Η υποστήριξη του Dr Luke Prodromou προς την κίνηση «Πρόσβαση φιλική προς ΑµΕΑ»

Θα ήθελα να συµβάλω στην κίνηση του Paul Shaw για µια πιο «Πρόσβαση φιλική προς ΑµΕΑ»
Ελλάδα, και ειδικότερα για µια πιο «Πρόσβαση φιλική προς ΑµΕΑ» διδασκαλία της αγγλικής
γλώσσας.

Έχω εργαστεί ως καθηγητής αγγλικών από το 1973 και κατέληξα στο συµπέρασµα, όπως και ο
Paul, ότι εκτός από τον ενεστώτα, διδάσκουµε στους µαθητές µας έναν καλύτερο µέλλοντα. Έχω
δει τα φροντιστήρια να εξελίσσονται µε τα χρόνια από απλά σχολεία εξάσκησης της ξένης
γλώσσας, και συγκεκριµένα προετοιµασίας για τις εξετάσεις, σε αξιόπιστους εκπαιδευτικούς
οργανισµούς, οι οποίοι προσφέρουν στους µαθητές τους περισσότερα από µια επιπλέον βοήθεια
µε τα αγγλικά τους. Έχω ταξιδέψεισε όλη την Ελλάδα και είδα τη θαυµάσια δουλειά που κάνουν
τα ινστιτούτα ξένων γλωσσών στον τοµέα της εκπαίδευσης. Τα καλύτερα σχολεία έχουν
επεκτείνει τη δουλειά που κάνουν στη γλώσσα, ώστε οι µαθητές να αποκτήσουν καλύτερη
επίγνωση της κοινωνίας στην οποία ζουν και να προσπαθήσουν να την κάνουν καλύτερη. Η
επίγνωση αυτή του κόσµου στον οποίο ζούµε και η ικανότητα να αναλάβουµε δράση για να τον
αλλάξουµε αποτελεί τον πυρήνα της εκπαίδευσης.

Ένα άλλο εκπαιδευτικό κέρδος σε ό,τι κάνουµε είναι η ικανότητα να ερχόµαστε στη θέση του
άλλου, να καταλαβαίνουµε τους άλλους και να αισθανόµαστε ό,τι αισθάνονται. Κανένας άνθρωπος
δεν είναι αποµονωµένος σαν ένα νησί. Η δικιά σου «αναπηρία» µε καθιστά επίσης ανάπηρο. Η
ελευθερία είναι περιληπτικό ουσιαστικό.

Ο Paul Shaw έχει έναν µοναδικό τρόπο να µας κάνει να αντιλαµβανόµαστε ότι οι αρχές αυτές δεν
είναι µόνο λόγια. Λέει ότι µπορούµε και πρέπει να δράσουµε. Ότι πρέπει να κάνουµε τα λόγια
πράξη. Και µας προσφέρει έναν πολύ συγκεκριµένο τοµέα στον οποίο µπορούµε να κάνουµε τη
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διαφορά. Η πρόκληση δεν βρίσκεται σε µια γωνιά στην άλλη άκρη του κόσµου, βρίσκεται –
κυριολεκτικά– στα πόδια µας, δηλαδή µέσα στην τάξη. Βρίσκεται σε µέρη και δραστηριότητες που
σπάνια παρατηρούµε στην καθηµερινότητά µας: στην αίθουσα των καθηγητών, στον ανελκυστήρα,
στον πίνακα, ακόµη και στο µικρότερο δωµάτιο απ’ όλα.

Καθώς διαβάζει κανείς για την κίνηση του Paul ανακαλύπτει συγκλονισµένος όλα αυτά τα
µικροπράγµατα που θεωρεί δεδοµένα και που κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Που όµως για τα άτοµα
µε αναπηρία αποτελούν καθηµερινά εµπόδια. Η κίνηση του Paul έχει στόχο να εξαλείψει ορισµένα
από αυτά τα εµπόδια για τους ανάπηρους, ώστε να µπορούν κι αυτοί να µπαινοβγαίνουν σε ένα
κτίριο δίχως αυτό να καταντά µία αγγαρεία, η οποία αποθαρρύνει και αδρανοποιεί αξιόλογα µέλη
της κοινωνίας µας. Χρειαζόµαστε τους Paul Shaw και όλα όσα έχουν να προσφέρουν στους
µαθητές µας στην αγγλική γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη «πορεία της ζωής» (µια ειρωνική
µεταφορική έκφραση) µπορεί να βρεθούν.

Πρέπει εµείς οι ίδιοι να αποκτήσουµε υψηλή συναίσθηση για την ανθρωπιστική σηµασία αυτής της
κίνησης, το ίδιο και οι συνάδελφοί µας, οι µαθητές και εν τέλει οι υπεύθυνοι σε όλα τα κοινωνικά
επίπεδα. Και πέρα από τη συναίσθηση, δράση: «αυτές οι µικρές ξεχασµένες πράξεις καλωσύνης
κι αγάπης». Θυµάστε το «ένα µικρό βήµα για τον άνθρωπο…»; Για µας ίσως να είναι «µικρό»
αλλά για τους ανάπηρους είναι γιγαντιαίο.

Προσυπογράφω µε όλη µου την καρδιά την ευκαιρία που µας δίνει ο Paul Shaw να κάνουµε τους
εαυτούς µας και την ελληνική κοινωνία λίγο πιο ανθρώπινη.

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

www.disabled-accessfriendly.com

Facebook “Disabled Access Friendly”

disabledaccessfriendly@hotmail.com

