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Μόλις µια βδοµάδα µετά την 
ψήφιση του Ν.4115/2013 και 
του επίµαχου άρθρου 39, το 
υπουργείο Παιδείας δηµοσίευσε 
πρόγραµµα -ενταγµένο στο 

ΕΣΠΑ- µε τίτλο: «Ανάπτυξη Υποστηρικνκών 
∆οµών για την ένταξη 

και συµπερίληψη στην εκπαίδευση 
των µαθητών µε αναπηρία 

ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
- Μετατροπή του Ειδικού 

Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης 
Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης». 
Στο κείµενο αυτό αποκαλύπτονται 
οι πραγµατικές προθέσεις του υπουργείου 

που δεν είναι άλλες από 
την πλήρη αποδιάρθρωση;του 

συνόλου της Ειδικής Αγωγής, µέσα 
από την «ένταξη όπως όπως» 

στα κοινά σχολεία. 
To πρόγραµµα αυτό αποκαλύπτει 

τον πραγµατικό σκοπό των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων. ∆ηλαδή: 
χρήµατα για τη διάλυση της Ειδικής 

Αγωγής, χρήµατα για να παραδοθεί 
ο ευαίσθητος αυτός χώρος 

στους ιδιώτες, χρήµατα για 
να πεταχτούν τα ΑµΕΑ έξω από 
το σχολείο και όχι για να βρουν 
µια θέση στη ∆ηµόσια Ειδική Αγωγή, 

185 χιλιάδες παιδιά που τη 
στερούνται. Αυτή είναι η πολιτική 

της EE! 
Πρόκειται για το «νέο» µοντέλο 

Ειδικής Αγωγής που κύριο στόχο 
έχει να µεταβιβαστεί η ευθύνη 
και το κόστος της, στους ίδιους 
τους «χρήστες», στα παιδιά, δηλαδή, 

µε Αναπηρίες και Ειδικές 
Μαθησιακές Ανάγκες και τις οικογένειες 

τους. 

Ποιες αλλαγές 
έφερε ο νέος νόµος 

Με το νόµο 4115/13, τα Ειδικά 
Σχολεία µετατρέπονται σε Κέντρα 
Υποστήριξης (!) µιας ενότητας σχολικών 

µονάδων, που ονοµάζεται 
πλέον Σχολικό ∆ίκτυο Εκπαίδευσης 

και Υποστήριξης (Σ∆ΕΥ) και 
δηµιουργείται µε απόφαση του περιφερειακού 

διευθυντή. To Σ∆ΕΥ, 
εκτός των άλλων, έχει σκοπό να 
συντονίζει τις σχολικές µονάδες 
µέλη του, ώστε να εντάσσουν και 
να υποστηρίζουν τους µαθητές µε 
αναπηρία και τα αντίστοιχα τµήµατα 
ένταξης και παράλληλης στήριξης. 

Σε κάθε χολική µονάδα δηµιουργείται 
Επιτροπή ∆ιαγνωστικής Εκπαιδευτικής 

Αξιολόγησης και Υποστήριξης 
(Ε∆ΕΑΥ), που θα αποτελείται 

από το διευθυντή, τον εκπαιδευτικό 
Εδικής Αγωγής του Τµήµατος 

Ενταξης ή της Παράλληλης Στήριξης 
του σχολείου, έναν ψυχολόγο 

κι έναν κοινωνικό λειτουργό από το 
Κέντρο Υποστήριξης του Σ∆ΕΥ. Η 
επιτροπή αυτή «θα κάνει διάγνωση, 
θα διαµορφώνει πρόγραµµα διαφοροποιηµένης 

διδασκαλίας για τους 
µαθητές µε διαπιστωµένη δυσκολία 
µάθησης (παραπέµποντας όσους 
χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη 
σε ...εξωσχολικές Υπηρεσίες!)...». 
To µόνο που εκ των πραγµάτων δε 
θα µπορούν τα παραπάνω όργανα 

(Σ∆ΕΥ - Ε∆ΕΑΥ) να κάνουν, είναι 
ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο. 

Επιπλέον, χιλιάδες εκπαιδευτικοί 
Ειδικής Αγωγής των σηµερινών 
ΣΜΕΑΕ, µε πολύτιµη ειδίκευση 
στην Ειδική Αγωγή, θα χάσουν 

τα επόµενα χρόνια τις οργα- 

∆ιαλύουν την ειδική αγωγή! 
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νικές θέσεις τους, αν είναι µόνιµοι 
(ή δε θα διοριστούν ποτέ, αν 

είναι αναπληρωτές), και είναι αµφίβολο 
αν θα µπορέσουν να εργαστούν 
στην Ειδική Αγωγή ξανά. 

Ποιο είναι το έργο 
των ειδικών σχολείων 

µέχρι σήµερα; 
Πολύς κόσµος, ακόµη και πάρα 

πολλοί εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν 
τι έργο επιτελείται σήµερα 

στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης. Επιγραµµατικά 
αναφέρουµε τα εξής: στις 

δοµές της Ε.Α. φοιτούν µαθητές 
που λόγω κάποιας αναπηρίας ή ειδικής 

εκπαιδευτικής ανάγκης δεν 
µπορούν να παρακολουθήσουν το 
πρόγραµµα του Κοινού Σχολείου. 
Οι µαθητές εκεί κατατάσσονται µε 
βάση τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

σε τµήµατα (πλαίσια) και η 
εκπαιδευτική παρέµβαση αποσκοπεί 

κατά πρώτο στη σχολική ένταξη 
και στη συνέχεια στην κοινωνική. 
Για το λόγο αυτό η συντριπτική 

πλειοψηφία των Ειδικών Σχολείων 
είναι συστεγαζόµενα µε Κοινά Σχολεία. 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 
των Ειδικών Σχολείων περιλαµβάνονται 

κατά κύριο λόγο δραστηριότητες 
αυτοεξυπηρέτησης, κοινωνικών 
δεξιοτήτων, επικοινωνίας 

κλπ., ενώ σε κάποια παιδιά είναι 
εφικτό να διδαχτούν και εκπαιδευτικά 

αντικείµενα γλώσσας, 
µαθηµατικών και λοιπών µαθηµάτων 

του γενικού σχολείου, µε την 
ανάλογη βέβαια απλούστευση και 
προσαρµογή. 

Επιπλέον, στα Ειδικά Σχολεία υπάρχει 
το Ειδικό και Ειδικό Βοηθητικό 
Προσωπικό το οποίο ανάλογα 

µε την ειδικότητα του παρέχει 
εξειδικευµένη υποστήριξη 

στους µαθητές (π.χ. φυσιοθεραπευτές, 
φροντιστές κλπ.) αλλά και 

στις οικογένειές τους (π.χ. κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχολόγοι κ.λπ.). 

Πού το πάει 
το υπουργείο; 

∆ιαβάζοντας το παρακάτω απόσπασµα 
αρκεί για να καταλά¬ 

βουµε «πού το πάει»: 
«Σήµερα ωστόσο, η Ειδική Αγωγή 

διεθνώς δεν ορίζεται πλέον 
ως ένα διαφοροποιηµένο σχολείο 

και συνεπώς διαφοροποιηµένο 
πρόγραµµα σπουδών, αλλά 

σαν επιπρόσθετες ειδικές υπηρεσίες, 
τόσο παιδαγωγικές, όσο 

και σχολικές ψυχολογικές υπηρεσίες 
υποστήριξης του Κοινού 

συµβατικού Σχολείου για συµπερίληψη 
όλων των µαθητών και υπηρεσίες 

αντιµετώπισης των εµποδίων 
εκπαίδευσης και υποστήριξης 
των µαθητών αυτών, 

αλλά και των οικογενειών τους. 
Τούτο έχει ως αποτέλεσµα οι µαθητές 

στο σύνολο τους να επωφελούνται 
από τις αναγκαίες υποστηρικτικές 

υπηρεσίες, αλλά 
και τις γνώσεις του επιστηµονικού 

επαγγελµατικού δυναµικού 
των στελεχών της ειδικής αγωγής 

(σελ. 8)». 
Οµως η «∆ιεθνής Εµπειρία» 

διδάσκει κάτι άλλο: σε όποιες 
χώρες εφαρµόστηκαν αντίστοιχα 

µοντέλα «ένταξης», (π.χ. Ιταλία 
τη δεκαετία του W) τον πρώτο 
καιρό επικράτησε χάος στα 

σχολεία και στη συνέχεια ήρθε 
ως «σωτήρας», να δώσει τη λύση 

ο ιδιωτικός τοµέας, µε την ίδρυση 
ιδιωτικών σχολείων και ιδρυµάτων, 

µε πανάκριβα δίδακτρα, 
για όσους βέβαια µπορούσαν 

να πληρώσουν. Οι υπόλοιποι 
...στον Καιάδα του κοινωνικού 
περιθωρίου. 

Με απλά λόγια: διαλύουν τα 
Ειδικά Σχολεία και τις υποδοµές 

τους, πετάνε τους µαθητές 
στα Κοινά Σχολεία και προσπαθούν 

να πείσουν ότι δε θα ωφεληθούν 
από αυτό µόνο οι µαθητές 

των Ειδικών Σχολείων αλλά 
και αυτοί των Κοινών. Να το 

πούµε πιο παραστατικά: στέλνουµε 
έναν µαθητή (µπορεί και περισσότερους) 

µε µια βαριά αναπηρία 
(π.χ. νοητική υστέρηση ή 

αυτισµό) σε µια κοινή τάξη, χωρίς 
τις αντίστοιχες υποδοµές και 

περιµένουµε να γίνει ...«το θαύµα 
της συµπερίληψης» και ο µαθητής 

να ενσωµατωθεί στην οµάδα 
της τάξης και να παρακολουθεί 
το πρόγραµµα της. Οµως, 

Από πρόσφατη 
κινητοποίηση 
του ΠΑΜΕ 
στο υπουργείο 
Παιδείας 

αλήθεια, πώς θα πραγµατοποιηθούν 
τα -απόλυτα αναγκαία για 

τα παιδιά µε ΕΑ- εξειδικευµένα 
προγράµµατα αυτοεξυπηρέτησης, 

των κοινωνικών δεξιοτήτων, 
της επικοινωνίας, της εργοθεραπείας 

κ.λπ., µέσα σε µια 
τάξη του Κοινού Σχολείου, χωρίς 
την αντίστοιχη υποδοµή που διαθέτουν 

(έστω και στοιχειωδώς 
κάποια) τα Ειδικά Σχολεία; 

Στην ουσία, όσα από τα παιδιά 
µε Ειδικές Ανάγκες έχουν βαριές 
αναπηρίες, σωµατικές και νοητικές, 

δε θα εκπαιδευτούν ποτέ, 
µε αποτέλεσµα να µη µπορέσουν 
ποτέ να αυτοεξυπηρετηθούν, να 
αποκτήσουν ένα επάγγελµα και 
πολύ περισσότερο να ενταχθούν 
στην κοινωνία που είναι το ζητούµενο. 

Ταυτόχρονα, θα βιώσουν 
την περιθωριοποίηση ακόµα και 
τα ρατσιστικά φαινόµενα που σίγουρα 

θα αναπτυχθούν στα σχολεία. 
Υπάρχει εµπειρία για το τι 

βίωσαν οι οικογένειές τους και 
τα ίδια τα παιδιά µε αυτισµό που 
«εντάχθηκαν» στα Κοινά Σχολεία. 
Επιπλέον, η συγκεκριµένη διαδικασία 

«ένταξης» θα δηµιουργήσει 
πλείστα προβλήµατα στα ήδη επιβαρυµένα 

γενικά σχολεία. Η ευθύνη 
για τη διδασκαλία παιδιών 

µε ειδικές ανάγκες µεταφέρεται 
στον εκπαιδευτικό της τάξης. Ενα 

καθήκον, στο οποίο ο εκπαιδευτικός 
της τάξης είναι αδύνατο 

να ανταποκριθεί. 

Κανένας εφησυχασµός. 
Αγώνας για το σχολείο 
των λαϊκών αναγκών 

Η παραπάνω διαδικασία αποδιάρθρωσης 
της Ειδικής Αγωγής 

έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. 
Εχουν συµβάλλει σ' αυτό 

οι νόµοι που κατά καιρούς έχουν 
ψηφίσει η Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ. 
Συνυπεύθυνες είναι και οι 

δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ που εδώ 
και χρόνια, είναι σηµαιοφόροι 
των λογικών της «αποκατηγοριοποίησης» 

και της «ένταξης 
όπως όπως» ανεξάρτητα αν το 
παιδί µπορεί ή όχι να ενταχθεί 
στο Κοινό Σχολείο. Ετσι το α¬ 

στικό κράτος αποποιείται την υποχρέωση 
που έχει στον κρίσιµο 

κι ευαίσθητο τοµέα της Ειδικής 
Αγωγής, φορτώνει το κόστος 

στις πλάτες των γονιών και 
παραδίδει τα 185 χιλιάδες παιδιά 

µε ειδικές ανάγκες µαζί µε 
τις οικογένειες τους βορά στην 
κερδοσκοπία επιχειρήσεων και 
φιλανθρώπων! Αξίζει να σηµειωθεί, 

ότι µέχρι τώρα, από τα 185 
χιλιάδες παιδιά µε ειδικές ανάγκες, 

µόνο ένας µικρός αριθµός 
παίρνει µέρος στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 
Η πολιτική της ένταξης των ατόµων 

µε ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστηµα 

είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο 
από την απλή υποχρεωτική 

εγγραφή τους σε ένα Κοινό 
ή Ειδικό Σχολείο. Στην ουσία, 

αφορά τόσο τα άτοµα που 
εντάσσονται, µα πιο πολύ το ίδιο 

το κοινωνικό και το εκπαιδευτικό 
σύστηµα, που πρέπει να 

υπηρετούν αυτή τη λαϊκή ανάγκη. 
Ωστόσο, η «σχολική ένταξη» 

είναι ένα ιδιαίτερα δαπανηρό 
εγχείρηµα για ένα κοινωνικό 

σύστηµα που αντιµετωπίζει τον 
άνθρωπο ως πηγή εκµετάλλευσης 

και κέρδους και τις ανάγκες 
του ως εµπόρευµα, ακόµη περισσότερο 

στις µέρες µας, που 
η κρίση του βαθαίνει. 

Στο άµεσο µέλλον είναι απαραίτητο 
τόσο τα Ειδικά Σχολεία 

όσο και οι Τάξεις Ενταξης να 
πολλαπλασιαστούν, θα πρέπει 
όµως να επαναπροσανατολιστεί 
ο ρόλος τους και να υπάρξει σύνδεση 

µεταξύ τους,στοχεύοντας 
στην κλιµακωτή ένταξη των ΑµΕΑ 

(Ειδικό Σχολείο - Τάξη Ενταξης 
- Τάξη Κοινού σχολείου). 

Απαιτείται µια πολιτική ανάπτυξης 
ενός αποκλειστικά ∆ηµόσιου 

και ∆ωρεάν Συστήµατος Ειδικής 
Αγωγής και Ειδικής Επαγγελµατικής 

Εκπαίδευσης για όλες 
τις κατηγορίες των παιδιών 

µε ειδικές ανάγκες, που θα καταργήσει 
τα µεσαιωνικού τύπου 

Ιδρύµατα εγκλεισµού και αποµόνωσης 
παιδιών µε σοβαρά προβλήµατα. 

Κανείς δεν µπορεί να διαφωνήσει 
µε τη Σχολική Ενταξη των 

ΑµΕΑ, σκεφτόµενος ένα εκπαιδευτικό 
σύστηµα το οποίο έχοντας 

αναπτύξει τις κατάλληλες 
παιδαγωγικές µεθόδους και έχοντας 

εξασφαλίσει την υλικοτεχνική-κτιριακή 
υποδοµή και 

το απαραίτητο ειδικευµένο προσωπικό, 
θα µπορούσε πραγµατικά 

να περιορίσει τα Ειδικά Σχολεία 
και να «ενσωµατώσει» το 

µεγαλύτερο µέρος των ΑµΕΑ 
στα Κοινά Σχολεία... 

Ενα σχολείο που θα στοχεύει 
στην ολόπλευρη ανάπτυξη όλων 

των δυνατοτήτων του ανθρώπου, 
σε µια κοινωνία που ο 

σκοπός της οε θα είναι η παραγωγή 
κέρδους για τους λίγους 

αλλά η ικανοποίηση των σύγχρονων 
λαϊκών αναγκών. 

Τάσος ΤΟΚΑΣ 
∆άσκαλος Ειδικής Αγωγής, µέλος της 

Πανελλαδικής Γραµµατείας Εκπαιδευτικών 
του ΠΑΜΕ 
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www.clipnews.gr


