Αγ. Παραςκευή, 03 Νοεμβρίου 2017

Κενά ςτην Παράλληλη Στθριξη : η χαίνουςα πληγθ του εκπαιδευτικοφ ςυςτθματοσ
Ενάμιςη μήνα από την ζναρξη τησ ςχολικήσ χρονιάσ και ακόμα ςτα ςχολεία τησ Αγίασ Παραςκευήσ τα
κενά τησ παράλληλησ ςτήριξησ δεν ζχουν καλυφθεί. Η πολιτεία δηλαδή ΔΕΝ ζχει καλφψει τισ ανάγκεσ των
παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ που φοιτοφν ςτα γενικά ςχολεία. Η Πολιτεία δεν καλφπτει τισ
ανάγκεσ που η ίδια ζχει αναγνωρίςει μζςω των γνωματεφςεων που παρζχονται από τισ ςχετικζσ δομζσ του
Τπουργείου Παιδείασ, τα ΚΕΔΔΤ, παρά τισ ςχετικζσ εξαγγελίεσ και διαβεβαιϊςεισ.
Η Ζνωςη Αγ. Παραςκευήσ αφιζρωςε την περυςινή ςχολική χρονιά ςτην Ειδική Αγωγή και την Παράλληλη
τήριξη . Κάθε χρόνο δε, το θζμα τησ Ειδικήσ Αγωγήσ και τησ Παράλληλησ τήριξησ απαςχολεί την ετήςια
Γενική υνζλευςη και κάθε χρόνο ομόφωνα το ςϊμα τησ Γ αποςτζλλει ψήφιςμα για την Ζγκαιρη και
Πλήρη κάλυψη των αναγκϊν των παιδιϊν με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ.
Γιϋαυτό ςτην ανακοίνωςή μασ αυτή δεν θα αναφερθοφμε – πάλι- ςτη νομοθεςία , οφτε ςτην περιγραφή
του τόςο ευαίςθητου αυτοφ τομζα, οφτε ςτισ τραγικζσ ςυνζπειεσ τησ ζλλειψησ παράλληλησ ςτήριξη για
την κοινωνικοποίηςη και τη μαθηςιακή εξζλιξη των παιδιϊν αυτϊν, οφτε ςτισ αρνητικζσ επιπτϊςεισ ςτο
ςφνολο τησ τάξησκαι του ςχολείου.
Θα ποφμε με απλά λόγια ότι







Η Παράλληλη τήριξη θα πρζπει να καλφπτεται Ε ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ.
Οι δάςκαλοι τησ Ειδικήσ Αγωγήσ θα πρζπει να βρίςκονται ςτισ θζςεισ τουσ ΠΡΙΝ από όλουσ,
προκειμζνου να προετοιμάςουν ΠΡΙΝ το χτφπημα του πρϊτου κουδουνιοφ την ομαλή ζνταξη των
παιδιϊν ςτο ςχολικό περιβάλλον.
Οι ανάγκεσ ςε Παράλληλη τήριξη θα πρζπει να καλφπτονται ΚΑΝΟΝΙΚΑ και ΑΠΟΛΤΣΑ, όπωσ
προβλζπουν οι ςχετικζσ γνωματεφςεισ και ΟΝΟΜΑΣΙΚΑ για το κάθε παιδί που την ζχει ανάγκη,
με πλθρη κάλυψη όλων των ωρϊν που χρειάζεται το κάιε παιδί.
Η Πολιτεία θα πρζπει να καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ τησ και να ςζβεται τισ ςυνταγματικζσ επιταγζσ
τησ Δημόςιασ , Δωρεάν και Ενιαίασ Παιδείασ και το δικαίωμα όλων των παιδιϊν ςτη μόρφωςη και
να προςτατεφει τισ αρχζσ τησ ιςότητασ και τησ κοινωνικήσ δικαιοςφνησ.

Τα κενά ςτην Παράλληλη Στθριξη κρίνουν την πολιτικθ και κοινωνικθ ευαιςιηςία τησ πολιτείασ και
αποτελοφν προςβολθ για τον πολιτιςμό μασ.
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