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Τα σοβαρά προβλήµατα Tns ειδικά εκπαίδευσα 
επισηµαίνει ο ZuXXoyos Ζτήριξηε ΑµεΑ "∆ικαίωµα" 

"Περιµένουµε να δούµε 
το κοινωνικό κράτος" 

Εκ νέου επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας 
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Με νέα 
επιστολή του 
npos τον Υπουργό 
Παιδεία5, 
επανέρχεται 
ο Σύλλογο5 
Στήριξηβ Ατόµων µε 
Αναπηρίεε Κυκλάδων 
"∆ικαίωµα", θέτοντα5 
επίτάπητο5τα 
σοβαρά προβλήµατα 
που αντιµετώπισαν 
για µία ακόµη χρονιά 
σι Σχολι κέε Μονάδεε 
Ειδικήε Αγωγή$ και 
Εκπαίδευση5. ^^^V 

ncjs υπογραµµίζεται, n 
I Ιαπουσία αξιοπρεπών 

συνθηκών διαβίωσα 
για us οικογένειεε παιδιών µε 
αναπηρίε$, οι οποίε$ διεκδικούν 
καθηµερινά ίση αντιµετώπιση 
npos oAous, έχει οδηγήσει χιλιάδεε 

παιδιά εκτό$ εκπαιδευτικού 
συστήµατο5. 

Αβέβαιη n παρουσία 
εκπαιδευτικού κάθε 
σχολικό exos 

Η υφιστάµενη κατάσταση 
αναµφισβήτητα καθιστά "θολό" 

το τοπίο, µε αποτέλεσµα 
κάθε χρονιά οι γονείε να ζουν 
µε την ίδια αγωνία γύρω από 
την ύπαρξη ή µη ενό$ εκπαιδευτικού 

στο σχολείο. "Και όχι ενό$ 
ειδικού δασκάλου απαραίτητα, 
oncjs οφείλει να προσφέρει 
µία ευνοµούµενη δηµοκρατική 
πολιτεία και oncjs επιθυµούν 
γονείε και εκπαιδευτικοί, αλλά 
ενό$ δασκάλου µε επιµόρφωση, 
σεµινάρια και µεταπτυχιακό", 
αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Ειδικότερα, τονίζεται ότι κάθε 
χρόνο επικρατεί n ίδια ανησυχία 
γύρω από την επαρκή στελέχωση 

των σχολικών µονάδων µε 
λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, 

φυσικοθεραπευτή και ειδικό 
βοηθητικό προσωπικό, n οποία 
κρίνεται επιβεβληµένη για την 
καλύτερη δυνατή λειτουργία 
tous". 

Αντιµέτωποι 
µε τον ρατσισµό 

Καθίσταται δε γνωστό ότι µία 
οικογένεια µε ΑµεΑ καλείται να 
αντιµετωπίσει άπειρεε δυσκολίzs 

στην υπόλοιπη ζωή Tns, µε 
πρώτο τον ρατσισµό που υφίσταται 

από το ίδιο το Kp0ros, από 
άτοµα και φορείε και συνεπα^, 
από ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό 

έχει cjs συνέπεια ο γονιόε 
να µένει αποµονωµένο$ και 
αβοήθητο$, ώστε όταν έρχεται 
n στιγµή, oncjs όλα τα παιδιά, 
να πάει και το δικό του στο σχολείο, 

αισθάνεται ανήµπορο$ και 
αντιλαµβάνεται cjs πρόσθετη 

ταλαιπωρία την ένταξη στη σχολική 
διαδικασία. Os εκτούτου, n 

πλειοψηφία των παιδιών παραµένει 
στο σπίτι και στερείται του 

βασικού tous δικαιώµατοε στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση/Ετσι, 
ο yovios έρχεται αντιµέτωπο$ µε 
µία "εικόνα εγκατάλειψηε, υποβάθµισηε 

και αδιαφορίαε, αν όχι 
εχθρική cjs npos τα ΑµεΑ. 

Λαµβάνοντα$ υπόψη tis προσπάθειε$ 
Tns xcijpas να βοηθήσει 

µόνο µία µερίδα πολιτών 
και όχι το σύνολο των κατοίκων 
Tns, οι γονείε αντιµετωπίζουν µε 
µεγάλη ανησυχία το µέλλον των 
παιδιών tous. 

Υποστελέχωση των 
Σχολικών Μονάδων 
Ειδική^ Αγωγής 

'(Drios επισηµαίνεται στην επιστολή 
του Συλλόγου, υπάρχει 

έντονη φηµολογία ότι από τη νέα 
σχολική χρονιά, οι αναπληρωτέ$ 

εκπαιδευτικοί στην ειδική αγωγή 
θα είναι ελάχιστοι, αφού δεν θα 
υπερβαίνουν tis 2000. Αυτό 
σηµαίνει ότι πάρα πολλέ$ Σχολικέε 

Μονάδε$ Ειδικήε Αγωγήε 
θα µείνουν xcjpis ειδικούε δασκάλου$, 

αλλά και xcjpis ειδικό 
βοηθητικό προσωπικό. Τα ειδικά 
σχολεία, n δυνατότητα παράλληλη$ 

στήριξηε και τα τµήµατα 
ένταξη$ θα έχουν πρόβληµα λειτουργία5 

και στην περίπτωση 
anouoias πολλών ειδικοτήτων, 
στην ουσία δε θα µπορούν καν 
να λειτουργήσουν. 

"Ο ucpunoupYOS µπορεί να 
διαβεβαιώνει ncjs "Η ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση τέθηκε 
εζαρχήε 

βασικόε oroxosms πολιτικήε 
του υπουργείου Παιδείαε και 
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 

προκειµένου οι µαθητέ$ 
µε ειδικέε εκπαιδευτικέε ανάγκε$ 

να έχουν όσο το δυνατόν 
ουσιαστικότερη υποστήριξη», 

αλλά ήδη φοβόµαστε αυτό το 
«όσο το δυνατόν ουσιαστικότερη 

υποστήριξη"" αναφέρει ο 
Σύλλογο5, προσθέτοντα$ ncjs 
"έχει αποδειχτεί περίτρανα ότι 
εµπαίζονται γονείε και εκπαιδευτικοί, 

όταν ανακοινώθηκε 
ncjs θα γίνει διαγωνισµόε ΑΣΕΠ 
για ΠΕ71 και ΠΕ61 και κατόπιν 
δεν έγινε". 

Επιβεβληµένη n 
δηµιουργία τµηµάτων 
ένταξηε 

ΚαταλήγοντχΕ, ο Σύλλογοεζητάτη 
δηµιουργία τµηµάτων ένταEns 

στα σχολεία, επανδρωµένα 
µε ειδικούε δασκάλου$, αλλά και 
µε ειδικούε νηπιαγωγού$, όχι 
µέσω ολιγόωρων σεµιναρίων, 
αλλά nnjxio0xous τη s Ειδικήε 
Αγωγή$. Παράλληλα, κρίνει 
απαραίτητη την άρτια και έγκαιρη 
στελέχωση των µονάδων otis 

αρχέ$ Σεπτέµβρη, εκφράζοντα$ 

ταυτόχρονα την απορία του σχετικά 
µετη λειψή στελέχωση των 

τµηµάτων και πάντα µετά τον 
Οκτώβρη. "Μάλλον οι κυβερνήσει 

προδήλου φανερώνουν ότι 
δεν tous ενδιαφέρουν τα ΑµεΑ" 
υποστηρίζουν. Επιπλέον ζητά 
την κατάλληλη υποστήριξη των 
δασκάλων, καθηγητών και 
νηπιαγωγών από τον ειδικό 
σχολικό Σύµβουλο, που δε θα 
είναι ένα$ για τη βόρεια και τη 
νότια Ελλάδα µαζί, oncjs συµβαίνει 

µέχρι σήµερα. Κρίνουν 
δε, επιβεβληµένο τον εξοπλισµό 
των µονάδων µε την κατάλληλη 
υλικοτεχνική υποδοµή για ΑµεΑ 
και µε όλα τα χρήσιµα διδακτικά 
και παιδαγωγικά εργαλεία που 
χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί. 

Επιπροσθέτου, αιτείται την 
εφαρµογή του εξατοµικευµένου 

προγράµµακκ εκπαίδευση$, 
προσαρµοσµένου στον κάθε µαθητή 

µε ειδικέε εκπαιδευτικέε 
ανάγκε$, σε ετήσια τουλάχιστον 

βάση, καθώ5 και την έγκαιρη και 
χωρί$τεράστιε5 καθυστερήσει 
αξιολόγηση και υποστήριξη από 
τα ΚΕ∆∆Υ. 

liXos στη 
στοχοποίηση 
των µαθητών 

"Να υποοτηριχτούντα ΚΕ∆∆Υ, 
αντί να κλείσουν και να συµπεριληφθούν 

οργανικέε θέσειε 
ειδικών θεραπευτών σε αυτά 
(εργοθεραπευτών, φυσιοθεραπευτών 

κλπ)" ζητούν συγκεκριµένα, 
ενώ καταλήγουν µε 

την εκτίµηση ότι θα πρέπει "να 
γίνει ουσιαστική n λειτουργία 
των τµηµάτων ένταξη$ και όχι 
"απένταξη$" και oroxonoinons 
των µαθητών µόνο για το µάθηµα 

γλώσσα$ και µαθηµατικών, 
oncjs λειτουργούν cjs τώρα". 
"Περιµένουµε να δούµετο "κοινωνικό 

κράτο5" επιτέλουε σε 
λειτουργία", επισηµαίνουν. 
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