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∆ελτίο Τύπου
Ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) διοργάνωσε
στις 4 και 5 ∆εκεµβρίου 2010, το 6ο Πανελλήνιο Επιστηµονικό Συνέδριο Ειδικής
Αγωγής µε θέµα: «Από την Ανίχνευση και τη ∆ιάγνωση στην Υποστήριξη των
Μαθητών (Παιδιών) µε Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες», στον Πολυχώρο
‘’Απόλλων’’ της Νοµαρχίας Πειραιά.
Πάνω από 400 σύνεδροι συµµετείχαν στις παράλληλες συνεδρίες και των δύο
ηµερών (εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής, της πρωτοβάθµιας και της
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (γενικής και ειδικής αγωγής), ψυχολόγοι, κοινωνικοί
λειτουργοί, εκπαιδευτές, φοιτητές, άτοµα µε αναπηρία (ΑµΑ), φοιτητές µε αναπηρία ή
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκπρόσωποι οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία
και των εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, των Πολιτικών
Κοµµάτων και της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και πολίτες που ενδιαφέρονται
για το παρόν και το µέλλον του υποσυστήµατος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
υπέρ των µαθητών µε αναπηρία ή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και της ένταξής
τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα)
Τα Πορίσµατα του 6ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής θα
αναρτηθούν τις προσεχείς ηµέρες στον ιστότοπο του ΠΕΣΕΑ http://www.pesea.gr,
και άλλες ιστοσελίδες.
Ένα από τα προτάγµατα του Συνεδρίου είναι «η αναγκαιότητα οριοθέτησης ενός
παιδαγωγικού ορισµού της διαγνωστικής αξιολόγησης όπου το παιδί θα τίθεται στο
κέντρο της διαγνωστικής αξιολόγησης µε τις άδηλες δυνατότητές του».
Η διαγνωστική αξιολόγηση δε θα εστιάζει την προσοχή της στις νόρµες των
επιδόσεων που θέτουν επιτακτικά οι κρατικοί – εκπαιδευτικοί – κοινωνικοί θεσµοί, και
στις οποίες οφείλει να προσαρµοστεί ο µαθητής. Σε µια διαγνωστική και αξιολογική
διαδικασία µαθησιακών προβληµάτων θα πρέπει να γίνει κατανοητό τι εννοούµε µε
τους όρους «επίδοση» και «συµπεριφορά επίδοσης». Γι’ αυτό καλούνται οι
εκπαιδευτικοί κι οι ψυχολόγοι να ακολουθήσουν το δρόµο της «αισιόδοξης
εκδίπλωσης» όπου το θέµα της επίδοσης να µην αποτελεί για αυτούς ζήτηµα
καταπίεσης ή ανάγκη καταναγκαστικής πειθαρχίας και συµµόρφωσης.
Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα δηµοσιευθούν στα Τεύχη του 2011 (51ο, 52ο, 53ο, και
54ο) του Περιοδικού Θέµατα Ειδικής Αγωγής, και θα εκδοθούν σε CDs.
Πειραιάς, 5 ∆εκεµβρίου 2010
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
του Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής
Η Οργανωτική Επιτροπή του 6ου Πανελλήνιου Επιστηµονικού Συνεδρίου
Ειδικής Αγωγής του ΠΕΣΕΑ

