Ψήφισμα Γ.Σ. Για την Ειδική Αγωγή.
Written by Administrator
Saturday, 08 December 2012 23:04 -

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΑΛΙΜΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

«Ο ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ»
Κυκλάδων 7, Αργυρούπολη

ΠΛΗΡΟΦ: Καμαρινού Κυριακή (2109813942,6976404853)

Αγγελονίδη Χριστίνα(2109922610,6945385686)
email:
syllogos.pe.thoukididis@gmail.com

Αργυρούπολη, 7- 12 - 2012
Αρ. Πρωτ.: 59

ΠΡΟΣ:

ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ της Γενικής Συνέλλευσης , στις 29/11, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Βρισκόμαστε στις αρχές του Δεκέμβρη και ακόμη ‘εκκρεμεί’ η ικανοποίηση των
περισσότερων αιτημάτων παράλληλης στήριξης. Η μεταφορά των μαθητών των ειδικών
σχολείων συνεχίζει να είναι θεσμικά στον αέρα, αφού κράτος, περιφέρεια και δήμοι
αδιαφορούν για το μεγάλο αυτό θέμα και μετατοπίζουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο.
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Το υπουργείο Παιδείας με νέο πολυνομοσχέδιο, που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση, δίνει το
τελικό χτύπημα στη Δημόσια Ειδική Αγωγή (Ε.Α.)
εγκαινιάζοντας καινούριους Καιάδες για τους μαθητές με αναπηρία, αφού ουσιαστικά
κλείνουν τα ειδικά σχολεία (ΣΜΕΑΕ) και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες «ενσωματώνονται»
στα γενικά σχολεία, χωρίς την κατάλληλη υποδομή και ειδικό προσωπικό. Καταργείται η
Διεύθυνση Ειδικής αγωγής.

Από τους πρώτους φορείς που συγχωνεύτηκαν την προηγούμενη χρονιά οι 21 ήταν
ιδρύματα και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με την ειδική αγωγή.

Οι μειωμένες χρηματοδοτήσεις για την εκπαίδευση, η ακαταλληλότητα των σχολικών
κτηρίων, οι ανύπαρκτοι διορισμοί της φετινής χρονιάς, η «αποψίλωση» των ΚΕΔΔΥ από τον
απαραίτητο αριθμό προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, για να μπορέσουν να παράξουν
έργο αντίστοιχο των αναγκών των περιοχών που καλύπτουν, τα 25αρια τμήματα που με
ζήλο προάγει το υπουργείο παιδείας, οι καταργήσεις, υποβιβασμοί και συγχωνεύσεις
γενικών και ειδικών σχολείων, η ακύρωση της μεταφοράς μαθητών των ειδικών σχολείων,
δημιουργούν ένα εκρηκτικά επικίνδυνο τοπίο για την ασφάλεια πρωτίστως των μαθητών.
Αυτή η πολιτική και τα μέτρα, έχουν σαν στόχο οι γονείς ΞΑΝΑπληρώνουν από την τσέπη
τους την εκπαίδευση των παιδιών τους ή και την παράλληληξ στήριξη και το κράτος
απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του.

Δηλώνουμε ότι δε θα επιτρέψουμε να περάσει αυτός ο αντιπαιδαγωικός αυτός Καιάδας.
- Να μη
βρεθεί μαθητής με ειδικές ανάγκες εκτός του δημόσιου και δωρεάν
σχολείου.
- Να γίνουν
τώρα μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση και πρωτίστως στην
ειδική αγωγή.
- Να
καλυφτεί ΤΩΡΑ το σύνολο των αιτημάτων για δημόσια παράλληλη
στήριξη των
μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία μας.
- Να
μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα (15 μαθητές σε νηπιαγωγείο,
Α. και
Β δημοτικού, 20 μαθητές στις μεγαλύτερες τάξεις).
- Να
καλυφτούν από το κρατικό προϋπολογισμό με έκτακτο κονδύλι οι
θεραπείες των
μαθητών που οι γονείς τους είναι ανασφάλιστοι.
- Δωρεάν σχολικές μεταφορές, πρώτα απ΄
όλα στα ειδικά σχολεία
- Να αποσυρθεί το «νέο» ν/σ Ε.Α.
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