ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 2 Απριλίου 2008
Παρουσίαση του νέου νόµου-πλαισίου για την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης
Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων κ. Ευριπίδης
Στυλιανίδης παρουσίασε σήµερα, παρουσία του συνόλου της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, το νέο νόµοπλαίσιο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε συνέντευξη τύπου που
παραχώρησε στο Ζάππειο.
Βασικά σηµεία της µεταρρύθµισης στην παιδεία των ατόµων µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, µέσω καινοτοµιών που εισάγονται µε τον
νέο νόµο-πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση.
Εισαγωγή
Η εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, έχει πολύ πρόσφατη ιστορία στη χώρα µας. Ξεκινώντας αρχικά από
την ανάπτυξη ειδικών σχολείων για παιδιά µε διάφορες µορφές αναπηρίας –
κατηγορικό µοντέλο αναπηρίας – προχώρησε προς το αγγλοσαξονικό µοντέλο
της ενσωµάτωσης και της ένταξης. Ο πρώτος νόµος µε άρθρα για την ειδική
αγωγή ψηφίστηκε το 1981 (1143/1981), ενώ το 2000 ψηφίστηκε ο νόµος
2817/2000, στον οποίο περιλαµβάνονται πέντε άρθρα για την ειδική αγωγή τα
οποία –µαζί µε την τροπολογία 3194/2003– ισχύουν µέχρι και σήµερα. Οι δύο
τελευταίοι νόµοι ακολούθησαν το παιδαγωγικοκεντρικό µοντέλο και στο
πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν και άλλες µορφές εκπαιδευτικών υπηρεσιών,
όπως αυτή της αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Όµως τα λίγα άρθρα των ανωτέρω νόµων δεν στάθηκαν ικανά να
συµπεριλάβουν ή να προβλέψουν όλες εκείνες τις ρυθµίσεις που είναι
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απαραίτητες

στην

πορεία ενός νέου και ραγδαία εξελισσόµενου

επιστηµονικού και εκπαιδευτικού πεδίου µε αποτέλεσµα να προκύψει σωρεία
αποσπασµατικών και εξειδικευµένων εξουσιοδοτικών διατάξεων (πλέον των
350), οι οποίες κατέστησαν το χώρο της ειδικής αγωγής συγκεχυµένο και
χαοτικό.
Ο νέος νόµος αποτελεί µία ολοκληρωµένη νοµοθετική προσπάθεια, η
οποία κατέγραψε, κωδικοποίησε, επικαιροποίησε και εµπλούτισε το υπάρχον
νοµικό καθεστώς για την ειδική αγωγή, σε έναν ενιαίο νόµο-πλαίσιο ο οποίος
χαράσσει τη γενική εθνική πολιτική µε βάση τα διεθνώς αναγνωρισµένα
χαρακτηριστικά και καθιστά την κατανόηση των βασικών αρχών της πολύ
απλή, µε την ανάγνωση ενός και µόνο νόµου. Παράλληλα µε την
απλούστευση της δευτερογενούς νοµοθεσίας σε δύο βασικά προεδρικά
διατάγµατα που είναι ήδη διαµορφωµένα, καθιστά την εκπαιδευτική
µεταρρύθµιση στην ειδική αγωγή ουσιαστική και άµεσα εφαρµόσιµη.

Βασικές Αρχές
1. Εισάγει –για πρώτη φορά στην ιστορία- την υποχρεωτικότητα στην
ειδική αγωγή, εναρµονίζοντάς της πλήρως µε τις διατάξεις που
αφορούν τη γενική εκπαίδευση. Αυτό αποτελεί εδώ και δεκαετίες το
κύριο αίτηµα όλου του αναπηρικού κινήµατος της χώρας. (Άρθρο 2,
παρ.1)
2. Kατ’ αρχήν από το όνοµά του, το νέο σχέδιο νόµου εκφράζει πολιτική
βούληση για ουσιαστική κοινωνική ενσωµάτωση των ατόµων µε
αναπηρία.

« Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων

ευκαιριών στα άτοµα µε αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες .»
(Τίτλος νόµου-πλαισίου)
3. Εισάγει τον όρο «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση» ή ΕΑΕ, ο οποίος
αντικαθιστά το όρο «Ειδική Αγωγή». Ο νέος όρος συµπεριλαµβάνει
όλα τα παιδιά, είτε ασκήσιµα, είτε εκπαιδεύσιµα χωρίς διάκριση
και καθιστά προφανές ότι µέσα στις παρεχόµενες υπηρεσίες της
παιδείας για τα άτοµα µε αναπηρία, η ανάπτυξη της προσωπικότητας
και των προσωπικών, κοινωνικών και επαγγελµατικών δεξιοτήτων
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τους, είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις δυνατότητές τους για σχολική
και κοινωνική ενσωµάτωση και συµµετοχή. (Άρθρο 1, παρ.3)
4. Εισάγει τον διεθνή ορισµό της αναπηρίας ως προέκταση της
ανθρώπινης ύπαρξης, δίδοντας έµφαση στη λειτουργικότητα και τη
δυνατότητα για συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία και όχι στην
αναπηρία καθαυτή. (Άρθρο 1, παρ.1)
5. Επαναπροσδιορίζει τον σκοπό της ΕΑΕ: να διασφαλίσει ίσες
ευκαιρίες για πλήρη συµµετοχή, ανεξάρτητη διαβίωση και οικονοµική
αυτάρκεια & ανεξαρτησία στα άτοµα µε αναπηρία. (Άρθρο 1, παρ.2)
6. Προσδιορίζει τη γενική εθνική πολιτική για την ΕΑΕ, που είναι η
συνεκπαίδευση στο γενικό σχολείο για όλους τους µαθητές µε
οριακές ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι σχολικές µονάδες
ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης για τους µαθητές µε µεγαλύτερες
δυσκολίες, καθώς και όλο το φάσµα των λοιπών διαγνωστικών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών που είναι αναγκαίες στην ΕΑΕ. (Άρθρο 2).
7. Καθορίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι της ΕΑΕ (Άρθρο 3, παρ.1),
αναγνωρίζει και τους µαθητές µε ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και
ταλέντα ως άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εισάγει για πρώτη
φορά τον επίσηµο ορισµό των µαθητών µε ιδιαίτερες νοητικές
ικανότητες και ταλέντα (Άρθρο 3, παρ.2), και προβλέπει για πρώτη
φορά ενέργειες για την εκπαιδευτική τους υποστήριξη. (Άρθρο 3,
παρ.3)

Λειτουργία της ΕΑΕ
(Α) Διαγνωστικές & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες
1. Προσδιορίζει, συστηµατοποιεί και εµπλουτίζει µε νέους, τους
υπαρκτούς διαγνωστικούς, αξιολογικούς και υποστηρικτικούς θεσµούς
της ΕΑΕ. (Άρθρο 4)
2. Μετονοµάζει

τα

ΚΔΑΥ

(Κέντρα

Διάγνωσης,

Αξιολόγησης

&

Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) σε ΚΕΔΔΥ (Κέντρα
Διαφοροδιάγνωσης,

Διάγνωσης

&

Υποστήριξης

Ειδικών
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Εκπαιδευτικών Αναγκών), µε στόχο τη λειτουργική και επιστηµονική
τους αναβάθµιση. (Άρθρο 2, παρ.2)
3. Τροποποιεί την ελάχιστη απαιτητή διεπιστηµονική στελέχωση όλων
των ΚΕΔΔΥ της χώρας σε 5 άτοµα κατ’ ελάχιστο ( εκπαιδευτικό ΕΑΕ,
παιδονευρολόγο ή παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και
λογοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή κατά περίπτωση), ώστε να επιτελούν
το έργο τους ουσιαστικά και οµαλά. Με τη ρύθµιση αυτή θεσµοθετείται
η αρχή της διεπιστηµονικότητας στη διαφορική διάγνωση των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. (Άρθρο 4, παρ.1)
4. Επαναπροσδιορίζει και επεκτείνει τις αρµοδιότητες των ΚΕΔΔΥ
(Άρθρο 4). -Επεκτείνει τις αρµοδιότητες των ΚΕΔΔΥ-εκτός από τον
σχεδιασµό των προσαρµοσµένων εξατοµικευµένων προγραµµάτων
διδακτικής υποστήριξης και στην παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών
ειδικής παρέµβασης (Άρθρο 4, παρ.1γ). -Εισάγει το θεσµό παροχής
συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών από τα ΚΕΔΔΥ, στους
συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία των ατόµων µε αναπηρία,
καθώς και στους γονείς και τους κηδεµόνες τους (Άρθρο 4, παρ.1δ). Εισάγει το θεσµό της σύνταξης εξατοµικευµένων εκθέσεων για κάθε
µαθητή της αρµοδιότητάς τους, από όλα τα ΚΕΔΔΥ της χώρας, οι
οποίες εισηγούνται τις ρυθµίσεις ή/και τα βοηθήµατα που αυξάνουν τη
λειτουργικότητα και τη συµµετοχή των µαθητών µε αναπηρία στην
εκπαιδευτική διαδικασία (Άρθρο 4, παρ.1ι). - Εισάγει το θεσµό της
ετήσιας αξιολόγησης όλων των ΚΕΔΔΥ της χώρας µε βάση την ετήσια
έκθεση πεπραγµένων που συντάσσει το καθένα από αυτά(Άρθρο 4,
παρ.1η). – Εισάγει την αρµοδιότητα των ΚΕΔΔΥ να παραπέµπουν
παιδιά προσχολικής ηλικίας σε τµήµατα Πρώιµης Παρέµβασης (Άρθρο
4, παρ.1ια).
5. Εισάγει

το

θεσµό

της

Ειδικής

Διαγνωστικής

Επιτροπής

Αξιολόγησης ή ΕΔΕΑ σε όλες τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής &
Εκπαίδευσης ή ΣΜΕΑΕ, η οποία παρακολουθεί και αξιολογεί την
πρόοδο των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
6. Καθορίζει µε ακρίβεια τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών
εκπαιδευτικών αναγκών (Άρθρο 5). - Εισάγει το θεσµό της
δευτεροβάθµιας αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
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µαθητών -εφόσον κριθεί απαραίτητη- από πενταµελή ΕΔΕΑ στην
οποία συµµετέχει και ένας εµπειρογνώµονας που εισηγείται η
οικογένεια του µαθητή (Άρθρο 5, παρ.4). - Εισάγει το θεσµό της
αξιολόγησης και της γνώµης των γονέων & κηδεµόνων στο σχεδιασµό
των εξατοµικευµένων ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων των
παιδιών τους (Άρθρο 5, παρ.3).
7. Επανιδρύει τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφορικής Διάγνωσης & Υποστήριξης
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) όλης της χώρας(Άρθρο 18, παρ.2),
µε στόχο τη λειτουργική και επιστηµονική τους αναβάθµιση (Άρθρο 18,
παρ.3) και προσδιορίζει την τοποθέτηση του προσωπικού τους
ανάλογα µε τη συγκέντρωση του µαθητικού πληθυσµού(Άρθρο 18,
παρ.6).
(Β) Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες
1. Περιγράφει συστηµατικά και αναλυτικά όλες τις δυνατότητες και τις
προϋποθέσεις φοίτησης των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στο πλαίσιο της παρούσας υποχρεωτικής και δωρεάν ειδικής αγωγής &
εκπαίδευσης. (Άρθρο 6).
2. Περιγράφει συστηµατικά και αναλυτικά όλες τις σχολικές µονάδες
ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης και εισάγει στο πλαίσιο αυτό
σηµαντικές καινοτοµίες (Άρθρο 7). - Εισάγει το θεσµό των τµηµάτων
«πρώιµης

παρέµβασης»

στα

νηπιαγωγεία

ΕΑΕ,

για

παιδιά

προσχολικής ηλικίας (Άρθρο 7, παρ. 1αι). – Εισάγει την αντιστοίχηση
και

την

ισοτιµία

πρωτοβάθµιας,

όλων

των

βαθµίδων

δευτεροβάθµιας,

ειδικής

προσχολικής,

προεπαγγελµατικής

και

επαγγελµατικής εκπαίδευσης µε τα αντίστοιχα σχολεία της γενικής
εκπαίδευσης (Άρθρο 7, παρ.7).

– Εισάγει την ισοτιµία των

διπλωµάτων και των συνεπαγοµένων επαγγελµατικών δικαιωµάτων
των ειδικών ΕΠΑΛ και ειδικών ΕΠΑΣ, µε τα αντίστοιχα διπλώµατα και
επαγγελµατικά δικαιώµατα των γενικών ΕΠΑΛ & ΕΠΑΣ (Άρθρο 7,
παρ.8).

- Παρατείνει το όριο ηλικίας για τη φοίτηση σε αυτοτελείς

ΣΜΕΑΕ και µετά τον 22ο έτος, µετά από εισήγηση του αρµοδίου
ΚΕΔΔΥ (Άρθρο 7, παρ.4). - Εισάγει τη δηµιουργία προγραµµάτων Δια
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Βίου Μάθησης για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που
βρίσκονται εκτός του σχολικού πλαισίου, από τη Γενική Γραµµατεία Δια
Βίου Μάθησης (Άρθρο 7, παρ.9).
3. Συστήνει όλους τους κλάδους εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ειδικού
εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) όλων των ειδικοτήτων και
προσωπικού ηµερήσιας φροντίδας (ΔΕ1), που είναι απαραίτητοι για
την οµαλή λειτουργία της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης (Άρθρο 9). –
Κωδικοποιεί για πρώτη φορά όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών
ΕΑΕ, ανά κατηγορία αναπηρίας (Άρθρο 9, παρ.1 α έως ε). – Συστήνει
νέους κλάδους ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Άρθρο 9,
παρ.2).(συνδικαλιστικό αίτηµα)
4. Το προσοντολόγιο
εκπαίδευσης,

κατά

αντικειµενικοποιείται

όλου του προσωπικού της ειδικής αγωγής &
κλάδο,

καθορίζεται

επακριβώς

και

για πρώτη φορά, µε στόχο την υψηλότερη

δυνατή κατάρτιση των στελεχών της (Άρθρο 10). –Προσδιορίζεται ως
ελάχιστη απαραίτητη κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή
προκειµένου

να

την

υπηρετήσουν,

το

ετήσιο

σεµινάριο

από

αναγνωρισµένο δηµόσιο φορέα, διάρκειας τουλάχιστον 400 ωρών
(Άρθρο 10, παρ. 1.5δ).(συνδικαλιστικό αίτηµα)
5. Συντάσσονται ανεξάρτητοι πίνακες εκπαιδευτικών µε αναπηρίες
πλέον του 67%, από τους οποίους προσλαµβάνονται µε διορισµό ή ως
αναπληρωτές ή ωροµίσθιοι σε ποσοστό 20%, ανάπηροι εκπαιδευτικοί
(Άρθρο 11, παρ.1 και Άρθρο 12, παρ.2).(συνδικαλιστικό αίτηµα)
6. Συντάσσονται υποπίνακες εκπαιδευτικών ΕΑΕ µε ειδίκευση στον
αυτισµό, στην ελληνική νοηµατική γλώσσα και στη γραφή Braille,
οι οποίοι θα τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις αντίστοιχες µε την
ειδίκευσή τους σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής (Άρθρο 12, παρ.3).
(αίτηµα του αναπηρικού κινήµατος, συλλόγων γονέων & κηδεµόνων,
συνδικαλιστικό αίτηµα)
7. Συστήνει τον επίσηµο φορέα πιστοποίησης της επαρκούς γνώσης
της ελληνικής νοηµατικής γλώσσας και της γραφής Braille και
καθορίζει τη στελέχωση και τις αρµοδιότητές του (Άρθρο 15). (αίτηµα
του αναπηρικού κινήµατος, κωφοί-τυφλοί)
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8. Διευρύνει τις αρµοδιότητες και τη συµµετοχή του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου στην Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση ( Άρθρο 20).
9. Θεσµοθετεί το δικαίωµα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
ή ΕΕΠ, στο επίδοµα ΕΑΕ (Άρθρο 22, παρ.2).(συνδικαλιστικό αίτηµα)
10. Θεσµοθετεί το δικαίωµα του προσωπικού ηµερήσιας φροντίδας
κλάδου ΔΕ1, στο επίδοµα ΕΑΕ (Άρθρο 23). (συνδικαλιστικό αίτηµα)
11. Εισάγει την παρουσία εκπαιδευτικού ΕΑΕ ως εισηγητή χωρίς
δικαίωµα ψήφου, σε όλα τα υπηρεσιακά συµβούλια των αντίστοιχων
κλάδων (Άρθρο 25). (συνδικαλιστικό αίτηµα)
12. Θεσµοθετεί την επιστηµονική κατάρτιση και επιµόρφωση του
προσωπικού όλων των κλάδων που υπηρετούν στην ΕΑΕ και δίνει
κίνητρα

τη

δηµιουργία

µεταπτυχιακών

προγραµµάτων

στα

πανεπιστήµια και την εισαγωγή προπτυχιακών µαθηµάτων ειδικής
αγωγής, σε όλες τις σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς .
13. Ενσωµατώνει αυτούσια αιτήµατα φορέων παροχής ειδικών
εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Άρθρο 30-Εταιρία Προστασίας
Σπαστικών, Άρθρο 31-Εθνικό Ίδρυµα Απροσαρµόστων Παίδων
Κρήτης, Άρθρο 32-Εθνικό Ίδρυµα Κωφών, Άρθρο 34-Εκπαιδευτικοί
Κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής).
Παράλληλα µε τον νέο νόµο-πλαίσιο κινείται και το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» της τέταρτης προγραµµατικής
περιόδου 2007-2013, µέσω του οποίου θα υλοποιηθούν πολλές από τις
δράσεις που θεσµοθετούνται µε το νέο νοµοσχέδιο για την ειδική αγωγή.
Τόσο η στρατηγική όσο και οι στόχοι, αλλά και οι προτεραιότητες του
νέου

Επιχειρησιακού

Προγράµµατος

περιλαµβάνουν

ενσωµατωµένες

(mainstreaming) τις αρχές της µη διάκρισης για τα άτοµα µε αναπηρία, ώστε
να διασφαλίζεται η ισότιµη πρόσβασή τους στις δράσεις του Προγράµµατος.
Ειδικότερα, ως προς την βελτίωση των συνθηκών και του επιπέδου
εκπαίδευσης των Ατόµων µε Αναπηρία, προβλέπεται η στήριξη των δράσεων
εµπλουτισµού των προγραµµάτων σπουδών, του εκπαιδευτικού υλικού, της
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών για τα άτοµα µε αναπηρίες αλλά και των
εκπαιδευτών τους,

της δια

βίου εκπαίδευσης,

της εξ αποστάσεως
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εκπαίδευσης, του εξοπλισµού και της ανάπτυξης ειδικού λογισµικού για την
εκπαίδευση τους, ώστε να υποστηριχθεί η αποτελεσµατικότερη ένταξη τους
στο εκπαιδευτικό σύστηµα και στην κοινωνική ζωή.
Με πρώτο στρατηγικό στόχο του επιχειρησιακού προγράµµατος την
«Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης» να καταλαµβάνει το 39.9% της κοινοτικής
συνδροµής,

καθίσταται

φανερό

ότι

ένα

σηµαντικό

τµήµα

του

προϋπολογισµού θα διατεθεί στους επιµέρους ειδικούς στόχους του
προγράµµατος που αφορούν άµεσα την ειδική αγωγή & την εκπαίδευση των
ατόµων µε αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι οποίοι είναι:
•

Η ενίσχυση της πρόσβασης και της συµµετοχής όλων στο εκπαιδευτικό
σύστηµα και η καταπολέµηση της σχολικής διαρροής, µε έµφαση στα
άτοµα µε αναπηρία (συνολικός δεσµευµένος προϋπολογισµός 169,9
εκατ. ευρώ).

•

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία (συνολικός δεσµευµένος προϋπολογισµός
173,2 εκατ. ευρώ).

•

Η ενίσχυση και βελτίωση της επιµόρφωσης του εκπαιδευτικού
προσωπικού(συνολικός δεσµευµένος προϋπολογισµός 251,3 εκατ.
ευρώ).
Στο πλαίσιο των παραπάνω ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού

Προγράµµατος 2007-2013 σχεδιάζονται δράσεις για την ειδική αγωγή &
εκπαίδευση, οργανωµένες σε πέντε βασικούς άξονες, που υποστηρίζουν
ουσιαστικά και λειτουργικά τις καινοτοµίες που εισάγει το παρόν σχέδιο
νόµου:
1. Εξειδίκευση & επιµόρφωση εκπαιδευτικών στην ειδική
αγωγή & εκπαίδευση
2. Ανάπτυξη και προµήθεια βοηθηµάτων και εξειδικευµένων
αξιολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων
3. Ανάπτυξη δοµών εκπαιδευτικής υποστήριξης παιδιών µε
πολλαπλές αναπηρίες µε έµφαση στον αυτισµό και τη
νοητική υστέρηση
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4. Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης των ατόµων µε
αναπηρία
5. Άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων έναντι των
ατόµων µε αναπηρία
Το Υπουργείο Παιδείας ήδη συγχρηµατοδοτεί σηµαντικές δράσεις
υποστηρικτικής τεχνολογίας για τον άνθρωπο, µε τη συνεργασία του
Εργαστηρίου

Τηλεπικοινωνιών

του

Αριστοτέλειου

Πανεπιστηµίου

Θεσσαλονίκης. Τα έργα αυτά που στο σύνολό τους αποτελούν τεχνολογίες
αιχµής, έχουν ως κύριο αποδέκτη και τελικό χρήστη τα άτοµα µε αναπηρία
και ως κύριο στόχο την υποστήριξη της λειτουργικότητας και της συµµετοχής
των ατόµων µε αναπηρία στην εκπαίδευση, στην απασχόληση

και στην

κοινωνική ζωή.
•

Έργο “Smart Eyes”: Ένα έξυπνο φορητό σύστηµα πλοήγησης των
ατόµων µε προβλήµατα όρασης στην πόλη. Το “Smart Eyes” παρέχει
τη δυνατότητα εκπαίδευσης του αναπήρου σε σενάρια πλοήγησης,
παροχής βοήθειας και οδηγιών κατά τη διάρκεια της πορείας του στο
δρόµο, αλλά και χρήσης ως κινητό τηλέφωνο. Το σύστηµα, που θα
διαδραµατίσει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στην αυτονόµηση των
τυφλών και αµβλυώπων µε χαµηλά όραση, δοκιµάζεται αυτή τη στιγµή
πιλοτικά από 100 χρήστες στην Αθήνα και 50 χρήστες στη
Θεσσαλονίκη.

•

‘Έργο “Sign2Talk”: Ένας προηγµένος φορητός µετατροπέας της
ελληνικής νοηµατικής γλώσσας σε φωνή και αντίστροφα, για
υποβοήθηση της επικοινωνίας των ατόµων µε προβλήµατα ακοής, µε
τους ακούοντες. Το σύστηµα, που θα διαδραµατίσει έναν πολύ
σηµαντικό ρόλο στην αυτονόµηση των κωφών και βαρήκοων,
δοκιµάζεται πιλοτικά µε χρήστες του Εθνικού Ιδρύµατος Κωφών.

•

Έργο “Noesis”: Ένα καινοτόµο εκπαιδευτικό περιβάλλον για παιδιά
µε διαταραχές στο φάσµα του αυτισµού. Το “Noesis” αποτελεί µία νέα
πρόταση στην εκπαίδευση αυτιστικών παιδιών, αφού συνδυάζει όλες
τις νέες εκπαιδευτικές µεθόδους του συγκεκριµένου χώρου µε την
ασύρµατη µέτρηση του stress του παιδιού κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία, ώστε να προσαρµόζεται ανάλογα η διαδικασία και η
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στοχοθεσία της, για κάθε παιδί ξεχωριστά. Το αυτιστικό παιδί
«συνδέεται» µέσω της τεχνολογίας µε τους εκπαιδευτικούς αλλά και µε
τους γονείς του µε µία µορφή εξατοµικευµένης ανάδρασης ως προς την
εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό αφού υπάρχουν
οι περιορισµοί επικοινωνίας(λεκτικής και µη) εξαιτίας της αυτιστικής
διαταραχής. Το πρόγραµµα δοκιµάστηκε πιλοτικά σε σχολείο Ειδικής
Αγωγής της Θεσσαλονίκης.
Επιπλέον όλων των ανωτέρω έργων µε στόχο την ενσωµάτωση των
ανάπηρων µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας,
µέσω του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, προετοιµάζει και παραδίδει µελέτες
σε όλες τις Νοµαρχίες της χώρας, που αφορούν τις προδιαγραφές
προσβασιµότητας από µαθητές µε αναπηρία, όλων των σχολείων
γενικής εκπαίδευσης

όλων των βαθµίδων, που βρίσκονται σε στάδιο

σχεδιασµού ή κατασκευής.
Επίσης µέσω του Ο.Σ.Κ. το Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί πρόγραµµα
κατασκευής 56 σχολικών µονάδων ειδικής αγωγής όλων των βαθµίδων,
σε όλη την Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισµού 100.440.579 €. Από αυτές
τις σχολικές µονάδες οι 12 έχουν ήδη παραδοθεί, οι επόµενες 11 θα
παραδοθούν εντός του 2008 και κάποιες στις αρχές του 2009, οι 22
βρίσκονται στο στάδιο της µελέτης και οι 11 υπόλοιπες στο στάδιο του
προγραµµατισµού.
Με όλες τις καινοτόµες παρεµβάσεις που προαναφέρθηκαν –θεσµικές,
οργανωτικές
εκπαιδευτικών

και

υλικοτεχνικές-και

µεθόδων

και

µε

την

τεχνολογιών

ενσωµάτωση
αιχµής

στην

σύγχρονων
εκπαιδευτική

διαδικασία, ο στόχος της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα,
φαίνεται πλέον ρεαλιστικός και εφικτός αλλά και κοινωνικά βαθύτερος και πιο
ουσιώδης:
Η ανθρωποκεντρική εκπαίδευση των ατόµων µε αναπηρία,
σηµατοδοτεί την οικοδόµηση µιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Διότι µία
κοινωνία που δεν ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους µε αναπηρία,
ανεξάρτητα από τα επιτεύγµατα ή το βαθµό οργάνωσής της, είναι η ίδια
ανάπηρη.
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Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του νέου νόµου πλαισίου ο
Υπουργός δήλωσε τα εξής:
«Πρόκειται για µια ολοκληρωµένη παρέµβαση, η οποία δεν έχει µόνο
νοµοθετικό χαρακτήρα, αλλά ενσωµατώνει, όπως σας είπα, τα διεθνώς
ισχύοντα, βγάζει τη χώρα µας από το βάλτο, δίδοντας µία νέα δυναµική στην
εκδήλωση έµπρακτης ευαισθησίας για τα άτοµα µε αναπηρία, διασφαλίζει
στην πράξη ίσες ευκαιρίες για µόρφωση και δουλειά σ’ αυτά τα άτοµα,
πραγµατώνει τον έναν, τον πρώτο ουσιαστικά πυλώνα από τους πυλώνες
καινοτοµιών που είχαµε εξαγγείλει, δηλαδή την ανθρωποκεντρική µας
εκπαίδευση και όπως είδατε, συνοδεύεται όχι µόνο από τα εκτελεστικά
Προεδρικά Διατάγµατα που είναι έτοιµα, αλλά και από τις αντίστοιχες
παρεµβάσεις του Δ’ ΚΠΣ όπου έχουµε δεσµεύσει τους απαιτούµενους
πόρους και του ΟΣΚ για τη δηµιουργία των αντίστοιχων υποδοµών, ώστε να
είναι

µία

πλήρης

µεταρρυθµιστική

παρέµβαση,

καθετοποιηµένη

και

αποτελεσµατική.
Ο στόχος µας είναι η ανθρώπινη Ελλάδα και αυτό µπορεί να επιτευχθεί
µόνο µέσα από µια ανθρωποκεντρική εκπαίδευση που θα διασφαλίζει ίσες
ευκαιρίες για µόρφωση και δουλειά για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Σας ευχαριστώ».
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μιλήσατε για τα σχολεία τα οποία είτε κατασκευάζονται,
είτε έχουν προγραµµατιστεί, είτε σχεδιάζονται. Για τα πανεπιστήµια τα οποία
αντιµετωπίζουν κι αυτά αρκετά προβλήµατα και υπάρχουν παιδιά που είτε
έχουν κινητικές δυσκολίες, είτε προβλήµατα όρασης, θα γίνει κάτι;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στα πανεπιστήµια η παρέµβαση µας θα είναι δύο επιπέδων. Η
πρώτη αφορά το κτιριακό, δηλαδή την προσβασιµότητα και εκεί ισχύουν οι
αντίστοιχες οδηγίες για τις κατασκευές νέων κτιρίων που ισχύουν και για την
Πρωτοβάθµια και τη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Η

δεύτερη

φροντίδα

µας

είναι,

όπως

σας

είπα,

να

κινητροδοτήσουµε µέσα στα πανεπιστήµια, στα αναλυτικά προγράµµατα
σπουδών,

να

εισαχθούν

µαθήµατα

εκπαίδευσης

που

αφορούν

την

επιµόρφωση, την εκπαίδευση ή την µετεκπαίδευση ανθρώπων οι οποίοι
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προορίζονται για τη γενική ή την ειδική εκπαίδευση και πρέπει να έρθουν
επιµορφωµένοι και προετοιµασµένοι για να αναλάβουν τα καθήκοντά τους
όταν διοριστούν στα ειδικά σχολεία.
Παράλληλα πρέπει να σας πω, ότι µε τα Προεδρικά Διατάγµατα
που συµπληρώνουν αυτό το σχέδιο νόµου αναγνωρίζονται επαγγελµατικά
δικαιώµατα στις σχολές εκείνες που µέχρι τώρα δεν είχαν κατοχυρωµένα
επαγγελµατικά δικαιώµατα και σχετίζονται µε την ειδική αγωγή και
εκπαίδευση.
Υπάρχει µια τέτοια σχολή στο Βόλο και µια στο πανεπιστήµιο
Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει βεβαίως διάθεση από πλευράς
µας και όποια άλλη σχολή προσαρµόσει το αναλυτικό της πρόγραµµα σ’
αυτές τις απαιτήσεις να τύχει της ίδιας αντιµετώπισης.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπάρχει καταγραφή του αριθµού των µαθητών µε
αναπηρία που υπάρχουν αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα είτε σε απόλυτο
αριθµό, είτε σε ποσοστό; Και πώς θα µπορέσει να γίνει η ενσωµάτωσή τους η
πλήρης στο εκπαιδευτικό σύστηµα; Γιατί ουσιαστικά αυτό που αντιλαµβάνοµαι
είναι, ότι πλέον µ’ αυτό το νοµοσχέδιο προωθείται η συνεκπαίδευση
ταυτόχρονα

στον

ίδιο

χώρο

ατόµων

µε

αναπηρία

και

µαθητών

«φυσιολογικών».
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η καταγραφή των µαθητών µε αναπηρία που έχουν ενταχθεί
στο εκπαιδευτικό σύστηµα ήδη, είτε στα ειδικά σχολεία, είτε στα γενικά
σχολεία στα τµήµατα υποστήριξης, υπάρχει. Δεν υπάρχει όµως, τουλάχιστον
από εµάς, γιατί δεν έχουµε και την αρµοδιότητα να το κάνουµε, η γενική
καταγραφή του αριθµού των ατόµων µε αναπηρία.
Θεωρώ, δηλαδή, ότι σε ένα µεγάλο ποσοστό η σχολική διαρροή
που εµφανίζεται στην Ελλάδα οφείλεται σε µη καταγεγραµµένα άτοµα µε
αναπηρία τα οποία µέχρι τώρα δεν ενθαρρύνθηκαν ή δεν προσκλήθηκαν από
την πολιτεία να συµµετέχουν σε εκπαιδευτικές δοµές.
Ένα από τα στοιχήµατα που πρέπει να κερδίσουµε το επόµενο
διάστηµα είναι αυτό, να κινητοποιήσουµε δηλαδή τους γονείς µέσα από την
θέσπιση της υποχρεωτικότητας και την δηµιουργία των αντιστοίχων
υποδοµών, να κινητοποιήσουµε τους γονείς να φέρουν αυτά τα παιδιά όσο
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βαριά και αν είναι τα περιστατικά τους στα ειδικά σχολεία και εκεί να γίνει µετά
η αξιολόγηση.
Όσα

παιδιά

µε

µια

σχετική

επιµέλεια

µπορούν

να

επανενταχθούν στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα να βρουν το δρόµο τους στη
ζωή

και

στην

εκπαίδευση.

Όσα

είναι

βαρύτερα

περιστατικά

να

αντιµετωπιστούν από τα ειδικά σχολεία και τα ειδικά εργαστήρια, ώστε να µην
νιώθουν ότι βρίσκονται στο περιθώριο της κοινωνίας ή του εκπαιδευτικού
συστήµατος.
Πάντως να ξέρετε, ότι και για την Ευρωπαϊκή Ένωση η σχολική
διαρροή, ειδικά σ’ αυτή την κατηγορία, είναι µία πρώτη προτεραιότητα που
τίθεται από το Συµβούλιο Υπουργών Παιδείας. Μάλιστα, η σχετική έκθεση
που δηµοσιοποιήθηκε κατά την τελευταία Σύνοδο Υπουργών στις Βρυξέλλες
περιελάµβανε και αυτό το στόχο.
Γι’

αυτό

και

εµείς

είµαστε

προσανατολισµένοι

στο

να

υλοποιήσουµε αυτό το στόχο µε πληρότητα.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Υπουργέ, κατά την κατάθεση του νοµοσχεδίου
λάβατε υπόψη σας την εµπειρία που έχουν οι δάσκαλοι ήδη στις σχολικές
τάξεις, γιατί η συνύπαρξη παιδιών µε αναπηρία, µάλλον µε προβλήµατα
διαφόρων κατηγοριών µε τα άλλα παιδιά, τι σας έλεγαν, πώς είδαν οι
δάσκαλοι αυτή τη συνύπαρξη, τι προβλήµατα αντιµετώπισαν και κατά πόσο
αυτά τα προβλήµατα που είχαν στη σχολική τάξη τα λάβατε υπόψη σας, ώστε
να πάµε πιο µπροστά σ’ αυτή την συνύπαρξη µέσα στα γενικά σχολεία;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ’ όλα θα σας πω ποιες παράµετροι µας επηρέασαν,
επηρέασαν δηλαδή την συντακτική οµάδα στη διαµόρφωση αυτού του
κειµένου.
Πρώτον, τα διεθνώς διακηρυχθέντα και ίσως και ισχύοντα σε
ορισµένες χώρες, είτε σε επίπεδο ΟΗΕ, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Δεύτερον, οι εµπειρίες άλλων χωρών που στην εφαρµογή τους ήταν
επιτυχείς.
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Τρίτον, οι εµπειρίες που προκύπτουν από το δικό µας
εκπαιδευτικό σύστηµα, αυτά τα λίγα χρόνια που εφαρµόστηκαν οι διάσπαρτες
διατάξεις που σας είπα προηγουµένως.
Τέταρτον, οι εισηγήσεις του αναπηρικού κινήµατος του ιδίου και
του γονεϊκού κινήµατος των παιδιών µε αναπηρία. Πέµπτον, οι εισηγήσεις των
ίδιων των εκπαιδευτικών που έχουν βιώµατα και έχουν κάνει και τις
παρατηρήσεις τους από το µέχρι τώρα ισχύον σύστηµα.
Και όλα αυτά συµπληρωµένα από την επιστηµονική γνώση που
διαθέτει το Υπουργείο προκειµένου να συµπληρώσει και να εµπλουτίσει ένα
τέτοιο σχέδιο νόµου. Αλλά πάλι επαναλαµβάνω ότι αυτό είναι η βάση της
διαβούλευσης. Εάν δηλαδή υπάρξουν τις µέρες που υπολείπονται µέχρι την
ηµέρα της διαβούλευσης, µέχρι τις 12 Απριλίου, προτάσεις, ιδέες, που µπορεί
εµείς να µην έχουµε σκεφτεί και να έχουν ενδιαφέρον να συµπληρώσουν αυτό
το κείµενο, εµείς είµαστε ανοιχτοί να το κάνουµε αυτό.
Π.χ. είπε ο Πρόεδρος προηγουµένως της Οµοσπονδίας
Αναπήρων ότι θέλει να δώσει µεγαλύτερη έµφαση το κίνηµά τους στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση. Εάν υπάρξει κάτι το οποίο δεν προβλέπεται µέσα σε
αυτά τα οποία έχουµε εµείς καταγράψει, είµαστε ανοιχτοί να το υιοθετήσουµε.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Με συγχωρείτε πάλι, δε θέλω να κάνω κατάχρηση του
χρόνου, αλλά επειδή συµφωνήθηκε η αρχή της συνεκπαίδευσης ως βασικό
στοιχείο µη αποκλεισµού ενσωµάτωσης και ένταξης των παιδιών αυτών στη
σχολική διαδικασία, ήθελα να ρωτήσω, πως ακριβώς αλλάζει; Διότι η βασική
αρχή παραµένει, δεν διαφοροποιούµεθα.
Εµείς δεν έχουµε και το νοµοσχέδιο δυστυχώς να το δούµε,
ώστε να είναι και πιο δόκιµες οι ερωτήσεις µας. Γιατί εγώ δεν έχω αντιληφθεί
επ’ ακριβώς αυτή η συνεκπαίδευση την οποία ως βασική αρχή στηρίζει και το
παρόν νοµοσχέδιο ως νόµος-πλαίσιο, πολύ σωστά, πως θα υλοποιηθεί µε
βάση τα προβλήµατα που υπήρξαν;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, η αρχή της συνεκπαίδευσης υιοθετείται από την
Ελλάδα από το 2000 και µετά. Μέχρι τότε έχουµε το κατηγορικό µοντέλο, το
οποίο κλονίζεται µε τη διάταξη του 1981, την πρώτη διάταξη που εµφανίζεται
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για τα θέµατα µε αναπηρία και κλονίζεται πλήρως και ανατρέπεται µε τη
διάταξη του 2817/2000.
Εµείς χτίζουµε πάνω στην ίδια αρχή της συνεκπαίδευσης. Τι
σηµαίνει αυτό πρακτικά. Ότι καταρχήν για πρώτη φορά εισάγεται η πρώιµη
αξιολόγηση. Δηλαδή, το παιδί σε προσχολική ηλικία αξιολογείται από τα ειδικά
κέντρα µε διεπιστηµονικό τρόπο και µε τη συµµετοχή και του ίδιου του γονιού
που παρατηρεί τη συµπεριφορά του παιδιού και στο σπίτι, όχι µόνο στο
σχολείο, σε ποια κατηγορία ανήκει.
Όταν

έχουµε

ελαφρά

αναπηρία

πηγαίνει

στα

τµήµατα

πρόσθετης υποστήριξης εκεί στα σχολεία και εφόσον περάσει µε επιτυχία
αυτό το στάδιο και αντέχει, εντάσσεται πια στο γενικό σύστηµα εκπαίδευσης.
Στις περιπτώσεις όµως που έχουµε βαρύτερα περιστατικά, που δεν µπορούν
να ενταχθούν στο σύστηµα της γενικής εκπαίδευσης µε τις ίδιες δυνατότητες
για µόρφωση και δουλειά, τότε αυτά κατευθύνονται προς τα ειδικά σχολεία και
σε µεγαλύτερη ηλικία προς τα ειδικά εργαστήρια.
Στα ειδικά σχολεία γίνεται µια προσπάθεια από ειδικούς
εκπαιδευτικούς. Στα ειδικά εργαστήρια το ίδιο. Η καινοτοµία σε αυτό το σηµείο
είναι ότι γίνεται αντιστοίχιση των ειδικών σχολείων και των ειδικών
εργαστηρίων µε τα αντίστοιχα σχολεία του γενικού εκπαιδευτικού συστήµατος,
δηλαδή το ειδικό δηµοτικό µε το ειδικό δηµοτικό, το ειδικό γυµνάσιο µε το
ειδικό γυµνάσιο. Το αντίστοιχο ΕΠΑΛ µε το αντίστοιχο ΕΠΑΛ.
Και κατοχυρώνεται για πρώτη φορά η ισοτιµία των τίτλων. Δεν
ήταν κατοχυρωµένη. Δηλαδή, το παιδί παίρνοντας έναν τίτλο από ένα ειδικό
ΕΠΑΛ, έχει τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώµατα που έχει και εκείνο το παιδί που
τελείωσε το κανονικό ΕΠΑΛ. Αυτό έχει µία επίπτωση θετική στην εργασιακή
του προοπτική, στην ένταξή του στην αγορά εργασίας.
Αλλά επιµένω σε ένα σηµείο, ότι η αξιολόγηση γίνεται διαρκώς,
γίνεται πια εξατοµικευµένα, η παρακολούθηση γίνεται σε επίπεδο σχολικής
µονάδας και αν ένα παιδί σε οποιαδήποτε φάση παρουσιάσει είτε βελτίωση,
είτε επιδείνωση, αντίστοιχα προωθείται στο κατάλληλο σχολικό τµήµα.
Δηλαδή, η διαφοροποίηση είναι αυτή, προσχολική αξιολόγηση, δια βίου
αξιολόγηση, δευτεροβάθµια και εξατοµικευµένη αξιολόγηση και ένταξη
αντιστοίχως σε ισότιµο τµήµα µε βάση την πραγµατική κατάστασή του.
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Επειδή όντως η αξιολόγηση είναι ίσως το πιο σηµαντικό
στοιχείο σε αυτή τη διαδικασία, τα ΚΔΑΥ που υπάρχουν αυτή τη στιγµή και
ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες έχουν προβλήµατα, το ξέρετε, το ξέρουν
όλοι, δεχόµαστε καθηµερινά τηλεφωνήµατα για τεράστιες αναµονές. Έχουν
προβλήµατα στη λειτουργία τους. Θα υπάρξει κάποιος άλλος φορέας που θα
κάνει την αξιολόγηση ή θα ενισχύσετε αυτές τις δοµές;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το είπα προηγουµένως ότι τα ΚΔΑΥ αλλάζουν πια. Τα ΚΔΑΥ
µετατρέπονται σε ΚΕΔΔΥ, δηλαδή σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης
και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών, µε στόχο τη λειτουργική
και επιστηµονική αναβάθµισή τους.
Ιδρύουµε και καινούργια ΚΕΔΔΥ, ώστε σε κάθε περιοχή της
Ελλάδος να υπάρχει ένα ΚΕΔΔΥ και να γίνεται αποφόρτιση. Επίσης, σε κάθε
ΚΕΔΔΥ προβλέπουµε τη διεπιστηµονικότητα, δηλαδή υπάρχουν τουλάχιστον
πέντε άτοµα εκπαιδευτικό προσωπικό, παιδονευρολόγος, παιδοψυχίατρος,
ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργικός, λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής
κατά περίπτωση.
Και, επίσης, λαµβάνουµε υπόψη και την πυκνότητα του
µαθητικού πληθυσµού. Δηλαδή, κάθε ΚΕΔΔΥ εξυπηρετεί ένα συγκεκριµένο
αριθµό µαθητικού πληθυσµού, ο οποίος είναι ευµετάβλητος µε βάση βεβαίως
και τον αριθµό των ατόµων µε αναπηρία που αντιστοιχούν σε αυτό.
Έτσι, γίνεται µιας µορφής αποκέντρωση που διευκολύνει τα
ΚΕΔΔΥ να κάνουν αποτελεσµατικότερα και γρηγορότερα τη δουλειά τους και
βεβαίως και τα ίδια τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούνται, διότι κάθε χρόνο κάνουν
εκθέσεις οι οποίες ελέγχονται και αξιολογούν παράλληλα, διότι έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθούν ατοµικά την κάθε περίπτωση και όχι µόνο µία
φορά.
Και υπάρχει και η δευτεροβάθµια κρίση αξιολόγησης, η οποία
είναι δικαίωµα των γονέων και κηδεµόνων και βέβαια µια καινοτοµία είναι ότι ο
γονιός πια συµµετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι µία απρόσωπη
διαδικασία που πάει ο άλλος το παιδί του, βγάζει το συµπέρασµα ότι έχει
κάποια προβλήµατα και το εντάσσει άπαξ και µένει εκεί καθηλωµένο.
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Ο γονιός συµµετέχει, γιατί ο γονιός βλέπει έξω από το σχολείο,
δηλαδή τις υπόλοιπες ώρες της ηµέρας την εξέλιξη, τη συµπεριφορά του
παιδιού του και είναι απαραίτητη η έκφραση γνώµης από το γονιό, για να
µπορούµε να έχουµε µια σφαιρική εικόνα για την εξελικτική πορεία του
παιδιού.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει χρονοδιάγραµµα για
τα σχολεία που υπάρχουν ήδη. Δηλαδή πως θα µπουν µπάρες σε τόσα
πολλά σχολεία. Πως θα γίνει αυτή η αλλαγή στα ήδη υπάρχοντα σχολεία για
να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, πρώτα απ’ όλα η ευελιξία που έχει ήδη το
εκπαιδευτικό µας σύστηµα είναι ότι στα ειδικά σχολεία δεν υπάρχει
χωροταξική κατανοµή. Δηλαδή, στα σχολεία που υπάρχουν αυτή τη στιγµή
στην Αττική µπορεί να πάει κάποιος γονιός το παιδί του από την άλλη πλευρά
της πόλης. Δεν είναι ανά συνοικία.
Εµείς ουσιαστικά συµπληρώνουµε αυτή την υποδοµή και
δηµιουργούµε και µία διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή τα 56 φαντάζοµαι σε αυτά αναφέρεστε– που σχεδιάζουµε να έχουν ολοκληρωθεί
µέσα σε ένα συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα µέχρι το 2012…
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Μιλάει χωρίς µικρόφωνο)
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Εκεί ετέθη ένα ζήτηµα το οποίο εµείς θα το αντιµετωπίσουµε
έτσι ακριβώς όπως ετέθη. Δηλαδή, θεωρούµε ότι δεν πρέπει να είναι
υποδεέστεροι οι χώροι της προετοιµασίας των παιδιών αυτών για να
ενταχθούν στο γενικό σύστηµα. Θα πρέπει να είναι οι πρότυποι χώροι, θα
πρέπει τα κτίρια να είναι προσβάσιµα. Έχει ήδη ετοιµάσει µία σειρά µελετών ο
ΟΣΚ, η οποία θα αποσταλεί σε όλους τους Νοµάρχες για να κάνουν αυτές τις
προσαρµογές στα παλαιά κτίρια ή να τις λάβουν απολύτως υπόψη τους στα
καινούρια κτίρια.
Και θα υπάρχει και η σχετική εποπτεία από το Υπουργείο για να
βλέπουµε εάν συµµορφώνονται όλοι οι εµπλεκόµενοι σε αυτά τα ζητήµατα.
Έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται και πιστεύω ότι εάν συµπεριλάβουµε µέσα
στο πρόγραµµα αυτό και την κατασκευή των καινούριων δοµών, το
πρόγραµµα το οποίο εµείς εκπονούµε έχει χρονικό ορίζοντα το 2012.
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Σας λέω όµως ότι για τα κτιριολογικά, το επαναλαµβάνω γιατί
είναι ένα ζήτηµα που συχνά έχει συζητηθεί και στη Βουλή, δυστυχώς χάθηκαν
περίπου 2,5 ΚΠΣ τα προηγούµενα χρόνια µε τα οποία θα µπορούσαµε να
έχουµε ολοκληρώσει πλήρως τις σχολικές υποδοµές στη χώρα µας και στη
γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και δεν
ολοκληρώθηκε αυτό το έργο.
Έτσι, τώρα είµαστε υποχρεωµένοι µε κρατικούς πόρους πια να
καλύπτουµε τις ανάγκες και να υλοποιούµε αυτό το πρόγραµµα, το οποίο έχει
ορίζοντα το 2012.
Πιστεύω ότι δεν αξιοποιήθηκαν τόσο αποτελεσµατικά όσο θα
έπρεπε.

Δηλαδή, πολλά χρήµατα µπορεί να πήγαν σε άλλες δράσεις, σε

σεµινάρια, σε διάφορες τέτοιες δράσεις, οι οποίες δεν ήταν προτεραιότητες. Η
πρώτη προτεραιότητα όταν έχεις 15.000 σχολικές µονάδες στη χώρα και έχεις
διπλοβάρδιες και έχεις µισθωµένα κτίρια κατάλληλα κλπ, θα ήταν να
αποκατασταθεί πλήρως η σχολική στέγη.
Εµείς το 2004 παραλάβαµε 5.000 σχολικές µονάδες ηλικίας 40
έως 80 ετών, πολλές απ’ αυτές επίσης ήταν µισθωµένες σε ακατάλληλα κτίρια
και τρέχουµε τώρα για να προλάβουµε. Θεωρούµε ότι µε το πρόγραµµα το
οποίο έχουµε εξαγγείλει για τα 1.233 σχολικά κτίρια και νηπιαγωγεία,
θεραπεύουµε σε ένα µεγάλο ποσοστό το πρόβληµα, αλλά βεβαίως θέλει
προσπάθεια έντονη, συστηµατική και συνεχή.
Και θέλει και συνεργασία και µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση, διότι η
δυσκολία µας είναι τα οικόπεδα. Όταν µας βρίσκει η Τοπική Αυτοδιοίκηση
οικόπεδα, εµείς έχουµε ετοιµότητα κατευθείαν να προχωρούµε στην
κατασκευή.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Υπάρχει

κάποια

συγκεκριµένη

πρόβλεψη

για

ψυχολογική και κοινωνιολογική υποστήριξη των µαθητών που πλέον θα
πάρουν στα σχολεία, δηλαδή των µαθητών µε τα άτοµα µε αναπηρίες, γιατί
ουσιαστικά µιλάµε για παιδιά µικρής ηλικίας µε προσωπικότητα η οποία δεν
είναι πλήρως διαµορφωµένη. Υπάρχει αυτό το ενδεχόµενο να υπάρξουν
οποιαδήποτε προβλήµατα στη συνύπαρξη αυτών των µαθητών. Υπάρχει
κάποια πρόβλεψη για κάποιους κοινωνικούς λειτουργούς που θα υπάρχουν
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µέσα στα σχολεία ή κάποιους κοινωνιολόγους οι οποίοι θα επιλύουν τα
προβλήµατα αυτά;
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι τρεις παράµετροι που πρέπει να συλλειτουργήσουν προς
τη σωστή κατεύθυνση. Είναι ο παράγων µαθητής, ο παράγων δάσκαλος και ο
παράγων γονιός. Όσον αφορά τους γονείς, οι σχολές γονέων που αυτή τη
στιγµή λειτουργούν σε όλους τους νοµούς της χώρας απ’ τη Γραµµατεία Δια
Βίου Μάθησης, αναλαµβάνουν την ευθύνη να επιµορφώνουν τους γονείς
πάνω σε αυτά τα ζητήµατα, σε ζητήµατα δηλαδή συνεργασίας εκπαιδευτικού
– γονιού όσον αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης είτε των παιδιών µε αναπηρία
που πρέπει να ενταχθούν κανονικά στο σύνολο, είτε των άλλων παιδιών για
τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία.
Δεύτερη παράµετρος είναι η εκπαιδευτική. Γι’ αυτό ο νόµος
θεσµοθετεί την επιστηµονική κατάρτιση και επιµόρφωση του προσωπικού
όλων των κλάδων που υπηρετούν στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και δίνει
τα

κίνητρα

για

τη

δηµιουργία

µεταπτυχιακών

προγραµµάτων

στα

Πανεπιστήµια και την εισαγωγή προπτυχιακών µαθηµάτων ειδικής αγωγής σε
όλες τις σχολές που παράγουν εκπαιδευτικούς, είτε της α’ βαθµίδας, είτε της
β’ βαθµίδας, είτε νηπιαγωγούς.
Το τρίτο είναι το παιδί. Εκεί το ρόλο του θα τον παίξει στο µεν
άτοµο

µε

αναπηρία

η

επιστηµονική

στελέχωση

των

ΚΕΔΔΥ

που

παρακολουθεί το παιδί από την αρχή, η αντίστοιχη επιτροπή που λειτουργεί
µέσα στη σχολική µονάδα, αλλά βεβαίως και οι επιµορφωµένοι εκπαιδευτικοί,
οι οποίοι οφείλουν να παρακολουθούν, να παρατηρούν και να παρεµβαίνουν
διδακτικά και προς τα παιδιά τα υγιή και προς τα παιδιά µε αναπηρία,
προκειµένου να διαµορφώνουν αυτό το περιβάλλον συνύπαρξης και
συνεργασίας, χωρίς να υπάρχει κάποια προκατάληψη ή κάποιος ρατσισµός
από τη µια προς την άλλη πλευρά.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω αν έχετε κάποια εκτίµηση του
αριθµού των µαθητών που θα φοιτήσουν σε οποιαδήποτε µορφή ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης µε τη θέσπιση της υποχρεωτικότητας πια.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, η εκτίµηση απορρέει από τα νούµερα που έχουµε για
το γενικό µαθητικό πληθυσµό. Ο στόχος µας είναι να καταπολεµήσουµε τη
σχολική διαρροή. Οι υποδοµές που υπάρχουν στη χώρα έχουν τη δυνατότητα
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να καλύψουν το συνολικό νούµερο, δηλαδή και τα άτοµα που µέχρι σήµερα
δεν πήγαιναν σχολείο.
Οι υποδοµές που σας εξαγγέλλουµε και οι οποίες έχουν αρχίσει
ήδη να υλοποιούνται, αναφέρονται στα άτοµα µε αναπηρία τα οποία µέχρι
τώρα δεν ήταν ενταγµένα και θέλουµε να τα εντάξουµε. Εποµένως έχει
συνεκτιµηθεί και αυτό και θεωρώ ότι αυτό το πρόγραµµα εφόσον υλοποιηθεί
µέχρι κεραίας, έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το βάρος που θα προκύψει
µέσα απ’ τη θεσµοθέτηση της υποχρεωτικότητας.
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:

Αυτή

τη

στιγµή

υπάρχει µια

κινητοποίηση

στο

Υπουργείο από τους υπαλλήλους του Διοικητικού Προσωπικού και απειλούν
ότι θα εµποδίσουν την τέλεση των πανελληνίων εξετάσεων.
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Κοιτάξτε, δεν είναι της παρούσης τώρα να σας το πω, αλλά
αφού µου το θέτετε θα σας πω ότι εγώ κατανοώ τα αιτήµατα του κλάδου των
διοικητικών εργαζοµένων στην κεντρική υπηρεσία. Έχω υποστηρίξει προς το
Υπουργείο Οικονοµικών το αίτηµά τους να χρηµατοδοτηθεί το κόστος της
µετακόµισής τους από το Σύνταγµα στο Μαρούσι.
Και µέσα από διαπραγµατεύσεις µε το αρµόδιο Υπουργείο έχω
µαζί µε τους συνεργάτες µου διασφαλίσει δύο οφέλη γι’ αυτούς. Πρώτον, την
καταβολή εφάπαξ 3.000 € για το τρέχον έτος, καταβληθέντα σε τρεις δόσεις
εντός του 2008 και από το 2009 και µετά την καταβολή µηνιαίου επιδόµατος
105 €. Νοµίζω οτιδήποτε άλλο θα ήταν υπερβολικό και έξω απ’ τις
δυνατότητες του προϋπολογισµού.
Άλλωστε θεωρώ ότι υπερκαλύπτεται µε αυτό τον τρόπο και η
δέσµευση που είχε παρθεί από την προηγούµενη πολιτική ηγεσία για κάποιο
επίδοµα που θα τους δινόταν επ’ ευκαιρία της µετακόµισης.
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