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ΣΟΝ ΚΑΙΑΔΑ ΡΙΧΝΟΝΣΑΙ ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ
Η Ανώτατθ υνομοςπονδία Γονζων Μακθτών Ελλάδασ (ΑΓΜΕ) καταγγζλλει το
Υπουργείο Παιδείασ που οδθγεί μακθτζσ και γονείσ να πλθρϊςουν ξανά τα ςπαςμζνα τθσ
πολιτικισ που υποβακμίηει τθν Ειδικι Αγωγι και Εκπαίδευςθ.
Με βάςθ τθν εγκφκλιο 220703/Δ3, του Υπουργείο Παιδείασ, που ςτάλκθκε ςε όλεσ τισ
ςχολικζσ μονάδεσ ςτισ 21/12/2018, καλοφνται οι Σφλλογοι Διδαςκόντων να ςυγκροτιςουν τισ
Ομάδεσ Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ, που προβλζπονται ςτο άρκρο 11 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ
102 Α/12-06-2018), για τισ νζεσ δομζσ ςτθν Εκπαίδευςθ.
Με τον τρόπο αυτό μπαίνει ςε εφαρμογι το ςχζδιο υποβάκμιςθσ του ευαίςκθτου χϊρου
τθσ Ειδικισ αγωγισ και Εκπαίδευςθσ το οποίο κινείται ςτθ λογικι τθσ «ζνταξθσ» των παιδιϊν με
ειδικζσ ανάγκεσ ςτο γενικό ςχολείο χωρίσ τθν αναγκαία επιςτθμονικι υποςτιριξθ!
Με βάςθ το άρκρο 11 παράγραφοσ 2 του ν. 4547 και τθν εγκφκλιο για τισ Ομάδεσ
Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ προβλζπεται ςυγκεκριμζνα ότι «….ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που δεν
λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ.(Επιτροπι Διεπιςτθμονικισ Εκπαιδευτικισ Αξιολόγθςθσ και Υποςτιριξθσ),
ςυνιςτάται για τθν άςκθςθ τθσ αρμοδιότθτασ αυτισ ομάδα εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ
μακθτών, θ οποία υποςτθρίηεται ςτο ζργο τθσ από το Κ.Ε.Σ.Υ., ςυγκροτείται με απόφαςθ του
ςυλλόγου διδαςκόντων και αποτελείται από το διευκυντι ι τον υποδιευκυντι του ςχολείου, τον
υπεφκυνο εκπαιδευτικό επικοινωνίασ με το Κ.Ε.Σ.Υ. και τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό του
τμιματοσ.»
Για να αςχολθκεί το ΚΕΣΥ με ζνα παιδί με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (άρκρο 11,
παράγραφοσ 4β) πρζπει να ζχει «αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων προσ το
Κ.Ε.Σ.Υ., από τθν οποία να προκφπτει ότι ζγιναν όλεσ οι αναγκαίεσ υποςτθρικτικζσ παρεμβάςεισ
από τθ ςχολικι μονάδα του μακθτι, τα αποτελζςματα των παρεμβάςεων αυτών, κακώσ και το
βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρζμβαςθσ, το οποίο ζχει ςυνταχκεί και υλοποιθκεί από τθν
Ε.Δ.Ε.Α.Υ. ι τθν Ομάδα Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ»!
Στθν ουςία, ςε όςα ςχολεία, με ευκφνθ του Υπ. Παιδείασ, δε λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ. που
ςτθν πράξθ είναι ελάχιςτεσ, οι εκπαιδευτικοί μζςω των Ομάδων Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ
(ςτισ οποίεσ το ζνα μόνο μζλοσ - ο υπεφκυνοσ επικοινωνίασ με το ΚΕΣΥ - ζχει γνϊςεισ ειδικισ
αγωγισ), αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ να κάνουν τθν πρϊτθ διάγνωςθ (;) και να διαμορφϊςουν
κι εφαρμόςουν βραχφχρονα Εξατομικευμζνα Προγράμματα Εκπαίδευςθσ (Ε.Π.Ε.) ςε μακθτζσ
που χριηουν ειδικισ εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ! Δθλαδι οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να
αντικαταςτιςουν τθ διεπιςτθμονικι επιτροπι (!) και ςτθ ςυνζχεια να εφαρμόςουν
εκπαιδευτικι παρζμβαςθ, χωρίσ ςτθν ουςία να ζχουν ςτα χζρια τουσ επιςτθμονικι διάγνωςθ!

Είναι προφανζσ ότι είναι αντιεπιςτθμονικό και αντιπαιδαγωγικό να το κάνουν αυτό οι
Ομάδεσ Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ! Κάτι τζτοιο, εκτόσ των άλλων, μπορεί να οδθγιςει ςε
κινδφνουσ πρϊτα και κφρια για το ίδιο το παιδί! Η διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ διάγνωςθσ είναι
ζργο διεπιςτθμονικισ ομάδασ θ οποία πρζπει να χαράςςει και τουσ άξονεσ τθσ εκπαιδευτικισ
παρζμβαςθσ!
Επιπλζον, όπωσ προαναφζραμε, ο νόμοσ 4547 προβλζπει ότι ο φλλογοσ Διδαςκόντων
με τισ Ομάδεσ Εκπαιδευτικισ Τποςτιριξθσ, αφοφ αιτιολογθμζνα (!) αποδείξει ότι πιρε όλα τα
αναγκαία μζτρα και δεν υπιρχε κάποιο αποτζλεςμα, ςτζλνει τον μακθτι ςτο ΚΕΤ για
ατομικι αξιολόγθςθ και αξιολογικι ζκκεςθ-γνωμάτευςθ! Κι επειδι ο χρόνοσ είναι πολφτιμοσ
για τθν ζγκαιρθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ των παιδιών με ειδικζσ ανάγκεσ και θ
προαναφερόμενθ διαδικαςία είναι χρονοβόρα, ςτθν ουςία εξαναγκάηονται οι οικογζνειεσ
των παιδιών αυτών να απευκφνονται ςτον ιδιωτικό τομζα για τθν απαραίτθτθ διάγνωςθ.
Το κράτοσ αντί να κάνει μόνιμουσ μαηικοφσ διοριςμοφσ όλων των ειδικοτιτων
(εκπαιδευτικϊν, Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ και Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ) ςτα δθμόςια ςχολεία,
ειδικά και γενικά, και αντί να ςτελεχϊςει όλεσ τισ αναγκαίεσ δομζσ τθσ ειδικισ αγωγισ, ϊςτε
ζγκαιρα και με επιςτθμονικό τρόπο να εξαςφαλίηεται ςε όλα τα παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ θ
αναγκαία εκπαιδευτικι υποςτιριξθ, μεταφζρει τθν ευκφνθ του ςτισ πλάτεσ των εκπαιδευτικϊν
και μάλιςτα τθσ γενικισ αγωγισ! Η όποια άτυπθ παιδαγωγικι αξιολόγθςθ κάνει ο εκάςτοτε
εκπαιδευτικόσ ςτα πλαίςια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και πάντα προσ όφελοσ του μακθτι,
δεν μπορεί και δεν πρζπει να αντικαταςτιςει τθ διεπιςτθμονικι αξιολόγθςθ-διάγνωςθ αλλά και
πλιρθ εκπαιδευτικι υποςτιριξθ ςτθν οποία πρζπει να ζχει δικαίωμα πρόςβαςθσ κάκε μακθτισ.
Η όλθ διαδικαςία φανερϊνει τι πραγματικά κρφβεται πίςω από τθ λογικι τθσ
«ςυμπερίλθψθσ και ζνταξθσ» δομϊν, εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ειδικισ αγωγισ ςτα γενικά
ςχολεία, που προωκεί τόςο θ ςθμερινι όςο και οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ.
Ωσ ΑΓΜΕ δθλώνουμε κατθγορθματικά ότι ςε κάκε περίπτωςθ και κόντρα ςτισ
επιδιώξεισ ΕΕ, κυβζρνθςθσ και Τπ. Παιδείασ κα εξακολουκιςουμε να υποςτθρίηουμε με κάκε
τρόπο τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μασ και ειδικότερα των παιδιών με αναπθρίεσ
ι και με ειδικζσ ανάγκεσ, το δικαίωμα του κάκε παιδιοφ να ζχει τθ κζςθ του ςτο δθμόςιο
ςχολείο και ςτθ δομι που ζχει ανάγκθ!
Απαιτοφμε:



Σθν άμεςθ κατάργθςθ του νόμου 4547.
Σθν πλιρθ ςτελζχωςθ των δομών τθσ ειδικισ αγωγισ με όλο τα απαραίτθτο
προςωπικό και τθ δθμιουργία όλων των αναγκαίων διεπιςτθμονικών δομών που
απαιτοφνται, ώςτε να γίνεται ζγκαιρα - και με τον επιςτθμονικά ορκό τρόπο - θ
διαδικαςία τθσ ζγκαιρθσ διάγνωςθσ, τθσ αξιολόγθςθσ και κατ΄ επζκταςθ τθσ υποςτιριξθσ.
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