Περιοδεία του ΚΚΕ στο ειδικό σχολείο Βόνιτσας
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Βόνιτσας επισκέφτηκε στις 20 Ιούνη αντιπροσωπεία
της ΚΟΒ Ακτίου – Βόνιτσας του ΚΚΕ, με επικεφαλής τον βουλευτή του Κόμματος
Νίκο Μωραΐτη. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με το προσωπικό του Ειδικού
Σχολείου, καθώς και την Προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου, και ενημερώθηκε για
τα οξυμένα προβλήματα των σχολείων.

Συγκεκριμένα, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εδώ και 4 χρόνια συστεγάζεται, ως προσωρινή
λύση, σε μια αίθουσα του 3ου Νηπιαγωγείου Βόνιτσας, χωρίς να υπάρχει καμιά εξέλιξη και
δέσμευση από πλευράς Δήμου για μετεγκατάστασή του σε κατάλληλο και επαρκές κτίριο.
Ακόμα, σημαντικά ζητήματα που αναδείχθηκαν από τη συζήτηση είναι η έλλειψη μόνιμου
εκπαιδευτικού και ειδικού προσωπικού, ζωτικής σημασίας για τη στήριξη, εξέλιξη και
ικανοποίηση των μορφωτικών και εκπαιδευτικών αναγκών αυτών των παιδιών, καθώς και οι
συνθήκες στις οποίες εργάζεται το προσωπικό στο συγκεκριμένο σχολείο.
Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός ΠΕ70 που προσλαμβάνεται στο σχολείο είναι κάθε χρόνο
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αναπληρωτής, ενώ η μουσικός που τοποθετήθηκε φέτος στο σχολείο αναγκαζόταν να κάνει
μάθημα στην κουζίνα του Νηπιαγωγείου. Επιπλέον, στο σχολείο δεν υπήρχε
εργοθεραπευτής, ο λογοθεραπευτής που τοποθετήθηκε για πρώτη χρονιά στο σχολείο
απασχολούνταν για μόλις δυο μέρες την εβδομάδα, ενώ η κοινωνική λειτουργός
παραιτήθηκε στη μέση της χρονιάς λόγω αδυναμίας μετακίνησης, με αποτέλεσμα η θέση να
μείνει κενή, χωρίς να καλυφθεί ως το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Ο Νίκος Μωραΐτης στη συζήτηση με το προσωπικό τόνισε ότι διαχρονικά η Ειδική Αγωγή
και Εκπαίδευση είναι «η τελευταία τρύπα του ζουρνά» για το εκπαιδευτικό σύστημα. Το
ευαίσθητο αυτό κομμάτι τα Ειδικής Αγωγής, οι εκάστοτε κυβερνήσεις το βλέπουν απλά σαν
κόστος, όπως και συνολικά την εκπαίδευση, με αποτέλεσμα ελλείψεις τόσο σε δομές για
την κάλυψη των πραγματικών αναγκών όσο και στο απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό
προσωπικό. H πλειοψηφία αυτών των δομών στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας λειτουργούν σε
εντελώς ακατάλληλους και επικίνδυνους χώρους, με απουσία αιθουσών διδασκαλίας,
εργαστηρίων, υγιεινής, τραπεζαρίας, γυμναστικής και πολλαπλών χρήσεων.
Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι πάγιο αίτημα του ΚΚΕ είναι η χρηματοδότηση όλων των
δημόσιων δομών εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό, ώστε να εξασφαλίζεται το
αναγκαίο ειδικευμένο εκπαιδευτικό, βοηθητικό και τεχνικό προσωπικό, το οποίο να είναι
μόνιμο για να εξασφαλίζεται συνέχεια στο παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, στάθηκε
στο εξίσου σοβαρό ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών αυτών, με την παντελή έλλειψη
συνοδών και την καθυστέρηση πληρωμής των οδηγών που μεταφέρουν τους συγκεκριμένους
μαθητές από και προς το σχολείο.
Κλείνοντας, ο βουλευτής του ΚΚΕ δήλωσε ότι τις επόμενες μέρες θα καταθέσει ερώτηση
στη Βουλή σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στις δομές Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης του Νομού, ενώ ως εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση
στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας θα επαναφέρει το ζήτημα της στέγασης του Ειδικού Δημοτικού
Σχολείου Βόνιτσας.
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