µε νοητική υστέρηση καθώς
και σε άλλα άτοµα, οι εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές πρέπει να µυηθούν σε ορισµένα ζητήµατα
που θα τους επιτρέψουν να έχουν καλύτερη επικοινωνία µε τα άτοµα µε νοητική υστέρηση
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και να τα εκπροσωπούν καλύτερα. Επιπλέον είναι πιθανόν να περιλαµβάνεται στα καθήκοντά
τους η επικοινωνία µε τους µελλοντικούς εργοδότες και συναδέλφους και µε την οικογένεια
του ενδιαφεροµένου.

Η κατάρτιση των ατόµων µε νοητική υστέρηση προϋποθέτει ορισµένες δεξιότητες, κυρίως
όµως απαιτεί µια κοινή αντιµετώπιση:

(α) Πρέπει να τίθεται στο επίκεντρο η µάθηση και όχι η αναπηρία (27). Κατά συνέπεια, η
γνώση και ο σεβασµός των διαφορετικών τρόπων µάθησης αναδεικνύεται σε µείζον
θέµα. Αυτό αµέσως επιτρέπει να εργάζεται κανείς σε µικτό περιβάλλον, όπου µπορούν
να βοηθηθούν όχι µόνο άτοµα µε νοητική υστέρηση, αλλά και άλλα άτοµα που
χρειάζονται µια νέα και εξατοµικευµένη επαγγελµατική κατάρτιση.

(β) Είναι απαραίτητη η γνώση όλων των τρόπων επικοινωνίας µε άτοµα µε νοητική
υστέρηση. Η επαναστατική εξέλιξη στα επικοινωνιακά βοηθήµατα για άτοµα µε νοητική
υστέρηση τους επιτρέπει να εκφράζονται και να επικοινωνούν καλύτερα, ιδίως µε τις
οικογένειες και τους εκπαιδευτές τους.

(γ) Χρειάζεται γνώση της ψυχολογίας της µάθησης και της µνήµης.

(δ) Είναι αναγκαίο να ταξινοµούνται και να αξιολογούνται οι δεξιότητες ώστε να µπορούν οι
εκπαιδευτές να συζητούν τους στόχους που θέτουν µε τον ενδιαφερόµενο.

(ε) Πρέπει να υπάρχει κατανόηση έναντι των ατόµων µε νοητική υστέρηση, ώστε να
µπορούµε να µοιραζόµαστε τις ανησυχίες τους, τα όνειρά τους, τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή ζωή�

(στ)  Να υποστηρίζονται οι δεξιότητες που οδηγούν στη self-advocacy (αυτοεκπροσώπησηη)
και την προσωπική αυτονοµία.

(ζ) Να επικρατεί ένας θετικός τρόπος επικοινωνίας, για τη µετάδοση δεξιοτήτων και
στάσεων, προσφέροντας θετικά πρότυπα, ανάλυση των αναγκαίων καθηκόντων ή
διαδικασιών και κατάλληλη αξιολόγηση της δράσης.

Το δεύτερο καθήκον των εκπαιδευτών είναι να «συνοδεύουν» τα άτοµα µε νοητική υστέρηση
στο χώρο εργασίας τους και να καταρτίζουν τους συναδέλφους και τους προϊσταµένους, ώστε
να στηρίζουν και να καθοδηγούν το άτοµο µε νοητική υστέρηση. Πρόκειται για ένα εντελώς
διαφορετικό καθήκον, που απαιτεί άλλες δεξιότητες και γνώση:

(α) Κατανόηση του εργοδότη: ποιες είναι οι δικές του ανησυχίες;

(β) Ευαισθητοποίηση των εργοδοτών και των εργαζοµένων.

(γ) Ανάληψη ρόλου προτύπου για τον νέο καθοδηγητή, σε συνθήκες συνεργασίας,
αφήνοντας σταδιακά τον καθοδηγητή να αναλάβει τα ηνία.

(δ) Γνώση των διαθέσιµων οικονοµικών µέσων ή άλλων ενισχύσεων.

                                                
(27) Twynam, Paul. The Home Farm Trust Ltd. Bristol. ∆ιατίθεται στο ∆ιαδίκτυο: http://www.hft.org.uk

[παράθεση 28.1.2002]
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(ε) Επικοινωνιακές και διδακτικές δεξιότητες προσαρµοσµένες στην εκπαίδευση ενηλίκων,
δηλαδή την οµαδική εργασία, την παροχή συµβουλών, το χειρισµό συγκρούσεων�

7.6. Συµπεράσµατα

Μολονότι οι εικόνες που χρησιµοποιήθηκαν στην «Αγορά» µου φαίνεται ότι συνιστούν το
ισχυρότερο επιχείρηµα, οι σκέψεις, τα συναισθήµατα, οι εµπειρίες και τα επιχειρήµατα που
διατυπώθηκαν προφορικά, κατά τις συζητήσεις µεταξύ ειδικών που προέρχονται από
διαφορετικούς χώρους, µε έπεισε πλέον ότι όλοι µας εργαζόµαστε προς την αλλαγή ή - όπως
είπε η Κάρµεν Ντουάρτε (28) � ότι είµαστε διατεθειµένοι να εργαστούµε ως παράγοντες
αλλαγής. Μπορούµε να συνδέσουµε την οικονοµία και την εκπαίδευση, ακόµη και για τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Για µένα, αυτό δείχνει ότι η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ήδη
έχει προχωρήσει πολύ, κάτι που είναι πολύ σπουδαίο. Εάν η οικονοµία και η εκπαίδευση �
συµπεριλαµβανοµένων της ειδικής αγωγής και των συναφών υπηρεσιών � µάθουν (ή
συνεχίσουν) να κατανοούνται αµοιβαίως, τότε και οι προοπτικές για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες θα µπορέσουν να αλλάξουν προς το καλύτερο.

                                                
(28) Duarte, Carmen. Fenacerci � ΕΕΚ, Μίρα Σίντρα, Πορτογαλία
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8. Αρχική και συνεχιζόµενη κατάρτιση των
ατόµων µε νοητική υστέρηση στο πλαίσιο της
διά βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης

Christian Robert (29)

Με µεγάλη χαρά ταξίδεψα από το Βέλγιο στη Θεσσαλονίκη για να συµβάλω κι εγώ, µαζί µε
πολλούς άλλους εµπειρογνώµονες, σε αυτήν την «Αγορά». Σκοπός µας είναι να εκφράσουµε
τις απόψεις µας σχετικά µε την επαγγελµατική κατάρτιση των ατόµων που πάσχουν από
νοητική αναπηρία, το οικονοµικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το ζήτηµα αυτό και τις
αναπτυσσόµενες ρηξικέλευθες µεθόδους � πραγµατική παρέµβαση στις κοινωνικές δοµές �
που έχουν στόχο να µπορέσουν τα άτοµα αυτά να διατηρήσουν το ρόλο τους στην κοινωνία
µας και να συµβάλλουν έτσι στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Θα αναφερθώ σε ένα πείραµα που διεξάγεται εδώ και περισσότερα από πέντε χρόνια στην
πόλη Μονς του Βελγίου. Το πείραµα αυτό προτείνει µια συνεχιζόµενη κατάρτιση βασισµένη
σε δίκτυο εκπαιδευτικών φορέων, στο οποίο συµµετέχουν επιχειρήσεις της περιφέρειας.

8.1. Σε ποιους αναφερόµαστε;

Στο σηµείο αυτό, θα ήταν χρήσιµο να υπενθυµίσουµε ορισµένες βασικές έννοιες, οι οποίες θα
µας επιτρέψουν να δώσουµε µια πλήρη και ουσιαστική εικόνα των ενηλίκων που ζουν µε
κάποια νοητική υστέρηση, και τους οποίους κυρίως αφορά η καθηµερινή µας δράση.

Από το παρελθόν µέχρι σήµερα, η ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες πέρασε από
διάφορα στάδια: στην αρχή ήταν ζητιάνοι στους οποίους δίναµε τον οβολό µας. Στη συνέχεια
θεωρήθηκαν επικίνδυνοι και κλείστηκαν σε άσυλο. Αργότερα περάσαµε από το «άτοµο-
αντικείµενο» στο «άτοµο-υποκείµενο», για να καταλήξουµε σήµερα στο «ενεργό άτοµο».

Παρότι η ένταξη αποτελεί µία από τις αρχές, αν όχι τη σπουδαιότερη κινητήριο δύναµη, της
κοινωνικοεκπαιδευτικής δράσης, οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι στην πράξη τα επίπεδα
ένταξης ποικίλλουν σε πολύ µεγάλο βαθµό. Το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο και ο βαθµός
οικονοµικής ανάπτυξης αποτελούν µεταβλητές που πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη όταν
διαµορφώνουµε στρατηγικές παρέµβασης.

                                                
(29) Ειδικό κέντρο συνεχιζόµενης κατάρτισης (CFCS), Μονς, Βέλγιο.
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8.1.1. Στον ίδιο τον όρο «νοητική υστέρηση» δόθηκαν πολυάριθµοι ορισµοί και
ευρύτερη ερµηνεία.

Το 1983, η Αµερικανική Ένωση για τη Νοητική Υστέρηση (AAMD) υιοθέτησε τον ορισµό
του Γκρόσµαν, σύµφωνα µε τον οποίο η νοητική ανεπάρκεια εκδηλώνεται µε γενική νοητική
λειτουργικότητα σηµαντικά υποδεέστερη του µέσου όρου, συνοδεύεται από δυσκολίες
προσαρµογής και εκδηλώνεται κατά την περίοδο της ανάπτυξης (έως το 18ο έτος ηλικίας).

Τα προβλήµατα προσαρµοστικής συµπεριφοράς πρέπει να παρουσιάζονται σε δύο
τουλάχιστον από τους ακόλουθους τοµείς: επικοινωνία, ατοµική φροντίδα, οικιακές
δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, χρήση των πόρων της κοινότητας, αυτονοµία, υγεία και
ασφάλεια, λειτουργικές σχολικές ικανότητες, ελεύθερος χρόνος και εργασία.

Το 1987, ο Ιονέσκου εισάγει ορισµένες διασαφηνίσεις ως προς τα κριτήρια που είχαν
υιοθετηθεί. Ορίζει τη νοητική ανεπάρκεια ως διακοπή, επιβράδυνση ή µη ολοκλήρωση της
ανάπτυξης, η οποία εκδηλώνεται µε την ταυτόχρονη εµφάνιση νοητικής λειτουργικότητας
σηµαντικά υποδεέστερης του µέσου όρου και από ελλειπτική προσαρµοστική συµπεριφορά,
που καθορίζεται από παθογόνους, βιολογικούς ή/και κοινωνικοπεριβαλλοντικούς παράγοντες,
οι οποίοι µπορούν να δράσουν από τη στιγµή της σύλληψης του εµβρύου έως το τέλος της
ψυχοκινητικής ωρίµανσης (+/- τριών ετών)...

Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, η αξιολόγηση διαφοροποιείται ανάλογα µε το βαθµό
µειονεξίας και τη σοβαρότητα των πρόσθετων προβληµάτων, την ποιότητα της παρέµβασης
και τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Αυτή η νέα ερµηνεία επιβεβαιώνει ότι ο βαθµός
µειονεξίας µπορεί να αλλάξει και η ιδιότητα του µειονεκτούντος ατόµου να απαλειφθεί, χάρη
σε αλλαγές στην προσαρµοστική συµπεριφορά ή/και τις προσδοκίες του περιβάλλοντος.

Πιο πρόσφατα ακόµα, η Λούκασον (1992) πρότεινε µια πολυδιάστατη προσέγγιση της
διάγνωσης, της κατάταξης και των συστηµάτων υποστήριξης. Αυτή η προσέγγιση
περιλαµβάνει τις εξής τέσσερις διαστάσεις:

(α) τη νοητική λειτουργικότητα και τις ικανότητες προσαρµογής·

(β) τις ψυχολογικές και συναισθηµατικές συνιστώσες·

(γ) τους παράγοντες που σχετίζονται µε τη σωµατική υγεία και την παθογένεια·

(δ) τις περιβαλλοντικές συνιστώσες.

Η πολυδιάστατη προσέγγιση µας επιτρέπει να περιγράψουµε ακριβέστερα τις αλλαγές που
σηµειώνονται µε την πάροδο του χρόνου και να µετρήσουµε καλύτερα την πραγµατική
λειτουργικότητα του ατόµου, την εξέλιξη, τις αλλαγές στο περιβάλλον του, τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και τις θεραπευτικές παρεµβάσεις.

Η πολυδιάστατη προσέγγιση της διάγνωσης, της κατάταξης και των συστηµάτων
υποστήριξης επινοήθηκε προκειµένου να διευρυνθεί η έννοια της νοητικής υστέρησης. Αυτή
η προσέγγιση προσπαθεί να αποφύγει την αποκλειστική χρήση του δείκτη νοηµοσύνης για τη
µέτρηση του βαθµού µειονεξίας. Στην πραγµατικότητα, τα επίπεδα νοητικής υστέρησης



97

(ελαφρά, µέση, σοβαρή και βαριά) δεν χρησιµοποιούνται πλέον. Κύριος στόχος της
πολυδιάστατης προσέγγισης είναι να τονίσει τις ανάγκες του ατόµου για να καθοριστούν τα
κατάλληλα επίπεδα υποστήριξης, προκειµένου να αυξηθεί η ανεξαρτησία και η
παραγωγικότητα του ατόµου και να διευκολυνθεί η ένταξή του στην κοινότητα.

Η Λούκασον υποστηρίζει ότι η έννοια της ατοµικής στήριξης είναι ζωτικής σηµασίας
προκειµένου να γίνει κατανοητή η νοητική υστέρηση και να βελτιωθεί η πραγµατική
λειτουργικότητα του ατόµου.

Σύµφωνα µε τον ορισµό της, η κατάλληλη στήριξη ευνοεί την προσαρµοστική
λειτουργικότητα του ατόµου και την ένταξή του στην κοινότητα. Η στήριξη µπορεί να
προέρχεται από το ίδιο το άτοµο, από την οικογένειά του, από σηµαντικά πρόσωπα ή από τα
κατάλληλα ιδρύµατα. Ο συγγραφέας προτείνει να προσφέρεται στο άτοµο όσο το δυνατόν πιο
φυσιολογική υποστήριξη. Επιπλέον, αυτά τα επίπεδα υποστήριξης µπορεί να ποικίλλουν κατά
τη διάρκεια της ζωής του ατόµου.

Η Λούκασον απαριθµεί επτά λειτουργίες που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για κάθε µία από
τις τέσσερις µορφές υποστήριξης που αναφέρονται παραπάνω. Πρόκειται για την προσωπική
βοήθεια, τον οικονοµικό προγραµµατισµό, την υποστήριξη για την απασχόληση, την
υποστήριξη αναφορικά µε τη συµπεριφορά, την αρωγή στο σπίτι, τη χρήση και την πρόσβαση
στους πόρους της κοινότητας και την παροχή βοήθειας σε θέµατα υγείας. Για κάθε µία από
τις λειτουργίες αυτές έχουν προταθεί τέσσερα επίπεδα υποστήριξης: περιοδικό, περιορισµένο,
εκτενές και πλήρες.

8.1.2. Σε αυτή τη βάση πρέπει στη συνέχεια να ασχοληθούµε µε το ζήτηµα της
ιδιότητας του ενηλίκου.

Σύµφωνα µε το λεξικό Petit Robert (1988), ο όρος �ενήλικος� χρησιµοποιείται για ζωντανό ον
του οποίου η ανάπτυξη έχει ολοκληρωθεί. Όσον αφορά τον άνθρωπο, συνεχίζει το λεξικό, η
ενήλικη φάση της ζωής τοποθετείται µεταξύ του τέλους της εφηβείας και της αρχής της
γήρανσης και παραπέµπει στη λέξη «ώριµος».

Σύµφωνα µε µία δειγµατοληπτική µελέτη του Ινστιτούτου Θεραπευτικής Παιδαγωγικής του
Φριµπούργκ, ο όρος ενήλικος παραπέµπει σε µια σειρά στοιχείων που µπορούµε να
κατατάξουµε σε πέντε κατηγορίες:

(α) Οικονοµικές και νοµικές όψεις, όπως το να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του και τα
οικονοµικά του, να διαθέτει σχετική οικονοµική ασφάλεια, να αναλαµβάνει τα της οικίας
του, να µπορεί να αντεπεξέλθει στις βασικές του ανάγκες, να είναι πολίτης µιας
κοινωνίας, να τηρεί τους νόµους, τους κανόνες και τις συνήθειες.

(β) Ψυχο-προσωπικές όψεις, όπως το να τολµά να επιβάλλει την προσωπικότητά του και να
διαχειρίζεται ενδεχόµενες διαπροσωπικές συγκρούσεις, να έχει µια ρεαλιστική αντίληψη
του εαυτού του όσον αφορά τις δυνατότητες και τα όριά του, να έχει τη δική του
προσωπικότητα, τις δικές του απόψεις, τις οποίες και να υποστηρίζει. Να έχει



98

συγκροτηµένη ψυχική δοµή για να αντιµετωπίζει ορισµένα απρόβλεπτα υπαρξιακά
γεγονότα, να µπορεί να επιλέγει και να δέχεται τις συνέπειες των επιλογών του, να
µπορεί να αναφέρεται σε ένα σύστηµα προσωπικών αξιών, να έχει και να αναλαµβάνει
ευθύνες, να σχεδιάζει τη ζωή του, να είναι ικανός να επιλύει τα καθηµερινά προβλήµατα.

(γ) Ψυχο-κοινωνικές όψεις /σχέσεις µε άλλους, όπως το να έχει φίλους και να διατηρεί
σχέσεις, να συµπεριφέρεται αλτρουιστικά, να έρχεται σε επαφή µε διάφορους χώρους και
να µπορεί να προσαρµόζεται σε αυτούς.

(δ) Κοινωνικοπολιτισµικές όψεις, όπως το να έχει κάποιος «µοναχικά» ενδιαφέροντα, να έχει
το δικαίωµα να αγοράζει αγαθά και να διαθέτει ορισµένες ακαδηµαϊκές γνώσεις, να
συµµετέχει σε κάποιες πολιτιστικές, αθλητικές, κοινοτικές δραστηριότητες, να
σταδιοδροµεί επαγγελµατικά, να χρησιµοποιεί τις δηµόσιες υπηρεσίες, να µπορεί να
συνεχίσει την κατάρτισή του.

(ε) Σηµάδια εξέλιξης, όπως το να έχει παρακολουθήσει επαγγελµατική κατάρτιση, να έχει
δική του κατοικία, να δηµιουργεί ιδιαίτερες σχέσεις µε άτοµα του αντίθετου φύλου, να
συνάπτει γάµο, να µπορεί να αποκτά παιδιά και να εξασφαλίζει την εκπαίδευσή τους, να
ενστερνίζεται έναν συγκεκριµένο πολιτισµό.

Αυτά τα στοιχεία πρέπει να θεωρούνται στόχοι προς επίτευξη. Θα ήταν ψευδαίσθηση να
πιστεύουµε ότι µπορούµε να καταρτίσουµε διεξοδικό κατάλογο µε τα τελικά χαρακτηριστικά
της ενήλικης ζωής ή της φύσης του ενηλίκου. Αντίθετα, επιθυµούµε να αντιµετωπίσουµε
αυτή την περίοδο της ζωής ως συνώνυµη της «δυνατότητας» εξέλιξης και όχι ως περίοδο
συνώνυµη µε τις «οριστικές επιτεύξεις».

Βέβαια, ορισµένοι ενήλικες που πάσχουν από κάποια νοητική υστέρηση πιθανόν να µην
επιτύχουν ποτέ, και ίσως και να µην πλησιάσουν καν, ορισµένους από τους στόχους αυτούς.

Πρέπει όµως να τους αρνηθούµε την ιδιότητα του ενηλίκου; Μια τέτοια άρνηση δεν θα
σήµαινε ότι περιφρονούµε τη δική τους µοναδική εµπειρία της ζωής (που αξίζει άλλωστε τη
ζωή), µια εµπειρία που διαρκεί χρόνια;

Το να αρνηθούµε στα άτοµα αυτά την ιδιότητα του ενηλίκου θα σήµαινε ότι εγείρουµε
ζητήµατα που αδυνατούµε να υποστηρίξουµε: εάν τα άτοµα αυτά δεν είναι «απόλυτα»
ενήλικες, αλλά ούτε πια παιδιά, τότε τι είναι; ∆ικαιούµαστε να αναρωτιόµαστε για το
µυστήριο της ζωής κάθε ανθρώπου (ποιος είναι πραγµατικά;); ∆εν µπορούµε να δεχτούµε
ακραίες θέσεις, όπως ότι αυτά τα άτοµα δεν είναι τίποτα� και ότι δεν χρησιµεύουν σε
τίποτα.

Για τον λόγο αυτό θα θέλαµε να ενστερνιστούµε τον ορισµό που προτείνει ο Ανρί Μπισονιέ
(1977), σύµφωνα µε τον οποίο ενήλικο είναι κάθε άτοµο που επιτυγχάνει, αξιοποιώντας τις
δυνατότητές του στο µέγιστο, ένα βαθµό εξέλιξης που του επιτρέπει να φτάσει στην
ωριµότητα για την οποία είναι ικανό.
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Ακόµα και αν αυτός ο ορισµός έχει το προσόν να θέτει ένα πλαίσιο, εντούτοις παραµένουν
αναπάντητα πολλά ερωτήµατα. ∆ύο εξ αυτών κυριαρχούν, τόσο λόγω της σηµασίας τους, όσο
και λόγω του γεγονότος ότι δεν έχουν ακόµη δοθεί απαντήσεις (Lambert, 1991).

(α) Ποιοι άνδρες και γυναίκες θεωρούνται ότι έχουν νοητική υστέρηση;

(i) Ποιες είναι οι διεργασίες σκέψης τους;

(ii) Πώς επικοινωνούν;

(iii) Τι πρέπει να τους µάθουµε;

(iv) Πώς βιώνουν την κατάστασή τους;

(v) Ποια είναι τα σχέδιά τους, ποιες οι προσδοκίες τους και ποια τα όνειρά τους;

(β) Ποιες δοµές πρέπει να θεσµοθετήσουµε ώστε να µπορέσουν να βιώσουν πλήρως ό,τι
συνεπάγεται η αξιοπρέπεια του ανθρώπινου όντος;

Πώς θα εφαρµόσουµε στην πράξη αυτό το θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα, που
αποτελεί για µας ένα είδος πρόκλησης: να τους θεωρήσουµε πραγµατικά ως ενήλικες και
όχι ως παιδιά µε νοητική υστέρηση;

Σίγουρα, δεν προσβάλλουµε αυτά τα άτοµα αναγνωρίζοντας τα όρια που τους έχουν
επιβληθεί λόγω της υστέρησης που παρουσιάζουν. Η ίδια η φύση της αναπηρίας θέτει τα όρια
αυτά. Αλλά θα πρέπει, παράλληλα, να θεωρούµε την ενήλικη ζωή ως περίοδο ανάπτυξης και
ενδεχόµενης άνθησης, όχι ως µια παγιωµένη κατάσταση. Άλλωστε τι έχει ολοκληρωθεί, ποιος
ενήλικας µπορεί να ισχυριστεί ότι έχει ολοκληρώσει κάποιο σχέδιο; Μια κινέζικη παροιµία
λέει ότι αρχίζουµε να γερνάµε όταν σταµατάµε να µαθαίνουµε.

Φυσικά, αυτές οι δηλώσεις καλής πρόθεσης πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις επιθυµίες του
ατόµου µε ειδικές ανάγκες και της οικογένειάς του.

Στο πλαίσιο αυτό τοποθετείται η κατάρτιση και η διά βίου κατάρτιση.

8.2. Σε τι αναφερόµαστε;

8.2.1. Η αρχική κατάρτιση

Στη χώρα µου, όταν αναφερόµαστε σε άτοµα µε νοητική υστέρηση, η αρχική κατάρτιση
συντελείται αποκλειστικά εντός της ειδικής αγωγής.

Υπάρχουν κάποιες εµπειρίες όσον αφορά την ένταξη των ατόµων µε νοητική υστέρηση στην
κανονική εκπαίδευση. Παρά το ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, παραµένουν στο περιθώριο
και είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστούν. Η επιµονή των γονέων και ορισµένων ειδικών
κατορθώνει µερικές φορές να υπερβεί τα εµπόδια και να επιτύχει την ένταξη στην κανονική
σχολική φοίτηση. Παρόλα αυτά, η «επιτυχία» αυτή δεν σηµαίνει ότι ο µαθητής φθάνει έως το
τέλος της σχολικής φοίτησης παρακολουθώντας την κανονική εκπαίδευση και παίρνει το
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απολυτήριό του. Όντως, η διαφορά φαίνεται συχνά στην πορεία και επιβάλλει τον εκ νέου
προσανατολισµό προς την ειδική αγωγή. Ειδικοί και γονείς συµφωνούν τότε ότι αυτά τα λίγα
χρόνια προσέφεραν πάρα πολλά στο άτοµο. Κατά κάποιο τρόπο «ό,τι ήταν να µάθει, το
έµαθε.».

Στην ειδική αγωγή εξετάζεται σε βάθος το όλο και µεγαλύτερο χάσµα που δηµιουργείται
ανάµεσα στη σχολική εκπαίδευση και την προβλεπόµενη κατάληξη των διαφόρων
εκπαιδευτικών κατευθύνσεων.

Πράγµατι, κάποια από τις κατευθύνσεις (που ονοµάζονται «µορφές εκπαίδευσης») θα έπρεπε
να επιτρέπει την πρόσβαση στις επιχειρήσεις προσαρµοσµένης εργασίας (ΕΠΕ). Οι
επιχειρήσεις αυτές, όµως, διαµαρτύρονται για το ολοένα και µεγαλύτερο χάσµα µεταξύ της
κατάρτισης και των πραγµατικών απαιτήσεων της εργασίας σε ΕΠΕ. Το χάσµα είναι τέτοιο
που οι ΕΠΕ δηµιούργησαν ένα τµήµα υποδοχής, το οποίο, απαρτιζόµενο από ικανότατα
στελέχη, τους επιτρέπει να δέχονται έναν υποψήφιο εργαζόµενο δοκιµαστικά, να τον βοηθούν
να εξοικειωθεί µε την επιχείρηση και να τον καταρτίζουν εντός του χώρου εργασίας.

Όσον αφορά µία άλλη κατεύθυνση, η οποία θα έπρεπε να επιτρέπει την εύρεση εργασίας σε
µια κανονική επιχείρηση, τα µέσα που χρησιµοποιούνται κατά την κατάρτιση και οι
απαιτήσεις της επιχείρησης δεν συµβαδίζουν πλέον, και συνεπώς δεν εγγυώνται την
πρόσβαση σε µια κανονική εργασία. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο σε
οικονοµικά δυσχερείς συνθήκες και σε συνθήκες υποαπασχόλησης.

8.2.2. Η συνεχιζόµενη κατάρτιση

Για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτή η διά βίου κατάρτιση
συγκαταλέγεται στις ανισότητες που παρατηρούνται µεταξύ πολιτών. Η συνεχιζόµενη
κατάρτιση δεν αποτελεί ακόµα δικαίωµα των ατόµων µε νοητική υστέρηση, ή µάλλον
προσφέρεται στον ίδιο βαθµό και µε τις ίδιες δυσκολίες που έχει να αντιµετωπίσει ένας
µαθητής για την ένταξή του σε ένα κανονικό εκπαιδευτικό ίδρυµα.

8.2.3. Η απασχόληση ως απόλυτος µύθος

Η έρευνα των αποτελεσµάτων και της απόδοσης ακόµα και του παραµικρού χρηµατικού
ποσού που επένδυσαν οι δηµόσιες αρχές (το οποίο από µόνο του είναι αξιέπαινο) τις οδηγεί
σε απτά, µετρήσιµα αποτελέσµατα. Η πρόσβαση στην απασχόληση είναι ένα από αυτά. Για
τις βελγικές ή ευρωπαϊκές δηµόσιες αρχές, επιτυχηµένο σχέδιο είναι αυτό που δηµιούργησε
θέσεις εργασίας ή έδωσε τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση στο µεγαλύτερο µέρος
των δικαιούχων. Τα έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του
επιπέδου απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (1998) υπογραµµίζουν την ανάγκη
προσαρµογής των παραδοσιακών πολιτικών για την απασχόληση ατόµων µε ειδικές ανάγκες
στις νέες µορφές εργασίας και στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας. Εντούτοις, τα κείµενα αυτά
αποκαλύπτουν επίσης την έλλειψη επαρκών στατιστικών δεδοµένων όσον αφορά το θέµα της
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απασχόλησης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Όταν πρόκειται για άτοµα µε νοητική
υστέρηση, µια σύσταση και µόνο να µην ξεχνάµε αυτές τις πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες
µάς επιτρέπει να σκεφτούµε ότι η απασχόληση για την οποία γίνεται λόγος ίσως και να τους
αφορά.

∆εν µπορεί να αµφισβητηθεί το γεγονός ότι στην κοινωνία µας η εργασία παραµένει η πιο
σηµαντική αξία, ακόµα και για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση. Όµως η καθηµερινή πρακτική
µας δείχνει ότι η εργασία ως αξία δεν µπορεί να αποκοπεί από την απαραίτητη
συναισθηµατική ισορροπία, η οποία εξασφαλίζεται χάρη στην ύπαρξη ενός κοινωνικού
δικτύου και την απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Το να µην λαµβάνεται υπόψη το άτοµο
στο σύνολό του οδηγεί σχεδόν πάντα στην αποτυχία.

Η αναζήτηση νέων µορφών απασχόλησης και κατάρτισης είναι η πραγµατική πρόκληση µε
την οποία ερχόµαστε σήµερα αντιµέτωποι.

Ποια απασχόληση λοιπόν για το άτοµο µε νοητική υστέρηση;

Στη χώρα µου, µια θέση απασχόλησης προϋποθέτει την υπογραφή σύµβασης εργασίας, µε
την οποία συνδέεται η αµοιβή και ορισµένα δικαιώµατα και υποχρεώσεις και η οποία δίνει τη
δυνατότητα ένταξης στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µέσω των εισφορών που
παρακρατούνται από το µισθό. Αυτό το δικαίωµα στην απασχόληση το υπερασπίζονται,
δικαίως, µε µεγάλο πάθος, οι οργανώσεις των ατόµων µε ειδικές ανάγκες (που σπανίως
εκπροσωπούνται από άτοµα µε νοητική υστέρηση) και οι οργανώσεις εκπροσώπησης των
εργαζοµένων (τα συνδικάτα). Πίσω από αυτή την έντονη υπεράσπιση, κρύβεται η επιθυµία να
αποφεύγεται η εκµετάλλευση των πιο αδύναµων εργαζοµένων, αλλά και η επιθυµία
διατήρησης των κοινωνικών κεκτηµένων, αποφεύγοντας τη δηµιουργία κακών
προηγουµένων.

∆υστυχώς, τα κριτήρια παραγωγικότητας που συνδέονται µε τον ανταγωνισµό στις αγορές
αποµακρύνουν όλο και περισσότερο τα άτοµα µε νοητική υστέρηση από αυτό το είδος
απασχόλησης. Η προστατευµένη εργασία αντιµετωπίζει και αυτή τους ίδιους περιορισµούς,
ενώ οι υπάρχουσες εταιρίες προσαρµοσµένης απασχόλησης (EΠΑ) που είναι οικονοµικά
αποδοτικές σήµερα δεν δέχονται πλέον µεγάλο αριθµό ατόµων µε νοητική υστέρηση.

Εκείνοι που δεν έχουν την τύχη να βρουν ή να διατηρήσουν µια αποδοτική εργασία,
βρίσκονται ξανά στην ανεργία. Θεωρείται ότι αποδίδουν ελάχιστα σε θέσεις κανονικής ή
προστατευµένης εργασίας � ότι είναι υπερβολικά αυτόνοµοι για τις λεγόµενες υπηρεσίες
δηµιουργικής απασχόλησης: τις υπηρεσίες ηµερήσιας υποδοχής του Βελγίου (Services
d�Accueil de Jour) και την υπηρεσία CAT στη Γαλλία, που, ως ένα βαθµό, αποτελεί µια πιο
ενδιάµεση κατάσταση (µεταξύ προστατευµένης εργασίας και επαγγελµατικής
δραστηριότητας).

Τα άτοµα αυτά χάνουν λοιπόν την επαφή µε τον κοινωνικό περίγυρο που είχε σχέση µε την
απασχόλησή τους. Αναζητούν και πάλι βοήθεια για την εύρεση εργασίας. Μεταξύ άλλων,
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απευθύνονται σε οργανισµούς κατάρτισης (επαγγελµατικής ή συνεχιζόµενης ). Θα επανέλθω
σε αυτό το θέµα στη συνέχεια.

Σε ποια εργασία και σε ποιες νέες µορφές απασχόλησης αναφερόµαστε;

Ο Αλαίν Λεµπώντ (1996) υπογραµµίζει πως το πρόβληµα δεν είναι ότι δεν υπάρχει εργασία
αλλά ότι δεν γίνονται προσλήψεις. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να προσεγγίσουµε διαφορετικά
τις έννοιες της απασχόλησης και της ένταξης και να θεωρήσουµε ότι ζούµε σε µια εποχή που
χαρακτηρίζεται από αλλαγές, και µάλιστα διαρθρωτικές και όχι συγκυριακές αλλαγές.
Οδεύουµε, λοιπόν, προς τον εκ νέου ορισµό των εννοιών και προς νέες δοµές.

Στο έγγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήδη αναφέραµε (1998), διαπιστώνεται
ότι τα κράτη µέλη καταβάλλουν προσπάθειες να µελετήσουν τις πιθανότητες ύπαρξης νέων
µορφών απασχόλησης. Μεταξύ αυτών, πρέπει να αναφερθούν οι προοπτικές που προσφέρουν
οι οργανώσεις, δηλαδή η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης στις δραστηριότητες (κυρίως
τοπικές) που είναι κοινωνικά χρήσιµες στον τοµέα των υπηρεσιών. Συνήθως, αυτές οι θέσεις
εργασίας δεν υποκαθιστούν εκείνες που συνδέονται µε την αγορά και δεν ανταγωνίζονται
άµεσα τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Παρόλο που είναι συχνά προσωρινές, η
αξιολόγηση των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη αναληφθεί αποκαλύπτει ότι µπορούν να έχουν
πολύ θετικά αποτελέσµατα στην προοπτική απασχόλησης των ενδιαφεροµένων ατόµων και
να οδηγήσουν στη δηµιουργία θέσεων εργασίας αορίστου χρόνου ή στη δηµιουργία θέσεων
εργασίας σε έναν τοµέα παράγωγων δραστηριοτήτων.

Πιστεύω ότι οι σκέψεις αυτές θα συµβάλουν στην εύρεση νέων τρόπων εργασίας για άτοµα
που έχουν κάποιο είδος νοητικής υστέρησης.

Θα ήταν σκόπιµο να αφήσουµε στην άκρη τις παλαιότερες αντιλήψεις και να προσαρµόσουµε
τα κοινωνικά κεκτηµένα, ώστε να τολµήσουµε να χρησιµοποιήσουµε την εθελοντική
εργασία, η οποία επίσης οδηγεί στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µε σύµβαση εργασίας.

Όλες αυτές οι νέες µορφές εργασίας, αν και απευθύνονται πραγµατικά σε άτοµα µε νοητική
υστέρηση, συµβάλλουν κατά προτεραιότητα στο να παραµείνουν τα άτοµα αυτά σε ένα
κοινωνικό δίκτυο, να διατηρήσουν κοινωνική χρησιµότητα, αναγνωρισµένο και
αναβαθµισµένο ρόλο στο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το ειδικό κέντρο συνεχιζόµενης κατάρτισης (Centre de
Formation Continuée Spécialisé) στη Μονς (περιοχή Μπορινάζ και κέντρο) (συντοµογραφία:
CFCS).
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8.3. Το πρωτότυπο πείραµα του CFCS.

Κατά τη διάρκεια ενός ερευνητικού ταξιδιού στο Φριµπούργκ της Ελβετίας στα τέλη της
δεκαετίας του 1980, προσέλκυσε την προσοχή µας ένα πρωτότυπο πείραµα, που δυστυχώς
δεν συνεχίζεται σήµερα.

Οι σύλλογοι «Migros», το όνοµα των οποίων προέρχεται από τα καταστήµατα που
χρηµατοδοτούσαν την πρωτοβουλία αυτή, διοργάνωναν µαθήµατα συνεχιζόµενης κατάρτισης
για κάθε ενδιαφερόµενο, στα οποία γίνονταν δεκτά και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, καθώς και
άτοµα µε νοητική υστέρηση. Τα µαθήµατα γίνονταν τις βραδινές ώρες σε κτίριο που
προοριζόταν για το σκοπό αυτό.

Η ιδέα αυτή, να έρχονται σε επαφή άτοµα υγιή µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες στον ίδιο χώρο
συνεχιζόµενης κατάρτισης και να επιτρέπεται η πρόσβαση των ατόµων µε νοητική υστέρηση
στη διά βίου κατάρτιση, µας φάνηκε ενδιαφέρουσα και σκεφτήκαµε να εφαρµόσουµε κάτι
αντίστοιχο στο Βέλγιο.

∆εδοµένων των περιορισµένων δηµοσιονοµικών µέσων (να πιστέψω ότι από όλη την Ευρώπη
µόνο το Βέλγιο, και µάλιστα µία από τις περιφέρειές του, η Βαλονία, αντιµετωπίζουν αυτή
την κατάσταση;), θα µπορούσαµε να φανταστούµε τη δηµιουργία συλλόγων «migros» στη
Βαλονία; Η δηµιουργία ενός «σχολείου» συνεχιζόµενης κατάρτισης είναι άραγε η
προσφορότερη οικονοµικά λύση και εκείνη που θα βοηθήσει περισσότερο στην ένταξη των
ατόµων αυτών; Η εξέταση των υφισταµένων πόρων στις εµπορικές και µη εµπορικές
επιχειρήσεις, και η απασχόληση που βασίζεται σε δίκτυα µας επέτρεψαν να θεωρήσουµε ότι
οι επιχειρήσεις αυτές θα δέχονταν να γίνουν οι ίδιες, περιστασιακά ή σε τακτική βάση, φορείς
κατάρτισης. Όντως, σύµφωνα µε τη ζήτηση για κατάρτιση (επίπεδο, περιεχόµενο και στόχος),
δεν θα µπορούσαµε άραγε να φανταστούµε:

(α) Ότι ένας ανθοπώλης θα δεχτεί να µυήσει ένα άτοµο µε νοητική αναπηρία στην τέχνη της
ανθοκοµίας στο εργαστήριό του ή στο κατάστηµά του;

(β) Ότι µια επιχείρηση θα δεχτεί να εκπαιδεύσει έναν εργάτη στην οδήγηση κλαρκ, ώστε
αυτός να µπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή τη θέση εργασίας στην ΕΠΑ του;

(γ) Ότι κάποιος οίκος ευγηρίας θα δεχτεί να εκπαιδεύσει ένα άτοµο µε νοητική υστέρηση για
να εργαστεί στην κουζίνα, στα πλυντήρια ή για να µοιράζει τα γεύµατα στα άτοµα της
τρίτης ηλικίας;

Στο τέλος της κατάρτισης, αυτές οι επιχειρήσεις, έχοντας κατανοήσει τι εστί στην
πραγµατικότητα αναπηρία, έχοντας καταφέρει να λάβουν υπόψη τους τη συµβολή και τις
ικανότητες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, έχοντας πληροφορηθεί τι είδους γενική ή ειδική
ενίσχυση θα λάβουν για την πρόσληψη, δεν θα δέχονταν άραγε να προσλάβουν µε σύµβαση
αυτά τα άτοµα, τα οποία έκαναν δεκτά σε σεµινάρια κατάρτισης, ώστε η πρόσβαση στην
απασχόληση να γίνει ο σκοπός αυτής της κατάρτισης;

Με βάση το σκεπτικό αυτό, το CFCS αποτελείται από µία οµάδα τριών ατόµων που έχουν
την εξής αποστολή:
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(α) να λαµβάνουν και να αποσαφηνίζουν τα αιτήµατα για κατάρτιση των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες·

(β) να συγκροτούν και να διατηρούν ένα δίκτυο φορέων κατάρτισης·

(γ) να φέρνουν αυτούς τους φορείς σε επαφή µε τους αιτούντες, να καταρτίζουν από κοινού
ένα πρόγραµµα κατάρτισης απόλυτα εξατοµικευµένο και να εξασφαλίσουν την
παρακολούθηση και την αξιολόγησή του·

(δ) να ενηµερώνουν για τις ενισχύσεις που δίδονται για την πρόσληψη και να απλοποιούν
στο µέγιστο τις διοικητικές διαδικασίες στην περίπτωση που φαίνεται πιθανή η
πρόσληψη σε µια θέση εργασίας µετά το πέρας της περιόδου κατάρτισης·

(ε) να αναπτύσσουν και να διατηρούν το δίκτυο των εταίρων, συµπεριλαµβανοµένων των
φορέων κατάρτισης.

Γνωρίζοντας ότι η πρόσβαση σε µια θέση εργασίας δεν αποτελεί την κατ� εξοχήν κατάληξη
της κατάρτισης και ότι αυτή η θέση απευθύνεται τις περισσότερες φορές σε άτοµα, η
αναπηρία των οποίων δεν επηρεάζει πολύ τις παραγωγικές τους ικανότητες, το CFCS θέλησε
να ασχοληθεί περισσότερο µε άτοµα µε νοητική υστέρηση, τα οποία δεν εντάσσονται στις
µορφές κανονικής ή προστατευµένης εργασίας.

Έτσι συνυπάρχουν δύο είδη κατάρτισης εντός των ίδιων φορέων: η συνεχιζόµενη κατάρτιση
µε επαγγελµατικό προσανατολισµό και η συνεχιζόµενη κατάρτιση µε τη µορφή διαρκούς
εκπαίδευσης.

Σχηµατικά, στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης κατάρτισης µε επαγγελµατικό προσανατολισµό,
εκπονείται ένα πρόγραµµα κατάρτισης, για παράδειγµα, σε κουζίνα ξενοδοχείου-εστιατορίου,
βάσει του οποίου το άτοµο που καταρτίζεται προσλαµβάνεται µετά το πέρας της κατάρτισής
του.

Στο δεύτερο είδος κατάρτισης, που έχει τη µορφή διαρκούς εκπαίδευσης, η Λώρα εντάσσεται
σε έναν παιδικό σταθµό, προκειµένου να εξοικειωθεί µε το ρόλο της µητέρας και έτσι να
διατηρήσει την κηδεµονία του παιδιού της. Ο Ολιβιέ και η Μαγκαλί προσέχουν παιδιά τριών
ως οκτώ ετών σε ένα σχολείο. Αυτή είναι η κύρια ασχολία τους, και είναι ανεξάρτητη από
κάθε άλλο είδος στήριξης (πηγαίνουν σε µία ηµερήσια υπηρεσία υποδοχής για ενηλίκους).
Τέσσερα άτοµα φεύγουν για δύο πρωινά την εβδοµάδα από το ίδρυµα στο οποίο µένουν για
να µάθουν πληροφορική, προκειµένου να καταρτίζουν τους καταλόγους φαγητών στο ίδρυµα
ή να σελιδοποιούν µία εφηµερίδα.

Τα άτοµα που απευθύνονται στο CFCS είναι κατά πλειοψηφία άνδρες (41% είναι γυναίκες
και εντάσσονται στη διαρκή εκπαίδευση και 39% βρίσκονται σε στάδιο επαγγελµατικής
ένταξης). Ο µέσος όρος ηλικίας είναι τα 29 χρόνια. Το µεγαλύτερο σε ηλικία άτοµο είναι
πάνω από 50 ετών. Η µέση περίοδος εκτός εργασίας για τα άτοµα αυτά από την ολοκλήρωση
της αρχικής κατάρτισης έως την πρόσβαση στη συνεχή κατάρτιση είναι µεγάλη: 60 µήνες.
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Η οργανωµένη κατάρτιση αφορά σηµαντικό αριθµό τοµέων, σε συνάρτηση µε τη ζήτηση:
τυπογραφία, µηχανικός ποδηλάτων, καθαριότητα, πληροφορική, φύλαξη αποθηκών,
πλακοστρώσεις, βοηθός νοσοκόµου, µαγειρική, συσκευασία, οικοδοµικές εργασίες, φροντίδα
ζώων κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 1999, 86 άτοµα, ανεξαρτήτως αναπηρίας, ήταν σε διαδικασία
ένταξης.

(α) ∆ηµιουργήθηκαν 19 θέσεις εργασίας.

(β) 17 άτοµα είχαν σύµβαση αµειβόµενης µαθητείας.

(γ) 21 άτοµα παρακολουθούσαν τµήµατα κατάρτισης (πρακτική εξάσκηση σε επιχείρηση) µε
στόχο την επαγγελµατική ένταξη.

(δ) 19 άτοµα παρακολουθούσαν κατάρτιση τύπου διαρκούς εκπαίδευσης.

(ε) 15 άτοµα βρίσκονταν σε διαδικασία αναζήτησης.

8.4. Ποια συµπεράσµατα εξάγουµε έπειτα από πέντε χρόνια
πρακτικής εφαρµογής;

Τα δεδοµένα που χρησιµοποίησα γι� αυτή τη διάλεξη προέρχονται από την ανάλυση 144
µελετών κατάρτισης ενηλίκων µε νοητική υστέρηση, κυρίως κατά τη διάρκεια των δύο
τελευταίων ετών.

8.4.1. «Ήρθα να βρω δουλειά»

Είναι συνήθως η βασική φράση της πρώτης επαφής µεταξύ του ατόµου και της υπηρεσίας.
Εκφράζει αναµφισβήτητα τη σηµασία της εργασίας ως αξίας, η οποία εξακολουθεί να κατέχει
µία από τις σηµαντικότερες θέσεις. Ωστόσο, αυτή η αναζήτηση λαµβάνει χώρα τις
περισσότερες φορές έπειτα από ένα µικρό ή µεγάλο διάστηµα χωρίς απασχόληση ή µε
αλλεπάλληλες αποτυχίες από το τέλος της αρχικής κατάρτισης έως και την αρχή της
συνεχιζόµενης . Κάθε άτοµο βιώνει µε διαφορετικό τρόπο την περίοδο αυτή. Παρόλα αυτά,
όλα τα άτοµα δείχνουν να δυσκολεύονται να αξιολογήσουν τον εαυτό τους και τις ικανότητές
τους που συνδέονται µε τη νοητική υστέρηση, µε την ίδια τους την ύπαρξη. Το 1997, ο Φιλίπ
Κασπάρ έθεσε επί τάπητος τον τρόπο µε τον οποίο τα άτοµα µε νοητική υστέρηση βιώνουν το
χρόνο: η φιλοσοφική ανάλυση δείχνει την αποφασιστική σηµασία που έχει η φυσιολογική
αντίληψη του χρόνου στο σχεδιασµό της ζωής κάθε ανθρώπου. Εάν απαξιωθεί η εµπειρία
αυτή, ο άνθρωπος αρχίζει µυστηριωδώς να παγιδεύεται µέσα στη ζωή του. Πρόκειται ειδικά
για την περίπτωση των ενηλίκων που µειονεκτούν νοητικά. Σύµφωνα µε ορισµένες ενδείξεις,
για τα άτοµα αυτά ο χρόνος είναι κατακερµατισµένος. Πράγµατι, συχνά είναι αιχµάλωτοι
ενός παρελθόντος που τους αποξενώνει από το παρόν τους και τους εµποδίζει να σχεδιάσουν
το µέλλον. Αυτό το πρόβληµα είναι συνήθως αποτέλεσµα µακρόχρονης υποστηρικτικής
βοήθειας, αποτυχιών, και µη αναγνώρισης της αξίας τους. Η προηγούµενη ζωή του ενήλικα
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µε νοητική υστέρηση, αυτά τα οποία θυµάται, αυτά τα οποία µπορεί να αποτυπώνει στη
µνήµη του, είναι τα πράγµατα που τον κάνουν πολύ συχνά να σχηµατίζει µια αρνητική εικόνα
για τον ίδιο του τον εαυτό. Συχνά, ο ενήλικας µε νοητική υστέρηση, µη µπορώντας να αντέξει
το βάρος του παρελθόντος του, δεν είναι σε θέση να σχεδιάσει ένα µέλλον σύµφωνα µε τις
πραγµατικές απαιτήσεις και προσδοκίες του. Η λανθασµένη αντίληψη που έχει για το χρόνο
οφείλεται στο ότι δεν έχει πραγµατικά συνείδηση του εαυτού του. Ο ενήλικας µε νοητική
υστέρηση έχει συχνά την αίσθηση ότι είναι ένα τίποτα ή ότι δεν είναι κάτι σηµαντικό, σε έναν
πολιτισµό που έχει, σε όλα τα επίπεδα, ως πρότυπα την αποτελεσµατικότητα, την απόδοση
και την οµορφιά, σύµφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες.

Με «εφόδια» αυτή την αρνητική εικόνα για τον εαυτό του και τις ελλιπείς γνώσεις για την
αγορά εργασίας, το άτοµο απευθύνεται σε εµάς λέγοντας: «Ήρθα να βρω δουλειά».

8.4.2. Η ανάλυση του αιτήµατος και η αποσαφήνισή του.

Αυτό το στάδιο της συνάντησης µε το άτοµο έχει θεµελιώδη σηµασία για τη θετική κατάληξη
του σχεδίου που συνδέεται µε το αρχικό αίτηµα.

Όπως υπογραµµίζει ο Μπρακέ (1992), οι τεχνικές δεξιότητες αφοµοιώνονται πιο εύκολα από
τις κοινωνικές ικανότητες, οι οποίες όµως δηµιουργούν συχνότερα πρόβληµα.

Οι νέοι που παρουσιάζονται στις υπηρεσίες µας, πολύ συχνά:

(α) δεν γνωρίζουν την αγορά εργασίας, τη θέση στην οποία στοχεύουν ή τις πιθανές
εναλλακτικές λύσεις·

(β) δεν γνωρίζουν καλά τον εαυτό τους (υπερεκτίµηση ή υποτίµηση)·

(γ) αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην ένταξή τους στο οικογενειακό ή/και στο κοινωνικό τους
περιβάλλον: οι δυσκολίες προσαρµογής αποτελούν ένδειξη ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία διαµόρφωσης της προσωπικότητας. Είναι, λοιπόν, σηµαντικό να
προσεγγίζουµε την κατάσταση συνολικά, να επανατοποθετούµε και να σεβόµαστε το
άτοµο µέσα στο πολιτισµικό πλαίσιο αναφοράς του, να σεβόµαστε την πορεία της ζωής
του και την ιστορία του. Οι παράγοντες αυτοί αποδεικνύουν, εάν κρίνεται απαραίτητο,
πόσο ανεπαρκείς είναι οι καταγραφές αναγκών, δεξιοτήτων, ενδιαφερόντων και
δυνατοτήτων και πόσο συµβάλλουν σε µια ανελαστική θεώρηση της κατάστασης. Η
προσωπική ένταξη είναι καθοριστικό στοιχείο σε µια διαδικασία επαγγελµατικής ή/και
κοινωνικής ένταξης. Βλέπουµε τακτικά πόσο συνδεδεµένες είναι οι έννοιες της
«κατάρτισης» και της «θεραπείας» και πόσο αισθητή γίνεται η ανάγκη δηµιουργίας ενός
περισσότερο ή καλύτερα δοµηµένου προγράµµατος κατάρτισης.

Τι ζητά το άτοµο; Μια θέση απασχόλησης; Αποστασιοποίηση από το περιβάλλον του; Να
αποκτήσει ξανά έναν κοινωνικό ρόλο; Να δηµιουργήσει την προσωπικότητά του ή να
διευρύνει το κοινωνικό του δίκτυο; Να αποκτήσει νέες τεχνικές ή κοινωνικές δεξιότητες; Με
ποιο σκοπό;
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8.4.3. Οι πολλαπλές εµπειρίες ως παράγοντες αυτονοµίας.

Ένα µέσο για την απόκτηση αυτονοµίας και ανεξαρτησίας είναι να βιώσουν τα άτοµα µε
νοητική υστέρηση διάφορες καταστάσεις, που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να
πειραµατιστούν και να αποκτήσουν εµπειρίες, τόσο σε επαγγελµατικό όσο και σε προσωπικό
επίπεδο, εµπειρίες που διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να αποκτήσουν.

Εκτός από την αντιµετώπιση της πραγµατικότητας � µε την παροχή υποστήριξης ώστε να µη
τη βιώσει το άτοµο ως µια σειρά από αποτυχίες � οι εµπειρίες σε �πραγµατικές� συνθήκες
επιτρέπουν στο άτοµο να επαναπροσδιορίσει τις επιλογές του για τη ζωή και να τις επιβάλλει
στο περιβάλλον του.

Η υποστήριξη σε πραγµατικές συνθήκες σε ένα χώρο κατάρτισης επιτρέπει να βοηθήσουµε
το άτοµο να αποσαφηνίσει το αίτηµά του και να προβάλει τις δικές του επιλογές.

8.4.4. Οφέλη για το περιβάλλον του ατόµου

Για όσους ζουν σε ιδρύµατα, η συνεχιζόµενη κατάρτιση ατόµων που ανήκουν στην ίδια
οµάδα έχει θετικά αποτελέσµατα για όλη την οµάδα. Όταν το ίδρυµα είναι σε ικανοποιητικό
βαθµό «ανοικτό», το καταρτιζόµενο άτοµο µεταφέρει τα οφέλη της κατάρτισης στο χώρο του
ιδρύµατος. Η περιγραφή της εµπειρίας δηµιουργεί νέα αιτήµατα, από άτοµα που µέχρι τότε
δεν διατύπωναν κανένα.

Για τα άτοµα που ζουν µε την οικογένειά τους, η πρόσβαση στην κατάρτιση αποτελεί συχνά
ευκαιρία να ενταχθούν σε πρόγραµµα που θα κινητοποιήσει ολόκληρη την οικογένεια (αγορά
υπολογιστή, εξοπλισµός αυτοκινούµενου οχήµατος κλπ.). Αυτό βέβαια µε την ίδια
προϋπόθεση περί «ανοικτού» χαρακτήρα που ισχύει και για τα ιδρύµατα.

8.4.5. Ο διαµεσολαβητικός ρόλος της κατάρτισης.

Η κατάρτιση χρησιµοποιείται ως µέσο για να έλθει το άτοµο σε επαφή µε το φορέα
κατάρτισης. Συχνά αποτελεί ευκαιρία επαφής και αµοιβαίας εξοικείωσης, µε ενδεχόµενο στη
συνέχεια την παροχή µόνιµης απασχόλησης στην επιχείρηση που αρχικά αποτέλεσε φορέα
κατάρτισης.

Σε σχέση µε το οικογενειακό ή το ιδρυµατικό περιβάλλον, η κατάρτιση είναι ένας τρόπος
αποστασιοποίησης, αποχωρισµού, χωρίς στην πραγµατικότητα να λέγεται ανοικτά κάτι
τέτοιο.

Σε κάθε µία από αυτές τις περιπτώσεις, η κατάρτιση επιτρέπει την επίτευξη άλλων
«δευτερευόντων» στόχων, τους οποίους πρέπει να θεωρήσουµε ως κύριους στόχους κατά τη
διάρκεια της ένταξης του ατόµου.
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Ο Αλεξάντρ Βέµπερ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργάνωσε το CFCS πέρυσι στο
Βέλγιο, µίλησε για την αναγκαία αξιολόγηση του αντικτύπου της συνεχιζόµενης κατάρτισης,
τόσο ως διαδικασίας όσο και ως προς τα οφέλη που συνεπάγεται. Ενθαρρύνοντας και
στηρίζοντας ένα άτοµο µε νοητική υστέρηση να ακολουθήσει κατάρτιση, σηµαίνει ότι του
προσφέρουµε τη δυνατότητα, σε συνεργασία µε τους γονείς ή τους ειδικούς που το
περιβάλλουν, να συµµετέχει στο σχεδιασµό της ζωής του. Σηµαίνει επίσης ότι του
αναγνωρίζουµε το δικαίωµα επιλογής και την ικανότητα να επιλέγει.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα να επανεξεταστεί η εικόνα που έχει σχηµατίσει το
άτοµο µε ειδικές ανάγκες για τον εαυτό του καθώς και η αντίστοιχη εικόνα που έχουν
σχηµατίσει το επαγγελµατικό και το οικογενειακό του περιβάλλον. Ο χρόνος σκέψης που
µεσολαβεί από τη συµµετοχή στο πρόγραµµα κατάρτισης έως την εφαρµογή του δίνει την
ευκαιρία για µια ρεαλιστική και από κοινού επεξεργασία της κοινωνικής εικόνας του µαθητή.
Γιατί πίσω από τις επιθυµίες µαντεύουµε τις αµφιβολίες, τις ψευδαισθήσεις ή τις
απογοητεύσεις.

Τέλος, αν θέλουµε να κατανοήσουµε τον αντίκτυπο της συνεχιζόµενης κατάρτισης στην
καθηµερινότητα των ατόµων µε νοητική υστέρηση, είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη µας
το πλαίσιο, µε την ευρεία έννοια του όρου, µέσα στο οποίο θα διεξαχθεί η κατάρτιση.
Αφενός, η παρουσία του ατόµου µε νοητική υστέρηση σε ένα ασυνήθιστο περιβάλλον του
δίνει την ευκαιρία να ανοιχτεί, να ξεπεράσει ορισµένες συνήθειες, να βγει από ορισµένα
πλαίσια συµπεριφοράς στα οποία πιθανόν να το είχε βάλει η ρουτίνα. Η συνάντηση µε
διαφορετικά άτοµα θα του δώσει την ευκαιρία για κοινωνικές συναναστροφές, για ανάπτυξη
νέων σχέσεων που πιθανόν να διατηρηθούν και µετά το πέρας της κατάρτισης. Για το άτοµο
µε ειδικές ανάγκες, το να µοιράζεται µια εµπειρία κατάρτισης αποτελεί επίσης ευκαιρία
κοινωνικής σύγκρισης, η οποία θα του επιτρέψει να συνειδητοποιήσει τις δυνατότητές του
αλλά και τα όριά του, και να επιβεβαιωθεί σε σχέση µε τους άλλους. Αφετέρου, η εφαρµογή
ενός προγράµµατος κατάρτισης αποτελεί µια ιδανική ευκαιρία να αποκτήσει κανείς, ή να
επιβεβαιώσει ότι διαθέτει, οργανωτικές ικανότητες σε θέµατα όπως η διαδικασία εγγραφής, η
χρηµατοδότηση, η µεταφορά, τα ωράρια, η κούραση που συνεπάγεται, η διαπραγµάτευση για
στήριξη από το ίδρυµα, την εκπαιδευτική οµάδα ή την οικογένεια.

8.4.6. Σχετικά µεγάλο χρονικό διάστηµα µεταξύ της αρχικής κατάρτισης και της
ένταξης στη συνεχή κατάρτιση.

Στο πλαίσιο του CFCS, εντύπωση µας προκαλεί το µεγάλο χρονικό διάστηµα που
παρεµβάλλεται µεταξύ της αρχικής κατάρτισης και της ένταξης στη συνεχιζόµενη κατάρτιση
(5 χρόνια κατά µέσο όρο).

∆υστυχώς, δεν µου είναι δυνατόν να εξάγω αντικειµενικά συµπεράσµατα από αυτή τη
διαπίστωση.

∆εν µπορούµε να αποδείξουµε µε βεβαιότητα ότι αυτή η µεγάλη περίοδος απραξίας (και δεν
ξέρουµε πάντα αν όντως πρόκειται για πραγµατική απραξία) συνδέεται ενδεχοµένως µε
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αποτυχία της διαδικασίας ένταξης. Αυτό το «διάλειµµα» στον κοινωνικοεπαγγελµατικό τοµέα
δηµιουργεί άραγε στο άτοµο απαξιωτικές σκέψεις για τον εαυτό του; Σύµφωνα µε την πείρα
µας, το µεγάλο χρονικό διάστηµα που παρεµβάλλεται µεταξύ της αρχικής και της
συνεχιζόµενης κατάρτισης δεν σηµαίνει απαραίτητα και έλλειψη απασχόλησης.

Είναι λοιπόν πιθανό αυτό το στοιχείο να πρέπει να συσχετιστεί µε άλλα, δηλαδή µε το σύνολο
των δεικτών. Αυτή η εργασία δεν έχει πραγµατοποιηθεί ακόµα, συνεπώς θα πρέπει να
αποτελέσει αντικείµενο µελλοντικής εισήγησης.

8.4.7. Σηµασία της οικογενειακής υποστήριξης ή του άµεσου περιγύρου

Η πείρα µας δείχνει ότι η εγγραφή και επιτυχία σε ένα πρόγραµµα κατάρτισης είναι στενά
συνδεδεµένη µε την οικογενειακή ή την ιδρυµατική υποστήριξη που λαµβάνει το άτοµο.

Είτε είναι ενθαρρυντική είτε απλά µη αποθαρρυντική, η θετική υποστήριξη του
περιβάλλοντος του ατόµου µε ειδικές ανάγκες είναι καθοριστική για τη συµµετοχή του στην
κατάρτιση και για το θετικό αποτέλεσµα της κατάρτισης.

Στο σηµείο αυτό, θα ήθελα να επανέλθω στις έννοιες της αναπηρίας που ανέφερα στην αρχή
της παρέµβασής µου και να πω ότι έτσι αποδεικνύεται η σηµασία του περιβάλλοντος για το
«βαθµό» (τη σοβαρότητα) της αναπηρίας. Πρέπει να προβληµατίζει τον ειδικό όσον αφορά
την ευθύνη του να απελευθερώνει ή να αποξενώνει το άτοµο µε νοητική αναπηρία.

8.4.8. Προβλήµατα της νοητικής υγείας

Μεταξύ των ατόµων που έρχονται στο CFCS, τα άτοµα που παρουσιάζουν και νοητικές
διαταραχές, εκτός από υστέρηση, είναι αυτά που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά τα οποία
οδηγούν στην αποτυχία της κατάρτισης (κατάρτιση που δεν ξεκινά ή εγκαταλείπεται
γρήγορα): προχωρηµένη ηλικία, µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα χωρίς απασχόληση µεταξύ
του τέλους της αρχικής κατάρτισης και της συνεχιζόµενης κατάρτισης, ανύπαρκτη ή µικρή
υποστήριξη από το περιβάλλον.

Η ένταξη στην κατάρτιση σύµφωνα µε το µοντέλο του CFCS προϋποθέτει άραγε δύο
διαφορετικές ειδικευµένες προσεγγίσεις, ανάλογα µε το αν υπάρχουν ή όχι ψυχικές
διαταραχές εκτός από τη νοητική υστέρηση;

Αυτή τη στιγµή θα ήταν πρώιµο να δώσουµε µια οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτηµα.
Παρόλα αυτά, ας σηµειωθεί ότι τα γαλλικά προγράµµατα που σχετίζονται µε το ευρωπαϊκό
ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο περιγράφεται στο φυλλάδιο LUCIE (το οποίο είναι
διαθέσιµο κατά τη διάρκεια της «Αγοράς» ή κατόπιν παραγγελίας) και προσφέρουν
κατάρτιση σε άτοµα µε νοητική αναπηρία, επιτυγχάνουν, ακολουθώντας παρόµοια µέθοδο
που λαµβάνει περισσότερο υπόψη της την ψυχοθεραπευτική διάσταση, ανάλογα και εξίσου
ενθαρρυντικά αποτελέσµατα.
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8.4.9. Η ηλικία ως βασικό κριτήριο για την επιτυχία της ένταξης µέσω της
συνεχιζόµενης κατάρτισης

Το νεαρόν της ηλικίας (έλλειψη ωριµότητας) ενός ατόµου µε νοητική υστέρηση φαίνεται να
αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εφαρµογή και τη δυνατότητα επιτυχίας της
κατάρτισης. Ακόµα µια φορά, δεν στοχεύουµε στην απόκτηση τεχνικής ικανότητας, αλλά
στην κοινωνικότητα, τη σταθερότητα στις σχέσεις ή τη συναισθηµατική σταθερότητα. Η
νεαρή ηλικία φαίνεται ότι προδιαθέτει περισσότερο προς µία παθητική παρά ενεργητική
συµπεριφορά.

8.4.10. Η αναγνώριση της αναπηρίας

Εδώ και µερικά χρόνια, στις υπηρεσίες γινόµαστε µάρτυρες ενός φαινοµένου απόρριψης, εκ
µέρους των πιο νέων ατόµων, του όρου «άτοµο µε αναπηρία». Αρνούνται την πρόσβαση στις
υπηρεσίες παροχής βοήθειας για την εύρεση εργασίας ή την ένταξη, οι οποίες τους
επιβάλλουν να αυτοπροσδιορίζονται ως άτοµα που ζουν µε αναπηρία.

Στο πλαίσιο του CFCS, ορισµένα άτοµα διέκοψαν την κατάρτισή τους όταν βρέθηκαν στο
στάδιο υπογραφής ειδικής σύµβασης προσαρµογής (αµειβόµενη κατάρτιση µε σύµβαση
µαθητείας, για παράδειγµα).

8.5. Αντί συµπεράσµατος

Ξεκινούµε από το αδιαµφισβήτητο αξίωµα ότι αντιµετωπίζουµε έναν ενήλικο µε νοητική
υστέρηση ως ολοκληρωµένο άτοµο, ικανό να εξελιχθεί σε κάθε ηλικία της ζωής του, αρκεί το
περιβάλλον του να δεχτεί να προσαρµοστεί στην κατάσταση αυτή.

Οι χαλαρές δοµές, που βρίσκονται κοντά στο άτοµο, το αντιµετωπίζουν ως ξεχωριστή
οντότητα και είναι προσανατολισµένες κατά προτεραιότητα στην εργασία σε δίκτυο µε τις
υφιστάµενες γενικές ή εξειδικευµένες δοµές, δηµιουργούν τις ευνοϊκότερες συνθήκες
ένταξης.

Η αρχική κατάρτιση θα µπορούσε να αναπτύξει στο µέγιστο βαθµό αυτόν τον τύπο
συνεργασίας, προσφεύγοντας όλο και περισσότερο στην πρακτική εξάσκηση σε επιχειρήσεις
και στην εναλλακτική εκπαίδευση.

Η διά βίου κατάρτιση, η συνεχιζόµενη κατάρτιση, διαδραµατίζει διαµεσολαβητικό ρόλο όσον
αφορά τα αιτήµατα πρόσβασης στην εργασία, απόκτησης νέων τεχνικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων.

Τα κέντρα κατάρτισης δεν πρέπει να περιορίζονται σε προγράµµατα κατάρτισης, τα οποία
έχουν ως µοναδικό κριτήριο επιτυχίας την πρόσβαση στην απασχόληση. Το άτοµο αποτελεί
ένα ενιαίο σύνολο και ως τέτοιο πρέπει να αντιµετωπίζεται.
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Τα πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε την πρόσβαση στη συνεχιζόµενη κατάρτιση είναι
θεµελιώδους σηµασίας. Πρέπει να αποτελούν µέρος των κριτηρίων αξιολόγησης της
κατάρτισης.

Πρέπει να αναζητούνται νέες µορφές απασχόλησης, χωρίς αυτό να συνεπάγεται απαραίτητα
τη δηµιουργία νέων δοµών. Ο συντονισµός των υφισταµένων δοµών στο πλαίσιο ενός
δικτύου είναι αποδοτικότερος.

Όλες οι ευκαιρίες � όπως η συνεχιζόµενη κατάρτιση � που επιτρέπουν στον ενήλικο µε
νοητική υστέρηση να ζήσει νέες εµπειρίες σε ένα διευρυµένο κοινωνικό δίκτυο, ερχόµενος σε
επαφή µε άτοµα χωρίς ειδικές ανάγκες, συντελούν στην αύξηση της ικανότητας επιλογής και
του ρόλου του ως πολίτη. Έτσι, συµµετέχει ενεργά στις αλλαγές που συντελούνται εντός του
µακροσυστήµατος, που αποτελεί το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει.
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9. Εκπαίδευση και κατάρτιση για άτοµα µε
µαθησιακή υστέρηση στις διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες

Victoria Soriano (30)

9.1. Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία συνοψίζει τα πρώτα αποτελέσµατα σχετικά µε τη �µετάβαση από το
σχολείο στην απασχόληση�, θέµα που επελέγη από τις χώρες που συµµετέχουν στον
Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής. Επισηµαίνει τη µεγάλη
σηµασία και τα κοινά συµφέροντα των διαφόρων χωρών όσον αφορά τα προβλήµατα
κατάρτισης και απόκτησης επαγγελµατικών προσόντων, καθώς και τα προβλήµατα που
σχετίζονται µε την απασχόληση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής είναι µια ανεξάρτητη
αυτοδιαχειριζόµενη οργάνωση που ενισχύεται από τα υπουργεία Παιδείας των 18 χωρών που
συµµετέχουν � τα 15 κράτη µέλη της ΕΕ, την Ισλανδία, τη Νορβηγία και την Ελβετία, και
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω συγκεκριµένων προγραµµάτων. Επιπλέον, οι τρεις
βαλτικές χώρες, Εσθονία, Λετονία και Λιθουανία, συµµετέχουν ως παρατηρητές.

Κύριος στόχος του Οργανισµού είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της ειδικής αγωγής και να
δηµιουργηθεί µακροπρόθεσµη, διευρυµένη ευρωπαϊκή συνεργασία στον τοµέα αυτό.

Ο οργανισµός κατευθύνεται από τις εξής αρχές:

(α) Ποιοτική εκπαίδευση για όλους, ώστε να έχουν όλοι οι µαθητές την καλύτερη δυνατή
εκπαίδευση, µια εκπαίδευση που να επικεντρώνεται στις δυνατότητες και όχι στις
αδυναµίες τους.

(β) Ίσες ευκαιρίες για την πρόσβαση στη µάθηση και σεβασµό των ατοµικών διαφορών.

Ο Οργανισµός διευκολύνει την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών σε όλη την Ευρώπη:
συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και διαδίδει τις πληροφορίες που διαθέτουν οι συµµετέχουσες
χώρες και οι Ευρωπαϊκοί φορείς. Σε αυτές περιλαµβάνονται πληροφορίες για την πρακτική
εφαρµογή της ειδικής αγωγής στις συµµετέχουσες χώρες καθώς και πληροφορίες για νέα και
καινοτόµα µέτρα, την έρευνα και ανάπτυξη, και τα κοινοτικά προγράµµατα στήριξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
(30) Ευρωπαϊκός Οργανισµός για την ανάπτυξη της ειδικής αγωγής.
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Κάθε χρόνο ο Οργανισµός ασχολείται µε ορισµένα ειδικά θέµατα. Μία από τις
προτεραιότητές του είναι η µετάβαση από το σχολείο στην απασχόληση. Η σχετική έρευνα
διεξάγεται σε συνεργασία µε 16 χώρες, δηλαδή όλες τις χώρες της ΕΕ (εκτός της Ιρλανδίας),
τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

9.2. Το γενικό πλαίσιο

Κύριος στόχος του Οργανισµού είναι η ανάλυση των υφιστάµενων ευρωπαϊκών µοντέλων
µετάβασης από το σχολείο στον ενήλικο βίο και την απασχόληση, µε την εξέταση των εξής
επί µέρους θεµάτων: ποιες στρατηγικές φαίνεται να παράγουν καλά αποτελέσµατα και γιατί,
ποια πορεία ακολουθείται και για ποιους λόγους επελέγησαν, ποια είναι τα εµπόδια που
ανακύπτουν συχνότερα κατά τη µετάβασης, και ποιος είναι ο ρόλος και ποια τα
επαγγελµατικά προσόντα των εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών.

Στα τέλη του 1999, ο Οργανισµός πραγµατοποίησε την πρώτη επισκόπηση και ανάλυση των
δεδοµένων και πληροφοριών που υπάρχουν στην Ευρώπη και διεθνώς. Στόχος του ήταν να
εντοπίσει τα βασικά προβλήµατα που θέτουν οι ειδικοί στους τοµείς της παιδείας και της
απασχόλησης. Στη συνέχεια έκανε αντιπαραβολή των πληροφοριών, τις οποίες συµπλήρωσε
µε τα δεδοµένα κάθε χώρας που διέθεσαν οι εµπειρογνώµονες των 16 χωρών, καθώς και µε
δεδοµένα από τοπικά προγράµµατα.

Σήµερα, µε βάση τα αποτελέσµατα αυτά, ο Οργανισµός συγκεντρώνει και ενηµερώνει τις
πληροφορίες κάθε χώρας � υφιστάµενες πολιτικές και εφαρµογή τους, προβλήµατα και
αποτελέσµατα � και προβαίνει σε µια δεύτερη ανάλυση της µετάβασης η οποία βασίζεται στο
τι γίνεται στην πράξη.

Συνολικά επελέγησαν από τις συµµετέχουσες χώρες 46 εν εξελίξει προγράµµατα και έγινε
ανταλλαγή εµπειρογνωµόνων, µε συµµετοχή περισσότερων από 70 ατόµων. Στόχος είναι να
εντοπιστούν οι καίριοι παράγοντες που βασίζονται σε διαφορετικές συνθήκες: ζητήµατα,
προβλήµατα, τάσεις και αναγκαίες αλλαγές. Τα αποτελέσµατα της φάσης αυτής αναµένονται
καν στα τέλη του 2001.

Το παρόν άρθρο εξετάζει τα κύρια έγγραφα που δηµοσιεύθηκαν από (η σε συνεργασία µε)
µεταξύ 1992 και 1998 τον ΟΟΣΑ, την UNESCO, το ∆ιεθνές Γραφείο Εργασίας (∆ΓΕ) και
την ΕΚ καλύπτοντας από τέσσερις έως δώδεκα χώρες. Εξετάστηκαν επίσης συναφείς έρευνες
(L. L. Collet-Klingenberg, 1998), ευρωπαϊκά προγράµµατα εν εξελίξει (Pericas, I. και άλλοι,
1999, µεταξύ άλλων), καθώς και δεδοµένα που προέρχονται από το δίκτυο και τη βάση
Eurydice/Eurybase 1999 και από τον Οργανισµό (1999).

Καταρχάς πρέπει να γίνουν ορισµένες διευκρινίσεις. Τα στοιχεία και τα δεδοµένα που
περιέχονται σε όλα τα έγγραφα αφορούν κυρίως την µικτή εκπαίδευση (η ειδική αγωγή
εξετάζεται πάντα υπό αυτό το πρίσµα) και καταστάσεις κοινωνικής ένταξης. Τα δεδοµένα
σχετικά µε τη µετάβαση είναι λιγοστά και η σύγκριση µεταξύ των χωρών είναι µάλλον
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δύσκολη. Σε ορισµένα έγγραφα η µετάβαση επικεντρώνεται κυρίως στις προοπτικές
απασχόλησης, ενώ σε άλλα έχει ευρύτερη έννοια και περιλαµβάνει την ανεξάρτητη διαβίωση
και την εκπαίδευση των ενηλίκων.

Όλα τα έγγραφα θίγουν παρόµοια ζητήµατα:

(α) Πώς πρέπει να προετοιµάζονται τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες για τον βίο ως ενήλικες
πλέον και για την πλήρη ένταξη στην κοινωνία (Pericas, I. και άλλοι. 1999);

(β) Η προετοιµασία για τη ζωή είναι αρκούντως αποτελεσµατική; (όπ. π.).

(γ) Πώς διασφαλίζεται η διά βίου πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε κατάλληλες
εκπαιδευτικές δυνατότητες, προκειµένου να διατηρούν κάθε ευκαιρία να ζουν
ανεξάρτητα; (Lauth, O. και άλλοι 1996).

(δ) Πώς θα µειωθεί ο αριθµός των νεαρών ατόµων που εγκαταλείπουν την αρχική
εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς να έχουν αποκτήσει ελάχιστο επίπεδο επαγγελµατικών
προσόντων; (Κοινή έκθεση για την απασχόληση 1998).

9.3. ∆υνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση στις διάφορες χώρες περιλαµβάνει συνήθως δύο στάδια, το
κατώτερο και το ανώτερο. Η ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου συνήθως συµπίπτει µε την
ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ηλικία 15-16 ετών στις περισσότερες χώρες).

∆ύο βασικές κατηγορίες µαθηµάτων διακρίνονται στην ανώτερη δευτεροβάθµια εκπαίδευση:
µαθήµατα γενικής εκπαίδευσης, που οδηγούν στην εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, και
µαθήµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, που παρέχουν προσόντα τόσο µε σκοπό τον
εργασιακό βίο όσο και για την πραγµατοποίηση σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις κύριες επιλογές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
στις διάφορες χώρες περιλαµβάνονται στο παράρτηµα, στο τέλος του εγγράφου.

∆ιακρίνονται τρεις κυρίως κατηγορίες κατάρτισης µετά την υποχρεωτική εκπαίδευση µε
βάση το περιεχόµενό τους (ΟΟΣΑ, 1997):

(α) Κοινωνική: αποσκοπεί στην προετοιµασία των µαθητών, ώστε να µπορούν να ζουν
ανεξάρτητοι. Η εκπαίδευση των ενηλίκων µπορεί να περιληφθεί στην κατηγορία αυτή,
δεδοµένου ότι στοχεύει στη χειραφέτηση του ατόµου ώστε αυτό να µπορεί συµµετέχει
πλήρως στην κοινωνία ως πολίτης, να αναπτύσσει την αυτονοµία του και να βελτιώνει
την ποιότητα ζωής του.

(β) Επαγγελµατική: αποσκοπεί στην προετοιµασία των νέων για τον εργασιακό βίο (βασικές
ή ειδικές δεξιότητες και προσόντα).

(γ) Γενική: αποσκοπεί στην απόκτηση βασικών ή ειδικών γνώσεων για την πραγµατοποίηση
περαιτέρω ή ανώτερων σπουδών.
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9.4. Στοιχεία

Οφείλουµε να επισηµάνουµε ορισµένα ενδιαφέροντα σηµεία από τα διάφορα έγγραφα:

Όλα τα άτοµα µε αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ουσιαστικές ευκαιρίες εκπαίδευσης
κατά τη διάρκεια της ζωής τους, προκειµένου να µεγιστοποιήσουν την ικανότητά τους να ζουν
ανεξάρτητα. Τα υπάρχοντα δεδοµένα δείχνουν ότι οι ενήλικες µε αναπηρίες έχουν ελλιπή
προσόντα. Τα δεδοµένα της Eurostat (1995) αποκαλύπτουν ότι στις περισσότερες χώρες το
µορφωτικό επίπεδο των ενηλίκων µε αναπηρίες είναι πολύ χαµηλό (Lauth, O. και άλλοι,
Helios, 1996).

Σύµφωνα µε την έκθεση του ΟΟΣΑ (1997), πολλοί µαθητές συνεχίζουν τις σπουδές του,
αλλά πολλοί δεν τις ολοκληρώνουν ποτέ. ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε πόσοι µαθητές
εγκαταλείπουν τις σπουδές τους µετά το στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, είναι όµως
βέβαιο ότι πολλοί δεν συνεχίζουν µετά το στάδιο αυτό.

Μια από τις κύριες δυσκολίες µας είναι ότι δεν διαθέτουµε συγκεκριµένες πληροφορίες
σχετικά µε τον συνολικό αριθµό των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Παρά τις
διαφορές στα στοιχεία, µπορούµε να πούµε ότι σύµφωνα µε τον ορισµό που χρησιµοποιούν
οι χώρες � µαθητές µε αναπηρίες ή µε ειδικές ανάγκες � ο µέσος πληθυσµός των ατόµων µε
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κυµαίνεται µεταξύ 3 % και 20 % των νέων κάτω των 20 ετών
(Ευρωπαϊκός Οργανισµός, 1998, Eurybase 1999). Στο τέλος του παρόντος εγγράφου
παρουσιάζεται διάγραµµα µε πρόσθετες πληροφορίες για τα στοιχεία που έδωσαν οι χώρες.

Οι χαµηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις και η έλλειψη προσόντων αναφέρονται ως λόγοι για τους
οποίους τα άτοµα µε αναπηρίες δεν έχουν µεγαλύτερη επιτυχία στην εξεύρεση απασχόλησης.
Εάν η ανάπτυξη εκπαιδευτικών ευκαιριών είναι απαραίτητη για να βελτιωθεί η κατάσταση
όσον αφορά την εύρεση εργασίας, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν µπορούν να αποκλειστούν
� πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες (Lauth, O. και άλλοι, Helios, 1996).

«Όλα τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για τη µείωση του ποσοστού των νέων που
εγκαταλείπουν την βασική εκπαίδευση χωρίς ένα ελάχιστο επίπεδο προσόντων, κυρίως µε την
εισαγωγή συνολικών µεταρρυθµίσεων του εκπαιδευτικού συστήµατος. Η θέσπιση, η
εδραίωση ή η µεταρρύθµιση της µαθητείας ή άλλης κατάρτισης που συνδέεται µε την
εργασία, αποτελεί σηµαντικό τµήµα των µεταρρυθµίσεων σε πολλές χώρες» (Κοινή έκθεση
για την απασχόληση, ΕΚ 1998).

«Τα σηµερινά δεδοµένα µαρτυρούν ότι πολλά άτοµα µε αναπηρίες δεν διαθέτουν επαρκή
προσόντα για να εργαστούν. Τα αριθµητικά στοιχεία στην Ευρώπη δείχνουν ότι βρίσκονται
σε µειονεκτική θέση στην ανοικτή αγορά εργασίας, όχι λόγω εγγενούς ανικανότητας που
σχετίζεται µε την αναπηρία τους, αλλά λόγω περιορισµένης πρόσβασης στην εκπαίδευση και
την κατάρτιση» (Έκθεση ∆ΓΕ 1998).

Ο ακόλουθος πίνακας δίνει γενικές πληροφορίες σχετικά µε ορισµένα θέµατα προς εξέταση
όσον αφορά την εκπαίδευση των νέων και τη σχετική οικονοµική σηµασία της εκπαίδευσης
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στις διάφορες χώρες. Σύµφωνα µε τα αριθµητικά στοιχεία της Eurostat (1995), το ποσοστό
των νέων ηλικίας 20 µε 29 ετών χωρίς τίτλο αποφοίτησης από την ανώτερη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση κυµαίνεται περίπου στο 30 %. Το ποσοστό αυτό είναι ακόµα υψηλότερο για τους
µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

A B Γ ∆ Ε
Αυστρία 27 53 21 5,9
Βέλγιο 26 65 25 6
∆ανία 27 68 11 7,8 4,1

Φινλανδία 26 66 16 8 4,8
Γαλλία 28 67 23 6,2 4
Γερµανία 26 63 16 4 3,4
Ελλάδα 29 56 29
Ισλανδία 31
Ιταλία 27 54 45 5

Λουξεµβούργο 26 59 51
Πορτογαλία 30 57 58 4
Ισπανία 32 61 44 5,8 3,8
Σουηδία 25 44 11 7,8 4,6

Ηνωµένο Βασίλειο 28 46 40 5 3,8

A � Ποσοστό των νεαρών ατόµων ηλικίας 10 έως 19 στο συνολικό πληθυσµό, 1995.
Πηγή: Eurostat, στατιστικές πληθυσµού.

B � Ποσοστό µαθητών ηλικίας 15 έως 24 ετών, 1995.
Πηγή: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό.

Γ � Ποσοστό νεαρών ατόµων � ηλικίας 20 έως 29 ετών � χωρίς τίτλο αποφοίτησης από την ανώτερη
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 1995.
Πηγή: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό.

∆ � Σύνολο δαπανών για την παιδεία ως ποσοστό του ΑΕγχΠ το 1992.
Πηγή: Η εκπαίδευση µε µια µατιά, ∆είκτες ΟΟΣΑ 1995

E � ∆απάνες για την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση ως ποσοστό του ΑΕγχΠ το 1992.
Πηγή: Η εκπαίδευση µε µια µατιά, ∆είκτες ΟΟΣΑ 1995

9.5. Η κατάσταση στην απασχόληση

Ένας από τους στόχους της κοινωνικής ένταξης είναι να δώσει σε όλους τη δυνατότητα να
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να συµµετάσχουν ουσιαστικά στην κοινωνία.
Η εργασία γεννά αυτοπεποίθηση, συµβάλλει στην κοινωνική συνοχή και παρέχει οικονοµικά
οφέλη.

Κατά παράδοση, τα άτοµα µε αναπηρίες είναι πιο πιθανό να εκπροσωπούνται ελλιπώς ή να
αποκλείονται από το συµβατικό εκπαιδευτικό σύστηµα και την απασχόληση. Η οικονοµική
κατάσταση που επικρατεί σε ορισµένες χώρες οδήγησε σε µακροπρόθεσµη ανεργία, που
πλήττει το σύνολο του πληθυσµού. Υπό τις συνθήκες αυτές τα άτοµα µε αναπηρίες
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βρίσκονται σε µειονεκτική θέση όσον αφορά την απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας των
ατόµων µε ειδικές ανάγκες είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των ατόµων χωρίς αναπηρίες.

Οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν διάφορες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και µέτρα ανάπτυξης
δεξιοτήτων για την αναβάθµιση της απασχολησιµότητας των πολιτών τους. Είναι ζωτικής
σηµασίας να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε τέτοια
προγράµµατα. (Lauth, O. και άλλοι, 1996).

Τα άτοµα µε αναπηρίες αντιµετωπίζουν γενικά περισσότερες δυσκολίες στην εξεύρεση
εργασίας και είναι πιο πιθανό να παραµείνουν άνεργα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Το
ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ειδικές ανάγκες τείνει να είναι δύο ή τρεις φορές
µεγαλύτερο από αυτό των ατόµων χωρίς ειδικές ανάγκες (Έκθεση ∆ΓΕ 1998).

Είναι προφανές ότι εκεί όπου το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό για τον ευρύτερο πληθυσµό,
είναι πιο δύσκολο να διασφαλιστεί απασχόληση για τις οµάδες που πλήττονται από κοινωνικό
και οικονοµικό αποκλεισµό. Μολονότι σε γενικές γραµµές φαίνεται ότι η ανάπτυξη της
απασχόλησης τείνει να διευκολύνει την πρόσβαση στην απασχόληση για τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, αυτό δεν ισχύει παντού � υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που µπορεί να
διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο (Συγκριτική ανάλυση των πολιτικών για την απασχόληση για
άτοµα µε αναπηρίες, ΕΚ, 2000). Στο τέλος της έκθεσης αναφέρονται οι κύριοι δείκτες της
απασχόλησης, οι οποίοι µας επιτρέπουν να κάνουµε συγκρίσεις µεταξύ χωρών και να
καταλήγουµε σε ποσοτικά και ποιοτικά συµπεράσµατα.

Οι πολιτικές που αφορούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες δεν φαίνεται
να εντάσσονται επαρκώς σε άλλους τοµείς πολιτικής, ιδίως την πρόληψη της
µακροπρόθεσµης ανεργίας και την προσαρµογή των συνθηκών για την διευκόλυνση της
ένταξης στον εργασιακό βίο (Κοινή έκθεση για την απασχόληση, ΕΚ 1998).

Οι προοπτικές απασχόλησης είναι πενιχρές για τα νεαρά άτοµα που εγκαταλείπουν το σχολείο
χωρίς να έχουν αποκτήσει τις ικανότητες που απαιτούνται για την εισαγωγή τους στην αγορά
εργασίας (Ψήφισµα του Συµβουλίου σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την
απασχόληση το 1999).

9.6. Στοιχεία

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει ορισµένα στοιχεία σχετικά µε την ανεργία των νεαρών
ατόµων στις διάφορες χώρες καθώς και τις οικονοµικές συνεισφορές των χωρών στα διάφορα
προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης.
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A B Γ ∆
Αυστρία 6 4* 4,40 0,06
Βέλγιο 22 10 6,80 0,15
∆ανία 10 8 6,01 0,46

Φινλανδία 41 17 * 13,10
Γαλλία 27 13 12,40 0,15
Γερµανία 9 8 10,00
Ελλάδα 28 11 9,60
Ισλανδία 11
Ιταλία 33 14 12,10

Λουξεµβούργο 7 3 2,60 0,05
Πορτογαλία 16 8 6,80 0,05
Ισπανία 42 26 20,80 0,01
Σουηδία 19 9* 9,90 0,82

Ηνωµένο Βασίλειο 16 9 7,00 0,03

* Στοιχεία για το 1993 από την έκθεση για την απασχόληση του ΟΟΣΑ, 1996

A � Ποσοστό ανεργίας νεαρών ατόµων ηλικίας 15 έως 24 ετών.
Πηγή: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό.

B � Ποσοστό ανεργίας των 25 έως 34 ετών, 1995.
Πηγή: Eurostat, Έρευνα για το εργατικό δυναµικό.

Γ � Ποσοστό ανεργίας νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών, 1997.
Πηγή: Εναρµονισµένα ποσοστά ανεργίας της Eurostat.

∆ � ∆ηµόσιες δαπάνες για προγράµµατα που αφορούν την αγορά εργασίας ως ποσοστό του
ΑΕγχΠ, 1994.
Πηγή: Έκθεση για την απασχόληση, 1995, ΟΟΣΑ

9.7. Πρώτα αποτελέσµατα

Τα κύρια προβλήµατα που θίγουν τα διάφορα έγγραφα στους τοµείς της εκπαίδευσης και της
απασχόλησης µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Εκπαίδευση και κατάρτιση Απασχόληση
Υψηλό ποσοστό ατόµων που εγκαταλείπουν την
εκπαίδευση
Μολονότι δεν είναι εύκολο να συλλεχθούν ακριβή
δεδοµένα, µπορούµε να πούµε ότι µεγάλο ποσοστό των
µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν ολοκληρώνει
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που πρέπει να παρακολουθεί.
Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έχουν τις ίδιες
δυνατότητες µε τους άλλους µαθητές, αλλά στην πράξη τους
δίνεται η δυνατότητα κυρίως να ασχοληθούν µε κοινωνικού
περιεχοµένου ή χαµηλότερου επιπέδου επαγγελµατικά
προγράµµατα. ∆εν έχουν πάντα ενδιαφέρον για τις
περιορισµένες επιλογές που τους προτείνονται, τα δε
προγράµµατα δεν είναι πάντα προσαρµοσµένα στα
ενδιαφέρονται και τις ανάγκες τους.

Υψηλό ποσοστό ανεργίας
Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες βρίσκονται σε µειονεκτική
θέση. Είτε υποεκπροσωπούνται είτε αποκλείονται από την
απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες είναι κατά πολύ υψηλότερο από εκείνο των ατόµων
χωρίς αναπηρίες: δύο έως τρεις φορές υψηλότερο. (∆ΓΕ
1998)
Οι πολιτικές που αφορούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των
ατόµων µε αναπηρίες δεν φαίνεται να εντάσσονται επαρκώς
σε άλλους τοµείς της πολιτικής, ιδίως σε εκείνους που
σχετίζονται µε την πρόληψη της µακροπρόθεσµης ανεργίας
και την προσαρµογή των συνθηκών για τη διευκόλυνση της
ένταξης στον εργασιακό βίο (Κοινή έκθεση για την
απασχόληση, ΕΚ 1998).
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Τα στοιχεία δείχνουν ότι αρκετά µεγάλος αριθµός µαθητών
συνεχίζει τις σπουδές του, αλλά µεγάλο ποσοστό αυτών δεν
τις ολοκληρώνει ποτέ. ∆εν είναι δυνατό να γνωρίζουµε
πόσοι µαθητές εγκαταλείπουν τις σπουδές τους µετά το
στάδιο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αλλά µπορούµε να
δηλώσουµε µε βεβαιότητα ότι πολλοί δεν συνεχίζουν µετά
το στάδιο αυτό. (ΟΟΣΑ, 1997).
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων που θα είναι πιο
ενδιαφέροντα για τους µαθητές θα µπορούσε να αποτελέσει
λύση σε διάφορα προβλήµατα (Ευρωπαϊκός Οργανισµός,
1999)

Τα εθνικά δεδοµένα περιλαµβάνουν µόνο τους
καταγεγραµµένους ανέργους, αλλά µεγάλο ποσοστό ατόµων
µε αναπηρίες δεν έχουν καταχωρηθεί ως άνεργοι. ∆εν είχαν
καν την ευκαιρία να έχουν µια πρώτη εργασία (Lauth, O. και
άλλοι,1996).
Το επίδοµα ανεργίας για άτοµα µε αναπηρίες είναι το τρίτο
υψηλότερο κονδύλιο δαπανών κοινωνικής προστασίας, µετά
τις συντάξεις γήρατος και τις δαπάνες ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης � είναι µεγαλύτερο του κονδυλίου των
επιδοµάτων ανεργίας (Απασχόληση και άτοµα µε αναπηρίες,
ΕΚ, 1997).

Περιορισµένη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση
Μολονότι στις περισσότερες χώρες η εκπαίδευση είναι
υποχρεωτική έως την ηλικία των 15 ή 16 ετών, σε ορισµένες
χώρες σχεδόν 80 % των ενηλίκων µε αναπηρίες δεν
προχωρά πέρα από την πρωτοβάθµια εκπαίδευση ή µπορεί
να θεωρηθεί αναλφάβητο (Lauth, O. και άλλοι, 1996)

Μη πρόσβαση στο χώρο εργασίας

Υπάρχουν ακόµη προβλήµατα πρόσβασης στο χώρο
εργασίας, τα οποία συνδέονται όµως και µε την ανθρώπινη
και τεχνική υποστήριξη και βοήθεια.

Έλλειψη προσόντων
Τα υπάρχοντα δεδοµένα δείχνουν ότι πολλά άτοµα µε
αναπηρίες δεν διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για να
εργαστούν (∆ΓΕ 1998). Τα στοιχεία στην Ευρώπη δείχνουν
ότι βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην ανοικτή αγορά
εργασίας, όχι λόγω εγγενούς ανικανότητας που σχετίζεται
µε την αναπηρία τους, αλλά λόγω περιορισµένης πρόσβασης
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. (όπ. π.).
Το φλέγον θέµα είναι ότι τα άτοµα µε αναπηρίες δεν
αποκτούν τα αναγκαία προσόντα που απαιτούνται για την
απασχόληση. Οι πρωτοβουλίες για την κατάρτιση πρέπει να
βασίζονται περισσότερο στις σηµερινές ανάγκες της αγοράς
εργασίας.
Περιορισµένες επιλογές
Οι περιορισµένες επιλογές που προσφέρονται στα άτοµα µε
αναπηρίες, όσον αφορά τα προγράµµατα εκπαίδευσης και
κατάρτισης, οφείλονται στα κρατούντα στερεότυπα σχετικά
µε τις αναπηρίες.

Αλλαγή των συνθηκών εργασίας
Οι συνθήκες εργασίας µεταβάλλονται σταδιακά, π.χ.
αυξάνεται η σηµασία της µερικής απασχόλησης και της
προσωρινής εργασίας.

Επιθετική στρατηγική
Η ανάπτυξη της απασχόλησης απαιτεί επιθετική στρατηγική,
που θα προωθεί την αύξηση της ζήτησης, και όχι αµυντική
στρατηγική. Απαιτούνται επενδύσεις στη φυσική
παραγωγική ικανότητα, τους ανθρώπινους πόρους, τη γνώση
και τις δεξιότητες. Οι νέοι µε ειδικές ανάγκες θα πρέπει να
αναλαµβάνουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασµό του µέλλοντός
τους.

Ανεπαρκής προσαρµογή στις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες (προσωποκεντρική προσέγγιση)
Η ενιαία προσέγγιση δεν είναι χρήσιµη, καθώς κάθε άτοµο
είναι διαφορετικό και κάθε κατάσταση επίσης διαφορετική.
Η ένταξη στην απασχόληση απαιτεί ειδικά προσαρµοσµένες
λύσεις.

Υποτίµηση των ικανοτήτων
Οι εκπαιδευτικοί, γονείς και το ευρύ κοινό της υποτιµούν
την δυνατότητα των ατόµων µε αναπηρίες να απασχοληθούν
σε ανταγωνιστική έµµισθη εργασία.
Η συνεργασία µε τους γονείς είναι πολύ σηµαντική για την
ανάπτυξη ρεαλιστικής εικόνας των δεξιοτήτων των µαθητών
(EA 1999).

Ελλιπής κατανόηση των προσόντων και ικανοτήτων
Οι εργοδότες εξακολουθούν να πιστεύουν σε στερεότυπα.

Συχνά η επαγγελµατική κατάρτιση δεν συνδέεται µε την
άσκηση επαγγέλµατος ούτε προσανατολίζεται προς τον
εργασιακό χώρο
Η επαγγελµατική κατάρτιση συχνά παρέχεται σε χωριστές
εγκαταστάσεις � σε ιδρύµατα επαγγελµατικής κατάρτισης

Ασάφεια σχετικά µε τις δυνατότητες κατάρτισης που
προσφέρουν οι εργοδότες
∆εν υπάρχουν αξιόπιστα δεδοµένα σχετικά µε τις
δυνατότητες κατάρτισης που προσφέρουν οι εργοδότες.
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για ορισµένα είδη αναπηρίας. Συχνά δεν αφορά περίπλοκα
επαγγέλµατα ενώ οι εφαρµοζόµενες µέθοδοι µπορεί να είναι
πολύ παραδοσιακές. Στην έκθεση της ΕΚ του 1992 σχετικά
µε τα προστατευµένα εργαστήρια διαπιστώνεται ότι πολύ
σπάνια παρέχονται ευκαιρίες συµµετοχής σε περαιτέρω
κατάρτιση.
Η επαγγελµατική κατάρτιση χρειάζεται περισσότερη
ενηµέρωση σχετικά µε τις δεξιότητες που ζητούν οι
εργοδότες.
Βελτίωση των προσόντων των εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί σπάνια καταρτίζονται καταλλήλως για να
προετοιµάσουν νεαρά άτοµα µε ειδικές ανάγκες κατά τη
µετάβασή τους προς την απασχόληση.
Είναι απαραίτητη η βελτίωση της κατάρτισης ή η παροχή πιο
κατάλληλης κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς, προκειµένου
να προετοιµάζουν καλύτερα τα νεαρά άτοµα µε ειδικές
ανάγκες.

∆υσκολίες τοπικής και πρακτικής εφαρµογής της
νοµοθεσίας
Η απουσία νοµικού πλαισίου ή η έλλειψη ευελιξίας του
προκαλούν δυσκολίες.
Αδυναµία εφαρµογής και επιβολής των ποσοστώσεων
απασχόλησης.
Οι περισσότερες χώρες εφαρµόζουν ένα συνδυασµό µέτρων,
τα οποία θεωρούνται αποτελεσµατικά σε διαφορετικό
βαθµό. ∆εν υπάρχουν παραδείγµατα επίτευξης των στόχων
των ποσοστώσεων, αλλά οι υποστηρικτές του συστήµατος
αυτού επισηµαίνουν ότι οι πόροι που προκύπτουν από
φόρους ή πρόστιµα επιτρέπουν τη χρηµατοδότηση άλλων
µέτρων για την ανάπτυξη της απασχόλησης.
Η νοµοθεσία κατά των διακρίσεων επίσης εµφανίζει
προβλήµατα. Μερικές φορές δίνεται η εντύπωση ότι η
νοµοθεσία αυτή στοχεύει περισσότερο στη µετάδοση
µηνυµάτων στα άτοµα µε αναπηρίες και στους εργοδότες
παρά στην παροχή αποτελεσµατικών λύσεων (Ecotec, EΕ,
2000).

Ελπίζουµε ότι το έργο µας των δύο αυτών ετών θα µας επιτρέψει να εντοπίσουµε τους
σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη µετάβαση στην αγορά εργασίας. Σήµερα
εξετάζουµε έξι παράγοντες που φαίνεται να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Αυτοί είναι: η
προσωποκεντρική οργάνωση της µετάβασης προς την αγορά εργασίας και η εισαγωγή
κριτηρίων για τη διασφάλιση οµαλής µετάβασης· η κατάρτιση σε πραγµατικές συνθήκες
εργασίας· τα επαγγελµατικά προσόντα και οι τίτλοι που χορηγούνται στους µαθητές· ο ρόλος
των µέτρων στήριξης από το σχολείο στην εργασία· η συνεργασία µεταξύ υπηρεσιών και
ειδικών· και τέλος ο ρόλος και τα όρια των νοµοθετικών µέσων κατά των διακρίσεων.
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Παράρτηµα

Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τον πληθυσµό των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σύνολο ατόµων
µε ειδικές
ανάγκες*

Αριθµός
µαθητών �
υποχρεωτική
εκπαίδευση

Αριθµός
µαθητών µε
ειδικές

εκπαιδευτικές
ανάγκες �
υποχρεωτική
εκπαίδευση**

% µαθητών µε
ειδικές

εκπαιδευτικές
ανάγκες -

υποχρεωτική
εκπαίδευση

Αυστρία 2 128 000 848 735 25 770 3
Βέλγιο
(ολλανδόφωνοι)

200 000 886 898 38 255 4,3

Βέλγιο
(γαλλόφωνοι)

829 391 27 255 3,2

∆ανία 640 000 80 000 12,5
Φινλανδία 581 900 103 892 17,8
Γαλλία 1 800 000 �

3 200 000
7 724 033 257 423 3,3

Γερµανία 6 621 157 9 399 127 405 945 4,3
Ελλάδα 1 022 996 12 906 1,2
Ισλανδία 42 318 6 348 15
Ιρλανδία 374 400 531 845 15 200 2,8
Ιταλία 4 304 119 94 130 2,1
Λουξεµβούργο 57 708 1 200 2
Κάτω Χώρες 500 000 2 056 000 117 943 4,9
Νορβηγία 839 344 478 500 31 000 6,5
Πορτογαλία 985 893 1 300 000 75 991 5,8
Ισπανία 6 805 322 113 338 1,7
Σουηδία 1 200 000 1 014 823 22 084 2,1
Ηνωµένο
Βασίλειο

5 900 000 10 245 548 256 139 2,5
20

ΣΥΝΟΛΟ 48 769 263

Πηγή: Eurydice/Eurybase 1999
Ευρωπαϊκός Οργανισµός (1998, 1999)

* Εκτιµώµενα αριθµητικά στοιχεία για τις περισσότερες χώρες. Σύµφωνα µε την έκθεση για την απασχόληση
του 1999, µπορούµε να πούµε ότι τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες αποτελούν το 17 % του συνολικού
πληθυσµού. Από αυτά, ποσοστό 50% είναι ηλικίας µεταξύ 50 και 64 ετών.

** Τα στοιχεία αφορούν κυρίως το σχολικό έτος 1997/98.
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10. Επαγγελµατική ή προσωπική αυτονοµία ή και
τα δύο; Ρόλος και σηµασία της προστατευµένης
εργασίας στην πορεία προς τη χειραφέτηση

Gérard Zribi (31)

Το ερώτηµα αυτό θέτει επί τάπητος το θέµα της ωφέλειας και της ίδιας της νοµιµότητας της
προστατευµένης εργασίας: προστατεύουµε το άτοµο από τη νωθρότητα ή από ένα περιβάλλον
απόρριψης, το οποίο είναι υπερβολικά βίαιο και προκαλεί αίσθηµα ανασφάλειας; Μήπως
προστατεύουµε τις παραδοσιακές µας αξίες, σύµφωνα µε τις οποίες η εργασία αποτελεί
προϋπόθεση της κανονικότητας, της αξιοπρέπειας και, γιατί όχι, της ανθρωπιάς;

Η προστατευµένη εργασία είναι άραγε µια νέα µορφή αποξένωσης από την κοινωνία, µια
ζούγκλα χωρίς κοινωνικά δικαιώµατα για τους εργαζοµένους, ένας διαχωρισµός από το
κανονικό περιβάλλον εργασίας ή µήπως είναι µια πραγµατική κοινωνική και ηθική επιλογή
µε σκοπό την αποδέσµευση δηµόσιων πόρων, προκειµένου να βρεθούν θέσεις εργασίας για
άτοµα µε ειδικές ανάγκες, που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας και είναι σε θέση να
εργαστούν, σε ένα περιβάλλον που δεν παράγει θέσεις εργασίας ακόµα και για άτοµα
σωµατικά και πνευµατικά υγιή;

Άραγε µόνο η κανονική εργασία αξίζει προσοχής; Μήπως είναι ο µόνος αξιόπιστος δείκτης
κοινωνικής ένταξης, ποιότητας ζωής και κοινωνικής θέσης, σε αντίθεση µε την
προστατευµένη εργασία;

10.1. Πρώτες σκέψεις

10.1.1. Το όφελος από µια επαγγελµατική δραστηριότητα

Το να υπεραµύνεται κανείς σήµερα της διασφάλισης µιας επαγγελµατικής δραστηριότητας
για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση ή ψυχική αναπηρία µοιάζει, για τον εξωτερικό
παρατηρητή, µε κοινωνικό παραλογισµό, τη στιγµή που η απασχόληση σπανίζει όλο και
περισσότερο και έχει υποστεί βαθιές ποιοτικές µεταβολές.

                                                
(31) Γενικός διευθυντής της AFASER (Association des Familles et Amis pour l�Accueil, les Soutiens,

l�Éducation et la Recherche en faveur des personnes handicapées mentales � Ένωση οικογενειών και φίλων
για την υποδοχή, τη στήριξη, την εκπαίδευση και την έρευνα υπέρ των ατόµων µε νοητική αναπηρία) �
πρόεδρος του ANDICAT (Association Nationale des Directeurs et Cadres de Centres d�Aide par le Travail -
Εθνική Ένωση ∆ιευθυντών και Στελεχών Κέντρων Παροχής Βοήθειας µέσω της Εργασίας)
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Ωστόσο, η κοινωνική θέση εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να αποτελεί ουσιαστικά
συνάρτηση της απασχόλησης: το κοινωνικό πρότυπο στις κοινωνίες µας, παρότι µαστίζονται
από την ανεργία, παραµένει η εργασία· οι οικονοµικές σχέσεις καθορίζουν, στην
πραγµατικότητα, τις κοινωνικές σχέσεις.

Η κατάσταση αυτή αφορά, προφανώς, και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, για τα οποία η
επαγγελµατική ένταξη συµβάλλει στη βελτίωση της εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους και
στη θετικότερη αντιµετώπισή τους από την κοινωνία (για τους άλλους, η µόνη σηµασία της
επαγγελµατικής ένταξης έγκειται στο ότι καθησυχάζει τις οικογένειες και τους ειδικούς ότι
ακολουθούνται µοντέλα κανονικής ζωής).

Η απασχόληση αποτελεί, πράγµατι, σηµαντική αξία· δεν είναι µόνο πηγή εισοδήµατος, αλλά
και µέσο κοινωνικής ένταξης και τρόπος προσωπικής βελτίωσης και εξέλιξης για όσους
θέλουν και µπορούν να εργαστούν.

Αξίζει να αναφέρουµε, για παράδειγµα, ότι η αποµάκρυνση 90.000 ατόµων από την εργασία
για λόγους σωµατικής ή πνευµατικής ανικανότητας � πραγµατικής ή υποτιθέµενης � που
έγινε πριν µερικά χρόνια στην Ολλανδία, µετατρέπεται σήµερα, σύµφωνα µε την άποψη
πολλών ειδικών, σε «κοινωνικό εφιάλτη».

Το δικαίωµα στην απασχόληση, είτε αυτή είναι «υποστηριζόµενη» ή µη, είτε αυτή είναι
«προστατευµένη» πλήρως, µερικώς ή καθόλου, πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου ως ένα από τα
θεµελιώδη δικαιώµατα του ατόµου.

Η άσκηση ενός επαγγέλµατος επιτρέπει την ένταξη του ατόµου σε ένα οργανωµένο και
προκαθορισµένο δίκτυο σχέσεων µε συναδέλφους, πελάτες κλπ., ενώ η έλλειψη εργασίας
δηµιουργεί περισσότερο αβέβαιες και ασταθείς κοινωνικές σχέσεις. Αυτή η αστάθεια είναι
ακόµη µεγαλύτερη στην περίπτωση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τα οποία είναι πιο
ευάλωτα στη µοναξιά και την περιθωριοποίηση.

Η έλλειψη απασχόλησης περιθωριοποιεί· δηµιουργεί ένα αίσθηµα αχρηστίας και
παθητικότητας σε µια κοινωνία που εµµένει στην πλήρη απασχόληση. Στην πραγµατικότητα,
σύµφωνα µε πολλές µελέτες που εκπονήθηκαν από το Ίδρυµα για τη Μελέτη των
Συστηµάτων στην Ευρώπη σχετικά µε την εξέλιξη των ευρωπαϊκών αξιών από το 1981 έως
το 1990 (δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα Le Monde στις 8 Ιανουαρίου 1997), η απασχόληση
παραµένει ο πρωταρχικός παράγοντας προσωπικής ταυτότητας και κοινωνικής ένταξης.

Η αξία «απασχόληση» κατατάσσεται, µάλιστα, στη δεύτερη θέση, µετά την αξία της
οικογένειας στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, µεταξύ των οποίων και η Γαλλία· σύµφωνα
µε άλλες µελέτες που έχουν εκπονήσει ορισµένα συνδικάτα, η επιθυµία που παρατηρείται για
διευθέτηση και µείωση του χρόνου απασχόλησης φαίνεται να συµπληρώνει και όχι να
αντίκειται στη στάση αυτή.
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Αυτό σηµαίνει ότι στα άτοµα που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας τα οικονοµικά προβλήµατα
που συνδέονται µε την απασχόληση προκαλούν σχεδόν αυτόµατα κοινωνικά προβλήµατα· το
ίδιο συµβαίνει και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

10.1.2. Η ψευδοδιαµάχη µεταξύ κανονικής και προστατευµένης εργασίας

Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση κάθε ατόµου και την εξέλιξη των σύγχρονων
κοινωνικών πολιτικών οδηγούµεθα στο σχεδιασµό ποικίλων λύσεων µε προοδευτικό ή
ανατρεπτικό χαρακτήρα σε µια συνεχή διεργασία που εµπλουτίζεται ολοένα, η οποία ξεκινά
από το παραδοσιακό ίδρυµα και φτάνει έως το κανονικό περιβάλλον, διερχόµενη από λύσεις
ηµιπροστατευµένης εργασίας.

Ο σηµερινός προβληµατισµός αφενός για την κοινωνική ένταξη, η οποία συχνά
προσεγγίζεται µε ενιαίο τρόπο, και αφετέρου για το προστατευµένο περιβάλλον, που
παρουσιάζεται ως ένας ολότελα ξεχωριστός χώρος, περιορίζεται τελικά σε νοµοτέλεια τύπου
«όλα ή τίποτα», όπου δεν λαµβάνονται υπόψη ούτε οι ιδιαίτερα προσεκτικές θεσµικές
εξελίξεις, το οικονοµικό περιβάλλον και οι ιδιαιτερότητες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
ούτε άλλωστε και οι νέες προσεγγίσεις (πολύπλευρες, πολυµορφικές...) των διαδικασιών
ένταξης στο σύνολο (που δεν αφορούν µόνο τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες).

10.2. Ένα σύνθετο και αφιλόξενο οικονοµικό περιβάλλον

Το οικονοµικό περιβάλλον θα µπορούσαµε να το χαρακτηρίσουµε εν τάχει ως εξής:

(α) µια πλούσια κοινωνία (όσον αφορά την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών) την οποία
κινούν ο ανταγωνισµός, η διεθνής αγορά και ο έλεγχος των νέων τεχνολογιών·

(β) µια οικονοµική και κοινωνική λειτουργία, η οποία είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή·

(γ) µια αγορά εργασίας στην οποία δεν είναι δυνατόν να εφαρµοστούν οι παραδοσιακές
µέθοδοι ανάλυσης·

(δ) σχετικά υψηλό επίπεδο ανεργίας στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών·

(ε) διάρρηξη του κοινωνικού ιστού: κοινωνικές οµάδες ζουν στις ίδιες χώρες, αλλά σε
χωριστούς κόσµους· ο αποκλεισµός δεν αποτελεί πλέον περιθωριακό φαινόµενο.

Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η κατάσταση της αγοράς εργασίας χαρακτηρίζεται από διαρκή
ποσοτική έλλειψη θέσεων εργασίας και από µεταβολές ως προς την ποιότητα της εργασίας.

Παρατηρούµε ότι η κατάσταση αυτή ποικίλλει από τον έναν οικονοµικό τοµέα στον άλλο.
Έτσι, αναπτύσσονται θέσεις εργασίας στους τοµείς των εµπορικών και των µη εµπορικών
υπηρεσιών (ταχυφαγεία, καθαρισµός χώρων, βελτίωση του περιβάλλοντος), ενώ µειώνονται
οι θέσεις εργασίας στη βιοµηχανία, λόγω πολλών και διαφόρων παραγόντων (αυτοµατισµός,
διεθνής ανταγωνισµός...).



128

Ωστόσο, πρέπει να προσθέσουµε ότι οι θέσεις απασχόλησης στους τοµείς των υπηρεσιών δεν
προσφέρουν πια, όπως πριν από κάποια χρόνια, πραγµατικές δυνατότητες επαγγελµατικής
ένταξης για τους εργαζόµενους µε νοητική και ψυχική αναπηρία· αυτός ο τοµέας
δραστηριότητας έχει υιοθετήσει πολύ απαιτητικούς τρόπους οργάνωσης, παρόµοιους µε
εκείνους του τοµέα της βιοµηχανίας.

Ως εκ τούτου, η πολύ λογική απαίτηση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών (π.χ.
καφετέριες, επιχειρήσεις καθαρισµού και συντήρησης χώρων πρασίνου...) για περισσότερα
προσόντα και πρακτικές και κοινωνικές δεξιότητες (επικοινωνιακές ικανότητες, κατάλληλη
συµπεριφορά) από τους εργαζοµένους τους καθιστά πολύ δύσκολη την επαγγελµατική ένταξη
σε κανονικό περιβάλλον, ακόµα και σε τοµέα που δηµιουργεί θέσεις εργασίας.

Η άµεση πρόσληψη εργαζοµένων µε νοητική και ψυχική αναπηρία από τις επιχειρήσεις, τις
δηµόσιες υπηρεσίες και τους φορείς δηµόσιας διοίκησης, που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη
και τις επιταγές των προϋπολογισµών τους, θα παραµείνει, πιθανόν, πολύ περιορισµένη κατά
τα επόµενα έτη.

∆εν αποκοµίζουµε λοιπόν τίποτα από θεωρητική και πρακτική άποψη µε το να στηριζόµαστε
στην εξίσωση της δεκαετίας του 1960, σύµφωνα µε την οποία οι ενώσεις και τα κέντρα
κατάρτισης προετοιµάζουν τα άτοµα για την απασχόληση και οι επιχειρήσεις
προσλαµβάνουν.

Το συµπέρασµα αυτό υποστηρίζεται κυρίως από την πρόσφατη διαπίστωση ότι η οικονοµική
ανάκαµψη που παρατηρήθηκε τελευταία, παρότι δηµιούργησε θέσεις εργασίας, δεν ωφέλησε
τον «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας, στον οποίο ανήκουν τα µειονεκτούντα άτοµα και τα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η στάση που έχουν απέναντι στην κανονική εργασία πολλοί
εργαζόµενοι µε νοητική και ψυχική αναπηρία. Πολύ συχνά, οι εργαζόµενοι µε ειδικές
ανάγκες που πέρασαν αρκετά µεγάλο διάστηµα έγκλειστοι σε νοσοκοµεία και ιδρύµατα ή που
εργάζονται πολλά χρόνια σε κέντρα αρωγής µέσω της εργασίας, δεν έχουν καταρτιστεί και
δεν έχουν προετοιµαστεί για την ένταξή τους στο κανονικό περιβάλλον. Πρέπει επίσης να
λαµβάνεται υπόψη και η ίδια η νοητική υστέρηση και οι ψυχικές διαταραχές, που αποτελούν
πραγµατική τροχοπέδη για την ένταξη σε ένα παραδοσιακό µοντέλο εργασίας.

Έτσι δηµιουργείται φόβος, ενίοτε και άγχος, απέναντι στην ένταξη στο κανονικό περιβάλλον
εργασίας. Η απώλεια ψυχολογικής και υλικής ασφάλειας, η ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης
έχουν ως αποτέλεσµα τα καλύτερα προσαρµοσµένα άτοµα µε νοητική και ψυχική αναπηρία,
που ασκούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα σε οργανισµό προστατευµένης εργασίας,
να διστάζουν να επιχειρήσουν την ένταξή τους. Το άγχος των οικογενειών τους συµβάλλει
επίσης στη δηµιουργία αυτών των αναστολών.
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10.3. Η απαραίτητη ύπαρξη µιας δεύτερης και πολυµορφικής
αγοράς εργασίας

Εάν θέλουµε να σεβαστούµε το δικαίωµα στην απασχόληση, τα επιχειρήµατα που
αναπτύχθηκαν ανωτέρω οδηγούν στη εξέταση ενός συνόλου ειδικών µέτρων
(παραπληρωµατικών, συνδεδεµένων, διασταυρούµενων, συµπληρωµατικών) που συνοδεύουν
το κανονικό περιβάλλον εργασίας.

Τα µέτρα αυτά εφαρµόζονται προοδευτικά χάρη στον εµπλουτισµό της νοµοθεσίας, που
επιτρέπει τη χορήγηση πόρων για την ένταξη και την κατάρτιση σε κανονικό περιβάλλον
(προσβασιµότητα, επιδοτούµενα σεµινάρια, πριµοδότηση για την απασχόληση, ενίσχυση των
αποδοχών�), ή ακόµα και για τη δηµιουργία εργαστηρίων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Τα µέτρα που λειτουργούν απλώς ως κίνητρα και αφορούν το περιβάλλον εργασίας ή την
αµοιβή, ή ακόµα και η θετική διάκριση (παραδείγµατος χάρη, η εφαρµογή ποσοστώσεων για
τους εργαζόµενους µε ειδικές ανάγκες) ή, τέλος, η δηµιουργία εργαστηρίων για άτοµα µε
ειδικές ανάγκες, θα δηµιουργήσουν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες θέσεις εργασίας
κατά το µάλλον ή ήττον υποστηριζόµενες � πλήρως, µερικώς ή καθόλου � στο πλαίσιο του
κανονικού περιβάλλοντος εργασίας.

Τα εργαστήρια για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες ανήκουν σε αυτά τα ιδιαίτερα είδη
απασχόλησης, στα οποία τα αντίστοιχα κοινωνικά και οικονοµικά θέµατα έχουν µεγαλύτερη
ή µικρότερη σηµασία. Παραδείγµατος χάρη, στο ένα άκρο βρίσκουµε την «υποστηριζόµενη»
απασχόληση (χάρη στην αµοιβή του εργαζόµενου που παρέχεται από το κράτος), η οποία
ασκείται εντός µιας κανονικής επιχείρησης και βρίσκεται υπό την άµεση εποπτεία της
επιχείρησης: η κοινωνική δράση στην περίπτωση αυτή είναι περιορισµένη. Αντιθέτως, στο
άλλο άκρο βρίσκουµε µια θέση εργασίας που προσφέρεται από τα κέντρα αγωγής µέσω
εργασίας. Η εν λόγω απασχόληση ασκείται εντός των κέντρων αυτών και η σηµασία της
έγκειται στο γεγονός ότι πρόκειται µάλλον για κοινωνική δράση παρά για οικονοµικό σχέδιο
(το οποίο αποτελεί εδώ µέσο και όχι πρωταρχικό στόχο).

Πρέπει να προσθέσουµε ότι το περιβάλλον της προστατευµένης εργασίας, εδώ και µερικά
χρόνια, έχει διαφοροποιηθεί πλέον σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου παρατηρείται:

(α) πραγµατική ένταξη στο οικονοµικό σύστηµα·

(β) δηµιουργία διαφοροποιηµένων δραστηριοτήτων (άλλοτε περιορισµένων σε καθήκοντα
χωρίς µεγάλη σηµασία), ιδιαίτερα επιµορφωτικών και χρήσιµων: καθαριστήρια,
καφετέριες, ξενοδοχειακά επαγγέλµατα, τουριστικά επαγγέλµατα, κηπουρική, συντήρηση
περιβάλλοντος κλπ.)·

(γ) όλο και µεγαλύτερη ποικιλία τρόπων άσκησης των επαγγελµάτων, δηλαδή η διατήρηση
της παραδοσιακής εργασίας σε ειδικά εργαστήρια, αλλά και η ανάπτυξη της εργασίας
που πραγµατοποιείται ατοµικά ή συλλογικά στο κανονικό περιβάλλον.
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Πρέπει να προσθέσουµε επίσης ότι η προστατευµένη εργασία δεν εκπληρώνει πλήρως το
ρόλο της εάν δεν πληρούνται τρεις προϋποθέσεις:

(α) οι οργανισµοί προστατευµένης εργασίας (κέντρα παροχής βοήθειας µέσω της εργασίας,
εργαστήρια προστατευµένης εργασίας) πρέπει να είναι πραγµατικοί χώροι
κοινωνικοποίησης·

(β) οι οργανισµοί προστατευµένης εργασίας πρέπει να προτείνουν διαφοροποιηµένες µορφές
απασχόλησης, από την παραδοσιακή προστατευµένη απασχόληση εντός των
εργαστηρίων έως πιο ήπιες και ολοκληρωµένες µορφές απασχόλησης σε κανονικό
περιβάλλον: πρόκειται γι� αυτό που ονοµάζεται «ηµιπροστατευµένη εργασία» ή και
«υποστηριζόµενη απασχόληση» ή «υποβοηθούµενη απασχόληση»·

(γ) οι οργανισµοί προστατευµένης εργασίας, τέλος, πρέπει να λειτουργούν ως βάσεις
στήριξης για την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων και δράσεων ένταξης, χωρίς να
υποβαθµίζονται όµως οι εκείνοι οι εργαζόµενοι µε ειδικές ανάγκες οι οποίοι δεν θα
µπορούν να ασκούν µια κανονική εργασία.

10.4. Προϋποθέσεις για βελτίωση

Θα πρέπει να αναπτυχθούν πολλοί άξονες µέσα από (ή παράλληλα µε) το περιβάλλον της
προστατευµένης εργασίας:

(α) η ανάπτυξη µέσων κατάρτισης, στήριξης και εκ νέου προσαρµογής που θα επιτρέψει την
ένταξη, είτε προσωρινά είτε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, πληθυσµιακών οµάδων που
είναι συναφείς αλλά έχουν διαφορετικές ανάγκεςú

(β) ο πολλαπλασιασµός των µορφών απασχόλησης, ηµιπροστατευµένης ή εντός των
εργαστηρίων, γεγονός που θα αποφέρει διπλό όφελος: αφενός την προώθηση σχετικά
εξατοµικευµένης, προστατευµένης ή µη, απασχόλησης και ένταξης, και αφετέρου τον
συνυπολογισµό του τρόπου µε τον οποίο εξελίσσεται η οργάνωση των επιχειρήσεων
(κατακερµατισµένη ή διευρυµένη επιχείρηση)ú

(γ) η στόχευση των δραστηριοτήτων κατάρτισης και προστατευόµενης απασχόλησης
πρωτίστως σε δραστηριότητες στον τοµέα των υπηρεσιών, οι οποίες δρουν και ως χώροι
εύρεσης απασχόλησης και επιµόρφωσης για την κατάκτηση κοινωνικών εµπειριών και
κατάλληλων συµπεριφορών, συµβάλλοντας έτσι στην κοινωνική προσαρµογήú

(δ) η δηµιουργία ενός κέντρου µέσων που επιτρέπουν την παρατήρηση, την αξιολόγηση και
τη στήριξη της επαγγελµατικής και κοινωνικής ένταξης σε κανονικό περιβάλλονú

(ε) ο καθορισµός εξατοµικευµένων προστατευµένων και ηµιπροστατευµένων µορφών
απασχόλησης σε σχέση µε το χρόνο εργασίας, κάτι που θα ανταποκρινόταν ταυτοχρόνως
σε διαφορετικές ικανότητες και ανάγκες αλλά και στην πολιτισµική εξέλιξη της σχέσης
του συνόλου του πληθυσµού µε την εργασία: µερική απασχόληση, πλήρης απασχόληση,
άδειες προσαρµοσµένες στις ανάγκες του εργαζοµένου κλπ.ú
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(στ) η ανάληψη πρωτοβουλιών, όποτε αυτό είναι δυνατόν, για την άµεση δηµιουργία θέσεων
εργασίας για τους πιο αποδοτικούς εργαζόµενους µε ειδικές ανάγκες, χρησιµοποιώντας
τις ενισχύσεις που διατίθενται στις επιχειρήσεις (Υπουργείο Εργασίας, AGEFIPH �
Εθνική Ένωση ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων για την Επαγγελµατική Ένταξη των Ατόµων µε
ειδικές ανάγκες) όταν προσλαµβάνουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες (επιδότηση µισθού,
προσαρµογή των θέσεων εργασίας, κατάρτιση, στήριξη κλπ.)ú κάποιες δράσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στη Γαλλία και την Ευρώπη (κυρίως στη Γερµανία µαζί µε τις
κοινωνικές επιχειρήσεις και στην Ιταλία µε τους συνεταιρισµούς τύπου Β) είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικές. Αυτός ο τύπος προσέγγισης πρέπει να προωθείται, αφού λάβουµε υπόψη
τι είναι κοινωνικά ωφελιµότεροú

(ζ) ο πολλαπλασιασµός των δικτύων και των εταίρων (κοινωνικών, οικονοµικών, υγείας...)ú

(η) Τέλος, σήµερα φαίνεται πως απαιτείται ο καθορισµός ενός νέου νοµικού καθεστώτος,
καταλληλότερου για την άσκηση ενός επαγγέλµατος. Ο Μαρκ Ντυπόν γράφει επ� αυτού
στην επιθεώρηση «Éducation ouvrière» του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εργασίας ότι δεν
δικαιολογείται, σε ορισµένες δοµές προστατευµένης εργασίας, οι εργαζόµενοι να µην
διαθέτουν ούτε ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, ούτε δικαίωµα συλλογικής
διαπραγµάτευσης ούτε σύµβαση εργασίας�. Σύµφωνα µε τον συγγραφέα πρέπει να
εγκύψουµε σε αυτά τα ζητήµατα, προκειµένου να απαλειφθούν, όπου υπάρχουν, τα
καθεστώτα που χαρακτηρίζονται από απουσία δικαιωµάτων στην εργασία, και να
αναζητήσουµε κατάλληλες λύσεις.

Συµπερασµατικά, τα εργαστήρια για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όπως και όλες οι άλλες
µορφές απασχόλησης, είναι σηµαντικοί µοχλοί κοινωνικής ένταξης για εκείνους που είναι
ψυχολογικά και σωµατικά σε θέση να εργαστούν.

Είναι µία από τις λύσεις για την απασχόληση που πρέπει επιτέλους να αναγνωρίσουµε και να
αξιοποιήσουµε. ∆ιαφορετικά κινδυνεύουµε, στο όνοµα µιας φανατικής προσήλωσης στην
επαγγελµατική ένταξη, να αποκλείσουµε ένα διόλου αµελητέο ποσοστό εργαζοµένων µε
ειδικές ανάγκες από την ανάληψη ενεργού κοινωνικού ρόλου.

 Η θετική διάκριση, τα ειδικά µέτρα, τα µεικτά επιδόµατα κοινωνικής δράσης και
απασχόλησης δεν είναι αντίθετα µε µια πολιτική ένταξης· αντίθετα, της προσδίδουν
ανθρωπιστική αξία που αναγνωρίζει σε κάθε άνθρωπο το δικαίωµα να είναι ο εαυτός του.

Για το λόγο αυτό, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Εργασίας σε πρόσφατη έκδοσή του αναγνωρίζει, µε
την επιφύλαξη της επέκτασης του κοινού εργατικού δικαίου στους εργαζοµένους µε ειδικές
ανάγκες, το ρόλο του προστατευµένου περιβάλλοντος εργασίας: αναγνωρίζει δηλαδή ότι η
προστατευµένη εργασία αποτελεί πραγµατικό οικονοµικό παράγοντα, και ότι είναι και θα
παραµείνει για τα άτοµα µε ψυχική αναπηρία µία από τις ελάχιστες, ίσως και η µοναδική,
ευκαιρία συµµετοχής στην οικονοµική ζωή.

Τα κέντρα παροχής βοήθειας µέσω της εργασίας ταυτίζονται µε αυτό που ορισµένοι
συγγραφείς αποκαλούν τέταρτο οικονοµικό τοµέα. Πρόκειται για τον τοµέα της οικονοµίας



132

του άτοµου, δηλαδή της ανάπτυξης του ατόµου, της υγείας του, των σχέσεών του, των
προσωπικών του ικανοτήτων και της κοινωνικής και οικονοµικής συνεισφοράς του.

Υπό την έννοια αυτή, αποτελούν µια σύγχρονη και αισιόδοξη απάντηση στους νέους
κοινωνικούς προβληµατισµούς.
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11. Το ανοικτό κοινωνικό περιβάλλον: χώρος
µάθησης και ανάδειξης των δυνατοτήτων των
εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες και των
εκπαιδευτών τους

Yvonne Schaeffer

Η κοινωνική και επαγγελµατική ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες απασχολούσε
ανέκαθεν ιδιαίτερα την ADAPEI (Τοπική ένωση γονέων και φίλων ατόµων µε νοητική
υστέρηση) της περιφέρειας του Κάτω Ρήνου (Bas-Rhin), και τα ιδρύµατα που τελούν υπό τη
διαχείριση της.

Το 1980 η Ένωση ανέλαβε την πρωτοβουλία εφαρµογής ενός έργου που εκείνη την εποχή
θεωρήθηκε τολµηρό. ∆ιαχειριζόταν τότε ένα ίδρυµα που στέγαζε στον ίδιο χώρο, µακριά από
κατοικηµένη περιοχή, τους χώρους εργασίας και κατοικίας 75 εργαζοµένων µε ειδικές
ανάγκες.

Παρατηρήθηκε ότι η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσµα:

(α) την ενίσχυση και διαιώνιση της ιδιότητας του επικουρούµενου από τους εργαζόµενους µε
ειδικές ανάγκες,

(β) τη δηµιουργία µιας καλά προστατευµένης µικρο-κοινωνίας που κρατούσε τους χρήστες
εκτός κοινωνικού συστήµατος, χωρίς να τους εκθέτει στις πραγµατικές συνθήκες της
καθηµερινότητας,

(γ) την ανάπτυξη ενός αισθήµατος απόρριψης και την αποδοχή της αποτυχίας µε
συνεπακόλουθη έλλειψη ενδιαφέροντος, σε βαθµό που ήταν δύσκολο να πεισθούν τα
άτοµα αυτά ότι έχουν µέσα τους µια δυναµικότητα την οποία πρέπει οι ίδιοι να
αποδεσµεύσουν.

Χωρίς να θέλουµε να υποβαθµίσουµε ή να αγνοήσουµε τις µειονεξίες των ατόµων αυτών, οι
οποίες είναι υπαρκτές και συχνά σηµαντικές, επενδύσαµε στην ικανότητά τους να ζουν µε
διαφορετικό τρόπο.

Ο διαχωρισµός της επαγγελµατικής από την προσωπική ζωή αποτέλεσε το πρώτο στάδιο µιας
εκ βάθρων αλλαγής.

Το σταδιακό άνοιγµα τεσσάρων ξενώνων δυναµικότητας 12 έως 15 ατόµων, συνέβαλε στην
ένταξη των ατόµων αυτών στο κοινωνικό περιβάλλον.

∆εν έγινε καµιά επιλογή. Όλοι οι χρήστες ενδιαφέρθηκαν για το έργο αυτό και όλοι
συµµετείχαν, και µέχρι σήµερα δεν έχει καταγραφεί αποτυχία.
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Η αντιµετώπιση των καταστάσεων της καθηµερινότητας έφερε στο φως δυνατότητες που
µέχρι τότε δεν ήταν δυνατόν ή δεν επιτρεπόταν να εκφραστούν. Οι παρεµβάσεις του
περιβάλλοντος τους στη ζωή τους (συµπεριλαµβανοµένου του επαγγελµατικού) αµβλύνθηκαν
και οι χρήστες έγιναν σιγά-σιγά κύριοι της ζωής τους.

Ξεκινώντας από µία τυποποιηµένη κατάσταση, στην οποία 75 χρήστες ζούσαν οµαδικά σε
ένα συγκρότηµα κτιρίων διαρρυθµισµένο µε οµοιόµορφο τρόπο και υποταγµένο σε έναν
τρόπο ζωής που δεν άφηνε πολλά περιθώρια για ατοµική έκφραση, αυτό το εγχείρηµα είχε ως
αποτέλεσµα να αναδυθούν διαφορές που ευνοούσαν την ανάπτυξη του ατόµου ως
πρωταρχικού υποκείµενου.

∆ιαφορές, πρώτον, ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική ζωή. Υπενθυµίζουµε στο
σηµείο αυτό την περίπτωση δέκα περίπου εργαζοµένων που επωφελήθηκαν τόσο από ένα
κατάλυµα σε ανοικτό κοινωνικό περιβάλλον όσο και από την απόσπασή τους σε εργοστάσιο,
όπου απασχολούνταν σε θέσεις παροχής υπηρεσιών,. Αποτέλεσµα ήταν η πλήρης αποκοπή
τους από το κύκλωµα των ιδρυµάτων από το οποίο ήταν µέχρι τότε εξαρτηµένοι.

∆ιαφορά, κατόπιν, όσον αφορά στον τόπο κατοικίας, στο χαρακτήρα, στη θέση, στη
διαρρύθµισή. ∆ιαφορά επίσης στον τρόπο µετακίνησης (οµαδική παραλαβή, λεωφορείο,
τρένο, µοτοποδήλατο, ακόµη και αυτοκίνητο � µερικοί χρήστες πέρασαν µε επιτυχία τις
εξετάσεις και απέκτησαν άδεια οδήγησης).

Τέλος, διαφορά στην οργάνωση του κάθε χώρου διαβίωσης ο οποίος έχει στη διάθεσή του
έναν προϋπολογισµό που του χορηγείται για την κάλυψη των δαπανών διατροφής,
µετακίνησης και αναψυχής.

Όταν καταργήθηκε ο ξενώνας, η εκπαιδευτική οµάδα αποτελούνταν από υπαλλήλους που
εργάζονταν για χρόνια στο ίδρυµα, ορισµένοι µάλιστα από τη µέρα που άνοιξε.
Ακολουθούσαν τους ρυθµούς, τις συνήθειες, τα ωράρια, την ακρίβεια του µεγάλου αυτού
οργανισµού. Υπήρχαν ελάχιστα περιθώρια να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδείξουν
υπευθυνότητα. Η δηµιουργία χώρων διαβίωσης εκτός ιδρύµατος δηµιούργησε για αυτούς,
όπως και για τους χρήστες, τελείως διαφορετικές συνθήκες. Βρέθηκαν ξαφνικά µόνοι µε τους
χρήστες, υπεύθυνοι του χρόνου, της οργάνωσης, της διαχείρισης.

Υποχρεώθηκαν να εξοικειωθούν µε ένα νέο χώρο και µε νέα σηµεία αναφοράς, να µάθουν να
εργάζονται εκτός του ιδρύµατος, να χρησιµοποιούν τα µέσα που προσέφερε το περιβάλλον,
να αρχίσουν να λειτουργούν κατά τρόπο ώστε οι επιλογές και οι αποφάσεις να λαµβάνονται
από κοινού µε τους χρήστες.

Οι εκπαιδευτικές οµάδες είχαν στη διάθεσή τους εξωτερική βοήθεια µε διάρκεια που ποίκιλλε
ανάλογα µε την οµάδα. Ένας καθοδηγητής συµµετείχε στην εβδοµαδιαία συνάντησή τους.
Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν να κατανοήσουν όλοι ότι ήταν ανάγκη να
επαναπροσδιορίσουν τις πρακτικές τους, να επανεξετάσουν τον τρόπο θεώρησης των ατόµων
µε ειδικές ανάγκες και να µην επιτρέπουν στον εαυτό τους να λαµβάνει αποφάσεις εξ
ονόµατος των χρηστών. Να σταµατήσουν να επωµίζονται πλήρως την ευθύνη για τους
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χρήστες και να τους βοηθήσουν να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους, δίνοντάς τους τη
δυνατότητα να κάνουν µόνοι τους όλα όσα τους επιτρέπουν οι δυνατότητές τους.

Εκπαιδευτές και χρήστες έµαθαν να ζουν «εκτός των τειχών».

11.1. Ο νέος ρόλος των εκπαιδευτών

Οι αναρίθµητες καταστάσεις της καθηµερινής ζωής, τις οποίες καλούνται να αντιµετωπίσουν
οι χρήστες, αποτέλεσαν το αντικείµενο καθηµερινής και διαρκούς κοινωνικής εκπαίδευσής
τους, υποχρεώνοντας τους εκπαιδευτές να εγκαταλείψουν έναν τρόπο λειτουργίας που
βασιζόταν σε µια καθιερωµένη τάξη.

Αυτή η πλευρά του εκπαιδευτή σπανίως µπορεί να υλοποιηθεί στο περιβάλλον του ιδρύµατος
όπου όλα είναι προβλεπόµενα ή τεχνητά, πράγµα που γίνεται πολύ γρήγορα κουραστικό, για
τους µεν όσο και για τους δε, λόγω έλλειψης πρακτικής εφαρµογής.

Μερικά χρόνια αργότερα, οι συντονιστές εργαστηρίου αντιλαµβάνονται αυτό το ρόλο του
εκπαιδευτή που εµπεριέχει η θέση τους. Σταµατούν να καθοδηγούν απλώς τους χρήστες στη
διαδικασία παραγωγής και χρησιµοποιούν την παραγωγή ως εκπαιδευτικό βοήθηµα. Αυτό
προκαλεί µια πραγµατική πολιτιστική επανάσταση στους κόλπους του κέντρου βοήθειας
µέσω της εργασίας (CAT).

Πολλές δράσεις κατάρτισης κρίθηκαν αναγκαίες για τους εκπαιδευτές, αφορούσαν δε θέµατα
όπως:

(α) η µελέτη της θέσης των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες και τα δικαιώµατα που
απορρέουν από αυτή,

(β) οι πόροι των εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες,

(γ) η νοµική προστασία,

(δ) η οικονοµική διαχείριση του ξενώνα,

(ε) οι διακοπές, η αναψυχή, οι αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες,

(στ) οι δηµόσιες υπηρεσίες,

(ζ) η ανακάλυψη του περιβάλλοντος και των πόρων του,

(η) η συναισθηµατική και σεξουαλική ζωή των χρηστών.

Η προσχώρηση των εκπαιδευτών στο έργο αµέσως µετά την αναγγελία του, η συµµετοχή
τους στην επεξεργασία του και η βούλησή τους να εργαστούν µε διαφορετικό τρόπο τους
βοήθησαν να υπερβούν τις δυσκολίες, να καινοτοµήσουν και να προχωρήσουν µαζί µε τους
χρήστες πολύ περισσότερο από όσο θα περίµενε κανείς στο ξεκίνηµα του εγχειρήµατος.
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11.2. Η κοινωνική εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Το πέρασµα στο ανοικτό κοινωνικό περιβάλλον ήταν ένα αναγκαίο και σωτήριο σοκ, που
δηµιούργησε µια δυναµική για τους χρήστες και συνέβαλε στο να σηµειώσουν εντυπωσιακή
πρόοδο, αποκαλύπτοντας συγχρόνως τη δίψα τους για µάθηση.

Οι εκπαιδευτές, που συνόδευαν καθηµερινά τους χρήστες, υπήρξαν πραγµατική κινητήρια
δύναµη της πρωτοβουλίας αυτής. Αξιοποίησαν επιπλέον τις δυνατότητες του περιβάλλοντος:
εκπρόσωποι των κοινωνικών και των κρατικών υπηρεσιών, γιατροί, υπεύθυνοι αθλητικών και
πολιτιστικών ενώσεων, αιρετοί εκπρόσωποι και µέλη του κλήρου συνοµίλησαν µε τους
χρήστες για τα θέµατα που τους απασχολούσαν.

Ζητήθηκε επίσης η συνδροµή οργανισµών κατάρτισης, και συγκεκριµένα για µια δράση που
αφορούσε την ιδιότητα του πολίτη. Το περιεχόµενό της το επεξεργάστηκαν µόνοι τους οι
χρήστες.

11.3. Οι χρήστες έχουν το λόγο

«Τίποτε για µας χωρίς εµάς»: αυτό είναι σήµερα το σύνθηµα των χρηστών.

Η επιλογή του τόπου κατοικίας, η εγκατάσταση και η οργάνωση της ζωής στους νέους αυτούς
χώρους, η καθιέρωση τακτικών συναντήσεων � πραγµατικών χώρων λήψης αποφάσεων �
ευνόησαν την έναρξη διαλόγου των χρηστών µε τους εκπαιδευτές, την οικογένεια και το
σύνολο των εξωτερικών φορέων παρέµβασης.

11.4. Η πληροφόρηση των χρηστών για τα δικαιώµατα που
απορρέουν από την εργασία τους

11.4.1. Τα µέσα

Η ενηµέρωση των χρηστών για τη φύση και το ύψος των πόρων τους, η οργάνωση και
διάθεση των πόρων αυτών και η εισαγωγή µέτρων στήριξης µε στόχο να καταστεί δυνατή η
χρήση τους συνέβαλαν στη διαµόρφωση ενός πλαισίου εντός του οποίου µπορούσαν να
εκφραστούν ορισµένες ελευθερίες που ευνοούσαν την ανάπτυξη των χρηστών. Στόχος ήταν
να συνειδητοποιήσουν πλήρως, τόσο οι χρήστες όσο και οι οικογένειές τους, το γεγονός ότι η
πορεία προς την αυτονοµία συνδέεται µε τη διάθεση πόρων.

11.4.2. Οι άδειες

Είναι σηµαντικό για τους εργαζόµενους να κάνουν τη σύνδεση µεταξύ των υπηρεσιών που
παρέχονται στο εργαστήριο και του δικαιώµατος διακοπών που απορρέει από αυτές. Η χρήση
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των αδειών είναι υπόθεση του καθενός: οικογενειακές διακοπές, διαµονή σε τόπο που
προτείνεται από οργανισµό του ανοικτού κοινωνικού περιβάλλοντος, διαµονή που
οργανώνεται από µέλος του προσωπικού, παραµονή του χρήστη στην κατοικία του.

11.4.3. Η σχέση µε το περιβάλλον

Η αποδοχή της ή των διαφορών τους, ο συµβιβασµός µε αυτές στη συµβίωσή τους µε τους
άλλους, η συµµόρφωση µε τους κοινωνικούς κανόνες που ισχύουν για όλους είναι πράγµατα
που επέτρεψαν στους χρήστες να µιλήσουν για την αναπηρία τους αλλά και να
προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους. Παρατηρήθηκε έτσι σαφής µείωση των κρίσεων και
της λεκτικής βίας. Κατέστη εφικτή η ελάφρυνση των ιατρικών αγωγών, ενώ βελτιώθηκε
σηµαντικά η εξωτερική εµφάνιση, καθώς όλοι άρχισαν να περιποιούνται και να προσέχουν
περισσότερο το σώµα τους.

Οι πρώτες επαφές µε το περιβάλλον στόχευαν στη δηµιουργία σχέσεων µε υπηρεσίες κάθε
είδους (εµπόρους, τράπεζες, γιατρούς, φαρµακοποιούς, µεταφορές...). Η εγγύτητα των
υπηρεσιών αυτών ευνόησε την ελεύθερη µετακίνηση των χρηστών.

Σιγά-σιγά δηµιουργήθηκαν σχέσεις µε τον περίγυρο, ενώ η συµµετοχή των χρηστών σε
εκδηλώσεις ή σε ανθρωπιστικές δράσεις, όπως ο Τηλεµαραθώνιος, η αιµοδοσία, και η
είσοδός τους στον κόσµο των ενώσεων τους, έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβουν τη θέση
που τους αξίζει.

11.4.4. Η οργάνωση της καθηµερινής ζωής

Καθήκοντα της καθηµερινής ζωής, όπως η συντήρηση και η διαρρύθµιση του σπιτιού, το
πλύσιµο των ρούχων, η επιλογή και η ετοιµασία των γευµάτων, τα ψώνια και η χρήση των
οικιακών συσκευών απασχολούν πλέον τους χρήστες, που προγραµµατίζουν ανάλογα το
χρόνο τους.

Στην εβδοµαδιαία τους συνάντηση, οι χρήστες µαθαίνουν να εκφράζονται εντός της οµάδας,
να ακούν τους άλλους και να διαπραγµατεύονται.

Με τις συναντήσεις αυτές οι ενδιαφερόµενοι έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν το ρόλο του
ισότιµου συνοµιλητή, λαµβάνοντας πληροφορίες, συµµετέχοντας στην κατάρτιση των
κανόνων της οµαδικής ζωής και στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση της
καθηµερινής ζωής και κάθε θέµα σχετικό µε τη διαχείριση του ξενώνα.

11.4.5. Οι κίνδυνοι

Μόλις ανακοινώθηκε το σχέδιο, οι συγγενείς εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον κίνδυνο
που ενδεχοµένως ενείχαν οι δραστηριότητες. Τους πείσαµε ότι σε καµία περίπτωση δεν
θέλαµε να εκθέσουµε τους χρήστες σε καταστάσεις στις οποίες δεν θα µπορούσαν να
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ανταποκριθούν. Οι κίνδυνοι αποτελούν στην πραγµατικότητα αναπόσπαστο µέρος της ζωής,
ακόµη και αν είναι προφανές ότι πρέπει να προσαρµόζονται στις δυνατότητες καθενός. Η
δηµιουργία, ασφαλώς µε σύνεση, χώρων µε τη µεγαλύτερη δυνατή ελευθερία, επιτρέπει
στους χρήστες να εµπεδώσουν τις κατακτήσεις τους.

Επιτράπηκε, έτσι, σε ορισµένα άτοµα που ζουν στους ξενώνες να µετακινούνται µόνοι τους
στο κέντρο της πόλης, ενώ άλλοι το κάνουν σε µικρές οµάδες των δύο ή τριών ατόµων. Για
άλλους, τέλος, είναι ακόµη απαραίτητη η παρουσία του εκπαιδευτή. Ορισµένοι, µάλιστα,
έχουν κατακτήσει ένα επίπεδο αυτονοµίας που τους επιτρέπει να επιστρέφουν στην
οικογενειακή ζωή µε δικό τους µέσο ή χρησιµοποιώντας τα µέσα συγκοινωνίας.

11.4.6. Η εισαγωγή της κινητικότητας

Η ποικιλία των χώρων διαβίωσης επιτρέπει την κινητικότητα. Η στέγη δεν έχει πλέον µόνιµο
χαρακτήρα, καθώς µπορούµε, αν χρειαστεί, να ακυρώσουµε µία µίσθωση και να
εγκατασταθούµε σε νέα στέγη.

Εξάλλου, ορισµένοι χρήστες εξέφρασαν την επιθυµία να ζήσουν µόνοι ή και να συζήσουν.
Αυτό µπορεί να γίνει πραγµατικότητα µε τη δηµιουργία µιας υπηρεσίας αρωγής για την
ένταξη στην κοινωνία.

Σε µία ταινία που γυρίσαµε για να εξιστορήσουµε την περιπέτεια αυτή, οι χρήστες
εκφράστηκαν ως εξής: «Αισθάνοµαι πλέον πιο δυνατός».

Η ανάγκη κοινωνικής ένταξης θα οδηγήσει λίγα χρόνια αργότερα στη δηµιουργία του
προγράµµατος «Ηρακλής». Το πολύ µεγάλο αυτό πρόγραµµα, που έχει ως άξονα την
επαγγελµατική ένταξη, έρχεται να ολοκληρώσει το έργο που επιτελέστηκε στον τοµέα της
κοινωνικής ζωής και θα βοηθήσει µεγάλο αριθµό χρηστών να εγκαταλείψουν τις ιδρυµατικές
δοµές, αρκούµενοι στις υπηρεσίες αρωγής.
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12. Σε τι διαφέρει ένας εκπαιδευτής ατόµων µε
νοητική υστέρηση από άλλους εκπαιδευτικούς
ή εκπαιδευτές;

Hans-Jürgen Pitsch (32)

12.1. Οµάδα-στόχος

Πριν µιλήσουµε για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ατόµων µε νοητικές
αναπηρίες, θα πρέπει να προσδιορίσουµε τι ακριβώς εννοούµε µε τον όρο «άτοµα µε νοητικές
αναπηρίες». ∆εν εννοούµε τα άτοµα µε βαριές αναπηρίες, τα οποία, κατά κανόνα, δεν
µπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ούτε τα άτοµα µε πολύ ελαφρά αναπηρία, τα
οποία, στη Γερµανία για παράδειγµα, συγκαταλέγονται µεταξύ των ατόµων «µε µαθησιακές
δυσκολίες». Βάσει της ταξινόµησης της αµερικανικής ένωσης για τη νοητική υστέρηση
(American Association on Mental Deficiency � AAMD), ουσιαστικά σήµερα αναφερόµαστε
στις δύο οµάδες των ατόµων µε µέτριες και βαριές αναπηρίες, οι οποίες είναι σκιασµένες
στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Ταξινόµηση της AAMD κατά τιµές του δείκτη ευφυΐας (IQ)

Βαθµίδες νοητικής
αναπηρίας Βασικές αποκλίσεις Θεωρητικό IQ IQ των Stanford-

Binet

οριακή (borderline) - 1 έως � 2 70 � 85
ελαφρά (mild) - 2 έως � 3 55 � 70 67 � 52
µέτρια (moderate) - 3 έως � 4 40 � 55 51 � 36
βαριά (severe) - 4 έως � 5 25 � 40 35 � 20
βαρύτατη (profound) - 5 και κάτω < 25 < 20

Πηγή: SPECK 1993, 49· Συµπληρώσεις από τον H.J.P

                                                
(32) ∆ιπλωµατούχος παιδαγωγός, διευθυντής σχολείου ειδικής αγωγής i. Pr. a. D., καθηγητής (chargé de cours)

στο Institut d�Etudes Educatives et Sociales Fentange � Livange, Grand-Duché de Luxembourg, 75, rue de
Bettembourg, L-5811 Fentange. T.Θ. 22, L-5801 Hespérange, Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο:
hjuergen.pitsch@t-online.de
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12.2. Ικανότητα δράσης

Το κριτήριο της ευφυΐας, στο οποίο βασίζεται η ταξινόµηση αυτή, µολονότι ιδιαίτερα
αµφιλεγόµενο, µπορεί να µας βοηθήσει να προσδιορίσουµε σε γενικές γραµµές τις οµάδες
στις οποίες αναφερόµαστε. Ας θυµηθούµε την πρόταση του Ντέιβιντ Ουέξλερ, για το πώς θα
µπορούσε να προσδιορίσει κανείς την έννοια του όρου «ευφυΐα»:

∆ιάγραµµα 1:Ευφυΐα και τρόποι λειτουργίας ενός ατόµου (Wechsler 1961, 13)

Οι σκόπιµες ενέργειες απαιτούν στοχοθέτηση, σχεδιασµό της πορείας για την επίτευξη του
στόχου και έλεγχο της πορείας και του αποτελέσµατος. Το άτοµο επιδρά στο φυσικό και
κοινωνικό του περιβάλλον κατά τρόπο συνειδητό, προγραµµατισµένο, καθοδηγούµενο και
ελεγχόµενο· πρόκειται, κατά συνέπεια, για ενέργεια. Κατά τον Πιαζέ, το άτοµο µαθαίνει να
σκέφτεται λογικά µέσα από την ενεργητική του αντιπαράθεση µε το περιβάλλον, µέσα από τις
διεργασίες προσαρµογής και αφοµοίωσης. Με τις διεργασίες προσαρµογής και αφοµοίωσης
αποκτώνται, κατά τον Πιαζέ, «πρότυπα», δοµές σκέψης και δράσης. Κατά συνέπεια, η φράση
του Ουέξλερ «να αντιπαρατίθεται ενεργητικά µε το περιβάλλον του» (1961, 13) αναφέρεται
τόσο στον τρόπο της ενεργητικής-νοητικής ιδιοποίησης και πρόσκτησης, όσο και στο
αποτέλεσµά της. Ο Ουέξλερ µε τον όρο «ευφυΐα» δεν εννοεί παρά την ικανότητα δράσης, η
οποία αποκτάται µε την ενεργητική αντιπαράθεση. Η «ευφυΐα» ως χαρακτηριστικό διεργασίας
µπορεί, κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τους Ζάιντελ και Ούλµαν (Seidel και Ulmann 1978), να
εξοµοιωθεί µε την «ικανότητα ιδιοποίησης και πρόσκτησης».

να ενεργεί µε σκοπό, και να αντιπαρατίθεται
αποτελεσµατικά µε το
περιβάλλον του»
(Wechsler 1961, 13).

να σκέφτεται λογικά,

Ευφυΐα είναι η σύνθετη ή σφαιρική ικανότητα ενός ατόµου

Άρα ως ευφυΐα γίνεται αντιληπτή ως η ικανότητα του ατόµου να δρά,
η οποία αποκτάται µέσα από ενεργητική αντιπαράθεση.

Το άτοµο µαθαίνει «να
σκέφτεται λογικά» κατά την
ενεργητική αντιπαράθεση «από
έξω προς τα µέσα», από τη
δράση στη σκέψη (Galperin).

Η «αποτελεσµατική
αντιπαράθεση» είναι το
αποτέλεσµα της ιδιοποίησης
και, ταυτόχρονα, ο δρόµος που
οδηγεί σε αυτήν.

Η φράση «να ενεργεί µε σκοπό»
αναφέρεται στην συνειδητή,
προγραµµατισµένη,
καθοδηγούµενη και ελεγχόµενη
επίδραση του ατόµου στο υλικό
και προσωπικό του περιβάλλον.
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12.3. Ρύθµιση της δράσης

Στο πεδίο της εργασιακής ψυχολογίας, ο Βίνφριντ Χάκερ (Hacker, 1986) διαχωρίζει τρία
επίπεδα, στα οποία είναι δυνατό να ελέγχονται οι ενέργειες των ανθρώπων:

(α) Στο ανώτερο, το επίπεδο των νοητικών ρυθµίσεων, διαµορφώνονται, ελέγχονται και
τροποποιούνται τα σχέδια, οι πολύπλοκες ενέργειες και οι µακροπρόθεσµες στρατηγικές.

(β) Στο µεσαίο επίπεδο, της αντιληπτικής-εννοιολογικής ρύθµισης, οι απλές ενέργειες
προσαρµόζονται σε ολοένα εναλλασσόµενες καταστάσεις.

(γ) Το κατώτερο, το αισθητικοκινητικό επίπεδο, απαντά σε σχετικά οµοιόµορφες απαιτήσεις
µε αυτοµατοποιηµένες σειρές ενεργειών (λειτουργίες).

Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση ενεργούν, κατά κανόνα, στο επίπεδο της αντιληπτικής-
εννοιολογικής ρύθµισης. Τα άτοµα αυτά

(α) επεξεργάζονται µηνύµατα που περιέχουν πληροφορίες,

(β) µπορούν να αντιστοιχούν τις αντιλήψεις και τις παραστάσεις τους σε έννοιες που έχουν
αφοµοιώσει, και συνεπώς

(γ) να αντιδρούν στη µετάδοση µηνυµάτων µέσω της οµιλίας.

(δ) διαθέτουν γενικά πρότυπα δράσης,

(ε) τα οποία µπορούν να αντιστοιχίζουν σε συγκεκριµένες καταστάσεις,

(στ) διαθέτουν βασικές µορφές της δράσης ,

(ζ) τις οποίες µπορούν να συνδυάσουν σε απλές ενέργειες

(η) και διαµορφώνουν τα πρότυπα της δράσης τους βάσει των δυνατοτήτων τους.

Επίσης, είναι σε θέση, όπως και τα άτοµα µε βαριές νοητικές αναπηρίες, να δραστηριοποιούνται
στο επίπεδο της αισθητικοκινητικής ρύθµισης. Σε αυτό το επίπεδο ενεργειών

(α) είναι σηµαντικές οι αισθητικοκινητικές δεξιότητες,

(β) στις οποίες µπορεί να εκπαιδευτεί κανείς,

(γ) διεκπεραιώνονται διαρκώς επαναλαµβανόµενες στερεότυπες ακολουθίες,

(δ) οι οποίες συντίθενται από εξατοµικευµένα πρότυπα κινήσεων και επιµέρους
προγράµµατα και

(ε) βασίζονται στις κινήσεις και ακολουθίες κινήσεων που έχουν παρατηρηθεί,

(στ) η επιτυχία των οποίων µετριέται µε στερεότυπα ελεγκτικά προγράµµατα, τα οποία επίσης
µπορούν να διδαχθούν.
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12.4. Συνέπειες από τον έλεγχο της δράσης

Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής θα πρέπει να φροντίσει ώστε τα µηνύµατα από το
περιβάλλον, τα οποία θα πρέπει είναι σε θέση να δέχεται και να επεξεργάζεται το άτοµο µε
νοητική υστέρηση, να αποκτούν για αυτόν σηµασία και συγκεκριµένο νόηµα. Θα πρέπει
δηλαδή να διαµορφώσει το περιβάλλον του εκπαιδευόµενου κατά τρόπο ώστε τα ουσιαστικά
µηνύµατα να προβάλλουν µε σαφήνεια και να µην καλύπτονται από άλλα, άνευ σηµασίας
µηνύµατα. Έτσι, η κατάλληλη διαµόρφωση του περιβάλλοντος του εκπαιδευόµενου ατόµου
αποτελεί για τον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτή έργο µε σηµασία ισάξια µε αυτήν της άµεσης
καθοδήγησης και της υποστήριξης (βλ. Pfeffer, 1984).

Το άτοµο µε νοητική υστέρηση θα πρέπει να µπορεί να συνδέει έννοιες µε αισθήσεις ώστε να
επεξεργάζεται τις έννοιες και να αντιδρά σε αυτές. Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής θα
πρέπει να βοηθά τον εκπαιδευόµενο να µετατρέπει αυτές τις έννοιες σε συνειδητές ενέργειες,
οι οποίες θα απορρέουν από συγκεκριµένη ανάγκη και θα οδηγούν σε συγκεκριµένο στόχο
(Probst, 1981). Η επεξήγηση τέτοιών εννοιών πρέπει να είναι άµεσα συνυφασµένη µε την
οµιλία (Galperin, 1972), ώστε η δραστηριότητα µέσω της γλώσσας να µπορεί σταδιακά, µέσω
της γλώσσας, να καταστεί περιεχόµενο της σκέψης. Μόνο εάν η διεργασία αυτή ολοκληρωθεί
µε επιτυχία, µπορεί το άτοµο µε νοητική υστέρηση να αντιδρά και σε προφορικές
πληροφορίες, και να ενεργεί σύµφωνα µε αυτές.

Στις περιπτώσεις που η µετάδοση µηνυµάτων µέσω της οµιλίας παραµένει προβληµατική,
µπορεί κανείς να ανατρέξει σε µοντέλα, απεικονίσεις, σχέδια και εικονογράµµατα. Πολύ
σπάνια, ωστόσο, είναι διαθέσιµα τέτοια βοηθήµατα, µε αποτέλεσµα να πρέπει ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής να ετοιµάσει πολλά απλά, σαφή σχέδια. Στην εκπαίδευση
εκπαιδευτικών για άτοµα µε νοητική υστέρηση, πολύ περισσότερο χρήσιµα είναι τα
µαθήµατα σχεδίου από ό,τι ορισµένα τµήµατα της θεωρητικής τους κατάρτισης.

Όταν αποκτώνται έννοιες µε τη µορφή της συνειδητής δράσης, αφοµοιώνεται ταυτόχρονα και
η ακολουθία µιας δράσης. Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής πρέπει πρώτα να αναλύσει
επακριβώς τη δραστηριότητα αυτή, να καθορίσει ποια επιµέρους κίνηση (λειτουργία κατά τον
ορισµό του Λεόντιεφ) προηγείται ή έπεται µίας άλλης και µε ποιον τρόπο αυτές οι επιµέρους
λειτουργίες µπορούν να συνδυαστούν σε µία ολοκληρωµένη δράση. Ο εκπαιδευτικός ή ο
εκπαιδευτής θα πρέπει, κατά συνέπεια, να διαθέτει ιδιαίτερα ανεπτυγµένες ικανότητες
ανάλυσης και σύνθεσης.

Για να µπορέσει ο εκπαιδευόµενος να αφοµοιώσει τέτοιες ακολουθίες δράσης, χρειάζεται να
του υποδειχθούν σαφή και µονοσήµαντα µοντέλα ενεργειών, µε τα οποία θα πρέπει να
εξοικειωθεί βήµα προς βήµα. Οι κινήσεις του εκπαιδευόµενου πρέπει να καθοδηγούνται µε
άµεση σωµατική επαφή, πράγµα ωφελιµότερο από την απλή µίµηση. (βλέπε H.Ackermann
2001· F.Affolter 1990). Ο υπογράφων θεωρεί τη µέθοδο της άµεσης σωµατικής καθοδήγησης
ως τη βέλτιστη οδό για τη µετάδοση προτύπων ενεργειών σε άτοµα µε νοητικές αναπηρίες.
Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής δεν επιτρέπεται να διστάζει να έρθει σε σωµατική
επαφή µε τον εκπαιδευόµενο για να πιάνει τα χέρια του και να τα κινεί, δεν επιτρέπεται,
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δηλαδή, να αποστρέφεται την επαφή. Οι άνθρωποι που φοβούνται τη σωµατική επαφή δεν
είναι κατάλληλοι για αυτή τη δουλειά.

Τέτοιου είδους καθοδηγούµενες ακολουθίες ενεργειών πρέπει, υπό ορισµένες συνθήκες, να
επαναλαµβάνονται πολλές φορές, έως ότου το άτοµο µε νοητική υστέρηση τις µάθει και είναι
σε θέση να τις εκτελεί αυτόνοµα. Ωστόσο, οι πολλές επαναλήψεις απαιτούν υποµονή, ενώ
θετικά αποτελέσµατα δεν επιτυγχάνονται γρήγορα. Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, ο
εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής ατόµων µε νοητικές αναπηρίες πρέπει να είναι ένα πολύ
υποµονετικό άτοµο, το οποίο δεν προσδοκά γρήγορες επιτυχίες και να είναι επίσης σε θέση
να αντιληφθεί ακόµη και πολύ µικρές προόδους και να τις ενδυναµώσει, για παράδειγµα
µέσω επαίνου.

Ο έπαινος είναι γενικά εξαιρετικά σηµαντικός, ειδικά για ανθρώπους που πολύ σπάνια
γεύονται την επιτυχία. Επιτυχία στην περίπτωση αυτή αποτελεί ακόµα και µία µικρή
προσπάθεια, µία µικρή βελτίωση της κίνησης, η µετάβαση από µία λειτουργία στην επόµενη.
Τέτοιου είδους µικρές ή ακόµη και µηδαµινές αλλαγές, ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής
ατόµων µε νοητική υστέρηση θα πρέπει να τις παρατηρεί και να τις ενισχύει, πρέπει δηλαδή
να µπορεί να παρατηρεί µε µεγάλη ευαισθησία.

12.5. Μαθησιακή συµπεριφορά των ατόµων µε νοητική υστέρηση

Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση µαθαίνουν δυσκολότερα µέσω ακουστικών µηνυµάτων,
γραπτών οδηγιών, ανάγνωσης και κατανόησης, από ό,τι µέσω της παρατήρησης και της
µίµησης, και µέσω της καθοδήγησης των κινήσεών τους µε άµεση σωµατική επαφή ή και
µέσω επίδειξης. Η γερµανική συνδιάσκεψη των Υπουργών Πολιτισµού (KMK) περιγράφει τη
διαδικασία µάθησης των ατόµων µε νοητική υστέρηση (1998) ως χαρακτηριζόµενη από

(α) προσανατολισµό σε καταστάσεις και πράγµατα που έχουν σηµασία για το άτοµο·

(β) µειωµένη ικανότητα ανάλυσης ενός καθήκοντος ή µιας εργασίας σε επιµέρους πράξεις,·

(γ) µειωµένη ικανότητα σχεδιασµού πολύπλοκων ενεργειών,·

(δ) περιορισµένη αυτονοµία στην ολοκλήρωση ενεργειών,·

(ε) µειωµένη ταχύτητα µάθησης,·

(στ) µειωµένη αντοχή,

(ζ) δυσχερή αποµνηµόνευση δεδοµένων

(η) δυσχερή ανάκληση από τη µνήµη,·

(θ) δυσχερή επικοινωνία λόγω προβληµάτων στην ακοή, στην κατανόηση και στην έκφραση
µε λόγια και χειρονοµίες,·

(ι) δυσκολία προσαρµογής σε ταχύρυθµα µεταβαλλόµενες απαιτήσεις,·

(ια) µειωµένη δηµιουργικότητα που συνεπάγεται
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(ιβ) τάση υιοθέτησης τρόπων δράσης που έχουν παρατηρήσει σε άλλους,·

(ιγ) προσωπικές ανασφάλειες και µειωµένη ικανότητα επιβολής,·

(ιδ) µειωµένα επίπεδα αυτοελέγχου,·

(ιε) εσφαλµένη εκτίµηση των ατοµικών ικανοτήτων

(ιστ) πολύ µειωµένη αυτοπεποίθηση.

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν και προσδιορίζουν τον τρόπο, µε τον οποίο θα
πρέπει να συµπεριφέρεται ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής έναντι των ατόµων µε νοητική
υστέρηση.

12.6. Συνέπειες της µαθησιακής συµπεριφοράς των ατόµων µε
νοητική υστέρηση

Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διακρίνει ποια πράγµατα και ποιες
καταστάσεις έχουν ή πρόκειται να έχουν σηµασία για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση. Για το
σκοπό αυτό, πρέπει να γνωρίζει καλά το συγκεκριµένο άτοµο, να το παρακολουθεί σε
διαφορετικές καταστάσεις και για µεγάλα χρονικά διαστήµατα και να συµπεραίνει από την
παρατήρηση αυτή τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά του. Η προσεκτική παρατήρηση, όµως,
είναι κάτι που µαθαίνεται.

Η παρατήρηση δείχνει επίσης στον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτή ότι τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση δυσκολεύονται ή και αδυνατούν να αναλύσουν πολύπλοκες ενέργειες στις
επιµέρους συνιστώσες τους. Η ανάλυση αυτή πρέπει να γίνει από τον εκπαιδευτικό ή τον
εκπαιδευτή, ο οποίος πρέπει, συνεπώς, να διαθέτει ικανότητες ανάλυσης. Οι µέθοδοι
ανάλυσης εντολών εργασίας, όµως, είναι κάτι που επίσης µαθαίνεται.

Ωστόσο δεν αρκεί να αντιλαµβάνεται ο εκπαιδευόµενος, και να συνειδητοποιεί, µόνο το
επιµέρους τµήµα µιας πράξης � κάτι τέτοιο σπάνια ενθαρρύνει τη δραστηριότητα. Ο
εκπαιδευόµενος θα πρέπει να µπορεί τουλάχιστον να φανταστεί το τελικό αποτέλεσµα, ώστε
να γνωρίζει πού οδηγεί η εργασία του. Είναι ωφέλιµο, επίσης, ο εκπαιδευόµενος να µπορεί να
κατανοεί τα επιµέρους βήµατα που οδηγούν στο στόχο. Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής
µπορεί να τον βοηθήσει να προσανατολιστεί δίνοντάς του, για παράδειγµα, µια ακολουθία
φωτογραφιών και σχεδίων, τα οποία απεικονίζουν µε σαφήνεια τα βήµατα που έχουν ήδη
πραγµατωθεί, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται την παρούσα χρονική στιγµή ο εκπαιδευόµενος,
καθώς και πώς θα συνεχιστεί η εργασία. Τα διαγράµµατα ροής µε απεικονίσεις µπορούν να
καταστήσουν σαφείς αυτές τις συναρτήσεις (βλέπε Pitsch 1999, κεφάλαιο 18, σελ. 371 �
381). Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι σε θέση να κατασκευάζει τέτοια
διαγράµµατα.

Μια τέτοια απεικόνιση της εργασίας του αποτελεί για τον εκπαιδευόµενο ταυτόχρονα και
πρόγραµµα εργασίας, το οποίο δεν µπορεί ο ίδιος να δηµιουργήσει λόγω της αδυναµίας του



145

να αναλύσει τα δεδοµένα. Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση χρειάζονται τέτοια εξωτερικά
διαγράµµατα, ιδίως για τις πιο πολύπλοκες εργασίες. Η ολοκλήρωση µιας µεµονωµένης
κινητικής άσκησης µπορεί να γίνει και µε βάση ένα εσωτερικό διάγραµµα εργασίας, το οποίο
είναι αποθηκευµένο ως αλγόριθµος, για παράδειγµα, στην κινητική µνήµη. Τέτοιους
αλγόριθµους, δηλαδή τέτοιες απλές και µονοσήµαντες οδηγίες ενεργειών, ο εκπαιδευτικός ή ο
εκπαιδευτής πρέπει να τα µεταδίδει µε υποµονετική εξάσκηση και διορθώνοντας αµέσως τα
λάθη. Στην προσεκτική παρατήρηση, λοιπόν, θα πρέπει να προστεθεί η υποµονή, µια σχεδόν
άπειρη υποµονή.

Ακόµη και όταν το άτοµο µε νοητική υστέρηση µπορεί να διαβάσει ένα διάγραµµα ενεργειών
σε εικόνες, και ακόµη και όταν µπορεί να ολοκληρώσει τα επιµέρους βήµατα µιας ενέργειας
υπό µορφή κινητικών αλγορίθµων, συχνά θα σταµατάει, δεν θα ξέρει πώς να συνεχίσει, θα
παραιτείται. Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής πρέπει τότε να τον ενθαρρύνει συνεχώς, να του
δίνει νέα κίνητρα, να του λέει τι πρέπει να κάνει στη συνέχεια ή να τον παραπέµπει στην
εικόνα του επόµενου βήµατος. Η έλλειψη αυτονοµίας του εκπαιδευόµενου σηµαίνει ότι ο
εκπαιδευτής πρέπει να ελέγχει και να καθοδηγεί τις ενέργειές του.

Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής δεν πρέπει να θεωρεί δεδοµένο ότι θα εκτελεστούν αµέσως
και γρήγορα οι οδηγίες του, ακόµη και εάν πρόκειται για πολύ απλές ή λεπτοµερείς οδηγίες.
Τα άτοµα µε σύνδροµο Ντάουν, ειδικότερα, εµφανίζουν σηµαντική καθυστέρηση στις
αντιδράσεις τους (βλ. Jantzen,1998), την οποία ενίοτε ερµηνεύουµε ως άρνηση.
Εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές θα πρέπει να µάθουν να αναµένουν τέτοιες καθυστερηµένες
αντιδράσεις. Θα πρέπει να δίνουν τον απαιτούµενο χρόνο τόσο στον εαυτό τους, όσο και στον
εκπαιδευόµενο.

Όταν όµως κάποιος χρειάζεται πολύ χρόνο για να εκτελέσει µια εργασία δεν είναι σε θέση να
διεκπεραιώσει τον ίδιο όγκο εργασίας στον ίδιο χρόνο µε κάποιον που δεν παρουσιάζει
νοητική υστέρηση. Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής θα πρέπει να προσανατολίζεται σε ένα
σηµαντικά µικρότερο όγκο εργασίας και να λαµβάνει υπόψη ότι ένα άτοµο µε νοητική
υστέρηση διαθέτει, επιπλέον, λιγότερη αντοχή από ό,τι ο ίδιος. Μερικές φορές χρειάζεται να
γίνει διάλειµµα ακόµη και µετά από δέκα λεπτά προσπάθειας. Ο εκπαιδευτικός ή ο
εκπαιδευτής ατόµων µε νοητική υστέρηση θα πρέπει να συµπεριλάβει απαρχής στο
σχεδιασµό του αυτές τις αναγκαίες διακοπές της εργασίας, ενώ δεν θα πρέπει να χρησιµοποιεί
τον εαυτό του ως µέτρο σύγκρισης.

Η ίδια βραδύτητα και οι ίδιες συχνές διακοπές για ξεκούραση, που χαρακτηρίζουν την
εργασία, χαρακτηρίζουν και τη µαθησιακή διαδικασία των ατόµων µε νοητικές αναπηρίες.
Και αυτή εξελίσσεται µε µικρά µόνο βήµατα, µε πολλά διαλείµµατα και µε συχνές
επαναλήψεις και ασκήσεις. Στη µαθησιακή διαδικασία θα πρέπει επίσης να διορθώνονται
άµεσα και τα ελάχιστα ακόµη σφάλµατα και να επιβραβεύεται αµέσως η παραµικρή επιτυχία.
Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής ατόµων µε νοητική υστέρηση χρειάζεται να διαθέτει ένα
µεγάλο απόθεµα φράσεων και χειρονοµιών επιβράβευσης.
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Καθετί καινούργιο που µαθαίνει ο εκπαιδευόµενος δεν εντυπώνεται εύκολα στη µνήµη του. Ο
εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής πρέπει να παρέχει πολύπλευρη βοήθεια και στη διαδικασία
αποµνηµόνευσης δεδοµένων. Τέτοιου είδους βοήθεια παρέχεται όταν

(α) υπάρχει ταυτόχρονη εκµετάλλευση πολλών αισθήσεων: η ταυτόχρονη όραση, αφή και
µετακίνηση κάποιου αντικειµένου,·

(β) η δραστηριότητα συνοδεύεται από οµιλία·

(γ) η δραστηριότητα παρουσιάζεται σε εικόνες·

(δ) µε βάση τις ανωτέρω εικόνες, η δραστηριότητα περιγράφεται λεκτικά, ακόµα και εάν
αυτό συνίσταται σε µεµονωµένους ορισµούς ή σε µεµονωµένες λέξεις. Ακόµη και µία
ακολουθία λεκτικών ορισµών µπορεί να αποθηκευτεί στη µνήµη και µε τον τρόπο αυτό
να αποτελέσει διάγραµµα δράσης για το µέλλον.

Εάν µε τη βοήθεια αυτή εντυπωθεί το µαθησιακό περιεχόµενο στη µνήµη του ατόµου µε
νοητική υστέρηση, η ίδια βοήθεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ανακληθεί το
περιεχόµενο από τη µνήµη. Έτσι, γίνεται και πάλι συνειδητό, και λειτουργεί ως οδηγός της
δραστηριότητας.

Η χρήση προτύπων, εικόνων και διαγραµµάτων ως βοηθήµατα για την αποµνηµόνευση
στοιχείων κατά τη µαθησιακή διαδικασία και για την ανάκληση στη µνήµη κατά τη δράση ή
την εκτέλεση εργασιών, είναι προτιµότερη από την οµιλία, η οποία δυσκολεύει τα άτοµα µε
νοητική υστέρηση. Για τον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτή αυτό σηµαίνει

(α) ότι πρέπει να µιλά καθαρά και µε ευκρίνεια,

(β) ότι θα πρέπει να χρησιµοποιεί µονοσήµαντες έννοιες και µόνο µία ονοµασία για κάθε
αντικείµενο,

(γ) ότι θα πρέπει να διατυπώνει προτάσεις σύντοµες, που εντυπώνονται εύκολα, και όχι
µακρόσυρτες και πολύπλοκες,

(δ) ότι θα πρέπει να χρησιµοποιεί κατά το δυνατόν την οριστική και όχι την υποτακτική,

(ε) ότι θα πρέπει να χρησιµοποιεί έννοιες απτές και όχι αφηρηµένες και

(στ) ότι θα πρέπει να συνοδεύει το λόγο του µε χειρονοµίες

(ζ) και να διδάσκει και στους εκπαιδευόµενους να χρησιµοποιούν χειρονοµίες για να
εκφράζονται καλύτερα.

Όπως οι πολύπλοκες εργασιακές ασκήσεις ή µία πολύπλοκη γλώσσα, έτσι και όλες οι
πολύπλοκες και ασαφείς καταστάσεις προκαλούν δυσκολίες στα άτοµα µε νοητική υστέρηση.
Τα άτοµα αυτά έχουν µάθει να αντιδρούν σε συγκεκριµένες καταστάσεις µε συγκεκριµένο
τρόπο. Εάν αλλάξει κάτι σε αυτήν την κατάσταση, ο αλγόριθµος που έχουν µάθει παύει να
λειτουργεί. Όταν µία κατάσταση πάρει διαφορετική µορφή, το άτοµο µε νοητική υστέρηση
πρέπει (υπό προϋποθέσεις) να µάθει εκ νέου κάτι που έχει ήδη µάθει. Αυτή η εκ νέου µάθηση
υπό νέες συνθήκες, θα γίνει ευκολότερα και ταχύτερα από ό,τι η αρχική µάθηση. Πάντως ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι θα χρειαστεί, και να την εντάξει στο πρόγραµµα.
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Αυτό σηµαίνει ότι ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής πρέπει να αναλύει τις καταστάσεις µε
ακρίβεια, να διαπιστώνει τις αποκλίσεις που παρουσιάζονται και να τις αντιµετωπίζει
καταλλήλως.

Η µειωµένη ικανότητα των ατόµων µε νοητική υστέρηση να προσαρµόζονται µε ευελιξία σε
νέες καταστάσεις τελεί σε άµεση συνάρτηση µε τη δυσκολία τους να ανακαλούν στη µνήµη
τους τις κεκτηµένες δεξιότητες και να τις αξιοποιούν συνδυαστικά σε µια νέα κατάσταση.
Αυτός ο νέος συνδυασµός απαιτεί φαντασία και ευέλικτη σκέψη που να προβλέπει το µέλλον·
εν ολίγοις, αυτό που ονοµάζουµε «δηµιουργικότητα». Ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής δεν
πρέπει να θεωρεί δεδοµένη αυτή τη δηµιουργικότητα στα άτοµα µε νοητική υστέρηση.
Αντίθετα καλείται ο ίδιος να τους τη µεταδώσει. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί καλύτερα µέσα
από το παιχνίδι, ή δοκιµάζοντας πειραµατικά την εφαρµογή νέων ενεργειών, χωρίς πίεση για
την επίτευξη ενός στόχου ή την κατασκευή ενός προϊόντος.

Αυτή η, κατά κάποιον τρόπο, πειραµατική δοκιµή της δηµιουργικότητας, µπορεί, υπό
ευνοϊκές συνθήκες, να αντισταθµίσει την τάση των ατόµων µε νοητική υστέρηση να
αντιγράφουν όλα σχεδόν τα πρότυπα ενεργειών που παρατηρούν στους άλλους. Ωστόσο αυτή
ακριβώς η ικανότητα µίµησης της συµπεριφοράς αποτελεί τρόπο µάθησης. Ο εκπαιδευτικός ή
εκπαιδευτής µπορεί να µεταδώσει σηµαντικά πρότυπα δράσης, ενεργώντας ο ίδιος κατά
τρόπο σαφή, µονοσήµαντο, αργά τρόπο ώστε να µπορεί εύκολα να τον παρακολουθεί ο
εκπαιδευόµενος. Επίσης, η εκπαιδευτική διαδικασία διευκολύνεται όταν ο εκπαιδευτικός ή
εκπαιδευτής φροντίζει, σταθερά και µε συνέπεια, να συνοδεύει τις ενέργειές του µε σαφείς
και µονοσήµαντες οδηγίες. Εξάλλου είναι σηµαντικό ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής να
ενεργεί πάντα µε τον ίδιο τρόπο σε όµοιες καταστάσεις. Οι αντιδράσεις του, δηλαδή, πρέπει
να παραµένουν συνεπείς και σταθερές στο πέρασµα του χρόνου.

Προκειµένου να διατηρήσει µια τέτοια πρότυπη συµπεριφορά, ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής
θα χρειαστεί, σε κάποιες περιπτώσεις, να υπερνικήσει αντιστάσεις και να επιβάλει τη θέλησή
του. Όταν παρουσιάζει µε σαφήνεια, µε πράξεις και παράλληλα µε λόγια, τις δικές του
δυσκολίες και τον τρόπο µε τον οποίο τις αντιµετωπίζει επιτυχώς, προσφέρει ταυτόχρονα
στους εκπαιδευόµενους ένα πρότυπο επιβολής της θέλησης. Αυτό είναι ιδιαίτερα ωφέλιµο για
τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, που διαθέτουν περιορισµένη ικανότητα επιβολής. Και αυτά
πρέπει να µάθουν να ξεπερνούν αβεβαιότητες και δυσκολίες, να ενεργοποιούν τη θέλησή
τους και να επιβάλλονται στο περιβάλλον τους.

Συχνά τα άτοµα µε νοητική υστέρηση προσπαθούν να επιβληθούν µε τρόπο επιθετικό και
εγωιστικό: προσανατολίζονται στην επίτευξη του στόχου τους χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των άλλων. Εναπόκειται στον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτή να
αναπτύξει έναν ισορροπηµένο τρόπο ελέγχου των ενεργειών τους. Αρχικά πρέπει να
αποτελέσει πρότυπο µε την ίδια του τη συµπεριφορά. Στη συνέχεια, να προσφέρει σε όλα τα
άτοµα της οµάδας την ευκαιρία να εκφράσουν και να εναρµονίσουν τις ανάγκες και τα
ενδιαφέροντά τους. Για το σκοπό αυτό προσφέρονται ιδιαίτερα οι καταστάσεις που αφορούν,
όχι την κατασκευή ενός προϊόντος, αλλά το σχεδιασµό µιας ευχάριστης εκδήλωσης. Επίσης
ενδείκνυνται τα παιχνίδια ανάληψης ρόλων και εξοµοίωσης καταστάσεων, τα οποία, βέβαια,
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θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος ο εκπαιδευτής. Ωστόσο θα χρειάζεται συχνά να παρεµβαίνει
στα παιχνίδια, προκειµένου να ελέγχει και να καθοδηγεί τη συµπεριφορά των ατόµων µε
νοητική υστέρηση .

Σε άµεση συνάρτηση µε τον µειωµένο αυτοέλεγχο που διαθέτουν τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση βρίσκεται και η αδυναµία τους να εκτιµήσουν σωστά τις ατοµικές τους ικανότητες.
Συχνά πιστεύουν ότι µπορούν να καταφέρουν τα πάντα και ότι οι υπόλοιποι δεν µπορούν να
καταφέρουν τίποτε. Ο εκπαιδευτικός ή ο εκπαιδευτής οφείλει να τα βοηθήσει να αποκτήσουν
µια ρεαλιστική εικόνα των ατοµικών τους ικανοτήτων. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να
διαβαθµίζει καταλλήλως τις ασκήσεις, φροντίζοντας ώστε

(α) άλλοτε να µπορούν να επιλυθούν εύκολα και σίγουρα, ώστε να τονώνεται η
αυτοπεποίθηση του εκπαιδευόµενου, ενώ,

(β) άλλοτε να πρέπει ο εκπαιδευόµενος να καταβάλει προσπάθεια για την επίλυσή τους,
ώστε να κατανοεί τα όρια των δυνατοτήτων του.

Εάν ο εκπαιδευτής κατορθώσει, µε οποιοδήποτε τρόπο, να συνειδητοποιήσουν οι
εκπαιδευόµενοι τι µπορούν να επιτύχουν, αυτό θα τους κάνει να πιστέψουν στις ατοµικές
τους ικανότητες. Πιστεύω όµως ότι είναι εξίσου σηµαντικό να συνειδητοποιήσουν τα όρια
των ικανοτήτων τους, ώστε να µπορούν να αναγνωρίζουν τις καταστάσεις εκείνες, τις οποίες
θα πρέπει να αποφεύγουν. Έτσι η αυτοπεποίθηση, που είναι τόσο αναγκαία, βασίζεται όχι
µόνο στην πίστη του ατόµου στις ικανότητές του αλλά και στην επιφύλαξή του έναντι
καταστάσεων προς αποφυγή. Η οικοδόµηση της αυτοπεποίθησης εµπεριέχει πολλές
συγκρούσεις. Ο εκπαιδευτής πρέπει όχι απλά να µην φοβάται αυτές τις συγκρούσεις, αλλά να
τις αντιµετωπίζει και να τις ελέγχει µε αποτελεσµατικότητα.

12.7. Πώς αντιµετωπίζονται τα άτοµα µε νοητική υστέρηση

Η εργασία ενός εκπαιδευτικού ή εκπαιδευτή ατόµων µε νοητική υστέρηση επηρεάζεται, σε
µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο ο ίδιος αντιλαµβάνεται αυτά τα άτοµα. Κατά
συνέπεια, επηρεάζεται από την ικανότητά του να µεταβάλει τις τυχόν εσφαλµένες θέσεις και
στάσεις που απορρέουν από αυτές τις αντιλήψεις. Στις γερµανόφωνες χώρες έχουν εξεταστεί
οι προκαταλήψεις του πληθυσµού έναντι των ατόµων µε νοητική υστέρηση, όχι όµως και το
πώς επηρεάζεται η στάση των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών τους. Από έρευνα (βάσει
ερωτηµατολογίου) που διενήργησε ο γράφων µεταξύ φοιτητών από το Λουξεµβούργο και
ατόµων που έκαναν πρακτική εξάσκηση ή υπηρετούσαν κοινωνική θητεία στη Γερµανία,
προέκυψαν κάποιες ενδείξεις σχετικά µε τις εντυπώσεις που αποκόµισαν οι ερωτηθέντες κατά
την πρώτη τους επαφή µε άτοµα µε νοητική υστέρηση (βλ. Pitsch 1996, σελ.1 � 7).

Κατά την πρώτη λοιπόν επαφή µε άτοµα µε νοητική υστέρηση η προσοχή εστιάζεται:

(α) στη στερεότυπη χρήση της γλώσσας·

(β) στη σιωπή·
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(γ) στην απουσία κοινωνικής απόστασης·

(δ) στην επιθετικότητα έναντι πρόσώπων και πραγµάτων·

(ε) στις κινητικές στερεοτυπίες·

(στ) στην περιορισµένη δυνατότητα κατανόησης της οµιλίας·

(ζ) στην περιορισµένη δυνατότητα κατανόησης καταστάσεων·

(η) στην περιορισµένη ικανότητα σκέψης.

Οι ερωτηθέντες νέοι αναφέρουν ότι τα ασυνήθιστα αυτά χαρακτηριστικά τους προκάλεσαν

(α) φόβο·

(β) αποστροφή·

(γ) επιφύλαξη·

(δ) ανασφάλεια και αµηχανία·

(ε) αυθόρµητη τάση να προσφέρουν βοήθεια·

(στ) επιθυµία να προσφέρουν προφύλαξη και προστασία.

12.8. Συνέπειες από την αντιµετώπιση των ατόµων µε νοητική
υστέρηση

Τέτοιες αντιδράσεις έναντι των ατόµων µε νοητική υστέρηση µπορεί να αποβούν επικίνδυνες
εάν εδραιωθούν και επηρεάσουν τη συµπεριφορά και λειτουργία του εκπαιδευτικού ή του
εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές ατόµων µε νοητική υστέρηση µπορούν ωστόσο να αποφύγουν
αυτόν τον κίνδυνο, εφόσον επιδιώξουν να διαµορφώσουν τις αντιλήψεις τους κατά τρόπο
οργανωµένο και συνειδητό.

Απαραίτητες αντιλήψεις:

(α) Το άτοµο µε νοητική υστέρηση δεν είναι «διαφορετικός» άνθρωπος, δεν είναι «ξένος» -
είναι απλώς ένας άνθρωπος, όπως κι εγώ.

(β) Παρά τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του πρέπει να γίνει αποδεκτός ως άνθρωπος

(γ) Οι αλλόκοτοι και µερικές φορές απωθητικοί τρόποι συµπεριφοράς του είναι για τον ίδιο
λογικοί και τον βοηθούν να αντιµετωπίσει ένα µέρος της ζωής του.

(δ) Αυτοί οι ανεπιθύµητοι τρόποι συµπεριφοράς µπορεί σταδιακά να µεταβληθούν.

(ε) Ο φόβος έναντι των ατόµων µε νοητική υστέρηση οφείλεται στην αδυναµία µας να τους
κατανοήσουµε.

(στ)Ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής πρέπει να µάθει να καταλαβαίνει το άτοµο µε νοητική
υστέρηση, προσπαθώντας υποµονετικά να τον νιώσει και να µπει στη θέση του.
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(ζ) Η αβεβαιότητα στη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού ή του εκπαιδευτή εξαλείφεται όταν
θέτει για το παιδαγωγικό του έργο µακροπρόθεσµους στόχους και τους ακολουθεί µε
συνέπεια και υποµονή.

(η) Στο έργο του, ο εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτής δεν πρέπει να αποθαρρύνεται από τυχόν
υποτροπή ή αποτυχίες· πρέπει να παραµένει εστιασµένος στον µακροπρόθεσµο στόχο
του.

(θ) Ο εκπαιδευτής, όταν αντιµετωπίζει αποτυχίες ή υποτροπή του εκπαιδευόµενου δεν
πρέπει να τον σταµατά από την εργασία του, ούτε να επεµβαίνει διαρκώς για να τον
βοηθήσει.

(ι) Σηµαντικότερο είναι να διδάξει στον εκπαιδευόµενο τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορεί ο
ίδιος να ζητήσει βοήθεια και υποστήριξη.

(ια) Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση κατανοούν την ανάγκη να ζητήσουν βοήθεια µόνο σε
καταστάσεις, τις οποίες δεν είναι ακόµη σε θέση να αντιµετωπίσουν πλήρως µόνα τους....

(ιβ) όµως τα άτοµα µε νοητική υστέρηση αποκτούν την ευκαιρία να κατανοήσουν τι µπορούν
να αντιµετωπίσουν µόνα τους µόνον εφόσον πιεστούν. Η προφύλαξη και η προστασία
τους εµποδίζει να συνειδητοποιήσουν τα όρια των δυνατοτήτων τους.

(ιγ) Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν τα όριά τους και στο
πεδίο των κοινωνικών επαφών. Ανεξάρτητα από το εάν ένας αυθόρµητος εναγκαλισµός
προσωπικά µας αρέσει ή µας απωθεί, θα πρέπει να δώσουµε στο άτοµο µε νοητική
υστέρηση να καταλάβει σε ποιες καταστάσεις ένας τέτοιος εναγκαλισµός είναι
επιτρεπτός ή και επιθυµητός και σε ποιες όχι.

(ιδ) Μέχρι να αποδώσει αυτή η µαθησιακή διαδικασία θα πρέπει να υποµένουµε τη
συµπεριφορά των ατόµων µε νοητική υστέρηση.

12.9. Συνοπτικά: ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι
εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές των ατόµων µε νοητική
υστέρηση

Ολοκληρώνοντας, θα θέλαµε να συνοψίσουµε όσα αναφέρθηκαν αναλυτικότερα παραπάνω
σχετικά µε το τι απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές των ατόµων µε νοητική
υστέρηση, και στη συνέχεια να εξετάσουµε εάν υπάρχουν διαφορές � και ποιες είναι αυτές �
σε σχέση µε το τι απαιτείται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές.

Από τον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτή ατόµων µε νοητική υστέρηση προσδοκούµε

•  να διαµορφώνει ένα περιβάλλον που µεταδίδει χαρακτηριστικά µηνύµατα µε συγκεκριµένο
περιεχόµενο,·

•  να µεταδίδει έννοιες (σχήµατα σκέψης) που να επιτρέπουν στο άτοµο µε νοητική
υστέρηση να αντιλαµβάνεται το περιεχόµενο των µηνυµάτων,·
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•  να υποστηρίζει και, σε ορισµένες περιπτώσεις, να υποκαθιστά την οµιλία µε πρότυπα,
εικόνες, σχέδια, εικονογράµµατα,

•  να µεταδίδει έννοιες (σχήµατα σκέψης) µε τη µορφή κάποιας συγκεκριµένης, συνειδητής,
προσανατολισµένης σε ένα στόχο, σχεδιασµένης και ελεγχόµενης ενέργειας,

•  να διαθέτει την ικανότητα ανάλυσης ενεργειών και σύνθεσης επιµέρους πράξεων,

•  να θέτει σαφή πρότυπα δράσης προς µίµηση,

•  να καθοδηγεί σωµατικά τα άτοµα µε νοητική υστέρηση,

•  να επιδεικνύει την προθυµία και την υποµονή που απαιτεί η ανάγκη για πολλές επαναλήψεις,

•  να επιδεικνύει την προθυµία και την ικανότητα εντοπισµού και υποστήριξης ακόµη και της
ελάχιστης προόδου,

•  να επαινεί τους εκπαιδευόµενους µε πολλούς διαφορετικούς τρόπους,

•  να διαθέτει την ικανότητα και την ετοιµότητα διαφοροποιηµένης παρατήρησης,

•  να καθιστά κατανοητούς τους στόχους και τις συναρτήσεις ακόµη και των µικρότερων
τµηµάτων ασκήσεων,

•  να διαθέτει την ικανότητα οπτικοποίησης,

•  να µπορεί να προσφέρει ολοκληρωµένα διαγράµµατα ενεργειών, µεταξύ άλλων, και µε τη
µορφή αλγορίθµων,·

•  να παροτρύνει, να ενθαρρύνει και να παρακινεί διαρκώς,

•  να έχει υποµονή και να παρέχει µεγάλα χρονικά περιθώρια,·

•  να κατανοεί τη σηµασία των διαλειµµάτων,

•  να παρατηρεί και να διορθώνει αµέσως ακόµη και τα παραµικρά λάθη·

•  να οργανώνει τη µαθησιακή διαδικασία εκµεταλλευόµενος όλες τις αισθήσεις του
εκπαιδευόµενου

•  να συνοδεύει τις πράξεις του πάντοτε, και αµέσως, µε λόγια·

•  να µιλά καθαρά και µε σαφήνεια·

•  να χρησιµοποιεί µονοσήµαντες και σαφείς έννοιες

•  να χρησιµοποιεί σύντοµες, ευκολονόητες προτάσεις·

•  να αποφεύγει, κατά το δυνατόν, την υποτακτική

•  να συνοδεύει την οµιλία του µε χειρονοµίες

•  να µεταδίδει ως νέες γνώσεις στον εκπαιδευόµενο και τις κεκτηµένες γνώσεις, όταν
αντιµετωπίζονται διαφορετικές καταστάσεις,

•  να υποστηρίζει ακόµη και την χωρίς συγκεκριµένο σκοπό, υπό µορφή παιχνιδιού, χρήση
των ήδη αποκτηθεισών γνώσεων,

•  να είναι συνεπής και αξιόπιστος όταν ενεργεί ο ίδιος,
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•  να καθιστά εµφανείς στον εκπαιδευόµενο τις προβαλλόµενες αντιστάσεις, τις καταβαλλόµενες
προσπάθειες και την επιδεικνυόµενη θέληση,

•  να προβαίνει σε ελεγχόµενη και καθοδηγούµενη επίδειξη θέλησης,·

•  να ελέγχει και να καθοδηγεί, ως παρατηρητής, τη συµπεριφορά του εκπαιδευόµενου όταν
υπάρχει τέτοια ανάγκη,·

•  να µεταδίδει αυτοπεποίθηση και σιγουριά,

•  να βοηθά τον εκπαιδευόµενο να αντιληφθεί τα όρια των ικανοτήτων του,

•  να αποδέχεται ως ισότιµο το άτοµο µε νοητική υστέρηση ,

•  να αποδέχεται ως υποκειµενικά εύλογη ακόµη και την αλλόκοτη και ανεπιθύµητη
συµπεριφορά,

•  να βοηθά τον εκπαιδευόµενο να αναπτύσσει ωφέλιµη και επιθυµητή συµπεριφορά,·

•  να µπορεί να µπει στη θέση του ατόµου µε νοητική υστέρηση,

•  να θέτει ξεκάθαρους, σαφείς και µακροπρόθεσµους στόχους,·

•  να παραµένει προσηλωµένος στην επίτευξη των στόχων του ακόµη και όταν αντιµετωπίζει
αποτυχίες και οπισθοχωρήσεις,

•  να αποφεύγει να βοηθά τον εκπαιδευόµενο όταν αυτό δεν είναι απαραίτητο,

•  να µαθαίνει στο άτοµο µε νοητική υστέρηση να ζητά από µόνο του βοήθεια,

•  να επιτρέπει, στο ανωτέρων πλαίσιο, ακόµη και την καταπόνηση του εκπαιδευόµενου,

•  να θέτει όρια στην προφύλαξη και στην προστασία που παρέχει στον εκπαιδευόµενο,

•  να µεταδίδει πρότυπα συµπεριφοράς σε διαφορετικές καταστάσεις,·

•  να υποµένει ενοχλητικές, ανάρµοστες και ανεπιθύµητες συµπεριφορές του εκπαιδευόµενου.

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά περιγράφουν, µάλλον, τον παιδαγωγό ή τον εκπαιδευτικό που
θα επιθυµούσαµε να έχουµε, τον «ιδανικό», δηλαδή, εκπαιδευτικό, και όχι τόσο τον
εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτή ατόµων µε νοητική υστέρηση. Οι εκπαιδευτικοί µας έχουν
ανταποκριθεί σε αυτή την ιδανική εικόνα µόνο εν µέρει. Μήπως, λοιπόν, αναµένοντας από
τον εκπαιδευτικό ή τον εκπαιδευτή ατόµων µε νοητική υστέρηση να ανταποκριθεί πλήρως σε
αυτές τις προσδοκίες, προβάλλουµε υπέρµετρες απαιτήσεις; Προσωπικά δεν γνωρίζω
κανέναν άνθρωπο, του εαυτού µου συµπεριλαµβανοµένου, που να πληροί όλες τις παραπάνω
απαιτήσεις. Ας είµαστε, λοιπόν, περισσότερο µετριοπαθείς και ας αρκεστούµε στα
σηµαντικότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Θα πρέπει, όµως, να είµαστε και
πραγµατιστές και να παρέχουµε στους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές ατόµων µε
νοητική υστέρηση τη βοήθεια που έχουν ανάγκη.
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13. Η εκπαίδευση εκπαιδευτών σε υπηρεσίες
στήριξης ατόµων µε µαθησιακές δυσκολίες. �
Ποιo είναι το βασικό πρόβληµα, η µάθηση ή η
αναπηρία;

Paul Twynam (33)

Στο παρόν άρθρο θα επαναλάβω τα κύρια σηµεία της ανακοίνωσής µου στην «Αγορά 12», µε
θέµα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε υπηρεσίες για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες � Το
πρόβληµα είναι η µάθηση ή η αναπηρία;», τα οποία στη συνέχεια θα αναπτύξω και θα
σχολιάσω. Για όλες τις άλλες δηµοσιεύσεις που αναφέρω � κυρίως ερευνητικές και
θεωρητικές εργασίες για τη µάθηση και τη µνήµη � σας παραπέµπω σε πηγή στο ∆ιαδίκτυο,
από όπου µπορείτε να αντλήσετε περαιτέρω πληροφορίες.

Θα ξεκαθαρίσω τη θέση µου εξ αρχής: το να θεωρήσουµε ότι το πρόβληµα είναι η αναπηρία
αποτελεί την εύκολη επιλογή, καθώς είναι η πλέον προφανής πλευρά του θέµατος. Ωστόσο,
πιστεύω ότι είναι πιο σηµαντικό, και συνάµα πιο δύσκολο, να θεωρήσουµε ότι το πραγµατικό
ζήτηµα είναι η µάθηση, είτε αναφερόµαστε στο προσωπικό του οργανισµού µας είτε στους
χρήστες των υπηρεσιών µας.

13.1. Στόχοι

Θα αρχίσω περιγράφοντας τις κατηγορίες εργαζοµένων που έχουν αναλάβει εκπαιδευτικό
έργο στον οργανισµό µου, το Home Farm Trust. Στη συνέχεια, θα απαριθµήσω ορισµένες
µορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης που οδήγησαν τους ανθρώπους αυτούς στο
συγκεκριµένο είδος εργασίας. Θα διαπιστώσετε ότι, τουλάχιστον στο Home Farm Trust, οι
εργαζόµενοι προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς τοµείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Τέλος, θα αναδείξω τα κοινά χαρακτηριστικά τους, ώστε να τονιστεί το σηµαντικότερο
στοιχείο: δηλαδή, πώς θα τοποθετήσουµε τη µάθηση στο προσκήνιο και τον εκπαιδευόµενο
στο επίκεντρό της.

13.2. Τύποι εργαζοµένων µε ρόλο εκπαιδευτικό στον οργανισµό

Κατ� αρχάς, λίγα λόγια για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Home Farm Trust:

                                                
(33) FCIPD, ∆ιευθυντής Κατάρτισης, The Home Farm Trust, Μπρίστολ, Ηνωµένο Βασίλειο
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Από το 1962 το Home Farm Trust διαθέτει δικούς του ξενώνες, οι οποίοι έχουν πλέον
επεκταθεί σε όλη την Αγγλία. Πρόσφατα τέθηκε επίσης σε λειτουργία µία υπηρεσία
υποστήριξης της αυτόνοµης διαβίωσης, µε στόχο τη στήριξη ατόµων στα σπίτια τους. Τα δύο
αυτά είδη υπηρεσιών υποστηρίζουν συνολικά περίπου 550 άτοµα.

Εκτός αυτού, το Home Farm Trust προσφέρει ένα ευρύ φάσµα ηµερήσιων δραστηριοτήτων,
που απευθύνονται τόσο σε εκείνους που ζουν στους ξενώνες του Home Farm Trust, όσο και
σε άλλους που ζουν είτε στο σπίτι τους µε την οικογένειά τους, είτε σε ξενώνες άλλων
οργανισµών.

Επίσης, το Home Farm Trust εφαρµόζει ένα σχέδιο υποστηριζόµενης απασχόλησης, στο
πλαίσιο του οποίου καθοδηγητές εργασίας υποστηρίζουν τους χρήστες που εργάζονται, και
βοηθούν τους συναδέλφους τους να τους δώσουν τη δυνατότητα να προσαρµοστούν στο
εργασιακό περιβάλλον. Περίπου 100 άτοµα έχουν τύχει υποστήριξης µε αυτό τον τρόπο.

Τέλος, το Home Farm Trust απασχολεί τέσσερις εκπαιδευτές προσωπικού µε καθεστώς
πλήρους απασχόλησης, ενώ προσλαµβάνει εξωτερικούς εκπαιδευτές που πραγµατοποιούν
εκπαιδευτικά σεµινάρια για τα 1200 µέλη του προσωπικού του.

Το ίδιο ισχύει, σε µεγάλο βαθµό, για πολλούς οργανισµούς που παρέχουν υπηρεσίες για
άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες στο Ηνωµένο Βασίλειο. Ορισµένοι έχουν ενδεχοµένως έναν
πιο ιατρικό προσανατολισµό, ίσως µάλιστα να διοικούνται από υγειονοµικές αρχές. Στην
περίπτωση αυτή, το προσωπικό τους αποτελείται σε µεγάλο βαθµό, αν όχι αποκλειστικά, από
ανθρώπους που έχουν ειδικευτεί ως νοσηλευτές για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες. Άλλοι
οργανισµοί παρέχουν υπηρεσίες τόσο για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες, όσο και για άτοµα
µε προβλήµατα ψυχικής υγείας. Κατά συνέπεια, απασχολούν περισσότερους ανθρώπους
ειδικευµένους στην φροντίδα ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας.

13.3. Κατάρτιση και εκπαίδευση εκπαιδευτών εντός του
οργανισµού.

Στο Home Farm Trust, η κατάρτιση, η εκπαίδευση και τα προσόντα του προσωπικού που
απασχολείται στις διαφορετικές αυτές υπηρεσίες έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, και
σήµερα ισχύουν τα ακόλουθα:

Το προσωπικό µέριµνας που απασχολείται στους ξενώνες και στις υπηρεσίες
υποστηριζόµενης διαβίωσης έχει παρακολουθήσει εσωτερικά προγράµµατα κατάρτισης σε
θέµατα µέριµνας, τόσο από το Home Farm Trust, όσο και από προηγούµενους εργοδότες
στον ίδιο τοµέα. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, τέθηκε σε ισχύ ένα νέο εθνικό πλαίσιο, το
Πλαίσιο Αναγνώρισης Προσόντων στον τοµέα των µαθησιακών δυσκολιών, βάσει του
οποίου θα διαµορφωθούν πολλοί από αυτούς τους σύντοµους εσωτερικούς κύκλους
µαθηµάτων. Επιπλέον, τα µισά περίπου µέλη αυτής της οµάδας προσωπικού διαθέτουν
εθνικώς αναγνωρισµένο τίτλο στον τοµέα της µέριµνας, της κοινωνικής πρόνοιας ή της
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νοσηλείας. Τον τίτλο αυτό άλλοι τον απέκτησαν πριν έλθουν στο Home Farm Trust και άλλοι
µετά. Στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για τίτλο στον τοµέα της µέριµνας, ή, πιθανώς, της
κοινωνικής εργασίας, όχι όµως στον τοµέα της νοσηλείας.

Το προσωπικό που ασχολείται µε τις ηµερήσιες υπηρεσίες έχει συχνά παρόµοια προϋπηρεσία,
κατάρτιση και τίτλους. Πολλοί από αυτούς, όχι όµως όλοι, διαθέτουν εθνικώς αναγνωρισµένο
τίτλο στην εκπαίδευση ενηλίκων, που δεν συνδέεται απαραίτητα µε τον τοµέα των
µαθησιακών δυσκολιών.

Οι καθοδηγητές εργασίας στις υπηρεσίες υποστηριζόµενης απασχόλησης ενδέχεται να έχουν
προϋπηρεσία στον τοµέα της µέριµνας. Η κατάρτισή τους περιλαµβάνει την παρακολούθηση
σύντοµων κύκλων µαθηµάτων εκτός εργασίας. Τα µαθήµατα αυτά οργανώνονται από το
Home Farm Trust, αλλά πραγµατοποιούνται από εξωτερικούς φορείς του εµπορικού ή του
εθελοντικού τοµέα. Περιλαµβάνουν την εκπαίδευση εκπαιδευτών, αλλά και µαθήµατα
αξιολόγησης δεξιοτήτων και περιγραφής επαγγελµατικών προφίλ.

Οι πλήρως απασχολούµενοι εκπαιδευτές του Home Farm Trust και οι εξωτερικοί εκπαιδευτές
διαθέτουν ένα ευρύ φάσµα τίτλων, πολλοί από τους οποίους είναι κοινοί µε εκείνους των
οµάδων που προαναφέρθηκαν. Οι τρεις περιφερειακοί εκπαιδευτές είναι εξειδικευµένοι στον
τοµέα της µέριµνας και της διοίκησης υπηρεσιών µέριµνας. Ορισµένοι διαθέτουν επίσης
κρατικούς τίτλους επαγγελµατικής κατάρτισης ή εκπαίδευσης.

Σε όλες τις παραπάνω οµάδες περιλαµβάνονται άτοµα χωρίς τυπική κατάρτιση, εκπαίδευση ή
τίτλους, τα οποία επελέγησαν επειδή είναι ικανά να φέρουν εις πέρας τη συγκεκριµένη
εργασία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κριτήριο αυτό αποτελεί ολοένα και περισσότερο τη βάση
για την αξιολόγηση των ίδιων των εθνικών επαγγελµατικών τίτλων (NVQ) στο Ηνωµένο
Βασίλειο. Πρόκειται ουσιαστικά για την ικανότητα εφαρµογής στην πράξη, στο χώρο της
εργασίας, των όσων έχουµε διδαχθεί.

Πρέπει να προστεθεί ότι το Home Farm Trust, επί σειρά ετών, αναζητεί µε επιτυχία καλύτερα
ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Σήµερα, το ανθρώπινο δυναµικό του Home Farm Trust
είναι πιθανώς καλύτερα ειδικευµένο από το προσωπικό πολλών άλλων οργανισµών. Η
κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου ίδρυσε πρόσφατα έναν Εθνικό Οργανισµό Κατάρτισης
για τον τοµέα της µέριµνας. Στην πενταετή (2001-2005) στρατηγική του, καθίσταται σαφές
ότι προτεραιότητα και απαίτηση για όλους τους φορείς παροχής υπηρεσιών µέριµνας είναι
ένα καλύτερα ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό. Τα µισά µέλη του προσωπικού µέριµνας θα
πρέπει να διαθέτουν ένα πιστοποιητικό επάρκειας στον τοµέα της µέριµνας και οι διευθυντές
των υπηρεσιών µέριµνας θα πρέπει επίσης να διαθέτουν ένα νέο πιστοποιητικό, υψηλότερου
επιπέδου, το οποίο να συνδυάζει στοιχεία µέριµνας και διοικητικών ικανοτήτων.
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13.4. Συµπεράσµατα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών

Ποια συµπεράσµατα µπορούν να εξαχθούν από την πολυσύνθετη εικόνα που παρουσιάζει το
Home Farm Trust;

Είµαι ειδικευµένος στην κατάρτιση στον κατασκευαστικό τοµέα και έτσι, για µένα, ο τοµέας
της µέριµνας ήταν κάτι το καινούργιο. Σίγουρα δεν ήµουν ο πρώτος που παρατήρησε ότι
πολλές από τις διαδικασίες, που χρησιµοποιούνται για την υποστήριξη ανθρώπων µε
µαθησιακές δυσκολίες, βασίζονται, στην ουσία, στις αρχές που χρησιµοποιούσαν ανέκαθεν οι
καλύτεροι εκπαιδευτές ...και αντίστροφα.

Ποιες είναι, λοιπόν, αυτές οι αρχές, στις οποίες βασίζονται όλοι οι εκπαιδευτές;

Για να απαντήσω στο ερώτηµα αυτό, έλαβα υπόψη τους παράγοντες των ικανοτήτων, των
γνώσεων και των συµπεριφορών. Τι πρέπει οι εκπαιδευτές να µπορούν να κάνουν
(ικανότητες), ποιες γνώσεις πρέπει να έχουν και πώς µπορούν να εφαρµόσουν καλύτερα
αυτές τις ικανότητες και αυτές τις γνώσεις (συµπεριφορά). Εντόπισα πέντε τοµείς τους
οποίους θεωρώ σηµαντικούς:

13.5. Πέντε κρίσιµα σηµεία για τις ικανότητες, τις γνώσεις και τη
συµπεριφορά

13.5.1. Πρώτο κρίσιµο σηµείο είναι η επικοινωνία

Η επικοινωνία ορθώς θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντικό προσόν για την εργασία µε ανθρώπους
που έχουν µαθησιακές δυσκολίες. Η προσέγγιση, όµως, της µέριµνας από το Home Farm
Trust βασίζεται στην έννοια της πλήρους επικοινωνίας µε τη χρήση όλων των τρόπων και των
µέσων επικοινωνίας � αναγνωρίζοντας ότι οτιδήποτε κάνουµε ή λέµε, καθώς και ο τρόπος
που το κάνουµε ή το λέµε αποτελεί κοµµάτι της επικοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή βρίσκεται
σε πλήρη συµφωνία µε τη θεωρία του Χάουαρντ Γκάρντνερ (34) για την πολλαπλή νοηµοσύνη
και µε τις διάφορες τεχνικές νευρο-γλωσσικού προγραµµατισµού (NLP) (35) που το Home
Farm Trust έχει εισαγάγει στους «ταχύρυθµους»(36) κύκλους κατάρτισης του προσωπικού. Για
παράδειγµα, κατά τη διάρκεια ενός µαθήµατος διοίκησης, χρησιµοποιώ µουσική, µεταφορές,
εικόνες, δραστηριότητες, οµαδικά παιχνίδια, πίνακες τοίχου, παιχνίδια, και ούτω καθεξής.

                                                
(34) Gardner, Howard. Frames of mind: The theory of multiple intelligences. Basic Books, 1993. Έκδοση

δεκάτης επετείου
(35) ANLP � Εταιρία νευρο-γλωσσικού προγραµµατισµού. ∆ιαθέσιµο στο ∆ιαδίκτυο: http://www.anlp.org

[29.1.2002]
(36) Μητρώο Ταχύρυθµων Εκπαιδευτών. ∆ιαθέσιµο στο διαδίκτυο: http://www.learnfast.co.uk/index.html

[29.1.2002]
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13.5.2. ∆εύτερο κρίσιµο σηµείο είναι η διαχείριση της διαδικασίας (βλ. σχ. 1)

Είτε κανείς είναι υπεύθυνος για ένα πρόγραµµα κατάρτισης προσωπικού, το οποίο
ανταποκρίνεται στις ανάγκες κατάρτισης που επισηµάνθηκαν κατά τη διάρκεια αξιολόγησης
του προσωπικού, είτε είναι υπεύθυνος για την οργάνωση ενός προγράµµατος ηµερήσιων
υπηρεσιών, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει από τα σχέδια
µέριµνας των ενοίκων των ξενώνων, πρέπει να έχει τον έλεγχο όλης της διαδικασίας, από το
σχεδιασµό και τη µελέτη, έως τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση. Με άλλα λόγια, πρέπει:

(α) να γνωρίζει το σηµείο εκκίνησης � το υπόβαθρο του εκπαιδευόµενου και το σηµείο στο
οποίο βρίσκεται σήµερα,

(β) να θέσει και να συµφωνήσει τους στόχους όσον αφορά το τι θέλει να επιτύχει,

(γ) να αποφασίσει πώς θα επιτευχθεί πρόοδος και ποιες είναι οι καταλληλότερες µέθοδοι για
το σκοπό αυτό,

(δ) να συγκεντρώσει στοιχεία και να είναι σε θέση να αναγνωρίσει πότε έχει επιτύχει το
στόχο.

Σχέδιο 1: ∆ιαχείριση της διαδικασίας

13.5.3. Τρίτο κρίσιµο σηµείο είναι η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο µαθαίνουν οι
άνθρωποι

Για να κατανοήσει κανείς το πώς µαθαίνουν οι άνθρωποι πρέπει να έχει υπόψη έναν µακρύ
κατάλογο αρχών και παραγόντων, µεταξύ των οποίων:

Πού ήµουν;

Πού βρίσκοµαι;

Περιβάλλον  της
µάθησης

Πού θέλω να
φθάσω;

Ποιοι είναι οι
στόχοι µου

Πώς θα φθάσω
εκεί;

Τρόπος επιδίωξης των
στόχων

Πώς θα καταλάβω ότι
έφτασα;

Αποδείξεις που µπορώ
να παρουσιάσω στο
τέλος του προγράµµατος
µάθησης



160

(α) Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της µνήµης: επίγνωση του πλεονεκτήµατος που
προσφέρει η σύνδεση νέων πληροφοριών µε όσα κάποιος ήδη γνωρίζει, κατανόηση της
αξίας και της ανάγκης της επανάληψης, της υπερβολής, της χρήσης εικόνων, µεταφορών
και ούτω καθεξής.

(β) Σηµαίνει επίσης εκτίµηση των διαφορετικών τρόπων ή στυλ µάθησης (βλ. το έργο των
D.A. Kolb (37), P. Honey και A. Mumford (38)), συνειδητοποιώντας ότι ορισµένοι
άνθρωποι µαθαίνουν µέσα από δραστηριότητες, άλλοι χρειάζονται χρόνο να
επεξεργαστούν τις πληροφορίες στο µυαλό τους, άλλοι πρέπει να εντάξουν τις νέες ιδέες
σε ένα θεωρητικό πλαίσιο (ακόµη και αν πρόκειται για ένα πολύ απλό πλαίσιο), ενώ
άλλοι µαθαίνουν µόνο εάν η γνώση που προσφέρεται αξιολογείται ως χρήσιµη, βάσει του
πραγµατιστικού τρόπου σκέψης τους. Αυτό βέβαια συνεπάγεται ότι και οι ίδιοι οι
εκπαιδευτές ενδέχεται να προτιµούν κάποιον τρόπο µάθησης και άθελά τους να
προσαρµόζουν ανάλογα τις µεθόδους διδασκαλίας τους, που ίσως να αποδειχθούν
ακατάλληλες για ορισµένους από τους εκπαιδευόµενους.

(γ) Ένας άλλος τοµέας-κλειδί είναι η διάρθρωση του υλικού που θα αποτελέσει αντικείµενο
µάθησης. Υπάρχουν αρκετές χρήσιµες ιδέες σχετικά µε τη διεργασία µε την οποία
κατακτάται η γνώση και µε την αντίληψη: ο κανόνας του 7 ± 2 (39) του Τζωρτζ Μίλλερ
επαναδιατυπώνεται στην έννοια του τεµαχισµού που χρησιµοποιεί ο νευρο-γλωσσικός
προγραµµατισµός (NLP). Πρώτα παρουσιάζεται η πληροφορία σε «ευκολοχώνευτα»
κοµµάτια και µετά προχωρούµε προς τα «πάνω», γενικεύοντας (µεταφορά εκπαίδευσης)
ή προς τα «κάτω», χρησιµοποιώντας ένα πιο συγκεκριµένο παράδειγµα, µε σκοπό να
βοηθήσουµε τη µάθηση, την ανάκληση πληροφοριών και την εφαρµογή τους. Ο νευρο-
γλωσσικός προγραµµατισµός, επίσης, συνοψίζει τις διαπιστώσεις σχετικά µε τις
προτιµήσεις των ανθρώπων όσον αφορά στην πρόσληψη και την επεξεργασία
πληροφοριών µε διαφορετικούς τρόπους � χρησιµοποιώντας οπτικά, ακουστικά και
κιναισθητικά κριτήρια.

(δ) Σηµαίνει επίσης κατανόηση του γεγονότος ότι η µάθηση έχει καλύτερα αποτελέσµατα αν
γίνει διασκεδαστική, και άρα δώσει κίνητρα. Κίνητρο υπάρχει επίσης όταν, τόσο κατά τη
διάρκεια της µάθησης όσο και προγενέστερα, οι αντικειµενικοί σκοποί της µάθησης
ταυτίζονται µε τις ανάγκες του εκπαιδευόµενου και µε τα οφέλη που εκείνος θα
αποκοµίσει � και όταν όλα αυτά εξηγούνται λεπτοµερώς.

                                                
(37) Ιστοσελίδα για τα στυλ µάθησης κατά τον David A. Kolb: http://www.nwlink.com/~donclark/hrd/history/

kolb.html [29.1.2002]
(38) ∆οκιµάστε λογισµικό µέσα από το ∆ιαδίκτυο στο Λογισµικό για τους τρόπους µάθησης: http://www.psi-

press.co.uk/lss2.htm [29.1.2002]
(39) Miller, George A. Ο Μαγικός Αριθµός Επτά, Συν ή Πλην ∆ύο: Ορισµένα όρια στην ικανότητά µας για

επεξεργασία πληροφοριών. The Psychological Review (Επιθεώρηση Ψυχολογίας). 1956. ∆ιαθέσιµο στο
∆ιαδίκτυο: http://www.well.com/user/ smalin/miller.html [29.1.2002]
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13.5.4. Τέταρτο κρίσιµο σηµείο είναι η ταύτιση

Αυτό σηµαίνει να βλέπει κανείς τα πράγµατα από την οπτική γωνία των εκπαιδευοµένων, να
αναρωτιέται πώς εκείνοι αντιλαµβάνονται τον κόσµο, να προβληµατίζεται για το αν εκείνοι
δέχονται τα ίδια ερεθίσµατα που δέχεται ο ίδιος. Απαντώντας στα ερωτήµατα αυτά, ο
εκπαιδευτής θα είναι σε θέση να χρησιµοποιήσει µια γλώσσα που να καταλαβαίνουν οι
εκπαιδευόµενοι, να εξηγήσει πράγµατα µε τους δικούς τους όρους, να διατυπώσει µεταφορές
χρησιµοποιώντας έννοιες οικείες σ� εκείνους.

Το πέµπτο στοιχείο, το οποίο αποτελεί προέκταση της συναισθηµατικής ταύτισης, είναι να
θέτει κανείς τον εκπαιδευόµενο, και όχι τον ίδιο, τον εκπαιδευτή, στο επίκεντρο της
διαδικασίας.

Αυτό σηµαίνει ότι ανταποκρινόµαστε στις ανάγκες των ανθρώπων και δεν επιχειρούµε να τις
προσαρµόσουµε στις δικές µας ανάγκες. Και αυτό ισχύει τόσο στην περίπτωση ενός κύκλου
µαθηµάτων για το προσωπικό, όσο και στην περίπτωση παροχής ηµερήσιων υπηρεσιών σε
άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες.

13.6. Οι οµοιότητες είναι σηµαντικότερες από τις διαφορές

Παρά τις επισηµάνσεις, ότι µεγαλύτερη σηµασία έχουν τα κοινά στοιχεία αυτών των οµάδων
ανθρώπων, όντως µεταχειριζόµαστε διαφορετικά τους ανθρώπους µε µαθησιακές δυσκολίες:
η «Αγορά» είχε ως αντικείµενο τα άτοµα µε ειδικές µαθησιακές ανάγκες, ενώ το Home Farm
Trust δηµιουργήθηκε ειδικά για να παρέχει υπηρεσίες στους ανθρώπους αυτούς.

Σχέδιο 2: ∆ιαφορές ή οµοιότητες;

Όµως�οι άνθρωποι µε µαθησιακές δυσκολίες είναι
διαφορετικοί�

Άτοµα µε
µαθησιακές
δυσκολίες

Προσωπικό

� ή είναι όλοι τους άνθρωποι πρώτα απ�όλα;�

Άνθρωποι
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Αν δεχθούµε ότι η διαφορά, δηλαδή η ύπαρξη µαθησιακών δυσκολιών, είναι το ζήτηµα,
πρέπει να ακολουθήσουµε δυο διαφορετικές προσεγγίσεις στην κατάρτιση των δύο αυτών
οµάδων ανθρώπων (προσωπικό και άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες) και, αντίστοιχα, δυο
διαφορετικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των εκπαιδευτών τους.

Από την άλλη πλευρά, αν δεχθούµε ότι τα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες διαφέρουν µεταξύ
τους στην ικανότητά τους για µάθηση, όπως διαφέρουν και τα µέλη του προσωπικού, κατά
την άποψή µου πρέπει να θεωρήσουµε ότι και οι δύο οµάδες ανήκουν στην ίδια συνέχεια (βλ.
σχ. 2). Μια τέτοια αντίληψη υπαγορεύει ότι η προσέγγιση που θα επιλεγεί για την κατάρτισή
τους και για την κατάρτιση των εκπαιδευτών τους θα πρέπει να τονίζει την ανάγκη
αντιµετώπισης του καθενός σε ατοµική βάση και την ανάγκη ευέλικτης προσέγγισης της
κατάρτισης. Αυτή τη στάση υποστήριζα ακόµη και πριν ασχοληθώ µε τον τοµέα των
µαθησιακών δυσκολιών, και όλα όσα έχω µάθει από τότε ενισχύουν την πεποίθησή µου αυτή.

13.7. Το επόµενο βήµα

Στο Home Farm Trust επιδιώκουµε να κάνουµε ένα βήµα παραπάνω: να εµπλέξουµε άµεσα
τους χρήστες των υπηρεσιών στην κατάρτιση του προσωπικού � ενδεχοµένως ως συν-
εκπαιδευτές, σίγουρα όµως στο πλαίσιο του σχεδιασµού και της αξιολόγησης της
εκπαίδευσης. Κατά τη γνώµη µου, έτσι κλείνει οµαλά ο κύκλος και καταργείται η ιεραρχία
της σχέσης «εκπαιδευτής � εργαζόµενος � πελάτης».

Σχέδιο 3: Αλλαγή προοπτικής

Αλλαγή προοπτικής

ΙσότηταΙεραρχία
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Με τον τρόπο αυτό τονίζονται τα κοινά µας χαρακτηριστικά: η ικανότητά µας να µαθαίνουµε
και η ικανότητά µας να βοηθάµε άλλους να µάθουν.

Ακόµη και στην κατασκευαστική βιοµηχανία, κάτι τέτοιο θα συνιστούσε σηµαντική αλλαγή
στον τρόπο σκέψης. Στο δικό µας πεδίο εργασίας πρόκειται, πιστεύω, για µια θεµελιώδη
αλλαγή, την οποία πρέπει να επιδιώξουµε.

Ελπίζω, µέσα από το σύντοµο αυτό άρθρο, να απέδειξα ότι το ζήτηµα είναι η µάθηση και όχι
η αναπηρία. Με αυτό, φυσικά, δεν αρνούµαι ότι οι άνθρωποι µε µαθησιακές δυσκολίες
χρειάζονται εξειδικευµένες υπηρεσίες και ότι απαιτούνται ειδικές δεξιότητες για να εργαστεί
κανείς µαζί τους.
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14. Κατάρτιση των εκπαιδευτών για άτοµα µε
νοητική αναπηρία στην Ευρώπη

Angelika Bühler (40)

14.1. Συµπληρωµατική εκπαίδευση και επαγγελµατική
αναβάθµιση των ειδικών επαγγελµατικής ένταξης

Τα τελευταία χρόνια, σε όλα σχεδόν τα κράτη µέλη και σε πολλές περιοχές της Ευρώπης
έχουν δηµιουργηθεί διάφορα ενδιαφέροντα και συναρπαστικά προγράµµατα και υπηρεσίες
για την ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη των
προγραµµάτων αυτών, το πεδίο των καθηκόντων τους και το επαγγελµατικό προφίλ των
συνεργατών και συνεργατριών καλύπτουν ευρύ φάσµα. Η ονοµασία υπό την οποία
απαντώνται στον γενικότερο τοµέα της αποκατάστασης, ή στα σηµεία επαφής µεταξύ
σχολείου και επαγγέλµατος, κοινωνικού και επαγγελµατικού τοµέα ή µεταξύ ιατρικής και
επαγγελµατικής αποκατάστασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, επίσης ποικίλλει ευρέως.
Στο παρόν, οι υπηρεσίες αυτές θα ονοµάζονται «ειδικές υπηρεσίες επαγγελµατικής ένταξης».

Μέχρι στιγµής, σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος µέλος δεν υπάρχει ενιαίο επαγγελµατικό προφίλ
ή ενιαίο πρόγραµµα κατάρτισης, για τους τοµείς δραστηριότητας των συνεργατών/τριών των
εν λόγω υπηρεσιών. Μπορεί να ονοµάζονται εκπαιδευτής/τρια, καθοδηγητής ή ειδικός
ένταξης. Υπάρχουν όµως προσεγγίσεις και προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης που
επιδιώκουν την αναγνώριση (πιστοποίηση) σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Αυτά θα παρουσιάσουµε
και θα αναλύσουµε στη συνέχεια.

Μπορούµε να εξετάσουµε την επαγγελµατική κατάρτιση των εµπειρογνωµόνων
επαγγελµατικής ένταξης µε δύο τρόπους: από την ιστορική άποψη και από την άποψη των
καθηκόντων τους.

Από ιστορική άποψη, συναντά κανείς πειραµατισµούς τύπου «δοκιµής και λάθους» (trial and
error) ή την «κατάρτιση κατά την απασχόληση» (on-the-job training) των συνεργατών, που
έχουν επιτελέσει πραγµατικά πρωτοποριακό έργο. Από πλευράς τυπικών προσόντων, στις
πρώτες υπηρεσίες ένταξης απασχολήθηκαν εργοθεραπευτές/τριες, κοινωνικοί λειτουργοί,
κοινωνικοί παιδαγωγοί και ψυχολόγοι. Έπρεπε να µάθουν να καλύπτουν το κενό το οποίο
χωρίζει τον κόσµο της απασχόλησης από τον κοινωνικό τοµέα. Σε συνεντεύξεις, (βλ. Bühler)
ανέφεραν ότι ένα από τα απαιτούµενα προσόντα για την εκτέλεση της εργασίας τους ήταν η
ικανότητα σύναψης και διατήρησης επαφών µε τις επιχειρήσεις. Όµως αυτές οι καίριες

                                                
(40) FHVR Berlin (Forschungsstelle für Berufsbildung Arbeitsmarkt und Evaluation, Κέντρο Ερευνών για την

επαγγελµατική κατάρτιση και την αξιολόγηση στην αγορά εργασίας)
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ικανότητες � που είναι απαραίτητες για την επιτυχή ένταξη ή επανένταξη των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες � µέχρι στιγµής δεν έχουν ενταχθεί στα προγράµµατα κατάρτισης των
ψυχοκοινωνικών ή παιδαγωγικών επαγγελµάτων. Παράλληλα, στα τµήµατα διοίκησης
επιχειρήσεων ή σε προγράµµατα κατάρτισης εµπόρων δεν λαµβάνονται καν υπόψη θέµατα
σχετικά µε την ένταξη ατόµων µε ειδικές ανάγκες ως εργαζοµένων στις επιχειρήσεις � όπως
θα µπορούσε να γίνει, για παράδειγµα, στο µάθηµα της επιλογής και διοίκησης προσωπικού.
Η απαραίτητη αυτή εξειδίκευση αποκτήθηκε από τους συνεργάτες/τιδες «κατά την
απασχόλησή τους» (on the job).

Τα επαγγελµατικά προσόντα που χρειάζονται οι ειδικοί επαγγελµατικής ένταξης µπορεί να
περιγραφούν µε βάση τα καθήκοντα που αναλαµβάνει η υπηρεσία ένταξης. Στο διάγραµµα
παρουσιάζεται µια επισκόπηση αυτών των καθηκόντων:

Πίνακας 1: Στόχοι και καθήκοντα των υπηρεσιών ένταξης

Στόχος: ∆ιαµεσολάβηση και τοποθέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην ευρύτερη
αγορά εργασίας

Καθήκοντα που αφορούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
•  ∆ιερεύνηση κινήτρων, επαγγελµατικός προσανατολισµός
•  ∆ιερεύνηση της δυνατότητας µεσολάβησης
•  Κατάρτιση προφίλ ικανοτήτων
•  Εκπαίδευση και µύηση στον τοµέα των κοινωνικών αρµοδιοτήτων
•  Εκπαίδευση υποψηφίων
•  ∆ιαµεσολάβηση για την τοποθέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες σε προγράµµατα
προσανατολισµού, δοκιµής και επανένταξης

•  Υποστήριξη στην αναζήτηση θέσεων εργασίας
•  Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ένταξης στη θέση εργασίας
•  Συνεργασία της υπηρεσίας µε τις οικογένειες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες και τα

µέλη τους

Καθήκοντα που αφορούν τις επιχειρήσεις
•  Στοχοθετηµένη δηµιουργία θέσεων εργασίας
•  ∆ιερεύνηση της κατάστασης της επιχείρησης: απαιτήσεις, περιβάλλον, αντιλήψεις
•  Συνεργασία µε προϊστάµενους και συναδέλφους
•  Ενηµέρωση προϊσταµένων και συναδέλφων

Άλλα καθήκοντα
•  Συνεργασία µε εργαστήρια, σχολές,
•  Συνεργασία µε τις υπηρεσίες του ψυχοκοινωνικού τοµέα
•  Συνεργασία µε υπηρεσίες επαγγελµατικής αποκατάστασης και ψυχοκοινωνικής
κάλυψης
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Τα καθήκοντα των εκπαιδευτών/καθοδηγητών εργασίας στις υπηρεσίες χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες:

(α) την υποστήριξη ατόµων µε ειδικές και ανάγκες και του περίγυρού τους,

(β) την ενηµέρωση και παροχή συµβουλών στον (µελλοντικό) εργοδότη και τους/τις
συναδέλφους των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην επιχείρηση.

Ειδικότερα, βάσει των σχετικών ερευνών και εκθέσεων, µπορούν να προσδιοριστούν οι
παρακάτω ευρύτεροι τοµείς καθηκόντων: (41)

(α) ∆ιερεύνηση των προϋποθέσεων απασχόλησης, σε συνδυασµό µε την επεξεργασία ενός
ατοµικού προφίλ ικανοτήτων και απόδοσης του/των ατόµων µε ειδικές ανάγκες,

(β) Πληροφόρηση και παροχή συµβουλών σε ανθρώπους µε αναπηρίες (και του περιγύρου
τους) σχετικά µε τις δυνατότητες απασχόλησης,

(γ) ∆ηµιουργία κατάλληλων θέσεων εργασίας και κατάρτισης στην ευρύτερη αγορά
εργασίας, σε συνδυασµό µε αναλύσεις θέσεων εργασίας,

(δ) Επιλογή και προετοιµασία ατόµων µε αναπηρίες για την απασχόληση,

(ε) Πληροφόρηση (πιθανών) εργοδοτών για τις δυνατότητες ένταξης των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες ως εργαζόµενων σε επιχειρήσεις,

(στ)Παροχή συµβουλών κατά την υποβολή αιτήσεων επιδότησης,

(ζ) Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξη των εργοδοτών σε σχέση µε την
προσαρµογή και οργάνωση θέσεων εργασίας κατάλληλων για άτοµα µε ειδικές ανάγκες,

(η) Προσωρινή συνοδεία ατόµων µε ειδικές ανάγκες στη θέση εργασίας (κατάρτιση επί
τόπου, στην επιχείρηση)

(θ) Συνεχιζόµενη υποστήριξη και παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε τη
διαχείριση συγκρούσεων και παρέµβαση σε περίπτωση κρίσης,

                                                
(41) Landeswohlfahrtsverbände Baden-Württemberg: Integrationsdienste für Menschen mit psychischer

Behinderung in Baden-Württemberg, 1997.
Landschaftsverband Westfalen-Lippe: Psychosozialer Fachdienst: Betreuung Schwerbehinderter im Arbeits-
und Berufsleben. Tätigkeitsbericht, 1995.
Landschaftsverband Westfalen-Lippe (εκδ..): Monetäre Kosten-Nutzen-Analyse von Fachdiensten zur
Integration von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Argument-
Sonderbände zum Schwerbehindertenrecht, Αρ. 3. 1997
ISB: Handlungsformen zur Eingliederung Behinderter in das Arbeitsleben. Ergebnisbericht. Βερολίνο 1995.
ICON, Evaluation of mediation in employment and disability. Cost-benefit analysis and Quality Standards.�
Intermediacion laboral y empleo de personas con discapacidad. IGON και Πανεπιστήµιο Ντέουστο,
Μπιλµπάο, 1998.
FBAE/NEI: A Methodology for the European evaluations of the EMPLOYMENT Initiative. Ρότερνταµ,
Μάρτιος 1999.
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(ι) Γενικότερος ρόλος της εκάστοτε υπηρεσίας ένταξης ως διαµεσολαβητή µεταξύ των
ατόµων µε αναπηρίες και των εργοδοτών, ακόµη και µετά την επιτυχή έναρξη της
απασχόλησης.

Σε συγκριτική αντιπαράθεση των στοιχείων των υπηρεσιών ένταξης (σε πανευρωπαϊκή
κλίµακα) µπορούν να αναφερθούν οι ακόλουθοι παράγοντες και µεταβλητές, που
χαρακτηρίζουν ένα ιδανικό τυπικό προφίλ των υπηρεσιών αυτών και, συνεπώς, αφορούν τις
ανάγκες σε προσωπικό και στα επαγγελµατικά του προσόντα.

(α) οι ανάγκες σε προσωπικό εξαρτώνται από τις κατά µέσον όρο δαπάνες υποστήριξης και
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για τις αντίστοιχες οµάδες-στόχους: τα δεδοµένα
διαφοροποιούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, στις παρακάτω οµάδες: άτοµα µε νοητική
αναπηρία, άτοµα µε ψυχική αναπηρία, άτοµα µε οπτικές αναπηρίες και άτοµα µε
µαθησιακές δυσκολίες. Μέχρι στιγµής δεν έχει αναπτυχθεί ενιαίο µοντέλο, που να ορίζει
αν η υπηρεσία ένταξης (και ως εκ τούτου οι συνεργάτες και συνεργάτιδές της) θα πρέπει
να ειδικευτούν σε µια από αυτές τις οµάδες ατόµων ή αν θα πρέπει να εργάζονται
διακλαδικά. Σε ευρωπαϊκή κλίµακα απαντώνται και οι δύο µορφές.

(β) εξαρτώνται επίσης από το µέγεθος της περιοχής που εξυπηρετούν οι υπηρεσίες και από
τον αριθµό των επιχειρήσεων και διοικήσεων στις οποίες παρέχονται συµβουλευτικές
υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ένταξης χρειάζεται βέβαια να βρίσκονται κοντά στον τοµέα της
κοινωνικής εργασίας, αλλά πολύ σηµαντικότερο είναι να βρίσκονται κοντά στην αγορά
εργασίας. Εδώ βρίσκεται το κλειδί για την πρόσβαση στις επιχειρήσεις και συνεπώς για
τις δυνατότητες απασχόλησης της πελατείας τους.

(γ) Οι υπηρεσίες χρειάζεται κατά πάσα πιθανότητα να αποτελέσουν δίκτυο για να
µπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά, θέµα που συνδέεται και µε τη
γεωγραφική θέση τους. Για να µην αποδεικνύονται µάταιες οι δραστηριότητες των
υπηρεσιών επαγγελµατικής ένταξης, και ανεπιτυχείς ως προς την κάλυψη των
συγκεκριµένων αναγκών, βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η σύνδεσή τους µε
υφιστάµενα ιδρύµατα επαγγελµατικής αποκατάστασης και απασχόλησης ατόµων µε
ειδικές ανάγκες.

(δ) Η ενεργοποίηση των µέσων υποστήριξης εντός της επιχείρησης, είτε από συναδέλφους,
είτε από προϊσταµένους, αποτελεί επίσης σηµαντικό παράγοντα επιρροής. Η
αντικατάσταση της επαγγελµατικής υποστήριξης µε την φυσική υποστήριξη του ατόµου
µε ειδικές ανάγκες στην θέση εργασίας του είναι στρατηγικής σηµασίας όσον αφορά την
αποτελεσµατικότητα της δράσης. Αποτελεί συνεπώς µια ακόµη πρόκληση για το
επαγγελµατικό προφίλ του εκπαιδευτή.

(ε) Σηµαντική υποχρέωση των υπηρεσιών ένταξης είναι να ενηµερώνουν τους εργοδότες και
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες σχετικά µε τη δυνατότητα διεκδίκησης οικονοµικής
ενίσχυσης. Αυτό σηµαίνει ότι οι ειδικοί συνεργάτες ένταξης πρέπει να είναι πάντοτε
ενηµερωµένοι σχετικά µε αυτές τις οικονοµικές ενισχύσεις.

Το προφίλ των συνεργατών των υπηρεσιών αυτών πηγάζει από αυτά τα καθήκοντα. Στα
κράτη µέλη όπου ήδη λειτουργούν υπηρεσίες ένταξης (ο τίτλος διαφέρει ανάλογα µε το
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κράτος µέλος), έχει προκύψει ανάγκη για κατάρτιση των συνεργατών αυτών. Υπάρχει µεγάλη
ανάγκη συµπληρωµατικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικής αναβάθµισης των
εµπειρογνωµόνων επαγγελµατικής ένταξης. Σε ορισµένες περιοχές διαµορφώθηκαν
προγράµµατα πρακτικής κατάρτισης και εξειδίκευσης.

14.2. Παραδείγµατα προγραµµάτων κατάρτισης για το προσωπικό
των υπηρεσιών επαγγελµατικής ένταξης

Μια σύγκριση των υπηρεσιών διαµεσολάβησης/ένταξης/ευρέσεως εργασίας που λειτουργούν
σήµερα στα διάφορα κράτη µέλη της ΕΕ αναδεικνύει το περιεχόµενο των προγραµµάτων
κατάρτισης, αλλά και ποιες απαιτήσεις θα δηµιουργηθούν στο µέλλον όσον αφορά την
κατάρτιση των εκπαιδευτών. Οι υπάρχουσες οµοιότητες και διαφορές ανάµεσα στα διάφορα
προγράµµατα κατάρτισης µπορούν να προκύψουν εξετάζοντας τα ακόλουθα ερωτήµατα:

(α) Ποιος εργάζεται στις υπηρεσίες; Σε όλα τα κράτη µέλη, τα άτοµα αυτά προέρχονται στην
πλειοψηφία τους από τον ψυχοκοινωνικό και εκπαιδευτικό τοµέα: πρόκειται για
παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους ή εργοθεραπευτές/τριες.

(β) Που υπάρχουν τέτοιες υπηρεσίες; Πρόκειται για το θέµα της γεωγραφικής θέσης των
υπηρεσιών. Για τα άτοµα µε νοητική υστέρηση, π.χ., προσφέρονται τα παρακάτω
ιδρύµατα: τα σχολεία, για τον έλεγχο της µετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση στην
ευρύτερη αγορά εργασίας, ή τα εργαστήρια κατάρτισης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες για
την αναζήτηση δυνατοτήτων, µετά µερικά χρόνια κατάρτισης στο εργαστήριο, στην
ευρύτερη αγορά εργασίας.

(γ) Πόσο διαρκεί η κατάρτιση ενός ειδικού επαγγελµατικής ένταξης, που απασχολείται σε
αντίστοιχες υπηρεσίες; Τα περισσότερα προγράµµατα λαµβάνουν χώρα παράλληλα µε
την σχετική επαγγελµατική απασχόληση και διαρκούν έως και 16 µήνες.
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Πίνακας 2: Κατάρτιση στο πλαίσιο της υποστηριζόµενης απασχόλησης

Ένα πρώτο πειραµατικό πρόγραµµα εφαρµόστηκε στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας
EMPLOYMENT: στους συµµετέχοντες απονεµήθηκε προσωπικό πιστοποιητικό. Στο µέλλον,
προβλέπεται να τεθούν σε εφαρµογή προγράµµατα κατάρτισης που αποτελούν συνδυασµό
µάθησης εξ αποστάσεως (distance learning) και επιτόπιας παρακολούθησης (βλ. BAG-UB
2000). Επιδιώκεται επίσης να γίνει ευρέως γνωστή η εν λόγω κατάρτιση και το σχετικό
πιστοποιητικό σε πανευρωπαϊκή κλίµακα.

Σε άλλα προγράµµατα κατάρτισης υπογραµµίζεται ότι η ένταξη θα πρέπει να αντιµετωπίζεται
ως ολοκληρωµένη διαδικασία. Ο/η σύµβουλος ένταξης πρέπει να διαθέτει γνώση, συνολική
εικόνα και αποτελεσµατική επιρροή σχετικά µε όλες τις δραστηριότητες, που επιτρέπουν
στον πελάτη τους και την επιχείρηση να συνάψουν αµοιβαία ικανοποιητικές συµφωνίες
συνεργασίας. Για την προετοιµασία της επαγγελµατικής ένταξης απαιτείται ένας έµπειρος
σύµβουλος, που να διαθέτει οξυµένη αντίληψη των διαφορών µεταξύ ατόµων και
οργανώσεων, καθώς επίσης και την ικανότητα να χειρίζεται συναισθηµατικά φορτισµένες
καταστάσεις µε ψυχραιµία και αµεροληψία. Οι σύµβουλοι πρέπει να αντέχουν την ένταση
που δηµιουργείται από τις απαιτήσεις της επιχείρησης και του πελάτη και να δροµολογούν
πρακτικές λύσεις.

Παράδειγµα 1 Υποστηριζόµενη Απασχόληση*

Περιεχόµενα προγραµµάτων κατάρτισης:

Ενότητα 1: Υποστηριζόµενη απασχόληση - Επισκόπηση και φιλοσοφία
Ενότητα 2: ∆ίκαιο ενισχύσεων και αποκατάσταση στη Γερµανία - Στοιχειώδεις γνώσεις
Ενότητα 3: Εξατοµικευµένος επαγγελµατικός προγραµµατισµός - Κάθε υποψήφιος

αποτελεί µοναδική περίπτωση
Ενότητα 4: ∆ιαφήµιση και δηµιουργία θέσεων εργασίας - Ο δρόµος προς την

απασχόληση
Ενότητα 5: Συµβουλευτική επιχειρήσεων - Επιχειρηµατική σκέψη και ανάλυση θέσεων

εργασίας
Ενότητα 6: Κατάρτιση � Μάθηση στη θέση εργασίας
Ενότητα 7: Παραχώρηση της θέσης εργασίας � περαιτέρω υποστήριξη και παρέµβαση

σε περίπτωση κρίσεων
Ενότητα 8: ∆ιασφάλιση ποιότητας, σχεδιασµός προγραµµάτων/έργων και ανάπτυξη

οργάνωσης

* πιστοποιηµένη ως σπουδές συµπληρωµατικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε την § 90 του το νόµου περί τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της
Βόρεια Ρηνανίας Βεστφαλίας στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας. Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της κοινοτικής
πρωτοβουλίας EMPLOYMENT, και εφαρµόστηκε στα ακόλουθα κράτη µέλη: Φινλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία και Ιταλία
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Πίνακας 3: Κατάρτιση στην Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας

Η διαδικασία της επαγγελµατικής ένταξης αποτελεί για τους συµβούλους της υπηρεσίας
ένταξης ένα σχετικά νέο, πολυδιάστατο και απαιτητικό τοµέα απασχόλησης, που απαιτεί να
έχουν συγκεκριµένες και εξειδικευµένες γνώσεις και να αναλαµβάνουν διάφορους ρόλους
κατά την παροχή συµβουλών και την υποστήριξη. Στο παρακάτω παράδειγµα, δίνεται
ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία µε τους εργοδότες, όπου λαµβάνονται υπόψη οι
αµφιβολίες και οι φόβοι τους.

Πίνακα 3: Παράδειγµα κατάρτισης σε δίκτυο της ΕΕ

Περιεχόµενα της κατάρτισης

Ενότητα 1: Άτοµα µε αναπηρίες στην αγορά εργασίας
Ενότητα 2: Οι ανησυχίες του εργοδότη:
•  Πώς θα επηρεάσει την επιχείρησή µου;
•  Πώς µπορώ να προσφέρω µια κατάλληλη θέση εργασίας;
•  Θα µπορέσω να βρω κάποιον που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις;
•  Πώς µπορώ να γνωρίζω τις δυνατότητες του υποψηφίου;
•  Πώς θα αντιδράσουν οι συνάδελφοι;
•  ∆εν θα προκύψουν πρακτικά και προσωπικά προβλήµατα;
•  Θα µπορώ να συζητήσω για την απόδοση και τη συµπεριφορά του εργαζόµενου, εάν
χρειαστεί;

•  Τι θα γίνει εάν δηµιουργηθούν προβλήµατα;
•  Παρέχεται οικονοµική ή άλλη βοήθεια;
Ενότητα 3: Μεσολάβηση
Ενότητα 4: Ευαισθητοποίηση

Παράδειγµα 2 στη Γερµανία

Περιεχόµενα της εξειδίκευσης:

Ενότητα 1: Βασικές αρχές: Πρόσωπο, ρόλος, οµάδα, διαδικασία
Ενότητα 2: ∆ιαχείριση προγραµµάτων/έργων
Ενότητα 3: Συστηµικές αρχές/έννοιες
Ενότητα 4: Επιχειρηµατολογία και σύναψη συµφωνιών για θέσεις εργασίας
Ενότητα 5: Επιχειρηµατική σκέψη και κοινωνικά ευαίσθητη εφαρµογή
Ενότητα 6: Σύγκρουση και συνεργασία
Ενότητα 7: Νοµικά ζητήµατα
Ενότητα 8: Παρουσίαση των εργασιών του προγράµµατος
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Όλα τα προγράµµατα κατάρτισης χρησιµοποιούν εκτεταµένο έντυπο υλικό για µελέτη � µε το
οποίο γίνεται εισαγωγή στο εκάστοτε αντίστοιχο θέµα σε σχέση µε την επαγγελµατική
πραγµατικότητα � καθώς και ηλεκτρονικά µέσα. Περιπτωσιολογικές µελέτες, ασκήσεις
διαλόγου και πρακτικές ασκήσεις χρησιµοποιούνται τόσο για κάθε άτοµο ξεχωριστά όσο και
στο πλαίσιο οµάδων, ώστε να γίνει κατανοητός ο τρόπος εργασίας του και να βελτιωθεί µε
βάση τις εµπειρίες και ειδικές γνώσεις των εκπαιδευτών. Όλα τα προγράµµατα κατάρτισης
έχουν συµπληρωµατικό χαρακτήρα ως προς την πράξη, διεξάγονται δηλαδή παράλληλα µε
την επαγγελµατική απασχόληση του ειδικευόµενου/ καταρτιζόµενου και απευθύνονται
ειδικότερα σε άτοµα που έχουν ήδη κάποια πείρα στον εν λόγω τοµέα.

Η εργασία και οι δραστηριότητες που αναλαµβάνει ένας εµπειρογνώµονας επαγγελµατικής
ένταξης αποτελεί συνεχιζόµενη κατάρτιση που βασίζεται στις δεξιότητες που είχε αρχικά
αποκτήσει (κυρίως στον ψυχοκοινωνικό τοµέα). Η οµαδική εργασία, που αποτελεί την
κυρίαρχη µορφή συνεργασίας στις υπηρεσίες επαγγελµατικής ένταξης, παρέχει επίσης τη
δυνατότητα σε µερικούς συνεργάτες να αποκτήσουν µια ειδικότητα. Έτσι εξασφαλίζεται µια
ισορροπία ικανοτήτων µεταξύ της οµάδας.

14.3. Το µέλλον της κατάρτισης για τους ειδικούς της
επαγγελµατικής ένταξης

Σε γενικές γραµµές διαφαίνεται µια έντονη τάση εγκαθίδρυσης και λειτουργίας των
υπηρεσιών σε όλα τα κράτη µέλη. Σε διάφορα προγράµµατα, στα οποία συµµετέχουν και
γειτονικά κράτη, εξετάζεται η δυνατότητα να επεκταθεί αυτή η ιδέα.

Όσον αφορά τους ίδιους τους ειδικούς ένταξης και την εξειδίκευσή τους, δεν πρόκειται να
επιβληθεί ένας συγκεκριµένος τύπος προγράµµατος εξειδίκευσης, θα προχωρήσει όµως
περαιτέρω η επαγγελµατική αναβάθµιση, η οποία θα χαρεί πανευρωπαϊκής αναγνώρισης
µέσα από µοντέλα βέλτιστης πρακτικής. Στο µέλλον, πρέπει να τεθούν ακόµη περισσότερο
στο επίκεντρο οι έννοιες της ενδυνάµωσης (Empowerment), του ελέγχου από τον χρήστη και
της ενίσχυσης της συνειδητοποίησης (Awareness Raising).

Οι οµοσπονδίες, τα ιδρύµατα και οι οργανώσεις, οι οποίες εργάζονται ήδη σε ευρωπαϊκή
κλίµακα και συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράµµατα (κοινοτικές πρωτοβουλίες EQUAL

EMPLOYMENT) θα είναι οι κύριοι παράγοντες της διαδικασίας επαγγελµατικής αναβάθµισης
και θα συγκαταλέγονται στους ωφεληµένους από τις διάφορες στρατηγικές µόνιµης ένταξης
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας.
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15. Η σηµασία της σύστασης δικτύων για
εκπαιδευτές και για τους εκπαιδευτές των
εκπαιδευτών, µε στόχο την προετοιµασία αυτών
των πολύ ιδιαίτερων λειτουργών.

Raymond Ceccotto (42)

Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω το Cedefop � και κυρίως τον κ. Éric Fries Guggenheim �
που ανέλαβε την πρωτοβουλία να εξεταστεί το θέµα αυτό στο πλαίσιο µιας «Αγοράς». Ακόµα
περισσότερο τον ευχαριστώ που δέχτηκε την µη κυβερνητική οργάνωσή µας, την ARFIE, στη
συνάντηση αυτή.

Εκτός από τη σοβαρότητα του θέµατος, ενδιαφέρον έχει και ο τρόπος εξέτασής του, δηλαδή η
εξέταση του θέµατος σε ένα φόρουµ συζήτησης από ανοµοιογενή οµάδα. ∆εν αποτελεί άραγε
αυτό εκδήλωση ένταξης (mainstreaming) όπως θα έλεγε ο φίλος µας Helmut Heinen; Πάντως,
υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν ακουστεί αρκετά στις συζητήσεις και θα ήταν σηµαντικό να
ακούσουµε και την άποψη των συνδικάτων για τα θέµατα που έχουν συζητηθεί τις δύο αυτές
ηµέρες της «Αγοράς».

Ως ARFIE είµαστε χαρούµενοι για τη συµµετοχή µας στο πρόγραµµα αυτό, κυρίως ως ένωση
έρευνας και κατάρτισης για την ένταξη στην Ευρώπη, αλλά και για την ευκαιρία που έχουµε
να διευρύνουµε τις συζητήσεις µε εταίρους, µε τους οποίους επικοινωνούµε λίγο ή και
καθόλου.

15.1. Παρουσίαση της ARFIE

Η ARFIE είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εταίρων και φορέων παροχής καινοτόµων υπηρεσιών,
που αποσκοπούν στην προώθηση της ποιότητας ζωής και της αυτονοµίας των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες. Αυτό το επιδιώκει µε την κατάρτιση εµπειρογνωµόνων για άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και ενθαρρύνοντας την καινοτοµία και την έρευνα σε όλους τους σχετικούς τοµείς
υπηρεσιών. Αριθµούµε περί τα 80 µέλη σε περίπου 20 χώρες, η πλειονότητα των οποίων είναι
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ενώσεις ατόµων µε ειδικές ανάγκες και
ενώσεις για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, οργανισµούς κατάρτισης, ερευνητές και ειδικούς που
ασχολούνται µε την προώθηση του δικαιώµατος του αυτοπροσδιορισµού και της ποιότητας
ζωής των ατόµων αυτών.

                                                
(42) Πρόεδρος της ARFIE (Association de recherche et de formation sur l�insertion en Europe � Ένωση έρευνας

και κατάρτισης για την ένταξη στην Ευρώπη)
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Η ARFIE δηµιουργήθηκε πριν από δέκα χρόνια µε στόχο να καλύψει τα κενά που
διαπιστώθηκαν στη (συνεχιζόµενη) κατάρτιση, κυρίως για τους ειδικούς που ασχολούνται µε
άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να παρακολουθούµε τις ταχύτατες εξελίξεις στα προβλήµατα
που ανακύπτουν και τους τρόπους αντιµετώπισής τους, για τη στήριξη των ατόµων µε ειδικές
ανάγκες.

15.2. Ποιες είναι οι εξελίξεις αυτές:
(α) Οι νέοι προσανατολισµοί στον τοµέα της αρωγής:

(i) Κανονικές συνθήκες ζωής / ένταξη

(ii) Αυτονοµία / αυτοπροσδιορισµός � µε ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιώµατα και στην
ισότητα των ευκαιριών και στην άσκηση της πλήρους ιδιότητας του πολίτη

(β) Τα νέα θέµατα

(i) Η γήρανση του ατόµου µε ειδικές ανάγκες (πολλαπλή αναπηρία). Η διττή διάγνωση
(νοητική υστέρηση µαζί µε ψυχικά προβλήµατα)

(ii) Οι ανάγκες και τα αιτήµατα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες

(iii) Η έκφραση της σεξουαλικότητάς τους, κλπ.

(γ) Η διαφοροποίηση των υπηρεσιών:

(i) Στέγαση / Κατάρτιση / Εργασία

(ii) Μεταβαλλόµενος ρόλος της στήριξης (µοντέλα προσωπικής αρωγής)

Εν συνεχεία, πέρα από την κατάρτιση των ειδικών, έχουµε και την κατάρτιση των ίδιων των
ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες, και µάλιστα σε όλες τις µορφές της:

(α) «Κλασσική» επαγγελµατική κατάρτιση·

(β) Συνεχής επαγγελµατική κατάρτιση·

(γ) Κοινωνική κατάρτιση (µε στόχο την κοινωνική ένταξη) στους χώρους διαβίωσής τους·

(δ) Εκµάθηση της αυτονοµίας και της αυτοεκπροσώπησης κλπ.·

(ε) Κατάρτιση ενηλίκων µε ειδικές ανάγκες προσανατολισµένη περισσότερο προς τη
συµπεριφορά, τις ικανότητες επικοινωνίας, έκφρασης των αναγκών και διεκδίκησης
δικαιωµάτων, µε στόχο την προετοιµασία των ατόµων µε νοητική υστέρηση στο νέο
ρόλο που πρόκειται να αναλάβουν.

Με την ενασχόλησή της µε δίκτυα η ARFIE καθιστά εφικτή τη δηµιουργία τέτοιων χώρων
συζήτησης, θεµατικών δικτύων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων, σεµιναρίων,
ευρωπαϊκών συνεδρίων ή ευκαιριών συνεργασίας, όπως σήµερα µε το Cedefop.
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15.3. Παράδειγµα θεµατικής εργασίας στο πλαίσιο δικτύων � το
πειραµατικό πρόγραµµα Continua

Το «Continua» είναι ένα πειραµατικό πρόγραµµα που εντάσσεται στο κοινοτικό πρόγραµµα
Leonardo da Vinci I, και µε υπεύθυνο συντονισµού το ίδρυµα A.P.E.M.H. (Association des
Parents d'Enfants Mentalement Handicapés � Ένωση Γονέων Παιδιών µε Νοητική
Αναπηρία). Το πρόγραµµα φέρνει σε επαφή διάφορους εταίρους, µέλη της ARFIE, εντός ενός
δικτύου συνεργασίας. Αποβλέπει στη δηµιουργία µιας µονάδας συνεχιζόµενης κατάρτισης,
για κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία ένταξης
των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Πρόκειται για ένα καλό παράδειγµα εργασίας εντός
(θεµατικού) δικτύου.

Στόχος είναι να δοθεί λύση στην επείγουσα ανάγκη για συνεχιζόµενη κατάρτιση που
εκφράζεται από τους ειδικούς του κοινωνικοεκπαιδευτικού χώρου γενικά και του χώρου της
αναπηρίας ειδικότερα.

Η διαπίστωση αυτή έχει µεγάλη σηµασία, καθώς στο µέλλον θα είναι ακόµα πιο απαραίτητο
να ανταποκρίνεται η κατάρτιση των ειδικών στις ανάγκες των χρηστών. Υπό αυτή την έννοια,
οι νέες µορφές κατάρτισης που πρόκειται να αναπτυχθούν καλούνται να ανταποκριθούν
άµεσα στις προσδοκίες των ειδικών σε ό,τι αφορά το αίτηµά τους για συµµετοχή στην
οργάνωση της εργασίας.

Κατά τον πρώτο χρόνο, µε τη χρήση ερωτηµατολογίων που συνέταξε ο κάθε εταίρος,
µπορέσαµε να αποτυπώσουµε τις ανάγκες των ειδικών και των οργανισµών για συνεχιζόµενη
κατάρτιση.

Στη συνέχεια διαµορφώσαµε µια συγκεκριµένη µεθοδολογική αντίληψη για την οργάνωση
µαθηµάτων συνεχιζόµενης κατάρτισης:

(α) Θέλαµε µαθήµατα στα οποία θα κυριαρχεί συνεχώς η σχέση µεταξύ θεωρίας
(κατάρτισης) και πράξης, όπως αυτή βιώνεται πραγµατικά.

(β) Η οργάνωση των µαθηµάτων θα έπρεπε ως εκ τούτου να λαµβάνει υπόψη την ανωτέρω
αρχή, προτείνοντας σύντοµες σειρές µαθηµάτων, οµαδικές εργασίες, περιπτωσιολογικές
µελέτες κλπ.

(γ) Για το λόγο αυτό κρίθηκε σηµαντική η ενεργός συµµετοχή εκπαιδευτικών/κοινωνικών
λειτουργών ως εκπαιδευτών.

Τα µαθήµατα κατάρτισης που οργανώθηκαν το 1997 ήταν τα ακόλουθα:

(α) Σοβαρή αναπηρία και µέσα επικοινωνίας, από το FENACERCI, Λισσαβόνα (P)·

(β) Το σύνδροµο της εξάντλησης («Burnout»), από το LEGA COOP, Μπολόνια (I)·

(γ) Ευαισθητοποίηση στη διπλή παθολογία: αναπηρία και ψυχική ασθένεια, από το ίδρυµα
A.P.E.M.H., Μπετάνζ-συρ-Μες (L)·
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(δ) Το τρίγωνο «Αναπηρία-Οικογένεια-Ίδρυµα» στη διαδικασία ωρίµανσης και κοινωνικής
και επαγγελµατικής ένταξης, από το AFASER � Σαµπινύ-συρ-Μαρν (F).

Θέλαµε επίσης να δώσουµε υλική υπόσταση στα µαθήµατα µέσω ενός εγγράφου στο οποίο
περιγράφονται τα διάφορα χαρακτηριστικά του µαθήµατος:

(α) η οργάνωση του µαθήµατος·

(β) τα θέµατα που εξετάστηκαν και τα ζητήµατα που προέκυψαν·

(γ) οι διαδικασίες αναζήτησης εκπαιδευτών και προσέλκυσης συµµετεχόντων·

(δ) το προφίλ των εκπαιδευτών·

(ε) οι µελέτες των περιπτώσεων που εξετάστηκαν και συζητήθηκαν·

(στ) τα προβλήµατα που προέκυψαν και οι λύσεις που προτάθηκαν.

Σκοπός του εγγράφου ήταν να διευκολύνει τη µεταφορά ενός µαθήµατος σε άλλες συνθήκες
(γεωγραφικές κλπ.) διάδοσης.

Το τρίτο έτος του προγράµµατος αφιερώθηκε πρωτίστως σε δράσεις διάδοσης και µεταφοράς
των αποτελεσµάτων του πειραµατικού προγράµµατος Continua.

Τα αποτελέσµατα επικεντρώνονταν γύρω από τα βασικά προϊόντα του Continua, δηλαδή:

(α) επιλογές κατάρτισης·

(β) µαθήµατα κατάρτισης·

(γ) υποστηρικτικά έγγραφα·

(δ) µέσα αξιολόγησης·

(ε) ανταλλαγές εκπαιδευτών·

(στ) αντιπαραβολή εφαρµογών.

Αυτό το πρώτο πρόγραµµα (Continua) αποσκοπούσε στην υλοποίηση ορισµένων µαθηµάτων
κατάρτισης για εµπειρογνώµονες του κοινωνικού τοµέα, που εργάζονται µε άτοµα µε ειδικές
ανάγκες προκειµένου να βελτιωθεί η κοινωνική τους ένταξη.

Στο «Continua Plus», η συνέχιση του προγράµµατος για δύο ακόµη χρόνια επέτρεψε την
πραγµατοποίηση λεπτοµερέστερης ανάλυσης των αναγκών, την οργάνωση νέων µαθηµάτων
κατάρτισης, τη σύσταση οµάδων προβληµατισµού, την εµβάθυνση στα θέµατα που
εξετάστηκαν µέσω ερευνών, την εκπόνηση µελετών και την επεξεργασία παιδαγωγικών
µέσων και εργαλείων, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων µέσω µέτρων διάδοσης
(κάτι που αποτελεί από µόνο του προστιθέµενη αξία της εργασίας εντός δικτύων).
Μπορέσαµε, παραδείγµατος χάρη, να πραγµατοποιήσουµε µια έρευνα στην Ιταλία και στην
Κύπρο, µε τίτλο «Εξάντληση και Χειραφέτηση (Burnout and Empowerment) : δυσκολίες και
δυνατότητες της κοινωνικής εργασίας. Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας των κοινωνικών
λειτουργών που εργάζονται για την προστασία των ατόµων µε ειδικές ανάγκες».
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Άλλα θέµατα της επικαιρότητας που προέκυψαν από τις εργασίες είναι το τρίγωνο των
σχέσεων «Οικογένεια � Ίδρυµα � Άτοµο µε ειδικές ανάγκες» (θα µπορούσαµε να
προσθέσουµε σήµερα «Άτοµο � Οργανισµός � Επιχείρηση») και «Απόρρητο και ιδιωτικός
χώρος/προσωπική ζωή».

Μάλιστα, το αυξηµένο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τα θέµατα αυτά, τα οποία εξάλλου
εµπλουτίζονται και από άλλες διεθνείς έρευνες, είχε ως αποτέλεσµα τη συµµετοχή και νέων
εταίρων στο πρόγραµµα. Αυτό αποτελεί ένα ακόµη όφελος από την εργασία εντός δικτύων.

Στο κέντρο των νέων αυτών προσεγγίσεων συναντούµε τη µεταβολή των ρόλων των δύο
βασικών φορέων στην κοινωνική εργασία: του χρήστη (άτοµο µε ειδικές ανάγκες) και του
βοηθού του (κοινωνικός λειτουργός). Πράγµατι, τα τελευταία χρόνια άρχισε να επικρατεί µια
εντελώς νέα αντίληψη όσον αφορά τη στήριξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Στο πνεύµα
της προάσπισης των δικαιωµάτων του ανθρώπου, αποδίδεται ολοένα και µεγαλύτερη
σηµασία στην έννοια της ισότητας των ευκαιριών για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Σύµφωνα
µε τη νέα αυτή άποψη, ο χρήστης κατέχει πλέον κεντρική θέση: προτεραιότητα έχει το
δικαίωµα του να αυτοπροσδιορίζεται. Αυτή η νέα αντίληψη επιφέρει ριζικές αλλαγές στον
ορισµό της στήριξης και, ως εκ τούτου, του ρόλου που διαδραµατίζει ο ειδικός, του οποίου
αµφισβητείται ακόµη και ο λόγος ύπαρξης. Στα ιδρύµατα που προωθούν τις ιδέες της
χειραφέτησης (όπου ο ειδικός ενεργοποιεί τις διαδικασίες που θα διευκολύνουν την επιλογή
και τη λήψη αποφάσεων από το χρήστη) και της αυτοεκπροσώπησης (self-advocacy), ο ρόλος
του ειδικού διολισθαίνει συνεχώς προς τη συνεργασία µε τον πελάτη. Έτσι, οι σχέσεις ισχύος
µεταβάλλονται.

Σε αυτή τη ριζική αλλαγή δεν πρέπει να παραβλέψουµε το ρόλο της οικογένειας όσον αφορά
τις επιλογές που κάνουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες για τη ζωή τους. Η οικογένεια
επηρεάζει καταλυτικά την επιτυχία των επιλογών αυτών.

Το ίδιο ισχύει επίσης για τους εκπαιδευτές των ατόµων µε ειδικές ανάγκες: οι νέες αυτές
τάσεις πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και από τους εκπαιδευτές των εκπαιδευτών, µαζί µε τις
οι τεχνικές και διδακτικές ιδιαιτερότητες που πρέπει να εφαρµόζονται για την εκπαίδευση
νέων και ενηλίκων µε νοητική αναπηρία.

Στις συζητήσεις στην «Αγορά» αυτή, η οποία αποτελεί ήδη ένα καλό επιχείρηµα (και
παράδειγµα ορθής εφαρµογής) υπέρ της εργασίας εντός δικτύων, διαπιστώνουµε ένα ακόµη
στοιχείο αυτού του τρόπου εργασίας: τη συγκέντρωση των γνώσεων εµπειρογνωµόνων µε
διαφορετική προέλευση και κατάρτιση, µε διαφορετικές πολιτιστικές παραδόσεις και
διαφορετική (πολιτική) ιστορία, κάτι που υπερβαίνει την απλή αντιπαράθεση.

Η εργασία εντός δικτύων (θα) επιτρέπει έτσι:

(α) την από κοινού εξέταση παρόµοιων προβληµάτων σε διάφορες χώρες, παρά την ύπαρξη
διαφορών ως προς τις µεθόδους, τις προσεγγίσεις και την πολιτική ιστορία·
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(β) την ανάληψη δράσεων επικεντρωµένων σε αυτά τα κοινά ζητήµατα, µέσω διαφορετικών
και συχνά συµπληρωµατικών οδών προσέγγισης � συνεργασίες σε επίπεδο εργασίας και
µελέτες σχετικά µε τα περιεχόµενα, τις προσεγγίσεις, τις µεθόδους και την αξιολόγηση·

(γ) τις συναντήσεις εκπαιδευτών και ειδικών του τοµέα, µε στόχο τη συνεργασία όλων των
εµπλεκοµένων (ή, καλύτερα, κοινωνικών φορέων, σύµφωνα µε τον A. Alberani) στην
εργασία µε άτοµα µε ειδικές ανάγκες·

(δ) την επισηµοποίηση αυτής της γενικής έκκλησης για συµµετοχή και ευαισθητοποίηση
υπέρ των δίκαιων αξιών, για διεκδίκηση, από τους φορείς αυτούς, της επαγγελµατικής
κατάρτισης και αγωγής του πολίτη, για διαφάνεια των ασκούµενων πολιτικών και για
αξιολόγηση των δράσεων (µε ή χωρίς οικονοµικά δεδοµένα).

15.4. Το 2003, έτος ατόµων µε ειδικές ανάγκες 

Ολοκληρώνοντας., δράττοµαι της ευκαιρίας να απευθύνω έκκληση στο Cedefop προκειµένου
να χρηµατοδοτήσει µια διεξοδική έρευνα για τους εκπαιδευτές ατόµων µε ειδικές ανάγκες,
αξιοποιώντας τα δίκτυα που έχουν ήδη συσταθεί.

Πιθανοί στόχοι της έρευνας θα ήταν:

(α) η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων·

(β) µια µελέτη για την κατάρτιση που παρέχεται στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες και τις
χρησιµοποιούµενες µεθόδους·

(γ) έρευνες πάνω στην κατάρτιση των ειδικών (εκπαιδευτών και άλλων) που συµµετέχουν
στην κατάρτιση στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Οι άξονες µελέτης και έρευνας ενδέχεται να είναι, µεταξύ άλλων:

(α) οι διάφορες όψεις της κατάρτισης·

(β) η γενική κατάρτιση·

(γ) η επαγγελµατική κατάρτιση·

(δ) η κατάρτιση στην άσκηση της ιδιότητας του πολίτη / συµµετοχή·

(ε) η κοινωνική κατάρτιση (συµπεριφορά)·

(στ) η εκµάθηση του τρόπου µάθησης·

(ζ) η εξατοµίκευση της µάθησης·

(η) οι χρησιµοποιούµενες παιδαγωγικές µέθοδοι·

(θ) τα είδη και η σηµασία της οµαδικής εργασίας (πολυεπιστηµονική) � λαµβάνοντας υπόψη
τις επαφές µε πληθώρα παραγόντων και φορέων (µεταξύ των οποίων το ίδιο το άτοµο µε
ειδικές ανάγκες και η οικογένεια) που πρέπει να συµµετέχουν πλήρως σε αυτή την
οµαδική εργασία·
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(ι) µια εργασία σχετικά µε τη φάση της µετάβασης µεταξύ σχολείου, επαγγελµατικής
κατάρτισης και τοποθέτησης σε θέση εργασίας (ο σχεδιασµός διαφέρει ανάλογα µε τα
στάδια).

Μια τέτοια µελέτη θα µπορούσε να συγκεντρώσει και να οργανώσει τα επιχειρήµατα στα
οποία αναφερθήκαµε κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ηµερών της «Αγοράς», ώστε να
µπορούµε να υποστηρίζουµε καλύτερα τα αιτήµατά µας προς τις δηµόσιες αρχές, τους
οργανισµούς κατάρτισης (αρχικής και συνεχιζόµενης) και να υποστηρίζουµε καλύτερα τις
κοινές δράσεις που θα αναλάβουµε µε τους εταίρους µας, τόσο εντός όσο και εκτός του
δικτύου ARFIE.
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16. Σύνοψη των συζητηθέντων

Βικτωρία Κουκουµά

16.1. Γιατί διοργανώσαµε µια «Αγορά» για τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση;

Το δικαίωµα κάθε ανθρώπου στην προσωπική ανάπτυξη και αυτοπραγµάτωση συνδέεται
αναπόσπαστα µε το δικαίωµα στην απασχόληση και θεωρείται από την κοινωνία µας ως
προϋπόθεση της κοινωνικής προόδου. Ισχύει, όµως, αυτό για όλους; Σύµφωνα µε τις
στατιστικές της Eurostat, το 12 % του πληθυσµού της Ευρώπης πάσχει από κάποιας µορφής
αναπηρία, και εκτιµάται ότι µόνο τα µισά από τα άτοµα αυτά διαθέτουν κάποιας µορφής
απασχόληση. Σε µια εποχή κατά την οποία οι συνθήκες εργασίας και απασχόλησης
µεταβάλλονται, ακολουθώντας τη µεγαλύτερη ευελιξία και κινητικότητα της αγοράς
εργασίας, και η επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση αναδεικνύονται σε όλο και
σηµαντικότερους παράγοντες προσαρµογής στη νέα αυτή κατάσταση, το Cedefop έκρινε
σκόπιµο να εξετάσει µε ποιο τρόπο εφαρµόζονται όλα αυτά στα άτοµα µε νοητική υστέρηση.

Στην «Αγορά» συµµετέσχαν 32 ερευνητές, πολιτικοί, κοινωνικοί εταίροι και ειδικοί σε
θέµατα αναπηρίας, οι οποίοι αντάλλαξαν εµπειρίες και συζήτησαν µε ποιο τρόπο η κατάρτιση
των ατόµων µε νοητική υστέρηση και των εκπαιδευτών τους θα επιτρέψει στα άτοµα µε
νοητική υστέρηση να ασκήσουν το δικαίωµά τους για ουσιαστική ένταξη και κινητικότητα
στην αγορά εργασίας, µε ορθό και ουσιαστικό τρόπο. Εξετάστηκαν επίσης τρόποι να
επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συνεργασία για την αποκατάσταση ουσιαστικής, και όχι µόνο
τυπικής, ισορροπίας µεταξύ ατόµων µε µεγάλες διαφορές.

Η εξέταση του προβλήµατος από την άποψη αυτή απαιτεί την υιοθέτηση µίας κοινής βάσης
συζήτησης � ενός κοινού ορισµού της αναπηρίας. Τι είναι λοιπόν η αναπηρία; Ιατρική
διάγνωση ή κοινωνικό κατασκεύασµα; Η στάση µας στο ερώτηµα αυτό διαµορφώνει τη βάση
για το διάλογο από την οποία εξαρτάται η δυνατότητα αλλαγής. Από τις µαρτυρίες και τις
απόψεις που ακούστηκαν, προκύπτει ότι πολλές κοινωνίες βλέπουν τα άτοµα µε νοητική
υστέρηση από την ιατρική σκοπιά. Αυτή επιβάλλει µία αρνητική εικόνα, χαρακτηριζόµενη
από την εξάρτηση από φαρµακευτική αγωγή και από στατικότητα. Ως αποτέλεσµα της
θεώρησης αυτής «τα άτοµα µε αναπηρίες διαιρούνται σε κατηγορίες, χαρακτηρίζονται και
αντιµετωπίζονται µε βάση µια εύχρηστη µέθοδο που όµως εµποδίζει τη χειραφέτησή τους»
(Gaye Hutchison). Είναι προφανές ότι ένα τέτοιο µοντέλο δεν επιτρέπει τη λήψη µέτρων �
ιδίως στον τοµέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης � που θα µπορούσαν να επιτρέψουν
στα άτοµα µε αναπηρίες να παίρνουν µόνοι τους τις αποφάσεις τους, να είναι αυτόνοµοι και
να έχουν πρόσβαση σε επαγγελµατικές και άλλες ευκαιρίες. Αντιθέτως, ένα µοντέλο µε
κοινωνική προοπτική θα δηµιουργούσε δυνατότητες αλλαγής, αναγνωρίζοντας ότι η κοινωνία
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µας είναι αυτή που εµποδίζει την ένταξη, καθώς τονίζει τις αδυναµίες και παραγνωρίζει τις
δυνατότητες των ατόµων µε αναπηρίες.

Η ανάγκη µετάβασης στο κοινωνικό µοντέλο αναγνωρίζεται ευρέως. Ωστόσο, οι διαφορετικοί
ρυθµοί προόδου στην πορεία προς το κοινωνικό µοντέλο οφείλονται σε αποκλίνοντες, ή
ακόµα και αλληλοσυγκρουόµενους, προβληµατισµούς και πρακτικές εφαρµογές. Αυτές
αποκαλύπτουν τις διαφορετικές θεωρήσεις που ισχύουν σήµερα στην Ευρώπη όσον αφορά
την κατάρτιση και την ένταξη των ατόµων µε αναπηρίες και το τι ακριβώς πρέπει να
επιδιώκουν οι λειτουργίες αυτές.

16.2. Τα εµπόδια στην ένταξη

16.2.1. Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση εκφράζουν πεποίθηση ή έλλειψη πεποίθησης στις ανθρώπινες
δυνατότητες, στην ανθρώπινη ανάπτυξη και στον κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο που θα
διαδραµατίσουν οι άνθρωποι στο µέλλον (Annet De Vroey). Από την επισκόπηση ορισµένων
ευρωπαϊκών συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προκύπτει ότι οι υπάρχουσες δοµές
τείνουν µάλλον να ενισχύουν, ακόµα, την άποψη του ιατρικού µοντέλου, που λειτουργεί
µέσω της συνεργασίας µε ξεχωριστές οµάδες ατόµων µε νοητική υστέρηση ελαφράς, µέσης ή
βαριάς µορφής. Μολονότι φαίνεται να έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο καµπής, η ριζική
µεταστροφή προς την κοινή εκπαίδευση θεωρείται ακόµα ως υπερβολικά παρακινδυνευµένη.
Είναι προφανές ότι τα υπάρχοντα συστήµατα δεν προετοιµάζουν κατάλληλα τα παιδιά µε
νοητική υστέρηση για µελλοντική απασχόληση. Όπως αναφέρει η Gaye Hutchison, η
κατάρτιση και η απόκτηση προσόντων δεν προσφέρουν πάντα απασχόληση στα άτοµα µε
νοητική υστέρηση, λόγω των κοινωνικών προκαταλήψεων οι οποίες θεµελιώνουν την
κατάρτιση σε αυταρχικές προσεγγίσεις χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις
προτιµήσεις του ατόµου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα µελέτης που πραγµατοποιήθηκε στην
Ευρώπη, τα σχολεία εκπαιδεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση στους τοµείς στους οποίους
εµφανίζουν αδυναµίες και δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσωπικές δυνατότητες και επιθυµίες
τους, ώστε να επεξεργάζονται εκπαιδευτικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στο άτοµο
(Victoria Soriano). Αυτή τη στιγµή αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι κοινωνικές δεξιότητες
συνιστούν καθοριστικό στοιχείο για την αυτονοµία και την κοινωνική και επαγγελµατική
ένταξη. Υπό την έννοια αυτή, η κατάρτιση θα έπρεπε να στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη των
δεξιοτήτων αυτών όσο και στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών προσόντων � κάτι που πρέπει
να αρχίζει πολύ νωρίς, από τη σχολική εκπαίδευση. Με βάση την εναλλακτική αυτή θεώρηση
της νοητικής υστέρησης, οι ειδικοί σε θέµατα αναπηρίας διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο
στη διαδικασία ένταξης, από την εκπαίδευση και την κατάρτιση έως την παροχή συνδροµής
για την εξεύρεση εργασίας και για τη διατήρηση της εργασίας αυτής µέσω διαρκούς
υποστήριξης (Bob Rhodes, Geoff Warner). Γενικά, οι ειδικοί πρέπει να αξιολογούν την
ποιότητα του έργου τους µε γνώµονα το κατά πόσο βοηθά τους ενδιαφερόµενους στην πορεία
τους προς την αυτοπραγµάτωση, την ευηµερία και την πλήρη ένταξη (Carmen Duarte). Πέρα
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από το εµπόδιο των επιµέρους στάσεων, υπό τις συνθήκες αυτές, η ένταξη εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό από τη διαθέσιµη χρηµατοδότηση για συνεχή εξειδικευµένη επαγγελµατική
στήριξη των ατόµων µε νοητική υστέρηση.

16.2.2. Ο ρόλος της κατάρτισης των εκπαιδευτών

Είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να προετοιµάζονται οι
εκπαιδευτές για την κατάρτιση των ατόµων µε νοητική υστέρηση. Πρέπει άραγε να θεωρούν
ότι διαφέρουν από τους άλλους εκπαιδευτικούς ή εκπαιδευτές; και ποιες είναι οι
απαιτούµενες ειδικές δεξιότητες; Προφανώς, η αντιµετώπιση µίας οµάδας ατόµων µε νοητική
υστέρηση απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις καθώς και έµφαση στη συναισθηµατική στήριξη,
την οποία ο εκπαιδευτικός παρέχει καθ� όλη τη διαδικασία µάθησης (Hans Jürgen Pitsch).
Σύµφωνα µε τον Paul Twynam, οι εκπαιδευτές πρέπει πάντα να πληρούν τις ίδιες απαιτήσεις
και πρέπει να βασίζονται στις ίδιες αρχές που ισχύουν για κάθε οµάδα στόχο, δεδοµένου ότι η
κατάρτιση πρέπει να αντικατοπτρίζει πάντοτε τις ατοµικές ανάγκες, φιλοδοξίες, ικανότητες,
προτιµήσεις καθενός, και να προσαρµόζεται στην ταχύτητα και στην ιδιοσυγκρασία του,  κλπ.
(Paul Twynam). Επιπλέον, ο Twynam ισχυρίζεται ότι οι διαδικασίες µάθησης είναι
παρόµοιες, είτε πρόκειται για άτοµα µε ειδικές ανάγκες είτε για άτοµα χωρίς ειδικές ανάγκες.
Υπό την έννοια αυτή, είναι σηµαντικό να κατανοήσει ο εκπαιδευτής ότι ουσία του ζητήµατος
είναι η µάθηση και όχι η αναπηρία, και να τοποθετήσει στο επίκεντρο της διαδικασίας τον
εκπαιδευόµενο � όποιος και αν είναι αυτός. Πρόσφατα, χάρη στη µεταφορά τεχνογνωσίας και
στη δικτύωση, άρχισαν να διακρίνονται στην κατάρτιση των εκπαιδευτών και άλλες
σηµαντικές όψεις της υποστήριξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Σήµερα παρέχεται ολοένα
και ευρύτερη κατάρτιση όσον αφορά την πολιτική και κοινωνική πτυχή του έργου αυτού:
ευαισθητοποίηση, νοµική στήριξη, στήριξη στη διαχείριση των επιχειρήσεων κλπ. (Angelika
Bühler).

16.2.3. Για τι είδους ένταξη καταρτίζονται τα άτοµα µε νοητική υστέρηση;

Εάν η κατάρτιση στοχεύει στην ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας,
ποια είναι η θέση της προστατευµένης απασχόλησης υπό τις συνθήκες αυτές; Αποτελεί,
αναπόφευκτο τµήµα της παροχής ευκαιριών απασχόλησης σε όσο το δυνατόν περισσότερα
άτοµα µε ειδικές ανάγκες; Το ζήτηµα αυτό αποδείχθηκε εξαιρετικά αµφιλεγόµενο, καθώς
ορισµένοι συµµετέχοντες, οι οποίοι τονίζουν τους εγγενείς της περιορισµούς, θεωρούν ότι η
προστατευµένη απασχόληση υπονοµεύει την ιδέα της αυτοπραγµάτωσης και της κοινωνικής
ένταξης (Alberto Alberani, Geoff Warner, Paul Twynam). Οι επαγγελµατίες τη θεωρούν
αποτυχηµένη, δεδοµένου ότι δεν καταφέρνει να µεταβιβάσει τις απαραίτητες δεξιότητες που
προϋποθέτει η απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας, αλλά αποτυχηµένη κρίνεται και
από την κοινωνία στο σύνολό της, η οποία τάσσεται υπέρ της ένταξης και κατά της
γκετοποίησης. Εποµένως, οι ειδικοί αυτοί θεωρούν ότι η πλήρης ένταξη µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσω της ανοικτής αγοράς εργασίας. Από την άλλη πλευρά, τη χρησιµότητα της
προστατευµένης απασχόλησης προασπίζονται όσοι θεωρούν ότι είναι δεοντολογικά και
κοινωνικά ορθό κάθε κοινωνική πολιτική να παρέχει δυνατότητα απασχόλησης στα άτοµα µε
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νοητική υστέρηση που δεν µπορούν ή δεν επιθυµούν να εργαστούν στην ανοικτή αγορά
εργασίας. ∆εν µπορούµε να παραβλέψουµε το γεγονός ότι, µε βάση το ισχύον οικονοµικό
µοντέλο, οι εργοδότες είναι εξαιρετικά απαιτητικοί όσον αφορά την παραγωγικότητα.
Εξάλλου, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η προστατευµένη απασχόληση παρέχει σήµερα ευρύ
φάσµα επιλογών, που εκτείνεται έως την απασχόληση εκτός των ιδρυµάτων και την
απασχόληση σε µερικώς ανοικτή αγορά εργασίας, για οµάδες ή άτοµα, µε διαφορετικούς
βαθµούς στήριξης. Γενικά, τα κέντρα προστατευµένης απασχόλησης, σε συνεργασία µε
κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλους τοπικούς φορείς, µπορούν και πρέπει να αναλαµβάνουν
πρωτοβουλίες για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και για την παροχή δυνατοτήτων  που
οδηγούν στην απασχόληση στην ανοικτή αγορά εργασίας. Κύριος στόχος µας στην
περίπτωση αυτή πρέπει να είναι να αποκτήσουν τα άτοµα µε νοητική υστέρηση νοµικό
καθεστώς ίδιο µε αυτό κάθε άλλου εργαζοµένου (Gérard Zribi).

Ωστόσο, πέρα από τους δεοντολογικούς αυτούς προβληµατισµούς, η «Αγορά» επιχείρησε
επίσης να εξετάσει το ζήτηµα της ένταξης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά
εργασίας ως οικονοµική πρόκληση, καθώς τα εν λόγω άτοµα αποτελούν εργατικό δυναµικό
που παραµένει σε µεγάλο βαθµό αχρησιµοποίητο. Το επιχείρηµα αυτό υποστηρίζεται σε µία
µελέτη και ερείδεται σε δύο φαινόµενα: την τάση των εθνικών σχεδίων δράσης για την
απασχόληση να προτιµούν τις ενεργητικές έναντι των παθητικών πολιτικών, και τους
δηµογραφικούς δείκτες που δείχνουν γήρανση του εργατικού δυναµικού. Τα αποτελέσµατα
της σχετικής έρευνας έδειξαν ότι η απασχόληση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες µπορεί να
είναι επωφελής για την οικονοµία (Juan Carlos Collado). Η ένταξη συµβάλλει στην
εξοικονόµηση πόρων από το δηµόσιο προϋπολογισµό, υπό την έννοια ότι τα εισπραττόµενα
φορολογικά έσοδα και η εξοικονόµηση πόρων από τη µη καταβολή επιδοµάτων αναπηρίας
υπερβαίνουν το κόστος των ενεργητικών πολιτικών. Ένα τέτοιο πρακτικό επιχείρηµα θα
µπορούσε να πείσει τους εργοδότες να απασχολήσουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, το
ζήτηµα αποδείχθηκε αµφιλεγόµενο, καθώς ορισµένοι από τους συµµετέχοντες θεωρούν ότι το
επιχείρηµα αυτό δεν είναι τόσο θεµιτό όσο η ανθρωπιστική προσέγγιση, η οποία ζητεί την
ένταξη των ατόµων µε ειδικές ανάγκες επειδή κάτι τέτοιο είναι δεοντολογικά και ηθικά ορθό.
Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι το επιχείρηµα δεν ισχύει σε ορισµένες χώρες και ότι
υπεραπλουστεύει την ένταξη, µη προβλέποντας τις συγκεκριµένες ανάγκες. Ο κίνδυνος που
ελλοχεύει στην περίπτωση αυτή είναι να χρησιµοποιηθεί η ένταξη ως πρόσχηµα για την
κατάργηση της κοινωνικής χρηµατοδότησης, ενώ το πραγµατικό ζήτηµα είναι το δικαίωµα
στην απασχόληση και στην κοινωνική προστασία (Gérard Zribi). Από την άλλη πλευρά, οι
υποστηρικτές της προσέγγισης αυτής ισχυρίζονται ότι, στην οικονοµία της αγοράς, η
απασχόληση των ατόµων µε νοητική υστέρηση πρέπει να είναι οικονοµικά αποδοτική για να
είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµη. Τα άτοµα µε νοητική υστέρηση βλέπουν το καθεστώς τους να
βελτιώνεται, επειδή αποκτούν προστιθέµενη αξία, και αυτός είναι ο στόχος των ενεργητικών
πολιτικών (Helmut Heinen). Για την υποστήριξη της θέσης αυτής αναφέρθηκαν επίσης
παραδείγµατα άλλων δρόµων που οδηγούν στην απασχόληση, όπως οι κοινωνικές
επιχειρήσεις, που βρίσκονται µεταξύ προστατευµένης απασχόλησης και απασχόλησης στην
ανοικτή αγορά εργασίας. Αυτές δραστηριοποιούνται µε οικονοµικά κριτήρια και η
οικονοµική επιτυχία τους οφείλεται στην εγγύτητά τους στην αγορά (Rainer Dolle).



187

16.2.4. Εργοδότες

Σύµφωνα µε την αρχή που διέπει τη λειτουργία της, δηλαδή τη δηµιουργία συνδέσµων
µεταξύ όλων των φορέων που εµπλέκονται στην αρχική και συνεχιζόµενη επαγγελµατική
κατάρτιση, η «Αγορά» κάλεσε τους κοινωνικούς φορείς να προσδιορίσουν τους παράγοντες
που καθορίζουν τη θετική ή αρνητική στάση των εργοδοτών. Όπως προέκυψε από τη
συζήτηση, οι στάσεις αυτές διαµορφώνονται από το συνδυασµό διαφόρων παραγόντων.
Πρώτον, τα άτοµα µε νοητική υστέρηση πρέπει να αποκτούν συγκεκριµένες δεξιότητες µέσω
προγραµµάτων κατάρτισης και µαθητείας, το περιεχόµενο και η αξία των οποίων θα είναι
επαρκώς σαφές ώστε οι εργοδότες να µπορούν να τα συγκρίνουν µε την παραδοσιακή
κατάρτιση (Katharine Davenport). ∆εύτερον, πρέπει να υπάρχει ένα νοµικό πλαίσιο.
Νοµοθετικά µέτρα, όπως τα συστήµατα ποσοστώσεων, θεωρούνται συνήθως αποτελεσµατικό
µέσο για την απασχόληση των ατόµων µε νοητική υστέρηση. Ωστόσο, τα µέτρα αυτά δεν
λειτουργούν πάντα µε τον καλύτερο τρόπο, καθώς οι εργοδότες προτιµούν συχνά να
προσλαµβάνουν άτοµα µε µικρότερη αναπηρία, συνήθως µε κινητικά προβλήµατα,
αποκλείοντας µε τον τρόπο αυτό άλλες οµάδες (Stefan Tromel). Σε άλλες περιπτώσεις, οι
εργοδότες προσλαµβάνουν άτοµα µε ειδικές ανάγκες αλλά δεν τους αναθέτουν συγκεκριµένα
καθήκοντα (Ιωάννης Κουκιάδης). Σε αντιστάθµισµα για τις αδυναµίες αυτές, τα νοµοθετικά
µέτρα πρέπει να συνδυάζονται µε φορολογικά κίνητρα και κατάλληλη χρηµατοδότηση. Αυτά
θα εξασφαλίζουν τους µηχανισµούς στήριξης, τους οποίους απαιτούν οι εργοδότες για την
αντιµετώπιση των οικονοµικών κινδύνων και του κόστους της διαρκούς ειδικής υποστήριξης
που απαιτείται κατά την απασχόληση ατόµων µε νοητική υστέρηση (Ιωάννης Κουκιάδης,
Katharine Davenport). Περισσότερο από κάθε άλλο στοιχείο, η ευαισθητοποίηση των
εργοδοτών και των εργαζοµένων προσδιορίστηκε ως καθολική απαραίτητη προϋπόθεση για
την πραγµατική ένταξη των ατόµων µε νοητική υστέρηση στην αγορά εργασίας. Εφόσον
ευαισθητοποιηθούν στο θέµα αυτό, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις µπορούν να αναλάβουν
καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την αποδοχή των ατόµων µε νοητική υστέρηση από τους
συναδέλφους τους καθώς και την άσκηση πιέσεων στους εργοδότες, ώστε να εφαρµόζουν
πραγµατικές πολιτικές ένταξης και να καθιστούν προσβάσιµες στον καθένα τις θέσεις
εργασίας (Josette Dixneuf).

16.3. Εν είδει συµπεράσµατος

Η παρούσα «Αγορά» δεν ήταν ένα βήµα για τη συµφιλίωση των διαφορών, αλλά µας
επέτρεψε να σχηµατίσουµε σαφή εικόνα της σηµερινής κατάστασης και να κατανοήσουµε τις
διαφορετικές ή αντικρουόµενες απόψεις. Η εντύπωση είναι διάχυτη ότι στις µέρες µας
συντελείται µετατόπιση του επικρατούντος µοντέλου (Raymond Ceccotto). Η ανάπτυξη της
δυνατότητας των ατόµων µε νοητική υστέρηση να διεκδικούν αυτόνοµα τα δικαιώµατά τους
απαιτεί από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να επανεξετάσουν τα θέµατα της ένταξης, της
υποστήριξης και του ρόλου των ειδικών. Επιπλέον, η ανάπτυξη της δυνατότητας αυτής
καθίσταται βαθµιαία µέτρο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών εφαρµογών,  τόσο για τα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες όσο και για τους ειδικούς σε θέµατα αναπηρίας, δεδοµένου ότι οι
εφαρµογές αυτές πρέπει να µας βοηθούν να προσαρµοζόµαστε προς τη νέα πραγµατικότητα.
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Ωστόσο, στην παρούσα µεταβατική φάση, παραδοσιακές και νέες προσεγγίσεις συνυπάρχουν,
οι δε απόψεις σχετικά µε το πώς πρέπει να συνεχίσουµε διαφέρουν. Παρόλα αυτά, το µήνυµα
της παρούσας «Αγοράς» είναι θετικό: η δικτύωση, ως µέσο διάδοσης των καλών και
βέλτιστων εφαρµογών µεταξύ ειδικών που έχουν διαφορετικό πολιτισµικό, ιστορικό και
πολιτικό υπόβαθρο, µπορεί να µας επιτρέψει να υπερβούµε την απλή αντιπαράθεση και να
ανταλλάξουµε προβληµατισµούς, παρά τις διαφορετικές µας µεθόδους, προσεγγίσεις και
πολιτικές ιστορίες. Μπορεί επίσης να µας επιτρέψει να επισηµοποιήσουµε την έκκληση για
δέσµευση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά την εφαρµογή δίκαιων αξιών, την κατάρτιση, τη
διαφάνεια των κοινωνικών πολιτικών και την αξιολόγηση των µέτρων (Raymond Ceccotto).
Ο διάλογος αυτός και η συνέχειά του, που οργανώνεται για το 2002 από την ARFIE
(Association de Recherche et de Formation sur l�Insertion en Europe � Ένωση για την έρευνα
και κατάρτιση σχετικά µε την ένταξη στην Ευρώπη), καθώς και η έκκληση της ARFIE προς
το Cedefop να διεξάγει έρευνα σχετικά µε την κατάρτιση των ειδικών σε θέµατα αναπηρίας,
µε αφορµή την ανακήρυξη του 2003 ως έτους για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αποτελούν
ήδη απτά αποτελέσµατα των καλών πρακτικών που προκύπτουν από τη δικτύωση.
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