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∂È‰ÈÎ‹ ∂Î·›‰Â˘ÛË: ÙÂÏÂ›ˆÛÂ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙË˜ ÂÈÌfiÚÊˆÛË˜…

ΣΕ ΝΕΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Η
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
• √È Î·Ù·Ï˘ÙÈÎ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜
¶∞¢∂¢ ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ¶√∂¢
ÂËÚ¤·Û·Ó ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜
• ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÂ ÔÏÏÔ‡˜
ÙÔÌÂ›˜
• ¶ÚÔ·ÁˆÁ¤˜, ÏÔÁÔıÂÚ·Â›·, Û˘ÓÔ‰Ô›…
√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÒÙË Ê¿ÛË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ
Πέρασε πολύς καιρός από τότε που, µε πρωτοστάτη
την ΠΑ∆Ε∆ - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, άρχισαν οι προσπάθειες να
τεθεί τέρµα στο χάος που επικρατούσε στην Ειδική
Εκπαίδευση. Μπήκαν κάτω οι σχεδιασµοί και τέθηκαν οι
βάσεις ανάπτυξης του κλάδου της Ειδικής Εκπαίδευσης.
Και ο δρόµος δεν ήταν στρωµένος µε ροδοπέταλα.
Ύστερα από αρκετό χαµένο χρόνο και πολλαπλών καθυστερήσεων από µέρους του Υπουργείου Παιδείας, προσφέρθηκαν, µέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, µαθήµατα επιµόρφωσης µιας µεγάλης οµάδας συναδέλφων.
Τα µαθήµατα αυτά για την επιµόρφωση γίνονται ώστε να
καλυφθούν οι συνάδελφοι, οι οποίοι επηρεάζονταν από
τα σχέδια υπηρεσίας που είχαν εγκριθεί από τη Βουλή
πριν από ενάµιση περίπου χρόνο.

του εαρινού εξαµήνου και την παρακολούθησαν όσοι
συνάδελφοι δεν έγινε κατορθωτό να παρακολουθήσουν
την πρώτη φάση των µαθηµάτων.

¡· ‰ÔıÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÛÂ fiÏÔ˘˜
Η ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ µε παρεµβάσεις της προς την
ΠΟΕ∆ ζήτησε και απαίτησε όπως στη Β’ Φάση του προγράµµατος δοθεί το δικαίωµα και στους υπόλοιπους
συναδέλφους που εργάζονται στην Ειδική Εκπαίδευση
να παρακολουθήσουν το συγκεκριµένο πρόγραµµα,
ούτως ώστε να αποφευχθούν µελλοντικές στρεβλώσεις
και πιθανές αδικίες σε περιπτώσεις προαγωγών.

¡¤· Û¯¤‰È· ÀËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· ÚÔ·ÁˆÁ‹
Παράλληλα η ΠΑ∆Ε∆ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θέτει επιτακτικά
στην ΠΟΕ∆ την προώθηση του θέµατος των σχεδίων
υπηρεσίας για το Βοηθό ∆ιευθυντή και ∆ιευθυντή σχολείων για την Ειδική Εκπαίδευση, ούτως ώστε να λήξει
το αλαλούµ που υπάρχει στο θέµα των προαγωγών και
να δηµιουργηθεί ξεχωριστή πυραµίδα όπως συµβαίνει
και στην Προδηµοτική Εκπαίδευση. Με τον τρόπο αυτό
θα επιδιωχθούν και νέες θέσεις προαγωγής, γεγονός
που θα οδηγήσει στην ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου.

¶ÔÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË §ÔÁÔıÂÚ·Â›·
™Â ‰˘Ô Ê¿ÛÂÈ˜ Ë ÂÈÌfiÚÊˆÛË
Σύµφωνα µε τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, το πρόγραµµα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις.
(α) Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση
Σ’ αυτή τη φάση επιµορφώνονται όλοι οι συνάδελφοι οι
οποίοι επηρεάζονται από τα σχέδια υπηρεσίας και είναι
απαραίτητη η επιµόρφωσή τους για να µπορούν να µονιµοποιηθούν. Τα µαθήµατα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και
περιλάµβαναν 25 συναντήσεις.
(β) Η δεύτερη φάση
Η δεύτερη φάση έχει ήδη προσφερθεί κατά τη διάρκεια

Ειδικά τα προβλήµατα στην ειδικότητα της λογοθεραπείας είναι πάµπολλα. Οι συνάδελφοι λογοθεραπευτές
αναγκάζονται να µοιράζονται σε πολλά σχολεία (είναι
χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν περιπτώσεις λογοθεραπευτών που αναγκάζονται να µοιραστούν σε 6,7 ακόµα
και 8 ∆ηµοτικά και Νηπιαγωγεία!) και να έχουν υπό την
ευθύνη τους πάρα πολλούς µαθητές.
Το αποτέλεσµα είναι ασφαλώς οι λογοθεραπευτές να
αναγκάζονται να περιορίσουν το χρόνο που αφιερώνουν σε κάθε παιδί για να µπορέσουν να ικανοποιήσουν
τις ανάγκες όλων των παιδιών. Κάποιες φορές διαµαρ-

τύρονται οι γονείς, όµως, καλό είναι να τους γνωστοποιείται ότι την ευθύνη για το µειωµένο χρόνο λογοθεραπείας φέρει αποκλειστικά το Υπουργείο που δεν δίνει
περισσότερο διδακτικό χρόνο.

∫¿ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ
Ήρθε ο καιρός το Υπουργείο να δώσει πραγµατική
έµφαση στα προβλήµατα των συναδέλφων λογοθεραπευτών και να βρει τις λύσεις που χρειάζονται για να
προσφερθεί ποιοτική λογοθεραπευτική αγωγή στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

™˘ÓÔ‰Ô›
Όπως έχει αναφέρει πλειστάκις στο παρελθόν η
ΠΑ∆Ε∆ – ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, ένα άλλο πρόβληµα που παρατηρείται είναι η κωλυσιεργία που υπάρχει στην έγκριση
συνοδών. Επιβάλλεται να βρεθεί µηχανισµός γρηγορότερης έγκρισης των κονδυλιών από το Υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να παρέχεται συνοδός στα παιδιά που χρειάζονται αυτή την υπηρεσία.

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΈΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ

ªÔÓÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ˘Ú·Ì›‰· ÚÔ·ÁˆÁÒÓ
¶∞.¢.∂.¢.-¶ƒø∆√¶√ƒπ∞:
ªfiÏÈ˜ ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô
ÌÂÁ¿Ï· ·˘Ù¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ú¯›˙Ô˘ÌÂ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎ‹ Î·È ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ
ÙÔÌ¤· ·˘Ùfi.
Τα πολλά προβλήµατα που ταλανίζουν
την Ειδική Εκπαίδευση απασχολούν εδώ
και πολλά χρόνια τόσο την Π.Ο.Ε.∆., όσο
και την ΠΑ.∆.Ε.∆.-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ. Προκειµένου να αρχίσει η επίλυση αυτών
των προβληµάτων, η ΠΑ.∆.Ε.∆.-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εργάστηκε µε υπευθυνότητα
προς αυτή την κατεύθυνση και, ιεραρχώντας τα όσα θα πρέπει να αλλάξουν στην
Ειδική Εκπαίδευση, θεώρησε ότι το διεκδικητικό πλαίσο αυτής της προσπάθειας
επιβαλλόταν στη βάση της υπάρχουσας
εµπειρίας να είναι πρώτιστα η διασφάλιση των µονιµοποιήσεων των συναδέλφων και κατ' επέκταση ο σχεδιασµός και
η ανάπτυξη ξεχωριστής πυραµίδας προαγωγών.
Η ΠΑ.∆.Ε.∆.-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, µέσα από
τη θεσµική και ουσιαστική συµµετοχή
της στα συλλογικά όργανα της ΠΟΕ∆,
µελέτησε προσεκτικά όλα τα έγγραφα

και τις εισηγήσεις που έφτασαν στην
Οργάνωση, και έχοντας ως κύριο γνώµονά της να µην αδικηθεί κανένας συνάδελφος που εργαζόταν στην Ειδική
Εκπαίδευση συνέβαλε ουσιαστικά στη
διαµόρφωση των νέων Σχεδίων Υπηρεσίας και των Σχεδίων Προαγωγών Ειδικής Εκπαίδευσης.
Σήµερα, είµαστε ένα µόνο βήµα πριν
από την ολοκλήρωση της πολύπλοκης
και δύσκολης αυτής διαδικασίας, της
οποίας οι κυριότερες πρόνοιες επισηµαίνονται πιο κάτω:
• Οι µονιµοποιήσεις θα αρχίσουν µόλις
διευθετηθούν κάποια µικρά πρακτικά
προβλήµατα και θα ολοκληρωθούν µε
την έναρξη της επόµενης σχολικής χρονιάς.
• Θα γίνουν συνολικά 192 µονιµοποιήσεις (θέση Ειδικού Εκπαιδευτικού).
• Οι µόνιµοι δάσκαλοι και νηπιαγωγοί
που εργάζονται στην Ειδική Εκπαίδευση
θα κληθούν να αποφασίσουν αν θα µεταπηδήσουν στην Ειδική Εκπαίδευση, ή θα
παραµείνουν ως ∆άσκαλοι και Νηπιαγωγοί στα σχολεία.
• Τα κριτήρια για τις µονιµοποιήσεις
ώστε να κατανεµηθούν ανάλογα οι πιο
πάνω θέσεις είναι: (α) η αρχαιότητα, (β)
ο αριθµός των συµβασιούχων σε κάθε
ειδικότητα και (γ) οι ανάγκες που υπάρχουν στις διάφορες ειδικότητες
• Μακροπρόθεσµα θα παραµείνει σε
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κάθε ειδικότητα µόνο ένα ποσοστό 10%
ως συµβασιούχοι και όλοι οι υπόλοιποι
που θα εργάζονται θα κατέχουν οργανικές θέσεις.
• Η ξεχωριστή πυραµίδα προαγωγών
Ειδικής Εκπαίδευσης θεωρούµε ότι είναι
προς το συµφέρον της οµάδας αυτής
των συναδέλφων και τα Σχέδια Υπηρεσίας για τους Βοηθούς ∆ιευθυντές και
τους ∆ιευθυντές είναι έτοιµα, µε τις
καθοριστικές τροποποιήσεις που εισηγήθηκε η ηγεσία της Π.Ο.Ε.∆.
• Κατά τη φετινή σχολική χρονιά τα
άτοµα που εργάζονται στην Ειδική
Εκπαίδευση κατανέµονται ως ακολούθως:
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*Σηµ: Οι πιο πάνω αριθµοί δείχνουν πόσοι συνάδελφοι είναι διορισµένοι αυτοί τη στιγµή ανά ειδικότητα στην Ειδική Εκπαίδευση (ενδεχοµένως να
διαφέρει ο αριθµός από τον κατάλογο διοριστέων, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που
δεν έχουν αποδεχτεί διορισµό µε σύµβαση).

Μετά από τη διευθέτηση των σοβαρών
ζητηµάτων των µονιµοποιήσεων και των
προαγωγών της Ειδικής Εκπαίδευση η
ΠΑ.∆.Ε.∆.-ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ δεσµεύεται ότι
µέσα από συνεχή διάλογο µε τους συναδέλφους της Ειδικής Εκπαίδευσης, θα πρωτοστατήσει και στην επίλυση των υπόλοιπων
καθηµερινών προβληµάτων που δυσχεραίνουν το δύσκολο και σηµαντικό έργο που
επιτελούν οι συνάδελφοι της Ειδικής Εκπαίδευσης στα σχολεία.

