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Ανοίγουμε τον Εκνικό διάλογο για τθν Παιδεία με κζςεισ! 

Ειδικι Αγωγι 

 

 Ωσ εκπαιδευτικοί ακοφμε ι διαβάηουμε πολφ ςυχνά για "ίςεσ ευκαιρίεσ"  ςτθν Εκπαίδευςθ. Για 
να τισ πετφχουμε ξεκινάμε ζχοντασ ωσ βάςθ τθν παραδοχι ότι "οι μακθτζσ ξεκινοφν από άνιςεσ 
αφετθρίεσ". Φτάνει όμωσ μόνο να ενςτερνιςτοφμε όλοι οι εκπαιδευτικοί αυτι τθν παραδοχι για να 
πετφχουμε τισ "ίςεσ ευκαιρίεσ" για όλουσ  και αν πετφχουμε τισ ίςεσ ευκαιρίεσ ζχουμε πάντα το 
προςδοκϊμενο αποτζλεςμα; Αςφαλϊσ όχι. 

 Στα ςχολεία φοιτοφν και μακθτζσ οι οποίοι δεν ξεκινοφν απλά από "άνιςεσ αφετθρίεσ" 
παρουςιάηουν ςοβαρά προβλιματα που δυςχεραίνουν τθν εκπαίδευςι τουσ ζτςι ώςτε να 
χρειάηονται Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ. Επίςθσ θ παρεχόμενθ εκπαίδευςθ και το προςδοκϊμενο 
αποτζλεςμα εξαρτϊνται και από άλλουσ παράγοντεσ όπωσ θ χρθματοδότθςθ, οι υλικοτεχνικζσ 
υποδομζσ, το κεςμικό πλαίςιο, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, θ εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικών και τθ ςωςτι ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων φορζων και προςώπων. 

 Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ πιςτεφει πωσ ςε ζνα 
διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κοινωνικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον όλεσ οι προτάςεισ πρζπει να 
επαναξιολογοφνται και να επικαιροποιοφνται. 

Ωσ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ςτο διάλογο για τθν Παιδεία και για τθν Ειδικι Αγωγι 
προτείνουμε: 

  Νζο ςφγχρονο κεςμικό πλαίςιο με το οποίο θ πολιτεία κα κατοχυρϊνει και κα διαςφαλίηει ςε 
όλουσ τουσ μακθτζσ με αναπθρία και Ειδικζσ Εκπαιδευτικζσ Ανάγκεσ τθν υποςτιριξθ ϊςτε να 
προαχκοφν "ςωματικά, νοθτικά , ςυναιςκθματικά, κοινωνικά, θκικά και αιςκθτικά ςτο βακμό 
που οι δυνατότθτζσ τουσ το επιτρζπουν ςτο ςχολικό και κοινωνικό περιβάλλον, μζςα ςε κλίμα 
ιςοτιμίασ, ελευκερίασ , αςφάλειασ, αλλθλοαποδοχισ και ςεβαςμοφ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ". 

 Το νζο κεςμικό πλαίςιο φυςικά κα πρζπει να αντιμετωπίηει τθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ 
όχι αποςπαςματικά και αποκομμζνθ από τθν υπόλοιπθ εκπαίδευςθ αλλά ωσ αναπόςπαςτο 
λειτουργικό μζροσ τθσ υποχρεωτικισ Δθμόςιασ Δωρεάν Παιδείασ. 

 Ζνασ νόμοσ για τθν Γενικι και τθν Ειδικι Εκπαίδευςθ. 

 Ενίςχυςθ του ρόλου τθσ Προςχολικισ Ειδικισ Εκπαίδευςθσ - μζςα από δομικζσ αλλαγζσ - ϊςτε 
να διαςφαλίηεται ςτο μζγιςτο θ πρϊιμθ διάγνωςθ και παρζμβαςθ. 

 Αφξθςθ τθσ χρθματοδότθςθσ για τθν κάλυψθ όλων των λειτουργικϊν δαπανϊν των ΣΜΕΑΕ για 
τον εξοπλιςμό τουσ με τθν κατάλλθλθ υλικοτεχνικι υποδομι. 

 Μόνιμοι διοριςμοί για τουσ απόφοιτουσ των Παιδαγωγικϊν Τμθμάτων Ειδικισ Αγωγισ. 
Διοριςμόσ μόνο με βάςθ το βαςικό πτυχίο. Υπενκυμίηουμε ότι 14 χρόνια δεν τουσ δόκθκε 
κακόλου θ δυνατότθτα για μόνιμο διοριςμό. 



 Κάλυψθ όλων των κενϊν οργανικϊν κζςεων Εκπαιδευτικϊν, Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ 
Προςωπικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ με προςλιψεισ μόνιμου προςωπικοφ. Καμία 
ελαςτικι μορφι εργαςίασ. 

 Ζγκαιρθ ςτελζχωςθ των δομϊν Ειδικισ Αγωγισ από τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. 

 Τμιμα Ζνταξθσ ςε κάκε ςχολικι μονάδα. Αποςφνδεςθ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ από τθν 
φπαρξθ Τ.Ε. 

 Αφξθςθ του αρικμοφ των ΚΕΔΔΥ και ςτελζχωςθ με το απαραίτθτο μόνιμο προςωπικό. 

 4 μακθτζσ ανά τμιμα με δυνατότθτα και 3 μακθτϊν όπου υπάρχει διάγνωςθ αυτιςμοφ και 
πολυαναπθρία. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ μεταφοράσ όλων των μακθτϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ δωρεάν με τα 
κατάλλθλα μεταφορικά μζςα και τθν εξαςφάλιςθ ςυνοδοφ. 

 Στισ υπθρεςιακζσ μεταβολζσ, ςτισ επιλογζσ ςτελεχϊν, διευκυντϊν και προϊςταμζνων να ιςχφει 
ότι και ςτθ Γενικι Εκπαίδευςθ. 

 Επζκταςθ του κεςμοφ των ΕΔΕΑΥ για να καλφπτονται όλεσ οι ςχολικζσ μονάδεσ. 

  Στελζχωςθ των ΕΔΕΑΥ με μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό προςωπικό. Δικαίωμα ψιφου ςτισ 
ςυνεδριάςεισ των ΕΔΕΑΥ και των δαςκάλων τθσ Γενικισ τάξθσ. 

 Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προςωπικό τθσ ΣΜΕΑΕ να καλφπτει αποκλειςτικά τισ ανάγκεσ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ. Σφςταςθ 1 οργανικισ κζςθσ ΕΕΠ ανά 5 ΕΔΕΑΥ. 

 Περιοδικι επιμόρφωςθ για τθν ζνταξθ και τθν ςυμπερίλθψθ όλων των εκπαιδευτικϊν των 
Γενικϊν ςχολείων και όχι μόνο των εκπαιδευτικϊν ΣΜΕΕ και Τ.Ε. 

 Επαναλειτουργία των διδαςκαλείων Ειδικισ Αγωγισ 

 Κατάργθςθ των ΠΥΣΕΕΠ και ΚΥΣΕΕΠ όλεσ οι μεταβολζσ από ΚΥΣΠΕ και ΠΥΣΠΕ 

 Για τθν οργανικότθτα των ΣΜΕΑΕ να υπολογίηεται και ο αρικμόσ των οργανικϊν κζςεων ΕΕΠ. 

 Το ωράριο των Διευκυντϊν 6κζςιων και άνω Ειδικϊν Σχολείων να είναι ανάλογο με των 
Διευκυντϊν 12κζςιων ςχολείων Γενικισ Εκπαίδευςθσ. Αντίςτοιχθ μζριμνα και για τουσ 
Διευκυντζσ – Προϊςταμζνουσ και μικρότερων Ειδικϊν Σχολείων. 

 Μείωςθ διδακτικοφ ωραρίου των Διευκυντϊν – Προϊςταμζνων που το ςχολείο τουσ είναι 
κζντρο υποςτιριξθσ ΣΔΕΥ  

 Διοριςμοί του Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ και του Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ 
ενιαία με τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ με των εκπαιδευτικϊν. 

 Αναμζνουμε τθν τοποκζτθςθ του Υπουργείου Παιδείασ επί των κζςεων που κατακζτουμε. Οι 
βαρυςιμαντεσ δθλϊςεισ περί διαλόγου, κατάκεςθσ προτάςεων, προοδευτικισ αντίλθψθσ για τθν 
εκπαίδευςθ, ευαιςκθςία για τα άτομα με αναπθρία κλπ πρζπει να αποδειχκοφν ότι δεν λζγονται απλά 
για τουσ τφπουσ. Τϊρα είναι θ ϊρα για τισ μεγάλεσ αλικειεσ! Σι ζχετε να πείτε για τθν Ειδικι 
Εκπαίδευςθ κφριε Φίλθ; Ζχετε να πείτε κάτι εκτόσ από ζκφραςθ ςυμπάκειασ θ οποία δεν προςφζρει 
από μόνθ τθσ λφςεισ; Η ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ανοίγει τον διάλογο που εςείσ καλζςατε! Εςείσ κα 
ςυμμετζχετε; 
 
 

Δημοκρατική Συνεργασία 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. 


