
Δημήτριος Αδαμίδης, Δυσκολίες και προκλήσεις στο 1ο Γυμνάσιο Αμπελοκήπων  

Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω μερικά από τα προβλήματα και τις δυσκολίες, που 
αντιμετωπίζει το σύγχρονο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί, στην προσπάθεια τους να στηρίξουν 
τους πιο ευάλωτους μαθητές, ώστε αυτοί να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές τους 
υποχρεώσεις, να νιώσουν αποδεκτοί, να ονειρευτούν και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με 
αισιοδοξία. 

Οι τρεις άξονες, στους οποίους κρίνονται οι μαθητές, είναι η φοίτηση, η επίδοση και η 
συμπεριφορά τους. Οι πιο εμφανείς ενδείξεις ότι ένας μαθητής ανήκει σε μια ευάλωτη ομάδα 
είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των τριών παραπάνω αξόνων: υπερβαίνει ένα 
όριο απουσιών, έχει βαθμούς κάτω από τη βάση και έχει έντονα παρεκκλίνουσα (ή παραβατική) 
συμπεριφορά, δεν μπορεί να αφομοιώσει τους κανόνες λειτουργίας του σχολείου. 

Η τάση στον χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια αλλά και ένα στοίχημα του σχολείου 
μας είναι να διαμορφώσει και να καθιερώσει έμπρακτα σε όλη τη σχολική κοινότητα μια 
κουλτούρα συμπερίληψης: όλα τα παιδιά είναι αποδεκτά, έχουν τα ίδια δικαιώματα και το 
σχολείο οφείλει και προσπαθεί-με τα μέσα που διαθέτει- να καλύψει τις ανισότητες και τις 
ελλείψεις τους σε μαθησιακό, κοινωνικό, συναισθηματικό επίπεδο. 

Ποιες είναι οι ευάλωτες ομάδες μαθητών στο σχολείο, όπου υπηρετώ και στα περισσότερα 
δημόσια σχολεία των δυτικών συνοικιών, ίσως και όχι μόνο. 

1. Μαθητές που προέρχονται από οικογένειες με σοβαρά οικονομικά- κοινωνικά  προβλήματα. Το 
να διαπιστώσει το σχολείο περιπτώσεις οικονομικής ανέχειας δεν είναι πάντα εύκολο. Οι 
εκπαιδευτικοί που είναι δημότες Αμπελοκήπων μπορεί να γνωρίζουν τις οικογένειες τους, 
αρκετοί γονείς ζητούν σχετικά έγγραφα για να πάρουν κοινωνικά επιδόματα (ΚΕΑ, επίδομα 
ενοικίου..) κλπ. 

Το σχολείο διατρανώνει ρητά κι αυτό έχει περάσει στις συνειδήσεις όλων των μελών της 
σχολικής κοινότητας, ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί τα βασικά εκπαιδευτικά «αγαθά». Οι 
οικονομικές δυσκολίες άλλωστε δεν είναι ταμπού, δεν τις αποκρύπτουμε. 

Όλοι οι μαθητές/ οι μαθήτριες- είτε έχουν είτε δεν έχουν χρήματα- συμμετέχουν στις 
εκπαιδευτικές εκδρομές και τις διδακτικές επισκέψεις, αφού τα έξοδα όσων αδυνατούν να 
πληρώσουν, εξασφαλίζονται από τον σύλλογο γονέων, τον σύλλογο καθηγητών, τα τουριστικά 
γραφεία αλλά και από τα 5μελή μαθητικά συμβούλια των τάξεων. Έτσι καλλιεργείται και στους 
ίδιους τους μαθητές μια κουλτούρα αλληλεγγύης. 

Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση για το σχολείο μας είναι να καταφέρει να σπάσει τη «γυάλινη 
οροφή» (δανείζομαι μια φράση της φεμινιστικής ορολογίας) των χαμηλών προσδοκιών των 
παιδιών και των οικογενειών τους σε σχέση με τις σπουδαστικές και επαγγελματικές τους 
προοπτικές. Τα όνειρα τους μοιάζουν φτωχά, γιατί τα παιδιά εσωτερικεύουν το γνωστικό 
κεφάλαιο  των γονιών τους, τις οικογενειακές  δυσκολίες, την προτεραιότητα άλλων βασικών 
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αναγκών. Αντιλαμβάνονται τα μαθησιακά τους κενά και νιώθουν ότι δεν μπορούν να τα 
καταφέρουν με ένα σχετικά βαρύ πρόγραμμα σπουδών. Αρκετά παραιτούνται, αφού δεν έχουν 
την απαιτούμενη βοήθεια και επίβλεψη από το σπίτι. 

Το ερώτημα που επανέρχεται στις συζητήσεις μεταξύ των καθηγητών και στις παιδαγωγικές μας 
συνεδριάσεις- αλλά και η αγωνία κάθε ευσυνείδητου εκπαιδευτικού είναι: με ποιον τρόπο το 
σχολείο μπορεί να εμφυσήσει στους αδύναμους αυτούς μαθητές την πίστη ότι μπορούν να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους; 

Το σχολείο μας- με απόφαση του συλλόγου καθηγητών – διεκδικεί και γίνεται τα τελευταία 5 
χρόνια ΣΚΑΕ (Σχολικό Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης), προσφέροντας μαθήματα 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας στους μαθητές όλων των Γυμνασίων του Δήμου. Μετά τη λήξη των 
μαθημάτων (από τις 2.30 ως τις 5.30) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μ.ω. διδάσκουν τα γραπτώς 
εξεταζόμενα μαθήματα στους μαθητές,  ύστερα από εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων και 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος των γονέων. Τα χρόνια που αναλαμβάνω υπεύθυνος του Κέντρου 
αυτού είδα αρκετούς μαθητές και μαθήτριες να επιτυγχάνουν προσωπική βελτίωση και ψυχική 
ενδυνάμωση. Ωστόσο ένα ζητούμενο, που δύσκολα επιτυγχάνεται είναι η συνεργασία των 
εκπαιδευτικών κάθε σχολείου με τους εκπαιδευτικούς της Ενισχυτικής διδασκαλίας, ώστε να 
αλληλοτροφοδοτούνται με πληροφορίες για τις ανάγκες και το προφίλ κάθε μαθητή. 

Επιπλέον, φέτος, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας καταστρώνουμε ένα 
σχέδιο δράσης, που θα προετοιμάσει τους τελειόφοιτους του σχολείου για τις μεταγυμνασιακές 
τους σπουδές και θα τους προΐδεάσει για τις Πανεπιστημιακές σπουδές. Με ενημερώσεις 
επαγγελματικού προσανατολισμού, επισκέψεις στα Πανεπιστήμια, δραστηριότητες που θα 
στοχεύουν στην αυτογνωσία και την αυτοεκτίμηση των παιδιών. Θέλουμε να σπάσουμε ή έστω 
να ραγίσουμε τη «γυάλινη»/ φαντασιακή οροφή της δυσμενούς κοινωνικής προέλευσης των 
μαθητών μας, να βαθύνει το βλέμμα τους, να διευρυνθεί ο ορίζοντας των προσδοκιών τους. 

2. Μαθητές με μαθησιακές ή και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες: πρέπει οι εκπαιδευτικοί να 
διακρίνουν –όσο πιο έγκαιρα γίνεται- τις δυσκολίες αυτές ή ο γονέας να κάνει αίτημα στο 
σχολείο, ώστε ο μαθητής να παραπεμφθεί για αξιολόγηση στο ΚΕΔΑΣΥ/ και άλλα 
ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. 

Δυσκολίες:    Συνεπακόλουθο της  αυξητικής τάσης των αιτημάτων είναι και η πολύμηνη 
αναμονή (έως και ένα έτος), μέχρι να γίνει η αξιολόγηση και η διάγνωση ενός μαθητή. (πολλά 
τα αιτήματα,  λίγοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, 
που εξετάζουν τα παιδιά Π. και Δ. Ε.). Οι γνωματεύσεις επιδρούν ευεργετικά στην εκπαίδευση 
των μαθητών αυτών, αφού περιλαμβάνουν συστάσεις: όπως η προφορική εξέταση, η 
παράλληλη στήριξη, διαφοροποιημένα θέματα, ενθάρρυνση, επιείκεια, υποδείξεις για ατομική 
ή οικογενειακή ψυχοθεραπεία, κ.ά. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μελετήσουν και να λάβουν 
υπόψη τους τις γνωματεύσεις αυτές.  
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Η στάση των γονέων: επειδή η συναίνεση των γονέων είναι απαραίτητη για την παραπομπή 
ενός μαθητή για διάγνωση,  ορισμένοι γονείς (λίγοι ευτυχώς) δεν κατανοούν τη σοβαρότητα της 
έγκαιρης διάγνωσης του παιδιού τους ή εθελοτυφλούν και (σπανιότερα βέβαια) είναι 
«εχθρικοί» , στις περιπτώσεις κυρίως που το παιδί τους βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.  

Μια ανησυχητική διαπίστωση του τελευταίου ενός/ ενάμιση έτους είναι και η αύξηση της κατ΄ 
οίκον διδασκαλίας. (πολύ πιθανόν να οφείλεται στην απομόνωση, στον εγκλεισμό των 
παιδιών/ στην αποσχολικοποίησή τους). Μαθητές με σοβαρά νοσήματα ή ψυχιατρικά 
προβλήματα μπορούν να ενταχθούν στον θεσμό της κατ’ οίκον διδασκαλίας. Μια τέτοια 
περίπτωση αντιμετωπίζει το σχολείο μου φέτος. Ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου 
να μην χάσει τη χρονιά της η μαθήτρια είναι: η έγκαιρη διάγνωση από νοσοκομείο, η 
παραπομπή των σχετικών έγγραφων στο γραφείο ειδικής αγωγής, η έγκριση από τη ΔΔΕ,  η 
αναζήτηση εκπαιδευτικών για να διδάξουν κατ’ οίκον ή μέσω τηλεκπαίδευσης. 

3. Μια άλλη κατηγορία ευάλωτων μαθητών είναι ορισμένοι μαθητές με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο. Αν και οι περισσότεροι από αυτούς, μετανάστες δεύτερης γενιάς, που γεννήθηκαν 
και φοιτούν εδώ είναι πλήρως ενταγμένοι, υπάρχουν κάποιοι που ακολουθούν τους γονείς τους 
σε νέα μεταναστευτικά ταξίδια σε χώρες της Κεντρικής Ευρώπης για ανεύρεση εργασίας και 
συχνά επιστρέφουν, επειδή δεν τα καταφέρνουν στη νέα χώρα προορισμού. Αναφομοίωτοι 
ξένοι στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα της Ευρώπης, δεν μπορούν να ενταχθούν σε κανένα 
εκπαιδευτικό σύστημα και να επωφεληθούν από αυτό. Άλλα παιδιά με μεταναστευτικό 
υπόβαθρο βιώνουν το τραύμα του αποχωρισμού και το αίσθημα της εγκατάλειψης, αφού ο 
γονέας ή οι γονείς τους εργάζονται και ζουν στο εξωτερικό ή ακόμα δημιουργούν εκεί άλλη 
οικογένεια. Έτσι τα παιδιά είτε εσωτερικεύουν τα συναισθήματα τους και παραιτούνται είτε 
εκδηλώνουν θυμό και επιθετική συμπεριφορά.  

4. Μια άλλη ηχηρή μειοψηφία που μας προβληματίζει (και μας φέρνει σε αμηχανία) είναι οι 
μαθητές των οποίων οι γονείς μοιάζει να μην μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά τους, ή να δείξουν 
το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τη σχολική αλλά και την ιδιωτική τους ζωή, δεν βάζουν όρια και 
τα παραμελούν. Παρατηρείται μια αντιστροφή των ρόλων. (γονεοποίηση) Ο γονέας ανήμπορος 
αποδίδει ευθύνες στο παιδί του και το παιδί επιζητά με παρεκκλίνουσες συνήθως ή 
παραβατικές συμπεριφορές προσοχή και ενδιαφέρον. Αντιμετωπίσαμε επιτυχώς και 
καταφέραμε μετά από δύο χρόνια ανεπαρκούς φοίτησης να «αγκαλιάσουμε» μαθήτρια, με τον 
πατέρα απόντα, τη μητέρα τοξικοεξεαρτημένη, και την ίδια χρήστρια με μικρή παραβατική 
δράση έξω από το σχολείο. Σε συνεργασία με την εισαγγελία ανηλίκων και τους ψυχολόγους 
του ΚΕΘΕΑ η μαθήτρια πέτυχε να αποφοιτήσει και να συνεχίσει τις σπουδές της στο Λύκειο.  

Τέλος η πιο ευάλωτη κατηγορία είναι οι πρόσφυγες μαθητές. Πολλοί διευθυντές και σύλλογοι 
καθηγητών είναι απρόθυμοι να ιδρύσουν τμήμα υποδοχής προσφύγων, γιατί αναστατώνεται το 
ωρολόγιο πρόγραμμα, η γραφειοκρατεία είναι μεγάλη,  και πιστεύουν ότι δεν μπορούν να τους 
βοηθήσουν και ότι κατά κάποιον τρόπο είναι χαμένη περίπτωση. Είτε διαμένουν σε νοικιασμένα 
σπίτια οι περισσότεροι είτε στο καμπ των Διαβατών – με σοβαρότατα προβλήματα ψυχολογικά, 
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οικονομικά, κοινωνικά, υγείας, που δεν μπορούμε να τα φανταστούμε- νιώθουν αόρατα και 
ανένταχτα μέσα στο σχολείο.   

Εμείς από πέρσι ιδρύσαμε ένα τμήμα υποδοχής προσφύγων και το σημαντικότερο ενταχθήκαμε 
σε ένα πρόγραμμα του ευρωπαϊκού συμβουλίου «School for alls» «Σχολεία για όλους: ένταξη 
παιδιών προσφύγων στα ελληνικά σχολεία» και πετύχαμε όχι μόνο να συγκρατήσουμε τη 
συνήθη διακεκομμένη ή ελλιπή φοίτησή τους (δικαιολογημένη, αν φανταστείτε πέρα από τα 
οικογενειακά τους προβλήματα, να κάθονται σε ένα θρανίο και να ακούνε 6-7 διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα χωρίς να καταλαβαίνουν «γρι» από τη γλώσσα). Αρχικά, για να νιώσουν 
ότι το σχολείο ενδιαφέρεται για αυτά και επειδή έχω εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως 
ξένης προσπαθούσα να ξεκλέψω χρόνο και να τους διδάσκω μία τουλάχιστον ώρα την ημέρα 
την ελληνική γλώσσα. Κι όταν ξεχνιόμουν από την πολλή δουλειά, έρχονταν στο γραφείο και 
ρωτούσαν: «Teacher, lesson.» Στη συνέχεια και με την υποστήριξη των επιμορφωτών του 
Προγράμματος και σε συνεργασία με άλλους Κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς  
και ποικίλες δράσεις, τα παιδιά έπαψαν να είναι αόρατα, αισθάνθηκαν αποδεκτά, άρχισαν να 
μιλούν ελληνικά, ανέπτυξαν δεσμούς φιλίας και αλληλοϋποστήριξης, απέκτησαν 
αυτοπεποίθηση και σε συνεργασία με τη ΣΕΠ έγραψαν σε διαφοροποιημένα θέματα και 
κατάφεραν να προαχθούν.  

‘Ένα πολύ πρόσφατο/ πολύ φρέσκο  περιστατικό, που αποδεικνύει ότι το σχολείο πρέπει να 
είναι καθημερινά σε εγρήγορση: η πολιτεία τον τελευταίο μήνα κόβει το πρόγραμμα 
επιδότησης ενοικίου στους πρόσφυγες και τους μετακινεί με τυχαίο τρόπο σε διάφορα καμπ. 
Ενώ η μία οικογένεια με δύο αδέλφια μετακινήθηκαν στο καμπ των Διαβατών, δύο άλλα 
αδέλφια, - συμμαθητές και φίλοι των πρώτων- η Άντια κι ο Γιούσεφ ήρθαν προχθές ανήσυχα 
στο γραφείο μου και μου είπαν ότι το Υπουργείο τους μετακινεί στο Πολύκαστρο του Κιλκίς. 
Μου ζήτησαν βοήθεια. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα, αν δεν συμμετείχα πέρσι στο εν λόγω 
πρόγραμμα. Επικοινώνησα αμέσως με μία επιμορφώτρια, εκπαιδευτικό αποσπασμένη χρόνια 
στο Υπουργείο μετανάστευσης, που αν και ίδια είναι υπεύθυνη για τα ασυνόδευτα παιδιά 
πρόσφυγες, έδρασε αμέσως και άλλαξε το καμπ. Oι διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου 
βλέπουν τους πρόσφυγες απλά ως νούμερα, και δεν μπορούν να ξέρουν σε πόσο κίνδυνο θα 
τίθετο η ζωή, το παρόν και το μέλλον των προσφύγων και των μαθητών μας,  αφού θα έχαναν 
τους φίλους, το σχολείο, τη γειτονιά, την εύθραυστη αυτή ασφάλεια. 

Η ηθική ικανοποίηση ήταν μεγάλη και για να παραφράσω τον τίτλο του συνεδρίου: το σχολείο 
όχι μόνο αλλάζει τη ζωή των παιδιών αλλά μπορεί και να τη σώσει.  

Κλείνοντας θα πω ότι το μέγιστο πρόβλημα – το σαράκι που προσωπικά με τρώει- είναι ότι οι 
εκπαιδευτικοί ανάμεσα στο διδακτικό τους έργο  (που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια) και σε 
ένα βαρύ διοικητικό έργο δεν έχουν επαρκή χώρο και χρόνο, ώστε να γνωρίσουν το βιογραφικό 
και ιστορικό βάθος κάθε μαθητή και κάθε μαθήτριας και να τα βοηθήσουν γνωρίζοντας πλέον 
και ερμηνεύοντας τις αιτίες των δυσκολιών τους.  
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Εδώ ακριβώς χρειάζονται οι σχολικοί ψυχολόγοι- πάγιο αίτημα του κλάδου μας. Όχι οι ελάχιστοι 
συμβασιούχοι- αναπληρωτές ψυχολόγοι, που ως επισκέπτες μοιράζουν τις υπηρεσίες τους σε 5 
σχολεία την εβδομάδα. Είναι αναγκαίο επιτέλους να στελεχωθούν τα σχολεία με μόνιμους 
ψυχολόγους, που να γίνουν αναπόσπαστα μέλη της σχολικής κοινότητας με θεσμικό, 
καθοριστικό και ζωτικό ρόλο στη ζωή και το έργο μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων. 
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