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Με  την  έναρξη  του  νέου  σχολικού  έτους  θεωρούμε  σκόπιμο  να  σας
υπενθυμίσουμε  τα  ακόλουθα:  Όπως  γνωρίζετε  στο  μαθητικό  πληθυσμό  των
σχολείων μας υπάρχει ένα ποσοστό μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι
οποίες  απαιτούν  προσεκτική  και  ιδιαίτερη  ψυχοπαιδαγωγική  και  διδακτική
αντιμετώπιση  από  όλους  τους  εκπαιδευτικούς  και  την  σχολική  κοινότητα  στο
σύνολο της. 

Οι  μαθητές  που  έχουν  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες  παρουσιάζουν  κυρίως
ψυχοπνευματική  ανωριμότητα  ή  καθυστέρηση,  σωματικές  ή  αισθητηριακές
αναπηρίες,  δυσλεξία  και  δυσκολίες  προσαρμογής και  συμπεριφοράς,  που έχουν
πιστοποιηθεί  από  Ιατροπαιδαγωγικό  Κέντρο  ή  Σταθμό  του  Υπουργείου  Υγείας-
Πρόνοιας ή από Νομαρχιακή Διαγνωστική Επιτροπή, που προβλέπεται από το Π.Δ.
472/1983 (ΦΕΚ 60 τ.Α'). Επίσης στους παραπάνω μαθητές περιλαμβάνονται και οι
μαθητές  εκείνοι  που  έχουν  ιδιαίτερες  μαθησιακές  δυσκολίες  στα  γλωσσικά
μαθήματα  και  τα  μαθηματικά,  σύμφωνα  με  υπεύθυνη  εκτίμηση  των  αρμοδίων
εκπαιδευτικών. 

Η σωστή αντιμετώπιση των παιδιών αυτών από όλους τους εκπαιδευτικούς είναι
χρέος και καθήκον που φανερώνει όχι μόνο την επιστημονική ψυχοπαιδαγωγική
κατάρτιση καθενός αλλά και το ποιοτικό επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι περισσότεροι μαθητές με ειδικές ανάγκες είναι μέσα
στα  κανονικά  σχολεία  όπου  και  πρέπει  να  παραμείνουν  ενσωματωμένοι  χωρίς
υποτιμητικές  διακρίσεις,  αλλά  οπωσδήποτε  αντιμετωπιζόμενοι  με  πλήρη
κατανόηση,  διακριτικότητα,  επιείκεια  και  αγάπη  και,  όπου  είναι  αναγκαίο  και
δυνατό, με την ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (ειδικές τάξεις ή
τμήματα  μερικής  Φοίτησης,  ενισχυτική  διδασκαλία  εξατομικευμένη  διδασκαλία
όπου και όσον απαιτείται κλπ.). 

Σχετικά σας υπενθυμίζουμε και τις παλαιότερες εγκυκλίους του Υπουργείου μας
(Γ6/143/12.4.83,  Γ6/399/1.10.84,  Γ6/636/27.  11.86)  και  παρακαλούμε  όλους
τους εκπαιδευτικούς να επιδείξουν έμπρακτα την ευαισθησία τους καθώς και τις
παιδαγωγικές  και  διδακτικές  τους  ικανότητες  έναντι  όλων  των  μαθητών  και
ιδιαίτερα  αυτών  που  έχουν  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες.  Οι  δε  αρμόδιοι
προϊστάμενοι και σχολικοί σύμβουλοι να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να
λειτουργήσουν εύρυθμα και  με την πλήρη οργανικότητά τους όλες οι  σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.). 

Η  εγκύκλιος  μας  αυτή  παρακαλούμε  να κοινοποιηθεί  έγκαιρα  σε  όλους  τους
εκπαιδευτικούς της περιφέρειας σας. 
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