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το νοµοσχέδιο της Ειδικής Αγωγής »
Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ

Το νέο ν/σχ για την Ειδική Αγωγή, αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς και όχι µόνο τους συναδέλφους της Ειδικής Αγωγής. Η αντιδραστικές αλλαγές που φέρνει, αποδοµώντας την παράλληλη στήριξη και ιατρικοποιώντας την Ειδική Αγωγή, µεταφέρουν την ευθύνη για τα παιδιά µε ΕΑ, µέσα
στις τάξεις και τον εκπαιδευτικό και της Γενικής Αγωγής. Προωθείται ένα αµερικανικής αντιγραφής µοντέλο, µε στόχο την απαλλαγή του κράτους από την ευθύνη της Ειδικής Αγωγής. Και όπως
κάθε αντιδραστική αλλαγή κουκουλώνεται µε µεγαλόστοµες εξαγγελίες για «ποιότητα», για «κατοχύρωση» και «αναβάθµιση»…
Με το νέο ν/σχ για την Ειδική Αγωγή συνεχίζεται η πολυεπίπεδη αποδόµηση της ειδικής εκπαίδευσης σε συνδυασµό και µε τις υπόλοιπες εφαρµογές σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής (αλλαγές των
εργασιακών σχέσεων µε εκπαιδευτικούς που «απασχολούνται επωφελούµενοι» µε 5µηνες συµβάσεις και
µισθούς πείνας, απουσία µόνιµων διορισµών, ψαλίδισµα των κοινωνικών παροχών σε θεραπείες µαθητών
µε αναπηρίες, ιατρικοποίηση του χώρου µε όσα αυτό συνεπάγεται και επικράτηση δοµών µε εργασιακή
ρευστότητα και θολές αρµοδιότητες). Το υπουργείο επιδιώκει να µεταθέσει τις ευθύνες του για την λειψή
έως ανύπαρκτη ειδική αγωγή, στις πλάτες των εκπαιδευτικών και προσπαθεί να «επιλύσει» τις επιπτώσεις
πολιτικών επιλογών που χάρισαν χρήµα σε ηµέτερους και µη κερδοσκόπους (προγράµµατα 400 ωρών, «επιµορφώσεις» µέσω πολυδιαφηµιζόµενων ΕΣΠΑ, κ.α.). Προσπαθεί να φέρει σε αντιπαράθεση τµήµατα
εργαζοµένων στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης, εκµεταλλευόµενο την ανάγκη για εργασία, σε πολιτικό
τοπίο απολύσεων και συρρίκνωσης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, επιδιώκοντας να κρατήσει µια υποτιθέµενη διαβούλευση στα όρια ασφαλούς για το ίδιο αντιπαράθεσης.
Αναλυτικά :
1. Ονοµάζονται όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης- απόφοιτοι
παιδαγωγικών τµηµάτων µε µεταπτυχιακά-διδακτορικά ή µετεκπαίδευση σε ΠΕ 60.50 ή ΠΕ 70.50.
Ταυτόχρονα οι κενές οργανικές µετονοµάζονται σε ΠΕ61 και ΠΕ71. Οι κενές οργανικές ΠΕ61 – ΠΕ71 θα
καλυφθούν µέσω ΑΣΕΠ από εκπαιδευτικούς ΠΕ61 και ΠΕ71 (εάν και όταν γίνει ΑΣΕΠ) οι οποίοι είναι
απόφοιτοι τµηµάτων Ειδικής Αγωγής (π.χ. Βόλου-Μακεδονίας). Η αυθαίρετη µετονοµασία των µονίµων
εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε δοµές ειδικής εκπαίδευσης µε τον κωδικό ΠΕ 70.50 και ΠΕ 60.50
αποτελεί από τη µια δηµιουργία δεξαµενής πιθανών µελλοντικών απολύσεων, από την άλλη µοχλό
πίεσης για «µεταφορά προσωπικού» στη γενική εκπαίδευση υπό το φόβο µιας πιθανής απόλυσης,
γεγονός που εξυπηρετεί την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών, λόγω µη διορισµών. Ταυτόχρονα οι ήδη
υπηρετούντες καθηλώνονται, χωρίς δυνατότητα µετάθεσης ή απόσπασης. Με αυτό τον τρόπο γίνεται ριζική τροποποίηση και απώλεια των εργασιακών δικαιωµάτων. Τα κενά της ειδικής εκπαίδευσης από µια τέτοια ενδεχόµενη εξέλιξη θα διευρύνουν τον αριθµό των εργαζόµενων µε ΕΣΠΑ, θα «κλείσουν» τµήµατα
ένταξης τυπικά (αν δεν έχουν λειτουργήσει για κάποια χρόνια λόγω µη στελέχωσής τους) ή άτυπα (λόγω
µη πρόσληψης αναπληρωτών) και θα διευκολύνουν τη µετατόπιση της εκπαίδευσης των µαθητών ΑµΕΑ
στις γενικές τάξεις, προπαγανδίζοντας µια «ανάπηρη ενταξιακή πολιτική». Αυτό που στο τέλος θα µείνει
είναι είτε η πιθανότητα ενός επερχόµενου «ξαφνικού θανάτου» των τµηµάτων ένταξης, είτε η «χρέωση»
της εκπαίδευσης των µαθητών ΑµΕΑ στις γενικές τάξεις µε τις ελάχιστες των προϋποθέσεων, ακόµα και
για τις οµάδες εκείνες των µαθητών που µπορούν να επωφεληθούν τα µέγιστα από το γενικό σχολείο.
Από την άλλη οι πολλαπλοί πίνακες αναπληρωτών µε τα αυθαίρετα διαφορετικά κριτήρια προσλήψεων στοχεύουν στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και ποντάρουν στη δηµιουργία στεγανών και αντιπαραθέσεων ανάµεσα σε εργαζόµενους.

2. Η παράλληλη στήριξη χορηγείται σε όποιο σχολείο δεν υπάρχει Τµήµα Ένταξης. Χορηγείται
ένας εκπαιδευτικός ανά σχολείο ανεξάρτητα από τον αριθµό των µαθητών που την έχουν ανάγκη.
Αποτέλεσµα: το σχολείο πρέπει να βρει µια λύση για το πώς θα µοιράσει τον εκπαιδευτικό στους µαθητές
ή να πληρώσουν οι γονείς εκπαιδευτικό για το παιδί τους. Ο µαθητής για να πάρει παράλληλη στήριξη
πρέπει να µπορεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον τις µισές ώρες µόνος του. Αυτό φυσικά είναι Α∆ΥΝΑΤΟ!!! Παράλληλη στήριξη δίνουµε σε µαθητές που δε µπορούν να µείνουν καθόλου µόνοι τους ! Επίσης,
το σχολείο (όπως είπαµε και παραπάνω) δεν θα έχει και Τµήµα Ένταξης ! Αποτέλεσµα: είτε το ΚΕ∆∆Υ δε
θα δίνει παράλληλη στήριξη και ο µαθητής θα πηγαίνει σε ειδικό σχολείο (το οποίο δεν έχει έτσι κι αλλιώς
τόσες θέσεις) ή το σχολείο θα καλείται να βρει µια λύση ή οι γονείς να πληρώσουν εκπαιδευτικό για το
παιδί τους. Ο περιφερειακός διευθυντής µπορεί να ζητήσει από ένα ΚΕ∆∆Υ (π.χ. από τη Α’ Αθήνας) να
«πάρει πίσω» ένα µέρος των παράλληλων που έχει προτείνει γιατί κρίνει ότι είναι πολλές (!!!). Άρα η παράλληλη στήριξη δεν χορηγείται µε βάση τις ανάγκες των µαθητών αλλά µε βάση τις «επιθυµίες» του περιφερειακού διευθυντή. Αποτέλεσµα: αναγκάζεται το σχολείο να βρει µια λύση για να βοηθήσει τα παιδιά.
3. Το σχέδιο νόµου εντείνει την αξιολόγηση µέσα ΚΑΙ από την υποβολή τρίµηνων εκθέσεων από
τα ΚΕ∆∆Υ στις περιφερειακές διευθύνσεις. Η αποτύπωση των στοιχείων της ΕΑΕ, το my school της
ΕΑΕ στοχεύει στον ασφυκτικό έλεγχο, τη συνεχή αξιολόγηση των δοµών, τη µετακίνηση εκπαιδευτικών
και µαθητών και τον εύκολο προγραµµατισµό για κλείσιµο δοµών και σχολείων. Ιδιαίτερα σοβαρή θεωρείται η παράµετρος «µεταφοράς» ιατρικού εργαλείου στο χώρο της εκπαίδευσης για την κατηγοριοποίηση και την κατάρτιση προγραµµάτων εκπαίδευσης µαθητών ΑµΕΑ. Το ICF («χάρακας υγείας και αναπηρίας») είναι καθαρά ιατρικό εργαλείο ακατάλληλο για την ανάπτυξη κοινωνικής ή εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο όµως προτείνεται να αποτελεί το βασικό εργαλείο (για το οποίο απαιτείται «εκπαίδευση»,
άρα νέα ΕΣΠΑ και νέο φαγοπότι) για τα ΚΕ∆∆Υ και τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Το ICF θα λειτουργήσει ως «χάρακας υγείας και αναπηρίας» και θα αφυδατώσει ακόµη περισσότερο την εκπαιδευτική
διαδικασία. Σε συνδυασµό δε µε τα υπόλοιπα µέτρα (υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης, ξήλωµα
δοµών ειδικής και γενικής παιδείας, ξήλωµα δηµόσιων δοµών υγείας, αυτοαξιολόγηση σχολείου και
εκπαιδευτικών) υλοποιεί τους στόχους ΕΕ- κυβέρνησης και κεφαλαίου για να αποκτήσει το δηµόσιο
σχολείο χαρακτηριστικά της αγοράς.
4. Στο σχέδιο νόµου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών στην ειδική εκπαίδευση και υιοθετείται σταθερά η αντίληψη πως τα αναλυτικά προγράµµατα της γενικής
εκπαίδευσης µπορούν µέσα από «διαφοροποιήσεις» να αποτελέσουν οδηγούς προγραµµάτων για
τους µαθητές ΑµΕΑ, θεωρώντας πως τα προγράµµατα σπουδών είναι εκείνα που παρουσιάζουν αναπηρίες και όχι οι µαθητές. Η µη αποδοχή της αναπηρίας ως πραγµατικού γεγονότος, που δευτερογενώς
επιβαρύνεται και από τους ταξικά προσδιορισµένους κοινωνικούς φραγµούς, οδηγεί στην υποβάθµιση της
ανάγκης για κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράµµατα και πλαίσια και στοχεύει στην «εξεύρεση λύσης» για
το µαθητικό αυτό πληθυσµό που θα είναι όσο το δυνατόν «φθηνότερη» για το κράτος. Η αντίληψη αυτή
δεν υπερασπίζει τα εκπαιδευτικά δικαιώµατα των µαθητών µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, αντίθετα οδηγεί στην περιθωριοποίησή τους και στην έξοδό τους από το σχολείο. Αλήθεια
για ποιο Καθολικό Σχεδιασµό για Μάθηση µιλάνε όταν οι αλλαγές που εφαρµόζονται στο σύνολο της
Π.Ε. και ιδιαίτερα στη ∆.Ε. µετατρέπουν το σχολείο σε ένα ατέλειωτο εξεταστικό κάτεργο; Η ευθύνη µετατοπίζεται από την πολιτεία και το κεντρικό κράτος στον εκπαιδευτικό. Αυτός θα επιλέξει, θα σχεδιάσει,
θα υλοποιήσει το διαφοροποιηµένο αναλυτικό πρόγραµµα, θα αξιολογήσει τον µαθητή και στο τέλος θα
αξιολογηθεί και αυτός κατά πόσο πέτυχε τους στόχους που τέθηκαν.
Απέναντι σε αυτό το σχέδιο νόµου έκτρωµα µια πρέπει να είναι η απαίτησή µας: Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ. Παράλληλα χρειάζεται να παλέψουµε για:
Αποκλειστικά δηµόσια, δωρεάν και υποχρεωτική εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση και
αποκατάσταση των ΑµΕΑ, σε σχολικές µονάδες του ΥΠΑΙΘ.
∆ιαχειριστικό έλεγχο ιδιωτικών µονάδων ειδικής εκπ/σης και µετατροπή τους σε δηµόσιες.
Γενναία αύξηση των δαπανών για: Την έγκαιρη παρέµβαση, την ειδική εκπαίδευση, την ειδική
επαγγελµατική κατάρτιση, την αυτόνοµη διαβίωση-την προστατευµένη εργασία. Η πολιτική της πρόληψης
πρέπει να ξεκινά από τη γέννηση των παιδιών. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη της ειδικής εκπαίδευσης.
Έγκαιρη διάγνωση και καταγραφή των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Ίδρυση δηµόσιων ειδικών
σχολείων όλων των βαθµίδων για να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των ΑµΕΑ. Πλούσιος εξοπλισµός, εποπτικό υλικό στα υφιστάµενα και τα υπό ίδρυση ειδικά σχολεία.
∆ηµιουργία Τµηµάτων Ένταξης σε κάθε σχολική µονάδα και βαθµίδα εκπαίδευσης. Στήριξή µε
αναγκαία µέτρα µε µείωση του αριθµού των µαθητών ανά τµήµα, επαναπροσδιορισµός περιεχοµένου και

µεθόδων διδασκαλίας, και µέσα (κατάλληλη υλικοτεχνική και κτιριακή υποδοµή, πλούσιος εξοπλισµός,
εκπαιδευτικό-εποπτικό υλικό, σύγχρονα µέσα τεχνολογίας-κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισµικό, κ.α.).
Μαζικοί διορισµοί στην ειδική εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης. Καµία κατηγοριοποίηση, κατακερµατισµό και διαχωρισµό των εκπαιδευτικών. Ενιαία κριτήρια µεταθέσεων, διορισµών σε
όλη την εκπαίδευση. ∆ιορισµοί µε βάση το χρόνο λήψης του πτυχίου. ∆ιορισµός όλων των αναπληρωτών
και όσων έχουν υπογράψει έστω και µια σύµβαση στο δηµόσιο σχολείο. Σταθερή και µόνιµη εργασία για
όλους. Όχι στην ελαστική εργασία. Κατάργηση της ωροµισθίας, της αναπλήρωσης µε µειωµένο ωράριο
και του θεσµού του αναπληρωτή από ΕΣΠΑ.
Στελέχωση των ειδικών σχολείων µε απαραίτητες ειδικότητες (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.) µε µόνιµη σχέση εργασίας.
Κατοχύρωση παιδαγωγικής εκπαιδευτικής κατεύθυνσης των ΚΕ∆∆Υ, άµεση στελέχωση τους,
µικρότερες περιοχές ευθύνης ανά δήµο, λιγότερες διοικητικές αρµοδιότητες, κινητές µονάδες που θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα στηρίζουν εκπαιδευτικούς και µαθητές. Τα ΚΕ∆∆Υ να υλοποιούν την υποστήριξη των µαθητών µε ειδικές ανάγκες µέσα στα σχολεία. ∆ιορισµοί εκπαιδευτικών σε όλα τα δηµόσια ιατροπαιδαγωγικά κέντρα.
Αναβάθµιση των υπαρχόντων και ίδρυση νέων εκπαιδευτικών µονάδων δηµόσιας και δωρεάν,
ειδικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), διεύρυνση του ρόλου τους µε µονάδες αυτόνοµης διαβίωσης, προστατευµένα εργαστήρια, νοµοθετική κατοχύρωση των αποφοίτων τους. Ειδική εκπαίδευση εφόρου ζωής για τα άτοµα µε βαριές, πολλαπλές αναπηρίες και ίδρυση κέντρων αυτόνοµης διαβίωσης.
Επαναλειτουργία των διδασκαλείων, καθιέρωση του θεσµού της µετεκπαίδευσης σε θέµατα ειδικής αγωγής και στη β/βάθµια εκπαίδευση, περιοδική ουσιαστική επιµόρφωση µε τη χρηµατοδότηση του
υπουργείου του προσωπικού όλων των ΣΜΕΑ, αλλά και των εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης σε
θέµατα ειδικής αγωγής.
Κατάργηση των ν.2817, ν.3194/2003, ν.3699/2008, ν.4115/2013 άρθρο 39 που εµπορευµατοποιούν την ειδική αγωγή, προωθούν την ιατροποίηση, κατηγοριοποιούν τους εκπαιδευτικούς και ανατρέπουν εργασιακά δικαιώµατα στο χώρο της ειδικής αγωγής.
Μόνιµη σταθερή, προστατευµένη – υποστηριζόµενη εργασία για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες
στο ∆ηµόσιο και στον Ιδιωτικό Τοµέα.
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