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Σξνπνινγία γηα εηδηθή αγσγή: Έλα αθόκα βήκα ζηελ πιήξε επειημία ζην ρώξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, κε ζύκα ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ 

 

Δλ κέζσ θαινθαηξηνύ θαη κε ηα ζρνιεία θιεηζηά ην ππνπξγείν παηδείαο ζπλερίδεη λα λνκνζεηεί γηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. Σα κλεκόληα, ε δηαξθήο ιηηόηεηα, νη κεδεληθνί δηνξηζκνί, νη πεξηθνπέο ζηηο θνηλσληθέο 

δαπάλεο, νη δεζκεύζεηο απέλαληη ζε ΔΔ-Γ.Ν.Σ-ΟΟΑ απνηεινύλ ην πνιηηηθό πιαίζην ηνπ «κίλη» 

λνκνζρεδίνπ εηδηθήο αγσγήο πνπ δόζεθε ζηε δεκνζηόηεηα. 

 

Σν ππνπξγείν επηιέγεη ηε κέζνδν ησλ ηξνπνινγηώλ, εθηηκώληαο πσο έηζη ζα βξνπλ κηθξόηεξε 

αληίζηαζε ηα ζρέδηά ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ θαηάζεζε ελόο ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ λόκνπ γηα ηελ εηδηθή 

εθπαίδεπζε (κε ηξνπνινγία έγηλε άιισζηε θαη ε αιιαγή ηνπ ξόινπ ησλ ηκεκάησλ έληαμεο). ηνλ πην 

επαίζζεην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, εθείλνλ ηεο εηδηθήο αγσγήο, δηακνξθώλεηαη ε ινγηθή ηεο πιήξνπο 

επειημίαο ζην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, όπνπ όινη ζα κπνξνύλ λα θάλνπλ ηα πάληα – κε ηε ίδηα 

ινγηθή ηνπ «λένπ νινήκεξνπ ζρνιείνπ» ηνπ Φίιε θαη ησλ αιιαγώλ ζηα γπκλάζηα θαη ηα ΔΠΑΛ. Σν 

ππνπξγείν πξνζπαζεί λα «δηαρεηξηζηεί» ην ππάξρνλ εθπαηδεπηηθό δπλακηθό, ρσξίο λα θάλεη 

κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη ηαπηόρξνλα λα εληζρύζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ «πιήξε έληαμε» ησλ 

δνκώλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο ζηε γεληθή.  Κάλεη έλα βήκα κπξνο (θαηάξγεζε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 56 

ηνπ λ.3966/2011) θαη πνιιά βήκαηα πίζσ (κε ηηο ζπλερείο θαη εθηεηακέλεο θαηεγνξηνπνηήζεηο εθπαηδεπηηθώλ 

θαη ηηο αληηθαηηθνύο πξνζδηνξηζκνύο ησλ πξνζόλησλ ηνπο) δειώλνληαο κε ζαθήλεηα όηη ν ζπλνιηθόο 

ζρεδηαζκόο ζα εθπνξεύεηαη από ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ αλαπήξσλ, αιιά θαη ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ ρώξνπ ηεο εηδηθήο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

1. Ζ ηξνπνινγία πνπ θαηαηέζεθε ζην ζρέδην λόκνπ «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ειιελόγισζζε εθπαίδεπζε, ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο», αλαγλσξίδεη κε ζαθή ηξόπν ηνπο κεδεληθνύο δηνξηζκνύο. 

Γηα ην ιόγν απηό επηθεληξώλεηαη ζηηο  εξγαζηαθέο ζρέζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηεο ΔΑΔ, πξνζπαζώληαο λα 

δηαρεηξηζηεί ηα ηερλεηά «πιενλάζκαηα» εθπαηδεπηηθώλ πνπ ην ίδην ην ππνπξγείν ζα δεκηνπξγήζεη από ηηο 

αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζρνιείσλ. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε αλαθέξεηαη: «παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα 

πξνζσξηλήο ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο ΔΑΔ εθπαηδεπηηθώλ κε εκπεηξία ή ιηγόηεξα πξνζόληα ζηελ 

ΔΑΔ, κε απνηέιεζκα λα αμηνπνηείηαη κε ην βέιηηζην ηξόπν ην πθηζηάκελν αλζξώπηλν δπλακηθό, λα 

εμππεξεηνύληαη άκεζα νη αλάγθεο ησλ καζεηώλ θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

δνκώλ ΔΑΔ» θαη εκείο δηαβάδνπκε ζε ειεύζεξε κεηάθξαζε όηη λνκνζεηείηαη ε «ειεύζεξε κεηαθίλεζε» 

εθπαηδεπηηθώλ από ηε γεληθή ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε θαη από βαζκίδα ζε βαζκίδα γηα λα θαιπθηνύλ όρη 
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πξνζσξηλά (νύηε απηό άιισζηε είλαη δηθαηνινγία γηα ηνλ επαίζζεην ρώξν ηεο εηδηθήο) αιιά κόληκα νη 

κεγάιεο αλάγθεο ησλ εηδηθώλ δνκώλ. Σν Τπ. Παηδείαο θάλεη έλα αθόκε βήκα ζηελ εθαξκνγή ηεο πιήξνπο 

εθαξκνγήο ηεο θηλεηηθόηεηαο ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ πξνζιήςεσλ 

αλαπιεξσηώλ θαη ησλ κεδεληθώλ κόληκσλ δηνξηζκώλ. 

2.  Ζ ηξνπνινγία δεκηνπξγεί αθόκε κεγαιύηεξε αζάθεηα σο πξνο ηα πξνζόληα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο, αζάθεηα πνπ θπκαίλεηαη από ηελ απόιπηε εμεηδίθεπζε κέρξη ηελ 

κεδεληθή επηκόξθσζε ζε ζέκαηα εηδηθήο εθπαίδεπζεο (αθόκε θαη όζνη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

πξνϋπεξεζία ζε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζα κπνξνύλ λα θαιύςνπλ ζέζεηο εηδηθήο αγσγήο!!!). Καη 

απηό ζπκβαίλεη ελώ κόιηο πξηλ κεξηθνύο κήλεο ην ΗΔΠ θαζόξηδε κε αθξίβεηα θαη πεξηζζό δήιν απμεκέλα 

πξνζόληα γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ κεηαπηπρηαθώλ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε. Απηή ε δηηηή θαη αληηθαηηθή 

πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ νπζία εμππεξεηεί ηνλ πνιηηηθό ζρεδηαζκό ηεο θπβέξλεζεο πνπ είλαη 

ΚΑΙ ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνύ ράξηε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ: Με ην δηαρσξηζκό θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κε λέα άλζηζε ηεο βηνκεραλίαο ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ 400 σξώλ θαη κε 

ην «άλνηγκα» δηεθδίθεζεο ζε λέα ΔΠΑ γηα ηελ «ηαρύξπζκε» επηκόξθσζε πάλσ ζηηο αξρέο ηεο 

ζπλεθπαίδεπζεο, ζθηαγξαθείηαη ν λένο «νδηθόο ράξηεο» ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ.  

3. Ζ αηηηνινγηθή έθζεζε επηθξίλεη ηελ «από εμαηξεηηθά λσξίο επαγγεικαηηθή εμεηδίθεπζε»!!! 

πνπ δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ησλ Δηδηθώλ Δπαγγεικαηηθώλ Γπκλαζίσλ, πξνζαξκόδνληαο «κε ηνλ λέν ηύπν 

ηνπ  Δληαίνπ Δηδηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ ηε θνίηεζε ζηα πιαίζηα ηεο εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ηα ηζρύνληα ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε»!!!. Έηζη νη ζπληάθηεο ηεο 

ηξνπνινγίαο «ηεξκαηίδνπλ ην θαηλόκελν ηεο άθαηξεο θαη παηδαγσγηθά αλεπίηξεπηεο πξόσξεο εμεηδίθεπζεο 

ησλ καζεηώλ»!!! (ησλ γπκλαζίσλ) θαη νξίδνπλ σο πξόγξακκα ησλ ηεζζάξσλ ηάμεσλ ηνπ ιπθείνπ εθείλν ηνπ 

εζπεξηλνύ επαγγεικαηηθνύ ιπθείνπ. Γελ έρνπλ άγλνηα δεδνκέλσλ νη ζπληάθηεο ηεο ηξνπνινγίαο. Αζθαιώο 

θαη γλσξίδνπλ όηη ν πιεζπζκόο ζε εηδηθέο δνκέο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ΔΠΙΒΑΛΛΔΣΑΙ ΝΑ 

ΞΔΚΙΝΗΔΙ ΑΠΟ ΝΩΡΙ δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ απνθαηάζηαζε θαη 

απηό γηαηί ν ρξόλνο ζε απηή ηελ καζεηηθή νκάδα ΜΔΣΡΑ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ γηα ηελ απόθηεζε όζσλ 

γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ απαηηνύληαη πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα είλαη επαγγεικαηηθά θαη θνηλσληθά 

επαξθείο (ηνπιάρηζηνλ όζνη καζεηέο δελ ζα ρξεηαζηνύλ δηα βίνπ  ππνζηήξημε). Απηόο είλαη άιισζηε θαη ν 

ιόγνο πνπ ζε πξνεγνύκελα λνκνζεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα ησλ εηδηθώλ ζρνιείσλ (ρακειόηεξεο 

δειαδή εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο) ππάξρεη πξόβιεςε γηα πξν-επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο. Αλ ινηπόλ ηζρύεη 

απηή ε «εθπαηδεπηηθή αξρή» (ηεο ΜΖ πξόσξεο εμεηδίθεπζεο!!!), ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε θαη αιιαγέο ζην 

πξόγξακκα ησλ εηδηθώλ ζρνιείσλ; Ση ζθνπεύεη άξαγε λα θάλεη ην ππνπξγείν κε ηηο εηδηθόηεηεο ησλ ΣΔΔ 

εηδηθήο αγσγήο; Δίκαζηε πάιη κπξνζηά ζε πεξηπιαλώκελνπο εθπαηδεπηηθνύο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο; Σν ππνπξγείν πξνθξίλεη ηελ «πάζε ζπζία θάιπςε» ησλ θελώλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ρώξνο θαη 

ζην όλνκα απηήο ηεο πξνηεξαηόηεηαο ζπζηάδεη ηα κνξθσηηθά δηθαηώκαηα ησλ αλαπήξσλ καζεηώλ. 



4. Αληί ην ππνπξγείν λα κεξηκλήζεη γηα ηελ ίδξπζε πξνζηαηεπκέλσλ εξγαζηεξίσλ (ζαλ 

ζηαζεξή δνκή ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο), αληί λα θάλεη πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ, εμαγγέιιεη 

ίδξπζε λέσλ δνκώλ εηδηθήο εθπαίδεπζεο θαη εμαζθάιηζε θνλδπιίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ρσξίο λα ιέεη 

ην πόηε, πνύ , κε πνηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαη κε πνηεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Αληηζέησο 

είλαη πνιύ ζαθέο ην είδνο ησλ «ζπλεηαηξηζκώλ» ππό ηελ αηγίδα ησλ ελώζεσλ γνλέσλ πνπ ζα ζπλδξάκνπλ 

ην «έξγν ηεο πνιηηείαο» ζηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ απνθνίησλ ΑΜΔΑ από ηηο δνκέο ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ κεηαθνξά επζπλώλ ηνπ θξάηνπο ΠΑΛΗ ζηηο πιάηεο ησλ γνληώλ 

(αιιά θαη ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο πνπ ιακβάλεη ήδε κέηξα) ζα αθαηξέζεη θεθηεκέλα από ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ κε αλαπεξία πνπ θνηηνύλ ζε δνκέο ηεο εηδηθήο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

θαη ζα «ζηξαγγίμεη» νηθνλνκηθά ηηο νηθνγέλεηεο ησλ καζεηώλ απηώλ. Σαπηόρξνλα κε ε γελίθεπζε ηνπ 

ζεζκνύ ηεο «καζεηείαο» ζηνλ εηδηθό πιεζπζκό πξνζθέξεηαη θζελό εξγαηηθό δπλακηθό ζε εξγνδόηεο. Σν 

πξόγξακκα- «ρπιό»  πνπ πξνεηνηκάδεη ην Τπ. Παηδείαο γηα ηελ εηδηθή επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ζηνρεύεη 

λα παξαδώζεη κέζσ ηεο καζεηείαο ηηο επαγγεικαηηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ βνξά ζηα ρέξηα ηεο αγνξάο 

απόιπηα ππνηαγκέλεο ζηηο αλάγθεο ηεο. 

5. Ζ κεηαηξνπή ησλ εηδηθώλ επαγγεικαηηθώλ γπκλαζίσλ θαη εηδηθώλ επαγγεικαηηθώλ 

ιπθείσλ ζε εληαία επαγγεικαηηθά γπκλάζηα θαη ιύθεηα  έρεη σο ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ δεκνζηνλνκηθνύ 

θόζηνπο ηόζν ζε θηηξηαθέο ππνδνκέο όζν θαη ζε εθπαηδεπηηθό, ΔΒΠ, ΔΔΠ πξνζσπηθό. 

 

Ζ εηδηθή εθπαίδεπζε εδώ θαη ρξόληα, από όιεο ηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο αιιά θαη από ηελ 

ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ, απνηειεί πεδίν εθαξκνγήο θάζε είδνπο ειαζηηθώλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ, αιιά θαη πηινηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ κνλαδηθό ζηόρν έρνπλ ηε δηάιπζε ηνπ 

δεκόζηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζρνιείνπ.  

Ζ ΔΑΔ αληηκεησπίδεηαη απνζπαζκαηηθά, κε γλώκνλα ηηο δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο θαη ηελ πεηζαξρία 

ζηνπο ζηόρνπο ησλ κλεκνλίσλ. Σα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηα κνξθσηηθά 

δηθαηώκαηα ησλ καζεηώλ βξίζθνληαη καθξηά από ηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπ ππνπξγείνπ. 

Η δσξεάλ, δεκόζηα, ππνρξεσηηθή εηδηθή εθπαίδεπζε, ε ζηειέρσζε ησλ δνκώλ ηεο εηδηθήο 

αγσγήο κε καδηθνύο δηνξηζκνύο κόληκσλ εθπαηδεπηηθώλ, πνπ ζα έρνπλ γλώζε ηνπ ρώξνπ θαη εληαία 

εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, θαη ΚΤΡΙΩ ΣΑ ΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ζα ζπλερίδνπλ λα 

απνηεινύλ αηηήκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θηλήκαηνο θαη ζα βξεζνύλ ζην επίθεληξν ησλ δηεθδηθήζεσλ 

από ηελ έλαξμε θηόιαο ηεο  εξρόκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο.   


