Πρόταση για το νοµοσχέδιο για Ειδική Αγωγή
Έρχεται ένα νοµοσχέδιο να µετατρέψει εκπαιδευτικούς µε πείρα και γνώση
τόσο στην ειδική όσο και στη γενική αγωγή σε ΠΕ.70.50. Η πολιτεία οφείλει να
αξιοποιήσει την εµπειρία και γνώση των συγκεκριµένων εκπαιδευτικών κι όχι
να τους διαχωρίζει από την αρχική τους ιδιότητα (γενική αγωγή). Να
δηµιουργήσει δηλαδή ακόµη µεγαλύτερο κλίµα ανασφάλειας σε εκείνους που
πρέπει να στηριχτεί για το εγχείρηµά της; Ποιος σώφρων εργοδότης θα το
έκανε αυτό στους υπαλλήλους του; Πρόκειται για το αυτονόητο, το οποίο θα
µπορούσε να συνοψιστεί στα παρακάτω δεδοµένα :
1. ∆άσκαλοι, οι οποίοι εργάστηκαν σε γενικές τάξεις, είχαν µαθητές µε
ειδικές ανάγκες και κινήθηκαν από ενδιαφέρον και αγάπη για τα παιδιά
στην ειδική αγωγή, εννοείται µε επιπλέον σπουδές (µετεκπαίδευση,
µεταπτυχιακά, διδακτορικά, κ.τλ.).
2. ∆άσκαλοι µε εµπειρία στη γενική αγωγή, οι οποίοι αντιλαµβάνονται
το νόηµα της ειδικής αγωγής στα πλαίσια του γενικού σχολείου και µιας
πραγµατικά ενταξιακής πολιτικής.
3. ∆άσκαλοι, οι οποίοι γνωρίζουν τον τρόπο εργασίας των συναδέλφων
της γενικής αλλά και ουσιαστικούς τρόπους να συνεργαστούν, να τους
ακούσουν για ουσιαστική ένταξη των ανάπηρων µαθητών.
4. ∆άσκαλοι που το βασικό τους πτυχίο τους ενέταξε στη Γενική
Αγωγή ως ΠΕ.70 και µε
αυτή την ιδιότητα πορεύτηκαν και
εξελίχθηκαν ως εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής. Ας µην ξεχνάµε ότι οι
κατηγοριοποιήσεις
πέρα από πρακτικές διαχωρισµών που
εξυπηρετούν επιβάλουν και ιατρικοποιηµένα µοντέλα.
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι το .50 θα είναι το "επιπλέον". Τραγική
ειρωνεία σε µια περίοδο, που επικρατεί η λογική των περικοπών και
της διαθεσιµότητας; Πώς µπορεί να είναι «επιπλέον» όταν όλες οι
κινήσεις του Υπουργείου δείχνουν µια κατεύθυνση προς την
υπερεξειδίκευση, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση θίγει καταρχήν
τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αφού τα παραπέµπει κατευθείαν στο
«µάτι» του ειδικού, όπου η οπτική της γενικής αγωγής (ολιστική
θεώρηση) στην πράξη απουσιάζει ή έχει απλώς δοθεί ως θεωρητικό
σύγγραµµα. Αν µπορεί ας το εξηγήσει αυτό κάποιος.
Εποµένως, δεν συµφωνούµε µε την κατηγορία Π.Ε.70.50 διότι:
•

•

•

Εντείνει το κλίµα εργασιακής ανασφάλειας σε εργαζόµενους, οι
οποίοι λόγω του αντικειµένου τους χρειάζονται υποστηρικτικές δοµές
και εξισορροπητικά κίνητρα ώστε να ασχοληθούν απερίσπαστοι µε
το έργο τους.
Ενδεχοµένως στερήσει σε κάποιους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να
επιστρέψουν στη γενική αγωγή ώστε να ανατροφοδοτηθούν
πνευµατικά και ψυχικά από το γενικό πλαίσιο ( «επαγγελµατική
εξουθένωση» για εργαζόµενους σε τόσο ευαίσθητους τοµείς).
Οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. καλούνται από τον νέο νόµο να
ανταποκριθούν σε πολλαπλές ιδιότητες: ως εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.
του σχολείου τους (µε 12 µαθητές µε ή χωρίς διάγνωση), ως

περιφερόµενοι από σχολείο σε σχολείο, ως µέλη διαγνωστικών
επιτροπών (Ε∆ΕΑΥ), ως παράλληλη στήριξη σε περίπτωση που
εξαντληθούν τα περιθώρια των προγραµµάτων ΕΣΠΑ, ως
επιµορφωτές σε θέµατα ειδικής αγωγής στο σχολείο που υπηρετούν,
ως υπεύθυνοι σχεδιασµού και εφαρµογής εξατοµικευµένων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων των µαθητών τους και πολλών άλλων
αρµοδιοτήτων που δεν είναι του παρόντος να αναφερθούν. Πρόκειται
για ένα ρόλο πολυποίκιλο και εν πολλοίς ασταθή στις απορρέουσες
από αυτόν υποχρεώσεις. Η κατηγοριοποίηση σε ΠΕ.70.50 ας µη
σταθεί ως αντικίνητρο για εκπαιδευτικούς που έχουν στηρίξει µέχρι
τώρα την εκπαίδευση και αποτελέσει υπονοµευτικό παράγοντα στο
δικαίωµα για εργασία.
Τέλος,


Γιατί δεν δίνεται κάποια ουσιαστική εξήγηση για την συγκεκριµένη
αλλαγή, δηλαδή να καταχωρηθούµε ως ΠΕ70.50; Θα µπορούσε
κάποιος υπεύθυνος να εξηγήσει για ποιο λόγο γίνεται αυτή η αλλαγή;
Πρόταση:



Oι υπηρετούντες µε οργανική θέση ΠΕ60 και ΠΕ70
εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής ή
σε ΕΕΕΕΚ, εξακολουθούν και υπηρετούν σε αυτές και
διατηρούν ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΩΣ το δικαίωµα για µετάθεση ή
απόσπαση σύµφωνα µε το άρθ.16 του ν.1566/1985 και το
άρθ. 16 παράγρ. 1 του Ν. 3699/2008. Ζητάµε να παραµείνουµε
ΠΕ.70 και να µην κατηγοριοποιηθούµε ούτε ως ΠΕ70.50 ούτε ως
ΠΕ.71.

Ευχαριστούµε για τη φιλοξενία,
Με Τιµή

Πρωτοβουλία των Τµηµάτων Ένταξης των παρακάτω Σχολείων:

