
ΕΙΣΙΙΠΓΠΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
r ,ΰ Σχεδίου No;,io'j «πεει τη; όιχρκειχ; /.ϊίτυυεγια; του

Μχεχσλείω λείω Δημοτική; Izyzr.j'A;

-Zip.'. io. λιτής κ*Ά/έν ά>ταποκρ:νετχ.ι εί, 
τχς χναφερθείσ'χς ύψη/ ας απαιτήσεις τής εΐδικότητο; αυτής.

’!διχ·.-ερωΓ λ;i τήν χούραν ματ. παρά τήν έλλειψιν υλικών 
^-{ν- Τ-εήιεατο; Μετεκπαιδεύσεως εις τήν Εϊδ.κήν -Άγω- — κχΐέπιστημονικώ ν προϋποθέσεων. είναι άντικειμενικώ; χνάγ- 
..r,.,i. καί* μία διετή; τουλάχιστον με»:ντ/δεν?·.?.τ’: —tv Τ?δ·.··τ·>

Λγωγ-ήν ώς ή οριζόμενη διά τοΰ άρθρου I τοΰ Σχεδίου - ,ΰ 
παρόντος Νόμου. ^

Ή κανονική λειτουργία των Ειδικών Σχολείω · ή άνά 
πτυξι; τοΰ όλου θεσμού τή; Ειδική; Άγω·/ή; και ή πρόοδο; 
τής ’Επιστήμη; εί; τον Τομέα αυτόν έν Έλλάδι. έραρτώνται 
από τήν στάνην τή; μορφώσει.·; καί ειδικεύσει·,; διδακτικού 
πεοσωπικοΰ.

ΙΙρος :ί]>· f!or/.iji· τώΠ· Έ'/./.ψωι·
·;ΐ Ειδική Αγωγή εί; τόν χώρον τή; διαγνώσεω; και Οε- 

. 7--:·χ: τοΰ μειονεκτικού παιδιοΰ. όπου περικλείεται, καί συν-
:ται t• Ιατρική'. Έυχολογική καί Κοινογ)'./υ εινασια.

πλέον σημαντική «ν.αστασις.
ο-ν >ν τη: εί:j j Ειδική Αγωγή διακρίνεται διά την συμβολή

μέχει πραγματωσεω; του < 
τοΰ μειονεκτικού παιόιοΰ.

κά: ή διαταραγμένα; έςελικτικχ; δυνάμει; και δι’ ειδικών 
ttijv και μεθόδων άποσκοπεί εΐ; τήν μεθωρίμχνσιν ή έναρ- 

τή; καθυστερημένη; ή διαταραγμένης προσωπικό- 
του.

Σήμερον ή Ειδική Αγωγή ιός «θεραπεία διά τή; αγωγή;» 
κατά γενικήν παραδοχήν, είναι ό κάποτε μακρό; καί δύσκο- 
λο; άλ)ά.ό μόνο; σχεδόν «βατός καί δοκιμασμένο; θεραπευ- 
τικό: δρόμο;» τόν όποιον διαθέτομε διά το μειονεκτικό παιδί; 
" ιΐ βοήθεια των άλλων ειδικών ’Επιστημών συνίστχτχι εί; τό 
.ά διευκολύνουν, νά κάμουν περισσότερον αποδοτικόν καί όσον 
τό δυνατόν περισόστερον επιτυχές τό έργον τής Ειδικής Ά- 
γ ιυ γης.

Ι ό Ειδικόν Σχολείο·/ είναι ό κύριος χώρος, όπου λειτουρ-
• εΐται ή Ειδική ’Αγωγή καί ό ειδικός Παιδαγωγός είναι ό 
άνχμτισβήτ'τος καί αναντικατάστατος φορεύ; καί λειτουρ
γός της.

Τό πολύ-' .ναί'ίυ'ο πολύμορφον έργον τοΰ Είδικοΰ Παιδαγω
γού το τόσον ύεεϊ',’ϊυνον καί βαθύτατα άνθρώπινον, θέτει, οιά 
τήν επιλογήν καί τήν μόρ υωσιν των φορέων του. υψηλά; α
παιτήσει; άπό επιστημονικής καί ανθρώπινης άπόψεως.

_λιά τόν ΐδιάζοντα ρόλον τοΰ Είδικοΰ Π αιδαγωγοΰ όρθώς 
λέγεται : «εάν ό διδάσκαλος τοΰ κανονικού παιδιοΰ είναι μία 
υορά παιδαγωγός, ό διδάσκαλος τοΰ μειονεκτικού δύο φοράς». 
-· α τούτο επιλέγονται διά τήν είδίκευσιν όσοι έκ τών άρί- 
στων διδασκάλων επιθυμούν τούτο.

Η ειδίκευαις είναι κυρίως αλλαγή τοΰ ρόλου τοΰ Παιδα- 
ι· αγωγικοΰ ώ; θεραπευτοϋ. Λί γνώσεις τής Ιατρικής τής Ί υ-
• σουγιάς, τή; Κοινωνική; Επιστήμης καί τή; Θεραπευτική; 
; I αιδανωγικής, χί όποΐαι απαιτούνται πρός τούτο, δεν δίδουν 
απλώς ένα επιπρόσθετον ειδικόν οργχνσν επαγγελματικής πρα
κτική; αλλά τήν συνειδητότητα, τήν σταθερότητα, τήν άσφά- 
•·;·.7.ν καί πίστιν εΐ; τήν επιτυχίαν τοΰ νέου αυτού ρόλου.

λ' Ειδικό; Παιδα-ρωγό; -γκίορίψει βαθύτατα τό ειδικό παι
δί. τό είδος καί τόν βαθμόν τή; μιειονεςία; του, εφαρμόζει 
•τα;· μεθόδους καί μέσα, αναπροσαρμόζει τά παλαιέ.’ δια- 
κρίνετχι διά τήν διδακτικήν του έμπνευσιν καί ρεύε/ ξίχν εν
τός τής όμάδος καί τών ατομικών περιπτώσεων καί γενικώς 
οιά τήν οΐκείαν διχκίνησίν του εις μίαν νέαν ειδικήν σχολικήν 
•δομήν ν.υ.ί λειτουργίαν, εις ένα νέου παιδαγωγικόν κλ.ϊμα 
και εΐ; μίαν νέαν θέσιν έναντι τοΰ οίκογενειακυΰ καί Κοινω
νικού παράγοντος.

“Πέραν τούτου ό Ειδικό; παιδαγωγός ώς επιστήμων γίνεται 
• ισότιμον μέλος τή; · Όμάδος τών Ειδικών · ’ Επιστημόνων, 
συνεργάζεται μετ’ αύτών δι* τό ΐδιον αντικείμενου, δέχεται 
καί "αφομοιώνει τάς 'νέα; έπιστημονικάς γνώσεις.
.ολον τόν'κόσμον ή μετεκπαίδευσις τοΰ Ειδικού Παιδα- 
γωγοΰ είναι μεταπτυχιακή καί άνωτάτη, Λυμαίνεται μεταΐ'ό' 
2-4 ετών, παρέχεται δέ άπό Ειδικά ’Ινστιτούτα Θεραπευτικής 
Παιδαγουγικής, τά όποια λειτουργούν αύτοτέλώ; ή παρά τοΐ; 
Π ανεπιστημίοις.

Ή παρ’ ήμΐν παρεχομένη μονοετή; μετεκπαίδευσις εί; τήν

:αν αυτής η παρουσία της Ό Κλάδο; τής Ειδική; Ά-.-ωνή; θά πεέπει νά δη μ?..,-Λ λ Ο ν;
συνεχής καί μακροχρόνια έξ υπαρχής, διότι καθώς γνωρίζομεν εΐ; τή-ν /ώ^.
τής Κοινωνικής έντάξεου; έκτος άπό ελάχιστα πρωτοποριακά δείγματατ 

το;, δεν έχομεν μακράν καί συνενή παράδοσιν
ον

. οντν
λΟόν-
":ολο-

εενον τής ίδιαζούσης πατ 
ιιδί υέ ελλιπείς μειονεκτι-

γον παρόν, ή δέ Κ ,τ/(.»/ία ν.ας είναι ακόμη 
καί έν πολλοί; απορριπτική.

7.^'.2C •.7T0C

Λιά νά αποφευχθούν αϊ διακρίσεις καί διά νά μήν καμφΟή 
ό ζήλος εκείνων οί όποιοι θά κληθούν νά όπήρετήσ'.·.· εΐ- ·. ί 
Ειδικά Σχολεία, θά πρέπει τό πτυχίο·/ τών αποφοίτων τού 
Τμήματος Ειδικής ’Αγωγής μείζονος διάρκειας, νά είναι 
ισότιμον πρός τό χορηγούμενο'/ εΐ; τού; αποφοίτου; τής- Μεί
ζονος Μετεκπαιδεύσεως τού Μαρασλείου Διδασκαλείου Δη
μοτικής Έκπαιδεύσεως.
~'Όσον άφδρα εΐς τά διιά τήςπαραγράφου 3 οριζόμενα περί_ 
τών Προγραμμάτων τών διδακτέων μαθημάτων, καθίσταται 
αναγκαία: α) ή τροποποίησις τού ΐσχΰο.ντος Προγράμμαε/·, 
μαθημάτων τού Λ' έτους, καθόσον τούτο κρίνεται ελλιπές, 
περιέχει δέ μαθήματα μή έςυπηρετυΰ /τα άμέοω; τόν σκοπόν 
τής μετεκπαιδεύσεως. εΐ; ένα ειδικόν κλάδον κα “ ά} ή έ; ύ- 
π.αρχής σύνταξις τοΰ Προγράμματος τών μαθ.γ,ατών τού 
Β' έτου;.

ω Γί,. ,νεαιιυ.ατα θα πεει/.α_3ουν κυοιί. . ειδικά 7 "
01.3

Τά άνωτ
μαθήματα, θεωρ^ιι ά καί πρακτικάς ασκήσεις, διήί.3 όπ 
θά κληθούν νά δείξουν Ειδικοί Παιδαγωγοί. Ίιλ. Μ’1 
χολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί καί Επάγγελμάχ: ΣΆ
βουλοι. '

Έν ’Αθηναίε τή 2(J ’Οκτωβρίου 197.· j
Ό Έπί τής ’Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευμάτων 

' Γπουργό:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΙΙΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΟν.ΜΕΝΛΙ ΚΛ1 Σ VM11Λ Η1ΌΥΜΕΝΛI 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ύπ άειθ.1222
Περί μετεκπαιδεύσεως τού εκπαιδευτικού τ.-.ε* ■••ΰ

Δημοτικής Έκπαιδεύσεως καί άναδιοργανώ -* . - .
Διδασκαλείου Δημοτικής Έκπαιδεύσεως.·

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ . :· 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ λ

ΙΙροτάσει τού Ημετέρου ’Υπουργικού Συμβοτ·. ου. άπε- 
φασίσαμεν καί όιατάσσομεν : ;

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λ’.
Όργάνωσις καί λειτουργία τού Δ.Δ.Ε.-γ 

Άρθρο ν 1.
Σκοπός. <Βϊ*4

1. Τό διά τού άρθρουΤ6 τού Α,.Ν. .129/11*37· «.περί όργα
νο’) σε ως κχί Διοικήσεως τής Γεε/ική; Έκπαιδεύσεως» ίδρυ- 
Οέν . Διδασκαλείο·/ Δημοτικής Έκπαιδεύσεως · (Δ.Δ.Ε.) 
μετονομάζεται εΐ; Μαρώσλενο'ν.·· Διδασν.α/.εΐον Δημοτικής


