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Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

εισαγωγικό σημείωμα

Η Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση της ΓΣΕΕ συντάσσεται από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), αξιοποιώντας τα δημοσιοποιημένα στοιχεία
των εθνικών ευρωπαϊκών και διεθνών βάσεων δεδομένων για την εκπαίδευση (της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, της EUROSTAT και του δικτύου EURYDICE, του OECD και της UNESCO) όπως αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο. Με την
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων επιχειρείται η συστηματική αποτύπωση των βασικών
ποσοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και του ευρωπαϊκού
και διεθνούς εκπαιδευτικού πλαισίου αναφοράς του (ΕΕ-28), διευκολύνεται η αναγνώριση
των «δυνατών» και «αδύνατων» σημείων του και αναδεικνύονται -σε επίπεδο στρατηγικού
σχεδιασμού- οι πιθανές αντιφάσεις που εμπεριέχει και οι ανισότητες που προκαλεί.
Οι Ετήσιες Εκθέσεις για την εκπαίδευση της ΓΣΕΕ αναρτώνται πλήρεις στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων φορέων και προσώπων.
Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ με την ερευνητική του αυτή παρέμβασή επιχειρεί:

§ να καταδείξει το αυξημένο ενδιαφέρον του κοινωνικού εταίρου που εκπροσωπεί τον

κόσμο της μισθωτής εργασίας για την εκπαίδευση, ως παράγοντα κρίσιμου για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και συνοχή της χώρας.
§ να αναδείξει τις προκύπτουσες -κάθε μορφής- ανισότητες που αποδυναμώνουν και
απειλούν την κοινωνική συνοχή.
§ να υπογραμμίσει τη σημασία των τοπικών κοινωνιών στην χάραξη των εθνικών πολιτικών.
§ να ανταποκριθεί στο κοινωνικό αίτημα για ανοικτή, ειλικρινή και τεκμηριωμένη διαβούλευση των κοινωνικών φορέων για τον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Η αξιοποίηση των στοιχείων και συμπερασμάτων των Ετήσιων Εκθέσεων για την εκπαίδευση από όλους τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, και κυρίως όσους
εμπλέκονται στη χάραξη των πολιτικών για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, η κριτική τους στάση, οι διαφορετικές αναγνώσεις και οι απαραίτητες συμπληρώσεις ή υποδείξεις είναι και αναγκαίες και –κυρίως– επιθυμητές.
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πρόγραμμα της ημερίδας

09:30 – 10:00

προσέλευση συμμετεχόντων
Εναρκτήρια συνεδρία
§ Μιχάλης Κουρουτός, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
Εισαγωγικές παρεμβάσεις

10:10 – 10:30

§ Γιάννης Παναγόπουλος, Πρόεδρος Γ.Σ.Ε.Ε.
§ Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Πρόεδρος E.Σ.Α.μεΑ.
10:30 – 11:15

Κεντρικές ερευνητικές εισηγήσεις
§ Νίκος Παΐζης,Μαθηματικός – Ερευνητής, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ
«Τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού, των εισροών και των εκροών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην Ελλάδα την περίοδο 2007 – 2016»
§ Φανή Προβή, Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην κοινωνική έρευνα - Ερευνήτρια - Επιστημονικά Υπεύθυνη του «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» της Ε.Σ.Α.μεΑ.
«Κάνοντας πραγματικότητα το άρθρο 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία: δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης»
§ Παναγιώτης Κασσιανός, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Στατιστικά δεδομένα φοίτησης μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες»

11:15 – 12:30

Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση –
από την εμπειρική πραγματικότητα στο ρόλο των δημόσιων πολιτικών
Συντονισμός συζήτησης και παρεμβάσεις:

Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος Γ.Σ.Ε.Ε.
§ Νίκος Φίλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ πρώην Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
§
§
§
12:30 – 13:45

Renato Opertti, Senior Programme Specialist, International Bureau of Education,
UNESCO
Γεώργιος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Ιωάννης Λυμβαίος, Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.Α.μεΑ.
Στρογγυλή Τράπεζα – Α’ κύκλος
Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση –
στρατηγικές, πρακτικές και παρεμβάσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής

Συντονισμός συζήτησης και παρεμβάσεις:

Φωτεινή Ζαφειροπούλου, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας Ε.Σ.Α.μεΑ. - Υπεύθυνη για Θέματα Ατόμων με Βαριά Αναπηρία
§
§

Paula Campos Pinto, Coordinator, Observatory of Disability and Human Rights, University of Lisbon
Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
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§

Θεοδώρα Αστέρη, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Α’ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

§

Κώστας Λολίτσας, τέως Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΑΕ, ΥΠΠΕΘ, Πρόεδρος ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

13:45 – 14:30

Διάλειμμα – Ελαφρύ Γεύμα

14:30 – 16:00

Στρογγυλή Τράπεζα – Β’ κύκλος
Ειδική Αγωγή και ένταξη –
ετοιμότητα εκπαιδευτικού συστήματος – Ευρωπαϊκή εμπειρία – προοπτικές
Συντονισμός συζήτησης και παρεμβάσεις:

Ανθή Γκίκα, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Βa Speech Language Pathologist,
Msc Bilingualism and Special Education
§
§

§
§

16:00 – 16:20

16:20 – 18:00
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Amanda Watkins, Assistant Director-Project Implementation, European Agency for
Special Needs and Inclusive Education
Αθηνά Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γ΄ Τμήματος Διεύθυνσης ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ, εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του European Agency for Special
Needs and Inclusive Education
Αναστασία Βλάχου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής - Εκπαιδευτικής Ένταξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
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1.1

Προσφώνηση συνέδρων και χαιρετιστήριοι λόγοι των προέδρων ΓΣΕΕ και ΕΣΑμεΑ

Κεφάο
λαιο 1

Κος ΠΑΪΖΗΣ:

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό πριν μπούμε στο κανονικό πρόγραμμα της ημερίδας πρέπει να σας δώσουμε δύο απαραίτητες διευκρινίσεις.
Η πρώτη: όλα τα γραφήματα, τα οποία περιλαμβάνει η παρουσίαση για την ετήσια έκθεση, θα τα βρείτε τυπωμένα στο φυλλάδιο που σας έχει διανεμηθεί ώστε να μην κουραστείτε να βλέπετε τα γραφήματα από την οθόνη.
Η δεύτερη: είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη ημερίδα του Μαΐου ότι στη δεύτερη που αφορά στη δημοσιοποίηση το δεύτερου τόμο της ετήσιας έκθεσης ο λόγος θα δοθεί και στους ερευνητές, τους εκπαιδευτικούς,
στους γονείς και στους φορείς της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης.
Αυτό θα γίνει με δύο τρόπους. Έχουν ήδη προσκληθεί εκπρόσωποι φορέων τόσο από το εξωτερικό όσο και από
την Ελλάδα που έχουν παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, τη συνεκπαίδευση (την inclusive education όπως τη γνωρίζετε από την αγγλόφωνη βιβλιογραφία). Ο δεύτερος τρόπος αφορά τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες της ημερίδας,
στους οποίους ανακοινώνουμε ότι σε τρεις περίπου μήνες από σήμερα προγραμματίζουμε να δημοσιευτεί ο τρίτος τόμος της ετήσιας έκθεσης του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ για την Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση που θα περιλαμβάνει τα
πρακτικά, τις ομιλίες, τις τοποθετήσεις και τις παρεμβάσεις αυτής της ημερίδας. Στον τόμο αυτό έχετε δικαίωμα
να συμπεριληφθείτε όλοι, είτε ως συλλογικότητες είτε ατομικά, με κείμενα στα οποία θα εκθέτονται οι απόψεις,
οι εμπειρίες, τα σχόλια, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις σας σχετικά με το αντικείμενο της ετήσιας έκθεσης.
Σχετικό σημείωμα με τις ημερομηνίες και οδηγίες για τη διαδικασία αυτή θα βρείτε στο ντοσιέ που σας διανεμήθηκε.
Με τον τρόπο αυτό, οι ερευνητές της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, θα μπορούν να προσεγγίσουν συνολικά το
αντικείμενο σε τρία επίπεδα: στον πρώτο τόμο που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την εκπαίδευση και στην απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, στον δεύτερο τόμο που δημοσιοποιείτε σήμερα και αναφέρεται στο μαθητικό πληθυσμό στους δείκτες εισροών και εκροών της ελληνικής
Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, αλλά και τις απόψεις όλων αυτών των φορέων και των ανθρώπων που συμμετέχουν σήμερα στην ημερίδα στον τρίτο τόμο. Νομίζω ότι έτσι θα έχουν μία πολύ καλή εικόνα της ελληνικής πραγματικότητας για τα ΑμεΑ και θα εμβαθύνουν στο στρατηγικό σχεδιασμό της ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης στη
χώρα μας.
Εισερχόμενοι στο πρόγραμμα της ημερίδας, καλώ στο βήμα το Μιχάλη Κουρουτό διευθύνοντα σύμβουλο του
ΚΑΝΕΠ για να σας καλωσορίσει. Σας ευχαριστώ πολύ.
1.1.1

Μιχάλης Κουρουτός Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στην
Αθηναΐδα, πιστεύουμε, πιστεύαμε και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι θεμελιώδης ρόλος
ύπαρξης των συνδικάτων, εκτός των άλλων είναι η στήριξη των αδυνάτων, των μη προνομιούχων, των ανθρώπων που για λόγους κοινωνικούς ή οικονομικούς βρέθηκαν στο περιθώριο.
Στα πλαίσια αυτής της κεντρικής ιδέας, για μία ακόμη φορά, δεν θα κουραστώ να το λέω, ευχαριστώ τη Γενική
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος που μας έχει δώσει την οικονομική δυνατότητα αλλά και την ανεξαρτησία να
μπορούμε να λειτουργούμε σε ένα πλαίσιο επιστημονικό, πολιτικό και κοινωνικό χωρίς καμία παρέμβαση.
Αυτό ακούγεται λίγο περίεργο και παράδοξο στην εποχή που ζούμε, εγώ όμως θα το τονίζω σε κάθε συνάντηση
γιατί πραγματικά εγώ, ο Χρήστος Γούλας, ο Νίκος ο Μουζέλης, που είμαστε επικεφαλής του ΚΑΝΕΠ, έχουμε την
τύχη να είμαστε ελεύθεροι να δημιουργήσουμε συνθήκες και καταστάσεις που θα ευνοούν την ύπαρξη των συνδικάτων.
Η ερευνητική δουλειά του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ και της ΕΣΑμεΑ θα προσθέσω παρακάτω και για το Υπουργείο Παιδείας, την οποία σήμερα θα παρουσιάσουμε στο δεύτερο μέρος της ετήσιας έκθεσης, είναι η πρώτη οργανωμένη
απόπειρα του κόσμου της εργασίας να σταθεί δίπλα στην ειδική ευαίσθητη αυτή κατηγορία συμπολιτών μας.
Η συνεργασία αυτή, φίλε Βαρδακαστάνη, ήταν εξαιρετικά παραγωγική, γιατί ξέρω ότι θα κάνεις την παρατήρηση
που είχες κάνει την πρώτη φορά που είχα πει ότι ήταν δύσκολη. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ παραγωγική και
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απέδειξε πως η κοινωνία των πολιτών και οι συλλογικότητές της έχουν μεγάλες δυνατότητες και μπορούν να αξιοποιήσουν για να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας των πιο αδύναμων, και το σημαντικότερο από όλα για
να καταπολεμηθούν οι ανισότητες.
Θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω, ξεκινώντας πρώτα από την διεύθυνση ειδικής αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, όλη την υπηρεσία και τους συνεργάτες του κυρίου Κασσιανού, βοήθησαν ιδιαίτερα με την τεχνογνωσία τους
και τις πολύτιμες συμβουλές τους έτσι ώστε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε και την έρευνα αλλά και
την εκδήλωση σήμερα.
Οι ερευνητές, η γραμματεία, ήταν ένα έργο τεράστιο ένα χρόνο τώρα και ειλικρινά πρέπει ολόψυχα να τους πω
«ευχαριστώ για τη βοήθειά σας όλους όσους βοηθήσατε, ο καθένας από το τομέα του».
Επίσης τους ομιλητές, τους συμμετέχοντες στα τραπέζια διαλόγου, ιδίως αυτούς που ταξίδεψαν από μακριά για
να βρεθούν σήμερα μαζί μας, είτε είναι από το εξωτερικό, είτε είναι από την Ελλάδα.
Θέλω να ευχαριστήσω ειλικρινά και τον εκπρόσωπο της UNESCO και της European Agency και την κυρία Pinto
από την Πορτογαλία, όπως και όλους τους άλλους ομιλητές που, όπως τους επεσήμανα προηγουμένως, με ένα
τηλέφωνο και μόνο έδειξαν τεράστια προθυμία να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια τη σημερινή.
Πρέπει να τονίσω τελικά ότι το ΚΑΝΕΠ και η ΓΣΕΕ δεν ολοκληρώνουν σήμερα αυτή την προσπάθεια, αντίθετα την
ξεκινούν τώρα. Οι δομές του εργατικού κινήματος θα αποτελούν ένα διαρκές παρατηρητήριο για τα ζητήματα
των ατόμων με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζωής, εκπαίδευσης και εργασίας τους, για την αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου, που τόσο ανάγκη υπάρχει, που αφορά αυτή την ομάδα.
Είναι χρέος όλων των πολιτών και των κοινωνικών δυνάμεων να σκύψουν με φροντίδα πάνω από αυτή την κατηγορία ανθρώπων και δεσμευόμαστε ως ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ ότι θα βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή για να
στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους.
Ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ, μία μέρα δύσκολη, ελπίζω να έχουμε και τη συμπαράστασή σας για να
μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Ευχαριστώ πολύ. Καλώ στο βήμα τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
1.1.2

Γιάννης Παναγόπουλος Πρόεδρος ΓΣΕΕ

Αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και σας καλωσορίζω για την παρουσία σας.
Φίλε Γιάννη, Πρόεδρε της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, ξεκινώ με το να σου αναγγείλω, με
αφορμή τη σημερινή συζήτηση, ότι ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Συνομοσπονδίας και στις 3 Δεκέμβρη προκηρύξαμε 4ωρη Παναττική στάση εργασίας προκειμένου οι εργαζόμενοι με αναπηρία, οι οικογένειές τους, οι ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι γύρω από τα ζητήματα της αναπηρίας να μπορέσουν να βρεθούν στο συλλαλητήριο, το Παναναπηρικό Συλλαλητήριο το οποίο η Συνομοσπονδία σας διοργανώνει στις 3 Δεκέμβρη.
Το οργανωμένο κίνημα της εργασίας έχει αναμφισβήτητα χρέος να αγωνίζεται για την καταπολέμηση των ανισοτήτων και κάθε διάκρισης. Άλλωστε αυτό αποτελεί το σκληρό πυρήνα στην ιδεολογική προσέγγιση που έχουμε
για όλα αυτά τα ζητήματα.
Για αυτό με ιδιαίτερη χαρά παρουσιάζουμε τη δουλειά που έχουν κάνει το ΚΑΝΕΠ, το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Και νομίζω ότι θα είναι μία παραγωγική συζήτηση.
Υπό κανονικές συνθήκες, τόσο η ΓΣΕΕ και το ΚΑΝΕΠ, όσο και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία θα
έπρεπε να παίζουν ένα επικουρικό ρόλο στις κρατικές πρωτοβουλίες για τα ζητήματα που αφορούν στην αναπηρία, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε, δεν θα έλεγα ευνομούμενη, αλλά καλώς λειτουργούσα πολιτεία.
Δυστυχώς αναγκαζόμαστε να ερχόμαστε μέσω αυτών των φορέων για να αναδειχθούν διαχρονικές παθογένειες
που έχουν αναδειχθεί από την αδιαφορία των κυβερνήσεων, έχουμε να παίξουμε, όπως θα έλεγε ο Σωκράτης, το
ρόλο της αλογόμυγας να τσιγκλήσουμε τη νωθρή πολιτεία ώστε να αφυπνιστεί.
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Διότι και τα δύο μέρη της ερευνητικής αυτής συνεργασίας, το ΚΑΝΕΠ και η ΕΣΑμεΑ, μέσω των μελετών τους αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, νομοθετικά κενά, αδράνειες και αυτό συγκροτεί ένα πολύ δύσκολο τοπίο για τους συνανθρώπους μας με προβλήματα αναπηρίας.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Δεν αναδεικνύουμε μόνο τα προβλήματα. Προσπαθούμε να υποδείξουμε και λύσεις και για να γίνει αυτό απαιτείται και ο αναγκαίος διάλογος.
Και αυτό το κάνουμε σε κάθε τομέα όπου υπάρχουν διακρίσεις, όχι μόνο στα άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, αλλά σε κάθε κοινωνική ομάδα που απειλείται από τη σύγχρονη μάστιγα του κοινωνικού αποκλεισμού.
Δηλαδή τους μακροχρόνια άνεργους, [...], τους μετανάστες, τους πρόσφυγες, τους ανθρώπους που κατοικούν σε
υποβαθμισμένες και απομακρυσμένες περιοχές, τους νέους που επιδιώκουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς και
εκπαίδευσης και βεβαίως τους συνταξιούχους.
Είμαστε υποχρεωμένοι, είναι καθήκον μας να είμαστε δίπλα στα θύματα της οικονομικής κρίσης αλλά και σε όλους αυτούς που έχουν εγκαταλειφθεί από την πολιτεία.
Και εμείς θεωρούμε ότι η γνώση είναι το πολύ σημαντικό όπλο που διαθέτουμε, πέραν των άλλων τα οποία ανάγονται στο κίνημά μας, στο κίνημα δράσης. Και αυτή τη δουλειά την έχουν αναλάβει και το ΚΑΝΕΠ και το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.
Εμείς ως ΓΣΕΕ, κι εγώ ως εξ αντικειμένου Πρόεδρος αυτών των δομών, τούς στηρίζουμε και θα τους στηρίζουμε
χωρίς καμία παρέκκλιση και χωρίς παρέμβαση στο επιστημονικό τους έργο.
Η ετήσια έκθεση αποτυπώνει 5 βασικά σημεία. Οι συνεργάτες μου έχουν πει να τα αναφέρω. Δεν νομίζω όμως
ότι είναι αναγκαίο να ακούσετε από ένα μη ειδικό κάτι που θα το ακούσετε πολύ καλύτερα από τους κατ’ εξοχήν
ειδικούς και θα το συζητήσουμε.
Θέλω, όμως, να σας θέσω ένα ζήτημα που λόγω της εποχής έχει φορτιστεί μόνο από το ζήτημα του προσδιορισμού, δεν λέω αύξησης, του ύψους του κατώτερου μισθού, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ ευρύτερο και μεγαλύτερο και αφορά την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας γιατί οι υπογραφές εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας δεν ήταν μονοσήμαντα οικονομικές.
Η εθνική γενική έχει αποτελέσει κορυφαίο εργαλείο για να προωθήσουμε κανονιστικές ρυθμίσεις, δηλαδή που
έχουν ισχύ νόμου, με όρους ισότητας των δικαιωμάτων του ανθρώπου πριν καν το ίδιο το κράτος ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά είτε στο πλαίσιο εθνικών ρυθμίσεων αλλά και της ενσωμάτωσης ευρωπαϊκών οδηγιών. Και πολλές
φορές υπάρχουν ζητήματα που αναδεικνύουμε ακόμα και σήμερα δεν έχουν ρυθμιστεί.
Θέλω να σας επισημάνω ότι από το 1993 ήδη, και μετά, πάντα στις εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας εκφράζαμε είτε ανησυχίες, είτε κάναμε προτάσεις και πιέζαμε τους εργοδότες να ανταποκριθούν στους χώρους εργασίας για τα φαινόμενα φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας, και να διακηρύσσουμε σε κάθε περίπτωση
το σεβασμό των πολιτιστικών και των θρησκευτικών δικαιωμάτων των εργαζομένων επισημαίνοντας την ανάγκη
διαμόρφωσης και εφαρμογής πολιτικών ίσης ευκαιρίας σε θέματα προσλήψεων, επιλογής και τοποθέτηση στην
εργασία καθώς και στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση ανεξάρτητα από φυλετική, εθνική, θρησκευτική ή πολιτισμική ιδιαιτερότητα.
Αφετέρου η ανάγκη να μπορέσουν να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι, να προσαρμοστούν στο νέο εργασιακό περιβάλλον.
Μέσω των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων έχουν εισαχθεί και εισάγονται ρυθμίσεις και δεσμεύσεις για
την προστασία των εργαζόμενων με αναπηρία, για την προσαρμογή των όρων εργασίας τους με ειδικά μέτρα,
μέτρα για τους εργαζόμενους με ΗΙV, μέτρα για την προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων που μετέχουν
σε πρόγραμμα απεξάρτησης από ναρκωτικά και πολλά άλλα.
Για αυτό η επίθεση που δέχεται η εθνική γενική συλλογική σύμβαση, η οποία αμφισβητείται πλήρως από την
πράξη, την 6η πράξη του υπουργικού συμβουλίου και τις μετέπειτα νομοθετικές ρυθμίσεις, πρέπει να αντιμετωπιστεί γιατί έχει πολύ σοβαρό αντίκτυπο καθώς πέραν του ρυθμιστικού της ρόλου είχε και ένα έντονα διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα και ρόλο και κάθε φορά η υπογραφή μίας εθνικής σύμβασης εθεωρείτο ως επιτυχία της κοινωνίας των πολιτών με διαχρονικά αποτελέσματα.
Στο μέτρο που μας αναλογεί εμείς αυτή την θεσμική κατάκτηση, η οποία αμφισβητείται πλήρως ακόμη και σήμερα, θα προσπαθήσουμε να την υπερασπίσουμε.
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Σας ευχαριστώ και σας αφήνω στα χέρια των ειδικών μετά και νομίζω να απολαύσουμε μία εξαιρετική συζήτηση
και να μάθουμε πολλά. Καλημέρα σας.
Κος ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ:
Καλώ στο βήμα το Γιάννη Βαρδακαστάνη, τον Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ.
1.1.3

Γιάννης Βαρδακαστάνης Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ

Καλημέρα σε όλες και σε όλους, θέλω να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας από εκτός Αθηνών, θέλω να
καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας από την Ευρώπη. Προσωπικά θέλω να καλωσορίσω την Paula Pinto, φίλη από τα παλιά, από την Πορτογαλία που πραγματικά κάνουν μία εξαιρετική δουλειά στο παρατηρητήριο εκεί.
Θέλω να καλωσορίσω επίσης τον βουλευτή τον κύριο Νίκο Φίλη, τον πρώην Υπουργό Παιδείας, που είναι μαζί
μας.
Αγαπητέ Πρόεδρε της ΓΣΕΕ, αγαπητέ Γιάννη, είναι γνωστό ότι το αναπηρικό κίνημα της χώρας, σχεδόν από τη
συγκρότησή του με τη σημερινή του συλλογική μορφή, ανέπτυξε στενές σχέσεις με την ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ και
γενικώς με τα συνδικάτα.
Πιστεύουμε βαθύτατα σε αυτή τη σχέση και θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της ΕΣΑμεΑ γιατί αυτά τα χρόνια που είσαι Πρόεδρος και εγώ Πρόεδρος στην ΕΣΑμεΑ την έχουμε εμβαθύνει και την έχουμε διευρύνει.
Επίσης, από την θέση του Προέδρου, του European Disability Forum έχουμε αναπτύξει μία στενή σχέση με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα γιατί πιστεύουμε βαθύτατα ότι απαιτούνται συνέργειες, πρέπει να σπάμε τα στεγανά, τα κινήματα πρέπει να συνεργάζονται και να πολλαπλασιάζουν την δράση τους ιδιαίτερα τώρα σε μία κρίσιμη περίοδο που περνάει η πατρίδα μας.
Θέλω να ευχαριστήσω τον Μιχάλη τον Κουρουτό και τους συνεργάτες του, το Νίκο Παΐζη, το Χρήστο Γούλα και
όλους τους συνεργάτες του για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε.
Μιχάλη, οι εξαιρετικές συνεργασίες είναι και δύσκολες συνεργασίες αλλιώς δεν είναι εξαιρετικές. Πρέπει να πω
όμως ότι πραγματικά ήταν εξαιρετική, παραγωγική, νομίζω όλοι μάθαμε από αυτή τη συνεργασία, εμείς σίγουρα μάθαμε, και οι συνεργάτες μου στην ΕΣΑμεΑ και εγώ προσωπικά.
Νομίζω ότι δυναμώνουμε τη φωνή μας τα κινήματα όταν παρουσιάζουμε κοινά projects, κοινές πρωτοβουλίες
που αφορούν ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού.
Συνυπογράφω πλήρως ό,τι ανέφερε νωρίτερα ο Γιάννης ο Παναγόπουλος. Η γενική συλλογική σύμβαση εργασίας έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο και για τα άτομα με αναπηρία στη χώρα. Η ΓΣΕΕ είχε εντάξει διαχρονικά σημαντικές διατάξεις στη γενική συλλογική σύμβαση εργασίας και είναι ένα κεκτημένο της χώρας, της κοινωνίας, του
νομικού μας πολιτισμού, του εργατικού κινήματος.
Και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τη ΓΣΕΕ, ευχόμαστε κάθε επιτυχία αύριο στη γενική απεργία.
Ευχαριστώ επίσης εκ μέρους της ΕΣΑμεΑ για την ανακήρυξη της 4ωρης στάσης τη Δευτέρα, 3 Δεκέμβρη που είναι
Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, στο Παναττικό συλλαλητήριο που δεν είναι ακριβώς Παναττικό, είναι
Νοτιοελλαδίτικο συλλαλητήριο. Θα είναι τρίτο στη σειρά γιατί την 1η του Δεκέμβρη έχουμε στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, στις 2 Δεκέμβρη στο Άγαλμα Βενιζέλου στο Αριστοτέλειο στη Θεσσαλονίκη και
τις 3 Δεκέμβρη στην Κλαυθμώνος στην Αθήνα σας καλούμε όλες και όλους εκεί.
Η εργασία αυτή που έγινε αυτή τη χρονιά με τόση επιμονή και τόση υπομονή από τους συνεργάτες του ΚΑΝΕΠ
και της ΕΣΑμεΑ θα το δείτε και σε αυτή τη συνάντηση σήμερα, όπως και στις 15 του Μάη, έχει να δώσει σημαντικά συμπεράσματα και σημαντικές προτάσεις για το πώς πρέπει να πορευτεί η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στη χώρα.
Θα σας αφήσω και εγώ στα χέρια των ειδικών αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση για το ρόλο της εκπαίδευσης
στην μελλοντική πορεία των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.
Αν για όλους τους πολίτες η εκπαίδευση είναι μέσο κοινωνικής ανέλιξης, κοινωνικής κινητικότητας, για τα άτομα
με αναπηρία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν να εισέλθουν στον κόσμο της εργασίας, για να
μπορέσουν να σπάσουν τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις στην ρίζα τους και η ρίζα τους είναι η εκπαίδευση.
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Και να μην κουβαλούν μαζί τους σε όλη τους την ζωή αυτά που θα αποκτήσουν ως αποκλεισμό διάκρισης και εκπαιδευτική φτώχεια τότε που θα έπρεπε να έχουν μία άλλη διαδρομή.

Κεφάο
λαιο 1

Η εκπαίδευση είναι για εμάς ο δρόμος στην ένταξη. Η εκπαίδευση είναι για εμάς η πορεία προς την κοινωνία, η
εκπαίδευση είναι για εμάς η αφετηρία της προσπάθειας να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας ως ισότιμοι πολίτες.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Είναι μια βαθιά πολιτική υπόθεση, θέλει τεχνοκρατική υποστήριξη, αλλά η εκπαίδευση για τα άτομα με αναπηρία είναι μια βαθιά πολιτική υπόθεση. Από το πώς αποφασίζουν οι Κυβερνήσεις εξαρτάται το μέλλον των παιδιών με αναπηρία, όλων των παιδιών γενικότερα στην εκπαίδευση αλλά εδώ μιλάμε για ειδική κατάσταση και
συνεπώς, κατά τη γνώμη μας, έτσι πρέπει να το βλέπουμε, ως μία εξόχως σημαντική πολιτική υπόθεση.
Αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ για τις δράσεις που υπάρχουν και σε άλλες κατηγορίες πληθυσμού και ήθελα
να σημειώσω ότι η υπόθεση των ατόμων με αναπηρία δεν είναι μία κάθετη υπόθεση, και αυτό. Αλλά υπάρχουν
συνταξιούχοι με αναπηρία, υπάρχουν νέοι με αναπηρία, υπάρχουν γυναίκες με αναπηρία και μητέρες που έχουν
παιδιά με αναπηρία, υπάρχουν Ρομά με αναπηρία που είναι οι πιο ξεχασμένοι και οι πιο αποκλεισμένοι Ρομά.
Το λέω αυτό για να δείξω ότι η αναπηρία είναι παντού ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και έτσι πρέπει
να την προσεγγίζουμε.
Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Μιχάλη τον Κουρουτό, το Νίκο Παΐζη και τους συνεργάτες του, τους
συνεργάτες μου επίσης, τον Δημήτρη Λογαρά, την Φανή Προβή, τον Γενικό Γραμματέα, τον Γιάννη Λυμβαίο, τη
Φωτεινή Ζαφειροπούλου και όλες και όλους που εργάστηκαν με συνέπεια, με ευθύνη και παραδίδουν σε εσάς
σήμερα τα αποτελέσματα αυτής της πολύ συγκροτημένης εργασίας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κος ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ:
Ευχαριστούμε πολύ τους δύο Πρόεδρους.
Το λόγο τώρα έχουν οι τρεις εισηγητές για τα βασικά μεγέθη αγωγής και εκπαίδευσης, το δεύτερο μέρος. Και ξεκινάμε από τον Νίκο Παΐζη, εκ μέρους του ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.
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1.2
1.2.1

Κεντρικές ερευνητικές εισηγήσεις
Νίκος Παΐζης επιστημονικός σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

Μικρό μέγεθος είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση. 30.000 παιδιά. Πόσοι να είναι όλοι οι άλλοι; 1,5 εκατομμύριο παιδιά. Αυτή είναι η σχέση.
Και αυτός είναι και ο πρώτος δείκτης τι ποσοστό των παιδιών που έχει βεβαιωθεί ότι έχουν αναπηρία ή και ειδική εκπαιδευτική ανάγκη αντιστοιχεί στο σύνολο των παιδιών που βρίσκονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για εμάς ξέρουμε ότι η δευτεροβάθμια ολοκληρώνεται και με την λυκειακή βαθμίδα.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Στατιστική της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, το European Agency, όπως το
περιγράφουμε συνοπτικά οι ερευνητές, ήταν μία πρωτοβουλία της Δανίας η οποία βλέποντας ότι δεν υπάρχουν
στατιστικά στοιχεία για τα άτομα με αναπηρία και την εκπαίδευσή τους ξεκίνησε πριν από το 2000 να συγκεντρώνει από όλα τα Υπουργεία Παιδείας στοιχεία για το θέμα. Η Eurostat ακόμα δεν έχει ανακοινώσει στοιχεία
για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία στο επίπεδο που χρειάζεται. Τα κράτη μέλη τα οποία έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού είναι 35. Η Ελλάδα είναι μέσα σε αυτά, αλλά δεν μπορούσε
να στείλει τα στοιχεία που θέλαμε για πάρα πολλά χρόνια γιατί έπρεπε συνολικά να έχει αποτυπωθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να υπολογιστούν οι σχετικοί συνθετικοί δείκτες που απαιτεί το European
Agency.
Αν εμείς έχουμε 30.000 παιδιά στο 1,5 εκατομμύριο, οι άλλες χώρες πόσο να έχουν; Με βάση την πλατφόρμα τη
στατιστική του Ευρωπαϊκού Οργανισμού πήραμε τα στοιχεία για τα περισσότερα μέλη του για τη συγκεκριμένη
χρονιά του 2015. Στοιχεία δεν έδωσε η Βουλγαρία.

Και βρήκαμε μέσα από τις τιμές του συγκεκριμένου δείκτη ότι κατά μέσο όρο στα 35 αυτά κράτη το 6,6% του μαθητικού πληθυσμού της Πρωτοβάθμιας και της Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή μέχρι και το
Γυμνάσιο -εκεί που τελειώνει η υποχρεωτική εκπαίδευση- είναι ο χώρος που θα λέγαμε ότι καλύπτουν οι μαθητές μας με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
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Αλλά οι στατιστικοί δείκτες, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, είναι μία κατάσταση εικονική. Εντάξει το
6,6%, μήπως υπάρχουν χώρες με λιγότερο; Ναι. Η Ελλάδα είναι μία από αυτές, με ποσοστό 2,1%. Πιο κάτω; Υπάρχουν και πιο κάτω από το 2,5%, υπάρχουν και πάνω από το 2,5% μέχρι το 6,6%. Πιο πάνω; Μέχρι και 10,7%.
Πάνω από 10,7%; Πάνω από 10,7% στο χάρτη είναι τα σκούρα καφέ, να σας διαβάσω εγώ τις χώρες. Η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Ουαλία. Μα η Ουαλία δεν είναι κράτος. Ναι. Αλλά έχει αυτόνομο Υπουργείο Παιδείας και έτσι το Ηνωμένο Βασίλειο θα το βρείτε με τέσσερις συμμετοχές, θα δείτε σχετικό δείκτη για τη Βόρεια Ιρλανδία,
τη Σκωτία, την Ουαλία και την Αγγλία.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Με μία πρώτη ματιά, έτσι όπως κοιτάτε χρωματικά στο χάρτη το Ηνωμένο Βασίλειο θα δείτε ότι τα τρία από τα
τέσσερα κομμάτια του έχουν το ίδιο το χρώμα που σημαίνει ότι είναι μέσα στο γενικό ποσοστό που κυμαίνεται
στην Ευρώπη από 2,5% μέχρι 6,6%. Ενώ η Ουαλία έχει μεγαλύτερο ποσοστό.
Ερώτημα πρώτο: γιατί διαφοροποιούνται οι χώρες; Ποιο είναι το κριτήριο; Πού πιστεύετε, οι ερευνητές, ότι βρίσκεται η διαφορά; Η απάντηση είναι στο σύστημα διαφοροδιάγνωσης της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης που
υιοθετεί κάθε κράτος (ή κρατίδιο). Τι ακριβώς ορίζει η κάθε μία χώρα ως ειδική εκπαιδευτική ανάγκη και τι όχι.
Προτρέχω να πω ότι στην Ελλάδα διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους ως προς αυτό και οι 54 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Δηλαδή ο εθνικός δείκτης προκύπτει από μία μεγάλη απόκλιση τιμών. Αυτή την απόκλιση θα τη δούμε και εμείς μαζί.

Αυτό είναι το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Το χώρεσα σε μία σελίδα. Αυτό θα δουλέψουμε μαζί και με το ΚΕΜΕΤΕ
της ΟΛΜΕ, αυτό θα δουλέψουμε, Κώστα, και με το ΙΠΕΜ της ΔΟΕ, αλλά θα δουλέψουμε από εδώ και μπρος συστηματικά και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού αλλά και με την Ένωση
των Λειτουργών Εκπαιδευτικών της ειδικής αγωγής. Γιατί; Γιατί νομίζω η αποτυχία του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήματος να αποκτήσει μακρόπνοο και τεκμηριωμένο στρατηγικό σχεδιασμό είναι γιατί το σώμα των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι αυτή είναι μία δουλειά που θα κάνουν τα κόμματα.
Λάθος. Αυτή είναι μία δουλειά η οποία μαζί με τα επιστημονικά τους συμβουλευτικά, υποστηρικτικά όργανα,
πρέπει να κάνει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας το οποίο ιστορικά είχε την δυνατότητα, στις αρχές της
δεκαετίας του ’80, να καταθέσει ένα νόμο, τον 1566, με την εμπειρία όλων, μέσα από όλα τα συνέδρια που είχαν
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γίνει. Και ο 1566 ισχύει ακόμα και είναι το μόνο κείμενο που έχει μείνει στην εκπαίδευση το οποίο ξεκινάει και
αναφέρεται στο Σύνταγμα και αμέσως μετά σε όλο αυτό. Μιλάει και για τα άτομα με αναπηρία ο 1566, μιλάει
και για τους ξένους που θα έρθουν στην Ελλάδα, μιλάει για την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, μιλάει για την
επαγγελματική εκπαίδευση, μιλάει για το ευρύτερο πλαίσιο που το άρθρο 16 περιγράφει. Μιλάει για τις υποχρεώσεις τού κράτους.
Πού έβαλες, Νίκο, εδώ την ειδική αγωγή; Αλήθεια, σκεφτείτε το, η ειδική αγωγή πού μπορεί να μπει σε μία ζωγραφιά του εκπαιδευτικού συστήματος και θα καταλάβετε γιατί σας λέω ότι δεν έχει στρατηγικό σχεδιασμό η
ελληνική εκπαίδευση. Δεν μπαίνει πουθενά. Δεν μπορείς να την βάλεις πιο εκεί γιατί πιο εκεί θα ήταν σαν ήταν
τέταρτη επιλογή, ήδη έχει τρεις επιλογές το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα στη δευτεροβάθμια, την κυρίαρχη την
βλέπετε. Αυτό είναι το mainstream της μαθητικής ροής για την Ελλάδα, να περάσεις από το Γυμνάσιο, να μπεις
στο Γενικό Λύκειο, να προχωρήσεις στο Πανεπιστήμιο και τα λοιπά.
Η δεύτερη επιλογή, παραδείγματος χάριν στη λυκειακή μας βαθμίδα είναι το επαγγελματικό λύκειο. Υπάρχει πια
και στο πανεπιστήμιο επιλογή πρώτη, δεύτερη και τρίτη; Και ιστορικά δεν ήθελαν τα πανεπιστήμια τα πολυτεχνεία μαζί τους. Τους εκδικήθηκαν ιστορικά τα πολυτεχνεία, έχουν γίνει πιο σημαντικά, είναι πιο ελκυστικές σχολές πια, αλλά ακόμα υπάρχουν κομμάτια όπως είναι οι ακαδημίες, και οι εκκλησιαστικές, και οι ναυτικές ακαδημίες οι οποίες υπήρχαν από το 19ο αιώνα και οι μεν και οι δε. Παρεμπιπτόντως, επειδή ήταν Υπουργός Παιδείας
ο Νίκος ο Φίλης, όταν είχαμε κάνει την ετήσια έκθεση και είχαμε μιλήσει στο μεγάλο πρόβλημα των υποδομών,
να πούμε ότι αυτές οι ακαδημίες του 19ου αιώνα πρώτα έχτιζαν οικοτροφείο για τα παιδιά που θα κατέβουν στα
χωριά και μετά αίθουσες διδασκαλίας. Δηλαδή φρόντιζαν να έχουν τα παιδιά να μείνουν. Τώρα το κράτος αισθάνεται ότι οι γονείς θα πληρώσουν τα δίδακτρα, εντάξει. Αλλά δεν λύνουν έτσι ένα πρόβλημα και ειδικά μέσα
σε μία πολύ μεγάλη κρίση.
Να το αφήσεις εκεί που είναι, Νίκο, γιατί ένα κομμάτι του είναι μέσα στη γενική εκπαίδευση. Δεν είναι ένα κομμάτι του, το μεγαλύτερο κομμάτι του είναι μέσα στη γενική εκπαίδευση, και η γενική μας εκπαίδευση δεν είναι
ειδική γύρω από τις μαθησιακές δυσκολίες. Το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένα εκπαιδευτικό σύστημα
που παράγει ανισότητες συνειδητά. Κάνει διάκριση, θέλει να ξεχωρίσει τους καλύτερους όσο πηγαίνει προς τα
πάνω. Τώρα; Από το 18ο αιώνα το κάνει αυτό. Αυτή είναι η δουλειά ενός συστήματος, να λέει σε ποιον δεν είναι
για μέσα και έχει αντίφαση νομική όταν λες ότι υποχρεωτικά όλοι μέχρι τα 15 τους θα είναι σε χώρους εκπαίδευσης ασχέτως δυνατοτήτων, όλοι τους και με ιδιαίτερη αναφορά στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η διακήρυξη, ουσιαστικά, των Ηνωμένων Εθνών του 2007 ήταν σκληρή για τα κράτη μέλη γιατί διαβάζοντας κάτω έβλεπες ότι τα κατηγορούσε για μεγαλοστομία αλλά στην πράξη να μην γίνεται τίποτα. Ισχύει και εδώ; Ισχύει.
Ισχύει.
Δύο είναι τα εργαλεία που όλα τα συντάγματα δίνουν στα άτομα με αναπηρία: πρέπει το κράτος να μεριμνά για
την προσβασιμότητα, να φτάνουν δηλαδή με όλες τις έννοιες, όχι μόνο σκάλες και ράμπες. Προσβασιμότητα όλων στους χώρους τους κοινούς αλλά και στα πεδία τα κοινά και εύλογες προσαρμογές.
Είναι επιστημονικό το ερώτημα σε ερευνητές εκπαιδευτικούς, γιατί η έρευνα είναι κομμάτι της δικής μας της
δουλειάς, αν χάσει ο εκπαιδευτικός την ερευνητική του διάθεση και το παιδαγωγικό του πλαίσιο αναφοράς καλύτερα να αλλάξει επάγγελμα, θα μιλάμε για ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα, εν πάση περιπτώσει όχι τόσο ελληνικό. Αν αυτές οι δύο προσαρμογές, εύλογες προσαρμογές που μπορούν να γίνουν στην τάξη για να καταλάβει
και ένα παιδί που νιώθει αδύναμο.
Δεν είναι καινούριο, από το ’80 το συζητάμε. Μιλάγαμε για εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις. Ήταν τα συνδικάτα
που είχαν μπει μπροστά και είχαν πει: μην ξαναπεί κανένας χαζά τα παιδιά του ελληνικού λαού γιατί είναι φτωχά. Οι δάσκαλοι για αυτό είναι εδώ, για να κατέβουν κάτω και να τα βοηθήσουν.
Ποιες είναι οι εύλογες προσαρμογές όμως; Γιατί το κριτήριο είναι ο μέσος μαθητής. Αυτός ο μέσος που θα μπει
στο πανεπιστήμιο. Οι άλλοι τι πρέπει να κάνουν; Κατέστρεψαν ολόκληρη την επαγγελματική εκπαίδευση. Την
έχουν καταστρέψει την επαγγελματική εκπαίδευση. Ισχύει και της κάνουμε ακαδημαϊκό μάθημα. Δεν το κάνουμε
μέσα από τη δουλειά τους.
Κοιτάξτε μία διαφορά, όλη η δευτεροβάθμια στην ειδική αγωγή, το δύσκολο κομμάτι, το ένα τρίτο, όλη, και τα
γυμνάσια, είναι επαγγελματική, όλη. Και δεν μπορούμε εμείς να της πούμε κάτι, μία ιδέα γιατί εμείς ο καημός
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μας είναι η επαγγελματική εκπαίδευση για το σύνολο του ελληνικού λαού ότι είναι υποτιμημένη και τελικά δεν
μπορούμε να τους βοηθήσουμε με καινούριες ιδέες.

Κεφάο
λαιο 1

Είναι στατιστικά άγνωστος αυτός ο χώρος, γιατί; Γιατί δεν μπορεί να είναι δίπλα στο σύστημα. Έπρεπε να είναι
πάνω από το σύστημα, να έχει χαθεί μέσα στο σύστημα. Και αυτή είναι η πρόταση που ακούτε από όλη την Ευρώπη.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ξεκίνησε η UNESCO από τα τέλη του ’90 να λέει εκπαίδευση για όλους. Ό,τι καταλαβαίνετε, αυτό ακριβώς έλεγε:
για όλους, ούτε για λίγους, ούτε για πολλούς. Για όλους. Και αυτό σιγά-σιγά, έγινε ένα κίνημα που άλλαξε πια
την ομιλία, μέχρι και στην Πορτογαλία δεν θα μιλήσουν πια για ειδικές ανάγκες αλλά μιλάνε για ενσωμάτωση,
για συνεκπαίδευση, για inclusive education.
Νομίζω ότι αυτός είναι ο πυρήνας αυτής εδώ της συγκέντρωσης. Τη δική σας γνώμη τη θέλουμε, δεν αρκούν τα
δικά μας κείμενα και τα γραφήματα. Ο προβληματισμός που θα σας γεννηθεί σε μία σελίδα, δύο το πολύ, γράφτε τον και στείλτε τον. Εμείς θα τον διαβάσουμε οι ίδιοι. Θα μπει με το ονοματεπώνυμό σας μέσα στα πρακτικά
για να μπορεί να μας θυμίζει ότι εδώ υπάρχουν μέσα από την ανάλυση περιεχομένου λέξεις κλειδιά που είπαν
Έλληνες εκπαιδευτικοί και φορείς οι οποίοι έχουν σημασία όχι μόνο για το κομμάτι της ειδικής αγωγής αλλά για
ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Ας μεγεθύνουμε την εικόνα γιατί έτσι διασώζεται η αυτονομία του. Σημειώστε όμως ότι η προσβασιμότητα και οι
εύλογες προσαρμογές έπρεπε να επιτρέπουν στο μέτρο του εφικτού να έχει διαχυθεί το σύνολο σχεδόν της ειδικής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες του γενικού σχολείου, που σημαίνει ότι το υπ’ αριθμόν ένα συμπέρασμα είναι:
ότι δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του σε αυτή τη χώρα ένα παιδαγωγικό τμήμα ή μια παραγωγική σχολή της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αν δεν έχει υποχρεωτικά μέσα στο πρόγραμμα σπουδών της το πώς μπορείς να
διδάξεις ένα παιδί με μαθησιακή δυσκολία. Κι αυτό είναι απολύτως υποχρεωτικό για την παιδαγωγική επάρκεια
των εκπαιδευτικών.
Τότε πραγματικά θα αναπνεύσει η ειδική αγωγή. Δεν αρκεί να φτιάχνουμε ράμπες στο δικό της σχολείο, αλλά
ράμπες σε τα σχολεία για τους μαθητές, το συνάδελφο, για οποιοδήποτε πολίτη με πρόσκαιρη ή μη, ήπια ή σοβαρή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή/και αναπηρία. Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι κρίσιμα και καθορι-
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στικά στοιχεία για την αναβάθμιση της ποιότητας συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος. Κι ας είναι μικρά τα
μεγέθη. Έτσι κι αλλιώς έχω σταματήσει πλέον να μιλάω για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει επιτέλους να περιορίσουμε συνειδητά τους μεσολαβητές που τροποποιούν και διαστρέφουν την μετάδοση του παιδαγωγικού μηνύματος. Η ποιότητα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οφείλει να
αναζητείται και να κατοχυρώνεται στα όρια κάθε τάξης και κάθε σχολικής μονάδας.

Στη συγκεκριμένη διαφάνεια βλέπετε τα πρώτα νούμερα. Το πάνω γράφημα αδημοσίευτο. Το σύνολο όλων των
παιδιών στη γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης το 2016 (κατ’ εκτίμηση στο σύνολο του 2016) ήταν 1.454.796 μαθητές. Τι μας ενδιαφέρει σε αυτή
τη καμπύλη; Μας ενδιαφέρει ότι η μέγιστη τιμή του πληθυσμού σημειώνεται το 2011 (1,5 εκατομμύριο και κάτι
παραπάνω). Τι γίνεται, και κατρακυλάει το πλήθος μετά και μέχρι το 2014; Κάτι πολύ σημαντικό φαίνεται να αποχωρεί από το εκπαιδευτικό σύστημα. Πιθανολογώ ότι το 80% είναι ένα (δεύτερο) κύμα μεταναστών αλλοδαπών το οποίο αποχωρεί μέσα στην κρίση. Και γιατί μετά το 2014 μειώνεται, ελαφρά μεν, αλλά συνέχεια; Αυτό
πιθανόν οφείλεται στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Δηλαδή σιγά-σιγά μειώνεται το πλήθος των μικρών παιδιών. Για πολλά χρόνια το πλήθος των παιδιών μιας συγκεκριμένης ηλικία (π.χ. 5χρονα) ήταν περίπου 100.000
παιδιά. Πλέον έχει μειωθεί κοντά στις 96.000 παιδιά. Πιστεύουμε ότι σε δέκα χρόνια, ίσως και λιγότερο, ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας (γενικής & ειδική) εκπαίδευσης πιθανόν να
μειωθεί στο 1,0 εκατομμύριο παιδιά. Αυτό για τα ερευνητικά κέντρα των συνδικάτων των εκπαιδευτικών πιστεύω ότι είναι το υπ’ αριθμόν ένα ζήτημα για το στρατηγικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης. Θα επιφέρει μείωση
του αριθμού των μονάδων και αναπόφευκτα του προσωπικού που υπηρετεί στην εκπαίδευση. Για ποιο λόγο
συμβαίνει; Οι κοινωνίες ανταποκρίνονται/προσαρμόζονται σε αυτό που μπορούν να ζήσουν, στο διαθέσιμο επίπεδο διαβίωσης. Αν δεν επαρκούν οι πόροι του νοικοκυριού για να αναθρέψουν παιδιά, δεν θα κάνουν παιδιά.
Αν έχουν παιδιά και διαμένουν σε νησί και το νησί δεν μπορεί να καλύψει επιλογές φοίτησης (ειδικό σχολείο
στις υποχρεωτικές βαθμίδες ή ειδικότητες στο Επαγγελματικό Λύκειο) το νοικοκυριό θα πρέπει να μετακομίσει
γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τις δαπάνες ανατροφής και εκπαίδευσης των παιδιών, θα το σκεφτούν ακόμα περισσότερο. Κι αν μένουν σε αστικό περιβάλλον μέχρι να ολοκληρώσουν σπουδές συν μεταπτυχιακό και να
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εξασφαλίσουν μια μόνιμη απασχόληση εξακολουθούν να εργάζονται περιστασιακά και διαμένουν ακόμα με
τους γονείς. Όταν η νέα μητέρα αποκτά το πρώτο της παιδί μετά τα 34 πιθανότατα να περιοριστεί μονό σε αυτό.

Κεφάο
λαιο 1

Δεύτερο σημαντικό στοιχείο απαντάει στο ερώτημα: Πόσος είναι ο μαθητικός πληθυσμός της Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (στο εξής ΕΑΕ) που έχει επίσημη πιστοποίηση/διάγνωση ότι είναι άτομα ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία ως προς το συνολικό μαθητικό πληθυσμό; Το 2016 ήταν 31.071 μαθητές/-τριες. Ωστόσο, τα δύο προηγούμενα χρόνια, το 2014 ήταν 42.000 μαθητές/-τριες. Γιατί έχεις
βάλει τη γραμμή με κουκίδες; Το σημειώνω γιατί άλλαξε η στατιστική βάση και η μεθοδολογία συλλογής στοιχείων από την στατιστική αρχή. Μέχρι το 2014 η ΕΛΣΤΑΤ συγκέντρωνε τα στοιχεία με ερωτηματολόγια που συμπλήρωναν οι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Από το 2015 και μετά είναι το myschool που είναι η πλατφόρμα που συνεργάζονται η ΕΛΣΤΑΤ με το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο παρουσιάστηκε ξαφνικά μία σημαντική μείωση του πληθυσμού των μαθητών της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Ευτυχώς την χρονιά που μας πέρασε υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΥΠΠΕΘ για τα στατιστικά δεδομένα του myschool. Προτρέχω
να πω και στην ΕΛΣΤΑΤ και στο myschool στο Υπουργείο: για την προκύπτουσα διαφορά ψάξτε στα τμήματα ένταξης. Δεν είναι μέσα στα ειδικά σχολεία, είναι στα τμήματα ένταξης και κυρίως μέσα στα δημοτικά η συγκεκριμένη μείωση.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στον από πάνω πληθυσμό είναι όλα τα σχολεία. Δηλαδή είναι και τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια μέσα; Βέβαια. Και
τα Εκκλησιαστικά Λύκεια μέσα; Και αυτά. Όλα τα σχολεία που μπορούν να είναι μέχρι και την λυκειακή βαθμίδα
είναι αυτός ο πληθυσμός. Πόσο είναι το ποσοστό των μαθητών της ΕΑΕ; Αντιστοιχεί στο 2,1% στο σύνολο αυτού
του αριθμού.

Το 2016, από τούς 31.071 μαθητές/-τριες της ΕΑΕ, το 67,7% (ή 21.034 μαθητές/-τριες) φοιτούσαν σε μονάδες της
γενικής εκπαίδευσης, είτε με μορφή παράλληλης στήριξης είτε με τμήματα ένταξης, είτε με θεσμική στήριξη ή
χωρίς άλλη. Για τα παράδειγμα τα παιδιά με αναγνωρισμένη δυσλεξία έχουν το βοήθημα, ακόμα και για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μην δίνουν γραπτές εξετάσεις, αλλά προφορικές. Σε αυτή
εδώ τη χώρα βρέθηκαν και γονείς που διεκδίκησαν ή έψαχναν να εκδώσουν πιστοποιητικά δυσλεξίας ακόμα και
για μαθητές χωρίς πρόβλημα προκειμένου να εκμεταλλευτούν την προσωπική επικοινωνία του μαθητή με τον
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εξεταστή. Καταγράφουμε, ωστόσο, ότι αγνοούμε στατιστικά τα μεγέθη των μαθητών που δεν έχουν ενταχθεί σε
κάποια ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη, αλλά υποστηρίζονται μόνο από το θεσμικό πλαίσιο.
Αντίθετα, για τα παιδιά που υποστηρίζονται σε τμήματα ένταξης έχουμε στοιχεία. Να είναι καλά η ΕΣΑμεΑ που
το 2013 έκανε μία τρίτομη δουλειά με το Ίδρυμα Τσάτσου για το Ευρωπαϊκό Συνταγματικό Δίκαιο και αποτύπωσε
πλήρως τα μεγέθη της ΕΑΕ για τη συγκεκριμένη χρονιά. Δηλαδή βρήκαμε πόσα παιδιά είχαν υποβάλλει αίτηση
για παράλληλη στήριξη (για πρώτη φορά), πόσα παιδιά ανανέωσαν την παλιά αίτηση για παράλληλη στήριξη,
πόσα παιδιά τελικά εγκρίθηκε να έχουν παράλληλη στήριξη. Και το πιο σημαντικό, αυτό χρησιμοποιήσαμε και
εμείς, πόσα παιδιά, τελικά, είχαν παράλληλη στήριξη; Δηλαδή βρήκε κονδύλια το Υπουργείο και τη διασφάλισε.
Με βάση αυτά τα στοιχεία έχει εκτιμηθεί και ο πληθυσμός των παιδιών αλλά και ο πληθυσμός των δασκάλων
της παράλληλης στήριξης και των τμημάτων ένταξης (σε χρονοσειρά) γιατί η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει μόνο πλήθος
τμημάτων και μαθητικό πληθυσμό των τμημάτων ένταξη σε ετήσια βάση.
Στα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) φοιτά το υπόλοιπο 1/3 του μαθητικού πληθυσμού της ΕΑΕ (10.037 μαθητές/-τριες).
Οι αναλογίες 1/3 και τα 2/3 σας είναι γνωστή από τον πρώτο τόμο της ετήσιας έκθεσης. Σε όλους τους τρόπους
αναγνώρισης της αναπηρίας στον πληθυσμό ηλικίας μεγαλύτερης των 15 ετών, το δείκτη GALI, την έρευνα
Health, την LFS (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), πάντα βλέπαμε ότι οι ήπιες μορφές της αναπηρία (μέτρια αναπηρία) αντιστοιχούσαν στα δύο τρίτα του πληθυσμού των ατόμων με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Πράγματι η σύσταση των ΚΕ.Σ.Υ. (παλαιότερα ΚΕΔΔΥ και ΚΔΑΥ) ως φορέων διαφοροδιάγνωσης,
προφανώς προβλέπει πολλαπλά κριτήρια προκειμένου να φοιτήσει ένα παιδί σε ένα ειδικό σχολείο, τα οποία
δεν μου είναι γνωστά, αλλά θα μπορούσαν να αποτελέσουν και αντικείμενο της κουβέντας που θα κάνουμε με
τους εκπαιδευτικούς της ΕΑΕ και με τα ΚΕΣΥ, προκειμένου να αποσαφηνίσουμε το εθνικό διαφοροδιαγνωστικό
μοντέλο, αλλά και τις πιθανές αποκλίσεις του.
Μια επιπλέον παρατήρηση επί των στοιχείων είναι: ότι ενώ ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώνεται, ο μαθητικός πληθυσμός στις ΣΜΕΑΕ αυξάνει σταθερά από 6.258
μαθητές/-τριες το 2007, στις 10.037 μαθητές/-τριες το 2016. Αυτό γιατί γίνεται; Γιατί αυξάνει η κοινωνική ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα, δεν κρύβονται τα παιδιά από την κοινωνία, το ζήτημα έρχεται στην επιφάνεια
και προχωράμε.
Τέλος, μέχρι και το 2014 λειτουργούσαν και κάποιες άλλες δημόσιες (ή και ιδιωτικές) μονάδες εκπαίδευσης που
δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι, σε ιδρύματα και τα λοιπά, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
την ΕΛΣΤΑΤ ως αδιαβάθμητες (εκτός ΥΠΕΠΘ) μονάδες, ή άλλος τύπος μονάδας. Αυτές οι δομές τελικά ενοποιήθηκαν, και από το 2014 και μετά καταγράφεται μόνο ένας τύπος δημόσιου ειδικού σχολείου υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Παιδείας (ΣΜΕΑΕ), ενώ αναφέρονται και κάποιες ΣΜΕΑΕ οι οποίες μπορεί ακόμα να λειτουργούν μέσα σε νοσοκομειακά ιδρύματα, σε σωφρονιστικά ιδρύματα, σε φιλανθρωπικά σωματεία ή άλλες συλλογικότητες.Πόσος κόσμος υπηρετεί σε σχολικές για την υποστήριξη (παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης και
ΣΜΕΑΕ) των μαθητών/τριών της ΕΑΕ; Το 2016 υπολογίζουμε ότι υπηρετούν 9.824 άτομα (εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και ειδικό & διοικητικό προσωπικό στις ΣΜΕΑΕ), δηλαδή, για 30.000 μαθητές, 10.000 προσωπικό; Ναι,
αναλογία 1-3. Στη γενική εκπαίδευση για την ειδική αγωγή εκτός από το εκπαιδευτικό τους προσωπικό (τμήματα
ένταξης, παράλληλη στήριξη), που εκτιμήσαμε με βάση τις αναλογίες του 2013, δεν ξέρουμε πόσα (και αν) επιπλέον άτομα υπηρετούν. Καταθέτουμε επώνυμα την αναλογία 1-1 μαθητές ανά άτομο που υπηρετεί στη ΣΜΕΑΕ
στη Βουλή, ώστε όταν ξανανοιχτεί η κουβέντα ότι η χώρα βρίσκεται είμαστε κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ
στην αναλογία μαθητές/εκπαιδευτικό, να δηλώσουμε ότι πέρα από τις μονάδες σε νησιωτικές, ορεινές & δυσπρόσιτες περιοχές, στις μονάδες της ΕΑΕ της χώρας έχουμε σχεδιάσει ένα πρόγραμμα σπουδών που προβλέπει
μικρή ομάδα μαθητών να εξυπηρετείται από ένα εκπαιδευτικό αλλά και ένα άτομο που μπορεί να βοηθήσει τις
ατομικές φροντίδες των μαθητών. Αυτά, μπορούν να μειώνουν τη συγκεκριμένη αναλογία πολύ πιο κάτω από το
μέσο όρο του ΟΟΣΑ, αλλά η χώρα αυτό το επίπεδο ποιότητας έχει υιοθετήσει. Το ίδιο θα γίνει και για την επαγγελματική εκπαίδευση και ευτυχώς που δεν γίνεται για την τριτοβάθμια, θα είχαν βγει όλα τα πολυτεχνεία απέξω γιατί είναι κατεξοχήν ιδρύματα με πολλά εργαστήρια, κοντολογίς είναι ακριβότερα ιδρύματα/σχολές/τμήματα.
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Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Για πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα τα τμήματα ένταξης. Το 2016 σε τμήματα ένταξης υποστηρίζονται 19.262
μαθητές/-τριες (ή το 62,0% των μαθητών της ΕΑΕ στη γενική εκπαίδευση), ενώ με παράλληλη στήριξη υποστηρίζονται 1.772. μαθητές/-τριες (ή το 5,7% των μαθητών της ΕΑΕ στη γενική εκπαίδευση). Μεγάλο ποσοστό, ναι. Το
67,7% των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι στη γενική εκπαίδευση, και εξ αυτών το 62,0% σε
τμήμα ένταξης.
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Σε ποια βαθμίδα φοιτούν; Το 2016, από τους 19.262 μαθητές/-τριες ΕΑΕ που υποστηρίζονται σε τμήματα ένταξης στη γενική εκπαίδευση: το 3,5% (ή 1.084 μαθητές/-τριες) είναι νηπιάκια1, το 45,0% (ή 13.987 μαθητές/-τριες)
είναι στο Δημοτικό σχολείο, το 12,3% (ή 3.823 μαθητές/-τριες) είναι στο Γυμνάσιο, ενώ μόλις το 1,2% (368 μαθητές/-τριες) είναι στο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο. Με τη βάση δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2014 και είχαμε περίπου 23.000 παιδιά, να είναι σε τμήματα ένταξης σε δημοτικά σχολεία. Γενικά, Τα δημοτικά σχολεία κυριαρχούν
μέσα στο χώρο της ειδικής αγωγής, έχουν σχεδόν 65%-70%. Γιατί δεν είναι τα γυμνάσια σε τόσο μεγάλη κλίμακα;
Γιατί δεν είναι τα λύκεια; Εδώ θυμηθείτε τα συμπεράσματα του πρώτου τόμου: εμποδίζονται, παρεμποδίζονται,
μπλοκάρονται τα άτομα με αναπηρία και το πολύ-πολύ να τελειώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αλλά για
να πάνε πιο πάνω, για να φτάσουν στο πανεπιστήμιο είναι πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά χρειάζεται και πολύ μεγαλύτερες προσαρμογές ώστε να καταφέρουν να το κατακτήσουν. Δείτε ξανά τα ποσοστά στα γυμνάσια και
στα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Δεν είναι καλή η εικόνα των μαθητών της ΕΑΕ στη γενική Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.
Πόσοι μαθητές/-τριες ΕΑΕ είναι σε ένα τμήμα ένταξης;

Το 2016 ο δείκτης στα Νηπιαγωγεία είναι 4 παιδιά με μία νηπιαγωγό. Στα Δημοτικά 9,5 παιδιά με ένα δάσκαλο.
Στα Γυμνάσια 15 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Στα Γενικά Λύκεια 10,7 μαθητές ανά εκπαιδευτικό. Και στα Επαγγελματικά Λύκεια 11,5 μαθητές ανά εκπαιδευτικό.
Το τι ακριβώς σημαίνει αυτό; Το πώς λειτουργούν σε εβδομαδιαία βάση; Είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά που άλλοι θα μας βοηθήσουν να τα απαντήσουμε.

1
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Από το 2007 και μετά, θυμίζω, έγινε υποχρεωτική η προσχολική εκπαίδευση, το νηπιαγωγείο για τα πεντάχρονα και αμέσως μετά γίνεται
υποχρεωτικό πλέον και τα 4χρονα.

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κατ’ εκτίμηση και αναλογικά, με παράλληλη στήριξη στα γενικά Νηπιαγωγεία υποστηρίζεται το 0,9% (δηλαδή
288 παιδιά), 1.000 παιδιά στο Δημοτικό, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, δεν έχουμε στοιχεία νεότερα.
279 στα Γυμνάσια και 114 στα Γενικά & Επαγγελματικά Λύκεια.
Τι προσωπικό εκτιμάς, ότι υπηρετεί για αυτά τα τμήματα ένταξης και την παράλληλη στήριξη;
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Υπολογίζω περίπου ότι είναι 3.896 εκπαιδευτικοί, πες 4.000 εκπαιδευτικοί, από αυτούς οι 2.000 υπηρετούν σε
τμήματα ένταξης και περίπου 1.800-1.900 υπηρετούν στην παράλληλη στήριξη. Παντού;

Να οι 54 νομοί. Συνολικά 15.071 μαθητές/-τριες υποστηρίζονται σε τμήματα ένταξη στη γενική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 2016. και κάτι μικρά, 0,71, είναι όλα τα παιδιά σε τμήματα ένταξης, είναι το ποσοστό τους ίδιο σε
όλες τις περιφερειακές ενότητες, στους νομούς της χώρας; Κοιτάξτε το κειμενάκι από κάτω, υπάρχει και μέσα
στο βιβλίο σας. Λέει ότι ενώ η μέση αναλογία είναι 8,5 μαθητές/ τμήμα στο σύνολο της χώρας. Να σας πω ότι το
top 5, δηλαδή οι νομοί που έχουν την υψηλότερη αναλογία, με μέση τιμή 11,6 μαθητές/ τμήμα είναι: Δυτικής
Αττικής (12,8 μαθητές/ τμήμα), Αρκαδίας (12,0 μαθητές/τμήμα), Πειραιά (11,4 μαθητές/τμήμα), Λασίθι (10,9
μαθητές/τμήμα) και Χανιά (10,8 μαθητές/τμήμα). Ανάκατα, δηλαδή, και οι περιφερειακές ενότητες δεν ακούσατε για νησιά του Αιγαίου, αλλά ακούσατε τη Δυτική Αττική και τον Πειραιά, αλλά τον έχετε ακούσει και στο σύστημα πρόσβασης και τον Πειραιά και τη Δυτική Αττική. Το πρόβλημα, της διασφαλισμένης ποιότητας στην εκπαίδευση δεν αφορά την περιφέρεια, έχει μπει εδώ και χρόνια στις αστικές περιοχές της χώρας, βρίσκεται ήδη
στο λεκανοπέδιο Αττικής. Αυτά για την πρωτοβάθμια.
Πες μας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση η είδηση είναι στο κάτω άκρο. Σε δέκα (10) νομούς της χώρας δεν έχουν τμήματα ένταξης. Τι κάνουν, βρε παιδιά, εκεί τα 2/3 των παιδιών με αναπηρία; Τι ακριβώς γίνεται. Αν αυτή δεν είναι
γεωγραφικού χαρακτήρα ανισότητα των δεικτών τι είναι δηλαδή;

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πήραμε τους 5 υψηλότερους νομούς (top 5) με μέση τιμή 23,0 μαθητές/τμήμα) και τους 5 χαμηλότερους νομούς
με μη-μηδενική αναλογία (bottom 5) με μέση τιμή 7,1 μαθητές/τμήμα. Πήραμε το λόγο top5/bottom5 και η παρατηρούμενη διαφοροποίηση προέκυψε ιδιαίτερα σημαντική (3,3 φορές). Από ποια τιμή και πάνω του λόγου η
διαφοροποίηση θεωρείτε σημαντική; Από την τιμή 0,5 φορές. Αυτό δεν είναι καλό.
Κλείνω σας δίνω τα μεγέθη των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) για τις οποίες έχουμε και τα περισσότερα στατιστικά στοιχεία.

Το 2016, στα Ειδικά Νηπιαγωγεία φοιτά το 1,9% των μαθητών της ΕΑΕ (594 νήπια), στα Ειδικά Δημοτικά φοιτά το
12,5% των μαθητών της ΕΑΕ (3.870 μαθητές/-τριες), στα Ειδικά Γενικά και Επαγγελματικά πλέον2 Γυμνάσια φοιτά
3
το 6,0% (1.878 μαθητές/-τριες), στα Ειδικά Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια φοιτά το 2,0% (630 μαθητές/τριες). Αν αυτό χρειάζεται στατιστικό για να σας πει ότι τα 3.000 παιδιά του δημοτικού που καταλήξουν να γίνουν 600 παιδιά του Λυκείου, αν αντικατοπτρίζουν τη γνώμη που έχουν κάποιες οικογένειες, και με το δίκιο
τους, για το ότι Λύκειο (με οποιαδήποτε μορφή) δεν είναι για το δικό τους το παιδί. Αυτό είναι πρόβλημα. Αρκετοί εκπαιδευτικοί της ΕΑΕ αλλά και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να αγωνιστούν για να πειστούν
οι γονείς να απαλλαχθούν από τα στερεότυπα. Το μείζον θέμα δεν είναι το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του πολίτη, αλλά η κατηγοριοποίηση του πολίτη σε Β κατηγορίας. Εκτός αν πράγματι το Λύκειο μας (Γενικό ή Επαγγελματικό) δεν είναι για όλους τους μαθητές/-τριες, αλλά για κάποιους. Έτσι εξηγείτε ότι ακόμα δεν έχουμε λειτουργήσει Λύκειο Δεύτερης ευκαιρίας, κι ακόμα εξηγείτε το γιατί η υποχρεωτική εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την
αποφοίτηση από το Γυμνάσιο. Φαίνεται ότι το κενό έχει καλυφθεί με τα ΕΕΕΕΚ (Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης), που είναι τα πλέον προσφιλή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, δεν έχω
2
3

Παλαιότερα λειτουργούσαν Ειδικά Γενικά Γυμνάσια και Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια
Παλαιότερα λειτουργούσαν Ειδικά Γενικά Λύκεια και Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια κι ακόμα παλιότερα ΤΕΕΑ και Β Κύκλου
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ακόμα καταλάβει αν η συγκεκριμένη δομή εντάσσεται στην τυπική εκπαίδευση. Ο όρος «εργαστήριο» στον τίτλο
μπροστά παραπέμπει σε μη-τυπική εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη δομή τροφοδοτείται από το Δημοτικό, ηλικιακά
μπορεί να προσπεράσει το Λύκειο και αποδίδει τίτλο Κατώτερης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (τυπική εκπαίδευση). Το 2016 στα ΕΕΕΕΚ το 9,0% των μαθητών της ΕΑΕ (3.065 μαθητές/-τριες). Δηλαδή στους νομούς που θα
δούμε να έχουν μόνο δύο σχολικές μονάδες ΕΑΕ θα είναι, το Δημοτικό και το ΕΕΕΕΚ, σωστά; Σωστά!
Ηλικίες των μαθητών; Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τις προβλέπει ο νόμος; Βεβαίως. Λέει ότι ένα παιδάκι θα πηγαίνει
στο νηπιαγωγείο μέχρι και το 7ο έτος. Στο δημοτικό θα ξεκινάει με προπαρασκευαστική τάξη και έξι χρόνια άλλα
εφτά, φτάνει στα 14 έτη.

Εμείς κάναμε την εξής δουλειά. Βγάλαμε τη μέση ηλικία, σας τη διαβάζω κιόλας: η μέση ηλικία των παιδιών της
ΕΑΕ στο ειδικό νηπιαγωγείο είναι 6,3 ετών. Στο δημοτικό 11,2 ετών. Στο γενικό, επαγγελματικό γυμνάσιο 16,1
ετών. Στο ειδικό λύκειο 20,2 ετών. Στο ΕΕΕΕΚ πιο κάτω από το λύκειο, 18,3 ετών, ξεκινάει νωρίτερα. Και όταν είχαμε αδιαβάθμητες μονάδες, ποιά ήταν η μέση ηλικία των μαθητών/-τριών; Ήταν πιο πάνω, σχεδόν 21 ετών.
Στο πάνω κομμάτι των γραφημάτων, πίσω από τη γραμμή, βλέπετε ένα ορθογώνιο χρώματος γκρι, είναι αυτά
που προβλέπει ο νόμος για την κανονικότητα της ηλικίας. Και βλέπετε από πάνω ένα άσπρο ορθογώνιο, είναι το
ποσοστό των παιδιών με ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική ηλικία. Και βλέπετε και ένα ορθογώνιο επίσης άσπρο από κάτω, μετά το δημοτικό, είναι το ποσοστό των παιδιών με ηλικία μικρότερη της κανονικής.
Με βάση αυτά τα στοιχεία και το ΙΠΕΜ της ΔΟΕ και το ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση τι
έννοια έχει ο όρος τάξη, τάξη Α’, τάξη Β’, τάξη Γ’, τάξη Δ’, αν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Και είναι μια πρωτοτυπία για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ έχουμε μία βαθμίδα του που δεν βάζει να είναι όλα τα 7χρονα
μαζί, μπορεί να είναι και ένα 7χρονο και ένα 8χρονο και ένα 9χρονο. Τη θέλουμε αυτή την εμπειρία; Ναι.
Άλλο καλό; Δεν έχει μόνο εκπαιδευτικούς, έχει και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό η σχολική μονάδα. Το θέλουμε αυτό; Ναι, γιατί έχουν φαγωθεί στο δημοτικό με τις ειδικότητες. Οι δάσκαλοι έχουν αναπτύξει και μία στάση:
«εμείς θα μπορούσαμε και καλύτερα», ή «έχουμε μπερδευτεί εντελώς τι ακριβώς κάνουν αυτοί» και άλλα. Βέβαια είναι ακόμα φρέσκια αυτή η εμπειρία αλλά για να δούμε και αλλού πώς συνεργάζονται και πού περιγράφεται αυτό στο πρόγραμμα σπουδών; Τι κάνει ο καθένας; Πού τελειώνει ο ένας και που αρχίζει ο άλλος;
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Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η κατανομή ως προς το φύλο των μαθητών της ΕΑΕ είναι μία επιπλέον ιδιαιτερότητα της ειδικής αγωγής, που
φυσικά επηρεάζεται από την κατηγορία της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης των μαθητών/-τριών της ΕΑΕ. Γενικά,
τα αγόρια υπερεκπροσωπούνται έναντι των κοριτσιών στο μαθητικό πληθυσμό της ΕΑΕ. Κυρίως είναι αγόρια και
εκπαιδεύονται κυρίως από «κορίτσια». Στο νηπιαγωγείο το 97,0% του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι νηπιαγωγίνες και στο δημοτικό επίσης οι δασκάλες κυριαρχούν συντριπτικά. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η διαφοροποίηση του φύλου. είναι περισσότερο ισορροπημένη αλλά επίσης με υπερεκπροσώπηση των γυναικών εκπαιδευτικών. Στο Λύκειο, κάπως αυτή «ανδροποιείται» η αναλογία, ενώ στα ΕΕΕΕΚ η διαφοροποίηση ως το φύλο
του εκπαιδευτικού προσωπικού είναι σχεδόν ισορροπημένη.
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Ως προς την ειδική εκπαιδευτική ανάγκη των μαθητών/-τριών στις ΣΜΕΑΕ, μπορούμε να μελετήσουμε τη διαφοροποίηση του μαθητικού πληθυσμού γιατί έχουν δημοσιοποιηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά στατιστικά στοιχεία. Για το μαθητικό όμως πληθυσμό της ΕΑΕ που φοιτά στη γενική εκπαίδευση (παράλληλη στήριξη και τμήματα
ένταξης) δεν μπορούμε να έχουμε τέτοια πληροφορία - και ούτε θέλουμε να την έχουμε.
Ποια κατηγορία έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα, στο μαθητικό πληθυσμό της ΕΑΕ; Η νοητική υστέρηση με 37,1%.
Αυξάνεται ή μειώνεται; Μειώνεται. Δείτε τα πλήθη: η μέγιστη τιμή της κατηγορίας καταγράφεται το 2010 με
5.000 παιδιά. Αντίθετα το φάσμα αυτισμού αυξάνεται. Το είχε πει και η Υφυπουργός Παιδείας στην ημερίδα για
τον πρώτο τόμο της ετήσιας έκθεσης, το βλέπετε και σε γράφημα τώρα, αυξάνει. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και
αλλού. Και ανεβαίνει πολύ. Δηλαδή τριπλασιάστηκε ουσιαστικά από το 2007 στο 2016. Οι πολλαπλές αναπηρίες
φαίνεται ότι έχουν μία σταθερή εκπροσώπηση μετά το 2009 μεταξύ των κατηγοριών. Οι μαθητές/-τριες ΕΑΕ, με
συναισθηματικά, κοινωνικά και ψυχικά προβλήματα με αυξητική τάση είναι περίπου 600 (2016). Με μαθησιακές
δυσκολίες; Το 2016 ήταν περίπου 500 μαθητές. Βαίνει μειούμενο κατά την περίοδο αναφοράς, αλλά δεν είμαστε
σίγουροι για τι ορίζει το ελληνικό πρότυπο διαφοροδιάγνωσης για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Άλλες κατηγορίες; Οι μαθητές με κινητικά προβλήματα. Περίπου 400 με τάση μειούμενη τα τελευταία χρόνια. Στην κατηγορία
με προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) το 2016 ανήκουν 320 μαθητές ΕΑΕ με μειούμενη τάση τα τελευταία
χρόνια, ενώ στην κατηγορία με προβλήματα όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες) το 2015 ανήκουν 103 μαθητές με ελαφρές διακυμάνσεις κατά την περίοδο αναφοράς. Τέλος, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, μια νέα κατηγορία στη στατιστική βάση, ανήκουν περίπου 100 μαθητές/-τριες ΕΑΕ.
Το 2016 στις ΣΜΕΑΕ, υπηρετούσαν περίπου 6.000 άτομα. Εκπαιδευτικοί οι 3.500, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό 2.000, και το λοιπό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστριες δηλαδή και λοιπό διοικητικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό δεν έχει η εκπαίδευση ούτε στην ΕΑΕ, δηλαδή λογιστήριο και τέτοια πράγματα.
Και γενικώς δεν έχει ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Και στην τριτοβάθμια η γραμματεία δεν στέλνει ούτε
στην ΕΛΣΤΑΤ τα ερωτηματολόγια, δηλαδή η εξυπηρέτηση δεν θεωρείται ότι γίνεται με την υπηρεσία της διοίκησης αλλά γίνεται μόνο με την ακαδημαϊκή υπηρεσία. Είναι λάθος σχεδιασμός για το σύνολο των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων της χώρας.
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Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ας δούμε το εκπαιδευτικό προσωπικό ανά βαθμίδα και τύπο ΣΜΕΑΕ. Το 2016, 205 εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε
Ειδικά Νηπιαγωγεία;. Την ίδια χρονιά στα Ειδικά Δημοτικά υπηρετούσαν 1.337 εκπαιδευτικοί. Στα Ειδικά Γυμνάσια υπηρετούν 647 εκπαιδευτικοί και 154 εκπαιδευτικοί υπηρετούν στα Ειδικά Λύκεια. Τέλος, 1.194 εκπαιδευτικοί υπηρετούν στα ΕΕΕΕΚ.

Έχουν πρόσθετα εκπαιδευτικά προσόντα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στις ΣΜΕΑΕ; Αν είστε εδώ εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ τα συγχαρητήριά μου, έχετε τον υψηλότερο δείκτη πρόσθετων εκπαιδευτικών προσόντων ακα-
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δημαϊκών, από όλη την εκπαίδευση. Αμέσως μετά από σας βρίσκονται οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής εκπαίδευσης. Εκείνοι φυσικά έχουν όλοι τους ή δεύτερο πτυχίο ή έχουν κάνει μετεκπαίδευση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα μεταπτυχιακά στο χώρο της ειδικής αγωγής παρουσίασαν καμπύλη σχεδόν εκθετική κατά την περίοδο αναφοράς (2007-2016). Όταν το λέω κάποιοι από τους συνδικαλιστές χαμογελάνε., Εγώ
όμως λέω ότι η Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση θα πρέπει επενδύσει σε αυτά τα μεταπτυχιακά για να πάρει το καλύτερο που μπορεί.

Είναι όλοι μόνιμοι οι εκπαιδευτικοί των ΣΜΕΑΕ; Εκ των παρόντων 2.910 εκπαιδευτικών η πλειοψηφία είναι αναπληρωτές. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι μπορεί να είναι και αναπληρωτές και οι άλλοι που υπηρετούν την ΕΑΕ στη
γενική εκπαίδευση (παράλληλη στήριξη και τμήματα ένταξης) έχω την αίσθηση ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό
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της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης αποτελείται κατεξοχήν από αναπληρωτές. Για αυτό και υπάρχουν οι εξαγγελίες για επιτακτικά άμεσο διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ.

Κεφάο
λαιο 1

Υπάρχει διάσταση γεωγραφική στις ανισότητες λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ; Ναι. Μπορείς να μας την δείξεις γρήγορα; Τρεις τύπους ΣΜΕΑΕ θα σας δείξω: Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Γυμνάσια και Ειδικά Λύκεια.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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Έξι νομοί της χώρας δεν έχουν Ειδικό Νηπιαγωγείο. 28 από τους 54 νομούς της χώρας δεν έχουν ούτε Ειδικό Γυμνάσιο και 43 από τους 54 νομούς (έχουμε υπερβεί το 70%) δεν έχουν Ειδικό Λύκειο.
Αν θέλετε να έχετε και μία τελευταία εικόνα πριν τα συμπεράσματά μας, όλους αυτούς τους δείκτες εσείς τι τους
κάνετε;

Βγάζουμε μία εικόνα τύπου σχολικής μονάδας ΕΑΕ. Δείτε παραδείγματος χάριν, την πρώτη γραμμή που είναι τα
Ειδικά Νηπιαγωγεία. Είναι η πολυπληθέστερη σε αριθμό μονάδων; Όχι. Έπρεπε να είναι; Έπρεπε. Στη γενική εκπαίδευση τα Νηπιαγωγεία είναι το μεγαλύτερο σε πλήθος μονάδων δίκτυό μας, φτάνει πιο κοντά στα σπίτια και
στα παιδιά. Γιατί δεν είναι στην ειδική αγωγή; Ερώτημα. Και ποιος τύπος ΣΜΕΑΕ διαθέτει το πολυπληθέστερο δίκτυο; Τα Ειδικά Δημοτικά και από κοντά αλλά με απόσταση είναι τα ΕΕΕΕΚ.
Μπορείτε να μας πείτε πόσους μαθητές έχει ένα Ειδικό Νηπιαγωγείο; 5 μαθητές/-τριες. Ένα Ειδικό Δημοτικό
21,9 μαθητές/-τριες. Ένα Ειδικό Γυμνάσιο 48 μαθητές/-τριες. Ένας μαθητής/-τρια ΕΑΕ αποφοιτώντας από ένα Ειδικό Δημοτικό φεύγει από μία δομή, και εγγράφεται σε ένα Ειδικό Γυμνάσιο (ή ΕΕΕΕΚ) σχεδόν διπλασιο αριθμό
μαθητών.
Έχει και άλλους δείκτες, πόσοι αντιστοιχούν εκπαιδευτικοί, πόσο ειδικό προσωπικό και τα λοιπά. Αν λοιπόν κάτσουν κάποιοι άνθρωποι να κουβεντιάσουν και έχουν στη διάθεσή τους δείκτες, μπορούν να δουν την ταυτότητα. Και η ταυτότητα αυτή μπορεί να βγάζει και άλλα πράγματα. Δείτε, ας πούμε, το δείκτη για τα εργαστήρια,
όπου καταγράφονται στις ΣΜΕΑΕ να λειτουργούν 17 διαφορετικά εργαστήρια.
Ως προς τα εργαστήρια υποστήριξης της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης: Στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και στο Ειδικό
Δημοτικό το Εργαστήριο Λογοθεραπείας είναι το πολυπληθέστερο στις ΣΜΕΑΕ, ενώ στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ το
Εργαστήριο Ψυχολόγου. Ως προς τα εργαστήρια βοήθειας των μαθησιακών αντικειμένων, σε όλες τους τύπους
ΣΜΕΑΕ το υψηλότερο ποσοστό καταγράφει το Εργαστήριο Πληροφορικής.
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Και ως προς τα εργαστήρια δεξιοτήτων έχουμε το Εργαστήριο ημερήσιας διαβίωσης στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και
στο Ειδικό Δημοτικό, ενώ στο γυμνάσιο το Εργαστήριο κηπουρικής.

Κεφάο
λαιο 1

Τέλος το ποσοστό δίπλα στο όνομα του τύπου ΣΜΕΑΕ στα αριστερά της διαφάνειας είναι το ποσοστό των νομών
που τα δίκτυα ΕΜΕΑΕ καλύπτουν.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Πέντε σημεία είπε ο Γιάννης, ας τα δούμε:

Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
Για τη συνέχεια καλώ στο βήμα τη Φανή Προβή Επιστημονική υπεύθυνη του Παρατηρητήριου Θεμάτων Αναπηρίας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία.
1.2.2

Φανή Προβή Επιστημονικά Υπεύθυνη Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ.

Καλημέρα σας και από εμένα. Στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας που καταβάλαμε με το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ προκειμένου να αποτυπωθούν τα υφιστάμενα εθνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την εργασία των ατόμων με αναπηρία, και δεδομένης της διαπίστωσης για τις ελλείψεις σε
στοιχεία, το παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ επεξεργάστηκε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ισότιμη, ποιοτική και ενταξιακή εκπαίδευση, στη βάση του άρθρου 24 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Η Σύμβαση επαναδιατυπώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα υπό την οπτική των ατόμων με αναπηρία με στόχο την
άρση του κοινωνικού αποκλεισμού τους.
Αναγνωρίζει ότι οι περιορισμοί που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία δεν αποτελούν φυσική απόρροια των
σωματικών ή νοητικών δυσχερειών τους αλλά αποτελούν αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης με τα θεσμικά, αρχιτεκτονικά, ιδεολογικά και συμπεριφορικά εμπόδια.
Η αναπηρία, λοιπόν, γίνεται πλέον κατανοητή ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
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Λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης στην επίτευξη της αρχής της ισότητας, το άρθρο
24 δεσμεύει τα συμβαλλόμενα κράτη να διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης σε όλες τις βαθμίδες
της τυπικής, καθώς και στην άτυπη εκπαίδευση, που θα επιτρέψει στα άτομα με αναπηρία την ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος στην εκπαίδευση σε ισότιμη βάση χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Η Σύμβαση απαιτεί την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συλλογής στατιστικών δεδομένων και μηχανισμού εθνικής εφαρμογής και παρακολούθησης των δικαιωμάτων, το οποίο θα διασφαλίσει την αποτελεσματική
εφαρμογή της.
Οι απαιτήσεις αυτές ενσωματώθηκαν συγκεκριμένα στο ελληνικό πλαίσιο με το τέταρτο μέρος του νόμου
4488/2017. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 68 του νόμου ορίζεται ότι οι φορείς του ελληνικού στατιστικού συστήματος παράγουν και διαδίδουν επίσημες στατιστικές σχετικά με τα άτομα με αναπηρία καθώς και με τα εμπόδια
που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Για τους σκοπούς του σχεδιασμού και της διάχυσης αυτών των στατιστικών οι φορείς τελούν σε διαβούλευση με
το παρατηρητήριο της ΕΣΑμεΑ.
Στο άρθρο, δε, 72 ορίζεται το πλαίσιο της προαγωγής της σύμβασης που αποτελείται από το Συνήγορο του Πολίτη και την ΕΣΑμεΑ.
Τώρα ειδικότερα για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία η επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο γενικό σχόλιό της για το άρθρο 24 επισημαίνει ως ένα από τα βασικότερα εμπόδια την έλλειψη δεδομένων απαραίτητων για την λογοδοσία και το σχεδιασμό.
Σύμφωνα με την επιτροπή η ενταξιακή εκπαίδευση πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υφίσταται είτε διαχωρισμός είτε ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία αλλά πλήρης ένταξη
στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Έτσι συστήνει στα κράτη να συλλέγουν δεδομένα ανά κατηγορία αναπηρίας για τον πληθυσμό των παιδιών ατόμων με αναπηρία εντός και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, για την πρόσβαση και την πρόοδό τους στο
εκπαιδευτικό σύστημα, για την παροχή εύλογων προσαρμογών αλλά και για τα εμπόδια που αποτρέπουν την
πρόσβαση και οδηγούν, φυσικά στη σχολική διαρροή.
Η επιτροπή προτρέπει τα κράτη να αναπτύξουν εθνικό σχέδιο δράσης για την ενταξιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με τις αναπηρικές οργανώσεις, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μετρήσιμους στόχους περιλαμβάνοντας στοιχεία για την κατανομή των πόρων, την νομοθεσία και τις πολιτικές, την ποιότητα της συλλογής δεδομένων, το πλήθος των παιδιών με αναπηρία εκτός σχολείων. Καθώς και ποιοτικά δεδομένα για τις απόψεις των
μαθητών με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Στη βάση όλων των προαναφερθέντων το παρατηρητήριο έχει επεξεργαστεί στο μεθοδολογικό σχεδιασμό την
ανάπτυξη δεικτών παρακολούθησης της εφαρμογής του άρθρου 24 της Σύμβασης.
Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην προσέγγιση που έχει προταθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για την
δημιουργία δεικτών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς επίσης στις γενικές αρχές της δικαιωματικής προσέγγισης ως προς την ανάπτυξη στατιστικών δεδομένων για τους στόχους της ατζέντας 2030, στο γενικό σχόλιο της
επιτροπής του ΟΗΕ για το άρθρο 24, σε βασικά κείμενα αναφοράς για την ενταξιακή εκπαίδευση από αρμόδιους
διεθνείς και ευρωπαϊκούς Οργανισμούς όπως είναι η UNESCO, η UNICEF, ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ευρωπαϊκός φορέας για την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση αλλά και
σε άλλες πηγές.
Η δικαιωματική αντίληψη για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, διαμορφώνει ένα πλαίσιο που επιφέρει
συνέπειες στη μεθοδολογία ανάπτυξης των δεικτών, στο σκοπό και στη χρήση, φυσικά των παραγόμενων δεδομένων.
Θεωρώντας την εκπαίδευση πρωτίστως ως δικαίωμα, η παρακολούθηση γίνεται αντιληπτή ως αναγκαία πτυχή
της λογοδοσίας του κράτους.
Οι δείκτες δικαιωμάτων έχουν στόχο να συνδράμουν αφενός τους φορείς των ατόμων με αναπηρία στην αποτελεσματική υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, αφετέρου στο έργο της πολιτείας καθώς συνιστούν ένα αναλυτικό εργαλείο που μπορεί να καθοδηγήσει αποτελεσματικά τον πολιτικό σχεδιασμό.
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Ένα πλαίσιο το οποίο αποκωδικοποιεί και συγκεκριμενοποιεί το κανονιστικό περιεχόμενο του δικαιώματος,
προσδιορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες και αξιολογεί τα αποτελέσματα.

Κεφάο
λαιο 1

Η μεθοδολογία για την ανάπτυξη των δεικτών του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ισότιμη, ενταξιακή και ποιοτική εκπαίδευση αναπτύσσεται σε έξι βασικά στάδια τα οποία είναι τα εξής.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Περίγραμμα ενός προτεινόμενου εθνικού σχεδίου δράσης συλλογής δεδομένων. Καθορισμός εννοιολογικού
πλαισίου, ανάλυση του κανονιστικού περιεχομένου του άρθρου 24 και προσδιορισμός των κρίσιμων ζητημάτων.
Ανάπτυξη αρχικής λίστας γενικών δεικτών και εναρμόνιση με το εθνικό πλαίσιο και κατάρτιση ειδικών δεικτών
και τέλος οριστικοποίηση των δεικτών.
Το περίγραμμα του προτεινόμενου εθνικού σχεδίου δράσης για τη συλλογή δεδομένων.
Η μετάβαση σε ένα σχολείο για όλους ικανό να ανταποκρίνεται θετικά στην ποικιλομορφία του μαθητικού πληθυσμού απαιτεί μετασχηματισμό του εκπαιδευτικού συστήματος σε επίπεδο νομοθεσίας και πολιτικών, σε επίπεδο εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και εκπαιδευτικών πρακτικών και σε επίπεδο κουλτούρας.
Ως εκ τούτου είναι αναγκαία η εκπόνηση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου δράσης για τη συλλογή και την ανάλυση
δεδομένων, όπως άλλωστε έχει τεθεί και ως άμεση προτεραιότητα της χώρας στην έκθεση που υπέβαλλε στον
ευρωπαϊκό φορέα για την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση.
Η παρακολούθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης απαιτεί σχεδιασμό που να αποτυπώνει τις αλλαγές που συντελούνται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά και σε επίπεδο μαθητών με
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Συνεπώς απαιτούνται συνέργειες φορέων και κοινός τους σχεδιασμός ώστε να εμπλουτιστούν και να συνδυαστούν στη βάση ενός κοινού πλαισίου δεδομένα από διαφορετικές πηγές όπως το πληροφοριακό σύστημα του
Υπουργείου Παιδείας myschool, διοικητικά δεδομένα που συλλέγονται από τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, στοιχεία εθνικών
ερευνών και απογραφών, δεδομένα από τα επιμέρους σημεία αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης.
Προτείνεται η υιοθέτηση μίας προσέγγισης εναρμονισμένης στο ελληνικό πλαίσιο έχοντας ως βάσεις, βέβαια, τις
απαιτήσεις που απορρέουν από το άρθρο 24, καθώς οι δείκτες που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο περιορίζονται σε ένα ελάχιστο αριθμό μιας και αντιμετωπίζουν τους περιορισμούς της συγκρισιμότητας
των δεδομένων.
Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα διαφέρουν ακόμα και στο επίπεδο των ορισμών των μαθητών με αναπηρία ή
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Τα κράτη διαφέρουν ως προς τα κοινωνικοοικονομικά τους δεδομένα ενώ και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι
μαθητές με αναπηρία σε αυτά διαφοροποιούνται επίσης σημαντικά.
Επίσης βάσει αυτής της προσέγγισης δύναται να διασφαλιστεί η βασική αρχή της δικαιωματικής προσέγγισης
στα στατιστικά δεδομένα, δηλαδή η συμμετοχή των αναπηρικών οργανώσεων στις διαδικασίες παρακολούθησης, σχεδιασμού, συλλογής και διάχυσης των δεδομένων.
Αυτή η προσέγγιση δίνει τη δυνατότητα επίσης να δοθεί έμφαση σε ποιοτικά δεδομένα που θα αποτυπώνουν τις
ιδιαιτερότητες του εθνικού πλαισίου καθώς το δικαίωμα στην εκπαίδευση εξ ορισμού σχετίζεται με τις ποιοτικές
διαστάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τώρα, ως προς την ανάλυση των δεδομένων, η επεξεργασία δεικτών για την ενταξιακή εκπαίδευση ανά κατηγορία αναπηρίας ή ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, φύλο, φυλή, εθνικότητα καθώς και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό εμπίπτει στο πεδίο των διακρίσεων αποτελεί την πεμπτουσία του δικαιωματικού μοντέλου διότι καθιστά ορατές τις διακρίσεις και ανισότητες καθώς και τον κίνδυνο αποκλεισμού από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα συγκεκριμένων κατηγοριών μαθητών με αναπηρία.
Ως προς τον καθορισμό του εννοιολογικού πλαισίου. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ το πλαίσιο δεικτών απόδοσης των εκπαιδευτικών συστημάτων, που εφαρμόζεται στα αναπτυξιακά προγράμματα, δεν μπορεί
να αποτυπώσει όλες τις διαστάσεις που σχετίζονται με την εκπλήρωση των δικαιωμάτων. Και έτσι προτείνεται η
ανάπτυξη δεικτών συμμόρφωσης με το κανονιστικό περιεχόμενο των δικαιωμάτων.

39

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

Οι δείκτες για το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ενταξιακή εκπαίδευση θα πρέπει να αποτυπώνουν το
περιεχόμενο, τις γενικές αρχές, και τους σκοπούς του άρθρου 24 της Σύμβασης ώστε να αξιολογούν και να παρακολουθούν το επίπεδο συμμόρφωσης του κράτους αναφορικά με την υποχρέωσή του να σέβεται, να προστατεύει και να εκπληρώνει το δικαίωμα, να προσδιορίζουν τον βαθμό στον οποίο τα άτομα με αναπηρία τελικά απολαμβάνουν το δικαίωμά τους.
Οι δείκτες, λοιπόν, θα πρέπει να αποδεικνύουν τη σταδιακή πρόοδο που έχει συντελεστεί διακρίνοντας τα επίπεδα υλοποίησης των απαιτήσεων ως δέσμες ως εξής:
Δομικοί δείκτες που αναφέρονται στην εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας και του θεσμικού πλαισίου με τις
απαιτήσεις της Σύμβασης.
Δείκτες διαδικασίας που αποτυπώνουν την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν
στην εκπλήρωση των απαιτήσεων.
Δείκτες αποτελεσμάτων που αφορούν στα αποτελέσματα των πολιτικών στον πληθυσμό των ατόμων με αναπηρία και προσδιορίζουν τον βαθμό στον οποίο τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν το δικαίωμά τους σε ισότιμη, ποιοτική και ενταξιακή εκπαίδευση.
Επίσης κατά τον προσδιορισμό των δεικτών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τέσσερις βασικοί τομείς στους οποίους ταξινομούνται τα βασικά χαρακτηριστικά του δικαιώματος στην εκπαίδευση. Διαθεσιμότητα, προσβασιμότητα, αποδοχή και προσαρμοστικότητα.
Ειδικές απαιτήσεις που εγείρονται συγκεκριμένα για τους μαθητές με αναπηρία, ως προς τα παραπάνω, παρουσιάζονται συνοπτικά, βέβαια, στη συνέχεια, για να μη σας κουράσω.
Ανάλυση του κανονιστικού περιεχομένου του άρθρου 24 και προσδιορισμός των κρίσιμων παραμέτρων.
Το περιεχόμενο, το εύρος και τα μέσα εφαρμογής των δικαιωμάτων δεν καθορίζονται αυθαίρετα αλλά αποτελούν αντικείμενο νομικής ερμηνείας.
Σχετικά με το άρθρο 24 βασικό κείμενο αναφοράς αποτελεί το γενικό σχόλιο της επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Η ερμηνεία των απαντήσεων για το άρθρο 24 οφείλει να λάβει υπόψη την αδιαίρετη, αλληλένδετη και αλληλεξαρτώμενη φύση των δικαιωμάτων.
Το πλαίσιο για την ανάπτυξη των δεικτών πρέπει να λάβει υπόψη τις γενικές απαιτήσεις για την υλοποίηση της
σύμβασης, την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, την γενική απαίτηση για προσβασιμότητα, την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την άρση των στερεοτύπων, το δικαίωμα στην ανεξάρτητη διαβίωση στην κοινότητα,
καθώς και για …απαιτήσεις για τα δικαιώματα του παιδιού όπως ορίζονται και στο άρθρο 7 της Σύμβασης, όπως
είναι το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει την γνώμη του για οποιοδήποτε
θέμα το αφορά λαμβάνοντας στην περίπτωση των παιδιών με αναπηρία την κατάλληλη υποστήριξη για να το
κάνει αυτό.
Σύμφωνα με τις νομικές ερμηνείες του άρθρου 24 για την διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία
σε ισότιμη, ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορούν να οριστούν οι εξής χρήσιμες παράμετροι για κάθε μία από τις οποίες έχουν καθοριστεί επιμέρους απαιτήσεις βάσει των οποίων αναπτύσσονται οι γενικοί δείκτες παρακολούθησης.
Πρώτη παράμετρος. Σκοπός της εκπαίδευσης πρέπει να είναι η πλήρης ανάπτυξη του δυναμικού και των δεξιοτήτων των παιδιών με αναπηρία, η δυνατότητα αποτελεσματικής συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε μία
ελεύθερη κοινωνία, η ενίσχυση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και
της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
Συνεπώς τα ερωτήματα που θα καθορίσουν τους δείκτες στη συνέχεια του έργου θα πρέπει να αποτυπώνουν
αυτό το σκοπό. Αντιστοίχως και για τις υπόλοιπες παραμέτρους που θα παρουσιαστούν.
Αρχή της μη διάκρισης στην εκπαίδευση. Επέκταση της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων σε όλα τα πεδία άσκησης των δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης.
Κατάργηση του όρου ειδική αγωγή σε επίπεδο νομοθεσίας και κάθε αναφοράς σε μη εκπαιδεύσιμα άτομα.
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Ύπαρξη αποτελεσματικού μηχανισμού νομικής προστασίας των θυμάτων άνισης μεταχείρισης στην εκπαίδευση,
καθώς και ύπαρξη μηχανισμού, ανεξάρτητου μηχανισμού παρακολούθησης παραβιάσεων και υποβολής παραπόνων.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γενική προσβασιμότητα της εκπαίδευσης που θα πληρείται σε επίπεδο κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων,
σε επίπεδο νέων τεχνολογιών, στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, στα μέσα μεταφοράς των μαθητών προς
και από τις σχολικές μονάδες, σε επίπεδο σχολικών εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού, σε επίπεδο αναλυτικών προγραμμάτων και εποπτικού υλικού, σε επίπεδο υποστηρικτικών υπηρεσιών και διαδικασιών αξιολόγησης
προόδου των μαθητών.
Οικονομική προσβασιμότητα, παροχή δημόσιας και δωρεάν ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές με
αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες μετακίνησης, δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες γενικής και εξατομικευμένης στήριξης που απαιτούνται και φυσικά δωρεάν πρόσβαση στις εύλογες προσαρμογές.
Εύλογες προσαρμογές. Η υποχρέωση παροχής εύλογων προσαρμογών δεν υπόκειται σε προοδευτική υλοποίηση
αλλά αποτελεί άμεση απαίτηση, ως εκ τούτου η άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται νομοθετικά ως άμεση διάκριση.
Ως εύλογες προσαρμογές στην εκπαίδευση νοούνται διαδικασίες όπως η αλλαγή σχολικής αίθουσας, το εκπαιδευτικό υλικό με μεγάλη γραμματοσειρά, η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας, οι μορφές ζωντανής βοήθειας
όπως η παροχή διερμηνείας νοηματικής γλώσσας, οι εναλλακτικές διαδικασίες αξιολόγησης, η προσαρμογή του
σχολικού ωραρίου.
Για να μη σας κουράσω θα αναφέρω σε τίτλους τις υπόλοιπες παραμέτρους που έχουμε καθορίσει.
Γενική υποστήριξη, εξατομικευμένη υποστήριξη. Εκπαίδευση, επιμόρφωση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού
προσωπικού με και χωρίς αναπηρία. Διδασκαλία γραφής Braille και νοηματικής γλώσσας, έγκαιρη διάγνωση και
πρώιμη παρέμβαση, καθολικός σχεδιασμός στη μάθηση, εκμάθηση δεξιοτήτων για την προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη, αποδοχή της εκπαίδευσης, καλλιέργεια ενταξιακής κουλτούρας εντός των σχολικών κοινοτήτων, ισότιμη συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες, στον αθλητισμό, στο παιχνίδι, καθώς και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, στα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία και στα πλεονεκτήματα που έχει η ενταξιακή εκπαίδευση.
Η διαδικασία επιλογής των πλέον αντιπροσωπευτικών γενικών δεικτών και η εξειδίκευσή τους θα διενεργηθεί
μέσω τεχνικών συναντήσεων που θα πραγματοποιήσει το παρατηρητήριο. Σκοπός αυτής της διαδικασίας συμμετοχικής σχεδίασης είναι η επιλογή, εξειδίκευση των δεικτών στη βάση της μέγιστης δυνατής συναίνεσης ώστε οι
δείκτες αφενός να είναι χρήσιμοι, σημαντικοί και συναφείς με την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, αφετέρου να είναι μεθοδολογικά αξιόπιστοι, να μπορούν να επικαιροποιούνται, να είναι εφικτή η συλλογή των στοιχείων στη βάση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και διαδικασιών συλλογής δεδομένων.
Οι τεχνικές συναντήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσει το παρατηρητήριο είναι:
§ Με εκπροσώπους αναπηρικών συλλόγων και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να διερευνηθεί ο τρόπος που αντιλαμβάνονται τα άτομα με αναπηρία την εκπλήρωση των δικαιωμάτων τους, να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν οι προτεινόμενοι δείκτες ως προς τη σημαντικότητα, τη
συνάφειά τους και την χρησιμότητά τους στην προώθηση των δικαιωμάτων καθώς και να προταθούν ειδικοί
δείκτες ανά κατηγορία αναπηρίας με εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης προκειμένου να προσδιοριστούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
§ Με εκπροσώπους ειδικών στην εκπαιδευτική έρευνα φορέων, όπως είναι φυσικά το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ ώστε να συζητηθούν τεχνικά ζητήματα για τον προσδιορισμό των κατάλληλων στατιστικών μέτρων καθώς και δυνατότητα ενσωμάτωσης στο σύστημα παρακολούθησης του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ενταξιακή
εκπαίδευση, υφιστάμενων εκπαιδευτικών δεικτών με εκπροσώπους φυσικά των αρμόδιων υπηρεσιών και
φορέων του Υπουργείου Παιδείας προκειμένου να συζητηθεί η δυνατότητα εφαρμογής του σχεδίου δράσης
και ειδικότερα η ενσωμάτωση των προτεινόμενων δεικτών στα υπάρχοντα συστήματα συλλογής δεδομένων.
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω πως για το αναπηρικό κίνημα της χώρας η εκπαίδευση δεν μπορεί να εννοιολογείται και να αποτιμάται μέσω μίας στενής οικονομικής, αναπτυξιακής προσέγγισης στο πλαίσιο της οποίας
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αφενός η αποδοτικότητά της αποτιμάται με κριτήρια κόστους-οφέλους, αφετέρου τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα περιορίζονται σε γνωστικές δεξιότητες, χρήσιμες για την αγορά εργασίας.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αξιολόγησης έχουμε δει να προωθούνται νεοφιλελεύθερες εκπαιδευτικές πολιτικές, όπως
για παράδειγμα συστάσεις που έχουν γίνει στη χώρα στο παρελθόν από τον ΟΑΣΑ για μείωση της εκπαιδευτικής
δαπάνης, για απολύσεις εκπαιδευτικών και άλλες συστάσεις προκειμένου το σύστημα να γίνει υποτίθεται περισσότερο αποδοτικό.
Ωστόσο σήμερα, ακόμα και στο επίπεδο των διεθνών αναπτυξιακών οργανισμών η δικαιωματική προσέγγιση στα
ζητήματα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποκτά έδαφος και ενσωματώνεται, τουλάχιστον σε επίπεδο αρχών, σε
διεθνείς αναπτυξιακές στρατηγικές καθώς αυξάνεται η συνειδητοποίηση ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι
βιώσιμη αν δεν αντιμετωπιστούν οι κραυγαλέες εκπαιδευτικές ανισότητες.
Ο στόχος 4 της ατζέντας για την βιώσιμη ανάπτυξη 2030 αναφέρεται στην χωρίς αποκλεισμούς ποιοτική και ισότιμη εκπαίδευση.
Ένα σύστημα δεικτών παρακολούθησης της ενταξιακής εκπαίδευσης που θα βασίζεται στο δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει ασπίδα προστασίας για ένα δημόσιο και δημοκρατικό σχολείο για όλους
τους μαθητές με αναπηρία και χωρίς αναπηρία.
Ευχαριστώ.
Κος ΠΑΪΖΗΣ:
Να καλέσω και τον τρίτο ομιλητή, τον Παναγιώτη Κασσιανό, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας.
1.2.3

Παναγής Κασσιανός Προϊστάμενος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, κυρία Pinto, κύριε Opertti,
αγαπητή Amanda, καλώς ήρθατε.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι την παρούσα χρονική περίοδο γίνεται αυτή η παρουσίαση της έρευνας του ΚΑΝΕΠ και της ΕΣΑμεΑ σε μία στιγμή, σε μία χρονική περίοδο που η ειδική αγωγή και η εκπαίδευση έχει καταστεί
μία υψηλής προτεραιότητας πολιτική επιλογή και τα μεγέθη έχουν γιγαντωθεί.
Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι, το είχαμε συζητήσει με τον Νίκο τον Παΐζη, ότι ένα από τα χαρακτηριστικά
της σημερινής ημερίδας θα είναι η διαπίστωση της διαφορετικότητας της παράθεσης στοιχείων.
Ξέρετε, η έλλειψη έγκυρων αξιόπιστων και επιβεβαιωμένων στοιχείων σχετικά με την φοίτηση και εκπαίδευση
των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη χώρα μας αποτελεί κοινή παραδοχή τόσο
των υπηρεσιών εκπαίδευσης όσο και των υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων. Και
για αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην παράθεση στοιχείων και στην εξαγωγή συμπερασμάτων.
Σε εμάς, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής έγινε τόσο πολύ διακριτό αυτό το έλλειμμα, αλλά ταυτόχρονα την ίδια
στιγμή αναδείχθηκε η ανάγκη δημιουργίας ενός αξιόπιστου συστήματος συλλογής δεδομένων όταν κληθήκαμε
το 2016 να παρέχουμε στοιχεία φοίτησης μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό
σχολείο για το σχολικό έτος 2014-2015. Αυτό έγινε με αφορμή τη συμμετοχή της χώρας μας στον ευρωπαϊκό φορέα για την ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση, στο οποίο η χώρα μας συμμετέχει ενεργά τα τρία τελευταία
χρόνια και στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στη διακρατική δράση με τον τίτλο Easy, που αφορά τη συλλογή στατιστικών δεδομένων σχετικά με τη ενταξιακή εκπαίδευση και αφορά το σχολικό έτος 2014-2015.
Δεν δώσαμε στοιχεία γιατί καταρχήν δεν τα είχαμε στο βαθμό της ανάλυσης που μας ζητούσαν. Και δεύτερον
γιατί γνωρίζαμε ότι η κατά καιρούς παράθεση στοιχείων είτε από την ΕΛΣΤΑΤ είτε από το Υπουργείο Παιδείας γινόταν με ελεγχόμενο τρόπο ως προς την αξιοπιστία των στοιχείων αυτών. Και συγκεκριμένα δίνονταν στοιχεία με
μεγάλη επιφύλαξη όσον αφορά την φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο
γενικό σχολείο, καθώς οι μέθοδοι συλλογής ήταν αποσπασματικές και δεν παρείχαν την εγγύηση ασφαλούς εκτίμησης. Και με σχετική ασφάλεια αξιοπιστίας όσον αφορά τα στοιχεία των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης. Όμως, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων και συγκεκριμένα μετά τις 11 Γενάρη 2017, που για
πρώτη φορά εκδόθηκε εγκύκλιος υποχρεωτικής εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος myschool και στις
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σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τα στοιχεία μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα ανατράπηκαν,
αυξήθηκαν κατά 2.000 οι μαθητές των ειδικών σχολείων, κάτι το οποίο είναι εντελώς πλασματικό και οφείλεται
στο ότι μία ομάδα σχολικών μονάδων μέχρι τότε δεν εισήγαγε στοιχεία στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρουσιάζω αυτή τη διαφάνεια και με τους δείκτες και τα ποσοτικά δεδομένα των σχολικών μονάδων ειδικής
αγωγής, στη συνέχεια δεν θα επιμείνω. Είχαμε ασφαλή στοιχεία και συνεχίζουμε να έχουμε, είναι πιο εύκολη η
συλλογή τους από τα ειδικά σχολεία.

Απλά εδώ βλέπουμε τον αριθμό των ειδικών σχολείων που είναι συνολικά 442, τον αριθμό των τμημάτων που
λειτουργούν, τον αριθμό των μαθητών ανά τύπο σχολείου. Και τον μέσο όρο που αντιστοιχεί στον αριθμό τμημάτων ανά τμήμα.
Έτσι, από τη στιγμή που ήταν σε γνώση μας ότι τα ανωτέρω στοιχεία δεν έχουν τα χαρακτηριστικά της εγκυρότητας, της αξιοπιστίας και της επιβεβαίωσης, όχι αυτά, εννοώ για την φοίτηση των μαθητών στο γενικό σχολείο,
επιλέξαμε καταρχήν τη μη συμμετοχή της χώρας μας στη διακρατική δράση Easy 2016 του ευρωπαϊκού φορέα
γιατί θεωρήσαμε ότι δεν πρέπει να δεσμεύσουμε ή να ρισκάρουμε την ανεπιβεβαίωτη κατάταξη, που πιθανόν
θα αδικούσε τη χώρα, σε μία ανακοίνωση έρευνας ενός αξιόπιστου ευρωπαϊκού φορέα, όπως είναι το European
Agency, στη βάση μετρήσεων δεικτών σχετικών με την ενταξιακότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
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Όμως αυτή η αδυναμία παροχής στοιχείων ήταν το κίνητρο κινητοποίησής μας. Προβήκαμε σε ενεργοποίηση
των υπεύθυνων φορέων και αρχών για τη συλλογή και δημοσιοποίηση στοιχείων και στις 28 Μαρτίου του 2017
στο Υπουργείο Παιδείας πραγματοποιήσαμε συνάντηση εκπροσώπων του European Agency, των διευθύνσεων
ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, της διεύθυνσης ευρωπαϊκών θεμάτων, της γενικής διεύθυνσης στρατηγικού
σχεδιασμού και συντονισμού και βεβαίως εκπροσώπων από την ΕΛΣΤΑ και από το ΙΤΥΕ Διόφαντος, το myschool
δηλαδή.

Η συνάντηση αυτή εκ των υστέρων χαρακτηρίζεται καρποφόρα και παραγωγική γιατί οι στόχοι που καθορίστηκαν τότε είναι σε μεγάλο βαθμό υλοποιημένοι. Δηλαδή καθορίστηκε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να
συγκροτηθεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική χαρτογράφησης του χώρου της ειδικής αγωγής και της ενταξιακής
εκπαίδευσης στη χώρα μας, δεύτερο η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς ως προς τη συλλογή δεδομένων
με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, η ανάπτυξη μίας συστηματικής βάσης συλλογής στατιστικών
δεδομένων σχετικά με την ειδική αγωγή και την ενταξιακή εκπαίδευση.
Μετά από συστηματική δουλειά 1,5 έτους είμαστε στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι επετεύχθησαν οι
συγκεκριμένοι στόχοι και ότι πλέον το Υπουργείο Παιδείας διαθέτει μία καλή εθνική βάση δεδομένων για τη
φοίτηση και εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που επιτρέπει και διευκολύνει το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό σχεδιασμό με σκοπό την καλύτερη κάλυψη των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών μας.
Επίσης αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε αναλυτικά στοιχεία φοίτησης μαθητών με αναπηρία ή και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο από το σχολικό έτος 2014-2015 και μετά με αναφορά συγκεκριμένου αριθμού μαθητών και μαθητριών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και τύπου σχολείου, ανά ηλικία και φύλο,
ανά περιφερειακή διεύθυνση και διεύθυνση εκπαίδευσης σχολείο και τάξη, ανά τύπο εκπαιδευτικής υποστήριξης, δηλαδή στη σχολική τάξη μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης ή σε τμήμα ένταξης με κοινό ή διευρυμένο
πρόγραμμα, με παράλληλη στήριξη, με σχολικό νοσηλευτή, με ειδικό βοηθητικό προσωπικό, με ειδικό βοηθό
που διαθέτει η οικογένεια και με κατ’ οίκον διδασκαλία.
Και έχουμε και το χαρακτηριστικό για τον αριθμό των μαθητών που έχουν γνωμάτευση για διακριτό τρόπο αξιολόγησης σε κάθε τύπο υποστήριξης.
Σε συνεργασία με το European Agency θα επεξεργαστούμε τα στοιχεία του συγκεκριμένου σχολικού έτους 20142015 στη βάση των απαιτήσεων των δεικτών του προγράμματος και θα προβούμε σε κοινή δημοσίευση η οποία
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θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα. Βεβαίως είναι αυτονόητη η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα του Easy
2018 το οποίο πλέον αφορά στοιχεία φοίτησης μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017.

Κεφάο
λαιο 1

Ευχαριστούμε τους διευθυντές και της διευθύντριες όλων των σχολείων της χώρας για τον ιδιαίτερο κόπο που
κατέβαλαν μέσα σε αυτό τον 1,5 χρόνο, γιατί ήταν αρκετά απαιτητική η διαδικασία να καταχωρήσουν στοιχεία
αναδρομικά με όλες τις αλλαγές που είχαν γίνει στα σχολεία από το 2014-2015 και μετά.

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Και εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των στοιχείων εξαρτάται τόσο από την έγκαιρη και έγκυρη καταχώρηση και ενημέρωση των σχετικών πεδίων του myschool από τις σχολικές μονάδες,
όσο και από τον ασφαλή έλεγχο που διενεργείται αφενός μέσω των δικλείδων ελέγχου του ίδιου του συστήματος και αφετέρου από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και από την διεύθυνση ειδικής αγωγής με τα στοιχεία που η
ίδια διαθέτει για την επαναβεβαίωση της ορθότητας των καταχωρημένων δεδομένων.
Τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, από τους ελέγχους που διεξάγουμε συσχετίζοντας ακριβή στοιχεία, που έχουμε
στη διάθεσή μας, με τις καταχωρήσεις που είναι στο πληροφοριακό σύστημα myschool, καταγράφεται μία απόκλιση της τάξης του 14%. Για αυτό συνεχίζουμε την προσπάθεια βελτίωσης της ορθότητας των καταχωρήσεων.
Παρά τη διαπίστωση αυτής της διαφοράς είμαστε ικανοποιημένοι αφενός για το αποτέλεσμα της αξιοπιστίας
του συστήματος, της συλλογής δεδομένων και αφετέρου γιατί η υλοποίηση του έργου έγινε με ίδια μέσα, δηλαδή με τους υπαλλήλους μας χωρίς την οικονομική υποστήριξη οικονομικών προγραμμάτων, που εύκολα και αλόγιστα τα προηγούμενα χρόνια χορηγούνταν, για το σχεδιασμό εργαλείων συλλογής στοιχείων τα οποία ως παραδοτέα έργων αυτή τη στιγμή είναι ανενεργά λόγω εγγενών προβλημάτων τους.
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τόσο για το στήσιμο της εφαρμογής όσο και για την υποστήριξη της υλοποίησης,
μέσα από την έκδοση οδηγών και τη διενέργεια ελέγχων, τα στελέχη του Υπουργείου που εργάστηκαν για αυτό
το σκοπό και συγκεκριμένα: Το τμήμα εκπαιδευτικής τεχνολογίας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τον προϊστάμενό του, κύριο Αντώνη Στεφάνου και ιδιαίτερα τον Γιώργο τον Μασκαλέρη. Και το τμήμα
προάσπισης των δικαιωμάτων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της διεύθυνσης ειδικής αγωγής και ιδιαίτερα την προϊσταμένη του κυρία Αθηνά Χριστοπούλου και την εργαζόμενη αποσπασμένη
εκπαιδευτικό κυρία Ιουστίνα Φλεμοτόμου.
Η εμφανιζόμενη εικόνα της φοίτησης και της λαμβανόμενης εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, αποτυπώνεται σε οκτώ πίνακες για κάθε σχολικό
έτος με όλη την ανάλυση των παραμέτρων που προανέφερα. Ο χρόνος παρουσίασης δεν επιτρέπει την αναλυτική παρουσίαση κάθε έτους και για αυτό θα περιοριστούμε στην παρουσίαση όλων των καταγραφών και πινάκων
του σχολικού έτους του 2017-2018, του περσινού σχολικού έτους δηλαδή. Και σε μία συγκριτική παρουσίαση
ανά έτος και τύπο υποστήριξης των μαθητών στο γενικό σχολείο για τα τέσσερα σχολικά έτη, δηλαδή από το
2014-2015 μέχρι το 2017-2018.
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Ο πρώτος πίνακας που βλέπουμε αφορά την υποστήριξη των μαθητών στο γενικό σχολείο, όλοι αυτοί οι μαθητές, δηλαδή οι 45.770 είναι μαθητές οι οποίοι έχουν γνωμάτευση και υποστηρίζονται μόνο από τον εκπαιδευτικό
της τάξης. Δεν έχουν κανενός είδους άλλη υποστήριξη.
Εδώ είναι ιδιαίτερα άξιο παρατήρησης το φαινόμενο, τα ραβδογράμματα φαίνεται καλύτερα από κάτω, ότι ο μεγαλύτερος όγκος μαθητών, που υποστηρίζονται μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης, είναι στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση. Η ερμηνεία είναι, νομίζω, περισσότερο από προφανής, είναι γιατί εκεί απουσιάζει ο μεγάλος αριθμός τμημάτων ένταξης που είναι στην πρωτοβάθμια.
Ο δεύτερος πίνακας αφορά τους μαθητές που υποστηρίζονται από τμήμα ένταξης με κοινό και εξειδικευμένο
πρόγραμμα, δηλαδή αυτό σημαίνει μέχρι 15 ώρες.
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Εδώ βλέπουμε ότι ο συνολικός αριθμός είναι 38.317, έχουμε και την ανάλυση δίπλα σε αγόρια, κορίτσια, με ή
χωρίς γνωμάτευση. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό σε αυτό το συγκεκριμένο τύπο υποστήριξης. Και εδώ βλέπουμε στα ραβδογράμματα τη διαφορά πλέον της πρωτοβάθμιας γιατί, όπως είπαμε προηγουμένως, εκεί έχουμε μεγαλύτερο αριθμό τμημάτων ένταξης.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Στο δεύτερο πίνακα, που αφορά πάλι τα τμήματα ένταξης, παρατηρούμε μία ανάλυση με τις ώρες εκπαιδευτικής
υποστήριξης και από τους 38.300 μαθητές οι 25.500 υποστηρίζονται από 1-5 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι 7.692
και οι 5.051 υποστηρίζονται με περισσότερες ώρες και αυτό είναι ένα στοιχείο που μας προβληματίζει και μας
δίνει την ευκαιρία να εισάγουμε ως παράμετρο ενημέρωσης στο σύστημα το αν αυτή η υποστήριξη γίνεται εντός
ή εκτός της τάξης. Γιατί αν ξεφεύγουμε από τις 5 ώρες και η υποστήριξη, δηλαδή και φτάνουμε μέχρι τις 15 ώρες
τη βδομάδα και αυτός ο μεγάλος αριθμός των 12.000 μαθητών υποστηρίζεται εκτός πλαισίου σχολικής τάξης,
αυτό καταλαβαίνετε είναι ένα προβληματικό στοιχείο σχετικά με την ενταξιακότητα του συστήματός μας.
Παρομοίως και εδώ συνεχίζεται η ανάλυση για τα τμήματα ένταξης.
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Και τώρα, ένα άλλο στοιχείο που παρουσιάζεται εδώ είναι οι μαθητές που φοιτούν στα τμήματα ένταξης διευρυμένου ωραρίου. Προβλέπεται αυτό από το νόμο.

Εδώ έχουμε 1.095 μαθητές και εδώ έχουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο παρατήρησης ότι εξ αυτών το 1/3, περίπου οι 300 μαθητές, υποστηρίζονται με διευρυμένο ωράριο, που πολύ φοβόμαστε ότι είναι εκτός τάξης, χωρίς
να έχουν γνωμάτευση. Και αυτό συνηγορεί τη συμπλήρωση, αυτό που είπα προηγουμένως δηλαδή ότι χρειάζεται αυτό το στοιχείο της ενημέρωσης.

Η παράλληλη στήριξη. Στην παράλληλη στήριξη διακρίνουμε τις καταχωρήσεις, 6.273 ήταν οι μαθητές με την έγκριση παράλληλης στήριξης, διακρίνουμε ότι η αναλογία αγόρια-κορίτσια, η γνωστή αναλογία, είναι 4 προς 1
κλπ. Η υποστήριξη στο σύνολο των μαθητών, δηλαδή από τους 6.273 πέρυσι τη σχολική χρονιά είχαν λάβει υπο-
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στήριξη 5.556, είχαν μείνει δηλαδή περίπου 700 μαθητές χωρίς ούτε μία ώρα υποστήριξη. Και παρατίθενται δίπλα οι ώρες αυτής της υποστήριξης και η ανάλυση κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και τύπο σχολείου.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Ένας άλλος τρόπος υποστήριξης είναι το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Εδώ έχουμε 783 μαθητές. Στην υποστήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και από σχολικό νοσηλευτή παρατηρούμε ότι η κατανομή μεταξύ
αγοριών κοριτσιών δεν είναι η αντίστοιχη που είναι για τις υπόλοιπες μορφές υποστήριξης. Είναι περίπου, δηλαδή, ο πληθυσμός ανά φύλλο είναι περίπου μισός.

Επίσης η υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή. Πέρσι ήταν 663 μαθητές οι οποίοι είχαν αυτή την γνωμάτευση,
από τους οποίους οι 592 υποστηρίχθηκαν με την κατανομή των ωρών που βλέπετε δίπλα. Και βέβαια διακρίνουμε μία συσπείρωση αυτού του μαθητικού πληθυσμού στο δημοτικό σχολείο αφενός γιατί δεν έχουν μεταβεί ακόμα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση αυτοί οι μαθητές αλλά και γιατί υπάρχει μία συγκεκριμένη ανάγκη που
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αναδεικνύεται τα τελευταία χρόνια, οι μαθητές με ζαχαρώδη διαβήτη που πιο μεγάλοι πλέον στην δευτεροβάθμια είναι ικανοί να ανταποκρίνονται μόνοι τους στις ανάγκες της υποστήριξής τους.

Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ο ειδικός βοηθός που διαθέτει η οικογένεια. Θα δείτε και στη συνέχεια στους συγκριτικούς πίνακες αυξήθηκε πάρα πολύ αυτό το φαινόμενο τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της
μεγάλης αδυναμίας της πολιτείας να καλύψει όλους τους μαθητές που είχαν γνωμάτευση για εκπαιδευτική υποστήριξη με τον τύπο της παράλληλης στήριξης.
Εδώ, λοιπόν, οδηγήθηκαν 1.396 οικογένειες στο να παράσχουν μόνοι τους την υποστήριξη στο παιδί τους μέσα
στο σχολείο. Αυτό βέβαια το στοιχείο ήταν και ένα βασικό σημείο της πολιτικής απόφασης των τελευταίων μηνών να βρεθούν κονδύλια και να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών για την υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των
μαθητών. Τις επόμενες μέρες προσλαμβάνονται επιπλέον 800 εκπαιδευτικοί για την κάλυψη και του τελευταίου
μαθητή.

50

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

Η κατ’ οίκον διδασκαλία, έχουμε τις περιπτώσεις μαθητών που υποστηρίζονται κατ’ οίκον για διάφορους ιατρικούς λόγους, είναι μικρός σχετικά ο αριθμός, 332 μαθητές, και εδώ βλέπουμε πλάι την κατανομή ανά φύλο και
βέβαια πόσες ώρες υποστήριξης την εβδομάδα.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Αυτός είναι ένας συγκεντρωτικός πίνακας των τεσσάρων τελευταίων ετών. Ανά τύπο εκπαιδευτικής υποστήριξης
έχουμε τα μεγέθη του μαθητικού πληθυσμού και βλέπουμε ότι από το 2014-2015 το σύνολο των μαθητών που
υποστηρίζονταν στο γενικό σχολείο με όλους αυτούς τους τύπους ήταν 67.955 και πέρυσι φτάσαμε στις 94.599.
Οι παράγοντες αυτής της αύξησης, η οποία είναι πολύ μεγάλη, είναι πολλοί. Οι ιδρύσεις που έγιναν τα τελευταία
χρόνια ενός πολύ μεγάλου αριθμού τμημάτων ένταξης εμφανίζει αυτή την υποστήριξη. Η τάση που υπάρχει της
υποστήριξης και της εκπαίδευσης των μαθητών μέσα στο γενικό σχολείο και η θέληση των γονέων να φοιτούν τα
παιδιά τους στο γενικό σχολείο επίσης είναι και αυτός ένας παράγοντας.
Θα δούμε τώρα στα γρήγορα την εξέλιξη αυτή.
§ Βλέπουμε ότι από τις 35.000 μαθητές που υποστηρίζονταν μόνο από τον εκπαιδευτικό της τάξης έχουμε φτάσει στις 45.770.
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§ Σε τμήμα ένταξης με κοινό και εξατομικευμένο πρόγραμμα από τους 27.000 μαθητές το 2014-2015 έχουμε
φτάσει στους 38.317 πέρυσι.

§ Ανάλογη αύξηση, και αυτό είναι ένα θέμα, είναι στο τμήμα ένταξης διευρυμένου ωραρίου όπου από τους
849 μαθητές έχουμε 1.095 μαθητές, αυτό αξίζει διερεύνησης. Γιατί; Γιατί στην ανάλυση του πίνακα προηγουμένως που είδαμε, από τους 1.095 μαθητές περίπου το 1/3 είναι στο νηπιαγωγείο. Και ελπίζουμε βέβαια ότι
αυτό δεν ταυτίζεται με την απόσυρση του παιδιού από τη σχολική τάξη.

§ Επίσης, η εξέλιξη των μεγεθών στις εγκρίσεις μαθητών που χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από παράλληλη στήριξη είναι μεγάλη. Και εδώ να πω ότι η υποχρέωσή μας πλέον, και μετά από την δυνατότητα που
δόθηκε φέτος να καλυφθούν όλοι οι μαθητές, που έχουν το αίτημα για παράλληλη στήριξη, η υποχρέωσή

52

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

μας να αναπλαισιωθεί και εκσυγχρονιστεί ο τρόπος υποστήριξης των παιδιών με παράλληλη στήριξη είναι
πάρα πολύ εμφανής τώρα.

Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

§ Επίσης έχουμε μία αύξηση στις τιμές του αριθμού των μαθητών που υποστηρίζονται από ειδικό βοηθητικό
προσωπικό.

§ Και βεβαίως από σχολικό νοσηλευτή η αύξηση παρατηρείται τόσο μεγάλη γιατί για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4186/2013 η πρόβλεψη αυτή, επομένως εμφανίζεται τόσο μεγάλη αύξηση γιατί τώρα τα 2-3
τελευταία χρόνια έγινε γνωστό αυτό στους γονείς και λοιπά.
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§ Και βεβαίως παρατηρείτε και την αύξηση στα αντίστοιχα μεγέθη για τον ειδικό βοηθό που διαθέτει η οικογένεια που το σχολιάσαμε προηγουμένως.

§ Στην κατ’ οίκον διδασκαλία έχουμε μία κύμανση η οποία δεν καταγράφει αυτή τη μεγάλη αύξηση.
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Κεφάο
λαιο 1
ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Θέλω να σημειώσω ότι το πλήθος αυτών των στοιχείων από τη μία μας προβληματίζει πώς εμείς καταρχήν θα τα
βελτιώσουμε και δεύτερον πώς θα τα παράσχουμε ώστε να είναι προσβάσιμα στους ερευνητές και βέβαια αξιοποιήσιμα από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Με το μνημόνιο συνεργασίας που έχει υπογράψει το Υπουργείο Παιδείας με την ΕΛΣΤΑΤ αυτά τα στοιχεία σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή θα
συμφωνήσουμε να παραχωρούνται και έτσι πλέον να είναι διαθέσιμα, γιατί αυτή η αποτύπωση είναι μία κυμαινόμενη διατύπωση. Δηλαδή το πληροφοριακό σύστημα myschool καταγράφει την αποτύπωση της στιγμής.
Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι στην παρουσίασή μου δεν έβαλα καθόλου τα μεγέθη της ειδικής αγωγής
όσον αφορά το προσωπικό, το εκπαιδευτικό και το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Μόνο μία παρατήρηση να κάνω σε αυτό, ότι αυτή τη στιγμή από τους 18.500 εργαζόμενους σε όλες τις δομές ειδικής αγωγής και στους τρόπους υποστήριξης, οι μόνιμοι δεν αγγίζουν τους 4.000. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η μεγάλη διαφορά βγάζει και ένα συμπέρασμα γιατί η πολιτική προτεραιότητα είναι πρώτα διορισμοί 4.500 προσωπικού στην ειδική αγωγή.
Να κλείσω με μία εκτίμηση, ότι από το 2012, όπου κυρώθηκε με το νόμο 4074 από την ελληνική Βουλή η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία αναφέρει ρητά στο άρθρο 24 την
υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να διασφαλίσουν τον μη αποκλεισμό από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, τη δυνατότητα πρόσβασης σε μία ενιαία, ποιοτική και ελεύθερη εκπαίδευση, με ίση βάση με τους άλλους, καθώς και την παροχή εύλογων προσαρμογών στις απαιτήσεις του ατόμου μπορούμε να εκτιμήσουμε:
§ Καταρχήν ότι δεν έχουν γίνει όσα βήματα θα έπρεπε για την υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, ότι τα θεσμικά κείμενα, αρκετές φορές απλά υιοθετούν ένα ενταξιακό λόγο αλλά η υποκείμενη εκπαιδευτική πρακτική
δεν εναρμονίζεται.
§ Αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι κατά ένα μεγάλο μέρος και το πολιτικό και το εκπαιδευτικό σύστημα έχει
αντιληφθεί και έχει κατανοήσει ότι η ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο καταρχήν μπορεί
να συμβάλλει στην κοινωνική ένταξή τους και επομένως σε μία καλύτερη ενήλικη ζωή, και ότι μπορεί να ωφελήσει στην ανάπτυξη των συμμαθητών τους, του γενικού σχολείου.
§ Επίσης ότι η ένταξη είναι μία διαδικασία εξελικτική και τα εκπαιδευτικά αλλά και τα σχολικά συστήματα πρέπει να εξελίσσονται ώστε να δίνουν σε όλα τα παιδιά την δυνατότητα να αναπτύξουν πλήρως τις ατομικές
τους δυνατότητες.
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§ Και ότι τέλος τα ειδικά πλαίσια θα πρέπει να θεωρούνται ως συμπληρωματικές δομές και για αυτό η ένταξη
στα σχολεία της γειτονιάς θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ευρύτερη. Και τα ειδικά πλαίσια να χρησιμοποιούνται τόσο όσο χρειάζεται.
§ Και βέβαια τα ειδικά πλαίσια οφείλουν να μετασχηματιστούν σε δομές υψηλών στόχων για την εξέλιξη των
μαθητών τους και να αποτελούν κοιτίδες αλληλεπίδρασης με τα όμορα ή μη γενικά σχολεία.
Ας συγκρατηθούμε γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και πολύ δουλειά.

Κος ΠΑΪΖΗΣ:
Εδώ ολοκληρώνονται οι κεντρικές ερευνητικές εισηγήσεις της ημερίδας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα ακολουθεί συζήτηση με παρεμβάσεις στο θέμα:
«Ειδική αγωγή και εκπαίδευση - από την εμπειρική πραγματικότητα στο ρόλο των δημόσιων πολιτικών».
Μετέχουν ο Νίκος Φίλης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Παιδείας, ο Renato Opertti ειδικός εμπειρογνώμονας του Διεθνούς Γραφείου Εκπαίδευσης της UNESCO, ο Γιώργος Σταυρόπουλος Πρόεδρος της Εθνικής
Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ο Ιωάννης
Λυμβαίος Γενικός Γραμματέας των ΕΣΑμεΑ. Τους παρακαλώ να πάρουν τη θέση τους εδώ στο πάνελ.
Τη συζήτηση συντονίζει η Έλλη Βαρχαλαμά, δικηγόρος, νομική σύμβουλος της ΓΣΕΕ.
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2.1

Έλλη Βαρχαλαμά, Δικηγόρος Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ

Καλησπέρα. Αναλαμβάνουν τη σκυτάλη του πρώτου τραπεζιού συζήτησης, θα κάνουμε λίγο σύντομα αλλά περιεκτικά για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην πρόοδο της συζήτησης και στην σφαιρικότερη, κατά το δυνατόν, αντίληψη κάποιων δεδομένων.
Θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να κάνω μία παρατήρηση η οποία τουλάχιστον, καταρχάς να ευχαριστήσω το ΚΑΝΕΠ, τη ΓΣΕΕ και την ΕΣΑμεΑ που με τίμησαν με το ρόλο αυτό και τη θέση στο τραπέζι αυτό.

Κεφάο
λαιο 2

Ξέρετε καμία φορά όταν πρέπει να αντιληφθούμε λίγο την αποτελεσματικότητα πολιτικών, όταν έχουμε ένα
πλαίσιο το οποίο τυπικά κατοχυρώνει δικαιώματα αλλά στην πράξη υπάρχει σοβαρό έλλειμμα εφαρμογής τους,
αυτό το οποίο η κοινωνία των πολιτών ζητεί είναι καταγραφή. Θέλω να καταγράψω, να μετρήσω, μετά να μάθω,
μετά να αξιολογήσω και μετά να χαράξω πολιτική, να στοχεύσω ή να επαναστοχεύσω.

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι ένα καθαρόαιμο πεδίο το οποίο δείχνει την ανάγκη αυτή. Οπότε στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δούμε αυτό το τραπέζι σαν μία προσομοίωση κοινωνικού διαλόγου,
δηλαδή ενός διαλόγου που για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση δεν υπάρχει, ένα ζήτημα είναι και για τα ζητήματα τα εκπαιδευτικά αν γίνεται σωστά, αλλά σε κάθε περίπτωση για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση δεν υπάρχει.
Προηγουμένως κάνατε μία αναφορά για συνάντηση που είχατε με διάφορες δομές, υπηρεσίες στην ΕΛΣΤΑΤ, αλλά όλοι περιμέναμε να ακούσουμε πού είναι η ΕΣΑμεΑ, τουλάχιστον, σε αυτή τη συζήτηση, τη διερεύνηση που
κάνατε.
Οπότε έχουμε μία χρυσή ευκαιρία με άτομα εγνωσμένης εμπειρίας και κύρους στο τραπέζι αυτό, να κάνουμε
μία συζήτηση και η ανταλλαγή των μεταξύ τους απόψεων θεωρητικά θα ήταν και μία ανταλλαγή σε ένα τραπέζι
διαλόγου του οποίου η επιτυχία θα ήταν να υπάρχει, πρώτον, να συνεχίσει να λειτουργεί και δεύτερον να παράγει αποτελέσματα.
Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κύριε Φίλη, κύριε Υπουργέ, είστε άνθρωπος εγνωσμένης εμπειρίας στα θέματα αυτά, υπάρχετε και στις δύο εξουσίες, έχετε υπάρξει, και επίσης εγνωσμένης ευαισθησίας στα θέματα αυτά.
Θα θέλατε να συμβάλλετε στο πλαίσιο αυτό; Ευχαριστώ.

2.2 Νίκος Φίλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ πρώην Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων
Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, δεν είναι η πρώτη φορά, έχουμε και άλλες φορές έρθει εδώ στα συνέδριά του. Είναι ένας φορέας που έχει κατακτήσει ένα κύρος απέναντι και στους εκπαιδευτικούς
και στην κοινότητα την ευρύτερη, στο δημόσιο χώρο, ένα κύρος γιατί οι δουλειές του, που είναι πάντοτε δουλειές τεκμηριωμένες, αποσκοπούν στο να παρουσιάσουν ένα στόχο, το στόχο ενός σχολείου με ισότητα και
ποιότητα.
Και σε αντίθεση με αυτό το στόχο και αυτή την προσπάθεια που κάνει το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ επιτρέψτε μου μία αναφορά. Αυτές τις μέρες ζούμε εντελώς στον αντίποδα πρωτοβουλίες που υπονοούν ότι το σχολειό πρέπει να είναι
ένα σχολειό διακρίσεων και μίσους.
Αναφέρομαι στις καταλήψεις, κυρίως στο χώρο της βόρειας Ελλάδας, με εθνικιστική υποκίνηση, καταλήψεις που
σπέρνουν το δηλητήριο του φασισμού σε νέα παιδιά, καταλήψεις οι οποίες έχουν ως ιδεολογικό υπόβαθρο την
άρνηση, τη διαφορά και την εκθείαση της ιδεολογίας του υπεράνθρωπου και της άριας φυλής.
Έχει μεγάλη σημασία, όταν συζητούμε, να συζητούμε εν τόπω και χρόνω, και δυστυχώς ο χρόνος είναι πολύ αντιφατικός.
Η πρωτοβουλία του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ να συζητήσει σήμερα, να ερευνήσει και να συζητήσει για την ειδική αγωγή, είναι πολύ σημαντική γιατί δεν αφορά ένα ειδικό θέμα της εκπαίδευσης, αφορά ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί οριζόντια στην εκπαίδευση.
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Και θα έλεγα ότι αποτελεί και ένα παράδειγμα πώς να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης, πώς θα μπορούσαμε να περπατήσουμε το δρόμο της συνολικής δημοκρατικής μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Η στήριξη της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης αποτελεί πράξη υψηλής προτεραιότητας για την πολιτική της αριστεράς στην εκπαίδευση που αποδεικνύει την βαθιά πίστη μας στις οικουμενικές αρχές της ισότητας, της αξιοπρέπειας, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης.
Από αυτή τη σκοπιά, οι 4.500 μόνιμοι διορισμοί στην ειδική αγωγή, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα, αποτελούν
ένα πραγματικό σταθμό και μία αδιάψευστη απόδειξη πόσο ψηλά ιεραρχούμε την ειδική αγωγή.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι και με τον τρόπο αυτό η κοινωνία μας βγαίνει από την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και την «ειδική αγωγή» που της επιβλήθηκε με τα μνημόνια και τις πολιτικές της εξοντωτικής λιτότητας.
Αντιμετωπίζουμε το μέλλον με ανανεωμένες τις ελπίδες μας και τις δυνατότητές μας παρά την μοιρολατρία και
την καταστροφολογία όσων πασχίζουν να γυρίσει η χώρα πίσω στην ευλογία των μνημονίων, στις απολύσεις
στην εκπαίδευση, στα κλειστά ή υποστελεχωμένα σχολεία του Σεπτεμβρίου.
Χωρίς να θριαμβολογούμε αλλά και χωρίς να μηδενίζουμε χαράσσουμε μία πορεία που θα μας οδηγήσει στην
οριστική έξοδο από την κρίση.
Τυχαίνει στον ειδικό χώρο, στον χώρο της ειδικής αγωγής το μέγιστο ποσοστό εκπαιδευτικών που τον υπηρετούν
να είναι αναπληρωτές, το ακούσατε. Και εκεί να σπάσει η πολύχρονη αδιοριστία στην εκπαίδευση. Και πιστεύω
ότι το σύστημα με το οποίο θα γίνουν οι διορισμοί εκπαιδευτικών θα προτάσσει την πολύχρονη προϋπηρεσία
των αναπληρωτών.
Η καταπολέμηση κάθε είδους διάκρισης, η καλλιέργεια της αποδοχής και του σεβασμού της διαφορετικότητας
στην εκπαίδευση αποτελεί στοιχειώδες χαρακτηριστικό ενός σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου ποιότητας και
ισότητας.
Για την αναγνώριση του δικαιώματος της παροχής ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία ή
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσπαθούμε να κάνουμε σημαντικά και ουσιαστικά βήματα αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά προκειμένου να εξαλειφτούν όλα τα εμπόδια που στερούν από αυτά τα παιδιά τη δυνατότητα για πλήρη συμμετοχή σε ισότιμη βάση στη μαθητική και κοινωνική ζωή.
Δεν θα κάνω ένα αναλυτικό απολογισμό της δικής μου θητεία στο Υπουργείο Παιδείας, θυμίζω μόνο ότι προσπαθούσαμε να θέσουμε ως προτεραιότητα της εκπαιδευτικής μας πολιτικής την ειδική αγωγή, ιδρύσαμε νέες
δομές, προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε το μοντέλο της συμπεριληπτικής διδασκαλίας και διαφοροποιημένης
διδασκαλίας μέσα στην τάξη, δηλαδή ένα μοντέλο το οποίο προσπαθεί να ασχοληθεί με το παιδί χωρίς να το εντάσσει σε επιπλέον γκέτο.
Θα ήθελα μόνο να εκφράσω τις ευχαριστίες μου εδώ σε αυτή τη συνάντηση των ανθρώπων που είναι ειδικοί με
την ειδική αγωγή, σε δύο συνεργάτες μου, στον κύριο Κασσιανό, τον οποίο ακούσατε νωρίτερα που εξέθεσε τα
στοιχεία της σημερινής πραγματικότητας, και στην κυρία Αστέρη που και αυτή ήταν διευθύντρια στο χώρο της
ειδικής αγωγής.
Σήμερα η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας δείχνει το αμέριστο ενδιαφέρον της για τη στήριξη της ειδικής
αγωγής. Έχουμε πολλά στοιχεία. Ακούσαμε ότι έχουμε ένα ρεκόρ προσλήψεων, δυστυχώς αναπληρωτών και όχι
μόνιμου προσωπικού επί του παρόντος, στον χώρο της ειδικής αγωγής.
Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και μία μεγάλη αύξηση, διαχρονικά, τα τελευταία χρόνια, της απαίτησης, της αξίωσης
της οικογένειας να υπάρχει ο θεσμός της παράλληλης στήριξης.
Θέλω να διευκρινίσω ότι ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε ως κατ’ εξαίρεση και τείνει να γίνει ένας κανόνας στο ζήτημα της ειδικής αγωγής. Θα χρειαστεί να συζητήσουμε για αυτό το ζήτημα.
Πάντως τονίζω ότι φέτος έχουμε ρεκόρ προσλήψεων, 14.500 συναδέλφους.
Θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα. Όλα αυτά που συζητούμε για το σχολειό της συμπερίληψης, είναι δυνατόν να χωρέσουν σε ένα σχολείο άκρατου ανταγωνισμού το οποίο οραματίζεται ο νεοφιλελευθερισμός που
μας παρουσίασε προχθές ο κύριος Μητσοτάκης;
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Νομίζω πως όχι. Και στηρίζω αυτό το όχι στην παντελή απουσία αυτοκριτικής τους για τον Καιάδα στον οποίο είχαν ρίξει τα ειδικά σχολεία τα προηγούμενα χρόνια, για την υποχρηματοδότηση, για την υποστελέχωση, για την
έλλειψη μέριμνας και στοιχειώδους ενδιαφέροντος.
Διόριζαν τελευταίους δασκάλους, καθηγητές στα ειδικά σχολεία. Τα μισοάνοιγαν μετά τον Οκτώβριο-Νοέμβριο.
Και αυτό το έκαναν όχι μόνο τα χρόνια της κρίσης αλλά και τα προηγούμενα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας.
Προχθές, μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία, που έχει στο πρόγραμμά της την κατάργηση του κανόνα μία αποχώρηση,
μία πρόσληψη στο δημόσιο ουσιαστικά είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη διορισμών στην εκπαίδευση μετά από δέκα,
σημειώστε, δέκα χρόνια αδιοριστίας, αφού τους συνάρτησε με τα δημοσιονομικά.
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Και δεν είχε καν την ευαισθησία να συνταχθεί ξεκάθαρα με την επιλογή του διορισμού των 4.500 διορισμών
στην ειδική αγωγή, πράγμα το οποίο δεν είναι παροχή, όπως λέγεται αντιπολιτευτικά, αλλά είναι ανταπόκριση
σε μία κοινωνική ανάγκη, σε μία ευαίσθητη, μάλιστα, κοινωνική ανάγκη.
Θα μπορούσα και άλλα ζητήματα να αναφέρω. Απλώς τονίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι στην ιδιωτική εκπαίδευση η
ειδική αγωγή, όπως ξέρετε, δεν είναι και τόσο αρεστή.
Οι σχολάρχες οι ίδιοι, οι ιδιοκτήτες των κολλεγίων, οι οποίοι προχθές στη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη
έδωσαν συλλογικά το παρών τους, είναι αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να εντάξουν στα προγράμματα των σχολείων
τους το πρόγραμμα της ειδικής αγωγής. Και αυτό λέει πολλά πράγματα.
Θα τελειώσω με μερικούς άξονες που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να σχεδιαστούν από την Κυβέρνηση, από
όλους τους φορείς και να προωθηθούν.
Να εκσυγχρονιστεί και αν ανασχεδιαστεί το πρόγραμμα σπουδών όλων των σχολικών δομών ειδικής εκπαίδευσης με σκοπό να αυξηθούν οι δράσεις βιωματικού χαρακτήρα που ενθαρρύνουν την διερεύνηση και την μάθηση
μέσω της εμπειρίας αυξάνοντας τον αριθμό των επισκέψεων σε χώρους κοινωνικής και πολιτισμικής προσφοράς.
Να βελτιωθεί ο τρόπος εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών με αναπηρία στα γενικά σχολεία.
Να ενταθεί η επιμόρφωση εκπαιδευτικών ώστε να είναι ικανοί να χειρίζονται θέματα μαθησιακών δυσκολιών
και ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Να διερευνηθούν οι ανάγκες και άλλων τμημάτων ένταξης και ειδικών σχολείων ώστε σε κάθε σημείο της χώρας
να παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης όλων των μαθητών και μαθητριών.
Να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της λειτουργίας των τμημάτων ένταξης με στόχο την μεγαλύτερη αλληλεπίδραση
των εξειδικευμένων εκπαιδευτικών τους με τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Να σχεδιαστεί ακόμα καλύτερα το πρόγραμμα σπουδών των εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
με στόχο την κάλυψη των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών.
Να υπάρξει προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας με τον ΕΟΠΥΥ ώστε εξειδικευμένο προσωπικό,
λογοθεραπευτές, λογοθεραπευτές να παρέχει δωρεάν θεραπευτική υποστήριξη των παιδιών που χρήζουν εξατομικευμένης υποστήριξης τις απογευματινές ώρες πέραν του σχολικού προγράμματος.
Η οικονομική και ψυχική επιβάρυνση των οικογενειών αυτών των παιδιών είναι μεγάλη και δεν μπορεί η παροχή
αυτών των υπηρεσιών να παρέχεται κατ’ αποκλειστικότητα από ιδιώτες.
Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εργασίας να σχεδιαστεί η ανάπτυξη δομών δια βίου εκπαίδευσης και αυτόνομης διαβίωσης των νέων και ανηλίκων με αναπηρία για τη συνέχιση της κοινωνικής τους δραστηριότητας μέσα από την αποφοίτησή τους από τα ΕΕΚ.
Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Υγείας και Εσωτερικών να θεσμοθετηθεί πλαίσιο πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης γιατί πολλές φορές η καθυστέρηση στη διάγνωση έχει μοιραίες συνέπειες.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και πάλι συγχαίρω το ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ.
Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Καταλαβαίνουμε από τις προτάσεις σας ότι
ουσιαστικά και εσείς στρέφεστε στην ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού και στόχευσης της εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Ίσως ένα παράλληλο στοίχημα με αυτό θα ήταν και η αυτονόμηση ενός μέρους του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας στο κομμάτι της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, αλλά αυτά είναι θέματα τα οποία στο
πλαίσιο ενός κοινωνικού διαλόγου θα μπορούσαν να συζητηθούν.
Κύριε Opertti, στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει, έχουμε μία κακή εμπειρία το τελευταίο διάστημα, οι διεθνείς οργανισμοί οι οποίοι έχουν υπάρξει στην καθημερινότητά μας είναι κυρίως χρηματοπιστωτικοί και οι συμβουλές
τους είναι κυρίως, ευγενικά να το πει κάποιος, περιοριστικές. Έχουν όλες δημοσιονομικό αντίκτυπο και τα δικαιώματα μετρήθηκαν με βάση αυτό.
Θα θέλαμε, λοιπόν, την εμπειρία σας, η UNESCO είναι ο εκπαιδευτικός, επιστημονικός και πολιτιστικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, θα θέλαμε να μας πείτε την εμπειρία σας, την προτεραιότητα που δίνει η UNESCO
γιατί όλοι ξέρουμε ότι η εκπλήρωση του δικαιώματος στην εκπαίδευση είναι δείκτης πολιτισμού, πρόοδος στον
πολιτισμό και την ειρήνη.
Θέλετε να μας πείτε και εσείς τι κρίνετε επ’ αυτού;

2.3 Renato Opertti, Senior Programme Specialist, International Bureau of Education, UNESCO
Thank you very much, it is a pleasure to be here. First of all let me thank, I am very grateful to the Confederation
of Greek Labor, the National Confederation of Greek Labor and to the Ministry of Education Research and Religious Affairs and all you here for this possibility of sharing our understanding that UNESCO is promoting around
inclusive education.
Let me start by highlighting what our colleague has mentioned about the relevance of social political dialogue
about inclusion, not only educational inclusion, not only inclusive education but also social inclusion, they are all
hand in hand.
There is no effectively social inclusion about inclusive education and inclusive education needs the support, the
backup of social inclusion, so, the relevance of you highlighting today this dialogue, this very plural dialogue.
And let me start by saying that, and with our friends from European Agency we have been going working together
very closely in trying to broaden the understanding of inclusion in a progressive way, because there is nothing
from day to night, there is always a process, and we must be able to progress on the understanding of inclusion.
And let me say that our first challenge, as you said, is to force a unified coherence, systemic appealing, convincing
and progressive mission on inclusive education.
Inclusive education as addressing the needs of all learners, regardless of context, circumstances and styles conditions. Inclusion is about all of us. We are all special. There is no need to say that some students are special, all the
students are special, and all the students are unique in the way they relate to other ones, in the way they are engaging the learning process, in the way they understand their own way of learning. And teachers understand them
as unique.
So let me first by saying that here is not about one or the other one, it is about having the capacity, the determination, the political willingness, our colleague from the Ministry has clearly highlighted and our colleague from
the special education division also referred to that: have the backup, the political determination, the strong willingness to ensure that inclusion is cross cutting to everything an educational system is doing.
Inclusive education is not about a unit, inclusive education is about an approach or an intervention. It is about the
mindset, it is about the NDA of an educational system, it is the spirit and the matter of an educational system.
So let’s start firstly by highlighting the relevance of understanding inclusion as a cross cutting all the educational
level settings, provisions.
Secondly, when we discuss about inclusion we are having an ethical discussion. There is very much a philosophical
discussion about inclusion. Because when we are talking about inclusion we are talking about the kind of society
we want to develop. Inclusion is about social missionaries, it is our progressive policies, it is not about one approach.
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So let’s strengthen the idea that inclusion is about our well being, our philosophical understanding of society, the
society we want to develop, we want to attain.
So also inclusion is disputed, it is controversial because not all of us have the same ambition of this society, not all
of us have the same understanding of society where they have to live. So always inclusion is going to be controversial, it is going to be disputed, and we have dilemmas.
From our perspective it is not choosing the one or the other one, it is about integrating pieces, integrating approaches to make a difference at the end of the day what is most relevant, the well fair of the learner.
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So, by saying this I like to say that our framework, and our colleague was talking today about UNESCO.
UNESCO is saying we have the 17 development goals, sustainable development goals that is called 2030 sustainable development goal agenda, we have one specifically related to education ensuring inclusive and equitable quality education and promote lifelong opportunities for all.
Let me say here that the main message here is that inclusion is about equality, equity and quality going hand in
hand. That is the main message.
Inclusion is about equity and quality going together. And that inclusive education is about learning opportunities,
it is not only about access to education.
Today the discussion worldwide is not about how educational systems provide access to education, it is how educational systems are willing to provide to every learner a learning opportunity to learn. The discussion about
learning opportunities, and in opportunities and in processes and in participation and in outcomes.
So inclusive education is a key factor for the transformation of education.
Implementing inclusive education implies rethinking the educational systems. There is no way to make progress
on inclusive education agenda if we don’t tackle some of the issues that our colleague from the Ministry has mentioned, for example, the assistance to diversity. But underlining the assistance to diversity has different understanding of society.
So inclusive education about transformation, transformation of education and transformation of educational system.
And also inclusive education is our guiding principle cross cutting to all settings, labels and provisions of educational system, it is not about basic education, primary education, second, no. It is about lifelong learning opportunities, formal, non-forma, informal education.
So that is the understanding of inclusion that UNESCO, I am trying to respond to the question of our colleague
from the panel, UNESCO is trying to work with this, of course with the European Agency we share the same understanding and the same feeling about inclusion. And we are working together towards that at the end.
So let me say it would take a journey, a trip, and we would say what happens on inclusive education in the last 70
years from the Declaration of Human Rights of 1948 UN. And you all talk, and there was a big reference and all
your statements about the right base approach to inclusion.
We say that there are four main ideas, they have …,they have dominated that is course and practice on inclusive
education worldwide.
When we are talking from the UNESCO perspective we are talking from a worldwide understanding. So the first
idea is inclusion education as human right, as a public good or what one would talk today as a common good, as a
collective purpose, as a collective endeavor of society.
The second idea is inclusive education as responding to….special needs is, I think, the most prevalent trend during
the last years, inclusion as prioritizing situation of exclusion marginalization responding to issues of poverty and
marginalization.
And finally what we, in UNESCO today, are very keen on talking about that inclusion is the half of changing of the
educational system, it is our transformation, it is our change of the educational system.
So, if we go to the first idea about inclusion as a human right, we say that we are understanding inclusive education as the right of access and enjoyment of equitable relevant quality educations.
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I mean if you see all the 17 sustainable development goals you would see that all goals are related to education.
Education is related to health, to economic growth, to sustainable development, to reduction of poverty, to
health prevention.
So education is the point of entrance for the human rights approach. And that is very important, education is not
a service, education is not a commodity, education is a human right, and it is the most essential fundamental human right we have.
The second element is that the state, the government guarantees the right of education. We are not saying and all
education has to be public, we have to make a distinction: education as a public policy can have different partners, but the role of the state is to ensure that education is a public policy and guarantee that that public policy
gives to everyone the opportunity to learn.
The third element is that we are going towards the idea that education is a common good. What means that education is a common good? That education has a collective purpose, has a collective dream, has a collective operation that is cross cutting to all groups of society. It is about the collective nature of a purpose for education.
And finally, that today’s educational systems are not evaluated or assessed for ….access to education, they are assessed because they provide to every learner an opportunity to learn.
What makes the difference today is not the access to education, is the kind and the quality of the learning opportunity.
The second idea is about inclusive education as responding to groups with special needs. And here we have an issue, and with special needs we understand many different things, many different things.
So some times when the educational systems don’t have a respond to a problem they label it as special needs.
People categories, and categorization sometimes can be a source of segregation, can be a source of a stigmatization, because categories sometimes divide people, divide entities, divide understandings.
So we have to be very careful about the categorization of learners because underpinning the categorization of
learners can be a source of inclusion and stigmatization.
The second element, we have the Salamanca Statement and Framework of Actions 1994. We are now to celebrate next year 25 years of Salamanca. 25 years, and we still we are talking about inclusive education as something collective.
We have made progress but much progress needed to make. And here is that the Salamanca Statement makes a
very important institutionalization because as today this conference reveals when we are talking about inclusive
education we are talking about the learners, the families and the communities, and society.
It is not a discussion only about the educational system. It is not only a matter of educators, it is a matter of society at large. And Salamanca was critical in putting the ..., the critical ….on this idea broadening the participation to
ensure inclusive education.
And this idea that was today mentioned, our colleague today when he talked about the article 24 of the Convention of the Right of Persons, we have already mentioned it, inclusive education is not about the learner adapted to
a school, it is the school adjusted to the learner.
We are changing because sometimes we are talking our mainstream is inclusive education, finally at the end of
the day is about adapting the learner to the mainstream school and have a quite embarrassed idea.
Sometimes I am a little bit skeptical about talking about adjustment. It is not about curricula adjustment or pedagogical adjustment, it is about that the curricula embraces, captures the needs of all learners, that it is different.
It is not adapting the curricula, it is to embrace a curricula that captures for all the diversity of learners. It is a different concept. We have to move from a belief, this is very controversial, we have to move from individual plans
to personalized plans.
Individual plans take the learner from the collective environment. The personalization of education maintains the
collective environment and ensure that every learner can learn but within a collective environment.
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So I believe that we have to move from individual plans to personalized plans, and we have to move from adjustment to curricula for all. It is not a curricula to adjust, it is a curricula that embraces the diversity of learners expectations and needs.
Then we have the third idea, that is about inclusion, …., reducing poverty and marginalization. And here come two
ideas that I would like to mention. One is that inclusive education is about equity and quality going hand in hand,
it is not only about equity, it is also about quality, because sometimes we say OK, inclusion is about reducing poverty and we create programs for the reduction of poverty and those programs instead of integrated learners, separate learners, because we adjust our expectation of learning to the way we understand the deficiency of the
learner.
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So if they are more poor, neighborhoods or more poor communities we reduce our expectations, because sometimes this idea of having special programs finalized by reducing the expectation of the learners according to the
circumstances and according to the context.
So we have to be very careful about the fragmentation of programs because sometimes underline that it is a very
different expectation about the learners. And the evidence worldwide shows or reveals that what makes a big difference in the learning opportunity is the expectation the teacher has of the learner.
If the teacher has low expectation the learner is going to learn less. So expectations are very important.
And the policy has to be seen as rights and opportunities, accessibility and affordability and also critically friendly
learning environments, learning environments that connect to the learner. We talk about the curricula that truly
connects to the learner, they are truly engage the learner. And our curricula sometimes rather than be a source of
inclusion is a source of exclusion.
So the other idea is that the inclusive education is about changing the …of the educational system. I mean what
we are saying today in UNESCO, and I want to respond to your question, is that inclusive education is about the
transformation of education and educational system.
And that implies two different interconnected policies. And we talk about our policies today. One is to reducing
inequalities, to overcome multiple barriers to learning, social barriers, institutional barriers, pedagogical barriers,
curricula barriers. They are not only social ones, they are mainly educational ones.
And the other one is about, and our colleague of the Ministry of Education has mentioned that, and he mentioned, let me refer to his phrase, he said: they are trying acceptance of diversity.
Inclusive education is about not only accepting diversity, but also using diversity as a tool to democratize learning
opportunities. If we take out diversity from the classroom we are pushing our learners instead of integrating
learners.
And diversity implies a big commitment of the educational system of teachers. If we don’t appreciate diversity, if
we don’t love diversity, diversity will be out of the school, will be out of the classroom. And if diversity is out of
the classroom we are going to push out the learners instead of integrating the learners.
So, inclusion is about reducing disparities and strengthening diversities.
So UNESCO have worked in this framework, that we have …with the European Agency and other partners, we are
developing a guide for ensuring inclusion equity, we have been developing in 2017 and …in all different languages, in all UNESCO languages, English, French, Spanish, Arabic.
And this guide is based on four principles that I’d like to highlight now.
One is that policy is made at all levels of the educational system. It is a mistake, it is a huge mistake to say that
policy is only made at the top level. We are all making policy at different levels. The most important policy makers
in the classroom is the teacher, the teacher is a policy maker. He is the most important policy maker in the educational system.
Now if we support the teacher to be a good policy maker, if we give the teacher the tools, the support, empowerment, that is another issue. But it is important to understand that policy is made at all the levels of the educational system.

65

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

The second point is that educational change can be, I would not say, maybe it is technically simple but technically
manageable, we all know more or less how things work and we know that from the evidence, and we talk a lot
about evidence, but politically and socially it is very complex because education is a very political issue.
In UNESCO when we talk about curricula we say that the curricula is a political agreement, is a policy agreement
and finally a technical agreement around the what, the how, then when, to educate and to learn, because the discussion about educational aims and … is a political discussion.
So this is a very controversial, political and social issue.
The third element is clarity of purpose, where we are going, where do want we to go, where is our direction for
the next 20 years or so.
We all know, from the evidence coming from different regions, that good educational systems are those who plan
for 20-30 years in terms of ambition, of understanding where to go.
So clarity, clarity of purpose, clarity of ideas is essential.
And finally, evidence. We took a lot of evidence today, but not evidence to draw a table, nor evidence to elaborate any statistics, not evidence only to have data, that is very important and our colleague today from the special
division has made a very strong argument about reliable data, but data used to support change. If data is not used
to support change, what is the purpose of data.
So it is not a problem only of combining data, is about how you transform data into an effective tool of transformation and let me say two things about that.
One is about the triangulation of data using different types of data, more quantitative, more qualitative, different
methodologies, different …, triangulation of data.
And secondly empower people to use data. Empower people to use data to change, empower teachers to use data to change their practices, to change their pedagogical understanding, their understanding of the learner and
the learning. But empower people.
If people are not empowered how can they use data to change? Empowerment is crucial to ensure the data is
used to support change.
So we are saying that in this new UNESCO guidelines we are moving from the idea of only talking about inclusion,
to talk about inclusion and equity.
We are saying that the discussion about inclusion cannot be disengaged from the discussion about equity. And we
define inclusion and equity as follows.
For us inclusion is a process, is an endless journey, it has no end because there is not an inclusive educational system, always we have to progress towards inclusion, it is a process, it is a progression.
That helps us to overcome barriers that limit the presence, the participation, the welfare and the achievement of
all learners.
And when we talk about welfare, it is about linking the emotions and the connections because today we know
much better that all of us are much more emotionally connected in our learning process, and that we have to really understand the emotional nature of any learner, from the teacher side and from the learner side.
Not only from the learners. Teachers are emotionally connected, are emotionally represented in different perspectives and we have to know about that.
So inclusion is about presence, participation, process, welfare and outcomes. And equity is about ensuring that
there is a concern with fairness, social justice, we have to recuperate the idea of social justice in education. Education is about social justice and equity is about a tool to ensure social justice that all learners have equal importance and that all learners matters equally.
That is the most important indicator for the educational system, to compile, to analyze, to assess the data that will
provide us the idea if we are providing to every learner a unique opportunity to learn, that every learner matters
and equally.
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So, this is a philosophical, ethical because today we are seeing the need to strengthen the ethical discussion about
education, and the philosophical discussion about the education.
I will leave you the presentation, we are going into more details, but it is going to be available to you.
Let me finish but just mentioning, because time is out, so saying that the tension about inclusion is about, some of
these tensions we have highlighted here, one is about social inclusion and social cohesion, they go together social
cohesion and social inclusion.

Κεφάο
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Secondly that inclusion implies reducing disparities and strengthening diversities. Further to that, educational
change will be more focused on opportunities than more in access, we don’t change education by only investing
on education although investment is important. For that social inclusion is the foundation of inclusive education.
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And finally that this idea, and probably another time we will have the opportunity to discuss it, it is about changing the public policies, going from the public policy, universalistic public policies with no regard for diversity to
public policy that assumes diversity as the pillar of their construction.
So let me finish by saying that we are in a distracted world we are living today, and this …changes we are living today, we have to regain the confidence, the trust that inclusion is possible but implying and implementing a comprehensive inclusive education policy implies revisiting our mindsets, out policies, our practices.
The mission of education and the mission of the educational system will be revisited in light of broadening and
understanding the practice of inclusion.
Thank you very much.
Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Opertti, ήταν εξαιρετικά σημαντική η συμβολή του. Και μάλιστα θα ήταν παραπάνω από ευπρόσδεκτη η συμβολή της UNESCO στην αξιολόγηση της μετά εποχής της Ελλάδας, αν μπορούμε
να βρούμε μία λέξη η οποία να γίνεται αντιληπτή από όλους, κατά την έξοδό της από τις πολιτικές λιτότητας σε
μία άλλη εποχή η οποία, ευκταία, αυτό που είπατε, κύριε Opertti, ότι η πολιτική για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση συνδέεται με το όραμα για το τι κοινωνία θέλουμε και ότι ο τρόπος, οι πολιτικές για τη διαφορετικότητα
είναι εργαλείο εκδημοκρατισμού της κοινωνίας.
Αυτά είναι πολύ σημαντικά δεδομένα.
Και τώρα θα πάμε με αυτή τη βάση, θα κάνω ένα πέρασμα για να πάω στην Εθνική Επιτροπή από στόχους βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίοι σαν ορολογία είναι πολύ γνωστοί αλλά δεν έχει, ξέρετε στην Ελλάδα δεν έχει γίνει αντιληπτή η συζήτηση για το θέμα αυτό, μέσα στους οποίους είναι και η εκπαίδευση.
Κύριε Σταυρόπουλε, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής στα δικαιώματα του ανθρώπου, επίτιμος Αντιπρόεδρος
Συμβουλίου της Επικρατείας, είστε στο τιμόνι ενός μεγάλου οργάνου συλλογικού, το οποίο έχει ασχοληθεί δύο
φορές, συνέχεια ασχολείται οριζόντια με την εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση και έχει εκδώσει δύο
ανακοινώσεις αρκετά σκληρές, για την έγκαιρη έναρξη του σχολικού έτους.
Κύριε Σταυρόπουλε, η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι μόνο ζήτημα πολιτικής βούλησης ή υπάρχουν και κανόνες και δεσμεύσεις της χώρας προς αυτή την κατεύθυνση;
Ο λόγος είναι δικός σας.

2.4

Γεώργιος Σταυρόπουλος, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Επίτιμος
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε της Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους διοργανωτές που με κάλεσαν σε αυτή την ωραία συνάντηση, που ελπίζω και είμαι σίγουρος
ότι θα είναι πολύ χρήσιμη.
Πρώτα, πρώτα να μου επιτρέψετε να εκφράσω ένα προσωπικό συναίσθημα. Είμαι πολύ χαρούμενος και συγκινημένος που βρίσκομαι ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, και σε συνδικαλιστές φυσικά, κυρίως όμως εκπαιδευτικούς.
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Καθώς άκουγα τις προηγούμενες ομιλίες σκεφτόμουν τα χρόνια εκείνα στο Συμβούλιο της Επικρατείας όταν είχαμε πάρα πολλές υποθέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών, γνωρίζω λίγο πολύ τα προβλήματα, την παθολογία της
εκπαίδευσης, όπως εμφανίζεται μέσα από τα δικαστήρια βέβαια.
Και θυμάμαι την προσπάθεια που κάναμε όλοι οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο της Επικρατείας να είμαστε κοντά
στους εκπαιδευτικούς και στην εκπαίδευση, κοντά στα δικαιώματα του ανθρώπου, τελικά, διότι ο δικαστής τι
κάνει άλλο από το να προστατεύει και αυτός από την δική του πλευρά τα δικαιώματα του ανθρώπου;
Τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία προέρχονται από διεθνή κείμενα, και έρχομαι στο ερώτημα της κυρίας
Βαρχαλαμά, που ασφαλώς έχουν πολλές δεσμεύσεις τα διεθνή κείμενα, και ευτυχώς που έχουν πολλές δεσμεύσεις, και τις οποίες οφείλουμε να ακολουθούμε με κάθε τρόπο.
Να πω δύο κουβέντες τι είναι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Είναι ο εθνικός θεσμός,
σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, έχει συσταθεί στην Ελλάδα με νόμο μεν αλλά λειτουργεί
σύμφωνα με τους κανόνες των Ηνωμένων Εθνών.
Αναφέρεται πάντα, το σημείο αναφοράς της είναι η οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου αλλά και στη συνέχεια οι Αρχές των Παρισίων, οι οποίες προσδιορίζουν ειδικότερα το ρόλο των εθνικών θεσμών.
Τι είναι η Εθνική Επιτροπή; Είναι ένας θεσμός ο οποίος ταυτόχρονα ανήκει στο κράτος αλλά είναι και πέρα από
το κράτος με την έννοια ότι δεν ανήκει στα κόμματα, έχει ευαισθησίες στα δικαιώματα, είναι σημείο συνάντησης
ο εθνικός αυτός θεσμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου, όπως αυτά προσδιορίζονται από τα πανεπιστήμια,
από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τη ΓΣΕΕ και την ΕΣΑμεΑ, και είμαστε περήφανοι που στα μέλη μας υπάγονται και οι δύο αυτοί θεσμοί που διοργανώνουν τη σημερινή εκδήλωση.
Ένας θεσμός στον οποίο μετέχουν όλα τα κόμματα της Βουλής, αλλά και άλλοι φορείς, έτσι ώστε να προσπαθούμε να διαμορφώσουμε αρχές και κανόνες δικαιωματικής φύσεως, να προσπαθούμε να συμβουλεύσουμε την πολιτεία τι πρέπει να κάνει, να προάγουμε τα δικαιώματα, να τα υπερασπιστούμε εκεί που πρέπει.
Είναι ένα σημείο συνάντησης και νομίζω ότι ο ρόλος της Εθνικής Επιτροπής είναι αξιόλογος. Αυτό όμως δεν θα το
κρίνω, φυσικά, εγώ.
Να πω μερικά πράγματα σε σχέση με τον εκπαιδευτικό ρόλο της Εθνικής Επιτροπής.
Πρόσφατα έχουμε ως Εθνική Επιτροπή ανοιχτεί στα θέματα της εκπαίδευσης, στα δικαιώματα. Σας δίνω μερικές
γενικότερες πληροφορίες που ίσως είναι ενδιαφέρουσες.
Αρχίζουμε σε ένα μήνα περίπου μία σειρά σεμιναρίων για τα δικαιώματα του ανθρώπου στο Δικηγορικό Σύλλογο
Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας. Φυσικά δεν αφορά μόνο τους δικηγόρους ή τους νομικούς, αφορά τον καθένα.
Τα δικαιώματα δεν ανήκουν στους νομικούς, ανήκουν σε όλο τον κόσμο.
Να πω ότι τα δικαιώματα υπάρχουν κυρίως για τους αδύνατους και όχι για τους ισχυρούς, όπως και οι νόμοι υπάρχουν κυρίως για τους αδύνατους και όχι για τους ισχυρούς, επιτελούν, λοιπόν, ένα ρόλο σημαντικό μέσα στα
πλαίσια αυτά.
Και επίσης να πω ότι έχει αρχίσει μία συνεργασία με τα πανεπιστήμια έτσι ώστε στο μέλλον η Εθνική Επιτροπή
συνεργαζόμενη με τα πανεπιστήμια, πολλά πανεπιστήμια διαφόρων ειδικοτήτων, να μπορέσει να προσφέρει τον
…τον οποίο τον οφείλει στα πλαίσια πάντα των αρχών και κανόνων, για να έρθω πάλι στο ερώτημα, των Ηνωμένων Εθνών.
Διότι μέσα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και όχι μόνο προσδιορίζονται κανόνες κοινοί, μερικές φορές σε κατώτερο επίπεδο, άλλες φορές σε ανώτερο επίπεδο, πάντως κοινοί κανόνες οι οποίοι έχουν και ένα χαρακτήρα
γενικότερο τον οποίο αξίζει να προβάλλουμε.
Μερικά λόγια τώρα για το τι έχει κάνει η Εθνική Επιτροπή, πόσο έχει ασχοληθεί με τα θέματα της ειδικής αγωγής. Έκανε ήδη υπαινιγμό προηγουμένως η κυρία Βαρχαλαμά.
Να πω ότι έχει ασχοληθεί επανειλημμένως με παρατηρήσεις για το εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του
παιδιού, παραδείγματος χάριν, παλαιότερα αλλά και τώρα όπου επίκειται μία έκθεσή μας, ελπίζω να εγκριθεί
από την Ολομέλεια μεθαύριο την Πέμπτη μία ειδική έκθεση τα δικαιώματα του παιδιού.
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Έχουμε συστάσεις κάνει παλαιότερα στο σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Προτάσεις για την
ειδική αγωγή, για την εφαρμογή του νόμου 3699/2008. Παρατηρήσεις στην τρίτη περιοδική έκθεση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού κλπ.
Η Εθνική Επιτροπή πράγματι αναγνωρίζει τη δραστηριοποίηση και την πρόοδο των εργασιών τής Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.
Επισημαίνει, ωστόσο, ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ίσως ως δράση δευτερεύουσας σημασίας έναντι όχι μόνο της γενικής εκπαίδευσης αλλά και της παιδείας συνολικά.
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Για την αποτροπή των φαινομένων, λοιπόν, μεμονωμένων αντιμετώπισης αυτής της ειδικής αγωγής, σε επίπεδο
τεχνικής, πολιτικής παιδείας και διασφάλιση όχι μόνο των ίσων ευκαιριών αλλά και ίσου εκπαιδευτικού αποτελέσματος για όλους τους μαθητές, η ειδική αγωγή είναι σημαντικό να ενταχθεί ρητά στον εθνικό διάλογο για την
παιδεία και να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Οπωσδήποτε αυτός ο διάλογος εντάσσεται μέσα στην λογική της οικονομικής κρίσης από την οποία προσπαθούμε να απαλλαγούμε. Να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά τα πλαίσια πρέπει να επισημάνουμε την άνοδο της
παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι καινούριο φαινόμενο γιατί βλέπουμε ότι ο σχετικός δείκτης
αυξάνεται, αρχίζει να αυξάνεται αργά αλλά σταθερά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1990. Και η αύξηση αυτή επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια.
Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ, να εφιστήσω την προσοχή σας μόνο σε μερικά ευρήματα τα οποία έχει εντοπίσει η Εθνική Επιτροπή αλλά και σε κάποιες προτάσεις που έχει κάνει στο παρελθόν.
Πρέπει να δώσουμε σημασία, λοιπόν, στην ένταση και στην εμβάθυνση των μη διακρίσεων, στην αδυναμία, να
επισημάνουμε και να προβάλλουμε την αδυναμία της πολιτείας να ικανοποιήσει επαρκώς τις βασικές ανάγκες
να διασφαλίσει την ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, καθώς επίσης και τις πάγιες ελλείψεις στα
σχολεία, στις εγκαταστάσεις και ειδικό εξοπλισμό.
Παρατηρούμε την όξυνση των χρόνιων προβλημάτων που παρατηρούνται στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και σε κάποια έκταση την απουσία εθνικής βάσης δεδομένων και στατιστικών σχετικά με τις ιδιαίτερα
ευάλωτες κατηγορίες παιδιών που χρήζουν ειδικής προστασίας.
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει ιδίως προτείνει τα ακόλουθα διαχρονικά.
Ένα, προβάλει την υποστήριξη της οικογένειας. Όλα ανεξαιρέτως τα παιδιά, δηλαδή τα πρόσωπα έως 18 ετών
που ζουν στη χώρα χρειάζεται να λαμβάνουν διαρκώς υποστήριξη και βοήθεια για να μεγαλώνουν και να απολαμβάνουν απρόσκοπτα τα δικαιώματά τους όπως αυτά κατοχυρώνονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την λοιπή εθνική νομοθεσία.
Το δικαίωμα του παιδιού να μεγαλώνει στην οικογένειά του παραμένει πρωταρχικό και όλες οι προσπάθειες
πρέπει πρωτίστως να στηρίζουν και να ενδυναμώνουν την οικογένεια ώστε να φροντίζει επαρκώς το παιδί.
Για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παιδικής προστασίας απαραίτητη είναι η λειτουργία κατάλληλα στελεχωμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας στην κοινότητα, σε όλη την χώρα.
Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να είναι συνδεδεμένες με τα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς, τις δομές φιλοξενίας
και φροντίδας, παιδιά με ή χωρίς αναπηρίες, καθώς και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να είναι προσβάσιμες από κάθε άποψη και να μπορούν να υποστηρίζουν τις οικογένειες στους τόπους διαμονής τους. Ιδίως δε σε
αυτές που διαβιούν σε δύσκολες συνθήκες, όπως περίπτωση ακραίας φτώχειας και ανέχειας, κακή στέγαση ή μη
στέγαση.
Αυτές των οποίων τα παιδιά διακόπτουν πρόωρα τη σχολική φοίτηση ή φοιτούν ελλιπώς και αυτές των οποίων
τα μέλη αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες όπως μακροχρόνια ανεργία, συγκρούσεις, ενδοοικογενειακή βία,
προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας.
Ένα άλλο σημείο που πρέπει να επισημάνουμε είναι την ανάγκη ενημέρωσης των παιδιών και των γονέων. Σε
όλες τις δομές και τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τα παιδιά πρέπει να ενημερώνονται με μεθόδους, προγράμματα και υλικά που αντιστοιχούν στις ηλικιακές, αναπτυξιακές και εκπαιδευτικές τους ανάγκες σχετικά με τα δικαιώματά τους, τις υπάρχουσες υπηρεσίες και τους τρόπους προστασίας από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης ή
εκμετάλλευσης.
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Ένα άλλο σημείο που πρέπει επίσης να προβάλλουμε είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά με τα
προβλήματα επικοινωνίας, παιδιά με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις, ή ψυχικές διαταραχές που έχουν περιορισμένη ή πλήρη έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας. Όπως επίσης και παιδιά πρόσφυγες, παιδιά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή σε θρησκευτικές μειονότητες, ή που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, ή την νοηματική γλώσσα και χρήζουν υψηλού επιπέδου υποστήριξης, θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπίζονται μέσω εξατομικευμένου σχεδίου φροντίδας από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες που διαθέτουν εξειδικευμένες
γνώσεις ή ειδική επιμόρφωση.
Θα αναφερθούμε ακόμα σε ένα άλλο στόχο, τα παιδιά με σοβαρές αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και ψυχικές διαταραχές. Είναι αναγκαία η λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας με κατάλληλα προγράμματα και δραστηριότητες καθώς και μικρών δομών φιλοξενίας στην κοινότητα με εξειδικευμένη στελέχωση και θεραπευτικό
προσανατολισμό για παιδιά και εφήβους με ψυχικές διαταραχές, χρόνιες παθήσεις, σοβαρά ψυχοκοινωνικά
προβλήματα που χρειάζονται εξειδικευμένη αντιμετώπιση και υψηλή υποστήριξη.
Επίσης πρέπει να γίνει λόγος για την ειδική αγωγή σε ειδικές σχολικές μονάδες ή στα γενικά σχολεία; Το ερώτημα. Το στοίχημα της συνεκπαίδευσης. Έγινε πολύς λόγος για αυτό, αξίζει κανείς να το εμβαθύνει περισσότερο.
Το κίνημα των ατόμων με την αναπηρία εύλογα εκφράζει τα τελευταία χρόνια το αίτημα για συνεκπαίδευση. Δηλαδή για την εκπαίδευση όλων των παιδιών στα γενικά σχολεία με βάση ένα σύστημα το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις ικανότητες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά και θα ευνοεί την δημιουργία ειδικών ομάδων
ευάλωτων στον αποκλεισμό.
Η πρακτική έχει δείξει ότι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε ειδικές σχολικές μονάδες εκτός των γενικών σχολείων δυσχεραίνει την ένταξη στην κοινωνική ζωή, συντείνει στη διατήρηση
στερεοτύπων και προκαταλήψεων και δεν διευκολύνει την εξάλειψη των διακρίσεων στην πράξη.
Μία από τις βασικές αρχές της συνεκπαίδευσης είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως των διαφορών τους και των ατομικών δυσκολιών τους.
Κάθε παιδί αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και η εκπαίδευσή του σχεδιάζεται βάσει των ικανοτήτων και των αναγκών του. Υπό το φως των ανωτέρω επισημάνσεων ο προβληματισμός που εγείρεται στο σημείο αυτό, όπως
και σταθερά αποτυπώνεται και στις θέσεις των ενδιαφερόμενων φορέων, είναι αν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ως προς την ειδική αγωγή ανταποκρίνεται στις προαναφερθείσες αρχές διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου.
Η Εθνική Επιτροπή παρατηρεί ότι μολονότι το ζήτημα της εκπαίδευσης είναι διαρκές, διαχρονικά η ελληνική νομοθεσία στο ζήτημα χαρακτηρίζεται από θεσμικά κενά καθώς δεν είναι συμβατή στο σύνολό της με το κατοχυρωμένο δικαίωμα για εκπαίδευση του παιδιού με αναπηρία.
Δεν είναι όμως μόνο το περιεχόμενο της ελληνικής νομοθεσίας, αυτό είναι κάτι το γενικότερο, αλλά κυρίως η
πλημμελής εφαρμογή αυτής που προκαλούν προβληματισμό.
Στην πράξη διαπιστώνεται ότι διακρίσεις σε βάρος αυτών των παιδιών δεν εκλείπουν και ότι η αντιμετώπιση των
ειδικών συνθηκών του παιδιού με αναπηρία προκειμένου τα δικαιώματά του να ικανοποιούνται σε ίση βάση με
τους συνομηλίκους του δεν είναι συχνά αποτελεσματική.
Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ. Να πω μόνο ότι η παρούσα οικονομική και κοινωνική κρίση έχει οξύνει τα προβλήματα που παρατηρούνται στην εκπαίδευση των παιδιών ΑμεΑ.
Η Εθνική Επιτροπή έχει εκφράσει την ανησυχία της για την επίδραση των μέτρων λιτότητας στην έξαρση των διακρίσεων σε πολλαπλά επίπεδα και την καταρράκωση των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Υπάρχει σειρά χαρακτηριστικών παραδειγμάτων, μερικά από αυτά είναι η καθυστέρηση έναρξης της σχολικής
χρονιάς για τα ειδικά σχολεία. Η μόνιμα ετεροχρονισμένη πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών αντί μονίμου
προσωπικού, παρατηρώ με χαρά ότι αυτό τείνει να αλλάξει και επίσης και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, η
σημαντική καθυστέρηση, η μη κατάλληλη παροχή της παράλληλης στήριξης αλλά και η μη υλοποίησή της.
Σοβαρό προβληματισμό δημιουργεί και η ανεπαρκής, διστακτική και καθυστερημένη αντίδραση της πολιτείας σε
αντιδράσεις μέρους της σχολικής κοινότητας που αποσκοπούν να αποτρέψουν την εγγραφή και ένταξη των παιδιών ΑμεΑ τη γενική εκπαίδευση.
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Η ευθύνη της πολιτείας για την καταπολέμηση της περιθωριοποίησης των παιδιών με αναπηρία είναι ευρύτερη.
Η σημαντική απόκλιση μεταξύ των ποσοστών φοίτησης των παιδιών σε ειδικές τάξεις του νηπιαγωγείου και των
αντίστοιχων ποσοστών σε τάξεις του δημοτικού είναι ένας ακόμα παράγοντας που προκαλεί ανησυχία.
Δυστυχώς στην Ελλάδα η έλλειψη υποδομών στήριξης των ΑμεΑ επεκτείνεται και στους τομείς της κατάρτισης,
της δια βίου μάθησης και της επαγγελματικής τους αποκατάστασης διογκώνοντας έτσι τον κοινωνικό αποκλεισμό που αυτά υφίστανται.
Κεφάο
λαιο 2

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει και την απουσία σύνδεσης μεταξύ της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής προοπτικής η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καλύπτεται από την νομοθεσία για τις υποχρεωτικές προσλήψεις
ΑμεΑ σε θέσεις εργασίας.

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Όσο μπορούσα πιο σύντομα αναφέρθηκα στις θέσεις της Εθνικής Επιτροπής, να εκφράσω τη χαρά μου για μία
ακόμα φορά γιατί βρίσκομαι σε μία τέτοια οργανωμένη προσπάθεια που γίνεται τόσο από την ΓΣΕΕ όσο και από
την ΕΣΑμεΑ.
Η Εθνική Επιτροπή είναι πάντα ευαίσθητος παρατηρητής των προβλημάτων της ειδικής αγωγής αλλά και ένθερμος υποστηρικτής κάθε μέτρου που θα τα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:
Αγαπητέ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω, δεν θα αφήσω την ευκαιρία ότι στην Εθνική Επιτροπή εκπροσωπείται και το Υπουργείο Παιδείας και καλό θα ήταν η συμμετοχή του να είναι πιο τακτική, την Πέμπτη έχουμε ολομέλεια που θα συζητηθεί το εθνικό σχέδιο δράσης για το παιδί, οπότε θα υπάρχει και το κεφάλαιο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση.
Καλό θα είναι, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας να αρχίσει να είναι στις συναντήσεις της Εθνικής Επιτροπής, της
ολομέλειας.
Κος ΦΙΛΗΣ:
Έχει ειδοποιηθεί σχετικώς;
Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:
Εδώ και τρία χρόνια. Σίγουρα.
Κύριε Λυμβαίε, εσείς τώρα, θητεύουμε μαζί σε όργανα εκπροσώπησης, είστε Γενικός Γραμματέας της ΕΣΑμεΑ,
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών ΑμεΑ.
Αν και όλοι, νομίζω αρκετοί από εμάς, έχουμε να σας κάνουμε μία ερώτηση: μα ο ειδικός βοηθός της οικογένειας
είναι η λύση; Το έχουμε έντονο σαν ερώτημα. Αλλά θα ξέρετε καλύτερα το πεδίο, την γκάμα των προβλημάτων
από την ώρα που το παιδί πρέπει να πάει να διαγνωστεί, που εκεί νομίζω ότι δεν υπάρχει στα ΚΕΠΑ παιδίατρος
για τα ανήλικα, μέχρι τη ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, μετά τον μετεωρισμό των παιδιών μετά την ελληνική
ενηλικίωσή τους που δεν ξέρουν πού να πάνε, οι γονείς δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα παιδιά, μάλλον χαίρονται για το διάστημα που ήταν ανήλικα γιατί μετά η ζωή τους γίνεται πολύ πιο δύσκολη.
Και μετά όλη την δυσκολία που υπάρχει στις υπηρεσίες υγείας και ειδικής αγωγής.
Οπότε κλείνοντας αυτό το πάνελ, αν και έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο, ο χρόνος είναι δικός σας τώρα να μας
δώσετε την εικόνα του πεδίου.
Ευχαριστώ.

2.5

Ιωάννης Λυμβαίος, Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ

Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Προφανώς και ο προσωπικός βοηθός δεν είναι η λύση αλλά είναι μία λύση και προφανώς δεν είναι η μία λύση σε ένα πρόβλημα, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά στο χώρο
μας, είναι πάρα πολλά στο χώρο της αναπηρίας.
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Δεν θα ήθελα όμως να επεκταθώ σε αυτό, θα ήθελα να δηλώσω ευθύς εξαρχής ότι σεβόμενος όλες και όλους
σας θα αυτοπεριοριστώ καις την έκταση του λόγου μου και στην ένταση του λόγου μου γιατί καταλαβαίνετε ότι
είναι δύσκολο να κάνεις μία εισήγηση από την πλευρά αυτού που εμπειρικά βιώνει το αντικείμενο για το οποίο
συζητάμε σήμερα.
Είναι πιο εύκολο για ένα επιστήμονα να τοποθετηθεί επιστημονικά, είναι όμως δύσκολο για ένα που βιώνει το
χώρο της εκπαίδευσης, εν προκειμένω των ατόμων με αναπηρία, τις δυσκολίες του, τις ελλείψεις του, τα προβλήματά του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, να μπορέσει να τοποθετηθεί με νηφαλιότητα στο λόγο του και να μην
παρεκτραπεί είτε χρονικά είτε λεκτικά.
Συνεπώς, λοιπόν, το δηλώνω από τώρα, και αν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο παρακαλώ πολύ να με περιορίσετε.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η κοινωνιολογία της εκπαίδευσης που προέκυψε την δεκαετία του ’50 ως κλάδος των
κοινωνικών επιστημών στο πλαίσιο της προσπάθειας θεμελίωσης ενός πραγματικά ισότιμου αλλά και δίκαιου
εκπαιδευτικού συστήματος, ανέτρεψε τα δεδομένα αναφορικά με τις απόψεις που ανήγαγαν την άνιση σχολική
επίδοση και την σχολική αποτυχία σε ατομικά αίτια που σχετίζονται με το δείκτη νοημοσύνης του ατόμου.
Αντίθετα συνέδεσε το φαινόμενο αυτό με κοινωνικά αίτια που αφορούν τις διακρίσεις που θεσμοθετημένα αναπαράγει η εκπαίδευση. Αποκαλύφθηκε ότι το σύγχρονο αξιοκρατικό σχολείο ακολουθεί ένα πρότυπο περί ικανοτήτων αναπαράγοντας με πολλούς τρόπους τις κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες, καθώς οδηγεί τα παιδιά
που δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το πρότυπο στη σχολική αποτυχία, τη σχολική διαρροή ή ακόμα χειρότερα
στον εκπαιδευτικό αποκλεισμό.
Οι μαθητές με αναπηρία ή χρόνια πάθηση ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υφίστανται διαχρονικά σε όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης διακρίσεις και αποκλεισμό αφενός λόγω της απόκλισής τους από το πρότυπο περί ικανοτήτων, αφετέρου λόγω της μη διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, του εκπαιδευτικού υλικού
και των εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών και βέβαια τις ίδιες τους τις ανάγκες.
Πιο συγκεκριμένα ένας σημαντικός αριθμός παιδιών με αναπηρία, ο οποίος ποτέ δεν έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα, και αυτό το είδαμε μέχρι τώρα, βρίσκεται εκτός εκπαιδευτικού συστήματος.
Όσα παιδιά με αναπηρία βρίσκονται εντός του εκπαιδευτικού συστήματος φοιτούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό
σε σχολικές μονάδες που έχουν ιδρυθεί με ειδική νομοθεσία.
Η εκπαίδευση που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία είναι χαμηλότερης ποιότητας από αυτήν που λαμβάνουν
οι συνομήλικοί τους χωρίς αναπηρία.
Τα άτομα με βαριά αναπηρία στερούνται το δικαίωμα της εισαγωγής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Άτομα με
αναπηρία που θα μπορούσαν να φοιτήσουν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης αναγκάζονται να φοιτούν σε μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κυρίως λόγω έλλειψης προσβασιμότητας, το οποίο πολλές φορές τα οδηγεί
στην πρόωρη έξοδό τους από την εκπαίδευση.
Για αυτό είδαμε στην αρχή και την απόκλιση μεταξύ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Σημείο κλειδί για την άρση της διάκρισης σε βάρος των μαθητών με αναπηρία είναι η άρση όλων των εμποδίων,
θεσμικών, αρχιτεκτονικών, ιδεολογικών, συμπεριφορικών θα έλεγα κυρίως αλλά και άλλων.
Ειδικά όσον αφορά στην άρση των αρχιτεκτονικών εμποδίων κρίσιμης σημασίας είναι η βελτίωση της φυσικής
και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας του συνόλου των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας.
Το ζήτημα της άρσης όλων αυτών των εμποδίων, προκειμένου να εφαρμοστεί ο θεσμός της συνεκπαίδευσης,
που αποτελεί τη βάση της λειτουργίας του σχολείου για όλους, έχει τεθεί επανειλημμένως στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας τόσο από την ΕΣΑμεΑ όσο και από φορείς μέλη της όπως είναι η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, η ΟΜΚΕ, η …καθώς και από άλλους δευτεροβάθμιους φορείς του αναπηρικού κινήματος της χώρας.
Μάλιστα η ίδια η πολιτεία με την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία και την ένταξη της Σύμβασης αυτής στο σύγχρονο νομικό μας πολιτισμό με το νόμο 4074/2012 έχει
δεσμευτεί για την εφαρμογή της.
Η Σύμβαση, λοιπόν, υπαγορεύει τη δημιουργία συστημάτων εκπαίδευσης που να απευθύνονται σε όλους τους
μαθητές με ή χωρίς αναπηρία, χωρίς κανένα διαχωρισμό σε εκπαιδεύσιμους ή μη εκπαιδεύσιμους, σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς.
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Ζητούμενο είναι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης όχι όμως μέσω της προσαρμογής του ατόμου στο εκπαιδευτικό περιβάλλον αλλά μέσω της διαμόρφωσης ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών ανεξαρτήτως του οποιουδήποτε σωματικού, διανοητικού, ψυχικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, θρησκευτικού ή φυλετικού γνωρίσματός τους και
ταυτόχρονα βέβαια δεν αποκλείει τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία.
Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα μας δείχνει ότι η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία απέχει πολύ από αυτά
που η Σύμβαση υπαγορεύει όταν, και εδώ θα ήθελα τον περιορισμό σας εάν παρεκτραπώ, όταν ο θεσμός της
παράλληλης στήριξης σε μαθητές με αναπηρία, η αποτελεί και την ραχοκοκαλιά, αν θέλετε, της συνεκπαίδευσης,
εφαρμόζεται μόνο σχεδόν στο 50% των διαπιστωμένων αναγκών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας,
του ιδίου του Υπουργείου Παιδείας.

Κεφάο
λαιο 2

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Κος ΦΙΛΗΣ:
Σε όλους φέτος.
Κος ΛΥΜΒΑΙΟΣ:
Θα μου επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι σε όλους.
Όταν η παράλληλη στήριξη δίδεται ως παράλληλη, δημόσια παράλληλη στήριξη και ιδιωτική παράλληλη στήριξη
δεν είναι σε όλους.
Όταν η παράλληλη στήριξη δίδεται για ένα χρόνο και τον επόμενο χρόνο δεν ξέρεις αν θα είναι, δεν είναι σε όλους.
Και όταν η παράλληλη στήριξη είναι ένας θεσμός ο οποίος δεν έχει αξιολογηθεί, δεν έχει ενισχυθεί με μόνιμο
προσωπικό και δεν έχει, αν θέλετε, δομηθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο που εδώ και δέκα χρόνια λειτουργεί ως
μία, αν θέλετε, λύση λες και απευθυνόμαστε τόσα χρόνια σαν χώρα σε ένα φαινόμενο καιρικό που έχει δημιουργήσει καταστροφή, τότε δεν απευθύνεται σε όλους.
Και το σε όλους, κύριε Υπουργέ, είναι σήμερα, είναι αύριο, είναι όμως και στο μέλλον. Άρα, λοιπόν, έχει πολύ
δρόμο μπροστά της η παράλληλη στήριξη, όπως έχει και το τμήμα ένταξης, όπως έχει και όλος ο χώρος εκπαίδευσης.
Όταν, λοιπόν, υπάρχουν τμήματα ένταξης που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν ή και δεν
λειτουργούν, είδαμε προηγουμένως ότι σε δέκα νομούς της χώρας δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης.
Υπάρχουν σχολεία, ακόμα και στην καρδιά της Αθήνας, που δεν πληρούν προδιαγραφές προσβασιμότητας και
δεν διαθέτουν προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά στην καρδιά όμως της Αθήνας.
Όταν υπάρχουν σχολεία που δεν διαθέτουν προσβάσιμα ηλεκτρονικά μέσα, υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες, ηλεκτρονικά βιβλία για την εκπαίδευση των μαθητών αλλά και για την αναβάθμιση και προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του ρόλου του εκπαιδευτικού.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν δημιουργηθεί οι δημόσιες σχολικές μονάδες πρώιμης παρέμβασης και εκπαίδευσης
παιδιών με αναπηρία, που προβλέπονται στο νόμο 3699/2008 με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για τον έγκαιρο
εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία και συνακόλουθα για την ομαλή ένταξή τους
στο σχολικό σύστημα.
Όταν οι λειτουργοί της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, εκπαιδευτικοί, ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν είναι μόνιμοι, όπως στη γενική εκπαίδευση αλλά αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα οι μαθητές με αναπηρία να βιώνουν συνεχώς ότι βρίσκονται σε ένα ξένο
περιβάλλον.
Όταν σημαντικός αριθμός των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση δεν διαθέτουν εξειδίκευση. Όταν δεν υπάρχουν αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης στοχευμένα στις ανάγκες κάθε μαθητή με αναπηρία,
αυτό που λέμε εξατομικευμένη εκπαίδευση, προσέγγιση των αναγκών του μαθητή.
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Όταν δεν υπάρχει ένα επαρκώς οργανωμένο αξιόπιστο και λειτουργικό σύστημα μεταφοράς των μαθητών με
αναπηρία, όταν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός που να παρακολουθεί κατά πόσο τα παιδιά με αναπηρία εγγράφονται στις σχολικές μονάδες της χώρας.
Όταν η επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία δεν είναι διασυνδεδεμένη με την τοπική αγορά εργασίας.
Και τέλος και το πιο σημαντικό, όταν ο κυβερνήσεις νομοθετούν για εμάς χωρίς εμάς. Όταν οι κυβερνήσεις νομοθετούν για τα άτομα με αναπηρία, χωρίς τα άτομα με αναπηρία.
Βέβαια δεν αφορίζουμε και δεν είμαστε μηδενιστές και πρέπει να πούμε ότι καλές προθέσεις δεν έχουν υπάρξει
ή δεν υπάρχουν. Και υπήρξαν και υπάρχουν. Όμως το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει και μέχρι σήμερα
φαίνεται ότι η απόσταση από την πρόθεση μέχρι το αποτέλεσμα είναι πολύ μεγάλη και το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι αρνητικό.
Ακόμη και την περίοδο που η χώρα παρουσίαζε ρυθμούς ανάπτυξης η εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ήταν υποβαθμισμένη. Ως εκ τούτου, λοιπόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η οικονομική κρίση ως δικαιολογία για
τη μη εφαρμογή του θεσμού της συνεκπαίδευσης, αλλά αντίθετα η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης
σε όλους τους πολίτες, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το μέσο για την ανάπτυξη της χώρας και συνακόλουθα βέβαια για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.
Μεσούσης της χειρότερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών που βιώνει η χώρα για την ΕΣΑμεΑ, για
ολόκληρη την αναπηρική οικογένεια είναι εμφανέστατο ότι καμία προσπάθεια ανάπτυξης στη χώρα δεν θα ευδοκιμήσει αν δεν συμπεριληφθούν σε αυτό εκείνα τα θεσμικά μέτρα και οι πολιτικές που θα οδηγήσουν στην ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε τομέα της ελληνικής κοινωνίας, όπως αυτός της εκπαίδευσης.
Κανένας τομέας της ελληνικής κοινωνίας, πόσο μάλλον αυτός της εκπαίδευσης δεν θα φανεί αντάξιος στις μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις εάν δεν ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των πολιτών του, σε όποια
κοινωνική ομάδα και αν ανήκουν.
Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μέσω του στόχου 4, ποιοτική εκπαίδευση, της ατζέντας 2030 για τη
βιώσιμη ανάπτυξη τα κράτη σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει μέχρι το 2030 να επιδιώξουν:
Πρώτον, την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής
κατάρτισης.
Και δεύτερον, την οικοδόμηση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων στη βάση και των αναγκών
των ατόμων με αναπηρία καθώς και τη δημιουργία βέβαια συμμετοχικών και αποδοτικών μαθησιακών περιβαλλόντων για όλους.
Πρέπει, λοιπόν, να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν μέτρα και πολιτικές που θα γκρεμίζουν τα τείχη που υψώνονται στα άτομα με αναπηρία και την εκπαίδευσή τους και την απασχόλησή τους στο χώρο της εκπαίδευσης.
Μέτρα και πολιτικές με τα οποία θα ξεπεραστούν αλλά και τα οποία θα ξεπερνούν αναχρονιστικές αντιλήψεις
για την αναπηρία. Πολιτικές που θα προωθούν και θα προάγουν μία εκπαιδευτική διαδικασία πραγματικά για
όλους, η οποία μπορεί να συμβάλλει από το ξεπέρασμα παγιωμένων αντιλήψεων μέχρι την ανάπτυξη της χώρας,
αλλά προπάντων μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία μίας ουσιαστικής ελπίδας για ένα καλύτερο μέλλον για
όλους τους πολίτες αυτής της χώρας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κλείνοντας αυτό το τραπέζι να πούμε ότι, κύριε Υπουργέ, φαίνεται ότι όταν τα
δύο κινήματα ενώνουν τις δυνάμεις τους, το αναπηρικό και το συνδικαλιστικό και σε αυτό το κομμάτι, μάλλον
γόνιμα θα συμμετέχουν στο διάλογο αυτό.
Φάνηκε και από το διάλογο που πήγατε να αναπτύξετε προηγουμένως.
Κος ΦΙΛΗΣ:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
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Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:
Βεβαίως και καλώ να ετοιμάζονται η κυρία Ζαφειροπούλου και οι επόμενοι ομιλητές…
Κος ΦΙΛΗΣ:
Πολύ σύντομος θα είμαι.
Κεφάο
λαιο 2

Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ
ΡΟΛΟ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Βεβαίως, βεβαίως.
Κος ΦΙΛΗΣ:
Βεβαίως ο διάλογος είναι αναγκαίος μεταξύ κοινωνικών και πολιτικών φορέων, η ευθύνη των κυβερνήσεων είναι
ευθύνη κυβερνητική, καμία αντίρρηση.
Θα ήθελα να αναφερθώ στο εξής. Πρώτον, είπε ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Σταυρόπουλος, ότι από τη δεκαετία
του ’90 έχουμε φαινόμενα παιδικής φτώχειας σε έξαρση.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας ο δείκτης GINI, που μετράει και την παιδική φτώχεια, το
2016, μεσούσης της κρίσης, έχει βελτίωση. Υπάρχει μικρή υποχώρηση της παιδικής φτώχειας στη χώρα μας, μέσα στην κρίση, όχι στην ευμάρεια του 1990, μέσα στην κρίση.
Και αυτό είναι αποτέλεσμα πολιτικών που ακολουθήσαμε ως Κυβέρνηση και που αφορούν το παιδί, στο επίκεντρο των πολιτικών μας, δεν είναι γενικώς επιδόματα, είναι το παιδί. Ένα αυτό.
Και δεύτερον, εγώ να δεχθώ ότι έχουμε να κάνουμε πολύ δρόμο, πάρα πολύ δρόμο στο ζήτημα της ειδικής αγωγής, σε μία αντίληψη συμπεριληπτικής διδασκαλίας, συνεκπαίδευσης, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από ομιλητές όπως ο φίλος μας από την UNESCO.
Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε να οι πόροι που διατίθενται, και είναι μεγάλοι πόροι, 14.500 αναπληρωτές φέτος για την ειδική αγωγή, τεράστιοι πόροι, το τονίζω αυτό το πράγμα. Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε υπάρξει….
Κα:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κος ΦΙΛΗΣ:
Προσέξτε, λέω ότι στο παρελθόν με μόνιμους περίπου ίδιο αριθμό, όχι ίδιο ακριβώς, περίπου ίδιο, με μεγάλες
ελλείψεις δεν υπήρχε πρόσληψη αναπληρωτών σε τέτοια έκταση και τόσο σύντομα. Συνέβη φέτος.
Ρωτώ, μας καλύπτει το πρόβλημα; Δεν μας το καλύπτει. Χρειάζεται μία αντίληψη συνεκπαίδευσης. Η συνεκπαίδευση δεν είναι απλώς να πετάς πόρους.
Ευχαριστώ πολύ.
Κα:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κα ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ:
Θα πρέπει να διακόψω. Η μελέτη, η οποία πρωτοποριακά παραδίδεται, δίνει δείκτες για να παρακολουθείται και
αυτή η Κυβέρνηση και η επόμενη και μακάρι όποια είναι στο μέλλον, αν είναι πιστή στη συνέπειά της για τις πολιτικές αυτές.
Σας ευχαριστούμε.
Παρακαλώ να έρθει η κυρία Ζαφειροπούλου με το επόμενο πάνελ.
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Κος ΠΑΪΖΗΣ:
Πριν ξεκινήσουμε, μία παρατήρηση. Επειδή το γεύμα δεν μπορεί να παραταθεί αντίστοιχα, έχει προγραμματιστεί
για τις 3:00 η ώρα το μεσημέρι, επομένως η συγκεκριμένα τράπεζα θα είναι λίγο πιο σύντομη στην οποία συμμετέχουν:
Η κυρία Paula Campos Pinto, συντονίστρια του παρατηρητηρίου για την αναπηρία και τα ανθρώπινα δικαιώματα
του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας. Ο Σπυρίδων Σούλης, αναπληρωτής καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η κυρία Θεοδώρα Αστέρη, εκπαιδευτικός σύμβουλος Α Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής πολιτικής, και ο Κώστας ο Λολίτσας, τέως προϊστάμενος διεύθυνση ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης του ΥΠΕΔ και
Πρόεδρος της ΙΠΕΜ/ΔΟΕ. Συντονίζει η κ. Φωτεινή Ζαφειροπούλου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΕΣΑμεΑ, υπεύθυνη για θέματα ατόμων με βαριά αναπηρία.
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3.1

Φωτεινή Ζαφειροπούλου, μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΕΣΑμεΑ υπεύθυνη για θέματα
ατόμων με βαριά αναπηρία

Καλησπέρα σας. Επειδή έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ στο χρόνο, θα προσπαθήσουμε λίγο να είμαστε όσο το δυνατόν πιο σύντομοι.
Πέρα από την ιδιότητά μου του μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΣΑμεΑ, σε θέση υπευθύνου για θέματα ατόμων με βαριά αναπηρία, είμαι και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, και μητέρα ενός ενηλίκου, πλέον, ατόμου με αυτισμό, ο οποίος πέρασε από
όλες τις βαθμίδες της ειδικής εκπαίδευσης σε αυτή τη χώρα.
Το θέμα της συζήτησης στο πλαίσιο της ημερίδας, που θα λάβει χώρα αμέσως τώρα είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στρατηγικές, πρακτικές και παρεμβάσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Αυτό που διαπιστώσαμε, που εμείς σαν αναπηρικό κίνημα έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό αλλά
και που διαπιστώθηκε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο από όλες τις εισηγήσεις που ακούστηκαν από το πρωί,
είναι ότι η προσαρμογή των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα βασίστηκε κυρίως στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας στο πλαίσιο του οποίου οι δυσκολίες μάθησης που παρουσίαζαν
και παρουσιάζουν ακόμη πολλοί μαθητές και μαθήτριες με αναπηρία ήταν ευθύνη δική τους, αναζητούνταν δηλαδή στους ίδιους και όχι στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου.

Κεφάο
λαιο 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πολλές φορές η αποτυχία των παιδιών μας θεωρήθηκε ότι οφείλεται ακόμη και στην οικογένεια του ατόμου με
αναπηρία και αυτό είναι κάτι που το έχω βιώσει και προσωπικά ως μητέρα ενός ατόμου με αυτισμό όπως σας
είπα και πριν.
Από την άλλη μεριά έχουμε τη συνεκπαίδευση, το inclusive education, που ακούστηκε πολλές φορές, που είναι
ένας τρόπος εκπαίδευσης που στηρίζεται στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, στο πλαίσιο του οποίου η εκπαιδευτική αποτυχία των μαθητών δεν οφείλεται στα «ατομικά» προβλήματα ή μειονεκτήματα του μαθητή με
αναπηρία, αλλά στην αδυναμία του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στις διαφορετικές
ανάγκες κάθε μαθητή.
Έτσι, λοιπόν, για να μπορέσει να εφαρμοστεί η συνεκπαίδευση θα πρέπει να επιτευχθούν μία σειρά από καίριες
αλλαγές.
Ακούσαμε, λοιπόν, για την αλλαγή των εκπαιδευτικών δομών, για την εφαρμογή των αρχών του καθολικού σχεδιασμού και την αξιοποίηση της υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την αλλαγή των εκπαιδευτικών μεθόδων μέσω
της μετατόπισης του σχολείου από το μεταδοτικό μοντέλο της μάθησης, σύμφωνα με το οποίο μεταβιβάζονται
ιδέες από μία γνωστική πηγή σε ένα παθητικό δέκτη ως απόλυτο σύνολο γνώσεων, στο μοντέλο μάθησης που
αντιλαμβάνεται τη γνώση ως σύνθετη διαδικασία αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον εκπαιδευόμενο και στο κοινωνικό περιβάλλον.
Έτσι ενισχύεται και ο αυτοπροσδιορισμός και η αυτοέκφραση των παιδιών μας, των μαθητών με αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Θα πρέπει, λοιπόν, να αλλάξουν οι πρακτικές οι εκπαιδευτικές, να αναπτυχθεί ένα κλίμα συλλογικότητας και συνεργασίας και να αλλάξουν κυρίως οι στάσεις, οι αντιλήψεις και οι αξίες τόσο εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή των εκπαιδευτικών, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, των ίδιων των γονέων, πολλές φορές, αλλά και εκτός, βέβαια, αυτής.
Έτσι, λοιπόν, μόνο με μία ριζική μεταρρύθμιση θα μπορέσει να επιτευχθεί η συνεκπαίδευση, που είναι και το ζητούμενο, και θα έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα επίκεντρο του οποίου θα είναι ο ίδιος ο μαθητής.
Αυτή είναι μια μεταρρύθμιση που πολλά χρόνια διεκδικεί σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα της χώρας, η Εθνική
Συνομοσπονδία, δηλαδή, Ατόμων με Αναπηρία με τους φορείς μέλη της.
Δεν θα επεκταθώ, όμως, παραπάνω. Έχουμε μαζί μας σήμερα ιδιαίτερα αξιόλογους επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να μας μεταφέρουν την δική τους επιστημονική γνώση και εμπειρία.
Ακούστηκαν τα ονόματά τους πριν. Δεν θα τους παρουσιάσω όλους, θα περάσω κατευθείαν στην πρώτη ομιλήτρια που είναι η κυρία Paula Campos Pinto η οποία είναι συντονίστρια του παρατηρητήριου για την αναπηρία
και τα ανθρώπινα δικαιώματα του Πανεπιστημίου της Λισαβόνας.
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Περιμένουμε με πάρα πολύ αγωνία την εισήγησή της γιατί γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη δομή, ο συγκεκριμένος φορέας κάνει εξαιρετική δουλειά στην καταγραφή, σε στατιστικά στοιχεία που αφορούν στα άτομα με αναπηρία και στην άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, στοιχεία που είναι προφανώς απαραίτητα για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση και οποιαδήποτε αλλαγή επιτευχθεί και στον τομέα της εκπαίδευσης.
Κυρία Pinto, έχετε το λόγο.

3.2

Paula Campos Pinto, Coordinator, Observatory of Disability and Human Rights, University of
Lisbon

Thank you very much for those very kind words. I would like to start by expressing my gratitude to the Greek Confederation of Labor and Greek Confederation of People with Disabilities for inviting me to be here today. It is really a pleasure and a great honor.
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I will try to be brief and I think that the coordinator of the table just helped with that task because what I would
be starting to say she just said in her presentation. So I was just going to frame this discussion in terms of this
change from a more biomedical model of disability (in which we looked at people with disabilities as having deficits, something lacking, not working properly and in need of being fixed), to a social model in which we recognize
that the barriers and the problems, the difficulties come into interaction between the person and his or her environment.
And of course the paradigm change continue into the human rights model which the Convention underwrites the
people with disabilities and [special needs].
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Of course it embeds the social approach to disability, but it very importantly recognizes that humanity is diverse
and disability is part of that diversity. So we can no longer continue to organize a society, a world just for a few of
us. We need to enlarge our perspective to embrace whole humanity. And the Convention helps us in doing that
because it identifies the conditions that are necessary to put in place in order to ensure that everyone has access
to all rights. And the major focus of this Convention is really to ensure the participation of persons with disabilities
in all spheres of social life. We used to have an excuse: they are different, they cannot do this, they cannot be in
school, they cannot be in the labor market, they cannot be in recreation or facility because they are different.
But now we can no longer use that excuse. They are part of our humanity, we are all human beings, and so it is
the world that needs to change, it is society that needs to change in order to accommodate that diversity. And so
the important thing is to create those conditions, those means, those supports that enable participation for everybody.
I am not going to talk about all the different parts of the Convention, I usually highlight the principles, because I
think article 3 is very important. I always say to my students, when I talk to them about the Convention, that article 3 is kind of the lenses you have to put in when you look at any other right. Because there is no point in providing education if that education does not promote the dignity of the person, does not respect her needs and characteristics if it does not promote inclusion and participation, if it does not promote equality of opportunities for
all. So it is really how we have to read all the different articles.
But of course we have an article, article 24, that addresses particularly education and the right to education.
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And the Convention is very clear in stating parties shall ensure that persons with disabilities are not excluded from
the general education system on the basis of their disability. So it is a clear message right from the beginning of
that article.

And then, in order to make that a reality, state parties need to provide support measures, individualize, adjusted
to the needs of each student. And they also shall facilitate the learning of Braille and alternative formats of communication as well as the learning sign language.

Importantly too, because I come from a university I am particular sensitive to this part of article 24. The right to
education is throughout the life of the person so it should also include access to university and reasonable accommodations at the university level to ensure that right.
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So this story of going from biomedical to the social to the human rights model could also be told and in this way.
We actually trying to move from a homogeneity model to a heterogeneity model. And in this process we need to
move from the situation in which students were viewed and perceived as the same, and actually they were more
or less the same, because by then access to education in many countries was a privilege to just a few, and so the
small group that accessed education was very similar in terms of background, interest and proposes in life. And so
different was not at all a knowledge.
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We moved into a model of heterogeneity where we perceive difference as existing in the classroom. But often we
see that still as a challenge. And people react to different ways to challenges. I think there are people who love
challenges, who think that their lives only make sense if they have challenges to deal with everyday. But some
other people they hate challenges, they don’t want to deal with challenges, they want their lives to be the same
one day after the other, because that is the way they feel confident about their environment and about themselves. And so, when we see difference as a challenge it is also something that causes us that bothers us in some
ways.
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What we need to move on is to a model that is bases on this idea of diversity. And that idea recognizes that students have different abilities and different needs, and we make that a resource to the classroom. I actually remember, when I was a child in primary school, in my school some years we were taught together. So in the classroom the teacher had students from third grade and fourth grade and the teacher had to deal with that and had
to do his teaching and his work managing that diversity in the classroom. And I remember that we often used to
work in small groups and students they helped each other, they supported each other. And so it was a different
way to teach, a different way from the experience I had when I was in a classroom where we were all in the same
school year, but it was a very enriching experience also for the students, and it was possible to learn in that diverse environment. So difference in this situation is actually viewed as an opportunity.
We already heard this morning inclusive education is not a fact accomplice. It is actually a process, it needs to be
strengthened. Every little step we can give it is a step towards a more inclusive school. And it is a process that
strengthens the ability of the educational system to reach out to all students, to all learners and not to leave out
some of them because they do not respond to what we think they should.
It is based, as we heard this morning also, on the assumption that education is a human right so it cannot be taken
away from anyone, it is inherent to the human dignity and to the human life. And I think it was very clear from the
panel, before, that without inclusive education it will be very difficult to build an inclusive society a more just society. But of course in order to be inclusive we cannot treat everybody the same, we have to provide differential
treatment to the different characteristics of each learner.
When we want to understand the content of article 24 we must also read general comment number 4 on the right
to education. That helps us to understand the meaning of this right.

And in fact it is repeated there that inclusive education is central to achieve high quality education for all learners, we have also understood very clearly from the panel before how important it is to change education in order
to change society to become a more democratized and a more just society.
And that requires a profound change in the way we organize our schools, our classrooms. It is not continuing to
do the same we used to do, and just placing in that context now the students with different kinds of abilities, it is
actually transforming the way we teach, transforming the way we organize our schools, they way we interact with
each other. Otherwise we will not be doing inclusion.
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The general comment also stresses that we have to read this right to education, this article 24 in a variety of ways.
Education, it is written there, is a right, it’s a right of the learners, of all learners. So it is a right of the children. So
first of all we know that it is important to involve families and families are an important part of the lives of children and they have to be involved, but often we forget to ask the child itself. And the human rights perspective
emphasizes that it is the child the center of inclusive education.
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It is also a principle that needs to guide everything we do in all areas, and a principle that implies a recognition of
that diversity, diversity of needs, diversity of interest, diversity of interest and projects life etc. It is also a mean, a
mean to achieve other rights. We know that human rights are all interconnected, but education is basic to many
other things that we want to achieve in life, we want people to live out of poverty, we want a person to have a
good job, to found a family, to have a social life, to be integrated in all areas. And without education all of that will
be comprised.
But it is also an outcome, an outcome in the sense that it is the result of the whole process that is done and all the
activities, that are done and all the tasks, and that we transform itself the school and the school environment.
So the comment identifies a number of features, I am not going throughout all of them, but I just want to emphasize a few of them.
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And the first one is quite important, whole system approach. This means that the comprise with inclusive education, the commitment with inclusive education has to crosscut all levels of society but starting with the Ministry of
Education from all levels of the Ministry of Education. It has to be a clear commitment to an inclusive school. It is
not just a job of a few special education teachers, or a few families or a few organizations. It has to be really a
whole system approach.
It is also a whole person approach. We need to see that each learner has a unique personality that has abilities
and capacities to learn and we need to take into account those interests, those needs and those characteristics.
An inclusive education and an inclusive school are also based on a school that respects and values diversity. And
that plans effective transitions throughout the different levels of education.
And that monitors what it’s doing, and that is an important part. We need evidence, we need data to guide our
policies, to correct the problems that might come with those practices, we need that information and for that we
need to create monitoring systems that are in place to follow up the implementation of these policies and practices.
The comment also makes a note about the interrelationship of this right with all the other rights, and particularly
with the article 5 that talks about equality and non-discrimination, awareness raising in article A, accessibility article 9, inclusion into community, health and so on.

What is the situation in the EU. In addition to this more frame, in terms of the theory and the human rights theory
and article 24 and the comments I thought it was important to bring some data about the situation in some countries in the EU.
I am also a member of the Academic Network of European Disability Experts, ANED, that has built a database.com
that has information on many different areas including on education.
And this information is a very descriptive information in terms of what are the policies in place in each country,
what are the legislations, and not so much what works in practice, which is sometimes a different story.
Well, based on that information and just focusing on the 28 countries that make up the EU, we try to build these
graphics. I ask you not to take this as very strict numbers. But it gives us an idea, a general idea of how we are in
the EU tackling this concept of inclusive education.
So we basically divide the countries into three categories. The first, those who have already some inclusive education experience, still seem to be focusing or putting a great emphasis on a segregated system.
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In these countries, and they are about 9 countries in the EU, in these countries we find legislation that says: OK
children when they have very severe disabilities or if they are deaf or if they are blind, they will be referred to
special schools.
Sometimes parents can appeal but we can see from the description that the expert provided that it is not very
easy to go against that decision because the system is quite strictly organized in special education and mainstream education.
Then we have a larger number of countries that we can see are in transition. They still have some special education facilities but they are also making an effort to bring about a more inclusive system to transform into a more
inclusive system.
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And so we feel like, from reading those reports we can see that there is a wider choice and although there are still
some special schools the child or the family can easily choose to be placed in a regular mainstream school.
And then there are a few other countries where the emphasis is really on inclusive education, most of the children, above 90% of the children are already in mainstream schools and this seems to be really the model that is
trying to be emphasized.
So we can look at this graph, depending on if you’re an optimistic or pessimistic person you can see: oh, OK, almost over 3 thirds are already doing something towards inclusive education, or you can say: above 3 thirds are no
yet in inclusive education.
But for me the sense is that we are moving more and more towards inclusive education throughout the EU.
Some examples, I just brought a few examples. Finland, for example, established that municipal education authorities guarantee school placement as nearest as possible to the child’s place of residence, whether the people has a
disability or not. It does not matter, the child should attend the school of his or her neighborhood. But of course
the parents still have the right to make a different choice.

In Malta, since 1994 most disabled children attend mainstream schools. They are provided with an individual education program and the support of a learning support system. And since 2010 special schools were changed into
education resource centers, so that transformation, that I was talking about, before.
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In Italy, also, since 1992 the law says that all people with special needs, including those with severe disabilities,
have the right to attend mainstream schools at all levels. And a more recent law, from 2000, states that any state
or non-state school, whether private, municipal or regional that obtains official recognition is obliged to accept
any people with disabilities even if they need intensive support.
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OK, I come from Portugal and I think you want to know also how things are in Portugal. So, we have this observatory on disability and human rights that tries to work on four areas, those are in the center, I think that you feel
now like I have felt all the morning looking at Greek Powerpoints and not figuring out what was there, but I will try
to explain.

The four squares in the middle are the four areas that we are working on: information, training, research and policy advice. And then it is a very small structure, we have a small coordination, an advisory board which is really the
important part of our observatory because it is composed of 19 national federations or organizations of people
with disabilities, and then a group of research that work with us sometimes in some projects.
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And our aim is to monitor the rights of persons with disabilities to link knowledge, citizenship, and social innovation because we want to use this evidence to make a change and to make a change that brings us closer to the
human rights perspective and a social just world.
And we are using our work participatory and emancipatory methodology, research methodologies in the sense
that we researchers work directly with people with disabilities and they are part of our research team. Those organizations we are working with, they design with us the projects, they take part in data collection, in that analysis, also in dissemination of the results.
So, the observatory launched last year a report and now we are updating on human rights indicators for people
with disabilities in Portugal. And I brought you just a few of those data concerning education.

So we have 99% of students with disabilities attending regular schools in Portugal. And as you can see from the
lines there, the numbers have been increasing and this has to do with the fact that compulsory education was extended in Portugal recently from 9 to 12 years.
So what we see is that students with disabilities they are also achieving those three last years of compulsory education. So the big lines there are going up, they refer to those final three years of compulsory education.
But at the same time, if it is true that the numbers are increasing we still see an important gender gap. We find
that there are much less girls with disabilities than boys with disabilities. And we know that in any population
there are more boys that are born than girls. And in the Portuguese population actually it is at 25 years old that
the ratio turns and women become more numerous than men, and that has to do with the fact that boys engaging more risky activities and they tend to die from accidents and from sudden deaths than girls.
So at the age of 25 we start having more girls, more women that boys, but until 25 years old we always have in
the general population more boys than girls. So we could expect that proportionally we would have more students with disabilities boys than students with disabilities girls.
So we compare it with the general population and we find actually a difference but it is not as large as the difference that we find in the population with disabilities.
So we are raising a hypothesis, we have not …this hypothesis but in many studies it’s been suggested that some
disabilities have been diagnosed in boys more than in girls for the wrong reasons.
For example, autism, we thought it was mainly a disability that affected boys. But nowadays we know that in fact
the criteria that doctors were using to diagnose autism had been studied only in the male population and not in
the female population.
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And the female population with autism has different characteristics. And girls, actually, they tend to disguise their
autism in a better way because they tend to model their behavior from the behavior of others. Girls are more docile, you know all these have to do with socialization processes, and so they do not disrupt the classroom as much
as the boys.
And therefore boys tend to get more attention, to be more often diagnosed with certain diseases or problems
than girls.
And our concern is not to put a label on girls. Our concern is that there might be many girls out there in Portugal
that are not getting appropriate support, adequate support in terms of their needs, and that might be a problem
for us. That is a problem for us.
I am about to finish but I just want to show you two more slides.
This one shows us that although we have a very high percentage of students in mainstream schools, 99% as I told
you before, actually 57% of students in this group will have an individual curricula, we are not the 99%, it is a
smaller percentage but still a large percentage of them spend less than 40% of the time with the class, and that is
a problem.
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So they are in the school but often they are taken to a special classroom where they are taught most of the time.
On July 2018 we had a new law coming out that strengthens this pathway to inclusive education. It is promising, a
very radical transformation of our schools, it is creating a lot of stress right now in teachers, because it came right
before the beginning of the school year, so people did not had the time to adjust, to prepare, everything. But it is
a very progressive legislation.
One of the things, as was mentioned this morning, is that we are no longer using the term special education
needs. There are no longer special education needs students in the schools. We have students. And we all have
needs.
And so what the new legislation proposes is a new model that has three types of measures, what they call universal measures, they will be for every student for all the class, all the school actually.
Then we can have some selective measures where some adjustments more targeted to one person are needed.
And then some additional measures for those who have more severe needs, and have to do a more personalized
pathway.

91

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ της ΓΣΕΕ

So it is a big transformation. The special education teachers will no longer work with their students in a special
classroom, they will have to come to the regular classroom, work with the regular teacher and support the child in
the classroom.

And just to finish, I leave you with this sentence from Steve ..,and he talks about inclusive education in a way that I
find it is very profound and inspiring. He says: “Inclusive education is above all an attitude, a value, a commitment.
It has been defined as a value that promotes a single system of education aiming to ensure that all students are
empowered to become competent and contributing citizens in an integrated and diverse society.”
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And just answering the question that was asked this morning, this is the kind of society I want to live in.
Thank you very much.
Κα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ:
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κύρια Pinto για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στοιχεία που παρέθεσε.
Εδώ θα κάνω μία παρατήρηση σχετικά με το οργανωτικό κομμάτι. Ενδεχομένως θα έπρεπε η παρουσίαση της
κυρίας Pinto να ήταν όχι απλά σε ένα στρογγυλό τραπέζι αλλά σε μία άλλη συνεδρία νωρίτερα που έγιναν εισηγήσεις και παρουσιαστήκαν στατιστικά στοιχεία γιατί μας είπε, για παράδειγμα, ότι στη χώρα της το 99% των
μαθητών με αναπηρία είναι ενταγμένα, έχουν συμπεριληφθεί δηλαδή στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας έδινε και κάποιες πληροφορίες παραπάνω για τις εύλογες προσαρμογές
που χρειάστηκαν και πώς αυτές υλοποιήθηκαν και αν υλοποιήθηκαν ή αν υπάρχει έλλειμμα και στην Πορτογαλία
ως προς αυτό. Γενικότερα και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που είχε στοιχεία για να παραθέσει.
Νομίζω ότι σε μία εισήγηση σε κάποια άλλη συνεδρία θα ήταν πολύ πιο χρήσιμα όλα αυτά.
Εν πάση περιπτώσει, κρατώ από τον πίνακα με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν το παράλληλο σύστημα, δηλαδή και την ειδική εκπαίδευση και τη συμπερίληψη, και τις χώρες που έχουν προχωρήσει στην πλήρη
ένταξη, στο inclusive education, την αισιόδοξη πλευρά, αυτό που είπε και η κυρία Pinto, εξαρτάται πώς το βλέπει
κανείς.
Θέλουμε, λοιπόν, να το βλέπουμε αισιόδοξα και ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το σύστημα το συμπεριληπτικό.
Λοιπόν, θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Σπύρο Σούλη, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ειδικής παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, και με τον οποίο μάλιστα η ΕΣΑμεΑ έχει συνεργαστεί πολλές φορές,
να μας μιλήσει για την ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα, από την εμπειρία του χθες στις εκπαιδευτικές πολιτικές
του αύριο.
Κύριε Σούλη έχετε το λόγο.
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3.3

Σπυρίδων Σούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω πρώτα από όλα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ΕΣΑμεΑ και το παρατηρητήριο, όπως επίσης θέλω και ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το τμήμα ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ γιατί πραγματικά αυτό
το οποίο είδαμε σήμερα και είχα την χαρά να το δω πριν δύο τρεις μέρες που μου το στείλατε και να το μελετήσω, ήταν κάτι πάρα πολύ γόνιμο για όλους μας.
Το ζήτημα το οποίο πρέπει να μιλήσουμε επιγράφεται ως «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση, στρατηγικές, πρακτικές και παρεμβάσεις στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής.» Αυτό είναι το κεντρικό θέμα αυτού του τραπεζιού.
Σκέφτηκα, λοιπόν, ότι για να μιλήσουμε για στρατηγικές, για πολιτικές και τα λοιπά, πρέπει λίγο να κοιτάξουμε
το χθες και έτσι σκέφτηκα να πούμε μερικά πράγματα για το πώς ήταν η ειδική εκπαίδευση στη χώρα μας, πώς
είναι σήμερα, έχουμε μία αποτίμηση και πού μπορούμε να πάμε.
Λοιπόν, πολύ, πολύ γρήγορα θυμίζω σε όλους σας και βέβαια και στους συναδέλφους που είναι από το εξωτερικό, έτσι να ενημερωθούν, ότι για εμένα μπορώ να καθορίσω και να χωρίσω την ειδική εκπαίδευση στη χώρα μας,
στην Ελλάδα, σε κάποιες φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι η φάση από το 1900 περίπου μέχρι το 1950. Δηλαδή πριν από το 1900 δεν μπορούμε να μιλάμε για ειδική εκπαίδευση.

Λοιπόν, το 1900-1950 είναι αυτή η πρώτη φάση, Που όπως βλέπετε και στην διαφάνεια, ήταν οι πρώτες προσπάθειες για να αρχίσουμε να έχουμε μία οργανωμένη, όπως λέμε, βοήθεια και εκπαίδευση, προστασία αλλά
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και επαγγελματική αποκατάσταση και κατάρτιση στα άτομα με αναπηρία. Αυτή η περίοδος, για εμένα, είναι μία
περίοδος γενικότερα της φιλανθρωπίας. Είναι μία περίοδος η οποία χαρακτηρίζεται από ιδιωτική πρωτοβουλία,
κρατήστε το αυτό, χαρακτηρίζεται από ένα προστατευτισμό απέναντι στα άτομα με αναπηρία, από μία ιδρυματική μορφή, ιδρύματα, δεν ξέρω, έχουμε ακόμα και των χρονίων παθήσεων στα Λεχαινά που εγώ αναρωτιέμαι, τα
είπε πριν ο κύριος Λυμβαίος, γιατί τα άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, το 1992-1993 σε σχολείο στη Γερμανία είχαμε μέσα παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες, με δείκτη νοημοσύνης κάτω από 22 και εκπαιδεύονταν. Και σήμερα
μιλάμε για ίδρυμα χρονίων παθήσεων. Απλά είναι ένας προβληματισμός μια και συζητάμε για αναπηρία.
Λοιπόν, έχουμε μία προνοιακή, όπως είπα, κατεύθυνση. Και βέβαια σε όλη αυτή την πρώτη φάση ένας είναι ο
κυρίαρχος στόχος. Ποιος είναι ο στόχος αυτός; Είναι να παρέχουμε βασικές γνώσεις και να αποκτήσουν κάποιες
υποτυπώδεις, έτσι θα λέγαμε, επαγγελματικές δεξιότητες.
Περνάω πολύ, πολύ γρήγορα ότι για να πάω στην επόμενη φάση, που η επόμενη φάση είναι μία φάση από το
1950 μέχρι την μεταπολίτευση, για εμένα είναι η δεύτερη φάση.

Κεφάο
λαιο 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αυτή η δεύτερη φάση είναι σημαντική. Γιατί είναι σημαντική; Θα σας πω ότι αρχίζουμε και έχουμε μια μετεξέλιξη αντιλήψεων που είναι ένα πρώτο βασικό στοιχείο απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν μιλάμε και για
άτομα με αναπηρία. Μιλάμε για άτομα με ειδικές ανάγκες, ας το κρατήσουμε αυτό.
Και βέβαια τότε έχουμε ότι γίνεται μία συζήτηση για τη νοητική αναπηρία κυρίως και για την ψυχική υγιεινή. Και
αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο γιατί άλλη μεγάλη ομάδα τα άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιθώριο, το κοι-
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νωνικό περιθώριο που είναι τα άτομα που έχουν ζητήματα ψυχικής υγείας, πρέπει και αυτά να τα δούμε και ευτυχώς ανήκουν στο κομμάτι της ΕΣΑμεΑ που τα έχει αναγνωρίσει.
Και τότε πια αρχίζει να αναγνωρίζεται και ο θεσμικός ρόλος της ειδικής εκπαίδευσης και να έχουμε ένα αντίποδα
στην γενική εκπαίδευση. Είναι η περίοδος, για εμένα, της αυτονόμησης. Αρχίζει, δηλαδή, η ειδική εκπαίδευση,
κάτι να γίνεται.
Και βέβαια βλέπουμε ότι σε αυτή τη φάση αρχίζει η αναπηρία κάπως να αντιμετωπίζεται πιο επιστημονικά, πιο
μεθοδικά, μπαίνει ένα ζήτημα για μία κοινωνική αποδοχή των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και έχουμε και την ίδρυση των πρώτων ιατροπαιδαγωγικών και συμβουλευτικών κέντρων, ενώ εδώ θα μείνω ότι αυτή την περίοδο
ιδρύεται και η ΕΣΑμεΑ, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία.
Θέλω να πω εδώ μέσα ότι ό,τι έχει πετύχει το αναπηρικό κίνημα δεν το έχει καταφέρει, κάτω από διάφορες προσπάθειες, να έλεγα, η πολιτεία να το πετύχει σε όλα τα επίπεδα και θα γίνω πιο σαφής στη συνέχεια.
Και βέβαια τότε έχουμε και τον διαχωρισμό της ειδικής από την γενική εκπαίδευση.
Η τρίτη φάση είναι η μεταπολίτευση μέχρι το 2000. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε πια την ουσιαστική ενεργοποίηση της επίσημης πολιτείας που πια αρχίζουν και αξιοποιούνται οι διάφοροι επιστημονικοί κλάδοι
που μέχρι τότε ήταν στο περιθώριο ή ήταν καθαρά και μόνο σε ένα ιδιωτικό πλαίσιο.

Και βέβαια τότε αρχίζουμε να μιλάμε για την παιδαγωγική της ένταξης. Και βέβαια σε αυτή τη φάση έχουμε ένα
εκσυγχρονισμό της ορολογίας, ο νόμος 1566/85 που ακούστηκε λίγο πριν, ήταν ένας σημαντικός νόμος, είναι ο
πρώτος νόμος, συνάδελφοι, που υπάρχει κεφάλαιο, το είπε πριν ο Νίκος, που μέσα σε αυτό το κεφάλαιο αναφέ-
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ρεται για την ειδική εκπαίδευση. Είναι ενσωματωμένη και η ειδική εκπαίδευση και δεν είναι κάτι ξεχωριστό γιατί
πρέπει να βλέπουμε τους αριθμούς και να βλέπουμε τα στοιχεία.
Ψηφίζονται, λοιπόν, οι διάφοροι νόμο και βέβαια αρχίζουν να βγαίνουν και πάρα πολλές εγκύκλιοι. Ιδρύονται τα
τμήματα, αναφέρομαι στο Βόλο, 20 χρόνια γιορτάζει ο Βόλος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σημαντικό στοιχείο
αυτό. Έχουμε την ίδρυση των ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕ.Σ.Υ., τα παίρνω όλα με τη σειρά.
Και βέβαια έχουμε και την αναγνώριση της ελληνικής νοηματικής γλώσσας, αναρωτιέμαι γιατί στην Α’ Δημοτικού
να μην βάλουμε στο πλαίσιο της ζώνης την ελληνική νοηματική γλώσσα να διδάσκεται Α΄, Β΄, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’
Δημοτικού; Αναρωτιέμαι, κρατήστε το αυτό.
Και βέβαια έχουμε και υιοθέτηση πρακτικών ένταξης. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μία ποσοτική επέκταση της ειδικής
εκπαίδευσης.
Και μετά πάμε στην τέταρτη φάση που είναι από το 2001 μέχρι σήμερα. Τι έχουμε, λοιπόν, σε αυτή την φάση;
Πολύ, πολύ γρήγορα. Την αναγνώριση, έχει ακουστεί εδώ, πιστεύω ότι εμείς τουλάχιστον εδώ πέρα έχουμε πειστεί ότι η αναπηρία είναι κοινωνική κατασκευή. Εμείς εδώ πέρα, γιατί θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έξω δεν
είναι σίγουρο ότι έχει πειστεί ακόμα ο ελληνικός κόσμος, όλοι οι συμπολίτες μας ότι η αναπηρία είναι κοινωνική
κατασκευή. Έχουμε το σχολείο για όλους και τσακ έχουμε και την κρίση που εμφανίζεται.

Κεφάο
λαιο 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Και βέβαια η νέα νομοθεσία που ξεκινάει 2008 με τον 3699 και τον πρόσφατο νόμο, που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή, τον 4547/2018. Και πια προτάσσεται η συμπερίληψη. Φεύγοντας από την ένταξη, από την
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ενσωμάτωση, ένταξη, πάμε στο inclusion, στη συμπερίληψη, στο σχολείο για όλους. Αυτή η τέταρτη φάση, συνάδελφοι, έχουμε ένα βασικό στοιχείο, μιλάμε για άτομα με αναπηρία. Δεν μιλάμε πια για άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι πολύ βασικό. Μιλάμε επίσης και για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ακούσαμε στην Πορτογαλία, λίγο πριν, ότι μιλάμε για μαθητές, αυτό είναι ένα ζήτημα που θέλω να το συζητήσουμε με τη συνάδελφο
γιατί ίσως πολλές φορές οι όροι ωραιοποιούν καταστάσεις και κρύβουν το ζήτημα, κρατήστε το λίγο αυτό, θα το
δούμε στη συνέχεια.
Και βέβαια έχουμε ίδρυση τμημάτων παράλληλης στήριξης, ξεκινάνε ότι θα γίνουν μόνο με μεμονωμένα κάποια
τέτοια τμήματα για να ενισχυθεί ο μαθητής, παραδείγματος χάριν στο Καστελόριζο έχουμε ένα μαθητή με αναπηρία, δεν έχουμε πώς να το υποστηρίξουμε το παιδί, λέμε μέσα, λοιπόν, στη γενική τάξη να υπάρχει και ένα
τμήμα παράλληλης στήριξης, ένας σχηματισμός, και ξαφνικά αυτό από το ένα, τη μεμονωμένη νομοθετική πρόταση βρισκόμαστε να έχουμε παράλληλη στήριξη.
Σχολείο στα Γιάννενα. Τρεις παράλληλες στηρίξεις, ένα τμήμα ένταξης, τέσσερις συνάδελφοι και το σχολείο. Το
σχολείο καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Θα μου πείτε γιατί τα διακρίνω. Δεν τα διακρίνω απλά να σκεφτούμε λίγο
τη δομή του προσωπικού για να δούμε πώς αυτό ενεργεί προς την κατεύθυνση της συμπερίληψης.
Και βέβαια ξεκινάμε να έχουμε μία εμπλοκή του γονεϊκού κινήματος και γιγάντωση του αριθμού των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ειδικής αγωγής. Ο γονέας πληρώνει, αγαπητοί συνάδελφοι, το γνωρίζετε. Η αναπηρία αφήνει χρήματα και έτσι εφόσον αφήνει χρήματα υπάρχουν πολλοί πελάτες.
Και πια αρχίζουμε να συζητάμε ότι η αναπηρία είναι πολιτικό ζήτημα. Προσέξτε, στην ΕΣΑμεΑ ακούγεται, η αναπηρία δεν έχει χρώμα, οι εκπαιδευτικές πολιτικές έχουν χρώμα όμως. Τι πολιτική θα ακολουθήσω έχει χρώμα.
Περνάω πολύ, πολύ γρήγορα, για να σας πω ότι η πρώτη και η δεύτερη φάση ήταν μία φάση που βασιζόταν στο
λεγόμενο ιατρικό μοντέλο για να πάμε στην τρίτη και στην τέταρτη φάση που είναι το κοινωνικό μοντέλο. Τα
περνάω αυτά γιατί μας είναι γνωστά.
Όμως, δεν μπορεί να μιλάμε για αναπηρία, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμπερίληψη, δεν μπορούμε να μιλάμε
για αριθμούς και αποτύπωση του εκπαιδευτικού συστήματος αν δεν βλέπουμε παράλληλα και την κοινωνία.
Ποια είναι η Ελλάδα; Η Ελλάδα, καταλαβαίνετε με ποια έννοια.
Κοιτάξτε, λοιπόν, τι έχουμε. Πρώτα από όλα έχουμε μία αλλαγή του κόσμου.

Η αλλαγή αυτή του κόσμου, που θεωρείται ότι είναι η νέα εποχή, χαρακτηρίζεται από τρία πράγματα, κατά τη
γνώμη μου.
Εύκολη διακίνηση οικονομικού κεφαλαίου, ένα στοιχείο. Εύκολη διακίνηση πληροφορίας, δεύτερο στοιχείο. Και
ραγδαία αύξηση της μετανάστευσης. Θα μου πείτε αυτό τι αλλάζει. Αλλάζει γιατί καθώς αλλάζει ο κόσμος οι μονο-πολιτισμικές κοινωνίες, που εκεί η διαφορετικότητα αποδιδόταν στο άτομο με αναπηρία ή στο Ρομά, μετασχηματίζεται σιγά-σιγά και βλέπουμε πολλούς διαφορετικούς.
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Κεφάο
λαιο 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βλέπουμε προσφυγικό, δεν πρέπει αυτό να το ξεχνάμε, συνάδελφοι. Είναι πάρα πολύ βασικό. Ακούστηκε ότι υπάρχουν Ρομά με αναπηρία, δεν είπαμε πριν, δεν είπε ο Πρόεδρος ότι υπάρχουν και πρόσφυγες με αναπηρία οι
οποίοι πού είναι; Κάπου είναι. Πρέπει να τους δούμε.
Γιατί δεν υπάρχουν στεγανά, δεν μπορεί να μιλάμε για συμπερίληψη στην εκπαίδευση και να έχουμε κοινωνικά
στεγανά. Πάμε ένα βήμα παρακάτω.

Ο κόσμος αλλάζει και κοιτάξτε πώς αλλιώς αλλάζει. Όλο και περισσότερο η ευθύνη παραχωρείται στο άτομο και
τομείς της ζωής που μέχρι χθες ήταν ζήτημα του κράτους και της κοινωνίας πετάμε το μπαλάκι στο άτομο. Τι σημαίνει αυτό;
Ευθύνη για υγεία, ευθύνη για εκπαίδευση, ευθύνη για δουλειά, οπότε βρισκόμαστε ξαφνικά σε ένα χάσμα μεταξύ ατομικών και κοινωνικών συμφερόντων.
Η προοδευτική αυτή υποχώρηση του κράτους και μεταβίβαση, αν θέλετε, των καθηκόντων στην αγορά στη βάση
μίας δημοκρατικής διαμόρφωσης της βούλησης. Ό,τι θέλεις, δημοκρατικό είναι: αποφάσισε, είσαι ελεύθερος ως
άτομο, αποφάσισε.
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Παραδείγματος χάριν, αποφάσισε ποια εκπομπή θέλεις να δεις στην τηλεόραση, αν όμως κάποια στιγμή, θυμάμαι, πάταγα όλα τα κανάλια στο τηλεκοντρόλ όλα έπαιζαν την ίδια σειρά, πορτογαλική, γερμανική, αγγλική,
τούρκικη, ελληνική. Καταλαβαίνετε τώρα. Βραζιλιάνικη, εκεί πήγαινα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ελεύθερη βούληση του ατόμου, μία κατ’ επίφαση δημοκρατική επιλογή. Και να πάμε ένα βήμα παρακάτω;
Ποιο είναι το βήμα παρακάτω; Ότι η αυξανόμενη παγκόσμια ανταγωνιστικότητα και η διαρκώς περιστολή των
κοινωνικών δαπανών βάζει ένα ερώτημα: μπορεί να έχουμε μια εκπαιδευτική πολιτική που να κοστίζει; Λέμε.
Πόσα χρήματα κοστίζει; Εμείς μιλάμε, θέλουμε χρήματα, θέλουμε χρηματοδότηση.
Σου λέει ο άλλος, μα εγώ είμαι άνεργος. Εγώ είμαι άνεργος, γιατί δηλαδή θα πρέπει να ενισχυθεί το άτομο με
αναπηρία; Κοιτάξτε, εμείς μπορεί να λέμε ναι, είναι ωραίο. Αλλά πρέπει να δώσουμε μία απάντηση και μία απάντηση πάρα πολύ σημαντική. Ποια; Η οποία έχει να κάνει όχι μόνο με τι χρήματα ξοδεύονται αλλά πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα χρήματα.
Και περιμένω από το Νίκο, σε λέω Νίκο γιατί ως Νίκος συστήθηκες, με την έννοια ότι θα ήθελα να δω οι μαθητές
που ξεκίνησαν στο τμήμα ένταξης, και οι φίλοι από το εξωτερικό πρέπει να καταλάβουν κάποια στιγμή τι σημαίνει τμήμα ένταξης στην Ελλάδα, γιατί ίσως δεν είναι ενημερωμένοι ποιο είναι το τμήμα ένταξης, στο τέλος της
χρονιάς παρέμειναν οι ίδιοι; Μειώθηκε ο αριθμός; Πέτυχε αυτή η ένταξη;
Γιατί ένταξη τι σημαίνει; Παίρνω το παιδί, το υποστηρίζω για να είναι μέσα. Αν συνεχίζω μόνο να αυξάνω, μιλάω
για την αποτελεσματικότητα τώρα, να τα δούμε λίγο αυτά. Αυτά θέλω να δω λίγο στους αριθμούς πιο αναλυτικά.
Και βέβαια θα έλεγα, πάρα πολύ γρήγορα, ότι έχουμε και την κρίση στην Ελλάδα, έχει να κάνει πάρα πολύ τα
πρώτα χρόνια με την φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή, μην πληρώνουμε, το ξέρουμε.
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Αρχίζει μία δυσπιστία των πολιτών απέναντι στους θεσμούς, σε όλους τους θεσμούς και καταγράφονται και φαινόμενα, αυτό το λέω για την ΕΣΑμεΑ περισσότερο, αν και το ξέρει, όπου οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα άτομα με
αναπηρία μετατρέπονται σε κέντρα προσωπικών επιδιώξεων και πολιτικών. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.

Κεφάο
λαιο 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Και βέβαια η κρίση στην Ελλάδα φέρνει γρήγορα, θα σας έλεγα, την απώλεια ηθικών κανόνων του κράτους πρόνοιας. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε έχουν χαθεί αυτοί οι κανόνες. Θα μου πείτε ότι αντιστρέφεται το κλίμα, σιγά, σιγά, αλλά θέλω να μείνουμε εκεί.
Και βέβαια αρχίζει πια και διάφορα ζητήματα εκπαιδευτικοκοινωνικά αποκτούν ένα χαρακτήρα προϊόντος. Ακούστηκε λίγο πριν ότι η εκπαίδευση δεν είναι ένα προϊόν που έτσι απλά το έχω και αύριο μεθαύριο θα το βγάλω και τις εκπτώσεις. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα αυτό. Αυτά έχουμε.
Και τι κάνουμε; Θέλουμε το αύριο. Ποιο είναι το αύριο κατά τη γνώμη μου.

Ένα εντελώς διαφορετικό σύστημα κοινωνικής ιεράρχησης. Βλέπετε επάνω; Χαρισματικά άτομα, τυπικώς αναπτυσσόμενα άτομα, αλλοδαποί, πρόσφυγες, άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με πολλαπλές αναπηρίες.
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Για εμένα, βλέπετε είναι ένα κάθετο σύστημα. Αυτό δεν έγινε μόνο του, βάλαμε το χέρι μας μέσω της εκπαίδευσης. Τι θέλει το ένα σχολείο για όλους. Η αλλαγή της κοινωνίας που θα λέει: φεύγω από αυτό το μοντέλο και
πάω σε αυτό το μοντέλο δίπλα, γιατί όλοι είμαστε, εδώ πέρα. Υπάρχει ανθρώπινο είναι, εκφάνσεις του ανθρώπου, τίποτα άλλο.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αυτό θέλει η συμπερίληψη. Αυτό θέλει το ένα σχολείο για όλους. Το ένα σχολείο για όλους δεν είναι μόνο για τα
άτομα, για τους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Είναι για την κοινωνία, για τον μετα-
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σχηματισμό ώστε οι επόμενες γενιές να διασφαλίσουν την δική μας σύνταξη. Κρατήστε το, μην το ξεχνάτε. Για να
σκέφτονται οι επόμενες γενιές και να σκέφτονται και εμάς.
Κα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ:
Κύριε Σούλη.
Κος ΣΟΥΛΗΣ:
Τελειώνω. Συγνώμη, δεν βλέπω χρόνο και έπρεπε να μου πείτε.
Λοιπόν, πολύ γρήγορα, θα σας έλεγα 8 προτάσεις και τελειώνω.

Πρώτον, θέσπιση εθνικού συντονιστικού κέντρου προαγωγής και εκπαιδευτικής υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει αυτό να θεσπιστεί.
Δύο. Χαρτογράφηση και αποτύπωση όλων των περιπτώσεων, Νίκο, είναι τα νηπιάκια τα οποία δεν τα είδες γιατί
περιμένουν οι γονείς ότι μήπως ωριμάσουν τα παιδιά και φύγει η αναπηρία. Ή είναι μέσα στα τμήματα στα νηπιαγωγεία «της γενικής» και δεν φαίνονται.
Κα:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Και δεν είναι στελεχωμένα τα ειδικά νηπιαγωγεία.
Κος ΣΟΥΛΗΣ:
Είναι ένα ζήτημα ολόκληρο.
Μεταφορά αρμοδιοτήτων και διευθετήσεων ζητημάτων που άπτονται της εκπαίδευσης, κατά τη γνώμη μου στις
περιφερειακές διευθύνσεις, δηλαδή η περιφερειακή διεύθυνση να έχει την ευελιξία να γίνουν τοποθετήσεις και
τα λοιπά, και τα λοιπά.
Συγγραφή ενός νέου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. Δεν αλλάζει κάτι αν δεν αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα.
Έκδοση σύγχρονου οδηγού για τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές γενικότερα, σχετικά με την πρόθεση δράσεων συμπερίληψης.
Αναδιανομή των οικονομικών πόρων.
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Και βέβαια μετασχηματισμός όλων των δομών, όλων των ΣΜΕΑΕ σε χώρους συμπερίληψης, δηλαδή εκεί που
παρουσιάζεται το πλαίσιο το εκτός θα πρέπει να γίνει εντός. Δηλαδή κάθε ειδικό σχολείο, κάθε σχολική μονάδα
να γίνει κέντρο, μπορεί να γίνει.
Και κεντρική πολιτική στόχευση. Δεν υπάρχει κεντρική πολιτική στόχευση. Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εργασίας, Υπουργείο Εσωτερικών. Χρειάζεται μία κεντρική πολιτική στόχευση.
Μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορεί να αλλάξουμε, αν θέλετε, το αύριο.
Σας ευχαριστώ πολύ και συγνώμη για την καθυστέρηση του χρόνου.
Κα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ:
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σούλη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει κανείς τον κύριο Σούλη,
γιατί είστε χαρισματικός ομιλητής, για κανένα άλλο λόγο.
Όμως και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω μια παρατήρηση, επειδή ακούστηκε το θέμα των προσφύγων με
αναπηρία.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία υλοποίησε ένα πρόγραμμα: σχεδιάζοντας μαζί, ενδυναμώνοντας
τους πρόσφυγες με αναπηρία, το οποίο βραβεύτηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για την καινοτομία του.
Έχουμε συμπεριλάβει και τους πρόσφυγες με αναπηρία, λοιπόν, στις παρεμβάσεις μας.
Πολύ γρήγορα να δώσω το λόγο στην κυρία Θεοδώρα Αστέρη η οποία είναι εκπαιδευτικός και σύμβουλος του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

3.4

Θεοδώρα Αστέρη, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Α’ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, χρειαζόμαστε στατιστικά δεδομένα; Το γεγονός ότι η έκθεση του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ μας
έφερε όλους μαζί εδώ δείχνει ότι σίγουρα τα χρειαζόμαστε πάρα πολύ.
Ειδικά για την εκπαιδευτική πολιτική είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πολλά στοιχεία που είναι και αριθμητικά δεδομένα και ποσοτικά και ποιοτικά. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό.
Θυμάμαι πολλές φορές να αναρωτιόμαστε πόσες μηχανές Braille θα στείλουμε και πού. Ο κύριος Κουβέτης γελάει γιατί πολλές φορές το λέει.
Είναι αρκετό όμως αυτό; Είναι σίγουρο ότι αν ξέρουμε πόσοι μαθητές έχουν προβλήματα όρασης αυτό που
χρειάζονται είναι μία μηχανή Braille για να διαβάσουν και να δουλέψουν με τα σχολικά τους εγχειρίδια;
Δεν είναι αναγκαίο να ξέρουμε επίσης αναλογίες που πολύ σημαντικά τέτοια δεδομένα ακούσαμε σήμερα από
την έκθεση, αλλά να ξέρουμε και, για παράδειγμα, ποιο είναι το ποσοστό μετάβασης από βαθμίδα σε βαθμίδα
και από θεσμό σε θεσμό;
Είναι αρκετό να γνωρίζουμε πόσα παιδιά ήταν στα τμήματα ένταξης της πρωτοβάθμιας, πόσα στην δευτεροβάθμια για να εξάγουμε συμπεράσματα;
Όχι βέβαια, γιατί, θα σας πω ένα παράδειγμα, στις διαγνωστικές μας μονάδες, στα ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕ.Σ.Υ., όπως
έχει αλλάξει η ονομασία τους, πολλές φορές βλέπουμε μαθητές οι οποίοι αρνούνται να συνεχίσουν στο τμήμα
ένταξης γιατί ακριβώς αρνούνται τη διάκριση, την αρνητική διάκριση που υπονοεί ο τρόπος λειτουργίας του
τμήματος ένταξης μέσα στο σχολείο.
Επίσης όταν δεν γνωρίζουμε το πρόγραμμα που έχει ένα τμήμα ένταξης, για παράδειγμα στο Γυμνάσιο που θα
πρέπει να είναι διαφορετικό από του Δημοτικού, είναι φυσικό να μην μπορούμε να εξάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα και να κάνουμε πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική για την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Και βέβαια είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας στις δεξιότητες ανά πρόγραμμα. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που μας ενδιαφέρει, για παράδειγμα, είναι ο αλφαβητισμός. Έχουμε προγράμματα, έχουμε τα στοιχεία τώρα αυτά τα στατιστικά στα χέρια μας, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πράγματι όλοι
αυτοί οι μαθητές, οι οποίοι παρακολούθησαν στο τμήμα ένταξης, υποστηρίχθηκαν με παράλληλη στήριξη, ξέρουν να διαβάζουν; Τους δόθηκε η πρόσβαση στην ανάγνωση;
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Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έχουμε αρχίσει να έχουμε στατιστικά δεδομένα για την εκπαίδευση και ειδικά
για την περίοδο στην οποία αναφέρεται και η έκθεση της ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, τα ειδικά σχολεία δεν έδιναν δεδομένα,
μα ούτε και τα σχολεία της τυπικής εκπαίδευσης.
Και ένας λόγος βέβαια δεν είναι η έλλειψη συστημάτων αλλά η διαφορά μεταξύ της φιλοσοφίας, τον προσανατολισμό που δίνει ο νόμος της ειδικής αγωγής, ειδικά από το 2008 και εδώ, από τον προσανατολισμό που έχουν
τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.
Ένα σημαντικό πρόβλημα, λοιπόν, είναι ότι για να πάρεις στατιστικά δεδομένα θα έπρεπε να δώσεις ιατρικούς
όρους, να χειριστείς ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κάτι που οι εκπαιδευτικοί αρνήθηκαν να το κάνουν. Και
είναι και σωστό από μία άποψη.
Άρα, λοιπόν, εάν θέλουμε να έχουμε τα στατιστικά της εκπαίδευσης για την ενταξιακή εκπαίδευση, θα χρειαστούμε μία διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο σύστημα υγείας ασφαλώς, τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που ενδεχομένως το σύστημα υγείας θα έχει αλλά και μέσα στον ίδιο τον εκπαιδευτικό νόμο μεταξύ του κυρίως εκπαιδευτικού νόμου και της ειδικής αγωγής.
Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα; Φυσικά μπορούμε να το κάνουμε. Θα εξηγήσω στη συνέχεια γιατί
είναι πολύ πιο εύκολο στη χώρα μας να έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό το επιστημολογικό παράδειγμα που τώρα μας δημιουργεί ένα χάσμα δεδομένων, ένα χάσμα ανάμεσα στο τι δεδομένα δίνουμε για την σχολική διαρροή, για παράδειγμα, των μαθητών που θεωρούνται τυπικής ανάπτυξης μαθητές, που είναι μέσα στη
γενική εκπαίδευση, και των μαθητών, διαγνωσμένων ή μη, που υποτίθεται ότι δεν είναι τυπικής ανάπτυξης και
για αυτούς δεν έχουμε δεδομένα σχολικής διαρροής.

Κεφάο
λαιο 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το σίγουρο, πάντως, είναι ότι πράγματι, το είπαν όλοι οι συνομιλητές, θα πρέπει να αλλάξουμε, να έχουμε μία
αλλαγή παραδείγματος. Θα πρέπει να απαλλαγούμε πλέον από αυτή τη νομοθεσία που υπάρχει στην εκπαίδευση, του ιατροβιολογικού μοντέλου, του διαφοροδιαγνωστικού μοντέλου που δίνει την ταμπέλα στο παιδί διακρίνοντάς το, ξεχωρίζοντάς το, βγάζοντας από την κυρίως διαδικασία για να εξετάσει μετά θεσμούς επανένταξής
του.
Και βέβαια, προκειμένου να έχουμε μία αλλαγή παραδείγματος, θα χρειαστούμε και αναλυτικά προγράμματα με
προσανατολισμό ενταξιακό.
Θα χρειαστούμε καθολική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. Μιλάμε αυτό το διάστημα, και άλλα χρόνια
έχουμε μιλήσει για την μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση, για την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, για την
αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων.
Εάν αυτή τη συζήτηση δεν την κάνουμε μαζί με την εκπαίδευση, με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, με το
αναπηρικό κίνημα, με την διεύθυνση ειδικής αγωγής, δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα και καμία καλή απόφαση ως προς την εκπαίδευση, την ενταξιακή εκπαίδευση των αναπήρων.
Και ασφαλώς θα χρειαστούμε μέσα από τους φορείς που κάνουμε διάγνωση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όπως είναι τα ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ, ΚΕ.Σ.Υ., να αλλάξουμε τη φιλοσοφία προσέγγισης.
Πολύ ορθώς η πολιτεία σήμερα έχει μεταρρυθμίσει τα ΚΔΑΥ, ΚΕΔΔΥ από διαφοροδιαγνωστικούς μηχανισμούς σε
υποστηρικτικούς στη σχολική μονάδα μηχανισμούς.
Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για αποτελεσματική ενταξιακή εκπαίδευση και να δούμε με την ίδια φιλοσοφία και τους μαθητές μας με αναπηρίες.
Στα στατιστικά είδαμε και την ορολογία την διαφοροδιαγνωστική. Είδαμε δηλαδή για διανοητική ανεπάρκεια,
είδαμε για μαθητές με νευρολογικά προβλήματα, με τύφλωση, κώφωση κλπ.
Μας βοηθάει να καταλάβουμε πολλά πράγματα για τη σχολική τους ένταξη και την ισόνομη πρόσβασή τους στην
εκπαίδευση; Όχι, δεν μας βοηθά.
Υποψιάζομαι ότι το 80% αυτών των μαθητών, ανεξάρτητα με το σε ποιο εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκονται, σε
ποιο εκπαιδευτικό θεσμό, ή με ποια υποστηρικτική δομή, δεν διαβάζει. Δεν έχει μάθει ακόμα να διαβάζει.
Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό εύρημα για την εκπαίδευση των παιδιών μας.
Και φυσικά θα χρειαζόμασταν εδώ να ξέρουμε όχι τους μαθητές που τελικώς με την εκπαιδευτική παραμέληση
που είχαν, με την προσπάθειά τους να ενταχθούν και να προσομοιάσουν στο σύστημα, κάτι το οποίο είναι ακρι-
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βώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, έχουν τελικά καταφέρει να βρίσκονται μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό να μπορούμε πια να ξέρουμε, να παρακολουθούμε όλους τους μαθητές με ένα ολιστικό ορισμό στην οποιαδήποτε φάση της ζωής τους θα χρειαστούν ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες, θα χρειαστούν μία υποστήριξη για οποιαδήποτε δεξιότητά τους σχολική, κοινωνική, ψυχολογική.
Εάν το κάναμε αυτό ξέρουμε και από την έρευνα, βέβαια, ότι το 70% των μαθητών που σήμερα καταλήγουν να
διαγνωστούν με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία, δεν θα είχαν διαγνωστεί ποτέ ως τέτοιοι.
Άρα, λοιπόν, μας ενδιαφέρει να ενταχθεί μέσα στη φιλοσοφία της εκπαίδευσης η γνώση που έχουμε σήμερα για
την μάθηση, και όχι να προσπαθούμε να ξεχωρίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι μαθητές και μετά να τους εντάξουμε.
Μας ενδιαφέρουν, λοιπόν, τα στατιστικά της διαφοροποίησης, τα στατιστικά της ενταξιακής πολιτικής. Μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύστημα αναφοράς.
Με ποια στοιχεία, τότε, με ποια δεδομένα θα θέλαμε τα ποιοτικά δεδομένα, θα θέλαμε μελέτες περίπτωσης ανά
θεσμό. Θα θέλαμε να δούμε με ποια μοντέλα μέχρι στιγμής αντιμετωπίζουν σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον εύρημα που μας παρουσίασε η διεύθυνση ειδικής αγωγής ότι τα περισσότερα παιδιά υποστηρίζονται μόνο από το
δάσκαλο της τάξης τους, με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ποιο τρόπο τα υποστηρίζει;
Υποψιάζομαι ότι μπορεί να μάθουμε πολύ περισσότερα από τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης εμείς οι
εκπαιδευτικοί της ειδικής.
Και βέβαια θέλω να δω ποια είναι τα χαρακτηριστικά των σχολείων που καταφέρνουν να έχουν αυτή την ενιαία
αντιμετώπιση και την ισότιμη πρόσβαση των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαίδευσης;
Με ποιο τρόπο, επίσης, και πότε ένας μαθητής εγκαταλείπει το σχολείο; Και για πού το εγκαταλείπει; Είναι πολύ
σοβαρό εύρημα, επίσης, αυτό.
Βλέπουμε όντως να μειώνονται οι μαθητές σαν να εξαφανίζονται στην πορεία οι μαθητές των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών αν κοιτούμε τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και στη συνέχεια της δευτεροβάθμιας.
Αλλά μήπως πρέπει να δούμε, για παράδειγμα σε ένα εύρημα που παρουσίασε η ΚΑΝΕΠ, ότι οι μαθητές των ειδικών δημοτικών σχολείων όλος ο πληθυσμός τους μεταβαίνει στα ΕΕΚ και όχι σε κάποια άλλη δομή;
Και φυσικά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο από όλα είναι σε ποιο βαθμό διαφοροποιούμε, είτε το αναλυτικό πρόγραμμα, είτε την ίδια την σχολική δομή προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση όλων των μαθητών στο
αναλυτικό πρόγραμμα.
Αυτά είναι στοιχεία που τα θέλουμε ακόμα περισσότερο προκειμένου να κάνουμε την εκπαιδευτική πολιτική
που αναλογεί και αξίζει στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία.
Το 2016 δρομολογήσαμε κάποιες πολιτικές, δεν είναι πολύ σημαντικές ίσως, αλλά είναι μία αρχή και δεν πρέπει
να μηδενίζουμε τα πρώτα βήματα, για τη συνεκπαίδευση των παιδιών, τάξεις με τάξη, για το σχολικό συνεταιρισμό, για τα τμήματα ένταξης ως συνδιδασκαλία και όχι σαν μέθοδο απόσυρσης από την τάξη.
Και βέβαια και για τη μείωση του πλήθους των μαθητών στην τάξη ανάλογα με τη διαφοροποίηση που πρέπει να
γίνει στην διδασκαλία για να διευκολυνθεί η διδασκαλία ως ενιαία αντιμετώπιση των μαθητών.
Είναι πολύ σημαντικά βήματα, μας ενδιαφέρει να τα δούμε να αποτυπώνονται και στατιστικά. Να δούμε ποια
είναι η επίδραση στο σύνολο των μαθητών και κυρίως σε μία παράμετρο που δεν μπορέσαμε να την αγγίξουμε
καθόλου με αυτή τη συζήτηση, ποια είναι η επίδραση στην κουλτούρα, στον τρόπο που διαμορφώνεται το μάθημα, οργανώνεται το σχολείο κλπ.
Άρα, λοιπόν, ναι, θέλουμε στατιστικά για να προχωρήσουμε στις θεσμικές αλλαγές, δεν αρκεί όμως να τα παίρνουμε μόνο από κεντρικούς φορείς, χρειαζόμαστε τη συμμετοχή των σχολείων, χρειαζόμαστε ταυτόχρονα όμως
και μία πλήρη αλλαγή της νομοθεσίας και των διαδικασιών που γίνονται στο σχολείο και στις επιμέρους περιοχές γιατί είναι ανάγκη να έχουμε ένα κοινό αξιακό σύστημα και με βάση αυτό να μετράμε την αποτελεσματικότητα της ενταξιακής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Και να είμαστε εστιασμένοι όλοι στη σχολική αποτυχία ανεξαρτήτως δυσκολιών, κουλτούρας, προέλευσης. Αυτό
θα μας δώσει ένα πραγματικά ουσιαστικό δεδομένο για την εκπαιδευτική πολιτική.
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Μπορούμε να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα; Ναι μπορούμε. Λέω ειδικά για την Ελλάδα γιατί η Ελλάδα έχει καταφέρει να διατηρήσει, παρά την κρίση, αυτό το φορέα που λέγεται ΚΕ.Σ.Υ. σήμερα, που είναι κοντά στο σχολείο, κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα και είναι ένας σημαντικός φορέας, μια σημαντική πηγή άντλησης στατιστικών στοιχείων για να μπορέσουμε να κάνουμε εκπαιδευτική πολιτική.
Νομίζω ότι αν είναι να ενθαρρύνουμε, κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές ανέφεραν, να ενθαρρύνουμε
κάποιον να παίρνει στατιστικά αυτά είναι τα ΚΕ.Σ.Υ. σήμερα που πραγματικά θα έπρεπε να καταγράφουν τη
δουλειά τους και τις μελέτες περίπτωσης ανάλογα με την πολιτική που έχουν προτείνει, με τις παρεμβάσεις που
έχουν προτείνει.
Χρειαζόμαστε επίσης όλες οι πρακτικές να είναι στο πεδίο και διαθέσιμες για τους μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες αλλά χρειαζόμαστε ένα σχολείο, όχι διαφορετικούς τύπους. Χρειαζόμαστε μία ενιαία αντίληψη για τους μαθητές.
Και, ναι, ζηλεύω, ανεξάρτητα με το πώς το κατάφεραν, την Πορτογαλία που δεν έχει πια ειδικών αναγκών μαθητές.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Κα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ:
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Αστέρη.
Αμέσως περνάμε στον κύριο Λολίτσα, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελετών της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, για να ολοκληρώσουμε.

3.5

Κεφάο
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κώστας Λολίτσας, τέως Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΑΕ, ΥΠΠΕΘ, Πρόεδρος ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

Λοιπόν, εγώ να τα πω από εδώ. Το κάναμε το στρογγυλό τραπέζι μακρόστενο χρονικά.
Εγώ αναγκαστικά, λόγω χρόνου, θα περιοριστώ σε επισημάνσεις και αυτές κομμένες, δεν θα επεκταθώ σε ό,τι
είχα προγραμματίσει. Και επίσης να πω ότι ό,τι πω συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου στο ποσοστό της κριτικής
στην ευθύνη που μου αναλογεί.
Θα ξεκινήσω με αφορμή αυτά που είπε στην εισαγωγή του ο Νίκος ο Παΐζης πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα
και θα πω ότι, πάντα μιλάω επισημάνσεις. Νίκο, στην πρωτοβάθμια ΕΑΕ προβλέπονται βαθμίδες αντί για τάξεις,
δεν προβλέπονται στη δευτεροβάθμια ΕΑΕ, όπως επίσης προβλέπεται και άλλο αναλυτικό πρόγραμμα πιο ευέλικτο που δεν προβλέπεται επίσης στη δευτεροβάθμια ΕΑΕ.
Όπως επίσης δεν έχουν οι δάσκαλοι της ΕΑΕ, για αυτούς μπορώ να μιλήσω, κανένα φόβο για το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, ίσα-ίσα, είναι ένα προσωπικό το οποίο το ζητάμε μετ’ επιτάσεως να βρίσκεται στα ειδικά σχολεία διότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
Θα πω, λοιπόν, ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα (γενικής εκπαίδευσης) το οποίο δεν μπορεί να εντάξει καν
τους μέτριους μαθητές διότι έχει ένα πολύ σκληρό αναλυτικό πρόγραμμα. Και εμείς σε αυτό το εκπαιδευτικό
σύστημα θα εντάξουμε μαθητές με αναπηρία;
Άρα ένα ερώτημα βασικό είναι αυτό, τι συζητάμε.
Να πάμε λίγο παρακάτω, εγώ θέλω να πω στην τελευταία σελίδα αυτού του φυλλαδίου που έχει μοιράσει το
ΚΑΝΕΠ μαζί με το παρατηρητήριο, στα προγράμματα σπουδών πάρα πολύ ωραία λέει: «στην ΕΑΕ υπάρχει το κίνητρο και το διεπιστημονικά διαφοροποιημένο επιστημονικό προσωπικό» εγώ θα πρόσθετα και το θεσμικό
πλαίσιο, «έτσι ώστε να ξεκινήσει μία καινοτομία που την έχει απόλυτη ανάγκη εδώ και δεκαετίες η γενική εκπαίδευση.».
Αυτό είναι το ζητούμενο, να αλλάξει η γενική εκπαίδευση όχι η ειδική. Αλλιώς τι ένταξη θα κάνουμε; Πού θα την
κάνουμε αυτή την ένταξη;
Επομένως τούτο εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό με αυτή την προοπτική όμως και νομίζω ότι όλοι σε αυτή τη
βάση συζητάμε.
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Να πάμε επί τροχάδην στην παράλληλη στήριξη, ακούστηκε πάρα πολύ κατά κόρον, θα μου επιτρέψετε να πω
ότι η παράλληλη στήριξη στήθηκε με μία παράγραφο του 3699/2008 η οποία έλεγε ότι «παράλληλη στήριξη
παίρνουν οι μαθητές που μπορούν με αυτήν να ανταποκριθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα της τάξης.» Αυτό έλεγε επί λέξει. Δεν χορηγείται παράλληλη στήριξη αν υπάρχει τμήμα ένταξης και βάζει τις εξής εξαιρέσεις: ότι αν
δεν υπάρχει άλλη δομή κοντά, εκεί που είναι ο μαθητής, ή όπου το ΚΕΔΔΥ κρίνει αναγκαίο.
Η παράλληλη στήριξη, θα μου επιτρέψετε να πω, στήθηκε με αυτό το «Υ» το τελευταία, αποκλειστικά. Έτσι για
να ξεκαθαρίζουμε λίγο τα πράγματα.
Αυτή τη στιγμή υπάρχει, είπε και ο Σπύρος πριν για τα Γιάννενα, εγώ ξέρω και στην Αθήνα περιοχές που αυτή τη
στιγμή με την πληθώρα των πιστώσεων που πράγματι δόθηκαν και καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των αιτήσεων,
σε μία τάξη δύο μαθητές έχουν παράλληλη στήριξη, παίρνουν το δάσκαλό του ο καθένας, ένας άλλος μαθητής
έχει το τμήμα ένταξης, ο οποίος μπαίνει μέσα για να του κάνει παρέμβαση στο τμήμα και είναι και ο δάσκαλος
της τάξης.
Εγώ ρωτάω. Αυτό ισχύει, υπάρχει αυτό, είναι κάτι το οποίο το θέλουμε; Ένα αυτό.
Κος :
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κος ΛΟΛΙΤΣΑΣ:
Ναι. Δεύτερον, παράλληλη στήριξη, είπε ο αγαπητός ο Παναής ο Κασσιανός, και σωστά, ότι δόθηκε το σύνολο
των πιστώσεων και θα ξεκινήσουμε την αναμόρφωση του πλαισίου. Εγώ θα προτιμούσα το αντίθετο. Θα προτιμούσα το ακριβώς ανάποδο να έχει γίνει.
Παίρνουμε παράλληλη στήριξη στο νήπιο και βγάζει το παιδί το λύκειο. Είναι ένταξη; Εξαιρώ βέβαια αισθητηριακές αναπηρίες, κώφωση, τύφλωση που προφανώς εκεί είναι άλλο πράγμα.
Αλλιώς αυτό είναι ένταξη;
Να πω και το παρακάτω. Υπήρχε στον Ν 3699 μία πρόβλεψη που έλεγε ότι εάν υπάρχει μαθητής με αναπηρία ή
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην τάξη, μειώνεται ο αριθμός αναλογικά και μοιράζονται οι μαθητές. Αυτό,
λοιπόν, στον Ν 4186 έγινε συγκεκριμένο και μπήκε ο αριθμός 3. Μειώνεται κατά 3.
Με το που μπήκε ο αριθμός 3 το 2013 χάλασε ο κόσμος, από αθρόες διχοτομήσεις.
Το Υπουργείο στην προσπάθειά του μετά να το διορθώσει αυτό και σωστά σαν πρόθεση έπρεπε. Δεν ήταν καλά
γραμμένο στο Ν 4186. Ουσιαστικά τι έκανε; Το έκανε αδύνατο να γίνει. Δεν μπορεί να διχοτομηθεί με τις προϋποθέσεις που μπήκαν.
Άρα εδώ τι πρέπει να γίνει; Πρέπει να δούμε συνολικά την πολιτική, στρατηγικά όμως, και στρατηγική πολιτική,
επιτελική πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική με τροπολογίες δεν γίνεται. Δεν γίνεται, αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει,
όχι τώρα, από πολλά χρόνια, έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρουμε τι ισχύει πού, τι υπάρχει πού.
Εγώ ήξερα, μέχρι πριν, ότι υπάρχει ιεράρχηση, για παράδειγμα, στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών, στις αποσπάσεις, στην ειδική αγωγή, ξαφνικά όταν χρειάστηκε να το πω κάπου: όχι, λέει, δεν ισχύει, έχει αλλάξει με μια
τροπολογία που πλέον δεν υπάρχει ιεράρχηση, δεν το ήξερα. Το ανακάλυψα κάπου σε ένα άρθρο 3, σε ένα νόμο
άσχετο υπήρχε αυτό.
Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό και αν δεν συνομολογήσουμε όλοι ότι μόνο εφόσον υπάρχει λάθος ή αβλεψία σε
κάποιο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να το διορθώσουμε. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνεις εκπαιδευτική πολιτική
με αυτό τον τρόπο, κανένας. Δεν μπορείς να σχεδιάσεις έτσι.
Και όλα τα στοιχεία τα στατιστικά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε και ακούμε, απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αλλά σε βάθος.
Δεν μπορεί, λοιπόν, να τροποποιούμε υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο έτσι, χωρίς σχεδιασμό και χωρίς να έχουμε
σχεδιάσει τι θα γίνει, τι θα κάνουμε παρακάτω. Γιατί τις παρενέργειες τις βλέπουμε μετά, στην πράξη, μετά φαίνονται. Οι προθέσεις είναι αγαθές, οι πράξεις όμως; Και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά η κόλαση είναι πλήρης
καλών προθέσεων.
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Τώρα, επίσης, γιατί ο χρόνος είναι αμείλικτος. Δεν πρέπει να συγχέουμε σε καμία περίπτωση, και πρέπει να το
πούμε αυτό εδώ, την ειδική αγωγή και εκπαίδευση με οποιασδήποτε μορφής πρόνοιας, επιδοματικής πολιτικής
ή οτιδήποτε άλλο.
Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι ενταγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα ξεκάθαρα και σαφώς, υποχρεωτική
από το Σύνταγμα και την πολιτεία, δεν μπορεί να μπαίνει, γιατί καμία φορά στη συζήτηση διολισθαίνουμε σε μία
τέτοια κατάσταση η οποία είναι λάθος.
Επίσης να πούμε τα ΕΕΕΚ, για παράδειγμα, για να μην επεκταθώ πολύ παραπάνω στη δευτεροβάθμια. Τα ΕΕΚ είναι μία πολύ ιδιαίτερη δομή, η πολυπληθέστερη στη δευτεροβάθμια.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αναλυτικά προγράμματα. Ενώ οι άλλες δομές δουλεύουν με τα υπάρχοντα της γενικής
εκπαίδευσης, το ΕΕΕΚ έχει ένα πρόβλημα διότι είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αναλυτικό πρόγραμμα αυτό που υπάρχει, πρέπει να υπάρξει μία διαφοροποίηση.
Έχουν εργαστήρια τα οποία πολλές φορές τα εναρμονίζουμε με τα ΕΠΑΛ. Δεν μπορεί να εναρμονιστούν με τα
ΕΠΑΛ. Εργαστήριο αυτόνομης διαβίωσης, για παράδειγμα. Είναι εργαστήριο; Τι παίρνει δηλαδή από εκεί, από το
εργαστήριο αυτό, ο απόφοιτος; Ποιο το νόημα; Να είναι μάθημα, ναι. Εργαστήριο;
Ανάθεση του εργαστηρίου, λογιστής. Με τις ενοποιημένες αναθέσεις μπορεί να το κάνει η ειδικότητα αυτή. Κοινωνιολόγος, είναι δουλειά του;
Άρα χρειάζεται εκ βάθρων αναμόρφωση του πλαισίου και των αναθέσεων και της λειτουργίας των ΕΕΕΚ.
Παρακάτω, τελειώνουν, πού πάνε; Πουθενά. Για αυτό το φαινόμενο να έχουμε μαθητές 30 χρονών. Περιορίστηκε με κάποιες ρυθμίσεις αλλά είναι ένα θέμα. Πού θα πάει παραπέρα μετά; Πού; Πού θα συνεχίσει;

Κεφάο
λαιο 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Στα ΔΙΕΚ, αυτά λίγο εντάξει, δεν τίθεται τέτοιο θέμα.
Επομένως, ο σχεδιασμός πρέπει να συμπεριλαμβάνει μία θέαση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης η οποία
δεν θα είναι ούτε αποσπασματική, ούτε θα λύνει επείγοντα προβλήματα, ναι μεν θα λύνει και τα επείγοντα προβλήματα, αλλά ο σχεδιασμός είναι σχεδιασμός.
Όταν μιλάμε για στρατηγική και για εκπαιδευτική πολιτική, πρέπει να σχεδιάζουμε το πολύ μετά, όπως είπε και ο
Σπύρος πριν.
Τα τμήματα ένταξης, επίσης ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν με τον τρόπο που όλοι ξέρουμε. Πρέπει να είναι ευέλικτα; Πρέπει. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο ιδρύονται και λειτουργούν;
Πρέπει. Πρέπει να ενισχυθούν; Ναι.
Ενδεχομένως η μεγάλη βαρύτητα να πρέπει να πέσει εκεί, στο τμήμα ένταξης. Είναι ένας θεσμός δοκιμασμένος,
από τους παλαιότερους που έχουμε. Πρέπει να τα στηρίξουμε. Είναι ένα κύτταρο εκπαίδευσης και ένταξης μέσα
στο γενικό σχολείο το οποίο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά αν στηριχθεί και με άλλες ειδικότητες ενδεχομένως.
Εγώ θα τελειώσω μόνο με αυτό και θα πω την προσωπική μου άποψη. Ένταξη για εμένα είναι ό,τι βοηθά τον μαθητή με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να φτάσει στο έπακρο των δυνατοτήτων του.
Σας ευχαριστώ.
Κα ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ:
Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώνουμε;
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Pinto, τον κύριο Σούλη, την κυρία Αστέρη και τον κύριο Λολίτσα που ήταν μαζί μας
σήμερα, και εσάς για την υπομονή και την αντοχή σας.
Μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε.
Κος ΠΑΪΖΗΣ:
Το διάλειμμα είναι για ελαφρύ γεύμα. Θα επιστρέψουμε εδώ αν γίνεται ακριβώς 4 παρά 5, για να γλιτώσουμε
έστω και τα πέντε λεπτά, με την τελευταία ομάδα μας την οποία την βλέπετε να προαναγγέλλεται ήδη στην οθόνη.
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Κος ΠΑΪΖΗΣ:
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, μπαίνουμε στον δεύτερο κύκλο της στρογγυλής τράπεζας, με θέμα «Ειδική Αγωγή και Ένταξη. Ετοιμότητα του Εκπαιδευτικού Σύστηματος, Ευρωπαϊκή Εμπειρία και Προοπτικές».
Στον κύκλο αυτό μετέχουν η Amanda Watkins, Βοηθός Διευθύντρια του Προγράμματος Εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, η Αθηνά Χριστοπούλου Προϊσταμένη του Τρίτου Τμήματος Διεύθυνσης της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και εκπρόσωπος της
Ελλάδας στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ειδική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, η Αναστασία Βλάχου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Ένταξης του Πανεπιστημίου της
Θεσσαλίας και η Παναγιώτα Καραγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τη συζήτηση συντονίζει η Ανθή Γκίκα, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, με σπουδές στη Λογοθεραπεία και μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Πολυγλωσσία στην Ειδική Αγωγή.
Κυρία Γκίκα, έχετε το λόγο.

4.1

Ανθή Γκίκα, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, Βa Speech Language Pathologist, Msc
Bilingualism and Special Education

Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Εύχομαι να απολαύσατε το γεύμα. Ήρθε η ώρα τώρα να παρακαλέσουμε τους σημαντικούς προσκεκλημένους του τραπεζιού αυτού, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από την Ελλάδα, να αναλύσουν τις διαστάσεις και τις πτυχές της ειδικής αγωγής και της συμπερίληψης.
Και να φωτίσουν ορισμένες διαστάσεις, αυτού του πεδίου, το οποίο είναι πολυδιάστατο, το οποίο είναι πολυπολιτισμικό, το οποίο είναι κοινωνικό και σαφώς εκπαιδευτικό. Και να μας δώσουν το πάτημα να ακολουθήσει η
συζήτηση στο δεύτερο μέρος.
Να καλέσω πρώτα την κυρία Amanda Watkins, Assistant Director του European Agency.

4.2
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ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Amanda Watkins, Assistant Director-Project Implementation, European Agency for Special
Needs and Inclusive Education

Thank you. We’re back to English. I hope that’s ok. If I speak too quickly for the interpreter here or the interpreters at the back, let me know.
Thank you very much for this invitation. I’m very grateful to be here. Thank you to the organizers, from the Confederations. Thank you to my colleagues from the Ministry of Education, for facilitating my participation here. So, I
am really pleased to have this chance, to speak about a little bit of a different perspective on some of the issues
that you have been talking about already this morning.

What I’d like to do is, first of all, just very briefly introduce my Organization, the European Agency for Special and
Inclusive Education. I’d like to talk just briefly about how we work with countries, particularly Greece, who’s been
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a member of our organization, since we started back in 1996. And then, I’d like to pick up on a few of the points
that have already been raised this morning, regarding data and the use of data and some of the European-level
data that is collected in the agency and some of the trends and issues that are coming out of that. Statistical data.

The European Agency, then. An organization with a very long name; Special Needs and Inclusive Education. The
name reflects the facts of inclusive education and education generally across our member countries.
Inclusive education is an aim and it’s an intention and it’s a vision for European countries. But, every country is
still in some form or another implementing special needs approaches. So, there are movements and there is a
journey towards inclusive education, but special education is still with us.
And that’s a paradox that is indicative of the need and the intention to move towards inclusion, but the fact that
some structures and some processes in education systems are still rooted in special education, explains a little
about the data which I want to present later.

Currently, we have 31 member-countries, 35 jurisdictions. Belgium is greedy, they’ve got 2 representations. But
the UK, sorry, we are terrible. We’ve got 4, at the moment. And we’re not allowed to talk about Brexit. We hope
that Brexit will still mean that we’ve got 4 representations in the Agency.
But, anyway, as I’ve mentioned, Greece was a founding member-country of the European Agency, back in 1996.
And we are really proud to have had that long and well-established working relationship with colleagues in the
Greek Ministry and also, colleagues like yourselves in the different operational processes of the Greek System.
And I’d just like to say, for me it’s a real pleasure to meet Panagiota again. Because I met Panagiota first time in
the UK, I think you said ’97, Panagiota? But on my first ever formal presentation in Greece, Panagiota was my
host, back in 2001, which shows how old I am and shows how long I’ve been coming to Greece talking about special and inclusive education.
The agencies work. We work with different Ministries of Education, on topics that the Ministries say “this is important for us”. These issues, which are important and that we collectively think we should work on.
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And we try to work in a multi-state approach, work with policy makers, researchers, different levels of decision
makers, at local level, School Heads, teachers. But very importantly, we always try to involve parents, families and
learners in different aspects of our work.
A very big area of our work over the last few years has been working with our 31 member-countries, to agree
what we call “our position on inclusive education”. This position –I’ve put it in the screen here- is the idea that inclusive education is something that is for all learners. And it is where they have opportunities to be provided with
meaningful, high quality educational opportunities in their local schools.
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Now, this is called a position. It’s a position, because the member-countries all agree that this is a vision for them.
It’s something that they can align themselves with, it’s something that they all agree they should be aiming for.
But in reality, all countries recognize that nobody has achieved this, yet. Nobody has achieved full inclusive education. And as a number of the speakers, notably Renato mentioned earlier, inclusive education will always be a vision. Because it is a process. And it’s a process of identifying barriers towards high quality meaningful learning for
all learners and then trying to overcome those barriers. So, the minute we think we’ve achieved inclusive education for one group or in one way, it might be that we’re faced with another set of barriers and challenges.
And as I’ve said, all of our countries have agreed on this. This little statement and a document which is only two
pages long, took us three years to agree, but we did get agreement with all 31 member-countries. This is available
in Greek and in the presentation. And I think, Nikos, you might been up to provide this in the Greek language for
the colleagues.
In thinking about the position, one of the key elements of our thinking is that we really need to be thinking not
just about inclusive education, but inclusive education systems.What is the system which can support the implementation of a process of inclusive education? And there, we need to be starting to get into debates about legislation and policy, but also, some of the operational structures and processes, that underpin effective education systems.
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Things like, how does a system build the capacity of its teachers and its Head teachers and its decision makers, to
implement the goals of the system and of the policy.
How does the system govern itself? How do the different sectors within a system talk to each other and work together? Very importantly, how does a system monitor itself? What sort of data is needed? What data is needed
for policy makers to inform their decision making and how they can improve the system?
What sort of data is needed, as Theodora mentioned, by teachers, to improve the way that they are working and
they can improve learning in inclusive classrooms?
So, inclusive education systems; maybe we need a different way of thinking about education as being a
standalone process. An inclusive education system may also involve the health sector, the social sector, all the
Ministries, it involves different processes of funding than just the Education Ministry and the education sector.
And I must admit I have the opportunity and the privilege to have some insights into your recent law that was
passed in the summer of this year. And I actually think Greece is now taking enormously productive strides forward, with your legislation.
Both in terms of movements towards the vision of inclusive education being about all learners. But also about issues to do with monitoring the system and how the system and the different sectors are working together.So, really you are collectively to be congratulated, I think, on those movements forward in your legislation.
The Agency works in a number of different ways. And I’ve got to say, collection of data is an important area of our
work. But it’s not the only area of our work. We’ve been doing it a long time. 1999 was the first time we started
collecting statistical data on then pupils with special educational needs. And we’ve moved ahead quite a lot in our
thinking and how we are actually collecting data now.

We organize thematic projects, we have lots of information dissemination, we organize conferences, cooperation
activities.
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Two key activities; one I’m going to pick up on a lot, but one I’d like to mention. One increasing area of our work is
something called “Country Policy Review and Analysis”.
And I’ve got a link here to all of the information on our website. And you can download information. I think, Nikos,
the presentations will be available, so people can check this out.

We’ve started work with four countries initially, looking at how we can help them self-review their policies for inclusive education. How we could help them think about what were the strength areas of policies and what were
some of the areas that needed development work.
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We aim to use the information we’ve got within the agency in a bit of a different way and try to use it so that we
could be supporting countries in things like United Nations compulsory reporting, reporting for the EU national reform programs and the country’s specific recommendations.
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What we were able to do, working with a small group of countries and then spreading this out to 22 countries that
have been involved so far, is to start thinking about potential different ways of analyzing policy approaches to inclusive education. We can look at the different elements of an inclusive system. We can look at how things have
been governed, how monitoring is taking place. But we can also analyze what’s going on.
And think about the main terms of, is a policy aiming to be prevention? Is it aiming to be something which is
avoiding exclusion and promoting inclusion? Or is it something which is intervention, which is dealing with an issue and it’s just providing some sort of support for something which is ongoing? Or is it something which is an essential characteristics compensation? It’s dealing with a problem after it’s happened. And it’s having to address
problems that are there and that they have to be taken care of, in some remedial way.
From our work with the countries, what we’ve found is, first of all, in the majority of countries, data collection is
actually quite an issue. It’s an issue for many countries, picking upon what previous speakers have said, because
they may have statistical data, which might be input information. Where are children placed? Where are they
been educated?
But very few countries are able to generate output data, in terms of the quality of their system. And this is a real
issue for the majority of the countries we work with. How do we identify quality inclusive education? What do we
mean by quality in a different country context? And how do we identify that and then share good practice or innovative practice around good quality?
So, this is one trend in perspective, emerging from the CPRA work. Another trend and perspective is, really, countries are increasingly recognizing that the policies for inclusive education are very often preventative in nature.
Because effective, inclusive education actually avoids problems for different groups of learners. Inclusive education as an approach for all learners, means we are trying to give them meaningful learning opportunities, which
meets their needs at any given time.
That sort of approach may actually be preventative in terms of some needs and learning needs later on in the system. Whereas, increasingly, countries are recognizing that special education approaches are at best intervention,
but very often, they are actually compensation. Exclusion has taken place, children are in special classes, special
schools, they are being withdrawn, they are having additional provision made for them. And maybe, that is a bit of
a compensatory approach. And it is not avoiding exclusion. It’s having to deal with exclusion when it’s already
happened. So, those are a couple of trends, things which are coming out of our CPRA work. And Greece is being
heavily involved in this work. They’ve been through the CPRA process. And I think Athina Christopoulou might
mention some of the information that came out of that, in her intervention.
Now, I’m going to just give you some information about something that you’ve heard a little bit about already today. The European Agency Statistics on Inclusive Education. The acronym is easy.

Now, in the English language –I don’t know how it translates in Greek- this is the stupidest acronym on God’s
earth. Because this is probably the hardest area of work we’ve ever worked on.
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Collecting data from 35 different jurisdictions and getting the countries to agree that data is comparable and it’s
meaningful for them and when we make some sort of limited comparisons, that they agree with the information
that is coming out. Well, as I said, we started our data collection back in 1999. And then, we were talking about
data on pupils with special educational needs. And I think that reflected the thinking of the time. People were
thinking about kids and their educational needs.
Then we moved a bit and we started collecting data on special needs education. So, the focus was more on support. And the focus was more on what provision was being made available for learners with different needs. But,
still, the focus was on a few learners. It was on some learners, with additional needs. It wasn’t on all learners and
the whole system.
This was the big mind shift that we made way back in 2010-2011. It’s taken us that long to get this far. The mind
shift was, if we are thinking about inclusive education, then we need data on the whole education system. And we
need data on all learners. And we need specific data, on where some learners, with particular needs might fit into
that wider system.
So the aims of the EASIE work are to try and provide information for policy makers and researchers and practitioners on their work, in relation to the 2020 objections, or some in relation to article 24 of the UNCRPD.
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But actually, this work is very much in line with articles 31 and 33 of the UNCRPD. Article 31 is on data. And then,
33 is an effective monitoring mechanism. So, this work is really informing those two areas, as well.
This, as I said, is a very small area of our work. It focuses on statistics, numbers. It focuses on where children might
be receiving their education. It doesn’t say anything about quality. And this gets back to a point I’ve made earlier.
We don’t have comparable data from across countries, on what quality inclusive education might mean. It’s a gap.
What we try to do was, fill the gap in terms of comparable data on where certain children might be educated and
trends that we could see across countries, in placements and access to inclusive education.
You heard a little bit about EASIE data and in the report I know that’s being presented. There are very important
underlying concepts to the way we collect the data. And this is where EASIE data differs from national level information. All of the data we collect is from Ministries of Education. It’s direct from statisticians who work in the
Ministries of Education. And we are really so grateful that we’ve been out to work with the Ministry of Education
in Greece. So that for 2019 they will be fully included within the EASIE dataset.
The reason that we have had to ask for different types of information than from what the Ministries usually collect is twofold. First of all, there is no agreement in countries, as to what does inclusive education actually mean.
How do you define an inclusive setting? So, how do you collect data on inclusive education, if you haven’t got a
definition for that? Is it a full-time placement in a mainstream class? Is it full-time placement in a mainstream
school?
We have lots of discussions with our policy makers and Ministry reps about this. This is another one of those short
little phrases that took around about two years to get an agreement on. But, we reached an agreement that you
could think about inclusive education, as being around about an 80% placement benchmark with mainstream
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peers, in a mainstream classroom. This means that special classes in mainstream schools under the EASIE definition is not an inclusive placement. It’s a separate placement.

And I heard somebody earlier mentioned some data which we are suggesting, that some of your young people
may be placed in a mainstream class, but they have more than 5 or more than 10 hours a week additional one-toone support. We would actually say “is that really inclusion, if they are spending so far away from their peers? Are
they really in an inclusive placement?”.
So, that was the first agreement with member countries, to collect data. The second is the idea of an official decision of special educational needs. We wanted to look at the whole population, but we wanted to look at the particular population of learners, who might have traditionally said had special educational needs, as well. Every
country has got a different legal definition for this. Every country has got a different way of representing that in
their policies. So, we had to have some way of collecting comparable information. What we found was that most
countries have a procedure which involves learner’s legal entitlement to support. And this is what we call an official decision.
Learners go through a form a formal assessment. It might involve people from outside of the school. And it leads
to some sort of legal entitlement for additional provision and official decision of special educational needs. And
so, this is what we collect data on. We collect data on the whole school population. How many children are there?
We collect data on who is in an inclusive setting, who is not, in line with the benchmark.
And we collect data on where children with an official decision are educated. Are they in special schools? Are they
in mainstream schools? Are they in special classes? Are they out of the education system? And one finding we
have, is that there are a number of children who are totally out of the education system. And they don’t even
show up in statistics. Essentially, the world we are looking at is around five equity issues. And these equity issues
are really all to do with access to different types of education.
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What proportion of learners go to mainstream school? What proportion of learners spend the majority of time
with their peers in a mainstream classroom? Where are learners with an official decision being educated?
Are there differences in the rights of identification between boys and girls, as mentioned earlier? And are there
differences in rights of identification between different [education] ISCED levels.
What I’d like to finish on, I’m nearly there, are some messages that have come out of the two EASIE datasets. So,
we have a dataset from 2014 and we have a dataset from 2016, both of which involve 30 countries. And in looking
at across those datasets, we’ve highlighted a number of findings –you can access this in a short report, which is on
our website- but also ten messages, which I’d like to finish on and leave you with, because I think these reinforce
a lot other points being made by earlier speakers. But these are messages for all of our member countries. And
I’m sure, when we have the Greek data, we’ll be able to see where Greece fits within these trends and these messages.
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So, the first one, very simple, very, very positive. But we have the statistical data to back-up the assertion that for
all member countries inclusive education is a policy vision. And all countries have some form of inclusive provision.
Looking at countries’ definitions of an official decision of special educational needs, we can see that all countries
identify different groups of learners. For some countries, that may involve children who are gifted and talented, it
may involve children who were socially disadvantaged. It may involve children who come from different ethnic
backgrounds. They could have the label and the right to additional support under an official decision.
All countries include young people with disabilities within their definitions. But increasingly, this is in different
ways. And we can see, in some countries, that there are groups of learners who have recognized disabilities who
actually don’t have the same level or weighting of an official decision. Because, within inclusive systems, their
needs are being met. I’m thinking about learners with physical disabilities, may be visual or hearing impairments.
The identification rights of learners with different special needs and official decisions is huge in terms of differ-
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ences between countries. It goes from 1% up to 20%. And this has got absolutely nothing to do with the actual
rates of the incidence of learning needs. It’s got everything to do with how countries define and legally define and
label learning needs and special educational needs.

So, in a way, there is not really much to be gained in looking at differences in identification rights. What there is
interest in looking at is how countries might be moving in terms of their placements and where countries have
placed learners with special educational needs.
And what we can see is that no countries have a 100% inclusive system. Every country that we work with has
some of form of special placement, either a special school or special classes in the mainstream. Some countries
have much more special placements, up to nearly 10% in some countries. In other countries, it’s just over 0.5%.
But every country reports and dutifully, is very honestly reporting that they have special schools.

The rates of placements differs, for obvious reasons. It differs because of history, it differs because of policy. In
every country, repeating something that was mentioned earlier, almost twice as many boys as girls are identified
as having special educational needs. And our interpretation of the research is that, yes, there is research to show
that boys may be more at risk of certain types of disabilities and needs than girls, but this level of identification
says more about our education systems and how classes operate, than it does about the actual needs of learners.
There are real differences in placements, in different [education] ISCED levels. When we started this work, we
thought that maybe [education] ISCED one there would be less learners with special needs. And then, that would
rise as the academic challenges happened in countries.
But that actually doesn’t get replicated in the data. It very much depends on the system that the country is operating, as to how [education] levels balance out, in terms of when children are being identified as having needs.
A very critical issue for us is how many countries have data on learners who are out of education. Only 4 of the 30
countries we work with can report accurate data on how many learners are out of education for one reason or
another. This is a really huge issue. And it’s something in the coming years that we want to start digging into.
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And then, in terms of our trend data, what we can say is that really there is very little difference in the datasets.
There’s been very little difference in the number of children identified. And there’s very little difference in the
number of children being educated in separate placements.
So, those are the messages I leave you as food for thought. Every I’ve presented is on our website. And please, if
there are questions or comments, then we’d be grateful to hear them both.
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Κα ΓΚΙΚΑ:
Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Amanda Watkins. Πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία της και η εισήγησή της.
Θέλω να κρατήσουμε όλοι μας δύο σημαντικά σημεία. Το why, to, who. Ποιος, γιατί και πού, όσον αφορά τη συμπερίληψη. Ένα δεύτερο σημείο που έχω κρατήσει είναι το meaning for learning, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ειδική αγωγή και για τη συμπερίληψη.
Και τέλος, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλα τα κράτη έρχονται σε επαφή, κάνουν συλλογή πληροφοριών,
ανταλλάσσουν απόψεις. Γιατί, πράγματι, η προϋπόθεση για τη συμπερίληψη, τόσο στην Ελλάδα, όσο σε οποιαδήποτε χώρα, αλλά και ευρωπαϊκά, είναι η συμμετοχικότητα και από εκεί ξεκινάμε.
Θα συνεχίσουμε με την κυρία Χριστοπούλου Αθηνά, Προϊσταμένη Τρίτου Τμήματος Διεύθυνσης του Υπουργείου
Παιδείας και Εκπρόσωπο της Ελλάδας στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του European Agency.
Παρακαλώ, έχετε τον λόγο.
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4.3

Αθηνά Χριστοπούλου, Προϊσταμένη Γ΄ Τμήματος Διεύθυνσης ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ, εκπρόσωπος της
Ελλάδας στο Συμβούλιο Αντιπροσώπων του European Agency for Special Needs and Inclusive
Education

Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές για την πρόσκληση.
Είναι μεγάλη τιμή το γεγονός ότι βρίσκομαι στο ίδιο πάνελ με δύο ακαδημαϊκούς, που είναι εμβληματικές μορφές στον χώρο της Ελλάδας στο κομμάτι της ενταξιακής εκπαίδευσης και των σπουδών στην αναπηρία. Άνθρωποι που άνοιξαν δρόμους σκέψης για όλους εμάς.
Είναι σημαντικό, επίσης, που βρίσκομαι μαζί με την Amanda Watkins, η οποία ουσιαστικά στέκεται αρωγός και
βοηθός στις δράσεις της Διεύθυνσης.
Η εισήγησή μου, ουσιαστικά, έρχεται να συμπληρώσει τα ποσοτικά δεδομένα που παρουσίασε το πρωί ο κύριος
Κασσιανός και αφορούν τα πορίσματα μίας αρχειακής έρευνας που κάναμε στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και
έχει τίτλο «Φραγμοί στην Εκπαίδευση Μαθητών με Αναπηρία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα».
Είναι μια έρευνα που κινητοποιήθηκε από την επιθυμία μας να αναδείξουμε τη φωνή όλων όσων φτάνουν σε
εμάς, με διαμαρτυρίες, με υπομνήματα, με αναφορές, με προτάσεις.
Και θεωρούμε ότι παρά το γεγονός ότι το ζήτημα των φραγμών στην εκπαίδευση είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει
και από Πανεπιστημιακούς προσεγγιστεί πάρα πολλές φορές, αλλά και από την ΕΣΑμεΑ και από τον Συνήγορο
του Παιδιού, η ανάδειξη των φωνών, όπως φτάνουν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, έχει μια
ξεχωριστή αξία.

Ξεκινάω, λέγοντας ότι ουσιαστικά ξεκινάμε από τρεις παραδοχές, από το γεγονός ότι το ζήτημα της ισότιμης
πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση απολαμβάνει διεθνούς αναγνώριση, όπως ακριβώς το τοποθέτησε προηγουμένως η κυρία Watkins. Και ουσιαστικά, ότι η επιθυμία για μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στο
πλαίσιο της ένταξης απαιτεί τη διενέργεια καθολικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν όλες τις όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
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Θέτει, επίσης, μια σειρά από πολύ σημαντικά ερωτήματα που αφορούν ζητήματα ισότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Ερωτήματα, δηλαδή, τα οποία είναι δύσκολο να απαντηθούν, προφανώς, αν απομονωθούν από το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και από τα συγκεκριμένα εθνικά και πολιτισμικά συμφραζόμενα της χώρας μας,
για τη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ορμώμενη, λοιπόν, από τις παραπάνω παραδοχές, η εισήγηση αυτή εκκινεί από την ελληνική εκπαιδευτική
πραγματικότητα και θέτει συγκεκριμένους άξονες προβληματισμού.

Ουσιαστικά, αυτό που έχουμε κάνει είναι να αποδελτιώσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε όλες τις αναφορές,
τις διαμαρτυρίες, τα υπομνήματα μιας σειράς φορέων, συλλόγων, υπηρεσιών και ιδιωτών, γονέων, εκπαιδευτικών, που κατατίθενται στο ΙΕΠ την τελευταία διετία.
Πήραμε την τελευταία διετία για πρακτικούς περισσότερο λόγους, επειδή την τελευταία διετία υπάρχει μια ψηφιακή βάση δεδομένων και αυτό μας διευκόλυνε στην αναζήτηση.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Εντοπίστηκαν και εξετάστηκαν συνολικά 2.934 έγγραφα. Εκ των οποίων, προφανώς, τα 2.586 είναι διοικητικά έγγραφα, αντίστοιχα με τη λειτουργία της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Και 348 αναφορές, διαμαρτυρίες, προτάσεις, που αποτελούν και τον στόχο της συγκεκριμένης ανάλυσης.

Μπορείτε να δείτε στον συγκεκριμένο πίνακα ότι στο κομμάτι των διοικητικών εγγράφων, η συντριπτική πλειοψηφία προφανώς τον εισερχομένων εγγράφων στη Διεύθυνση προέρχονται από διευθύνσεις, από φορείς και
από πολίτες και από λοιπές οργανώσεις, Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, Συλλόγους Αναπήρων και λοιπά.
Και ουσιαστικά, οι κατηγορίες των διοικητικών αιτημάτων αφορούν ζητήματα προσωπικού, εγκρίσεις πρακτικών,
ερευνών, αιγίδες και λοιπά. Και σε μεγάλο ποσοστό, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την έγκριση παράλληλων
στηρίξεων, με την έγκριση σχολικών νοσηλευτών και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού.
Και έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει μια πολύ μεγάλη επένδυση δυναμικού σε αυτό
το κομμάτι, που φτάνει στο 71,7 ανταπόκριση σε αιτήματα.
Πέραν, λοιπόν, όλων αυτών των διοικητικών εγγράφων, που απλά σκιαγραφούν τη δουλειά της Διεύθυνσης, έχουμε και την τελευταία διετία, εντοπίσαμε 348 αναφορές, διαμαρτυρίες, προτάσεις συλλόγων γονέων, συλλόγων αναπήρων και λοιπών φορέων.

Ουσιαστικά, τα εισερχόμενα έγγραφα είναι από τρεις πηγές. Αναλύσαμε όσα ερχόντουσαν στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής δια του Γραφείου του Υπουργού, όσα ήρθαν απευθείας στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και όσα αποτέλεσαν αντικείμενο προς διαπραγμάτευση σε κοινοβουλευτικούς ελέγχους.
Τα ερευνητικά δεδομένα αποδελτιώθηκαν. Ακολουθήσαμε τη θεματική ανάλυση περιεχομένου. Ομαδοποιήσαμε, ταξινομήσαμε σε 12 κατηγορίες, οι οποίες μας έδωσαν στο τέλος τα εξής αποτελέσματα.
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Οι 93 εκ του συνόλου των 348 αναφορών, δηλαδή, ένα ποσοστό 26,7% που φτάνει στη Διεύθυνση ως παράπονο,
ως διαμαρτυρία, ως υπόμνημα, αφορά την παράλληλη στήριξη, τους σχολικούς νοσηλευτές και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Αυτό έχει από μόνο του μία αξία. Θα μιλήσουμε σε λίγο σε σχέση με αυτό.
Κατά σειρά, έχουμε ζητήματα προσωπικού, κτηριακά προβλήματα σχολείων, ζητήματα δια βίου εκπαίδευσης,
θέματα που έχουν να κάνουν με δυσλειτουργίες σχολείων και τις σχέσεις γονέων-εκπαιδευτικών και γονέωνσχολείου.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ελλείψεις εκπαιδευτικών, μεταφορά μαθητών, προσβασιμότητα, τμήματα ένταξης, ΚΕΔΔΥ. Κάποια περίοδο ήταν
το σχέδιο νόμου για τις νέες δομές, πριν ψηφιστεί. Και επίσης, έχουμε τώρα για κάποια λίγα έγγραφα, τα οποία
αφορούν ιδρύσεις, την πιθανότητα ίδρυσης ιδιωτικών ειδικών σχολείων.
Δε θα μπορέσουμε, προφανώς, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα πεδία. Πέντε κατηγορίες θέλουμε να απομονώσουμε, τα οποία νομίζουμε ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία, κυρίως σε ερμηνευτικό επίπεδο.
Το πρώτο από αυτά είναι το γεγονός ότι από τη συντριπτική πλειοψηφία των σχετικών αναφορών, αναδεικνύεται ότι η παροχή εξειδικευμένης στήριξης, παράλληλης στήριξης και ειδικού βοηθού, γίνεται αντιληπτή στην Ελλάδα και προβάλλεται επιτακτικά, ως ο βασικός και ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος προώθησης της ένταξης
των μαθητών στο σχολικό περιβάλλον του γενικού σχολείου.
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Μας κάνει εντύπωση, γιατί οι σχετικές αναφορές γίνονται σύσσωμα από αναπηρικές οργανώσεις, μεμονωμένους
γονείς, συλλόγους εκπαιδευτικών, αλλά και συλλόγους γονέων γενικών σχολείων, υπό μορφή διαμαρτυριών
ψηφισμάτων, υπομνημάτων και εξώδικων καταγγελιών.
Ειδικότερα, σ’ αυτό το πλαίσιο, οι ενστάσεις που εγείρονται αφορούν:
· πρώτον, τον εκφυλισμό, όπως χαρακτηρίζεται, του θεσμού της παράλληλης στήριξης, το γεγονός, δηλαδή, ότι
σε κάποιες περιπτώσεις δεν υλοποιείται ή η υλοποίησή της είναι ελλιπής. Ή το γεγονός ότι κάποιες φορές υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις ως προς την κάλυψη με προσωπικό.
· το γεγονός ότι η παράλληλη στήριξη δεν είναι πάντοτε ατομική και ονομαστική και δεν προσλαμβάνεται κάποιος για την παροχή της ένας εκπαιδευτικός αποκλειστικά για κάθε μαθητή.
· την κατά βάση υπαγωγή της σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και όχι στον τακτικό προϋπολογισμό. Τα
· τις ελλείψεις, σε κάποιες περιπτώσεις, εξειδικευμένου προσωπικού υποστήριξης. Αναφορά, φερ’ ειπείν, γίνεται εδώ σε ένα γονέα μαθητή με χρόνια πάθηση, για τον οποίο η σχολική νοσηλεύτρια αποκλειστικής φροντίδας δήλωσε αδυναμία παροχής έκτακτης, επείγουσας, εξειδικευμένης πρώτης βοήθειας.
· την ασάφεια των κριτηρίων με τα οποία κάποιοι μαθητές λαμβάνουν παράλληλη στήριξη και κάποιοι άλλοι όχι.
· και έκτον, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ζητήματα μη λειτουργικής συνεργασίας των γονέων με τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης. Και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και εδώ πέρα στην άγνοια των γονιών σε σχέση με
το είδος παρέμβασης που ακολουθεί το παιδί τους και το είδος του αναλυτικού, όταν και αν ακολουθείται.
Το εύρος των συγκεκριμένων αιτημάτων, διαμαρτυριών και διευκρινίσεων, επεκτείνεται και στις περιπτώσεις
του ιδιώτη βοηθού, ενός θεσμού που, συν τω χρόνω, παρουσιάζει σαφείς αυξητικές τάσεις.
Και εδώ πέρα, πολλά ερωτήματα δεχόμαστε προφορικά, αλλά και εγγράφως, μέσα από αυτό. Όπως, μπορεί ένας
γονιός να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού του, λαμβάνοντας και παράλληλη στήριξη και έχοντας ιδιώτη βοηθό;
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Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, το κέντρο βάρους αυτών των αιτημάτων παραμένει αποκλειστικά στο ζήτημα της εξατομικευμένης υποστήριξης και όχι, ουσιαστικά, δηλαδή, στην αναγκαιότητα αναδιαμόρφωσης των στόχων και των υποστηρικτικών πλαισίων του γενικού σχολείου, με τρόπο που να ανταποκριθεί στην ετερογένεια των αναγκών όλων των μαθητών.
Αυτό συμβαίνει, μάλιστα, παρά το γεγονός ότι σε όλες σχεδόν τις σχετικές αναφορές, τις 80, δηλαδή, αναφορές,
οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν θεμελιακές ελλείψεις και αμηχανία του συστήματος της γενικής εκπαίδευσης ως προς την εφαρμογή του ενταξιακού σκεπτικού, καθώς και έκδηλα ρατσιστικές συμπεριφορές.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

Ενδεικτικά, ως προς τούτο, παρατίθενται τα κάτωθι λόγια γονιών μαθήτριας που λάμβανε παράλληλη στήριξη
κατά το προηγούμενο έτος:

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

«Αναρωτηθήκαμε γιατί η κόρη μας είχε τοποθετηθεί σε ιδιαίτερο θρανίο, χώρια από τους συμμαθητές της και
δεν ακολουθούσε στοιχειωδώς το πρόγραμμα της τάξης, αλλά της είχε διατεθεί καθημερινά και έπαιζε σε έναν
ηλεκτρονικό υπολογιστή “Katia & Perry”. Αναρωτηθήκαμε, αν υπήρχε εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης,
ποιοι ήταν οι στόχοι και σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν και γιατί το παιδί κάποιες φορές οδηγούταν να παίζει μόνο
στο προαύλιο, όταν οι συμμαθητές της έκαναν μάθημα. Ακόμα και στα διαλείμματα, δεν υποστηριζόταν σε δραστηριότητες σχολικής ζωής, αλλά αφηνόταν να παίξει μόνη της, απομονωμένη από τα άλλα παιδιά.»
Οι πρακτικές αυτές εφαρμόστηκαν χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της οικογένειας ή άλλου ειδικού επιστήμονα, οδηγήσαν σε ψυχική κακοποίηση του παιδιού, αφού το παιδί υφίσταται καθολική απόρριψη μέσα στη σχολική τάξη
και αποστερείται της ένταξής του στο κοινωνικό περιβάλλον του σχολείου.
Παρόμοιες αναφορές υφίστανται από γονείς μαθητών και συλλόγους αναπήρων, σχετικά με «ακραίες συμπεριφορές εκπαιδευτικών που εκδηλώνονται ενόσω κάποιοι μαθητές προσπαθούν να ελέγξουν τον διαβήτη τους»
(παραθέτω ακριβώς, κατά λέξη) «οδηγώντας σε φαινόμενα στιγματοποίησης των συγκεκριμένων μαθητών και
μη ομαλής ένταξης τους στο σχολικό περιβάλλον».
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Παρά τις παραπάνω διαπιστωμένες δυσκολίες και την αμηχανία, όπως λέγεται, του συστήματος να ανταποκριθεί
στην ετερογένεια των αναγκών, σε μία μόνο εκ των 93 αναφορών που αφορούν ζητήματα εξειδικευμένων παρεμβάσεων, τα μέλη μίας αναπηρικής οργάνωσης θέτουν το κέντρο βάρους του προβλήματος της εκπαίδευσης
των ατόμων με αναπηρία στη γενική εκπαίδευση και όχι σε εξατομικευμένες παρεμβάσεις.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «το παιδί με ειδικές ανάγκες, που φοιτά στο γενικό σχολείο είναι ή θα έπρεπε να
είναι υπόθεση όλου του σχολείου και όχι μόνο του δασκάλου της παράλληλης στήριξης, ο οποίος μπορεί να μην
φτάσει ποτέ σε αυτό ή και να είναι ο ίδιος ανειδίκευτος. Οι γονείς καλούμαστε να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας
για πέντε τουλάχιστον ώρες την ημέρα σε ένα σχολείο που δε γνωρίζει. Και αν στην Πρωτοβάθμια, λόγω της μικρής ηλικίας, βρίσκουμε εκπαιδευτικούς που παρόλο το ότι δε γνωρίζουν έχουν διάθεση να συνεργαστούν, στη
Δευτεροβάθμια οι καταστάσεις που βιώνουμε είναι τραγικές. Είναι τόσο τραγικές, που πολλοί γονείς αναγκάζονται, προκειμένου να προστατέψουν τα παιδιά τους από τον ρατσισμό, να επιλέξουν τον οικειοθελή ή μη αποκλεισμό τους από το σχολικό πλαίσιο που δικαιούνται. Επιλέγουν να στείλουν σε ειδικές δομές τα παιδιά τους,
παρά τις δυνατότητες τους και τις άλλες εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, διακινδυνεύοντας έτσι σοβαρά την ομαλή
εκπαιδευτική τους πορεία και πολύ περισσότερο την κοινωνική τους ένταξη».
Παρόμοια ζητήματα παρατηρούμε και σε περιπτώσεις συγκεκριμένων αναφορών σχετικά με τα τμήματα ένταξης. Ο ατομικός φακός εστίασης, σε σχέση με τον ενταξιακό στόχο, παραμένει στις περιπτώσεις, ενώ οι σχετικές
ενστάσεις θίγουν ζητήματα ελλιπούς στελέχωσης των τμημάτων, ελλιπούς ή κακής συνεργασίας εκπαιδευτικών
ειδικής και γενικής αγωγής.

Ενδεικτικά, έχω παραθέσει εδώ πέρα ερώτημα που δεχθήκαμε από εκπαιδευτικό γενικής αγωγής, εάν υπάρχει
νόμος που να υποχρεώνει τον εκπαιδευτικό της τάξης να δεχθεί τον καθηγητή του τμήματος ένταξης στην τάξη
του.
Η λειτουργία του τμήματος ένταξης ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της αδυναμίας του γενικού σχολείου να ανταποκριθεί στην ετερογένεια των αναγκών όλων των μαθητών.
Με χαρακτηριστικό ερώτημα, μπορούν στα τμήματα ένταξης μαζί με τα άτομα με αναπηρία να μπουν και ασυνόδευτα προσφυγόπουλα, για να ενισχυθούν στο γλωσσικό μάθημα;
Και τέταρτον, περιπτώσεις δυσλειτουργιών του θεσμού, ιδίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Παραδείγματος
χάριν, ενστάσεις ως προς τον υπερβολικό αριθμό μαθητών, με συγκεκριμένα τμήματα ένταξης, τον τρόπο επιλογής μαθητών για την παρακολούθηση και ούτω καθεξής.
Αμφιταλαντεύτηκα αν θα το βάλω, γιατί είναι λίγο ακραίο, αλλά νομίζω ότι έχει μία αξία, έστω και στην ακραία
του διατύπωση. Τα λόγια μιας συναδέλφου φιλολόγου, η οποία ουσιαστικά έχει κάνει άπειρες προσπάθειες και
στην πολιτική ηγεσία και στη Διεύθυνση, λέγοντας ότι:
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Κος:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:
Εντάξει, δεν είναι σωστό να υπεργενικεύουμε και ούτε αυτοί είναι κατά. Αλλά όλοι είμαστε γνώστες των σημαντικών που υπάρχουν σε τμήματα ένταξης και δη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά έχουμε ευθύνη όλοι για το γεγονός ότι δεν προχωράει πάρα πολλά χρόνια τώρα.
Κος:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Κα ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ:
Στη συγκεκριμένη περίπτωση; Κοιτάξτε, η λύση που φαντάζομαι πρέπει να δεχθεί πλέον, είναι θεσμική. Και ουσιαστικά τώρα προσπαθούμε να φτιάξουμε μια Υπουργική Απόφαση που να ορίζει συγκεκριμένες παραμέτρους.
Και ουσιαστικά, να «επιβάλλει» τη συνεργασία γενικών και ειδικών παιδαγωγών και την οργάνωση των τμημάτων ένταξης σε μία ορθολογική, αν μη τι άλλο, βάση.

Συνεχίζω, γιατί ο χρόνος τρέχει, να μιλήσω για τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ότι οι ενστάσεις αφορούν κυρίως κτηριακά προβλήματα, ελλείψεις προσωπικού.
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Τη μεταφορά των μαθητών, ένα μέγα θέμα, στο οποίο συνήθως δε δίνουμε σημασία. Όμως, υπάρχουν παιδιά τα
οποία είναι εκτός εκπαιδευτικού συστήματος λόγω σημαντικών προβλημάτων στην μεταφορά, διοικητικές δυσκολίες.
Μαθητές οι οποίοι εξακολουθούν, ακόμη και σήμερα και παρ’ όλη αυτήν την ευαισθητοποίηση που ενδεχομένως υπάρχει, να μην παίρνουν μέρος στις σχολικές εκδρομές μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους, ακόμα
και στην ειδική αγωγή, μέσα στα ειδικά σχολεία.
Δυσλειτουργίες σχολείων, κακές σχέσεις γονέων και σχολείου και ακραίες συμπεριφορές στις σχέσεις αυτές. Δηλαδή, εντάξει, προφανώς αυτά που φτάνουν σ’ εμάς είναι όλα όσα δεν μπορούσε να επιλύσει το σύστημα μέχρι
να φτάσουν στον τελικό αποδέκτη τους. Όμως, αυτά που διαβάζουμε είναι πολύ ακραίες συμπεριφορές, με εμπλοκή της αστυνομίας και λοιπά.
Όσον αφορά τα ΚΕΔΔΥ, ένα άλλο τεράστιο θέμα το οποίο εγείρουν μαθητές. 12 ενστάσεις έχουμε, οι οποίες είναι
πολύ καυστικές.

Μιλάνε για αποσπασματικότητα, για προχειρότητα, για αργοπορία στην έκδοση γνωματεύσεων, αυθαιρεσία ως
προς τα κριτήρια παραπομπής των μαθητών στο γενικό και το ειδικό σχολείο, πολλαπλές υποκατηγοριοποιήσεις
των μαθητών. Και οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι ίδιες ώρες προτείνεται παράλληλη στήριξη και στους δύο, κάποιοι χαρακτηρίζονται περαιτέρω βαριά περιστατικά ή ελαφριά περιστατικά, για να υπαχθούν ή όχι στις κατηγορίες αυτών που δικαιούνται παράλληλη στήριξη. Και φυσικά, υπάρχουν και μεμονωμένα, εμπεριστατωμένα, η
αλήθεια είναι, περιστατικά αναξιοπιστίας στις γνωματεύσεις. Δηλαδή, περιστατικά που εννοώ ότι η μία γνωμάτευση είναι τον ένα χρόνο άλλη και τον άλλο χρόνο εντελώς διαφορετική. Τον ένα χρόνο είναι νοητική ανεπάρκεια και τον άλλο χρόνο είναι αυτισμός. Δηλαδή, δε θέλω να γενικεύσω, ούτε να καταφερθώ απέναντι σε έναν
θεσμό, που προφανώς πολλοί προσπαθούν να υπηρετήσουν ευσυνείδητα. Όμως, υπάρχουν δυσλειτουργίες που
νομίζω πρέπει κατάματα να δούμε.
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Επίσης, ένα άλλο τελευταίο κομμάτι που θέλω να θίξω είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και η Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και η σύνδεση με την αγορά εργασίας.
Αγωνία για την επαγγελματική κατάρτιση των μαθητών εκφράζεται σε 39 αναφορές. Μία εξ αυτών χαρακτηριστικά αναφέρει ότι οι απόφοιτοι του ΕΕΚ μετά την αποφοίτησή τους δεν ανήκουν σε καμία και δεν παρακολουθούν πλέον καμία εκπαιδευτική δομή. Ξεχνιούνται. Η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα είναι ζοφερή, γεγονός
που δημιουργεί σύγχυση. Δεν μπορούν να διαβιώσουν, να κατοικήσουν ή να εργαστούν με αυτονομία. Μη αποκαθιστάμενοι, όμως, επαγγελματικά, κοινωνικά, επιστρέφουν στις οικογένειές τους, όπου διαβιούν χωρίς καμία
περαιτέρω παροχή εκπαίδευσης και φροντίδας.
Τι θα συμβεί όταν οι γονείς τους φύγουν από τη ζωή ή όταν δεν είναι πλέον σε θέση να τους φροντίσουν; Σήμερα, τη φροντίδα την αναλαμβάνουν υποχρεωτικά τα αδέρφια ή οι γονείς ή, ελλείψει αυτών, τα εκάστοτε ιδρύματα.Με δεδομένη την έλλειψη δομών, οι βασικές αγωνίες που εκφράζουν οι γονείς είναι μια ενδεχόμενη παύση
στο μέτρο της παράτασης φοίτησης στα ΕΕΚ, η ανυπαρξία δομών μη ιδρυματικού χαρακτήρα, που να παρέχουν
στέγη, εργασία και φροντίδα και στην οποία θα διαβιούν οι μαθητές σε εξωτερικές κατοικίες, ενδεχομένως στην
πόλη.
Την έλλειψη Μεταγυμνασιακής δομής για τα άτομα με αναπηρία, καθώς και την έλλειψη ΚΔΑΠ ΜΕΑ με αυτόνομη και μη αυτόνομη διαβίωση στον χώρο των ΚΕΚ ΑΜΕΑ. Πολλά πράγματα μπορούμε να πούμε πάνω σ’ αυτά τα
ελάχιστα δεδομένα που παρουσίασα, σε σχέση με το εύρος των δεδομένων που έχουμε στα χέρια μας.
Οι λόγοι που εξετάσαμε προφανώς είναι επηρεασμένοι από συγκεκριμένα κυρίαρχα καθεστώτα γνώσης, από
κυρίαρχες ιδεολογίες, από μοντέλα μιας ατομικής διεκδίκησης. Και είναι, ίσως, θα μπορούσε κάποιος να ασκήσει
και κριτική ότι είναι στοχευμένα και ίσως όχι αντιπροσωπευτικά.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Παρά ταύτα, σε κάθε περίπτωση, αποπνέουν μία υπάρχουσα φωνή αγωνίας, σε σχέση με τη θέση των μαθητών
με αναπηρία, στο πλαίσιο ενός επιλεκτικού και σαφώς διαχωριστικού εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία οπωσδήποτε δεν μπορεί να αγνοηθεί.
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Ποιο είναι το βήμα μετά; Προφανώς, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν πολύ περισσότερο γι’ αυτό το
πράγμα και πιο εμπεριστατωμένα από εμένα.
Μέσα από τη συνεργασία μας με τον ευρωπαϊκό φορέα, μέσα από τη συνεργασία μας με όλους τους συναφείς
φορείς και πάντα υπό τα φώτα της ενεργούς ακαδημαϊκούς κοινότητας της χώρας μας στον χώρο της ένταξης,
προτεραιότητες του εκπαιδευτικού σχεδιασμού θα θεωρούσαμε στη νομοθεσία τη σύνταξη ενός ενιαίου νόμου
για την εκπαίδευση, ο οποίος θα επιχειρεί να ανταποκριθεί στην ετερογένεια των αναγκών όλων των μαθητών.
Στον νόμο αυτό, η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία δε θα αντιμετωπίζεται ως ένα αλλότριο ζητούμενο,
αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης.
Δεύτερον, σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης –γιατί ουσιαστικά τώρα μιλάω και από μία θέση μέσα στο Υπουργείο. Αν μη τι άλλο, ισότιμη ένταξη της εκπαίδευσης αναπήρων στο πλαίσιο του τακτικού προϋπολογισμού και
αποσύνδεση από αποσπασματικές παροχές και χρηματοδοτήσεις μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ.
Διοίκηση. Αυτό που αναφέρθηκε και λίγο πιο πριν, έγκαιρος προγραμματισμός. Συντονισμός αρμόδιων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών και σύναψη διυπουργικών συνεργασιών.
Προσωπικό, διασφάλιση του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού, που θα πλαισιώσει τις εκπαιδευτικές δράσεις
καταπολέμησης των μορφών του αποκλεισμού. Υπάρχει πρόθεση τώρα, υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες για μόνιμους διορισμούς, που αναμένουμε να δούμε.
Συνεχής επιμόρφωση εκπαιδευτικών γενικής αγωγής επί ζητημάτων ανταπόκρισης στην μαθητική ετερογένεια.
Είμαστε τυχεροί, στην παρούσα φάση, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για την επιμόρφωση, ότι μια
ομάδα εξαιρετικών ακαδημαϊκών, που θα μεταλαμπαδεύσει τα φώτα της σε στελέχη εκπαίδευσης, στο κομμάτι
της ενταξιακής εκπαίδευσης και της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.

Επίσης, για να κλείσω, τη δομή και την κουλτούρα των σχολικών μονάδων, αυτό που λέμε, την ανασυγκρότηση
της δομικής αρχιτεκτονικής των σχολείων, με στόχο την ανταπόκριση στην ετερογένεια. Την απαγκύλωση από
κακοποιημένες ή ενίοτε κακοποιητικές μορφές υποστήριξης.
Την καλλιέργεια μιας συνεργατικής κουλτούρας και συνεργατικών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα. Και τέλος, το
κομμάτι της παιδαγωγικής πράξης. Την προαγωγή των αρχών της παιδαγωγικής της ένταξης.
Την εγκαθίδρυση ενός δημοκρατικού διαλόγου στην εκπαίδευση, που ουσιαστικά θα αναδεικνύει και θα ενδυναμώνει τη φωνή όλων των εμπλεκομένων και αφετέρου θα αντιμάχεται την αναπαραγωγή των δομικών ανισοτήτων.
Και προφανώς, την αναγνώριση της αναπόδραστα πολιτικής φύσης του επαγγέλματος όλων όσοι εμπλέκονται με
την εκπαίδευση.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Κα ΓΚΙΚΑ:
Κυρία Χριστοπούλου, ευχαριστούμε πολύ. Τα δεδομένα της έρευνάς σας είχαν πολύ ενδιαφέρον. Πολλούς μας
σόκαραν, άλλους μας θύμωσαν. Αλλά έχουν πολύ μεγάλο μέρος αλήθειας. Όσοι δουλεύουμε στην ειδική αγωγή,
το ξέρουμε πολύ καλά αυτό και είναι κρίμα να κλείνουμε τα μάτια.
Εγώ θα πάρω το θάρρος, από το βήμα αυτό που μου δίνεται, να επιβεβαιώσω πολλά από αυτά τα περιστατικά.
Θέλω να κρατήσετε από την εισήγηση της κυρίας Χριστοπούλου, παρακαλώ πολύ, ότι τα αιτήματα αφορούσαν
την παράλληλη στήριξη, πολύ μεγάλος αριθμός. Πρέπει να σκεφτούμε για αυτόν τον θεσμό. Δε νομίζω ότι η λύση
είναι να προσλάβουμε άπειρα άτομα παράλληλης στήριξης. Πρέπει να δούμε λίγο την κουλτούρα, τη φιλοσοφία
της συμπερίληψης, τους στόχους της παράλληλης στήριξης, τις ανάγκες των παιδιών αυτών. Και κυρίως, να κρατήσω και να κλείσω με αυτό, τι γίνονται τα παιδιά αυτά μετά το ΕΕΚ. Γιατί, για εμένα, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η αυτόνομη διαβίωση, η κοινωνική επικοινωνία, η αξιοπρέπεια που θα καλούνται να έχουν αυτά τα παιδιά
από τους πολίτες αλλά και στον εαυτό τους τον ίδιο, μέχρι να τελειώσουν τη ζωή τους και να μπορέσουν και οι
γονείς τους να φύγουν με ηρεμία.
Να καλέσω την κυρία Αναστασία Βλάχου. Και εγώ είμαι περήφανη που είμαι στο πάνελ μαζί της, γιατί και για
μένα είναι δασκάλα. Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικής Ένταξης, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

4.4

Αναστασία Βλάχου, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής - Εκπαιδευτικής Ένταξης, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παραμείνατε, παρόλο που έχουμε καθυστερήσει τόσο πολύ. Είμαι ιδιαίτερα ευγνωμονούσα.
Κος:

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κα ΒΛΑΧΟΥ:
Δεν είναι έτσι. Εξακολουθώ, να σας ευχαριστήσω, γιατί είναι μία μακρά ημέρα, με πολύ δύσκολα θέματα. Και να
ευχαριστήσω και την Επιτροπή, που με κάλεσε σήμερα να συμμετέχω σ’ αυτήν τη συζήτηση.
Εγώ δε θα μιλήσω για την Ειδική Αγωγή. Θα αναδείξω μερικά ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία, την
εκπαίδευση των αναπήρων και την ένταξή τους, ειδικότερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, όταν μιλάς σε μία ημερίδα για τόσο πολύπλοκα ζητήματα, να δεις από πού θα ξεκινήσεις. Και είπα, βέβαια, να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. «Ποιο είναι το πρόβλημα;»

Τόσο τα ερευνητικά δεδομένα, όσο και η καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική καταδεικνύουν ότι πρώτον, πολλά
παιδιά με αναπηρία –και το σημαντικό είναι ότι ανεξάρτητα από το είδος και τον βαθμό σοβαρότητας της αναπηρίας- έχουν αποκλειστεί και εξακολουθούν να αποκλείονται από τη γενική εκπαίδευση.
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Αρκετά από τα παιδιά με αναπηρία, που έχουν πρόσβαση στα δημόσια σχολεία, είτε σε γενικά είτε σε ειδικά,
λαμβάνουν χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση ή, σε μερικές περιπτώσεις, ακατάλληλη εκπαίδευση.
Σε πολλά σχολεία, ανεξάρτητα από τον βαθμό της ένταξης που επικρατεί –δηλαδή, τμήματα ένταξης, παράλληλη
στήριξη ή κάτι άλλο- τα παιδιά με αναπηρία θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ωφεληθούν από την γενική εκπαίδευση, πριν ακόμα εκπαιδευτούν σε αυτήν. Δηλαδή, αν κάποιος πάει και πει «ξέρετε, θα έρθει εδώ μία
μαθήτρια με νοητική καθυστέρηση», η πιο άμεση απάντηση είναι «κοίταξε να δεις, εντάξει, αν μπορεί να εκπαιδευτεί, καλώς, αν δεν μπορεί». Δηλαδή, πρέπει ο μαθητής με αναπηρία να αποδείξει ότι θα ωφεληθεί από τη
γενική εκπαίδευση, πριν ακόμα πάει σ’ αυτήν.
Από μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του εκπαιδευτικού πλαισίου, φαίνεται ότι τα
παιδιά με αναπηρία διαχωρίζονται μερικώς ή ολοσχερώς, με το πρόσχημα ότι θα πρέπει να προστατευθούν από
την σκληρή πραγματικότητα της γενικής εκπαίδευσης.

Το ερώτημα είναι, ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα; Είναι οι αρνητικές και εχθρικές τάσεις των εκπαιδευτικών, οι αρνητικές ή εχθρικές τάσεις των συμμαθητών, από τη λεκτική ή σωματική θυματοποίηση, από την έλλειψη πόρων, από τα περιορισμένα και περιοριστικά βίαια αναλυτικά προγράμματα. Ή και από έναν εν γένει αναπηρικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Από ποιους να προστατευθούν, δηλαδή; Από εμάς, τους τυπικώς αναπτυσσόμενους.

Για να μη σας κουράσω, εάν κάποιος μελετήσει πολύ σοβαρά την ιστορία της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία, αυτή η ιστορία μας δείχνει ότι οι αποφάσεις σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάταξη των αναπήρων
ατόμων έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός περιθωριοποιημένου πληθυσμού, που έχει υποστεί εγκλεισμό
σε ιδρύματα, διαχωρισμό, ελλιπή εκπαίδευση, κοινωνική απόρριψη, φυσικό αποκλεισμό.
Και σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat –και δεν αναφέρομαι τώρα, στην εποχή της κρίσης, αναφέρομαι διαχρονικά και συστηματικά- μακροχρόνια επίπεδα ανεργίας και φτώχειας.
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Δηλαδή, οι ανάπηροι άνθρωποι καταγράφονται επίσημα ως οι φτωχότεροι των φτωχών. Είναι οι πρώτοι που απολύονται σε εποχή κρίσης. Είναι οι τελευταίοι που προσλαμβάνονται σε εποχή όπου υπάρχει ευμάρεια.
Με λίγα λόγια, στο ερώτημα, ποιο είναι το πρόβλημα, η απάντηση είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι ο αποκλεισμός βρίσκεται παντού. Και υπάρχει για πολύ, πολύ καιρό. Βρίσκεται τόσο παντού και υπάρχει τόσο πολύ καιρό –είναι ένα πράγμα σαν την μουσική, υπάρχει ανέκαθεν. Υπάρχει στο υπόβαθρο, υπάρχει δεξιά, αριστερά, πάνω-κάτω, υπάρχει παντού.
Το επικίνδυνο ποιο είναι; Ότι το έχουμε συνηθίσει. Το θεωρούμε φυσικό και δεδομένο. Το θεωρούμε φυσιολογικό. Σε τέτοιο βαθμό, που ακόμα και όταν έχουμε βίαιες πρακτικές αποκλεισμού, δεν μπορούμε σ’ αυτήν τη φάση
να τις εντοπίσουμε και να τις αναγνωρίσουμε.
Κατά καιρούς, απέναντι σε αυτές τις μορφές αποκλεισμού, είναι αλήθεια ότι θέτουμε το θέμα της ένταξης. Η ανάλυση, όμως, της ένταξης είναι δύσκολη. Ούτε ξεκινάει, ούτε μπορεί να περιοριστεί σε τέτοιου τύπου ομιλίες,
παρόλο που είναι πολύ σημαντικές και αυτές οι ομιλίες.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αλλά, η ένταξη είναι δύσκολη, διότι φέρνει στο προσκήνιο το ζήτημα της αλλαγής. Ποια, όμως, είναι η διαφορά
εδώ; Η ένταξη δεν εστιάζεται στη μονομερή αλλαγή του ατόμου.
Ένταξη δε σημαίνει μονομερής υποστήριξη του ανάπηρου ατόμου. Ένταξη δε σημαίνει μονομερή ομαλοποίηση
και μονομερή αφομοίωση του ατόμου σε ένα αμετάβλητο εκπαιδευτικό σύστημα. Η ένταξη σημαίνει πρωτίστως
μετασχηματισμό εκείνων των παραγόντων που εμποδίζουν την αλλαγή. Υπάρχουν διάφοροι τέτοιοι δομικοί παράγοντες. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω σε δύο παράγοντες, γιατί θεωρώ ότι αυτοί οι παράγοντες είναι πηγή, είναι
οι γενεσιουργές αιτίες άλλων περιοριστικών παραγόντων.
Ο ένας παράγοντας που εμποδίζει την αλλαγή είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την ένταξη. Κατέγραψα από το πρωί 12 διαφορετικούς ορισμούς της ένταξης, ενώ κανένας από τους ομιλητές δεν είπε πώς ορίζεται η
ένταξη. Και όμως, κατεγράφησαν 12 διαφορετικοί ορισμοί της ένταξης. Επομένως, ένας τέτοιος δομικός περιορισμός είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την ένταξη. Τι είναι η ένταξη; Ο δεύτερος δομικός περιορισμός
είναι ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε την αναπηρία.
Αυτά τα δύο μαζί, σε συνδυασμό, αποτελούν ένα πολύ ισχυρό κοκτέιλ, το οποίο είτε προωθεί την αλλαγή είτε
την παρεμποδίζει.
Όσον αφορά στην ένταξη στο σχολείο, το γνωρίζουμε τώρα πια, το έχει πει η Παιδαγωγική, το έχει πει η Κοινωνιολογία, το έχει πει η Βιολογία, η Ιατρική, οι Νευροεπιστήμες, που είναι και της μόδας. Σήμερα περισσότερο οι
εκπαιδευτικοί στρέφονται στη Νευροεπιστήμη, παρά στην παιδαγωγική, δυστυχώς.
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Γνωρίζουμε ότι το περιβάλλον είναι εκεί το οποίο μετατρέπει και διαφοροποιεί την πορεία της αναπηρίας και
την οδηγεί σε μία ελλιπή, ελλειμματική ανάπτυξη.

Δεν είναι τυχαίο ότι όταν μιλούσαμε για την ένταξη των γυναικών και όταν μιλάμε για την ένταξη των γυναικών
στην εκπαίδευση, η ένταξη των γυναικών προϋποθέτει τη μείωση πρακτικών σεξισμού. Η ένταξη των μεταναστών προϋπέθεσε και προϋποθέτει τη μείωση πρακτικών ρατσισμού.
Κατ’ αντιστοιχία, η ένταξη των αναπήρων προϋποθέτει τη μείωση πρακτικών «μισαναπηρισμού». Αντ’ αυτού,
όμως, στην περίπτωση της αναπηρίας, κάθε εκπαιδευτική και κοινωνική ανισότητα αυτόματα νομιμοποιείται και
διαιωνίζεται στη βάση της βιολογικής ανισότητας.
Θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάποιος μας ρωτήσει «γιατί ένας μαθητής με αναπηρία βρίσκεται στο
ειδικό σχολείο;», πολύ γρήγορα, σχεδόν αυτόματα, σαν είναι κάτι το πιο φυσικό, λέμε «ο Γιάννης βρίσκεται στο
ειδικό σχολείο γιατί είναι ανάπηρος». Όχι, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο η δυσλειτουργία ο λόγος για
τον οποίο ο Γιάννης βρίσκεται στο ειδικό σχολείο. Πηγαίνει στο ειδικό σχολείο, διότι το σχολείο της γειτονιάς του
είναι ελλειμματικό». Και χρησιμοποιώ σκοπίμως αυτήν την λέξη, διότι ακόμα και στα πανεπιστημιακά δρώμενα,
ακόμα και στον χώρο της εκπαίδευσης, έχω βαρεθεί να ακούω την έκφραση «έλλειμμα», «ελλειμματικό παιδί»,
«πρόβλημα», «ελλειμματική προσέγγιση».
Το σχολείο της γειτονιάς του είναι ελλειμματικό. Και αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Όμως, πολύ
γρήγορα προσάπτουμε την ανεπάρκεια του συστήματος πάνω στη δυσλειτουργία του μαθητή.

Και έτσι, δημιουργούμε αυτό που στην σχολική ψυχολογία ονομάζουμε δευτερογενή αναπηρία. Δηλαδή, η δευτερογενής αναπηρία είναι όλες εκείνες οι διαστρεβλώσεις της ανάπτυξης και των αναπτυξιακών λειτουργιών του
ατόμου, οι οποίες, όμως, προέρχονται από το περιβάλλον.
Πολλά συμπτώματα ή ανάπηρες καταστάσεις αποτελούν δευτερογενή προβλήματα και εντάσσονται σε αυτό που
ονομάζουμε δευτερογενή αναπηρία. Παρά την παραπάνω διαπίστωση, ακόμα και σήμερα, τόσο στα σχολεία,
όσο και στη νομοθεσία, αγνοείται συστηματικά και πεισματικά η διάκριση ανάμεσα στη βλάβη και στον περιορισμό που θέτει η βλάβη και στην αναπηρία και στον περιορισμό που προέρχεται από τον τρόπο που ένα οργανωμένο σύστημα, όπως, για παράδειγμα, είναι το σχολείο, αντιμετωπίζει τους μαθητές με δυσλειτουργίες.

140

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

Για να το εξηγήσω λίγο αυτό, θα ήθελα να δώσω ένα παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τις δομές της ειδικής αγωγής. Μιλάμε για τα τμήματα ένταξης. Και μάλιστα, είπαμε ότι σε 10 νησιά δεν υπάρχουν τμήματα ένταξης κι αυτό
μας ανησυχεί.
Στα τμήματα ένταξης που πηγαίνει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η πλειοψηφία των εν λόγω μαθητών θα πάει για 4 ώρες, 5 ώρες, 6 ώρες, 7 ώρες; Αν πάει παραπάνω, υπάρχει τεράστιο θέμα.
Η πλειοψηφία, όμως, των παιδιών, πηγαίνει κατά μέσο όρο για 6-7 ώρες. Υπάρχει ένα ερώτημα. Τις υπόλοιπες
26 πού βρίσκεται; Τις υπόλοιπες 26, 25, 24, 23 βρίσκεται μέσα στη γενική τάξη.
Δε χρειάζεται να είσαι μαθητής με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για να καταλάβεις τι δευτερογενή αναπηρία
τρως όταν για όλη τη σχολική εβδομάδα εκπαιδεύεσαι μόνο 6 ώρες. Αν δηλαδή υποθέσουμε –υποθέσουμε, δεν
έχουμε δεδομένα- ότι στα τμήματα ένταξης –και το υποθέτουμε, καλοπροαίρετα- γίνεται ουσιαστική δουλειά και
ουσιαστική εκπαιδευτική παρέμβαση, τότε ο συγκεκριμένος μαθητής, που μεταφέρεται στα τμήματα ένταξης,
στην ουσία εκπαιδεύεται με ουσιαστικό τρόπο 6 ώρες τη βδομάδα.
Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ερώτημα. Τι γίνεται με την εκπαίδευσή του τις υπόλοιπες 25 ώρες, που βρίσκεται μέσα στη γενική τάξη.
Σε μία έρευνα που είχε κάνει η κυρία Παντελιάδου και την έχω, είναι δημοσιευμένη, είχε συζητήσει με 160 σχολεία, 160 εκπαιδευτικούς. Αποτέλεσμα, μιας και είμαστε στα αποτελέσματα. Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι πάνω από το 1/5 των δασκάλων δηλώνουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, για να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις ειδικών αναγκών, που συνάντησαν στις τάξεις τους. Το 1/5 των εκπαιδευτικών, λοιπόν, δηλώνουμε ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως για τις 25 ώρες εβδομαδιαίως που είναι ο μαθητής με ειδικές ανάγκες μέσα στη γενική τάξη.
Επομένως, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας, δεν ανησυχώ επειδή σε 10 νησιά δεν υπάρχουν τμήματα
ένταξης. Το πιο εύκολο είναι απευθείας να δημιουργηθούν τμήματα ένταξης. Ανησυχώ, όμως, ιδιαίτερα τα τελευταία 30 χρόνια, από τότε που δημιουργήθηκαν τα τμήματα ένταξης, για το τι γίνεται μέσα στη γενική τάξη τις
υπόλοιπες 25 ώρες, που οι μαθητές που εκπαιδεύονται στα τμήματα ένταξης βρίσκονται μέσα στη γενική τάξη.
Θεωρώ ότι δεν μπορούμε, πραγματικά το λέω αυτό, μετά από 30 χρόνια, να προχωρήσουμε με ουσιαστικό τρόπο στην ένταξη, εάν πρώτα από όλα δεν καθίσουμε να δούμε τι είναι η ένταξη.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ακούω, την ένταξη τη λέμε παράλληλη στήριξη. Τη λέμε τμήμα ένταξης. Τη λέμε ενσωμάτωση, συμπερίληψη,
συνεκπαίδευση, σχολείο για όλους, πλήρη ένταξη.
Ρωτάνε οι φοιτητές μου, είστε υπέρ της πλήρους ένταξης; Λέω «παιδί μου, είναι σαν να με ρωτάς, είμαι πολύ ή
λίγο έγκυος;». Δεν είναι πλήρης, μερική, ολική. Υπάρχει η ένταξη και υπάρχει ένας αγώνας για να δούμε πώς
μπορούμε να εφαρμόσουμε πρακτικές που θα στηρίξουν τα σχολεία, να γίνουν πιο ενταξιακά.
Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να πάμε πολύ μακριά, αν δεν κατανοήσουμε τι είναι η ένταξη.
Όταν στο εξωτερικό φύγαμε από τον όρο integration ή mainstreaming και πήγαμε στο inclusive education, σημαίνει όχι αλλαγή στον όρο, αλλαγή στον προσανατολισμό. Εμείς, πριν ακόμα δούμε τι είναι η ένταξη, ξαφνικά
μιλάμε για συμπερίληψη, για συνεκπαίδευση.
Δε μένω τόσο στους όρους. Αλλά, στο γεγονός ότι αγνοούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ένταξης πριν το
’80, συγκεκριμένα πριν από το ’94, από τη Σαλαμάνκα και ποια είναι η διαφορά της ένταξης μετά το ’94 και όσων
έχουν δημιουργηθεί και το τι έχει υπογράψει η ίδια η χώρα που τα υπέγραψε.
Επομένως, στο πρώτο θέμα θεωρώ ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε –αν θέλουμε, γιατί μπορεί να μη θέλουμετο πρώτο θέμα είναι να δούμε πώς ορίζουμε τι είναι η ένταξη. Όχι ως σύνθημα. Ως εκπαιδευτική πράξη.
Το δεύτερο θέμα είναι να κατανοήσουμε ότι είναι άλλο η βλάβη και άλλο η αναπηρία. Είναι άλλο οι περιορισμοί
που προέρχονται από την βλάβη. Και άλλο οι περιορισμοί που προέρχονται από την αναπηρία, δηλαδή, από τον
τρόπο που ένα οργανωμένο σύστημα αντιμετωπίζει τα άτομα ή τους μαθητές με συγκεκριμένη βλάβη.
Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα, εάν δεν κατανοήσουμε ότι η ομαλοποίηση και διόρθωση της βλάβης αποτελεί έργο της ιατρικής. Ενώ το έργο της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η
ομαλοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος και η ενδυνάμωσή του, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις
πολυπλοκότητες που καλείται να αντιμετωπίσει.
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Δηλαδή, το θέμα της ένταξης δεν είναι το πώς θα υποστηρίξω τον μαθητή να ενταχθεί, αλλά πώς θα υποστηρίξω
και θα ενισχύσω και θα ενδυναμώσω τα σχολεία να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα που έτσι
κι αλλιώς καλούνται να αντιμετωπίσουν. Και αυτή είναι η μόνη φυσιολογικότητα. Η διαφορετικότητα μέσα στις
γενικές τάξης, που όσο πάμε γίνεται και ακόμα πιο έντονη.
Επειδή, όμως, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, η ομαλοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος είναι ένα πολύπλοκο
πολιτικό και εκπαιδευτικό εγχείρημα, για τον λόγο αυτό η ένταξη σε θεωρητικό επίπεδο αποτελεί ένα πολύ ισχυρό σύνθημα. Πάρα πολύ ισχυρό σύνθημα.
Ποιος θα τολμήσει να πει ότι δεν είναι ενταξιακός; Είναι λίγο αυτό το political correctness της Αμερικής.

Η ένταξη, η ισότιμη εκπαίδευση, βλέπω ισότιμη συνεκπαίδευση, το σχολείο για όλους, κοινωνική δικαιοσύνη.
Όλοι αυτοί οι πολύ ωραίοι όροι, που δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνουν.
Αυτό που ξέρω, όμως, είναι ότι ενώ η ένταξη αποτελεί ένα ισχυρό σύνθημα, στην πράξη η ένταξη αποτελεί μία
γραφειοκρατική συζήτηση για τη διαχείριση των ανάπηρων μαθητών ή των μαθητών που αποκλίνουν από τον
κυρίαρχο μέσο όρο.
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Όταν η ένταξη προσλαμβάνεται ως τεχνικό πρόβλημα, τότε τείνει να μετασχηματίζεται σε μία τοπικού τύπου ενσωμάτωση, με την ανάπτυξη αφομοιωτικών πρακτικών.
Αυτό ίσως εξηγεί γιατί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ της ενσωμάτωσης, της ένταξης και της συμπερίληψης. Μία
τέτοια πρακτική ατομικής διαχείρισης του προβλήματος, θεωρώ ότι είναι και η παράλληλη στήριξη. Δε χρειάζεται να απαριθμήσω τα προβλήματα που σχετίζονται με την παράλληλη στήριξη, γιατί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Θα ήθελα, όμως, να επισημάνω ότι η παράλληλη στήριξη, με τον τρόπο που εφαρμόζεται, όχι μόνο δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία ενταξιακών περιβαλλόντων μάθησης, αλλά αντιθέτως, εάν δούμε τα ερευνητικά αποτελέσματα που υπάρχουν, δημιουργεί καινούριες μορφές εξάρτησης, αποκλεισμού και περιθωριοποίησης.
Με τη μόνη διαφορά ότι αυτός ο αποκλεισμός ενδύεται με τον μανδύα της ένταξης. Άρα, μιλάμε για πρακτικές
καθαρά αφομοίωσης του παιδιού. Αυτές οι πρακτικές αφομοίωσης του παιδιού χαρακτηρίζονται ως ενταξιακές
πρακτικές. Και ενώ είναι η αφομοίωση αυτή που αποτυγχάνει, θεωρούμε ότι αποτυγχάνει η ένταξη.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, θεωρώ ότι, σε αντίθεση με τις τεχνικές διαχείρισης και αφομοίωσης της διαφορετικότητας, η ένταξη απαιτεί και προϋποθέτει οργανωμένες δομές συνεργασίας.
Σε μία πολύ μεγάλη έρευνα που έγινε σε 10.000 σχολεία στην Αμερική, όπου η ένταξη έχει μία, ας το πούμε, πιο
μακρόχρονη ιστορία, έγινε μία πολύ μεγάλη έρευνα, για να βρεθούν τα σχολεία εκείνα που είχαν υψηλές σχολικές επιδόσεις για όλους τους μαθητές. Δηλαδή και με και χωρίς αναπηρία.
Για να εστιάσουν σ’ αυτά τα σχολεία και να δουν ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που ωθούν αυτά τα σχολεία
να έχουν αυτό που ονομάζουμε ποιότητα και ισότητα. Δηλαδή, αυτό που λέγανε quality και equality.

Βρέθηκε ότι κατεξοχήν ένας, κύριος προβλεπτικός παράγοντας της θετικής στάσης των εκπαιδευτικών στη δημιουργία ήταν οι συνεργασίες.
Οι συνεργασίες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, οι συνεργασίες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στα στελέχη
της εκπαίδευσης, οι συνεργασίες ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, διαφορετικών τάξεων, η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς.
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Ο σημαντικότερος προβλεπτικός παράγοντας είναι η συνεργασία. Η ένταξη είναι μια πολύπλοκη κατάσταση. Γιατί; Γιατί είναι πολύπλοκο το να αντιμετωπίσουμε τη διαφορετικότητα σε ένα σύστημα που η ραχοκοκαλιά του είναι η ομοιογένεια. Άρα, προσπαθούμε να σεβαστούμε τη διαφορετικότητα σε εκπαιδευτικά συστήματα τα οποία
στηρίζονται στην ομοιογένεια.
Το δεύτερο είναι η αίσθηση της κοινής ευθύνης. Όχι ο ανάπηρος μαθητής, γι’ αυτόν είναι υπεύθυνος ο ειδικός
παιδαγωγός, εγώ είμαι υπεύθυνη για τα υπόλοιπα παιδιά.
Το τρίτο είναι οι υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές. Και οι απαιτήσεις από όλους τους μαθητές.
Το τέταρτο είναι ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων και δεξιοτήτων. Άλλες γνώσεις έχει ο ειδικός παιδαγωγός, άλλες γνώσεις έχει ο γενικός. Μαζί οι γνώσεις των δύο μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας μέσα στην τάξη.
Η υποστήριξη του κοινού στόχου, όπου ο κοινός στόχος δεν είναι η μονομερής υποστήριξη του μαθητή, αλλά η
υποστήριξη του εκπαιδευτικού, για να βελτιώσει το έργο του, έτσι ώστε να υπάρξει καλή επίδοση ή η υποστήριξη όλων των μαθητών.
Και βέβαια, η αίσθηση της επαγγελματικής κοινότητας στο πλαίσιο του σχολείου.
Δε θα ήθελα να σας κουράσω. Θα ήθελα να ολοκληρώσω την εισήγησή μου επισημαίνοντας ότι όλα τα παραπάνω μας δείχνουν ότι η ένταξη δεν αποτελεί μία περιφερειακή δραστηριότητα της εκπαίδευσης. Δεν είναι κάτι επιπλέον. Δεν είναι κάτι έξτρα.
Και δεν αφορά σε καμία περίπτωση την απλή μεταφορά των μαθητών σε ένα αμετάβλητο, υποχρηματοδοτούμενο και ανοργάνωτο πλαίσιο. Η ένταξη δεν αποτελεί φθηνή εναλλακτική λύση της ειδικής αγωγής.
Η ένταξη αφορά τον πυρήνα λειτουργίας –και επιτρέψτε μου- και δυσλειτουργίας του γενικού εκπαιδευτικού
συστήματος. Από αυτήν την οπτική, θεωρώ ότι σήμερα βιώνουμε μία καινούρια μορφή κοινωνικού αποκλεισμού.

Ποια είναι αυτή η καινούρια μορφή κοινωνικού αποκλεισμού; Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι να διακηρύξουμε την
αποδοχή της διαφορετικότητας και ταυτόχρονα να την αποκλείσουμε.
Έκανα ένα πείραμα. Πάτησα στη βάση δεδομένων στο Google, γκούγκλαρα, που λέει και η κόρη μου, τη λέξη ενταξιακή εκπαίδευση. Και σε 0,33 δευτερόλεπτα βγήκαν 19.000.000 σελίδες και κάτι με τον όρο ενταξιακή εκπαίδευση.
Στην εποχή της ένταξης, τι ειρωνεία, τα σχολεία έχουν γίνει λιγότερο ανεκτικά στη διαφορετικότητα. Και αυτό,
αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους πάρα πολύ σοβαρά.
Σας ευχαριστώ.
Κα ΓΚΙΚΑ:
Κυρία Βλάχου, ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας. Πράγματι, έχουμε μπει σε διαδικασία προβληματισμού
καθ’ όλη τη διάρκεια της εισήγησής σας. Να κρατήσουμε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η δυσκολία των ορι-
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σμών, πράγματι. Και βεβαίως, αυτό δεν αφορά μόνο την ειδική αγωγή, τη συμπερίληψη ή τα άτομα με αναπηρία
ή αντίστοιχους ορισμούς που έχουμε αναφέρει σήμερα. Αφορά όλη την επιστημοσύνη. Όταν έχουμε πολύπλοκα
θέματα, με τα οποία ασχολούνται επιστήμονες από διαφορετική βάση, δεν είναι εύκολο να μπορέσουν να προσεγγίσουν και να δώσουν έναν ολοκληρωμένο ορισμό.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν πρέπει όλοι μας να κάτσουμε στο τραπέζι και να βρούμε έναν-δύο αποδεκτούς
ορισμούς, ακόμα και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό, εφόσον το ορίσουμε.
Με βρίσκετε απόλυτα σύμφωνη με τη δευτερογενή αναπηρία, την οποία εισπράττουν τα παιδιά αυτά. Και εύχομαι, όπως όλοι ευχόμαστε, να καθίσουμε γρήγορα όλοι στο τραπέζι και να μιλήσουμε για την καθημερινή πράξη.
Και να μπορέσουμε να βρούμε τις λύσεις, έτσι ώστε να κάνουμε την εκπαίδευση των παιδιών όχι καλύτερη, αλλά
«συμπεριληπτικότερη», αν μου επιτραπεί ο όρος.
Η κυρία Καραγιάννη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κυρία Καραγιάννη σας καλώ στο βήμα. Μπορεί να είστε τελευταία
στη σειρά ομιλήτρια, αλλά θα σας ακούσουμε με πολλή προσοχή. Ευχαριστώ πολύ.

4.5

Παναγιώτα Καραγιάννη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω με τη σειρά μου το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ και την ΕΣΑμεΑ, για την πρόσκληση. Γιατί θεωρώ ότι η συνάντηση η σημερινή είναι αρκετά σημαντική. Αν και θα την περίμενα περισσότερο συγκρουσιακή, είναι πάρα πολύ ήπια. Και αυτή η συναίνεση εμένα, κάθε φορά που συμβαίνει, με φοβίζει πολύ, ομολογώ.
Επίσης, με αυτήν τη μορφή της συναίνεσης, σήμερα νιώθω κι ένα déjà vu. Με ποια έννοια το λέω αυτό; Γνωριζόμαστε με την κυρία Βλάχου από το 1996. Θα ιστορικοποιήσω λίγο την πραγματικότητα της ένταξης, μέσα από
την προσωπική ερευνητική μου εμπειρία. Και θα τοποθετηθώ απέναντι στα ζητήματα της παιδαγωγικής της ένταξης, ως προς την ευθύνη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ήμουν πολύ σίγουρη σήμερα ότι θα αναφερθούν στατιστικά δεδομένα, ότι θα χειροκροτήσουμε και θα εορτάσουμε όλοι μαζί την εικοσάχρονη ένταξη στην Ελλάδα. Ότι θα βρούμε τρόπους να την υποστηρίξουμε με ευφυολογήματα και ότι πιθανότατα να φύγουμε και πολύ χαμογελαστοί από εδώ.
Πέρα από την αρχική, λοιπόν, σύγχυση που έλαβα με τα στοιχεία του κυρίου Παΐζη, τα οποία ως προς το ερμηνευτικό τους πλαίσιο, θεωρώ ότι, ύστερα από τόσα χρόνια στον χώρο, είχαν αρκετά ζητήματα ως προς την ερμηνεία τους.
Δηλαδή, θα μπορούσαμε, μέσα από το πλαίσιο μιας ιστορικοποίησης της εκπαίδευσης, να σας δώσουμε να καταλάβετε λίγο, ως ΚΑΝΕΠ -που εγώ θαυμάζω, πολλά χρόνια τώρα, κύριε Παΐζη, το έργο σας το ερευνητικό. Όπως
επίσης και την θέση σας στο Υπουργείο Παιδείας για πολλά χρόνια και ξέρω σε τι έχετε συνεισφέρει.
Παρόλα αυτά, αυτός ο χώρος, της ειδικής αγωγής κυρίαρχα, κάνει λίγο τζιζ. Είναι πολύπαθος. Επίσης, αυτός ο
χώρος, όντως, όπως ειπώθηκε κάνα-δυο φορές και από τον κύριο Φίλη, είναι ένας χώρος ο οποίος δεν έχει αγγίξει τώρα τον νεοφιλελευθερισμό. Έχει φέρει τον νεοφιλελευθερισμό στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία,
εδώ και 25 ολόκληρα χρόνια. Πώς τον έχει φέρει; Εγώ αυτό θα προσπαθήσω να εξηγήσω σήμερα.
Και θα ξεκινήσω από το εξής γεγονός. Όπως βλέπετε, λέω, μια στρεβλή ταυτοτική σχέση. Όταν ξεκινήσαμε, σαν
ομάδα, τη δεκαετία του ’90, ερχόμενη η κυρία Βλάχου από τον Καναδά και την Αγγλία και εγώ από την Αγγλία,
δίπλα στην Αθηνά Ζώνιου-Σιδέρη, η οποία όριζε την ένταξη με πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, η ένταξη δεν απέκτησε πολιτικό περιεχόμενο, όπως είπε ο κύριος Σούλης, το 2000. Η κυρία Σιδέρη κράταγε το ζήτημα της ορολογίας, ως προς το θέμα της αναπηρίας, στο πρώτο της βιβλίο, που εκδόθηκε το 1989 και σε δεύτερη έκδοση το
1994, έλεγε «Οι ανάπηροι και οι εκπαίδευσή τους». Και μάλιστα, μίλαγε για την ένταξη, ως πολιτικό διακύβευμα.
Ως πάλη. Πάλη που έχουν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί με το σύστημα.
Οριοθετούσε, λοιπόν, την ένταξη, με όρους πολιτικής, ακόμα και κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Σε καμία περίπτωση με όρους ιατρικής και ψυχολογικής διάστασης. Παρόλο που, να θυμίσω, ότι η ίδια ήταν κοινωνική ψυχολόγος. Τι γίνεται λοιπόν; Πώς αρχίσαμε στον χώρο να αποκτούμε αυτήν την στρεβλή ταυτοτική σχέση; Την ώρα
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που στην Ελλάδα υπεισέρχεται στα νομοθετικά έγγραφα ο όρος της ένταξης, όπως είπατε, με τον 1566/1985, οργανώνεται η ειδική αγωγή στην Ελλάδα.
Γιατί, σκεφτείτε ότι με το Ν 1143/1981, χάρη στο ΠΑΣΟΚ, περνάει στο Υπουργείο Παιδείας η εκπαίδευση των αναπήρων. Εδραιώνονται τα παιδαγωγικά τμήματα, τα οποία από το ’84, το ’85 και μετά γίνονται τεταρτοετούς
φοιτήσεως. Που σημαίνει ότι αρχίζουν να εδραιώνουν έναν χώρο παιδαγωγικής επιστήμης, ανεξάρτητο από την
ψυχολογία ή την κοινωνιολογία, που έσερναν την παιδαγωγική από τη μια πλευρά και από την άλλη. Μέσα σε
αυτή τη διαδικασία εδραίωσης των τμημάτων, αποκτιέται το γνωστικό αντικείμενο της ειδικής αγωγής. Καθαρόαιμα. Ούτε ένταξη, ούτε τίποτα.
Το γνωστικό αυτό αντικείμενο της ειδικής αγωγής το καταλαμβάνουν οι μεγάλες κυρίες του χώρου, που λέω εγώ,
οι οποίες ήταν κυρίες της κλινικής ψυχολογίας ή άλλων επαγγελμάτων, παρά φύση, όπως λέω, εκπαιδευτικών.
Δηλαδή, είχαν πάρα πολύ μικρή σχέση με τον χώρο της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, με τα αναλυτικά προγράμματα, με τις μεθόδους διδασκαλίας, τις διδακτικές στρατηγικές, τα εκπαιδευτικά υλικά και την πρόσβαση
στη γνώση.

Άρα, ξεκινάω από το πρώτο σημείο, λοιπόν, όπου κρίνω αναγκαία την ιστορικοποίηση των όρων παραγωγής κάθε μορφής γνώσης, καθώς και των μεθόδων και των εργαλείων που αξιοποιήθηκαν γι’ αυτήν την παραγωγή, έτσι
ώστε να συνδεθεί η γνώση αυτή με τη βαθύτερη κοινωνική και εκπαιδευτική σκοπιμότητα.
Ήδη πέρασα στα γρήγορα τη δεκαετία του ’80. Η νομοθεσία μιλάει περί ένταξης. Τα παιδαγωγικά τμήματα μιλάνε περί ειδικής αγωγής. Και ενώ στον χώρο τον ευρωπαϊκό, αλλά και τον υπόλοιπο δυτικό, βλέπουμε ότι υπάρχουν ανάπηροι κοινωνικοί επιστήμονες, είτε της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης είτε της πολιτικής, της οικονομίας, είτε της κοινωνιολογίας της υγείας και της ασθένειας, είτε ακόμα και της παιδαγωγικής, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι όλο αυτό το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον για την ειδική αγωγή και για την αναπηρία κυριαρχείται από
θετικιστικές, ατομικιστικές και ιατρικές εξηγήσεις, οι οποίες εναντιώνονται στη διαδικασία μιας συγκεκριμένης
ορθοδοξίας, που αυτή θα μπορούσε να αναζητηθεί μέσα στη θεωρία και πράξη του κοινωνικού μοντέλου.
Τότε, λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα παλεύαμε ακόμα αν θα ονοματίσουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες ανάπηρους ή
όχι και αν η ενσωμάτωση είναι ταυτόσημη με την ένταξη.
Πραγματικά, τα κείμενα εκείνης της εποχής, από συναδέλφους ακαδημαϊκούς, βρίθουν και μάλιστα συμπεριλαμβάνουν ταυτόχρονα, στην ίδια σελίδα, ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μαζί με τη διακήρυξη
της Σαλαμάνκας. Ταυτόχρονα, στην ίδια σελίδα. Δηλαδή, βάζοντας το θετικιστικό παράδειγμα της ατομικιστικής,
κυρίαρχης ιδεολογίας της ειδικής αγωγής, την οποία οι ανάπηροι κοινωνικοί επιστήμονες την είχαν χαρακτηρίσει
ως βιομηχανία στην εκπαίδευση. Υπερπαραγωγή μη υπαρκτών βλαβών, αλλά κατασκευών της αναπηρίας και
αύξηση διαρκώς των ειδικών επαγγελμάτων.
Όλο αυτό, λοιπόν, προσπαθώ να το δω ταυτόχρονα στον δυτικό κόσμο και στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι από τη
μια πλευρά προσπαθούν κάποιοι να συζητήσουν για την ένταξη, όμως, επί της ουσίας, οι φωνές τους είναι πάρα
πολύ ηχηρές στον χώρο της ειδικής αγωγής και παραμένουν πάρα πολύ ηχηρές ακόμα.
Ακόμη, κυκλοφορούν στην Τριτοβάθμια διδακτικά εγχειρίδια, τα οποία ξεκινάνε με την ιατρική παραδοχή ότι η
εγκεφαλική παράλυση είναι βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος, η οποία ανάλογα με τα άκρα που βλά-
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πτει είναι ημιπληγία, παραπληγία, διπληγία, τριπληγία, τετραπληγία. Ανάλογα με τον μυϊκό τόνο θα είναι αθέτωση, αταξία, ιατρική γνώση.
Αυτά είναι μαθήματα πρώτων ετών στα παιδαγωγικά τμήματα όλης της χώρας, αυτήν τη στιγμή. Κάνουν, δηλαδή, οι φοιτητές Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή Ι, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή ΙΙ, Εκπαιδευτική Πράξη και Ειδική
Αγωγή ΙΙΙ, ΙV, V και VI.
Μαθαίνοντας, επί της ουσίας, όλες αυτές τις ιστορίες των ιατρικών γνωματεύσεων. Στην καλύτερη περίπτωση,
των ψυχολογικών γνωματεύσεων του αναθεωρημένου DSM, το οποίο ξέρουμε τι έχει κάνει εδώ στην Ελλάδα.
Όπως τι έχει κάνει και το ICF και το ICD και το ICDHD, προ 25ετίας και το GAF και όλα αυτά τα εργαλεία αξιολόγησης από τη μια του functionality, από την άλλη της δυσλειτουργίας.
Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και στην ορολογία που αξιοποιείται στον ένα χώρο και στον άλλο χώρο. Διεισδύει η γνώση της ειδικής αγωγής στη γενική εκπαίδευση.
Οι δε γενικοί παιδαγωγοί, επειδή ακριβώς δε θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη αυτής της διαδικασίας, δεν το
θεωρούν δική τους ευθύνη. Και ίσως αιτιολογημένα, ως ένα βαθμό, γιατί πάντα τους αφαιρούταν αυτή η ευθύνη
από την Πολιτεία. Αυτή η ευθύνη αποδιδόταν διαρκώς στους ειδικούς παιδαγωγούς. Δεν αποδιδόταν σ’ εκείνους. Αποσύρονται, λοιπόν, διαρκώς.
Αυξάνονται τα ενταξιακά τμήματα, αυξάνεται η παράλληλη στήριξη, αυξάνονται οι άνθρωποι που αποτελούν,
για πρώτη φορά στην ελληνική πραγματικότητα, βοηθούς στην παράλληλη στήριξη. Δεν υπήρχε δυνατότητα, μέχρι τον Νόμο 3699/2008 να παρεισφρήσει άτομο και στοιχείο που δεν είχε καμία σχέση με το σχολείο στο σχολείο. Κι όμως, με την αναπηρία, όλοι αυτοί οι βοηθοί, ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, της αγγλικής γλώσσας, της γυμναστικής ακαδημίας, βρίσκονται μέσα στην τάξη.
Κι εκεί ρωτάω εγώ. Με ποια παιδαγωγική επάρκεια; Εδώ μετά βίας, μετά βίας οι φοιτητές των παιδαγωγικών
τμημάτων, οι γενικοί παιδαγωγοί, μετά βίας έχουν ανοίξει και έχουν διαβάσει τις πρώτες 20 σελίδες που αναφέρονται στη φιλοσοφία και στις αρχές των αναλυτικών προγραμμάτων. Οι δε ειδικοί παιδαγωγοί έχουν παρεισφρήσει στο χώρο της ψυχολογίας, στον χώρο της ιατρικής. Αυτό το θεωρούν γνώση. Και μέσα σε όλη αυτήν τη
διαδικασία, αποτρέπονται από εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Άρα, επειδή δεν σας πάω καθόλου παρακάτω, εγώ σήμερα έχω να δείξω αυτό. Ότι είναι διαφορετικά θεωρητικά
υποδείγματα, η παιδαγωγική της ένταξης και η ειδική αγωγή. Τελείως διαφορετικά υποδείγματα. Θεωρήθηκε,
όμως, η παιδαγωγική της ένταξης η συνέχεια της ειδικής αγωγής. Σήμερα, η αντίληψή μου λέει ότι άκουσα ότι
είναι ταυτόσημα πράγματα. Δηλαδή, άκουγα, συνεκπαίδευση και ειδική αγωγή σαν να είναι ένα. Ένα.

Το ένα μοντέλο, δηλαδή, το οποίο ξεκίνησε από συνθήκες ιδρυματοποίησης, ασυλοποίησης –που ξέρετε πώς
δημιουργήθηκαν τα άσυλα και τα ιδρύματα στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία. Δεν είναι μόνο η φιλανθρωπία, είναι όλος αυτός ο πληθυσμός, που αποτελούσε τον ηθικό κίνδυνο της ελληνικής κοινωνίας.
Ξεκίνησε, λοιπόν, μια συνθήκη ηθικής επιτήρησης, με όλες τις κυρίες Πρωθυπουργών, Διευθυντών Τραπεζών, οι
οποίες φιλάνθρωπα παραχωρούσαν χρήματα για να διαμορφωθούν τα ιδρύματα και να δημιουργηθούν τα διοικητικά συμβούλια των ιδρυμάτων, με μηδενικό μηχανισμό εκπαίδευσης μέσα στο ίδρυμα.
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Τα αναλαμβάνει, λοιπόν, το δημόσιο όλο αυτό, το 1981. Τα ιδρύματα αυτά είναι υπαρκτά ακόμα και σήμερα.
Ακόμα και σήμερα, υπάρχουν ιδρύματα με Προέδρους Συλλόγων, Γυναικολόγους. Το καταλαβαίνετε, πώς περάσαμε από την ηθική επιτήρηση της εκκλησίας, την οποία έσπασε, κατά καλή μας τύχη, το αναπηρικό κίνημα, με
την μεταπολίτευση των τυφλών, το 1976, ζητώντας να αναλάβει η Πολιτεία το χρέος της. Το σπάει, λοιπόν, το
αναπηρικό κίνημα το ’76 όλο αυτό. Και εμείς επανερχόμαστε και με την ταυτότητα και την σφραγίδα των ακαδημαϊκών, πίσω στον χώρο της ιδρυματοποίησης και της ασυλοποίησης, ακόμη και σήμερα.
Άρα, εδώ συζητάμε για δύο διαφορετικά υποδείγματα, για δύο χώρους που δεν ενώνονται. Γι’ αυτό και τα τελευταία –με ρώταγαν εδώ διάφοροι φοιτητές της μετεκπαίδευσης, του μεταπτυχιακού και τα λοιπά, που έχουν
εξαφανιστεί- δεν παρουσιάζομαι σε κανένα συνέδριο ειδικής αγωγής.
Αυτοί που πρέπει να μάθουν είναι οι παιδαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί. Και μάλιστα, τους τρόπους του να είναι παιδαγωγοί. Τίποτα παραπάνω.
Άρα, λοιπόν, ακόμα και αν μια νέα υποτιθέμενη διαφορετική προσέγγιση δεν υιοθετείται πλήρως ή γίνεται αποδεκτή, όπως έγινε η ένταξη το ’90. Θυμάμαι, με την κυρία Βλάχου μας κυνηγούσαν στα σχολεία του Πειραιά το
1997, που μιλάγαμε για ένταξη, ότι ήμασταν νεοφιλελεύθερες. Δεν άκουγαν τα λόγια που χρησιμοποιούσαμε.
Μιλάγαμε για κυρίαρχη ιδεολογία, τότε, της ειδικής αγωγής.
Και βλέπουμε, λοιπόν, ακόμη και σήμερα, ότι παρόλο που υποτίθεται η παιδαγωγική της ένταξης, συνεκπαίδευσης, ένα σχολείο για όλους –δε θα μπω σ’ αυτήν την μετανεωτερική αγωνία των ακαδημαϊκών να βρουν έναν
νέο όρο- δε σημαίνει ότι κάποιο παλιότερο παράδειγμα έχει καταρριφθεί.
Ούτε σημαίνει ότι, επίσης, έχει μπει το παλαιότερο παράδειγμα σε κριτική. Ξέρετε ότι η μοναδική μου χαρά σήμερα ήταν ότι είχαμε στοιχεία. Στοιχεία. Έστω και αν συμφωνούσαμε ή διαφωνούσαμε με την ερμηνεία αυτών
των στοιχείων.
Μέχρι τώρα, δεν είχαν δοθεί στοιχεία από το Υπουργείο, για πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία φορά, δόθηκε μια
μελέτη της κυρίας Τζουριάδου, όταν ήταν και Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τότε, στην Ειδική Αγωγή,
το 2004. Από τότε, δεν είχαμε ξανά στοιχεία, για να μελετήσουμε και να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε.
Όλο αυτό, λοιπόν, αποτελούσε και τη δεκαετία του ’90 και τη δεκαετία του 2000, το μαύρο κουτί της εκπαίδευσης, στ’ αλήθεια. Το πόση ύλη παραλείπεται στα ειδικά δημοτικά σχολεία. Το πώς η υποβαθμισμένη ύλη γίνεται
στα ενταξιακά τμήματα.
Που να σας θυμίσω ότι είναι οι μετονομασθείσες ειδικές τάξεις τύπου 1 και 2, τα ενταξιακά τμήματα. Δεν κατορθώσαμε κάτι φοβερό. Μετονομάσαμε τις ειδικές τάξεις του γενικού σχολείου σε ενταξιακά τμήματα.
Άρα, η συνθήκη, λοιπόν, της ιστορικοποίησης μάς δείχνει ότι όλη η ιστορία της ειδικής αγωγής διαθέτει ισχυρά
κίνητρα παραμονής στο πεδίο, πώς, με ποιον τρόπο, σήμερα; Με ποιον τρόπο; Με το να δημιουργεί στρεβλή
ταυτοτική σχέση με την παιδαγωγική της ένταξης. Και αυτό ήταν ολοφάνερο.

Πώς τη δημιουργεί αυτήν τη στρεβλή; Πρώτα από όλα, συνεχίζουν να υφίστανται οι θεωρίες της ιατρικοποίησης
και της εξατομίκευσης, με τις διαμετρικά αντίθετες θεωρίες της παιδαγωγικής της ένταξης. Αναμειγνύονται τα
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πλαίσια των δομών, υπάρχει ευρύτητα και δημοτικότητα του όρου, η οποία διαμορφώνει αντιστρόφως ανάλογα
με το θεωρητικό και πολιτικό ιδεολογικό βάρος τα ζητήματα.

Υπάρχουν κείμενα τα οποία διατυπώνουν ακριβώς κοινό περιεχόμενο και με την ειδική αγωγή και με την παιδαγωγική της ένταξης. Και με αυτόν τον τρόπο, νομιμοποιείται μια μορφή γνώσης. Και επιβεβαιώνονται ακόμα περισσότερο οι μηχανισμοί επιλογής και αναπαραγωγής της δευτερογενούς αναπηρίας, αλλά και του αποκλεισμού
μέσα στο σχολείο. Και μάλιστα, όλοι οι μηχανισμοί του αποκλεισμού συσκοτίζονται.
Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μιλάμε για ένα σχολείο, το οποίο αν αρχίσουμε να διαβάζουμε αναλυτικά τα κείμενα, από τον Ιωσήφ Σολομών,
από τη Φραγκουδάκη, τη δεκαετία του ’80, αν αρχίσουμε να διαβάζουμε την κριτική της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, τι ακριβώς θα εντοπίσουμε εκεί; Ότι το σχολείο ήταν ένα πεδίο πειθαρχικής εξουσίας. Δηλαδή, πάμε
να βάλουμε τους όρους για μια ενταξιακή διαδικασία σε ένα σχολείο βαθιά προβληματικό.
Και κανείς δε μιλάει για την αλλαγή αυτή του σχολείου. Ακόμα και όταν μιλάμε για αλλαγή αναλυτικών προγραμμάτων. Προς τα πού αυτή η αλλαγή; Τι θα πει νέα αναλυτικά προγράμματα; Αυτή η φωνή ακούγεται από
την περίοδο τη «Φραγκουδακική», που λέω εγώ, από το 1980. Όταν ήθελε να αλλάξουν τα σχολικά εγχειρίδια
και άλλαξαν. Ακούγεται από τότε. Ευέλικτα, λέει, αναλυτικά προγράμματα. Προς την μορφή της εξατομίκευσης
αναλυτικά προγράμματα.
Για να πάρουμε μία-μία τώρα τις συνθήκες που ορίζει μια μορφή της ενταξιακής εκπαίδευσης στο γενικό σχολείο. Θα σταθώ σε μερικά μόνο σημεία.
Δε θα πω ότι η ένταξη δεν είναι ένα τέλος, ότι δεν είναι σταθερά κατακτημένη, ότι είναι παρούσα-απούσα -έτσι
την ονομάζουν- και ότι η αναβλητικότητα και οι προϋποθέσεις για την επίτευξη της ένταξης την καθιστούν συγχρόνως και επιθυμητή και απορριπτέα. Ούτε ότι, αυτό που λέγαμε το ’90, η ένταξη έγινε φετίχ των σχολικών
συμβούλων, του Υπουργείου Παιδείας, των εκπαιδευτικών και τα λοιπά.
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Θα πάω στη χρήση των μεθοδολογιών. Έφτιαξα αυτό το σχηματάκι, για να δείτε. Ήμουν σίγουρη ότι θα συνέβαινε αυτό σήμερα. Κοιτάξτε τι γίνεται. Δύο κύκλοι διαφορετικοί σήμερα έχουν αναμειχθεί και έχουν γίνει ένα.
Θα πάω παρακάτω, δε θα μιλήσω για όλα αυτά τα θεωρητικά. Πρώτον, πρόκληση είναι η αναπηρία να μεταβάλλει το σχολείο προσφέροντας νέους τρόπους θέασης και ύπαρξης για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Και βέβαια, η παιδαγωγική πρέπει να αποκτήσει τον πρωτεύοντα ρόλο. Η παιδαγωγική. Η κριτική παιδαγωγική
πρέπει να αποκτήσει τον πρωτεύοντα ρόλο. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα κομμάτι της ενταξιακής διαδικασίας. Βλέπω διαρκώς εγχειρίδια διδακτικά της τριτοβάθμιας. Απόκτηση δεξιοτήτων.
Αναρωτιέμαι ξανά. Πάμε με τον ΟΟΣΑ, απόκτηση δεξιοτήτων ή πάμε απόκτηση ικανοτήτων; Τι θα πει δεξιότητα,
τι θα πει ικανότητα; Τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο;
Δεύτερον, χρήση μεθοδολογιών, οι οποίες συνήθως είναι απογυμνωμένες τελείως από την κριτική εξέταση των
θεωρητικών τους πλαισίων. Όπως, παραδείγματος χάριν, άμεση μεγιστοποίηση της απόδοσης του ανάπηρου
μαθητή, που συνδέεται απευθείας με την κατάκτηση μιας δεξιότητας. Δηλαδή, αν κατακτηθεί η δεξιότητα, θα
μεγιστοποιηθεί η απόδοση.

Τι καταπατάμε εδώ, σε επίπεδο παιδαγωγικής αρχής; Πάμε να βάλουμε μια βελτιωτική παρέμβαση, βάζουμε μια
οικονομική ανταγωνιστικότητα μέσα στο σχολείο. Αυξάνουμε μ’ αυτόν τον τρόπο και επενδύουμε τη σκέψη μας
στο ανθρώπινο κεφάλαιο.
Σας λέω πράγματα προηγούμενης δεκαετίας, σαν να είμαι 70 χρονών.
Οι παρεμβάσεις, λοιπόν, αφορούν, επίσης, τους ανάπηρους μαθητές που θεωρούνται ανεπαρκείς στην κοινωνική λειτουργικότητα –ακούστε λίγο. Στην κοινωνική λειτουργικότητα από τη μια. Και οι μη ανάπηροι θεωρούνται
προβληματικοί ως προς την κοινωνική ενσυναίσθηση.
Δηλαδή, δεν έχουν έρθει ποτέ σε επαφή, ανάπηροι με μη-ανάπηρους. Οι ανάπηροι δεν έχουν κοινωνική λειτουργικότητα. Αγκαλιάζουν τον άλλο, τον φιλάνε χωρίς να έχουν σχέση, μιλάνε περαιτέρω. Διαβάζουμε τέτοια
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ζητήματα. Οι άλλοι, από την άλλη πλευρά, φοβούνται, λένε τα παιδιά. Φοβούνται, κλαίνε, τρέχουν στους γονείς
και λένε ότι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, οι μεν δεν είναι κοινωνικά λειτουργικοί, οι άλλοι δεν έχουν ενσυναίσθηση. Πώς θα το λύσουμε αυτό; Τι προτείνουν οι ειδικοί;
Προτείνουν την κατάκτηση της κοινωνικής λειτουργικότητας. Με τι; Με προσομοιώσεις. Πώς κάποιος θα αποκτήσει κοινωνική ενσυναίσθηση; Με το παιχνίδι της τυφλόμυγας. Δηλαδή, εγώ θα αποκτήσω την ενσυναίσθηση
για έναν τυφλό συνάνθρωπό μου, φίλο μου, με το να καταλάβω τι δε βλέπει. Δηλαδή, πρέπει να μπω, να γίνω
πρόσφυγας, να περάσω τη Μεσόγειο, για να καταλάβω τι είναι το προσφυγικό; Σας ρωτώ.
Δηλαδή, αυτές οι προσομοιωτικές διαδικασίες, οι οποίες έρχονται από τη συμπεριφοριστική ψυχολογία, καθαρόαιμα από τη συμπεριφοριστική ψυχολογία, τι κάνουν; Αντί να λύσουν το ζήτημα της συλλογικής συνεύρεσης
και της διαδικασίας της δημιουργίας κοινωνικής σχέσης, φοβίζουν περισσότερο τους μη ανάπηρους, στιγματίζουν περισσότερο τους ανάπηρους.
Πάω παρακάτω, πέρα από τα ζητήματα της κοινωνικής λειτουργικότητας. Εκπαίδευση με εξατομικευμένο χαρακτήρα. Ξαφνικά κυκλοφορεί η αμερικάνικη λογική του εξατομικευμένου προγράμματος. Αυτή η λογική, ξέρετε,
ξεκίνησε στην Αμερική με το πρόγραμμα Ντάλτον το 1921 και το 1922. Επίσης, συνεχίστηκε από το Σνέντεν, με τη
διαφοροποίηση του αναλυτικού προγράμματος και το εξατομικευμένο πρόγραμμα μαζί. Δύο λύσεις.
Κος:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ:
Και ευέλικτο. Μιλάμε, λοιπόν, για το 1921-1922. Και για το Σνέντεν, μιλάμε για το ’21 κι εκείνο. Ήταν, λοιπόν, αυτός ο σχεδιασμός του αναλυτικού προγράμματος, με όρους εξατομίκευσης, ούτως ώστε να βοηθηθεί ο εκπαιδευόμενος, με στόχο την κοινωνική του αποτελεσματικότητα.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Έχει να κάνει καθαρά με την αυτόματη εύρεση και την έξοδο προς την αγορά εργασίας των φτωχών κοινωνικών
στρωμάτων της Αμερικής. Γιατί γι’ αυτά δούλευε τότε το σχέδιο Ντάλτον και ο Σνέντεν.
Πέρα από το εξατομικευμένο, δε θα συζητήσω, τα είπε και η κυρία Χριστοπούλου, τα είπε και η κυρία Βλάχου,
εγώ θέλω λίγο να μπει το ζήτημα της κοινωνικής καταπίεσης των αναπήρων, το οποίο δε θίγεται.
Και έναντι της αλληλεγγύης, προτάσσεται η λογική μιας ανθρωπιστικής κατανόησης και ανοχής. Πόση διαφορά
έχει το ζήτημα της ανοχής από την αλληλεγγύη; Θα σταματήσω εδώ, γιατί είμαι σίγουρη ότι σας έχω κουράσει.
Και θα πω το εξής.
Με πολύ φόβο ξεκινήσαμε φέτος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που ονοματίζεται Σπουδές για την Αναπηρία και όχι Ειδική Αγωγή, ούτε Παιδαγωγική της Ένταξης.
Βάζουμε, λοιπόν, το μακροεπίπεδο των σπουδών για την αναπηρία, που ξεκινάει από τα ζητήματα της κοινωνιολογίας της αναπηρίας, της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της ιστορίας της εκπαίδευσης, της πολιτικής οικονομίας, σε σχέση με το σχολείο.
Από αυτό το πρόγραμμα, οι εκπαιδευτικοί θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψουν σε συνθήκες ενταξιακής
εκπαίδευσης, όπως ορίζεται σήμερα. Προφανές. Ξέρουμε τους λόγους. Ξέρουμε πώς νομιμοποιούνται όλες οι
καταστάσεις διαχωρισμού. Και επίσης, νομίζω ότι έχουμε όλοι μαζί καταλάβει και την ευθύνη της ακαδημαϊκής
κοινότητας, ως μια ισχυρή μορφή εξουσίας στον χώρο.
Εγώ θα τελειώσω –αυτά τα έχω πει πάρα πολύ γρήγορα, ξέχναγα το power point- με αυτό. Ότι η αναπηρία, ως
κατεξοχήν παράδειγμα για την κατανόηση της φυσικοποίησης των άνισων κοινωνικών δομών, είναι πάρα πολύ
σημαντική, όχι μόνο για το σχολείο, αλλά και για την εκπαίδευση.
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Κι εδώ βλέπουμε ότι η παιδαγωγική της ένταξης καθορίζεται και ορίζεται μέσα από τα ζητήματα της κριτικής
παιδαγωγικής, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ό,τι έχει φέρει σε επίπεδο όρων στην παιδαγωγική, των
σπουδών για την αναπηρία, δηλαδή, της ιστορίας της κοινωνιολογίας και τα λοιπά και της ιστορίας των κινημάτων, ασφαλώς, σαν τη μεταπολίτευση των τυφλών της ΕΣΑμεΑ.
Άρα, η παιδαγωγική της ένταξης επιχειρηματολογεί υπέρ της αναγκαιότητας να αξιοποιηθεί η αναπηρία ως το
κατεξοχήν παράδειγμα.
Προτάσσει, επίσης, την ενασχόληση με το γνωστικό αντικείμενο θεωρητικών της παιδαγωγικής, που θα οικειοποιηθούν τα ζητήματα του αποκλεισμού των ανάπηρων μαθητών –γιατί και εκείνοι τα αρνούνται- ως κεντρικών
προβλημάτων της εκπαίδευσης. Σας ευχαριστώ.
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Κα ΓΚΙΚΑ:
Κυρία Καραγιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω, γλυτώσαμε τις συγκρούσεις όλη την ημέρα, θα γίνουν με αφορμή τη δική σας εισήγηση.
Νομίζω ότι αυτά που μας είπατε μας προβλημάτισαν ιδιαιτέρως, ειδικά όσον αφορά το διαχωρισμό ειδικής αγωγής και συμπερίληψης. Και του μεταπτυχιακού και των στόχων και το point of view που έχετε πάνω στο θέμα της
ειδικής αγωγής και της συμπερίληψης.
Και δε θα απαντήσω εγώ σ’ αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε σε όλους εσάς που από το πρωί μετέχετε
στις εργασίες της ημερίδας. Νομίζω ότι και αυτό είναι το κλείσιμο. Ένα ενδιαφέρον κλείσιμο της σημερινής ημερίδας.

Κεφάο
λαιο 4

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΕΝΤΑΞΗ – ΕΤΟΙ-

ΜΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ –
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ –
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
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Κος ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ:
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Πίττα, και αμέσως στο συνάδελφο Λολίτσα που εκπροσωπούν συλλογικότητες του προσωπικού που υπηρετεί στο χώρο της Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης. Και
αμέσως μετά μπορεί άλλος όποιος από τους μετέχοντες θέλει να τοποθετεί.
Εγώ θα πω ένα. Άκουσα πολλά σχόλια. Πριν κλείσω, θα περιμένω να ακούσω τους συναδέλφους, πάρα πολλά
σχόλια, τα αδύνατα σημεία της σημερινής συνάντησης, τα δυνατά.
Ένα λάθος που κάναμε είναι ότι αυτό το τραπέζι έπρεπε να το ακούσει όλος ο κόσμος, όλοι οι συνάδελφοι, όπως
ήταν στην αρχή. Και τότε πράγματι θα βοηθούσε και αυτό που είπε η κυρία Καραγιάννη, να έχουμε και συγκρούσεις και αντιδράσεις. Ίσως είναι ένα από τα πιο σημαντικά λάθη που κάναμε σήμερα.

5.1 Σταμάτιος Πίττας, Πρόεδρος ΙΜΕΓΕΕ
Κατ’ αρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Άκουσα πολύ προσεκτικά, από τη στιγμή που ήρθα, γιατί το πρωί ήμουν στο ΚΕΔΔΥ Ευβοίας. Έφυγα κατά τις 2,
για να μπορέσω να προλάβω.
Αναφέρεστε σε μεγέθη ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Δύο πράγματα. Και θα τα συσχετίσω με αυτά που είπε
και η τελευταία ομιλήτρια.
Εμάς δε μας ενδιαφέρει ποιος θα μας δώσει το αποτέλεσμα. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε χαρούμενα παιδιά,
εντός και εκτός σχολείου.
Εμείς, επειδή είμαστε άνθρωποι της πρώτης γραμμής, θέλουμε να βλέπουμε παιδιά τα οποία στο σχολικό περιβάλλον, στο κοινωνικό περιβάλλον, κινούνται αποτελεσματικά.
Αν αυτός που θα τους βοηθήσει θα είναι ο εκπαιδευτικός, θα είναι ο ψυχολόγος, θα είναι ο λογοθεραπευτής ή
εργοθεραπευτής ή οποιοσδήποτε άλλος ειδικός, εμάς δεν μας απασχολεί.
Αυτήν τη στιγμή στην Εύβοια έχουμε δύο παιδιά τα οποία έχουν εγκεφαλική παράλυση, τα οποία τα υποστηρίζει
το ΚΕΔΔΥ Ευβοίας. Τα υποστηρίζει από την άποψη ότι, πλέον των γνωματεύσεων που έχει εκδώσει, έχει στήσει
και για τα δύο συστήματα υποστηρικτικής τεχνολογίας, για να μπορούν τα παιδιά αυτά να συμμετέχουν κανονικά στις υποχρεώσεις τους ως μαθητές. Και τα δύο παιδιά είναι στο Γυμνάσιο, σ’ αυτήν τη βαθμίδα.

Κεφάο
λαιο 5

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
–
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Έχουμε, λοιπόν, δύο παιδιά τα οποία είναι στα σπίτια τους, παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Και έχουμε συναδέλφους, οι οποίοι πηγαίνουν από το σχολείο, αφιερώνουν τον χρόνο τους εκεί και κάνουν αυτό το οποίο κάνει ένας σωστός επαγγελματίας.
Και αυτό είναι το επόμενο το οποίο θέλω να πω, για να πάρουν και άλλοι συνάδελφοι τον λόγο, να μιλήσουν.
Ας είμαστε όλοι σωστοί επαγγελματίες. Ας κάνουμε σωστά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και αν μπορούμε
το βράδυ να κοιμόμαστε, να κοιμόμαστε ήσυχοι και να πούμε ότι «σήμερα πέρασα τη μέρα μου κάνοντας αυτό
το οποίο εγώ έκρινα σωστό».
Το δεύτερο θέμα, είναι κι αυτό ένα παράδειγμα από την καθημερινότητά μας. Πριν από τρεις βδομάδες, εκτάκτως ήρθε στο ΚΕΔΔΥ ένας μαθητής, ο οποίος έπρεπε να αξιολογηθεί.
Όταν ρωτήσαμε τους γονείς του τι τρέχει, τι συμβαίνει, οι γονείς μας ανέφεραν ότι το παιδί δεν μπορεί να σταθεί
στο σχολικό περιβάλλον. Ρωτήσαμε να μάθουμε τι έχει συμβεί.
Μας αναφέρθηκε, λοιπόν, ότι ο μαθητής έφτυσε τη δασκάλα της πρώτης δημοτικού και ότι αυτό ήταν κάτι το
οποίο δεν ήταν επιτρεπτό. Μιλήσαμε με το σχολείο, ζητήσαμε ο μαθητής να επανέλθει στο σχολείο. Επαναλήφθηκε το περιστατικό.
Ψάχνοντας, λοιπόν, να βρούμε τι συνέβη, ρωτήσαμε να μάθουμε, τι έκανε ο εκπαιδευτικός γι’ αυτό το παιδί; Πόσο ασχολήθηκε μαζί του; Τι διαφορετικό έκανε για να τον προσεγγίσει;
Ναι, αυτήν τη στιγμή έχουμε, με βάση τα στατιστικά τα οποία έχουμε και από το Υπουργείο, 2 με 2,5 παιδιά στις
τάξεις τις σχολικές, που έχουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ και έχουν τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν.
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Το κομμάτι της ένταξης, όπως το περιέγραψε εξαιρετικά και η καλεσμένη μας, η κυρία Watkins, σαφώς θέλουμε
να το περιγράφουμε με μετρήσιμα, με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, αλλά δε θα πρέπει να ξεχνάμε ότι
τα νούμερα τα οποία βλέπουμε, από πίσω αντικατοπτρίζουν ανθρώπους.
Ναι, θέλουμε τη γνώμη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τη θέλουμε. Αυτό που κάνουμε στην πράξη κάπου πρέπει
να στηρίζεται. Είναι σαφές και αυτό δεν αλλάζει. Και δε θα αλλάξει ποτέ. Όμως, η πράξη είναι αυτό το οποίο, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, μας ζορίζει περισσότερο.
Πώς θα δουλέψω μ’ αυτό το παιδί, πώς θα το κάνω πάλι να είναι άνετο, πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει μέσα
στο σχολικό και το οικογενειακό περιβάλλον; Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Εκεί θέλουμε λύσεις, εκεί θέλουμε
βοήθειες.
Τώρα, αν θα έχουμε αναπληρωτές ειδικής αγωγής για τα τμήματα ένταξης, περισσότερους, λιγότερους, εντάξει.
Εδώ είναι οι συνάδελφοι από το Υπουργείο Παιδείας, αυτό είναι κάποιο κομμάτι δικό τους, το ξέρουν αυτοί καλύτερα.
Αλλά έχουμε μάθει ότι τα πράγματα πρέπει να τα κάνουμε όχι έτσι όπως θα θέλαμε, αλλά έτσι όπως τα βρίσκουμε, μερικές φορές.
Ξαναγυρίζω και κλείνω σ’ αυτό το κομμάτι. Να είμαστε επαγγελματίες. Να έχουμε όραμα, σκοπούς και στόχους.
Και να μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε κάτι παραπάνω.
Είτε εμείς, που είμαστε στην πρώτη γραμμή και βλέπουμε παιδιά. Είτε εσείς, που είστε και ορίζετε την πολιτική
της εκπαίδευσης. Στο χωριό μου έχουμε μια παροιμία. It takes two to tango.
Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μου που ήρθα σήμερα εδώ. Και πάλι, με
συγχωρείτε που άργησα το πρωί να έρθω, αλλά στο ΚΕΔΔΥ, ξέρετε, τα παιδιά προηγούνται.
Καλό σας απόγευμα. Και πάλι, ευχαριστώ πάρα πολύ.

5.2 Άλλες παρεμβάσεις – Συζήτηση
Κος ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ:
Θα μου επιτρέψετε μια και μείναμε τόση ώρα, να ακούσουμε συναδέλφους, παρατηρήσεις, ερωτήσεις. Ο συνάδελφος. Μόνο να μας πει αν θέλει να έρθει εδώ, από κάτω.
Κος ΣΑΒΒΑΣ:
Λέγομαι Σπύρος Σάββας. Είμαι δάσκαλος, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Η γυναίκα μου δασκάλα. 33 χρόνια υπηρεσίας κι εγώ κι εκείνη. Όταν μιλάμε στο σπίτι για τα παιδιά, καθημερινά, για πολλά χρόνια λέγαμε «εννοείς τα
παιδιά μας ή τους μαθητές μας;». Μεταξύ μας.
Από εκεί και πέρα, με αφορμή ένα σεμινάριο με την κυρία Βλάχου, ήρθαμε σε ρήξη με συναδέλφους, γιατί ήταν
μια περίοδο η πιπίλα, προγράμματα ένταξης από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
Κι όταν έλεγα, δεν αφορά όλο το τμήμα, με περνάγανε για τρελό.
Πάει πιο κάτω. Έχω καταθέσει οκτώ περιπτώσεις, μελέτη περίπτωσης. Απλώς θα σας τις διαβάσω ονομαστικά,
έτσι, τα τσιτάτα. Και από εκεί και πέρα, μάλλον θα μας βρει το πρωί και θα μας προκαλέσουν…
Όσο για την ένταξη 1 και 2, φαντάζομαι εννοείτε το ΖΕΠ 1 και 2, που δεν έχει σχέση με την αναπηρία.
Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κος ΣΑΒΒΑΣ:
Ζώνη εκπαιδευτικής προτεραιότητας.
Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ:
Δεν αναφέρθηκα καθόλου…
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Κος ΣΑΒΒΑΣ:
Επειδή είπατε ένταξη 1 και 2. Δεν υπάρχει ορισμός τέτοιος, ενταξιακός.
Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ:
… ειδικές τάξεις τύπου 1 και 2. … μετονομάστηκαν σε ενταξιακά τμήματα. Αυτό είπα.
Κος ΣΑΒΒΑΣ:
Ωραία.
Μελέτη περίπτωσης 1. Εκπαιδευτικός ειδικότητας ζητάει από τον δάσκαλο, τον κύριο του τμήματος, την ώρα που
κάνει το μάθημα ειδικότητας και μάλιστα είναι γυμναστικής, να απασχολήσει το μαθητή που είναι με διάγνωση
ΔΕΠΥ, γιατί δεν τον αντέχει. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Μελέτη περίπτωσης 2. Τμήμα ένταξης και προγράμματα αναλυτικά και ωρολόγια. Ο εκπαιδευτικός στο τμήμα
ένταξης δε δίνει καμία σημασία και δε δέχεται καμία συνεργασία με τον δάσκαλο της τάξης, για να συνεργαστεί
με τον μαθητή.
Τρίτη περίπτωση. Ο δάσκαλος της τάξης σε παιδαγωγική συνάντηση που έχει προκαλέσει ο ίδιος στο σχολείο,
μετά από ένταση δηλώνει ότι για κάποιους μαθητές εφαρμόζει διαφοροποιημένη – εξατομικευμένη διδασκαλία.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων τού λέει ότι είναι λάθος και πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσει την ύλη.
Τέταρτη περίπτωση. Εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης σε παιδί με εγκεφαλική παράλυση κάνει απεγνωσμένες προσπάθειες, που κάθονται στο τελευταίο θρανίο και λέει στη δασκάλα «πες μας ένα μπράβο και σ’ εμάς».
Που ο μικρός μαθητής, 8 χρονών πάει στην πρώτη τάξη, για πρώτη φορά και με τις προσπάθειες του δασκάλου
έχει μάθει 20 λέξεις. Η δασκάλα όλη τη χρονιά αγνόησε και τον συνάδελφο δάσκαλο και τον μαθητή.
Πέμπτη περίπτωση. Δάσκαλος συνεργάζεται με τον συνάδελφο τμήματος ένταξης, που είναι τρία χρόνια στο
τμήμα. Ο Διευθυντής είναι πέντε χρόνια. Ο δάσκαλος πάει πρώτη φορά. Και λέει «μα, πώς βοηθάς τον μαθητή
στα μαθηματικά;». Και απαντάει «λύνουμε τις φωτοτυπίες που δίνει ο δάσκαλος». Κανένα εποπτικό υλικό μαθηματικών στο τμήμα ένταξης.

Κεφάο
λαιο 5

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
–
ΠΑΡΕΜΒΑ-

Έκτη περίπτωση. Η γεωμετρία και οι κατασκευές από το τμήμα ένταξης είναι εξαφανισμένα.

ΣΕΙΣ

Και έβδομη περίπτωση. Εειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών. Πουθενά βραχυπρόθεσμοι ή μακρυπρόθεσμοι
στόχοι. Ούτε στο τρίμηνο, ούτε στο εξάμηνο, ούτε στη χρόνια, ούτε...
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κος ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ:
Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να προσθέσει κάτι; Απλώς, ζητώ συγγνώμη, αλλά 6 η ώρα μας θα πρέπει
να παραδώσουμε την αίθουσα.
Κος ΑΛΕΒΙΖΟΣ:
Γιώργος Αλεβίζος, πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η πρώτη χαρτογράφηση, καταγραφή μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έγινε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το
2004, όταν Πρόεδρος ήταν η κυρία Λαμπροπούλου και κατεγράφησαν 15.800 μαθητές.
Από το 2007 και μετά, το ’08, ’09, το ’10 που ανέλαβα εγώ τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, γινόταν μία καταγραφή
μέσω ενός φύλλου excel που στέλναμε σε όλες τις μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής.
Κάθε χρόνο έβλεπα την τάση –δεν ήταν απόλυτα τα νούμερα, να είμαστε ειλικρινείς. Ξεκίνησα εγώ την καταγραφή το ’10, με 19.000 μαθητές που βρήκα, από το ’09. Το ’10 έγιναν 22.000, το ’11 έγιναν 28.000, το ’12 έγιναν
31.000. Και συμφωνούμε ότι το ’13 ήταν στους 38.000. Συμφωνούμε απόλυτα εκεί. Μ’ αυτό το φύλλο του excel,
που κάναμε καταγραφή.
Άρα, υπήρχε μια μεγάλη αναγκαιότητα, την επισημάναμε από το ’10, ότι κάτι πρέπει να γίνει επισήμως, να έχουμε στα χέρια μας.
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Εκεί, λοιπόν, ενταχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καταγραφή μαθητών με αναπηρία, από 4 έως 24 ετών. Το
εντάξαμε. Και το 2015 τελείωσε.
Κύριε Κασσιανέ, τι έχει γίνει; Θα ήταν, αυτήν τη στιγμή, αν το είχαμε υλοποιήσει αυτό το έργο το ’15, θα είχαμε
απόλυτα νούμερο. Διότι δεν είναι ένα στατιστικό στοιχείο που θα μας έδιναν. Τα στατιστικά τα παίρνει από το
myschool.
Αυτό ήταν και μία ηλεκτρονική πλατφόρμα της εκπαιδευτικής εξέλιξης του μαθητή. Συμφωνούσε και η ΕΣΑμεΑ.
Είχαμε πάρει και άδεια και από την προστασία προσωπικών δεδομένων.
Γιατί σταμάτησε; Πού βρίσκεται αυτό;
Ένα δεύτερο, για την παράλληλη στήριξη, που, όπως ξέρετε, ουσιαστικά ξεκίνησε το ’10, μέσα από ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε, του ΕΣΠΑ, εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης.
Τότε ήταν οι εγκρίσεις 920. Καλύφθηκαν οι 900. Στο δεύτερο, 1.200. Καλύφθηκαν πάλι 900. Αλλά ήταν απόλυτες
οι στηρίξεις, σύμφωνα με αυτά που ανέφερε ο κύριος Λολίτσας προηγουμένως και προέβλεπε ο 3699.
Από εκεί και πέρα, λοιπόν, όταν είδαν ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και υπάρχουν χρήματα, πιστώσεις, ξέφυγε από τα ΚΕΔΔΥ. Πιέσεις στις τοπικές κοινωνίες, στην επαρχία, να δίδονται αφειδώς.
Να μην φτάνουν εκεί πιστώσεις εκεί που υπήρχαν πραγματικές ανάγκες και να έχουμε δει παράλληλες στηρίξεις
για περιπτώσεις που δεν έπρεπε να δοθούν.
Φτάσαμε σε σημείο, ενώ στην αρχή ο δάσκαλος της γενικής δε δεχόταν τον εκπαιδευτικό της παράλληλης, τώρα
να έχουμε τρεις και τέσσερις δασκάλους μέσα στην τάξη. Τρεις παράλληλες στηρίξεις στην ίδια τάξη. Τέσσερις
και ο εκπαιδευτικός, πέντε. Πού πάμε;
Κα:
Και ένταξη να μη γίνεται.
Κος ΑΛΕΒΙΖΟΣ:
Και ένταξη να μη γίνεται.
Άρα, λοιπόν, η πρότασή μου είναι ότι πρέπει να νομοθετηθεί ο εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης, να πηγαίνει
στην τάξη που είναι ο μαθητής. Όχι ονομαστικά. Εκεί μπορεί να είναι ένας μαθητής και δύο και τρεις. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε κάθε τάξη. Ας υπάρχουν και ένας και δύο και τρεις μαθητές.
Και να γίνεται και εναλλαγή ρόλων. Ο δάσκαλος της τάξης να κάνει την υποστήριξη του μαθητή που έχει τις ανάγκες και ο άλλος δάσκαλος, της παράλληλης στήριξης, να είναι ο βασικός.
Διότι μ’ αυτόν τον τρόπο, δεν αποποιείται τις ευθύνες του ο δάσκαλος της γενικής τάξης, που έχει ουσιαστικά και
την ευθύνη του μαθητή.
Ευχαριστώ.
Κος ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ:
Λοιπόν, να πω κι εγώ το παράπονό μου, μια και ο συνάδελφος, ο τέως Διευθυντής Ειδικής Αγωγής, δε φροντίσατε ποτέ να χτυπήσετε το κακό στα ιδιωτικά σχολεία. Εκατοντάδες παιδιά κρυμμένα κάτω από το χαλί. Μόνο τώρα
γίνεται αυτό.
Και το είχα επισημάνει και σε όλους εσάς, τότε. Υπάρχουν σχολεία ιδιωτικά, που είναι μόνο για παιδιά με αναπηρία. Και τα κρύβουν, τα παρουσιάζουν χωρίς –σας παρακαλώ, τώρα, δε θέλω αντιδικία.
Αλλά επειδή έχω δώσει μάχη, μόνο η Γιαννάκου με βοήθησε σ’ αυτό και κανείς εκ των υστέρων, σας παρακαλώ,
γίνετε. Γιατί, το πρόβλημα είναι τεράστιο στα ιδιωτικά σχολεία. Δεν άκουσα από κανέναν να θίγεται.
Αρνιόντουσαν, θυμηθείτε τον νόμο Γαβρόγλου, να γράψουν παιδιά δηλωμένα, επίσημα καταγεγραμμένα, στα ιδιωτικά σχολεία. Θυμόσαστε την αντίδραση του Γιάννη του Βαρδακαστάνη και όλου του αναπηρικού συστήματος.
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Και κανείς μες στη Βουλή δε μας στήριξε. Το είχατε κρυμμένο κάτω από το χαλί το θέμα των ιδιωτικών σχολείων.
Και είναι τεράστιο ζήτημα.
Η Σχολή Παπαχαραλάμπους είναι μόνο για παιδιά με ειδικά προβλήματα. Και πόσα άλλα ιδιωτικά σχολεία; Σήμερα, που μιλάμε. Παρά την προσπάθεια που κάνουμε και εμείς και το Υπουργείο Παιδείας για να περιορίσει το
φαινόμενο.
Συγγνώμη που έκανα αυτήν την παρέμβαση με την άλλη μου ιδιότητα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά σε πνίγει το δίκιο και πρέπει να επισημαίνονται όλες οι αδυναμίες, για να μπορέσουμε να κτίσουμε κάτι διαφορετικό.
Θέλω να πω κάτι. Ήταν η δυσκολότερη έρευνα και η δυσκολότερη προσπάθεια που κάναμε, 15 χρόνια τώρα, το
κομμάτι που αναφέρεται στην αναπηρία και στα άτομα που έχουν αναπηρία.
Πρώτα από όλα, δεν το γνωρίζαμε το αντικείμενο, όπως το είπε και χάρηκα πάρα πολύ, που το είπε, ότι μπορεί
να έχουμε κάνει και λάθη πάρα πολλά. Και ο Νίκος και οι άλλοι ερευνητές. Γιατί είναι ένα εξειδικευμένο ζήτημα,
με τεράστιες προεκτάσεις κοινωνικές, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς.
Επομένως, δεν ήταν μια απλή ιστορία. Όταν στην πρώτη συνάντηση με τον Βαρδακαστάνη είπα πόσο δύσκολη
ήταν η συνεργασία, ήταν μια πραγματικότητα.
Τώρα μπορώ να πω ότι, πραγματικά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Δεν ξέρω τι μπορέσαμε να κάνουμε τελικά. Πάντως, ανοίξαμε έναν διάλογο.
Στον οποίο, ακούσατε και τον Πρόεδρο της ΓΣΕΕ, εμείς δεν κλείνουμε αυτόν τον διάλογο. Εμείς τον ανοίγουμε.
Θα είμαστε δίπλα με την ΕΣΑμεΑ και με όποιο Υπουργείο και όποιον Υπουργό θέλει, να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση που νομίζω ότι πρέπει, μέσα από την κοινωνική συναίνεση και διάλογο να λυθούν χιλιάδες προβλήματα που υπάρχουν σήμερα.
Γι’ αυτό θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω και το τελευταίο πάνελ, που για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρέμβασή του, από τα λίγα που έχω καταλάβει για την…
Θέλω να πω ευχαριστώ στους φιλοξενούμενους, που ήρθαν από το εξωτερικό, πραγματικά χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αμέσως δήλωσαν το ενδιαφέρον να είναι κοντά μας και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
Όπως ευχαριστώ και όλους εσάς, που παραμείνατε μέχρι αυτήν τη στιγμή. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 8 ώρες συνεχόμενες, με ελάχιστες διακοπές.

Κεφάο
λαιο 5

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
–
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ξέρετε, ότι για εμάς είναι μια μεγάλη εμπειρία. Ευχαριστούμε για την παρουσία
σας. Και ελπίζω να μπορέσουμε να συμβάλουμε στην επίλυση αυτού του τεράστιου προβλήματος.
Ευχαριστώ πολύ.
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Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ (βάσει προγράμματος)
1.

Κουρουτός Μιχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, Πρόεδρος ΟΙΕΛΕ

2.

Παναγόπουλος Γιάννης, Πρόεδρος ΓΣΕΕ & ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

3.

Βαρδακαστάνης Γιάννης, Πρόεδρος ΕΣΑμεΑ

4.

Παΐζης Νίκος, επιστημονικός σύμβουλος ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ

5.

Προβή Φανή, Επιστημονικά Υπεύθυνη Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ.

6.

Κασσιανός Παναγής, Προϊστάμενος Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΥΠΠΕΘ

7.

Βαρχαλαμά Έλλη, Δικηγόρος Νομική Σύμβουλος ΓΣΕΕ

8.

Φίλης Νίκος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ πρώην Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

9.

Opertti Renato, Senior Programme Specialist, International Bureau of Education, UNESCO

10.

Ζαφειροπούλου Φωτεινή, μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΕΣΑμεΑ υπεύθυνη για θέματα ατόμων με βαριά αναπηρία

11.

Campos Pinto Paula, Coordinator, Observatory of Disability and Human Rights, University of Lisbon

12.

Σούλης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Ειδικής Παιδαγωγικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

13.

Αστέρη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Α’ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

14.

Λολίτσας Κώστας, τέως Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΕΑΕ, ΥΠΠΕΘ, Πρόεδρος ΙΠΕΜ-ΔΟΕ

15.

Γκίκα Ανθή, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, Βa Speech Language Pathologist, Msc Bilingualism and Special Education

16.

Watkins Amanda, Assistant Director-Project Implementation, European Agency for Special Needs and Inclusive Education

17.

Χριστοπούλου Αθηνά, Προϊσταμένη Γ΄ Τμήματος Διεύθυνσης ΕΑΕ του ΥΠΠΕΘ, εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο
Αντιπροσώπων του European Agency for Special Needs and Inclusive Education

18.

Βλάχου Αναστασία, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής - Εκπαιδευτικής Ένταξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

19.

Καραγιάννη Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

20.

Πίττας Σταμάτιος, Πρόεδρος ΙΜΕΓΕΕ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ (δήλωση συμμετοχής αλφαβητικά)
1

Αλεβίζος Γεώργιος, πρώην Προϊστάμενος, Δ/νση Ειδικής Αγωγής ΥΠΠΕΘ

2

Αναγνωστοπούλου Κρίνα, Φιλόλογος , Ειδικό Λύκειο Ιλίου

3

Ανδριανόπουλος Κώστας, Διευθυντής, 1ο Ειδικό ΔΣ Καλλιθέας

4

Ανδρινόπουλος Γεώργιος, Πρόεδρος, ΚΕΜΕΤΕ ΟΛΜΕ

5

Ασβεστά Χριστιάνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΕΚΠΑ

6

Ασβεστάς Αναστάσιος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΥΠΠΕΘ

7

Ασλανίδου Άννα, Ψυχολόγος/Διευθύντρια, ΕΕΕΕΚ Νάουσας

8

Ατταλιώτου Κυριακή, ΣΕΕ ΕΑ και Ενταξιακής Εκπ/σης, ΥΠΠΕΘ

9

Αφουξενίδης Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας, ΕΝΕΛΕΑ

10 Βαλασσόπουλος Ευάγγελος, Διευθυντής Εκπαίδευσης, ΕΡΜΗΣ
11 Βαρδακαστάνης Γιάννης, Πρόεδρος, ΕΣΑμεΑ
12 Βαρρά Ευγενία, Δασκάλα ΕΑ, 92o ΔΣ Αθηνών
13 Βελέντζα Ασημίνα Μαρία, Ψυχολόγος, Ειδικό Νηπιαγωγείο κωφών Αργυρούπολης
14 Βέρδης Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής, ΕΚΠΑ
15 Βλάχος Διονύσιος, ΠΕ 78, 19ο ΓΕΛ Αθηνών
16 Βλουτής Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
17 Βούγιας Βασίλειος, Αιρετό Μέλος, ΚΥΣΕΕΠ
18 Γαζή Ευαγγελία, Υποδιευθύντρια , 64ο ΔΣ Αθηνών
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19 Γαργαλής Κωνσταντίνος, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας -Ταμίας, ΕΣΑμεΑ
20 Γαρυφάλλου Μυρσίνη Μαρία , ΠΕ 70.50, ΥΠΕΠΘ
21 Γεμιστού Γκόλφω, Αντιπρόεδρος Α’, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
22 Γεωργακάκου Σοφία, Αντιπρόεδρος, ΠΟΣΕΕΠΕΑ
23 Γεωργαλή Γεωργία, Εκπαιδευτικός, 93ο ΔΣ Αθηνών
24 Γεωργιάδης Θωμάς, Αντιπρόεδρος ΚΕΜΕΤΕ, ΚΕΜΕΤΕ
25 Γιαννακάκη Μαρία, Δασκάλα, ΕΕΕΕΚ Πειραιά
26 Γιώτη Τζωρτζίνα, Δασκάλα, Λεόντειος Σχολή Αθηνών
27 Γκέκα Ματίνα, Ειδική Παιδαγωγός, ΣΜΕΑ Νέας Ιωνίας
28 Γκουβρά Μαρία, Δασκάλα ΕΑ, 2ο ΔΣ Καματερού
29 Γκούμας Ευθύμιος, Συντονιστής ΕΕ ΕΑ και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,
30 Γούλας Αλέκος, Εκπαιδευτικός , ΣΙΕΛ ΟΙΕΛΕ
31 Γούναρης Σταύρος, Γραμματέας Δ/νσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, ΥΠΕΠΘ
32 Γούπος Θεόδωρος, Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής, ΥΠΠΕΘ
33 Δάλη Βασιλική, Βιολόγος, 17ο ΓΕΛ Αθήνας
34 Δανιήλ Κωνσταντίνος, Μαθηματικός – Τμήμα Ένταξης , 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας
35 Δασκαλάκη Μαρία, Αναπλ. Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
36 Δάφνη Δήμητρα, ΠΕ 05–Εκπ/κός Γαλλικής Γλώσσας,
37 Δεμερτζής Νίκος, Πρόεδρος, ΕΚΚΕ
38 Δημητρίου Χρήστος, Διευθυντής , Περιφ Εκπ Στερεάς Ελλάδας
39 Ζάγκος Χρήστος, Επιστημονικός συνεργάτης, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
40 Ζαφειροπούλου Φωτεινή, ΕΣΑμεΑ
41 Ζάχος Λουκάς, Δ/ντής, Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών
42 Ζεργιώτης Ανδρέας, Δ/ντης, Ειδικό Σχολείο Ηρακλείου Κρήτης
43 Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
44 Ζουγανέλη Άννα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
45 Ζώτα Μαργαρίτα, Διευθύντρια, 2ο ΔΣ Αγίων Αναργύρων
46 Θεοδωρίδου Χριστίνα, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΣΑμεΑ & Πρόεδρος Σωματείου ΗΠΑΤΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ "ΥΠΑΡΧΩ"
47 Θεολόγης Ευάγγελος, Υπεύθυνος ΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ Ελευσίνας
48 Ιωάννου Κυριακή, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων, ΠΟΣΓΚΑμεΑ
49 Καββαδία Βασιλική, Διευθύντρια, 4ο ΔΣ Κορυδαλλού
50 Καλογεράς Χρήστος, , 7ο Δημοτικό Πετρούπολης
51 Καμπούρμαλη Ιωάννα, ΠΕ 70, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
52 Κανελλόπουλος Θεόδωρος, Υποδιευθυντής, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ελευσίνας
53 Κανελλόπουλος Σπυρίδων, Μαθηματικός, Ταμίας ΔΣ ΚΕΜΕΤΕ
54 Κανέλλου Μαρία, ΠΕ 70.50 Δασκάλα ΕΑ, 8ο ΔΣ Αγίου Δημητρίου
55 Καπέλλας Παναγιώτης, ΠΕ 19,
56 Καραγεώργου Αργυρούλα, Διευθύντρια, 1ο ΔΣ Αγίων Αναργύρων
57 Καραθανάση Γιώτα, Μέλος ερευνητικής ομάδας, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
58 Καραϊσκου Ελένη, Φιλόλογος, 17ο ΓΕΛ Αθήνας
59 Καρακιόζης Κωνσταντίνος, Υπεύθυνος συμβουλ/κού σταθμού Νέων Δ/νσης ΔΕ Δυτ. Αττικής ,
60 Καραμπατζάκη Ζωή, Δρ Ειδικής Αγωγής - Σχολική Σύμβουλος 21ης Περιφέρειας Π.Α. ,
61 Καρανδινάκη Γιάννα, Γραμματεας Καταναλωτή, ΓΣΕΕ
62 Καρανδινάκη Ιωάννα, Πρόεδρος, ΕΕΚΕ
63 Καραντίνου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
64 Κασελούρης Χρήστος, Υποδιευθυντής, 1ο Γυμνάσιο Καισαριανής
65 Κασσιανός Παναγιώτης, Προϊστάμενος Δ/νσης Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης , ΥΠΠΕΘ
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66 Καστρουνή Ξανθίππη
67 Κατερινάκη Νίκη, Φιλόλογος ΕΑ, 1ο Γυμνάσιο Κισσάμου Χανίων
68 Κατσιφή-Χαραλαμπίδη Σπυριδούλα, Εκπαιδευτικός, 5ο ΔΣ Χολαργού
69 Κελεπούρη Σπυριδούλα, Κοινωνική Λειτουργός, Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
70 Κλιάφα Άρτεμις, ΠΕ 70, 1ο ΔΣ Αθήνας
71 Κόκρα Βικτωρία, ΔΕ1 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, ΕΕΕ Γυμνάσιο Λύκειο Α' Αθήνας
72 Κολοκυθά Κωνσταντίνα, ΠΕ 60, Ειδικό Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου
73 Κονταξή Βαγγελιά, Διευθύντρια, Ειδικό ΔΣ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού Αιγάλεω
74 Κορακίδη Γεωργία, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, ΔΔΕΔΑ
75 Κορδονούρης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Β΄, Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας
76 Κοσμόπουλος Ιωάννης, Δάσκαλος ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
77 Κοτσαβασιλειάδου Αναστασία, Διευθύντρια, Ειδικό ΕΠΑΛ Ιλίου
78 Κουζέλης Γεράσιμος, Πρόεδρος, ΙΕΠ
79 Κουκοβίνης Κωνσταντίνος, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας - Αναπλ. Υπευθ. Διεθνών Σχέσεων, ΕΣΑμεΑ
80 Κούκος Παναγιώτης (Τάκης ), Μέλος ΔΣ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
81 Κουλού Χριστίνα, Μέλος ερευνητικής ομάδας, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
82 Κουλούρα Βαρβάρα, ΠΕ 03 ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
83 Κουμέντος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός, ΥΠΠΕΘ
84 Κουρμπέτης Βασίλης, Σύμβουλος Α - ΥΠ.Π.Ε.Θ., ΙΕΠ
85 Κουρουτός Μιχάλης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΓΣΕΕ
86 Κουτούζης Μανώλης, Επιστημονικός συνεργάτης, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
87 Κρόκου Γεωργία-Χαρούλα, Ψυχολόγος,
88 Κρόκου Δημητρούλα, Διευθύντρια, 1ο ΔΣ Θρακομακεδόνων
89 Κρόκου Ζωή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
90 Κώστα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός ΕΑ, 173 Δημ Σχ Αθηνών
91 Κωστοπούλου Γεωργία, Υπεύθυνη , ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Γαλατσίου
92 Κωστούση Ευγενία, Εκπαιδευτικός, ΟΙΕΛΕ
93 Λάγκαρη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
94 Λαγού Γεωργία, ΠΕ 70 αποσπασμένη σε Τ.Ε., ΥΠΠΕΘ
95 Λάζαρη Μαρία, Α’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
96 Λαρεντζάκη Κατερίνα, Φιλόλογος ΕΑ, 5ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας
97 Λαρεντζάκη Μαρία, Θεολόγος, 17ο ΓΕΛ Αθήνας
98 Λιάκος Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ
99 Λογαράς Δημήτρης, Επιστημονικός συνεργάτης, ΕΣΑμεΑ
100 Λυμβαίος Γιάννης, Γενικός Γραμματέας ΕΣΑμεΑ & Πρόεδρος, ΠΟΣΓΚΑμεΑ
101 Λυμπεροπούλου Φανή, Προϊσταμένη Β’ Τμήματος Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
102 Μακρή Δήμητρα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 2ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
103 Μαμούχα Ιωάννα, Μέλος ερευνητικής ομάδας, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
104 Μαρμαράς Γιάννης, Φυσικοθεραπευτής Θριάσιο , Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών
105 Μασούρας Στέφανος, Δάσκαλος ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
106 Μαυρίδης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
107 Μαυροειδής Παναγιώτης
108 Μελισσάρη Χρυσούλα, Β’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
109 Μιλτιάδου Παυλίνα, Αναπληρώτρια Εκπ/κός, ΕΕΕΕΚ Νέου Ηρακλείου
110 Μιχαηλίδη Γεωργία, Εκπαιδευτικός, ΔΣ Διλόφου Βάρης
111 Μοσχολιός Ιωάννης, Μέλος Γενικού Συμβουλίου, ΕΣΑμεΑ
112 Μουζέλης Νίκος, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής , ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
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113 Μουταβελής Αδριανός, Συντονιστής Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
114 Μπαθρέλου Βασιλική, Διευθύντρια , Ειδικό ΔΣ Αιγάλεω
115 Μπάκου Μαρία, Διευθύντρια, 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής
116 Μπαλαμώτης Γιώργος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου , 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
117 Μπαντούνα Γεωργία, Μέλος Γενικού Συμβουλίου, ΠΟΣΓΚΑμεΑ
118 Μπαρμπάτσης Ιωάννης, Προϊστάμενος, ΚΕΔΔΥ (ΚΕΣΥ) Βοιωτίας
119 Μπικύρης Δημήτριος, Στέλεχος, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
120 Μπιμπής Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Αχαρνών
121 Μπούτου Αναστασία, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής , ΥΠΠΕΘ
122 Μπρατάνη Ανδριάνα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΕΚΠΑ
123 Νικητάκου Ελένη
124 Νικητοπούλου Ελένη, Δασκάλα ΕΑ ,
125 Νικολούδη Τριανταφυλλιά, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
126 Νυστεράκη Όλγα, Εκπαιδευτικός ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
127 Ξανθοπούλου Χρυσάνθη, Φιλόλογος, 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου
128 Ξυθάλη Βασιλική, Διευθύντρια, ΠΕ Ανατολικής Αττικής
129 Οικονομίδη Ελπίδα
130 Παγκράτη Αικατερίνη, Ειδική Παιδαγωγός, ΣΜΕΑ Νέας Ιωνίας
131 Παϊζης Νίκος, Επιστημονικός σύμβουλος, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
132 Παναγιωτακοπούλου Ελένη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΕΚΠΑ
133 Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Προϊστάμενη Α’ Τμήματος Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
134 Παναγιώτου Χρήστος, Εκπαιδευτικός ΕΑ -Προσχολικής-Πληροφορικής, ΥΠΠΕΘ
135 Παναγόπουλος Γιάννης, Πρόεδρος, ΓΣΕΕ
136 Πανανός Αριστείδης, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΣΑμεΑ & Πρόεδρος ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ , ΕΡΜΗΣ
137 Πανδής Προκόπης, Επιστημονικός συνεργάτης, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
138 Παπαγγελόπουλος Νικόλαος, Δ/ντης, Λογοπαθολόγος , 8ο ΔΣ Γέρακα
139 Παπαδημητρίου Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός ΕΑ, 2ο Γυμνάσιο Σύρου
140 Παπαδοκωνσταντάκη Μαρία, Διευθύντρια, 1ο Γυμνάσιο Κερατσινίου
141 Παπαδόπουλος Δημήτρης, Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, 8ο ΔΣ Ιλίου
142 Παπαδόπουλος Ιωάννης, Μόνιμος υπάλληλος, ΕΕΕΕΚ Νάουσας
143 Παπαδοπούλου Γεωργία, ΠΕ 03.50, ΕΕΕΕΚ Λάρισας
144 Παπαευθυμίου Δημήτρης, Πρόεδρος, ΠΟΣΕΕΠΕΑ
145 Παπαμαυρουδή Δώρα, Βιολόγος , 63ο ΓΕΛ Αθηνών
146 Παπανικολοπούλου Θεοδώρα, ΠΕ 70, 105ο ΔΣ Αθηνών
147 Παπαπαναγιώτου Ελένη, Υποδιευθύντρια, 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής
148 Παπαστάθη Χρυσούλα, ΠΕ 70, 6ο ΔΣ Κορυδαλού
149 Παπαστυλοπούλου Ειρήνη, Γ’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
150 Παππά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός ΕΑ, 3ο ΔΣ Περιστερίου
151 Πασχαλιώρη Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 - Διευθύντρια, 4ου Ολοήμερο ΔΣ Δάφνης
152 Πάσχου Παρασκευή, Φιλόλογος , 12ο Γυμνάσιο Αθηνών
153 Παύλου Γεωργία
154 Πίκουλας Δημήτριος, Μαθηματικός ΕΑ, 6ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης
155 Πολύδωρος Βασίλειος, Προϊστάμενος τμήματος ΕΠΚΑ ΠΔΕ Αττικής, ΥΠΠΕΘ
156 Πουρνάρα Ευανθία, Ταμίας, Πανελλήνια Ομοσπονδία Αατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας
157 Πρεβεζάνου Βαρβάρα
158 Προβή Φανή, Επιστημονικά υπεύθυνη Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, ΕΣΑμεΑ
159 Ράντου Μαρία, Δασκάλα, 134ο ΔΣ Αθηνών

166

Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2017-2018

160 Ρήγα Αικατερίνη, ΠΕ 19 Υποδιευθύντρια, 17ο ΓΕΛ Αθήνας
161 Σαββίδου Αικατερίνη
162 Σαμακλή Ελένη, Δασκάλα Κωφών Βαρυκόων, 100ο ΔΣ Αθηνών
163 Σάρρας Σπυρίδων, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70 - 1ης Περιφέρειας Π/Ε/ Φωκίδας, Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή
164 Σαρρή Νατάσσα, ΠΕ 70, ΚΕΔΔΥ Δυτικής Αττικής
165 Σαχίνη Εύη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
166 Σηφάκης Δημήτριος, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας -- Υπεύθυνος για θέματα νέων με αναπηρία , ΕΣΑμεΑ
167 Σιαμέτης Πάτροκλος, Γ’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
168 Σίμψης Κώστας, Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΣΑμεΑ & Πρόεδρος, Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδας
169 Σιορίκης Κωνσταντίνος, Μέλος ΔΣ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
170 Σμυρνιώτη Βασιλική, Δασκάλα ΕΑ, 4ο ΔΣ Δάφνης
171 Σουγιουλτζή Κατερίνα, Δασκάλα, ΕΕΕΕΚ Πειραιά
172 Σουγλέ Δέσποινα, Δασκάλα ΕΑ, 4ο ΔΣ Καματερού
173 Σούρμπης Βασίλειος, Α’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
174 Σπηλιόπουλος Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ & Μέλος Γενικού Συμβουλίου ΕΣΑμεΑ,
175 Σπηλιοπούλου Ελένη, Υπάλληλος Τμήματος Στατιστικών Εκπαίδευσης, ΕΛΣΤΑΤ
176 Σταμάτης Παναγιώτης, Πρόεδρος, ΕΝΕΛΕΑ
177 Σταυρακούδη Γραμματούλα, Υποδιευθύντρια - Κοινωνική Λειτουργός , Ειδικό ΔΣ Πειραιά για παιδιά με αυτισμό
178 Σταυρόπουλος Αθανάσιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικών Στατιστικών, ΕΛΣΤΑΤ
179 Σταύρου Ανδρέας, ΠΕ 70 , ΠΕ Κορινθίας
180 Στουρνάρα Αμαλία, Κοινωνική Λειτουργός, 9ο Ειδικό ΔΣ Αθηνών
181 Τοτομής Θανάσης, Μαθηματικός, ΕΝΕΕΓΥΛ Σκάλας Ωρωπού
182 Τουρούκης Χαράλαμπος, Α’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
183 Τραγούδη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΕΑ, 62ο ΔΣ Αθήνας
184 Τρανού Μαρία, Γ’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
185 Τριανταφύλλου Μαρία, Γενική Γραμματέας, ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
186 Τσαβαλία Παρασκυή, Γενική Γραμματέας, Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών
187 Τσαγκαρίδου Πελαγία, Διευθύντρια, Ειδικό ΔΣ Κωφών Βαρηκόων Αργυρούπολης
188 Τσαραμιάδου Τατιάνα, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής, Ιδιοκτήτρια Κέντρου ΕΑ
189 Τσαρούχα Βασιλική, Α’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
190 Τσιαντής Κωνσταντίνος, Σχολικός Σύμβουλος ΔΕ , Πρέβεζα
191 Τσούτσουβα Μαρία, Συντονίστρια ΕΑ, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
192 Φατούρου Πωλίνα, Μέλος ερευνητικής ομάδας, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
193 Φλεμοτόμου Ιουστίνα, Γ’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
194 Φραγκούλη Ασπασία, Συντονίστρια Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης,
195 Φωτόπουλος Νίκος, Επιστημονικός συνεργάτης, ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ
196 Χαλικιά Αναστασία, Εκπαιδευτικός ΕΑ, 52ο ΔΣ Αθήνας
197 Χαραμίδης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οργανώσεων για την Ψυχική Υγεία
198 Χαρούπιας Αριστείδης, Ορθοπαιδαγωγός-Σχολικός Σύμβουλος ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
199 Χατζηβασιλειάδου Μακρίνα, Εκπαιδευτικός, ΥΠΠΕΘ
200 Χατζηγεωργίου Αθηνά, Γ’ Τμήμα Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
201 Χόρτης Κωνσταντίνος, Μέλος Εκτελεστικής Γραμματείας ΕΣΑμεΑ & Πρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από
Συγγενείς Καρδιοπάθειες
202 Χριστόπουλος Γιώργος, Γενικός Γραμματέας ΔΣ, ΟΙΕΛΕ
203 Χριστοπούλου Αθηνά-Άννα, Προϊσταμένη Γ’ Τμήματος Δ/νσης ΕΑ, ΥΠΠΕΘ
204 Χρόνη Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός, Ειδικό ΔΣ Κωφών Βαρηκόων Αργυρούπολης ς
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