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ΕΡΩΣΗΗ 

 

Προς:  Τελ Υπνπξγό Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ Κα Νίθε Κεξακέσο 

 

 

Θέμα:  Πξνζβαζηκόηεηα θαη έληαμε ΑκεΑ ζηε λέα πξαγκαηηθόηεηα ηνπ δεκόζηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 

Αμηόηηκε Κα. Υπνπξγέ. 

 

Δίλαη γλσζηό όηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο, ηα κέηξα 

αλαραίηηζεο ηεο εμάπισζεο ηνπ Covid-19 ήηαλ επηβεβιεκέλα, ζύκθσλα άιισζηε 

θαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παγθόζκηνπ Οξγαληζκνύ Υγείαο. Ωζηόζν, ε θνηλσληθή 
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απνζηαζηνπνίεζε θαη ε παξακνλή ζε θαη’ νίθνλ πεξηνξηζκό έρεη επηθέξεη 

επηπξόζζεηα βάξε ζε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ, ε νπνία νύησο ή άιισο δνθηκάδεηαη, 

ιόγσ ηεο απνπζίαο εηδηθήο κέξηκλαο από ην Κξάηνο. Τα παηδηά κε απηηζκό θαη 

εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ ζε θαζεκεξηλή 

βάζε, ζεκαληηθά εκπόδηα ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα πιήξε έληαμή ηνπο ζην 

ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Τν γεγνλόο απηό νθείιεηαη ζηελ πάγηα αδπλακία ησλ 

αξκόδησλ Υπνπξγείσλ λα ιάβνπλ επαξθή κέηξα γηα ηελ νπζηαζηηθή εκπέδσζε ηεο 

ελζπλαίζζεζεο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηνπ ζεβαζκνύ πξνο ηηο ηδηαηηεξόηεηέο ηνπο, ηόζν 

από ηνπο ζπκκαζεηέο όζν θαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ησλ παηδηώλ απηώλ. 

Τα παηδηά κε απηηζκό θαη εηδηθέο αλάγθεο θνηηνύλ ζε ζρνιεία ρσξίο 

πξνζβαζηκόηεηα γηα καζεηέο ΑκεΑ, ζε ζρνιεία πνπ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

παξάιιειεο ζηήξημεο, θζάλνπλ, αλ θζάζνπλ, κε κήλεο θαζπζηέξεζεο θαη νη 

πεξηζζόηεξνη απ’ απηνύο ρσξίο εμεηδίθεπζε ζηελ εηδηθή αγσγή. Σε ζρνιεία πνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ηεο γεληθήο αγσγήο δελ έρνπλ ηελ θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ην πώο λα 

ζπκπεξηθεξζνύλ ζε καζεηέο κε απηηζκό, κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο, κε ΓΔΠΥ θιπ, 

όπσο επίζεο δελ γλσξίδνπλ πσο ζα παξάζρνπλ πξώηεο βνήζεηεο ζε καζεηέο ζε 

θξίζε επηιεςίαο. Σε ζρνιεία πνπ, ελώ νθείινπλ λα δηαζέηνπλ ηκήκαηα έληαμεο, 

ιεηηνπξγνύλ κε πνιππιεζή ηκήκαηα δηδαζθαιίαο, ρσξίο ζρνιηθνύο λνζειεπηέο. 

Πξαθηηθά απνθιεηζκέλα από ηα κνπζηθά ζρνιεία ηεο ρώξαο, κηαο θαη νη εμεηάζεηο 

δελ ιακβάλνπλ ππόςε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα εηζαρζνύλ ζε απηά νη ελ 

ιόγσ καζεηέο, δελ πξνβιέπεηαη θάπνηνπ είδνπο λνκνζεηεκέλε ππνζηήξημε θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπο, νύηε δηαηίζεηαη ε ζηνηρεηώδεο γλώζε από ηελ πιεπξά ησλ 

εμεηαζηώλ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε απηηζκό θαη ΓΔΠΥ. 

Τα παηδηά κε απηηζκό θαη εηδηθέο αλάγθεο, θαζώο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, κε 

αίζζεκα θνηλσληθήο επζύλεο, εθάξκνζαλ ηα κέηξα θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο, 

πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία όισλ καο. Τα παηδηά απηά, πξνζπάζεζαλ λα 



ζπκκεηέρνπλ ζηα καζήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ ηεο εμ απνζηάζεσο 

δηδαζθαιίαο, παξ’ όιεο ηηο αληημνόηεηεο, ηηο αδπλακίεο θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεηώπηζε ην θάζε παηδί ζε πξνζσπηθό επίπεδν, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πξώηεο 

εκέξεο ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο. Ωζηόζν, είλαη παζηθαλέο όηη ηα καζήκαηα απηά 

δελ κπνξνύλ από κόλα ηνπο λα αληηζηαζκίζνπλ ηα νθέιε ηεο δηα δώζεο 

δηδαζθαιίαο θαη ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ θαη ηειηθά νδεγνύλ ζηε κε 

ελζσκάησζε θαη πεξηζσξηνπνίεζή ηνπο. Παξάιιεια, κε ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα 

ζην δεκόζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα δελ ππάξρεη πξόλνηα γηα δηαδξαζηηθόηεηα ζε 

πεξηπηώζεηο ηειε - εθπαίδεπζεο καζεηώλ κε πξνβιήκαηα όξαζεο ή θαη νκηιίαο, 

γεγνλόο πνπ ζπληζηά άληζε κεηαρείξηζή ηνπο.  

Σε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζόηεξεο επξσπατθέο ρώξεο, ε ηειε – εθπαίδεπζε 

εηζάρζεθε κόιηο πξόζθαηα ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα, εμ αλάγθεο, ζε κία 

πεξίνδν όπνπ ην Υπνπξγείν επηρεηξεί λα θαηεπζύλεη κε ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο 

δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο ζηελ ειεθηξνληθή δηδαζθαιία. Παξ’ όηη ε ειεθηξνληθή 

δηδαζθαιία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, κεγάιν πνζνζηό εθπαηδεπηηθώλ δελ δηαζέηεη νύηε ηε 

βαζηθή θαηάξηηζε ζην ρεηξηζκό ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, γεγνλόο πνπ 

θαηαδεηθλύεη κε ηνλ πιένλ εκθαηηθό ηξόπν ηελ παληειή έιιεηςε ζηξαηεγηθνύ 

ζρεδηαζκνύ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο εθπαίδεπζεο θαη ηε ρξήζε 

ζύγρξνλσλ ηερλνινγηώλ γηα όινπο.  

Η αδπλακία νινθιεξσηηθήο ελζσκάησζεο ηεο ηειε - εθπαίδεπζεο ζηα 

δεκόζηα ζρνιεία θαη επαξθνύο θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίεο, έρεη ζέζεη λέα εκπόδηα ζηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ καζεηώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζηηο θαηά πεξίπησζε θνηλσληθέο νκάδεο. Δλ 

όςεη θαη ηεο ςήθηζεο αθόκα ελόο λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξά ζην εθπαηδεπηηθό καο 

ζύζηεκα, ε εθαξκνγή ηεο ηειε - εθπαίδεπζεο θαζηεξώλεηαη, ρσξίο πξώηα λα 



έρνπλ αληηκεησπηζηεί επαξθώο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ αλεπάξθεηα ηνπ 

δεκόζηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο λα παξάζρεη πξόζβαζε θαη ηειηθά λα εληάμεη 

ηα ΑκεΑ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Η ελίζρπζε ηνπ δεκόζηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε πξνζιήςεηο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (ινγνζεξαπεπηέο, 

ςπρνιόγνπο, λνζειεπηέο, θνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θιπ) θαληάδεη άπηαζην όλεηξν, 

ελώ δελ έρνπλ εμαζθαιηζηεί κέρξη ζήκεξα νη ίζεο επθαηξίεο  ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

καζεηέο κε πεξηνξηζκέλε νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα. Τα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ησλ καζεηώλ θαζώο θαη ζηελ επαξθή 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο νθείινπλ λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηαπηόρξνλα κε ηηο ππόινηπεο αδπλακίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο 

ζπζηήκαηνο.  

Μεηά ηα παξαπάλσ, 

 

Δξσηάηαη ε Υπνπξγόο: 

 

1. Με πνηνπο ηξόπνπο ζθνπεύεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα λα εληάμεη θαη λα 

ελζσκαηώζεη ζηνπο θόιπνπο ηνπ, καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο; Υπάξρεη ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πξνο πινπνίεζε, κε ζηόρν ηελ 

ζπκπεξίιεςε θαη ηε ζπλεθπαίδεπζε ησλ καζεηώλ απηώλ; 

2. Πνην είλαη ην ζρέδην ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζβαζηκόηεηα ησλ ζρνιείσλ γηα καζεηέο ΑκεΑ; 

3. Τη ζθνπεύεηε λα πξάμεηε ζρεηηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο παξάιιειεο 

ζηήξημεο; Υπάξρεη ε πξόζεζε, από πιεπξάο ζαο λα γίλνληαη νη ηνπνζεηήζεηο 

απηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ από ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη γηα όιεο 

ηηο ώξεο πνπ νη καζεηέο δηθαηνύληαη; Έρεη πξνβιεθζεί ε πξόζιεςε 



εθπαηδεπηηθώλ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο 

εηδηθήο αγσγήο; 

4. Θα ππάξμνπλ πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηεο 

γεληθήο εθπαίδεπζεο, όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν πξνζέγγηζεο θαη κεηαρείξηζεο 

ησλ καζεηώλ κε δηαγλσζκέλεο αλαπεξίεο θαη δηαηαξαρέο, αιιά θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο επηιεςίαο; 

5. Θα δεκηνπξγεζνύλ λέα ηκήκαηα έληαμεο, κε ζηειέρε επξένο θάζκαηνο 

εηδηθνηήησλ (λνζειεπηέο, ςπρνιόγνη, ινγνζεξαπεπηέο θιπ.), όπνπ απηό 

είλαη επηβεβιεκέλν; Θα ππάξμνπλ κηθξά ηκήκαηα δηδαζθαιίαο ζηηο 

πεξηπηώζεηο ησλ καζεηώλ κε απηηζκό; 

6. Με πνηνλ ηξόπν ζθνπεύεηε λα ζηεξίμεηε ηελ πξόζβαζε θαη εηζαγσγή ησλ 

καζεηώλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηα Μνπζηθά Γπκλάζηα ηεο 

ρώξαο; 

 

 

Η εξσηώζα Βνπιεπηήο 

 

 

 

Κσλζηαληίλα Αδάκνπ 


