Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας των Κέντρων
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Αττικής

Εκπαιδευτικής

Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Όπως πληροφορούμαστε από τον ΣΕΕΠΕΑ Αττικής (Σύλλογος Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής), τον συνδικαλιστικό φορέα
που εκπροσωπεί το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό της
Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, υφίστανται σοβαρά προβλήματα σε Κέντρα
Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), που βρίσκονται στην
Περιφέρεια Αττικής.
Συγκεκριμένα, υπάρχει πληθώρα ανεπαρκειών, που αφορούν σε σοβαρά
προβλήματα στα 2α ΚΕΣΥ Αττικής, όπου διαπιστώνονται σοβαρά προβλήματα
στέγασης και λειτουργίας, σε συνολικά 6 δομές. Συγκεκριμένα, τα 2α ΚΕΣΥ Αττικής
που ιδρύθηκαν με το Νόμο 4547/2018, αντιμετωπίζουν σοβαρά κτηριακά
προβλήματα και έλλειψη μόνιμης στέγης, με αποτέλεσμα να φιλοξενούνται,
προσωρινά, σε αίθουσες γενικών σχολείων και κοντέινερ, καθώς επίσης και σε
χώρους ακατάλληλους και μη προσβάσιμους, σε μαθητές με αναπηρία, τους οποίους
υποτίθεται ότι εξυπηρετούν. Παρατηρείται, επίσης, τεράστια έλλειψη σε
υλικοτεχνική υποδομή, όπως γραφική ύλη και αναλώσιμα ηλεκτρονικών
υπολογιστών, καθώς και ολοκληρωτική έλλειψη ψυχομετρικών εργαλείων,
απαραίτητων για την αξιολόγηση των πολλών μαθητών που εξυπηρετούν. Τέλος,
δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα, ιδιαίτερα στις συνθήκες πανδημίας που βιώνουμε
συνολικά ως κοινωνία, με τη μηδαμινή ύπαρξη προσωπικού καθαριότητας.

Καθίσταται ως καταδικαστέα η στάση των αρμόδιων Αρχών, διότι,
ουσιαστικά, στερείται σε συγκεκριμένους μαθητές και μαθήτριες, το δικαίωμα στην
αξιοπρεπή μόρφωση, όπως είναι θεσπισμένο Συνταγματικά, τόσο στο άρθρο 21 περί
«Ειδικής Φροντίδας», όσο και στο Νόμο περί «Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης».
Επιπροσθέτως δεν είναι ούτε παιδαγωγικό, αλλά και ούτε ηθικό, το να μην
ενισχύεται το μορφωτικό δικαίωμα των παιδιών με ειδικές ικανότητες και ανάγκες
με τέτοια ευκολία, επειδή οι υπεύθυνοι δεν κινητοποιούνται στην κατεύθυνση
επίλυσης αυτών των οξυμένων προβλημάτων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία και τον ιδιαίτερα ευαίσθητο χαρακτήρα
του ζητήματος,

Ερωτάται η κυρία Υπουργός:


Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα σοβαρά προβλήματα στέγασης και
λειτουργίας, που αφορούν στα Κέντρα Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής και
Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της Περιφέρειας Αττικής;

Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μαρία Απατζίδη,
Βουλευτής Ανατολικής Αττικής
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