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Να αποζυρθεί άμεζα η ηροπολογία για ηην 
Ειδική Αγωγή 

ε πεξηβάιινλ "εζληθνύ δηαιόγνπ γηα ηελ παηδεία", ζην κέζν έληνλσλ θαη 

θιηκαθνύκελσλ θηλεηνπνηήζεσλ ελάληηα ζην αζθαιηζηηθό θαη κε ηελ ειπίδα ηνπ 

αηθληδηαζκνύ ηνπ θόζκνπ ηεο εθπαίδεπζεο, ε θπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ/ΑΜΕΚ, αθνινπζώληαο 

πξνζθηιείο ηαθηηθέο πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ θαηέζεζε ζηηο 10/2/2016 ηξνπνινγία γηα 

ηελ εηδηθή εθπαίδεπζε ζην ζρέδην λόκνπ «κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ 

έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

Με ηελ ηξνπνινγία απηή νπζηαζηηθά θαηαξγνύληαη ηα Σκήκαηα Έληαμεο 

(Σ.Ε). πγθεθξηκέλα ζην θείκελν αλαθέξεηαη: «ν εθπαηδεπηηθόο ηνπ ΣΕ ππνζηεξίδεη ηνπο 

καζεηέο εληόο ηνπο πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο ηνπο ... ε ππνζηήξημε ζε ηδηαίηεξν ρώξν 

πινπνηείηαη εθόζνλ ην επηβάιινπλ νη ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ». Λε 

απηό ηνλ ηξόπν αιιάδεη εληειώο ν ραξαθηήξαο θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ησλ ηκεκάησλ 

έληαμεο, αθνύ αλαζέηεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ ππεξεηνύλ ζηα Σ.Ε, ξόιν part time 

παξάιιειεο ζηήξημεο, κεησκέλνπ αξηζκνύ καζεηώλ ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα. 

Καιιηεξγεί αληηιήςεηο γηα ην όηη ε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία απνηειεί 

ηελ παλάθεηα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο όισλ ησλ καζεηώλ. Λεηώλεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθό ρξόλν θαη ηηο ζηνρεπκέλεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 

θάζε καζεηή πνπ αλήθεη ζην δπλακηθό ηνπ ηκήκαηνο έληαμεο. Αιήζεηα, έλαο 

πεξηπιαλώκελνο ζε ηάμεηο θαη πηζαλόλ ζε δηπιαλά ζρνιεία εηδηθόο παηδαγσγόο ηνπ Σ.Ε ,ηη 

ζα πξσηνπξνιάβεη λα θάλεη; Πόζα παηδηά κπνξεί λα βνεζήζεη; Πώο ζα θάλεη επηζηεκνληθή, 

παηδαγσγηθή θαη εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε, κε βάζε θαη ηηο ηδηαίηεξεο καζεζηαθέο 

αλάγθεο ηξηγπξλώληαο ζε ζρνιεία θαη ηάμεηο;.  

Είλαη θαλεξό πσο ε ηξνπνινγία απηή εληάζζεηαη ζηε ινγηθή ηνπ 3νπ 

κλεκνλίνπ γηα «εμνξζνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ηεο εθπαίδεπζεο» θαη πινπνηεί ηηο 

νδεγίεο ηεο ΕΕ γηα ηελ πιήξε δηάιπζε ησλ ζηαζεξώλ δνκώλ ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο, πξνβάιινληαο ηελ πιήξε έληαμε καζεηώλ κε αλαπεξίεο θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα γεληθά ζρνιεία. Η Ιπβέξλεζε, ζπλερίδνληαο ην έξγν ησλ 

πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ, μειώλεη ην δίθηπν εηδηθήο αγσγήο μεθηλώληαο από ηα 

Σκήκαηα Έληαμεο, ζηνρνπνηεί ηε κεηνςεθία ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία πνπ θαηαθέξλνπλ 
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λα επηβηώλνπλ ζε δεκόζηεο θαη δσξεάλ δνκέο εηδηθήο αγσγήο θαη επηδηώθεη ηε κείσζε ηνπ 

θξαηηθνύ θόζηνπο γηα ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. 

Σν ππνπξγείν πινπνηεί δεζκεύζεηο πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ κε 

πεξηζζό δήιν θαη πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα λέν ρνξό πξνγξακκάησλ ΕΠΑ ζην 

όλνκα ηεο ζπλεθπαίδεπζεο. Σαπηόρξνλα ζην όλνκα ηεο πιήξνπο έληαμεο θαη αθνύ έρεη 

ζηαζεξνπνηεζεί ην κνίξαζκα εθπαηδεπηηθώλ παξάιιειεο ζηήξημεο ζε 2,3 ή θαη 4 καζεηέο 

κε αλαπεξία ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ είζνδν ησλ θνππνληώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε πξνεηνηκάδεηαη ε παξαπέξα ηδησηηθνπνίεζε πιεπξώλ ηεο εθπαίδεπζεο, 

κεηαθέξνληαο ην θόζηνο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ. 

 

Απαηηνύκε: 

Εδώ θαη ηώξα λα απνζπξζεί ε απαξάδεθηε 

ηξνπνινγία!!! 

Άκεζε ίδξπζε θαη επέθηαζε ησλ Σκεκάησλ Έληαμεο. 

Πιήξεο θάιπςε όισλ ησλ αλαγθώλ ζε παξάιιειε 

ζηήξημε από ην θξάηνο. 

 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑ 

Σεηάξηε 17/02 ζηηο 13:30 

 

Για ηο Δ. 
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