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ΚΕΙΜΕΝΟ

ÈÅ

Ένα άτοµο µε αναπηρία θεωρείται, συνήθως, πως διαφέρει από το γενικό
πληθυσµό (συναισθηµατικά, σωµατικά, νευρολογικά, ψυχολογικά, αισθητηριακά)
εξαιτίας κάποιου ατυχήµατος, ασθένειας, περιγεννητικών ή αναπτυξιακών
προβληµάτων. Στη χώρα µας, µε βάση τo Νόµο 2817/2000 ως άτοµα µε ειδικές
ανάγκες θεωρούνται όσοι έχουν σηµαντική δυσκολία µάθησης και προσαρµογής
εξαιτίας σωµατικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηµατικών και
κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Γενικά ο όρος άτοµα µε ειδικές ανάγκες αναφέρεται
σε παιδιά ή ενήλικες µε ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες. Οι µεν
εκπαιδευτικές τους ανάγκες δηµιουργούνται από τη δυσκολία που αντιµετωπίζουν
(λόγω αναπηρίας, ασθένειας, συναισθηµατικής ή ψυχικής διαταραχής) στο να
παρακολουθούν και να επωφελούνται πλήρως από το γενικό εκπαιδευτικό,
πρόγραµµα, οι δε κοινωνικές τους ανάγκες συνδέονται µε διαταραχές της
συµπεριφοράς ή συναισθηµατικά προβλήµατα τα οποία παρεµποδίζουν την
προσαρµογή τους στο κοινωνικό σύνολο.
Είναι γεγονός πως τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες - αναπηρίες [ΑµΕΑ ΑµεΑ] συναντούν, συνήθως, εµπόδια στην εκπαίδευσή τους, στην επαγγελµατική
προετοιµασία τους και στην επαγγελµατική τους ζωή τα οποία προέρχονται τόσο
από τις ελλείψεις ή την ανεπάρκεια θεσµών και υπηρεσιών για αντιµετώπιση των
ειδικών αναγκών τους, όσο και από τις στάσεις του κοινωνικού συνόλου απέναντί
τους (Σιδηροπούλου - ∆ηµακάκου & ∆ηµητρόπουλος, 1998). Λόγω αυτών των
εµποδίων συνήθως νιώθουν λιγότερο επαρκή από τους άλλους, στιγµιαία ή
γενικά, ενώ παράλληλα αντιµετωπίζουν εντονότερα την προοπτική της
µακροχρόνιας ανεργίας ή της µερικής απασχόλησης ή ακόµα της απασχόλησης σε
εργασία χωρίς ενδιαφέρον. Το αποτέλεσµα είναι η δυσκολία, ή και η αδυναµία
ένταξης αυτών των ατόµων στην παραγωγική διαδικασία και η δυσκολία τους να
λειτουργήσουν ως ανεξάρτητα µέλη της κοινωνίας. Άρα δεν µπορούµε να µιλάµε
για κοινωνική ένταξη αν δεν επιτευχθεί πρώτα η επιτυχής µετάβαση
(επαγγελµατική αποκατάσταση) των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην αγορά
εργασίας.
Πάντοτε, ιστορικά, αλλά πολύ περισσότερο στη σηµερινή εποχή, οι
άνθρωποι που δεν ανήκουν σε υψηλά κοινωνικά στρώµατα αντιµετωπίζουν
δυσκολίες στην επαγγελµατική τους, αποκατάσταση έστω και αν έχουν υψηλού
επιπέδου εκπαίδευση. Όπως όµως προαναφέρθηκε, είναι σύνηθες οι άνθρωποι µε
αναπηρίες να συναντούν ειδικές δυσκολίες στην επαγγελµατική τους ανάπτυξη αν
και πρέπει να επισηµανθεί πως υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις σε αυτήν την
πορεία ανάλογα µε το είδος ή το βαθµό της όποιας αναπηρίας. Στην
πραγµατικότητα µάλιστα υπάρχουν έντονες διαφοροποιήσεις ακόµα και µεταξύ
ανθρώπων µε την ίδια αναπηρία όπως και µεταξύ των αναπήρων και των
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προσώπων του γενικού πληθυσµού.
Σίγουρα οι ανάπηροι έχουν συγκεκριµένες δυσκολίες και εµπόδια τα οποία
λιγοστεύουν τις επιλογές σταδιοδροµίας τους (ανάµεσα στο πλήθος των
υπαρχόντων εκπαιδευτικών και επαγγελµατικών διεξόδων) καθώς η αναπηρία,
πολλές φορές, µπορεί να είναι περιοριστική, για την εκπαίδευση, κατάρτιση ή
εξάσκηση συγκεκριµένου επαγγέλµατος. Οι άνθρωποι µε αναπηρίες
αντιµετωπίζονται όµως και µε καχυποψία, από τους εργοδότες ή πιθανή
προκατάληψη από εκπαιδευτικούς και συµβούλους επαγγελµατικού
προσανατολισµού. Αναµφίβολα υπάρχει ο κίνδυνος του στιγµατισµού.
Τέτοιες στάσεις ή απόψεις δείχνουν πια να εξοµαλύνονται καθώς
πολλές στερεοτυπικές αντιλήψεις µας αλλάζουν από την κοινωνική επαφή
των αναπήρων µε το γενικό πληθυσµό και το άνοιγµα της κοινωνίας για την
υποδοχή κάθε συνανθρώπου µας. Σηµαντικό είναι να µπορέσουµε, στο πλαίσιο
της ένταξης των συµπολιτών µας µε αναπηρίες - ειδικές ανάγκες, να µπούµε στη
θέση τους (ένα παιχνίδι ρόλων σε µια σχολική τάξη θα είναι πολύ χρήσιµο για να
δουν τα παιδιά τον εαυτό τους στη θέση του συµµαθητή τους που κινείται π.χ. µε
αναπηρικό αµαξίδιο ώστε να συνειδητοποιήσουν την προσπάθεια που αυτός
καταβάλλει για να παρακολουθήσει µαθήµατα στο σχολείο της γειτονιάς του).
Οι λαθεµένες αντιλήψεις που έχουµε σχηµατίσει ως κοινωνία (στερεότυπα)
σίγουρα δε βοηθούν την πορεία επαγγελµατικής ανάπτυξης των ανάπηρων.
Τέτοιες αντιλήψεις µπορούν να οδηγήσουν (τους ίδιους τους ανάπηρους και τους
γονείς -εκπαιδευτικούς - συµβούλους ΣΕΠ): α) σε πρόωρους αποκλεισµούς
σταδιοδροµίας των ανθρώπων µε αναπηρίες (λιγότερες ευκαιρίες εξερεύνησης πληροφόρησης επαγγελµατικών χώρων, απόρριψη επαγγελµατικών επιλογών
κ.ά.), β) σε δυσκολίες στη λήψη απόφασης (οι ανάπηροι έχουν λιγότερες
ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τη διαδικασία λήψης απόφασης), γ) χαµηλή
αυτοεκτίµηση (αρνητική αντιµετώπιση από την κοινωνία οδηγεί σε στερεότυπα τα
οποία δηµιουργούν στους ανάπηρους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες χαµηλό
επίπεδο αυτοεκτίµησης).

ÈÅ

∆ιασκευασµένο κείµενο1 του Σ.Κ.Κρασσά (Σχολικός Σύµβουλος Πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης)

Εισήγηση στο Σεµινάριο Επιµόρφωσης Συµβούλων Απασχόλησης Απλών & Πολλαπλών ∆ιακρίσεων.
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειµένου που σας δόθηκε
σε 120 – 130 λέξεις.
(Μονάδες 25)

Β.1.

Να αναπτύξετε σε µία παράγραφο 90 – 100 λέξεων το περιεχόµενο του
παρακάτω αποσπάσµατος του κειµένου: «Τέτοιες στάσεις ή απόψεις
δείχνουν πια να εξοµαλύνονται καθώς πολλές στερεοτυπικές
αντιλήψεις µας αλλάζουν από την κοινωνική επαφή των αναπήρων µε
το γενικό πληθυσµό και το άνοιγµα της κοινωνίας για την υποδοχή
κάθε συνανθρώπου µας».
(Μονάδες 12)

Β.2.

Υποθέστε ότι το κείµενο δηµοσιεύεται στον τύπο. Προτείνετε έναν τίτλο
µε σχόλιο και έναν χωρίς σχόλιο.
(Μονάδες 6)

Β.3.

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
09

Α.

α.

Εξαιτίας, οι µεν… οι δε, ενώ, άρα, σίγουρα: Ποια νοηµατική σχέση
εκφράζει η κάθε µια από αυτές τις λέξεις - φράσεις σύµφωνα µε το
κείµενο;
(Μονάδες 5)

β.

‘’Οι άνθρωποι µε αναπηρίες αντιµετωπίζονται όµως και µε
καχυποψία, από τους εργοδότες ή πιθανή προκατάληψη από
εκπαιδευτικούς
και
συµβούλους
επαγγελµατικού
προσανατολισµού΄΄: να προσδιορίσετε το είδος της σύνταξης και να
µεταφερθεί στην άλλη φωνή από αυτή που βρίσκεται.
(Μονάδες 6)

Ένα άτοµο………σύνολο: εντοπίστε τα δοµικά µέρη της πρώτης
παραγράφου.
(Μονάδες 6)

Γ.

Είναι αλήθεια πως µια από τις σοβαρότερες αιτίες της κοινωνικής
απόρριψης ενός ατόµου είναι ο αποκλεισµός του από την αγορά εργασίας.
Ποια προβλήµατα αντιµετωπίζουν οι άνθρωποι που δεν απολαµβάνουν το
δικαίωµα της εργασίας και ποια η σηµασία του επαγγελµατικού
προσανατολισµού στην πρόληψη του παραπάνω φαινοµένου; Το κείµενο
να πάρει τη µορφή του άρθρου σε τοπική εφηµερίδα.(450 -500λέξεις)
(Μονάδες 40)

ÈÅ

Β.4.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
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