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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σχετικά µε τα σεµινάρια 400 ωρών για την Ειδική Αγωγή 

  
Με κάλυψη το νόµο 3699/2008 για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

(Ε.Α.Ε.) και πρωτεργάτες καθηγητές δηµόσιων πανεπιστηµίων ξεφυτρώνουν «σαν τα 
µανιτάρια» ακριβοπληρωµένα προγράµµατα «εξειδίκευσης» στην Ειδικά Αγωγή 
διάρκειας 400 ωρών. 

Τα σεµινάρια αυτά, που οδηγούν σε πιστοποίηση και αναγνώριση 
επαγγελµατικών δικαιωµάτων, διοργανώνονται από πανεπιστήµια και 
πανεπιστηµιακές σχολές σε συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς, εταιρίες και 
συλλόγους, συχνά µέσα από δαιδαλώδεις και αδιαφανείς συµπράξεις.  
  Ο δηµόσιος έλεγχος κατά κανόνα είναι ανύπαρκτος, αφού λειτουργούν χωρίς 
εσωτερικό κανονισµό και δεν υπόκεινται στις γενικές συνελεύσεις των αντίστοιχων 
πανεπιστηµιακών τµηµάτων.  
  Η διάρκεια κάθε σεµιναρίου πρέπει να είναι ετήσια, για να αναγνωριστούν τα 
«πτυχία» που δίνουν. Μια µατιά στα προγράµµατα που έχουν ήδη ανακοινωθεί 
αποδεικνύει ότι τα περισσότερα συρρικνώνονται στο εξάµηνο ή προσπαθούν να 
χωρέσουν τις 400 ώρες σε ορισµένα Σαββατοκύριακα το χρόνο. 
  Αποτελεί εµπαιγµό το γεγονός ότι κάποιοι πανεπιστηµιακοί καθηγητές που 
εκλέχτηκαν σε υπεύθυνες θέσεις για να προασπίσουν και να διευρύνουν, υποτίθεται, 
την ποιότητα σπουδών στο δηµόσιο πανεπιστήµιο, πρωτοστατούν στη δηµιουργία 
παραµάγαζων τύπου Ι.Ε.Κ. δίπλα και µέσα στο πανεπιστήµιο υπονοµεύοντας το 
δηµόσιο χαρακτήρα του και ανοίγοντας το δρόµο για διεύρυνση των 
ιδιωτικοποιήσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Είναι ωµός κυνισµός η επίκληση του κενού, που όντως υπάρχει, στις σπουδές 
και την επιµόρφωση γύρω από την Ειδική Αγωγή και η εκµετάλλευση της ανεργίας 
των εκπαιδευτικών, για να δικαιολογηθεί η κερδοσκοπία  µε τα 400ωρα προγράµµατα 
που έχει ανοίξει.  
  Είναι επικίνδυνο για την Ειδική Αγωγή, που ταλανίζεται από τη χρόνια 
υποχρηµατοδότηση και έχει γίνει πεδίο κερδοσκοπίας για κάθε είδους επιτήδειους, η 
επιµόρφωση όσων εµπλέκονται σ’ αυτή να στριµώχνεται σε ορισµένα αγχωµένα 
Σαββατοκύριακα µε 9ωρα και 10ωρα µαθήµατα, χωρίς κανένα δηµόσιο έλεγχο. Εδώ 
και χρόνια η εκπαιδευτική κοινότητα ζητά ουσιαστική, δηµόσια και δωρεάν 
επιµόρφωση για όλους, δηµιουργία νέων κατάλληλων σχολικών µονάδων, την ένταξη 
και την απο-ιδρυµατοποίηση όσο το δυνατό περισσότερων ΑµΕΑ, όπου αυτό είναι 
επωφελές µετά από κατάλληλη στελέχωση των σχολείων µε εκπαιδευτικούς Ειδικής 
Αγωγής, σχολικούς ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.  
  Μέσα από τέτοιου είδους σεµινάρια ανοίγει µία «κερκόπορτα» για µελλοντική 
κατάργηση των ∆ιδασκαλείων τη στιγµή που ο κόσµος της εκπαίδευσης ζητά 
διεύρυνση του θεσµού, ώστε να περιλαµβάνει το σύνολο των συναδέλφων της 
πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Επίσης, προωθείται ο 
κατακερµατισµός της γνώσης, ενώ προβάλλεται το µοντέλο ενός εκπαιδευτικού 
ειδικής αγωγής που δεν χρειάζεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα σπουδών που θα 



οδηγεί σε πολύπλευρη παιδαγωγική, φιλοσοφική, κοινωνική και διδακτική µόρφωση. 
Αρκεί να κατέχει ένα πακέτο από τεχνικές στις οποίες θα εκπαιδεύεται ταχύρυθµα µε 
δικά του έξοδα  και  θα τις εφαρµόζει άκριτα.  
 Καλούµε τους πανεπιστηµιακούς που υλοποιούν 400ωρα προγράµµατα να 
τιµήσουν τον τίτλο του πανεπιστηµιακού δασκάλου σταµατώντας άµεσα αυτά τα 
σεµινάρια και να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους ως επιστήµονες και δάσκαλοι στο 
πανεπιστήµιο προάγοντας το δηµόσιο χαρακτήρα του κόντρα στις «σειρήνες» της 
αγοράς. Τους καλούµε να αγωνιστούν µαζί µε το εκπαιδευτικό κίνηµα για την 
υπεράσπιση και διεύρυνση της δηµόσιας και δωρεάν παιδείας. Επιπλέον, ζητούµε: 

- Να ανασταλεί η λειτουργία όλων των 400ωρων προγραµµάτων 
«εξειδίκευσης» τώρα, 

- Να ανοίξει ο δρόµος για τη µετεκπαίδευση όλων των εκπαιδευτικών, όλων 
των βαθµίδων και  ειδικοτήτων (καθηγητών Β/βάθµιας, εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, 
σχολικών νοσηλευτών, ψυχολόγων,  κοινωνικών λειτουργών, και ειδικού βοηθητικού 
προσωπικού) στα ∆ιδασκαλεία και τα παιδαγωγικά τµήµατα της  χώρας, µε αυξηµένο 
αριθµό εκπαιδευόµενων για να καλυφτούν οι ανάγκες στην ειδική αγωγή.  

- Να αναβαθµιστούν οι σπουδές στα ΑΕΙ – ΑΤΕΙ, ώστε να περιλαµβάνουν 
όλες τις σύγχρονες εξελίξεις στην Ειδική Αγωγή µε ενεργό ρόλο των 
µετεκπαιδευόµενων στην επιλογή και τη διαπραγµάτευση των γνωστικών 
αντικειµένων  

-  Να στελεχωθούν πλήρως όλες οι σχολικές µονάδες ειδικής αγωγής και 
εκπαίδευσης µε µόνιµο προσωπικό µε πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα 
(από καθαρίστριες και τραπεζοκόµους µέχρι εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, 
λογοθεραπευτές κλπ) 

- Να διευρυνθεί ο θεσµός των τµηµάτων ένταξης και αυτά να στελεχωθούν 
πλήρως µε εκπαιδευτικούς  και ειδικό επιστηµονικό προσωπικό, ώστε να προχωρήσει 
η ένταξη όσο το δυνατό περισσότερων  ατόµων µε ειδικές ανάγκες στο κοινό 
σχολείο. 

 

 
 
 
 


