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Θϋμα: Η Ειδικό Αγωγό θυςιϊζεται ςτο βωμό τησ λογιςτικόσ αντύληψησ για την
εκπαύδευςη
Με λογιςτικϋσ λογικϋσ και με τον προςφιλό τρόπο του παρελθόντοσ
«μοιρϊςτηκαν» και φϋτοσ οι εκπαιδευτικού τησ παρϊλληλησ ςτόριξησ ςε δύο, τρύα,
ακόμα και ςε πϋντε παιδιϊ ! Παρϊ τισ βαρύγδουπεσ ανακοινώςεισ και δηλώςεισ του
υπ. παιδεύασ, μϋχρι ςόμερα ϋχουν γύνει 1140 προςλόψεισ εκπαιδευτικών ςτην
παρϊλληλη ςτόριξη για περιςςότερα από 5.500 αιτόματα. Την ύδια ςτιγμό πολλού
γονεύσ αναγκϊζονται να ςτραφούν προσ την ιδιωτικό ΠΣ, γεγονόσ που αναδεικνύει
μια παραπϋρα ιδιωτικοπούηςη πλευρών τησ λειτουργύασ του ςχολεύου.
Η εφαρμοςτικό εγκύκλιοσ που ϋςτειλε ςτισ 4/10 το Υπουργεύο, «γϋννημα»
τησ τροπολογύασ που πρόςφατα ψηφύςτηκε και ξεςόκωςε θύελλα αντιδρϊςεων
από την εκπαιδευτικό κοινότητα, ρευςτοποιεύ ακόμα περιςςότερο μια ρευςτό
δομό τησ ειδικόσ εκπαύδευςησ και αφόνει ιςχυρό παρακαταθόκη για το παραπϋρα
ξόλωμϊ τησ. Επιτρϋπει την ςυμπλόρωςη ωραρύου εκπαιδευτικών γενικόσ αγωγόσ
ςε μαθητϋσ με αναπηρύεσ που δικαιούνται παρϊλληλη ςτόριξη, εξοικονομώντασ
χρόματα από την ακύρωςη των προςδοκώμενων προςλόψεων και ταυτόχρονα
βαθαύνει την αντιδραςτικό αντιπαιδαγωγικό «μεταρρύθμιςη» που οδηγεύ ςε
ακύρωςη των μορφωτικών δικαιωμϊτων των μαθητών.
«Παρϋλαςη εκπαιδευτικών» γενικόσ εκπαύδευςησ (μϊξιμουμ 4!!!) προβλϋπει
η εγκύκλιοσ του υπουργεύου για κϊθε μαθητό που δικαιούται παρϊλληλη ςτόριξη.
Με ειςόγηςη των ςχολικών ςυμβούλων γενικόσ αγωγόσ προσ τουσ Δ/ντϋσ
Εκπαύδευςησ και με ανϊθεςη του Δ/ντό εκπαύδευςησ, κϊθε μαθητόσ, που με
ευθύνη του κρϊτουσ λόγω πλημμελούσ υποςτόριξησ του από εκπαιδευτικό ειδικόσ
αγωγόσ υπολεύπεται ςε ώρεσ υποςτόριξησ που ορύζει το ΚΕΔΔΥ, θα καλύπτει τισ
ώρεσ αυτϋσ από τα «περιςςεύματα» ωρών μϋχρι και τεςςϊρων διαφορετικών
εκπαιδευτικών γενικόσ εκπαύδευςησ.
ΜΟΝΟ ΠΟΤ Η ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Αποτιμϊται από το αναγκαύο επιςτημονικό προςωπικό που απαιτεύται για
να καλύψει τισ δυςκολύεσ μϊθηςησ που αντιμετωπύζουν λόγω εγγενών δυςκολιών,
από το ςταθερό πλαύςιο φούτηςησ, από τη μονιμότητα του εκπαιδευτικού (και όχι

μόνο) προςωπικού που εμπλϋκεται ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, καθώσ και από
τισ αναγκαύεσ και ςτοχευμϋνεσ εκπαιδευτικϋσ παρεμβϊςεισ που εκτεύνονται ςε όλη
την κλύμακα τησ ςχολικόσ ζωόσ, τυπικού και ϊτυπου προγρϊμματοσ. Τα ύδια
κριτόρια ιςχύουν και για τα Τμόματα Ένταξησ και τα ειδικϊ ςχολεύα, τα οπούα με
την εγκύκλιο «αποψιλώνονται» από το επιςτημονικό προςωπικό που χρειϊζονται
για να επιτελϋςουν του ϋργο τουσ, αφού και αυτϊ θα μπορούν να «ςτελεχωθούν»
με «περιςςεύματα ωρών εκπ/κών γενικόσ αγωγόσ».
Το Υπουργεύο Παιδεύασ, πιςτό ςτισ οδηγύεσ Ε.Ε. και Ο.Ο.Σ.Α., με ςημαύα την
«πλόρη ϋνταξη» δομών, εκπαιδευτικών, και κυρύωσ μαθητών τησ ειδικόσ
εκπαύδευςησ ςτη γενικό, δύνει καύριο χτύπημα ςτα μορφωτικϊ δικαιώματα των
μαθητών με αναπηρύεσ. Ακυρώνοντασ ςτην πρϊξη την αναγκαιότητα ειδικών
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων που θα ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ τουσ,
«κατεβϊζει» τον πόχη των προςδοκιών τησ εκπαύδευςόσ τουσ.
Το ςημερινό υπουργεύο, «πατϊει» ςτη νομοθετικό «προύκα» προηγούμενων
κυβερνόςεων και ςυγκυβερνόςεων. Επιπλϋον, ερμηνεύει κατϊ το δοκούν τουσ
ψηφιςμϋνουσ νόμουσ. Με διευκρινιςτικό εγκύκλιο ορύζεται ότι οι μαθητϋσ με
ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ δεν υπολογύζονται πια ωσ τρεισ, με αποτϋλεςμα να
μην χωρύζεται το τμόμα ςτο οπούο φοιτούν παρϊ μόνο όταν ο αριθμόσ των
μαθητών εύναι όδη 25. Ακυρώνεται ϋτςι η διϊταξη του Ν.4186/2013 ςτο βωμό τησ
εξοικονόμηςησ προςωπικού και ανούγει ο δρόμοσ ακόμα και για ςυμπτύξεισ
τμημϊτων.
Με την πολιτικό του το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οδηγεύ τουσ γονεύσ ςε απόγνωςη, τουσ
εκπαιδευτικούσ ειδικόσ αγωγόσ ςε ανεργύα ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ
ΑΝΑΓΚΕ ςτο βαθύ παρελθόν τησ ςτϋρηςησ των μορφωτικών τουσ δικαιωμϊτων.
ΠΡΕΠΕΙ ΣΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΤΝ Η ΕΥΑΡΜΟΣΙΚΗ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΚΑΙ Η ΕΓΚΤΚΛΙΟ
ΠΟΤ ΚΑΣΑΣΡΑΣΗΓΕΙ ΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ
ΟΠΟΤ ΥΟΙΣΟΤΝ ΜΑΘΗΣΕ ΜΕ Ε.Ε.Α.
ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΑΜΕΑ ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΖΙΚΟΙ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗΝ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.
ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΟΤΝ ΟΛΑ ΣΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΗΡΙΞΗ. ΕΝΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΣΗ ΠΟΤ ΣΗ ΔΙΚΑΙΟΤΣΑΙ.
ΝΑ ΣΕΛΕΦΩΘΟΤΝ ΣΑ ΕΙΔΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΝΣΑΞΗ ΠΟΤ
ΕΞΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΑ.

