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Χωρίσ ςχζδιο, χωρίσ διάλογο, ςυνεχίηουν το "ράβε - ξιλωνε" ςτθν Ειδικι αγωγι! 

  

 Για μια ακόμθ φορά, ςε άςχετο ςχζδιο νόμου, παρά τα όςα ζλεγαν τα "ανζμελα" χρόνια 
τθσ αντιπολιτευτικισ τουσ επαναςτατικότθτασ αλλά και τον πρϊτο χρόνο τθσ "περιφανθσ" 
διαπραγμάτευςθσ, θ Κυβζρνθςθ των ΤΡΙΖΑΝΕΛ ψθφίηει ρυκμίςεισ που αφοροφν ςτθν ειδικι 
αγωγι. τθν αιτιολογικι μάλιςτα ζκκεςθ, περιγράφουν ωσ ςτόχο τθσ παρζμβαςισ τουσ: "την 
ορθολογική κατανομή των μαθητών ςφμφωνα με τισ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ!!", το οποίο 
ςθμαίνει ςτθν πραγματικότθτα: "βάηω ςτον μνθμονιακό κόφτθ που κα "ζςκιηα", ακόμα 
περιςςότερο τθν ειδικι αγωγι"... 

 Απομζνει λοιπόν ζκκετθ μία ακόμθ υπόςχεςθ τθσ Κυβζρνθςθσ, για ςυνολικι παρζμβαςθ 
ςτθν ειδικι αγωγι μετά από διάλογο με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και επιλζγεται θ τακτικι 
μιασ ακόμα αποςπαςματικισ ρφκμιςθσ, θ οποία δεν εντάςςεται ςε κανζναν εκπαιδευτικό 
ςχεδιαςμό.  

 Οι ρυκμίςεισ που ψθφίςτθκαν είναι ςε αρνθτικι κατεφκυνςθ, με εξαίρεςθ τθν μείωςθ 
του αρικμοφ των μακθτϊν για τθν δθμιουργία τάξθσ ςτα ειδικά Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά 
χολεία από 5-8 που ιταν, ςε 4-7, που αποτελεί κετικό γεγονόσ. υγκεκριμζνα: 

 καταργικθκε θ δυνατότθτα μείωςθσ κατά 3 μακθτζσ, για κάκε μακθτι με αναπθρία ι 
ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ, ςε τμιματα που ζχει ςυμπλθρωκεί ο μζγιςτοσ αρικμόσ 
μακθτϊν (25). το εξισ για να υπάρξει μείωςθ οι μακθτζσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 
2! Για τουσ φωςτιρεσ που ειςθγικθκαν και ψιφιςαν τθ ρφκμιςθ, θ φπαρξθ 
παραδείγματοσ χάρθ ενόσ παιδιοφ με αυτιςμό ςε μία τάξθ με 25 μακθτζσ δεν χρειάηεται 
κανενόσ είδουσ αντιμετϊπιςθ από το Υπουργείο! Για να μειωκεί κατά τρεισ μακθτζσ το 
τμιμα, κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον δφο!! 

 καταργικθκε θ δυνατότθτα μείωςθσ κατά 3 μακθτζσ, ςε τάξεισ που φοιτοφν μακθτζσ με 
διαγνωςμζνεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ, (δυςλεξία, δυςγραφία, δυςαρικμθςία, 
δυςαναγνωςία, δυςορκογραφία) ανεξάρτθτα από το πόςοι είναι, εφόςον υπάρχει ςτο 
ςχολείο τμιμα ζνταξθσ!!  Για τουσ φωςτιρεσ που ειςθγικθκαν και ψιφιςαν τθ ρφκμιςθ, 
για να υπάρξει δυνατότθτα μείωςθσ του αρικμοφ των μακθτϊν πρζπει να μθν υπάρχει 
τμιμα ζνταξθσ ςτο ςχολείο και να φοιτοφν ςτθν τάξθ πάνω από 4 μακθτζσ με 
διαγνωςμζνεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. Για αυτοφσ δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα εάν ςε 
μία τάξθ υπάρχουν 4 μακθτζσ με τισ ςυγκεκριμζνεσ δυςκολίεσ οι οποίεσ απαιτοφν 
εξατομίκευςθ διδαςκαλίασ, εργαςιϊν κλπ!! 

 Δυςκολεφει περιςςότερο και τθν μείωςθ των μακθτϊν ακόμα και όταν ςυντρζχουν οι 
νζεσ δυςμενζςτερεσ  προχποκζςεισ που ψθφίςτθκαν, κακϊσ για να παρκεί απόφαςθ 
μεςολαβοφν πζντε εμπλεκόμενοι φορείσ: Απόφαςθ υλλόγου διδαςκόντων, ςφμφωνθ 
γνϊμθ ςχολικοφ ςυμβοφλου ειδικισ αγωγισ, ςφμφωνθ γνϊμθ ςυμβοφλου παιδαγωγικισ 
ευκφνθσ, ειςιγθςθ διευκυντι πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τζλοσ απόφαςθ 



περιφερειακοφ διευκυντι εκπαίδευςθσ!! Με λίγα λόγια: "ηιςε Μάθ μου να φασ 
τριφφλλι..." 

 Καλοφμε το Τπουργείο Παιδείασ, για μια ακόμθ φορά, χωρίσ βζβαια να ελπίηουμε ότι 
υπάρχει περίπτωςθ να ειςακουςτοφμε κακϊσ τα δείγματα γραφισ είναι ςε εντελϊσ αρνθτικι 
κατεφκυνςθ, να προχωριςει ςε ουςιαςτικζσ διαδικαςίεσ διαλόγου με ςτόχο τθν δθμιουργία 
ενόσ ςυνολικοφ πλαιςίου παρζμβαςθσ ςτον ευαίςκθτο χϊρο τθσ ειδικισ αγωγισ. Σο πρϊτο 
βιμα μιασ ουςιαςτικισ παρζμβαςθσ δεν μπορεί να είναι άλλο από τθν αποκατάςταςθ των 
εκπαιδευτικϊν ειδικισ αγωγισ που για πάρα πολλά χρόνια προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ και 
χωρίσ να φταίνε ςε τίποτα βρίςκονται ςε κακεςτϊσ εργαςιακισ αναςφάλειασ και ομθρείασ. 

 Η εποχι των εφκολων ευχάριςτων αντιπολιτευτικϊν λόγων, ζχει περάςει. Όλοι κρίνονται 
από τα ζργα και όχι από τισ προκζςεισ τουσ.  
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