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Σοβαρά προβλήµατα στη µαθησιακή διαδικασία, λόγω έλλειψη$ 30 δασκάλων 

Ειδική Αγωγή µετ'εµποδίων στη Μαγνησία 
ΣΤΟ περιθώριο έχει τεθεί αυτή τη 
στιγµή n Ειδική Αγωγή στο Νοµό 
Μαγνησίας, καθώς τα κενά δασκάλων 

ανέρχονται στα 30, ενώ 
λείπουν και καθηγητές διαφόρων 
ειδικοτήτων, όπως λογοθεραπευτής, 

φυσιοθεραπευτής. Αυτή 
τη στιγµή υπάρχουν γονείς που 
ζητούν να στηριχθεί το παιδί τους 
µέσα στην τάξη µε ένα δεύτερο 
δάσκαλο, αλλά το υπουργείο δεν 
διορίζει εκπαιδευτικούς, ενώ παιδιά 

µε κινητικά προβλήµατα που 
φοιτούν σε ειδικά σχολεία, δεν έχουν 

φυσιοθεραπευτή για να τα 
βοηθήσει στην καθηµερινή εξάσκηση. 

Η έλλειψη πιστώσεων έχει φέρει 
σε πολύ δύσκολη θέση τις εκπαιδευτικές 

δοµές της Ειδικής Αγωγής 
στο Νοµό Μαγνησίας, όπως 

τα Ειδικά ∆ηµοτικά, την Παράλληλη 
Στήριξη, τα Τµήµατα Ένταξης, 
αλλά και το ∆ηµοτικό για 

παιδιά που έχουν πρόβληµα αυτισµού, 
αφού λείπουν δάσκαλοι και 

καθηγητές ειδικοτήτων. Μοιραία 
σι λιγοστοί εκπαιδευτικοί καλούνται 

να αντιµετωπίσουν το πλήθος 
των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων 

µε µαθητές που χρήζουν ιδιαίτερης 
φροντίδας. Αλλά και σι 

γονείς εισπράττουν τις συνέπειες 
από την πολιτική των ελάχιστων 
διορισµών, καθώς τα παιδιά σε ορισµένες 

περιπτώσεις δεν τυγχάνουν 
της απαιτούµενης βοήθειας, 

όπως στο θέµα της Παράλληλης 
Στήριξης. 

Ο διευθυντής της ∆ιεύθυνσης 
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
Μαγνησίας κ. Γιάννης Παπαϊωάννου 

τόνισε πως "για τα Ειδικά 
∆ηµοτικά και τα Τµήµατα Έντα- • 
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ξης εκκρεµούν δεκατρία κενά για 
να λειτουργήσουν πλήρως. Από 
τα δεκατρία κενά, τα έξι αφορούν 
στα Ειδικά ∆ηµοτικά. Έχουµε 
στείλει τα κενά στο υπουργείο και 
αναµένουµε αναπληρωτές δασκάλους 

Ειδικής Αγωγής. Πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι υπάρχει κάποια 

ιδιαιτερότητα όσον αφορά· 
στον αντίκτυπο των κενών διδασκόντων 

στα Ειδικά Σχολεία. Για 
παράδειγµα, στο ∆ηµοτικό για τα 
άτοµα µε αυτισµό δικαιολογείται 
ένας εκπαιδευτικός ανά µαθητή. 
Παράλληλα δεν έχουν ικανοποιηθεί 

πλήρως οι ανάγκες σε ειδικό 
εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό. 

Σε όλη τη Θεσσαλία εστάλησαν 
30 πιστώσεις για ανα¬ 

πληρωτές αυτών των ειδικοτήτων. 
Βέβαια, σι γονείς ζητούν την 

κάλυψη των κενών, ενώ εµείς κάθε 
εβδοµάδα επικαιροποιούµετις 

ανάγκες και τις αποστέλλουµε 
στο υπουργείο". 
Παράλληλα αναφέρθηκε και στο 
θέµα της Παράλληλης Στήριξης 
τονίζοντας πως έχουν ικανοποιηθεί 

οι 16 από τις 32 αιτήσεις γονέων 
που εγκρίθηκαν από το υπουργείο 

Παιδείας. "Αναµένονται 
από το υπουργείο νέοι διορισµοί 

αναπληρωτών δασκάλων, 
ενώ δεν αποκλείεται να εγκριθούν 

και άλλα αιτήµατα". 
Ενδεικτικά, στο 1o Ειδικό ∆ηµοτικό 

Νέας Ιωνίας στην περιοχή 
του Αλιβερίου, υπάρχουν κενά 

δύο δασκάλων, ο ένας για το πρωινό 
διδακτικό ωράριο και ο δεύτερος 
για το Ολοήµερο Σχολείο, κατάσταση 

που επιβαρύνει την οµαλή 
εκπαίδευση των παιδιών. 

Στο σχολείο φοιτούν γύρω στους 
25 µαθητές, ενώ σι διδάσκοντες 
είναι πέντε. Ωστόσο, στο Ειδικό 
Σχολείο n αναλογία µαθητών και 
διδασκόντων είναι πολύ χαµηλότερη. 

Επίσης υπάρχουν κενά στο 
λογοθεραπευτή και το φυσικοθεραπευτή. 

Ιδιαίτερα, για το λογοθεραπευτή 
n απουσία του επηρεάζει 

αρνητικά την εµπέδωση της 
άσκησης των µαθητών στο λόγο. 
Παράλληλα στο σχολείο φοιτούν 
και τέσσερις µαθητές µε κινητικά 
προβλήµατα οι οποίοι θα στηρίζονταν 

από το φυσικοθεραπευτή, 
αν υπήρχε στο σχολείο. 

Οήοήµερα 
Παράλληλα, κενά υπάρχουν και 
στους καθηγητές ειδικοτήτων 
στα Ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία 
και πιο συγκεκριµένα στους καθηγητές 

Εικαστικών και Πληροφορικής. 
Από τη ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης ζητήθηκαν 
από το υπουργείο 17 αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί µειωµένου 
ωραρίου για την Πληροφορική 
και άλλοι 17 αναπληρωτές 

εκπαιδευτικοί µειωµένου ωραρίου 
για τα Εικαστικά. 

Τέσσερις αναπληρωτές 
Τέσσερις αναπληρωτές δάσκαλοι 
διορίστηκαν προχθές στα νησιά 
των Βορείων Σποράδων. Οπως 
τόνισε ο κ. Παπαϊωάννου, µετά 

από αυτούς τους διορισµούς καλύπτονται 
και τα τελευταία κενά 

που είχαν αποµείνει στα νησιά. 
Πρόσθεσε δε πως από ενηµέρωση 

που είχε από το υπουργείο 
Παιδείας, πρόκειται για τους τελευταίους 

ουσιαστικά διορισµούς, 
εποµένως, αν προκύψουν 

νέες ανάγκες, θα είναι δύσκολο 
να καλυφθούν. 

Ηµερίδα στο ΚΠΕ 
Μακρινίτσας 
Ηµερίδα µε θέµα εξοικονόµηση ενέργειας 

και συστήµατα θέρµανσης 
διοργανώνει την Τετάρτη 28 

Νοεµβρίου στις 5 το απόγευµα 
στο αρχοντικό "Βατσαρέα Μαυράκη" 

στη Μακρινίτσα το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
της περιοχής σε συνεργασία µε 
την Περιφερειακή ∆ιεύθυνση 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας. 

Εκδήλωση 
στο ∆ηµοτικό Ζαγοράς 
Στη µνήµη της Μαρίας Καλαβρού, 

ένα από τα πρώτα θύµατα 
της ∆ικτατορίας, που καταγόταν 
από τη Ζαγορά, θα είναι αφιερωµένη 

n εκδήλωση για το Πολυτεχνείο, 
που διοργανώνεται από 

τους µαθητές της E' Τάξης του 
Ιου ∆ηµοτικού Σχολείου Ζαγοράς. 

Η εκδήλωση διεξάγεται µε 
τη συνδροµή του διευθυντή του 
σχολείου κ. Κυριαζή Παπούλια 
και της δασκάλας της E' Τάξης κ. 
Νικολέττας Λοάρη. 
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