Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερµού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr

Αθήνα, 3/3/08
Α.Π.: 656
ΠΡΟΣ:
τον Υπουργό Εθν. Παιδείας και
Θρησκευµάτων
κ. Ευρ. Στυλιανίδη
τον Υφυπουργό Εθν. Παιδείας και Θρησκευµάτων
κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ
κ. ∆ηµ. Πλατή
∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής ΥΠΠΕΘ

-

-

-

Θέµα: Θέσεις και προτάσεις της ΟΛΜΕ για την ειδική εκπαίδευση και αγωγή
Α. Εκτιµήσεις - θέσεις
Η διαβούλευση για θεσµοθέτηση πολιτικής για την ειδική αγωγή αλλά και την εκπαίδευση γενικότερα προϋποθέτει µια πολυδιάστατη και επιστηµονικά τεκµηριωµένη
κατανόηση του όλου προβλήµατος των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ο πολιτικός σχεδιασµός
και σχετικός προγραµµατισµός πρέπει να βασίζονται:
α) στην αντικειµενική και συνολική καταγραφή των ΑµΕΑ και των περιπτώσεών τους,
όσο γίνεται νωρίτερα,
β) στη µελέτη και έρευνα των αναγκών κατά ιδιαιτερότητα και
γ) στην εκτίµηση των αποτελεσµάτων της µέχρι σήµερα εκπαιδευτικής πολιτικής στον
τοµέα αυτό, σε άµεση συνάρτηση µε την κοινωνική και κρατική µέριµνα και φροντίδα.
Στην εποχή µας, όλα τα άτοµα διαφέρουν µεταξύ τους, αλλά σε όλα πρέπει να παρέχονται επιπλέον ευκαιρίες να ζήσουν ολοκληρωµένα, µε τον τρόπο που το καθένα επιλέγει και στο βαθµό που οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες απαιτούν και προσδιορίζουν. Η
πραγµάτωση αυτού του στόχου προϋποθέτει και συνεπάγεται ισότιµη πρόσβαση για όλα τα
παιδιά και τους νέους στην κατάλληλη εκπαίδευση και στην πλήρη και σταθερή απασχόληση που ταιριάζει στις ικανότητές τους.
Οι ειδικές ανάγκες παλαιότερα θεωρούνταν κατά βάση προσωπικό πρόβληµα των
ατόµων. Σήµερα συνειδητοποιούµε ολοένα και περισσότερο ότι οι ειδικές ανάγκες προκύπτουν όχι απλώς ως αποτέλεσµα των µειονεξιών του ατόµου, αλλά επειδή το κοινωνικό σύστηµα και οι θεσµοί του δε λαµβάνουν υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες και δυσκολίες των
ατόµων αυτών.
Ωστόσο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται αποδεκτό στις µέρες µας ότι το ένα
δέκατο (1/10) των ευρωπαίων πολιτών είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενώ η UNESCO και
ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (ΠΟΥ) υπολογίζει το ποσοστό αυτό στο 15%. Συνεπώς, η
Ειδική Αγωγή αφορά ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού, για το οποίο πρέπει να λαµβάνονται συγκεκριµένα µέτρα. Τα µέτρα αυτά δεν πρέπει να αφορούν µόνο ορισµένους τοµείς
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της ζωής και της κοινωνικής δραστηριότητάς τους, γιατί τότε η αποτελεσµατικότητά τους
περιορίζεται στο ελάχιστο. Για παράδειγµα, η απουσία συγκοινωνιακής υποδοµής, που θα
επιτρέπει τη µετακίνησή των ΑµΕΑ, µπορεί να αχρηστεύσει ακόµα και την παροχή µιας καλά οργανωµένης εκπαίδευσης.
Η κύρια στόχευση κάθε πολιτικής στον τοµέα της Ειδικής Αγωγής πρέπει να διαπνέεται από µια βασική αρχή, - το δικαίωµα για πλήρη ένταξη στο καθηµερινό κοινωνικό και
εργασιακό γίγνεσθαι, κάτι που προϋποθέτει το δικαίωµα πλήρους πρόσβασης σε καλά οργανωµένο εκπαιδευτικό σύστηµα. Τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα άτοµα αυτά δεν
πρέπει να προβάλλονται ως εµπόδιο για την ένταξή τους, αλλά να δίνεται έµφαση στις ικανότητές τους και στον τρόπο µε τον οποίο αυτές µπορούν να αξιοποιηθούν και να αναπτυχθούν στο έπακρο. Αυτό σηµαίνει παροχή κατάλληλης φροντίδας, που θα προσαρµόζεται
συνεχώς, µε βάση τις εκάστοτε εξελίξεις.
Η πολιτική της ένταξης των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από την απλή εγγραφή τους σε ένα κοινό σχολείο.
Στην ουσία, αφορά τόσο τα άτοµα που εντάσσονται όσο και το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστηµα, που πρέπει να αλλάξει για να προσαρµοστεί αποτελεσµατικά σ’ αυτό το ρόλο. Αν δε
λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα από την πολιτεία και, δευτερευόντως, από τους άλλους εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς, η απλή ένταξη και εγγραφή στο κοινό σχολείο είναι ατελέσφορη και µπορεί να αποβεί αρνητική εµπειρία τόσο για τα εντασσόµενα άτοµα όσο και
για τους λοιπούς µαθητές των κοινών σχολείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) προτείνει στο
όνοµα της αποϊδρυµατοποίησης την πολιτική της ένταξης στα κοινά σχολεία κυρίως για
τους παρακάτω λόγους:
α) επειδή η ειδική εκπαίδευση έχει τεράστιο κόστος, η πολιτική της ένταξης στα κοινά
σχολεία εξυπηρετεί το µηδενικό κόστος για την Ειδική Αγωγή,
β) υιοθετεί µεν τη λογική της ένταξης των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και αναπηρίες στα κοινά σχολεία αλλά την αντιλαµβάνεται µε όρους κόστους – οφέλους, προσβλέποντας στα οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να προκύψουν από την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και τη µείωση του κόστους των κοινωνικών
παροχών
γ) ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στην ιδιωτικοποίηση και στην κερδοσκοπία στον ευαίσθητο αυτό τοµέα.
ΚΥΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Οι κύριοι άξονες µιας ουσιαστικής αλλαγής στην Ειδική Αγωγή πρέπει να είναι:
1. Θέσπιση υποχρεωτικής εκπαίδευσης για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
2. Γενναία οικονοµική υποστήριξη της Ειδικής Αγωγής.
3. ∆ηµόσια, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση µε αποκλειστικό φορέα ειδικής αγωγής το Υπουργείο Παιδείας.
4. Εκπαιδευτικός και υποστηρικτικός ο ρόλος των Κ∆ΑΥ.
5. Η Ειδική Αγωγή πρέπει να στηρίζεται στη φιλοσοφία της ένταξης των ΑµΕΑ στο
δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα και στη διεπιστηµονική προσέγγιση, καθώς και στην
ολόπλευρη υποστήριξη τους.
Β) Η κατάσταση στη χώρα µας
Πιο συγκεκριµένα, στη χώρα µας, από τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ΑµΕΑ (επίσηµη καταγραφή του 2004 – ΥΠΕΠΘ και ΕΣΥΕΑ), µόνο 18.500, δηλαδή το 9% επί του συνόλου, βρίσκονται σε εκπαιδευτική διαδικασία αµφίβολης ποιότητας και προβληµατικής
ένταξης. Βέβαια, ο συνολικός αριθµός των ΑµΕΑ είναι πολύ µεγαλύτερος, γιατί δεν είναι
εύκολη η καταγραφή τους. Ταυτόχρονα η συντριπτική πλειονότητα των ενταγµένων σε «εκπαιδευτικές» διαδικασίες ΑµΕΑ (περίπου 11.000 στα 18.500) βρίσκεται στην πρωτοβάθµια
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Ειδική Αγωγή, ενώ ένας ελάχιστος αριθµός (περίπου 1,5% στο σύνολο τους) παρακολουθεί
διάφορες µορφές δευτεροβάθµιας ειδικής εκπαίδευσης, γενικής ή επαγγελµατικής. Σήµερα ο
υπολογισµός του αριθµού των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γίνεται «κατ΄ εκτίµηση» και σύµφωνα «µε τα διεθνή δεδοµένα». Ως πιο πιθανό ποσοστό θεωρείται αυτό του
10% του µαθητικού πληθυσµού. Έτσι, µε βάση τα παραπάνω, µόνο στην Πρωτοβάθµια και
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση έχουν ανάγκη Ειδικής Αγωγής περίπου 100.000 µαθητές, ενώ
µαθησιακές δυσκολίες αντιµετωπίζουν περισσότεροι από 180.000 µαθητές. Στη ∆ευτεροβάθµια ειδικότερα τα πράγµατα είναι πολύ χειρότερα από την Πρωτοβάθµια, αφού τα ειδικά
σχολεία είναι σχεδόν ανύπαρκτα, ενώ τα τµήµατα ένταξης ή τα ειδικά εργαστήρια είναι ελάχιστα και υπολειτουργούν µε ανεπαρκέστατες υποδοµές και χωρίς το αναγκαίο προσωπικό. Η ερώτηση «πού βρίσκονται οι υπόλοιποι» είναι εύκολο να απαντηθεί: είτε «σπρώχνουν
τον καιρό τους» σε κάποια τάξη του κοινού Σχολείου ή βρίσκονται στο σπίτι τους.
Η Ειδική Αγωγή αποτελεί ήδη προνοµιακό πεδίο κερδοσκοπίας και εκµετάλλευσης
από τους ιδιώτες και γενικότερα «φιλάνθρωπους» φορείς. Το σχέδιο νόµου, για παράδειγµα,
αγνοεί επιδεικτικά το νόµο «περί εµπορικών εταιριών» (ανώνυµων, αστικών µη κερδοσκοπικών), που άνοιξε διάπλατα το δρόµο για την ιδιωτικοποίηση της Ειδικής Αγωγής και, κατά
συνέπεια, για τον αποκλεισµό των φτωχών ΑµΕΑ. Είναι γνωστό πως ιδιωτικά κατά την ουσία ιδρύµατα, που λειτουργούν κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, είναι προσιτά σε ελάχιστα άτοµα και κοστίζουν πανάκριβα. Ταυτόχρονα, η τύχη διαφόρων οµάδων µε βαρύτατες
αναπηρίες (π.χ., πολυανάπηρων, τυφλών) επαφίεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία συλλόγων
γονέων και κηδεµόνων, φιλανθρωπικών οργανώσεων κ.λπ., ενώ οι υπάρχουσες κρατικές
δοµές οδηγούνται σε µαρασµό και εκποίηση (ΚΕΑΤ, Ήλιος).
Κατά τη γνώµη µας, ο νόµος πρέπει να ορίζει ρητά ότι η Ειδική Αγωγή είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και παρέχεται δηµόσια και δωρεάν, και να προβλέπει την
κατάργηση της ιδιωτικής Ειδικής Αγωγής κάθε µορφής και των νόµων που την προωθούν.
Απ’ ό,τι διαφαίνεται, και αυτό το κείµενο διαβούλευσης, όπως και οι ήδη ισχύοντες νόµοι,
συντηρούν το υπάρχον ανεπαρκές και προβληµατικό σύστηµα Ειδικής Αγωγής και εκπαίδευσης µε κάποιες µικροπροσθήκες και εν τέλει διαχειρίζονται, διαιωνίζουν και επιδεινώνουν τη µορφωτική θέση των ΑµΕΑ και διογκώνουν το δράµα της εκπαιδευτικής, εργασιακής και κοινωνικής περιθωριοποίησης των ανθρώπων αυτών.
Σε γενικές γραµµές το σχέδιο είναι παραπλανητικό και µέσα από ασάφειες, αντιφάσεις και γενικολογίες αφήνει τα περισσότερα ζητήµατα να ρυθµιστούν µε προεδρικά διατάγµατα. Κινείται στο γράµµα και στο πνεύµα των προηγούµενων αναχρονιστικών νόµων (2817/2000, 3194/2003), ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνει τις ανατροπές
στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών και του προσωπικού.
Γ. Ειδικά για το σχέδιο Νόµου
Στο Άρθρο 1, παρ. 1, διατυπώνεται ένας ορισµός για την ειδική αγωγή, ο οποίος
σκόπιµα αποφεύγει να τονίσει όπως θα έπρεπε ότι κυρίαρχος στόχος της ειδικής εκπαίδευσης - αγωγής είναι η µόρφωση, η κοινωνική - εργασιακή ένταξη και αποκατάσταση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Στο Άρθρο 3, η παρ. 4 αναφέρεται σε «άτοµα µε γλωσσικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες» (µετανάστες, µουσουλµάνους, Αθίγγανους, Ποµάκους κ.λπ.) «…όπως και κάποια παιδιά που προσδιορίζονται από το οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον»
και τα οποία εξαιρούνται από τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλες αυτές οι
περιπτώσεις παραπέµπονται µόνο σε µορφές αντισταθµιστικής αγωγής (ενισχυτική
διδασκαλία, φροντιστηριακά τµήµατα, τάξεις υποδοχής, τµήµατα ένταξης, πρόσθετη
διδακτική στήριξη), οι οποίες συνήθως υπολειτουργούν. Θεωρούµε ότι απαιτείται
ξεχωριστή νοµοθετική ρύθµιση για ένα ειδικό, συγκροτηµένο πρόγραµµα µε εντατική
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας για τα παιδιά αυτών των οµάδων που έχουν ιδιαίτερη
ανάγκη καθώς και ειδικό πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και του πολι3

ειδικό πρόγραµµα διδασκαλίας της µητρικής γλώσσας και του πολιτισµού τους – για όλα
τα παιδιά αυτών των κοινωνικών οµάδων-, ενταγµένο ισότιµα στο συνολικό σχολικό πρόγραµµα, ώστε αυτά τα παιδιά να µη βρεθούν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κεφ. Β΄, Άρθρο 4, παρ. α, β, γ. Αναφέρονται αποκλειστικά στην οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση των Κ∆ΑΥ και άλλων υπηρεσιών διάγνωσης του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Υγείας. Προγραµµατίζεται µια µικρή αύξηση του αριθµού τους και του προσωπικού τους, ενώ ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται σε υπέρµετρο βαθµό οι αρµοδιότητες που
τους ανατίθενται (διαπίστωση του βαθµού δυσκολιών των ατόµων, εισηγήσεις για εγγραφή-κατάταξη-φοίτηση, αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας, κατάρτιση προγραµµάτων
ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής υποστήριξης, καθορισµός εκπαιδευτικών βοηθηµάτων,
γραπτές & προφορικές δοκιµασίες, διδακτική υποστήριξη, τεχνικά όργανα των σχολείων,
κ.λπ). Σχετικά µε την λειτουργία των Κέντρων ∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης
επισηµαίνουµε ότι:
• α) Στα Κ∆ΑΥ παρατηρείται όγκος αιτήσεων, διαγνωστικών εργασιών κ.ά. που δεν
διεκπεραιώνονται. Έτσι, αυτή η αµελητέα αύξηση του αριθµού τους δεν συνεπάγεται καµία βελτίωση του εκπαιδευτικού ή ειδικού έργου τους, αφού τα Κ∆ΑΥ φορτώνονται µε αρµοδιότητες που είναι αδύνατον να αναλάβουν, επειδή εξακολουθούν
να είναι µηχανισµοί διοικητικοί-γραφειοκρατικοί και όχι παιδαγωγικοί. Εξάλλου, το
προβλεπόµενο από το νόµο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι ανεπαρκέστατο για να
στηρίξει τα χιλιάδες άτοµα που απευθύνονται σε αυτά. Π.χ., στα πιο πολλά Κ∆ΑΥ
σε πρωτεύουσες νοµών της χώρας υπάρχει ένας (1) δάσκαλος που µαζί µε συναδέλφους του του ΕΕΠ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προγράµµατος) πρέπει να ασχοληθούν µε τη διάγνωση – αξιολόγηση – υποστήριξη - συνδροµή εκατοντάδων µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (ΠΕ).
• β) Μέχρι τώρα ελάχιστα χρήµατα δίνονται στα Κ∆ΑΥ για τις ανάγκες τους, το έργο
τους περιορίζεται µόνο στη διάγνωση, που και πρόχειρη είναι και δεν γίνεται έγκαιρα, µε αποτέλεσµα την υπολειτουργία τους και την ταλαιπωρία όλων αυτών που
απευθύνονται σ’ αυτά. Αλλά το πιο σηµαντικό είναι πως, όσο ακολουθείται η πολιτική των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας
και των στόχων της Λισσαβόνας, είναι αδύνατο να διατεθούν τα απαιτούµενα κονδύλια για τη λειτουργία των Κ∆ΑΥ και την εκπαιδευτική τους υποστήριξη. Η ειδική
αγωγή έχει µεγάλο κόστος, γι’ αυτό και το … λιγότερο ή µεγαλύτερο κράτος αδιαφορούσε και αδιαφορεί γι’ αυτήν.
• γ) Πολύ σηµαντικό ζήτηµα θεωρούµε τη θεσµική ενίσχυση του εκπαιδευτικού και
παιδαγωγικού χαρακτήρα των Κ∆ΑΥ
Άρθρο 5, παρ. 1 & 2: Φαίνεται να υλοποιείται η απαίτηση των ΑµΕΑ, να είναι το
ΥΠΕΠΘ ο µοναδικός φορέας της ειδικής αγωγής. Όµως στην παρ. 1 ορίζεται ότι «η εκπαίδευση και αγωγή των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρέχεται δωρεάν από το
κράτος». Η διατύπωση αυτή δεν επηρεάζει την παράλληλη λειτουργία της ιδιωτικής ειδικής
εκπαίδευσης από τους κάθε είδους φορείς και ιδρύµατα (εκκλησίες, ιδιωτικούς σταθµούς
κ.ά.) γι’ αυτό και πρέπει να επαναδιατυπωθεί: «Παρέχεται δωρεάν και αποκλειστικά από
το κράτος», για να µην υπάρχει έντονη ταξική διάκριση και στην ειδική αγωγή και για να
µην µπορούν οι διάφοροι εκµεταλλευτές του ανθρώπινου πόνου να παίζουν µε την αγωνία
των ΑµΕΑ και των οικογενειών τους.
Στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου ορίζονται ως ηλικιακά όρια της υποχρεωτικής φοίτησης
το 6ο µέχρι και το 16ο - 18ο έτος, όπως και στη γενική εκπαίδευση. Για λόγους εξόφθαλµα
παιδαγωγικούς και ειδικούς το όριο αυτό δεν µπορεί να ισχύσει στα ΑµΕΑ και αποκλείει
όλους εκείνους που δεν έχουν έγκαιρα ενηµερωθεί και άλλους που εµφανίζουν αδυναµίες
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ανταπόκρισης, µε αποτέλεσµα οι πιο πολλοί να µην µπορούν να ολοκληρώσουν και αυτή
την ατελέστατη παρεχόµενη ειδική εκπαίδευση και αγωγή, που έχει αυξηµένες ανάγκες
φοίτησης και φροντίδας. Η υποχρεωτικότητα χωρίς γενναία κρατική χρηµατοδότηση, µελέτη των περιπτώσεων και αντίστοιχα µέτρα µέριµνας, εξοπλισµού και υποδοµής, οδηγεί
στο χάος.
Στο άρθρο 6, πάλι, στην παρ. 1, ορίζεται ότι αυτοτελείς σχολικές µονάδες Ειδικής Αγωγής για άτοµα (µόνο) µε κινητικές αναπηρίες και προβλήµατα ακοής είναι: α) Τα νηπιαγωγεία και δηµοτικά ειδικής αγωγής, τα γυµνάσια και τα ενιαία λύκεια. Από αυτά αποκλείονται οι τυφλοί και τα άτοµα µε δυσκολίες στην όραση (οι οποίοι παραπέµπονται στα
γενικά σχολεία από την ισχύουσα νοµοθεσία) και δεν προβλέπεται κάτι άλλο άµεσο γι’ αυτούς, παρά στο αόριστο µέλλον … «δύνανται να ιδρυθούν γυµνάσια και λύκεια για µαθητές
µε προβλήµατα όρασης εφόσον οι ανάγκες το απαιτούν»!
Στην ίδια παράγραφο καταργούνται τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής α΄ και β΄ κύκλου και αντικαθίστανται από σχολεία γυµνασιακής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης, σε δύο (2) κύκλους, µε εννέα (9) έτη φοίτησης. Αυτά τα σχολεία σηµατοδοτούν την περιπλάνηση των
πιο ανίσχυρων ΑµΕΑ σε χώρους δήθεν ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
πρόχειρης έως ανύπαρκτης κατάρτισης. Παράλληλα, διατηρούνται τα ΕΕΕΕΚ (Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), τα οποία έχουν σοβαρά προβλήµατα και στα ζητήµατα της κοινωνικής, ψυχολογικής ένταξης και στοιχειώδους επαγγελµατικής αποκατάστασης, αφού ούτε εξοπλισµός (π.χ. εργαστήριο κηπουρικής σε γλάστρες) ούτε προσωπικό (π.χ. µία ψυχολόγο για 50 µαθητές) διαθέτουν, για να στηρίξουν
ψυχοδιανοητικά και να προετοιµάσουν τα άτοµα αυτά για την κοινωνική και επαγγελµατική τους ένταξη. Στο σχέδιο, µάλιστα, δεν αναγνωρίζονται πουθενά επαγγελµατικά δικαιώµατα για τους αποφοίτους ειδικών σχολείων, παρά µόνο η απασχόληση των αποφοίτων
των ΕΕΕΕΚ παραπέµπεται στο Π∆ 347, απότοκο του νόµου 2009/1992, ένα νόµο του οποίου η υπερδεκαετής εφαρµογή επιβεβαίωσε τον κοινωνικό και εργασιακό αποκλεισµό
των αποφοίτων ΑµΕΑ, που συνήθως οδηγούνται στην επαιτεία ή σε επιδόµατα άθλιας
πρόνοιας για λίγους. Τα ΑµΕΑ πρέπει να διορίζονται µε ειδικό και υψηλό ποσοστό στα
σχολεία Ειδικής Αγωγής, παρ’ όλες τις ανεπάρκειες, που δεν είναι της δικής τους ευθύνης,
µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση.
Στην ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου, παραµένουν ανισότιµοι και αδιαβάθµητοι οι
τίτλοι των ΕΕΕΕΚ, αφού αυτά δεν εντάσσονται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, και ταυτόχρονα τα εργασιακά δικαιώµατα των αποφοίτων δε διασφαλίζονται (παρ. δ), αλλά θα ορίζονται µε προεδρικό διάταγµα.
Το παράδοξο της όλης υπόθεσης είναι ότι, το άρθρο 5 ορίζει ως ηλικιακά όρια της υποχρεωτικής φοίτησης το 6ο µέχρι το 16ο -18ο έτος, στη συνέχεια διευρύνονται τα ηλικιακά όρια από το 8ο µέχρι το 22ο (από το 8ο έως το 15ο έτος για το δηµοτικό, το 18ο για το
γυµνάσιο και το 22ο για το λύκειο στα αντίστοιχα ειδικά σχολεία), µόνον όµως για τους
βαρήκοους και τους κινητικά ανάπηρους. Τους νέους µε τις πιο σοβαρές παθήσεις όπως
είναι φανερό, τους πετούν στον Καιάδα, αντί η πολιτεία και οι νόµοι της να αντιµετωπίζουν µε κατανόηση αυτές τις περιπτώσεις και να δείχνουν µεγαλύτερη συµπαράσταση.
Κατά την άποψή µας, θα έπρεπε η διεύρυνση του ορίου φοίτησης και πέρα από τα 22 να
καθορίζεται ανάλογα µε την πάθηση και για όλα τα ΑµΕΑ.
Κεφ. ∆΄, άρθρο 15, «Προσωπικό ειδικής αγωγής»
Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό παρατηρούµε τα εξής:
Η στελέχωση των ΣΜΕΑ γίνεται µε µετάθεση, διορισµό, απόσπαση, αναπλήρωση όταν
διαπιστώνονται κενά. Το πολύ σοβαρό ζήτηµα είναι ότι θεωρούνται ότι έχουν κριτήρια το-
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ποθέτησης σε ΣΜΕΑ όσοι έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια του ΕΠΕΑΕΚ και του
ΟΕΠΕΚ ή άλλα 300 ωρών και ετήσιας διάρκειας (παρ. 5). Σε καµιά περίπτωση δεν µπορεί
κανείς να ταυτίσει αυτές τις κατά κανόνα πρόχειρες και αποσπασµατικές επιµορφώσεις µε
τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που είναι κάτοχοι πτυχίου παιδαγωγικού τµήµατος ειδικής αγωγής, µεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού διπλώµατος, και όµως εντάσσονται στην ίδια λίστα µε όλους τους παραπάνω. Στα σεµινάρια αυτά κατά κανόνα και πλην
ελάχιστων εξαιρέσεων δεν γίνεται καµία ουσιαστική επιµόρφωση, αντίθετα παρέχονται
περιορισµένες και αποσπασµατικές γνώσεις προκειµένου να απορροφηθούν ευρωπαϊκοί
πόροι, ενώ ταυτόχρονα προωθούνται οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και οι πρακτικές του
κoµµατισµού και της ευνοιοκρατίας. Πραγµατοποιούνται δε από διάφορους ιδιωτικούς
φορείς (ΚΕΚ, ΙΕΚ κ.ά.) αναρµόδιους και άσχετους µε το αντικείµενο.
Το άρθρο 15 αποδεικνύει τον πλήρη κατακερµατισµό, την κατηγοριοποίηση και τη γενίκευση της ευέλικτης εργασίας των εκπαιδευτικών και των απασχολούµενων και στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή. Έτσι έχουµε:
• Πίνακες επιτυχόντων στον ΑΣΕΠ
• Προσλήψεις αναπληρωτών από δύο (2) πίνακες: (α) µε εκπαιδευτικούς ΑµΕΑ που
προσλαµβάνονται επί του 30% των προσλήψεων και (β) µε εκπαιδευτικούς που
έχουν τα τυπικά προσόντα επί του 70%)
• Ακολουθούν οι ωροµίσθιοι µε πιστοποιήσεις ΕΠΕΑΕΚ & ΟΕΠΕΚ και άλλα σεµινάρια.
Ειδικά για την ειδική αγωγή, όλο το προσωπικό θα πρέπει να τοποθετείται µε µόνιµη σχέση εργασίας και να καταργηθεί ο θεσµός του ωροµισθίου.
Στο άρθρο 19, παρ. 7, αναφέρεται ότι «ο περιφερειάρχης µπορεί να αναθέτει συµπλήρωση ωραρίου σε Κ∆ΑΥ, άλλη σχολική µονάδα και σχολεία γενικής εκπαίδευσης, στο
ΕΕΠ (ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) και στο προσωπικό ηµερήσιας φροντίδας». Θέση
µας είναι ότι για όλα τα παραπάνω πρέπει να αποφασίζουν τα αρµόδια υπηρεσιακά συµβούλια και όχι ο περιφεριάρχης.
Άρθρο 20, «Τα υπηρεσιακά συµβούλια»
Η συνύπαρξη των ΥΣΕΕΠ (Υπηρεσιακών Συµβουλίων Επιλογής Ειδικού Προσωπικού) και ΠΥΣΕΕΠ (Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Επιλογής Ειδικού
Προσωπικού) για την επιλογή του ειδικού προσωπικού, του προσωπικού ηµερήσιας
φροντίδας και των προϊσταµένων των Κ∆ΑΥ, αποσκοπεί στην ενίσχυση του κεντρικού
κρατικού ελέγχου, των πελατειακών σχέσεων, στη νοµιµοποίηση των αυθαιρεσιών της
εκάστοτε διοίκησης, µε τη µειοψηφική παρουσία των αιρετών εκπροσώπων, αλλά και στη
λεγόµενη «αποκέντρωση» (στην ουσία πρόκειται για αποσυγκέντρωση), αφού η
συγκρότηση και λειτουργία τους ανατίθεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και στα
περιφερειακά του όργανα. Για τα διευθυντικά και άλλα στελέχη της ειδικής εκπαίδευσης
απαιτούµε να εφαρµοστούν οι προτάσεις της οµοσπονδίας για την επιλογή στελεχών.
Άρθρο 21, «Φορείς µετεκπαίδευσης»
Η ΟΛΜΕ διεκδικεί, γενικότερα, τη θεσµοθέτηση ειδικών µεταπτυχιακών κύκλων επιµόρφωσης σε αντίστοιχες σχολές της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς
της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, και σύνδεσή τους µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Στο
πλαίσιο αυτό θεωρούµε ότι πρέπει να αντιµετωπιστούν και οι επιµορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών σε θέµατα ειδικής αγωγής. Ο θεσµός των διδασκαλείων, που υπάγονται στα
τµήµατα ΦΠΨ και Κοινωνικών Σπουδών, όπως λειτουργεί σήµερα, αναπαράγει διακρίσεις
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ανάµεσα σε διάφορες οµάδες και κατηγορίες εκπαιδευτικού και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.
∆. Προτάσεις
 Αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν Ειδική Αγωγή, ώστε να οδηγηθούµε στην κατάργηση των κάθε είδους ιδιωτικών µονάδων αγωγής, περίθαλψης και διαµονής
και της όποιας απόπειρας ιδιωτικοποίησης των υπαρχουσών κρατικών δοµών της. Κατάργηση των διατάξεων των νόµων 2817/2000 και 3194/2003 που αφορούν την ειδική
αγωγή.
 Όλοι οι φορείς και οι µονάδες που προσφέρουν ειδική αγωγή και εκπαίδευση να
είναι ενταγµένες στο ΥΠΕΠΘ και όχι σε άλλα Υπουργεία (π.χ. Υγείας, Απασχόλησης
κ.α.). Μόνο η πλήρης και δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, µέριµνα και ασφάλιση να αποτελεί αρµοδιότητα του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Επίσης, παροχή
(µε κάλυψη του συνολικού ποσού) και δια βίου υποστηρικτικού υλικού (όπως ακουστικά, αναπηρικό αµαξίδιο κτλ.). Σήµερα από τα 500.000 άτοµα µε βαριά αναπηρία
µόνο 130.000 παίρνουν ένα προνοιακό επίδοµα, το οποίο βρίσκεται σε πολύ χαµηλά
επίπεδα.
 Πλατιά και σε βάθος ενηµέρωση των γονιών και της κοινής γνώµης µε κρατική
ευθύνη, για να είναι σε θέση έγκαιρα να εντοπίζουν και να αποδέχονται το πρόβληµα,
απαλλαγµένοι από το όποιο αίσθηµα ντροπής και κοινωνικού στιγµατισµού. Αντικειµενική καταγραφή των ΑµΕΑ από τη στατιστική υπηρεσία και οργάνωση κεντρικού
κρατικού φορέα µελέτης και έρευνας των αναγκών, των ειδικών προβληµάτων, των
µεθόδων και µέσων αντιµετώπισης των διάφορων οµάδων ΑµΕΑ.
 Έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση και διεπιστηµονική αξιολόγηση των προβληµάτων από την προσχολική ηλικία - και πριν απ’ αυτήν, όπου απαιτείται (τύφλωση, κώφωση, προβλήµατα λόγου κ.λπ.) από επαρκώς στελεχωµένους κρατικούς και µόνο
φορείς. Αύξηση του αριθµού των Κ∆ΑΥ και αναβάθµισή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και θεσµική ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους χαρακτήρα.
 Καθιέρωση ειδικής δηµόσιας, δωρεάν και υποχρεωτικής, αντίστοιχης µε τη δωδεκάχρονη, εκπαίδευσης δεδοµένου ότι η πλειονότητα των ΑµΕΑ είναι σε θέση να
την πραγµατώσει. Η ειδική εκπαίδευση θα έχει στόχο τη γενική εκπαίδευση και ειδική
αγωγή των µαθητών, την καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησής τους µε
την απόκτηση ικανοτήτων για να µπορούν αυτόνοµα να διαβιώνουν, την οργάνωση
της κοινωνικής τους ζωής µέσα από τη συνεργασία, τη συναναστροφή και την επικοινωνία µε τους µαθητές των κοινών σχολείων, έτσι ώστε να συνδιοργανώνουν και να
συµµετέχουν από κοινού σε συλλογικές δραστηριότητες (καλλιτεχνικές, αθλητικές,
ψυχαγωγικές, κοινωνικές εκδηλώσεις) για να ενισχύεται η αλληλοαποδοχή και να διευρύνεται το πεδίο και η δυνατότητα κοινωνικής αναγνώρισης και εργασιακής αποκατάστασης. Οι λειτουργίες αυτές δεν µπορούν να καλυφθούν από το σηµερινό σύστηµα
εκπαίδευσης, το οποίο δεν διαθέτει ούτε τις κατάλληλες υποδοµές και εξοπλισµό (χώρους εκπαίδευσης στην κινητικότητα και τις καθηµερινές δεξιότητες, κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους άθλησης, εστιατόρια, αίθουσες εκδηλώσεων, εργαστήρια, ειδικά εποπτικά µέσα), ούτε το απαιτούµενο προσωπικό ούτε το αναγκαίο διευρυµένο
ωράριο εργασίας, ούτε καν δωρεάν µέσα µεταφοράς. Γι’ αυτό είναι ολέθρια η πολιτική σταδιακής συρρίκνωσης και κατάργησης των υπαρχόντων Κέντρων Ειδικής Αγωγής κα Αποκατάστασης, που θα µπορούσαν µε άλλες προϋποθέσεις να εξυπηρετήσουν
στις δεδοµένες συνθήκες πολύ περισσότερα άτοµα και πολύ καλύτερα.
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 Να αξιοποιηθούν όλες οι σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) για την υποστήριξη των ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες – Αναπηρίες. Εργαστήρια
πληροφορικής για εξάσκηση και προεισαγωγή για µια στοιχειώδη επαγγελµατική απασχόληση, µελλοντική ειδίκευση. Εξοπλισµός των σχολικών βιβλιοθηκών µε συστήµατα και υλικά ανάγνωσης και µελέτης κατά περίπτωση.
 Έλεγχος της κατ’ οίκον διδασκαλίας (ΕΠΗΦ - Επισκέπτες Ηµερήσιας Φροντίδας
Μαθητών/-τριών), η οποία πρέπει να ισχύει αυστηρά και αποκλειστικά για µικρά
χρονικά διαστήµατα και περιπτώσεις προσωρινής αδυναµίας µετακίνησης προκειµένου να καλύπτει τα κενά φοίτησης, όπως και στα άλλα παιδιά. Ο θεσµός αυτός αποκαλύπτει την έλλειψη δοµών κρατικής µέριµνας, εθίζει στην ανάγκη του ιδιαίτερου
µαθήµατος και για τα ΑµΕΑ, εκµεταλλεύεται την ανασφάλεια και το δράµα των γονιών µε όποιο κίνδυνο συναλλαγής, ενώ οδηγεί σε µεγαλύτερο αποµονωτισµό. Ταυτόχρονα χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική µέριµνα για άτοµα µε βαριές αναπηρίες ή πολυαναπηρία που δεν έχουν τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της βασικής ειδικής εκπαίδευσης, µε τη δηµιουργία κέντρων αγωγής, εκπαίδευσης και δηµιουργικής απασχόλησης και διηµέρευσης.
 Καθιέρωση Ειδικών Επαγγελµατικών Σχολών, σε ειδικότητες κατάλληλες για
την κάθε µορφή αναπηρίας.
 Η εκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών που προορίζονται να διδάξουν στις δοµές
της ειδικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια) πρέπει να γίνεται: α) σε
τµήµατα των πανεπιστηµιακών παιδαγωγικών σχολών Ειδικής Αγωγής, β) σε µεταπτυχιακά τµήµατα στην Ειδική Αγωγή στα οποία θα φοιτούν απόφοιτοι Παιδαγωγικών Σχολών, όπου η θεωρητική γνώση θα συνδυάζεται µε την πρακτική εξάσκηση στους χώρους των ΣΜΕΑ, έτσι ώστε να πάψει να αναπαράγεται το χάσµα ανάµεσα
σε θεωρητικούς και εµπειρικούς διδάσκοντες και γ) ετήσια επιµόρφωση στην ειδική
αγωγή µε απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα µετά από επιλογή µε θεσµοθετηµένα αντικειµενικά κριτήρια. Η δε εκπαίδευση του ειδικού προσωπικού πρέπει να είναι
επίσης πανεπιστηµιακού επιπέδου. Επίσης, βασική επιµόρφωση σε ζητήµατα ειδικής
εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών αναγκών είναι απαραίτητο να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που απασχολούνται στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση (πχ
δυσλεξία, µαθησιακές δυσκολίες), µε έγκαιρο εντοπισµό των ειδικών προβληµάτων.
 Η επιµόρφωση να είναι ετήσια περιοδική για όλους τους εργαζόµενους στην Ειδική Αγωγή (εκπαιδευτικούς, ειδικό προσωπικό, προσωπικό φροντίδας, τεχνικό προσωπικό). Ειδικότερα, το εκπαιδευτικό και ειδικό προσωπικό πρέπει να επιµορφώνεται
σε πανεπιστηµιακές σχολές.
 Ούτε ο ιδρυµατισµός ούτε η άµεση ένταξη σε κοινά σχολεία είναι προτάσεις που
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. Οι µικροί µαθητές, πάλι, των τµηµάτων ένταξης αντιµετωπίζουν τραγικές καταστάσεις λόγω των ελλείψεων σε ειδικό διδακτικό προσωπικό, µε αποτέλεσµα να µένουν στο περιθώριο, ενώ ακόµη και εκεί που υπάρχει ειδικός
δάσκαλος, η συνύπαρξη µε τα άλλα παιδιά είναι προβληµατική εξαιτίας των ανεπαρκειών και της ελλιπέστατης προετοιµασίας των εκπαιδευτικών θεσµών, και συµβάλλει
στη δηµιουργία φαινοµένων ρατσιστικής συµπεριφοράς και σε ελλειµµατική επίδοση.
 Οι προτάσεις µας επιδιώκουν την κλιµακωτή ένταξη των ΑµΕΑ στην εκπαίδευση
και στην κοινωνία. Η προσέγγισή µας αυτή δεν έχει καµία σχέση µε τον ιδρυµατισµό, µεσαιωνικού ή σύγχρονου τύπου. Αντίθετα, επιδίωξή µας είναι µε επιστηµονικά,
ψυχοπαιδαγωγικά και κοινωνικά κριτήρια να καταργηθεί κάθε έννοια ιδρυµατισµού,
αποµόνωσης και κοινωνικού αποκλεισµού στα ειδικά σχολεία ή στις ειδικές τάξεις.
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Ε) Ειδικότερες µεταβατικές προτάσεις
•

Να λειτουργήσουν σωστά και µε επάρκεια οι τάξεις υποδοχής στην πρωτοβάθµια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση, µε τρόπο που να καλύπτουν όλους τους µαθητές
που έχουν ανάγκη.

•

Να λειτουργούν σε όλα τα σχολεία Τµήµατα Ένταξης - Ειδικές Τάξεις αποτελούµενες από δύο ως τέσσερις µαθητές, µε εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα και
υλικό. Το εξειδικευµένο αναλυτικό πρόγραµµα να συνδέει το υποστηρικτικό πρόγραµµα µε το αναλυτικό του σχολείου. Να αυξηθούν οι διδακτικές ώρες, χωρίς διαταραχές
στο ωρολόγιο πρόγραµµα, έτσι ώστε να παρέχεται καθηµερινή παιδαγωγική και µορφωτική υποστήριξη, ιδιαίτερα στα µαθήµατα της γλώσσας και των µαθηµατικών.

•

Η αξιολόγηση των παιδιών να γίνεται µε ιατροπαιδαγωγική γνωµάτευση (δεν υπάρχει µέχρι τώρα) από αρµόδια διεπιστηµονική οµάδα, ώστε υπεύθυνα να γνωρίζουν το παιδί και οι γονείς του αν µετά το ∆ηµοτικό θα φοιτήσει σε δευτεροβάθµιο ειδικό σχολείο ή σε κοινό µε παράλληλο δάσκαλο και συνέχιση της φοίτησης σε τµήµατα
ένταξης.

•

Να ενισχυθούν τα εξατοµικευµένα και τα διαφοροποιηµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για γνωστική, ψυχολογική υποστήριξη, ενθάρρυνση και ουσιαστική ένταξη στην τάξη. Επίσης, πρέπει να προωθούνται παράλληλες συλλογικές δραστηριότητες (παιχνίδι, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες) σχεδιασµένες έτσι, ώστε να
παρέχουν το αίσθηµα της επιτυχίας και της αναγνώρισης.

•

Κατοχύρωση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων της ειδικής εκπαίδευσης. Να θεσµοθετηθεί ειδικό και υψηλό ποσοστό στην πρόσληψη των εκπαιδευτικών ΑµΕΑ, µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση. Να ισοτιµηθούν τα απολυτήρια
των ΕΕΕΕΚ µε αυτά των ειδικών γυµνασίων Οι απόφοιτοι µαθητές των ΕΕΕΕΚ να
µπορούν να εγγράφονται στα ειδικά σχολεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (πρώην
ΤΕΕ α΄ βαθµίδας) για ολοκλήρωση της επαγγελµατικής κατάρτισης.

•

Να ιδρυθούν περισσότερα Ειδικά Σχολεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης (πρώην
ΤΕΕ α΄ βαθµίδας) - µέχρι σήµερα λειτουργούν µόνο 3 στην Αττική (Αγ. ∆ηµήτριος,
Κορωπί, Αχαρνές), αφού προηγηθεί χωροταξική έρευνα.

•

Να υπάρξει ισοβαρής σχέση ανάµεσα στην πρώτη και τη δεύτερη βαθµίδα ειδικής
εκπαίδευσης, και να περιοριστεί στο ελάχιστο η µαθητική διαρροή µετά την ολοκλήρωση της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Κάθε βαθµίδα πρέπει να στελεχώνεται µε
εκπαιδευτικούς της δικής της βαθµίδας. Οι διευθυντικές θέσεις να καλύπτονται ανάλογα µε τη βαθµίδα.

•

Να υπάρχουν και στα ΕΕΕΕΚ οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, όπως στα Ειδικά Σχολεία Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης
και τα ειδικά γυµνάσια και λύκεια.

•

Οι εκπαιδευτικοί που ήδη εργάζονται στην ειδική αγωγή να µην ενταχθούν σε διαδικασίες επιλογής. Απαραίτητη αλλά και αναγκαία συνθήκη είναι η επιµόρφωσή τους
στην Ειδική Αγωγή κατά προτεραιότητα.

•

Η δευτεροβάθµια εκπαίδευση δικαιούται τους δικούς της σχολικούς συµβούλους,
που γνωρίζουν τα προβλήµατα και τις ιδιαιτερότητες αυτής της εκπαιδευτικής
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βαθµίδας. Οι τωρινοί σχολικοί σύµβουλοι, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στη ∆ευτεροβάθµια Ειδική Αγωγή στο σύνολό τους από την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση, δεν γνωρίζουν
σε επαρκή βαθµό τα ζητήµατα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και είναι δύσκολο να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους. Πρέπει να διαµορφωθεί ένα σώµα σχολικών συµβούλων επιστηµονικά επαρκώς καταρτισµένο, µε πολυετή προϋπηρεσία και
βαθιά γνώση των προβληµάτων της ∆ευτεροβάθµιας Ειδικής Εκπαίδευσης. Προτείνουµε επιλογή 8 σχολικών συµβούλων κατ` αρχάς σε επίπεδο επικράτειας (στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, όπως επίσης και για τους γυµναστές, τους καθηγητές καλλιτεχνικών, πληροφορικής και µουσικής).
•

Να µη συσταθούν Ειδικά ΥΣ, αλλά το προσωπικό και οι ∆ιευθυντές να υπάγονται στα
αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ - ΚΥΣΠΕ, ΠΥΣ∆Ε - ΚΥΣ∆Ε ανά βαθµίδα. Τα όργανα αυτά να διευρυνθούν µε εκπροσώπους του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.

•

Να µην υπάρχει ∆ιεύθυνση αλλά Τµήµα ειδικής αγωγής, που θα διαχωρίζεται σε δύο
διακριτά και συνεργαζόµενα τµήµατα για την πρώτη και τη δεύτερη εκπαιδευτική βαθµίδα.

•

Να δηµιουργηθεί αποκλειστικά κρατικός φορέας για πιστοποίηση επάρκειας στην
ελληνική νοηµατική γλώσσα και τη γραφή BRAILLE, και να εξαιρεθούν από τις διαδικασίες οι οµοσπονδίες αναπήρων. Στα τυπικά προσόντα αυτών που θα αναλάβουν την
µεταγραφή βιβλίων και κειµένων στη γραφή BRAILLE να περιλαµβάνεται και η εκπαιδευτική εµπειρία.

•

Τέλος, το όριο ηλικίας στις εγγραφές σε γυµνάσια και λύκεια να διευρυνθεί πέραν
του 18ου ως καταληκτικού ορίου, µέχρι τουλάχιστον του 25ου. Για τις µεγαλύτερες
ηλικίες να υπάρχουν ειδικές επαγγελµατικές τεχνικές σχολές και κέντρα απασχόλησης µε ανάλογα εργαστήρια.

Στη χώρα µας η ειδική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των προσπαθειών όλων των φορέων που εµπλέκονται σε αυτό τον ευαίσθητο
τοµέα. Στόχος είναι η προώθηση των αναγκαίων µέτρων, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Το όραµα της µορφωτικής, εργασιακής και κοινωνικής ένταξης δεν είναι ουτοπία, είναι κυρίως πολιτική απόφαση. Η εκπαίδευση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν µπορεί να παραµείνει στο περιθώριο και στην αποµόνωση, αλλά αποτελεί µέρος
του συνόλου της εκπαίδευσης, και γι’ αυτό απαιτεί σοβαρές πολιτικές και εκπαιδευτικές
αλλαγές. Ζητούµενο είναι ένα σχολείο για όλους, που θα ανταποκρίνεται στις ατοµικές
και συλλογικές ανάγκες των µαθητών του, που στο µεγαλύτερο µέρος τους προσδιορίζονται µε κοινωνικούς όρους. Ένα σχολείο που θα προωθεί την ισότητα των ευκαιριών
στην εκπαίδευση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς.

10

