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Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο της θεσµικής αποστολής του, ως Συνήγορος
του Παιδιού, εξέδωσε κείµενο παρατηρήσεων, σχετικά µε το Σχέδιο Νόµου για την
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», το οποίο πρόσφατα δηµοσιοποίησε και έθεσε σε
δηµόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Ο Συνήγορος του Πολίτη καλωσορίζει την δέσµευση του Υπουργείου για τη
διασφάλιση ίσων ευκαιριών στα πρόσωπα µε αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες. Επίσης αναγνωρίζει τη διάθεσή του να βελτιώσει το υπάρχον πλαίσιο
παροχής υπηρεσιών και να δηµιουργήσει νέες σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης, ώστε να δώσει την δυνατότητα φοίτησης σε µαθητές που µέχρι σήµερα
αποκλείονταν από την εκπαίδευση.
Ωστόσο, βασισµένος στις διαπιστώσεις στις οποίες έχει προβεί βάσει του θεσµικού
του ρόλου, ο Συνήγορος του Πολίτη επισηµαίνει ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα που
παρατηρείται στη χώρα µας, ως προς την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν έγκειται τόσο στην έλλειψη νοµοθετικού πλαισίου για την
Ειδική Εκπαίδευση, όσο στην πληµµελή προσαρµογή του γενικού εκπαιδευτικού
συστήµατος στις αρχές της ισότιµης συµµετοχικής εκπαίδευσης, την οποία
επιχείρησε να εισαγάγει ο ήδη ισχύων νόµος 2817/2000.
Αναφερόµενος στις σηµαντικές, κατά την εκτίµησή του, αδυναµίες του υπάρχοντος
θεσµικού πλαισίου, και επισηµαίνοντας ορισµένα ζητήµατα τα οποία προκαλούν
στην Ανεξάρτητη Αρχή ανησυχία, ως προς το περιεχόµενο του προκείµενου Σχεδίου
Νόµου, ο Συνήγορος του Πολίτη υπογραµµίζει την ανάγκη να ενσωµατωθεί η ειδική
εκπαίδευση, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Με
αυτό τον τρόπο θα µπορούν να αναπτύσσονται συλλογικές πρακτικές και
προσεγγίσεις µαθητοκεντρικής εκπαίδευσης, µε συµµετοχικές δραστηριότητες, που
θα προάγουν τις ίσες ευκαιρίες και θα καταπολεµούν τις διακρίσεις και τους
αποκλεισµούς σε βάρος των αδυνάτων.
Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, χρειάζεται να υπάρξει µια σειρά συνεπών και
συνεκτικών διοικητικών µέτρων και να γίνουν οι αναγκαίες επενδύσεις, ώστε να
καλλιεργείται στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους µαθητές η συνείδηση ότι
οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν αποτελούν παράγοντα αποκλεισµού, αλλά
πρόκληση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών εργαλείων και των διεργασιών, ώστε
να δίνεται δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές να αναπτύσσουν τις
ικανότητές τους, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να συνυπάρχουν λειτουργικά.
Ο Συνήγορος του Πολίτη δηλώνει τη διαθεσιµότητά του για να συνδράµει, βάσει της
θεσµικής του αποστολής, στην περαιτέρω παρακολούθηση της εφαρµογής της ήδη
υπάρχουσας νοµοθεσίας, καθώς και οποιουδήποτε νέου νοµοθετήµατος. Ο Συνήγορος επίσης
είναι διαθέσιµος να συµβάλει και στην επεξεργασία κατευθύνσεων και µέτρων, ώστε η
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση να πραγµατώσουν µε τον καλύτερο τρόπο την αποστολή τους,
βάσει των συνταγµατικά κατοχυρωµένων δικαιωµάτων των πολιτών.
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