
  

Θέμα: «Διερεύνηση της αναγκαιότητας για ίδρυση Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης» 

 

  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής για παροχή 
ισότιμης και δωρεάν δημόσιας παιδείας στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, προκύπτει η αναγκαιότητα της αποτελεσματικής 
υποστήριξής τους με τη δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών δομών που να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και στις δεξιότητές τους.  

Ειδικότερα στην εκπαιδευτική περιφέρειά μας, γινόμαστε συχνά αποδέκτες 
των αιτημάτων των γονέων για την άμεση εξάλειψη της «ασυνέχειας» που 
παρατηρείται στην εκπαιδευτική πορεία των μαθητών με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα τμήματα ένταξης δεν 
μπορούν να καλύψουν αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών με σοβαρότερες 
μαθησιακές δυσχέρειες, οι οποίοι  δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν την 
υποχρεωτική Γυμνασιακή εκπαίδευση. Παράλληλα, οι προαναφερόμενοι μαθητές 
δεν μπορούν να φοιτήσουν στο Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., αφού εκεί φοιτούν μαθητές με 
διαφορετικού τύπου και λειτουργικότητας ιδιαιτερότητες.  Επιπρόσθετα,  οι 
μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αποφοιτούν από τη 
γυμνασιακή βαθμίδα (από τα σχολεία γενικής αγωγής αλλά και από το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), 
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δεν έχουν τις αναγκαίες υποστηρικτικές δομές για την απρόσκοπτη συνέχιση των 
σπουδών τους σε λυκειακό επίπεδο.  

Με αφετηρία τις παραπάνω διαπιστώσεις αλλά και την παραδοχή ότι τα 
άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διατηρούν το αναφαίρετο 
δικαίωμά τους για ειδική φροντίδα όχι μόνο στους νόμους αλλά και στην πράξη, η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας προσανατολίζεται στην ίδρυση 
νέας δομής Ε.Α.Ε., η οποία θα παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε 
μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσχέρειες. 

Ως εκ τούτου, αφού διερευνήσετε εάν συντρέχουν αφενός η σκοπιμότητα 
και αφετέρου οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία ειδικού επαγγελματικού 
γυμνασίου με λυκειακές τάξεις, παρακαλούμε να μας αποστείλετε έγγραφη 
τεκμηριωμένη εισήγηση, με βάση τις γνωματεύσεις που έχετε εκδώσει. 
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Ειδικά για ίδρυση νέας Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Π.Ε. θα πρέπει ο αριθμός των προς φοίτηση 
μαθητών να είναι τουλάχιστον πέντε (5). «Στον πίνακα 1» πρέπει να καταχωρηθεί ο 
συνολικός αριθμός των μαθητών ανά κατηγορία ειδικής εκπ/κης ανάγκης. 

 

 

 

Η συνεκπαίδευση είναι μία συνεχής κοινωνική και σχολική λειτουργία που δεν αποτελεί 
στόχο αλλά μία διαδικασία μέσα από την οποία επιδιώκεται κάθε μαθητής, ανεξάρτητα 
από την αναπηρία του, την εθνική καταγωγή και την πολιτισμική του κουλτούρα, να 
αναπτύξει στο μέγιστο βαθμό τις όποιες ικανότητές του. Προϋποθέτει την αλλαγή 
εκπαιδευτικών δομών και πρακτικών αλλά  επίσης στάσεων και αξιών, μέσα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, με στόχο την εκπαιδευτική και 
την κοινωνική δικαιοσύνη. Η συνεκπαίδευση είναι μία διαδικασία που ενδιαφέρεται για 
όλα τα επιτεύγματα όλων των παιδιών και υπερασπίζεται το δικαίωμά τους να φοιτούν στο 
σχολείο της γειτονιάς του, να αποκτούν αξία, η οποία να εκτιμάται έτσι όπως ακριβώς είναι. 
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