
 

                                                                       Αθήνα  17/12/2008 
  Αρ. Πρωτ:1678                                          ΠΡΟΣ:    1)   τον Υπουργό Παιδείας 
                                                                                                  κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη  
                                                                                           2)    τον Υφυπουργό Παιδείας 

                                      κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο 
                   3)    το Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ 

              κ. ∆ηµήτρη Πλατή  
                                                                  4)    τους Πρυτάνεις ΑΕΙ, 

                                                                                         ∆.Ε. και Πρυτανικά Συµβούλια 
        5)     Γ.Σ. Παιδαγωγικών Τµηµάτων  

                                                            και ΤΕΑΠΗ 
                                                                            6)     ∆ιεύθυνση Ειδικής Αγωγής 

 
                                                          ΚΟΙΝ:            Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. 

 

Θέµα: Σεµινάρια 400 ωρών στην Ειδική Αγωγή 

 
Κύριοι Υπουργοί 
Κύριε Γ.Γραµµατέα, 
 
Μετά την ψήφιση του νόµου για την Ειδική Αγωγή,  γίνεται αγώνας δρόµου µιας σειράς 

κέντρων και φορέων για να καταρτίσουν προγράµµατα επαγγελµατικής εξειδίκευσης 400 ωρών 

στην Ειδική Αγωγή. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου Ελληνικού Κράτους δίνεται η δυνατότητα, µέσω αυτών 

των προγραµµάτων, να χορηγούνται ακαδηµαϊκοί τίτλοι και επαγγελµατικές πιστοποιήσεις σε 

φορείς που βρίσκονται εκτός ∆ηµόσιου Πανεπιστηµίου, µε υψηλότατο κόστος (που ξεκινάει από 

1700 € έως και 3.300 € το άτοµο) για τους συµµετέχοντες ανέργους εκπαιδευτικούς. Είναι φανερό 

ότι δε µιλάµε πια για εµπορευµατοποίηση της γνώσης, αλλά για µια καθαρή ιδιωτικοποίηση, µέσα 

στο ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο. Τα προγράµµατα αυτά δεν έχουν ούτε κανονισµούς που να τα 

κατοχυρώνουν στο δηµόσιο χαρακτήρα τους, ούτε Π.∆. που να διασφαλίζουν τη δηµόσια 

λειτουργία τους. Έχουν ευµετάβλητο αριθµό των φοιτούντων, και δεν προβλέπουν, ούτε καν, 

πρακτική άσκηση στα ανεπίσηµα, έτσι και αλλιώς, προγράµµατά τους.  

 



 

Τα ερωτήµατα είναι µεγάλα, αφού οι φορείς που υποτίθεται ότι έχουν κρατική αναγνώριση, 

µπορεί στην πορεία να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και βέβαια τίθεται 

το ερώτηµα κατά πόσον τέτοιοι φορείς, όχι µόνο αν έχουν το δικαίωµα, αλλά και τη δυνατότητα 

να προβαίνουν σε διοργάνωση κύκλων σπουδών, οι οποίοι θα έχουν τη δηµόσια νοµιµοποίηση και 

την απαραίτητη ακαδηµαϊκή ποιότητα που, µόνο, το ∆ηµόσιο Πανεπιστήµιο µπορεί να εγγυηθεί. 

Κύριοι Υπουργοί 
Κύριε Γενικέ Γραµµατέα, 
Με βάση τα παραπάνω σας δηλώνουµε την αντίθεσή µας στη διοργάνωση των σεµιναρίων των 

400 ωρών. Σας δηλώνουµε, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης οι οποίοι 

βιώνουµε καθηµερινά τα προβλήµατα µέσα στο σχολείο, και αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα των 

ΑµΕα και των οικογενειών τους, δε θα επιτρέψουµε να µεταβληθεί ο χώρος της Ειδικής Αγωγής 

σε επιχείρηση κερδοσκοπικών συµφερόντων και πρόχειρης, χαµηλής και προσωπικής 

εκµετάλλευσης. 

Ύστερα από τα παραπάνω, το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε. ζητά:  

• Να ανασταλεί η λειτουργία όλων των 400ωρων Προγραµµάτων Εξειδίκευσης. 

• Να ανοίξει ο δρόµος για τη µετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων και 

ειδικοτήτων  στα ∆ιδασκαλεία της χώρας, µε αυξηµένο αριθµό εκπαιδευόµενων για να 

καλυφτούν οι ανάγκες στην ειδική αγωγή.  

• Να δώσουν τα ΑΕΙ στη δηµοσιότητα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα σεµινάρια 

αυτά και το σκεπτικό που οδήγησε στη δηµιουργία τους.  

 

Για το ∆.Σ. της ∆.Ο.Ε.  

        Ο Πρόεδρος                                                Ο Γενικός Γραµµατέας 

 

Μπράτης ∆ηµήτρης                                           Μαντάς Κοµνηνός 

 


