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Το ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αφορμή τη διαβούλευση που έχει ήδη
ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου συζήτησε τα όσα προβλέπονται στο Σχέδιο Νόμου
«Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα το άρθρο 12, το οποίο
αφορά στην «Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ».
Ως ΔΣ του Συλλόγου αντιλαμβανόμαστε ότι το Σχέδιο αυτό δεν αποτελεί την τελική
πρόταση του Υπουργείου, ωστόσο θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής:




Το ΔΣ του Συλλόγου είχε συζητήσει το θέμα της κατάτμησης του Τμήματος
Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ήδη από τα τέλη του 2017 και είχε
εκφράσει τις επιφυλάξεις του τόσο για την κατάτμηση του Τμήματος όσο και
για τον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο θα χρησιμοποιούσε τις προτάσεις του
Τμήματος, της Κοσμητείας και της Συγκλήτου. Η πραγματικότητα επιβεβαίωσε
τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί.
Το Τμήμα που δημιουργείται ως μετεξέλιξη του τομέα Παιδαγωγικής και
ονομάζεται «Τμήμα Εκπαίδευσης Ενηλίκων» δεν έχει καμία σχέση με αυτό που
προτάθηκε από τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου! Εκτός αυτού, η
πρόταση δεν συνοδεύεται, όπως όφειλε, από αιτιολογική έκθεση με
επιστημονική τεκμηρίωση, ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη που υπαγορεύει
την απόρριψη της πρότασης τριών συλλογικών οργάνων (!) για ίδρυση ενός
Τμήματος με την ονομασία «Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις
Ανθρωπιστικές Σπουδές». Το όνομα του προτεινόμενου Τμήματος («Τμήμα
Εκπαίδευσης Ενηλίκων») όχι μόνο δεν αντιστοιχεί στα γνωστικά αντικείμενα
των υπηρετούντων μελών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. και
στο πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών του, αλλά επιπροσθέτως στερείται
επιστημονικού υποβάθρου, αφού επιχειρεί να αποδώσει χαρακτηριστικά
Τμήματος σε κάτι που μόνο ως πρόγραμμα ή διοικητική δομή μπορεί να
νοηθεί. Σε αυτό να προσθέσουμε ότι η πρόταση αυτή του Υπουργείου στερεί
από τους φοιτητές του Τμήματος τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις
προοπτικές απασχόλησης μετά τη λήψη του πτυχίου.



Επιβεβαιώνεται η προσπάθεια του Υπουργείου να αφαιρέσει από τη
Φιλοσοφική Σχολή τη δυνατότητα να χορηγεί στους αποφοίτους της
Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια ενταγμένη στο πτυχίο, καθώς
δυσχεραίνει την παροχή των παιδαγωγικών μαθημάτων από το υπό
δημιουργία Τμήμα (το οποίο είναι προφανές ότι οδηγείται σε άλλες
κατευθύνσεις) στους φοιτητές όλων των Τμημάτων της.

Το ΔΣ του Συλλόγου μελών ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ζητά από το Υπουργείο να επανεξετάσει
στο σύνολό του το άρθρο 12 του Σχεδίου Νόμου, να λάβει υπόψη συνολικά τις
προτάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων και, τελικά, να αποδεχθεί τα
προτεινόμενα από τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου που βασίζονται σε
επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις.
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