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Πξνο ηελ
Υπνπξγό Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
Κπξία Άλλα Γηακαληνπνύινπ
Υπόςε θπξίαο Φξ. Σσηεξηάδνπ
Γξαθείν Υπνπξγνύ

Αζήλα, 15 Φεβξνπαξίνπ 2010
Θέμα: Προηάζεις για ηην εθαρμογή ηων ρσθμίζεων ηοσ νόμοσ περί Ειδικής
Αγωγής (3699/2008) ζηα άηομα με Σύνδρομο Asperger και επέκηαζη ηων ειδικών
μέηρων ζηην Τριηοβάθμια Εκπαίδεσζη.
Αμηόηηκε θπξία Υπνπξγέ,
Απεπζπλόκαζηε ζε ζαο εθπξνζσπώληαο ηνλ Διιεληθό Σύιινγν γηα ην Σύλδξνκν
Asperger (ζπλ. 1) γηα λα ζαο θάλνπκε γλσζηνύο ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο θαη ηηο
πξνηάζεηο καο ζε ό,ηη αθνξά ηε ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ κε Σύλδξνκν Asperger (ΣΑ) ζε
όιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Σην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο, ζπκβάιακε απνθαζηζηηθά κε ηηο παξαζηάζεηο
καο θαη κε ππόκλεκα (ζπλ. 2) ζην λα ζπκπεξηιεθζεί ην ΣΑ ζην λόκν πεξί Δηδηθήο
Αγσγήο (3699/2008) θαη λα πηνζεηεζνύλ εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε θνίηεζε ησλ παηδηώλ
κε Asperger ζηελ Πξσηνβάζκηα θαη ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, θαζώο θαη γηα ηελ
εηζαγσγή ηνπο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Γηα ην ζέκα απηό αληαιιάμακε ηόηε
απόςεηο θαη κε ηελ εηζεγήηξηα εθ κέξνπο ηνπ ΠΑΣΟΚ θαη κέινο ηεο
Ννκνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο θπξία Θάιεηα Γξαγώλα.
Όκσο, παξά ην γεγνλόο όηη ν λένο λόκνο γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε
ζπκπεξηέιαβε ην ζεζκό ηεο Παξάιιειεο Σηήξημεο (ΠΣ) θαη Δηδηθέο Σπλζήθεο ζηνλ
ηξόπν εμέηαζεο ησλ καζεηώλ κε ΣΑ θαη απηηζκό πςειήο ιεηηνπξγηθόηεηαο, ε
εθαξκνγή ηνπ παξνπζηάδεη κεγάιεο ειιείςεηο ζε βαζκό πνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ
πεξηπηώζεσλ λα αθπξώλεηαη.
Σπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ζηελ ΠΣ, νη ειιείςεηο ζηελ εθαξκνγή ηεο έρνπλ απνηειέζεη
αληηθείκελν δηεξεύλεζεο ηνπ Σπλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε, ζηελ νπνία ζπκβάιακε
απνθαζηζηηθά κε ηελ ηερλνγλσζία ησλ εηδηθώλ ζπλεξγαηώλ καο θαη ηελ εκπεηξία καο
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από ηηο πεξηπηώζεηο κειώλ καο. Δπί ηνπ αληηθεηκέλνπ, ν ΣηΠ εμέδσζε πόξηζκα ηνλ
Ινύλην ηνπ 2009 κε ζέκα: «Δθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ ηεο παξάιιειεο ζηήξημεο καζεηώλ
κε αλαπεξία ή κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο» (ζπλ. 3)
Σε ό,ηη αθνξά ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, δελ ππάξρεη θακία πξόβιεςε νύηε γηα
ηνλ ηξόπν εηζαγσγήο, νύηε γηα ηελ απαξαίηεηε ππνζηήξημε ησλ αηόκσλ κε ΣΑ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο.
Ο ΔΛ.Σ.Σ.Α., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκόζηαο δηαβνύιεπζεο επί ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα
ηελ Δηδηθή Αγσγή, επεζήκαλε κε ππόκλεκά ηνπ (ζπλ. 2) ηελ έιιεηςε ξπζκίζεσλ γηα ηα
άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζηελ Τξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Παξ’ όια απηά, ην λνκνζρέδην πεξί Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ θαηαηέζεθε ζηε
Βνπιή, όρη κόλν δελ ζπκπεξηέιαβε θακία από ηηο πξνηεηλόκελεο εηδηθέο ξπζκίζεηο,
αιιά θαη άθεζε εθηόο ηεο πξόβιεςεο πεξί εηζαγσγήο κε ην 5% ηα άηνκα κε ΣΑ. Γηα ην
ιόγν απηό ππνβάιακε εθ λένπ ππόκλεκα ζηε Ννκνπαξαζθεπαζηηθή Δπηηξνπή ηνλ
Αύγνπζην ηνπ 2009 (ζπλ. 4), ρσξίο όκσο θαλέλα απνηέιεζκα.
Αμηόηηκε θπξία Υπνπξγέ,
Γεδνκέλνπ όηη ηα άηνκα κε ΣΑ, παξνπζηάδνπλ αξθεηά ζνβαξέο δπζθνιίεο
θνηλσληθνπνίεζεο, όληαο ζην θάζκα ηνπ απηηζκνύ, ελώ δηαζέηνπλ θπζηνινγηθή, ζπρλά
δε θαη πνιύ πςεινύ επηπέδνπ λνεκνζύλε, ζεσξνύκε ζεκαληηθό λα ηνπο δνζνύλ νη
δπλαηόηεηεο, όπσο ζπκβαίλεη δηεζλώο (βι. Δηδηθέο ξπζκίζεηο γηα ηε θνίηεζε αηόκσλ κε
ΣΑ ζην Παλεπηζηήκην Cambridge - ζπλ. 5) λα κνξθσζνύλ θαη λα απνθηήζνπλ ηελ
παηδεία θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα έρνπλ «...ανεξάπηηηη διαβίωζη,
οικονομική αςηάπκεια και αςηονομία, με πλήπη καηοσύπωζη ηων δικαιωμάηων ηοςρ ζηη
μόπθωζη και ζηην κοινωνική και επαγγελμαηική ένηαξη...».
Ο ΔΛ.Σ.Σ.Α, κε ηελ Δπηζηεκνληθή ηνπ Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη από εμέρνληεο
επηζηήκνλεο ηνπ ρώξνπ ηεο ςπρηθήο πγείαο, είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε ζπλεξγαζία
γηα βειηίσζε ησλ ήδε ππαξρνπζώλ ξπζκίζεσλ, βνήζεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπο αιιά θαη
ζηελ επεμεξγαζία λέσλ πξνβιέςεσλ θαη ξπζκίζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ίζεο
επθαηξίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνηλσλία θαη γηα ηα άηνκα κε Σύλδξνκν Asperger.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζα επηζπκνύζακε κηα ζπλάληεζε καδί ζαο, πξνθεηκέλνπ λα
ζαο ελεκεξώζνπκε πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα κε ΣΑ.
Με ηηκή,
Η Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ.

Μαξία Ηιηνπνύινπ
Χπρνιόγνο – Χπρνπαηδαγσγόο
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
1. Τασηόηηηα ΕΛ.Σ.Σ.Α
2. Υπόμνημα 1
3. Πόριζμα Σσνηγόροσ ηοσ Πολίηη
4. Υπόμνημα 2
5. Ειδικές ρσθμίζεις για ηη θοίηηζη αηόμων με ΣΑ ζηο Πανεπιζηήμιο
Cambridge.
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