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Κυρία Υπουργέ – αξιότιμοι κύριοι:
Με αφορμό την ϋκδοςη ερμηνευτικών εγκυκλύων ΥΠΕΠΘ (102224/Γ6), που
αναφϋρονται ςτον ιςχύοντα νόμο ειδικόσ αγωγόσ (3699/08), καθώσ και ςε
ενδεχόμενεσ τροποποιόςεισ αυτού, οι οπούεσ τεύνουν να καταργόςουν ό δεν
αναγνωρύζουν τισ διαφορϋσ μεταξύ διαφορετικών αναπτυξιακών διαταραχών
και τισ αντύςτοιχεσ ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των μαθητών, ςασ εκθϋτουμε
τισ επιςτημονικϊ αναγνωριςμϋνεσ πρακτικϋσ και τϊςεισ που κυριαρχούν
διεθνώσ ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ των ΔΑΔ, όπωσ παρατύθενται ςτην
ειςόγηςη τησ κασ Παπαγεωργύου Βϊγιασ Παιδοψυχιϊτρου – MD, Med, Δρ.Α.Π.Θ,
Eιδικού TEACCH, Συμβούλου Αυτιςμού, τ. Επύκουρησ Καθηγότριασ
Παιδοψυχιατρικόσ.
Ζητούμε να αναγνωριςτεύ, όπωσ ςυμβαύνει διεθνώσ, ότι οι ΔΑΔ εύναι ιδιαύτερη
κλινικό οντότητα, η πιο ϋγκυρη ςτην ψυχιατρικό παιδιών και εφόβων (Lord et
al. 2002), διαφορετικό από τη νοητικό υςτϋρηςη ό ϊλλεσ αποκλύςεισ και να
ληφθούν αποφϊςεισ ώςτε να καλύπτονται οι ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ των μαθητών
με επιςτημονικϊ τεκμηριωμϋνεσ ςτρατηγικϋσ διαχεύριςησ, αντιμετώπιςησ και
εκπαύδευςησ.
Οι διϊχυτεσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ-ΔΑΔ ςύμφωνα με το DSM-IV (APA 1994),
διαταραχϋσ του φϊςματοσ του αυτιςμού, ςύμφωνα με το DSM-V (APA, υπό
ϋκδοςη), εύναι ςοβαρϋσ νευροψυχιατρικϋσ-αναπτυξιακϋσ καταςτϊςεισ, που
διαρκούν ολόκληρη τη ζωό. Χαρακτηρύζονται από ιδιαύτερεσ γνωςτικϋσ
αποκλύςεισ ςτην επεξεργαςύα πληροφοριών, ςτην ικανότητα ρύθμιςησ τησ
προςοχόσ και ςτη μϊθηςη, που επηρεϊζουν ςοβαρϊ τισ πιο ςημαντικϋσ
κοινωνικϋσ και επικοινωνιακϋσ δεξιότητεσ, την οργϊνωςη - προςαρμογό τησ
ςυμπεριφορϊσ και τη λειτουργικότητα ςτην καθημερινό ζωό (Frith 1989, Wing
1996, Volkmar et al. 2009). Η ςυχνότητα των ΔΑΔ εύναι πολύ υψηλό και
ανϋρχεται ςε 1% ςτο γενικό πληθυςμό, ςύμφωνα με τα τελευταύα, ϋγκυρα
επιδημιολογικϊ δεδομϋνα (Kogan et al. 2009).

Από την αρχικό αναφορϊ του Kanner (1943), εύναι γνωςτό ότι οι ΔΑΔ διαφϋρουν
από τη νοητικό υςτϋρηςη, η οπούα εύναι ποςοτικό απόκλιςη από το
φυςιολογικό ςε ςχϋςη με την ηλικύα, ενώ οι ΔΑΔ εύναι ποιοτικϋσ αποκλύςεισ. Τα
ϊτομα με ΔΑΔ διαφϋρουν από τουσ τυπικϊ αναπτυςςόμενουσ ςυνομηλύκουσ
ςτον τρόπο με τον οπούο μαθαύνουν, ενώ τα ϊτομα με νοητικό υςτϋρηςη
διαφϋρουν ςτο βαθμό ςτον οπούο εύναι ςε θϋςη να μϊθουν (Jordan & Powell
1995, Παπαγεωργύου 2005). Η διαφορϊ αυτό τεκμηριώνεται με ςαφόνεια και
ακρύβεια ςτη δϋκατη ϋκδοςη του διαγνωςτικού εγχειριδύου ICD-10 του
Παγκόςμιου Οργανιςμού Υγεύασ (WHO 1992) και ςτο διαγνωςτικό εγχειρύδιο
DSM-IV τησ Αμερικανικόσ Ψυχιατρικόσ Εταιρύασ (APA 1994), που καθορύζουν τα
διαγνωςτικϊ κριτόρια ςτα οπούα ςτηρύζεται η διϊκριςη – διϊγνωςη των δυο
καταςτϊςεων.
Ωςτόςο, η κλινικό εικόνα των ΔΑΔ μπορεύ να εύναι όπια, μϋτρια ό ςοβαρό και
ςυνυπϊρχει ςε ποςοςτό 50% με διαφορετικόσ ςοβαρότητασ νοητικό υςτϋρηςη.
Ποςοςτό 40% των ατόμων με ΔΑΔ ϋχει νοητικϋσ δεξιότητεσ ςτα πλαύςια του
μϋςου όρου, ενώ το 10% ϋχει υψηλϋσ (Volkmar et al. 2009). Σόμερα
αναγνωρύζονται παγκοςμύωσ ϊτομα με:
ςοβαρό αυτιςμό και ςοβαρό νοητικό υςτϋρηςη
ςοβαρό αυτιςμό και μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη
ςοβαρό αυτιςμό και ελαφριϊ νοητικό υςτϋρηςη
μϋτριο αυτιςμό και ςοβαρό νοητικό υςτϋρηςη
μϋτριο αυτιςμό και μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη
μϋτριο αυτιςμό και ελαφριϊ νοητικό υςτϋρηςη
όπιο αυτιςμό και ςοβαρό νοητικό υςτϋρηςη
όπιο αυτιςμό και μϋτρια νοητικό υςτϋρηςη
όπιο αυτιςμό και ελαφριϊ νοητικό υςτϋρηςη
ςοβαρό αυτιςμό και υψηλό ό/και ανώτατη νοημοςύνη (αυτιςμόσ υψηλόσ
λειτουργικότητασ / ςύνδρομο Asperger)
μϋτριο αυτιςμό και υψηλό ό/και ανώτατη νοημοςύνη (αυτιςμόσ υψηλόσ
λειτουργικότητασ / ςύνδρομο Asperger)
όπιο αυτιςμό και υψηλό ό/και ανώτατη νοημοςύνη (αυτιςμόσ υψηλόσ
λειτουργικότητασ / ςύνδρομο Asperger)
Οι μεγαλύτερεσ δυςκολύεσ του αυτιςμού και του ςυνδρόμου Asperger
οφεύλονται ςτο ότι δεν υπϊρχει ςόμερα γνωςτό θεραπεύα, καθώσ και ςτην
χρόνια πορεύα, ςτη διαφορετικό αντύληψη-τρόπο ςκϋψησ, ςτην αναπτυξιακό
απόκλιςη από ϊτομο ςε ϊτομο και ςτο ανομοιογενϋσ προφύλ δεξιοτότων ςτο
ύδιο το ϊτομο. Περιπλϋκονται περαιτϋρω από τη ςυνύπαρξη, ςε πολύ υψηλό
ποςοςτό, με ϊλλεσ αναπτυξιακϋσ διαταραχϋσ, όπωσ προβλόματα λόγου,
δυςλεξύα, διαταραχό ελλειμματικόσ προςοχόσ-υπερκινητικότητα, τικσ,
διαταραχό Tourette, διαταραχό ςυντονιςμού των κινόςεων και ψυχιατρικϋσ
διαταραχϋσ (ϋωσ 80%), όπωσ αγχώδεισ, φοβικϋσ διαταραχϋσ, κατϊθλιψη και
ιδεοψυχαναγκαςτικό (Rommelse et al. 2010). Οι ΔΑΔ περιπλϋκονται από την
ϋλλειψη εξειδικευμϋνων υπηρεςιών υγεύασ, πρόνοιασ και εκπαύδευςησ. Τα
ϊτομα με αυτιςμό και ςύνδρομο Asperger ϋχουν ανϊγκη εξατομικευμϋνησ

υποςτόριξησ δια βύου, αφού πρόκειται για καταςτϊςεισ που διαταρϊςςουν τη
λειτουργικότητα και προκαλούν αναπηρύα και απαιτούν ειδικϋσ παροχϋσ υγεύασ
πρόνοιασ και εκπαύδευςησ (Howlin 2005 , Volkmar et al 2009).
Κατϊ τα τελευταύα 60 χρόνια ϋχει αποδειχθεύ ότι καθοριςτικόσ ςημαςύασ ςτην
αντιμετώπιςη των ΔΑΔ εύναι η εκπαύδευςη (Schopler et al. 1995, Jordan & Powell
1995). Κορυφαύοι ερευνητϋσ και κλινικού ςε όλο τον κόςμο υποςτηρύζουν ότι η
εξειδικευμϋνη, εντατικό εκπαιδευτικό παρϋμβαςη εύναι η πιο ςημαντικό πηγό
βελτύωςησ, όταν εςτιϊζεται ςτισ ιδιαύτερεσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ των παιδιών
και των εφόβων με αυτιςμό (Volkmar et al. 2009, Wing 1996). Το πλαύςιο
αντιμετώπιςησ ϋχει μετακινηθεύ από το ιατρεύο και το νοςοκομεύο, ςτο ςπύτι
και ςτο ςχολεύο, ενώ οι γονεύσ, οι επαγγελματύεσ υγεύασ και οι δϊςκαλοι εύναι
ςυνθεραπευτϋσ (Schopler et al. 1995, Howlin 2005). Η αναγνώριςη τησ ςημαςύασ
τησ εκπαύδευςησ και η πρόςβαςη ςε κατϊλληλο εκπαιδευτικό πλαύςιο μεύωςε
ςημαντικϊ την ειςαγωγό των ατόμων με αυτιςμό ςε ιδρύματα (Howlin 2005).
Η εκπαύδευςη των μαθητών με ΔΑΔ, ςε όλεσ τισ ανεπτυγμϋνεσ χώρεσ γύνεται
ςόμερα ςτο ςχολεύο, ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ εκπαύδευςησ, όπου:
παρϋχεται ευρύ φϊςμα εναλλακτικών μορφών ςχολικόσ ϋνταξησ, που
επιτρϋπει την εξατομικευμϋνη επιλογό εκπαιδευτικού πλαιςύου για κϊθε
μαθητό (ASA 2010)
ς’ αυτϊ τα πλαύςια παρϋχεται η δυνατότητα ανϊπτυξησ
εξατομικευμϋνων εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, ανϊλογα με τισ
ανϊγκεσ του κϊθε παιδιού, με τη ςτενό ςυνεργαςύα των δαςκϊλων και
των γονϋων.
τα προγρϊμματα ϋνταξησ για μαθητϋσ με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ
πολλαπλαςιϊζονται διεθνώσ.
Η επιλογό του ‘λιγότερο περιοριςτικού περιβάλλοντοσ’ και η τάςη
ενςωμάτωςησ παιδιών με διαφορετικέσ αποκλίςεισ ςτο ςχολείο γενικήσ
εκπαίδευςησ (ASA-IDEIA 2010, NAS 2010) κυριαρχούν διεθνώσ, όπωσ ςτισ ΗΠΑ
(Volkmar et al. 2009) και ςτη Μ. Βρετανύα (Department of Health & Department
for Education and Skills, 2010) και διϋπουν την εξατομικευμϋνη επιλογό του
εκπαιδευτικού πλαιςύου για κϊθε μαθητό. Σόμερα δεν υπϊρχει ‘ϋνα
ςυγκεκριμϋνο εκπαιδευτικό πλαύςιο’ για την εκπαύδευςη όλων των μαθητών με
αναπτυξιακϋσ αποκλύςεισ ό αναπηρύεσ.
Στισ ΗΠΑ, ςύμφωνα με το νόμο, γύνονται όλεσ οι δυνατϋσ προςπϊθειεσ ώςτε τα
παιδιϊ με ΔΑΔ να εντϊςςονται ςτο ςχολεύο γενικόσ εκπαύδευςησ. Η εξϋλιξη των
υποςτηρικτικών μεθόδων για μαθητϋσ με ό χωρύσ αναπηρύεσ, όπωσ η
παρϊλληλη ςτόριξη και η ενημϋρωςη των ςυμμαθητών για τισ ατομικϋσ
διαφορϋσ, καθιςτϊ ολοϋνα και πιο εφικτό την ϋνταξη και την υποςτόριξη των
μαθητών με ΔΑΔ ςτο κανονικό ςχολεύο (Volkmar et al 2009).
Στη Μ. Βρετανύα η ϋνταξη των μαθητών με ΔΑΔ γύνεται ςε διαφορετικϊ ςχολικϊ
πλαύςια, από το ςχολεύο γενικόσ εκπαύδευςησ με ό χωρύσ υποςτόριξη και το
τμόμα ϋνταξησ, ϋωσ το εξειδικευμϋνο ςχολεύο ςτον αυτιςμό και την ειδικό

μονϊδα (Department of Health & Department for Education and Skills, 2010). Στη
Β. Βρετανύα, με την ενύςχυςη των δικαιωμϊτων των γονϋων ώςτε να
διεκδικόςουν την ϋνταξη του παιδιού τουσ ςτο κανονικό ςχολεύο και την
αναγνώριςη ότι υπϊρχουν πολλϊ παιδιϊ με αυτιςμό υψηλόσ λειτουργικότητασ,
εντϊςςονται ςτα κανονικϊ ςχολεύα περιςςότερα παιδιϊ με ΔΑΔ. Επιπλϋον, το
προςωπικό των ειδικών ςχολεύων και των ειδικών μονϊδων αναπτύςςει
τρόπουσ για να διευκολύνει την πρόςβαςη/επαφό των παιδιών με ΔΑΔ με τα
παιδιϊ των γενικών ςχολεύων, όπωσ η ‘αντύςτροφη ενςωμϊτωςη’ (παιδιϊ με
τυπικό ανϊπτυξη πηγαύνουν ςτην τϊξη των παιδιών με αυτιςμό) ό η μερικό
ϋνταξη (part-time φούτηςη ςτην κανονικό τϊξη).
Για τουσ μαθητϋσ με ΔΑΔ, η ϋρευνα απϋδειξε ότι:
πολλού αποδύδουν καλύτερα ςε εξειδικευμϋνο ειδικό ςχολεύο
ϊλλοι αποδύδουν ςε μικρϋσ τϊξεισ ϋνταξησ με υψηλϊ επύπεδα οργϊνωςησ
ϊλλοι μαθαύνουν ςτην παραδοςιακό τϊξη του γενικού ςχολεύου, με ό
χωρύσ παρϊλληλη ςτόριξη
για τουσ μαθητϋσ με φυςιολογικό νοητικό δυναμικό, η ϋνταξη ςτη γενικό
εκπαύδευςη εύναι καθοριςτικό για τη μελλοντικό ακαδημαώκό και
επαγγελματικό αποκατϊςταςη και δεν αμφιςβητεύται (ASA 2010,
Department of Health & Department for Education and Skills, 2010).
η ςυνύπαρξη με φυςιολογικϊ αναπτυςςόμενα παιδιϊ εύναι καθοριςτικό
ςτην ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ και τησ επικοινωνύασ
όλων των μαθητών με ΔΑΔ (Lord et al 2002, Volkmar et al. 2009, ASA
2010).
Η ευελιξύα ςτην επιλογό του εκπαιδευτικού πλαιςύου για τουσ μαθητϋσ με ΔΑΔ
εύναι καθοριςτικό, αλλϊ δεν επαρκεύ. Απαιτεύται βαθειϊ γνώςη των ιδιαύτερων
ποιοτικών αποκλύςεων και κατανόηςη του διαφορετικού γνωςτικού προφύλ
και του τρόπου μϊθηςησ αυτών των μαθητών, των οπούων οι εκπαιδευτικϋσ
ανϊγκεσ εύναι ιδιαύτερεσ. Οι μαθητϋσ με ΔΑΔ μαθαύνουν όταν η εκπαύδευςη
ςτηρύζεται ςτισ βαςικϋσ τουσ δυςκολύεσ και προςαρμόζεται εξατομικευμϋνα
ςτο ιδιαύτερο προφύλ μϊθηςησ (Powell et al. 1993, 1997). Η εξειδύκευςη των
εκπαιδευτικών ςτην εκπαύδευςη των μαθητών με ΔΑΔ εύναι επιτακτικό
ανϊγκη, επειδό:
η απόκλιςη ςτισ δεξιότητεσ ‘θεωρύασ του νου’ που χαρακτηρύζει τισ ΔΑΔ
ϋχει ςοβαρϋσ επιπτώςεισ ςτη μϊθηςη (Happe 1994, Jordan & Powell
1995). Πρόκειται για γνωςτικό δυςκολύα που επηρεϊζει την κατανόηςη
τησ κοινωνικόσ αλληλεπύδραςησ και το κύνητρο για κοινωνικό
ςυνδιαλλαγό, τον τρόπο αλληλεπύδραςησ και τη μϊθηςη
ο αυτιςμόσ και οι ςυναφεύσ διαταραχϋσ χαρακτηρύζονται από
ελλεύμματα ςτισ δεξιότητεσ ‘κεντρικόσ ςυνοχόσ’ (Frith (1989), δηλαδό
ςτην επιλογό και επεξεργαςύα των κατϊλληλων πληροφοριών για την
κατανόηςη του νοόματοσ, ανϊλογα με το πλαύςιο - ικανότητα
αντύληψησ και προςοχόσ ςτο ςημαντικό, ανϊλογα με τισ ςυνθόκεσ.
παρατηρεύται ϋλλειμμα και ςτισ ‘εκτελεςτικϋσ λειτουργύεσ’, που οδηγεύ
ςε δυςκολύεσ ςχεδιαςμού-οργϊνωςησ τησ ςυμπεριφορϊσ και

προςαρμογόσ με ευελιξύα ςε νϋεσ ό πολύπλοκεσ καταςτϊςεισ (Ozonoff
1995).
Τα ελλεύμματα αυτϊ ϋχουν ςοβαρϋσ, αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτη μϊθηςη και ςτη
λειτουργικότητα ςτην καθημερινό ζωό. Για να αποκομύςουν οι μαθητϋσ με ΔΑΔ
όςο το δυνατόν μεγαλύτερο όφελοσ από την εκπαύδευςη, ανεξϊρτητα από το
ςχολικό πλαύςιο, εύναι ανϊγκη να καλύπτονται οι εκπαιδευτικϋσ τουσ ανϊγκεσ.
Καθόκον του ςχολεύου και του εκπαιδευτικού εύναι ο ςχεδιαςμόσ και η
εφαρμογό του εκπαιδευτικού προγρϊμματοσ για κϊθε μαθητό. Αυτό απαιτεύ
εξειδύκευςη και γνώςη του ιδιαύτερου γνωςτικού προφύλ κϊθε μαθητό με ΔΑΔ
και προςαρμογό τησ διδαςκαλύασ με αποδεδειγμϋνα αποτελεςματικϋσ
εκπαιδευτικϋσ μεθόδουσ. Επειδό οι ΔΑΔ εύναι πολύ πιο ςυχνϋσ απ’ ότι
πιςτεύαμε μϋχρι πρόςφατα και αναγνωρύζονται ολοϋνα και περιςςότεροι
μαθητϋσ ςτα ςχολεύα γενικόσ εκπαύδευςησ, εύναι απαραύτητη η ενημϋρωςη
όλων των εκπαιδευτικών, ανεξϊρτητα από το ςχολικό πλαύςιο ςτο οπούο
εργϊζονται. Σκοπόσ εύναι να αναγνωρύςουν τισ ιδιαύτερεσ εκπαιδευτικϋσ
ανϊγκεσ των μαθητών και τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ ανταποκρύνονται με
ιδιαύτερο, διαφορετικό τρόπο ςτισ απαιτόςεισ. Ευθύνη του ςχολεύου εύναι να
διαςφαλύςει ώςτε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να ανταποκρύνεται ςτισ
ανϊγκεσ του μαθητό, παρϋχοντασ ταυτοχρόνωσ ενημϋρωςη ςτουσ
εκπαιδευτικούσ και προώποθϋςεισ ουςιαςτικόσ ςυνεργαςύασ με τουσ
υπϊρχοντεσ εξειδικευμϋνουσ εκπαιδευτικούσ ειδικόσ αγωγόσ και τουσ
εξειδικευμϋνουσ ειδικούσ βοηθούσ. Σύμφωνα με το Department of Health &
Department for Education and Skills (2010), ςε όλουσ τουσ μαθητϋσ με ΔΑΔ
παρϋχεται επιπλϋον υποςτόριξη και ευκαιρύεσ για προςωπικό και κοινωνικό
ανϊπτυξη, ‘δεξιότητεσ ζωόσ και ανεξαρτηςύασ’, ακόμη και ςτουσ πιο υψηλϊ
λειτουργικούσ. Η ευελιξύα ςτην επιλογό και ςχολικού πλαιςύου, η εκπαύδευςη
και η ενημϋρωςη των εκπαιδευτικών όλων των βαθμύδων, όλων των
ςχολεύων, καθώσ και η ςυνεργαςύα τουσ με εξειδικευμϋνουσ εκπαιδευτικούσ –
ειδικούσ βοηθούσ, εύναι ϊμεςη και επιτακτικό ανϊγκη προσ όφελοσ όλων:
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονϋων, αλλϊ και του κοινωνικού ςυνόλου.
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